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 به نام خدا  

 ت ی رمان: مامور

 قاف   میم بایفر:  سندهینو

  

 

 

وحشتناک   ییدهشتناک، پا به جا  ییرها شدن از فضا ی بودم که برا  یترسناک  یا یرو  من
 تر گذاشتم.
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 ا« ی»رو

کردم و با حرص   ی به هم فشار دادم، دندان قروچه ا شتریچفت شده ام را ب  یها دندان
سرش به   یلیس  ی. از شدت ضربه  دمیدستم را باال آوردم و به صورت بدقواره اش کوب

 هم فشار داد.  یرا بست و رو شی سمت مخالف کج شد. سرخ شد، چشم ها

ود حاال  ها هم بود؛ محموله را به باد داده ب  نیبدتر از ا  قیال  یبود. حت یلیس نیا  قیال
ساکت    نینگفت و هم چی انداخت و ه ریکرد. سرش را به ز  یهم م یادب یداشت ب

 نیسردم داخل انبار طن  ی. صداختیبه هم ر  شتریام را ب  ختهیبودنش اعصاب به هم ر
 انداخت: 

.  ستمینره من رئ ادتی. یکن یدرازتر م  متیپات رو از گل یدار گهیبهت رو دادم د یلیخ -
 .  دمیجواب چرت و پرتات رو نم یراحت نیبعد به ا یمراقب حرفات باش چون دفعه 

سخت بود از  شی لبم نشست. حتمًا برا  یرو  ی. پوزخند دمیمشت شده اش را د   دست
 دختر کتک بخورد!  کی

  یعرضه ها را مشخص م  یب نیا  فی تکل دیخنک نشده بود، سبک نشده بودم. با دلم
 دراز شده بود.   یاد یزدند، زبانشان هم ز  یگند م یاد یداشتند ز  گری کردم. د

 گفت:  یکه برآمده شده بود، به سخت یانداخت و با رگ گردن ری به ز  سر

 ما نبود که...   ریخانم تقص -

  تی از موفق نی از ا  شتریخواستم ب یسکوت باال گرفتم. نم ی کف دستم را به معنا عیسر 
 ! ًمن است حتما  ری تو نبود؟ تقص ریبشنوم. تقص  شی ها

انبار داخل   ی باال  ی  چهیکه از در  ییبود اما حالت صورتش به خاطر نور کم سو کی تار  انبار
بود. دوباره چشمانش را با حرص به   ستادهی نور ا یرو به رو  قاً یآمد، واضح بود. دق یم

 مرد حرف بزند؟ تلخ تر شدم.   کی داد با  یم   حیهم فشار داد. کالفه شده بود؟ ترج
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دستت رو   ریز  یعرضه ها یتو و اون ب فی چشمام گمشو. فردا تکل ی از جلو فعالً  -
 کنم.   یمشخص م

 زدم:  ادی که فر دی بگو یزی پا و آن پا کرد. خواست چ نیا

 گفتم گورت رو گم کن. -

نگاهم دور  یچند بار در انبار اکو شد و باعث شد باالخره از رو برود و از جلو  میصدا 
 بشود.

  یرا با حرص به هم فشار دادم، دستم را مشت کردم و اجازه دادم ناخن ها  میها  چشم
گرفت و   ی اعصاب خردم آرام م یگونه کم نیا  دیبلندم پوست دستم را خراش بدهند. شا 

 شد. یاز خشمم آزاد م یکم

که   یمن یترسناک بود اما برا   یگریهر دختر د  یبود. حتمًا برا  کی و تار  یبزرگ، خال بار،ان
 توانست داشته باشد؟   یم  یفضا بودم چه ترس نیهر روز در ا 

  هیآمد و سا  یانبار، داخل م  یباال یها  چهیبه قدم زدن کردم. نور مهتاب از در شروع
   کرده بود. جاد یخفقان آور ا  یرا در آن فضا  یروشن

  نهی. آرام و با طماندیچیپ یداخل انبار بزرگ عمارت م  میبلند کفش ها  یپاشنه   یصدا 
 قدم زدم و اجازه دادم فکرم آزاد شود. مغزم پر بود، خسته بودم.   یکم

. با  میزندان بود یما گوشه   ی شد، االن همه  یم   ری از آن دو راننده دستگ  یکیفقط   اگر
حکم همه مان هم مرگ بود. تا حاال دو محموله از دست رفته بود.  شه،یش م یآن بارِ عظ

  یکه به آن ها داده شده بود، مرگ را به زندگ یطبق دستور ش،ی بار راننده ها نیاول
بار اما،   ن یها قرار داده بودند. ا  سیپل یرا هدف گلوله ها  انداده بودند و خودش حیترج

رسانده   نجایبه ا یو خودشان را با بدبخت دو راننده با حماقت تمام فرار کرده بودند
  یکه م یدر مورد بار  یاد یز  زی رفت. چ یبه باد م  زیشدند، همه چ یم  ری بودند. اگر دستگ

 ها لو بدهند.    سیتوانستند شرکت ما را به پل یدانستند اما م یبردند نم
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شد.   دهی مثل پتک بر سرم کوب  یزیبود، چنگ زدم. ناگهان چ رونیرا که از شال ب م یموها
شد و با   قیتزر  میبه پاها ی اد یز  یباره انرژ کی خشک شدم. به   م یاگر... اگر... سر جا

ها   سی پل دی... نبادینقشه باشد. نبا کی   دیها نبا  نی. نه! ادمیدو  رونی عجله از انبار ب
پله ها را باال  باشند. به خودم و به احمق بودنم لعنت فرستادم و  آمدهدنبال آن راننده ها 

 .دمیدو

 

 

 »آرتا« 

 قدم جلو آمد و گفت:   کیاش،   یبعد از احترام نظام یقربان سروان

 . میکن  دایرو پ نگیر  یآدرس شرکت دا میکه باالخره تونست دیجناب سرگرد مژده بد -

زدم و با   یجان مهیگشاده رو باشم. لبخند ن ی لحظه ا یکردم برا  ی. سعدیباال پر  میابرو  تار
 کردم شوخ باشد گفتم:  یکه سع یلحن

 .  دمیمژده هم بهت م  یرو آورد  شی ریهر وقت خبر دستگ -

  یصندل نیتر  کی نزد  یآمد و رو  کی را با تاسف تکان داد و بدون توجه به من، نزد سرش
 گذاشت و گفت:  زی م یپا انداخت، دست راستش را رو  یرا رو  شی نشست. پا  زمیبه م

تا باالخره به شرکتشون   م یکرد  یهمه دوندگ  نیته شدم آرتا. ا من خس  ییخدا یول -
 .م یبکش یداریشب ب  دیباند چه قدر با  نی ا  یری دونه تا دستگ ی. خدا ممیدیرس

بسته بود و چهار قفله بود.  می که زده بود یکردنشان به هر در دایپ یگفت. برا  یم راست
شب را که    یجادو  یمقابلم را بستم و پرونده  یکردند. پرونده   یمحتاطانه رفتار م یلیخ

 شی صحبت ها یکنارم بود در مقابلم گذاشتم. در همان حال، بدون توجه به ادامه  
 گفتم:
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 نه من آرتام، نه تو...  یکار طی مح یتو  -

 گفت:  یشگی از بحث هم خسته

 باشه جناب سرگرد! -

 بلند شد و ادامه داد:  شیاز جا بعد

 قربان؟  هیور چدست  -

 گفتم:  هیعاقل اندر سف یرا باز کردم و با نگاه پرونده

 .یشی جذاب م یشیناراحت م -

کرد موضعش را   ینشست را جمع کرد و سع  یلبش م یکه داشت رو  یکمرنگ لبخند
 حفظ کند.  

 د؟ ینگفت -

 و گفتم:  دمی کش یپوف یکالفگ با

 باشن.   دیه با گرو  یاصل یاعضا  یجلسه رو بده. همه    هی لی دستور تشک -

رفت. خنده ام گرفت.   رونیاز اتاق ب  یرا تکان داد و بدون گذاشتن احترام نظام سرش
 لبم نشسته بود به چپ و راست تکان دادم. یکه رو   یسرم را با تاسف و با لبخند

که هر کدام به   یمقابلم دادم. دو پرونده در دستم بود. دو پرونده ا  یرا به پرونده   نگاهم
قاتل   ک یشب!   یشب بود. جادو یجادو  یاز آن ها پرونده  یکی.  دیرس یباند م کی

زن است   ستی که معلوم ن یرود. کس یم  هیسا یو ب د یآ یصدا م یکه ب ی . کسیا  رهیزنج
  ک ی جمله.   کی  ای کلمه  کیرد، هر دفعه گذا یاثر از خود به جا م  کیکه تنها  یمرد. کس  ای

  یکند. اما م یرا روشن م یخاص  زیهست و نه چ شی رو یکه نه اثر انگشت  یتکه کاغذ
خواهد   یم   ایکند،   یم یدارد با ما باز  ایکردن را دوست دارد.   یکه قاتل، باز  دیشود فهم

 نشانه به ما بدهد.  کی
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 ک« ی »نزد

داند به خاطر   یاول بود. خدا م  یواژه   ن،ی که در دستم بود نگاه کردم. ا یتکه کاغذ به
 به خانواده ام.   ی حت  ایپارسا   نیکلمه به چند نفر شک کرده ام. به هم نیا

 تکه کاغذ دوم را باز کردم.  یتا

 از تصور«  »دور

کردن را هم دوست   یکه باز  ست ی و دور از تصور ک ک یفرد نزد  نیدانم ا یهنوز هم نم و
 دارد.

و خوانده بودم که از بر بودم.    دهیسوم را نداشتم. آن را آنقدر د  یبرگه  دنید ی  حوصله
 بود.  یسوال یجمله   کی  یواژه حاو   یآن برگه به جا 

به بدنم  ی چرخ دار اتاق درد گرفته بود. کش و قوس یصندل یبر رو  ادیاز نشستن ز   کمرم
  ی شدم و جمله  رهیبلند شدم و کنار پنجره رفتم. به آسمان پر دود شهرم خ میدادم. از جا

 سوم را با خودم و در ذهنم تکرار کردم: 

 !« ؟یخوا  یرو م »من

خواست با   یهم م  دیشا اینشانه؟  کی  ای  ؟یی خوش آمد گو ک ی  ایبود؟  د یتهد کی   نیا
آخر  ی  نهیگز  ؟ی کن میدایپ  یتوان ینم دی گومن را نشان دهد و ب ی جمالت، ناتوان نیا

خودش را نشان بدهد.  یگونه برتر  نیخواست ا یتر بود. م   یقابل قبول تر و منطق  میبرا
هم بودند اما   یگری د یدانستم، هم خودش. برگه ها  نرا هم م  ن یَقَدر بود؛ ا فمیحر 

کوچک   ی جعبه   کی داخل  ی تمسخر من و همگ یبرا یجمالت ایبودند  دیتهد  ای  یهمگ
 جمع شده بودند.

  یدو پرونده، چند وقت نیباند بزرگ قاچاق انسان و مواد مخدر. ا کی دوم؛  یپرونده   اما
بعد  یباند را به طور داوطلب انتخاب کردم و کم یهست که به گردنم افتاده. پرونده 
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به  شب را هم به خاطر پرکار بودن و به قول خودشان باهوش بودنم  یجادو  یپرونده  
 من سپرده بودند. 

و گروه   نگیر یگروه مرگ است، معروف بود. دا  یکه به معنا  نگیر یباند قاچاق به دا  آن
بود و من حاال فقط دنبال گرفتن انتقام بودم و بس.  میها نیزتر یمرگ، قاتل دو نفر از عز

بدهم و پرونده شان را   لیتحو  سیرا به پل سشیخودم رئ یخواستم با دست ها  یم
 ببندم. شهیهم یبرا 

تنگ   میبرا  بیاش عج یشهر با تمام بزرگ ن یتهران گرفتم. ا یرا از آسمان خاکستر نگاهم
باال آوردم و   شهیدردناکم را برخالف هم یام نشستم. پاها  یصندل  یو خفه بود. دوباره رو

اش را   یو ورم کردگ  یسوخت؛ قرمز  یم م یکرد و چشم ها یگذاشتم. سرم درد م زیم  یرو
 . بزنمتوانستم حدس  یم  دهیند

چشمم   ی اش هنوز جلو  یآب  یقفل کردم. چشم ها   نمیزتریقاب عکس عز  یرا رو  نگاهم
کنار عکسش   یبود. ربان مشک ی افتنیو خاص و دست ن دیهمان آدم جد  میبود. هنوز برا 

 ممکن نبود.   میوقت قبول کردنش برا   چیکرد. ه یم  تمیزد و اذ یذوق م ی تو

 

 

 ا« ی»رو

  نیام. حق ندارم بخوابم. تا ا  دهیاز دوازده شب گذشته است اما من هنوز نخواب ساعت
 که زده ام جمع نکنم، حق ندارم بخوابم.  یگند

است که   نی عمارت ما ا  ی. خوباورندیاحمق را به عمارت ب  یداده ام آن دو راننده   دستور
کس بهمان شک   چیه یطور  نیخلوت قرار دارد. ا  یمحله  کی ت و در خارج از شهر اس

خدمتکارها   یها و حت هیهمسا  یو همه    ستین  ادیز  نجایا  یگاردها ی کند. تعداد باد ینم
  بیرق ی. چند شرکت بزرگ که کلمیکنند که ما فقط چند شرکت دار یفکر م  گاردهای و باد

. چند شرکت پر از  می! چند شرکت دارمیدارند و قصد جانمان را دارند. دروغ هم نگفته ا 
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دلشان و   ری زند ز  یم یکه خوش یبدبخت یبدن دخترها و پسرها یو کراک و اعضا شهیش
آورد اما   ی قلبم را به درد م مانبودن زی حجم از نفرت انگ  نیا  یکنند. گاه یاز خانه فرار م

 هست جز هم رنگ جماعت شدن؟  یچه چاره ا 

 خانم. مشونیآورد  -

گذاشته بودم را   ش یکه رو یام را داخل دستم جا به جا کردم و صدا خفه کن  اسلحه
 کردم. مسلحش کردم و در همان حال گفتم:  یبررس

 خوبه! -

را آرام در دستم گرفتم. انگار که   کیشل ی آماده برا یبه طرفشان برگشتم. اسلحه   سپس
 .  اطی بدون احترا در دستم گرفته باشم؛ همان قدر آرام و  دیخر  ی  سهیک  کی

بود اشاره کردم. چموش بود اما کارش را بلد   ستادهیدورتر از راننده ها ا  یآرش که کم به
توجه به او به   ی. بستادیا  شی دوباره سر جا  اه،ینخود س یرا که فرستاد پ گاردهایبود. باد

نشسته بودند   شانیزانوها  یو رو  نی زم یکه رو  دهیخبر و ترس یاز همه جا ب  یراننده ها 
 لبم بود، گفتم:   یکه رو  ینگاه کردم. با آرامش چشم بر هم زدم و با لبخند کج

سر   ییچه بال  د،یو محموله ها رو از دست بد   دیگفته بودم اگه دست از پا خطا کن -
 نه؟ اد،ی خانواده هاتون م

لبم جا  یرو  ینشست. هول و وال در جانشان افتاد. پوزخند شانی در چشم ها ینگران
 خوش کرد.  

  یکه فقط باعث دلبستگ ی اش را درک نکردم. واژه ا یوقت معن چیکه ه ی! واژه ا خانواده
  یافراد آن، تنگ م یکه فقط عرصه را برا   یدلبستگ کی . نیدروغ یدلبستگ کی شود.  یم

ام اما هر روز نمونه    دهیاش را نچش یکه من معن یدهد. خانواده ا   یکند و عذابشان م
 سر سوزن هم ارزش ندارد.  کیبه اندازه   نم،یب یرا م شی ها

 بسته اش، معترضانه گفت:  نهی پ یاز آن مردها با آن ظاهر زحمت کش و دست ها  یکی
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شد   دایاز کجا سر و کله شون پ  سای پل هوی میدون ی خانم. نم مینداشت  یما که گناه  یول -
 سرمون.   ختنیو اومدن ر 

با  یداده بودند تلخ باشم، حت  ادیو همان جا ماند. به من   دیباال پر میاز ابروها  یکی
 و هم سن پدرم! دهیکش یمرد سخت  نیهم

 ؟ ی وقِت حرف زدن شد، حرف بزن یندادن وقت ادی بهت  -

 نداشت. تی اهم یذره ا  میناراحت شد؟ به غرورش برخورد؟ برا د؟یکش خجالت

خبر وارد ماجرا بشوند و   یجا بخواستم چند نفر، از همه  یخانواده متنفر بودم اما نم از 
 دل سنگم به رحم آمده بود.  یبار کم نی کشته شوند. ا

 ن؟ ی گفته بود یمحموله به زن و بچه هاتون چ  نیدر مورد ا  -

 گفت:  گرید مرد

  یقبل. زن و بچه ها  یبارها  ی  هیبار بود مثل بق هیهم   نیا  م؟یبگ م یخواست یم یچ -
در  یزی چ  گهیخونه. د میو نر میچند هفته تو جاده باش میشده بخوا یما براشون عاد

 پرسن.  ینم میبر یکه م ییمورد بارا 

 کنم اما مجبور بودم.  م یتی را  یآمد کس ی. دلم نم دیطول کش ه یکردنم چند ثان فکر

 .دیچیپ یبود که داشت در فضا م  ییتنها صدا  نیکرد و ا  یبرگ ها خش خش م یال باد

 ندارم.  ی کار التونینه. با اهل و عمو ینم یحرف  گهیخب پس د -

از    نی. منظورم را گرفتند. ادی حسم را روانه شان کردم. رنگ از رخشان پر   ینگاه ب سپس
آن   یجک، سگ بزرگ و محبوبم که کم  یعوعو  یبود. صدا  دای هو  یصورتشان به خوب

 . او هم خطر را احساس کرده بود؟  دیرس یطرف تر بسته شده بود، به گوش م

 تا کجا دنبالتون بودن؟   سایپل نم،یبب دیبگ -



 ت ی مامور 

 
12 

 

 اول با تته پته گفت: مرد

 دنبالمون نبود.  ی. کسمیفرار کن عی سر میتونست -

 نقدریها ا سیزند. پل یحرف را م  نیاز ترس ا ای   دیگو  ینبودم که دارد راست م مطمئن
آن   میدو لقمه، مستق نیآماده را پس بزنند. ا یکه بخواهند دو لقمه    ستندیهم احمق ن

 گفتم. یُبرد. سرم را تکان دادم و خوبه ا  یها را به طرف غذا م 

 ینفر از سمت راست گرفتم. در نور کم رنگ نیاول  یاسلحه ام را باال آوردم و رو به رو  بعد
دلم به حالشان   ی. لحظه ا دمید  یهمه شان را م یشد، چهره   یکه از چراغ پخش م 

کار دستم بدهد   یدلسوز  نکهیکنم اما... قبل از ا  شانیتوانستم مخف یم  دیسوخت. شا
  یعذاب م دی نبا ن یاز ا شتریکردم. ب یگلوله را در سرش خال نیو اول  دمیماشه را کش

و   یخواب یشدند، تا صبح، ب یم  میتیکه امشب    یی. احتماالً به خاطر بچه هادندیکش
  یتوانستم کسان یکنم. نم یاطی احت یتوانستم ب یجدانم داشتم. اما نم با عذاب و یجدال

 به آب بزنم.  رگدا یتوانستم ب یبار اشتباه کرده اند ببخشم. نم  کی را که 

افتاده و غرق در   میبه رو  یسر و صدا رو  یکه ب  یآوردم و به دو جنازه ا  نی را پا اسلحه
  ادیدانستم.  یم یرا به خوب لشیبرپا بود که دل ییخون بودند نگاه کردم. درونم غوغا 

 بودم.  دهیرس نجایشده بود. چه قدر راحت به ا  یقتلم در ذهنم تداع نیاول

 یسع یکردم. حت  یم  هیهفته مثل مرده ها شده بودم و دائم گر  کیبه   کی بار نزد نیاول
 کشتم.   یم  یراحت نیببرم اما حاال به هم نیا از بکرده بودم خودم ر

. بدون  ستادمی انجام کارها بود، ا  یآرش، همان پسرک مغرور که دست راستم برا  یجلو
 نگاهش کنم اسلحه را داخل دستش گذاشتم و گفتم:  نکهیا

 حواست به خانواده شون باشه، مطمئن شو حقوقشون قطع نشه. -

 زد گفت: یموج م  شی که در صدا ینانیمرا از دستم گرفت و با اط اسلحه

 .دیبله خانم نگران نباش -
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 بعد«  »روز 

 »آرتا« 

 در داخل آورد و گفت:  یتو را که گفتم، پارسا به زور سرش را از ال ایب

 .می قربان همه آماده ان. منتظر شما -

 گذاشتم.  ز یم  یرا رو خودکارم

 . امی خب. برو االن م یلیخ -

شد. نقشه  یوقت آدم نم چی پسر ه نیباشه تکان داد و در را بست. ا  یرا به معن سرش
خواستم بزنم با خودم مرور کردم و با خودم فکر کردم که چرا   یرا که م ییام و حرف ها

 هنر کرده ام.   میا یبر ب شانیکی را بر عهده گرفتم؟ من از پس   ینیسنگ ن یبه ا  یدو پرونده  

خواستم دوباره مثل   ی. نمفتدیبه قاب عکسش ن کردم نگاهم یبلند شدم و سع میجا از 
به  رمی خواهم بگ یکه م ی و انتقام  زدی افکارم به هم بر  ادشیو مثل هر روز، با   روز ید

 .  فتدیب قیتعو

داخلش مرتب کردم و کتم را به تن  دنیبا دست کش نهیآشفته ام را در مقابل آ  یموها 
رفتم و به اتاق جلسه رفتم. بدون در زدن وارد اتاق شدم. همه   رونی کردم. بعد، از اتاق ب

گروه هفت نفره ام. خواستند بلند شوند تا احترام    ینشسته بودند، همه  زی پشت م
سالم   یکارها را نداشتم. صدا  نیا  یبلند کردم. حوصله   رابگذارند که کف دستم  ینظام

 گفتنشان بلند شد. تنها به تکان دادم سرم اکتفا کردم. 

بود، دستش را باال آورد   ستادهیبود و چون ا  ستادهی رفتم. پارسا آن جا ا زی طرف صدر م به
 را بلد بود. گرانید  یزد. احترام گذاشتن جلو  نی را به زم شی و پا
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 د؟ یکرد کارایخب بچه ها چ -

 شدم تا جوابشان را بشنوم.  رهیبچه ها خ یها افهی و به ق ستادمیا   زیصدر م در

 دختر زبل و باهوش بود گفت:  ک ی که  یاز ین ستوان

  ی. با غنچه آشنا شدم. فکر مدیکه گفته بود یشاپ یجناب سرگرد من رفتم به اون کاف -
  ی خاص زیچ کنم اما فعالً  یتونستم اعتمادش رو جلب کنم و نقشم رو خوب باز  باً یکنم تقر

 نشده.  رمی دستگ

باالتر   یخم کردم و گردنم را کم یگذاشتم. کمرم را کم زی م یرا بر رو  میدست ها  کف
 . سرم را تکان دادم و گفتم:نمشانیگرفتم تا راحت تر بب 

 .هیخوب شرفت یقدر هم پ نی هفته هم  هی یتو  -

 را صاف کرد و گفت:  شی دادم. گلو یمانی نگاهم را به سروان سل بعد

از وضع خرابم   یخواستن. کل ینم  د یقربان من هم امروز به شرکتشون رفتم. کارمند جد -
 . لهیتکم تشونی گفتم اما گفتن ظرف

 کرد و گفت:  یتک خنده ا  پارسا

 خجالت بکش مرد گنده.  ؟ی کرد  یزار  هیگر  یپس کل -

 خت و گفت: باال اندا یبه پارسا نگاه کردم که شانه ا هیاندر سف عاقل

 . یقدر عصا قورت داده باش  نیخواد ا ی. نمنیخود نایبابا ا  -

 :می و بگو  رمی باعث شد نگاه خشم آلودم را از او بگ انی اطراف زی ر یخنده ها  یصدا 

 ؟ یسروان قربان یکرد  کاریتو چ -

 شد و گفت: ینگاه منتظر و آرام ترم را به او دادم و منتظرش شدم تا شروع کند. جد بعد
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شرکت رو    ستمیگشتم. تونستم س یشرکت م سی دنبال رئ ستمیس ی من کل امروز تو -
 .  ادینم ادمیاز صاحب اسم   ی چی آشناست اما ه یلیبرسم که برام خ ی هک کنم و به اسم

 : دمیدر هم رفته ام پرس یاخم ها  با

 بود؟  یاون اسم چ -

 متفکر جواب داد:  یا  افهیق با

 .یری آرش جهانگ -

  تشی از هو یزی من هم آشنا بود اما چ  یاسم برا   نیگفت ا  یقدر آشنا بود. راست م چه
 آوردم.  ینم ادیبه 

اسم رو قبالً   ن یآدمه. مطمئنم ا ن یتمام قراردادها و اسناد و مدارک شرکت به اسم هم -
 .یکجا و ک ادینم ادمیاما   دمیشن

 کوتاه رو به پارسا کردم و گفتم: یفکر فرو رفتم. بعد از مکث به

 ؟ یسابقه دار نبوده؟ اسمش رو چک کرد  -

 گفتم چک کنه. فعالً جوابش رو نرسونده بهم.  ری به ام -

 آن اسم شده بود گفتم:  ریفکر خودم درگ نکهیزدم و با ا  میبه داخل موها یچنگ

 موضوع نکن.   نیا  ری خب. فعالً ذهنت رو درگ یلیخ -

 خطاب به خودم بود تا به پارسا.  شتریحرف ب  نی البته ا که

 د؟ یکرد ییچه کارا  دیبگ هیبق -

تکان دادم. فقط سه   تیرا گفتند، سرم را با رضا  شانیبچه ها که عملکردها  ی هیبق
  نی داشتند. ا  یتیموفق  مچهیحداقل ن هیببرد. بق شی را پ ینفرشان نتوانسته بود کار خاص

  نی خورد اما ا  یبه در بسته م مانیسال بود که شروع شده بود. هر بار نقشه ها   کی یباز 
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  میتوانسته ا  شانیاز کارخانه ها یکی کردن  دا ی. حاال ما با پفتدیاتفاق ب  نی ا  دیبار نبا
به آن ها   یادی بزرگ، ضرر ز  ی دو محموله  یری. با دستگمیاز کار را جلو ببر یبخش بزرگ

 .میاش هست ییاو و راهنما ونی است که مد ی تیها همه موفق نیو ا  میزده ا 

که مشغول   یرا تر کردم و رو به گروه میو گلو  دمی را نوش زی م یآب رو  یاز بطر یا  جرعه
 تبادل نظر بودند گفتم:

 دارم براتون.  دی. کار جددیساکت باش -

 بلند شدم تا راحت تر حرف بزنم.  یصندل یکه به طرفم برگشت، از رو  شانیها   نگاه

 بهتر بگم االن عوضش کردم.  ای نقشه عوض شد. امروز  -

 گفتم:  تی بکند که با جد یخواست اعتراض پارسا

.  میخوام دوباره به در بسته بخور یوجه نم چیداست. من به ه ینواقص یقبل  ینقشه  -
رو از   زانمیخوام دوباره عز   ی. نمنیگروه خطرناک   میهست که باهاشون رو به رو یگروه

 دست بدم.

 گفتم: بعد

کدوم از جاسوسامون نتونستن وارد   چی. تا حاال همیوارد عمل بش  یا  گهیطور د   دیما با -
چند تا از جاسوس ها رو   دی کنن. ما اول با دایاونجا رو پ  یحت  ایاونا بشن  یمحل زندگ

 .  میکارخونه بفرست ی تو   گهیوان دبا هر عن ایبه عنوان کارگر  

 . دیحرفم پر انیبه م پارسا

 . هیقبل یکه همون نقشه   نجا یخب تا ا  -

بعدًا شرح   دیتون ی. مدیجلسه رو ترک کن  دیسکوت کن   دیتون یاگر نم یجناب قربان -
 . دی ری دوستان بگ یجلسه رو از باق

 شوم.   یتلخ م  بیعج یگاه



 ت ی مامور 

 
17 

 

 ی نگفت. منتظر خروجش نماندم چون م چیانداخت و ه  نی را پا نگاهش

 رود. نگاهم را از او گرفتم و ادامه دادم:  ینم دانستم

 به دنبال  دیبا د یجد ینقشه   ی که تو نهیا  یبا قبل دیجد یتفاوت نقشه   -

 . میبا خبر نبود یآدم نی. ما قبالً از وجود چنمیکن داشیو پ م یبگرد آرش

 ن یا  سیاسم رئ میدون یناشناس گفته، م کیکه   ییطبق حرف ها ما

اون قدر  دیحتمًا آرش با مهرانفر ارتباط داره. با   نیبه نام مهرانفره. بنابرا  یمرد  گروه 
 .میتا به مهرانفر برس میکن بشیتعق

 گفت:  یاز ین ستوان

 م؟ یناشناس اعتماد کن کی  ی به حرف ها دیچرا با -

 جواب داد: یباقر سروان

 ه ها رو همون ناشناس لو داد.  چون دو تا از محمول -

 گفت: ستوان

با   ایبردن سرگرد   نیبا هدف از ب دینقشه که شا  هینقشه باشه.  هیتونه  یم ن یخب ا -
باشه... ممکنه با عمل   یا  گهی هزار جور هدف د  ا ی خودشون  یبردن مخالفا  نیهدف از ب

خودشون عمدًا   دی. شا میجاسوس ها رو لو بد تی اون ناشناس هو یها  هیکردن به توص
 . دنیاطالعات رو به ما م ن یدارن ا

 کردم.  دی را تا حرفش

جز عمل   یا  گهیراه د  چیه  تی موقع  نیا  ی اما تو میگدار به آب بزن یب دی مطمئنًا نبا -
ما به دنبال    گه،یما وجود نداره. ستوان درست م یاون ناشناس برا  یها  هیکردن به توص
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آدم   هی ای خواد مهرانفر باشه   ی. حاال ممیگرد یم  ی. به دنبال آدم اصلمیگرد یمهرانفر نم
 .میر  یم شی و کم کم پ میش ی. وارد شرکت م گهید

 سرشان را با موافقت تکان دادند.   همه

 

 

 ا« ی»رو

به   یراه خوب چیها بودم اما ه  سیگمراه کردن ذهن پل  یتا صبح، در هزار فکر برا شبید
 بار را به دوش من گذاشته بود.   نی ا  تیبود. پدر مسئول دهیذهنم نرس

بزرگ   گریگفتم و از او کمک خواستم گفته بود بهتر است د شی ماجرا را برا  نیکه ا  شبید
  گریگند به بار آمده باشم. گفته بود د نیا  یبرا   یکردن راه  دایشوم و خودم به دنبال پ

  یرا به من بدهد. گفته بود من زودتر از تو از ماجرا شیخواهد بازنشست شود و جا  یم
  دهیاول هم فهم  یقبل از به باد رفتن محموله   یبودم و حت  شدهدوم خبردار  یمحموله  
و   یبرد   یکه پ . حاال همیببر یخواستم خودت پ یلنگد اما م یکار م یجا کی بودم که 

 جا اشتباه است به دنبال راه حلش بگرد.   کیکه   یدیفهم

  دنیپدر! آخ آخ آخ! آخ از دست تو و آرامش اعصاب خرد کنت! آخر االن وقت کنار کش آخ
  نی هم یبزرگ شوم؟ به نظرت بزرگ نشده ام؟ برا   یخواه یو زجر دادن دخترت است؟ م

  یشتریبود را انجام دهم. فرصت ب دهیکه به ذهنم رس یها هم من مجبور بودم تنها کار
 فکر کردن نداشتم. یبرا 

انداختم و بعد به خط دوم آرش   لمیدر آوردم و داخل موبا  بمیرا از داخل ج مکارتمیس
که هر دو روز   میدانست یآرش را م یکار مکارتیس  یزنگ زدم. فقط من و بابا شماره 

 شد.  یمن و بابا هم هر ماه عوض م  یکار مکارتیشد. س یوض مهم ع
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داد!   یم ن یاعصاب خرابم را تسک  شیگرفتم. سر و صدا  یرا داخل دستم به باز  چمی سو
 با دو بوق جواب داد:

 بله خانم؟  -

 دارم.  د یجد یمحموله   هی کار بلد استخدام کن.  یدو تا راننده   -

 پارک بود رفتم. نگیکه داخل پارک نمیزدم و به طرف ماش رونیخانه ب از 

 د؟ یچرا از قبل به من اطالع نداد  ؟یچه محموله ا  -

. زبانم تکان نخورد  ستادیاز حرکت ا  میدر دستم متوقف شد. پاها  چی . سو دیباال پر میابرو 
 و جوابش را ندادم که گفت: 

 خانم، چشم.  دیببخش -

 حرکت گرفتند.   میپاها  دوباره

 بونت رو کوتاه کنم.ز  دیانگار واقعًا با  -

 جوابش نماندم و ادامه دادم:  منتظر

  ستیو قرار ن شنیم یزباله. دوشنبه راه ون ی کام هی حواس جمع با   یفقط دو تا راننده   -
 موضوع خبردار شه. نیجز خودت از ا  یکس

را باز کردم. سوار شدم و   ن یکلمه ام، تلفن را قطع کردم و در ماش  نیاز گفتن آخر  بعد
 در آوردم.   لی از داخل موبا   را مکارتیس

خودم بود. به نام   یشرکت برا  نیحرکت کردم. ا   مان یشیلوازم آرا  دی طرف شرکت تول به
  نیطرف و آن طرف انجام بدهم. ا نیرا در ا  میها  تی خودم بود تا بتوانم راحت تر فعال

از شرکت ها به نام خودم باشد. اما خودش   یکیرا بابا گفته بود و حتمًا اصرار داشت که  
  نیا  تی ری مد  یرو  نقدریدانم چرا ا ینام خودش نکرد. نم بهرا  یشرکت چیوقت ه چیه

 شرکت اصرار داشت. 
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و   ستادمی در آسانسور ا یداخل رفتم. جلو یدر پارک کردم و از سالن اصل یرا جلو  نیماش
کردم، هرچند که تمام فکر و   یم  یدگیرس نجایا  یبه کارها  دیاش را فشردم. امروز با  دکمه

 بود.   افت ی باز  یذکرم پرت کارخانه  

در آن قرار داشت را زدم. به  تی ر یکه اتاق مد  ی طبقه ا  یآسانسور که شدم، دکمه   وارد 
ام را   یحال  شانیپر نی زده بودم تا ا یپررنگ یشدم. رژ قهوه ا   رهیخ نهیخودم در آ

ام   یآب ی تر از حد معمول شده بود. چشم ها یجد یقهوه ا  یبپوشانم. صورتم با رژگونه  
ام   یمشک یشدند. لباس ها  یم  دهیتر از حد معمول د تدرش ملم،یهم با خط چشم و ر

 خواستم.  یداد. همانطور که م ینشانم م یجد  یگریاز هر وقت د  شتریهم ب

که سالم کرد، وارد اتاقم شدم. بعد از چند   یتوجه به منش  رفتم و بدون رونیآسانسور ب از 
  یجواب  یرا فشردم. وقت یمتصل به تلفن منش   یآمد، دکمه  ادمیکه به  یزی با چ هیثان

  یزد. با شرمندگ ی. داشت با تلفن حرف مستادمی رفتم و در چهارچوب در ا  رونینگرفتم، ب
 تظر ماندم تا حرفش تمام شود. دادم و من هی چهارچوب در تک بهدستش را باال آورد.  

بودند   تیفی ک ن ی. تمام محصوالت با بهترمیبود که ما داشت یشرکت نی شرکت سالم تر  نیا
 معروف شده بود.  یمارک تجار  نیو محصوالتمان به عنوان بهتر 

ما استفاده کرده بودند بر در و   یشیکه از محصوالت آرا  ییبا ی ز  یاز مدل ها  ییتابلوها
داخل سالن قرار داشت و   یدست مبل چرم  کی خورد.  یسالن انتظار به چشم م  وارید

گرفته تا لوازم داخل سالن. فقط پارکت   یمنش  زی کمرنگ بود، از م ی صورت زشیهمه چ
داده   رییرا تغ  یست صورت ،ی قهوه ا   یعکس ها  ابو ق  دیسف  یوارهای و د  یقهوه ا  ی ها

 .بودند

 جانم خانم؟   د،یمنتظر موند دیببخش -

 چشم دوختم. یمنش  شیو پر از آرا  یصورت عمل به

   ؟یامروز خبر کرد  یجلسه   یسهام دارها رو برا  -

 بله خبر کردم.  -
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 ان؟ ی همه م -

 .  یاضیف یبله همه به جز آقا  -

 در هم رفتند.   میآمد. اخم ها یم  دیبابا. او که حتمًا با یا

 اد؟ یچرا نم -

 یمهمه و نم یلیدارن که خ گهید یجلسه   هیساعت   نیکردن و گفتن ا   یعذرخواه -
 تونن نرن.  

 جلسه رو بعدًا بهش بده. ی  جهیخب. شرح و نت یلیخ -

 چشم.  -

نگاهش   یکرد به طرفش برگشتم و سوال  میکه صدا  شیداخل برگردم که با صدا  خواستم
 کردم. گفت: 

 داخل؟  ادی تظره. بگم بمن دنتونید یساعته که برا  مین یکس -

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 داخل.   ادیبگو ب گهید ی  قهیپنج دق -

 در سالن انتطار نبود؟  یبعد داخل رفتم و با خودم فکر کردم که پس چرا کس و

ام را در   یکار مکارتیدر آوردم و س فمیرا از داخل ک لمیام نشستم و موبا   یصندل  یرو
 داخلش جا زدم. 

که   یرا کنار گوشم گرفتم. بعد از آن همه قتل یهوشنگ را گرفتم و گوش  یکار ی  شماره
دانستم   یرا ادا کند. نم  نشیاست که او کمکم کند و دِ  نیانجام دادم، حاال زمان ا  شی برا

  یماره ام منه. اما ش  ایدهد   ینه. جوابم را م ایکند   یاستفاده م مکارتشیاالن دارد از س
 گرفت.  یمن تماس م باافتاد و بعدًا 
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آوردم و   نی را پا یو گوش  دمیکش یدرست بود. جوابم را نداد. کالفه پوف حدسم
 را در آوردم.  مکارتمیس

رنگم که پشتش نشسته بودم، گذاشتم و سرم را داخل   یقهوه ا  زیم   یرا رو  میها آرنج
  قهیسرم را باال آوردم. چه قدر زود پنج دقکه به در خورد،   یگرفتم. با تقه ا  میدست ها

 تمام شده بود.

تا   ششیدر ظاهر شد. ن یدر جلو دایخوشحال و سرحال آ  ی  افهیرا که گفتم، ق دی بفرما
زدم و در   ی لبخند  ضه،ینبودن عر  یخال یخوشحال… برا شهیبنا گوش باز بود. دخترک هم

 جلد دخترک شاد درونم فرو رفتم.  

 طرفا.  نیخانم! از ا دایبه به! آ -

 بلند شدم و به طرفش رفتم.  میجا از 

 .گهید می ای خودمون ب میش ی . مجبور میزن یشما که به ما سر نم -

تعارف دستم را به طرف مبل نشان دادم تا   یکه داخل دستش بود را گرفتم و برا  یگل
 ر را بستم.  و بعد د ندیبنش

 حاال گل به چه مناسبته؟  -

 را کنارش گذاشت. بعد گفت:  فشیمبل نشست و ک  یرو

 ؟ ی اگه گفت -

 گرفتم، گفتم: یتماس م  یگذاشتم و همان طور که با منش زمیم  یرا رو  گل

 لوس نشو!  گهی بگو د -

 نازک کرد.  یمغرورانه، پشت چشم  یبه گردنش داد و با لبخند یقر

 . شمیدارم مزدوج م -
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قدر ناز آمدن داشت؟ خواستم   نی . دهانم باز ماند. مزدوج شدن ادند یباال پر  میابروها 
 . دیچیداخل گوشم پ یمنش  یکه صدا میبگو  یزیچ

 بله خانم؟  -

 چه تماس گرفته ام. بعد گفتم: یبرا  دیایب ادمیفکر کردم تا   یکم

 گلدون.   هیبا   اریدو تا قهوه ب -

 گه؟ ی چشم. امر د -

 امروز آماده کن.   یجلسه  ی رو برا  لی استا یوتی شرکت ب یرزومه   -

 رفتم. دا ی گذاشتم و به طرف آ شیرا که گفت تلفن را سر جا  چشم

 ؟ یی هویقدر   نیچرا حاال ا  -

 نشستم. شی به رو رو

 ! یاومدن خاستگار  ییهو یآقامون  گهید -

 صورتم کردم و گفتم:   یرا چاشن یلبخند

 ره؟ یکه اومده تو رو بگ یهست اون بدبخت  یکحاال  -

 داد.  یساختگ تی را به حرص و عصبان شی مغرورانه اش، جا ی  افهیق

 !  دیحسود رو بردن غسال خونه، گفت منم بشور -

 . دمیخند

 ؟ ی شد قبول کرد  ی. چومدیخوشت نم  یهست حاال؟ تو که از ازدواج سنت  یک ییخدا -

 تکان داد و گفت:  یساختگ  یرا با ناراحت سرش
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هم   ال یداره به کنار، و نیدست رو دلم نذار خواهر که خونه! پسره چند تا خونه و ماش -
.  ورکیویروز ن هی ترانه،یروز مد  هی  ا،یروز آنتال هیجاست.  هیبه کنار، هر روز  نمیداره. حاال ا 

ناه نداره  بگم نه؟ گ ره،یهمه ابهت اومده منو بگ  نیبهش نه بگم. با ا  ومدیدلم ن گهید
 ؟ یطفلک

 گرفتم و رو به در گفتم: دای در آمد. نگاه متعجبم را از آ یصدا 

 .دی بفرما -

گذاشت به طرف گل رفت تا آن   زیم  یرو  مانی ام، قهوه ها را که برا یمنش  ،یرحمان خانم
 را داخل گلدان بگذارد. 

 : دمیپرس دا یبه آ رو

و   یخور یمامانت کم م  یخونه  ی! در ضمن، مگه تو یپول دوست نبود  نقدریتو که ا -
 که چشمت به پول پسر مردمه؟  یریو سفر م  یخواب یم

 چپ نگاهم کرد و گفت:  چپ

گفتم   یز یچ هیمن   ؟ یریگ ی م  یمن رو جد  یقدر چرت و پرتا  نیحالت بده ها! چرا ا -
 ؟ یباور کن دیتو با 

چرت و پرت   یکند من حوصله   یرا در حدقه چرخاندم. چرا فکر م میچشم ها  کالفه
 را دارم؟  شی ها

شد.  یم  دیدائم سرخ و سف  یماهه که نگو. تو خاستگار  نقدهی. اهیآدم مذهب هیپسرم  -
  شیشونیپ ی باز بود اون دائم عرق رو شمیانگار نه انگار اون داماده و من عروس. من ن

خواست من از جام بلند شم اون همه راه تا   یمهربونه. نم نقدریکرد. تازه ا یرو پاک م
 . می آشپزخونه حرف بزن یتو  میبر  گفت نمی هم یاتاقم برم، برا 
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هم در  یخانم رحمان ی. حترمیخنده ام را بگ یکرد. نتوانستم جلو یباز نگاهم م  شین با
در اتاق   ی. وقتدیخند یم ما  وانهی رفت، به دوست د یم  رونیکه از اتاق ب  یهمان حال

 بسته شد با خنده و با طعنه گفتم: 

 یقطع نخاع نش  یریکه م  یقدر راه نیو ا  یکن  یکه م یحجم کار نیوقت از ا  هی -
 عروس خانم. 

 مزه کرد و گفت:   یاش را کم  قهوه

 که. بهش قول دادم از شنبه چادر سر کنم. یدون یتازه، نم -

موضوع    نیبود و ا  یجد ش ی باشد اما حرف ها یخورد بخواهد جد  یاش نم افهیق به
 سر دادم و گفتم:   یزیتمسخرآم  یکرد. خنده  ینگرانم م

  ریرنگش از ز  یصورت یکه نصف موها  یآدم چادر هی. فکر کن، شهیخوب م یلیخ یوا  -
 داره.   شی َمن آرا  هیو   رونهیچادر ب

 شال پخش و پال شده بود، پشت گوشش زد و گفت:  ری اش را که ز  ی باز و صورت یموها 

با حجاب   د یبا ایچادر ی. مگه همه رونیب انیم  یجور نیکه هم یینایا   یدیمگه ند  -
 همون چادر...  ریز  ای لی؟ خباشن

 رفتم، حرفش را قطع کردم: یم  زمی بلند شدم و همان طور که به طرف م میجا از 

 . مهی. نه نصفه و نمیدرست انجام بد دیبا م،ی رو انجام بد یکار ه یقراره  یوقت  یول -

صورتش   دا ی. آ دمیکه حاال داخل گلدان بود کش ییگل ها یرو  ینشستم و دست زیم  یرو
 را جمع کرد و گفت: 

 واه واه واه!   -

 ا به عالمت تاسف تکان دادم. سرم ر 
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 کنه؟   یم لی رو بهت تحم دشی اول داره عقا نیاز هم ؟ی چادر سر کن یخوا  یحاال چرا م -

 مبل لم داد.   یرو

  یبا اون لباس ها یخوام. راستش وقت ی خودم م گه، ی نم یزینه بابا. اون بدبخت که چ -
پر زرق و برق و   یلباسا  نیبا ا شهیروم نم سته،یم یکنارم وا  یچند سانت شی ساده و اون ر

 کنارش باشم.   شیهمه آرا   نیا

 چانه ام گذاشتم.  ری را ز  دستم

 ؟ ی دوستش دار -

 گفت:  هیعاقل اندر سف ینگاه با

 کردم باهاش ازدواج کنم؟  یاگه نداشتم، قبول م -

 ن؟ ی خور یبه درد هم م یکن یفکر م -

 . میکنم به درد هم بخور یم  یکار هی -

 فاز روانشناسانه ام گل کرد و شروع کردم به حرف زدن.   دایبه قول آ  باز 

مرد   هی به خاطر  نکهیاما ا  ی االن حرفم رو قبول نکن  دیدونم شا یم  دا؟یآ  یدون یم -
  کمیاول   دیشا  ،یکه قبل از ازدواج نبود  یبش یو طور  یطرز پوششت رو عوض کن گهید

.  رهیگ یکنه و نفرت جاش رو م  یم  رییبرات لذت بخش باشه اما کم کم احساست تغ 
از    تیهات و قدرت انتخاب فرد   دهیقه ات، عقیاستقاللت، عالقه هات، سل یکن یحس م

 کمی. یکن  یعمر باهاش زندگ  هیکه قراره    یکس یپا  ریرفته و لگدمال شده. اون هم ز  نیب
  یستین یرستان یدختر دب هی گهی. تو که دستین یزندگ  هی  زیفکر کن. عالقه همه چ شتریب

که قراره با هم وصلت کنن،   ی. دو تا خانواده ا یری بگ میبا احساساتت تصم یکه بخوا
 قرار گرفته باشن.  گهید  یزایچ یلیو از خ  دهیطبقه از ثروت و از عق  هی  یتو   باً یتقر  دیبا

 اش را گفت:   یتکرار یشد و جمله  هینگاهش عاقل اندر سف دوباره
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   ؟یبرداشت حت یباز تو فاز نص -

  شهیدهد. هم یجواب را م  نی هم میدانستم در آخر تمام حرف ها   یام گرفت. م خنده
 گفت.   یرا م نیهم

 حرفش گفت:  یادامه   در

 .یستیکه ن یزی. شدن اون چنهیبود، رسالت عشق هم یدونم ک یکه نم  یکیبه قول   -

 . دمیکش یآه

 .  یوقت به حرف من نرس چیه دوارمیخب! ام یلیخ -

 طنتی حفظ ظاهرم با ش ی زدم و برا  یجو موجود عوض شود، چشمک نکهیا   یبرا بعد
 گفتم:

 مراسم؟  یبرا  میای ب یحاال ک -

 

 

 »آرتا« 

کرد. هر چه   یکار را سخت تر م نی نداشت و ا یا  یفریک یسابقه   چی ه  یریجهانگ آرش
بودم اما   دهیاسم را قبالً شن ن ی . من ادمیرس یم  جهیتکردم کمتر به ن یفکر م شتریقدر ب

 بودمش.  دهیچه شن یکه کجا و برا   اورمیب اد یتوانستم به   ینم

  دی تر، با یطوالن  یشب کار کی و   یروز طوالن کی را باز کردم و وارد خانه شدم. بعد از  در
 کردند.   یام نم یار ی  میچشم ها  گری. ددمیخواب یم یکم
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مثل االن که ظهر است و آفتاب گرم تابستان بر    یاست، حت کی تار شه یمن هم ی خانه
رنگ خانه  اهی و س میضخ  یهم به خاطر پرده ها  یکیهمه تار  نیتابد. ا  یفرق سرم م

 است. 

گذاشتم و بدون عوض   زیم  یرا رو  فمیروشن کردن چراغ به طرف اتاقم رفتم. ک بدون
. آن قدر دمیخت انداختم و طاق باز خوابت ی جان خسته ام را رو  م،یکردن لباس ها 

 را هم نداشتم.  راهنمیپ ی خسته بودم که توان باز کردن دکمه ها 

ام گذاشتم. چه قدر خسته بودم.  یشانیپ یرا بستم و ساعد دستم را رو  میها  چشم
 توان باز ماندن نداشتند.  گرید میچشم ها 

  یتخت نشستم. نفس نفس م یضرب رو  کیو با   دمیزنگ تلفنم از خواب پر یصدا با
را از نظر   کمیدرشتم اتاق تار  ی. با چشم هاختیر یزدم و عرق از سر و صورتم م

  یگذراندم. آب دهانم که خشک شده بود را قورت دادم و دستم را به طرف تلفنم که رو
 گفتم. ی دی را کنار گوشم بردم و بفرما لفنسبز رنگ، ت یبود بردم. با لمس دکمه   زیم

 سوخت.  یم یخواب یاز ب میدورگه شده بود و چشم ها  میصدا 

 د؟ یمزاحم شدم خواب بود دیسالم قربان ببخش  -

  یسوراخش م ل یام گذاشتم. انگار داشتند با در یشانیپ یبود. دستم را رو  یمانیسل
 کردند.

 بگو. ستیمهم ن -

  یتم راننده اما تونس ارمی ب ری کارخونه کار گ یراستش مزاحم شدم بگم نتونستم تو  -
 شرکت بشم. احتماالً حمل محموله ها رو به من بسپرن. 

شد.   یدهانم گس بود؛ آب دهانم تند تند ترشح م یگنگ بودند؛ مزه   میبرا  یها کم واژه
 قورتش دادم و گفتم: 

 ؟ یکن یکارت رو شروع م  یخوبه. از ک  نمیهم -
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 بدم.  لی ببرم لب مرز تحو دی باره که با هیاز پس فردا. گفتن  -

 اداره. ایخب، فردا ب  یلیخ -

 چشم قربان.  -

  نی. سرم درد گرفته بود و سنگدمیرا قطع کردم و چشمان متورم و دردناکم را مال تلفن
درد چشم   ادش،یصورتم گرفتم. به خاطر نور ز  یشده بود. ساعت چند بود؟ تلفن را جلو 

بلند شدم. ساعت   میکنارم پرت کردم و از جارا  یساعت، گوش  دنیشد. با د شتریب میها
 بودم.   دهیپنج بعد از ظهر بود و تنها دو ساعت خواب

و با    دمیام را پوش  یکارم پرت کردم. شلوار راحت یصندل  یرا از جانم کندم و رو  میها لباس
  یرا بدون جوراب لمس م نیدردناکم که زم  یرفتم. پاها  رونی که منگ بود، از اتاق ب یسر

و   روز یدوش گرفتن داشتم. د یرفت. کاش حوصله   یم رونیاز تنم ب ی، خستگکردند
و فکر کردن بودم. فکر کردن   ختنیو در حال نقشه ر داریب دبن کیو امروز صبح،  شبید

 . ندهیبه گذشته و حال و آ 

را باز کردم و بدون   خچال یکردم. در   یرا احساس م ید یشد یآشپزخانه شدم. تشنگ وارد 
به خاطر سالگرد فوت پدرش پخش کرده بود و هنوز   هیهمسا  روز،ی که پر یتوجه به آش

  یناهارخور زیم  یرا هم برداشتم و رو یآوردم. مسکن رونینخورده بودمش، ظرف آب را ب
 و قرص را باال انداختم.  دمیاز آب خنک نوش ی جرعه ا دم،یکش یق ی نشستم. نفس عم
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  نی. امی برس ییبه سود باال  میتون یم  لی استا یوت ی شرکت ب یتو  یگذار   هیا با سرمام -
  یرو گرفتم و فقط م ممیزمان کمه. من تصم   یتو  یراحت سودرسان یاز راه ها یکی

 خواستم نظر شما رو بدونم. 
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 گذارها گفت: هیاز سرما  یکی

 کنن؟  ی خوان با ما همکار  یسابقه چرا م  نیو با ا  طی شرا نیبا ا  -

.  میرو قبول کن طشونیشرا  میتون  یکنم م  ی. من فکر مشهیشرکتشون داره ورشکست م -
 داره.   یدونم که بازار کار خوب یو م   دمیرسه چون من برنامه شون رو د یبه ما نم یضرر

نجات خودم و خاندان   یبلکه برا  ل،ی استا یوتیب  یدارم اما نه برا  از ین  هیسرما   نیبه ا  من
 یکه وجود خارج یشرکت ل،ی استا   یوتیخودم. ب یخودم و زندگ ینقشه   یخودم؛ برا 

دو محموله   نیاست. ا   هیسرما  نیبه ا  دنیرس یمن، برا   ی لهیکه تنها وس یندارد. شرکت
پول کنم؟ من   یتوانم از پدر تقاضا  یمن هم بد شد. چگونه م تیکه به باد رفت، وضع

 .یکس چیبکشم. بدون کمک ه رونیرا از آب ب ممیگل دیخودم با 

توانم نقشه ام   یپول از حساب شرکت، م نی کنم. با برداشتن ا شانیتوانستم راض  باالخره
را   ی کنم و سود پنجاه درصد هیترک یرا هم روانه   دی توانم محموله جد  یکنم. م یرا عمل
 خواهند به حساب شرکت پس بدهم. یکه م

و   ابیگران و نا  اریمواد مخدر بس  هیفرستم. در ترک یم هیبه ترک م،یکرد دیرا که تول شهیش
که در آن کشور وجود دارند هم کارشان   ییای رود. ماف یفروش م یاست. به راحت ابیکم

فروشند.   یخودشان م  متیخرند و به ق یکشور خودشان از ما م متی را بلدند. با نصف ق
  نی ر در داخل کشور ماست. آن هم با امخد  متی آن ها، سه چهار برابر ق متی آن نصف ق

  ف…ی از آن دو محموله که به باد رفت. ح فی ح  …یرانیا  یحجم دالر و پول کم بها
و   یخود یشرکت ب نیاز ا  یوگرنه حرف  ستندی هم هنوز آماده ن یانسان  یمحموله ها 

 آمد. ینم  ان ی به م ینخود

ارت دومم را جا زدم و با  ک میاتاقم شدم. هوشنگ با تلفن اتاقم تماس گرفته بود. س  وارد 
تلفن را سر   لمیبعد با زنگ خوردن موبا  هیدفترش را گرفتم. چند ثان ی تلفن اتاق، شماره  

 را کنار گوشم گذاشتم. لمیموبا  یگذاشتم و گوش شیجا

 ! یمرد تنها کرد  ن یاز ا یادی شب! چه عجب  یجادو  کمیسالم عل -
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 تمام گفتم:  یحس یب با

  یکار هی بار من برات  نیا ،یزن یزنگ م یدار ی کار هیمثل تو که هر موقع که    قاً یدق -
 دارم.

 برات بکنم.  دیبا کاری چ نمیبه چشم. بگو بانو. بگو بب یا -

خورد اما مجبور بودم باز هم حفظ   یبه هم م شیچرت و پرت گفتن ها  نیاز ا  حالم
 ظاهر کنم.

ساده رو برام جور   زی چ هیخوام  یم  یبگ یزیچ ی ا   گهیهرکس د ایبه بابا  نکهیبدون ا  -
 . یکن

را در آوردم.   کارتمیتلفن را قطع کردم. بعد هم س م،یحرف ها  یاز تمام شدن ادامه   بعد
دادم و به   هیتک زم،یچرخ دار م ی صندل یگذاشتم و سرم را به پشت زیم  یرا رو  میپاها 

دارد خوب   ز یکردن نقشه ام در ذهنم شدم. همه چ زانیشدم. مشغول م رهیسقف خ
توانم با  ینشود م چیپاپ ینشود. اگر باز کس غدما یمو یرود اگر باز کس یم شیپ

 را از شرکت دور کنم. سیپل  یپا افتاده، پا شی پ ینقشه   نیهم

 

 

 بعد«  »روز 

 «»آرتا 

 ه؟ یچ یببر یخوا   یکه فردا م یبار -

بدتر شده بود، صاف کرد و   روز ی گرفته و سرما خورده اش را که از د یصدا  یمانی سل سروان
 گفت: 
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مواد   یخود شرکته. محموله ها  یشده   افتیباز  یکاالها  دمیکه من فهم یاون طور -
.  ستیاز محموله ن یشد. پس احتماالً فعالً خبر یزباله ها جا به جا م  یمخدر تا االن، تو 

که من پرس و جو   یچون اون طور میبهشون زد هم   ی ادیز  یلیدر ضمن فکر کنم ضرر خ
 رو ندادن.  منداکه حقوق کار شهیم  یکردم دو ماه

 گفتم:  لمیزنگ موبا  یصدا   دنیشن با

برات   میاومد بتون  شیپ یوصل کنن تا اگه مشکل ابی بچه ها بهت رد شی باشه برو پ -
 . بعدم برو خونه امروز استراحت کن حالت خوب بشه. میکن یکار هی

 ... سین یاز ی خوبم قربان ن -

 حرفش را خورد. گفتم:  یادامه   دیام را که د یجد  نگاه

امروز   ن یاداره. ممکنه بهت شک کنن. هم یا ی ب ستین یاز یمدت ن هیهم تا   گهید -
 و برو خونه تا فردا استراحت کن، زود باش.   ریرو بگ ابایرد

رفت. بعد از رفتنش با عجله به طرف   رونیاز اتاق ب یگفت و با احترام نظام یچشم
بار قطع شده بود و حاال زنگ زدنش را دوباره از سر گرفته بود رفتم. شماره   ک یتلفنم که 

 به وجودم چنگ انداخت. تماس را وصل کردم.  یناشناس بود. حس بد

 د؟ ی بفرما -

 ! سهی سالم آقا پل -

بود. از همان الت   یبازار کوچه ی معتاد و دائم النعشه   یجوان ها نی از هم یکی  یصدا 
 نگفتم که گفت:  یزیچ  سم؟یدانست من پل یسر و پا... از کجا م یب ی ها

 رو بدم بهتون!   دیجد ی محموله    هیخواستم راپورت  یعرضم به حضورتون که م -

 . دمی دو رون یکنار گوشم بود، از اتاق ب ی طور که گوش همان

 ؟ یمحموله؟ چه محموله ا  -
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نشسته بود اشاره کردم تا رد   وتر ی که پشت کامپ یشدم و به سروان قربان  یگری اتاق د وارد 
 توانم حرف را کش بدهم.  یکردم تا م ی. خودم هم سعردیتماس را بگ  نیا

 کرد!  یحال و خسته و چندش آور   یب ی خنده

  نی. بررهیداره م گهید دونهی. فردا  نی که تا االن ثبت و ضبط کرد  ییاز همون دو تا  -
 در نرفته! دنبالش تا 

 در هم رفتند. به پارسا نگاه کردم.  میحرف تلفن را قطع کرد. اخم ها   نیاز گفتن ا  بعد

 جنوب شهره.   یکنم. حوال داشیتونستم پ -

 رفتم گفتم: یطور که به در م همان

 بفرست دنبالش. میت هی -

  گرید ید اتاق رفتم و بعد از گذشتن از راهرو، وار  رون یرا گفتم، از اتاق ب نیا  نکهیاز ا بعد
  یرا وصل م یابیبودند و داشتند داخل دندانش رد  یمانی شدم. در حال آماده کردن سل

. دستم را باال بردم تا مانع احترام گذاشتنشان بشوم و  ستادندی من صاف ا  دنیکردند. با د
 گفتم: یمانیشدم، خطاب به سل یم کشانینزد کهبعد همان طور  

  دیمواد مخدره، شا  یمحموله  هیهم   رهیکه فردا داره م ی. بارمیداشت دیتماس جد  هی -
  یم یتماس ندارم، به نظرم دارن با ما باز   نیبه ا ی. اصالً حس خوبیبهتر باشه تو نر

 کنن. 

 گفت:  یمانیسل

حاال   میتون  ی. نمارمیب ریگ یزیچ  یبتونم سرنخ دیشا ؟ی چ نمیاگه بتونم آرش رو بب  یول -
که با اون همه التماس   ی. در ضمن قربان، اگه منمیبش الشیخیب میکه وارد کارخونه شد 

کنن؟  یاستعفا بدم، شک نم  دهیروز نکش هیکردم تا اونجا کار کنم، به  شونیراض
 کنن؟   ینم نیو اوضاع ما رو سخت تر از ا   شتریرو ب تشونیامن
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با تجربه تر از من بود. اما همچنان  با سابقه تر و  یمانیشدم. سل قی چهره اش دق یرو
 گفتم: یحق با او بود. با نگران  دیسروان مانده بود. شا

  ونیکام  یریدستگ یبرا  یمحموله از کشور خارج بشه. وقت   نیتونم اجازه بدم ا  ینم -
اون   نی. ببیکن فرار کن ی. سع یکه همراهته بر  یا  گهید ی کن با راننده  یسع  میاومد

 .یکن داشیو پ ی نیآرش رو بب یتونست دی. شا رهی کجا م

 تکان داد. رو به بچه ها گفتم:  نانیاطم  یزد و سرش را به نشانه  یلبخند

  یدندون باشه برا  یکه تو   یابیرد  گهی. ددیتر براش نصب کن شرفتهیپ ابی چند تا رد -
 و حدسه. صی خالفکارا قابل تشخ یهمه 

 فراوانم، گفتم: یبا وجود دلشوره   سپس

 . دیدا آماده ش فر  یبرا  -

 رفتم و وارد اتاق خودم شدم. رونیحرف از اتاق ب  نیاز گفتن ا  بعد

 

 

 ا« ی»رو

اش نشسته بود و    یصندل  یاتاق را باز کردم و وارد اتاق پدر شدم. رو   ییبزرگ و طال درِ 
  نیاز ا  گار،ی شده بود. دود س رهیو صاف پشت پنجره خ  یبه آسمان دود  زش،یپشت به م

 فاصله هم مشخص بود.

   ؟یکرد  کارایچه خبر؟ چ -

سرشانه ام گذاشتم.   یو رو دمیتاپم را دوباره باال کش یافتاده   نی را بستم. بند پا در
به طرف   نهیام کردم و با طمان یشلوار مشک یها   بیچهار انگشت دستانم را داخل ج

 ها داده بود.  سیحرکت کردم. حتما تا االن آن پسرک خبر محموله را به پل زشیم
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کنه به  ی جرات نم یکس گهی د یکنم. تا مدت یمدت تموم م  هی یرو برا  زیفردا همه چ -
 بشه.   کیمن نزد   یقلمرو

  زش ی م یجلو  میگردانش را چرخاند و به طرفم برگشت. پاها  یکوتاه، صندل یاز مکث بعد
 فکر نگاهم کرد، با غرور نگاهش کردم. متوقف شدند. مت

 ؟ ی بعدش چ -

 تنگ شدند. گفتم:  میدر هم رفتند و چشم ها  میها  اخم

 ؟ یچ -

راهشون رو سد   یچجور یخوا  یمدت، م هیبعد از اون   ؟یکن کاریچ  یخوا  یبعدش م -
  ؟یکن

 کرد گفت:  یبلند شد. همان طور که قدم به قدم به طرفم حرکت م شیجا از 

کارا    ن یکرده باشن؟ ممکنه با ا دایآدرس کارخونه رو پ سایاصالً از کجا معلوم که پل -
 . یخودت کارخونه رو لو بد

 داشتم. نانیزدم. من به خودم اطم یپوزخند

 نگران نباش؛ من به همه جاش فکر کردم.  -

گذشتم و به طرف در حرکت کردم. در همان   شی نه زدم و از جلو مغرورا  یلبخند  سپس
 بلندتر از حد معمول که تمسخر َدرِش مشهود بود، گفتم: ییحال با صدا 

 .ینره فردا بعد از ظهر اخبار رو چک کن ادتی -

  یکار چی بود. ه یروز خسته کننده ا  یلیرفتم و وارد اتاقم شدم. امروز خ رونیاتاق ب از 
  ی م یدگیکارخانه ها و شرکت ها خودشان به آن جا رس  رانی دن نداشتم. مدانجام دا یبرا 

  کی سهام داران،  نیام هم از ب  یشیشرکت آرا  یبرا  روز یبه من نبود. د یاز ی کردند و ن
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که غالم حلقه به گوش   ری مد  کی شوم.  شیکارها   ریعامل انتخاب کردم تا کمتر درگ ری مد
 کند! یدلقک را باز  کی خودم باشد و فقط نقش 

که  یکلت  یبزرگ اتاقم، برداشتم. آن را باز کردم و اسلحه   یکتابخانه  یرا از تو  یکتاب
  یشدم و نقشه ها  رهیآوردم. با پوزخند به بدنه اش خ رون یداخلش جاساز شده بود را ب

شده بود و اسلحه به  یه داخل کتاب خال اسلح یرا در ذهنم مرتب کردم. جا  دمیجد
  رون یزد و نه ب ینه لق م یبست یکه اگر کتاب را م  یداخلش پنهان شده بود. طور یراحت

 افتاد.   یم

  کیکه قرار بود باز هم  ییچانه ام گذاشتم و به فردا فکر کردم. فردا  ری اسلحه را ز  نوک 
بعد  یشدم. کم رهیندم و به آن خرا اجرا کنم. اسلحه را داخل کتاب برگردا گرید  ینقشه 

 کتاب ها مشغول شدم.  ی  هیبق دنیکتاب را بستم و داخل کتابخانه برگرداندم و به د 

من را هم   روز یکند. د یخواست نامزدش را به همه معرف یداشت. م یامروز مهمان  دایآ
حال گفته بود که    نیحوصله اش را داشت که برود؟ با ا  یبه مراسم دعوت کرد اما چه کس

 نرفتن.  ایرفتن   یماند و من هم دودل بودم برا   یمنتظرم م

در  یانسجام  چیبودند و ه ختهیافکارم به هم ر   بیفکرم عوض شد. امروز عج ری مس
ا  گناه و گناهکار. ام یکشته ام. ب  یادی ز  یداخلشان نبود. با خودم فکر کردم که من آدم ها 

  میاز موها  ایخواهند آن دن  ی. اگر مستمیکدام از آن گناهکارانش ناراحت ن چیه یبرا 
خواهند    ی. اگر مرندیبگذار بگ رند،یآتش را به جانم بگ یها  هکنند و صد بار شعل زانمیآو

آتش و   می روانه کنند بگذار روانه کنند. بگذار آتشم بزنند، برا  میهزار بار مار و عقرب به سو 
پاک کرده    زش ی و نفرت انگ فیرا از چند موجود کث ایدن نیچون حداقل ا  ست ینمار مهم 

 کند. یفکر آرامم م نیام؛ ا  هرا نجات داد  چارهیاز مردم ب یام و بخش

کتاب را باز کردم. درست همان صفحه،   ی تخت نشستم. ال  یرا برداشتم و رو گرید یکتاب
 ام را نوازش کردم.  دهیهمان برگه. گل رز خشک
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خورد، ذهنم در درون   یواژه ها سر م  یدادم و همان طور که نگاهم رو رونیرا ب بازدمم
 کرد.   یو حواسم را پرت م   دیکش یافکارم پر م

سوزد. از  یته ام مکه کش ی گناهان یدلم به حال آن ب یکردم که گاه یخودم فکر م با
کشته ام گناهکارم. از   یلیکه به هر دل یگناهان یترسم چون به خاطر آن ب یخشم خدا م

که به خاطرم   ییها   هیکه شکسته اند، گر ییترسم. از دل ها  یهم م  شانی آه خانواده ها
که تنها  یی شده اند و از بچه ها وهیبه خاطرم ب ایدن ن یکه در ا ییشده اند، زن ها ختهیر

تخت رها   یشکمم گذاشتم، خودم را رو یترسم. کتاب را بستم و رو  یشده اند هم م
. دستانم را دو طرفم باز کردم. امشب باز عذاب وجدان دارم. به دمیکردم و طاق باز خواب

 که گذشتند.   ییروزهایو به خاطر د دیآ  یکه دارد م ییخاطر فردا

اشتم و هاللش را در داخل مشتم گرفتم. با هالل ماه گردنبندم گذ  یدستم را رو  کی
چشم  یسالگ   ستیکه در ب ی گرفتم. اگر نکشم چه کار کنم؟ دختر یبودنش قوت قلب م 

شود،  یخانواده م  کی وارد   د،یا یب ادشیاز گذشته اش    یزیچ نکهیکند و بدون ا  یباز م
ست. خشن  . ترسناک ا ستیخانواده ها ن ی هیبق  ثلکه م یتواند بکند؟ خانواده ا  یچه م

دارد. اسلحه دارد و مادر ندارد. خواهر و   یو سرسخت یاست. کشت و کشتار دارد. دشمن
که  یکی . اوردی جنگجو بار ب  کی خواهد دخترش را  یپدر دارد که م ک ی برادر ندارد. تنها  

دارد   سیرئ  کی. و  دبکش  رونیخودش را از آب ب  میکه بتواند گل یکیمثل خودش باشد. 
مرا   دی که با  دیگو   یدهد و م یکه دستور م یس یکه حرفش از سند محکم تر است. رئ

  یخودش فرزند دارد اما م س،ی خاندان. آن رئ نی حکومت آماده کنند. حکومت بر ا  یبرا 
  یها باشم. چه کنم؟ چه از دستم بر م یکثافت کار نیا  نیجانش شی خواهد من به جا 

  یم  میدایپ  کیر و اطرافم؟ هر کجا که فرار کنم تاجرنگ شدن با جماعت دو کی جز  دیآ
  دیکند. شا   ینم میکه کرد هم، راحت رها می دا یمثل آب خوردن است. پ  شیکند. برا

 ! آه! یزندگ نیکند. آه از ا  یراحت هم خالصم نم یخالصم کند اما حت

بادکنک خواسته   کی دخترش که   ینگاه درخواست  ری ز  یکیکند.  یکمرها خم م ی زندگ نیا
پول نداشتنش را به   م یمستق ر یکند غ یم یکند و با دل شکسته سع یکمر و سر خم م

دخترها   ی  هیتوانستم مثل بق ی شد من هم م یمثل من... کاش م یک ی د،یدخترش بگو 
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خوانده ام.    یم یروانشناس یاز فراموش   قبلگفت  ی بخندم و راحت درس بخوانم. پدر م
  ییحرف ها  یفراموشم شده است. البته گاه  میمام درس هات یاما به خاطر فراموش 

 زنم اما دل و رمق درس خواندن ندارم. حوصله اش را هم ندارم.  یروانشناسانه م

فرار از دست   یبرا  دیجد  ینقشه  کی شده است. هر لحظه دنبال  یام تکرار یزندگ
حمل   یکارخانه ها، برا  یاصل سی کردن رئ میقا  یبرا  دی جد ینقشه   کی ها. دنبال  سیپل

  ریز  یکه خوش ییبدن پسرها و دخترها یکردن و کنترل کردن اعضا  دای پ یمحموله ها، برا
 … ی دلشان زده، برا 

  یگوش یبه تنم دادم و با تنبل  یو کش و قوس دمی کش یا  ازهیخم لمی زنگ موبا یصدا با
 برگشتم. میکنار تخت چنگ زدم و دوباره سر جا زیم  یام را از رو 

 ه؟ بل -

 هم برات کار فرستادم. نیهم یبرا  ،یپوس یخونه م یتو  یدار یکاریاز بس ب دمیشن -

ام که حاال به اوج   یاز کالفگ  یرا بستم تا کم میهوشنگ چشم ها  یصدا   دنیشن با
باند را سرنگون   یاز مهره ها  کی خواست کدام    یبار م نیبود کم شود. ا دهی خودش رس

 کند که به من زنگ زده بود؟ 

 ؟ ی کرد  لیمی ا -

 . شهیآره، مثل هم -

 خب، حله. یلیخ -

را کنارم انداختم.   ینه قطع کردم و گوش ای ادامه دارد   شیحرف ها  نکه یتوجه به ا   بدون
  یکاریاز ب  یناش یو خستگ یکوفتگ  نیدانستم که ا  یکردم تنم کوفته است و م یحس م

تنبل و خسته ام   ،یکاریروز ب کی عادت کرده بودم و   سکی پر ر یزندگ ام است. من به
 کرد. یم
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. لپ تاپ  ستی ک دیجد یسوژه    نمیآمدم تا بب نی تخت پا یام را کنار زدم و از رو  یتنبل
فرستاده شده بود   میکه برا  ی دی جد لی میرا روشن کردم و وارد برنامه شدم. با باز کردن ا 

 شوکه شدم. 

 

 

 »آرتا« 

مامان حرکت کردم. پارسا که کنار دستم نشسته بود،   یرا روشن و به طرف خانه   نیماش
 آهنگ را کم کرد و گفت: یصدا 

 ؟ یشده تو َلک یچ -

کردم   یم  یپنجره گذاشتم و همان طور که سع ی لبه   یرا تکان دادم و دستم را رو  سرم
 نم گفتم:حالت ناآرامم را آرام ک

 خستم.  ستم،ی تو لک ن -

را فشار داد   یلعنت  یکردم که دوباره دست برد و آن دکمه ها ادیآهنگ را ز  یصدا   سپس
 و صدا را کم کرد.

 تا حاال من گوشام دراز شده؟  یآهان. اون وقت از ک -

 داشت؟ گفتم:  یچپ نگاهش کردم. چرا دست بر نم چپ

 نگرانم.  -

 شد.  متعجب

 نگران چرا؟  -

 نگاهش کردم و گفتم:  یپوست ریز   یسف و لبخندتا  با
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 .ی ریوقت فقر آهن بگ  هیترسم  یاستخون گوشات دراز شد. م قهی چند دق یتو  -

 شانه اش زدم. بعد گفتم:  یخنده و با مشت رو  ر ی لحظه با بهت نگاهم کرد که زدم ز  چند

 .یکن  یبار آخرت باشه تو کار من دخالت م -

 را از من گرفت و گفت:   شی بچه ها رو مثل

 نمک!  ی. بیاقتیل یب یلیخ -

  کیبه شکل  هیبعد از چند ثان ت،یشد که در نها دتریاش شد  افهی ق دنیام با د خنده
دادن فرار کنم. در دلم  حیبار توض ری لبم ماند. چه قدر خوب توانسته بودم از ز  یلبخند رو 

بودنم خنده ام گرفت اما خودم را کنترل کردم   فتهیخودش  نی گفتم و از ا یبه خودم احسنت
 وقت پارسا به عقلم شک نکند.   کی تا 

  یشده خاله من رو هم برا  ی حاال چ  یداغونت رو بشنوم ول یخوام صدا  ینم نکهیبا ا  -
 شام دعوت کرده؟ 

  نیاز ا   شتریرا کنترل کردم تا ب شیصدا   یلبم شکل گرفت ول  یدندان نما رو یلبخند
شد تا   یناراحت م  یشود، او فقط الک یدانستم که ناراحت نم یلبته مناراحتش نکنم. ا 

 بروم. رونی و سکوتم ب  ییکنم و از الک تنها تشی اذ شتریمن ب

  دیبا  یدوست خانوادگ هی که تو هم به عنوان  هیمهمون هیکنه.  یداره ازدواج م  دایآ -
 . یایب

 طرفم برگشت و با بهت گفت: به

 ؟ یچ -

 تعجب گفتم:  با

 چته مگه برق گرفتت؟  -



 ت ی مامور 

 
41 

 

و مبهوت بود،  جی که هنوز گنگ و گ یدر هم و صورتش سرخ شد. در حال شیها  اخم
 گفت:

 کنه؟  یداره ازدواج م  دایآ -

 زدم گفتم:  یرا دور م  دان یکه م  یرا تکان دادم و در حال سرم

کفش و   هی  یگفتم. دختره پاش رو کرده تو   یشد وگرنه زودتر بهت م  ییهو ی یلیآره خ -
 .هیپسر خوب دمیکه من فهم  یاونجور ست،یخوام. پسره هم بد ن یرو م  نیمن ا   گهیم

 وار گفت:   زمزمه

 .میافتاد  یعروس ه یچه خوب، پس   -

 تعجب گفتم:  با

 ؟ ی چرا پکر شد هو؟یشد  یچ -

 نگاهم کرد و گفت: هیعاقل اندر سف ینگاه با

 و هفت جد و آبادت.   یپکر خودت -

 را به طرف پنجره گرفت و گفت:  شی رو سپس

 گشنمه. م،ی رس یپس چرا نم -

از سر حواس نبودنش متعجب بودم،   نیو همچن ضش یطور که از رفتار ضد و نق همان
 گفتم:

 . میدیرس -

 نگفت.  چیتعجب به کوچه مان نگاه کرد و ه با
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 ا« ی»رو

  یدشمن یبرا  یکردم ارتباط یم   یکه سع  یدر حالبلند شدم و   میدرهم از جا ییاخم ها  با
جواب داد و با   دهینکش هیهوشنگ زنگ زدم. به دو ثان یکنم، به خط مخف دایآن دو نفر پ

 گفت:   یسرخوش

 منتظر زنگ زدنت بودم. -

 دلشوره داشتم گفتم:  یکه کنجکاو بودم و کم  یحال در

   ره؟یاون بم یخوا  یچرا م -

 گفت:   نانیاطم با

 .  میبهتره از شرش خالص ش -

 صدادار زدم.   یبهت پوزخند با

 خودش رو بکشه! یباشه که بخواد نوه   فی قدر کث نیبتونه ا  یک یشه  یباورم نم -

 .دیخند

 کنم. یم  یمن به خاطر تو هر کار -

کوتاه   یلحظه ا  یتمام شد و برا ژنی فروکش کرد. اکس تمی حرکت ماند و عصبان یب زبانم
 نم خانه کرد. مثل ترس درو  یحس

 .  شی ببر نیشه. بهتره زودتر از ب یداره برات دردسر م -

به  م یکه صدا  یاما توان بستنشان را نداشتم. در حال دی بار یآتش م میچشم ها  از 
 آمد، گفتم: یزحمت در م
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 ؟ یبخوا  یلطف قراره از من چ   نیو در مقابل ا  -

 گفت:  دیکه درش خنده مشهود بود، با تاک  ییصدا با

 ! یچیه ،یچیه -

 هیبه ر ژن یاکس لم،یبوق ممتد موبا  یصدا  دنیو سپس تلفن را قطع کرد. با شن  دیخند
  دایاز آتش نجات پ  میکردم؛ پلک زدم و چشم ها دا ینجات پ یبرگشت و از خفگ میها

 ند. خواست باور ک یسوخت و هنوز نم یقلبم م انیم  یزی کردند اما چ

که حاال حضور   ،یمهمان  کی  یرفتم و خودم را برا  میبه طرف کمد لباس ها  یرمق یب با
 من در آن واجب شده بود آماده کردم. 

 

 

 »آرتا« 

استقبالمان آمده بودند و   یکه برا  یبه طرف عروس و داماد میمستق م، یخانه که شد وارد 
  داینداشتند. آ گری کدی با  یتی سنخ چی. آخر همیآمدند رفت یدانم چرا واقعًا به هم م ینم

  نیزد و کمتر  یپرسه م یشیآرا  یاهل خانه و پخت و پز نبود و نصف روز را در سالن ها 
  یبچه   کی احسان    یآن هم در نصفه شب ها بود. ول ابانیدور دور کردن در خ حشیتفر

که   یذهبم یدرس خوان و به قول خودمان بچه مثبت بود. آن هم از آن خانواده ها 
شوهر   یکه خانه   یرا هم تا هنگام شانیها لیبرداشتن سب  یاجازه   یحت  شانیدخترها 

 بروند، ندارند! 

برطرف شود.  نمانیب یها  یدلخور  دیو در آغوشش گرفتم تا شا دمی را بوس دایآ یشانیپ
  حیحرف داشتم که نزدنشان صح  ی. کمدیایبا احسان دست دادم و گفتم که همراهم ب

 نبود. 
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  یاش را م  یدی کنار چند تا از دوستانمان رفت. ناام یبا کالفگ کیهم بعد از تبر  پارسا
آمد.  یاز دستم بر نم  یسوخت اما کار  یو سکوتش م  تی و دلم به حال مظلوم  دمید

م  ه یدانستم که اگر پارسا خواستگار یگذاشت هرچند م  یم شیپا پ دیخودش زودتر با 
دانست. از   یرا خودش هم م نیبودم که ا  مئنگرفت و مط  ینم یکرد، جواب مثبت  یم
 .دمیرا نفهم لشیوقت دل  چینسبت به پارسا خبر داشتم اما ه دایآ یتوجه یب

و چند نفر از دوستان عروس و    کینزد  یشلوغ نبود. از هر خانواده فقط اعضا یمهمان
مادرم   یرا جمع کرده بودند. کارها  لی فام انشی داماد آمده بودند. فقط به مناسبت آشنا 

  یرود خانه  ینشان بدهد که دختر من هم دارد م لی خواهد به فام ی. مگریاست د
 بخت.

 . می گرفت یرو م یمهمون نی ا  دینبا دیشا -

  یشدم. سرخ شده بود و از شرم عرق م رهیحال بود خ  شانیپر یرخش که کم مین به
  ی رگ برآمده شده  ادیخواهرم در مورد ازدواج درست بود؟ به  می . واقعًا تصمختیر

هم داشته باشد اما افکار   ی توانست انتخاب بهتر یپارسا افتادم و با خودم گفتم که م
د پس را دوست دارن گریدادم که آن ها همد یدوار ی ام را پس زدم و به خودم ام یمنف

 . میبهتر است مانع انتخابشان نشو 

ازدواج را که با عشق و   نی ا  یدانستم اگر اجازه   یخبر نبودم. م ی اخالق خواهرم ب از 
و    یآزاد نیافتد. با تمام ا  ی م  شیبرا  یچه اتفاق م،یخواستارش بود نده ادیز  یعالقه 

بار شکست خورده بود   کی برد.  یرنج م یو از افسردگ یروح یماریکه داشت، از ب یثروت
.  میاش بشو ییا یرو  یبار ما مانع خوشبخت نیا   میتوانست یمو تا دم مرگ رفته بود. ن

است،   ادی ز  مان یها  دهیکه اختالف عق  نیکرد، آخر، قانع کردنش به ا یکار خودش را م  دیبا
 ممکن بود.   ریغ باً ی سخت و تقر یلیخ

 شده بود گفتم:  یکه طوالن یاز مکث بعد

 .دیشد یهم رو به رو م  یالیبا فام  دیزود با ای  رید  ؟یباالخره که چ -
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متوقف شدند. او هم    می. قدم هامیخلوت خانه بود شد یکه تنها جا یپشت اطی ح وارد 
از معذب بودن در    باً یاش که حاال تقر  افهیبه ق ی. به طرفش برگشتم. کمستادیکنارم ا 

  دایپسر توانسته دل آ ن یاز ا یت یشدم و با خودم فکر کردم که چه خصوص رهیآمده بود خ
 کردم و با خودم گفتم:  نشرا ببرد؟ و بعد خودم را سرز 

  یکارا ری خودم و درگ یخونه   یسرش نبود؛ منم که دائم تو  یکه باال ییبابا  چیه -
دل نبنده   ه بیپسر غر  هیذاشتم تا به  یبراش وقت م شتریب دیمن بود، با ری خودمم. تقص

احسان   د یشا رم؛ی گ یسخت م  یاد یدارم ز  دیدست نزنه. شا یو با رفتن اون به خودکش
باشن.  گهی همد یبرا  یبتونن زوج خوب دا یو آ  احسان  دینباشه. شا به یمثل اون پسر غر 

 باشم. نیبهشون بدب ادی ز  دینبا

 ؟ یداشت یآقا آرتا با من کار  -

و حاال مثل ماست داشتم بر و بر   میزده بودم تا حرف بزن شی گفت. صدا یم راست
 کردم. ینگاهش م

 بهم بگو داداش.  ه؟یآقا آرتا چ -

شانه اش گذاشتم. جا  یو دستم را رو  دمیکش قیلبخند سرش را تکان داد که نفس عم  با
 .  اوردیخودش ن یخورد اما به رو 

 خب؟  ،ینکن ت یوقت خواهرم رو اذ  هی -

در چشم  میسکوت باال آوردم. مستق ی که کف دستم را به معنا دی بگو یزی چ خواست
 اش زل زدم و گفتم:   یمشک ی ها

  یخوام. قول بده کار یقول م هیخوام احسان.    یو باشه و چشم نم  لی و دل  حیتوض -
که  یو بگ یسی وا یجلوم با شرمندگ یکه چند وقت بعد از ازدواجتون، مجبور بش ینکن

خواهرت از چادر   دم یکه بگه اگه د ینیقول راست و حس هینتونستم خوشبختش کنم. 
من و زنم قرار    یخونه  یقول که بگه تو هیکنم؛  یرو بهش اجبار نم یزیخسته شده چ
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و   ستمی میمرد وا  هیقول مردونه که بگه مثل    هیاز جنگ و دعوا باشه؛  ی خبر ستین
 نکنه.  تشیاذ  لیام ف ی وقت حرفا هیمراقب زنم هستم تا 

 کردم.  دیتاک 

  یم یکه هر دختر  یزیگاه. چ هیتک هیو مهربون و    یمرد قو  هیمرد احسان،   هیمثل   -
 نهیشدن صورت شوهرش رو بب دیخواد سرخ و سف یدختر نم هی. نهیداره هم  از ی خواد و ن

 عرضه اش دفاع کنه.  یو مجبور باشه از شوهر ب

.  سمیرئ ایام   ستادهیمهم نبود در مقابل دامادم ا  م یزدم. برا  یپرده حرف م یرک و ب من
  کیبا   دیخواهرم مهم بود که نبا  یمهم نبود، االن فقط زندگ میناراحت شدنشان برا 

 شد.  یعجوالنه خراب م میتصم

 داداش. ستمیعرضه ن یمن ب -

مان طور  آرام به شانه اش زدم و ه  یکردم مهربان باشد، ضربه ا یم ی که سع  یا  افهیق با
 رفتم، گفتم: یشب که با چند چراغ کوچک پرنور تر شده بود، جلوتر م یکیکه در آن تار

  یخونه داشت برا یتو  دایآ  یمشخص بود. وقت دایاز اون همه توجهت نسبت به آ -
 ؟ یکرد تو کجا بود  یو التماس م دی کش یم ادی کردن ما داد و فر یراض

 چفت شده گفتم:  یطرفش برگشتم و با چانه ا  به

 وصلت؟   نیا  یبرا  یبرداشت یتو چه قدم -

 به خرج داد و شروع به حرف زدن کرد.  جرات

خواستم    یخودم داشتم. نم ی دعواها رو با خانواده  نیهم  یمن هم قبل از خواستگار -
  یکنه برا  گرفتن عجله میتصم یتو  دایخواستم آ  ینم یکنم از طرف  یاحترام  یبهتون ب

  گهی. من حاضر بودم چند بار دنیداشته باش یشتر یخواستم فرصت ب یهم م نیهم
تونستم   یکنم اما نم  تونیتا بتونم راض یاستگارخو امی خانوادم رو بشنوم اما ب یحرف ها 

 کنم.  دادیداد و ب دایو مثل آ   سمی تو روتون وا
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 لبم نشست. پس حرف زدن هم بلد بود.  یرو  یپوست ریز  یلبخند

 نه؟  یا ی م یخواستگار یدوباره برا یو بگ یرو آروم کن دایآ  یتونست یم  یول -

 را تکان داد و گفت:  سرش

. ما با هم دوست  رهیبگ میدادم که خودش تصم  یاجازه م  دیتونستم چون با ینه نم -
  نیاول تا هم یِ تگاردرست، شمارش رو داشتم بازم درست اما من بعد از خواس  میبود

  تی ازدواجمون رضا  یو برا د یشد  یدوم راض یخواستگار  یقبل که باالخره برا   یهفته 
چقدر برام    یدون یماه. م شیماه آرتا، ش شیش  شهینداشتم. م یباهاش ارتباط د،یداد

حرفتون   ی خواستم رو  یخواستم مجبورش کنم باهام ازدواج کنه و نم یسخت بود؟ نم
 . نیحرف بزنه. فقط هم 

را باز کرد تا راحت تر بتواند نفس بکشد.  راهشی پ ییباال  یو دکمه    دی کش یقیعم نفس
 تحت فشار و معذب بود انگار. گفت:  یلیخ

آرتا. به وقتش هم جنگ کردن رو بلدم هم دفاع کردن رو. فقط   ستمیعرضه ن یمن ب -
 . دی موضوع رو درک کن  نیاگه ا   شمیو ممنون م  میخجالت کمی

  یدوست شنهادیبودنش چطور به خواهرم پ یتعجب داشت که با وجود خجالت  یجا میبرا
  یطرف خنده ام م کی داده از  یبه او درخواست دوست دایحتمًا آ نکهیداده و با فکر ا 

 آمد. یحرصم در م  گری گرفت و از طرف د

 رفتم. دستم را به طرفش دراز کردم و گفتم:  کشینزد

 نم،یدلش تکون بخوره، چشماش رو قرمز بب یآب تو  ؟یخوشبختش کن ید یقول م -
با   ،یستی با اون طرف ن گهیباشه د یاز دستت شاک  ا یو خسته   یعصب نمش،یبب ضیمر 

و   شهیحرف ناراحت م   نیتر  کیمتر زبون داره. با کوچ  شیخواهرم ش نی. نبیمن طرف
که آخر   گهی نم یزی چ اشیاز دلخور قدر. اون گهینم ی زیزنه و چ یشکنه اما دم نم ی دلش م

زنه. تا امروز وقت   ی م رونیحالت ب  نیبدتر  یدفعه و تو هیعقده و    هیشه   یسر همه م
که به مناسبت شما دو تا برگذار شده   یشب ینکردم باهات حرف بزنم وگرنه درست تو 
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ش  یرو پکلمه بگو و ب  هی. فقط یدلخور بش ایناراحت  یگفتم که بخوا  ینم یزیبهت چ
 ؟ یزنت. مراقبش هست 

 آرام زد و دستش را داخل دستم گذاشت.  یپلک

که خواهر توئه حاال زن منه و منم دوستش دارم.   یمراقبم داداش. نگرانش نباش. اون -
 . ادیسرش ب  ییذارم بال  ینم

زدم. او بعد از  یو کامالً مصنوع مهینصفه ن یرمق لبخند یسرم آوار شد. ب  یرو ایدن انگار
را   نانشیدر دل من شکست. خواسته بود اطم یز یکه چ دیحرف رفت و نفهم نی گفتن ا

  یخواستم از کس یم ینگرانم کرده بود. من هم روز  شتریبه وجودم منتقل کند اما ب
 اما... دیایسر زنم ن  ییخواستم بال یمراقبت کنم. م

 

 

 ا« ی»رو

داد اما اجازه   یهزاران فکر در سرم جوالن مو مادرش شدم.   دایآ یی الی و  یخانه  وارد 
ام را   یو به ظاهرم سرک بکشد و قدرت ظاهر  رون ی از آن فکرها به ب  یزینداده بودم چ

 خدشه دار کند. 

بود و در سر تا سر   یو مجلس کی دو طبقه بود و بزرگ. لوازم خانه شان ش دایآ ی خانه
 زد.  یموج م  ییخانه رنگ طال

  یکه در طبقه    یگفتن به آن ها، وارد اتاق کی با عروس و داماد و تبر  یاز احوال پرس بعد
  دنیرا عوض کنم. بعد از پوش میام کردند، شدم تا لباس ها   ییدوم بود و خدمه راهنما

 رفتم.  ن ی کردم و پا دیام را تمد یرنگم، رژ قهوه ا  یلباس مشک

رفتم.  دا ی کنم اما نبود. کنار آ داینظرم را پنظر گرفتم تا شخص مورد   ری و اطرافم را ز  دور
 رفت خواهرش بود.  یکه کنارش م ینفر نیبود و حتمًا اول امده یحتمًا تا حاال ن
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پرونده   یدانستم دارد رو یاست. م سیدانستم آرتا پل ی. مدمیفهم یهوشنگ را نم  لیدل
توانستم بفهمم  یدردسر شده است اما نم م یدانستم که برا یکند. م ی کار م نگیر یدا  ی

 خواهد او را بکشم.  یچرا هوشنگ، پدربزرگش، م

کردند. آرتا با    یم انتیرا درک کنم. هر دو داشتند به هم خ انتیخ ی ا یتوانستم دن ینم
  ییکرد و هوشنگ هم با خالف ها  یم انت یعمل کردن به شغلش داشت به پدربزرگش خ

و اگر آرتا هم بفهمد پدربزرگش   خواهد آرتا را بکشد یکرد به نوه اش. هوشنگ م یکه م
 کشدش.   یم   یدهد و به نوع ی م  لیو تح سیچه کاره است او را به پل

 .ی. چه خوب شد اومد ایرو  یا یکردم ب یفکر نم -

  رونیاز دهنم ب  نکهیا  یبود اما خودم را شاد جلوه دادم و برا دنیدر حال سوت کش مغزم
 و گفتم:  مدیکه به خاطر برادرت آمده ام، خند مینپرد و نگو 

 وونه؟ یدوستم د  یمهمون  ام یشه ن یمگه م -

جمع دوستانش بود و داشتند   نیبه سامان که در ب طنتیبا ش ضهینبودن عر  یخال یبرا 
 زدند اشاره کردم و گفتم: یقهقهه م

 خوشحاله ها.  یلیاونم مثل خودت خ -

گفتم خوشحال و او حرص   یم  دایگرفتم. من به آ گریرا به طرف د  می با لبخند رو سپس
که من به او   یدانست حوشحال یخورد چون م  ی. حرص مدمیخند  یخورد و من م یم
 دهد.  ینم یجالب  یمعن  میگو  یم

شناخت، به  یکه م یبروم تا به عنوان دختر خوب و مهربان دایبه طرف مامان آ خواستم
 متوقف شدم.   دایآ یصدا  دنیاو سالم بکنم که با شن

 .ایخودتم در رفت یبرد  ی دیشوهر من رو دزد ؟یا بودعه داداش کج -
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. همان وسط بدون  دمیفهم  یرا نم لشیضربان قلبم تند شده بود اما دل یطور نگهان به
نداشت که    یلیشناختم اما او من را نه. پس دل یبودم. من آرتا را م  ستاده یا  یلیدل چیه

 برگشتم. سپس گفتم:  دایو به طرف آ  دمیکش قیبخواهم نگران باشم. نفس عم

   دا؟یآ  گمیم -

  یکرد. انگار سال ها بود که من را م یدر نگاه آرتا قفل شد. با بهت نگاهم م نگاهم
 .  دیآمده بودم که رنگش پر رونیشناخت. انگار تازه از قبر ب

 خانم؟  ای جانم رو -

آرتا را   ی رفتارها لی که دل یگرفت و با بهت به خواهرش نگاه کرد. در حالرا از من  نگاهش
 کرد نگاه کردم و گفتم:  ینگاهم م طنتیکه با ش دایبه آ دم،یفهم ینم

 ؟ ی ای لحظه ب  هی شهیم -

. عکسش را از  نمشیبب کی خواستم از نزد یآرتا بود. م دنیصدا زدن، د  نیا  لی واقع دل در
.  میبود دهیرا ند گری وقت همد چینشانم داده بود. اما ه دایخود آ یعن یبودم،  دهیقبل د 

به خودم شک کردم و   ی . لحظه ادمیفهم یمتعجب شدنش را نم لی هم دل ن یهم یبرا 
که  ییاز آن نشانه ها یکی  یدستم به خطا رفته باشد و رو  یکه نکند اشتباه دمیترس

 باشم. خودم را شرح داده  ی  افهی گذاشتم، ق یداخل قتل ها جا م 

 که نازک کرده بود گفت:  یباالخره از برادرش دل کند و با پشت چشم دایآ

تازه   ی جنگ جهان هیداداشم. بعد از  شیخوام برم پ ینفله؟ م یبگ  یخوا  یم یچ -
و با تو حرف    نجایا  امیب دیاون وقت با  نمیتونستم دوباره داداش مهربون خودم رو بب

 بزنم؟ 

 یصدا زدنش نداشتم. اصالً با او کار یبرا  یل ی. من دلمیماندم که چه بگو   یا  لحظه
 مکث کردم که گفت:  ینداشتم. کم

 ؟ یشد هنگ کرد  یچ -
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 سرم بکوبد که از او فاصله گرفتم و گفتم:   یدستانش را باال آورد تا رو  بعد

 . شهیموهام خراب م  یکن یم  کاریوا چ -

 گفت:  یالیخ یب با

مخت جا به    دیکنه، بزنم تو سرت شا یکه هنگ م یمیقد  یونا ی زی تلو  نی خواستم مثل ا -
 جا شد و سر جاش برگشت. 

تر   دهیپوش  یکرده بود کم یاش که سع  یبه لباس مجلس  یساختگ یت یحرص و عصبان با
 کردم و گفتم:  یقبلش باشد اشاره و نچ نچ ی از لباس ها

 آدم باش.  کمی. ی سرت عروس ریخ -

 ل به اطراف نگاه کرد و گفت: هو  با

 د؟ ید یمگه کس -

 دندان نما گفتم:  یبه گردنم دادم و با لبخند یقر

 دونم واال.  ینم -

 : دمیپرس

 بود؟  یچ یمنظورت از جنگ جهان -

 را با تاسف تکان داد.  سرش

چند ماه قبل    نای. احسان ایندار دنیشن ی کردم حوصله  یبهت نگفته بودم چون فکر م -
که آرتا اجازه داد و دوباره اومدن، تو خونه   ی. از اون موقع تا وقتیاومده بودن خاستگار

شدن بخوام باهاش ازدواج کنم. حاال بعدًا   ینم یبود! آرتا و مامان راض یمون جنگ جهان
 کنم.  یم  فی برات مفصل تعر

 دهان باز گفتم:  با
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 .  یگفت یبهم م  دیمثالً؟ با  میقیرف -

را نداشتم. همان بهتر که  شی کردن ها و ناراحت بودن ها هیگر  یواقعًا حوصله   چندهر
 به من نگفته بود.

  ی حالتش متعجب شدم و با چشم ها رییاش جمع شد. از تغ افه یق  یکس دنید با
 : دمی نکردم پرس دا یپ یزینگاهش چشم دوختم و بعد که چ ری درشت به مس

 شد باز؟  یچ -

که سرش   ی اش از نفرت جمع شده بود و در حال افه یکه ق یرا صاف کرد و در حال شیگلو
آمد و   کمینزد  د،ید  یچشمش م ری باال گرفته بود که همه را از ز  یو نوک دماغش را طور

 گوشم گفت:  ریز 

  یگوشه نشستن جلسه  هیاومدن    یاحسان اعصابم رو خرد کردن. از وقت یال یفام ن یا -
 کنن.  یم  یغن میراه انداختن و دارن اوران ک ی   یپنج به عالوه 

بود نگاه کردم.   مانیاشاره کرد و رو به رو   شیابرو  یکه نامحسوس با گوشه   یری مس به
کردند که لحظه   ینظرمان گرفته بودند و در گوش هم پچ پچ م ریچنان با آن چشم ها ز 

طلب   ندیآن ها را بب ی افهیو ق  ختیعمر ر  کیکه قرار بود  دایآ یدهانم باز ماند. برا  یا
 مسخره و محزون گفتم:  یآمرزش کردم و با لبخند

 هم پاته.  یپاته، نخور یبخور گهید -

 اش داد و گفت: ینیبه ب ینیچ

دادن، انگار به خودشونم شک   یدور قر م هیاومدن    یشد اگه م  یم  یحاال مثال چ -
 ؟ یصدام کرد  یچ  یدارن. َاه َاه َاه. ولشون کن اونا رو، برا

 فکر کردم و گفتم: یکم
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آدم حواسش سر جاش   یذار ی. نمگهید یزن یرفت. از بس حرف م  ادمیدونم،  ینم -
 بمونه.

 شد با حرص گفت:  یکه دور م یچپ نگاهم کرد و در حال چپ

 . نمتیبرو، فقط برو نب -

 :خنده گفتم  با

 . یریم  یفعالً که تو دار -

شد.   رهیبه من خ د یتنگ شده و با تهد  ییدستانش را به کمرش زد و با چشم ها ستاد،ی ا
گذارد و با لنگه   یعروس بودن را کنار م ی ای حرف بزنم حجب و ح  شتریدانستم اگر ب یم

اضافه   یهم بدون گفتن حرف   نیهم یکند تا آن را در سرم بکوبد. برا   یکفشش دنبالم م
گذشتم و کنار خاله رفتم،   دندیرقص یکه م یافراد  نیب از خودم  یحفظ شدن آبرو   یو برا

که من را مثل دختر خودش دوست داشت و مثل دختر خودش   دایهمان مامان آ  یعنی
 مراقبم بود. 

در حرف زدن غرق شده بود که   یزد. طور یرف مبود و با آن ها ح ل ی جمع زنان فام در
 دهد.  یانگار دارد کنفرانس م

  یام گذاشتم تا کس  ینیب یکنارشان رفتم نگاه ها به طرفم برگشت. دستم را آرام رو یوقت
خاله برگرداندند. از پشت دستم   یآمدنم را خبر ندهد. آن ها هم با لبخند نگاهشان را رو 

 دنمیفش را قطع کرد و با تعجب به طرفم برگشت. با دشانه اش گذاشتم که حر یرا رو 
 برق زندنشان قنج رفت.   یبرا  مچشمانش برق زدند و دل

موضوع شرمنده بودم اما   ن یشد که نتوانسته بودم به او سر بزنم و از ا یوقت م یلیخ
  ی. با سر و صدا میرا در آغوش گرفت گریآمد. با لبخند و خنده همد  یاز دستم بر نم  یکار
بلندمان نگاه پرسشگر و مهربان چند نفر به طرفمان معطوف شد و چشم غره   یوالپرساح 
 نداشت.   یتی هم به طرفمان روانه شد اما اهم اددام  ی ها  لی از فام یبعض ی
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شماره اتم که   ؟یزد  یهمه مدت به من سر م  نیا د ی. نبا ایرو  ی معرفت شد یچه قدر ب -
 خاموشه.   شهیهم

 خجل زدم و گفتم: یلبخند

 بودم خاله.   ریدرگ یلیچند ماه خ نیشرمنده ا  -

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت:  یدلخور با

  امیب رونیاز خونه ب ادی مکه ها. پا ندارم بخوام ز  یحاج یحاج یری بار آخرت باشه م -
 خونه ام.  ی ا یهمه مدت بهت خوش بگذره و ن نی ذاشتم ا یوگرنه نم

  ییوقت خجالت نکشد. با همان لبخند با صدا کی م تا  چرخدارش نگاه نکرد  یصندل به
 خورد، گفتم:  یام نم یاصل تیبچگانه که اصالً به شخص

 باشه؟  گه،ید دی. ببخشدیمن که گفتم ببخش -

 گفت:  یپوست ریز  ی و با لبخند ظیغ با

 شم.  ینم اهیبرو لوس نکن خودت رو، س -

 دادند کرد و گفت:  یما گوش م یکه تا حاال داشتند به مکالمه   یرو به زنان سپس

 .  داستی آ  یاز دوستا   یکی ای ذاره. رو  یبچه م نی مگه ا   یکردم ول یم   یاول معرف  دیبا -

در مورد کل   نکهیدر آن جمع کسل کننده ماندم و بعد از ا یکم نکهیکردم و بعد از ا  یسالم
 س ی گفتم و داخل سرو  یدیدم، ببخشام به آن ها اطالعات دا  یزندگ ی  خچهیتار

کردم وسواس گرفته ام چون با   ی . احساس ممیرا بشو میدست ها یرفتم تا کم  یبهداشت
 کرده بودم.   دایپ میبه دست ها یبد ساسچند بار دست دادن به مهمان ها اح

شود و   رهی آرتا به من خ د یبه خودم نگاه کردم و با خودم فکر کردم که چرا با  نهیآ در
 رفتم.  رونیب ییاز دستشو  دمینرس یا  جهینت چی به ه یرنگش بپرد و ماتش ببرد. و وقت
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بار   یهوشنگ که انگار تازه آمده بود و آرتا را مردانه در آغوش گرفته بود، از او برا  دنید با
خودش دستور   یقدر خونسرد باشد وقت نی توانست در ظاهر ا یمهزارم بدم آمد. چطور 

 مرگ و کشته شدن نوه اش را داده بود؟  

که آب   دمید  یداخلش نگاه کردم و وقت یدنیدر مقابلم به نوش ینیس   کیقرار گرفتن   با
رفت،  ی بود و نم ستادهی پرتقال است برداشتم. به صاحب دست که همچنان مقابلم ا

 که به من زل زده بودند با طعنه گفتم: ییچشم ها  دن ی نگاه کردم و با د

 ممنون!  -

 خواستم بروم که گفت:  سپس

 د؟ یداماد هست یها  لی شما از فام -

ام نگاه کرد. خودم را نباختم و به   دهینه چندان پوش یو لباس ها  میبه سر تا پا بعد
 گفتم:  یسرد

 ؟ یکن یکار م یری مرکز آمارگ  یتو ای  ؟ی شما مفتش -

  ییبه تنها یمبل خال کی  یچپ چپ نگاهش کردم و از کنارش گذاشتم و رو  سپس
. دمیام نوش  وهی نظر گرفتم و جرعه جرعه از آب م ری نشستم و نامحسوس اطراف را ز 

ام؟ هوشنگ    یمیصم  دایبا آ نقدریکه ا  یتوانستم آرتا را بکشم آن هم هنگام یچطور م
را به  م یو لب ها   دمیکش ی قیخودش بکند. نفس عم ونی خواست مرا مد  یباز هم م

 فشردم.  گری همد

  یخانه با صدا  یجا  یعروس بودند در جا  یاز خانواده   شتریکه ب یی و دخترها پسرها
در  یادی. نور ز دندیرقص یشد م  یقطع نم  یو لحظه ا دیچیپ یکه در سالن م یآهنگ

  گاریکرده بودند و بو و دود س جادیرا در فضا ا   یکم ییسالن نبود و رقص نورها، روشنا
 هم بد حال بودند.   یهم در سالن پخش بود. چند نفر
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  یرا رو  وانمی که ل  یدادم و در حال هیمبل تک یانداختم و به دسته    گرمی د ی پا ی را رو میپا
 شدم.  رهی به طرفش رفت خ یگذاشتم به آرتا که دختر یم  زیم

 

 

 »آرتا« 

  یکردم ذهنم دارد منفجر م ی. احساس م دمیفهم ی بچه ها را نم ی ها  یاز مزه پران یزیچ
از   یاثر ا یکند اما   دا یرا پ ای تا دوباره بتواند رو دی کاو  یسالن را م  یجا یشود. نگاهم جا 

 آمد.   یاش به چشمم نم افهی ق یکیبه خاطر تار ا یاو نبود 

کردم قلبم    یبود. احساس م دهیروحم وز  یبر رو  یو حال خوش دهیپوستم دو ر یز  یشوق
  الیخ کی کردم که آن دختر، فقط    یاحساس م گر ی اما از طرف د  ردیم   یم  یدارد از خوش

. دیکش یخط بطالن م  میها ی تمام خوش یفکر بر رو  نیتوهم بوده است و ا  کی خام و 
به   دیدختر همان زن بود با نیاگر ا  اخت؟گفت پس چرا او من را نشن  یمغزم هم م

  دیدختر همان زن بود با نی. اگر ا دیچپ یو مثل گذشته ها در آغوشم م دی دو یطرفم م
مثل تمام آن گذشته ها، سرخوش و    دیزد و با یمثل گذشته ها چشمانش برق م

چند سال رها و فراموشم   ن یدختر همان زن بود من را در ا  نیبود. اگر ا یشادمان م
 کرد.   ینم

برداشت و خرد شد و شکست. آخر، قلبم  مغزم ترک   یکردم قلبم از استدالل ها احساس
  بیاش نه  یبه شدت اصرار داشت تا برگشتن آن دختر را باور کند اما مغزم به دلخوش

 زد.   یم

زهر شود. اما نه، زهر نبود.    میخواهرم برا یها باعث شده بودند تا مهمان نی ا  ی همه
بودم که سال ها   دهیرا د یبه زنم بود. من کس هی بودم که به شدت شب دهی را د یمن کس

  یبودم. کس دهینگاهش را به جان خر دنیعکسش بودم و سال ها ند دنی محدود به د
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بودم که منتظر   دهیرا د یدرون قبر بود. کس یبه آن جسم خفته  هی بودم که شب ده یرا د
 وقت از عمق وجودم مرگش را باور نکرده بودم.  چی برگشتش بودم و ه

شانه اش    یدستم را رو  قش،ی با درد عم یهمدرد   یپکر پارسا نگاه کردم و برا  ی افهیق به
شد اگر بابا هنوز زنده بود و کنارم بود.   یفکر کردم که چه قدر خوب م  نیگذاشتم و به ا

کرد. اگر   ینم ینیشم سنگدو یرو  یشد و بار چند زندگ یآن وقت دلم به بودنش قرص م
 پارسا.   یبرا  دا،یآ  یمامان، برا   یمن، برا  یبود کمک حال بود؛ برا 

 سرخ پارسا به طرفم برگشت و گفت:  یها  چشم

 ؟ یا یهوا بخورم. م کمی  رونیب رمیمن م -

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 نه، تو برو. -

آن دختر درونش که  یخواست از خانه ا یخواست بروم اما دلم نم یدلم م راستش
کنم.  غیفرصت کم را هم از دلم در نیخواست هم یبروم. دلم نم رونی کشد ب ینفس م
 یرا نم رونیخواست خلوت پارسا را با حضور مزاحمم پر کنم. دلم سکوت ب یدلم نم

  یدانستم او درونش نفس م یم  هخواست ک یرا م  ییاهو یو ه یخواست. دلم شلوغ 
 کشد.

تلفنم   یشده رو رهی ذخ یشماره ها  یهدف رو  یآوردم و ب رونیرا ب لمیکه رفت موبا  پارسا
  یصفحه   ینگاهم از رو  غ،یج  دیو شا   فینازک و ظر  ییصدا دنیچشم دوختم که با شن

 برداشته شد.   یگوش

 . پی سالم خوشت -

 یبود را مرور کردم. حت  ایآن دختر که اسمش رو  فی نه چندان ظر یخودم صدا  با
  نی ا نیماب   یزیچ کی و لوس، نه محکم و بم؛  ف یبه رها بود. نه ظر  هیم شبه  شیصدا 
 دو.



 ت ی مامور 

 
58 

 

 ؟ ی د یرقص رو م هیافتخار  -

کردم و   ی نگاه میدست دخترک که به طرفم دراز شده بود و به لبخند تهوع آورش ن به
 ینینگاه خشمگ یرقص دو نفره پخش شده. با کالفگ یآهنگ برا ک ی که  دمیتازه فهم

 :دمینثارش کردم و غر 

 برو رد کارت سارا.  -

 حرف ها بود.   نیاز ا رتریسارا گ نی نرفتم. ا رونیرا لعنت فرستادم که چرا از خانه ب خودم

کرد اغواگرانه باشد   یم یکه سع یتر آمد. با لحن  کی گذاشت و نزد می بازو یرا رو  دستش
 گفت:

 من برم؟   ادیم  دلت -

  ییچفت شده پسش زدم و با صدا  ی. با فکدیرس  یبه اوج خودش م تمی عصبان داشت
 کردم کنترلش کنم گفتم:  یم یکه سع

 خوره، خب؟  یداره حالم ازت به هم م گهیبهت گفتم برو گمشو. د -

دختر خاله ام   یصورت عمل  یوقت بر رو   کی که مشت شده بودند تا  یبا دستان سپس
مبل انداختم و سرم را به    نیتر کی نزد  ینزنند، از آن جا دور شدم و خودم را رو  یضربه ا 

 کردم خودم را آرام کنم.  یسع ق یرا بستم و با چند نفس عم میدادم. پلک ها هیتاجش تک

 

 

 ا« ی»رو

در  ی فکر موذ کی دانستم چرا اما  یشوم به سرم زد. نم ینشستن آرتا در کنارم، فکر با
توانم آن دخترک را    یکند و م یگفت که آرتا درخواست رقص من را قبول م یذهنم م

که   دمید  یرقص دو نفره نم  نیا  ی برا یلیدل گر یکنم و با آرتا برقصم. اما از طرف د  عی ضا
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گفت سفت   یدر وسط ماجرا، غرورم بود که م  ن،یهمچنبخواهم به آن دعوتش کنم. 
دادم حرف غرورم را   یم حید باد آن را ببرد و من ترجوقت نکن  کیکالهم را بچسبم تا  

 قبول کنم.

دوباره   د،یمن را د  نکهیاست و مطمئن بودم بعد از ا دهیبود آرتا هنوز من را ند مشخص
 . نمیب یبهت زده اش را م ی  افهیق

  دهیکه مجبور شدم خودم را با دست باد بزنم که البته فا  یسالن گرم شده بود طور  یهوا 
نداشتند و با   یحال خوش  باً یداماد، تقر  لی از زنان فام یهم نداشت. همه به جز بعض  یا

 .دندیرقص یآهنگ، در آغوش هم، مثالً تانگو م

رقصنده گرفتم و به آرتا که به من   تیرا از جمع می نگاه، چشم ها کی  ینیاحساس سنگ با
نشدم و راحت تر   خی صورتش م  یمثل قبل رو  گریبار د  نیشده بود زل زدم. ا  رهیخ

 خودم تسلط داشته باشم.  یتوانستم رو

بودم   اری. اما من کامالً هشستی ن ایدن نیمن زل زده بود و کامالً مشخص بود که در ا به
رود  یکشد و م  ی دست از نگاه کردن م یباالخره ک نمیکردم تا بب ی نگاهش م رهیو خ
 حرف زدن.   یمرحله   یبرا 

بردم و   کی نزد ی. خم شدم و سرم را کمدیباال پر  میابرو  یلنگه   دیکه طول کش هیثان چند
 : دمیپرس  یظاهر ی با کنجکاو

 حالتون خوبه؟  -

 را گم کرده بود. شی خودش آمد. دست و پا به

 نداشتم. یاحترام  یقصد ب دیببخش -

برگشتم تا بتواند خودش را جمع   میمرموز نگاهم را از صورتش گرفتم و سر جا یلبخند  با
کند، با خنده   یدارد نگاهم م یچشم  ریز  دم ید یوقت قه،یو جور کند. سپس بعد از چند دق

 گفتم:
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 خوشگلم نه؟  یلیخ -

هم توانستم    نی هم یاز سر و صدا کاسته شد. برا  یپخش بود، تمام و کم  یکه رو  یآهنگ
 اش را بشنوم.   یلب ری ز  یزمزمه  

 .یلیخ -

 . ضربان قلبم به ناگاه اوج گرفت و نفسم بند آمد.دیلبم ماس یبرد و لبخند رو  ماتم

 ام شک کردم گفت: دهیکه به شن یرا باال آورد و با لبخند، طور نگاهش

 باشه ها. فتهیخودش نقدریآدم ا  ستیخوب ن -

را   یرا صاف کردم و صاف نشستم. در دلم فحش م یشروع شد. گلو  ید یآهنگ جد دوباره
که نگاهم    یدر تمام عمرم بود، کردم و در حال دیجد ز یچ کی قلبم که   یجنبگ یب نینثار ا

 بلند آهنگ بشنود گفتم:  یکه در آن صدا  یدوخته بودم، طور نیرا به زم

 هم خوبه.  یلیاتقافًا خ -

 که گذشت گفت:  یکم

 . شناسم یکنم شما رو م یاحساس م -

 کردم و گفتم: یکنجکاوش نگاه ی افهیق به

 شناسم. ی کنم. من شما رو نم یفکر نم -

  رهیخ نی مکث نگاهش را از صورتم گرفت و همان طور که زم یو با کم دیشک و ترد  با
 بود، گفت:   گرید یشده بود و انگار باز هم در جهان

 پس حتمًا اشتباه گرفتم.   -

  یرفت و تا آخر مهمان رونیبلند شد و ب شیشدم. از جا رهینگفتم و به رو به رو خ یزیچ
 یخوب ی کردم که اصالً حال و هوا   یدانستم چرا اما احساس م ینبود. نم شی دایپ گرید
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فکرم   دیقابل تصور بود. شا  ریو غ دیبع یاو که مراسم خواهرش بود امر  یبرا نی ندارد و ا
  یبه من بوده و او را م هیکه شب یکس ادی گفت که به  ینم مذه رد یز ی مسخره بود اما چ

نداشت   ی تی هم اهم ادیاست. البته ز   ختهیموضوع او را به هم ر نیشناخته افتاده و هم 
جمله   کی مرد و تنها  یشخص نامعلوم م کی گلوله از طرف  کی  کیبا شل  یچون به زود

 ی! نمدیکش  یها م سیپل یاق شب را به رخ ب یشد و جادو  یم دایپ  بشیکوتاه در ج ی
آرتا   ایکردم   یبا او مخالفت م دیبا  ای . ندازمیتوانستم دوباره هوشنگ را به جان خودم ب

 شد. ی خوب م یلیرا انتخاب کنم خ یکیدو  ن ی ا  نیتوانستم ب یکشتم. اگر م  یرا م

 

 

 »آرتا« 

کرد و از شانس خوبمان،   یم ی پارسا شدم. با خانواده اش زندگ ینزار وارد خانه  یحال با
 هم نداشت. یپدر و مادرش به سفر رفته بودند. خواهر و برادر

  یام گذاشتم. ذهنم خسته بود و دلم نم یشانیپ  یو ساعدم را رو  دمیمبل دراز کش  یرو
مطلق درون   یاهیاوقات از آن س  یو نمور خودم بروم. گاه  کی تار  یخواست به خانه  
که به  ییکردم و امشب هم از همان شب ها بود. از همان شب ها  یخانه، وحشت م

برادر به دود  کی کردم تا مثل   یآوار م سرشآوردم و خودم را   یپارسا پناه م  یخانه 
 سکوت کند.    میگوش بدهد و پا به پا میگارها یس

مرد خسته، دو مرد    کی  یکرد. امشب به جا  یامشب انگار با تمام شب ها فرق م  اما
سکوت را دود   یخانه سکوت کرده بودند و اشک ها  یخفه   یدر فضا ف یرنجور و ضع

  یخال یخوب برا یهم پا  کی کرد. تا به حال پارسا   یفرق م زیکردند. امشب همه چ یم
  یعالم درد رو  کی کوه بغض داشت و  کی من بود اما حاال خودش   یها  یکردن ناراحت

شدم و کمک   ینم شی دردها  یبود اگر هم پا  یرحم  یرد. بک یم ینیسنگ شی شانه ها
خواستم.    یامشب را م  کیماندم اما به خدا قسم که فقط  یسختش نم  یحال روزها 
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سکوت    یخواستم برا  یامشب را م  کی هم پا نشدن.  یخواستم برا  یامشب را م  کی
  زیگاه نشدن. فردا که بشود، همه چ هیو حرف نزدن و شانه نشدن و تک نکردن و دم نزد 

غرق شدن در   یامشب را برا ک یاست.   یکاف م یامشب برا   کی کنم. فقط  یرا عوض م
 خواهم. یخاطراتم م

  یسکوتش و تاب آوردن در برابر ناراحت  یصدا  دن یپارسا و شن گاریدود س  دن ید  تحمل
گاه، با خودش خلوت کرده بود.  هیتک یرفته بود و بممکن نبود. داخل بالکن  میاش برا 

 برادر مرده.   یپسربچه  ک یدرست مثل  

  ازمندیدادنش را هم نداشتم. خودم ن یاش را نداشتم. توان دلدار یناراحت  دن ید  تحمل
 یهم ب  نیهم  یبرا اوردم،یمحتاج بودم. تاب ن ی شانه بودم و چه قدر به بودن کس کی

رفتم و مشغول قدم زدن در کوچه   رونیبرادرم را بشکنم از خانه ب ییتنها نکهیخبر، بدون ا 
خودم از   ی دهشتناک خانه  یفکر کردم که تحمل فضا  دمپس کوچه ها شدم و با خو

  دیخوشحال و سرحالم راحت تر است. شا  شهیناراحت دوست هم ی  افهیق دن یتحمل د 
که با   یخانه ام کشاند. خانه ا  به طرف ادهیپ یفکر هم بود که من را با همان پا  نیهم
 پارسا فاصله داشت. ی ساعت تا خانه  می هم حدود ن  نیماش

 

 

 بعد«  »روز 

 ا« ی»رو

 .  هیمشکل هوشنگ با نوه اش سر چ نی کن بب یبررس -

 : دیبود. پرس کنجکاو

 اومده خانم؟  شی پ یمگه مشکل -
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افتاد  نی نگاهش و بعد سرش پا  تی نگفتم و تنها در چشمانش زل زدم که در نها یزیچ
 رفت، گفتم: یم نیکه رفته رفته از ب  یو باالخره خفه شد. با آرامش

 هان؟  ؟ی خبردار بش ز ینداره از همه چ یبهت گوشزد کنم که لزوم  دیچند بار با  -

 خانم، شرمنده.  دیببخش -

 زدم.  ادی باالتر رفت و فر میصدا 

 ؟ یتا آدم ش یش کی کوچ دیچند بار با  -

 آوردم.  نی را پا  میرا با حرص بستم و صدا میا ه چشم

  یکی دیلنگه؟ چند بار با  یکارت م یجا  هی یتا بفهم یبش فیخوار و خف دیچند بار با  -
از اون مغز آکبندت   کمیتو رو خدا  ؟یخودت عقل ندار ؟ی سرت تا ساکت ش  یبزنه تو

 استفاده کن.

 نگفت که گفتم: یزیشد و چ سرخ 

  نکهیا  یبعد به جا یدم. دفعه  یبهت تذکر نم گهی د یبار آخرت باشه آرش. دفعه  -
کنم.  یخودم رو راحت م شهی هم  یکنم و برا یم   کیشل هیاعصابم رو داغون کنم، فقط  

 و بس.  نیچشم. هم یپس به نفعته فقط بگ

 اش گفت:  یشانیپ یرو یاما با رگ برآمده شده   آرام

 چشم. -

 گفت و خواست برود که گفتم: ی. با اجازه ا دمی کش یقیعم نفس

 رفتن داده باشم.  یکنم بهت اجازه   یکجا؟ فکر نم -

 فشرد گفت:  یهم م یرا رو  شیکه پلک ها   یو در حال  ستادی ا

 خوام خانم. ی معذرت م -
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قدم جلوتر رفتم که نگاه هراسانش   کی تکان دادم. بعد  تی را با همان اخم و با رضا  سرم
 : دمیوار پرسباال آمد. زمزمه  

 فرستاده شد؟   دیجد  یمحموله   -

 تکان داد. نی را به باال و پا  سرش

 بله خانم. امروز ساعت پنج از انبار حرکت کرد.   -

 صبح بود. گفتم: ازده ی ساعت داخل دستم نگاه کردم. ساعت  به

 .یکن یکه بهت گفتم رو اجرا م یخوبه. امروز برنامه ا -

 . رنیم نیدارن از ب لی دل یب ؟ی اون دو تا راننده چ  یول -

سرعتم مسلحش کردم و آن را    نیتر   عیآوردم و با سر  رون یام را از داخل لباسم ب  اسلحه
  عی انداخت و سر  ن ی را بست و سرش را پا شی اش گذاشتم که چشم ها  یشانیپ یرو

 گفت:

 چشم خانم. امر، امر شماست.  -

 : دمیغر

 . اوردمی سرت ن ییبال هیمشو تا  چشمام گ  یبرو از جلو  -

کردم که   یها احساس م ی کردم. تازگ یدر باغ قدم زدم و با جک باز  یرفتنش کم با
شود، قرمز و   یم ختهیخانه ر نیکه درون ا ییجک، دارد از شدت خون ها  یچشم ها 

و    اهی که جک، سگ س دمید یاز شب ها هم در خواب م  یشود. بعض  یم  نیسرخ و آتش
چکد، درون باغ به دنبالم    یها خون م آن که از  ییسرخ و دندان ها  ییبزرگم، با چشم ها

با من   دم ید یم  یوقت نکهی است. و جالب بود ا  دنمیوار به دنبال در وانهیدود و د یم
کردم   یم یسع  شتریو ب  دمیترس یم  شتریخانه مهربان است، ب نیافراد ا  ی هیاز بق شتریب

  نیماهم بود. ا چند نی خواب کابوس ا نیبود که ا  ن یکنم. و جالب تر ااو را از خودم دور 
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سبز   ی درخت ها انی را کنار زدم و سر جک را نوازش کردم و بعد هم از م هودهیب یفکرها 
با محبت تر از   یلیبود خ وانی ح کی   نکهیگذشتم و وارد خانه شدم. جک با ا  وهی م یو ب

کرد و باعث   یاش م یموضوع به شدت دوست داشتن  نیاطرافم بود و ا   یتمام آدم ها
 بتوانم ترسم را فراموش کنم. یهشد که گا  یم

 

 

 »آرتا« 

داد گرفتم و بعد از گفتن چند نکته   یها را نشان م  ونیکه محل کام یتور یرا از مان نگاهم
شده بود    یراه ونیکام  کیبار تنها  نیو چند دستور به بچه ها، به اتاق خودم برگشتم. ا 

 کرد.  یترش و نگران ترم م بیموضوع عج نی و هم

که عجله از سر و   یو در حال دهیژول یی نشسته بودم که پارسا با موها زی پشت م تازه
 داخل آمد و گفت:  خت،یر  یم ش یرو

 اومده. شیپ  ی مشکل هیقربان   -

 و به طرفش رفتم و گفتم:  دمیجه میجا از 

 شده؟  یچ -

 نگفت که گفتم: یزیانداخت و چ  ریدرهم سرش را به ز  یا  افهیق با

 حرف بزن. -

 و با من من گفت:   دی کش یقیعم نفس

 نقشه بود.  هی  زیهمه چ -
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  نیمحاصره اش کرده بودن، اون ماش  ونی اون کام  یری دستگ یبرا  سیپل ینا یماش ی وقت -
 . شهیمنفجر م

 . دیدر درونم نعره کش یزیبرد. دستم مشت شد و چ ماتم

بودن و… متاسفانه… از   ونیداخل کام گهیمرد د هی به همراه   یمانیمتاسفانه سروان سل -
 ها هم به شدت سوختن و مجروح شدن. سی. ده نفر از پلمیدستشون داد 

فرود آوردم و به خودم لعنت فرستادم. شکستن  واریمشتم را داخل د   تیعصبان با
  یفرو رفتگ یو حت دمیرا هم شن شی کردم و صدا یدستم را احساس م یاستخوان ها 

به خاطر من مرده بود. او   یمان ی اما درد من اصالً مهم نبود. سل  دمیرا هم د  واری داخل د
 ن رفته بود. ی از ب  یبه خاطر من، به خاطر من لعنت

 

 

 ا« ی»رو

شد   یم دهیکه کش ییابر رفتارم نداشتم، با صد  یکه تعادل  یسر دادم و در حال  یا قهقهه
 گفتم:

 .دمی د یآرتا رو م ی افهیدوست داشتم ق -

 و تلو تلو خوران کنار آرش رفتم.   دمیخند

 .هیناراحت و افسرده و عصبان یلیحتمًا االن خ -

 که حاال مثالً ناراحت بود، گفتم:  یا افهیبند کردم و با ق ش ی را به بازو خودم

 ؟ ی دردناک رو پخش کرد  یحادثه   نی ا لمیف -

 زد و گفت:  یشخندیمهربان ترم، ن  یرو  ادهیدانست هنگام ز  یکه م آرش



 ت ی مامور 

 
67 

 

 هم پخشش کردم.   یصفحات مجاز  یاخبار هم پخش شه. تو  ی االناست که تو گهید -

 آمدم گفتم:  ی م رون یکه از آغوشش ب  یگفتم و در حال یخنده، خوبه ا  با

 اما کارت خوبه، دوسش دارم.  یزن  یحرف م یلیخ -

اش   یو عمق وجودم از تلخ  میکه گلو دمیرا تا آخر سر کش  وانمیل  اتی محتو  سپس
نداشت. مهم جگرم بود که خنک شده بود و نقشه ام بود که   تیاهم میسوخت  اما برا 

 یلیمختلف خ  یخورد. برا جور کردن بمب ها  یاوقات به درد م یگرفته بود. هوشنگ گاه
 بود.  دیمف

  یکرد. جلو یمبل نشسته بود، به اخبار نگاه م یکه رو   یاتاق بابا شدم. در حال وارد 
حادثه را    کی که داشت وقوع  یو به مجر ستادمی قدم مانده به آن ا کی و   ون ی زی تلو

 شدم.   رهیداد خ یشرح م

مغرورانه به خودم گرفته    یا افهی که ق یاخبار به طرف بابا برگشتم و در حال  افتنی  انی پا با
 زدم و واژه ها را گم کرده بودم، گفتم:   یبودم و از شدت خنده نفس نفس م

خواست. اون   یم یرکیز  …یلینقشه خ نیا  دنیخوب بود. کش  یلیدونم کارم… خ یم -
  نیسروان ساده و… با راحت تر  هیخواستن با  یاحمقا… فکر کردن من احمقم که م

خونه ام. واقعًا فکر نکردن که من... بعد از اون   ی... تو انیبشکل ممکن… دورم بزنن و… 
 کنم؟   ی م  دتریرو شد فظتچند تا محموله… که به باد رفت، محا

 رمق، آرام آرام به طرفش رفتم.  یب ییزدم و با پاها  یپوزخند

احمق… فکر کرده در    ی. اون آرتایچ یعنی... ر یبا… دم ش یباز  رنیگ  یم ادی  گهید -
 سطح منه؟ 

ام   یخال  وان یکردم، ل یچشمم را پاک م  یکه اشک گوشه  یسر دادم و در حال  یا قهقهه
 و حرف زدن.   دنیشروع کردم به دور خودم چرخ اریاخت یرها کردم. بعد ب زی م یرا رو 

 مدت تار و مارشون کنم…    هی ی باهوشم… من تونستم برا یلیزرنگم… خ یلیخ من  -
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 شوند. ریبود که سراز  مینوبت اشک ها  حاال

 آدم رو کشتم… من… من…  یمن کل  م…یعوض هیمن   -

مردانه فرود   یخورد و در آغوش ج یچه شد که سرم گ دمیحال بودم که نفهم نیهم در
 ام از دست رفت.   یاریآمدم و هوش

 

 

 »آرتا« 

 آمده به طرف محل حادثه فرستادم.  شیپ تیوضع ی بررس یرا برا  پارسا

  ی باز  کی ی   چهیهم به در بسته خورده بودم. باز هم نقشه ام به هم خورد. باز هم باز  باز 
 احمقانه و ساده شدم. 

و کشته   ونی کام کی خبرها انفجار  تریبود. سر ت ختهیجا به خاطر من احمق به هم ر همه
انفجار پر   یلحظه به لحظه   پی از کل یمجاز   یبود. فضا سیشدن و مجروح شدن چند پل
خورد. همه به تکاپو افتاده بودند. همه ناراحت بودند. و   یشده بود. تلفنم مدام زنگ م

 کرد.  یها، مغزم بود که دائم سرزنشم م نیا  یشلوغ تر از همه  

انداختم و   نی وارد اتاقش که شدم، سرم را پا. ندیفراهان خواسته بود من را بب سرهنگ
 گفتن نداشتم.   یبرا  یزینگفتم. در اصل چ یزیچ

 .  نیبش ایب -

که نه  میهم نبودم که بتوانم مخالفت کنم و بگو  یطیخواستم بروم اما در شرا ینم
 جا خوب است! با نشستنم گفت:  نیهم

 ؟ یکار کن یچ یخوا  یم  گهی خب؟ االن د -
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 به چشمانش هم نگاه کنم.  دمی کش  یخجالت م ینداشتم. حت  یجواب

قرار   گهیو د فتهیبه خطر ب یکس  یزندگ ستیقرار ن یگفت  ؟یگفت یپارسال بهم چ ادتهی -
  ینقشه  نگیر  یباند دا ی ری دستگ یو برا یمراقب  یکشته بشن. گفت روهامین ستین

 ؟ ی کرد  کاریسال چ ه ی نی ا  یشد؟ تو ی. حاال چ یدار یخوب

 باال رفت.  شیصدا 

  یبرا  یافتضاح به بار اومده، ممکنه چه مشکالت نی به خاطر ا یدون یشده؟ م  ی حاال چ -
  ریگروه دستگ نیگفته؟ اگه تا آخر امسال ا  یبهم چ  پی سرت یدون  یم  اد؟ی ب شیمن پ

کارات فقط جون   نی تو با ا ؟یچ یعنی یفهم ی کنم. م یم داینشه، من تنزل درجه پ
به   گهینفر د  نیافته. جون چند  یبه خطر م یلم  تی . امنینداز  یخودت رو به خطر نم
خدا رو    یبنده ها  نیا  ی جواب خانواده ها یخوا  یافته. االن م یجز خودت به خطر م

   ؟ی بد یچ

رنگش   د یسف یبلند شد. دستش را چند بار داخل موها  شیو از جا   دی کش یقیعم نفس
 گفت:  یآرام تر یو چند قدم داخل اتاق قدم زد. با صدا  دیکش

 . یستیپرونده ن نی تو مسئول ا گهید -

 کریباال آوردم و ناباور به پ ع ی مثل ناقوس در سرم اکو شد. سرم را سر  شیصدا  پژواک 
 شدم. باالخره سکوتم را شکستم.  رهیاش که به من پشت کرده بود خ  دهیخم

 کنم. یقربان خواهش م  -

 سرخ شده به طرفم برگشت و گفت:  یبا صورت ناگهان

چرا   ؟یکار کن یچ یخوا  یم تی وضع  نیبا ا  ؟یکن  یچرا خواهش م ؟یکن  یخواهش م -
  ی م ره؟ی بم یک یخوا  یدفعه م نیا  ؟ی ای از عهده شون بر ب یتون یکه نم  یستیمتوجه ن

انتقام؟ اصالً   نیا  ست یاز کارات سکته کنم آرتا؟ آره؟ بس ن یآخر عمر رمردیمِن پ یخوا 
 ؟ ی دیتلفات م یدار شتریب  فتن،انتفام گر   یکه به جا یمتوجه هست
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که   میبگو یزیپرونده را از دست بدهم. خواستم چ نیتوانستم ا یبا او بود اما نم  حق
 گفت:

 بط دارن. دو پرونده به هم ر نی شب کار کن. مطمئنم ا یجادو یپرونده   یرو -

 گفتم:  تی جد با

پرونده اشتباه   نی مبارزه با مواد مخدرم. از اول هم به عهده گرفتن ا  سیقربان من پل -
 کنم. یکار نم  تیبخش جرم و جنا  یبود. من که تو 

 .ستادمی ا  شیبلند شدم و رو به رو  میجا از 

  یرونده  در مورد پ یمن تجربه و اطالعات کامل ی به اندازه  یکس چی که ه دیقبول کن -
 .  دیبه من بد گهیفرصت د  هیکنم  ینداره. خواهش م نگیر یدا

 نشد.  انیدر صورتش نما  ینرمش چیه

پرونده کشته   نیبه خاطر ا   یا  گهی کس د چیکه نذارم ه دم یقربان من بهتون قول م -
 بشه.

 دانم چه قدر حالم درمانده بود که گفت: ینم

 . یفقط دو ماه وقت دار -

 خوشحال شوم که ادامه داد: خواستم

تنزل  بی پرونده بسته نشه، مطمئن باش که خودم ترت نیدو ماه کل ا  نی ا  یاگه تو  -
 .  دمی درجه ات رو م

 ام را قورت دادم و گفتم:   یخوشحال

 . دیبد یقی بهم تشو دمیقول م -



 ت ی مامور 

 
71 

 

  یجادو  یسوم مسائل حل شده بود. پرونده   ک ی آمدن از اتاق سرهنگ،  رونیاز ب بعد
برطرف شده بود. وارد اتاقم شدم   میها یداده بودم و نصف ذهن مشغول لی تحو  شب را

کردم عذاب    یم یکردم و سع یم   یجلسه را دادم. احساس خستگ کی   لی و دستور تشک
 وجدانم را خفه کنم. 

بابا قرار گرفت. از آن   یبه عهده  نگیر  یدا یشروع شد که پرونده  ی من از روز   داستان
شد که   یم  یسال  کیگذشت. آن موقع رها هم کنارم بود.  یموقع حدود شش سال م

 . میگذراند یاداره، م یها   تیرا فارغ از مسئول یخوش یو روزها  مینامزد بود 

  یگوشه    نیتر  ییخوشمان پر زد و به انتها یباره ورق برگشت. روزها  کی به  اما
 خاطراتمان کوچ کرد. 

  کی. می کرد  یکرد و من و رها هم به او کمک م یکار م نگیر یدا  یپرونده   یرو  بابا
رفتند،  یبود م الن یدر گ ییپدربزرگ که جا  یشب که مامان و بابا با هم به طرف خانه 

و فلج   د ید بیچپ کرد. به خاطر آن حادثه، بابا مرد و نخاع مامان هم آس نشانیماش
 گفت:  ید که میبه من رس لیمی ا  کی شد. آن شب 

 کردن، خورده شدن هم دارد!«  یباز  ریدم ش »با

که سر خانواده ام آمد و باعث مرگ پدرم و فلج شدن مادرم   ییبال نی که ا   دمیمن فهم و
آن پرونده. رها هم کمک حالم   ی ست. افتادم دنبال کارهاا  نگیر یشد، کار همان باند دا

بار رها در   ن ی اما ا مید یرس یم  یخوب یبه سر نخ ها  میسال نشده بود که داشت  کیبود. 
ن رفت و جسم سوخته اش داخل قبر گذاشته شد. بعد از یتصادف سوخت و از ب  کی

ه باز هم کار، کار ک دمیبه من فرستاده شد و من فهم لی می ا  کیجنازه دوباره  عییتش
 همان باند است.  

داد. از طرف   یآن باند را به من نم یری فکر کردن به دستگ یاجازه    یمدت افسردگ  کی
خودم را با   یمدت  نیهم  ی را هم نداشتم. برا یگریتوان از دست دادن کس د   گرید

سال   کی پرونده ها غرق کردم اما از  گریسرگرم کردم و خودم را در د  گری د یپرونده ها 
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مرگ رها را فراموش کنم و   یراحت  نیتوانستم به ا  یپررنگ شد. نم می قبل، فکر انتقام برا
هم دوباره پرونده را بر   نی هم  یسخت بود. برا   یلیخ میباور کردنش برا گر یاز طرف د 

ها اگر زنده بود  ساله ام و ر  ی فرد س کی  ،ییعهده گرفتم. حاال من، بعد از پنج سال تنها
 شد.  یو پنج سالش م  ستیب

بلند شدم و به اتاق جلسه رفتم.  میهفت، از جا   یکوچک ساعت رو   یعقربه  دنیرس با
  گریشدم. د یخودم وارد ماجرا م دیبار با  نی. امیکرد  یرا دنبال م د یجد ینقشه ا  دیبا
 و خودم در سالمت بمانم.  ندازمیرا به خطر ب یگریتوانستم جان کس د ینم

 

 

 ا« ی»رو

  ای بود و باز  کیاتاق، تار   یرا باز کردم. هوا میچشم ها دیچیکه در سرم پ یفیدرد خف با
 کرد.   ینم یبسته بودن چشمم فرق

ام پخش   یشانیکه دوباره در پ ید یبه بدنم بدهم که با درد شد یکش و قوس  خواستم
 ام گذاشتم.  یشانیپ یگفتم و صورتم جمع شد. دستم را رو  یشد، آخ

 .شهیآروم م گهید کمیآروم باش،   شیه -

. حتمًا کنارم  دمید یاش را نم افه ی اتاق ق کی تار  یرا گفت. در فضا  نی بابا بود که ا یصدا 
  ختهیر  یام برداشت. صدا  ی شانیپ یگنگ بودم. دستم را از رو  ینشسته بود. هنوز کم

 یشانیپ ی نم دار رو  یو بعد پارچه ا   دمیپر از آب را شن یآب داخل ظرف ی شدن قطره ها
 بودم. کردهام قرار گرفت. انگار تب 

 به اعتراض گشود و گفت:   لب

هر بار چه قدر  ینیب یرو نخور؟ هان؟ نم یآخه دختر چند بار بهت بگم اون زهرمار -
 ره؟ ی گ یسرت درد م
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 و زمزمه وار ادامه داد: دیکش یپوف

 . یتبم دار  نباریا  ؟ی شد فی قدر ضع نی چرا ا -

 رفت.   رونیبرداشت و آرام ب زی م یآن را از رو  لش،یموبا ی  برهی و  یصدا با

اتاق، وارد اتاقم شد و دوباره کنارم نشست. با   ی اهیبودن به س رهیخ  قهیاز چند دق بعد
 گرفته ام گفتم: یصدا 

 بابا؟  -

 . دمید یاش را همچنان نم افهیق

 بله؟   -

 اد؟ینم ادمی از گذشته ام  یچیمن چرا ه -

 گفت:  قهیآمد. بعد از چند دق یسکوتش م  یصدا   فقط

سوال رو    نیقبل هم هم یبرسه. دفعه  یسوالت قراره به چ  ن ی دونم آخرِ ا یم -
 . ید یپرس

 :گفتم

 .  ادینم ادمی -

 :گفت

 .میزن یرف مح  گهیروز د  هی. پس بذار ادی نم ادتیبازم امشب رو   یش  داریفردا هم که ب -

 :گفتم

 چرا من مامان ندارم؟  -

 نگفت. گفتم: یزیچ
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 ساعت چنده؟  -

 ده. -

 که گفت:  م یبگو ی گرید  زیچ خواستم

 کنم. یکار امروزت خوب بود. بهت افتخار م  -

گفتن نداشتم. با باز شدن در و بسته شدنش  یبرا یزی چ گریرا گرفت. د میگلو  بغض
  زی م یام برداشتم و رو  یشان یپ یرفته است. پارچه را از رو  رونیکه از اتاق ب دمیفهم

بود   یهوشیبعد، ب یغرق شدم و کم میها هیدر گر  ،یکیاز تار   یترس چی گذاشتم و بدون ه
 کرد.  میمرا با وجود درد به خواب تسل  یزیدانم، اما چ ینم  یخواب آلودگ ای

 

 

 روز بعد«  »سه

 »آرتا« 

 چیشد و خدا را شکر ه یبرگزار م  یداشت به خوب یمانیسوم سروان مهران سل  مراسم
 سیاز پل  یتیشکا  یمانی سل ی  دهیداغ د یخانواده   نیو همچن  نیکدام از مجروح

  داریبودند د دهید ب یشکل آس  کیکه هر کدام به    نیچند روز، از مجروح ن ینداشتند. در ا
 بود.   جانیه  یآرام و ب زیو فعالً همه چ  میکرده بود

که بخواهم خودم هم به   دمی د ینم یلیدل گریکرده بود و د یمحل حادثه را بررس  پارسا
  گریدوشم بود و از طرف د ی بر رو یگرید ی بود هم کارها ادی آنجا بروم. چون هم راه ز 

سوخته بود و خاکستر شده بود و هر    زیوجود نداشت. همه چ دنی د یبرا  یخاص زیچ
 شده بود.   نتقلمانده بود به تهران م یچه که باق
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و   میبود ستادهی ا  یمانیسل  دیدر کنار قبر شه یو ناراحت  یهمانطور که با شرمندگ پارسا
 گوشم گفت:  ریز   م،یدیشن یمادر و زنش را م یضجه ها 

 خوان.   یچند تا کارگر م دادن. یآگه هیاز کارخونه  دمیشن -

 شد. ده یبه قلبم تاب ینور

 . نمیرو برام آماده کنن بب شیبگو آگه -

شدم.  رهیصورتم گرفتم و به متن آن خ یرا جلو  ی. آگهمیمراسم، به اداره رفت  انیاز پا بعد
نگاه   دنی خواستند. به فکر فرو رفته بودم که با د   یو درشت اندام م کل یه ی سه کارگر قو

 مرموز پارسا، سرم را به چپ و راست تکان دادم و گفتم: 

 .  یازم نخواه اجازه بدم تو بر -

 که گفتم: دیبگو  یزیخواست چ یکالفگ با

 . رمیخودم م -

 صورتش را در بر گرفت.  بهت

 تو؟ عقل تو کله ات هست؟   یگیم  یچ ؟یچ -

رفتم،   یم  رونیوسط اتاق انداختم و همان طور که از اتاق ب  زِ یم ی روزنامه را رو یآگه
 گفتم:

 . فتهیدردسر ب یتو  یا  گهیدوباره کس د  دمیاجازه نم -

 زل زد و گفت:  میام را گرفت و متوقفم کرد. به چشم ها شانه

و مامانت   دا یآ  یبرا  یچه اتفاق  یدون یم  ادیسرت ب یی. اگه بال یشد وونه ی انگار واقعًا د -
پرونده    نیبعد از تو ا  فته،یب  یخطرناکه. اگه برات اتفاق یلیاحمق نباش پسر، خ فته؟یم
 حلش کنه؟   یکه قراره ک یفکر کرد  نیبه ا چیشه؟ ه یم یچ
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 زل زدم و گفتم: شیدادم. در چشم ها رونیب کبارهی و به  ینفسم را با کالفگ تمام 

دومًا،   ؟یخون یاشهدم رو م یپارسا؛ هنوز نرفته دار  ادیسرم ب  ییمن بال ستیاوالً قرار ن -
  هیاز  شتر یرسم ب یاالنش هم من نم نیهم اد؟ یخواد سر خانواده ام ب یم  ییچه بال

شوهر داره و   گهیکه د  دای. آنمشونیبار بب ه ی  یهفته بهشون بزنم و ماه ی زنگ تو
االن هم من   نی. همیخواد نگران اونا باش ینم  توراقب مامان هست. خودش هم م

پرونده هم   نی روح سرگردونم که فقط اسمم وجود داره. نگران ا هیاونا مثل  یزندگ ی تو
خواست   یم  یکه فراهان چه جور ید ید یم  ی. اگه بود گهید یک ینباش. من نباشم  
 . رهیپرونده رو ازم بگ

 .دمیفهم شی را از گشاد شدن چشم ها نیشد. ا متعجب

کار ندارم.    نیجز ا  یا  گهی د ی. حاال هم چاره  اوردمینداره. کم خسارت به بار ن یتعجب -
 دست به کار بشم. دیخودم با 

 گفتم:  یشانه اش گذاشتم و با دلسوز  یدستم را رو بعد

 نتخاب کن.  رو ا یکی. زودتر نم یرو بب تی شدنم عروس دیخواد قبل از شه یدلم م یلیخ -

  یاز یگرفتم و به طرف ستوان ن دهیپارسا را ناد یاز پشت سرم، ناراحت  ییصدا   دنیشن با
 که سالم کرده بود برگشتم. 

 سالم. چه خبر ستوان؟  -

 زد و گفت:  یلبخند

 خبر خوب دارم براتون.  -

 را به طرف در اتاقم گرفتم و گفتم: دستم

 .  میای االن ما هم م  دی شما بفرما -

 کرد از کنارمان گذشت.    یکه چادرش را مرتب م  یرا تکان داد و در حال سرش
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 کنار گوش پارسا گفتم: طنتیش با

 . دیا یهم خوبه ها. به هم م یاز ین نیهم -

 گرفتم و به طرف اتاقم رفتم. دهیاش را با خنده ناد   یلب  ریز  فحش

. ابن میش  یدب یبعد راهو  می فردا قراره با غنچه برم به کمپ. قراره چند روز اونجا بمون -
کنه. دخترها و  یرو آماده م یانسان ی دختر محموله ها نیا  دمیطور که من فهم

زنه. و احتماالً در   یفرستادن به خارج، گول م یرو به بهونه   رنیکه کنارش م ییپسرها
  یهم تکه تکه م شونی بدن باق یشن و اعضا یفروخته م هابه عرب   شونیسر هی  تینها

 .  شهیپوست جسدشون مواد جا به جا م یتو  ای شه و  یشه و فروخته م

 گفت:  پارسا

 وحشتناکه. ن یا -

 :گفتم

 االن  نیو هم  ریها و شنودها رو بگ ابی. ردیمراقب باش  یلیخ دیبا -

. همه  می. نگران نباش ما مراقبتمیکه برات آماده کرد یبرو خونه ا  یبش دهید  نکهیا  بدون
و با   یار یکن اطالعات به دست ب یکنم. فقط سع یهماهنگ م یدب سیرو با پل زیچ

 .یشنود بهمون منتقل کن

 در نگاهش نبود. من هم متقابالً بلند شدم.  یترس چیبلند شد. ه شیجا از 

 قربان. من کارم رو بلدم.  د ینگران نباش -

بود و به  رکیقابل و محشر و ز  گریو باز  سیپل کیزدم. او   ش یمطمئن به رو  یلبخند
  یتوانست از خودش مراقبت کند. من مطمئن بودم که دوباره به در بسته نم یم یخوب

 خورم. 
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 ضبط را کم کرد و گفت:  یصدا 

 ؟ یچته؟ چرا دمغ ینگفت -

 شده بودم گفتم:   رهیخ رونیدادم و همان طور که به ب رونی را با صدا ب نفسم

 .  ستی ن میز یگفتم که چ -

نداشت. از   یقصد نیجواب گرفتن بکند اما انگار چن یبرا  یشتریداشتم اصرار ب انتظار
  دمیهم با تعجب به طرفش برگشتم که د نیهم  ینکند برا  یبود کنجکاو  دیدختر بع نیا

از تعجب مات شدم اما بعد به خودم   ی لحظه ا  یکند. برا  یدارد چپ چپ نگاهم م
 گفتم:  اضعتر نازک کردم و با ا ی آمدم، پشت چشم

 یجور  نیوقت به احسان بدبخت ا  هی  ؟یخور  یمن رو م یچته با اون چشمات دار -
 مامانت.  یگردونه خونه   یبرت م ا،ینگاه نکن

باالخره   نکهیدر آورد و بعد نگاهش را به جاده داد. از ا میبرا  ییرا کج کرد و ادا  لبش
راحت شد و خدا را شکر   الم یاش داد خ یمن برداشت و به رانندگ  ینگاهش را از رو 

زنده ماندن داشت   یبرا  یادیز   لی دال دایکردن عالقمند نبودم اما مطمئنًا آ  یکردم. به زندگ
 . گفت: ردیتصادف بم کیخواستم در  یو اصالً نم

و   یچته از صبح الل نمیمن خرم؟ بگو بب  یهم دلش بخواد. بعدم، تو فکر کرد  یلیخ -
 ؟ یکش یهمش نفس م

 را گفتم:  د یکه به نظرم رس یحرف  نی اول نی هم یرا نداشتم برا  ادیفکر کردن ز  ی  حوصله

  قینفس عم یخواد هِ  یخوبه دلم م یلیحرف زدن ندارم، هوا هم خ  یامروز حوصله   -
 بکشم.
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 رو به رو شده. ییموجود فضا  کی نگاهم کرد که انگار با  یطور

 نرن.   رونیامروز اخبار هشدار داد و گفت که بچه ها و سالمندا ب -

 کرد ادامه داد: یدعا م می شفا یانگار که داشت در دلش برا  بعد

 هوا داغونه انگار.  -

ندادم. بعد در همان   ینازک کردم و جواب یحرص چپ چپ نگاهش کردم، پشت چشم با
 م. آهنگ را باال برد یحال دستم را جلو بردم و صدا 

شدم و از   ادهیتپه نگه داشت. پ  کی  یرا رو  نیماش م،ید یکه رس  قیشقا یدشت گل ها  به
 .  دمی داشت بو  یبود و عطر خوب زی شهر واقعًا تم یکه برعکس هوا  شیهوا 

  ییو در جا  نیزم یبودند. چند قدم جلو رفتم. رو ستادهی ا  مانیرو به رو ق،یشقا  یها  گل
نبود. آنقدر آرام   یکاف میهم کنارم نشست. نشستن برا دایها نبودند نشستم. آ قیکه شقا
و   یچمن ها رها کن  یخواست سرت را رو یکه دلت م  یو به دور از آلودگ بایبود و ز 

کار را هم کردم و   نیبان درست کنند. هم هیصورتت سا   یرو ها  قی تا شقا  یاجازه بده
  یکه رو به رو  شانیو چند گل قرمز با ساقه ها  یبآسمان آ ک یجز   گری . حاال ددمیدراز کش

حرف زدن آسان تر   دم،ید یرا نم  یو کس یزی. حاال که چدمید ینم ی زیصورتم بودند چ
 شده بود. 

 ؟ یکن  یم  کاریاون موقع ها چ ؟ یرو ندار ییجا  چیه ی حوصله   ییوقتا  هی  یدید -

 شود.   یگوش خوب م کی دوست و  کیاوقات داشتن    یقدر گاه چه

بود و فارغ از وسواس و ترس   دهیاز کنار گوشم آمد. او هم کنارم دراز کش  شیصدا 
  نیکرد. اصالً مگر ا  ی م ییاعتنا یخاک و سوسک و ملخ ها ب یاش، به صدا   یشگیهم
مگر ما انسان ها   م؟یدارند؟ مگر ترسناک تر از موجود دوپا هم دار یترس واناتیح

   م؟یستیار نآز  یموجودات ب  نیترسناک تر از ا



 ت ی مامور 

 
80 

 

  دهیسقف آسمان دراز کش  ریآرام ز  نقدریآمد که ا  ی آمد. از خودم بدم م یخودم بدم م از 
بودند.   دهیسقف قبرشان خواب ری که تا به حال چند صد نفر به خاطر من ز  یبودم در حال
 آمد.   یقدر خونسرد بودم بدم م  نیاز خودم که ا

هم از اون چرت و   شهیتو و هم شیپ امیزنم. معموالً هم م یحرف م  یکیمن با  -
 .شمیمثالً روان شناسانه ات بهره مند م  یپرتا 

ملخ ها واقعًا    یتحمل صدا  نکهیگرفتم و با توجه به ا  دهیدوم حرفش را ناد قسمت
بلند شدم   م یسخت شده بود و حس مور مور شدن تنم هم به آن اضافه شده بود، از جا 

و   ریسوسک ها را در ز  یر هنوز ورجه وروجه و نشستم. اما او همچنان بلند نشد. انگا
 کنارش احساس نکرده بود.

 شدم.  رهیبود خ مان یدر رو به رو  ییو آسمان که جا   نیاتصال زم ینقطه  به

  یم کاریاون وقتا چ ؟یحرف زدن دار  ینه حوصله   ادی نه حرفت م ییوقتا  هی  یدید -
 ؟یکن

 گفت:  یحوصلگ یهم نشست و با ب او

در جوار   نجا یا  میدو ساعته اومد  ؟یکن یم هیته ی گزارش مردم یدار  ا ی هیسوال  ستیب -
گذره بعد تو   یم  یتو اون کله ات چ نمیبب یدو کلوم حرف بزن  یسوسکا که جناب عال 

 ؟ یپرس یم یسوال فلسف

گذاشتم و   میدست ها  یزانوان جمع شده ام حلقه کردم و چانه ام را رو یرا رو  دستانم
 گفتم:

  یحرف زدن دارم نه توان ساکت موندن. احساس م ی. نه حوصله  دای دونم چمه آ  ینم -
چسبن. بعد  یهاش به هم م  کهیاما بعد دوباره ت  شهیم کهیت کهیکنم هر لحظه قلبم ت 

فهمم چه مرگمه. انگار هر   ی. نمشهی. بعد باز چسبونده مشهیم کهیت  کهیدوباره خرد و ت
  هیچ یدونم صدا  یمثل وز وز که نامفهومه. م ی یصدا هیمه. کله  یتو  ییصدا  هیلحظه 
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  ینشه اما نم یخوام بشنوم که دوباره قلبم زخم  یخوام حرفاش رو بشنوم. نم یاما نم
 . گهیوز وزش رو هم تحمل کنم؛ خسته شدم د  یتونم صدا 

 : دیشده بود، پرس یکه جد یتعجب در حال با

 صدا؟  -

 زدم و گفتم: یپوزخند

 عذاب وجدانمه.  ی آره؛ صدا -

 مکث گفت: یخارج شد و بعد از کم شی از گلو ینامفهوم یصدا 

 داشته باشه. یخوب یحرفا  دیشا ؟ی د یخب چرا بهش گوش نم -

فرو   بمیرا داخل ج میبلند شدم. دست ها  میکوتاه از جا یآه دنیزدم و بعد از کش پلک
کردم   ی بود نگاه م بودم و به او که نشسته ستادهیا  شی کردم و همانطور که رو به رو

 گفتم:

 بار دومش باشه؟  نیزده که ا  یخوب یعذاب وجدان حرف ها  یک -

 گشتم گفتم: ی بر م نیتکاندم و به طرف ماش یهمان طور که پشت مانتوام را م  سپس

کار دارم. به خاطر تو دو   یلیمن خ میبرگرد  ای. بلسوفیف گهیبسه د اتیچرند   نیگفتن ا -
 . میراه بود ی تو  نجایساعت تا ا 

آمد   یم نی بلند شد و در همان حال که به طرف ماش شی کرد از جا یکه غرغر م   یحال در
 گفت:

تنگ شده؟    نجایا  یسوسکا  یگفت دلم برا  یبود م یآره؟ ک گهید میبه خاطر من اومد  -
 نکنه من بودم؟  
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  ستادهیا بستم. بعد به او که حاال در کنار درِ راننده ا نشستم و در ر یرپوست یز  یلبخند  با
 بود گفتم: 

 .  شی اریب یخوا  یسرت و م  یرو  یاز اون سوسکا رو گذاشت  یکیفعالً که تو   -

 از حدقه در آمده گفت: یشد. با چشم ها  خشک

 ؟ یچ -

شالش را از سرش در آورد و در  دیلرز   یکه از ترس م یو در حال  دیکش یغیبعد ج و
با حرص   دی شالش ند  یرا بر رو  یزی که چ ینقطه نسبت به خودش تکاند و وقت نیدورتر 
  کی که با   دیا یرا دور زد و خواست به طرفم ب نیماش  دیلرز  یکه همچنان م یو بدن

  ی. استارت زدم و کمدمی راننده پر یصندل  یخودم رو  یصندل  یاز رو  یحرکت کامال حرفه ا 
 دست تکان دادم.  ش یدندان نما برا یب راندم. بعد با لبخندعق

و در  می وقت گذراند   یو کم  میاطراف، نهار خورد   یها یاز غذاخور ی کیدر  نکهیاز ا بعد
من را به خانه رساند و خودش    دای آ م،یمورد احسان و کنار گذاشتن خجالتش حرف زد

از رستوران ها   یکیوقت بگذراند و بعد هم در  یهم رفت تا احتماالً با شوهر جانش کم 
 شام بخورند.  

 

 

 »آرتا« 

 کار دارم. یلیزنم، به خدا امشب خ یمامان من بعدًا بهتون سر م -

 .دیاش از پشت تلفن به گوشم رس یناراحت و دلخور و عصبان یصدا 

 ؟ یسر بزن  چارهیبه من ب  یا یب دینبا ی چون کار دار ؟یکش یتو خجالت نم -
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خالص شدن از دستش   یدادم. برا  رونیرا باد کردم و بعد نفسم را به شدت ب م یها لپ
 گفتم:

 خونه.  امیباشه... باشه. امشب م -

 شدم.   رهیخ نهیآ  متفاوتم در  ی  افهیبا مامان، به ق یاز خداحافظ بعد

 در داخل آورد و گفت: یسرش را از ال   پارسا

 ؟ یری م یدار -

 انداختم و با لبخند گفتم:  ینگاه میپکرش ن ی افهیق به

 غرق شده بچه؟  اتیمگه کشت -

 نشست گفت:  یم  یصندل یکه رو  یشد و در را بست. در حال داخل

 .ینرفت  تی وقته که مامور یلی. خادی سرت ب  ییترسم بال  یم -

 را به کمر زدم و به طرفش برگشتم. انگشت اشاره ام را به طرفش گرفتم و گفتم:  دستم

رفتم.  یم   تی من داشتم مامور یکرد  یپوشکت رو عوض م یکه تو داشت یاون موقع -
 ؟ یکن یم  فیتکل ن ییمن تع ی برا یاونوقت االن تو اومد

 اش داد و گفت: ینیبه ب ینیچ

 ترم.    کیاغراق داشت؛ من فقط دو سال از تو کوچ یلیخ گهید -

با   ختمیر  یبه هم م شتریرا ب میکه موها یبرگشتم و در حال نهیزدم و به طرف آ یسوت
 گفتم:  دیتاک 

 او… دو سال.  -

 حرف را عوض کرد. ریانداخت و مس  گرشی د  یپا  یرا رو  شیمبل لم داد و پا  یرو
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 . ادای لباس کهنه بهت م  یول -

 

 

 ساعت بعد«  »دو

 ا« ی»رو

اسم آرش از   دنیآوردم و با د رون یب بمیآن را از داخل ج لمیزنگ موبا  یصدا   دنیشن با
نشستم، نفس نفسم را   یم  نیزم یرو یکه با خستگ  یآمدم. در حال نی پا لی تردم یرو

 کنترل کردم و جواب دادم.

 ه؟ یچ -

 .دیچیداخل گوشم پ شیصدا 

 خبر دارم.  هیخانم  -

 . دمیبرداشتم و سر کش نیزم  یآبم را از رو  یبطر

 .یامروز اون سرگرده اومد کارخونه. آرتا سلطان -

. آرتا به کارخانه رفته بود؟ در  دیپاش رونیداخل دهانم به ب اتی اسم آرتا محتو دنیشن با
 گفتم: دهیبر دهیکردم بر   یکه سرفه م یحال

 اومده بود؟  یکِ  -

 که رفته. شهی م  یا  قهیچند دق -

 : دمی شدم غر  یبلند م میدهانم را قورت دادم و همان طور که از جا آب

 ؟ ی گیبه من م یاون وقت تو االن دار -
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 :گفت

 کارخونه اومده بود. یکار تو یخانم. برا  ستی ن ینگران یجا -

 پرت کردم و گفتم:  نیزم یشانه ام را رو یرو  ی  حوله

 ؟ یگفت یتو چ -

 . دمیگفتم بهش خبر م  -

 گفتم:  تی و جد تی قاطع با

 ردش کن بره.  یبهونه ا  هیبه  -

 خانم…  یول -

 زدم: ادیسرم انداختم و فر   یرا رو میصدا 

 گفتم ردش کن بره. -

وارد اتاقم شدم و خودم را داخل   دم،ی لرز   یم تیکه از عصبان  یرا قطع کردم و در حال تلفن
 حمام انداختم. 

خواست خودش به عنوان کارگر وارد   یداشت که م یتوانستم بفهمم. حتمًا نقشه ا  ینم
شناسم   یاش را م  افهیباند، ق  نیا  سیدانست که من به عنوان رئ یکارخانه شود. حتمًا م

  دهیرا ناد قتیحق  نیداشت که ا یو آبادش را در آورده ام و حتمًا نقشه او آمار جد 
خواست وارد   یجاسوس، خودش م ک ی  یکه به جا داشت یگرفته بود. حتمًا نقشه ا

 گروه بشود. 

  ژنیفکر کنم. با کمبود اکس  یآب وان فرو بردم تا کم ری را بستم و سرم را ز  میها  چشم
 . نمیبب گر ید  یا هی وقع بود که توانستم از زاوآوردم و آن م  رونیسرم را از آب ب

 آمدن از حمام، به آرش زنگ زدم.  رونیاز ب بعد



 ت ی مامور 

 
86 

 

 داده بود؟  افهیق ریی کرد؟ تغ یمعرف  یبود؟ اسمش رو چ یدر مورد آرتا بگو. چه جور -

داغون درست   یلیاشم خ  افهیبود و ق یمدارکش آرتا سبحان ی بله خانم. اسمش تو -
 همون سرگرده اس.  ن یکرده بود. به زحمت تونستم بفهمم ا 

 کردم، لپم را از داخل گاز گرفتم.   یکه داشتم فکر م  یحال در

 شناسدش؟  یجز تو م یا  گهی کس د ؟یسرگرده گفت نی ا  ی افهیدر مورد ق  یبه کس -

 گفت نه، ادامه دادم:  یوقت

  یعینه؟ طب گه،ید یکار کن یچ  دیبا  یدون یاستخدامش کن. م گاردیخوبه. به عنوان باد -
 .هیک یدون یبفهمه که تو م د یرفتار کن. اصالً نبا

 توانستم تعجبش را از پشت تلفن به وضوح احساس کنم.  یم

 بله قربان چشم.  -

 هم تلفن را قطع نکردم که گفت:   نیهم  یکردم، برا یفکر م داشتم

 هست؟  یا  گهی امر د -

 :گفتم

 .یمقر اصل  یتو  ارش یب م یمستق  ،یشیآزما یبعد از آموزش و دوره   -

 تعجب گفت: با

  دی نبا سهیپل  هیاون   د؟ یسر همه مون رو به باد بد  دیخوا  یشه. م ینم نکهیا  یول  ؟یچ -
 … یتو  ادیب

و   دمیکش  یقیرا نداشتم. نفس عم شاتی چرند  دنیشن ی را قطع کردم. حوصله  تلفن
 تخت انداختم. یرا بستم و جسم خسته ام را رو  میچشم ها 
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 »آرتا« 

و   مهینصفه و ن یلبخند د،ی بگو  یزیکند تا چ یم   یکه مشخص بود دارد سع  یحال در
 لب داشت. سکوت را شکستم و گفتم:   یدستپاچه رو  یکم

 کجاست مامان؟   دایآ -

 :گفت

 رفتن.  رونیراحت پسرم؛ با احسان ب التیخ -

داشت اما   یمی بود، طرز تفکر قد یمیطرز فکرش بدم آمد. مادرم بود، مادرش بود، قد  از 
تند نباشد اما   میمن بود. خواستم حرف ها   یاز خط قرمزها هیبق ی دخالت کردن در کارها

 نشد.

دونستم   یمشدم اما   یراحت بود. نگرانش م  المیمن همون موقع که مجردم بود خ -
  نی هم یکنم. برا  یدونستم حق ندارم براش امر و نه یشده. م تیترب یخواهرم چه جور

چهار  ی بچه   هی گهی نداشته باش. اون د شیگفتم. شما هم کار یبهش نم  یزیهم چ
چه نه،  م ی. چه قبول کنشیبچسبون ودتو به خ ی ریدستش رو بگ یکه بخوا  ستیساله ن

رو   نای. ارهیبگ میخودش تصم  یدختر مستقله و حق داره بخواد خودش برا هیاون االن  
 نشه. دایآ یطناب دور گلو  هیبه بعد  نیبه احسان هم بگم که از ا  دیبا

 کرد گفت:  یم   یلباسش باز  یکه با گوشه   یحال در

  هیماه  هی ماه   هی  یوقت رهی. دلم هزار راه مشمیکار کنم پسرم؟ منم نگرانتون م یخب چ -
  شهیمشغول م  ی. فکرم کلیو هر لحظه با دزدا و خالفکارا سر و کار دار یزن یر بهم نمس

تنهام، از   رزنیپ هیزنه. من  ی گرده و دو کلوم باهام حرف نم ینصفه شبا بر م دایآ  یوقت
همه سال   ن یباشه. حاال بعد از ا رونیشب ب دی که دختر نبا  خوندنتو گوشمون   یبچگ
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لرزونه، دلم  یدلم رو م یجور  نیخواهرت ا  یفکرام رو عوض کنم و وقت   یمن چه جور
 راحت باشه؟  المی نلرزه و خ

فشردم و   یکه دستش را م  یجانش زانو زدم و در حال یب یبلند شدم و کنار پاها  میجا از 
 زل زده بودم گفتم:  شی به چشم ها

نه  شه،ی فکر کردن باشه نه شبمون روز م فکر نکن مامان. اگه قرار به زایچ  نیبه ا -
 روزمون شب.  

 و گفت:  دیکش یو آه مانند قیرا پاک کرد. نفس عم اشکش

 هست که مراقبش باشه.  ی کیدونم   یراحته. م المیباز االن که احسان هست منم خ -

کرد.   یحرف ها بود که من را از خانه فرار نیزد. هم یداشت حرف خودش را م دوباره
 برگشتم.  میرها کردم، از کنارش بلند شدم و سر جا دستش را 

 .یزن یبگم شما باز حرف خودت رو م یمن که هر چ -

 را تکان داد و گفت:  سرش

 بگم از نظر شما جوونا غلطه. یبگم واال. من که هر چ یچ -

 لحظه بعد گفت:  چند

 ره؟ یخواد زن بگ یپارسا نم نم،یبگو بب ؟یقدر ساکت  نی چرا ا -

 به چپ و راست تکان دادم و گفتم: ،یپارسا، با تاسف سرم را به عالمت منف ادی با

 کنم. چطور مگه؟   یفکر نم -

 که دوباره به سراغش آمده بود، گفت:  هیاول یباال انداخت و با همان دستپاچگ یا شانه

 . یجور  نی هم یچیه -
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 من من اضافه کرد:  یبا کم بعد

کنه. زشته به  یتره و داره شوهر م کی ز تو کوچا   دای پسرم؟ آ یریزن بگ یخوا  یتو نم -
 خدا.

بهانه بود. سرم را   ک یهمه   زهای چ نیشام و ا  انی صورتم منقبض شدند. پس جر  عضالت
 شود. ی. احساس کردم صورتم دارد سرخ منمیانداختم تا صورتش را نب نی پا

 ات…  ندهینشو آرتا. حق دارم بخوام به فکر آ یعصب -

 آمد حرفش را قطع کرد.  ی م رونیبه زور ب  تیکه از عصبان یدر حال میصدا 

 .  یحق ندار -

از در  اورم یبه زبان ب  یگریحرف د نکهیبلند شدم و بدون ا  میحرف از جا  نیاز گفتن ا  بعد
 .  دمیرفتم و در خانه را به هم کوب رونیب

وقت نکند مشت منقبض شده ام خطا کند و مادر بودن فرد مقابلش    کی رفتم تا  رونیب
رفتم تا   رون ی. بمیبه مادرم بگو  یبدتر زیوقت چ  کی رفتم تا نکند  رونیرا فراموش کند. ب

وقت نکند حرف   کیرفتم تا  رونیمادرم باز شود. ب  یرو  یتو  م یوقت نکند رو   کی
  رونی. بنمیرا بب شی ها هیو گر  ندازمیبه جان خودم ب و آه مادرم را  میرا بگو  ینامربوط

را به طرف خانه ام   گارمی محکم و پر س ی نفس بکشم و باز هم قدم ها یرفتم تا کم
 بکشانم.

اما انگار    میشد. بارها صحبت و جدل کرده بود  یتمام م ییجا  کی در  دیبحث با  نیا
  عتاً یسر و کار داشت. طب یامروز  یینداشت. انگار نه انگار که مامان با آدم ها  یا  دهیفا
 کرد اما انگار نه انگار.  یم  تی آن ها به مامان هم سرا یاز روشنفکر  یکم دیبا

  دیاز چند دختر جد  دیاما او هر بار با چند عکس جد  میبار با هم بحث کرده بود نیچند
  کی  نیکردم ا  یآمد. فکر م یکرده هم بودند به سراغم م  ل یکه از قضا خارج رفته و تحص

کند اما انگار   یتمام م شهیهم  یموضوع را برا  نی بحث ها نبوده ا  نی از ا  یکه خبر یسال
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  ییجا  کی از   ینخود یدخترها نیا  یسر و کله    دی و حتمًا با  ودب یخود  یتمام افکارم ب
 شد.   یم دایپ

بعد از پنج سال رنگ   دیخانه با نیا  دیاش دلم را لرزاند. شا   یوارد شدنم به خانه، سرد  با
 خاطراتش را کرده بود.   یشده بود و هوا ییدلم هوا  بی گرفت. عج یم  یگری د یو بو 

شد که روشن نشده   ینشستم. چند وقت م ونی تلوز  یرا که عوض کردم رو به رو  لباسم
به  یرنگ روشن گرید ونی زیتلو  نیبودم و بعد از آن ا  دهید لم یف کی  شی پ یبود؟ هفته 
 بود. دهی خودش ند

  یبود زل زدم. داشت حرف م ری اخبار که داخل تصو  ی نده یگو  ری کردم و به تصو روشنش
وقت کر شده باشم اما بعد  کی که  دم یآمد. ترس ی نم شی. صدا دمیشن ینم یزیزد اما چ

برخورد   یصدا  دنیشن یچون حوصله   شیپ  یکه هفته   دیبه فکرم رس قهیاز چند دق
را صفر کردم و بعد همان جا خوابم   شیصدا را نداشتم،  لمیاخل فد  یها نیکردن ماش
که داشت به صورت نامفهوم    یرا باال بردم و به اخبار شیراحت تر صدا  یالیبرد. با خ
 زد گوش سپردم اما فکرم اصالً در آن اطراف نبود. یحرف م

 

 

 ا« ی»رو

کدامشان را اجرا کنم. با  دی دانستم با  یاما نم  دیچیپ یدر سرم م ی متفاوت  یها  نقشه
بکشم و هوشنگ   شهیهم  یتوانستم آرتا را برا یحساب شده م  ینقشه  کی استفاده از 
و   کیکنم و تاج یتوانستم با آرتا همکار یم گر ید  ینقشه   کی نگه دارم. با  یرا هم راض

فقط به چند   اعدام  یبه جا سی با پل یبه خاطر همکار خودمبابا را دور بزنم و  یهمه حت
  میرا نداشتم. البته جرم ها یزندگ نی تحمل ا گر یسال حبس محکوم شوم و خالص. د

کردم چه   ی کنم. چه به او کمک م یبا آرتا همکار د یام  نیتوانستم به ا  یبود و نم نیسنگ
سرکش درون    یبکشم. حس  ستمتوان  یبرو برگرد حکمم اعدام بود. آرتا را هم نم ینه، ب
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خواست و چه   یم یسرگرم یکنم. دلم کم  یکرد که با او باز  یکار وادار م نیذهنم مرا به ا 
 جا افتاده؟   سیپل ک یبهتر از   یکس

و او   نمشیخواهم بب یزدم. به او گفتم که م یبا او حرف م  دیهوشنگ زنگ زدم. با به
مبل نشستم و    یعارفش رو هم گفت که به خانه اش بروم. از درِ عمارتش داخل رفتم. با ت

 تعارف درست کنارم نشست.    یاو هم ب

 زدم و گفتم:  ی شخند ین یسرد  به

 کنم.  ی. با اجازه جام رو عوض مستیخوب ن نجایا  یهوا -

  نیانداختم. به خاطر ا   گرمی د ی پا ی را رو مینشستم و پا یمبل تک نفره ا   یرو سپس
 . بلند . بعد از اتمام خنده اش گفت:دیکارم خند

 .یکن  یهنوزم فرار م -

 ام گفتم:  یشگی هم یام دادم و با سرد  ینیبه ب ینیچ

 . یبهتره مراقب حرفات باش -

 که گفتم:  دی بگو یزی چ خواست

 .  ومدمیحرفا ن ن یزدن ا  یمن برا  -

 ینم ی زیگفتم چ یتعارف کرده بود م یدنیکه به خدمتکار که به طرفم نوش  یحال در
زد اما   یداشت زنگ م دا یبلند شده بود خفه کردم. انگار آ شیرا که صدا  لمیخواهم، موبا 

  دمیفهم  یشب هم گذشته بود و نم ازدهی فعالً وقت جواب دادن به او نبود. ساعت از 
  شی و حرف ها  دایبا هوشنگ مهم تر از آ میزند اما فعالً حرف ها یدارد زنگ م  دایچرا آ 
 بود.

 رفتن خدمتکار رو به هوشنگ گفتم: با

 چون عادت ندارم حرفم رو دو بار تکرار کنم.   ینکن یرو  اده یبهتره ز  -
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را به عالمت   شی گذاشت و دست ها  زیم  یرا رو وانشی را باال برد و سپس ل شیابروها 
 باال برد و گفت:  میتسل

 . اجانیرو  یشد  یجد نقدریشده ا  یچ نم یاوه اوه. بگو بب -

 نگاهش شروع به حرف زدن کردم. ریمس  رییرا تر کردم و بدون توجه به تغ لبم

هر   زایچ  یلیمدت به خاطر خ  نیا  ی. طگمیم  یچ نی خوب حواست رو جمع کن بب -
وضع فرق   گهی. اما حاال د یکارا کرد  یسر  هیرو انجام دادم و تو هم برام  یکه گفت یکار

 چیو تو هم ه  ستیبه گردنم ن ینیدِ  چیه گهیبکنم. د برات یتونم کار ینم گهی کرده. د
 . یبه گردنم ندار  یحق

 و گفت:  دنیرا زد به نفهم خودش

 ؟ یآرتا رو بکش  یخوا  ی نم یبگ یخوا یشم. م یمتوجه نم -

خوام به خاطر   ینم گهیکه د نه یدرست ترش ا یهم برداشت کرد. ول   یطور نیا  شهیم -
 رو بکشم. ی تو کس تیتو و امن

 گفت:  رانهیمچ گ ی و با لحن  یسرد  به

 نکنه از اون پسر خوشت اومده؟ آره؟  -

 زدم و گفتم: یپوزخند

 اد؟ یخوشم ب سیپل هیاز   دیحماقتت! من چرا با ن یدست بردار از ا  -

 هم متقابالً پوزخند زد. او

 از ظواهر مشخصه که ازش خوشت اومده.    یول -

 ه داد: ادام  هیچندش آور و کر یلبخند  با
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 سیپل  هی. وارث تاج و تختش عاشق  شهیم یبفهمه چ  کیفکرش رو بکن. اگه تاج -
 . شهیم ی! چه خبر توپیوا   یوا   یشده. وا 

 به طرفش رفتم.  یظاهر یبلند شدم. با آرامش میجا از 

 هان؟   ؟یکن  دیکه من رو تهد ی هست یک یتو فکر کرد  ؟ی کن یم دیمن رو تهد  یتو، دار -

 .  ستادی بلند شد و شانه به شانه ام ا شی. از جاستادمی ا  شیجلو

 برسه.  کی خبره که قراره به گوش تاج هیفقط  ستین دیتهد -

 کردم و گفتم:  ک ی ستر ی ه یا  خنده

هم   یا  گهی د یبرم. فقط خبرا   یخبر رو خودم براش م نی. ا یزحمت بکش ستیالزم ن -
 برم.  یم

 شده ام گفتم: دیکل یدندان ها یال از 

  گمی. می داد سیگروه رو به پل یقبل یراپورت دو تا محموله   یکه چه جور گمیمثالً م -
تا بهت محتاج بشم و به خاطر گرفتن   یام شد  هیباعث از دست رفتن سرما  یکه چجور

خودت بر   نکه یا  یکه جرم اون همه قتل رو به جا  گم ی بهت التماس کنم. بهش م امیپول ب
  هیو بشم   امی ب رونی که بهت دارم ب یلعنت  نیاز اون دِ  اگردن من ت  یاخت اند ی ریعهده بگ
 دنبالشه.  سیکه پل یا  رهیقاتل زنج

 کنترل داشتم.  ش یباالتر رفت اما هنوز رو  یکم میمثل گچ شد. صدا  رنگش

 یتو بشم؟ من اگه نم ی  چهی اونقدر احمقم که باز   یدونم؟ فکر کرد  ینم یفکر کرد  -
لجن نبودم به خاطر   یدادم. من اگه تا سر تو  یکارا رو انجام نم  نیکدوم ا چیخواستم ه

 بردم.    یکثافت فرو نم یتو شتریتو خودم رو ب

 وار گفتم:   زمزمه
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دم  یبگو. اون وقت منم قول م  یخوا یرو که م یزیو هر چ کیتاج  شی حاال برو پ -
دختر خونده اش  حرف   کیدونم بهش بگم. مطمئن باش تاج یم یدهنم باز شه و هر چ

 غالم حلقه به گوش.   هیکنه تا حرف   یباور م شتریرو ب

را برداشتم و به سمت در رفتم. خواستم در را باز کنم که  فمیحرف ها ک  نیاز گفتن ا  بعد
 نیهوشنگ در گوشم طن ادیفر  ی و سپس صدا  دمیرا شن ییزهای شکستن چ یصدا 

 انداخت. 

که بذارم زنده   یو التماس کن  یفتیه پام بکنم که ب ی م ی. کارای کنم رو یم  مونتیپش -
 .یبمون

 

 

 روز بعد«  »دو

 »آرتا« 

  یگرفتم حاال که کس میداخل اتاق نبود. اول تصم یکارخانه شدم. کس سیاتاق رئ وارد 
که دور تا دور اتاق    ییها ن یدورب دنیکه بعد با د  ندازمیبه پرونده ها ب ینگاه ستین

 بودند نظرم عوض شد. 

را داخل هم قفل کردم.   میمبل نشستم و انگشت ها یکردم. رو  یرفتار م  یعیطب دیبا
باز شدن در سرم را به طرفش برگرداندم و با   ی. با صدا دمیفهم یانتظار را نم ن یا  لیدل
 که داخل شد شوکه شدم.   یکس دنید

نشست چشمک زد و   یم   میکه رو به رو ی، در حالدندان نما بر لب یبا لبخند  پارسا
 گفت:

 ن؟ یکار اومد  یسالم. شما هم برا  -
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خون   میاز چشم ها  یکه احتماالً داخل اتاق کار گذاشته شده بود، در حال یخاطر شنود  به
 گفتم:  دیچک یم

 تماس گرفته بودن باهام. روز یبله، د -

 کرد.   فیتعر  نشیمن از خاطرات دروغ  تیکرد به حرف زدن و بدون توجه به عصبان شروع

  یاوضاع داغون بازار اگه کار نداشته باش نی . واال با امیکرد  دایخوب شد که کار پ یلیخ -
  نی . ارنیم   یم  یخونه، زن و بچه ات از گرسنگ یشب به شب دو لقمه نون ببر  یو نتون

جلو   مونی دو تا دونه تخم مرغ بخرم. با قرض و قوله زندگ یتونستم حت ینم گهی اواخر د
  گهیکه دارم خدا رو شکر کنم وگرنه د  یخاطر سه تا بچه ا بهتونم   یرفت. فقط م یم

 مونه.  یبرام نم یا  گهی د یدلخوش

بستم و بعد   یم یی اول پارسا را با طناب به جا دی کردم که با  یفکر م  نیداشتم به ا  فقط
دهم که عمل   ینشانش م میرفت رونی ب نجایاز ا  یآمدم. وقت یمصاحبه م  یخودم برا

 چه.  یعنینکردن به دستور مافوق  

 زدم و گفتم:  یزور  یلبخند  مچهین

 آره واقعًا خدا رو شکر.  -

 و ادامه دادم:  دمیکش یقینفس عم بعد

 ن؟ یه تا بچه دارس  ی. چه جورنیسن داشته باش یلیخ ادی ماشاال بهتون نم -

 کردن کرد.   فیشروع به تعر  یادی ز  یسرحال با

. بعدم م یازدواج کرد  المیزود با ع یلیاز شما چه پنهون، خ ستیواال از خدا که پنهون ن -
 شدن. ادی بچه بهمون داد و بعدم کم کم ز   هیکه سر سال خدا 

اش خنده ام گرفته   ییکه هم کالفه شده بودم هم از بذله گو   یرا تکان دادم و در حال سرم
 بود گفتم: 
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 خدا حفظشون کنه. -

مصاحبه    ی که برا یهم به جمعمان اضافه شد و در آخر مرد   یگریبعد، مرد د قهیدق چند
  یبه ما سه تا نگاه م شخندینشست و همان طور که با ن زشی پشت م مینزدش آمده بود 

 کرد، گفت: 

 شما خواهم بود. سیبه بعد رئ نی هستم و از ا یر یمن آرش جهانگ -

در هم   مانیکردم. او هم نگاهم کرد و بعد اخم ها  ینگاه میاسمش به پارسا ن دنیشن با
 کند.  ییصورتمان خودنما  یرو ادیز  میرفتند اما اجازه نداد 

. اگر از  دی کن یمکار    یشیدو ماه آزما یو بعد برا   دینیآموزش بب دیبه مدت دو هفته با -
 هست؟  ی. سوالدیش یاستخدام م  یبه طور رسم م یباش یکارتون راض

 و سپس ادامه داد:   ست ی ن یکه سوال دی سکوت جمع فهم از 

  د، یدار یخونه تون. اگه مشکل  دیبرگرد  ای  دینیرو بب  یکس د یحق ندار یدوران آموزش  یتو  -
 چون رفتنتون با شماست و برگشتنتون با خدا. دی االن اعالم کن نیهم

  یوجود داشته باشد و از طرف  یدوران آموزش دیکارگر ساده چرا با  کی  ی برا دمیفهم ینم
ام   دهیکه اسمش را کجا شن اورمیب ادی توانستم به   یآرش تعجب کرده بودم. نم دنیاز د

نده ها نامش برده شده بود و  از پرو یکیآمد. احتماالً در   ینم ادمیاش اصالً به   افهیاما ق
نداشت   ی فریک یسابقه   چیه  نکهیجرائمش زده نشده بود. ا  ا ی سشاز عک   یحرف  گرید
. ختی ر یاعصابم را به هم م  شتریبودن افکارم ب جهینت یکرد و ب  یکنجکاوم م شتریب

 زنگ زد و تنها گفت:  یرا برداشت، به کس لشیموبا  د،یاز ما ند  یمخالفت  یوقت

 . دشونیببر دیایب -

 میبتوان نکهیدر باز شد و بدون ا ه،یچند ثان  یکلمه، بدون گذشتن حت نیبعد از ا  و
  مانی سرها  یرو  اهی س یا  سهیک  م،ینیکه داخل شدند را بب یکسان ای می کن دایخودمان را پ

 با طناب بسته شد. مانیآمد و دست و پا 
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کردم.  یفکر م   کیکافه داشتم به مالقاتمان با تاج یاز قهوه ام را خوردم. در فضا یکم
و پر شدن ذهن    کیرفته بودم تا قبل از مالقات هوشنگ با تاج  دنش ید یبرا  روز ید

از فرصت   ک ی خام کردن تاج یکنم و برا  یدست شیاز مزخرفات هوشنگ، خودم پ  کیتاج
 هوشنگ استفاده کنم. یسفر کار

 

 *** 

را گرفتم که گفت   کیرا به خدمتکار دادم. از او سراغ تاج فمیعمارتش شدم و ک د وار
 زند. یداخل اتاق کارش است. اما گفت که فعالً دارد با پسرش حرف م

 مگه کاوه برگشته؟  -

  شی پرواز کردم. دلم برا کیزدم و به طرف اتاق تاج  جانیپره یخدمتکار لبخند دی تا با
رفته بود تا درس  کایوقت بود که به آمر  یلیاما خ  میود براتنگ شده بود. مثل برادر ب

 تنگ شده بود.  شیبودمش و دلم برا  دهیوقت بود که ند یلیبخواند. خ

زدم که با باز شدن در به طرف کاوه برگشتم. از قبل   یقدم م  یصبر ی در اتاق با ب پشت
 صورتش جا افتاده تر شده بود.    یرو  یطب نکی ع کی اش با   افهیپخته تر شده بود و ق

 برق زدند.  شیچشم ها  دنم ی. با ددیکردم. تازه من را د  شیشوق و زمزمه وار صدا  با

 ا؟ ی رو -

شده    سیخ میکه چشم ها  یو در حال دم یو در آغوشش پر دمیشوق به طرفش دو با
 بودند گفتم: 
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 معرفت دلم برات تنگ شده بود.  یب -

 :گفت

 .ی تونست یتو که م امیتونستم ب یمعرفتم؟ من نم  یمن ب -

 را از خودش جدا کرد و گفت:  من

 . ینکن خواهر  هیگر -

  یبغضم گرفته بود. دلم م لی دل یدانم چرا ب ینکنم اما نم هیخواست گر یمن م از 
کار را نکرد. فقط اشک   نیکنم اما ا هیگر شتریب د یخواست بغلم کند و نوازشم کند و بگو 

 نکنم اما نتوانستم.  هی را پاک کرد و چند بار گفت که گر  میها

بود. آخر به هق هق افتادم و خودم در آغوشش رفتم. نوازشم کرد و   دهینفسم را بر بغض
کلمه  چیکردم. بدون گفتن ه   هیدر کنارش گر ریدل س کی . میکمکم کرد تا به اتاقش برو 

 کردم.  یفقط هق زدم و خودم را خال یا

  یبرا  یشانه ا ،ییتنها  نی. من تنها بودم و در ادمیفهم یام را م یحوصلگ  یب لی دل حاال
 کردند.  یم   ینیقلبم سنگ  یبغض ها سنگ شده بودند و رو نیکردن نداشتم و تمام ا  هیگر

 از برگشتن. یکرد  مونمیبودا. قشنگ پش یعجب استقبال -

شده   سی که خ راهنشیپ دنیبه شانه اش زدم و با د یآمدم و مشت رونیآغوشش ب از 
 و گفتم:  دمیبود خند

 هم دلت بخواد. یلیخ -

 قشنگ زد و گفت:   یلبخند

   ؟یناراحت  نقدریکرده؟ چرا ا  تتیاذ یکس -
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دوشم   یمدت رو نی که ا ییها  ی. از بدبختمیبگو ش یخواهرش برا  یها  هیاز کنا  خواستم
و   م یدختر خسته داشتند بگو  کی که همه از  یو از انتظارات  شیبوده و از هوشنگ و کارها 

توانستم   ی. نه مامدیودم اما دلم نروش ها انجام داده ب  نیتر  فیکه با کث ییاز قتل ها 
هم صورتم را پاک   نیهم  یناراحتش کنم. برا نیاز ا  شتریب مخواست ی نه م میبگو  یزیچ

 کردم و گفتم:

 فقط دلم تنگ شده بود.   -

 را پشت گوشم زد و گفت:  میمو 

 باشه؟  ا،یکن هیگر  اقتی ل یبه خاطر من ب نمینب گهید -

را دور گردنش گره کردم و   میکنم. دست ها هیخواستم گر یشد. نم نی بغضم سنگ دوباره
 سفت در آغوشش گرفتم.  

 . یداداش یچقدر خوبه که هست -

 

 *** 

 آمدم.  رونیاز فکر ب  میرو به رو  یشدن صندل دهیکش با

 خوشگله؟  ی خند یم یبه چ -

 را باز کردم و گفتم: شمین ،یصندل ی نشستن کاوه رو  با

 تو.   ی  افهیبه ق -

 نازک کرد و گفت: یچشم پشت

 دلقک؟  میدستت درد نکنه. حاال ما شد  -

 که دوباره در وجودم پر رنگ شده بود گفتم:  یباال انداختم و با ذوق یا شانه
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 نه؟  ای  ی کرد داشیچه خبر از زن داداش؟ پ -

 و گفت:  دیکش  یبامزه آه یحالت با

  نیولنتا  یاالن با کدوم خر  ستیکنم. معلوم ن داشیشده و نتونستم پ مینه فعالً که قا  -
 .  رهیگ  یرو جشن م

 و گفتم:   دمیخند

 خواد. یم یمن دلم عروس  گه،یکن د داشیزودتر پ -

  شمیدلم ضعف رفت و ن دنشانیشد. از د دایهو شی گونه ها  ی. چاِل رودینمک خند  با
 کردم و گفتم:  یباز شد. زبان دراز 

 دو تا گنده ش رو دارم.   اون چاالت رو به رخ من نکش خودم -

 اش شدت گرفت و گفت:  خنده

کنه. اگه فقط   یم یزبون نی ر یش یچه جور دینی خانم مهرانفر رو بب ا یرو  یوا  یوا   یوا  -
 موند.   یبود فکش دو متر باز م نجایآرش ا 

خانم   ایرو  ی! اگر کسیخانم مهرانفر! آر ایو کم کم محو شد. رو دی لبم ماس یرو  خنده
خانم مهرانفر را چه به   ای آورد. رو یحتمًا شاخ در م دید  یم تیوضع  نیمهرانفر را در ا 

 . دنیو چال لپ به رخ کش  دنیخند

 دنشی برادرم نگاه کنم. با آمدنش و د یبه چهره   گری توانستم د یتلخ شدم. نم  دوباره
باشد   یکس دی با شهی شد. انگار حتمًا هم یخودم را گم کنم، اما انگار نم یخواستم کم یم

گونه ام را کم کند. انگار   ی چال ها یشب بودنم را به رخم بکشد و رو  ِک ی تار یتا جادو 
 . زدی تا حالم را بر هم بر شدنفر با کی  دیبا  شهیهم

 چت شد؟  ا؟یشد رو  یچ -
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  ی شده بود، باال آوردم. به چشم ها رهیخ زیاز م ی نامعلوم ینقطه  یرا که رو  نگاهم
 د؟ یفهم ینگرانش زل زدم. او چه م

 کنم.   یدونستم ناراحتت م ی. نمدی زدم ببخش یاگه ناخواسته حرف بد -

مورد   یو تمام فکر و ذکرش پ ش ی که تمام هم و غمش درس ها ییاو د؟یفهم یچه م او
چشم باز  یه از وقتک یاز من  دیفهم یاز من؟ چه م  دیفهم یبوده، چه م شیعالقه ها 

آنچه که مورد عالقه ام بوده است؟   یکرده ام سنگ شده ام و فراموش کرده ام همه  
از  د یفهم یچه م ست،ی دوشش ن یرو یربا  چیندارد و ه یتیمسئول   چیکه ه ییاو 

 دست و پا زدن در باتالق؟   یلجن زار؟ از خستگ ری مس یبار مرگ؟ از دشوار ینیسنگ

اسم رمق از  کی دستم نشست. پسش نزدم. رمق از بدنم رفته بود. با همان   ی رو دستش
ام. همان اسم لجن تر از خودم. همان اسم. همان   یاسم واقع  کی. با همان دیجانم پر

 مهرانفر!  ای! همان رو زمیتعفن آم  یبا یاسم ز 

 

 

 بعد«  »روز 

 »آرتا« 

آمد اما بعد خودم را   ینم ادم ی به  یزیشدم. ابتدا چ داریخواب باز   دیشد  یبدن درد  با
خوابگاه   کیبه  هیشب ییبلند شدم و به اطراف نگاه کردم. در جا  میکردم. از جا  دایپ

با   زی نه چندان تم ییکه در آن، تخت ها  میبود ی شکل لی . داخل اتاق بزرگ مستطمیبود
 گرفته بودند.  رمتر از هم قرا  کی  یفاصله  

است، در دو تخت    انیبودم اسمش شا دهیکه داخل کارخانه فهم گر یو آن مرد د   اپارس
  یکه خال  دمینگاه کردم و در کمال تعجب د گرید  یبودند. به تخت ها  ده یام خواب یکنار

 هستند. 
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کردم   یکار گذاشته شده بود. دوباره سع نیهم دورب نجا یدر ا  یاطراف نگاه کردم. حت به
 رفتم.  رونیکردن پارسا، از اتاق ب داریهم بدون ب نیهم  یجلوه کنم. برا یعیطب

که  ی. طور گریبود د ی. کلنگیمیتر از قد  یمیقد  یلیبود. البته خ ی میقد یخانه  کی
 . ختی سرم ر  ی در، رو یدر اتاق را بستم چند تکه از گچِ باال یوقت

شد که نخواهم   یها باعث نم نیا  یکرد و بدنم کوفته شده بود اما همه   یمدرد   گردنم
  اطی وارد ح  یخانه را گشتم. وقت یهم همه جا نی هم ی . برااورمیاز دور و اطرافم سر در ب

از آب و داخلش پر از گرد و خاک    ینشستم. حوض، خال اطی شدم، کنار حوض داخل ح
 یدر نم شان یاز برگ ها   ییبودند و صدا ستادهیصدا ا  یبود. درختان داخل باغچه هم ب

 آمد.

  یزیکارگر ساده آموزش بدهند؟ اصالً چه چ کیبه   دیبود. چرا با  بیعج زی قدر همه چ چه
  ید؟ چرا کسآورده بودن یکلنگ ی خانه  نی خواهند آموزش بدهند؟ چرا ما را به ا یرا م
 آرام بود؟  نقدریا  نجاینبود؟ و چرا ا نجایمراقبت از ما در ا یبرا 

کردم. نه!   یرا وارس اطیدور، سر تا سر ح کی بلند شدم و   می. از جادی به ذهنم رس یفکر
ضامن قفل در گذاشتم و   ینداشت. به طرف دروازه رفتم. دستم را رو  نیدورب اطیانگار ح

بلند   یدورگه ا  یدستم نشست و پشت بندش صدا  یرو  یخواستم بازش کنم که دست
 شد.

 پ؟ یخوشت  یریم  ییجا -

 

 

 ا« ی»رو

. روزنامه اش را بست و  ندی نشستم. خواسته بود من را بب کیتاج ی مبل، رو به رو   یرو
سوال   میبرا  شهیاش نگاهم کرد. هم یجد شهیهم   ی افهی گذاشت. سپس با ق زیم  یرو
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به  هینظر شب  چیرفته است؟! از ه یمادر و پدر و خواهر، کاوه به چه کس  نیبود که با ا 
هم   نیهم   یها بود. برا  یکدام از بد  چیبه دور از ه وآرام   یسه نفر نبود. او پسر  نیا

  دهیرا کنار کشرا قبول نکرده بود و خودش  کیحفاظت از امالک و کار و بار تاج  تیمسئول
 بود.

 یعنیآوردن خواهر کوچک تر کاوه،  ایبند و بار بود که بعد از به دن یب یهم زن مادرش 
 را رها کرده بود و رفته بود.  شیطالق گرفته و بچه ها  کی از تاج ،ا یکامل

بود! فقط حرف زدن بلد   یمامان ش یتیت  یلوس و به قول  یهم که از آن بدتر. دختر  ایکامل
  یتا آسمان بود. برا نی. فرقش با کاوه از زمدیبال یاش م  یزشت و عمل ی افهی بود و به ق

  یرا برا چارهی دختر کوچکش هم حساب باز کند و من ب ی توانست رو  ینم کیتاج نیهم
  میبخواهد رو  ای شد که کامل یهم باعث م نیکرده بود. هم بانتخا شی به کارها  یدگیرس
  یکند که البته هر بار با ب عمیهمه ضا  یرنگ و وارنگش جلو  یها  هیم کند و با آن کنا را ک

 شد!  یمن خاموش و به قول معروف الل م یتوجه

 گروه.   یتو   یرو راه بد سی پل هیقراره   دمی. شنای خب رو -

به درون اتاق برگشت. پس باالخره هوشنگ کار خودش را کرده بود. هرچند، من   فکرم
 سواالت آماده بودم.  نیا  یهمه   یبرا 

 درسته.   -

 گفت:   تیو با همان جد   دیراستش باال پر ی جوابم متعجب شد. تار ابرو  یکوتاه از 

 چرا؟  -

دانستم.   ی هم نم  را هنوز خودم لشیدل دیبود. شا هیبه پوزخند شب شتریزدم که ب یلبخند
 دهشتناک من!  ت یوضع  نیانتخاب کردن سخت است، مخصوصًا در ا

 .  ستین یعشق و عاشق  دیدون  یکه مطمئنم م یلی دارم. دل یمحکم لی که دل دیدون یم -
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و    یبود اما هنوز قو ریپ نکهیزانوانش گذاشت. با ا  ی را رو شی خم شد و آرنج ها یکم
 به صورتم زل زد.  قیکرد و دق  زیسالم مانده بود. چشمانش را ر

 بهت اعتماد کرد.   شهینم گهی! هوشنگ بهم گفته که دید یدرست فهم -

 خنده ام گفتم: ی هیو با ته ما   دمیبار پوزخندم صدا هم داشت. با تمسخر خند نیا

 زنه.  یداره از اعتماد حرف م یک نیبب -

 کردم گفتم:  ی رداشتم. در همان حال که بازش مرا از کنارم ب فمیک سپس

 گزارش داد. سیکه خودش دو تا از محموله ها رو به پل یکس -

 درهم رفت. شیها  اخم

که باعث شد من روز  یشب باشن. کس یجادو  تی دنبال هو سایکه باعث شد پل یکس -
 شدن بلرزه.  دایشدن و پ ده یتنم از ترس د  شتریبه روز ب

 بود، گفت: شیکه در صدا  یخشم نامحسوس  با

 کنه.  انتیاحمق باشه که به من خ نقدریکردم ا  یفکر نم -

 زدم و گفتم: یپوزخند

 به شما نه، اما به من چرا.  -

 گفتم: یکردم. فلش را باال گرفتم و با خون سرد  شی دایپ باالخره

 . سیرئ یباورم کن یراحت تر بتون ینجوریا  دیشا -

شانه ام انداختم و به   یرا رو فمیبلند شدم. ک م یاز جاگذاشتم و   زی م ی آن را رو سپس
 طرف در رفتم.  

 . یرو به من بگ لی اون دل  دیندارم اما تو با ی. به مزخرفات هوشنگ کار ایصبر کن رو  -
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 . دمیآمدند فهم یکه به طرفم م شی قدم ها ی را از صدا  نیبلند شده بود. ا شیجا از 

 . یفتیدردسر م یکه تو  یاز همه خودت  شتریبشن و ب یی ممکنه کل گروه شناسا  ینطوریا -

به طرفش برگردم،   نکهیزدم، بدون ا یتلخ م یکه لبخند یرا بستم و در حال میها  چشم
 گفتم:

  ؟ی. هنوز من رو نشناختفتهیکنم که تو و گروهت به دردسر ب ینم ی نگران نباش. کار -
 ندارم.  دنیکنار کش  یعرضه 

 به خودم. گفتم:  ای  م،یگو  یدروغ م گرانیدانستم که دارم به د ینم و

 .میخودمون نگه دار  کی دشمن رو نزد دیکه با یبدون یو فکر کنم بهتر از هر کس -

 

 

 ماه بعد«   کی»

 »آرتا« 

  دنیکه محروم از د ی. با توجه به آموزشات و تمام آن چهار هفته ا می ستادیکنار هم ا  در
 .میباش  گاردیمثل سه باد  میتوانست یحاال م م،یبود  مانی ن به خانواده هازنگ زد  ای

که گفته شده   یزیاول طبق چ  ی. دو هفته میتر شده بود یمیصم انی مدت با شا  نیا در
باشگاه بزرگ با   کی همان ساختمان متروکه  نیرزم ی . در ز نیبود و تمر نیبود، فقط تمر 

 وجود داشت.  یبدن ساز  یمناسب برا  یتمام لوازم و ابزارها 

وقفه ورزش نکرده بودم. و   یام، چهارده ساعت ب   یسیپل یزندگ ی کدام از روزها چیه در
خارج از توان من   ت،یوضع  نی کردم که تحمل کردن ا یاز روزها احساس م یواقعا بعض

  ان،یشد، شب ها مثل من و شا  یخسته م محض بود. پارسا هم از بس  یاست. خودکش
و توان غر زدن به جانم را نداشت. اما در    دبر یبالش نگذاشته خوابش م  ی سرش را رو
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  یها به جانم م یکه مثل کول  ییها   نیو نفر  میمستق  ریغ ی ها هیو کنا  شین نی تمر نیح
 . دمیشن یکرد را م

به   یحواسشان جمع بود. آرش هم هر از چند گاه یسرمان بودند که حساب ینفر باال  دو
که با من  یدر مسابقه ا  یکرد. وقت یم ییاز ما زور آزما   یکیآمد و با  یم دنمانید

بودم که  یخواهد گردنم را خرد کند. آخر تنها کس یگذاشته بود بردم، حس کردم م
 باشم.  ندهها بر  ییزور آزما نیتوانستم در ا 

از   یکیکردم افتادم. آن روز از  دا یمتروکه پ یودم را در آن خانه که خ یروز  نی اول ادی به
  یرو  شیمشت ها یخوردم که هنوز هم که هنوز است جا  یها چنان کتک گاردی همان باد

دفاع کردن از   یاجازه   تمیبود که به خاطر مامور نجایا  یبدنم کبود مانده است. بدبخت
 !  ردیها درد بگ یکبود یشد که جا  یباعث م شتریب نیا خودم را هم نداشتم و 

 

  نیاز قبل بزرگ تر شده اند و ا   یلیماه خ کی  نی ا  یکردم عضالتم ط  ی احساس م  داً یجد
 آورد که تا به حال تجربه نکردم بودم.  یرا به وجودم م یاحساس غرور

از آنجا    یشیتا به صورت آزما  میآرش رفت خود  یدوم هم به خانه  یدو هفته   در
روز   نیدر ا  نکهیبودن چه قدر سخت است. ا گارد یکه باد  دمی. و من فهممیحفاظت کن

تا عضالتت   یتکان نخور یذره ا  یو حت یستیآفتاب با  یگرما ریگرم تابستان در ز  ی ها
از سرما و    یو خبر  ستی به خواب نروند وحشتناک است. حاال خوب است که زمستان ن

 .ستین خبندانی

 . ستادی ا  مانیجلو  آرش

  دیدیمدت فهم  نیا  ی. همون طور که تو دیش یگروه م   یاز امروز شما محافظ مقر اصل -
. گوش  دی کن ینم یمورد کنجکاو  چی. در هدیزن یحرف نم   یبا کس تونیدر طول ساعت کار

 فهمه؟  ری. شدیشنو  یاز حرف ها رو نم  یزی و چ دی دار یهاتون رو بسته نگه م
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  یهمه را گفت و بعد گفت که از فردا م یها  ت یمسئول  دیاز زبان ما نشن یزیچ  یوقت
ماه و چند روز از زمان دو ماهه ام    کی . نگران بودم. میبرو  مانیسر پست ها   میتوان

  کی نشان دادن  یبرا یزیارائه کردن به سرهنگ و چ  یبرا یزیگذشته بود و من هنوز چ
 بد بود. یلیخ یلیخ نیو ا   مآماده نکرده بود شرفت،یپ لونیاپس

گذشتند، به  یسرمان م  یکه از باال  ییکالغ ها یآمدند و صدا  یداشتند م زی پا یروزها 
 زد. یدامن م میتقو  یحرف ها 

 ی. در طمیبود رفت یکه احتماالً مقر اصل ییو به طرف جا میشد یرنگ  یون مشک سوار
و بعد    میشو یو بعد با عمارت آشنا م میرو  یم ییآزمون نها  یراه آرش گفت که امروز برا 

و گفت که از فردا کارمان   میبرگرد  مانیکنار خانواده ها  میتوان یماه، امشب م  کی از 
  یبرا  یگفت که حت  یکرد و م یم دی تاک  مانی ها  تی شود. او مدام به مسئول یشروع م
و   م یریبگ یزی چ یاز کس  دینبا ا ی. میپستمان را ترک کن دیآب هم نبا  وانیل  کی خوردن 

  هوشی نفوذ به اطالعات درون عمارت، بخواهند ما را ب یچون ممکن است برا میبخور
چشم و گوشمان باز  دیگفت با  یاز ما استفاده کنند. در کل م  یگرید  یبا نقشه   ایکنند 

 باشد. 

 کنار پارسا نشسته بودم. سرش را آرام کنار گوشم آورد و گفت:  در

 گهیبار م  هی  د؛ینشنو یز یو چ نی گوشاتون رو ببند گهیبار م هیحالش بده ها.   نمیا -
 م؟ یکار کن یچشم و گوشتون باز باشه؛ باالخره چ

 نگاهش کردم و تنها به گفتن »خفه شو« اکتفا کردم.  هیعاقل اندر سف ینگاه با

 

 

 ا« ی»رو
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  تیو کاوه، به وضع  ای به عمارتش آمده بودم تا به همراه کامل کیدستور تاج به
 کنم.   یدگیرس  دیجد  یگاردهایباد

ماه    کیکالفه بودم. باالخره بعد از  نیهم  یدانستم که آرتا هم جزو آن هاست و برا یم
را دنبال کنم که  یدادم نقشه ا  یم  حیبشود و ترج کی تاج یقرار بود آرتا وارد مقر اصل

سرکش در درون ذهنم   یاز همه به نفع خودم باشد. خودخواه شده بودم و حس شتریب
  یگرید ی کنم. اما نقشه  یهمکار  سیکه بخواهم با پل ت داش یکار وا م ن یمن را به ا

 داد.  یاز همه آرتا را مورد هدف قرار م   شتریهم در ذهنم بود که ب

شد. آرتا  یم  یقربان دیشد. انگار آرتا هم با یخواستم لجن باشم اما انگار نم ینم من
 ! زیآم لجن زار تعفن  نیا  یشد. قربان یم  یقربان یجیمرگ تدر   کی با  دیهم با

کرد. به کار    یمن را مامور م دی جد  یمحافظ ها  دنید  ی. هر بار برا دمی فهم یرا نم کیتاج
خودم هم با آن ها مبارزه کنم. هر بار من   دیچرا با  دمیفهم یداشتم و نم نانیآرش اطم

بود، او   نمانیکوتاه در ب یمدت  یو حاال که کاوه هم برا  میکرد  یبا آن ها مبارزه م ایو کامل
  نجایتوانست ا یتوانست ما را شکست دهد، م  یکه م یبود. هر مبارز  دههم با ما آم 
 شد.  یدوم فرستاده م یآموزش یدوره   یباخت، برا ی که م یبماند و کس

ام را به تن کرده بودم تا کامالً آماده باشم.   یسرم بسته بودم و لباس رزم  یرا باال  م یموها
 .  دمیفهم یرا نم لشیدل در درونم بود که یدلشوره ا 

است چون تا آمدن آن ها    دهیفا  یکار ب  نیدانستم ا یدر حال گرم کردن بود. م ایکامل
کار    نیو ا  میکرد  یبا هم گرم م دیبا  دنشانیمانده بود و بعد از رس ی ا  قهیهنوز چند دق

  یسرش برد. از باال یو باال   دیرا کش شی. انگشت ها دیکش یطول م یا   قهیهم ده دق
از او حالم به هم    نکهیخم شد. با ا نی زم یسرش به عقب برگشت و کامل از پشت رو 

 گفتن دارد.   یبرا  ییحرف ها  کیمناستی خورد اما قبول داشتم که واقعًا در ژ یم

چرخاند و به حرکات خواهرش   یاش را داخل دستش م  وهی بزرگ آب م وانی که ل  کاوه
 کرد، گفت: ینگاه م
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 ؟ ی کن یزود گرم م یدار  یکن یکر نمف -

 بود، با صورت سرخش گفت:   ستادهیا   شیدست ها  یکه حاال رو  او

 مثل تو شکمم رو پرِ آب کنم؟   ؟یپس چ -

 داده بودم گفتم:  هیکه به درخت تک  من

 کاوه.  گهی راست م -

 به طرفش رفتم و گفتم:  سپس

 .یار یرو باال م وهی آب م یشکمت همه   یمشت بزنن تو  هی -

را   شی بود، همان طور که دست ها ستادهیا  شی پاها یجهش حاال رو  کی که با  ایملکا
 تکاند گفت:  یم

 . گمی راست م شهیمن هم -

 رفت که گفتم:  ینازک کرد و داشت م  یپشت چشم بعد

 پروفسور. یورزش کن گرم بمون -

 برگردد گفت: نکهیا  بدون

 عشقم!  یخوب شد گفت -

را   شی باال انداختم و به کاوه که چشم ها یکه شانه ا ندیبنش یصندل  یبعد رفت تا رو  و
نگاه کردم. لبخند زدم و با لبخند، به  دیبلع یاش را با لذت م  وهی بسته بود و داشت آب م

فرار کرد و رفت تا در   میمشتم نگاه کردم و خواستم آن را داخل شکمش بکوبم، که از جلو
 . ندیبنش ای کنار کامل

 .  یکام یکن یمجبور م ییمن رو به چه کارا   نیه. ببآخه من رو چه به مبارز  -
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 شدم. رهی فرو بردم و به آن ها خ م یها بی را داخل ج دستانم

 گفت:  غشیج  یبا آن صدا ایکامل

 ؟ ی کام یتو باز به من گفت  -

 چندش آور بود. ش یکج شد و کج ماند. چه قدر صدا  لبم

 .  گمیگفتم. بازم م -

را تکرار کند که مشت   یاش سه بار اسم کام ی شگیخواست تا طبق عادت هم سپس
اما   اورد یآخ کاوه بلند شد. باال ن  یداخل شکمش فرو رفت. خنده ام گرفت. صدا  ایکامل

 گرفت.   یحاال دل درد م

بدهم  هی را با تاسف تکان دادم و خواستم دوباره کنار درخت ها بروم و به آن ها تک سرم
آمدند و آرش که در  یجوان که داشتند داخل م گاردی ده باد دنیکه با باز شدن در و د

 بود، متوقف شدم و به طرفشان برگشتم.   ستادهی ا  شانیجلو

چون   دیکردم. او هم انگار من را د شیدا یچهره ها به دنبال آرتا گشتم و باالخره پ نیب در
کرد   یبار حق داشت. باور نم ن یمعروفش را به خودش گرفت. البته ا   ی افهی باز همان ق

 . ندیبب  نجایکه من را در ا 

 

 

 »آرتا« 

بزرگ عمارت  اطی وسط ح  م،یو مات شده بودم. از دروازه که وارد شد  جیو گ شوکه
هم   دیشا ای  ا؟یرو  ای کرد. خواب بود  یبود و نگاهم م مانی هم رو به رو ای. رو میستاد ی ا

که احتماالً پر از   یدر وسط عمارت نجا،یانگار واقعًا کابوس بود. او در ا  یکابوس بود. آر
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نشسته   ی صندل  یآن طرف تر رو یکه کم یکرد؟ دختر و پسر یبود، چه م یکثافت کار
 نه؟  گر،یبود د  ای. اسمش رو دستادنیا  ای بلند شدند و در کنار رو دنمانیبودند، با د

  دمینه چندان بلند بسته شدنش، از جا پر یو صدا   اطی ح یبرق یبه هم خوردن دروازه   با
و به خودم آمدم. آب دهانم خشک شده بود و دهانم باز مانده بود. نگاهم را به نوک 

 دادم تا بتوانم ذهنم را جمع کنم. پارسا کنار گوشم گفت:  میکفش ها

 اون دختره، رهاست؟! !  نیآرتا بب -

 گفتم:  ید یناام با

 نه. -

 وارتر گفت:   زمزمه

 .هشهیشب یلیخ یول -

 نداشتم. گفتم: دیجد یساختن جمله ا   توان

 .هشهیشب یلیآره، خ -

توانستم بفهمم. او   یکنم. نم لی را تحل دادهاینگفت و اجازه داد تا بتوانم رو یزی چ گرید
است که قرار است به عرب ها فروخته  ییکرد؟ نکند از آن دخترها یچه کار م نجایا

 هم...؟   دیشا ایشوند؟  

به ما که در دو  یاجمال یبرداشته بود و حاال داشت نگاه میآمد. نگاهش را از رو  جلوتر
  یو باعث م ختیر ی غرور م  شی انداخت. از سر و رو  یم میبود  ستادهیا   ییصف پنج تا

  یافکارم را به هم م  یاش همه   هیاما آن نگاه اول  ستی ن ایرو  دختر  نیشد فکر کنم که ا 
وجود  یبزرگ یلیتفاوت خ ای رو نیو ا   ایآن رو  نیانگار ب  مابود ا  ای . او همان رو ختیر

 داشت.  

 گفت:  آرش



 ت ی مامور 

 
112 

 

که   یکنه. در صورت یسه نفر مبارزه م  نیاز ا  یکی. هر کس با  دید یمسابقه م هیامروز   -
  یدوره آموزش یبرا  د،یو اگر نتون دیمون یگروه م  یتو د،یرو شکست بد  بتونیرق دیبتون

 .دیش  یدوم فرستاده م

به طرفش انداختم. داشت با همان   ینگاه می. ندمیاز بچه ها را شن  یکیپوزخند  یصدا 
 کرد.   یآن دو دختر نگاه م زیر کل یپوزخندش به ه

 گفت:  انیشا

 شه؟ یم  یرو شکست بده چ بشیدوم، رق  ینتونه بعد از دوره   یاگه کس -

  یرو  ای رو ی هر چهار نفرِ مقابلمان نشست. نگاه خونسرد اما جد  ی لب ها یرو  یپوزخند
 سرد گفت:  یشخندی من نشست و با ن

 .شهی کشته م -

سرد و پر از تحکم   ی. نه از ترس کشته شدن، بلکه از صدا دیحبس شد. تنم لرز  نفسم
 به من زل زده بود.   هیچند ثان  یکه فقط برا یمینگاه مستق و از  ا یرو

اش کل وجود و ذهنم   یآب ی توانست با چشم ها ی را از چشمانش گرفتم. انگار م نگاهم
 را بخواند.  

افراد باال  نیمن نبود. به جان همه افتاده بود و زمزمه هم ب  یوحشت فقط برا  نیا
  انیمن و پارسا و شا یعنی ط ما سه نفر بودم، فق  دهیکه من فهم ی گرفته بود. آن طور

  شانیدوره آموز  نیکه با ما آمده بودند دوم یافراد  یاول آموزشمان بود و باق یدوره  
 قدر خونسرد بودند.  ن ی شدنشان خبر نداشتند که ا هبود. انگار تا به حال از کشت

که پوزخند صدادار زده بود، همچنان پوزخند معروفش را حفظ کرده بود. کامالً   یپسر آن
دارد و همه را از   مانیخودش ا  یاست که به برتر  ییمشخص بود که از آن کله شق ها 

 . ندیب یباال م

 احمقش را ساکت کند.  ی گاردهایباد  یکرد سر و صدا  یسع آرش
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 . دینداره نگران باش  ی. پس لزومفتهیب ی اتفاق نیکه چن ادینم  ش یپ ادیالبته ز  -

موضوع خبر    نیاز کجا از ا  ای اتفاق افتاده بود. رو ن ی قبالً ا یعنیپس  د؟ ی آ ینم شیپ ادیز 
خواهد مبارزه کند؟ مسخره بود و در   یچطور م فی ظر کلیه نیداشت؟ واقعًا او با ا 

 کرد.  یام م  وانهیداشت د یخبر یآورد. ب یداشت کفرم را در م یمسخرگ  نیح

 بود، گفت:  زتریهم ر  ایاز رو  کلشیبود و ه ستادهیا  ای که در کنار رو یگرید دختر

  قهیمبارزه. ده دق نیکن به زم شونی . آرش راهنماهیحرف زدن کاف  گهیخب د یلیخ -
 . دیفرصت لباس عوض کردن و گرم کردن دار

  یبزرگ نیر کنار زم . دمیپشت سرش راه افتاد م،یآرش به ما اشاره کرد تا دنبالش برو یوقت
 و گفت:   ستادی ا

 . دینیبش گاه یجا  یتو  دیبر دیتون  یم هیکنن. بق یآرتا، مهران، پارسا اول از همه مبارزه م  -

 گفت:  تی رو به ما کرد و با جد  ه،یاز رفتن بق بعد

. آرتا با کاوه، پارسا با  دیو بپوش  دیرختکن لباس راحت بر دار  یو از تو  دیتر گرم کن ع یسر  -
 .االی پسرا  دی. بردیکن یمبارزه م  ایو مهران با رو   ایکامل

که نامش   یکنم کارم چندان سخت باشد. پسر  یطرف رختکن رفتم. کاوه! فکر نم به
و   دیسف  یخط شکستگ شی ابرو  یبود که پوزخند زده بود. رو  یمهران بود همان جوان

داشت و به   یبزرگ کلیکرده بود. ه میتقس می و نرا به د ش یافتاده بود و ابرو یکوچک
 یهم نم  یاما کار فتدیب یاتفاق  شیبرا  دمیترس یبودم. م ای نگران رو نیخاطر هم

 توانستم بکنم.  

و مشغول گرم کردن شدم. من    نیرا عوض کردم و برگشتم داخل زم میلباس ها   عیسر 
  کی هر طور که شده، حداقل به عنوان  دیدوم آموزش بروم. با  یتوانستم به دوره  ینم
بشوم. سرم را به طرف ساختمان بزرگ و پر ابهت عمارت که از پشت    نجایوارد ا گارد،یباد
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  یوجود داشت که م نجای در ا  یجالب یخبرها   حتماً درخت ها هم معلوم بود، گرفتم. 
 کنم.  شانیدا یتوانستم پ

باغ بود و درختان دور تا دورمان را گرفته بودند. در دور تا   انیدر م  ییمبارزه جا   گاهیجا
آن ها   یرو  گری نشستن وجود داشت و حاال آن هفت نفر د یبرا  ییها یصندل  نیدور زم

 شدند.  یجا گرفته بودند و کم کم آماده م

تر از حد   نی فاصله داشت و پا نی مسابقه، دو متر با زم نیو بزرگ زم یخاک  سطح
 معمول بود.  

آرش بلند شد و گفت که داخل   ینظر خودم هنوز کامل نتوانسته بودم گرم کنم که صدا  ز ا
جدا شده بود و هر قسمت از آن   گریاز همد دیمسابقه با پنج خط سف  نی. زممیبرو نیزم

 پنج قسمت حدود ده متر طول و ده متر عرض داشت.  

بود و   یام خال  یکنار نیو ورزشم را ادامه دادم. زم  ستادمیکه آرش گفت ا  ینیزم داخل
 نمیهم مهران. دوست داشتم بب یبغل نیپارسا بود و زم یمبارزه   یاش جا  یکنار نیزم

 کردم.   یصبر م  یبعد یتا مسابقه   دیه کنند اما با خواهند چگونه مبارز  یدخترها م

 دادن کرد:  حیرفت و شروع به توض رون ی ب نیاز زم آرش

  دیو با  دینباش  فتونیشدن حر  یآزمون، خطا وجود نداره. نگران زخم ن یا  یبگم تو  دیبا -
 ینم گهید دی دیو د  دیشد یشه. پس اگه زخم یهم نگران شما نم  یکه کس دیبدون
. چنگ زدن، مو  دیرو اعالم کن فتونیبا عالمت، باختتون به حر دی با  دیادامه بد  دیتون
از ده    شتریکه ب ی . هر کسدیببر تون یبا قدرت بدن د یبا . میندار یمسائل  نیهمچ ای  دنیکش
 نتونه بلند شه، باخته.  ایافتاده باشه و از جاش بلند نشه  نی زم یرو  هیثان

  ان،ی تماشاچ گاهیجا  یدر باال مین ها مبارزه داشتکه با آ یسه نفر  کریشدن پ دایپ با
 آمدند، برگشت.  ینگاهم به طرفشان که داشتند م

 . ستین یاز ین  حیهمه توض  نیآرش. به ا گهیبسه د -
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 بود که حرف آرش را تمام کرد.   ای سرد و آرام رو  یصدا  نیا

 شرکت کنن. یجام جهان  یتو   ستی قرار ن -

 . ستادی مهران ا  فشیحر   یآمد و جلو  نی جلوتر از همه از پله ها پا سپس

متقابل بزنم    یلبخند دوستانه اش، خواستم لبخند  دنیقرار گرفتن کاوه در مقابلم و د  با
 افتاد.   میرو  یچه شد که کس دمیآرش و فرمان حمله اش، نفهم یکه با صدا 

 هیشمردند. ده ثان یها را معکوس مداشتند شماره  انی آوردم. تماشاچ ادیرا به   تمی موقع
  نیعقب افتادن. با ا  تی است با باختن و چند ماه از مامور  یمساو  ن یزم یافتادن بر رو 

 قدرت گرفتند. می بود، بازوها  دهیچیکه در داخل دهانم پ   یفکر، با وجود درد 

 یدر داخل شکم کاوه خنث ی آمدند را با زدن مشت یصورتم فرود م ی که رو  ییها   مشت
 پرت کردم.  ینشان داد استفاده کردم و او را به کنار یلحظه ا  یکه برا  یکردم. از ضعف

که دلش را   یگرفته بود. کاوه هم در حال انیگرم جر  یعیبلند شدم. از گوشه لبم ما  میجا از 
داشت.   یشکم مشکل  ی هیحتمًا از ناح دم،یبلند شد. ضعفش را فهم  ش یگرفته بود از جا

تنها   فت،یشدن بر حر  روز یپ یبرا  ،یلبم نشست. در هر مسابقه ا   یرو  یطانیش یشخندین
 و بس!   نی. همیکن داینقطه ضعفش را پ دیبا

پرتش کردم. چند قدم آن   نی زم یپا در شکمش، رو  یضربه   کی و با  دمیطرفش دو  به
شدم اما مگر   یم  روز یگونه پ  نیا  دینبا  دی. شادیچ یپ یطرف تر افتاد. از درد به خودش م

 م؟ یرا نکن گریحال بد همد  یخودشان گفته بودند که مالحظه  نکهینه ا

را قفل کردم تا نتواند   شی پاها و با دستانم دست ها میشکمش نشستم و با پاها  یرو
دستم داشت   ر یبلند شود. شمارش معکوس شروع شده بود. ز  شیاز جا هیده ثان نیدر ا

. باالخره آرام  دمیصورتش کوب یدستش برداشتم و رو  یکرد که دستم را از رو  یتقال م
  رونیب نی کردم خرد شده اند، از زم  یکه احساس م ییگرفت و من توانستم با دندان ها 

 بروم.  
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به  یدانستم کمک یآوردم. نم وهی آب م یکم شی. برا دینیبنش یصندل  یکردم رو  کمکش
پخش  یصندل   یکرد و رو  یداخل دستم تک خنده ا  وانی ل  دنینه. با د ای کند  یحالش م

 شد. گفت:

 .  یبود  نستادهیکنارم وا ینجورینبود االن ا وهیآبم نی اگه به خاطر خوردن هم -

 گذاشتم. گفتم: زیم  ینگاه کردم و آن را رو  وانیل به

  یمزخرف  نیبه ا  یمسابقه    هیخوردنش قبل از   یدونست ی. تو که میخورد  یخب نم -
 کنه. یم  جادیا  یچه مشکل

 و گفت:   دینال

 دونستم. یبه خدا اگه م -

را گم   میدست و پا  ای رو دنیسرم افتاد، به عقب برگشتم. با د   یکه باال یا  هیسا دنید با
تر   کی شده بود. نزد رهیکرد و با تاسف به کاوه خ یکردم. هرچند او اصالً نگاهم هم نم

 رفت و گفت: 

  دی حرفم رو تا  شیعقل یهم با اون ب ای کامل یمگه من بهت نگفتم نخور؟ هان؟ حت  -
 کرد. 

 به دلم چنگ انداخت. ناخودآگاه گفتم: یبودند. حس بد  یمی قدر با هم صم چه

 .مارستانی ب بهتره بره -

کرد.   ینگاهم م  بیو ترسناک به طرفم برگشت. کاوه هم عج یخنث  یبا حالت ای رو نگاه
 زدم.  یحرف م د یبار احساس کردم که نبا نی اول یبرا 

 کاوه گفت:  د،یبگو  یزی چ ای رو نکهیاز ا  قبل

 داغونه. تشی . تو برو به صورتت برس داداش. وضعست ی ن میمن طور -
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گفتم.  یزی چ یبلند شدم و با دستپاچگ میاز جا   عیسر  تم،یبه خاطر آوردن موقع با
 که گفت:  دمیگذشتم شن یم ای که داشتم از کنار رو یهنگام

 ؟ ی کرد  دایپ دیخوبه! داداِش جد  -

 داد:  نگونهیکاوه جوابش را ا  سپس

 ردش کردم بره.   نیهم   یبرا یبگ یزیچ  هیبهش   دمی ترس -

 . دمی که کنار رختکن بود دو یا  یاشتبهد سی به طرف سرو عیسر 

َقَدر بود.  یلیانگار خ ای کرد. کامل یکه همچنان داشت مبارزه م دمیراه پارسا را د نیب در
  جیگ یموضوع پارسا را حساب ن یزد و هم یم ی د یو مختلف و جد چیمارپ یحرکت ها 

 روز یپ یکرد و از تمام وجودش برا   یانگار داشت تمام هنرش را رو م  ایکرده بود. کامل
کرد. نشان    یم دایرا پ فشیپارسا، راه غلبه کردن بر حر  االخرهکرد اما ب یشدن استفاده م

کار تمامًا غلط است. چون حرکاتت کم کم  ک ی به دشمن،  تی ها  یژگی دادن تمام و
رکاتت را حدس بزند. آن دشمن حاال  تواند قبل از تو ح  یشوند و دشمن م یم  یتکرار

د، تو را تار و مار کند. او  یحرکت جد  کی تواند با   یشناسد و م یتو را م یتمام حمله ها 
که از   یکرده ا  ییشناسد اما تو آن قدر وقت صرف هنرنما  یرا م تی تو و تمام قدرت ها 

 زیچ  چیو ه ییآورده و تو به هنرنما  ی. او به پردازش تو رویدشمنت غافل شده ا
 .یتا از خودت دفاع کن یندار یدیجد

دهان و چانه ام   ی. صورتم نابود شده و خون، رو ستادمی ا  ییدستشو ی  نهیآ یبه رو  رو
را هم پوشانده بود. صورت و دهانم را که شستم،   دمیسف یخشک شده بود و دندان ها 

دهانم را هم   بتیکرد. با هزار مص یزیلب پاره شده ام، با سوزش فراوان دوباره خونر 
 شکسته بود در ذهنم گفتم: ردندانم که انگا دنیشستم و با د

 !دی جد تی مامور   هیواقعًا دوباره اومدم  -

  یداشت َعَلن زیباشد اما حاال همه چ تیور مام کی   نیشد که ا  یتا حاال باورم نم راستش
که سرخ و کبود شده بود، همه   یصورت  نیلب پاره شده و ا   نیدندان و ا  نی شد. ا یم
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مرگ هم در آن امکان داشت، مانند    یکه حت یت ی بود. مامور تی مامور  نیاز ا   ینشانه ا
 ! گرید ی ها تی تمام مامور

رفتم و به طرف   رونیب ی بهداشت سیلبم کمتر شد، از سرو   یخوِن رو انیکه جر یکم
 از کاوه بپرسم.  ی حال دیو شا  نمیمسابقه ها را بب  یها برگشتم تا باق یصندل

 

 

 ا« ی»رو

 به طرفم زد و گفت:  یچشمک  کاوه

 نه؟  نیاز زم رون یب یصورتت خش برداره که اومد   یدی ترس -

 نگاهش کردم و گفتم:  تی جد با

 . شعوریب یندار اقتیمن که نگران تو شدم. ل  فیح -

 در آورد و گفت:  یاش را به حالت مسخره ا  افهیق

 خانم مهرانفر نگران من شده!   ایاوه اوه رو  -

 کرد.  یام م ی داشت عصبان گرید

 کاوه.  یبهتره خفه ش -

ا از آماده شوم که با رو به رو شدن با آرت ینبرد بعد  ی بلند شدم تا بروم برا میاز جا  سپس
بماند. اخم کردم و   یاز ترس در صورتم باق ینشان هیاز دو ثان شتری. نگذاشتم بدمیجا پر

 : دمیغر

 بکش کنار.  -
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در سرم پخش شد و صورتم    ید یدرد شد ی لحظه ا یشدم. برا  نیکنار رفتنش وارد زم با
  میو افتادنم رسوا فتم یدادم تا ن هیتک واریاز درد جمع شد. از شدت ضعف دستم را به د

 نقش بستند.   میچشم ها  یمحو جلو یری نکند. تصاو

 

 **** 

دنده   یکردم. دستم را رو ینگاه م مانی دستم بود. داشتم به دست ها یرو  یکس دست
کرد. نگاهم   یم  یکه داخل انگشتم بود باز  یحلقه ا   کرد و با یگذاشته بود و نوازشش م

 توانستم احساس کنم.  یرا م نیبود. خوشحال بودم. ا  مانیدست ها  یهنوز رو 

 عوض شد.   ری تصو

 زدم. یکه پشت تلفن بود حرف م یکردم و با کس  یم یداشتم رانندگ نیماش داخل

 اونجا.   امی آره دارم م -

 که پشت تلفن بود گفت:  یدختر

 .ستیحال مادرتون خوب ن  دیایتو رو خدا زودتر ب  -

 :گفتم

 رسم.  یم گهی ساعت د می. زنگ بزن اورژانس منم نامی باشه آرام! آروم باش دارم م -

  یگرفت. م یکم کنم که انگار ترمزم نم یرا که قطع کردم، خواستم سرعتم را کم تلفن
  یبلند یبا صدا  کی دانم چه شد که الست یکنم اما نم مواقع چه کار ن یدر ا  دیدانستم با 

 . دیچیسرم پ  یتو  غمیج یواژگون شد و صدا   ریاز مس  نیو ماش  دیترک

 

 **** 
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بر   دمید  یچشمم، چند بار پلکم را بستم و باز کردم تا تار  یاز جلو  ری کنار رفتن تصاو با
قورت دادم و    ام عرق کرده بود. آب دهانم را یشان یزدم و پ یطرف شود. نفس نفس م

ام و سر پر از سوالم وارد   جهی و سرگ  یکردم خودم را آرام کنم و سپس با وجود گنگ یسع
 قرار گرفتم.   فمیشدم و مقابل حر  نیزم

 

 

 »آرتا« 

ها نشسته بودم و فکرم مشغول بود. پارسا در آخر همان طور که   یتماشاچ   یصندل  یرو
اش را ببرد و حاال خسته و کوفته در کنارم نشسته بود و   یکردم توانسته بود باز   یفکر م

 کرد.   یم ن یباز هم ناله و نفر 

  ایو رو   ایخوب نبود و حاال فقط کامل ادی استراحت رفته بود داخل چون حالش ز   یبرا  کاوه
هم فرز   یل یبود و عالوه بر قدرت خ یکامالً قو  ایرو  یکردند. ضربه ها   یمبارزه م بودند که

کرد، حتمًا حاال   ی داد و خودش متوقفش نم یبود. اگر مسابقه اش با مهران را ادامه م
 شد!  یبود و نتوانسته بود ببرد، کشته م دهیمهران باخته بود و چون دو مرحله آموزش د

 کرد و مشخص بود که کم آورده است.   یم یباز  ای ا روداشت ب انیحال حاضر شا  در

. حاال  گرید  یبود و فکرم جا ن یبودند جز در درون مسابقه. نگاهم به زم ییهر جا افکارم
. آن هم  دمیفهم یرا نم زیچ  کی شد اما   یقابل فهم م  میراحت تر داشت برا زیهمه چ

 دوستش دارد؟  نقدریدوست است و چرا مامان ا دایبا آ  ای چرا رو نکهیا

گروه احسان   نیا  ِس ی. رئدمیرا شن شانیرفتم حرف ها  یکه داشتم به کنار کاوه م یهنگام
  یچه نقش  ایرو  یمهرانفر! حتمًا دخترش بود! ول ای مهرانفر. رو  ای هم رو  ایمهرانفر بود و رو 

 است؟  هیبه رها شب نقدریماجراها دارد؟ چرا ا   نیدر ا
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  ا یتوانستم قبول کنم که رو  یام را کنار بگذارم. نم یکردم احساسات گنگ شخص یسع
کند.  یرا قربان یتوانست کس  یمن کشتن بلد نبود. او نم  یمن باشد. رها  یهمان رها 

که مجبور   یمهرانفر بود! کس  ایمن نبود. او رو  یرها  ش،یبا وجود تمام شباهت ها  ا،یرو
 و بس!   نیبدهم. هم لشی تحو سیبودم به پل

مدت   نیو بفهمم که او در تمام ا  نمیرا بشناسم و بب سیتوانسته بودم دختر رئ حاال
 درون مغزم زده شد.  ی ام. جرقه ا دهیفرد به خانواده ام بوده و نفهم ن یتر کی نزد

از پله ها باال آمد   انیشدم. پشت سر شا  رهیکرد خ یکه داشت باختش را اعالم م  ایرو به
نداشت. سرش را با دست   یها انداخت. انگار حال خوش  یاز صندل یک ی  یرا رو و خودش

 داد.  یگرفته بود و فشارش م شی ها

بلند شدم و   میرا کنترل کنم. ناخودآگاه از جا  میمنقبض شدن عضالت پاها  نتوانستم
  میشدم. نگاهش از کفش ها   رهیو به او خ  ستادمیاش ا  یصندل  یکنارش رفتم. رو به رو

 متوقف شد.   دیبه صورتم رس یو باال آمد و وقت شروع شد

حال "دور از تصور" است. او   ن ی" و در عک ی تر از "نزد کی که نزد  یمهرانفر بود. کس ای رو او
 کند.  ی م ینقش باز  یکشد و به راحت یم یشب به راحت یشب است و جادو یجادو

حرفش   ری گیدو پرونده به هم ربط دارند و من چه احمقانه پ نی گفته بود ا  سرهنگ
  یجادو  ا،یکه رو  ییآن تک کلمه ها  یکه معن دمیفهم ی. حاال مدمیفهم  ینشدم. حاال م

 . ستی گذاشت چ یشب، داخل هر قتل جا م

همان رهاست    ایشده ام، هم نشده ام. رو  جیفهمم. هم گ یفهمم، هم نم یهم م حاال،
گوشم آمده و من   کی نزد نقدریمهرانفر چطور ا  ای است؟ اصالً رو  دیدج  یای رو کی  ای رو ای

 ام؟   دهینفهم

که   یآن هم هنگام ؟ینگاهم کن ییقدر با مظلوم نما  نی ا  یتوان ی! چطور مای ! روای! رو ایرو
دارم. چطور   از ی اثبات گناهکار بودنت ن  یام و فقط به چند مدرک برا دهیرا فهم تتی هو
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پوزخند،  ی به جا یتوان یچطور م ؟یو غرورت را کنار بگذار  یطور آرام باش نیا  یتوان یم
 ؟ ی توان یچطور م ؟ین با آرامش نگاهم ک

و   یجی نگاهم کرد. گ یکرد. انگار تازه به خودش آمده بود. سوال ریی مظلومش تغ  نگاه
 گرفتم و گفتم: دهیرا ناد تم یو عصبان یناراحت

 م؟ یبر م یتون یم  گهیما د  -

 مکث گفت:  یاز کم بعد

 نه. -

بود   ستادهیآن طرف تر ا  یبلند شد و خواست به طرف آرش که کم  شیسپس از جا  و
اش   قهیشق  ی برود که انگار بدنش َلخت شد. تعادلش را از دست داد و کف دستش را رو

رمق  یو جسم ب دمیداشته باشم به طرفش جه ی خودم تسلط یرو نکه یگذاشت. بدون ا 
دستم نگهش داشتم و با   کی   ی. رورفتمدر آغوش گ  فتد،یبود ب کیرا که نزد  فشیو ضع

 را گرفتم.   شی بازو  گرمی دست د

  ر یاش در ز  یآب یها   یرا که بسته شده بود، باز کرد. گو شی نبود. چشم ها یخوب تیوضع
  یم یقرار یآشنا بود. قلبم ب شی در نگاهم قفل شد. چقدر چشم ها سشی خ یمژه ها 

 من را به خودم آورد. ییشده بود که صدا  کرد. نگاهم در نگاهش قفل

 د؟ یشد؟ خوب یخانم چ -

که در آغوشم بود  یبود، دستانم را از دور جسم ستادهی آرش که حاال کنارمان ا دنید با
دستم   ی از رو ای در رو به رو دادم. وزن رو ییبه جا یشل تر کردم و نگاهم را با شرمندگ

  ی سرش م  یو با درد دستش را رو  یجی . با گستدی برداشته شد. آرش کمکش کرده بود با 
  یحال یکه صورتش از درد جمع شده بود، با ب یدورگه شده اش، در حال  یفشرد. با صدا

 گفت:

 آرش.   م یر یما م -
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کرد،   یاما با درد نگاهم م رهی تلو تلو خوران به طرفم برگشت و همان طور که خ سپس
را به طرفم گرفت و منتظر شد تا کمکش کنم. به آرش و بعد به  گرشیدست د  یازوب

کردم و بعد با شک خواستم   ینگاه میآمده بود ن رونی ب نیکه حاال از داخل زم ایکامل
 نگاه ها را متوجه خودش کرد.  یو همه   دآم ای کامل یکه صدا  رمیدستش را بگ

 . یکن یخانم! چقدر خوب مبارزه م  ایرو  نی آفر -

  یسرش برداشته شد و کنار بدن ب یهم آرام از رو   گرشی آمد و دست د نی پا ای رو یبازو
کردم. با    یدر هم رفته بودند و فشار فکش را احساس م شی . اخم هاستادیجانش ا 
شده   رهیخ  ایمنقبض و سرخ شده بود، به کامل یکه کم  یتنگ شده و صورت ییچشم ها 

دانم اما مشت شده بود.  ی نم تیصبانز شدت عا ای بود. دستش از شدت درد بود 
  یزد و م ی م  ید یزده بودند و رنگ دستش به سف رونیانگشتان دستش ب یاستخوان ها 

 .  دیلرز 

 با پوزخند ادامه داد:  ایکامل

حواسم    ی. فکر کرد یکرد  ین یو خودت عقب نش یچوند یامروز تمام مبارزه هات رو پ -
 .  یبرو  یلطف کن   یخوا یاالن هم که م ست؟ین

 صدادار زد و با تمسخر گفت:  یپوزخند

رو گزارش کنم و بگم چه دسته   زایچ  یسر  هیبه بابا  دیبا  زم؟یعز  ی خب چرا از اول اومد -
 تونه مبارزه کنه.   ینم یکه حت ی خودش انتخاب کرده. کس یرو برا  یگل

غافل شده بودم. با حرکت   ایبود که از حاالت رو  ای کامل یحواسم به حرف ها  آنقدر
  ایباز شده بود، به او که به طرف کامل هیچند ثان  یکه برا  یجا خوردم و با دهان عشیسر 

 شدم.  رهیهجوم برده بود خ

  دیبتواند به خودش بجنبد و از خودش دفاع کند، مشِت سخت و سف ایکامل نکهیاز ا  قبل
و به عقب پرت    دیپاش نرو یو دهانش خون ب ینی صورتش نشست. از ب یتو  ایرو  یشده 

به  از یاش ن  یعمل ینیدادم ب یبود که احتمال م یافتاد. چنان ضربه ا  نی زم یشد و رو 
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  یدست و پا م ا،ی احساسات دوگانه ام نسبت به رو نیب نکهیعمل دوباره داشته باشد. با ا 
 کردم. البته در دلم. نیکارش را تحس نی زدم اما ا

اش را با شوک   ینیکرد و ب یافتاده بود و آه و ناله م   نیزم یکه رو  ای کامل یرو به رو  ا یرو
 سرد و ترسناکش گفت:  ی بود. با صدا ستادهی و با درد در دستش گرفته بود، ا

به   نیو از ا  یپس بهتره خفه ش اد؛ی از دستم بر م ی که هر کار یدون یم  یبهتر از هرکس -
از دست دادن    یبرا  یزین چگزارش کن. م یخوا  یرو م یزی. هرچینش چمیبعد پاپ
 ندارم.

که از پشت به  یآمد که با ضربه ا  یبه طرف ما برگشت و داشت به طرف من م سپس
  ن یزم یو رو  میپا  یبکنم جلو  یبتوانم کار نکهیکمرش خورد، به سمتم پرت شد و قبل از ا

  ی. خون رو دیطلب یبود و مبارزه م ستادهیا  مان ی با خشم در رو به رو ای پخش شد. کامل
 کرد و گفت:  پاک لباسش   نیآست یلبش را با گوشه 

 .میچطوره با هم مبارزه کن -

 و بدون فکر گفتم: یکردم و فور  دخالت

 شه. ی االن نم -

. خودم هم از حرفم متعجب دمی چشم د یپارسا را از گوشه  ی دهیورقلمب یها  چشم
 دادم.  یم به خودم تسلرا جلب کن ای اعتماد رو دیبا  نکهیشدم اما بعد با فکر به ا

  یبا نگاه ای کردند که کامل یبلند شد. همه با تعجب به من نگاه م  شی آرام از جا ا یرو
 گفت:  زیرآمیتحق

 نه؟  ایشه  ی م  یکِ  یگیکه به من م  یهست یتو ک -

 گفت:  ای که رو می بگو  یزیچ خواستم

 نه؟  گه،یتونم بهت بگم د  یکه زمانش باشه. من م میکن یمبارزه م ی وقت -
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آمد، رو به آرش   یمنتظر جواب بماند، همان طور که به طرف من م  نکهیبدون ا سپس
 گفت:

 منه.  گاردی آرتا ِمن بعد باد -

  ینگاه م سش ی درشت شده به رئ یکه داشت با چشم ها دمیآرش را شن یخفه  یصدا 
   سش؟یکرد. رئ

بودن هم خوب است هم بد.   ا یرو  گاردیناراحت. باد  ای خوشحال باشم  دیدانستم با ینم
بود که امکان داشت   یاتفاق ن یبهتر نیخواستم اعتمادش را جلب کنم؟ ا  یاما مگر نم

بود. پس حتمًا   دهید دایآ یشناخت. من را هم در خانه  یاما… او خواهر من را م فتدیب
بود   ستادهیا   میکه رو به رو ا یبه دروغ گفته ام. با وحشت به رو ام را  یل یبداند که فام دیبا

هستم؟ با    گاردشی و چرا گفت که باد میا ینگاه کردم. چرا اجازه داده بود که به مقرش ب
 آرام گفت:  ییصدا 

 . یایب یوقت دار قهیپنج دق -

دانستم اوضاع کمرش   یسپس از کنارم گذشت و به طرف ساختمان قدم برداشت. نم و
جان   ی و ب فی تنوع، ضع ن ی در ع ایکامل یبودم که ضربه ها  دهیبد اما د ای است  خوب

 اند.

رو به   ی  دهیحال ساکت و ترس  نیچکار کنم. به جمع مشوش و در ع دیدانستم با ینم
نگاه معنادار اما نگران به پارسا، از کنار آرش که   مین کی انداختم و سپس با   ینگاه میرو

ام تمام نشده، خودم را به   قهی د عبور کردم و رفتم تا پنج دقکر   یکمک م  ایداشت به کامل
 برسانم.  ای رو نیماش

و صورت کبود شده و خون مرده شده ام را از نظر    دمیو شلوارم را دوباره پوش کت
  یرا مرتب کردم و در همان حال که با افکارم دست و پنجه نرم م میگذراندم و بعد موها 

 با دو خودم را به آنجا رساندم.  نگ،یمحل پارک دنی کردم به طرف آرش رفتم و بعد از پرس

 گفت: دنمیکرده بود. با د هیتک  نیو آماده به در ماش حاضر
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 .یکرد  ری د قهیپنج دق -

کابوت گذاشت. منتظر ماند تا در را   یرا رو  چیرا باز کرد و سوئ نیقفل ماش موت،یزدن ر  با
داد و   هیتک یصندل یعقب، سرش را به پشت یصندل  یباز کنم. با نشستنش بر رو  شی برا

خورد که بخواهد آدم کش باشد. مشخص   یاش نم افهی را بست. واقعًا به ق شیچشم ها 
 زد.  یپرسه م یچه قدر آلودگ صوم،مع  یچهره  ن یا  رینبود که ز 

   ؟ی بش رهیقدر بهم خقراره چ  -

  یبر صندل چ،یکردم. در را بستم و بعد از برداشتن سوئ یخودم آمدم و معذرت خواه به
 را به راه انداختم.  نیراننده نشستم و ماش

فکر که   نی. بعد با انمیکردم تا بتوانم صورتش را بب میتنظ یرا طور نی ماش  ییجلو ی نهیآ
برگرداندم و   شیرا سر جا  نهیآ  م،یبار تصادف کن نی ممکن است دوباره در هپروت بروم و ا 

نداشتم اما   یتوجه یبه مسائل ماد  نکهیام دادم و با ا یحواسم را در ظاهر به رانندگ
از    نیماش  نی آوردم پول ا ادیکردم و بعد که به  نی را تحس متشیو گران ق  کی ش نیماش

 شدم. مانیکردنم پش ن یدست آمده، از تحسکجا و چطور به 

 بسته گفت:  یآمد که با همان چشم ها  ا یرو  یصدا 

شه. هر جا   یخونه. کارِت از فردا شروع م یو بعد بر ینیعمارت رو بب یتون یامروز م -
  ،یشنو  یم  یزیمونه. نه چ ی. چشم و گوش و دهنت بسته میبر یبخوام برم، من رو م 

 . یگیم یزینه چ ،ینیب یم یزینه چ

 و ادامه داد:   دی کش یقیعم نفس

 .یهمه جا همراهم باش  دی. باستین ینقشت فقط رانندگ -

 گفتم:  نی هم  یخودم را کنترل کنم برا نتوانستم

 . درسته؟ دمید  ییکنم شما رو جا یفکر م -
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 :گفت

 . یرو گفته بود نیخواهرت هم هم یمهمون یتو  -

جواب را بشنوم.   نیخواستم ا   یاعتراف کنم که نم  دی جواب را بشنوم. با نیخواستم ا  ینم
 ام نشست. گفتم: یشانیپ یرو  یعرق گرم

 گروه.  یتو  امیرو عوض کنم و ب میلیمن مجبور شدم فام -

و   دیکش یبرداشت و آه  یصندل  یقسمت پشت یرا باز کرد و سرش را از رو  شیها  چشم
 شده بود گفت:   هر یاز پنجره خ  رونیهمان طور که به ب

 جناب سرگرد.  نجایا   یاومد  یچه کار یبرا  گمینم یبه کس -

  یدارم. همه فکر م یدانست که من چه شغل یجز مادر و خواهرم نم  یشدم. کس خشک
 یداند. نم یم ای . اما حاال رویشرکت معمول ک ی کنم.  یشرکت کار م کی کردند که در 

 دختر گفته باشد.  نیرا به ا  یراز ِسر نیتوانم باور کنم که خواهر خودسرم ا 

بخواد به من بگه   هیعیهستم. طب  دایآ  یمیفکر نکن پسرجون. من دوست صم ادیز  -
 مبارزه با مواد مخدره. در ضمن…  سی برادرش پل

 کوتاه، ادامه داد: یمکث با

داره که بخوام آمار جد و آبادت رو هم در  یمن کار  یبرا یفکر کرد   ،یخودت که سهل -
 رم؟ ایب

باز   شیزد. راه را برا  یچراغ م  میداشت از پشت برا  نیماش کی . دیکوب یبه شدت م قلبم
 کردم و بعد گفتم: 

 ... چرا؟  یول -

 :گفت
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 خوام کمکت کنم. یم -

 : دمیپرس مصرانه

 چرا؟  -

جا به جا کرد و همان طور که    یصندل ی خودش را رو یلبش نشست.، کم یرو  یپوزخند
 ست گفت: ب  یرا دوباره م شیچشم ها 

 خوام. هرچند…  یچون خودمم کمک م -

 خواهد؟ گفتم: یم  کمک

 هرچند؟  -

 نگفت که دوباره تکرار کردم:  یزیچ

 هرچند؟  -

 گفت:  یبلند  یهمان حالت قبل با صدا در

. تو هم  نیخوام تموم شه، هم یفقط م گهی. دی همه بدبخت ن یفقط خسته شدم از ا -
شناسم.   یو منم تو رو نم  یهست یرو تموم کن. تو آرتا سبحان دنتیسوال پرس گهید

خواد باز باشه باز  یکن جناب جاسوس. چشم و گوشت م یفقط نقشت رو خوب باز 
 و بس.  نیدردسر ننداز. هم یتو  نی از ا شتر یباشه، اما دهنت رو ببند و من رو ب

 

 

 ا« ی»رو

اما   ندازمیخواستم با عاشق کردن آرتا او را هم در تله ب یرا گرفته بودم. ابتدا م ممیتصم
ام را کنار بگذارم. نقش   یچند ساعت تلخ یبرا   یتوانستم حت یتوانستم. نم یانگار نم
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  نیهم یداده بودند تلخ و سرد و سنگ باشم برا  ادی کردن را بلد نبودم. به من  یباز 
را فراموش کرده بودم.  ناز کردن و عاشق کردن کار من   م یها یرانگوقت بود که دخت یلیخ

باند   نی وقتش بود که ا  گر ی. ددمید یمبارزه در خودم نم  یبرا یتوان گر ینبود. از طرف د 
 برود.   نیاز ب شهیهم  یبرا  ز ینفرت انگ

کرد   ی. سرم درد مدمیپتو خز  ر یتخت انداختم و ز   یجانم را رو یخسته و دردناک و ب تن
. میکرد  یم  ینقش باز  دیکردن بلد نبودم و با  یو بدنم هم کوفته شده بود. من نقش باز 

خواهد به او بدهم  یخواستم تمام آنچه که م  یقصد کمک کردن به آرتا را نداشتم. نم
کردم و   یم   انتیبر گردنم داشتند خ یحق  کیکه  یتمام کسان هگونه به بابا و ب نیچون ا 

را فراهم کرده بودم تا آرتا خودش بتواند به   طی واستم. من فقط شراخ  یرا نم نی من را ا
بود. آن نگاه   دهیتا به حال رس  یهم حت دی. شادیرس یبرسد و م ش یجواب سوال ها 

را   زهایچ یلیگفت که خ  یمبارزه به طرفم روانه کرده بود، م نیکه در زم  ینیخشمگ
  کیشود در  یاست. مگر م  دهیام را از زبان کاوه شن  یلیدانستم که فام ی. مدهیفهم
  یلیانگار هوشنگ عالوه بر آن دو محموله، فام ؟ ی زده بشود و تو نشنو  یات حرف یقدم

 شد. ی نم بمینص نیوقت آن نگاه خشمگ چی ها لو داده وگرنه ه  سیما را هم به پل

پنج  نی قبل از ا فکر کردم که   نیو به ا   دمیشیخودم اند اهی زدم و به بخت س یپوزخند
آمده بود چه بود؟ با   ادمیبه   رشی که تصو یبوده؟ اما آن دست اهیطور س نیسال هم هم

  ری را محکم بستم تا مس می شد. چشم ها یم دتر یسردردم شد  ری فکر کردن به آن تصاو
چشمم نقش بستند. صاحب    یجلو  شتر یدست ها ب نآ  ریام را عوض کنم اما تصو  یفکر

 آمده ام، االن کجا بود؟   ادی به   یداخل خاطره   یآن دست مردانه 

 

 

 »آرتا« 
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  میبرا تی مامور  یکه برا یمحقر  یآمدنم از داخل عمارت، خودم را به آن خانه  رونیب با
  یرو  نیرخت خواب چرک  یخودم را به تن خسته  یآماده کرده بودند رساندم و با کوفتگ

 .  سپردم نیزم

که داخل خانه داشتم انداختم. با   ید یجد  لی را برداشتم و داخل موبا ید یجد مکارتیس
از احوالشان خبردار شدم. تنها    ایدر مورد رو  یزیحرف زدم و بدون گفتن چ  دایمامان و آ

  ای به شباهت رو دایسوال بود که واقعًا مادر و آ نی کرد ا  یم  تمیاذ  هیاز بق  شتریکه ب یسوال
را از    ای فقط اسم رو شهیهم بود که هم  نیهم یبرا  دینکرده بودند؟ شا  یو رها شک

  دایآ  دیبودم. شا ده یند یوقت خودش را تا قبل از آن مهمان  چیو ه دم یشن یطرفشان م
ناراحت و دوباره   ستیکه همان رها ن ییای رو دن یو مامان نخواسته بودند که من با د 
 . ساکت تر و مغموم تر از قبل بشوم

  کی  یدادم و به پارسا زنگ زدم. در ط رونیرا از باد پر کردم و بادش را تند ب م یها لپ
اطالعات   ن ی! ااوردیب نی توانست فکش را پا یکسب کرده بودم که م  یروز چنان اطالعات

 اداره هم بفرستم اما...  یبرا  دیرا با

 یپارسا داخل گوش یدورگه  ی که خورد، افکارم نصفه ماندند و صدا یبوق نیسوم با
 . دیچیپ

 ها؟   -

  یرا بستم و با چشم ها  میو چشم ها  دمیپتو را تا گردنم باال کش ،یپوست  ریز  یلبخند  با
 بسته گفتم: 

 خوابالو.  ریشب بخ -

 همان صدا گفت:  با

 آقا، من زن و بچه دارم.  دیمزاحم نش -
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صورتم گرفتم و    یرا متعجب جلو یبوق، گوش یصدا   دنیرد. با شنتلفن را قطع ک سپس
 مملو از خنده و تعجب گفتم:   ییبا صدا

 واسه ما ُدم در آورده.   نمیاوهو! ا -

اش را   ی که گوش دمیفهم یشماره اش را گرفتم که رد تماس زد و در تماس بعد  دوباره
 خاموش کرده است. 

خواب زن و   نکهیا  ایگفت زن و بچه دارد   یمدر نقشش غرق شده بود که  یلیواقعًا خ  ای
گفت. با خنده سرم را تکان دادم که با سوزش لبم   نگونهیکه ا دهید  یرا م شی بچه ها

 آخم در آمد.   یصدا 

 

 

 بعد«  »روز 

 ا« ی»رو

کرده باشم، توانسته ام   یکار خاص   نکهیکردم بدون ا یداشتم. حس م یخوب احساس
 باشم.   دیمف

  ی غنچه حرکت کردم. محموله ها یدادم. به طرف خانه   یانجام م د یداشتم که با  یکار
ماه چند محموله از مواد مخدر فرستاده شده   کی   نیرفتند. در ا یزودتر م  دیبا  یانسان

را پرداخت   مانیها  یبده  میبود و پول شرکت با سودش برگشته بود و توانسته بود
 .  میکن

  نیکه قرار بود فرستاده شوند انتخاب کنم. ا  ییا از دختره نیخواستم چند گلچ یم
  یگزاف مت یق نی ا  یشدند و برا یگزاف فروخته م یمتیبه ق دیشده با  نیگلچ یدخترها 

  یکار م یدخترها حساب یرو  دیاوجم برگردم، با  یداشتم تا دوباره به روزها  ازشیکه ن
 کردم. 
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  راهنیپخش شده و پ  یو رژ  ختهیبه هم ر ییباز کرد. با موها  یبد  تی را با وضع در
در آمد. از کنارش گذشتم و داخل شدم. در همان حال   یکه به تن داشت، جلو  یمردانه ا 
 گفتم:  یبه سرد 

 دارم.  یکار فور -

  یرو  یرا عوض کند. با خونسرد ش یتا لباس ها  دی هول در را بست و به طرف اتاق دو  با
موقع    نیدر ا دینبا  دیر کردم که شا فک  نیانداختم و به ا  میپا  یرا رو  م یمبل نشستم و پا 

باال انداختم و خودم   یبود شانه ا ازدهیساعت که حدود    دنیآمدم. اما بعد با د یصبح م
 را تبرئه کردم.  

را از نظر   شیآمد و سالم کرد. سر تا پا  رونیبا غنچه از اتاق ب ی بعد مرد  یا  قهیدق
حالت    نیو سردتر نی تر یو خنث  تیجواب گذاشتم و با جد  یگذراندم و سالمش را ب

 شدم.  رهی ممکن به او خ

 گفت:   ضهینبودن عر یخال ی که حاال مرتب تر بود، برا غنچه

 هستن پژمان جان.   سمیرئ -

 سپس رو به من گفت: و

 خدمتتون. امیمدر و بعد  یکنم تا جلو  یم  یبا اجازه من پژمان رو همراه -

کند.  ییراهنما  رونیکردم و منتظر شدم تا عشقش را به ب نی باال و پا یرا به سرد  سرم
  شی ما رها  ایو بعد،   میشو  ینفر دوست م کی. با  میواقعًا ما آدم ها چقدر حوصله دار 

 اصال؟   میشو یکند. خب که چه؟ چرا دوست م  یم  مانیاو رها ای  میکن یم

 که بر لب داشت گفت:   یمصلحت  یلبخند مچه ی مد و با نرا که بست، به طرفم آ در

 خانم اون نامزدمه. ما قراره…  -

 . دمیوسط حرفش پر  یسرد  به
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   ؟یکن ینم یو چه کار یکن  یمن مهمه که تو چه کار م یکه برا  یچرا فکر کرد  -

 انداخت. نرم تر ادامه دادم: نی را پا سرش

 غنچه؟  یبد  حیبه من توض تی خصوص ی که الزمه در مورد زندگ یچرا فکر کرد  -

 کرد. گفت:  یم یباز  ش یقالب کرده بود و با انگشت ها  شیرا جلو  شی ها دست

 . دیبکن یخواستم درموردم فکر بد  ینم یدرسته ول -

که به جنوب شهر   یبود. خودم از شر خانواده اش نجاتش داده بودم. روز  یدختر خوب او
 کرده بودم.  شی دایکه پر از معتاد و افراد درب و داغان بود پ یمحله ا رفته بودم، در

کردند که با   یبود. شانزده سالش بود. سه برادر بزرگ ترش مجبورش م شیسال پ سه
افراد پولدار   یمدل باال  یها  ن یبرود و بعد سوار ماش ابانیبدن نما به کنار خ ییلباس ها

صورت با    نی ا  ری. در غاوردیآن سه برادر پول در ب  اک ی در آوردن خرج تر یبشود و بعد برا 
 کردند. یم یانداختند و زخم یم افهیزدندش و کل بدنش را از ق یکمربند م

داد و آن   یم میدردناک بود اما حاال خودش داشت به دخترها تعل  تشیموقع وضع آن
شغل را    نیداد. خودش ا  یم   ادشانیوند خارج و بعد ناز کردن  را  زد تا بر یها را گول م

  یاز فقر انتقام م  یطور  نیقبول کرده بود. ناراحت بود از زمانه و به قول خودش داشت ا
 یوضع نم  نیشد، االن به ا  یبود اما اگر زمانه با او مهربان تر م  یگرفت. دختر خوب

 افتاد.  

 کردم.   یبکنم تا حاال م یاگه قرار بود در موردت فکر بد  -

  میفاصله احساس کردم. باالخره در چشم ها نی که دردش را از هم  دی کش یقیعم نفس
 نگاه کرد و گفت: 

 قهوه؟  ایبراتون  ارمی ب ییچا -

 :گفتم
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 .ومدمین یمهمون یبرا  -

 مانتوام فرو کردم و گفتم:  یها بیرا داخل ج میبلند شدم، دست ها  میاز جا  سپس

   ؟ یمحموله رو آماده کرد  -

 را به عالمت مثبت تکان داد و گفت: سرش

 کمپن. یکه تو  هیچند وقت -

 :گفتم

 شن؟  یم   یراه یخوبه. ک -

 کوتاه گفت: یاز مکث بعد

 . گهید  یدو هفته   یکی -

 را دور تا دور خانه چرخاندم و گفتم: نگاهم

 دم.  یم می. چند تا از دخترا رو خودم تعلنمشونیبب  میبر دیامروز با  -

 : دیدرشت شده پرس یچشم ها  با

 ؟ یدب نی ای با ما م -

کردم به طرف در رفتم و   یشالم مرتبشان م ریچنگ زدم و همان طور که ز   میموها داخل
 گفتم:

 آره. -

 بعد ادامه دادم:  و

 مونم.   یمنتظر م نی پا -
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هوشنگ را گرفتم.   یآوردم و شماره  رونیب  فمیرا از داخل ک لمی را که بستم، موبا  در
. و سردردم جوابش را نداده بودم  یحوصلگ یب لیبه تلفنم زنگ زده بود اما به دل  شبید

 بعد از دو بوق جواب داد.

 . یشد دایسالم مادمازل! کم پ -

همکف را   یسوار آسانسور شدم و دکمه    نکهیندم و بعد از ارا در حدقه چرخا میها  چشم
 گفتم: یرا بستم. با کالفگ میدادم و چشم ها  هیاش تک وارهیزدم، َپِس سرم را به د

 . یزنگ زده بود شبید -

 :گفت

که من حساب کردم تو   یکنم که اون جور یادآوری نداشتم. فقط خواستم  یکار خاص -
 .یهنوز به من بدهکار 

  ی ام را هم از رو هیبرداشته شدند. بدهکارم؟ بدهکار؟ تک م یچشم ها  یاز رو میها  پلک
 برداشتم و گفتم: وارید

 باز؟  یگی م یدار یچ -

 بشر چقدر پررو بود! نیا

 نبود؟  یکه برات کشتم کاف یاون همه آدم یبگ یخوا یم -

 نکهی پر از نفرت بود، بدون ا  م یکه صدا یسر دادم و در حال کی ستری ه یخنده ا  تک
 بگذارم جوابم را بدهد، دوباره گفتم: 

طعمه ت. از  یبرا  یکرد زی. دندون تیاری گرگا رو در م یادا  ی! خوب دارنی! آفر نی آفر -
 کنه.  یم رِتیخوره و س یکدوم به هدف م ینیتا بب یزن یم  یچپ و راست دار

 کرد.  رییناخودآگاه تغ میصدا 
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  هیبنا به  ش ی. دو سال پستمی ن یکن یکه تو فکر م یمن اون طعمه ا!  رمردیپ نی بب یول -
با   یمن به تو تموم شده. حق ندار یو حاال هم بده میرو امضا کرد   یقرارداد  هی یلیدال

از صبرم دارم تحملت   شتریب گهی . دیبخند شمیبه ر ی سیو راست راست وا   یکن یمن باز 
کنم   نیتونم تضم یصورت نم ن یا ری. در غنمیازت نب  ییخطا گهیخوام که د یکنم و م یم

 . ادیسرت ن ییکه بال

تواند مسخره اش   یکه م ی ا   چهیباز  ای دلقک خنده دار شده بودم   کی  شی. برا دیخند
 ! چهی باز  کی کند؟ پوزخند زدم. 

 کنه؟    یضرر م یاز مرگ من ک یکن یفکر م -

  م یاعصاب خرد کنش تلفن را قطع کرد. دندان ها یحرف را که گفت، با همان خنده    نیا
راحت   ال یطور با خ  نیرا شسته بود که ا کیهم چفت شدند. باز چگونه مغز تاج  یرو

 زد؟   یحرف م

از حد جلو   ادیرا ز  شی داشت پا گریکرد. د یاز حد، خودش را بزرگ م ادی داشت ز  گرید
کردم.  یم   یفکر ک یبه حالش   دیکرد. با  یام م یکفر یابداشت حس گریگذاشت. د یم

 کردم.  یرا مشخص م فشیتکل دیبا ش یهمان دو سال پ

آوردم و از  نی که عضالت دستم از خشم منقبض شده بودند، تلفن را پا  یحال در
ساختمان و دروازه،  اطیرفتم و بعد از گذشتن از ح رونیبود، ب ستادهی که تازه ا  یآسانسور

آرتا را از   ی. نگاه ها دیاینشستم و منتظر ماندم تا غنچه ب  نیعقب ماش  یصندل  یرو
  ی حوصله   گریکرد. د یم  شتری را ب تمین موضوع عصبانیکردم و ا  یاحساس م  نهیداخل آ

  دید یدادم. وقت  نهیرو گرفتم و به آ ادهیرا نداشتم. نگاهم را از درخت کنار پ یکی  نیا
 کنم، گفت: یاش نگاه م   رهیبه نگاه خ یه سرد دارم ب

 برم؟  دیکجا با  -

 :گفتم

 .میمنتظر کس -
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 یشد. از پشت به عضالت ورزش رهیکرد و به جلو خ نی سرش را باال و پا دیرا که شن نیا
  دمیکه د رم یشدم و بعد خواستم نگاهم را بگ رهی و خمش خ چیمحکم و پر پ یو بازوها 
کند. ناخودآگاه ضربان قلبم باال رفت اما نگذاشتم    ینگاهم م نیماش ی جلو  ی  نهیدارد از آ

اصالً   نکهی به وجود آمده، با ا ت ی جمع کردن وضع  یشود. برا  انی در صورتم نما یزیکه چ
 گفتم: ی مهم نبود اما اخم کردم و به تلخ  میبرا

 ؟ یدیچرا لباس فرم نپوش -

 نگاهش خاموش شد.   برق 

 .دونستم لباس فرم دارم ینم -

 دادم و در همان حال گفتم:  رونیاش گرفتم و به ب  افهیرا از ق نگاهم

 .ری از آرش بگ -

آراسته شده بود،   شهیکه مثل هم  یو با صورت یرنگ  یرنگ یبعد غنچه، با لباس ها  یکم
. رو به  دیا یتر ب عی عجله کرده بود تا سر یلیزد. انگار خ یدر کنارم سوار شد. نفس نفس م

  ی. خودش مسئول کل کمپ بود و هر بار هم جامیبعد حرکت کرد  آرتا آدرس را گفت و 
از آدرسش نداشتم و مجبور بودم   یاطالع چیهم من ه نی هم یداد. برا  یم  رییآن را تغ 

بار بود که از بعد از آمدن غنچه داشتم خودم   نی اول  نیبا خودش به آن جا بروم. البته ا 
 بود.  امدهین شیپ تشی زدم. تا به حال موقع یبه کمپ سر م

بزرگ و   ی خانه  کی.  میدیبود که رس میساعت حدود دوازده و ن م،یشهر که خارج شد  از 
زنگ زده بود و گفته بود که   یکوچک بود. غنچه در راه، به کس  یروستا   کی در  ز،یتم  بایتقر 

. به آرتا م یغنچه رمز ورود را گفت، وارد خانه شد   نکهیافراد را آماده کنند. بعد از ا  ی همه
شده بود تا بتواند اطالعات جمع   ایمه  شی برا  طی . شرادیا یهم گفته بودم با ما داخل ب

 کند.  یآور

با   نی. زممیرفت نی کرد و آرتا پشت سرم بود. از پله ها پا یجلوتر حرکت م غنچه
 اند.   یخال یِ اطراف خال ی داد که ساختمان ها حی پوشانده شده بود. غنچه توض کی موزائ
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نداشت. مانده بودم که در   یگرید  زیکه داخلش پارک شده بود، چ ن ی جز دو ماش اطیح
دلباز سر کرده اند.   اطِ یح  یذره ا یساکن اند چطور بدون حت نجایکه ا  یچند هفته ا  نیا

  یم حی کرد؛ آن ها از خانه شان فرار کرده بودند و ترج یهم نم یآنها فرق  یهرچند برا 
.  حیتفر یبدون ذره ا یمکان بود؛ حت نی بهتر شانی برا  نجای. پس اندیآنها را نب  یدادند کس

 غنچه گفت:  میوارد خانه که شد

 .ستیروح ن یب  نقدریجمع شدن. اونجا ا یپشت اطیح -

  حیرا گفت. چقدر خوب بود که خودش توض نیسوالم را از چهره ام خوانده بود که ا  انگار
 به جواب، سوال بپرسم.  دنی رس یکرد که بخواهم برا  یداد و هر بار مجبورم نم یم

  یبزرگ یپنجره   قیشلوغ و نامرتب بود، از طر  اری که بس کی ش یاز گذشتن از خانه ا بعد
راه داشت، وارد آنجا   یپشت اط ی را پوشانده بود و به ح وارهایاز د  یکی که سر تا سر

 . میشد

  دنیباغ راه داشت و با د کی بزرگ تر از حد معمول بود و به  اریکه بس یاطی ح دنید با
  رییسردم را تغ  ی افهیها نشسته بودند، ق یصندل ا یتاب    یکه رو یی دخترها و پسرها

حرکاتم    یهم ناز  قاط یاز قبل مثل مدل ها راه بروم و کم شتر یکردم تا ب یدادم و سع
 نقش را خوب بلد بودم.   نیدفعه ا نی کردم اما ا یم ینقش باز  دیبکنم. باز با

جلفش   یبود اما لباس ها  کلیخوش ه ی. از آن پسرها دی کمپ به طرفمان دو مسئول
مدل است. به    کیکرد که   یاز شغلش خبر نداشت فکر م  یکرد. اگر کس یابهتش را کم م

 کرد و بعد رو به من گفت: ینگاه میغنچه ن

 کنم. یقربان، االن جمعشون م  دیخوش اومد  -

رسا و   ییرا به هم زد و بعد با صدا  شیبه طرفشان برگشت و چند بار دست ها  سپس
 بلند گفت: 

 .دیجمع ش عی لطفًا همه سر  ونیخانوما و آقا  -
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 یپسر جلف و ب نیکس به ا چیا انگار هدوباره صدا زد ام  د،یند  یتوجه چندان  یوقت
  یکرد! همه خودشان را به کوچه   یتره هم خرد نم شی برا یداد و حت  ینم یتیابهت اهم

 شنوند.   ینم یزی کردند که انگار چ یوانمود م  یچپ زده بودند و طور یعل

 رو به آن پسر گفت:  یباال رفت. غنچه به تلخ میتار ابرو   کی

 فرهاد؟  یخودت رو نشون بد یهم نتونست  نجایا -

 گفتم:  یکه به سرد دی بگو یزی چ خواست

 خوره.   یبه درد گروه من نم ادیهم بر ب  یراحت نیکار به ا  نیتونه از پس ا  یکه نم یکس -

شده   دهی چ زی م یرو   وانیبه خودمان بود رفتم. چند ل کی که نزد یز یبه طرف م سپس
شده بودند برداشتم و بدون توجه به  دهیچ یکه داخل ظرف   ییاز قاشق ها یکیبودند. 

کردند و همان طور که حالت پر از   یبحث و صحبت م زیر  زیغنچه و فرهاد که داشتند ر
ضربه زدم.    وانیچند بار پشت سر هم و آرام، به ل  شق،نازم را حفظ کرده بودم، با پشت قا

آنقدر رسا بود که همه را متوجه من کند. همه به طرفم  دیچیکه در فضا پ  ییصدا 
که به طرفم برگشته بود،  یینگاه ها  دنیمنشا صدا کجاست. با د نندیبرگشتند تا بب

 گذاشتم. زیم  یزدم و آرام قاشق را رو  یلبخند

غنچه و فرهاد هم   زیر  یشدند. صدا کمیهم کم کم نزد  هیچند قدم جلو آمدم. بق سپس
کردم   یم یکه سع  یو همه منتظر بودند تا من شروع کنم. با لبخند و نگاه آرام گرفته بود

 حال مغرور، شروع کردم.  نی جذاب باشد و در ع

  یچه کار  یکه برا  دیدون یو حتمًا م  دیمنتظر بود  نجایکه ا هیادیسالم دوستان. مدت ز  -
  د،یشد یوارد دب  نکهی. شما قراره به عنوان مدل، بعد از ادیاومد  نجایو به ا  دیانتخاب شد 

. اما حتمًا براتون  دینیو در کنارش آموزش هم بب دیخوب رو تجربه کن یلیخ یزندگ هی
 . نجایاومدم ا ی چ یاالن من برا  هاومده ک   شیسوال پ

 گفت:   تینمک از پشت جمع یبذله گو و ب یپسر یصدا 
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  دیو بعدش با  یدب یبر یو ما رو م   ییتو مسئول ما یبگ یمعلومه. اومد  نکهیخب ا -
 . میکن میحقوقمون رو باهات تقس

 زدم و گفتم:  یاز گوشه و کنار آمد. لبخند  یزی ر یتک خنده ها  یصدا 

 بود؟  یپسر بانمک ک  ن یا -

  یینفر را با زور و نگاه ها کی بودند،  ستادهی که سه چهار پسر در کنار هم ا ییجا در
نداشت. با همان   یچندان جالب کلیبود اما ه با یز  یمعنادار به جلو هول دادند. پسر

 لبخند گفتم: 

 جلو.  ایب -

  شی که انگار برا  یو با لبخند ستادم ی قرار گرفت، شانه به شانه اش ا می کامالً در جلو  یوقت
 درشتش به صورتم زل زد. گفتم:  ی شدم. با چشم ها رهیترسناک بود به او خ 

 ؟ یینجا یچرا ا -

  یشده اند با کم رهیه به او و من خهم  دید یانداخت و وقت ینگاه م یپشت سرش ن به
 من من گفت: 

 ... دنبال شهرتم. هیمنم… مثل بق -

 را تکان دادم و دوباره گفتم:  سرم

 ؟ یی نجایو چرا ا -

 اکراه گفت:  با

 تا برم خارج و مدل بشم.  -

 گرداندم و بعد گفتم: شی عقب رفتم و نگاهم را از سر تا پا یکم

 ؟ ی رفتن رو بد خارج  نی ا  ی نهیهز یو قراره چجور -
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 دهانش را قورت داد و گفت: آب

 دونم. ینم -

رفتم و چانه اش را در دستم گرفتم و صورتم   شی حرکت جلو  کیکلمه، در  نیا  دنیشن با
اش    دهیترس یکردم. نفسش حبس شد. همان طور که به چشم ها  کی را به صورتش نزد

 شده بودم گفتم: رهیخ

 . یکه به موقع حرف بزن ری بگ ادی  یینجایا  یگذرم اما تا وقت یبار ازت م ن یا -

افتاد و با هول عقب عقب   نی زم یچانه اش را به عقب هول دادم که از پشت رو  سپس
 حال دوستانش آمدند و جمعش کردند.  نیرفت. در هم

 گفتم: تیبه جمع رو

که  دیو بفهم  دیر یدهنتون رو بگ یجرات نکرده به من بگه تو، پس جلو  یتا به حال کس -
  نی متنفرم. کوچک تر  ییو بذله گو   یو مسخره باز   ی. از خوشمزه باز دی کن یرو بلغور م یچ

. من نه نصف حقوق  دیش  یبرو برگرد از گروه اخراج م یب نمیازتون بب یا  گهی د یخطا
  دیازتون دارم که با  یاما انتظارات  رمی گ یازتون م یا  نهیهز خوام نه  یتون رو م ندهیآ

به استخدامش در  یدب یکه قراره تو   یکارم رو هم از شرکت نیا  ی نهی. هز دیانجامش بد 
رو گفتم   نایکه بهتون ا یلیگم چون نظرتون برام مهمه، تنها دل یرو نم  نای. ا رمیگ یم  دیایب
 به یخواد دم آخر یراحت شه. دلم نم التونیو خ   دیاومد یدرست ی جا دیکه بدون نهیا

  یرسه کم بشه. حاال همه   ی که به من م یخاطر پوسِت چروک شده از استرستون، پول
 رو انتخاب کنم. تونیتعداد دیبا د؛ یدخترا به صف ش

  افهیو ق  کلیصف مرتب کرد. دوازده دختر بودند که ه  کیدختران را در   یهمه  غنچه
آمده بودند؟   ید یخورد. واقعًا به چه ام یواقعًا به مدل شدن نم شانیها  یبعض ی ها

  یفرار کنند و قصد شانیخواستند از خانه ها یفقط م شانیها یل یمشخص بود که خ
نه.  ای خورد  یبه هدف م نندیتا بب ،یکیزده بودند در تار یریمدل شدن نداشتند. ت یبرا 
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  یتکه ها  ، یکیتار  یرو یخورد. بلکه ن یبه هدف نم  یری ت ایدن نیدانستند که در ا ینم یول
 کند. یم  یگرداند و خودمان را زخم یشکسته شده را به طرف خودمان بر م رِ یت

بهتر داشتند انتخاب   یت ی آن دوازده نفر، پنج نفرشان را که وضع ی تمام یاز بررس بعد
 یآن پنج نفر حساب یمجبور بودم رو   نیهم  یکردم. تعدادشان از انتظاراتم کمتر بود برا

 را باال ببرم.   متشانیکار کنم تا ق

کردم که فرهاد به  یرا به همراهش چک م میبودم و برنامه ها ستادهیغنچه ا کنار
 کنارمان آمد و گفت: 

 .دیخانم ببخش -

 لت باال آوردم و نگاه منتظرم را به صورتش دادم که گفت: را از داخل تب سرم

 دارم. اجی کار احت نیکار کنم؟ به ا نجایتونم ا ینم گهی من د -

 انداختم. سپس گفتم:  شی به سر تا پا یاجمال   یرا تنگ کردم و نگاه میها  چشم

 بهت کار بدن. یا  گهی د  یجا  یرو عوض کن پتیاگه ت  دیشا -

 دادم و گفتم:تبلت را به دست غنچه  بعد

 کن.  فی برنامه ها رو خودت رد یباق -

حرف، بدون توجه به فرهاد، به طرف در رفتم و رو به آرتا که کنار در   نیاز گفتن ا  بعد
منتظر ماندم تا   م،یاز خانه خارج شد  نکهی. بعد از ادیای بود اشاره کردم که دنبالم ب ستادهی ا

به راه افتاد، همان طور   نکهیباز کند. در را که باز کرد نشستم و بعد از ا میرا برا  نیدر ماش
 شده بودم گفتم: رهیاز پنجره خ رونیب ابانیبه ب هک

 .  یدب میر یم  گهی د یهفته   هی -

 .دیبه گوش رس شیصدا 



 ت ی مامور 

 
143 

 

 ه؟ یباز  هیهمه ش  ای واقعًا اونا قراره مدل باشن؟  -

 زدم و گفتم: یپوزخند

 . دید  یخواه -

 کرد، سرش را تکان داد و گفت:  یم  تی را هدا نی ور که ماشط  همان

بهونه اون   نیبا ا  ینجوری. فقط ا ستیدر کار ن یمدل شدن  چیحدس زده بودم. پس ه -
موندم کارتون با اون    یول  دیکن کاری . مشخصه با دخترا قراره چنیزن یبدبختا رو گول م

 .هیپسرا چ

 عوض شود. با همان پوزخند گفتم:  نی ماش  یهوا  یدادم تا کم نی را پا پنجره

  یپس تالشت ب ؛یشنو یاز من نم یزیچ چیبهت گفته بودم که ه  ؟ی دون یواقعا نم -
. جواب  شهی داره شنود و ضبط م میگ یم  میکه دار ی زی دونم که هرچ یمورده. فکر نکن نم 

که من بهت جواب بدم تا   یپرس  یم  یاما دار یدون  یبهتر از من م یلیسواال رو خ  نیا
 . ی ری گ یاز طرف من نم یمدرک چیه  سرگرد…برات جور شه. اما جناب  یمدرک هی

 حرف زده بودم.  شهی از هم شتریب یلی. امروز خدمی کش یقیعم نفس

من رو هم دور    یدم بخوا  یبهت اجازه نم  گهیقلمروم اما د یتو  یایبهت اجازه دادم ب  -
 .یبزن

 

 

 »آرتا« 

  یادیتوانست جرائم خودش را تا حد ز  یم س،ی کردم. با دادن مدرک به پل ینم درکش
توانست… اما نه.   یبود، اما م ادیز  یلیخ یعنیبود،  ادیز  شی کمرنگ کند. هرچند جرم ها

باند   یکند. قدرت ها  هیتک م یها  ییتوانست به من و توانا  یهم حق داشت. نم دیشا
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که من نتوانم موفق بشوم و بعد او به    دیترس یشناخت و حتمًا م  ی خودش را خوب م
کشته شود. اگر با من   دیو شا  هیمواخذه و تنب سش ی توسط رئ س،ی با پل یهمکار لیدل

 یکه نم  دیکند و بگو  یبودِن من را الپوشان گاردی باد نی توانست ا یکرد، م  ینم یهمکار
 کردم. ی. حاال درکش مسمیدانسته که من پل

بودم را کندم و در دهانم گذاشتم.   دهیمحل خر ییکه از نانوا یتازه ا ی از نان بربر ی ا تکه
شلوارم   ب یرا از داخل ج دمیرفت. کل ینم رونیبود و ب  دهیچیخوشش در مشامم پ یبو
و داد،   غی ج یصدا   دنیخانه ام را باز کنم که با شن یآوردم و خواستم در زنگ زده   رونیب

درخت کوچک کنار   ی تنه  یان را رو برگشت. در را باز کردم و ن داسرم به طرف منبع ص
 چه خبر شده است.  نمیتا بب رونیگذاشتم و بعد در را بستم و برگشتم ب اطیح

به   یزن  ون ی و ش غیناله و ج یشد. صدا  یپرتاب م رونیداشت از خانه ب ،یکس لی وسا
  یکلفت ها  لیکه همانند سب  یبم و کلفت و مردانه ا  یصدا  نیو همچن  دیرس یگوش م
 گفت:  یها م لمیداخل ف

االن پنج   م؟ یاجاره خونه نگرفت  می. کم بهتون لطف کردرونیمن ب یاز خونه   دیبر دیایب -
. انگار  رهی نکن همش یزار هیکف دستمون. گر  نیکه بذار  اهی قرون پول س  هیاز  غیماهه در 

 سر سفرمون.   میدو لقمه نون ببر  د یو با میدار  الینه انگار ما هم چند تا ع

و کنارشان زدم و جلوتر از همه به  دم یکه دور خانه جمع شده بودند دو  یتیطرف جمع به
آن مرد   یاش به دست و پا   یزل زدم. زن با آن چادر گل گل زیرقت انگ یآن صحنه  

 .دیکوب یکرد و به سر و صورت خودش م  یافتاده بود و التماس م

  ایماند   یجواب م  یب ای ز زن گفته شد اما ا تی حما یبرا  تیاز طرف جمع ی جمله ا چند
 شد. یمرد خاموش م  یقانع کننده  یبا جواب ها 

بود و هر لحظه ممکن   یمن ِسر تیماجرا کنم. وضع  نیا  ریخواستم خودم را درگ ینم
  یبودنم را جار بزنم. از طرف  سی توانستم پل ینم نی هم یرا لو بدهم. برا  تی بود مامور

توانستم بکنم. حق با هر دو طرف بود.  ینم یکردم کار یبودم را هم اعالم م سیاگر پل
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داشت و اجاره خانه اش را   الی و به قول خودش ع  ددرشت، صاحب خانه بو لی مرد سب
نداشت که نتوانسته بود اجاره اش را پرداخت   ی هم حتمًا پول  چارهیخواست. زن ب یم

از   رونیب لش ی که زن با وسا دی نکش ی. طولرمیطرف کدامشان را بگ دیدانستم با  یکند. نم
مرد که حاال   طرف. به ستی زانوانش گذاشت و آرام تر گر  ی خانه نشست و سرش را رو

  یکم دی تا شا  میبگو  یزیکرد تا برود، رفتم و خواستم چ یداشت درِ خانه اش را قفل م
خودش    و توجه همه را به  دیبه گوشم رس یادیفر   یبه زن مهلت بدهد که صدا شتریب

 جلب کرد. 

 شده؟  یمامان چ -

کنار مادرش نشست و به  ،یمیقد  یبا آن سر و وضع آشفته و آن لباس ها  دخترک
را به مادرش دادند. دخترش را در آغوش   ایشد. انگار با آمدن دختر، دن رهی اطرافش خ

 گرفت و ضجه زد. 

رفت و ما رو   یت چجور  دهیند  ریخ یاون بابا  ید ید  ؟ی دینگار؟ د  می شد چارهی ب یدید -
مادر،  تیجوون  یبرا رمیآخ بم م؟یخانمان شد  یب  ید ید ؟ی آشغال دون نی ا  یگذاشت تو

 . رمیبم

 کرد، خشن گفت:  یمادر نگاه م  ی هیکه حاال داشت به مرث مرد

 . اوردمین سیمن تا پل  یخونه  یبساطتون رو از جلو دی جمع کن دیبلند ش -

در هم   میاخم ها  دنشیکنار من بود برگشت. با د  باً ینگار به طرف مرد که حاال تقر  صورت
اعتماد کنم. مرد بعد از گفتن آن   میتوانستم به چشم ها  ینبود اما نم ادی رفتند. فاصله ز 

 نگار بلند شد: یحرف، خواست برود که صدا 

 لحظه صبر کن.   هیحشمت خان   -

آرام بود. آراِم   یهم نبود. اخم داشت ول یعصبان  گری د یکرد. نگران نبود. حت ینم هیگر
 آراِم آرام. حشمت گفت:
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 دارم.  یبرم هزار تا بدبخت دیبچه. با  یگیم یچ -

 آمد گفت:  یمادرش را آرام رها کرد و همان طور که به طرف حشمت م نگار

 حرفم مهمه.   -

که   کی راه به طرف ما برگشت. از نزد ی انهی رفت که م یبه طرف حشمت م داشت
 خشک شد.   مینفسم حبس شد. قلبم متوقف شد. خون در رگ ها مش دید

خوشا به  د؟ینیتئاتر بب نی اومد  دمیشا ای  نماست؟ینکنه س د؟یجمع شد نجایا هیچ -
  رتتونی. خوشا به غنی نکرد یحرکت   چیکدومتون ه چ یو ه  نیکه قشنگ نگاه کرد رتتونیغ

  یشما ب ی . انگار نه انگار که به گردن همه نیو دم نزد نی دید یجور  نیکه مادر من رو ا
 د خونه هاتون. ی تر بر عی حق داره. سر   اقتایل

گنگ بود. حاال به   مینگار برا  یچرخد. صدا  یو آسمان م  نیکردم زم یشوکه بودم. حس م 
  یماه م  نیکرده و ا  دایگفت که امروز کار پ یطرف حشمت رفته بود و داشت به او م

  یچه گفتند چون در سرم هزار صدا و فکر م دمی نفهم گریدهد. دخانه را ب ی  هیتواند کرا 
  شتریکردم ب یتکرار م شتریکردم. هر چقدر ب یخودم هج ی. چند بار اسمش را برا دیچرخ

 شان متفرق شده بودند.   ختهیجسته گر ی. همه با حرف هادمیفهم ینم

. داشت  دمیفهم یزد. نم یبا حشمت حرف م واری طرف نگار برگشتم. داشت در کنار د به
زد، نگار بود اما   یبا حشمت حرف م واریکه داشت در کنار د ی. کسدی کش  یمغزم سوت م

 نداشت. او نگار نبود. او رها بود. او رها بود. او رها بود!  یمفهوم میاسم برا   نیا

 

 

 ا« ی»رو

اش قرار داشت. کت و شلوار    نهیس یقفسه    یود. دست چپم روراستم را گرفته ب دست
را   یزیبود. داشتم چ مانی . نگاهم به پاهامیکرد  ی م نی رقص تمر میبود و داشت  دهیپوش
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. فشار بازوانش را  دیچیپ یشد و در سرم م یمحو بود و اکو م میدادم. صدا  یم  حیتوض
. دیشد رقص  ینم یطور نیرا سفت کرده بود؛ ا دنشب یلیکردم. خ یدستم احساس م ریز 

 .میبرقص تمشیبا ر میبود که بتوان یآهنگ در سرم واضح تر بود. آهنگ یصدا 

 

 بانو جان جان بانو جان   ماه

 چشمانت کن جادو جان  با

 

دستش چرخ زدم. لبخند   ریشد. دستش را باال آوردم و چند بار ز  ی تندتر م نجا یا  تمیر
 پسر به خنده افتاده بودم.  یگر یشد. از ناش یپاک نملبم  یاز رو   یلحظه ا 

 

 دلت هستم  ادیص

 به تو دل بستم  تنها

 مکن بانو   دیترد 

 مال خودت هستم  من

 

 گر خودم بودم و بس.   تی را گرفتم و رقص را ادامه دادم. هدا دستانش

 

 الالالالالالالالال
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را دور گردنش حلقه کردم و به صورتش زل زدم. لبخندم محو شد. با آن صورت   دستانم
و بدون پوستش به من زل زده بود. خشک شدم. مات شدم. نفسم حبس   یقرمز و خون

که تا قبل از آن دور کمرم حلقه   شیحرکت پسش زدم و عقب رفتم. دست ها  کی شد. با 
شدند. به دست   یم ان ی داشتند نما ش یها  انآمدند. حاال دند نی شده بودند، آرام پا

شده بود نگاه   یکه حاال در تنم بود و سراسر خون  ید یام و لباس عروس سف یخون ی ها
 کردم.  

آمد و   یم  کمیزل زدم. داشت نزد  هشیکر  یآمد. دوباره به چهره   ینم رونیب نفسم
به   میآورد. عقب عقب رفتم. پا یم کمیاش را نزد  یو سرخ و خون  یگوشت یدست ها 

کرده   دایکرد و افتادم. انگار که از غرق شدن نجات پ ری بود گ نیزم یکه رو یفرش یگوشه 
  هیهوا به ر ی. انگار که سال ها بود که جرعه ا زدم ی. نفس نفس مدمیباشم، از خواب پر

شده بودند    که از ترس درشت یی و با چشم ها دمیهوا را بلع صانهیبود. حر  دهینرس میها
 بودم.   رهیاتاق خ  کی تار یبه فضا

 ِس ی. خدمیام دست کش یشانیپ یدهانم را که خشک شده بود قورت دادم. رو  آب
تا بتوانم خودم را   دیبودند. طول کش دهیهم به گردنم چسب میشده بود و موها  سیخ
 چشمم محو شود.    یکابوسم از جلو ری کنم و تصو دایپ

و بعد پتو را    دمیکش  یقیام نگاه کردم. باز آب فراموشم شده بود. نفس عم یپاتخت زیم به
بلند شدم و به طرف طبقه   می گذاشتم. از جا  نی تخت پا  یلرزانم را از رو   یکنار زدم. پاها 

 اتاقم آب بخورم.   ییکه بخواهم از دستشو  دیکش ینم لم یرفتم؛ م نی پا ی

  یکه تمام عرق بدنم سرد شد و توانستم رو دینکش یرفتم. طول نی از پله ها پا  یکرخت با
  دنیآب برگشتم تا به اتاقم بروم که با شن وانی ل کی کنم. بعد از خوردن   دایخودم تسلط پ

با آشپزخانه  یاد یز  یبود و فاصله  نی پا یخش خش از اتاق بابا که طبقه   یصدا 
بود و   دهیدر هم رفتند. خواب از سرم پر  می. اخم ها ممتوقف شد مینداشت، سر جا 

وقت شب   نی . اما معموالً بابا استیشنوم از توهم شبانه ن یکه م ییمطمئن بودم صدا 
 قفل بود.  شهی رفت. درِ اتاقش هم هم یبه اتاقش نم
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به طرف اتاقش رفتم.  نیپاورچ نیبشوم اما بعد، پاورچ الشیخ یخواستم ب اول
توانست وارد خانه شود. به  ینم  یماندند پس کس یخانه ماز  رونیب  شهیهم گاردهایباد

  نیتوانستم حدس بزنم ا یکه م  یزیخانه نبود. تنها چ نیدر ا  یجز من و بابا هم که کس
کار، کار   نی زدم که ا یوارد خانه شده و حدس م هاجاز  یب گاردهایاز باد  یکیبود که 

در اتاق چه؟ آن را چطور به دست   دِ یکند. اما کل دایآرتا باشد تا بتواند مدرک پ یاحمقانه  
  دهیپس حتمًا االن در خانه اش خواب ست؟یمن ن گاردیآورده بود؟ اصالً او مگر فقط باد 

  سشانیکه رئ یفقط زمان هامانند. آن  ینم فتیکه سر ش یشخص  یگاردها یاست. باد
 مانند. یر دور و اطرافش مبخواهد و الزمشان داشته باشد، د

به داخل   یدادم و از کنار در، سرک هیکنار چهارچوب در تک واریچهارطاق باز بود. به د در،
بودم آرتا شخص مورد   دهیکرده بود، فهم لی . آرتا نبود. حاال که مغزم اوضاع را تحلدمیکش

 . ستینظر ن

روشن کرده بود. خودم  یمفضا را ک لشیموبا  یبود اما نور چراغ قوه  کی اتاق تار   یفضا
خودم را پنهان   دیو من با  ی . جالب بود؛ او آمده بود دزدندیتا من را نب دمیرا عقب کش

 کردم!  یم

داخل   یکه دارد با برگه ها دمید یگرفت اما م یچراغ را به سمت خودش نم نور
بودند وگرنه  دهیخانه بودند، او را ند رونیکه ب ییگاردهایرود. باد یگاوصندوق ور م

وارد خانه شده بود. به مغزم فشار آوردم.   یکردند. پس حتمًا از در مخف یم  رشی دستگ
  کیتوانستم بفهمم؛ تاج ی. نممیخانه خبر داشت یفاز راه مخ کیفقط من و بابا و تاج

بود و هر چه  ما  سیوارد شدن نداشت. او رئ یطور پنهان نیآمدن و ا  نجایا  یبرا  یلیدل
 گرفت. یقرار م  ارشیخواست در اخت یکه م

. من  دمی. خودم را کنار نکشدیخواست را برداشت، به طرف در دو  یکه م ییبرگه ها یوقت
که دارم    دمیفهم یم دیمهم نبود. فقط با  م یگرفتم. هرکس که بود برا ی مچش را م  دیبا

 دهم.  یورود به خانه ام را م یاجازه   یبه چه کس
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داخلش قرار داشت برود، که به  یکه در مخف یاز در رد بشود و بعد به طرف اتاق  خواست
دهانش گذاشتم و از   یرد بشود، دستم را رو  میاز جلو  نکهیو قبل از ا  دمیخودم جنب

بود. شکننده   فی . ظردیلرز  یدستم م  ریو متوقفش کردم. بدنش ز  دمی پشت به او چسب
  یکه م ییکه او دختر است. از تقالها  دمیها فهم  یژگی و  نید. منعطف بود. و از تمام ا بو

چسباندمش.   واری خودمان است. چرخاندمش و به د یا یکه او همان کامل دمیکرد هم فهم
دهانش را هم با   یرا قفل کرده بودم، جلو  شیهمان طور که با پاها و دستم، دست و پا

 گرفتم. گرمیدست د  کی

 پچ پچ وار گفتم:  یو لحن تی جد با

 ؟ یکن یم یچه غلط یدار نجایا -

توانست کنارم بزند.  یحرکاتش را بلد بودم؛ نم ی شدت گرفتند اما من همه  شی تقالها
 دوباره گفتم: 

و بابائه.   کیسر و کارت با تاج  گهی کنم. اون وقت د یرو صدا م گاردایباد  ادیصدات در ب -
 ؟ یدزد  یاومد  ینطوریبفهمن که ا دیبا

هم برق نفرت در  یکیدر آن تار  یکمتر شد اما خشم و نفرت نگاهش نه. حت شی تقالها
 بود. گفتم: دایچشمانش هو 

 به نفع خودته.  یاز هرکس شتریب یو داد نکن  غیج نکهیدارم. ا یدستم رو بر م -

دهانش برداشتم و با   یکرد و بعد کامل ساکت شد. دستم را از رو یی حرص تک تقال  با
 یم  یو بعد همان طور که به طرف در اصل  دمیرکت برگه ها را از دستش قاپح  کی

 کردم.    یزد را دفع م یکه م ییکشاندمش، ضربه ها

 ؟یکن یم یچه غلط ی! داریبذار برم عوض -

دادم.  یاجازه را نم  نیا  ای دادم، به کامل یورود به خانه ام را م  یاگر به هرکس اجازه  من
 داد.  یقرارم م تی آرام داشت مورد عنا ییبکشد اما با صدا  غیکرد که ج یجرات نم
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که   یاز کجا اومد ستی. معلوم نیهست یکه تو ک گمی . حتمًا به بابا میولم کن عوض -
 . یاریدر م یشاخ باز  یو دار  یمن شاخ شد  یحاال واسه 

نبال  شد و محکم تر به د شتریب شی بازو یلبم نشست. فشار دستم رو یرو  یپوزخند
را از داخل گاوصندوق بابا برداشته   یبودم که چه برگه ا  ده یفهم باً ی. تقردمشیخودم کش

 است. 

  یلجن زار فکر کند. من اگر غرق م  نیبردن من در ا  نیحق نداشت به خفه کردن و از ب  او
  ستیباند بشوم. قرار ن نیا یقربان ییمن به تنها   ستیکردم. قرار ن یشدم، همه را غرق م 

 بروم و خفه بشوم. نی لجن زار پا نی در ا ییمن به تنها 

 . یکار رو بکن ن یا  یتو حق ندار -

  دمی سا یهم م یرا رو  می که دندان ها  یپله ها رفتم. در حال یرا باز کردم و جلو  در
 : دمیغر

 و کل اصل و نسبت.  یخودت یعوض -

اتفاق افتاد.   هیثان  کیلش دادم. همه در ه ن ی پله ها پا یحرکت از باال کی با  بعد
کرد    یکه تالش م یهراسان، در حال  یا افهی و با بهت و ق دیپله ها لغز ی رو شیپا

پله ها، فرش قرمز   یرفت. رو  نی پله ها ِقل خورد و پا یاما آمد، رو دیا یدر ن شیصدا 
راحت بود    الم یخ نی هم یکرد برا  یخورد را کم م ی م شکه به بدن ییپهن بود و ضربه ها 

 جواب پس بدهم. کیبه تاج ستی شود و الزم ن یاش نم یبادمجان بم طور نیکه ا

کنند. بعد   ریپله ها افتاده بود دستگ نی دستور دادم تا او را که حاال در پا گاردها یباد به
  دنیشدم و با د رهیکه ِکش رفته بود خ ییبه برگه ها د،یتاب  یکه از چراغ ها م یدر نور

بود که فرزند  ییلبم جا خوش کرد. برگه ها  یاش رو   یاز ساده لوح یپوزخندبرگه ها 
 کرد. یاثبات م  راخوانده بودن من 
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هم بلد بود، توانست به موقع خودش را نجات بدهد و    کی مناستیورزشکار بود و ژ چون 
را گرفته بود، با   شی که بازو ی . در حالندیرا بب بی آس نیقل بخورد که کمتر نی پا یطور

 : دیرا پس زد و رو به من غر  گاردهایباد یرت دست ها نف

 بهشون بگو گم شن برن کنار.  -

  یکه داشتم با کاغذها  یکردم و در حال گاردهایبه باد ی کرد. اشاره ا یپچ پچ نم  گری د حاال
 نی کردم، متاسف سر تکان دادم و خرامان خرامان از پله ها پا یم  یداخل دستم باز 

 رفتم. لبخند زدم و گفتم:

 بکنه؟   یی تونه چه کارا  یم ی عوض هیبهت نشون بدم   یخوا یم -

خم شدم و سرم را جلو   ی. کم ستادمی پله ا نی آخر یرو ش،یشدم و رو به رو کشینزد
 بردم تا رخ به رخ حرفم را بزنم. 

تونه   یاز دست دادن نداره م   یبرا  یزیکه چ یا   یادم هیشون بدم  بهت ن  یخوا یم -
 باشه؟  یچقدر عوض

شد  یدو چشمم جا به جا م  نیکه چشمانش، دائم ب یصدادار زد و در حال یپوزخند
 گفت:

اجازه    یفکر کرد ره؟یمن رو بگ یو جا  ادیپدر و مادر ب یب هی دمیاجازه م  یفکر کرد  -
  یو خار چشمم بشه و بشه گل سر سبد بابا؟ آره؟ تو فقط بلد ادیب  تی هو یب هی  دمیم

 .یبکن یتون ینم یغلط چیه ،یکن دیتهد

 و گفتم:  دمیاعتراف کرده بود خار چشمش شده ام خند نکهی. از ا دمیخند

. اما من  یمن و خودت رو قبول کن  یتفاوت ها   یخوا  ینم یکه حت  یتو اونقدر بچه ا  -
. یخونه دشمنم دزد رمیکار خودمه. نصف شب نم یتو   . سرمزمیعز  ستمیمثل تو بچه ن

شد؟   یم  یچ ندتیکردم تا بب  یم  داریکردم و بابا رو ب یاگه االن بهت لطف نم یدون یم
  یاز ب کیتاج ی. فکر کردنیشد، هم یم دیناام ازت شتریب کی فقط باباجونت جناب تاج
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. اون خودش من رو  زمیخبر نداره؟ نه عز یخانواده بودن من خبر نداره؟ واقعًا فکر کرد 
  اقتشی که تو و داداشت ل یگاهی جا  یبرا  نمیبابا بمونم و آموزش بب شی انتخاب کرده تا پ

ها چون   ین کثافت کاریا  یتو  یایب ینکن ی. بهتره تو هم سعنیو عرضه اش رو ندار 
. پس لطفًا تو هم  دیکارِ لجن باش نیا  یاباتون نخواسته شما تو بدبختانه، ب ایخوشبختانه  

 رو نزن.   خودیب یزا یحرص چ  نقدریپدرت استفاده کن و ا  ادی برو دنبال کارت و از پول ز 

  نیخواستم ا یم شهیهم  یبار برا  کی گفتن نداشت، داشت؟   یبرا یزیبرد. چ ماتش
 شد.  یتر م  یقائله را ختم کنم. رفته رفته لحنم جد 

خودت رو هم   یخوا یم ات یساده لوح نی که با ا هیکارا بچه باز  نی ا  ی واقعًا فکر کرد -
به گردنمه؟ فکر   تایمسئول نی و کل ا سمیمن االن خوشحالم که رئ یفکر کرد  ؟ی گرفتار کن

  یندان و حبس ابد مز  یافتم گوشه  یحالت م  نی بهتر یشه؟ تو  ی م  یتهش چ ی کرد
شم و آدم   م یطرف و اون طرف قا نیس و لو رفتن جنسا ا یاز ترس پل  دیتا ابد با ای خورم 

 ُبکشم. 

برده   یانداختم. انگار تازه به عمق ماجرا پ یاجمال  ینگاه شیزدم و به سر تا پا  یپوزخند
 بود.

نه؟ نه جونم. من از   ت،یوضع  نیاز ا  میراض ی لیخ یکرد  یماتت برده؟ فکر م هیچ -
شه. من مثل تو   یاما نم میکس یب یرو بسپرم دست تو و برم گم شم پ یخدامه همه چ

مراقبم باشه و از خالف   میهم ندارم که به خاطر ساده لوح یپول یب ی حت  ای پولدار  یبابا
ندارم تا   می درست و حساب یو خودش ندم. حافظه   ودموقت کار دست خ  هیدورم کنه تا 

ندارم که بخوام فرار کنم و    کمیخانواده ام کجان. شجاعت مخالفت با تاج یباقبدونم 
نمک نپاش   یعادت کردم؛ لطفًا تو هم ه میمن به زندگ  ؟ینیب یخودم رو نجات بدم. م

 چقدر عفونت کرده. یدون  یکه نم یزخم یرو

 و خواستم برگردم که گفت:  دمیپا چرخ یپاشنه   یحرف ها، رو   نیاز گفتن ا  بعد

 صبر کن.  -
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 نداشتم. ایمبارزه کردن با کامل  یبرا  یتوان  گریشدم. واقعًا د متوقف 

 . یاریحرف رو از خودت در م  نیا  یدار دیتو خبر داره؟ شا  تی از کجا بدونم بابا از هو -

 . از خودش بپرس. ستیسخت ن  دنشیپرس -

 طرفش برگشتم و ادامه دادم: به

ماجرا خبر دارم.   نیبرگه ها و از ا  نیدونه که من از ا ینم یفقط حواست باشه. کس -
 موضوع خبردار نشه. نیاز ا   کیکه تاج یبپرس یپس بهتره طور

 را تنگ کرد. شیها  چشم

 چرا؟  -

 که ته دلم بود را به زبان آوردم. یکردم. حرف مکث

بفهمه منم  ی با بابا رو هم از دست بدم. حتمًا وقت کمینزد  یه خواد رابط یفقط دلم نم -
که برام    یخوام تنها کس ی. نمفتهیم  نمونیشکاف بزرگ ب هیموضوع خبر دارم،  ن یاز ا

 مونده رو هم از دست بدم.  

  یمانده بود. آنقدر در مقابلش غرور به خرج داده بودم که باورش نم ره یخ م یچشم ها به
 : دیحجم از احساس بد در وجودم باشد. پرس  نیشد ا

 موضوع خبر داره؟  ن یاز ا   کیکه تاج یدون  یتو از کجا م -

 . میخشم و نفرت را کنار زده بود یپرده   انگار

 .دارم هیزبون بق ریکشوندن حرف از ز  یبرا  یاد یز  یراه ها  -

 دامن نزدن دوباره به خشم و نفرتش گفتم:  یقانع کننده نبود. برا  شی برا جوابم

وقت    یلی. مال خدمیزدن شن یداشتن با هم حرف م کیکه بابا و تاج یروز  هیاما  -
 .شهیپ
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 : دمیپرس

 ؟ ی آورد  ری اتاق بابا رو گ دیکل یتو چطور -

 :گفت

 دارم.  دایِکش رفتن کل  یبرا یاد ی ز  یمنم راه ها -

 را تکان دادم.  سرم

 خوبه. -

 رفتم که گفت:  یپله بودم و داشتم باال م ی  انهیبرگشتم و در م سپس

 اتاقت، از اتاق بابا برداشتم.   یتو ومدمین ینترس، نصفه شب -

پله ها هم باال رفتم و وارد خانه شدم. حتمًا نقشه   یزدم و بدون جواب، از باق یشخندین
 ارک داخل اتاق پدرش کش رفته بود. را هم از مد یراه مخف ی

 

 

 »آرتا« 

ام را کنارم   یکردم، گوش لی میاداره ا   یآنچه که اتفاق افتاده بود را برا   یتمام نکهیاز ا بعد
را از داخل لپ تاپم  یلمیسردردم خوردم و ف  نیتسک یرا برا  یانداختم. قرص ُمسکن
کردم به  ینم. سعفکر نک یز یچ چیکردم به ه یشدم و سع دنشیگذاشتم و مشغول د

ام. ساعت از    دهیرا د ی دیافتاده و چه افراد جد  ییها اتفاقفکر نکنم که امروز چه  نیا
بخوابم و   نکهیا  یدادم به جا  یم  حیبرد. ترج یسه بامداد هم گذشته بود اما خوابم نم 

تمامم را تمام کرده بودم   مهین  یمشغول شوم. تمام کارها  میها لمیکنم با ف  الی فکر و خ
 بود.  امدهیبه چشمم ن یو هنوز خواب
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و سرم را    دمیدادم. دراز کش  هیتک واریام را به د ی صِد اتاق را خاموش کردم و پشت  المپ
زنگ  ی بودم که با صدا لمی. غرق در فدمیرا تا گردنم باال کش میدادم و پتو  هیبه آن تک

بلند  می گفتم و خواستم از جا  ی"ا ی لب "لعنت ر یخانه، سرم به طرف در اتاق برگشت. ز 
  میرا متوقف کردم و از جا  لمیاز اداره آمده باشد، ف  یکس دیکه شا  فکر ن ی نشوم که بعد با ا

 .دمی کش ازهیدادم و خم ی کش و قوس  میبلند شدم. کمرم گرفته بود. به استخوان ها

 داریها را ب هیزنگ، همسا   یپا جنباندم تا صدا  ،یزنگ بلبل یدوباره   یصدا   دنیشن با
. نمیب یم  ایرو  کی در رفتم. با باز کردن در احساس کردم که دارم   یبه جلو  عی نکند و سر

در   یو دوباره به جلو  دمیرا مال میاز چشم ها  یک ینبود.  ا یهم کابوس بود و رو  دیشا  ای
 بود.  تیشدم. نه، انگار خواب نبود و واقع رهیخ

کرد و وسط   یپا و آن پا م  نیدر بود. همان طور که ا  یآشفته جلو  یبا سر و وضع نگار
. با  دیکش ی آن طرف تر بود سرک م یبود و دائما به طرف خانه شان که کم ستادهی کوچه ا

 لرزان گفت:  ییمن به طرفم آمد و با صدا   دنید

 وقت شب.   نی مزاحمتون شدم ا دیسالم ببخش -

 اش نگران شدم. افکارم را کنترل کردم و گفتم:  ینگران دنشید با

 شده؟  یسالم. طور -

بر   ی فشرد و مشخص بود تسلط یرا از فرط استرس م شی که انگشت ها  یحال در
 رفتارش ندارد گفت: 

 وقت شب مزاحمتون…   نیکنم و ا  دارتونیب  امی مجبور شدم ب یم ول واقعًا شرمنده  -

 کمتر شدن اضطرابش گفتم:  یبرا 

 افتاده؟  یبودم. چه اتفاق دارینگارخانم. من ب ستین یمشکل -

 شکست. یمقاومتش داشت م سد
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  نیکه ماش  ستی ن یمحل به جز شما کس  نیا  ی. تو ستی مامانم اصالً حالش خوب ن -
 .مارستانی ب میاومدم ازتون خواهش کنم اگه بشه مامانم رو ببر  نیهم  یداشته باشه برا

آمده به چهره ام زل زد.  شی خص بود در گلوکه مش یو بغض دیو ترد  یدواریبا ام بعد
درشت شده بودند و   شی از شدت استرس سرخ شده بود و چشم ها دشیصورت سف
 نه؟   میتوانستم بگو یزد. م ی و دودو م  دیلرز  یم  شانی مردمک ها

 انداختم و گفتم:   نی و در هپروت رفته ام را به زحمت از صورتش گرفتم و پا  رهی خ نگاه

 . امی االن م نیمن هم   دیآمادشون کن دیبله حتمًا. بر  -

 احتماالً تشکر کند که گفتم:   خواست

 . ستیحال مادرتون خوب ن  دیبر -

ن  . مدیحرف نگاه قدردانش را از صورتم گرفت و به طرف خانه شان دو  نیا  یادآوری با
بود و گفته بود که دست من   ایرو  یکه برا دمیدو ینیماش چیهم به طرف لباس ها و سوئ

 بماند.

گذاشته    شیزانو  ی نشسته بود و سر مادرش را رو نیعقب ماش یصندل   یبعد رو یکم
 : دمیبود اما پرس  یفوضول ای  یاحترام یب دیکرد. شا  یم ن ی ف نیبود و آرام ف

 ه؟ یمشکل مادرتون چ  -

 کند اما گفت: مانم یپش دنی »به تو چه« از سوال پرس ک ی داشتم با   انتظار

  یهاش از کار افتادن و تو  هیزنده س. کل زی الیم با د چارهیهاش داغونن. مامان ب هیکل -
  یش رو اهدا کنه. گروه خون  هینشده که بخواد کل دا یپ یهنوز کس  ی. ولمیوندی صف پ

 وره تا بخوام بهش اهدا کنم.خ  یخودمم بهش نم

 و گفتم:  دمی کش یقیعم نفس

 که بتونه اهدا کنه؟  نیرو ندار یکس ،یلیفام -
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دادم تا   ح یبود به سوالم. ترج ینگفت؛ هرچند همان آه جواب کامل  یزیو چ دیکش یآه
پرداخت پول   یبرا  یدانستم پول  ینپرسم. نم یگرید  زیچ مارستانیبه ب دنیرس

  یکارتم را با خودم برداشته بودم. به شدت دلم م ن یهم ینه برا  ای دارند  مارستانیب
  کی  یدادم برا  یم  حیج و خسته بودم. ترجیخواست به آن ها کمک کنم اما به شدت گ

به رها   یاد ی که شباهت ز  یبه کس لیدل یدل خودم باشم. ب یهم که شده برا  گریشب د
  یکرده. م هیدختر به او تک کی که ام    یحس کنم که مرد  لیدل یدارد کمک کنم و ب

  یام که همسرش برا   یحس کنم که مرد گر یبار د کی  یو فقط برا   لی دل یخواستم ب
  نیخواستم. فقط هم یحس را م  نیا  گریبار د کی کمک گرفتن به او پناه آورده. فقط 

 بار…  کی

عمل شود و    دیگفتند که فورًا با  ی بود و م میبردند. اوضاعش وخ وی یس  یرا به آ  مادرش 
 دارد.  اجی احت هیبه کل

داده بودم. به نگار که   هیتک واریشلوارم فرو کرده بودم و به د  یها  بی را داخل ج دستانم
را   دنشیطور د  نیشده بودم. دلم طاقت ا  رهیکرد، خ  یم هیبود و داشت گر  میرو به رو

توانستم اجازه بدهم   یشود. نم یمکردم دارد به غرورم لطمه وارد  ینداشت. احساس م 
  یاش هم م  یکس یب یسوخت. دلم برا   یمادرش هم م  یبرا  لمد یکند. از طرف  هیکه گر

 سوخت. 

فاصله در    یصندل  کی اش، با  یاحترام گذاشتن به اعتقادات احتمال  یرفتم و برا کنارش
  م،یو چه نگو میچه بگو  دیکردم با یکه فکر م یمکث، در حال یکنارش نشستم. بعد از کم

 گفتم:  یافعال جمع را کنار گذاشتم و خودمان انهیناش

 .یکن یخودت رو نابود م یفقط دار  یطور  نیرو از دست نده. ا  دتیام -

گونه  یآرام و بدون زحمت رو  یلیچشمانش، خ  ی داد. اشک ها هیتک  واری را به د سرش
آمد و لرزش   یم  رونیحمت باما با ز   شی. صدا ختندیر یم  نی خوردند و پا یاش سر م

 داشت.  یدیشد
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تخت افتاده… فقط مامانم   یُمرده رو   مهیکه االن ن یخودم رو نابود نکنم؟ اون یچطور -
بشه  شی بابام هم هست. اگه طور داً ی. خواهرمه، برادرمه، جدزمهی. اون همه چ ستین

ادامه بدم؟ من هنوز با کشته   دیبا  ینشه تا کمکش کنه من چجور دا یپ یاگه کس ؟یچ
دکترا گفتن فقط تا چهل و   ؟ ی مامانمم از دستم بره چ  گهحاال ا ومدم،ی شدن بابام کنار ن

دارمش و   گهی من فقط دو روز د  یعنی ؟یچ یعنی  یفهم ی. ممیهشت ساعت وقت دار
ش رو   ه یشه و کل دایپ یوقت نداشته باشمش. تازه اگه کس چیه  گهیبعدش ممکنه د

 ؟ یاگه پسش بزنه چ ؟یرو قبول کنه چ دیجد  ی  هی، اگه بدن مامان نتونه کلاهدا کنه

کلماتش   نی زد و ب یحرف م یبود که به سخت  شی . آنقدر بغض در گلو دیلرز   یاش م چانه
. من آن همه آدم در کنارم بود  دمیفهم ی، نم. اما نه دمشیفهم یافتاد. م یدائم فاصله م

جز   یکس  چیرا که ه یروز افتاده بودم. قطعًا کس ن یو فقط از نداشتن بابا و همسرم به ا
 .  دمیفهم یدم. قطعًا نم یفهم یمادرش نداشت نم 

 کنم؟   یدارم دق م یلعنت ی ها  هیکل نیچند وقته به خاطر ا  یدون یم -

موضوع حال    نیآمد و ا یاز دستم بر نم  یاردادم. حالش بد بود و ک رون یرا با آه ب نفسم
 کرد.  یمن را هم بد م

 منم بابام رو از دست دادم.   -

 انداختم.   نی را پا سرم

 و البته همسرم رو…   -

هم  یدادم فقط در حد کم  حیخواست بشنود که سکوت کرد. اما ترج یدلش م دیشا
 .اورمی حرف بزنم و سرش را به درد ن  یدرد

کشم. هر چند   یاما هنوز زنده م و نفس م رمیم یکردم دارم م  یبعد از مرگشون فکر م -
  دیکه دوستشون دارم و شا ییکنم اما هنوز زنده ام و به خاطر کسا ینم یزندگ گهید

 یروز  هی که همه   میقبول کن  دی. سخته، اما با ارمی کردن رو در م یزندگ یدوستم دارن، ادا 
 . رنی م ایاز دن هم یو روز  انیم ایبه دن
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  یم می گفتم که خودم هنوز قبولش نکرده بودم. شعار بود حرف ها  یرا م یزیچ داشتم
 و گفت:  دیکش  یقیآرام کننده بود که نفس عم  یکم د یدانم، اما شا

 دارم.   دیمامان من هنوز نمرده. من هنوز ام  یول -

 ام بر عقلم غالب شد و گفتم: یسینه اما حس پل ای دانستم درست است  ینم

 بابات کشته شد؟  یاما، گفت ست ی سوال ن  نیا  دنیپرس یبرا یدرست ت یدونم موقع یم -

 و گفت: دیکش یرا پاک کرد، آه شیها   اشک

 بود. هنوز دو ماه هم نشده که کشته شده. شی آره. چند وقت پ -

 کند.بودنم شک ن سیرا ادامه دهم که به پل م یدانستم چطور سوال ها ینم

 بود؟   یچرا کشته شد؟ مگه آدم مهم -

 :گفت

نشدنش   ایکشته شدن   ی ساده و زحمتکش بود. البته تو  ونی کام یراننده   هینه، اون  -
کرد زنگ زدن و گفتن به  یکه داخلش کار م یشب از شرکت هیشک دارم اما خب،  

  کیه ها شلبردن، حمله شده و با اسلحه به رانند یکه داشتن به طرف مرزها م یونیکام
مرگ بابا، بهمون گفتن که حقوقش رو قطع    اطر. به خ دنی کردن و بار شرکت رو هم دزد

  نکهیتونن غرامت هم بپردازن اما مامان قبول نکرد و با ا  یگفتن که م یکنن و حت ینم
نداره. از اون به بعد  یاز یگفت که به پول جوِن شوهرش ن میداشت اج یبهش احت داً یشد

شد و   یتر م   سختمامان هم   یضیاما مر   ومدیما بدتر از قبل شد. حقوق بابا م  یزندگ
بابا مرده،  دنیبابا هم تا فهم ی. طلبکارا شتریهاش هم ب یپزشک و بدبخت یها نهیهز

  یباالخره تو  روز ی هم من رفتم دنبال کار. د نیهم ی. برا ارنی دارن بهمون فشار م شتریب
خونه رو بدم. امروز   هیوضعمون بهتر بشه و بتونم کرا  دوارمی کردم. ام دایکار پ کی وتب هی

  یطور نی سکته کنه که آخر ا  دمیترس ی کرد. م هی گر اهشیبه خاطر بخت س یلیخ نماما 
 شد. 
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گفته بود. قلبم به درد آمده بود و   بهیغر  کی  شیاش را پ  یزندگ زیصادقانه همه چ چقدر
فرق داشت اما   یلیخ ایاو با رو   یانجام بدهم. به راست  شیبرا  یکار کی خواست   یدلم م

رها را هم به  دیبا  دیکرد. و شا  یم  جمیدو دختر بود کامالً گ نیا  انی که م یشباهت نیا
ند، درست مثل سه  بود هیبه هم شب اری و نگار بس ای کنم. رها و رو  هجمع دو نفره اضاف نیا

و خالفکار   یقاچاقچ  یکیکامالً متفاوت بودند.  طی خواهر سه قلو. آن ها سه نفر با سه شرا
  کی هم  ی گری. و د شیآال یمهربان و پاک و ساده و ب  یبا قلب ی گریو سرد و مغرور؛ و د 

کردن و هم سرد بودن را بلد بود. تنها وجه  یآدم متفاوت بود که قبل از مرگش هم خوب
 ی"من" که نقشم را در زندگ  کی به هم بود و   هیشب یا  افهیسه نفر، ق نی اشتراک ا

 گم کرده بودم! شانیها

 

 

 بعد«  »روز 

 ا« ی»رو

تو« وارد   ای»ب دنیرا صاف کردم، دو تقه به در زدم و بعد از شن می. گلوستادمی در ا  یجلو
 تا بناگوش باز مانده بود.  شش یکار بابا نشسته بود و ن زیماتاق شدم. کاوه کنار  

بابا دادم.   یصورتش برداشتم و به چهره    یخواستم اما ناچارًا نگاهم را با َشک از رو ینم
به  یخوب  یاتاق، بوها  نیکاوه در ا دنیو حاال با د میا یاز من خواسته بود که به اتاقش ب

 . دی رس یمشامم نم

 دخترم. نیبش -

کاوه   یتمام رو به رو  یل یم ینگاه منتظر بابا، با ب دنیکه با د نمیخواستم بنش ینم
 نشستم و گفتم: 

 ؟ یداشت  یبا من کار -
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 گفت:  بابا

و کارات    نجایخودت رو غرق ا  یلیخ گهیاستراحت کن. برات الزمه. د کمیامروز برو   -
 .  یکرد

 ینطوری رفتم. دفعات قبل هم هم یم  رونی با کاوه ب دیآمد. دوباره نبا  رونی از نهادم ب آه
  یرود که دفعه  ینم ادمیوقت   چیبروم. ه رونی آمده بود و مجبورم کرده بود تا با او ب

قبل ترش با   ی ترسناک چگونه من را تا سر حد مرگ برده بود و دفعه  لمیف کی قبل با 
اه را  اشتب  نیا  گریمرتفع و مزخرفش سکته ام داده بود. بار د ی ها  یو آن باز  یشهرباز 

 گفتم:  یجد یل یکردم. خ یتکرار نم

حتمًا برم کارام رو   د یدردسر دارم با یلیندارم به کارام بابا. امروز هم خ یمن اعتراض -
.  گهیسفر د  رمی . در ضمن دارم ممیبه دردسر نخور یدب رمیکه م یکنم تا اون مدت ف یرد

 کنم.  یهمون جا استراحت م

فرصت حرف زدن به بابا ندهم و اجازه ندهم که حرف   نکهیا  یحرف ها، برا  نی گفتن ا با
 بلند شدم و گفتم:  میکاوه را به من بقبوالند، از جا  ی ها

 گمرک.    یبر دینره امروز با  ادتیشما هم   -

به خاطر   یطانیش یلبخند کی به طرف در رفتم و همان طور که پشت به آن ها   بعد
 م: زدم، ادامه داد یام م یزرنگ

  کمی  یبابا. اگه به فکر من ننیخواستن خودتون رو بب یها هم م  یچند تا از مشتر -
 دل بده به کار.  شتریب

رفتم. با   رونی را گفتم و ب یدست تکان دادن، »با اجازه«ا  ک یدر را باز کردم و با   سپس
لبخند بزرگ به اتاقم   کی که با  یدر آوردم و در حال بمیرا از داخل ج لم یرفتنم موبا رونیب
 .  دیای زدم تا دنبالم ب یرا عوض کنم، به آرتا تک زنگ میرفتم تا لباس ها یم
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با   هودهیب یزها یخواست به خاطر چ ی دلم نم گری را رد کرده بودم تا برود. د ایکامل شبید
خواست    یپرمشغله و اصالً دلم نم یلیبود و من خ کارینادان و ب یل یاو بحث کنم. او خ

  یعقب بمانم و آن ها را رو   ادمی ز  یاز کارها  گر،ی فرد د کی  یطر پر کردن وقت خالبه خا
 هم تلنبار کنم. 

 : دمیکاوه، غر دنیبه طرفش برگشتم و با د تیاجازه باز شدن در، با تعجب و عصبان یب با

 تو در بزنه.  ادی خواست ب یگاو  هیدر رو بستم تا اگه  -

 به گردنش داد و گفت:  ید، قررا دو طرف باز کرد و با لبخن شی ها دست

 . ستمیمن که گاو ن -

 یکردم، ب  یکردم و همان طور که داشتم با حرص و با اخم نگاهش م یقروچه ا  دندان
داد، انگار که   یبه بدنش کش و قوس نکهیتخت انداخت و بعد از ا یتعارف خودش را رو 

 افتاده باشد، سرش را باال آورد و متفکر گفت:   ادشی  یزیچ

 اس که گاوا بهش رفت و آمد دارن؟   لهیطو  نجایمگه ا  یراست -

که حرصم با لبخند   یداد. در حال ی داخل دستم را به طرفش پرت کردم. جا خال ی شانه
که با   اورمی ضربه حالش را جا ب کی شده بود، به طرفش هجوم بردم و خواستم با  یقاط
  نی تختم پا یخندانش رفتم و بعد، از رو  یبه طرف چهره   یدر، تنها چشم غره ا یصدا 

داخل اتاق معلوم   تیدر را باز کردم که وضع یو طور دم در رسان یو خودم را جلو دم یپر
 نشود.

 از خدمتکارها بود. یکی

به من گفت   نیهم  یکنه، برا  دایپ یخانم، آرتا زنگ زد و گفت نتونسته بهتون دسترس -
 خواد.  یم  یتون بگم که چند روز مرخصبه

 باال رفتند و بعد اخم کردم. میابروها 



 ت ی مامور 

 
164 

 

 نگفت؟  یا   گهید زیچ -

 نه خانم. -

 .یبر یتون یخب م یلیخ -

  یبود، مکث کوتاه ره ی دستگ یرا بستم اما از کنارش نرفتم. همان طور که دستم رو  در
خواهد برود   یخواهد. م ی م  یا  یچه مرخص  امدهیفکر کردم که هنوز ن نیکردم و به ا 

 نکرده؟  دا یپ یکار را بکند؟ اصالً چطور به من دسترس نی خواهد ا یدنبال مدرک؟ کجا م 

برداشتم و به طرف کاوه که حاال به پهلو  ره یدستگ یدستم را از رو   م،یهمان اخم ها  با
 کرد، برگشتم. گفتم: یبود و دستش را ستون سرش کرده بود و به من نگاه م ده یخواب

 ؟ ی. هستیکار هیخوام برم دنبال  یم -

 تخت بلند شد و نشست.    یرو از 

 . ستم یهست؟ اگه خالفه نه ن یچه کار -

 رفتم گفتم:  یزدم و همان طور که به طرفش م یپوزخند

 هاست.  هیهمون ما   یاما تو ستیخالف ن -

  میموها یرفتم و به شانه کردن ادامه   شمیآرا  زیتختم برداشتم و کنار م یام را از رو  شانه
برداشتم و چک کردم. خاموش نبود.   ز یم ی را از رو لمیمشغول شدم. در همان حال، موبا 

پس حتما آرتا با خودم تماس نگرفته بود تا مجبور نباشد جواب پس بدهد. مصمم تر  
 در سرم بود. گفتم: هک یانجام فکر  یشدم برا 

برو   ایشو و با کامل الیخ یدفعه من رو ب نیا ، یا ینم برو حاضر شو، اگرم  یا ی اگه م -
 . امیشم که ب ینم یراض ینیبش نجا ی. هر چقدر هم ا امی تونم باهات ب یمن نم رون،یب

بر طرف شدن شک و   ی. متفکر بود و دودل. برا دمید یم  نهیاش را از داخل آ افهیق
 گفتم:  تی به طرفش برگشتم و با جد  دش،یترد 



 ت ی مامور 

 
165 

 

  بیرو تعق ی کی می. فقط قراره بر یکس یگلو خی ام چاقو بذارم بخو  ینگران نباش نم -
   ؟ی کار کنه. اوک یخواد چ یم مینیبب میکن

 در چشمانم گفت:   رهی را کنار گذاشت و خ دشیو ترد شک

 منتظرم.  نمیماش یتو  -

 زدم.  لبخند

 خوبه. -

  یسی بدهم. کاله گ افهیق ر ییتا بتوانم تغ  دیربع طول کش کی رفت،  رونیاتاق که ب از 
سرم گذاشتم و   یپوشاند رو   یبود و نصف صورتم را م یچتر  شیرنگ که موها یمشک

بزرگ هم صورتم را پوشاندم. حاال آماده بودم.   یدود  نکیع کی متفاوت کردم. با   یشیآرا
زد اما   یدلم را م یاش کم یشگی هم یاهیام نگاه کردم. س  یمشک  شهیهم پیبه ت

 شاد نداشتم.  یلباس ها  دنیپوش یبرا  یحوصله ا 

کاوه با   دنیرفتم. با د نگیرفتم و بعد از خارج شدن از خانه، به سمت پارک رونیاتاق ب از 
زدم و در   ی کرد، لبخند کج یزده بود و نگاهم م هی تک  نشیاش که به ماش ی دود نک یآن ع

 گفت:  دم یکه رس کشیکردم. نزد نش یدلم تحس

 کفشات نشکنه خانِم جذاب. یوقت پاشنه   هی. بابا خفن!  یرابهت. بابا جدبابا پ -

 لبخندم را گرفتم و گفتم:   یباال رفت. جلو میابرو  تار

 رو بده کمتر حرف بزن.  چیسوئ -

 اش را خاراند و گفت:  ینیب ی غهیت

 رو ندارم.  انایجر  نی ا  ینکن. من حوصله  یمن رو قاط  یخالف کن یخوا  یواقعًا اگه م -

 گرفتم و گفتم:  شی را در حدقه چرخاندم، کف دستم را جلو میها  چشم
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 رو بده.  چیسوئ -

 نگران نگاهم کرد که گفتم:  یا افه ی کرد و با ق مکث

 .رمی خودم م ی د یتو رو هم ببرم. اگه نم  ای  امی با تو ب ستم یمن مجبور ن -

  میبود بروم که بازو آن طرف تر پارک شده یکه کم گرم ید  نیخواستم به طرف ماش سپس
بود و بعد به چشم  میبازو یرا گرفت و متوقفم کرد. با تعجب اول به دستش که رو 

 باال آورد و گفت: گرشیرا با دست د چشینگاه کردم. سوئ شی ها

 . یخطرناک رو انجام بد یکارا  نیا  یکاش مجبور نبود -

 و گفتم:را از دستش گرفتم و کامل به طرفش برگشتم   چی زدم و سوئ شخندین

 . شهیروز تموم م هیباالخره  -

مکث، در کنارم سوار شد و   یرا باز کردم و سوار شدم. او هم بعد از کم  نیدر ماش سپس
 گفت:

 ه؟ یسرته؟ منظورت از تموم شدن چ  یتو  یچ -

 بستم گفتم: یکه کمربندم را م  یحال در

 .یفهم  ی م یبه زود -

آرتا را   قی دق تیدر آوردم. از آرش، موقع فمیرا از داخل ک لمیزنگ، موبا یصدا   دنیشن با
کرده بود. با  شی دایکند و حاال هم پ شی دایتوانست پ  یم  یخواسته بودم. به راحت

 باال رفتند.   میابروها تشیموقع دنیشن

در آورده بود حرکت   م یکه آرش آمارش را برا یرا روشن کردم و به طرف مقصد  نیماش
 کردم.  
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  یصدا  دنیمتوقف کردم. نگاهم را به اطراف چرخاندم. با شن مارستان یب یو را جل نیماش
 خنده، متعجب به سمت کاوه برگشتم. با خنده گفت: 

 بود.  یخوب یشوخ -

زد و بعد   میبه بازو یادامه دارش، مشت ی را در حدقه چرخاندم. با خنده  میها  چشم
 شد و گفت:  یجد

 .یشهرباز  م یحاال دور بزن بر  -

 سوق دادم و سپس گفتم: مارستانیب یرا به سمت ورود نگاهم

 نه؟  یدوست دار یشهرباز  یلیخ -

 .دمید یچشم م یباز شده اش را از گوشه   شین

 تو رو دوست دارم.   یوحشت زده  ی  افهیق ،یاز شهرباز   شتریب -

  یبکوبم. چپ چپ نگاهش کردم و خواستم جواب واری د یخواست سرم را تو  یم دلم
دادم.  مارستان یب یشدم و دوباره نگاهم را به ورود  مانین بدهم که بعد پشدندان شک

 . گفت:دیموضوع را انگار فهم  تیجد

 .  الیخیب -

 . ختیبه هم ر  زیو گر  بیتمام تصوراتم از تعق م؟ یکن  بیرو تعق یکی   نجایواقعًا قراره ا  -

 زدم و گفتم: لبخند

 تصوراتت رو بذار در کوزه آبش رو بخور. -

 به غبغب انداخت. یباد

 .یفهم یم نستاگرامیا  یزدنت گرفته بودم رو گذاشتم تو  غیکه از ج ییلما یف ی وقت -
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 شد. غیناخودآگاه ج میدرشت و صدا میها  چشم

 ؟ یتو بعد از دو سال هنوز اون رو پاک نکرد  -

 کرد و گفت: یپت و پهن زد، نچ یلبخند

به تعداد مدارکم   م،یر ی. هر بار که مگهیرو دوست دارم د یکه شهرباز  نهیهم یا بر -
 .شهیاضافه م

که    یگرداندم، با حالت یکه نگاهم را به اطراف م  یرا با حرص تکان دادم و در حال سرم
 کردن بود، گفتم: ه یو گر  دنیخند نیب

 .یزندگ نیمن که... ُتف تو ا  فیمن، ح  فیح -

 ادامه نداد و گفت:   شتریرا ب بحث

 . رمیکردنت بگ هی هم از گر  گهید لمیف  هینکن   یکار هینکن.  هیباشه حاال گر  -

 گفتم:  یساختگ  یبه طرفش روانه کردم و با حرص یه یعاقل اندر سف نگاه

 .یزن ی حرف م یدار یلیخ گهیبسه د -

  یدادم. او هم نگاهش را مثل من به ورود مارستانینگاهم را دوباره به ب سپس
 داد و گفت:  مارستانیب

. رونیب ادیوقت نخواد ب چیما ه  یِ فرار نیا  دیشا  م؟یمنتظر بمون نجای حاال چقدر قراره ا  -
 هست؟  یاصالً ک

 گفتم:  یکلمه ا  تک

 آرتا. -

 تعجب گفت: با
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  ی کی یاومده خواستگار ینیبب  یخوا  ینکنه م ؟یکه خاطرخواهش  گاردهیآرتا؟ همون باد -
 نه؟  ایاز پرستارا  

  یام را به صورتش دادم. به سرد یحبس شد. خاطرخواه؟ اخم کردم و نگاه جد  نفسم
 گفتم:

 حرف رو زده؟   نیبهت ا  یک -

 را کنار گذاشت و به ِمن ِمن افتاد.  یبلبل زبان گرید

 ؟ یچه حرف -

 را تنگ کردم. میها  چشم

 من خاطرخواه آرتام؟   نکهیا -

 کرد، گفت:  ینگاه نم  میکه به چشم ها  یباال انداخت و در حال یا شانه

. منم فکر کردم  یداشته باش یشخص ی و راننده   گاردیباد یآخه تا حاال نخواسته بود -
 خوشت اومده که...   دهیپسر جد نی از ا  دیشا

 بلند گفتم: یو با صدا  دم یحرفش پر وسط

به زبون   دی نبا د،یکه به ذهنت رس ینداره. هر فکر قت یحق  دیکه به ذهنت رس یهر فکر -
ازش  یدون یکه م یصورت کس  یرو نکوبون تو دیکه به ذهنت رس ی. هر فکریاریب

 . شهیم   یناراحت و عصبان

 گفت:  یرا باال آورد و با نگران شی ها دست

 . لطفًا آروم باش. دیباشه ببخش زم،ی باشه عز -

عقب بود   ی صندل  یکه رو فمیدادم و به طرف ک  ونر یام ب ینیرا با فشار از ب قمیعم نفس
 داشتم زمزمه وار گفتم:  یکه برش م یخم شدم و در حال
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 اومدم.  یتنها م دیبا -

صورتم بستم. کاوه ناراحت شده بود اما من   یماسک برداشتم و رو  ک ی  فمیداخل ک از 
نظر   دیهم ناراحت بودم. همه در مورد من و عاشق شدنم نظر بدهند، برادرم هم با

کارشناسانه اش را   ینظرها  د ی دوستش دارم هم با شتر یکه از برادرم هم ب یقی بدهد؟ رف
از   میبرا  دیقلب من از سنگ است؛ او هم با  اندد  یکند؟ او که م فی چشمانم رد  یجلو

 عشق و عاشق شدن بخواند؟ 

 نداشتم. یقصد چیوقت ه   چیباور کن ه یکنم. ول یناراحتت م شهیمن هم -

به   نهیکه داخل آ یصورتم پخش کردم. در حال یرا کامل رو  میرا در آوردم و موها  نکمیع
 گفت:  یکردم، شالم را هم جلو آوردم. کاوه با ناراحت یخودم نگاه م

   ؟یکن یم  کاریچ -

 گفتم:  شی توجه به حرف ها  ونبد

 . امی رو هم روشن نگه دار تا ب نیپشت فرمون. ماش نیبش -

 کرد.  ینم بیع یاز محکم کار   یاما کار دم ید ی کار نم نیا  یبرا  یلزوم  هرچند

 باشه، فقط مراقب باش.  -

شدم و به   ادهی پ نیعقب انداختم، از ماش یصندل  یرا که رو  فمیرا تکان دادم. ک  سرم
 رفتم.  مارستانیطرف ب

رفتم.  رش ی به اطرافم انداختم و بعد به طرف پذ یکل یکه شدم، نگاه مارستانیب وارد 
داشتم   میخانواده اش. تصم ایآمده   مارستان یدارد که به ب یدانستم خودش مشکل ینم

  یبرا   نکهیا  لی آب بدهم و بعد برگردم. تنها دل یآمده ام، سر و گوش نجا یحاال که تا ا 
خواهد.   یم یمرخص یزود نیچرا به ا  نمیبود که بب نیا کردن آرتا آمده بودن  بیتعق

دست   د یآمده بودم، نبا  نجایبه ا گریباشد اما حاال که د  مارستانیانتظار نداشتم داخل ب
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  یبود که به دستم م یزیخواهرش، تنها چ ای سکته کردن مادرش  دی رفتم. شا  ی م یخال
 بود.  دیمف م یهم برا نیاما هم دیرس

  دمیکش نی پا  ی. ماسکم را کمستادم ی نشسته بود، ا رشی که داخل پذ  یپرستار یبه رو  رو
 و گفتم: 

 .دیببخش -

دادم اول اسم خود آرتا را بپرسم و اگر خودش   حی را باال آورد و به من داد. ترج نگاهش
 . میخواهرش را بگو اینبود اسم مادر  

 شدن؟  یرکجا بست  یآرتا سلطان یآقا  -

 کرد. پی را تا ییزها یزل زد و چ وتری به طرفم روانه کرد و بعد به کامپ یقی دق نگاه

 اتاق صد و پنج.  -

 : دمیپرس ،یظاهر یِ دودل با

 ه؟ یمشکلشون چ -

 شک نگاهم کرد و گفت:  با

 . دیپرس یچرا از خودشون نم -

و سرم   دم ی پرسوز کش یکوتاه مات شدم اما بعد خودم را جمع و جور کردم. آه یا  لحظه
 انداختم و بعد با بغض، گفتم:  نی را پا

  یبستر  نجایاز دوستام که ا  یکیتونم از خودش بپرسم. از  یخواست اما نم یدلم م -
  یچه اتفاق  نمیشده. نگران شدم و اومدم که بب  یو بستر نجاستی که آرتا ا دمیبود شن

ترسم با   یشم. م  کی نتونستم بهش نزد گهیکه عشقم رو پس زد د یبراش افتاده. از وقت 
 حالش بدتر شه. دنمید
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اش   افهیکرده بودم، ق یباز  شی که برا   یخوانده بودم و نقش شی که برا یا  هیخاطر مرث به
 گفت: یناراحت شد و بعد با دلسوز 

 بکنم. ی کار هیتونستم برات   یکاش م زمی عز -

 مهربان گفت:  یینگفتم. با صدا  یزیانداختم و چ  نی را پا سرم

 خواد اهدا کنه.  یاش رو م هیامروز عمل داره و کل -

 خواست اهدا کند؟    یاش را م هیدر هم رفتند. کل  م یاخم ها یجیگ با

 اهدا؟   یخودش داوطلب شده برا -

 را به عالمت مثبت تکان داد و گفت: سرش

 سخته.  یلیطرفه خ هی. عشق زمیعز  یزودتر فراموشش کن دوارمیام -

 زدم و بعد از تشکر از او گفتم: یطوالن یپلک

کنم.  یسالمت یخواد از دور نگاهش کنم و براش آرزو  یبرم اما دلم م دینبا دیشا -
 .میمدت با هم بود  هینباشه باالخره  یچیه

 تکان داد و گفت:  یهمدرد یرا برا  سرش

 برو گلم.  -

فاصله گرفتم و به طرف   رشی آدرس اتاق صد و پنج، از پذ دنی از تشکرِ دوباره و پرس بعد
در   تش،یوسط مامور  ت،یوضع نیاش را اهدا کند؟ در ا   هیخواست کل یاتاقش رفتم. م

توانست   یاست؟ مغزم نم ی وقت انسان دوست  میبرو یکه قرار است به دب یزمان نیا
 موضوع را هضم کند.   نیا

آمد   رونیکه از اتاق ب یدختر دنیراهرو را که گذراندم، با د چی. پدمیرا باال کش ماسکم
 مات شده بودم و توان تکان خوردن نداشتم.   ی لحظه ا  یگشاد شدند. برا میچشم ها 
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  ی افهیق  خی که م یدر حال تم،یتابلو نبودن وضع  یبودم. برا  ستادهی ا  واریجا کنار د همان
شماره   یالک   نکهیدر آوردم و بعد از ا فمیرا از داخل ک لمیا موب  یدختر شده بودم، به سخت

را هم   شی تلفن را خاموش کردم و آن را کنار گوشم گذاشتم و صدا یرا گرفتم، صفحه   یا
 را متوجه کند.  یزنگ نخورد و کس وقت هیقطع کردم تا  

که   یپشت تلفن شدم و به دختر یبا شخص نخود یخودیب ی زدن حرف ها مشغول
  دنیشد. از د ی شدم. باورم نم رهیزد خ یم ح ینشسته بود و تسب یصندل  یحاال رو

بود؟   یاتفاق نیبه خودم داشت شوکه شده بودم. ا  یاد یز  اریکه شباهت بس یدختر
کرد؟ داخل اتاق آرتا چه   یم ارجا چه ک  نیبه من داشت ا  یاد یز  اریکه شباهت بس یدختر

حرف آرتا افتادم. او   ادی چه بود؟ به  یمن و او برا   نیهمه شباهت ب  نیاصالً ا کرد؟  یم
که   یهستم. پس آن کس هی شناخته شب یکه قبالً م  یبه کس اریگفته بود بود که من بس

 دختر بود؟  نیشناخته ا یم

بود که داشتم با تلفنم حرف   ی ا قهیشده بود. چند دق ری توانستم بفهمم. فکرم درگ ینم
وجود نداشت و    دنیفهم یبرا یزی چ گریدانستم. د یماندن را صالح نم  شتریزدم. ب یم

 نداشت.   یتیاهم  میخورد و برا  یندانستنش به دردم نم  ای اگر هم وجود داشت، دانستن 

عکس واضح از او که حاال سرش را به   کی صورتم گرفتم و بعد از گرفتن  یرا جلو  تلفنم
  رونیب مارستان یتند از ب ییرا بسته بود، با قدم ها  شی داده بود و چشم ها هیتک  وارید

 رفتم.

  نیخودم را داخل ماش دیلرز   یم  لیدل یب میزدم و دست ها یکه نفس نفس م  یحال در
شد. کاوه با    یموضوع باعث ترسم م نیام و ا  دهی کردم خودم را د یانداختم. احساس م 

کنده   مان ی بد، از جا  یصدا  کی گاز فشرد و با   یرا رو  شیمن با آن حال و روز، پا  دنید
 . میشد

 زد:  یم ادی فر جانیکرد، با ه یکه مدام به عقب نگاه م  یحال در

 هنوز دنبالمونن؟   -
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 برم؟  دیاالن کجا با -

 س؟ یاون پژو مشک  یوا  -

 .گهید  ابونیخ هی  یاون که دور زد رفت تو  -

 ؟ یسکته کرد  ؟یزن یچرا حرف نم -

 یگفت با ب  یکه م یکرد. لبخند زدم و به خزعبالت ر ییتغ ی لحظه ا یبرا  میو هوا حال
 . دمیخند یرمق

 م؟ یکن یفرار م میچرا ما دار -

 ؟ ی خند یم یدار ت یموقع  نیا  یتو  -

 آرام کردنش گفتم: یرا بستم و برا میها  چشم

رو   یکس هی  میایجلبکه ها. ما قرار بود ب ی آروم باش کاوه. ماشاهلل حافظه ات اندازه  -
 باشه؟  م؛یفرار کن نکهینه ا م،یکن بیتعق

 را کمتر کرد و با دهان باز گفت: سرعتش

 آهان.  -

 در هم رفت.   میآن دختر، دوباره اخم ها ی  افهیآوردن ق ادی اما با به  دمیخند

 م؟ یبزن یبستن  هی میبر  ا،زیچ  نیا  الیخیخب ب -

توانست رنگ به  یتوانست احساساتش را کنترل کند. چه قدر زود م یقدر زود م چه
 رنگ شود. زمزمه وار گفتم:

 . میبر -

 نبود ادامه دادم: نیکه حواسم اصالً در داخل ماش یدر حال و
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 گرفتم.  یم   لمیکاش ازت ف -

ها بود راند. انگار او هم   یکیکه در همان نزد  یجواب گذاشت و به طرف پارک یرا ب حرفم
 است.   ری که فکرم درگ دیفهم

به من است و با آرتا هم  هیکه شب ی. آن دخترستی که آن دختر ک دم یفهم یم  دیبا
آن دختر خواهرم   یعنیهست؟   ست،ین یهمه شباهت حتمًا اتفاق  نیارتباط دارد. ا
 .  ستیفکر مزخرف ن کی جز فکر   نیاست؟ اما ا 

که فکم چفت   یچانه ام ُهلش داده بودم، از صورتم کندم و در حال ری را که حاال ز  ماسکم
  ادمیکه   یتا وقت یعنیوقت خواهر نداشته ام.  چ یشده بود، به مغزم فشار آوردم. من ه

همه،   نی گرفته اند. پس با ا  یخواهر نداشته ام. من را از پرورشگاه به سرپرست دیآ یم
را کس   می گرفته باشد و خواهر دوقلو  یفقط من را به سرپرست باممکن است که با یعنی
هم خانواده ام توان مراقبت کردن از دو فرزند را    دیشا  ای گرفته باشد؟  یبه فرزند یگرید

  یرا در پرورشگاه گذاشته اند. از سر و وضع و لباس ها  من  نیهم  ینداشته اند و برا
اند. اما به   فی ضع یکه چه قدر دستشان تنگ است و از لحاظ مال د ی شد فهم یدختر م
 خورد که خانواده اش بتوانند فرزندشان را پس بزنند. یداخل دستش نم حیآن تسب

داخل دستش که به  یو متوقف شد. به بستن ختیمزاحم کاوه به هم ر  یبا صدا  افکارم
 . میدیفکر کردم که چقدر زود رس نیکردم و بعد به ا  یطرفم گرفته بود، نگاه

 دستم خشک شد.  گهی د رشی بگ ؟یبهش زل زد  یجور نیچرا هم -

  لمیرا از دستش گرفتم. م ی فیق ی. بستنرمشی بگ دیمغزم فرمان داد و گفت که با   تازه
 بخورم.   یزیبخواهم چ دیکش ینم

 ا؟ یشده رو  یزیچ -

 : دمیبودم پرس رهیکردند خ یم یکه داخل پارک باز  ییکه به بچه ها  یحال در

 ؟ یشناس یمن رو م  یتو از کِ  -
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 متعجبش گفت:   یصدا 

 ه؟ یچه سوال ن یا -

  یاش را م یراحت بستن الیمکث کردم و بعد کامل به طرفش برگشتم. داشت با خ  یکم
 اره کرد و گفت: خورد. به سرم اش

 مخت تاب برداشته باز؟  -

 کردم و گفتم:  ینچ

 ؟ یباش یجد کمی  شهیم -

 کرد و گفت:  یخودم نچ مثل

 کنم؟  تیخودم رو اذ   یخود یباشم و ب یپوچ، جد  ی زندگ نیبه خاطر ا دیچرا با -

 گرفت.  یام م  هیداشت گر گرید

 ؟ ی باش یجد قهیچند دق  ینکردن منم که شده، فقط برا تیبه خاطر اذ  شهیم -

 شد اشاره کرد و گفت: یداخل دستم که داشت آب م  یبستن به

 اول تمومش کن بعد. -

اش را با   یبه او که بستن ینگاه  میدست نخورده ام کردم و بعد ن ی به بستن یکج نگاه
  نی، انداختم. درِ ماشکرد یمنتظر نگاهم م یچند گاز تمام کرده بود و داشت با چشم ها 

 شدم.   ادهیپ نیکه حاال متعجب بود، از ماش ییرا باز کردم و مقابل چشم ها 

 ؟ ی ریکجا م -

نشسته بود و با   یصندل  یرو ییکه تنها ییاز بچه ها یکیتوجه به کاوه، به طرف    بدون
 نکهیکرد رفتم. با لبخند کنارش نشستم و بعد از ا  ینگاه م گرید  یبغض به بچه ها 

را به دستش دادم،   یبسته بود نوازش کردم و بستن یاش را که خرگوش  یقهوه ا  یموها 
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بود و با لبخند  ستادهی برگشتم. در را باز کرده بود و در آستانه اش ا نیبه طرف ماش
سوار شد و در را   زدم و سوار شدم. او هم دوباره یشخندیکرد. من هم ن ینگاهم م

 بست. 

 . یباش یجد یتون  یم  گهیحاال د  -

 معنادار، سرش را به عالمت مثبت تکان داد و گفت:   ینگاه با

 ؟ ی بشنو  یخوا  یم  یبگو چ -

 

 

 

 

 بعد«  »روز 

 »آرتا« 

به فکر   ای  رمیاز سرهنگ اجازه بگ  نکهیحماقت بود اما انجامش دادم. بدون ا  دیشا
و زمان دو ماهه ام   تی شدم اما مامور یمواخذه م د یباشم انجامش دادم. شا تیمامور 

  یجلو م  یلیبه دست آورده بودم که پرونده را خ یچند وقت اطالعات ن یمهم نبود. در ا
 .  رمیبگ ی شتریتوانستم از سرهنگ وقت ب یم ن یهم یانداخت برا 

زده بود و گفته بود که   یام را اهدا کنم، لبخند تلخ هیخواهم کل ینگار که گفته بودم م به
و حاال انجامش   میگو  یم  یاما من قانعش کرده بودم که دارم جد ستی ن یجالب یشوخ

 داده بودم.  
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صورتش جلو آمد. پشت بندش نگار و احسان هم وارد    یدسته گل در جلو  کیبا   یدختر
باره دسته   کیبه   داست،یدم آ بو دهیشدند. دختر که از چادرش و از وجود احسان فهم

 کرد.   انی بازش را نما شیصورتش کنار زد و ن  یگل را از رو

 دارارارام!  -

 گذشت و گفت:  ز یم  یگل را رو دسته

 انسان دوست.  یبه به آقا -

 گرفته ام گفتم:  ی. با صدا دیکش  یم  ریت میلبخند زدم. پهلو یسخت به

 نجا؟ یا  یا یبه تو گفت ب یک -

 خجل نگار بلند شد. یصدا 

انداختم و بعد با اجازتون خبرشون کردم.   تونینگاه به گوش هی  دیاتاق عمل بود ی وقت -
 خبر بمونن.  یب ست یگفتم درست ن

 ینگفت. احسان که کنار نگار بود، با لحن یزی به نگار انداخت و چ ینگاه مشکوک دایآ
 و شوخ گفت:  یشاک 

 ینه م  میشنو  یخونواده نه ازتون خبر م ن ی ا  یتو میاومد  یواقعًا. از وقت نی آفر -
 .میزن یخبرا سکته م نی با ا هویبعد اون وقت   متونینیب

 کردم. ینگاه یسوال

 جز عمل من افتاده؟   ی ا  گهیخبرا؟ مگه چه اتفاق د نیبا ا  -

خودش را جمع و جورتر کرده بود و انگار   یبه طرف احسان که حاال کم یچشم غره ا  دایآ
 زده بود، رفت و گفت:  دیرا که نبا  یحرف

 کنه.   یشلوغش م  ادی احسانم ز   نیبابا. ا ستین یزیچ -
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 رو به نگار کرد و گفت:  سپس

 حال مادرتون چطوره؟ به هوش اومدن؟  -

 لبخند زد.  نگار

 بمونه.  ژهی و  یمراقبت ها  یفعالً تو  دینه هنوز، دکتر گفت به خاطر اثر داروهاست. با  -

 دادم و گفتم:  دایام را به آ  یجد  نگاه

 حال مامان بد شده؟  دا؟یبگو چه خبر شده آ -

انداخت و سرش را به عالمت مثبت تکان داد.  نی اش درهم رفت. نگاهش را پا افهیق
 ریزده بودند، ت میکه برا ییبا وجود مسکن ها  م یاخم کردم. خواستم بلند شوم که پهلو 

 آمد.   رونی از دهان بسته ام ب ینامفهوم ی. صورتم جمع شد و از شدت درد، صدا دیکش

 و کمکم کرد تا دوباره دراز بکشم. بعد گفت:  دیبه طرفم دو نگار

 . ستی براتون خوب ن دی لطفًا تکون نخور -

 ادامه داد:  سپس

 . دیذارم تا راحت باش یبا اجازه، من تنهاتون م -

کرد، کنجکاوانه  یهمان طور که به طرف درِ بسته نگاه م دایرفت. آ رونیبعد از در ب و
 گفت:

 است؟ ی رو هیشب نقدریآرتا؟ چرا ا هیدختره ک ن یا -

 گفتم:  یدلخور با

 .استیرها و رو  هیشب -

 اوهوم. درسته.   -
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 گفت: احسان

 همزاد همن.   دیشا -

 به طرفش برگشت. همزاد؟   نگاهم

 : دیپرس دایآ

 ه؟ یهمزاد چ -

 گفت: احسان

 گه ی همد  هیشون شب افهیچندتا وجود داره که ق ای دو   ای دن یاز هر آدم تو گنیم ایبعض -
 همزاد. گنیست و بهشون م

 باال انداخت و گفت:  یشانه ا  دایدرهم رفتند. آ میها  اخم

 . نهیالبد هم -

 بودم و فکرم مشغول شده بود، گفتم:  ره یخ ی نقطه ا یطور که رو  همان

 . مامان چش شده؟ نی و بحث رو عوض کرد  نیفکرم رو مشغول کرد نیفکر نکن -

  ینم یمعنادار سرش را به معنا  یبا َشک به احسان نگاه کرد. احسان هم با نگاه دایآ
 دانم تکان داد. 

 . دایزود باش بگو آ  -

 گفت: یبه طرفم برگشت و با دودل دایآ

که   فتادهین  یخب اتفاق خاص یعنی. یبش یعصب ست ی. اصالً الزم نستی ن یراننگ  یجا -
 کم… ی دی. فقط با یبش شونیپر  ای ناراحت  یبخوا 

 و گفتم:   دمیتحکم وسط حرفش پر با
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 . دایآ -

 گفت: عی هم گذاشت و سر  ی را رو  شیها  چشم

 مامان سکته کرده.  -

 درشت شدند.  میها  چشم

 ؟ یچ -

 را به عالمت مثبت تکان داد و بعد ادامه داد: سرش

 خونه.  مشی که مرخص شده و برد شهیم یالبته االن حالش خوبه. دو روز  -

  دی. من تازه باهاش حرف زدم. نباشهینه؟ باورم نم گه،ید ن یواقعًا قرار نبود به من بگ -
 گفت؟   یبه من م

 کرد قانعم کند، گفت:  ی. سعستادی ا  گرمی تخت را دور زد و طرف د احسان

مشکل    تتی مامور  یتا تو م یگفت بهت خبر ند  ست یبه خاطر خودت بود داداش. رئ -
 .ادین شیپ

همچنان درهمم    یبود. اخم ها یمسخره ا  یبهانه  یلی! ختیمامور  ت،ی مامور   ت،یمامور 
 ادامه داد:  دیرا که د

که   یخونه ا یتو حال مادرت بده  ید یفهم یحق داشت اجازه نده، نداشت؟ اگه تو م -
و    یکه عمل کرد  یکرد  یاطیاحت  یب یلیتازه االن هم خ ؟ی موند یبرات در نظر گرفتن م

 .  یگفت مارستانیرو به ب  تی اسم اصل

 : را تکان دادم و گفتم  سرم

 .ستیاما من هم حق داشتم بدونم که مامان حالش خوب ن -

 برگشتم و گفتم: د یبگو یزی خواست چ یکه م دای به ا رو
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 چرا حالش بد شده بود؟ به خاطر من؟  -

 را به چپ و راست تکان داد و گفت:  سرش

 که بخواد سکته کنه. یازت دلخور بود اما نه در حد -

 ! شهیاز من دلخور بود. هم شهیهم او

 انگار دزد اومده بوده خونه.  نا،یکه من رفته بودم خونه احسان ا  یشب -

خانه نبود دزد آمده بود؟ چرا   دایکه آ  یشد. چرا همان شب ترشیب م یدو ابرو نیب نیچ
 همان شب؟   قاً یدق

 : دمیغر

 ؟ یمامان رو تنها بذار  دی نبا یدون یتو نم -

 را شرمنده تکان داد و گفت:  سرش

از کجا    دیناراحت هستم، تو شرمنده ترم نکن. در ضمن، من با یکاف ی خودم به اندازه   -
که   روقتیتا د  اد؟ یقراره دزد ب  ستمیکه من خونه ن یهمون شب قاً ی دونستم که دق یم

 شب قرار بود تنها بمونه.  هیموند. فقط  یخونه م یپرستارش تو 

 . دیکش یم  ری فشردم. عالوه بر پهلو، سرم هم ت گری را به همد  میو چشم ها  دمیکش یپوف

 

 

 ا« ی»رو

آن چهار دختر،   یباق یکه داشت در جلو ینشسته بودم و به دختر یصندل کی   یرو
آن گروه انتخاب کرده   نیکه از ب ییبودم. قرار بود به دخترها رهیخ دیرقص  یهاپ م پیه

. آن ها را  میداده بودم که زودتر آموزششان را شروع کن حیو ترج میبده  ادیبودم، رقص  
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باور کنند که قرار است مدل   شتریتا ب میآورده بود تر کی ساختمان بزرگ تر و ش  کیبه 
از ملزومات مدل شدن و مدل بودن، رقص بلد بودن   یکی که  میباشند. به آن ها گفته بود

مدل ها راه    یببرد تا بتوانند  مثل باقناز شان را باال  زانیکه بتواند م یاست. آن هم رقص
  یعضالت بدن و شکمشان نرم بشود. به آن ها گفته بودم که کل گروه نی بروند و همچن

ها   نی. ا زندیپنج نفر، از آن ها متما نیکه داخل کمپ بود قرار است مدل بشوند اما ا 
شرکت    کی   یبرا یدائم یقرار است به عنوان مدل ها نیو همچن  رندیگ  یم ادی رقص 

هر فصل   د یهستند که با  یصرفًا مدل گر،ید یفرستاده شوند اما آن ها  یونیتلوز  یغاتیتبل
شود   یباشند و کل هنرشان م یمعمول  یقرارداد ببندند و به دنبال کار داخل شرکت ها 

 افتد. یمد م یمجله ها   یکه رو  شانیعکس ها

که   یدختر یبلند شدم و رو به رو  میقطع شد. از جا   یقیموس  یرا باال بردم. صدا  دستم
 احمقانه گفتم: یزد، با لحن یبود و نفس نفس م ستادهی حاال ا

عضالت شکم و کمرتون نرم بشه بعد تو برام   دیبا گمیمن م  زم؟یبود عز یچ ن یا -
   ؟یکن یم  دیرو تقل ایحرکات آدم آهن

کردند اما حاال متفکر به من    یم قیدخترها که تا االن داشتند تشو  یرو به باق سپس
 شده بودند، گفتم: رهیخ

که بتونه شما رو خاص و جذاب   یرقص ی. رودیکار کن  یرقص عرب یرو  دیشما فقط با -
 نشون بده. 

 گفت:  یدختر

 . میندار از ین دن یمدل شدن به رقص ی . ما که براهی سر کار  نایا  یکنم همه  یمن فکر م -

  نیکه ب یزمزمه ا  یخواست. بدون توجه به صدا   یم  یدختر هم گوشمال نیزدم. ا لبخند
 شکل گرفته بود، رو به همان دختر گفتم: هیبق

 جلو.   ایب -
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 که وسط بود به کنار رفت.  یکرد و بعد جلو آمد. دختر ینگاه میدوستانش ن به

 مدل. هی. مثل  یکن غیکه االن تنته رو تبل یکن لباس یتوئه. سع اری سالن در اخت ن یا -

 نشستم و رو به غنچه که کنارم بود، گفتم:  ی صندل  یرو سپس

 آهنگ. -

  یتوانست انجامش بدهد اسم خودم را عوض م ی. اگر مدمید یدختر را م یدستپاچگ
از کدام    دیدانست که با  یم قیکردم. با شروع شدن آهنگ، شروع به راه رفتن کرد. نه دق

و درست راه    ختنینه ناز  ر رد، ین کمک بگژست گرفتن و راه رفت یقسمت ساختمان برا
 رفتن را بلد بود. 

 تا آهنگ تمام شد.   دیوسط من و دخترها چرخ  ی  رهی وار، داخل همان دا ره ی دور، دا دو

 زنان، رو به غنچه گفتم:  دست

  نی استعدادتر از ا یب ست،ین ییبراش جا  نجایدستش بره خونه ش. ا   دیرو بد  لشیوسا -
 حرفاست.  

 . دیمتعجب و نگران دختر به گوشم رس  یحرف سر تکان داد اما صدا  یب غنچه

 ؟ یچ -

و بعد دستم    دیبه طرفم دو  ییقدم ها   یبلند شدم و خواستم بروم که صدا میجا از 
 شد.  دهیکش

 .دیکارو با من بکن   نیا ن یتون یرفتن ندارم. شما نم یرو برا  ییخانم من جا یول -

 به طرفش برگشتم.   خونسرد

که اگه اونجا هم مثل االن مثل سگ   د؟یریبگ ادی  یخوام رقص عرب ی چرا م یفکر کرد  -
. که نی ر  یَنم یو از گرسنگ  نیانجام دادن بلد باش یبرا  یکار هیخواستن بذارنتون کنار، 
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  افهیاز ق یروز  هی. که اگه زد و نیاریدر ب یپول هیبا هنرتون  نیبتون نی ستی اگه زبان بلد ن
  رونیخودتون رو از آب ب میگل   نیبتون ومد ی مدل بودن سمتتون ن یبرا  یو کس  نیافتاد 
  یراحت تر معن نی. که بتوندی تر کن  عیروند مدل شدن خودتون رو سر  نی. که بتوننیبکش

ادم   نینه سرزم یدب دیر یم  دی. در ضمن شما داردیرو بفهم دیداشته باش دیکه با ییادا
 ها.   یآهن

 . رو به غنچه گفتم:دمیکش رونیرا از دستش ب  دستم

 .  میرو نگه دار یبه زور کس مینداره بخوا  یلیجمع کنه بره خونه ش. دل هیهرکس ناراض -

 نگرانشان گفتم:   دیمتفکر و شا  ی ها  افهیرو به ق سپس

کنم. بهتون   فیو منطق رد  لی براتون دل گمیکه بهتون م یهر کار یمن حوصله ندارم برا  -
  نی نجای ا  ی. وقتارهیدر ب یخوش مزه باز  ای  زهی رنمک ب  یکس ادیگفته بودم خوشم نم

برگرده   رهی زبون درازشو بگ یو سختشه جلو   ادیعارش م یچشم. اگه کس دیبگ دیبا یعنی
 خواد که همه ندارن. یم  اقتی ل  زایچ یضکه بوده. بع یهر جهنم دره ا 

مبل بود رفتم و برش داشتم و به طرف در رفتم. به غنچه   یکه رو فمیبه طرف ک سپس
 ام کند، گفتم: ییدر راهنما  ی که تا جلو  دیدو یکه داشت دنبالم م 

کالسا شرکت   یهمه  ی. خودم تو دی امروز مرخصشون کن برن گم شن. از فردا ادامه بد -
 کنم.  یم

 خانم؟  دید  یخودتون بهشون آموزش م -

 گفتم:  یسرد  به

پنج نفر  ن ی خوام به ا یجمع باشه؛ قبالً گفته بودم خودم م ن یاز ا شتریب دیحواست با  -
  یدوباره حرفا نمیجماعت کار توئه نه من. نب ن یآموزش بدم. در ضمن، قانع کردن ا

 مفتشون تکرار شه.

 گفت:   عیسر 
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دادم اما بازم انگار حرف   حی بارها براشون توض ن یدرسته خانم. شرمندم واقعًا. باور کن -
 م؟ یکار کن یاون وقت چ  ؟یاگه واقعًا بذارن برن چ ی. ول ستیحالشون ن

 لبم نشست.  یرو  یپوزخند

 یبه اومدن نم یوقت راض  چیرفتن داشتن ه  یرو برا ییساده نباش. اگه جا نقدریا -
هم   یخود یتونن بمونن. فکر ب یکه م هی جا نی بهتر  نجا یکنن ا  یشدن. اونا االن فکر م

. مدل شدن  رنیکدومشون نم چی. مطمئنم همی رو بهشون داد شنهادیپ نیبهتر  ست،ین
 از فاکتوراش رو ندارن.    دومک  چیکه ه ییاونا یهمه ست، حت یآرزو

 آمد، زمزمه وار گفت:  یکه به زور در م ییصدا با

تا   دیداد ینقشه ها باز  نی کنم من رو هم با ا ی ترسم. حس م یوقتا ازتون م  یگاه -
 که االن دارم.  ی شغل نی ا  یتو امیب

کردم و   ی سوخت، مطمئنًا بهت کمک نم یفرق داشت. اگه دلم برات نم تتیتو وضع -
 .  یخورد یکتک م تی مافنگ یو از داداشا   یبود یاون آشغال دون ی هنوزم تو

 گفتن نداشت، داشت؟   یبرا  یزینگفت. چ  یزیکرد و چ سکوت 

در گذاشتم و خواستم بروم که با   یدستم را رو  می د یعمارت که رس اطی ح اهیدر س یجلو
 دودل غنچه گفتم:  ی  افهی ق دنید

 بگو.  ،یبگ یخوا  یم   یزی اگه بازم چ -

 گفت:   یانداخت و با شرمندگ نی را پا سرش

 اما، خب…   ستیدرست ن -

 بگو.  -

 .یبد امیفکر نکنم بتونم با گروه ب -
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 . دیباال پر  میابرو  تار

 و االن نه؟    یا یب یتونست یعوض شده که قبالً م  یچ قاً یدق -

  یرا نم لشانیحرف ها از کجاست. دل نی منشا ا  دمیفهم یباالتر رفت. نم یکم میصدا 
 .دمیفهم

نداره   یلیبگو، دل  یدار یغنچه؟ اگه با شغلت مشکل هیچ دیجد  یها و حرفا یباز  ن یا -
 .یاریها رو در ب یباز  نیا

 گفت:  د،ی کش یقینفس عم نکهیرا چند بار تکان داد و بعد از ا  سرش

  یتو روز ی د روز…ی د ادتونه؟یپژمان… پژمان رو که   یندارم ول ینه نه اصالً. من مشکل -
 و…   نشید یخونه م د

 خب؟  -

 کرد گفت:   یامتناع م  میکه از نگاه کردن به چشم ها یدهانش را قورت داد و در حال آب

تونه   یسفرم رو بهش گفتم گفت که نم  انی که جر شبیاما د  ستین یمشکل خاص  ادیز  -
 . گهیکشور د هیبشه و اجازه بده که تنها برم   یراض

  رهیو تعجب به صورت نگرانش خ  تیو عصبان یکردم و با شگفت ی عصب یخنده ا  تک
 گفتم: تی شدم. با جد

توئه که   یزندگ هیکنه؟ اون مگه ک فی تکل نییسر و پا برات تع  یپسر ب هی ید یاجازه م -
رو   ییجا بال نیتونم هم یکه م میده؟ االن اون قدر عصبان یاجازه رو م  نیبه خودش ا 

 .  ارمیم  هیکه سال ها سر بق ارمی سرت ب

 ادامه دادم: دمیرا که شن سکوتش

. اون حق نداره به تو دستور بده اما من چرا.  یا یکه ن شمینم یراض  یبهونه ا  چیبا ه -
 غنچه؟  یدیفهم
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شدم. نفس  نیرفتم و سوار ماش رونیرا که به عالمت مثبت تکان داد، از در ب سرش
را روشن کردم و بدون   نیرا کم کنم و بعد از آرام شدنم ماش تمیتا عصبان دمیکش یقیعم

 پدال گاز گذاشتم.   یا رو ر می در بود، پا ینگاه کردن به غنچه که جلو

داند چند بار  یاما خدا م ختمیتر شده بودم و فکر پژمان و غنچه و دخترها را دور ر  آرام
کردم و حاال او گذاشته بود   یآرتا را لعنت کردم؛ آخر تازه داشتم به راننده داشتن عادت م

بندش حرف   به خودم بود افتادم و پشت هیکه شب یآن دختر ادی. به یو رفته بود مرخص
  ری به مس نکه یا  یو مادرش به جا  دایآ یبه خانه  دن ی. تا رسختیذهنم ر هبا کاوه ب میها

 با کاوه بود. میو حرف ها  روز ی توجه کنم، حواسم پرت د

 

 **** 

 ؟ ی بشنو  یخوا  یم  یبگو چ -

 زل زدم.  شیرا داخل هم قفل کردم و به چشم ها  میها دست

 رفتن بهم جواب بده.  هیحاش  ای سوال  دنیلطفًا بدون پرس -

 :دمیهم گذاشت، پرس یرو  نانیاطم یرا که برا  شیها  چشم

 ؟ یشناس یم یمنو از کِ  -

 فکر کرد و بعد گفت:  یکم

 از بعد از تصادفت.  -

 افتاد.   ن یچ میدو ابرو  نیب

تهران. قبلش  یمارستانا یاز ب یکیکنه به  یبابات منتقلت م  ،یکما بود  یتو  ی وقت -
دونم چرا خونه  ی. نمنجایا  نیای م شهیهم  یاما بعد برا  نیکرد  یم یجنوب زندگ

 از جنوبه.  شتریتهران ب ی مارستانا یچون امکانات ب د ی. شانجایا ن یرو آورد  تونیزندگ
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 سوال نشد؟   میوقت برا   چیمن خبر نداشتم؟ چرا ه  چرا

 ؟ یاریرو از خودت که در نم نایپس چرا من خبر ندارم؟ ا  -

 باال انداخت و گفت:  یا شانه

بابام   نمیهم  یبودن. برا  یمیتو دوست صم  ی بابام با بابا نکهی. مثل ادمیمنم از بابا شن -
 . دیر یتهران سر و سامون بگ یکنه تا تو  یبه بابات کمک م

 فکر کردم و بعد گفتم:  یکم

به  گهی دخب من که از کما در اومدم و خوب شدم. هرچند حافظه ام برنگشت اما  -
 م؟ ینداشتم. پس چرا دوباره برنگشت از یپزشک ن

 فکر کرد و بعد گفت:  یکم

 .یرو از بابات بپرس ن ی به نظرم بهتره ا -

 تاسف سر تکان دادم و گفتم:  با

 خودم بفهمم. د ی. بادهیاون بهم جواب نم  -

 گفت:  هیعاقل اندر سف ینگاه با

 چرا جواب نده؟  -

 . دمیکش یپوف

  یسوالم هم م نی هم ی. حتمًا برا دهیپرسم جواب سر باال م یهر موقع از مامان م -
 کنه. یدونم چرا از گذشته فرار م ی. نمگهیخواد چرت و پرت بگه د

 شد.  رهیرو به رو خ به
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 یدونه اگه بفهم یکه م ییزای. چ یخواد بفهم یهست که نم ییزا یگذشته چ یتو  دیشا -
 کنه.  یم  رییتغ  زیهمه چ

 ؟ ی دون یم  یتو چ ؟ ی گیرو م نی را اچ -

داده بود، به طرفم برگرداند و همان طور که به  ه یتک ی صندل  یرا همان طور که رو سرش
 شده بود، گفت:  رهیمن خ

وقت دلم نخواست   چیکه ه یدون یزنم. م یدونم. فقط دارم حدس م ینم یزی من چ -
دونه.  یم  ییزا ی چ هیاما مطمئنًا اون  ارمیبابا سرک بکشم و از کاراش سر در ب یکارا  ی تو

 . یبکش رونیزبون بابا ب ریاز ز  یبتون دی بهت نگفت شا یزیاگه بابات چ

 ام دادم و گفتم: ینیبه ب ینیچ

 از بابام هم بدتره.  ک یتاج -

زد و   یچشمک  یزل زد. با مهربان میبلند کرد و باز به چشم ها  یصندل یرا از رو  سرش
 گفت:

هم که باشه مهم   یتونم کمکت کنم؛ هر چ یم  یمن تا آخرش پشتتم. اگه خواست -
  یرو م  نایشده که ا یمگه چ یخطراش حاضرم کمکت کنم. ول ی. با وجود همه ستین

 ؟ یپرس

 **** 

 

را برداشتم و به طرف در خانه شان رفتم و   لم یو موبا   فیرا که پارک کردم، ک نیماش
 در را باز کرد و گفت: دایتا آ دیطول کش یا قهی زنگشان را زدم. دق

 تو.  ایب ا،یرو  یخوش اومد  -
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گذشتم و خودم   اطیاز ح یمعطل  ی. بمیدرهم گره خورده بودند، درست مثل ابروها افکارم
اش   یشگ یان ظاهر مهربان همبود و با هم  ستادهی در ا یرا به خانه شان رساندم. جلو 

 منتظرم بود.

 ؟ ی سالم، چطور -

 را کم کردم. گفتم: میدو ابرو  نی ب یزدم و فاصله  یشخندین

 حال مامانت چطوره؟  ستم،یراه افتادم اومدم. من که خوب ن یتا تلفن رو قطع کرد -

 زد و گفت:  یلبخند

  گهی. باز خوبه بهت خبر دادم وگرنه تا دو سال دیهول کن ادی خواد ز  یخوبه بابا. نم -
 ورا.   نیا  یاومد  ینم

 چپ نگاهش کردم. چپ

 ؟ ی باز شروع کرد  -

 گفت:  ید یق یباال انداخت و با ب یا شانه

 گم؟ ی خب مگه دروغ م -

را گرفت. متعجب  میمادرش که بازو  شیرا به دستش دادم و خواستم بروم پ فمیک
 گفت:  ینگاهش کردم. با دودل

 باهات حرف دارم.   ،ید یمامانو د  نکهیعد از اب -

اش گرفتم. بعد از پله ها   یجد ی  افهی نگاهم را از ق ی گفتم و با َشک و کنجکاو  یا باشه
 آن را از حفظ بودم رفتم.  یباال و به طرف اتاق مادرش که جا 

 دنمی خواند. با د  یبود و کتاب م دهیتخت خواب یبه در زدم و وارد شدم. رو  یا  تقه
 نبود.  یام اصالً الک یابش را بست و کنارش گذاشت. نگران کت
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 حالت بد باشه.  نمیسالم خاله. نب -

 زد و گفت:  یرا پشت سرم بستم و به طرفش رفتم. لبخند در

 .  یسالم دخترم. خوش اومد -

 باز کرد و گفت: میرا برا  ش ی دست ها سپس

 . نمیبب نجایا  ایب -

  کی مانده را به طرفش پرواز کردم و سرم را آرام در اغوشش گذاشتم تا  ی باق ی  فاصله
تخت   ی و حاال مادرم رو  دمید  ی. بغض داشتم. او را مثل مادرم مردیوقت دردش نگ

 افتاده بود. سرم را در آغوش گرفت و نوازشم کرد. با غصه گفتم:

 کنم.   دایرو پ یعوض یاون دزدا  دمیقول م -

 گفت:  کرد و یجان یب ی خنده

 گذشته دختر. خودت رو ناراحت نکن. ریبه خ  گهیحاال که د  -

گذشته بود؟   ریگذشته بود؟ واقعًا به خ ریدوباره کم شد. به خ میدو ابرو نیب ی  فاصله
 گذشته است؟   ریسکته کرده بود اما اعتقاد داشت که به خ

 حق نداره شما رو ناراحت کنه.  یکس -

 .دیزده از شالم کش رونی ب یموها  یرا رو  دستش

 .  یکن داشونیپ یتون ی. تو که نمنیخطرناک  یخودت رو تو دردسر ننداز. اونا آدما  یالک -

بچه را گول بزند، ادامه   کیمهربان تر، انگار که بخواهد   ییتر شد. با صدا  نیسنگ بغضم
 داد:

ونا بدتر  از ا دیبا  ،یبد رو شکست بد  یآدما  یبتون نکهیا  یکتاب خوندم که برا هی یتو  -
   ؟یتون  یم  ؛یبد رو شکست بد  یاون آدما  یتون ینم ی. تو که پاک تر از برگ گلیباش
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  یم ی سع نکهیام سوخت. قلبم فشرده شد. چرا همه با ا  ینیتر شد. ب نیسنگ بغضم
 کردند؟  یام بدهند، حالم را بدتر م  یکردند دلدار

 ره، مگه نه؟  ینم ای دخترِ من سمت اون عوض -

شد. نگاهم    یداشت اشک جمع م میآوردم. داخل چشم ها رونیبغلش ب یرا از تو  سرم
 گفتم:  الشی آرام کردن خ یانداختم و برا  نی را پا

 ره.  ینم ای دخترت سمت اون عوض -

و از کنارش بلند شدم. متعجب شد،   دمی اش را بوس  یشانیرا فشردم. سپس پ دستانش
قطره   ک ی رفتم،  یافتاده به سمت در م ریز  که با سر به  یرا مطمئن بودم. در حال نیا

 . دی اشک از چشمم چک

 . یتو که تازه اومد   ا؟ی کجا رو -

 کردم رسا باشد اما نبود گفتم:  یم  یکه سع ییصدا با

هم باهام   دا ی کار دارم. آ یلیخودمو رسوندم. خ یهول هولک دمیشن ینگرانت بودم وقت  -
 رم.  یم گهیکار داشت. با اجازه ات... د

دادم.  هیکنارش تک واریرفتم. در را که بستم، به د رون یرا ندادم و ب یگر یحرف د  ی  اجازه
ُسر   نی سست شد. پا می. زانوها دیا ین رونیب م یعضالت صورتم منقبض شدند تا صدا

دهانم گذاشتم و   یو گونه ام تر شد. دستم را رو   د یافتادم. اشکم چک  نیزم یخوردم و رو
  یباز هم دوستم م ست،ی که شغل من چ دیفهم  یاگر م  لهبه حال خودم زار زدم. خا

  کی نگاهش به من هم مثل نگاهش به  ایگرفت   یداشت؟ باز هم من را در آغوشش م
 شد.   دتریشد  میدانستم غصه ام گرفت و اشک ها یجوابش را م نکه یبود؟ از ا  یعوض

   ا؟ی رو -

دور  ای. دند ی. به طرفم دو ستی بدهم که ک صیتوانستم تشخ یا نمام  دمیرا شن شیصدا 
 خورد.  یخورد. حالم داشت به هم م  یم چی. دلم پدیچرخ یسرم م



 ت ی مامور 

 
194 

 

 . یخواد نگران باش یشده دختر؟ گفتم که مامان حالش خوبه. نم یچ -

نگرانش چشم دوختم.  ی افهی شد به ق یم  یکه پر و خال سی خ ییرمق و با چشم ها یب
 بود.  دایآ

 شده؟  شی مامان طور ؟ ی کن یم هیچرا گر  -

 شد.  ینگران م دینبا یرا به چپ و راست تکان دادم. الک  سرم

دهانم برداشت و در آغوشم گرفت. من هم سفت   یدستم را از رو  ی تاسف و با نگران با
  یلیبه صورتم س میآرام شود و اشک ها میدر آغوشش گرفتم و اجازه دادم قلب تنها

 بزنند.

  ینم یکه گذشت و آرام تر شدم، دستم را گرفت و کمکم کرد تا بلند شوم. حرف قهیدق چند
که باعث   یا  یداشتم. اما نه دلدار از یدادن ن یچقدر خوب نبود. من به دلدار نیزد و ا 
 .  دیای از قبل از خودم بدم ب  شتریشود ب

مبل نشاند.   یمن را رو  م،یرفت نی خوردم. دست خودم نبود. از پله ها که پا یتلو م تلو
  دمیخشک شده بود دست کش باً یآب آورد و به زور به خوردم داد. به صورتم که تقر میبرا

 خش دارم گفتم:  یو با صدا 

 به صورتم بزنم. یآب هیرم   یم -

 ام کرد. نگرانش بدرقه  ی افهی سرش را تکان داد و با همان ق متفکر

 . حالم از دمیام را داخلش د یآدم زندگ نیمنفورتر  ستادمیکه ا  نهیآ  یجلو

 خورد. مشتم را پر از آب کردم و صورتم را شستم.  یبه هم م خودم

 یی و بعد از خشک کردن صورتم از دستشو دمیاز ته دل کش یآه

 از خودم و  ، یزندگ نیخورد. از ا   یآمدم. همچنان حالم به هم م رونیب
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 خودم ساخته بودم. و در  یکه خودم برا  یلجن زار  نیابم و از ا نق از 

 ! ختیر یضد آب بود و نم شمی چقدر خوب بود که لوازم آرا  انیم  نیا

 بگو. ؟یبگ  یخواست یم یچ -

 کند  یرا پوست م یبیمبل جا گرفتم و به او که داشت س  یرو  کنارش

 شد. تنم داغ بود و سرم همچنان  ی شدم. آب دهانم تند تند ترشح م رهیخ

 باال انداخت و گفت: ی. شانه اجیگ

 .یچیه -

 و گفتم:   دمیکش یرا تنگ کردم. پوف میها  چشم

 وانمود  ی. پس بگو و الک گهیحتمًا مهم بوده که تو رو نگران کرده د  -

 . یبگ یخواست  ینم یزیکه چ نکن

 گفت:  ناچاراً 

 بعدًا بهت گفتم. دی. شا ستیحالت خوب ن  آخه االن -

 تحکم گفتم:  با

 خوبم. بگو.  گهیاالن د  -

 بود. یاثبات خوب بودنم کاف  ینکردنم برا  هیخوب نبودم اما گر  هنوز 

 اثبات  ی نکردنم برا هیتکان داد. انگار گر یرا به عالمت منف سرش

 نبود.  یخوبم کاف حال

 االن نه.  ی. ولگمی بهت م -
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 تا چه اندازه  دمیفهم نکهیمصممش زل زدم و بعد از ا یچشم ها  به

 مبل چنگ زدم.  یرا از رو   فمیو ک  دمیکش یحرفش است، آه  یرو

 انجام بدم.   نجایندارم بخوام ا  یکار گهیپس د -

 گفت:  یبلند شد و با شگفت شیجا از 

 ؟ یبر یخوا ی. واقعًا مای رو الیخیب -

 باال انداختم و گفتم:  یا شانه

 کن. یآره. از طرف من از خاله خداحافظ -

 کردم به صورتش نگاه  یم یکه سع   یحرف، در حال  نیاز گفتن ا  بعد

به طرف   د،یشد یا   چهیشکسته و دلپ یمحکم و دل  یاز کنارش گذشتم و با قدم ها  نکنم،
 .دیدو  یکه دنبالم م دمی را شن ییپا  یدر رفتم. پشت سرم صدا 

 . ایصبر کن رو  -

 نگاهش کردم.   یو به طرفش برگشتم. سوال ستادمی ا  دمیدر که رس  یجلو

 : دیبود، پرس دهی هم که باالخره به من رس او

 ؟ یاز من که ناراحت نشد -

 زدم و  یشخندیناراحت بودم؟ نه، من از خودم ناراحت بودم. ن دایآ از 

 که ماالمال از درد بود گفتم:  یو با قلب   دمیکش یآه

 .نه -

 کردم در چشمانش نگاه  یم یکه سع  یرا کنار گذاشتم و در حال غرورم

 ادامه دادم:  نکنم،
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 بمونم. شتونیپ ای بهتون سر بزنم  ادی تونم ز   یوقته نم یلیکه خ دیببخش -

 .یدون ی. تو که مادهی ز  امیبدبخت

دانست. در را باز کردم و خواستم بروم که   ینم یچیه میها  یدانست. از بدبخت ینم
 به صورتم زل زده بود. گفت:  یدستم را گرفت. به طرفش برگشتم. با نگران

 بهتر باشه زودتر بهت بگم.  دیشا -

 شدم ادامه بدهد. منتظر

 تو بود.  هی شب یلیکه خ دمیدختره رو د هیامروز   -

 د.ز  ی به طرفش برگشتم. داشت در مورد آن دختر حرف م کامل

زن داشت. اونم قبل   هیداداِش من قبالً  یگفتم، ول یقبل تر بهت م ی لیخ دیرو با  ن یا -
  هیفقط   نیفکر کردم ا  دم یتو رو د یتو بود. من وقت هیشب یلیفوت شه، خ  نکهیاز ا

تا کم کم   م یختی. با مامان آشنات کردم و باهاش برنامه رستی ن یا گه ید  زیشباهته و چ
  یایب د،ی که بعدش اگه خدا خواست و خودت و آرتا خواست میتو رو با آرتا هم آشنا کن

فکرام نقش بر آب   یهمه   دمیاون دختره رو د  یخونه. اما امروز وقت نیعروس ا  یبش
دونم حماقت   یگفتم. م یبهت مرو زودتر  نا یا دی با د یچه خبره. شا نجایدونم ا یشد. نم

  یو بهت بگم. برا   نمتیخواستم زودتر بب دمیامروز که اون دختره رو د  نمیهم یکردم. برا 
دونستم هر   ی. منجایا یبهت گفتم که دزد اومده خونه تا زودتر خودت رو برسون نیهم
کردم.   یوقت نگرانت نم چیوگرنه ه  نمتیتونم بب یبگم، دو سه روز بعد م ی ا  گهید زیچ

د  یخواستم بهت بگم، با ی اومده بود و من اگه م شیدزد سه چهار روز پ نی باالخره ا
 گفتم.   یزودتر م

 از آن  یبه مغزم فشار آورد. درست است که بخش قتیحجم از حق  نیا

 بود.  یگرفتنم کاف  جهیسرگ یهم برا   گرشیدانستم اما بخش د یم را

 خورد. یم مبند کردم. حالم داشت به ه واری را به د دستم
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 . ای. بنیتو بش میگفتم. بر   یتند تند بهت م نقدریا دی خاک تو سرم. نبا -

 گرفتم و گفتم:  میرا جلو دستم

 نه. -

 کردم افکارم را از حول محور آن تکه خاطره  یم   یکه سع  یحال در

 آورده بودم دور کنم، گفتم:  ادیکه از گذشته ام به  ییها

 ؟ یدون یاز اون دختر م  یچ گهید -

 که فکر کرد گفت:  یزل زدم. کم شی چشم ها به

 ی م یجنوب شهر زندگ یمحله تو   هی  یتو  تشیداداشم به خاطر مامور  -

 کنن. مامانش   یم یداداشمه. با مامانش اونجا زندگ ی  هی. همساکنه

 کنم به یاش رو به مامانش اهدا کرد. فکر م ه ی. داداشم کلضهیمر 

 کار رو کرد. نیشباهت اون دختر به رها، ا  خاطر

 سرم گذاشتم. معده ام  ی. دستم را رو دیکش ر یاسم رها ت دنیبا شن سرم

  یرو  یخورد. دست یم جی خورد. حس تهوع داشتم. سرم گ یو تاب م  چیسوخت و پ یم
 چه طور شد که از حال رفتم. دمینفهمو تار شد و   رهیت م ینشست. چشم ها میپهلو

 

 

 »آرتا« 

 غذا وارد اتاقم  ینیباز شدن در، نگاهم را از سقف گرفتم. نگار با س با

 به  یگذاشت. لبخند  میپا  یرا رو  ینیکرد و س  یلب سالم ری. ز شد
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 از بابت مادرش راحت شده بود،   الشیزدم. انگار حاال که خ ش یرو

 سوپ کردم و بعد به او   یحاو ین یبه س ینگاه میتر شده بود. ن یخجالت

 کرد چشم دوختم. گفتم:  یپا و آن پا م نیداشت کنار تختم ا که

 د؟ یبگ  دیخوا  یم یزیچ -

 رفت.  یور م شی را در هم گره کرده بود و با انگشت ها دستانش

 خواستم تشکر کنم ازتون. حال مامانم خوبه. به هوش اومد.  -

 ی ادامه  یزدم و سر تا پا، گوش شدم برا  یلبخند  تی ارض  یرو از 

 . شیها   حرف

 تونم براتون جبران کنم.  یم  یدونم چجور یواقعًا نم -

بشنوم. با   شی حرف ها یحرف ها را در ادامه    نیخواستم ا  یاعتراف کنم که نم  دیبا
 گفتم:  طنتیش یو کم یکالفگ

 غذام رو بخورم؟  دیکمکم کن شهی. مستیمن حالم خوب ن -

خواست حرف   یمادرش برگردد اما چه کنم که دلم نم  شیپ دی دانستم که زودتر با یم
 عقلم را گوش کنم. 

 به سوپ کرد و بعد دوباره به من چشم دوخت.  یتعجب سر بلند کرد و اول نگاه با

 ! ن؟یقاشق رو بردار  نیتون یکه نم نیمگه دستتون رو عمل کرد  -

 باال انداختم و با لبخند گفتم:  یا شانه
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دست و پام   نمیش یجا م هی  ادی دارم که هر موقع که ز  یمشکل هی ینه اما من از بچگ  -
تونه تکون   ینم گهیآدم؟ آدم د یافته رو  یبختک م ییوقتا هی نی دی شن. د یفلج م

 مثل همونه.   تمیوضع  قاً ی بخوره. من االن دق

 را کنار تختم آورد و گفت:  یصندل  عیباال رفته، سر  یابروها با

 .  نیگفت ی. کاش زودتر میوا  -

  اتی لبم نشست. قاشق را از محتو یرو  یپوست ریز  یبرداشت. لبخند  م یپا یرا از رو ینیس
وقت ناراحت نشود   کی صورتم گرفت. لبخندم را جمع کردم تا    یداخل ظرف پر کرد و جلو

 و به غرورش بر نخورد.

 :را خوردم، گفتم  مارستانیبد طعم ب یغذا  نکهیز اا بعد

 مزخرفه.  یلیخ  مارستانیب یغذا -

 زدم و ادامه دادم: یکند که چشمک دی حرفم را تا آمد

 خوش مزه بود.   یلیامروز خ  یول -

بلند شد. خواست برود که  شی انداخت و از جا نی سرخ شد. سرش را پا صورتش
 کردم. به طرفم برگشت.   شیصدا 

شد. با لبخند   رهیدست راستم را باال آوردم و کنار صورتم گرفتم که متعجب به آن خ کف
 گفتم:

 .دیلطف کرد  یلیدستتون درد نکنه. خ -

که   ی. در حالامدین رونیب شی لب ها  نیاز ب  ییرا چند بار باز و بسته کرد اما صدا دهانش
 شد، گفت:  ی متعجب بود و از حرص داشت خفه م

 کنم.  یخواهش م -
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  یا  قهیلبم نشست و چند دق   یرو  یرفت و در را بست. لبخند  رونی سپس از اتاق ب و
که به قلبم  یجانیخودم و از ه یطوالن یهمان جا اتراق کرد. به خودم که آمدم، از خنده 

ام را کتمان   یو خواستم که خوش دمیکش یقیشده بود متعجب شدم. نفس عم ریسراز 
 کنم، اما نتوانستم. 

 

 

 ا« ی»رو

. با  دمیدو ییو به طرف دستشو  دمیام از خواب پر یاز ِمر یزیباال آمدن چ  حس با
 انداختم و عق زدم.  یبهداشت  سیدهانم بود خودم را داخل سرو  یکه رو  یدست

  گر یمعده ام را که باال آوردم، صورتم را آب زدم و دهانم را شستم. د ات یمحتو  تمام 
  گریتوانستم خودم را تحمل کنم. د  ینم گریشده بود. د رممکنیغ م یتحمل کردنش برا

 مصرفم تمام شده بود.   خیتار گر یخورد. د  یحالم از خودم به هم م

 .دیبه گوشم رس  دایآ  یتقه به در خورد و پشت بندش صدا چند

 هو؟ یچت شد   ؟یخوب ا؟ی رو -

سوخت و    یم میشدم. معده و گلو  رهیسرخم خ  یبه چشم ها  نهیرا باال آوردم. در آ سرم
فکر نکنم.   تمی به وضع گریکردم د یشده بود. سع  نجایدر دهانم ا یحال به هم زن  یبو

 زدم.  رونی ب ییدهانم را شستم و از دستشو گریچند بار د

 ؟ ی . مسموم شد ده یچقدر رنگت پر  -

 هم کنارم نشست.   دایمبل پرت کردم. آ   یرا رو خودم

 اد؟یزنگ بزنم ب ای دکتر؟  میبر یخوا یم -

 آمد، به زور گفتم:  یدر نم میکه صدا یشد. در حال  یدهانم همچنان تند تند ترشح م آب
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 فقط بگو.   -

 بگم؟  یچ -

 از رها.  -

 در هم گفت:  یاخم ها  با

 حالت خوبه که بخوام…   یلیبگم؟ خ یچ -

 بگو.  -

 و گفت:  دیکش یآه

خودت بود اما   یاش کپ افهی خوبم بود. ق یلیزن خ هیخوب بود.  یل یخ سی پل هیرها  -
تصادف مرد اما آرتا بهمون گفته   هی  یتا آسمون با هم فرق داره. تو  نی اخالقاتون از زم

دونم. آرتا از بعد از   ینم یشتری ب زیشده بوده. چ ن ییتع  شیاز پ ینقشه  هیتصادف    نیا
بره. آخه  تی تونست مامور ینم گهیوقت بود د  یلیخافسرده شده.  یلیمرگش خ

که اگه   دیترس یم نمیهم یاز دست رفت. برا   تای مامور نیاز هم یکی  یبابامونم تو 
کرد که رها هنوز   یفکر م یو از طرف  میکن یم کاری بشه من و مامان چ شی خودشم طور

بود.   نداشتنشنرفتن، تمرکز  ت یمامور   یبرا  لشیدل نیشتر یفکر کنم بزنده است. البته 
 ؟ ی بخور ارمیبرات ب  یزیچ هی  یخوا یم

 و گفتم:  دمیرا مال چشمم

 کشته شدنش؟  لی دل ای  ه؟یقاتلش ک یدون ینم -

 باشه.  ادم یکه کشته بودنش رو   یفکر کنم اسم گروه  یدونم ول ی رو که نم لشیدل -

 فکر کرد و بعد با شک گفت گفت:  یکم

 رانگ…  یدا  دمیشا  نگ…یر  یرا -
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منجمد شد. تمام    میمبل مشت شد. حس کردم خون در رگ ها ی دسته   یرو  دستم
 عضالتم منقبض شدند. آرام زمزمه کردم: 

 . نگیر  یدا -

 . نگهیر یکه رها رو کشته دا  ی. گفته بود اسم گروهنگیر ی آره خودشه. دا -

  یزودتر م دیو با   دمیفهم یچه خبر است. نم نجایا  دمیفهم ی. نمبلند شدم میجا از 
 مبل رو به رو برداشتم.    یرا از رو فمی. کدمیفهم

 .یکن یرانندگ یتون ی. حالت بده، نمیریکجا م -

 جواب دادم: یسرد  به

 هنوز زنده ام.   یشده. حالم بده ول رمیبرم د  دیبا -

 که نشنود ادامه دادم:  یوار طور  زمزمه

 برعکِس رها.  -

 شدم.   یخبردار م زی زودتر از همه چ دیزدم. با  رونیطرف در رفتم و از خانه ب به

سوخت و درد مثل مته داشت   یمعده ام هم م  گریخسته بود و از طرف د ذهنم
و از طرف   دمیرس یبه جسمم م دیکرد. خودم را به درمانگاه رساندم. اول با   یسوراخش م

 کردم.  یم  دایفکر کردن پ  یرا برا  یزمان گرید

. پرستار پوستم را با الکل  دمی دراز کش قاتی تخت اتاق تزر یرو  دم،یدکتر را د نکهیاز ا بعد
 . دی چیسرد آغشته کرد و بعد سوزِش سوزِن ُسُرم، درون دستم پ

  زیاما جز آن دو صحنه چ  اورمیب ادی کردم گذشته ام را به  یرا جمع کردم. سع افکارم
 و تنها سردرد بود که دوباره به وجودم چنگ انداخت.  امدین ادمی به  یخاص
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گرفته اند. بابا بعد از  یبودم. من را به فرزند یسرپرست و پرورشگاه  یدختر ب کی  من
از پنج  یکس  چیه یعنیآورده. پس  نجا یگرفتن من، من را از جنوب به ا یبه سرپرست

 .  کیتاج دیجز بابا و شا یکس چیارد. هسال قبل خبر ند 

زنگ زدم.   دایآوردم و به آ  رون یب بمیرا به دندان گرفتم. تلفنم را از ج نمی لبم پا متفکر
 تا جواب بدهد.  دیطول کش یکم

 بله؟  -

 که حدس زده ام دروغ باشد. یزی آرزو کردم که چ شیصدا   دنیشن با

 مرد؟  شیچند سال پ قاً یرها دق -

 فکر کند، گفت:  نکهیا  بدون

 بود.  شیپنج سال پ -

 از تنم رفت. َلخت شدم.   رمق

 ا؟ ی شده رو یچ -

 گفتم:  یسخت به

 زنم. یبعدًا... بهت زنگ م -

 سرم آوار شد.    یرو ایرا که قطع کردم، حس کردم دن تلفن

  ی شده بودم تا بتوانم نقطه ضعف ها کی نزد دایآرتا و مخصوصًا آ یبه خانواده   من
خانواده اش شده   یخانواده، دلبسته  یالم است را بفهمم اما کم کم، مِن بکه دنب یسیپل

مجبور   ن ینرساند و به خاطر هم یبیآس دایبودم. من به هوشنگ باج داده بودم تا به آ
بکشم. من از   دک یشب را  یقتل برسانم و لقب جادو ههمه آدم را ب نیشده بودم ا 

مثل خواهرم بود.   دای. آدمید  یمادر خودم م کشتن آرتا سر باز زده بودم، مادرش را مثل
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همه  یعنی ضعفم بودند.  یتا به االن نقطه  لیدل  یشده بودم و ب شانیوارد زندگ ل یبا دل
 شده بود؟   نییتع  شیها از پ نیا  ی

کارها دست بزنم؟   نیبه ا دی جد تی هو کی و با  رمیشده بود که من بم نییتع شیپ از 
کرد تا   کمیهوشنگ را که تحر یقضاوت کنم اما حرف ها  یزود  نیتوانستم به ا یهنوز نم

دانستم او   یرا که آن موقع نم نیدلم بگذارم؟ ا  یشوم کجا  کی آرتا نزد یبه خانواده  
ها کار هوشنگ است؟ او رها را   نی ا  یهمه  یعن ی ؟پدربزرگ آرتاست چگونه هضم کنم 

شوم و بعد    یمیآرتا صم یخواسته که من با خانواده  یرا به بابا داده؛ او م ایکشته و رو 
  یدستور همه  کی تاج دیشا  ایدستور دادن به من استفاده کند؟   ی از نقطه ضعفم برا 

 دارم؟  هم  یهم بابا. اصال کدام پدر؟ پدر دیها را داده باشد. شا  نیا

چشم  شانمیپر  ی  افهیآورد، به ق رونشیتمام شده بود. پرستار که آمد و از دستم ب ُسُرمم
 دوخت و گفت: 

 حالت خوبه دخترم؟  -

صورتش چقدر    یرو یها  نیسوال بودم، نبودم؟ تازه به صورتش نگاه کردم. چ  نیا  منتظر
و  زدم  یگونه ام افتاد. تلخند ی صدا رو یصورت بابا بود. اشکم ب یرو  یها  نیچ هیشب

 گفتم:

 لطفًا برام دعا کن.  -

بلند شدم و به طرف خانه راندم. در طول راه به آرش زنگ زدم   میبدون حرف از جا سپس
 و گفتم: 

 .ارشیب مارستانی. برو از بنمیخوام آرتا رو بب یم -

 ام بدهند.  یتوانستم اجازه بدهم که همچنان باز   یآخر زده بودم. نم میبه س گرید

توان    میدادم. زانوها هیتک وارشیعمارت رفتم و به د  کی اکت و تارانبار سرد و س  داخل
 افتادم.  نیزم یو رو   دندینگه داشتنم را نداشتند. لرز 
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آشناست.   شی ام برا افهیشد. آرتا گفته بود که ق  یروشن م میبرا  زی داشت همه چ حاال
بار هم که من را داخل   نی ماتش برد. دوم دی د  دایآ  یبار که من را داخل مهمان نیاول

 سیکه پل یی کرد که من همان رها باشم. رها  یخشکش زد. باور نم د، ید  کیعمارت تاج
  ایوقت نتوانستم مثل بابا   چیکه چرا ه دمیفهم  یبود و حاال قاتل شده بود. حاال م

وقت نتوانستم   چیکه چرا ه دمیفهم یرا بکشم. حاال م هیآسوده بق ال یبا خ کیتاج
وقت قاتل نبودم. وجودم پر از افکار   چینبودم. من ه ینطوری. من از اول اراحت بخوابم

توانست به خاطر   یمبعد از قتل،   یها یها و ناراحت یخواب یب نی بود. ا  ضی ضد و نق
  یسالگ ستی را تا ب یفرزند چیهم باشد که من را از پرورشگاه آورده بودند. اما نه. ه  نیا

از هفت سال است که توسط بابا   شتریمن ب یعنیدارند. پس  یداخل پرورشگاه نگه نم
افکار مربوط به رها    یتمام یکه رو  یخط بطان یعنی نی گرفته شده ام و ا یبه فرزند

 نکه… یشود. مگر ا  یم دهیکش

  بودند برگشتم. ستادهیدر ا ی   انهیانبار به طرف آرش و آرتا که در م ی باز شدن در آهن با
 نباشم. یپرورشگاه یبچه  کی من   نکهیشد. مگر ا  دهیفکر مثل پتک بر سرم کوب نیا

  یکردن ها  یبابا و الپوشان یها  یپنهان کار لیانداخت، دل نیکاوه که در ذهنم طن یصدا 
 واضح تر شد.  م یگذشته برا

دونه اگه  یکه م ییزای. چ یخواد بفهم یهست که نم ییزا یگذشته چ  یتو دیشا  -"
 کنه."  یم  رییتغ  زیهمه چ یبفهم

 .  ستادمیا  شانیبلند شدم و رو به رو  میجا از 

 آرش. یبر  یتون یم  گهید -

 

 

 »آرتا« 
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را نداشتم که آرش آمد و با هر ضرب   میکم شده بود اما هنوز توان بلند شدن از جا  دردم
بود که قبل از عمل، به   نی ا  میروزها نیا  ی که شده مرخصم کرد. تنها خوش شانس یو زور

حواسش را جمع کند که من هم   دیو با   تمیسرپرستار هشدار داده بودم که داخل مامور 
  ت یو کل مامور  دیفهم  یکردم، آرش م ی. اگر قانعش نمیام، هم آرتا سبحان  یآرتا سلطان

 ! سمیپل ک یباشد و نداند که من   دهینشن ایرفت. البته اگر هنوز از رو  یبه باد م

که  دندیفهم یم  دیآرش داخل اتاقم هول کردم. نبا   دنی. با دندیخواسته بود من را بب ا یرو
دانستم   ی. نمدید یم  دیهم با  دی. شادی د ینگار را م ا یرو  دیمن به نگار کمک کرده ام. نبا 
دو نفر به هم ربط داشته باشند. دلم  نی خواست ا ینم کار درست کدام است اما دلم

خواست فکر کنم که نگار و رها  یقاتل باشد. دلم م  کی  اهرخواست نگار خو ینم
خواست روح پاک   یبا آن ها دارد. دلم نم یشباهت جزئ کی هم فقط   ای خواهرند و رو

نگار هم  یرو  ایرو  دمیترس یقاتل له شود. م ک ی  ی بار دروغ ها ری نگار و صداقتش، ز 
  ییمعلوم که آن سر به هوا  جا دادم. اصالً از ک یهم هشدار م   دایبه آ دیبگذارد. با  ری تاث
مامان و   یخانه   ینبوده باشد؟ از کجا معلوم که دزد ای هم به خاطر رو دای آ یقبل ی ها

 نباشد؟   ایرو  یاز کارها  یکیسکته اش،  

  یم  دمید  یرها نم هیشب گری را د  ایرو . حاال که دمیفهم یعقلم باز شده بود. حاال م حاال
تواند احساسات را هم گول بزند،  ینم یکه چقدر با او فرق دارد. شباهت ظاهر دمیفهم

 یرنگ  کی و   یرنگ دیجز سف یزیچ مارستان،ی. حاال که داخل اتاق بدمیرا تازه فهم نیا
  ادی و خانم سابق خانه ام را به   نمیب یکه اخالق خوب نگار را م فهمم. حاال یم نمیب ینم
من   یتواند همان رها  یکه نم یقاتل است. قاتل کی فقط  ا یفهمم که رو یآورم م یم

به   یادی ز  یاگر کمک ها  ی را خودم ِبکشم. حت شیپا  ری ز  یصندل د یکه با  یباشد. قاتل
  تادهسی در مقابلم ا ،یکیتار نیدر ا  ،که حاال یقاتل است. قاتل کی کرده باشد هم او   سیپل

 کند.  یرا به وجودم منتقل م یو برق داخل چشمانش حس بد

و سرد و ِدهَشتناک! برق داخل  دهیگرگ بود. کش یهمانند چشم ها   چشمانش
  ی نم  ایزد  ی برق م ای. یاز ناراحت ای است   یطور. معلوم نبود از شاد نی چشمانش هم هم
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زد، همچنان وحشتناک بود. همچنان   یزد چه نم  یجا بود که چه برق م نیا یزد. بدبخت
 آورد و همچنان... قاتل بود!  ی آدم را به زانو در م

 زد و گفت:  یشخندین

 ؟ یسلطان  یعمل چطور بود آقا -

   دم؟ید یاشتباه م ایجلو برداشت. نگاهش مهربان بود  یقدم

 بود؟ یچ یاسم اون دختره که مادرش رو نجات داد  یراست -

 گفتم:  ینگران با

 نگار. -

 صدادار زد و گفت:  یپوزخند

 آهان، نگار!   -

 شد گفت:  یترسناک تر م یکیآرام که داخل آن تار  ییآمد و با صدا کمینزد

 نگار خانمه؟ آره؟  یمحبتا  ی  جهینکنه نت ده؟یم  یا  یمتنفر چه معن  ی  افهیق ن یا -

 وار... وانهی . بلند و ددیبرگشت و خند یکیطرف تار به

 باشه، نه؟  هیاز من به رها شب شتریکه ب یکرد  دایرو پ یکس -

بود. از غم داخل   نیبار غمگ نی چشم دوخت. ا  می به طرفم برگشت و به چشم ها  دوباره
  قایدانستم دق یکه نم یدانست؟ در حال ی. از کجا در مورد رها مدیدلم لرز  شیچشم ها 
 : دمیرو به روئم پرس یبا چه کس

 ؟ ی هست یتو ک -

 زد و گفت: و صدادار   نیغمگ یپوزخند
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 دونم. یخودمم نم -

 که ادامه داد: می بگو  یزیچ خواستم

 . یدون یتو م  یول -

را داخل دستش گرفت و باال    میتر آمد. دست ها   کی صورتم نشست. نزد  یرو  میها  اخم
خواهد چه کار کند. با   یم نمی خواستم بب یآورد. خواستم دستم را بکشم اما نتوانستم. م

 کوتاه گفت: یکرد و بعد از مکث شانینگفت. رها یزیدستانم اخم کرد اما چ دنید

 .می حرف بزن  دی. باایب -

تند شده بود. دستانم را  رفت. پشت سرش راه افتادم. ضربان قلبم  رون یاز انبار ب  سپس
مدت گرفته بودم را با خودم و در ذهنم تکرار کردم.  ن یکه در ا یا جه یمشت کردم و نت

من   یکه بتواند برا  ستین یرها را دارد. او کس ی  افهی به رهاست. فقط ق هیفقط شب ا یرو
 مالک احساسات من باشد.   بتواندکه  ستین یباشد. او کس

 که گفت:  م یبگو  یزی شدم و کنارش نشستم. خواستم چ شد. من هم سوار نشیماش سوار

  چیقشنگه. توش ه یلیشناسم که آسمونش صافه. غروب آفتابش خ یرو م ییجا  هی -
 خوام برم اونجا.  ی. مستین یا  یآلودگ

شنود   نشیزد که ماش یآهنگ را باال برد. حدس م یاستارت زد و بدون حرف صدا   سپس
  ییزد؟ فکم چفت شد. پس آن همه حرف ها  یحرف م   یداشت رمز نی هم یشود؟ برا 

 بودن من فاش شده بود.   سی چه؟ آن ها اگر شنود شده بودند که پل م یکه با هم زده بود

بود.   دایبه طرفش برگشتم. نگاهم نکرد اما غم، درون چشمانش هو یسوال ی  افهیق با
شد و مدام   یم  هدیاز صورتش د یشانیمعلوم بود خودش هم سردرگم است. پر

 داد.   یفرمان فشار م یدستانش را رو 
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  یمدت کوتاه چه اتفاقات  نیپنجره گذاشتم و شستم را به لبم چسباندم. در ا یرا رو  آرنجم
مهم نبود  گریاتفاقات مربوط به او د میطور آشفته اش کرده بود؟ برا  نی افتاده بود که ا

 کند.  ی چیخواست از حرف عقلم سرپ یدرونم م یاما حس سرکش

 ساکت بمانم.   نتوانستم

 حالتون خوبه خانم؟  -

را به زور   شی به طرفم روانه کرد و بعد دوباره نگاهش را به جاده داد. لب ها ینگاه مین
 کش داد و گفت: 

 ام.    شهیمثل هم -

  حیاش قلبم به درد آمد. ترج  یسوخت. از ناراحت یدانم چرا اما دلم به حالش م ینم
راحت تر بود.  یطور نیحرف نزنم تا سکوتش بر هم نخورد. احتماالً ا   نیاز ا  شتریدادم ب

 در آرامش… در سکوت…! 

 

 

 ا« ی»رو

. اشاره  مید یاما باالخره به همان دشت مورد عالقه ام رس دی. دو ساعت طول کشمیدیرس
 شدم.   ادهی شود و بعد خودم پ ادهی کردم که پ

 دینشستم و به آسمان زل زدم. خورش نیکاپوت ماش یرا درآوردم و رو  میها شکف
را باال آوردم و دستانم را دورشان حلقه کردم. او هم کنارم   میکرد. زانوها  یداشت غروب م

 گفتم: یبه طرفش روانه کردم و به آرام ی نگاه مینشست. ن

 خوام اعتراف کنم. یصدام رو ضبط کن. م -
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. آرام  دمید یچشم م یشده بودم، تعجبش را از گوشه   رهیافق خطور که به  همان
با َشک   ش، یآرام رو یآورد و بعد از زدن چند ضربه  رونیب بشیرا از داخل ج لشیموبا

 :سرش را باال آورد و گفت 

 .فتهیبرات ب ی ممکنه اتفاق بد  ؟ی بفهمن بهمون مدرک داد نکهیاز ا  یترس ینم -

 و جواب دادم:   دمیکش یآه

 . شروع کن.شهینم گهی لجن تر که د  نیافتادم. از ا ری لجن گ یحاالشم تو   نیهم -

 اش زد و بعد گفت:  یگوش  یرو ی گری آرام د ی ضربه

 خانم مهرانفر.   یاعترافاتت رو شروع کن یتون یم -

 نداشت شروع کردم به حرف زدن:  دنیلرز   یکه اجازه   یی. با صدادمی کش یقیعم نفس

 که کردم اعتراف کنم.  یخوام به هرکار یمهرانفر، امروز م  ایو من، ر -

سرد و   یخانواده   هی یکه تو  دمی دفعه چشم باز کردم و د هیبود.  شیپنج سال پ -
 سنگدل و قاتلم.  

نامعلوم زل زده بود.   ییبود و به جا نی رخش نگاه کردم. اخم کرده بود، سرش پا مین به
 وقفه ادامه دادم: یب

گرفتم. درست پنج سال قبل بود.  یتصادف کرده بودم. به خاطر همون تصادف فراموش -
  یشناختم. حت یرو نم یکس چی ه دم،ید مارستانی ب یچشم باز کردم و خودم رو تو  یوقت

 اسم خودم هم فراموشم شده بود. 

 لبم نشست.   یرو یند. لبخند َزهرماندمیچشم باال آمدن سرش را به وضوح د  یگوشه   از 

  گهید  یآدم ُبکشم. من مجبور بودم. چاره  دیمرخص شدم، بهم گفتن با  نکهیبعد از ا -
نه   ای شهی اسم واقع نی دونم ا ی. نمکهیبه اسم تاج یفرد هیکل باند   سینداشتم. رئ یا

کنه.  تی قاتل ترب هیبابام رو مجبور کرده بود تا من رو  کی اسم معروفه. تاج نی اما به ا



 ت ی مامور 

 
212 

 

که   یکل خاندان و کل مجموعه بشه. شدم قاتل سی رئ کیکه قراره بعد از تاج یشدم کس
از کله گنده    یکیمجموعه مونه.   یهم تو  یمجبوره ُبکشه و دم نزنه. هوشنگ سلطان

 هاست.  

 زدم و گفتم:  یصدادار پوزخند

به اسم آرتا   ی. بهم گفت کسهیهمون پدربزرگ سرگرد آرتا سلطان  یهوشنگ سلطان -
کرد تا به خانواده اش   کم ی. تحر نگهیر  یمربوط به باند دا ی پرونده  سیپل ،یسلطان

تصادفه. من    هیآرتا فقط  ی لیخودش با فام یل یبشم. بهم گفت که شباهت فام کی نزد
حساب   یدوست شدم و کم کم با نقشه   دایآهوشنگه. با   یدونستم که آرتا نوه   ینم

  یبود که اونا رو به عنوان نقطه  نیشده، با خانواده اش ارتباط برقرار کردم. هدفم ا 
  یبه هم خورد. من خانواده ا زی به خودم داشته باشم اما همه چ کی ضعف آرتا نزد

  یاز خانواده  یشدم. جزو  یمی برعکس شد. واقعًا باهاشون صم  ز ینداشتم و همه چ
  ل یتبد  یضعفم. هوشنگ با استفاده از اونا مجبورم کرد به کس یخودم شدن. شدن نقطه 

 شیوقت جرات نکنم پ چی وقت از داخل باند فرار کنم و ه چینتونم ه گهیبشم که د
لجن فرو برم،    یتو شتریب یوقت  ،یطور ن یکرد ا یبرم و مجموعه رو لو بدم. فکر م  سیپل
بود که   دهیخودم کل مجموعه رو دور بندازم؛ آخه د اتتونم به خاطر احساس ینم گهید

تونم تا چند   یمونم و نم یم   داریتا خود صبح ب  یچطور دمیکه انجام م یبعد از هر قتل
  دیمونه. بهم گفت با   یمجموعه در امان م ینجوریکرد ا یروز خودم رو تحمل کنم. فکر م

تونستم دوستم   یکار رو بکنم. نم ن یرو بکشم. قرار بود من ا دایکردن آرتا، آ  دیتهد یبرا 
 چیه گه ی رو بکشم. اون بهم اعتماد کرده بود، دوستم داشت، خواهرم بود، از طرف د

 .  رهی نداشت که بخواد بم یگناه

 . دمیکش یآه

شد که نخواد   ینم یاصالً راض نیهم یمجموعه است و برا   تیهوشنگ مسئول امن -
قرارداد ببندم.   هیخودمونه. مجبور شدم باهاش  تی امن یبرا  نیگفت ا  یرو بکشه. م دایآ

دستور هوشنگ عمل کنم.   ستیبه ب دا،یدر قبال نکشتن آ دیگفت من با   یکه م یقرارداد 
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شب باشم.  یبود. من فقط "مجبور" بودم که جادو هیدستوراتش هم کشتن بق یهمه 
باند رو از دور خارج  یسوخته   یداد که من مهره ها  یط مجبور بودم. اون دستور مفق

 کنم و من مجبور بودم بگم چشم. 

 کردم. آب دهانم را قورت دادم و نفس گرفتم. یم  یخفگ حس

اوقات اون حس عذاب   یرو بکشم اما باز گاه ی کم کم سنگدل شدم. تونستم هر آدم -
  گهیببرم. اون موقع د نیرو از ب یآرتا سلطان دی گفت که با  نکهیاومد. تا ا  یآور سراغم م

خواستم دستورش رو اجرا کنم. اون همه قتل   یهوشنگه. نم  یبودم که آرتا نوه   دهیفهم
  هیخواستم دوباره تکرارش کنم. اون   ینم گهیبودم و د  دادهاون انجام  تی امن  یرو برا 

کرد   لمیتبد  یا  رهیقاتل زنج هیو به خودش کرد   ونی من رو مد  دای. با نکشتن آهیآدم عوض
خوام   ینم نیشدم و به خاطر هم سیپل هیبهونه که من عاشق  نیخواد با ا  یو حاال م

بکنه. هنوزم که هنوزه دنبال   خودشگوش به فرمان  یآرتا رو بکشم، دوباره من رو برده  
بابت   از  الشیخونده که خ کی گوش تاج یتو  یدونم چ  یکه آرتا رو ُبکشم و نم نهیهم

 خواب خفه شه.  یتو  یروز  هیترسه که   یجون خودش راحته و نم

سگ ها هم از   یعوعو  یشد. صدا  یم کی آفتاب غروب کرده بود و هوا داشت تار  گرید
 . دی رس یدور به گوش م یفاصله ها 

رو هم جا به جا  یانسان ی. ما محموله ها ستیما فقط مواد مخدر ن  یکار مجموعه  -
  نگیمدل  یکنن و به بهونه  یکه از خونه هاشون فرار م  یی. با گول زدن کسامیکن یم

بدنشون رو به خارج از  یو اعضا  میکن  یاز افراد رو انتخاب م  یتعداد ،یدب یشدن تو
  یرو به عرب ها م افهی خوش ق  یاز دخترا   یتعداد  هماوقات  ی. گاهمی د  یکشور انتقال م

. دو تا از میکن یجا به جا م یافتیباز  ی کاالها ایزباله ها   ی. مخدر رو هم تو میفروش
و   فتمیب ریگ  یمال یَتله  یلو داد تا من تو  س یرو هوشنگ به پل یقبل یمحموله ها 

هوشنگ تنها   ونچرا هوشنگ؟ چ  یپرس یمجبور بشم برم و ازش کمک بخوام. حتمًا م
از خارج  ی از کس  میتون یکنه و جزو گروهشه. ما نم یم  تی و بابا رو حما کی که تاج هیکس

  یچون ممکنه در قبالش تقاضا میبخوا  یا گهی د زیچ  ایخودمون پول   یاز مجموعه  
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. هوشنگم از هیو پر از کثافت کار   یوحش یلیخالفکارا خ یایازمون بشه. دن  یوحشتناک 
داره و   یادی و قدرت ز  هی. سرما نگنیر یدا  یکه خارج از مجموعه   هی ا همون دسته از آدم 

خواد به هر    یکنه اما چون دنبال منه، م یم  تی حما  کی که از تاج نهیا   هیتنها فرقش با بق
من از هوشنگ کمک بخوام، دوباره   یکه شده مجبورم کنه همراهش باشم. وقت یبهونه ا

 باشه.  یدنبال چ  ستی معلوم ن ربا نی خودش کنه و ا  ونی تونه من رو مد  یم

 زدم.پوزخند  دوباره

  یخوان رو  یکنن. به قول خودشون م یمسائل کمکم نم  نیا  یو بابا اصالً تو  ک یتاج -
 رو بسپرن دستم. زیهمه چ یو بزرگ شم تا بتونن راحت اداره    سمی خودم وا یپا

زدم   یزده بود برگشتم. به زور لبخند رونیطرف آرتا که سرخ شده بود و رگ گردنش ب به
 و گفتم: 

 دونستم رو گفتم.   یکه م یزی سرگرد؟ هرچ دیبپرس دیمونده که بخوا  یزیچ -

 گفت: یسخت به

 نداره؟  ی بچه ا چیخودش ه کیمگه تاج -

 زدم و گفتم: یشخندین

بهونه که بچه  ن ی. اما به افتن یلجن ب  یخودش تو یخواد بچه ها  یکنم نم یفکر م -
 باشم.  نش یخواد من جانش  ینگه داشتن مجموعه رو ندارن، م ییخودش توانا  ی ها

 : دیپرس

 ؟ ی گرفته بود  یو فراموش یتصادف کرده بود شی پنج سال پ یگفت -

 حواسم به حرکاتش بود جواب دادم: یچشم  ر یرا تکان دادم و همان طور که ز  سرم
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که جنوب    دمیهمهم ف  ایرو قبول کردن. تازگ میدرسته. بهم گفتن که از پرورشگاه سرپرست -
  یندارم اما م یشتریتهران. اطالعات ب  میاما بعد از تصادف من اومد م یکرد یم یزندگ

 نه.   ایام   یبفهمم که واقعًا پرورشگاه  دی خوام برم به اون پرورشگاه. با

 تفاوت ادامه دادم:   یب ییو سرم را باال آوردم. با صدا دمیام را مال ینیب ی غهیت

 . هیچ انیبفهمم جر دیبا دو نفر دارم. با یادی ز  یلیشباهت خ دمی فهم ایتازگ -

 .  دیچرخ یصورتم م یرو  نگاهش

 ندارم. یسوال گهی. دیکه بهمون داد یممنون از اطالعات  -

 شد.  رهیحرف به آسمان شب خ  یضبط صدا را متوقف کرد و ب سپس

 حرفات رو در مورد هوشنگ باور کنم؟   دیبا -

 تم: باال انداختم و گف یا شانه

 دروغ گفتن ندارم. یبرا  یلیدل -

  رهیرفت. از پشت به قامتش خ نی پا نی ماش  یو از رو  دیکش شی را داخل موها دستش
  کی رفت. با  یوقفه قدم رو م یبود. دستش را مشت کرده بود و داشت ب یشدم. عصب

از صورتش هم   تی بود و عصبان یکه حرکاتش عصب یحرکت به طرفم برگشت و در حال
 شد گفت:  یمنعکس م

 تونم باورت کنم.  ینم -

 زدم و نگاهم را به اطراف گرداندم.  پوزخند

 ! یحق دار -

  میگفتن نداشت. حتمًا منتظر بود تا بخواهم از ادعا  یبرا  یشده بود و جواب رهیمن خ به
د. چند بار  به سنگ خورده بو رشی اما حاال ت  میگو ی ها را م ن یکه چرا ا میدفاع کنم و بگو
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  میکفش ها  دنیو در حال پوش  دمیپر  نی پا نیماش  یدهانش را باز و بسته کرد که از رو 
 گفتم:

 ماهرم.   ی دروغگو هیبه هر حال من   شه،یبگم باورت نم یزی من هر چ  -

 نگاهم را به چشمانش دادم.   دم،یرا که پوش کفشم

 .یکن قیو تحق یپس بهتره خودت بر -

  یطوالن ی . سوار نشدنش کمدیرس یسگ ها هنوز به گوش م  یشدم. صدا  نیماش سوار
  یسرش دست م  یزد و محکم داخل موها   یضربه م نیزم یرو یشد. به سنگ ها 

کرد،   یرا مشت م شی محکم انگشت ها د،یکش یصورتش دست م  یمحکم به رو  د،یکش
 رفت.   یطرف و آن طرف م نی به ا جی داشت و محکم و گ یمحکم قدم بر م

محکمش دفنم کند. پوزخند زدم.    یمشت ها  ر یو ز  دیا یکردم االن است که ب یم  حس
آرتا رو کنم اما مجبور   ای  دایآ  یهوشنگ را برا  یخواستم که خودم کارها  یوقت نم چیه

 خواستم انجام دهم مجبور شدم.  یکه نم یشدم. باز هم به کار 

آمد. نشست و سرش را به    نیرمق سمت ماش ی ب یرفت، با قدم ها لی که تحل شی روین
بود که به گوش   ای انگار از اعماق در شی را بست. صدا شیداد و چشم ها  هیتک یصندل

 .دیرس

 تونم قبول کنم. ینم -

 .  ستیبرام مهم ن -

 را باز کرد و نگاهش را به طرفم گرداند. من هم نگاهش کردم و گفتم: شیها  چشم

  ی . شناسنامه هایکن دایرو پ شیجعل یاسم ها   ای  یکن بشیچند وقت تعق یتون یم -
  دایرو پ شی اصل  تی گاوصندوق خونه اش بتونن کمکت کنن تا هو یحت   دیشا ای  شیتقلب
چون من   ،ی. بهتره زودتر خودت رو جمع و جور کنهیا  گهید زی اما االن بحث ما چ یکن

 .  ستمیصبور ن  نقدریا  شهیهم
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 دادم و ادامه دادم:  رونیرمق بود. نفسم را با فشار ب یهمچنان ب   نگاهش

 .  یدب یایبا من ب ستین یاز ین -

 برداشت.  یبه صندل هیکرد و سرش را از تک اخم

   ؟یکن یرو ازم پنهان م یچ یدار ام؟یب دی و اونوقت چرا نبا -

 کنم؟  ی را از او پنهان م یزی کرد من دارم چ یدقت نگاهش کردم. هنوز فکر م به

 . دمیم  حی. بعدًا برات توضگهیکار د ه یدنبال   یبر دیبا -

 کردم:  دیکردم و تاک  نیبه ماش یکه اشاره ا  دی بگو یزی چ خواست

 بعدًا. -

سرد   یشخندیولو کرد. با ن یصندل   یداد و خودش را دوباره رو  رونیرا با حرص ب نفسش
 را استارت زدم و به طرف خانه راندم.  نیماش

 خونه ات کجاست؟   -

 زد و گفت:  یصدادار پوزخند

 ؟ یکن ستمیخواب سر به ن یتو  یخوا  یم هیچ -

 به طرفش روانه کردم و گفتم: ینگاه مین

 . دیدونم، شا ینم -

 ادامه دادم:  دم،یاز جانبش نشن یزیچ  نکهیبعد از ا سپس

 ؟ ینگفت -
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  ی. وقتمید یتا رس دیطول کش  یگفت، به طرف خانه اش راندم. کم یلی م  یرا که با ب آدرس
را خاموش کردم. با تعجب نگاهم   نی خانه اش پارک کردم و ماش واری د یجلو  م،یدیرس

 شدم.  ادهیپ نیاز ماش  فم،یباال انداختم و بعد از برداشتن ک یکرد که شانه ا 

خاص نگاه   یخانه   کی که به اطراف و مخصوصًا  یشد. با هول و در حال ادهی هم پ او
 به طرفم آمد و گفت:  ند،ینباشد و من را نب یوقت کس  کی کرد که  یم

   ؟ی ا یکجا م یدار -

 نگاه کردم و گفتم:  شی به سر تا پا یخونسرد  با

دختر   ه ی  یخوام وارد خونه  یاجازه م ی"پسرم" که ب  هیکنه من  یندونه فکر م  یکس -
 شم.

 کرد، نگاه کردم و گفتم: یکه با اضطراب نگاهش م یخانه ا به

 همون دخترست؟   یاونجا خونه   -

 لبم حک شده بود. یرو  پوزخندم

 خونه؟   ادیذاره و م  یتنها م مارستانیب ینه؟ شبا مامانش رو تو  گه،یاسمش نگار بود د  -

 َشک گفت:  با

 باز؟  یدار  یچه نقشه ا  -

 گفتم:  تیو بعد، با جد دمیرا به سمتش برگرداندم. باز؟ به لفظ "باز" خند نگاهم

 درِ خونه رو باز کن.  -

کوچک گرداند و بعد به طرف   ی من و آن خانه  نی ب دیمکث کرد و نگاهش را با ترد  یکم
  یبه طرف خانه  یحس یپر از ب  یرا داخل قفل انداخت. نگاه دشیدر خانه رفت و کل
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نسبت   یب یحاال تناقض عج نی و بعد از باز شدن در، وارد خانه شدم. از هم  نگار روانه کردم
 کرده بودم.  دایبه آن دختر پ

انداختم و بعد از باز  ینگاه میکوچک خانه ن  اطیمحقر و ح یبه خانه  ،یخونسرد  با
را در آوردم و داخل رفتم. بدون توجه به اطراف خانه، دست   میشدن درِ داخل، کفش ها 

 کردم.  میفرو کردم و بدون مکث، شروع به گفتن حرف ها  میها ب یخل جرا دا میها

رو هم که   یزی و هر چ ی فرست یهمکارات م یاالن برا   نیضبط شده رو هم یاون صدا  -
پدربزرگت    یاز کارا  یزی. اگه بفهمم چیکن یبدون سانسور صورت جلسه م ید یاز من شن

 مونم.   یساکت نم  یرو حذف کرد

 ادامه دادم: تی جد با

االن ارسالش    نیمن. پس هم ی تو دردسر بشه هم برا یتونه هم برا  یم سی اون و -
پس بهتره   ادیب شیپ یقراره چ میدون یکدوممون نم چیکن و از شرش خالص شو. ه

 کنم.  ت ی رو هدا تیمامور   نیمن ا  یاجازه بد 

 باال رفتند. با تمسخر گفت:  شیابروها 

   ؟ی کن تی تو هدا -

 و گفتم:  زدم پوزخند

  هیمدت هاست که   یشناسم و از طرف یباندم رو بهتر از تو م یبه هر حال من اعضا -
  نیخواستم، تو االن وسط ا یکه اگه من نم ی ریرو هم در نظر بگ نیا  دیخالفکارم. با 

. یشناخت  یرو م نگیر  یدا س ینه رئ یکرد  یم دا یشب رو پ ینه جادو ؛ینبود تیمامور 
چشم تا   یبدون سوال بگ  یدی که شن یزیو هر چ  ینمن عمل ک یبه نفعته که به حرف ها 
 منم بتونم کمکت کنم.

 دادم:  ادامه

 . یبخوا  ه یفقط کاف ؛یکنم که هر دو تا پرونده رو ببند یتونم کمکت کنم و کار یمن م -
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آن   ش،یحرف، به طرف در رفتم و خواستم بدون گوش کردن به حرف ها  نیاز گفتن ا  بعد
 هوا متوقف شد. یو دستم رو  ستادمیناخودآگاه ا  شیرا باز کنم که با صدا 

 کنم اما…  یبهش فکر م -

 منتظرم ادامه داد:  دید  یوقت

 شنود گذاشته باشن؟  نت یماش  یتو  یکن یفکر م -

 به طرفش برگردم گفتم:  نکهیا  بدون

 . م یکن اطیبهتره احت -

باز منتظر ماندم تا ادامه   نی هم  یرا مطمئن بودم. برا نی ا  د،یبگو  یزیخواست چ یم
 کوتاه گفت:   یبدهد. بعد از مکث

 . چرا؟ یدب امیب دینبا  یگفت -

 را نداشتم. به طرفش برگشتم و گفتم: نی فشار دادم. انتظار ا گر یرا به همد  میها لب

 ینیبب دی ا دنبال گذشته ام. ب  یبر دی. با دمیحضانتم رو بهت م  یاهواز؛ برگه  یبر دیبا -
 نه.  ای داره  یکه من رو ازش گرفتن وجود خارج یپرورشگاه

 لباسش دادم و گفتم: ی قهی اما نگاهم را به  م،یخواستم بگو ینم

. به هر حال  یکن قیدر مورد هوشنگ تحق یتون ی هم م ستمیمدت که من ن  نیا  یتو  -
 .ین یبب یکه بخوا  ستی ن یدب یتو  یا  گهی د  زیکه خودم بهت گفتم، چ ییزا یجز چ

 :دی و پرس  دی کش یقیعم نفس

 ان؟ یباهات م ایک -

 دوباره به طرف چشمانش برگشت. رام شده بودم؟  نگاهم
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 .  انیها هم باهامون م گاردیو چند تا از باد  میمن و غنچه سرپرست گروه -

 : دیمعنادار پرس  یحالت با

 م؟ یاون آدما رو نجات بد میکه بخوا  یترس ینم -

 گفتم: زدم و یپوزخند

 .دیکن  یکار رو نم ن یا -

 چرا؟  -

 همان پوزخند گفتم: با

 دم. یاجازه رو نم نی و من هم بهتون ا دیدار از یشما هنوز به من ن -

زدم. مطمئن بودم که   رونیباشم، از خانه ب شی حرف ها  ی هیمنتظر بق  نکهیبدون ا سپس
  نیا  یمحموله به سالمت از مرز خارج شود اما اجازه  نیگذارند ا  یآرتا و مامورانش نم 

که  یداشتم. حداقل تا وقت از یپول ن نیسر پا ماندن به ا یدادم. من برا  یکار را نم
دخالت   میدر کارها  نی از ا  شتری اجازه بدهم که ب دی باشم، نبا دهنکر  دایگذشته و خودم را پ 

 . زدی را به هم بر فمیکند و وظا

 

 

 

 »آرتا« 

بودند اما نه همه   یمنطق شی را که گفته بود کردم. حرف ها  یکار ا،ی رفتن رو رونیاز ب بعد
مجبور به خالف کردن بود،   د یمدت ها بود که خالفکار بود، شا   دی. او شاشی حرف ها ی
بودم.   سیشناخت؛ اما من هم مدت ها بود که پل یباندش را بهتر از من م  یاعضا   دیشا
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بدبخت را بدهم. آن   یخروج آن دختر و پسرها   ی اجازه  یحترا نیتوانستم به هم  ینم
دانستند که بعد از خروج از کشور چه   یبودند اما نم ندهیآ  نیریش ی ها در انتظار روزها 

بودنم من را   سیرا قبول کرده بودم اما پل ای رو ی در انتظارشان است. حرف ها یا  ندهیآ
 کشورم دفاع کنم.   یعضاکرد که بخواهم از ا یمجاب م

ضبط شده از   یآن ها را به همراه صدا  مان،یاز صورت جلسه کردن تمام حرف ها  بعد
خواستم که قسمِت هوشنگ را   یاگر م یخواستم، اما حت یاداره فرستادم. نم یبرا  ا،یرو

شد و هرگونه  یشنود م مانیتوانستم. چون حرف ها  یسانسور کنم هم نم ای خالصه 
  انتیخ یحت  ای  یخرابکار ای یدقت  یب ینشانه  ودم،که ارائه کرده ب یدر مستندات  یکوتاه

. او  دمیفهم یهوشنگ را م یاصل تی رفتم و هو یم  شیقدم به قدم پ دیمن بود. با 
او را به عنوان متهمم  دیپدربزرگم بود و به گردنم حق داشت، درست. اما حاال من با 

 نه پدربزرگم.   نم،یبب

از کلمه   ی زد. حت یام نبض م یشانیکه داخل دستم بود را فشردم. رگ گردن و پ یوانیل
بود که  ی. او همان پدربزرگ دمیکش یدادم خجالت م یمتهم هم که به پدربزرگم نسبت م

خواد. از  یگفت. از شاهنامه م یم  یاز جوان مرد   مینشستم و برا یم  شیپاها  یرو
 سیخواهم پل یبود م دهیفهم  یبود که وقت یزرگ کرد. او همان پدرب یم  فی تعر یسعد

مامان را سرزنش کرده بود. او همان   ی ها یاستقبال کرده بود و دل نگران  یبشوم، به خوب
مراقب خواهرم    دیگفت که با   یکرد و به من م یرا شانه م  دایآ ی بود که موها یپدربزرگ

جوان   یو سرزنده. حت حالجوان بود و سر  ،یریپ ن یبود که در ع یباشم. او همان پدربزرگ
 ود به خالف. خودش. او پدربزرگ من بود اما حاال متهم شده ب  یتر از هم سن و سال ها 

پرتاب   واریداخل دستم را به طرف د  وانی کردم و با فِک چفت شده، ل یقروچه ا  دندان
و به    نیدر گوشم طن وانی شکسته شدن ل یآمد. صدا ینم رونیکردم. نفسم درست ب

  یِ سیکه حاال رِد خ  میرو به رو  وارینشستم و به د وار ی د یحاِل بدم چنگ انداخت. گوشه  
آوردم و به پارسا   رونیب بمیرا از ج لمی. موبا وختمکرد چشم د  یم ییخودنما  شی رو یچا

توانم   ینداشته باشد، نم  یدادم که اگر آقابزرگ خالف  یخودم را دلدار نگونهیزنگ زدم. ا
کردم، آن وقت حقش   دایپ یزی کنم که دال بر گناهکار بودنش باشد اما اگر چ دایپ یزیچ
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  چینه االن که هنوز ه باشماست که مجازات شود و آن وقت است که حق دارم ناراحت 
 . ست ی معلوم ن یزیچ

 کردم خودم را آرام کنم.  یو سع دمیکش یقی پارسا، نفس عم یصدا   دنیشن با

   ؟یخودم. چطور  ربرنجِ ی . سالم بر شخیسالم بر پهلوان مرد تار  -

 انگار. یتو بهتر -

 شده صدات گرفته باز؟  یره من توپ توپم. حاال چآ -

 : دمیپرس  ینیمقدمه چ  بدون

 همراه اون محموله؟  ؟یدب یری تو هم م -

 اعتماد کنم، نداشتم؟  ا یداشتم نتوانم به رو حق

 ؟ ی ا یبرم. مگه نم دی با  گاردی به عنوان باد گهی آره، آرش گفته منم با چند نفر د -

 را بستم.  میفرو کردم و چشم ها میگذاشتم، دستم را داخل موها  م یزانو  یرا رو  آرنجم

 . یبر دیبمونم اما تو حتمًا با نجا یا  دی نه. من با -

 اش بود.  یدر کل زندگ مشیتصم ن یبهتر ت،ی مامور  نیخود آمدن پارسا به ا سرِ 

 ؟ یا یب یتون یچرا نم  یباشه ول -

 را به هم فشار دادم.  میها لب

 .گهی د یکارا  ی سر هیبمونم و برم سراغ   دیکه با  اجازه نداد. گفت ای رو -

 مکث کرد و بعد گفت:  یکم

 کار کنم؟  یچ  دیبا  قاً یاونجا دق -

 دادن:  حیو شروع کردم به توض دمی کش یقیعم نفس
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  یو وقت یکن  دایاونا رو پ س یرئ دی. با یاداره بفرست  یمحل فروش دخترا رو برا   دیبا -
  یحت یبذار دی. نبایو برشون گردون یاونجا، دخترا رو هم نجات بد  ختن یر یدب یسا یپل
کمک   یرو هم برا  گهیکنم که چند نفر د یمو از سرشون کم شه. با اداره هماهنگ م هی

 .  دارایخر  نیبهت بفرستن ب

 راسته؟   یکرد  لی میکه برام ا  دیجد یخبرا  ن ی. ادمیحله، فهم -

 گفتم:  یکلمه ا  تک

 گه؟ ید یکن  یپاک م دنیاز د  رو بعد الیمی آره. ا -

 که به پارسا بر خورده باشد گفت: انگار

 کنم. نگران نباش. یمعلومه که پاک م  -

 خب. خوبه. یلیخ -

 گفتم:   یزیآوردن چ ادیبا به   سپس

 … یراست -

 ه؟ یچ -

  دیرو ازشون پرت کن اما نبا روهای و غنچه فرار کنن. حواس ن ای که رو یاجازه بد   دیبا -
 ؟ یدیفهم ،یسی بفهمه که تو هم پل چکسیه

 .دم یفهم سیبله رئ -

 ؟ یعکس غنچه رو دار -

 .ادمهیاش   افهی ق یرو پاک کردم ول یکه فرستاد ینه عکس -

 خوبه. -
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 : دمی شد. غر انیدوباره نما  تمیاز پشت خط، عصبان یفیظر  یصدا   دنیشن با

 باز؟  یکن یم یچه غلط یبود؟ دار یک یصدا  -

 و بدون وقفه گفت:   عیسر 

کنم اما با اجازه ات فعالً   یرو حل م یکه گفت ییکارا  ی. همه  ستین  یچکسی ه یصدا  -
 .  سیبرم رئ دیبا

 دونم و تو.  یلو بره، من م  تیبه حالت اگه مامور  یوا  -

.  دمیکش یانداختمش. سرم را با تاسف تکان دادم و پوف   نیزم یرا که قطع کردم، رو  تلفن
پارسا و    یها ییاز دست سر به هوا  یزانوانم گذاشتم و با غرولند و عصب یدستانم را رو 

  وانی ل  یبلند شدم تا تکه ها  میکرد و معلوم نبود چه هستند، از جا  یکه م ییکارها
 ن جمع کنم. یزم یشکسته شده را از رو

افتاده   یچه اتفاق  قایدق شیپنج سال پ  نکهیبه ا  ایبه آقابزرگ فکر کنم  دیدانستم با ینم
هم فقط   دی شباهت بود؟ شا کی فقط  ایتوانست همان رها باشد؟   یم  ایبود. واقعا رو 

 دروغ بود؟  کی
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رفتم. ساعت مالقات نبود   مارستانیشدم. به طرف ب مانیخواستم بروم خانه اما پش یم
دانستم که   یبودِن نگار نبودم چون مآمده ام. نگراِن  ضیاما گفتم که به عنوان همراه مر 

بودن اتاق   یکوتاه بکند و برگردد. از خال  یخواسته استراحت یدر خانه است و احتماالً م
 مادرش مطمئن بودم. 



 ت ی مامور 

 
226 

 

نور کم   ریبود. ز  دهیشد. خواب ی مرخص م گریدر اتاق را باز کردم. احتماالً تا چند روز د آرام
 کنارش نشستم.   ی صندل  یرفتم و آرام رو کشیپنجره، صورتش تابان شده بود. نزد یسو 

و   نیآتش ی تلخ گوشه لبم نشست. توده ا یصورتش زل زدم. مهربان بود انگار. لبخند به
دستش گذاشتم و پوست زبرش را   ی به وجود آمد و سوخت. دستم را رو میبزرگ در گلو 

 نوازش کردم.  

بروم که فشار   رونیو خواستم ب دمیباز شدند. ترس شیسبک بود و چشم ها   خوابش
  یبار او دستم را گرفت. به صورتش نگاه کردم. لبخند  نیشد و ا  شتریدستش دور دستم ب 

 پررنگ بر لب داشت. 

 تصدقت بشم.  یدی خواب یم کمیخونه؟   ینموند شتریدخترم؟ چرا ب یاومد  -

ر شد. دستش  شعله ور ت میداخل گلو ی. توده  دیکوب ی. قلبم گنجشک وار مدیام لرز  چانه
نگاهم را از نگاه مهربانش گرفتم   یگونه ام گذاشت. به سخت  یرا باال آورد و نوازش وار رو

اما   دمیُپرسوال و متعجبش را شن ی. صدادمی دو رونی بلند شدم و از اتاق ب میو از جا 
 .زدم دن یخودم را به نشن

اول    ی. راهرو دمیدو  مارستانیب یمکث به طرف در خروج  ی، بدون لحظه ا را که بستم  در
 نی خودم، سرم را پا ی و نگاه متعجبشان رو هیبق ی افهیق دنیرا که رد کردم، با د

  ینم میرها ی لحظه ا  ی. حس خفگدمیدو  رونیب مارستان یاز ب  شتریانداختم و با سرعت ب
 کرد.

محکم و بدون وقفه. به اتاقم    د،یکوب  یخودم را به خانه رساندم. قلبم م ی ادیسرعت ز  با
که عرق کرده بودم و نفس  یافتادم. در حال نی زم یرفت. رو  نیقدرتم از ب دم،یکه رس

پتو پنهان   ریلرزانم، خودم را به طرف تخت کشاندم و خودم را ز  ی زدم، با پاها ینفس م
 .دمیبلع یاطرافم را تند تند م  نیکم و سنگ یو هوا  دمیلرز  یکردم. م
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او من را با   دیرفتم. نبا  یم ی به آن اتاق لعنت دیدست خودم نبود. نبا میها اشک  کنترل
اشتباه   دی کردم. نبا  یاشتباه م  دیگرفت. نبا یدستم را م دیگرفت. نبا   یدخترش اشتباه م

 دوباره اشتباه کنم.  دیکنم. نبا

 

 

 بعد«  »روز 

 »آرتا« 

  دنیبود، از خواب برخاستم. بعد از کش لمیزنگ موبا یکه صدا  یخروس یصدا   دنیشن با
بلند شدم.  میاز جا  یزیپر سر و صدا، ذهنم را آزاد کردم. بدون فکر کردن به چ یا  ازهیخم

خوردم و پانسمانم را عوض کردم و از خانه   یریبعد از جمع کردن رخت خواب، نان و پن
 زدم.   رونیب

که   یزدم. مادر نگار در حال یسر م ستانماریبه ب دی به عمارت مهرانفر بروم، با نکهیاز ا  قبل
خواست   یتخت نشسته بود. م  یرا عوض کرده بود، رو مارستانی ب ری دلگ یلباس ها

کردنش،  نهیمرخص شود و انگار پزشکش هم بعد از معا  مارستان یزودتر از موعد از ب
 : دمیرسپ یقبول کرده بود. با نگران

   اد؟ینم شیپ  یمشکل  دیمطمئن -

.  رهیدلگ  یلی. خیواری چهارد ن ی نه پسرم برم خونه بهتره. خودم مراقبم. خسته شدم از ا -
 خورن.  ی اتاق روح آدمو م ی وارای انگار د

خواهم با پزشک   یم  نکهیا  یحرف، سرم را تکان دادم اما به بهانه    نیا  دنیاز شن بعد
خوب   شانی مال  تیرفتم و به طرف صندوق گام برداشتم. وضع رونیصحبت کنم از اتاق ب

 موضوع خبر داشت؟   نی از من از ا  شتری ب ینبود و چه کس
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تند   یکارم تمام شد، با قدم ها  ی. وقتدیطول کش  یکم  مارستانیب یها  نهیهز  ی  هیتسو 
  شیمادر نگار نگاه کردم. رنگ و رو  افهی به ق میبگو یزیچ  نکهیبه اتاق برگشتم و بدون ا

  نیا  یرنجور نبود و برا  گر ی. د دیرس یبه نظر نم دهیرنگ پر  گریبازتر شده بود و د یکم
 وجودم غوطه ور شده بود. رد یاد یز  یموضوع خوشحال

 . یدردسر افتاد یتو یمدت حساب  نیا  یبده پسرم. تو  رتیخدا خ -

بودم  ام را اهدا کرده ام خبر نداشت. خودم خواسته   هیبوده ام که کل ی من کس  نکهیاز ا  او
 .ندی بب ونیخواستم خودش را به من مد  یکه خبردار نشود. نم

 . میا  هی. به هر حال همسا هیچه حرف نینه بابا ا  -

اش نشسته بود، من   یشانیپ ی رو  یبود و عرق دهی گرا ید یکه رنگش به سف یدر حال نگار
 من کنان گفت: 

 . میبر امی... زود مهیتسو   یصبر کن تا من برم برا   کمیمامان...  -

خواستم معذبشان کنم اما انگار    یانداخت. نم نی هم نگران شد و نگاهش را پا  مادرش 
چه کنم، شرمنده به طرف پنجره رفتم    دیدانستم با یکه نم یکار را کرده بودم. در حال نیا

زل زدم. مادر نگار که نرگس نام داشت، قبل از رفتن دخترش، او را صدا کرد و   رونیو به ب
 :ت گفبعد پچ پچ وار 

با   زیچ  نی شده بود ببر بفروشش. آخر ادیز  مارستانیب ی ها نهیرو ببر. اگه هز نیا  ایب -
 که دارم.  هیارزش

 خواست مخالفت کند. نگار

 مامان…   یدوست داشت یلیرو خ نیاما تو ا  -

 . میخلق بش یببرش. نذار شرمنده  -
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از در   ی گرین حرف د که مادرش گفته بود را ببرد که بدون گفت یزی قبول کرد تا چ انگار
داخل دستش، به قلبم   یتنها النگو  یخال یرفت. به طرف نرگس خانم برگشتم. جا رونیب

 خنجر زد. 

 . خدا حفظشون کنه.ن یدار  یدختر خوب -

 تلخ زد و گفت:   یلبخند

اون خدا   گهیمن و باباش رو داشته. االنم که د یهوا  شهی. همهیدرسته واقعا دختر خوب -
 دوش نگاره.  ی خونه رو یمشکال  شترِ یب ستی ن امرز یب

 :دمیزدم و پرس ایرا به در دلم

   ن؟یبچه رو دار هی  نیفقط هم -

 انداخت. گفت:  نی را تکان داد و نگاهش را پا سرش

 .میداشته باش یشتریب ی. قسمت نبود بچه ها گهیآره د -

 : دیکرد حرف را عوض کند. پرس یحرف، سع  نیفتن ابعد از گ سپس

 ؟ یکن یم یتو بگو پسرم. پدر و مادرت کجان؟ تنها زندگ -

 اما گفتم:   میخواستم دروغ بگو  یزدم. نم یلبخند

 کنم.  یم یفوت شدن. تنها زندگ -

  دهیزد و انگار که دو یکه نفس نفس م  یداخل اتاق آمد. در حال مهیبعد نگار سراس  یکم
 بود گفت: 

 رو پرداخت کرده.   مارستانیپول ب یکی -

بفهمد من   یخواهم کس یزدم. به مسئول آن بخش گفته بودم که نم  یپوست ریز  یلبخند
 را داده ام.  مارستانیپول ب
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 خانم با َشک نگاهم کرد و بعد رو به نگار گفت:  نرگس

 ؟ یک -

 باال انداخت و گفت:  یشانه ا  نگار

 ندادن.   یدونم. بهم جواب ینم -

 :گفتم

و دنبال   می کارش دست ببر یتو  ستیدرست ن گهیکنه. د ر یکار خ هیخواسته  یحتمًا م -
 خونواده ش.   ی. خدا حفظش کنه برا میاسمش بگرد 

نگاهم کرد و   یاز چه قرار است، با دلخور هیبود قض دهیکه انگار فهم یخانم در حال  نرگس
 گفت:

  ریهمه آدم مستضعف. هنوز اونقدر فق نیما رو داد؟ ا  مارستانیب  ی نهیچرا هز   یول -
 گرفتارتر از ما هم هست.  ی. آدما میباش هیمحتاج بق  میکه بخوا مینشد

  ریکنم و درست همان طور که او از ز   کیپارسا نزد  تیکردم خودم را به شخص یسع یکم
 م. تند تند گفتم:فرار کن حی بار توض ری کرد، از ز   یفرار م حیبار توض

چهل کرده و   یس ستیده ب  دمیبهش الهام شده، شا دی. شادینگ ینجور یتو رو خدا ا -
 رو پرداخت کنه.  نهیاز اتاقا رو انتخاب کرده و خواسته هز یکی

 رو به نگار گفتم: سپس

 . میکه بر  دیکنم مادرتون رو آماده کن یتا من آژانس خبر م -

  نیماش  کی آژانس را گرفتم و  ی . شماره دمیکش یآمدم و نفس راحت رونی در اتاق ب از 
همراهم نبود و   نیامروز ماش نی هم یرا برده بود، برا  نشیماش ای رو شبیخواستم. د

 شد اگر همراهم بود.  یچقدر خوب تر م
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از رساندن نگار و نرگس خانم به خانه شان، آدرس عمارت را به راننده دادم و به   بعد
زده بود و گفته بود که راس   امکیخانم باز احضارم کرده بود و پ ای. رو میتطرف آنجا رف

 خودم را برسانم.  ازدهی ساعت 

توانستم درست   یکردم نم یکار را نم  نی را فراموش کنم چون اگر ا روز ی کرده بودم د یسع
  رشت یب دیتر. با  قیبود و افکارم دق یچشم و گوشم بازتر از قبل م دی. فقط بارمیبگ میتصم

 گشتم.  یدرست حل کردن پرونده م یبرا  یکردم و به دنبال مدارک  یحواسم را جمع م
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عقب نشسته   یصندل  یاش گرفتم. رو ده یخوَرد اما ناد  یم  جیکردم سرم گ  یم احساس
و   دیکردم، منتظر آرتا بودم. باالخره رس یرا چک م  میها لی میکه داشتم ا  یبودم و در حال

 گفتم: اورمی ب رونیسرم را از داخل تبلت ب  نکهیراننده نشست. بدون ا یصندل  یرو

 .ک ی برو عمارت تاج -

. میرفت رون یب اطیرا روشن کرد و از ح نیو ماش  دیکش  یقیکوتاه، نفس عم یاز مکث بعد
 معترضانه گفت: 

. منتظر موندن راحت  نیچرا تا االن نرفت نین بلد کرد  یخودتون رانندگ  یفهمم وقت ینم -
 کردنه؟  یتر از رانندگ

 نگاهش کنم جواب دادم:  نکهیا  بدون

 .یکه راننده داشته باش یآره تا وقت -
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  ینشان ندادم. م یو به آن توجه دمیچشمم د ی تاسف تکان دادن سرش را از کناره  با
  دیخواهد بپرسد که اصالً چرا راننده دارم اما خودش را کنترل کرد و نپرس یدانستم حاال م

 نداشتم. دنیحرف زدن و حرف شن یچه قدر خوب بود. اصالً حوصله   نیو ا 

  شیرفتنم را برا  یبدهم و به دب کی مدتم را به تاج  نیا  یها  تی خواستم گزارش فعال یم
آرتا   یهم برا  ییزنم. فکر ها  یم یسرکنم. تا آنجا که رفتم حتمًا به کاوه هم  یادآوری

 یطانی لبخند ش کی امروز به سرم زدند و حاال داشتند کم کم  نیکه هم  ییدارم. فکرها
 نشاندند.  یلبم م  یرو

گذاشتم و بعد از    نیباز کند. تبلت را داخل ماش می منتظر ماندم تا در را برا  میدیرس یوقت
 کج رو به آرتا گفتم: یشدنم، با لبخند ادهیپ

 .ی انگار قراره تو هم انتظار رو تحمل کن -

  زهی به طرف ساختمان عمارت رفتم و بعد از گذشتن از پله ها، وارد شدم. مانتو پا سپس
 باال حرکت کردم.   یاز خدمه دادم و به طرف طبقه    یکیام را به دست  

  نی پا یتوجهم به طبقه   یزی شکسته شدن چ یصدا   دنیگذراندم با شن یها را که م پله
از مجسمه    یکیاز خدمه به  یکیرا نگاه کردم.    ن ی زدم و پا هیجلب شد. به نرده ها تک

  نیزم یآن ها رو  یبرخورد کرده بود و حاال هر دو  کیتاج ی  قهیو عت متیگران ق ی ها
  یزدم و برا یشده. پوزخند  یپودر و متالش یگر یو شوکه و د جیگ   یکیافتاده بودند. 

  کیزنده ماندن کردم. از نرده ها فاصله گرفتم و به طرف اتاق تاج  یآرزو  چارهیبدختر 
 : دمیآمد پرس یم  رونی ب کیکه داشت از اتاق تاج یدختر  دنیرفتم. با د

 اتاقشه؟  ی آقا تو -

 تکان داد و گفت:  یرا به عالمت نف سرش

 تا صداشون کنم.  دیاتاقشون منتظر بش ی تو  دیتون یم  دیاگه خواست ینه خانم. ول -

 کردم و گفتم: یرا به اطراف گرداندم، نچ نگاهم
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 فقط بگو کجاست؟  ست،یالزم ن -

 .  دشونینیبب  دیتون یاالن جلسه دارن. نم شونیا -

 نگاهش کردم و گفتم:  تی جد با

 .یبر یتون یخب. م یلیخ -

 :دمیبا خودم و در ذهنم غر و

 کنن؟  فیتکل ن ییمن تع  یبرا دنی خودشون اجازه مبه  نایتا حاال ا یاز ک -

خدمتکار به خودش   کیکردم از ابهتم کم شده که  یطرف اتاق جلسه رفتم. حس م به
اجازه را   ن یا  دی کردم. نبا انیدهد. غرور کمرنگ شده ام را دوباره نما  یم یاجازه ا  نیچن

 کنم. یخواهد م یکه دلم م یبدهم که به من دستور بدهد. من هر کار یبه کس

در باز بود. دستم را باال آوردم و خواستم در بزنم که با   یاز ال ی. کمستادمی در ا یبه رو  رو
 زد متوقف شدم.  یکه داشت در مورد من حرف م کی تاج یآشنا  یصدا  دنیشن

دونه که   یاما م  یدردسر درست کرد  یلیخ نکهیبکنه. با ا  یکار نیتونه همچ ینم ای رو -
 بکنه.  یتونه کار یمن نم  یبدون اجازه  

 کرد.  دیاما اون من رو تهد -

 هوشنگ بود؟  یصدا 

 ذاره زنده بمونم. یاون بهم گفت که نم -

 : دیبه گوش رس یگری د یآشنا  یبار صدا  نیا

که   یبا خودت کرد  یدونم چه فکر ینکنه. نم دتیدمش نذار که اونم تهد  یانقدر پا رو  -
 .یکن  یم یبا صبرش باز  یدار نقدریا

 گفت: کی بار تاج نیکردند؟ ا  ی بود؟ آن دو داشتند از من دفاع م بابا
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که براش مثل آب   یدون یعاشقته که کشتنت براش سخت باشه؟ م  ی نکنه فکر کرد -
 خوردنه.

من را    دینبا  یجمع کردم. کس کنار در چسباندم و حواسم را به اطراف  واری را به د خودم
 .ستادنمی. آن هم درست در وسط فالگوش ا دید یم

درست، اما من که هستم. اون مجبوره که با من باشه. حاال که قرار   ستی عاشقم ن -
 شیپ  ادیکه مجبور بشه ب  نهی. اون قدر زجر ببنه یکنار من باشه حقشه که زجر بب ستین

با من   دیاما اون دختر با س،یرئ  گمی رو م نیکه ا  ستی من و به پام التماس کنه. درست ن
 ازم سر بزنه.   ییچه کارا  گهید  ستیباشه، وگرنه معلوم ن 

  یزند. بدنم منقبض شده بود و دلم م یم رون یکردم از صورتم آتش ب  یم احساس
کنم.   نیخون میاش را با مشت ها  افهیتوانم صورت بد ق  یاالن تا م  نیخواست هم

 :دمیکردم و زمزمه وار غر  یدندان قروچه ا 

 پست فطرت.  -

 گفت:  ادی با فر بابا

 . یتو همسن پدربزرگش ؟ی گیم یچ  یدار یفهم یم -

 احسان. حد خودت رو بدون.  یسرم داد بزن  یکه بخوا  یستی من ن  سیتو رئ -

 : دیغر کیتاج

 . دیتمومش کن -

  یصدا  دنیو خواستم فرار کنم اما بعد از شن دم یداخل اتاق شنرا از  ییقدم ها یصدا 
 . رمیام را بگ ی کنجکاو  یصحبت نتوانستم جلو

هوشنگ. با اجازه ات من اجازه دارم سرت   یکن ی جا تمومش م نی بحث رو هم ن یا -
 . یبار با من طرف نی وگرنه ا یبش ک ینزد  ا یبه رو گهی د ینه؟ حق ندار گهیداد بزنم د
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 هوشنگ بلند شد. یپر از استهزا  یصدا 

   ؟ی کن یو رو نم ینکنه خودتم روش نظر دار ؟ی شد یچرا عصبان س؟یرئ هیچ -

 پر از خشم و نفرت بود.  کیتاج یصدا 

االن گمشو از خونه    نی. همگمی نم یشتریب زیبهت چ مونی ببند دهنتو. به احترام دوست -
 . رونیمن برو ب ی

. در دمیدو  یآمد به طرف اتاق کنار یکه به طرف در م یمحکم  یقدم ها  یصدا   دنیشن با
 شدم.   میکه کنار در بود قا   یرا باز کردم و داخل رفتم. پشت جسم بلند قد گلدان مانند 

اتاق، ترس را بر وجودم انداخت اما خودم را نباختم و منتظر شدم تا    کی نسبتًا تار  یفضا
بر کمرم نشست.   یز شدن در، عرق سرد رفتن فرا برسد اما با با رونیب  یبرا  یزمان مناسب

وانمود   یدورتر از اتاق بدوم و بعد طور یتوانستم کم یاتاق آمدم؟ م  نیاصالً چرا داخل ا 
دهانم گذاشتم و به خودم لعنت فرستادم. با روشن   یام. دستم را رو  دهیکنم که تازه رس

 . ندیب  ینممن را  یشدن برق خودم را پشت گلدان مچاله کردم. مطمئن بودم که کس

.  دمیکش ی. از پشت گلدان سرکدم یآمد را شن یم رونیکه به زور ب یکس ینفس ها  یصدا 
  یاتاق، خشک شدم. نفسم حبس شد و چشمانم درشت شدند. نگاهم را رو  دنیبا د

  یتوانستم بفهمم. رو یشد. نم یبود گرداندم. باورم نم وارید  یکه رو ییقاب عکس ها
را خودم هم داشتم و عکس ها   شانیها یعضشده بود. ب از من پر  یی با عکس ها  وارید

  گر،ید ی ها  یکردم و ژست داشتم و بعض ینگاه م نیرا خودخواسته گرفته بودم و به دورب
 بودمشان.  دهیگرفته شده بودند و تا به حال ند ی کامالً اتفاق

بدنم   دمشید یگشتم. وقت دی کش ینفس م یکه داشت به سخت ینگاهم به دنبال فرد  با
داده بود. دست   هیبود و به آن تک وارید  یدستش رو کی بود.  کی حس شد. تاج یب
  ی. به سختدیکش ینفس م یداد. به سخت یقلبش بود و فشارش م یهم رو  گرشید
آمد. خسته بود و   یو قدرتمند نم  مقامتش به نظر محک  گریبود. حاال د  ستادهیپا ا  یرو

 و رنجور.   دهیخم
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 کردم؟  کاریمن چ -

  واریمن را به د  ی. منظورش چه بود؟ چرا عکس هادیبه گوشم رس  یبه سخت شیا صد
اتاق سر زده بودم اما درش قفل   نیآمد. من قبالً هم به ا  ادمیاتاق زده بود؟ حاال    نیا

که  یز یموضوع اصالً االن مهم نبود. چ  نیعکس ها بود حتمًا. اما ا نیبود. به خاطر ا 
کرد و من   یرفت، در آن را قفل م یم رونیک االن از اتاق بیبود که اگر تاج نیمهم بود ا 

بار باز بود و من   نی اتاق باز بود؟ چرا ا  نیبار در ا نیماندم. اصالً چرا ا  یداخل م نیا
   دم؟ی عکس ها را د   نیوارد اتاق شدم؟ چرا ا

به   کی اجهوشنگ، ت  یطبق گفته  یعنی ک… یتاج  یعنیبه ذهنم هجوم آورد.   ی بد فکر
  ینظر داشتنش، جلو نی هم یسرم آوار شد. برا  یرو  ا یمن نظر داشت؟ احساس کردم دن

کرده بود؟ لبم را گاز گرفتم.    یبود و کارش را اشتباه تلق ستادهیهوشنگ ا  یرفتار زننده  
خالفکار بود اما مثل هوشنگ دنبال   کی. تاجدبه وجودم چنگ انداخته بو یحس بد 

  یصداها گری گذاشتم تا د  میگوش ها یدخترها نبود. او مثل هوشنگ نبود. دستانم را رو 
داخل سرم را نشنوم اما با خاموش شدن نور و بسته شدن در، با چشمان گشاد شده، 

 .  مبلند شد میافتادند و از جا  نی پا  میناخودآگاه دستانم از کنار گوش ها

قفل شدن در بود.   یآخرش، نشان دهنده  کیت  یو بعد از آن صدا د یچرخش کل یصدا 
  قهیمتناقض به خودم لعنت فرستادم و چند دق یآمدم. با احساسات  رونی از پشت گلدان ب

کردم   یام شده بود. سع یشانیباعث عرق کردن پ ادم ی پا و آن پا کردم. اضطراب ز  نی ا  یا
 فکر کنم.  یافکارم را جمع و کم 

 برق که کنار در بود رفتم و چراغ اتاق را روشن کردم.  دیطرف کل به

داخل اتاق کالفه تر از قبل شدم. لبم را به دندان گرفتم و مشغول   ی عکس ها  دنید با
 آرتا را گرفتم.   یوقفه شماره   یآوردم. ب رونیب  بمیرا از ج لمیکندن پوستش شدم. موبا 

 بله خانم؟  -

 نرود، گفتم: رونیکردم آرام باشد و از اتاق ب یکه سع ییصدا با
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. دو کوچه اون طرف تر منتظر باش تا  رونیب یبر  یرو از عمارت م نی االن ماش  نیهم -
  دتید یعمارتم. اگه کس یبفهمن من تو  دی. نباندتینب یبهت خبر بدم. مراقب باش کس

  ی که تو یدون یو نم یرو به کاوه بد یبسته ا   هیاز طرف من  یبگو… بگو اومده بود
 . نمک  یبوده؛ باهاش هماهنگ م یبسته چ

 نگران بود. یکم شیصدا 

 افتاده؟   یشده؟ اتفاق یچ -

 را تر کردم و گفتم: لبم

 . گمی بهت م -

و   یحرف تلفن را قطع کردم و به کاوه زنگ زدم. با سرخوش  نیبعد از گفتن ا سپس
 جواب داد:  یسرحال

 ؟ یطور ی. چ اخانمیسالم رو  -

 اش، گفتم:  یتوجه به سالم و احوال پرس  بدون

 کاوه.  گمی م  یبهت چ نیبب -

آن سه   یکه افتاده بود اما قسمت حرف ها  یدادن اتفاقات حیشروع کردم به توض سپس
 را سانسور کردم. با تعجب گفت:  دمید ی که داشتم داخل اتاق م ییزها ینفر و چ

 نه. -

 ذهنم با پوزخند گفتم: در

 ؟ ی گیم  یچ یهمه ش رو بشنو که نصفشه.  نیتازه ا -

 به زبان آوردم:  و

 .یبهم کمک کن  دیبا -
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اتاق   هیآخه؟  ی افتاد ر یکجاست. چرا اونجا گ دشیدونم کل یمن که نم  ؟ی چجور  یول -
 ؟ یفتیب ر ینبود که تو توش گ گهید

  نی داشت. ا ی زیچ یبالکن ا ی بکوبم. کاش اتاق، پنجره  واری خواست سرم را به د یم دلم
 التماس نکنم. گران ی بروم و به د رونی ب یتوانستم به راحت  یم یطور

. بهش بگو  یحرف بزن  ایبا کامل یبر دیبا  یدونم تو عرضه ش رو ندار ی که م  ییاز اونجا -
  ی اتاق رو هم تو  نیا  دک ی دیکل دونهی  کی تاج دوارم ی. فقط امیخوا  یاتاق رو م   نیا دیکل

 اتاقش گذاشته باشه. 

 فت: گ یو با نگران دیکش یپوف

 کمکت کنه؟  یکن یفکر م -

  یم شیبوده باشه. اگه قبول هم نکرد تو راض  نمونیب یخاص یدشمن گهیفکر نکنم د -
 . عجله کن.یکن

 خب رفتم. یلیخ -

 وقت  کی را کم کردم تا   لیزنگ موبا  یرا که قطع کردم، صدا  تماس

پر از قاب عکس را   یوارهای شدم و د ره ینسازد. بعد به اطرافم خ می برا  یشتریب دردسر
 نگاه کردم.  

در کنج  یگر یدر کنار در و د یک ی بزرگ،  یلینبود و تنها دو گلدان خ یز یچ چیاتاق ه وسط
برجسته و   ییشکم گلدان ها طرح ها  یدر وجود داشت. رو  یو درست رو به رو  وارید
د  کاشته شده بودن یمصنوع ییخورد. داخل گلدان ها هم گل ها  یاز گرگ به چشم م بایز 

 افتاده بود.   نی گل از گوشه و کنار گلدان پا  یها  سهی و ر

توانستم   یکنم. نم یبردار  لمیگرفتم از اتاق ف م یخودم نگاه کردم. تصم یعکس ها  به
  یبه دردم م ییجا  دینشانش بدهم و از او جواب بخواهم اما شا  کیبه تاج میمستق

گرفتم، چراغ را خاموش کردم. سپس سنجاق سرم را از    لمیاز اتاق ف نکهیخورد. بعد از ا 
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  هیخلوت تر از بق شهیقسمت از عمارت هم نیباز کردم و به سراغ در رفتم. ا میموها   یرو
 داد. یامتحان کردن م ی برا  یشتریموضوع به من جسارت ب نی جاها بود و هم ی

نثار  ی، فحشمطلوب   یابدر را باز کنم اما با نگرفتن جو انهیکردم با سنجاق سرم، ناش یسع
  واریشدم، پشت گلدان رفتم. به د یکالفه م جهی که داشتم از سرگ یخودم کردم و در حال 

دوباره   ک ی پشت گلدان قرار گرفتم که اگر تاج یسر خوردم. طور  نیزم  یدادم و رو  هیتک
اتاق و   ن یا  نیمثبت، ب یتوانستم ارتباط  یبودم و نم جی. گندیوارد اتاق شد من را نب

کردم که کاوه بتواند زودتر   یخسته. فقط خداخدا م یلیکنم. خسته بودم. خ دایپ کیاجت
 نجاتم بدهند.  زیرقت انگ تی وضع ن یکند و از ا دایرا پ ایکامل

 

 

 »آرتا« 

آن را دو   ا،ی رو یبردم و طبق گفته  رونیاز عمارت ب ندیبب یکس نکهیرا بدون ا نیماش
  یچه اتفاق یعنی نکهیمنتظر بمانم. فکر ا  ادیتر پارک کردم اما نتوانستم ز  نی کوچه پا

 افتاده مثل خوره به جانم افتاده بود.    ایرو  یبرا 

و با نفس نفس زنگ  دمیآمدم. تا خود عمارت دو رونی ب نیرا باز کردم و از ماش کمربندم
تا   دی طول کش یکم .دیچیپ یداخل هوا م میسرد بود که بخار نفس ها   یرا زدم. هوا طور

 از خدمه جواب داد. یکی

 .دی بفرما -

 دارم. غامیپ هیآقا کاوه   یبرا   اخانمی از طرف رو -

 بسته آورده ام.  کیادعا کنم که  ،یتوانستم با دست خال ینم

 ازشون بپرسم.   دیصبر کن  دیبا -
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 خب.  یلیخ -

طول    یا قه یحرف زده باشد. چند دق ای بودم که کاوه حواسش جمع باشد و با رو دواریام
همه  نیرا برداشت و اجازه داد داخل بروم. واقعًا به ا  فونیتا زن، دوباره آ دیکش

شده بودم از آمدنم   مانیبود؟ پش یاز یبود؟ واقعًا به آمدنم به عمارت ن یاز ین یری سختگ
 . دمی اما عقب نکش

 در بود. گفتم:  یجلو یتمان باال رفتم و وارد خانه شدم. زنساخ   یپله ها از 

 آقا کاوه کجاست؟  -

  دیشا ای  ایلحن رو   هیروح که درست شب یب یرا به طرف داخل نشان داد و با لحن دستش
 بدتر از او بود گفت:  یحت

 کنم.  یم  تونی راهنما -

و صاف راه   خی خودش جلوتر به راه افتاد و من هم به دنبالش قدم برداشتم. س سپس
. با  شی تکان خوردن شانه ها  یبدون ذره ا یلرزش و لغزش و حت  یرفت؛ بدون ذره ا یم

از   یو کتابخانه و کم میتعجب نگاهم را او گرفتم و به اطرافم دادم. پله ها را که باال رفت
 و گفت:   ستادیا  یاقات  یجلو م،یراهرو را گذراند

 .دی بفرما -

 شده مان را برگشت.  یط ری مس  گر،ید  یهم خودش بدون حرف اضافه   بعد

و   یبا حرکات عصب ایتو.« داخل شدم. کاوه و کامل ای»ب دنیتامل در زدم و بعد از شن یب
 بودند. با عجله در را بستم و گفتم: ستادهی نگران داخل اتاق ا

از عمارت  رونیرو ببرم و ب نیده؟ چرا به من گفتن ماشافتا اخانمی رو یبرا  یاتفاق -
 منتظرشون باشم؟  

 انداخت و بعد رو به من گفت:  ینگاه مین ایبه کامل یبا کالفگ کاوه
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 .یو منتظرش موند یچقدر هم که خوب به حرفاش عمل کرد  -

 کنم. هشیتوج خواستم

 من فقط نگرانشون شدم…  -

 :د یوسط حرفم پر  اما

 افتاده.   ر یاتاق گ  هی یتو  -

 : دمی پرس یجی. با گدند یباال پر  میابروها 

 ؟ یچ -

 داد:  حیتوض  یلیم یبا ب ایکامل

بابا    یبرا  یلیاما خ هیاون اتاق چ یتو  میدون یافتاده. ما نم ریاتاق مهم گ  هی یتو  -
  ای بار از سر شانس درش باز بود و رو ن یا  یدرش قفله. ول شهیهم نمیهم یمهمه. برا 

از بابا   میتون  ی. و ما هم نمرونیب ادیتونه ب یدرش قفله و نم گهیرفته داخلش اما حاال د
ما از   یهمه   شهی. همشهیم  یاش چ جهینت  ستی معلوم ن چون   میرو بخوا دیاون کل

از راز بابا    ای رو . حاالدهیرفته و اونجا رو د ای اما حاال رو میرفتن به اون اتاق محروم بود 
 براش چندان خوب نباشه.  نی ا  دیخبر داره و شا 

 تنگ شدند.  میها  چشم

 راز؟  -

 مبل نشست و گفت:  یرو  کاوه

اون    یبتونه تو یتا کِ  ستی. معلوم نمیاتاق بابا رو بگرد  میو بر  مینقشه بکش هی  دیبا -
 .  میزودتر دست بجنبون د ی. باندشیممکنه هر لحظه بابا بره و بب ی. از طرفارهیاتاق دووم ب

 گفت:  شخندیبا ن ایکامل
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 نقشه دارم.  هیخب، من  -

 رو به من کرد و گفت:  سپس

   ؟یکمک کن   یخوا یم -

سرم را تکان دادم و   ستیحواسش ن  دمید ی به کاوه کردم و وقت ینگاه میَشک ن با
 گفتم:

 حتمًا. ادی اگه از دستم بر ب -

 دستش را به طرف مبل کنار کاوه نشان داد و گفت:  ایکامل

 تا بگم.  نیپس بش -

به کاوه نگاه   شیحرف ها   دنیدادن کرد. با شن حینشستم شروع به توض نکهیاز ا بعد
 باال انداخت.   ی که متفکر بود، نگاهم کرد و شانه ا یکردم. او هم در حال 

 . میپس شروع کن -

. میرفت رونی . از اتاق بمیکرد  یرا گرم م  کیسر تاج  دی. با میدبلند ش مانی و کاوه از جا  من
 به کاوه گفتم: میرفت یبه طرف اتاقش م  می همان طور که داشت

   م؟یحرف بزن یدر مورد چ -

 فکر کرد و جواب داد: یکم

 دونم. ینم -

در که   یرفتم داخل دل خطر؟ جلو یداشتم م یرا به هم فشار دادم. با چه کس میها لب
 گفتم:  م،یدیرس

 نه؟  گه،ید یحرف بزن  یخوا  یدر مورد آب و هوا که نم -
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لبش شکفت! واقعًا در مورد آب و    یبزرگ رو  یچون لبخند دیبه جواب مورد نظر رس انگار
 .  مینگو یز یدادم سکوت کنم و چ حیخواست حرف بزند؟ ترج یهوا م

  یکنارش بود و داشتند حرف م ی. فرد میوارد اتاق شد  کی جتا یرا که زد، با اجازه   در
بودم وگرنه االن مثل   دهیزدند. احسان مهرانفر بود. خوب شده بود که قبالً مهرانفر را د

 گشتم.  یاو در ذهنم م  تی دنبال هو دیها با  جیگ

 دست داد و گفت:  کی تاج با

 . نجایا  ادیگزارشش ب نی آخر یهم قرار بود امروز برا   ای. انگار رو رمی م گهی من د -

برگشت. در را بسته   شیسر جا   عی رفت و بعد سر  گر یمن و کاوه دوباره به طرف همد   نگاه
حال کاوه را   ینداشتم اما دگرگون یاد ی. من که استرس ز میبود  ستادهی و همان جا ا  میبود

تر اتاق خواب    عیواند سر بت  ای کردم کامل یتوانستم حس کنم. دل دل م یبه وضوح م
بعد از  ای تا کامل میبرد یم  رونی را از اتاق کارش ب کی تاج  دیرا بگردد. ما هم با کیتاج

 و داخلش را بگردد.    دیایاتاق هم ب نی گشتن اتاق خواب، به سراغ ا

 قراره برم جلسه.  گهیساعت د   هیتا  ومده؟یپس چرا هنوز ن -

 و گفت:   دیکش یآه مهرانفر

 شم. یمزاحمت نم  گهیشده. به هر حال د مونیدونم. حتمًا پش ینم -

مهرانفر را    ک،یباز کردم و منتظر ماندم تا تاج شان یبه طرف در آمدند. در را برا  سپس
  کیمثل دو دوست بودند نه  قاً ینظر گرفتم. دق ر یبا مهرانفر را ز  کیبدرقه کند. رفتار تاج 

 فته بود. گ ای . درست همان طور که روک ی شر کی و  سیرئ

نکردند. و خودم جواب   یسوال شده بود که چرا کاوه و مهرانفر با هم احوال پرس  میبرا
نداشت و او را صرفًا به عنوان همکار   یخاص یی خودم را دادم که حتمًا کاوه با او آشنا 

 نزدند.  یشناخت که با هم حرف یپدرش م

 چهارچوب در که رد شدند، مهرانفر گفت:  از 
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 شکننده شده.    یلیخ داً یجد ای رو -

. من هم نتوانستم  ستادی . مهرانفر هم استادیدر ا  یتر شد و همان جا جلو  یجد  کیتاج
 : دیپرس  کی در را ببندم. تاج

 چطور؟  -

  یم کی شل یبار به کس نیاول یکه برا  ییدونم چطور بگم… برگشته به اون روزا  ینم -
. دوباره مثل قبل شده. هر  دم یاش رو شن  هیگر ی کرد. چند بار از پشِت درِ اتاقش صدا

به زور تو روم نگاه   یحت گهی اتاقش. د یچپه تو   یو م  ادیخونه م شهیشب زودتر از هم
 دونه.  یم شیزندگ  نیا  بکنم من رو مسب یکنه. فکر م یم

 گفت:  کیتاج

 ه؟ یناراض شیاز زندگ یبگ یخوا یم -

 رفت. یم   لیتحل  شتریرانفر رفته رفته بمه  یصدا 

 . اما مطمئنًا خسته شده. ستمیمطمئن ن -

 مصمم جواب داد:  کیتاج

   ؟یدب رهیم یسفر براش خوبه. کِ  ن یا -

 فکر کنم پس فردا. -

که   ییهر جا ای اونجا   شتریتونه ب  یخوبه. بهش بگو بعد از تموم شدن کارش م -
مدت شبانه روز   نیهمه ش سر کار باشه. ا شهی کنه. باالخره نم حیخواست، بمونه و تفر

 کرد. حتمًا خسته شده. یکار م

 با من و من گفت:  مهرانفر
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ظاهرش   ؟ی نظر کن دیشه تجد  یباشه. نم ای رو یفکر نکنم بحث سر خستگ کی تاج  یول -
  ایکنم رو ینازکه. فکر نم دل  یلی. خستی ن دهیکه نشون م یزیسرد و خشنه اما اون چ

 کار مناسب…  نیا  یبرا 

 . دیوسط حرفش پر  کیتاج

رو شروع   یبحث تکرار هیدوباره  یخوا  یهوشنگ کم گند زد به اعصابم که حاال تو م -
 احسان؟   یدینه تو. فهم  دمیم  صی مناسبتش رو من تشخ ؟یکن

 ، ادامه داد:منتظر جوابش باشد   نکهیا  بدون

 گرده سر کارش.   یکه برطرف شد بر م شیاون فقط خسته شده. خستگ -

 برگشت تا وارد اتاق شود که مهرانفر گفت:  سپس

 . سیرئ یریگ  یسخت م یاد یز  یدار -

هم به راهش ادامه داد و همان طور   کی با تاسف سرش را تکان داد و رفت. تاج سپس
 : رو به کاوه گفت  ند،یبنش زشیم ی خواست رو  یکه م

 ؟شده  یپسرم. طور یببخش منتظر موند -

 گفت:   طنتیبه طرف پدرش رفت و با ش کاوه

 م؟ ی بکش گاری و س  میراه بر یپدر و پسر کمی  اط؟ یح  میبر یوقت دار  قهیچند دق -

 باال رفته گفت: یبا ابروها  کیتاج

 ؟ یکش یم گاریتا حاال س یاز ک -

 :جواب داد  کاوه

 کردم.   یامتحان هی  دیحاال شا -
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برد، دور از چشم  ی م رونی و همان طور که او را از اتاق ب  دیدست پدرش را کش سپس
ماندم و داخلش    یاتاق م یتو  د یزد و به اتاق اشاره کرد. انگار با یبه من چشمک کیتاج
شت بندشان از اتاق  پ ،یشی ام را روانه اش کردم و به طور نما یگشتم. نگاه سوال یرا م

 معنادار رو به من گفت:   یرفتم. کاوه با نگاه رونیب

 جا منتظر باش.  نیهم -

خارج  دی راهرو بگذرند و از د چیرا به عالمت باشه تکان دادم و منتظر شدم تا از پ سرم
 گفتم: د،یدو یکه به طرفم م ای کامل دنیشوند. با د

 ؟ ی کرد  دایپ یزیچ -

 را به چپ و راست تکان داد و گفت:  سرش

 . یچینه. ه -

 طرف اتاق پدرش اشاره کرد و گفت:  به

 بابا و کاوه داخلن هنوز؟   ؟یموند   نجایتو چرا ا -

کنم. مگه    کاری چ دیدونم با یمنتظر باشم. نم نجای رو برد و بهم گفت هم سی نه. کاوه رئ -
 د؟ یو داخل اتاق رو بگرد  دیقرار نبود شما بر

 گفت:  منتفکر 

 داره. صبر کن.   یحتمًا نقشه ا  -

کاوه، با   یشماره   دنی آوردم و با د رونیب بمیآن را از ج لم،یبعد، با زنگ خوردن موبا  یکم
 گفتم:  ای باال رفته رو به کامل یابروها 

 کاوه ست.   -

 اتصال را لمس کردم و تلفن را کنار گوشم گذاشتم.    ی نهیسپس گز  و
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 بله کاوه خان.   -

  شیپ یرنگه. هفته  ییفلش طال  هیمن ِفَلشم رو داخل اتاق بابا جا گذاشتم؟    نیبآرتا ب -
کشوها    یتو اتاق بابا باشه. ممکنه خدمتکارا تو دیشا  دیگمش کردم. االن به ذهنم رس

 کن.  داشیگذاشته باشنش. پس خوب بگرد پ

 نشست گفتم:  یلبم م یکه کم کم داشت بر رو  یلبخند  با

 گردم.  یم  رمیباشه باشه، حتمًا. االن م -

 گفت:  ایتلفن را قطع کردم. کامل سپس

 گه؟ یم یچ -

 نه.  ای من فلشم رو داخل اتاق بابا جا گذاشتم   نیبب گهیم -

 و گفت:  دیکش ینیکه مثل من متعجب شده بود، ه  یحال در

  رمی. من میردگ  یم یداره. حواست باشه چجور ن یاومد. اتاق کار بابا دورب ادمیحاال   -
 اونجا.  ایب  یکرد  داشیاتاقم. پ

 رفت، زمزمه وار گفت:  ی که م یدر حال بعد

 بود. دیاز کاوه بع -

  یدیکل چی ه  یو رو کردم و وقت  ریوارد اتاق و مشغول گشتنش شدم. تمام کشوها را ز   آرام
را   دکشی  ی ها دینفر کل کی  دیچرا با  دمیفهم ینکردم، به طرف قفسه ها رفتم. نم  دایپ

و رو   ری کرد که بخواهم آنجا را هم خوب ز  یداخل قفسه ها پنهان کند اما عقل حکم م
 کنم.  

. و گفته  می دارد بگرد دیکوچک که چهار کل دیدسته کل کی به دنبال  دیگفته بود که با  ایکامل
آن   دی! با سدی نو یکوچک دارد که م یسه سانت ییخودکار طال  کی اش،  ید یبود که جا کل

نکردم دوباره   دایپ یزی . قفسه ها را که گشتم و چن ی کردم. فقط هم یم   دایرا پ دیدسته کل
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کشوها   یهمه   نی که پا یکم عرض یمخف یکشو   دنیبار با د نی. افتمبه سراغ کشوها ر
قرار داشت شادمان آن را   می که حاال جلو یدیدسته کل دنی. با ددمیکش  رونی بود، آن را ب

چپاندم،   ی م  بمیرا داخل ج دی برداشتم. کشو را داخل هل دادم و همان طور که دسته کل
 یواقعًا فلشش را آنجا گذاشته بود تا دروغ ربود را هم برداشتم. انگا زی م یکه رو  یفلش

با   به همه جا انداختم و بعد خواستم بروم که یو سرسر   یاجمال یهم نگفته باشد. نگاه
 باز شدن در نفسم حبس شد و ضربان قلبم شدت گرفت.  

که پشت چشمانش را نازک   ی شد. در حال انی در نما یدر جلو شیمغرور و خوش آرا یزن
را برانداز کرد. ابرو باال انداخت و آرام   میسر تا پا   رانهی مچ گ یکرده بود، با تعجب و نگاه

 انداخت و گفت:  یاخل دستم نگاهبه فلش د یاما خطرناک جلو آمد. با همان خونسرد 

 ؟ ی کرد  یکار م یچ  یداشت نجایتو ا -

آمدن به اتاق داشتم و کامالً با اجازه   یبرا  یخوب  لی را جمع و جور کردم. من دل خودم
انداختم. بدون کوچک   ری واردش شده بودم. فلش را داخل دستم چرخاندم و سر به ز 

 گفتم: ،یحالت مضطرب  نی تر

 از ورودم خبر دارن.  کی جناِب تاج -

 صدادار و ناباور زد و گفت:  یرا تنگ کرد. پوزخند شیها  چشم

 .  یکرد  ی رو کپ ی اون فلش چ  یتو  نهیو بب ادیجدًا؟ پس چطوره بهشون خبر بدم که ب -

 نگفتم که گفت: یزیو چ  اوردمی را باال ن سرم

 اون فلش رو بده به من.  -

 اما گفتم:  کردم یمخالفت م  دینبا  دیشا

رو در  سمی تونم اطالعات رئ یخانم. نم رمی گ یشرمنده م. من از شما دستور نم -
 قرار بدم.   ارتونیاخت
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در هم  می بودم اما بعد اخم ها  جی. اول گدیکه به صورتم خورد برق از سرم پر  یضربه ا  با
 رفتند. 

نم که جنازه ت  ک یتونم کار یبخوام م ؟یحرف بزن  ینجوریبا من ا یکن  یچطور جرات م -
 نشه. دایخروار آشغالم پ هی ی تو

شده بود و فکش   رهیبه صورتم خ ظیکه کج شده بود را به طرفش برگرداندم. با غ سرم
 و گفت: دی چفت شده بود. فلش را از دستم کش

فکر نکنم خوشحال شه اما حتمًا ازم تشکر   نجاستیجاسوس ا  هیبفهمه که  کی اگه تاج -
 کنه.  یم

که با نفرت   یآمد را سد کردم. به صورت زن یصورتم م  یکه داشت رو  یشخند ین یجلو
 که بود؟   انسالیزن م نی در صورتم زل زده بود چشم دوختم. ا 

کفش   یپاشنه  یرا صدا کرد. صدا  گاردهایمحکم به طرف در رفت و باد  یقدم ها  با
 رفت. با نفرت گفت:  یمخم رژه م  یرو  شی ها

 . ی ری گ یدستور م یاز ک  یفهم یحاال م -

  یدفاع را از پشت گرفتند و رو  ی. دو نفرشان مِن بختندیداخل اتاق ر   گاردهایباد ی همه
  دیام نشست. با قهی شق یرو  یزانو انداختند و دستانم را از پشت قفل کردند. اسلحه ا 

  هیگرم بود که ثان یکیپشتم به تاج دیبود. شا شهی راحت تر از هم المیاما خ دمیترس یم
 گفت:  یعصب یو با لحن دیبعد رس یا

 اتاق من؟  یتو  دیخت یچه خبر شده ر -

بودند گذشت و   دهیکه دور تا دورم گارد گرفته بودند و اسلحه کش یی گاردها ی کنار باد از 
 کرد. گفت:  ینگاهم م  یسرم آمد. کاوه هم همراهش بود و با ترس و نگران  یباال

 شده؟  یچ  نجا،یچه خبره ا -
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 که پشت سر من بود، نشسته بود، با فخر گفت: زیپشت م یصندل  یکه حاال رو  زن

 .سیبه کارکنانت باشه رئ نایاز ا شتریب دیحواست با  -

 گفت:  یبود با شگفت دهیکه تازه حواسش به آن زن جمع شده بود و تازه او را د کیتاج

 ؟ یاومد  ی! تو کِ ؟یماه -

 . دمیرا شن شخندش ین یصدا 

 . میبعد با هم حرف بزن یدزد برس  نیبهتره اول به ا  -

 بود، گفت: دیو مقتدر که واقعًا از او بع یعصب  ینگاهم کرد و کاوه با لحن کیتاج

 . رونیب دیهمه بر  -

 : دیکه دوباره غر دی بگو یزی خواست چ  گاردها یاز باد  یکی

 کنم.  ی. خودم حلش مرونیب دیگفتم بر  -

 رفتن همه، زن گفت:  با

   ؟ی کرد  رونشونی ب یبه چه حق -

 بدون توجه به زن آرام تر گفت:  کاوه

 و برش داره.  ادیمنه. خودم ازت اجازه گرفتم که آرتا ب  یفلش برا  نیبابا ا  -

در وجودم بود که   یخاص نانیانداختم. حس اطم نی بلند شدم و سرم را پا نیزم یرو از 
 دانستم.  یوجودش را نم  لی گذاشت نگران باشم اما دل ینم

 اش گفت:  رانهیبا همان لحن مچ گ زن

 بر نداشته باشه؟  ی ا  گهید زیاز کجا معلوم که چ -

 گفت:   کاوه
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  دیمن با  دیفلش رو بد  شهی آرتا با منه و منم بهش اعتماد کامل دارم. اگه م ت یمسئول -
 کار دارم.   یلیبرم خ

 زن دراز کرد و گفت: ی آمد و دستش را جلو زیم  یجلو بعد

 لطفًا.  -

  ینگفت. فقط با بدگمان یزیچ  گریفلش را داخل دست کاوه گذاشت و د یلیم یبا ب زن
ضرب   زیم  یشده و بلندش رو   کوریمان  ینگاهم کرد و پشت چشم نازک کرد و با ناخن ها 

 گرفت.  

 رو به من گفت: کاوه

 . میبر  گهید  االی -

  ریآمد. تحق یبودن خوشم نم گاردیباد  تیوضع  نیاز ا   چیسرش به راه افتادم. ه پشت
  یم یعصبان  هیکه از خالف بق ییخالفکار؟ آن هم خالفکارها یشدن آن هم از طرف عده ا

 شوند! 

 کاوه خطاب به پدرش گفت:  م،یرفت یکه به طرف در م  یحال در

 بابا.  یتو هم انگار جلسه داشت -

در  م، یکه رفت  رونی. بمیرفت  رونی و ب میجواب، از کنارش گذشت یار برا بدون انتظ  بعد
 پشت سرش حرکت نکردم. زمزمه وار گفت:  گریکنارش قرار گرفتم و د

 که تونستم جمعش کنم.  ی شانس آورد -

  یکه تا به االن داشت با نگران ا یشد و من هم پشت سرش وارد شدم. کامل یاتاق وارد 
 گفت:  دیبه ما رس یو وقت  دیبه طرفمان دو  دنمانی با د رفت یداخل اتاق قدم رو م 

 شد؟   یچ -
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 به من ادامه داد:  رو

   ؟ یکرد   داشیپ ومد؟ین شی که پ یمشکل  ؟یکرد  ری د نقدریچرا ا -

 دستان خواهرش را گرفت. گفت:  کاوه

 . هیاوک یآروم باش. فعالً همه چ -

که  یبا استرس ای مبل نشاند. خودش هم کنارش نشست. کامل  یرا رو  ایبعد کامل و
 : دیمشخص بود دارد، پرس

 فعالً؟ چرا فعالً؟   یچ یعنی -

 رو به من ادامه داد: و

 اتاق؟  ی اومد تو  یماه  ؟ینکرد  داشیمگه پ -

را که در  دی کرده ام. و بعد دسته کل شی دایرا به عالمت مثبت تکان دادم و گفتم که پ سرم
  یبه رو  یرو  یگری مبل د  یآوردم و به دستش دادم. رو رونی چپانده بودم، ب  شلوارم بیج

 اتاق چشم دوختم. کاوه گفت:  یقرمز و مشک   یآن ها نشستم و به فضا

ترسم بابا بفهمه که  یسر جاشون. م میرو برگردون دایزودتر کل دیفعالً چون با  گمیم -
  یول دیاتاق د یآرتا رو تو  ی. ماه شهیآرتا و من دردسر درست م یو اونوقت برا  ستنین

 . یبترس نقدریا  یبخوا  ادیبهت نم ؟ ینگران شد  نقدریمن جمعش کردم. حاال چرا تو ا

 و کوسن مبل را در بغلش گرفت.   دی کش یحرص یپوف

  دمیترس  یلی. خختیاعصابم به هم ر دمیرو د کهیرفتم اتاقم، اون زن یداشتم م ی وقت -
کردم معطلش کنم  یسع یلیخ  نیهم ی. برا ندتونیاتاق و بب یتو  ادیب  ینکنه بد موقعکه 

 اما نشد و اومد.  

 :دمیدر هم پرس ییاخم ها  با
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 ه؟ یخوام بپرسم که اون زن ک یم ستین یادب یاگه ب -

 گفت:   کاوه

 . راحت باش. می گروه هی  گهیما د  -

 اش داد و جواب داد: ینیبه ب ینیچ  ایکامل

.  رونیکشه ب یکه مو رو از ماست م هی . از اوناادیدوسِت باباست. اصالً ازش خوشم نم  -
خواد زودتر بره گم شه.  یدلم م  یلیبود اما انگار برگشته. خ کایوقت بود که آمر  یلیخ

 اصالً حوصله ش رو ندارم.  

 گفت:   کاوه

 گردم.   یمنم دارم بر م -

زل زده بود، با تعجب به طرف کاوه که کنارش نشسته بود   نیل به زمکه تا به حا  ایکامل
 برگشت و گفت: 

 واقعًا؟ چرا؟ تو که درِست تموم شده.  -

 لبخند زد و گفت:   کاوه

 . یخونه زندگ نیو ا  طیمح  نیرو ندارم. ا  نجای. تحمل ارمیکار م   یبار برا ن یا -

 گفت:   ایکامل

 ؟ ی ریم یکِ  -

 . گهیاحتماالً ماه د  -

 :گفتم

 شه.  یناراحت م ای حتمًا رو -
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 را صاف و خودم را جمع کردم اما بعد کاوه گفت:   میدو با تعجب نگاهم کردند که گلو  هر

 .ادیزود باهاش کنار م  -

 را تکان دادم و گفتم: سرم

  میرو برگردون دایو کل رونیب  مشیار یرو ب اخانمی رو ا…یسراغ اتاق؟ زودتر رو  میر ینم -
 . میراحت ش

 گفت:   ایکامل

 ش با من.   هی. بقادی ب شیپ ی. ممکنه براتون مشکلرونی ب دیشما دو تا بر -

 

 

 ا« ی»رو

انداخت و حس   یبه وجودم چنگ م یرا داخل دستانم گرفته بودم. احساس خفگ سرم
و تاب خوردن معده ام شده بود. معده ام   چیهم در دلم چنبره زده بود و باعث پ یبد
  دمیفهم یاستفراغ کردن ها را نم   نیا  لی کرد. دل یسوخت و درد، داشت سوراخش م  یم

 به جا بگذارم.   ی اتاق اثر  نیخواست از خودم داخل ا یو اصالً دلم نم

داخل قفِل در، سرم را باال آوردم. نفسم حبس شد. اگر   د،یچرخش کل یصدا   دنیشن با
   د؟ید  یشد و من را م یبود چه؟ اگر او وارد م کیتاج

از قبل پشت گلدان مچاله کردم. چراغ اتاق که روشن شد و   شتر یباز شدن در خودم را ب با
کنم.   یرا بستم. با خودم فکر کردم که چرا دارم خودم را پنهان م میدر بسته شد، چشم ها

 یلیاست نه من. دل  کیاجداخلش باشد ت اتی اتاق و محتو نی ا  یجوابگو دیکه با یکس
را باز   میکنم. چشم ها یام مخف  ده یکه به سبب تصادف د ار یزی ندارد که بخواهم چ
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آمدم. آماده   رونیبلند شدم و از پشت گلدان ب میکردم. دل دردم را عقب زدم و از جا
 جا خوردم.   ایکامل دنیمسخره کردن و جواب خواستن و محاکمه کردن که با د  یبودم برا

 ؟ یکن یکار م  یچ نجایتو ا -

گشاد شده بودند، به طرفم   شیعکس ها مات شده بود و چشم ها  دنیکه از د ایکامل
نتوانست دهان باز شده اش را تکان بدهد. اما بعد، از من رو   یلحظه ا یبرگشت. برا 

 نگاهش را به اطراف داد. گرفت و دوباره

 نه؟  ،یاز من متنفر بود  نیبه خاطر ا ؟یاتاق خبر داشت ن ی نکنه تو هم از ا -

 رفته گفت:  لی تحل ییصدا با

 .  ایچرت نگو رو  -

داد که بخواهم  یبودم و درد معده ام اجازه نم یآخر زده بودم. عصبان میبه س گرید
 کنم.   لی را تحل ش یرفتارها 

  یداشت دیکه کل   یحتمًا تو هم از دست گل بابات خبر داشت  نجا؟یا  یاومد  یپس چجور -
 . یبش  نجایوارد ا   یتونست یراحت نیو به ا 

 را کنترل کرد.  شیشده بود اما صدا  یرا به صورتم داد. او هم عصبان  نگاهش

  دایرو پ دایکل  میبه من خبر بده بر  یخودت به کاوه گفت ا؟ی رو یگیپرت و پال م یچرا دار -
درش قفله خبر داشته  شهیکه هم یاتاق هیداخل  یاز عکسا  دیبا ی. من چجورمیکن

هم برام مهم نبود بدونم تو   یل یاما خ  نمیرو بب نجایا  امیخواستم ب یم   شهیباشم؟ آره هم
  هیکردم حتمًا  یکنه چه خبره. فکر م یتوش خلوت م شهیهم رمردیپ هیکه   یاتاق هی
 داره.   یاز مامان توش نگه م ییزا یچ

انداختم. چرا    نی . نگاهم را پادیا یگفت. خودم گفته بودم که ب یشدم. راست م ساکت
نجات من آمده بود و من   یکردم؟ او برا  یداشتم به کار نکرده محکومش م یخود یب
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چرندم را جبران   یکردم حرف ها  یجوابش را دادم. خودم را سرزنش کردم و سع نگونهیا
 و گفتم:  انداختم ن ی نگاهم را پا ی. با شرمندگکنم

تونم درست فکر کنم. معده دردمم   ینم دمیعکسا رو د نیا  یخوام. از وقت ی معذرت م -
 شده قوز باال قوز. 

 گرفتم و ادامه دادم:  واری را به د دستم

 .  ادیب یکی. ممکنه گهید  میبر -

 را گرفت.  میبازو

 چقدر رنگت زرد شده.  -

 .  ستیخوب ن حالم اصالً  -

.  میبرو  منی. در را که دوباره قفل کرد، کمکم کرد تا سالن نشمیرفت رونیصدا از اتاق ب یب
 مبل نشاندم و گفت:   یرو

 ؟یتون ینم ای  یگزارشت رو بهش بد یخوا  ی به بابا بگم که م -

 را به چپ و راست تکان دادم و گفتم: سرم

 برم زودتر.   دیبا -

 دادم و گفتم: ایرساندم به دست کامل یم  کیبه تاج دیکه با  ییها  برگه

اتاقت بودم و   یاومدم حالم بد بوده. تمام مدت تو  یرو بهش بده و بگو وقت ن یا -
 . نمشینتونستم برم بب

 از پشت سرم حرفمان قطع شد.   یزن  یبلند شدن صدا  با

  یمثل سگ و گربه به هم م  ادمهی  یشماها. از وقت نیشد یمی چقدر با هم صم -
 .نی دیپر
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  یرو ی مصلحت یکه داخل وجودم زده شد، به حال بدم دامن زد. لبخند  ینفرت ی جرقه
 بلند شدم و به طرفش برگشتم. گفتم: یلبم نشست. به سخت

 خانم.   یبودم ماه  دارتون یمشتاق د  -

 شد. با تعجب نگاهم کرد و گفت: منیهم وارد نش   کیتاج

 برم جلسه.  دیبا  گهید  ا؟ی رو ی ومد ی چرا زودتر ن -

  یمرموز بر رو  یبا لبخند  یگفته بودم کرد. ماه   شیآنچه که برا  حِ یشروع به توض  ایکامل
ضعف نشان بدهم اما واقعًا   شیخواستم جلو   یرا از نظر گذراند. نم میلبش، سر تا پا 

  یحرف ها  دنیبعد از شن کی . تاجستمیتوانستم صاف با یاحوالم خوش نبود و نم
 گفت: عدگاهم کرد و بمکث ن  یبا کم ا،یکامل

 پزشک سر بزن.   هیحتمًا به  -

 گفت: زیپر استهزا و نفرت انگ یبا لحن یماه

نداره. خودش خوب   یاز یحرف هاست. ماشاهلل به دکتر ن ن یتر از ا  یدخترمون قو -
 .شهیم

کدامشان   چیکردم به ه یم  یبود و سع نی که نگاهم پا یزدم و در حال یزور لبخند به
 گفتم:   کینگاه نکنم، خطاب به تاج

 .رمیبود م یاز یحتمًا اگه ن -

 تکان داد و بعد گفت:   یسر  کیتاج

 کنم.   ی. برگشتم نگاهشون مزمی م یبرگه ها رو بذار رو  -

 هم گفت:  یسپس رفت. ماه  و

 .گهیمنم مزاحمتون نشم د -
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  نیتحمل ا گری رفتم. د یم رون یزودتر ب دیزد. با  رونیبا همان لبخند مرموز  از سالن ب و
 . دیپچ پچ وار به گوشم رس ای کالفه و پر از خشم کامل یعمارت را نداشتم. صدا 

 . َاه. نجایفهمم چرا باز اومده ا ی خوره. نم یزنه به هم م نیحالم از ا -

کرد، با   ینگاه م  یماه  یخال ی را گرفتم. او که تا حاال با نفرت داشت به جا ای کامل دستان
 شد. گفتم: رهی و دستانمان خ  تعجب به من

 . یستی باهام دشمن ن گهی من و د  میتو ت یچقدر خوبه که اومد -

 زد و شرمنده گفت:  یلبخند

  یاما وقت ی هست  یراض گاهتی کردم از جا  ی. تا حاال فکر میکه واقعًا حق داشت دمیفهم -
  فتیدر مورد وظا یستیخوشحال ن تتیاصالً از وضع دمیو فهم یمشکالتت رو بهم گفت

و   میبه خاطرش دعوا کن نکهیا  یبرا  ست ین یخوب یجا  ادمی ز  دمیفکر کردم. فهم شتریب
که از  یخواد به کس  یتو باشم. دلم م یخواد جا  یمدلم ن گهی. دمی داشته باش یدشمن
واقعًا حق با تو باشه و بابا واقعًا    دیدونم، شا یبا همه خسته شده کمک کنم. نم دنیجنگ

  نی . به نظرم ایباش نشیخواد تو جانش یم میخالف نباش یمن و کاوه تو نکهیا به خاطر 
  یباشه بازم نم کی کوچ مکمخوام کمکت کنم. هر چقدرم ک  یم نمیهم ی. برا هیانصاف یب

 . یبابا بشه تو باش یکارا  یکه قراره قربان  یخوام تنها کس

 آغوشش گرفتم و زمزمه کردم:  در

 خوشحالم.  -

فکر که   نی رفتم. و با ا  رونیکوتاه از عمارت ب یخداحافظ کیو با   یهم هول هولک  بعد
دادم بعد از زنگ زدن به آرتا و    حیبدهد، ترج نیاز حال بدم را تسک یهوا کم  یخنک دیشا

 بروم و رفتم.  ادهی تا آنجا پ ن،یپارک ماش یجا  دنیپرس
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ولو کرده بودم. معده ام هنوز  داده بودم و راحت خودم را   هیتک نیماش  یرا به صندل سرم
نذاشته بود که  ی ریتاث نی کوچک تر یکوتاهم حت  یرو  ادهیخنک و پ ی کرد و هوا  یدرد م

 دردم را بدتر هم کرده بود.  چ،یه

از طرف   امیآوردم. پ رونیب فمی آن را از داخل ک لمیزنگ اس ام اس موبا  یصدا   دنیشن با
 بود. بازش کردم.   ایکامل

. یقبل از رفتنت با دست پخت خودت مهمونم کن د ینشد بهت بگم. با یرفت ع یسر  -
پله ها پرت   یاز باال  ینیزم بی س یمن رو مثل گون  ینرفته چجور ادمیاما هنوز    م،یدوست

 .یاریاز دلم در ب دی . بانی پا ی کرد

 کردم و نوشتم: یجان یب ی خنده  مچهین

برم. پرتت   دیبعد. امشب اصالً حال و حوصله ش رو ندارم؛ فردا صبحم با یبمونه برا -
 شه.  ینم تی چیدونستم پوستت کلفته و ه یکردم چون م

 بعد جواب داد: قهیاز دو دق  کمتر

 بهم خبر بده.  ید یدکتر رو د نکهیبعد از ا -

 : نوشتم

 باشه.  -

شد  یاما مکثم آنقدر طوالن سم ی بنو یدیجد  امیحروف رفت تا پ   یفرستادم. دستم رو و
 .دیرس دشیجد امیکه پ

مثل آدم دو    میتونست یبود نم یدوست دارم. قبالً چ شتریرو ب دمونیجد  تیوضع -
کامل   المیرو هم شتکش کنم خ یماه  نیبزنم ا یاله  ی. به حول قوه  میکلمه حرف بزن

 راحت شه. 

 کنم را باالخره نوشتم:  انیچطور ب د یدانستم با یکه نم یحرف
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 .  یکه هست یمرس -

 : نوشت

  گهید  یاریرو از دلم در ب ینیزم بیس یاون گون  هیهستم. فقط کاف شهیهم  گهید -
 .  یبهم اعتماد کن یتون یهستم. م  شهیبعدش هم

 نوشتم:   ی. به تلخدیکش ریشدم. معده ام ت تلخ

 ،یروز  هی مونن، بازم   یکه ماگه هزار بار هم گفته باشن   ی. حترنیم  یروز  هیاما همه   -
گرفتم. مهم  ادی  یچند سال از زندگ نیا  ی که تو  هیدرس نی. ا رنیم  شتیاز پ  ییجا هی
  یم انتیبهت خ یروز  هیدوستت، همه  نیتر   کینزد  ای  ستیرئ ایبابابزرگت باشه  ستین

زده   خی سرد و   شهیهم  یخواد برا یکه دلت م حساساتتزنن به ا یگند م  یکنن و طور
  چی. من به هیتونم بهت اعتماد کنم؛ چون بعدًا ممکنه شرمنده ش ی. بهم نگو که م یباش

 به خودم.  یندارم، حت نانیکس اطم

انداختمش؛ درست کنار  ی صندل یام را خاموش کردم و رو  یرا که فرستادم، گوش امیپ
گفتن نداشت    یبرا یتبلتم. انتظار جواب گرفتن از طرفش را نداشتم و حتمًا او هم جواب

 فرستاد.  ینم میبرا  یزی و اگر هم داشت چ

نبود.  تیمسموم صشیدکتر متخصص که سر زدم و مشکالت معده ام را گفتم، تشخ به
دارو    میتازه دردم شروع نشده، برا  نکهیدارم و با توجه به ا یگفت که معده درد عصب

  میامر باعث شد تا برا نینبود و هم دیشد نقدری نوشت. قبالً هم معده درد داشتم اما ا
استرس و    دیکند که با  دیکند و تاک  زیرا تجو  یگری د یآلکا سلتزر و امترول و داروها 

کردم در  یبود که سع یپوست ری ز  یاضطراب را از خودم دور کنم. و جواب من پوزخند
 نطفه خفه اش کنم. 

  میکه رو یشوم. در حال نیآرتا کمکم کرد تا دوباره سوار ماش  م،یآمد رونیمطب که ب از 
صورتم بود   یرخش که جلو  میبست، به ن یم  میخم شده بود و داشت کمربندم را برا 

بگذارم. دستم   ششیته ر  یکوتاه دلم خواست که دستم را رو ی لحظه ا  یشدم. برا  رهیخ
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درد معده ام، به خودم آمدم. نگاهم را از صورتش   نشد  دیآمد که با شد یداشت باال م
 دلم گذاشتم. با اخم گفتم:  یگرفتم. صورتم از درد جمع شد. دستم را رو 

 بندمش.  یخودم م -

  کی صورتمان   یکه فاصله    یشده بود و کمربندم را بسته بود. با تعجب، در حال ر ید اما
نبود، به صورتم نگاه کرد. نگاهش باعث شد که دردم کمرنگ، نفسم حبس و   شتریوجب ب

و تنه اش را    ردی تا نگاهش را بگ  دیطول کش یشود. کم رهینگاهم دوباره به چشمانش خ
 ببرد.  رونیب ن یاز ماش

  ی نهیرا دور زد و خودش هم سوار شد. کمربندش را بست و آ نی را که بست، ماش در
  یم نهیکه داخل آ شی . به چشم هاندیکرد که من را بب مینظت یرا طور  نیوسط ماش

 چینبود. ه زیچ  چیبود و ه ز یکرد. در چشمانش همه چ  ینگاه کردم. من را نگاه م دمید
 توانستم از نگاهش بخوانم.   ینم یزیچ

 ؟ یخوب -

  یگرما  ی سوالش جا خوردم. در آن سرما عرق کرده بودم اما با سوال ساده اش همه   با
اصالً   میو تنم را لرزاند. حال و هوا   دیوز  سمیگردن خ یرو  ی سرد  یکش کرد. هواتنم فرو 

 شد و گفتم:  شتر یآمد. اخمم ب یبه مذاقم خوش نم 

 .  میزودتر بر  -

خسته   ضم،یضد و نق ی . از اخالقم، از برخوردم و از رفتارهادمیفهم ی شده بود، م خسته
و   دیکش  یبود. خودم هم خسته شده بودم. آه  دا یاز حرکاتش کامالً هو  نیشده بود و ا 

 داد. زمزمه وار گفت:  هیتک یصندل  یسرش را به پشت

 کار کنم؟   ی آخه من با تو چ -

دفاع کردن از خودم و غرورم را نداشتم. ساکت ماندم و سکوت کردم تا ادامه بدهد.   توان
  هیتا تک دی طول کش هینداشت. چند ثان یقصد نی منتظر ماندم تا حرف بزند اما انگار چن
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  یزیچ می د یتا به خانه رس گری را استارت زد. د نی برداشت و ماش یسرش را از صندل  ی
   .کردچقدر دلخورم  نی نگفت و ا

منتظر   نکهیشدم. بدون ا ادهیحرف پ یرا داخل برد. ب نیماش م،یدی به عمارت رس یوقت
  ی سهیو تبلت و ک ل یو موبا   فمیشدم. ک ادهیباز کند خودم پ میو در را برا   دیای بمانم تا ب

و کمکم کند    ردی بغلم را بگ ریو ز   دیای ب یخواست کس یرا خودم برداشتم. دلم نم میداروها 
بخواهد بپرسد که   یحالم را بپرسد و از سر دلسوز   یخواست کس ینم متا داخل بروم. دل

با من چه کار کند،  دیبداند با نکهیا  یبخواهد برا  یخواست کس ینه. دلم نم  ایخوبم 
جلو آمد تا کمکم کند که داخل بروم، امتناع کردم. با   یهم وقت نیهم  ی سردرگم باشد. برا

 اهش کردم و گفتم: نگ یدلخور

نبره. فقط   ییبو  ی. تو هم از فردا برو دنبال گذشته ام. مراقب باش کسرمیمن دارم م -
هوات رو    یطور  نی. ا یریمحرمانه م  تیمامور  هی حتمًا به آرش بگو که به دستور من به 

  لی میخوام. همه رو برام ا  یکنه. گزارش لحظه به لحظه ازت م کاریچ د یدونه با یداره و م
 .ادیبدون کم و ز  ،یکن یم

 را تکان داد و گفت:  سرش

 گذشته ات مشتاقم.  دنیفهم یاز خودت برا  شتریب -

راحت بود   المی و آدرس پرورشگاه را قبالً به دستش داده بودم و خ از ی مدارک مورد ن تمام 
فرزند خوانده نباشم.   یبچه   کیکه واقعًا   دمیترس یم. محال نگران هم بود نیاما در ع

 بابا هم به من دروغ گفته باشد.   نکه یاز ا  دمیترس یم

 

 

 

 »آرتا« 
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مکث به آرش زنگ زدم. بعد از چهار بوق جواب   یشدم و ب  نیسوار ماش  ایاز رفتن رو  بعد
 داد:

 آرتا؟  هیچ -

 را روشن نکردم تا تمرکزم را بر هم نزند.  نیماش

 اهواز.    رمی . گفتم زودتر بهتون خبر بدم که دارم میدب دیفردا صبح قراره بر  دمیشن -

 حالش گفت:   یب یآن صدا  با

  ؟یکار کن یاهواز چ   یبر یخوا   یگردم. م یبعد بر م رم؛یمن فقط تا لب مرز باهاشون م -
 ؟ یب د یتو هم با گروه بر ستی مگه قرار ن

 . دمیگردنم کش  یرا تر کردم و دستم را رو  لبم

 برم اهواز. دی گرفتم. گفتن با تی مامور هیخانم  ای نه از طرف رو -

 کم شد.   شیصدا   یِ حال یشده بود، چون از ب کنجکاو

 ؟ ی تیچه مامور  ت؟ی مامور  -

 ام را جمع کردم و گفتم:  خنده

 محرمانه اس.  -

  ی. بعد از مکث کوتاهدیکالفه کش ی. آرش پوفدیرس یبه گوشم م ی سگ  یعوعو  یصدا 
 گفت:

 کشه؟  یخب. چقدر طول م یلیخ -

 دونم.  ینم -

 : دیشد و غر  یعصب
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 … ینم یچ یعنی -

 شد و آرام تر گفت: مانیپش اما

 . به سالمت. یاوک -

 سپس تلفن را قطع کرد.   و

توانستم فرصت   ی. نمفتندیرا به لبم چسباندم. پس قرار بود صبح راه ب یگوش ی گوشه
با اداره   دیرا روشن کردم و با سرعت به طرف خانه راندم. با  نیرا از دست بدهم. ماش

بدبخت را   یبدبخت تر شدن آن دخترها  یتوانستم اجازه   یکردم. نم یهماهنگ م
 یسوخت. نم  یتکه شوند هم م بود تکه رار که ق  ییبدهم. دلم به حال آن آدم ها

 کشته شدن آن ها را هم بدهم.  یتوانستم اجازه  

 

 

 بعد«  »روز 

 »آرتا« 

  یتخت طبقه  ی کردم، سوار شدم و داخل کوپه ام رفتم. ساکم را رو دای خودم را که پ قطار
بعد سه پسر جوان داخل    یلم دادم. کم ینی تخت پا  یدوم انداختم و خودم هم رو 

  ی . گرماامدیخوشم ن گریشان و طرز حرف زدنشان با همد افهیو ق  پی از ت چیآمدند. ه
 رفتم.  یی تخت باال  یدادم و مثل ساکم، رو حیترج  ودنباال را به در جمع آن ها ب یهوا 

 با ما؟  یشد داداش، حال نکرد یچ -

  یان، ساعد دستم را روحال به هم زنش یو خنده ها  شانیتوجه به حرف ها  بدون
  یگوش نکنم و حت شانی کردم به صداها یرا بستم. سع میام گذاشتم و چشم ها یشانیپ
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ها بود هم فکر نکنم و خودم را   سی که به خاطر من و هجوم پل ای امروز رو تیبه عصبان
 کنم.   میاز آن محروم شده بودم تسل شبیکه محتاجش بودم و د یبه خواب

 

 

 ا« ی»رو

آن پنج دختر   یمتعجب و پر از شگفت یصدا  م،ی که شد  کیتاج یشخص یا میهواپ سوار
. غنچه کنار دستم نشسته بود و هر از  دندیخند یزدند و م یحرف م  زیر زیبلند شد. ر

که آن ها هم   م یهم با خودمان آورده بود  گاردی داد. پنج باد یبه دخترها تذکر م یگاه
بود؟ پس چرا من   ندیخوشا نقدریا  یشخص یمایاپهو کی  دنیزده شده بودند. د جانیه

بودم،    دهیبار چش نیاش را چند ییبا ی و ز  یبودمش و لوکس دهیبار د نیاول یبرا  یوقت
 را احساس نکرده بودم؟   یخاص یشاد چیه

مدت،   نی گوش کردم. ا  میزدم و تا آخر راه به آهنگ ها یرا بستم و هندزفر میها  چشم
نبود. تنها درد معده ام   دیمف  میفکر کردن ها اصالً برا  یاد یز  نی فکر کرده بودم و ا یادیز 

 کرد و بس.  یم  دتریرا شد

  ما،یشدن از هواپ ادهیبعد از پ. میدیرس یکه به امارات و سپس به دب دیطول نکش ادیز 
 رنگ به استقبالمان آمدند.   اهی دو ون س

  یداشتند اعضا شبیآورد. از د یم یبه دب بدن را ی گشت و اعضا  یبر م دیبا  مایهواپ
آوردند. آن ها را داخل سردخانه گذاشته بودند و قرار بود  یم رونیبدن بچه ها را ب

اوامر   یمنتقل شود و باق یو نصفشان هم امروز بعد از ما به دب شبی نصفشان همان د
 انجام بدهد. نچهرا هم غ یمربوط به آن ها در دب

را   گاردهایباد  دیسوار شدند. با  یگریداخل د گاردهای ها و باد از ون یکیداخل   دخترها
که داخل هر دو ون حداقل دو   مینشست یم یو طور  میکرد  یم میداخل هر دو ون تقس

توانستم غنچه   ینم یبگذارم. از طرف شانیتوانستم با دخترها تنها  یباشد اما نم  گاردیباد
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  یخواستم با او در مورد کسل بودنش و ب یچون م  رستمون بف  ی کیرا هم داخل آن  
  میها هم مجبور شد ل یدل نی هم ی اش حرف بزنم و بپرسم و جواب بخواهم. برا یحال

 !میون ها را زنانه مردانه کن

 : دینشسته بود از غنچه پرس نیکه داخل ماش ییاز دخترها  یکی

 ن؟ ی د  یبهمون پس م  یرو ک لمونیموبا -

 گفت: غنچه

 .  دیدارن یاز یفعالً بهش ن -

 را تر کردم و آرام به غنچه گفتم: لبم

 . یا یپس باالخره آقا پژمان اجازه داد ب -

 دیکش یتکان داد، آه  یکسالتش پژمان است. سرش را به عالمت منف لی دانستم دل یم
 و گفت: 

تونه دائم نگران   ی. نمادیتونه باهام کنار ب ینم یطور  نینه. باهام به هم زد. گفت ا -
 کنم.   یکار م یباشه که کجام و چ نیا

از اول هم قصدش معلوم بود. سوء    …یعوض یدرست حدس زده بودم. آن پسره   پس
بهانه پا به فرار گذاشتن. غنچه همان طور که به   ن یاستفاده کردن و بعد هم با کوچک تر 

 کرد ادامه داد: یم یشده بود و با آن ها باز  رهیانگشتانش خ

 تونه شغلم رو هم قبول کنه.  یگفت نم -

  شی را از رو میدادم و رو رون یفشار دادم. نفسم را با حرص ب گر یرا به همد  میها لب
بود   نیزدم. تنها فکرم ا یداشتم نم یگفتن نداشتم و اگر هم حرف یبرا  ی برگرداندم. حرف

استفاده کرده   چارهیکنم. از دخترک ب یم یبرگشتم، کار پژمان را تالف یوقت ،یکه به زود
 گذاشته بود.  ش یساده و مزخرف تنها ی هابهانه   نی بود و با ا
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دخترها بروزش   یکرد جلو یم یبه غنچه انداختم. بغض داشت اما سع ینگاه مین
نشان بدهد.  گرانیخواست ضعفش را به د یشناختمش. مثل خودم بود؛ نم یندهد. م

صبر   شی برا یکه نتوانسته بود کم یآن پسر را دوست داشت؟ آن پسر نقدریاما واقعًا ا
 دانست؟  یشغلش را تحمل کند؟ اصال مگر از همان اول شغل غنچه را نم  ی حت  ایکند و 

خورد و باز هم   یدل ساده اش. سال ها بود که داشت از مردها ضربه م یسوخت برا  دلم
 کند. احساساتش را کم کند و سردشان  ینتوانسته بود رو 

  یخواست م یآمد. اگر م یبا خودش کنار م  دیبود اما اول خودش با  زیرقت انگ حالش
احساساتش شده    میدر وجودش نبود و تسل ینفرت  گری توانست از گروه برود. او حاال د

  ای بخورد  ی شتریب یتوانست ضربه   یخورد. هر لحظه م یکار نم نی بود. به درد من و ا 
  بانشی روز که حس عذاب وجدان گر کی ضربه بزند. مثالً  نگرا یبه خاطر احساساتش به د

خودش   یحت  ای لو بدهد و خودش را تبرئه کند.  سی تواند همه مان را به پل یرا گرفت، م
را تبرئه هم نکند و به خاطر آن حس عذاب وجدان مسخره اش حبس را جان بخرد تا  

دهانم بردم و   لرا به داخ نم ی . لب پاندیرا بب ش یکارها  یگناهانش پاک شوند و جزا 
 تاسف خوردم. هنوز هم بچه بود.  شی برا

انداختم. به   یکنجکاو دخترها نگاه یها افهیبه ق م،یکرد  یشهر که گذر م یها  ابان یخ از 
چشم دوخته بودند. نگاهم را    رونیبودند و با دهان باز به ب دهیچسب  نیماش یپنجره ها 

که هر   یبلند و مردم ی کردم به ساختمان ها  یشادشان گرفتم و سع یها افهیاز ق
  نی ا  یبرا گرید یکه قرار بود هفته   یداشتند فکر کنم و به اتفاقات یمشکل  کی کدامشان  
 ر نکنم.فک فتدیدخترها ب

 چه بزرگ و قشنگه.   نیاون آسمون خراشه رو بب -

 گفت:   گری دختر د کی

  ینجوریبپوشن. اما انگار ا ده یپوش یلباسا   دیبا  نجایمردم ا   یکردم همه  یمن فکر م -
 .  ستین
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 دادم:  حیبه طرفشان برگردم توض نکهیو بدون ا  دمی کش یقیعم نفس

که  نهی ا  شیزناست. اما خوب یبرا یمردا و چادر مل یدشداشه برا   نجایلباس مردم ا -
لباس   ادی ز  دیگردشگرا هم نبا   ی. ولنجایا  ادیگردشگر م یلیچون خ ستین یحجاب اجبار
 باز بپوشن. 

 : دیاز دخترها با شک پرس گرید یکی

 با چادر؟  م؟یقراره مدل باش ینجوریما ا -

 زدم و گفتم: یشخندین

 .دینیب یم -

کردم بحث را منحرف کنم و فکر دخترها را که حاال   یو سع  دمیکش ی قی بلند و عم نفس
 هم گفتم: نیهم یبکشانم. برا یگری د یساکت شده بودند به جا

 . شهیقشنگ م یلی. خدینیرو بب نجایا   یشبا دیبا -

را   ییزها یغنچه به راننده ها چ  م،یشد ادهیکه پ ی. همگ میستاد یا  کی عمارت تاج یجلو
 م،یرا که رد کرد  اطیرنگ ح  یکرد. درِ بزرگ و قهوه ا  مانی د به داخل راهنماگفت و بع

شگفت زده شدن دخترها را   شتریب ی. حوصله میباغ مانند عمارت شد  اطِ ی وارد ح
  یبزرگ و بلند قد را باز کردم و وارد قصر بزرگ ییطال  رِ وقفه به داخل رفتم. د ینداشتم. ب

قرمز   یوارها یتوجه به د یبود شدم. از سالن گذشتم. ب دهی خودش خر یبرا  کیکه تاج
توجه به لوازم مدرن   یب متش؛ی گران ق  یو تابلوفرش ها شی رو ییطال  یرنگ و نقش ها 

  یداخلش م هشیکه هم یباال رفتم. و به اتاق یبه طبقه   شیها  قهی و مجسمه ها و عت
 ماندم قدم گذاشتم.

  یآوردم. خودم را رو  رونیب  بمیتلفن را از ج لمیاتاق که شدم، با زنگ خوردن موبا وارد 
که   یرا بستم و در حال میاتصال را زدم. چشم ها ی. دکمه  دمیتخت انداختم و دراز کش
 کردم، جواب دادم. یشال را از دور گردنم باز م
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 آرش؟  هیچ -

 خبر بد دارم.  هیخانم  -

 باز شدند. گفتم: میمتوقف و چشم ها  میها دست

 شده؟  یچ -

 زد گفت:  یکه نفس نفس م  یحال در

مونده رو که هنوز به  ی و اومدن هر پونزده نفر باق دن یکمپ رو فهم یجا  سایپل -
 رو هم گرفتن. نجایا نی کردن. همه مسئول ر یمنتقل نشده بودن، دستگ شگاهیآزما

  یهم چفت شدند. آن آرتا  یرو  میتخت نشستم. دندان ها  یو شدم و ر  زیخ مین
 … یلعنت

  یآورده م رونی بدنشان ب ی شدند و اعضا  یمنتقل م شگاهیبه آزما  یها در دو ِسر بچه
افراد را   یها به کمپ رفته بودند و باق  سیرفته بود، پل شگاهیاول به آزما  یسر  یشد. وقت

 جمع کرده بودند.  

   س؟یرئ یاگه لومون بدن چ  -

را داخل پوست دستم فرو کردم. بدون جواب دادن به   میرا مشت کردم و ناخن ها دستم
 : دمیسوالش، پرس

 شد؟   یگروه اول چ -

 . مشونیفرستاد  شبی همون د -

  یتوانست شعله  یتوانست آن پانزده نفر را جبران کند. نم یبود اما نم یخوب خبر
به آرش بدهم، تلفن را قطع کردم. فشار   یجواب  نکهیخشمم را کم رنگ کند. بدون ا 

  ن یخواهد ا یاحمق. حتمًا م ی احمق. آرتا  یشد. آرتا شتریب لی دور موبا میانگشت ها 
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  نیخواهد آن ها را هم نجات بدهد اما ا  یم  تماً پنج دختر را هم از شرم نجات بدهد. ح 
 دهم.  یرا به او نم یکی   نیا  یاجازه    گریدهم. د یاجازه را نم

  یکردم و وقت یکیرفتم. پله ها را دو تا  رونیمحکم از اتاق ب ی شدم و با قدم ها بلند
  شیزد، صدا  یبود و با او حرف م گاردهایاز باد یک یغنچه که کنار   دنی با د دم،یرس نی پا

  رونیاشاره کردم و زودتر از او، از ساختمان ب  اطینگاهم کرد، با سر به طرف ح  یکردم. وقت
 رفتم. 

رفتم و   ی که داشتم قدم رو م یرفتم و وارد باغ شدم. در حال نی در را پا ی جلو یها پله
دادم،  یقرار م   تیام همه جا را مورد عنا  یو نگاه عصبان میاخم ها  ی کور کرده   ی با گره 
 رگشتم.غنچه متوقف شدم و به طرفش ب  یپا  یصدا   دنیبا شن

 خانم؟  ای شده رو یچ -

 گفتم:   تیعصبان با

 کردن.    ریبچه ها رو دستگ ی اومدن باق  سایپل -

 گفتم:  دی بگو دیدانست که چه با  یکه به من من افتاده بود و نم ی. در حال دیپر رنگش

اشتباه به خاطر حماقت و اعتماد    نیکنم. ا خت یخوام توب ینم ، یخواد بترس ینم -
 من بود، نه تو.  یجایب

 شد. یاش سوال افهیق

 شما؟  یجا یاعتماد ب -

 دادم و گفتم:  رونی را با حرص ب نفسم

. میشدن رو جبران کن ری که دستگ یبدن پونزده نفر ی اعضا دی. با ریوقت بگ  یاز مشتر -
  نگیمدل ی به بهونه  م یابخو م یفرصت ندار گهی. دیو خودت حلش کن  رانیا  ی برگرد دیبا

 . یکن یم  دای. هر طور شده اون پونزده نفر رو پادیتا باهامون ب میکن ی رو راض یشدن کس
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که به آن ها   ییداخل باغ دادم و بدون توجه به شکل ها  ینیتزئ ی را به درخت ها نگاهم
 کردم افکارم را جمع کنم.  یداده بودند، سع

 . میاریرو به زور ن یوقت کس  چیه نی خانم شما که گفته بود یول -

را کنترل کنم و   تمی. نتوانستم عصباندیطرفش برگشتم. حس کردم خون به مغزم نرس به
  ادی را بشنود، فر میصدا  گاردهای باد ا یاز دخترها   یممکن است کس  نکهیبدون فکر به ا 

 زدم: 

داره که به خواست خودشون   یتیاهمچه  رنیقراره بم  یداره؟ وقت  یتی چه اهم گهید -
 نه؟   ایباشه 

 نگاهم کرد. آرام تر و مصمم تر گفتم: ینگران با

  تیکدوم قاتل رضا  ی. برا ستیبرام مهم ن تشونی رضا گهیقاتلم، مگه نه؟ د هیمن   -
 باشم.   یقاتل درست و حساب هی  دیمقتول مهمه؟ اگه قراره قاتل باشم، پس با

 آرام تر گفتم:  میرا رو هم فشار دادم و بعد از باز کردن چشم ها  میرا تر کردم. پلک ها لبم

رو   گهی د یهماهنگ کن که نصفه  ایرو ارسال کن و با مشتر  میکه دار ییاون اعضا  -
 بفهمن.  دی . نبایارین سیاز پل ی . حواست باشه حرفمیفرست یم رترید

 دادم:  ادامه

لومون داده    ای بده چون ممکنه اون عوض افهیق ر یی. تغرانی ا  یگرد  یامروز بر م   نیهم -
 باشن. در ضمن… 

 شدم.  رهی چشمانش خ به

 دستت بود و اخراجش کردم…   ریاون پسره که ز  -

 فرهاد؟  -
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 . رهی بم دیبا -

 و چشمانش درشت شدند. دندی باال پر شیابروها 

 … ی ول -

  نیخواست ا  یدانستم که نم ی و م  دمی کمتر شده بود. آرام تر وسط حرفش پر تمیعصبان
 اما حرفش را با حرف خودم ادامه دادم:  دیرا بگو 

  نیا  یمدت برا   نیا  یکه تو  یاسم هر کس ستی. لدیآدم بکش ستی شما قرار ن یول -
  ا ی گاردیگرفته تا باد  نیماش  ی. از راننده یدی رو به آرش م یمحموله باهاش کار کرد 

فقط   د یبگو دقت کنه که با  یکنه تا خودم برگردم. ول شونیمسئول. به آرش بگو زندان
 کشمش.  یخودم م  ادی ب ومشونکنه، خون از دماغ هر کد شونیزندان

محموله، توسط    یکه برا یاز گروهم آدم کش باشد. به جز افراد یخواست کس ینم دلم
کدام   چیکشتم. ه یافراد را در صورت لزوم خودم م ید، باقشدن یکشته م شگاهیدکترِ آزما 

آن   میشد  ریخواست اگر دستگ یکار را نداشت. دلم نم نیا  یآرش اجازه   یاز افرادم حت
نداشته باشند. من که در لجن بودم،   یزندگ یها به خاطر قتل اعدام شوند و حق ادامه 

کرد.   یآنها فرق م  یهزار نفر، اما برا ای کرد که بخواهم صد نفر را بکشم  ینم یفرق گرید
  یلجن زار م  نیو مثل من وارد ا  دی جد ییایکشتند، وارد دن ینفر را م کی اگر آن ها 

 شدند.

 لب گفت:  ری سرش را تکان داد و ز  یبا ناراحت غنچه

 چشم خانم. -

  دمیآرتا را گرفتم و د یر آوردم. شماره  د بمیاش گرفتم و تلفنم را از ج  افهیرا از ق نگاهم
 :دمیاست. غر   ستادهیکه غنچه هنوز آنجا ا 

  ینره اول به خلبان زنگ بزن  ادتی. یبرگرد  دی! برو زودتر آماده شو بایساد ی هنوز که وا -
 رو برگردونه.  مایکه هواپ
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 که هول شده بود، گفت:  یعجله در حال با

 باشه خانم، چشم. -

مهم   زیچ  چیه م یبرا گری. تلفن را کنار گوشم گذاشتم. ددیان دوسپس به طرف ساختم و
بفهمد که به  کی شنود گذاشته باشند، مهم نبود اگر تاج لمینبود. مهم نبود اگر داخل موبا 

  یخراب  نی که من باعث ا دند یفهم یمهم نبود اگر همه م  یاعتراف کرده ام، حت سیپل
 به بار آمده ام.  ی ها

 بله؟  -

  ینداشتم، به آرام میدر گلو  یاد یفر  چیکه ه یدلخور بودم. در حال   ت،یاز عصبان شتریب
 گفتم:

   ؟یکار رو کرد  نی چرا ا -

. دلخور بودم اما نه از او، از د یچیپ یمنظمش در گوشم م  ینفس ها  یکرد. صدا سکوت 
 خودم.

 ها؟    ؟ی کار رو کرد نیچرا ا  ؟یچند بار بپرسم تا جواب بد  دیبا -

 داد.  یمن یجواب هنوز 

 کردم.   ی. من خودم حلش میکرد  یبهم اعتماد م  دیبا -

 بلند شد. خش داشت اما او هم آرام بود. یبه آرام شیصدا 

 ؟ یبا جوون مرگ کردن چند تا آدم حلش کن ی خواست یم  ؟ یکرد  یحلش م -

منجر   ادمی به فر ،یدلخور نیتوانستم آرام باشم. دلخور بودم و ا  ینم گری داشتم. د بغض
 شد:



 ت ی مامور 

 
274 

 

  یبود جواب اون همه مدرک نیرو بهت اعتراف کرده بودم. ا یمن که همه چ یِد لعنت -
   ؟یکه بهت داده بودم؟ قرار بود از پشت بهم خنجر بزن

 چنگ زدم.  میموها داخل

اون وقت من تمام   یکرد  یصبر م  دی با. یکرد  یصبر م  دی . بایکرد  یبهم اعتماد م  دیبا -
  یدرخشان تو یپرونده   هیشد   یدادم و م یم  لیباندم رو کَت بسته بهت تحو  یاعضا 

 . یبهت که جواب اعتمادم رو خوب داد نی. آفرنیسابقه ات. آفر 

 ادامه دادم:  یآوردم و با دلخور نی را پا میصدادار زدم. صدا  یپوزخند

تونم بهت اعتماد کنم   ینفر اعتماد کنم. فکر کردم م هیتونم به  یمن… من فکر کردم م -
  نی بعد از ا یانتظار دار ؟یدار ی. االن چه انتظاریا یکمپ هم ب یو اجازه بدم که تا تو 

  تی رو من هدا تیمامور  نیکنم؟ بهت گفتم اجازه بده ا   یباهات همکار یکه کرد  یکار
بهت  یکن  یفکر م ؟یکمک من حساب کن یرو یتون  یم  یکن یم به بعد فکر نیکنم. از ا
  ایبه رو ینجوریا  یکه خواست یزرنگ یلیخ ینکنه فکر کرد  ؟یبکش نمی که پا دمیاجازه م

  یاشکال  گهیچسبه و م یبهت م لیاونم با کمال م یحتمًا فکر کرد  ؟ ی مهرانفر خنجر بزن
  یم ی! فکر کرد یبکش نمی پا  دمینداره من اجازه م ینداره من تا تهش باهاتم؟ اشکال

 عاشقتم؟  ینکنه واقعًا فکر کرد  ؟ی با من بکن  یکار نی همچ یتون

خواستم   ی. منمیخواستم قبلش دست و پا زدنش را بب یخواستم قطع کنم اما م یم
 کند. گفت:  یاز خودش م یچه دفاع نمیبب

 یاگه قراره خودت رو نابود کن  رن؟یاون همه آدم بم  نمیتونستم بب  یم یمن چطور -
تو که در   ؟یتا زنده بمون یر یرو هم بگ هیجون بق ی خوا یپس از االن نابود کن. چرا م

حتمًا اون   ؟ یگناه باش یچند روز قبل از مرگت ب یخوا  ی. پس چرا نمیشیاعدام م  تینها
  ینابود بشه پس پول م ستیپول؟ مگه اون باند قرار ن ؟ی به خاطر چ رن؟ی بم دیآدما با 

 ...؟ کاریخواد چ

 زد.  یداشت حرف م یادی ز  گری. ددم یحرفش پر وسط
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دارم.  از یباند هم به پول ن نیا   یدارم. برا از یباند ن  نینکنم به ا  دایمن تا گذشته ام رو پ -
  نکهی. بعد از ایریبگ میبرام تصم دمیرو نفهمم بهت اجازه نم زیهمه چ نکهیتا قبل از ا

 هم فقط با قانون سر و کار دارم نه تو. دمیفهم

 باهام حرف…  یطور  نیا ینکردم که دار  یگزنده است. من کار اشتباه یلیحرفات خ -

 و گفتم:  دمی زدم و با نفرت وسط حرفش پر  پوزخند

  هی  یخوام حت ینم گهیکه بهت گفتم. د یسراغ اون کار یو بر یبهتره دهنت رو ببند -
 سیپل  هیسراغت و قاتل    امی االن بلند شم و ب  نیکلمه هم بشنوم. چون ممکنه هم

 ناکامم بشم. 

  گریتلفن را قطع کردم. و با خودم گفتم که د  دیبگو  یزی اجازه بدهم تا چ  نکهیا  بدون
 دخالت کند.  میدهم که در کارها  یاجازه نم

کردم.   یخودم را جمع م دیچشم دوختم. با لمیموبا  یصفحه و به   دمی کش یقیعم نفس
  نیا  نکهیقبل از ا دیکردم. با  دای کردم. شماره اش را پ یخودم را جمع و جور م دیدوباره با

کردم. سه    یرا راحت م المیشدم و خ یرفتند، از شرشان خالص م یپنج نفر از دستم م 
 گفت:  ی. به عربادبوق نخورده بود که جواب د 

 .دی بفرما -

 :گفتم  یعرب به

   ؟ی. وقت دارنمتیبب دی. امروز با امی سالم تمنا. رو -

 شد. گفت:  متعجب

 چرا اون دختره تماس نگرفت؟   ؟یسالم دختر. حالت چطوره؟ دخترا رو آورد  -

 دادم و جواب دادم: رونی را آه مانند ب نفسم

 . نمتیب یعمارت. م ای. امروز بهی طوالن  حشیتوض -
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 .نمتی ب یم  زمی باشه عز -

ها هر کدام پخش و   گاردیرا که قطع کردم به طرف عمارت برگشتم. دخترها و باد  تلفن
نفر هم   کی باشند و  فتیدونفر دونفر سر ش د یگفتم که با  گاردهای پال بودند. رو به باد

استراحت    یل نگردند و دونفرشان بروند برا و  یخودیهمراه من باشد. و گفتم که ب دیبا
 بمانند.  داریشب ب دیکه با

را جمع کرده بود و حاضر و   لشیهم از پله ها باال رفتم و وارد اتاق غنچه شدم. وسا بعد
  راتییتغ نی آخر  نهیداده بود و داشت داخل آ رییاش را هم تغ افهیرفتن. ق یآماده بود برا

 من به طرفم برگشت.  دنیکرد که با د یرا اعمال م

شدم.  رهیخودم بود خ یکه دست پرورده  یدادم و به دختر هیتک شی رو به رو  وارید به
گرفته بود اال اعتماد کردن   ادی را خوب   زیگرفته بود. همه چ ادیدادن را   افهی ق ریی خوب تغ

 .  رمیبگ ادشی  یرا. درست مثل خودم که نتوانسته بودم درست و حساب

 ترحم گفت:  دیو شا یکه با مهربان دیدر صورتم د  ی زیدانم چه چ ینم

 کنم.   یحلش م د،یکنم نگران نباش ی. خواهش مرمیمن دارم م -

چه کار کند،   دیداند با یدانستم م یم  نکهیهم با ا  نیهم  ی. نگران بودم برادمیکش یآه
حال، آرام و شمرده شمرده شروع کردم به  یب ی. مثل آدم ها میدادم دوباره بگو حیترج

 ام.  یتکرار  یگفتن حرف ها

  دیاگه خواست د؛یآدم بدزد  ابونیاز کوچه و خ دی. اگه خواست دیبکن یهر کار دیاجازه دار -
دلم به   گهیهمه شون با منه. د  تی . مسئولدیاجازه اش رو دار گه،ید زی هر چ  ای  دیآدم بخر
. دیافتضاح رو جمعش کن نیزودتر ا  دیشده با  یسوزه. فقط هر طور  ی کس نم چیحال ه
حل شده   ی بهم زنگ بزن که همه چ یغنچه. لطفًا فقط وقت پرمس یرو به تو م  یهمه چ

.  رنیبم دیدهنشون رو باز کنن همه با  نکهیزندان هم قبل از ا ی تو  یا ی باشه. اون عوض
کنه و بخره.  دایرو پ یکیزندان   ینگهبانا  یاز تو  د یکنه؟ با  فشیرد یبه آرش بگ  یتون یم

اون نگهبانه رو بکشه. ها نه.   دیبا آرشرو بکشه. بعد  گهید  یاونا  دی بعد اون نگهبان با 
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آدم  دیکنه تا خودم برگردم و بکشمش. شماها نبا  یاون نگهبانه رو زندان دیآرش با 
 کشم.  یآدم م نجای. فقط من ادیبکش

  یبود و با نگران ستادهی ا م یکه رو به رو  مدیفهم یشد. فقط وقت کم ینزد  یکِ  دمینفهم
فرد رو به موت   کی کرد که انگار  یرفتار م یرا گرفته بود و طور میکرد. بازوها  یبراندازم م

 . ستادهی ا  شیجلو

 خانم؟  ایرو  دیخوب -

ام را   هیبرداشتم. تک میبازو  یدستش گذاشتم و دستانش را از رو  ی. دستم را رو دمیخند
 گرفتم و گفتم: واریهم از د

 شه.   ینم نی. بهتر از ا می خوبم… اصالً عال -

 زدم و با همان حالتم گفتم:  یبود. پوزخند یاش سوال افهیق

 هان؟  ؟ ی ری بم یخوا  ینداشته باش. نکنه م یبرو دنبال کارت دخترجون. به من کار  -

بود و به من که داشتم از در  ستادهی کرد. مات وسط اتاق ا ینگاهم م یبا نگران هنوز 
کرد که   یهم فکر م   دیشا ایشده ام؟  وانهیکرد د  ی شده بود. فکر م رهیرفتم خ یم رونیب

فرق داشته   دیدانم. شا ی. نمدمیبا جنون فرق دارد؟ خند یوانگیجنون گرفته ام؟ مگر د
 باشد. 

 کردم.   یاستراحت م یتا آمدن ترنم کم  دیام را جمع کردم و به اتاقم رفتم. با خنده

 

 

 »آرتا« 

در وجودم چنبره زده   یو داخلشان چنگ زدم. حس بد دم یکش میرا داخل موها  دستم
شدم به   یشد و مجبور م یاز کنارم رد م  یکس ی قطار بودم و هر از گاه  یبود. در راهرو
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  یمانده تا کوپه را ط  یگرفتم، فاصله   میرو به رو  ری را از کوپنجره بچسم. نگاهم  ی شهیش
 باال را باز کنم.  یپنجره   یگند داخل، مجبورم کرد تا ال یشدم. بو نمانیکردم و وارد کاب

چه قدر سرده؟ اون المصب رو چرا باز   رونیب ینیب  یعمو؟ مگه نم یکن  یم کاریچ یهو  -
 ؟ یکن یم

بود و به قول خودشان لش کرده   دهیدراز کش نی تخت پا   یکه رو یچپم را به پسر  نگاه
کرد و منتظر بود تا پنجره را ببندم. با نفرت   یباز نگاهم م مهیبود انداختم. با چشمان ن

 گفتم:

 .  نیدیکش یرو م تون ی زهرمار نیبعد ا  نید یرس یم  نیکرد   یبهتر بود صبر م -

که با تنفر    یبلند شد و در حال  شی ناباور از جا ی. با حالتزد یباز شدند. پوزخند چشمانش
 : دیداده بود غر ن یاش چ ینیکرد و به ب ینگاهم م

 نکنه تو؟  ره؟یخواد جلومونو بگ یم یک -

بود،   دهیتخت من خواب نی که پا یشانه ام قرار گرفت و پسر یرو  یزدم. دست پوزخند
دوستش  یزورش را به رخم بکشد به شانه ام فشار آورد و بلند شد. جلو نکهیا  یبرا 
 کرد، خطاب به دوستش گفت: ینگاهم م یو همان طور که با قلدر  ستادی ا

 . میهست رفع و رجوش کن یشده ماهان؟ مشکل یچ -

 و گفت:   دیاش را باال کش ینیبود، ب دهیتخت باال خواب   یکه هنوز رو یگری د پسر

 . نی همه رو پروند گهی د دیبکپ دیر یبگ -

 : دمیفشار دادم و غر  گری را به همد میلب ها کالفه

سر جاتون و صداتون در  نی نیرو نپروندم بش نی که زد  یزیتا به قول دوستتون هر چ -
 .دینی ب یوگرنه بد م ادین
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خنده   یتمسخر و حال به هم زن بود. صدا  یاز رو   شانیخنده. خنده ها  ریز  زدند
  شانیچشم ها ی و جلو دمی زدم. خند شخندیصدا ن ی. من هم بنطوریهم هم شانیها

 آوردم.  رونیرا ب  فمیبردم و ک بی دستم را داخل ج

 ؟ یکن یچه غلط یخوا  ی. مثالً م یباشه حاج  ریخ ید یخواب د  -

گرفتم. با   ش یچشم ها  یدم و جلوآور رونیب فیام را جمع کردم، کارتم را از داخل ک خنده
 گفتم:  دیزمزمه وار و با تهد یلحن

مبارزه با مواد   سیپل ،ینوشته. سرگرد آرتا سلطان یچ ینیب یم یاگه سواد داشته باش -
 مخدر. 

. پسرِ  دی. خودش را عقب کشدی بود، پر  ستادهیکه جلوتر ا  یکارت، رنگ از رخ پسر دنید با
 .  دیکش یهم که اسمش ماهان بود انگار نفس نم یعقب

رو ندارم. پس بهتره   یدردسر اضافه ا چیه یکه امروز حوصله   ارهیشانس باهاتون   -
 کنم؟   تونیبا دستبند حال ای  رفهمهی. شدیر یو خفه خون بگ دیکه گفتم رو بکن  یکار

 : دمیکه غر ندیبگو  یزیپته کنان خواستند چ تته

 بساطتونو. دیجمع کن -

شدند.  لشانیبود، مشغول جمع کردن خودشان و وسا دهیاز سرشان پر یجیکه گ  یحال در
هنوز نشئه بود. با  زیبود اما، فارغ از همه چ ده یخواب یی تخت باال یکه رو  یآن پسر

تحملشان    گری چند ساعت د  د یتختم رفتم. با یگرفتم و رو  تشینفرت نگاهم را از وضع
 گر… ی کردم. فقط چند ساعت د یم

 

 

 ا« ی»رو
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چشمم را   یکه جلو  یمطلق یاهیجز س دمید  ینم یزی . چاهی بود و س کی جا تار همه
  کی   میشوم. چشم ها ینفسم تنگ شد و احساس کردم دارم خفه م کباره یگرفته بود. به 

افتاده    رونیب یهوا تقال کردم. دهانم باز بود و مثل ماه یجرعه ا  یضرب باز شدند و برا
بسته شده   یصندل  کی  یبسته بودند و رو  ستانمزدم. پاها و د  یاز آب نفس نفس م 

بود   ییتندم تنها صدا  ینفس ها  یشدم. صدا رهی خ میرو به رو یکم سو  یبودم. به فضا 
 . دیچی پ یکه درون اتاق م

دور و اطراف من   د،یتاب ینامعلوم م ییکه از جا ی بود و نور کی و تار   اهیاطرافم س  یفضا
. با  دیچک ی م نی پا میگرفته بود و از موها انیرا روشن کرده بود. آب از سر و صورتم جر

ظاهر شده بود، از ترس تکان   یکه به طور ناگهان م،یهوشنگ جلو ی  افهی ق دنید
 : دمیغر  دم،یلرز   یه از سرما مک یاخم کردم. در حال  آمدمخوردم. به خودم که  یمحسوس

 بازم کن.  ای. بای زود باش ب نجا؟ یا  ی آورد یمن رو چجور  ؟یخوا  یم  یاز جون من چ -

 آورد، گفت: یدلسوز را در م یآدم ها  یکه داشت ادا یزد و در حال زیتمسخرآم  یشخندین

. آخه زمیعز ی نبود  نجا یکوچولو. اون وقت االن ا  یاومد   یهمون موقع باهام راه م  دیبا -
   ؟ی داشت که همه مون رو بهش فروخت  یاون پسره، آرتا، چ

بودند که من مجموعه را   دهیبودند. فهم دهی. فهمدی حبس شد و زبانم به فکم چسب نفسم
  یکارم تمام است. من را م گر یرا اعتراف کرده ام. د ز یکرده ام و همه چ یمعرف سیبه پل
کنم   دایدست پ  قیبتوانم به حقا  نکهیبدون ا  زیکشد و همه چ  یمن را م کید. تاجکشن

 شود.  یتمام م

آمد. به  یرعشه به جانم افتاد. آرام آرام جلو م  ،یخونسرد کس  یقدم ها  یصدا   دنیشن با
خوردم که   ید یشد. جا خوردم و تکان شد  انیصورتم نما  یجلو  کی تاج  ی افهی ق کبارهی

صورتم خم شده بود    یهمانطور که رو  کی. اما تاجفتمیب نیزم یبود از پشت رو کی نزد
ترسناک خطاب به هوشنگ   یشخندیرا گرفت و با ن یدلزل زده بود، صن میو به چشم ها

 گفت:
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 م؟ یکن  یم کاریکارا چ انت یما با خ -

 جواب داد: یطانیش  یبا لحن هوشنگ

 .میکن  یم  کهیت کهیبدنشون رو زنده زنده، ت -

و تا چانه    دیگونه ام کش  یدستش را نوازشگرانه رو کی . نفسم حبس شد. تاجدیلرز  تنم
. در دیفشارش داد و سرم را باال کش یگر یچانه ام مکث کرد. با وحش  یام ادامه داد و رو

اش   ینیکه به ب  یصورتش نبود و در حال  یهم رو شخندیاز همان ن  یاثر  گریکه د یحال
 کرد، گفت: یم  همداده بود و متنفر نگا نیچ

خبر بدم. اون پسره، آرتا، با کل خانواده اش… همه   هیخوام بهت   یقبل از مرگت م -
  ادته؟ی رو که  دایتو. آ یمردن. همه زجرکش شدن. فقط به خاطر حماقت و خودخواه

  یکردن. مادرش رو هم که حتمًا م یداشتن پوست تنش رو جدا م  یزد وقت یضجه م
   ؟یناسش

نمانده است. رو به صورت ماتم،   یدر بدنم باق  یکردم روح یپلک زدم. حس م ناباور
 زد و ادامه داد:  یپوزخند صدادار

سگا شده.   یغذا  گهیمگه نه؟ اما اون حاال د ،ی عاشقش بود  ؟یشه نشناس یمگه م -
 .  یریشکل ممکن بم نیحاال هم نوبت توئه که به بدتر

روانه شدند. آن ها به  میکه اشک ها دینکش هیند. به ثانز  یکردم قلبم نم  یم احساس
 خاطر من مرده بودند. به خاطر من.

خودم از خواب   غیج یزدم و با صدا  غی. جد ی را کش میزد و موها  یطانیش یا قهقهه
شده بودند و   سیخ م یزدم. گردنم و لباس ها یتخت نشستم. نفس نفس م ی . رودمیپر
 با عجله داخل آمد.   ینشسته بود. دختر یام عرق سرد یشانیپ یرو

 خانم؟    ایشده رو  یطور -

 نگاهش کردم.  یجیرمق و با گ یب
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 دم… یرو شن  غتونیج یدر بودم صدا یجلو -

 گفتم:  یحال  یو با ب دم یحرفش پر وسط

 .  رونی برو ب -

 گفت:  یسمج با

 …  فوت شه نکهیمامانم قبل از ا  ارم؟یبراتون دمنوش ب دیخوا یم -

 ادامه داد: ی از مکث کوتاه بعد

  یخواب بد م یلیکرد. منم خ  یبرام گل گاو زبون دم م دمید  یکابوس م یوقت شهیهم -
   ارم؟یشما هم ب یبرا  دی خوا یهمراه خودم دارم. م کمی شهیهم  نیهم  یبرا نمیب

  رون یکه برود ب  میبزنم و بگو ادی دختر پر حرف فر  نی را بکشم و سر ا می خواستم موها  یم
. تنها سرم را به عالمت مثبت تکان  دمید یرا در خودم نم یانرژ نیبگذارد اما ا  میو تنها

 تخت رها کردم. یدادم و خودم را دوباره رو

. باز معده ام  دی چیکه آورده بود، داخل اتاق پ یدمنوش یبعد دوباره وارد اتاق شد. بو  یکم
نم استرس را از خودم دور کنم، معده ام کار  سوخت. دکتر گفته بود اگر نتوا یداشت م
 کار را بکنم؟  نیتوانستم ا  یدهد اما چطور م یدستم م

 . رمی م گهی خانم، براتون خوبه. با اجازه، من د دیبخور -

بود که قرار بود به فروش بروند. از پشت به قامتش نگاه کردم و   ییاز همان دخترها یکی
قرار بود از من متنفر باشد و حتمًا   یگفتن با او نداشتم. به زود یبرا  ی گذاشتم برود. حرف

دمنوش آماده کرده خودش را لعنت خواهد کرد و با خودش فکر خواهد کرد   میبرا  نکهیاز ا
 ! رمیبم من از ترس کابوسم  اشت گذ  یم دیکه با

به  دم،ینوش یم  وانیداخل ل ات یکه جرعه جرعه از محتو  یتخت بلند شدم. در حال  یرو از 
کار   نیکرده ام واقعًا هم یهمکار سی که من با پل  دیفهم یم  کیخوابم فکر کردم. اگر تاج
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آرتا را   یقدر ساده خانواده   ن ی کشت و هم یطور راحت من را م نیکرد. واقعًا هم  یرا م
 ینم یکه حت   ییشکنجه ها  نی بلکه با بدتر ،یسادگ   نینه به ا همکرد. آن  یقتل عام م

توانم قبل از   ی. اما نه. نمکی مختص به تاج یی . شکنجه هانمیتوانم در خواب هم بب
 توانم اجازه بدهم آرتا همه مان را به کشتن بدهد.  ی. نمرمیبم  قتی حق  دنیفهم

  یتوانم حت ی کند. نم یحتمًا شک م  کیکنم، تاج نی مجموعه را تام ی  هینتوانم سرما  اگر
کند که چرا   یحتمًا از من پرس و جو م کیاز هوشنگ پول قرض کنم. آن وقت تاج

رسد و   یًا به جواب مگردد دنبال جواب و حتم  ی. و بعد ممیا ینتوانسته ام از پسش بر ب
اش کنم. من   یتوانم فعالً عصبان یانت کرده ام. نمیفهمد که من به کل مجموعه خ یم
را از من پنهان   ییزها یو بابا چ  کی کنم. حتمًا تاج دایپنهان شده ام را پ یگذشته  دیبا
 توانم. ی. نمرمیگذشته بم  دنی توانم بدون فهم یکنند. نم یم

تق تق، سرم به طرف در برگشت. چقدر امروز اتاق من پر رفت و آمد   یصدا   دنیشن با
 گفت:  یتو، تنها خدمتکارِ عمارت سرش را داخل آورد و به عرب ای بود. با گفتن ب

 اومده.  دنتونید ی برا یکس -

 گفتم:  یرا تکان دادم و به عرب سرم

 .امی. االن مدیکن  ییرایازشون پذ -

به دست و صورتم   یرا مرتب کردم. آب میشدم و لباس ها بلند  میاز رفتن دختر از جا بعد
  نی رفتم. پله ها را بدون عجله پا رونیآماده شدم و از اتاق ب قهی زدم و ظرف پنج دق

  دنمیزدم، ترنم بود. با د یشدم. همان طور که حدسش را م منیرفتم و وارد سالن نش
 گفتم:  ییش آمد گو خو  یزدم و برا  ی. من هم لبخندشدبلند  شی لبخند زد و از جا

 . نمتیب ی. خوشحالم مزمیعز  یسالم، خوش اومد  -

 و او جواب داد:    میهم دست داد با

 خواهر.  نطوریسالم. منم هم  کیعل -
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 لطفًا.  نیبش -

 گرفتنم بود.  ادی  یمدت کرده بودم عرب نی که ا یدی کار مف تنها

را به ترنم  یچا  یاستکان ها  ی حاو  ینیشد و س  کمان یکرده بود، نزد  م یکه صدا یدختر
را   ینیبرداشت. بعد هم دختر که اسمش آمال بود س یکیتعارف کرد. ترنم بعد از تشکر،  

 برداشتم و آرام گفتم: یکینداشتم اما    یلیگرفت. م میجلو

 .نجایا ادین یحواست باشه کس  -

  یته  دس ی رفت. دستم را رو  رون یگفت و سرش را تکان داد و از سالن ب یلب چشم ریز 
لبم را تر کردم و   یکردم. کم کی را به لبم نزد  یرنگ مبل گذاشتم و چا یتونی و ز   یچرم

  یگذاشتمش. همان لب تر کردن هم صرفًا برا زیم  یاز آن را بخورم، رو  یزی چ نکهیبدون ا
  یرا رو   شیزدم و رو به او که چا  یمتنفرم. لبخند   یاحترام به ترنم بود، وگرنه من از چا 

 گذاشت و منتظر حرف زدنم شد، گفتم: زیم

 دخترا آماده ن.   -

 گفت:  تی را تکان داد و با جد سرش

 ه؟ یخوبه. مشکل چ -

 بودنش مطمئن شدم، گفتم:  یاز خال یسالن برگرداندم و وقت  یرا به طرف ورود نگاهم

دخترا آماده ن. متاسفانه   ؟یبد  رییرو به امشب تغ گهید  یهفته   یبرنامه   یتون یم -
 برگردم. عیسر   د یاومده با شیپ رانی ا  یتو   یمشکل هی

را به دندان گرفت. چادرش که هنوز سرش بود را در دست گرفت   نشی شد. لب پا متفکر
 و گفت: 

  ست؟ی ن نیهم یغنچه هم برا  نمیکنم حلش کنم. بب یم یاما سع دمیبهت قول نم -
 . یزد یوقت بود که خودت بهم زنگ نم یلیچون خ
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 کردم بحث را عوض کنم.   یرا تکان دادم و سع سرم

نداره،   ی. امشب هم نشد اشکال انیبتونن ب دارای خر  یکه همه    زیبرنامه بر یلطفًا طور -
 باشه.  گهی د یفقط زودتر از هفته  

 گفت: ناچار

 .  رمی م گهی خب. پس من د یلیخ -

مبل نشستم    یرفت. با رفتنش دوباره رو رونیاز سالن ب میبا هم دست داد  نکهیاز ا بعد
کردم،   یکه داشتم به خوابم فکر م  یبرداشتم و در حال ز یم  یام را از رو  ییحواس چا یو ب

تلخش داخل دهانم، صورتم جمع شد.   ی. با پخش شدن مزه  دمیُقُلپ از آن را نوش  کی
 اقم رفتم.  ز گذاشتم، به خودم لعنت فرستادم و به طرف اتی م یاستکان را دوباره رو 

 

 

 »آرتا« 

  یرفتم. اول م رونیبعد از توقف قطار بدون توجه به پسرها ساکم را برداشتم و از قطار ب
  چیندارد. ه یا  دهیفا  چیه سیکه پل دم یبدهم اما بعد د سیپل لی خواستم آن ها را تحو

  یکند و اگر هم ترک کند باز به سمت مواد باز م یتا خودش نخواهد ترک نم یمعتاد 
خارج   یموضوع ری دادم خودم را درگ حیالشان شدم و ترجیخ یب نیهم   یگردد. پس برا 

 نکنم.   تمیاز مامور 

پارسا را   یدادم، شماره  یرفتنم، همانطور که ساکم را با دستم تکان تکان م  رونیب با
»مشترک   دنینه. با شن اید حرف بزند هست که بتوان یتیدانستم در وضع یگرفتم. نم

باشد.« تلفن را قطع کردم. چرا تلفنش را خاموش کرده بود؟ حتمًا   یمورد نظر خاموش م 
خودش    نکهیباال انداختم و با فکر به ا  یبدهد. شانه ا جوابنبود که بتواند  یتیدر وضع

 فتم. هتل ر   کی شدم و به طرف  یتاکس  کیبعدًا با من تماس خواهد گرفت، سوار  
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شب   گریشدم. د ادهیپ نیحساب کردم و از ماش   م،یدیهتل رس یبعد که به جلو یکم
کنم اما فردا اول وقت به  شی دایتوانستم بروم دنبال پرورشگاه و پ ی شده بود. امروز نم

اتاق را گرفتم. وارد اتاق که   دی روم. شناسنامه ام را به مسئول هتل دادم و کل یسراغش م
 شدم.  رهیسقف خ  یرو ی تخت انداختم و به َتَرک ها   یوقفه خودم را رو یشدم، ب

  یتوجه به شماره   یآوردم و ب  رونی شلوارم ب بیآن را از ج لم،یزنگ موبا  یصدا   دنیشن با
 اتصال را لمس کردم.  یزد، دکمه   یکه داشت زنگ م یناشناس

 .دی بفرما -

 سته گفت: آه  ییصدا با

 سالم آرتا. پارسام. -

 تخت نشستم. یبلند شدم و رو  میضرب از جا کی

 خاموشه؟  تیسالم پسر. چرا گوش -

 زد.  یزمزمه وار حرف م همچنان

 خاموشه؟  -

 را در حدقه چرخاندم. میها  چشم

 . چرا؟ یخاموشش کرده بود -

 :گفت

 . رو گرفتن. حتمًا اونا خاموشش کردن امونی. گوشدی دونم شا ینم -

دستم   د؟یتوانست از همان اول بگو  یرا نم نیبکوبم. ا واری خواست سرم را به د یم دلم
 : دمیو پرس دمیکش  میرا داخل موها 

 ؟ یبهم زنگ زد یپس االن با چ -
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 نبرده بود.   تیاز جد ییبو  چیه هنوز 

بلد   یرو هم گرفتم. فارس نجایخدمتکار ا یکارت اضافه. با خودم آورده بودم. گوش میس -
 خوام.  یرو م شیکردم که گوش شیحال  ی. با بدبختستین

 فشار دادم و گفتم: گریرا به همد می. لب ها دند یباال پر  میابروها 

 ؟ ی اگه بره بگه چ -

 نه دهنش رو بستم. -

 بلند شدم و به طرف پنجره رفتم.  میجا از 

 ؟ ی چجور -

 شدم. رهیشب خ کی و به آسمان تار دمیرا کش پرده

 با چسب.  -

 گفتم:  متعجب

 ؟ یچ -

 زد گفت:  یمغز حرف م  یب کیکه انگار داشت با    یحال در

 به نظرت؟  ی. با چ گهیبا پول د -

 و آرام گفتم:  دمیکش یپوف

 خوبه.  -

 ادامه دادم:   یرسا تر یصدا با

 ؟ ی االن چرا زنگ زد -

 :گفت
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 بفروشن.  گهید  یدخترا رو هفته  ستیخواستم بگم که برنامه به هم خورد. قرار ن -

 . دیچیداخل گوشم پ یو بلند دختر یعصبان یدر هم رفتند. صدا  میها  اخم

 ؟ یکن یم ی چه غلط یتو دار -

 زدم:  اد یوقت را از دست بدهم فر   نکهیا  بدون

 قراره برن؟   یبگو کِ  -

 زدم:  ادی آمد. فر یکدامشان نم چیه یصدا 

 .یبگو پارسا. بگو لعنت -

. با قدم  دمیرا داخل دستانم فشردم و با دهان بسته نعره کش لیقطع شد. موبا  تلفن
  یرا رو میطرف و آن طرف راه رفتم. همان طور که دندان ها  نیمحکم داخل اتاق ا  ی ها

زنگ زدم. او هم همان طور که مطمئن بودم خاموش   یاز یبه ستوان ن دمی سا  یهم م
ستوان    نکهیتوانستم اجازه بدهم که آن دخترها فروخته بشوند. مخصوصًا ا  یبود. نم

 بود.   نشانیهم در ب یاز ین

 

 

 

 ا« ی»رو

که   یخنده ا  یشدند و با صدا  یخواستم به کتابخانه بروم. دخترها داشتند آماده م یم
که   فی بودند اما ح ندهیخوش آ یمنتظر روزها   گری کدی د، با کل عمارت را فرا گرفته بو

  یاز پله ها باال رفتم، از راهرو  نکهی. بعد از اندیای وقت قرار نبود ب چ یه ییروزها  نیچن
کردم. چهارچوب بدون در را گذراندم و وارد کتابخانه شدم.   رسوم عبو یکوچک طبقه  

از   نی کتاب بود. ا  ی شده بود و پر از قفسه ها دهیبزرگ کتابخانه با فرش پوش نیزم
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خواند. از    یکدامشان را نم چی و ه  دیخر  یاز اندازه کتاب م شی نبود چون ب دیبع کیتاج
کتابخوان و روشنفکر هستم و   یمن آدم ندیخواهند بگو  یبود که فقط م ییآن آدم ها

ه بار به آن سر  دو س یعمارتش که فقط سال نیداخل ا  یحت نی هم یکتاب دارم! برا  یکل
 ورق نزده.   یزد هم پر بود از کتاب ها  یم

کتاب   نیکتاب ها بود. مشغول گشتن ب نیهم ن یکنم ب  شیدایخواستم پ یکه م یزیچ
 درهم رفتند.  می. اخم ها دمیپچ پچ شن یصدا  کبارهیها شدم که به 

 رو گرفتن. حتمًا اونا خاموشش کردن.  امونی. گوشدی دونم شا ینم -

  یبه پسر  نهیدست به س دمش،ی د یقفسه ها رد شدم و به دنبال صدا رفتم. وقت نیب از 
را نگرفته بود؟ پس   شانیشدم. مگر غنچه تلفن ها   رهی زد خ یکه داشت با تلفن حرف م

حرف   یدارد با چه کس  نمیکرده بود؟ منتظر بودم بب دایرا از کجا پ لی موبا  نی پسر ا نیا
که   یبود و در حال ستادهیبودم. پشت به من ا  ماندههم ساکت   ن یهم یزند. برا  یم

بود.  دهیزد. هنوز من را ند یکرد، پچ پچ وار با تلفن حرف م  یداشت کتاب ها را نگاه م
 گفت:

 بفروشن.  گهید  یدخترا رو هفته  ستیخواستم بگم که برنامه به هم خورد. قرار ن -

 زدم:  ادی به جوش آمد. به طرفش رفتم و فر خونم

 ؟ یکن یم ی غلط چه یتو دار -

را سر   تمی که داشتم عصبان یو در حال   دمی. تلفن را از دستش کشدی رنگش پر دنمید با
داخل تلفن  یپسر یکردم، آن را کنار گوشم گذاشتم. صدا یم یلباسش خال  ی  قهی
 .دیچیپ

 .یبگو پارسا. بگو لعنت -

جاسوس داشت.   نجایا  یلعنت یشناختم. آن آرتا  یبهتر م  یرا از هر کس شی بود. صدا آرتا
 به آرتا بدهد تلفن را قطع کردم.  یشتریبتواند اطالعات ب یپسرک عوض نی ا  نکهیقبل از ا
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 :دمیبه دستش ندهم غر یکردم تا کار ی که خودم را کنترل م  یاش را گرفتم و در حال قهی

 هان؟   ؟یچقدر بهش اطالعات داد  ؟یهست  یک گهی تو د -

 پر نفرت گفت:  یزد و با لحن یشخندین مچهیبود، ن دهیترس  نکهیا با

  یها خیبه ش ینطوریا یرانیچند تا دختر ا  مینیبب میتون ی. نممیستین  فیما مثل تو کث -
 عرب فروخته شن.

 که گفت:  م یبگو یزیدادم و خواستم چ رون یرا پرفشار و ناباور و با صدا از دهانم ب نفسم

 . یتا آسمون باهاش فرق دار نیاما از زم  یزن داداش مرحومم هیشب یلیخ -

 : دمیرا تنگ کردم و پرس میاش را رها نکردم. چشم ها  قهی

 زن داداشت؟  -

 داد. رونیرا پوزخند وار ب نفسش

 زِن آرتا. باالخره اون داداشمه.   -

  مگر یاش را گرفته بودم، با دست د  قهیدست    کی که زنگ خورد، همانطور که با  تلفن
 .  ستیتوانستم حدس بزنم که ک ی شماره را نگاه کردم. ناشناس بود اما م

که چند سال   یهست ییکنه باور کنه تو همون رها یم یآرتا اون قدر احمقه که سع -
کنه تا به خودش بقبولونه که تو همون   دایشباهت پ هی  نتونیخواد ب یمرده. م شیپ

 مرد.   شیخواد باور کنه که اون دختر، پنج سال پ   ی. هنوزم نمییرها

 را باال انداختم و گفتم:  میرا از تلفن گرفتم. ابرو نگاهم

 ؟ یاگه همون رها باشم چ -

 زد. پوزخند
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 اون بفهمه.   یاجازه بد   دینبا یاگرم باش  یحت -

 گفت؟    یدم. او داشت چه مبه چشمانش نگاه کر  میمستق

 ه؟ یمنظورت چ -

 حرف را عوض کرد.  انهیناش

  یم  ؟یکن  کاریباهام چ ی خوا  یحاال م ،یکرد  ری دستگ یموقع جاسوس  نجایمن رو ا  -
   ؟یکن میزندان ای  میبکش یخوا 

 کردم. دوباره به طرفش برگشتم و گفتم: یکی ستری ه یاش را رها کردم و خنده   قهی

 بفهمه؟  دیبود؟ اگه من همون رها باشم، چرا آرتا نبا  یبگو منظورت چ -

 را گرفت و گفت:  نگاهش

 برم.   گهیبهتره د یکن میزندان یخوا یاگه نم -

. با  دمیگرفتم و صورتش را مقابل صورت خودم کش   یشتریبا شدت ب نباریاش را ا  قهی
 گفتم:  تیجد

 بفهمه که من رهام؟  دی تمومش کن. چرا اون پسر نبا یکن یرو شروع م یحرف ی وقت -

را باز کرد،   شیچشم ها  نکهیفشار داد و بعد از ا گریهمد  یرو  یرا با کالفگ شیها  پلک
 گفت:

  نیکمتر   ؟ینیب یرو نم نیواقعًا ا.  یندار یا  ندهیتو آ  ؟ینیب یخودت رو نم تیوضع -
به  دی تو رو بکشه. اون با   یپا  ریز  یصندل  دی. اون باسهیپل هیجرم تو قتله و آرتا هم 

 بده.  لتیتحو  سیپل

  میکه داشتند پسر رو به رو  میطور. ناباور به دست ها  نی. سرم هم همدیکش ریام ت   معده
 شدم.   رهی کردند خ یرا خفه م
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دختر خانم؟ بعد از  یفهم  یرو م نینفر رو از دست بده. ا هیتونه دو بار  یاون نم -
  ن یبشه که بهتر ی خودش باعث مرگ کس نباریتونه ا یمردن رها تا سر حد مرگ رفت. نم

  هی. بذار فکر کنه قراره ادشهیاما اون که  اد،ینم ادتیعمرش رو باهاش گذرونده. تو    یروزا
 ببره. نیقاتل رو از ب

 محض بود.    قتی حق  نینداشتم و ا  یا  ندهیافتادند. من آ نی شل شدند و پا میها دست

دونم   یشناسم. م یاخالقاش رو م یخبر دارم. من همه   شیو درشت زندگ  زیمن از ر -
  ی کنم برا یتونه دوباره تو رو از دست بده. خواهش م یبار نم نی. اارهی بار دووم نم نیا
 هم فکر کن.  یا  گهیکس د بارم که شده به جز خودت به  هی

زد. نفس کم آورده بودم. هوا   یم شهی زند اما تندتر از هم یکردم قلبم نم  یم احساس
و   وارهای کردم د یآورد. حس م یام فشار م نهیس   یاتاق داشت به قفسه    ینبود. فضا

 شوند.  یتر م کی قفسه ها هر لحظه نزد

مرده باشه، درسته؟ رها همون    هی  منتظر دی اون هنوزم که هنوزه منتظر رهاست اما نبا -
 مرد و تموم شد.    شیپنج سال پ

حرف تازه باورم شده بود. با    نی رها مرده بود. انگار ا ی. آردیچیپ یدر سرم م  شیصدا 
  یرا م  نیافتادم. من ا  نیزم  یشل شدند و رو   میباور کردنش رمق از تنم رفت. زانوها

خود آرتا   ی. حترمی دانستم که قرار است بم یندارم. م ی ا  ندهیدانستم که آ یدانستم. م
  نقدریدرد داشت؟ چرا ا نقدریحرف ها ا   نیبار ا  نی . پس چرا ا درا به من گفته بو نی هم ا

 حس بد داشت؟  

 گفت:  یرا گرفت و با نگران میبازو

 کردم.   یرو ادهیحالت خوبه؟ فکر کنم ز  -

 و نرم تر گفت:  دیکش یآه
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  یاما م ییتو همون رها گهی. حسم بهم م یعاشقش بود یروز  هی  اما ادینم ادت یاالن   -
مونده باشه، مخصوصًا با   ادتی رو  یکه به آرتا داشت یاز اون عشق کمی دونم که اگه هنوز 

بدش   ی روزا ی. اون دوست منه. من تو یناراحتش کن یاالنت، دوست ندار  تیوضع
پس حاال هم نباش. نذار بهت دل خوش   ،یکه داغون بود نبود ییروزا یکنارش بودم. تو 

  یم وونهی ُبره. مطمئنم د یم   گهیدفعه د نیرو به رو شه. ا تی خال ی کنه و دوباره با جا 
  یستین  یاون دختر  گهیفرق کرده. تو د تیتو بسوزه. االن وضع یشه. نذار دوباره به پا

از  ،یار کنفر  یهمه چ ز ا یهم درست بشه و بتون  یکه آرتا بتونه عاشقش باشه. همه چ
 کنه.  یقاتل زندگ هیتونه تحمل کنه که با  ی. نمسهی. اون پلیتون یآرتا نم

. اما اگه آرتا قبول کنه و  یکن  یدونم االن اصالً به دوباره با هم بودنتون فکر نم یم -
چه زنده  یریچه بم ،یچه نباش یچه باهاش باش ،ییمطمئن بشه که تو همون رها

از اون احساس   کمی  ی. اگه حترهیگ یشه. عذاب وجدان م یدوباره داغون م ،یبمون
که هست بشه، درسته؟   ینی آرتا ناراحت تر از ا  ی د  یبرات مونده باشه اجازه نم یمیقد
خودت   نیاز ا  شتریب دم؟یصورتش ند  یاز ته دل رو رو ی چند وقته خنده  یدون یم چیه

 یرحم باشم اما، بذار همه چ یت بهت بنسب نقدریخوام ا ینکن. نم تی و اون رو اذ
 رو نداره.  گهیشکست د  ه یتر تموم شه. اون دوباره طاقت    عیسر 

تلفن، نگاهم به طرفش برگشت.  یزنِگ دوباره    یصدا   دنیرمق نگاهش کردم. با شن یب
برش   نی زم یآنطرف تر بود. رمق نداشتم بخواهم خودم از رو یاز دستم افتاده بود. کم

 چون گفت: دیجان و منتظرم را به پارسا انداختم. حرفم را فهم یدارم. نگاه ب

 .یکن از اهواز برش گردون یاما لطفًا سع ارمیتلفن رو برات م -

را از  بلند شد. تلفن  مینشان ندادم. با تاسف سرش را تکان داد و از جلو یالعمل عکس
نشست. آن را به دستم داد.  شیاز زانوها  یکی ی رو  میبرداشت و دوباره جلو  نیزم یرو

 نداشت. پس چرا امروز…  یکه ترس روز ی . مرگ ترسناک بود؟ تا ددندیلرز  یدستانم م

 .دیچیدر گوشم پ ادشیفر  یاتصال را لمس کردم و آن را کنار گوشم گرفتم. صدا   ی دکمه
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 افتاد برات؟    یتفاقپارسا؟ حالت خوبه؟ چه ا -

از   دی. بادی ترس یهر لحظه از با من بودن م د یبودم که آرتا با یحق داشت. من آدم  پارسا
چوبه  یپا  ی. من قاتل بودم و قرار بود به زوددی ترس یبا من ارتباط داشت م دای آ نکهیا

  یآخرم پاک باشم. م یخواست روزها یکه آرتا چرا م دمیفهم یدار بروم. حاال م  ی
درون قلبم شکست. خرد   یز ی . مثل رها. احساس کردم چندخواست من را پاک تصور ک

 شد. تکه تکه شد.

 دوباره با داد گفت:  آرتا

   ؟یزن یچرا حرف نم -

کنم و   هی خواستم باز گر ینگاه منتظر پارسا چشم دوختم و بغضم را قورت دادم. نم به
 جواب دادم:  یگرفته ام، به سرد  یا کردم. با صد  یکار را هم نم نیا

 پارسا حالش خوبه.  -

 را کنترل کردم.  می دهانم را قورت دادم و لرزش صدا  آب

. دیبهمون حمله کن سایقراره امشب دخترا به فروش برن. خودت رو برسون و با پل -
  یرو دنبالت م کی تاج یما ی . هواپدیکنم مراسم رو لفتش بدم تا برس یم یمن... سع
 ش با خودت.   هیبق گهیفرستم. د

 … ی تو که گفت ؟ی رو گرفت میتصم نی شده؟ چرا ا یطور  ا؟ی رو -

نبودم. پارسا   ی. بغض داشتم اما عصباندمیخودم وسط حرفش پر یرو  یشتریتسلط ب با
  زیکردم و بعد همه چ یم دایرفتم. آن را پ  یخودم به دنبال گذشته ام م دیحق داشت. با 

 شد.  یتمام م

  ینجات جون اون دخترا...؟! من هم دارم برات راه باز م ؟ یخواست یرو نم  نیمگه هم -
بهشون خسارت بدم و فعالً هم به  دی تونم قرار امشب رو کنسل کنم چون با یکنم. نم
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عرب رو   یخا یش یفکر کنم برات جالب باشه و بخوا  ی. از طرفهیخال  بمیلطف شما ج
 دارن.  شون یدرآمد و زندگ ی تو یاد یفساد ز  ن. هر کدومشو یکن رشونیو دستگ ینیبب

من بود هم    یاش که به خاطر حرف ها   یو سردرگم ی جیبود اما با آن حالت گ جیگ هنوز 
 .دی َچشم بگو کی چون و چرا   یتوانست ب ینم

 . امیتونم ب یمن قرار بود برم دنبال اون پرورشگاه. خودم نم ای رو -

که فشارش   یمعده ام گذاشتم. در حال  یانداختم و دستم را رو  نی و بعد سرم را پا  نگاه
 دادم، گفتم: یم

 .ایدنبال اون کار. پس زودتر ب رمیخودم م -

 َشک گفت:  با

 گفته؟   یپارسا بهت چ -

 ع جواب دادم: و آرام اما قاط دمی کش یقیعم نفس

 ؟ یاخراج ش   یخوا ی. نکنه مستمیپس بگو چشم. من هنوزم رئ ا،یبهت گفتم ب -

منتظر جواب آرتا بمانم،   نکهیپارسا از چشمم دور نماند. بدون ا  یلبخند دلسوزانه  مچهین
  یانداختم. همان طور که رو  می پا  یدرست جلو  ن،ی زم یتلفن را قطع کردم و آن را آرام رو

 و سرم را داخل دستانم گرفتم.  دمیکش میدم، دستانم را داخل موهانشسته بو نیزم

 ؟ یکار کن یبا من چ یخوا  یحاال م -

داشتند به   مینگاه مهربان تر بود. اشک ها نی نگاه کردم. چقدر با ا طنتشینگاه پر از ش به
 آوردند. نگاهم را از صورتش گرفتم و گفتم: یفشار م  میچشم ها 

 چشمم نباش.  یبرو فعالً جلو  -
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 نیرفتنش همان جا کف کتابخانه، ب رونیرفت. با ب رونی را تکان داد و از کتابخانه ب سرش
کردم؟ تلفن را   یچه کار م  دی. واقعًا بادمیبه گور بودند دراز کش هی که شب ییقفسه ها 

کردم.  ی را هم کنسل م انهی وحش  اتی آن عمل دی نگ زدم. بادوباره برداشتم و به غنچه ز 
 . هخست یلیخسته بودم. خ

 

 

 »آرتا« 

پارادوکس   یو عکس العمل ها   ایرو  ضی ضد و نق یتوانستم حرف ها  یبودم و نم جیگ
  ده یرا ناد نمانیب یقرارها  ی خواست همه   یسر ظهر بود که م نیدارش را بفهمم. هم 

گفت که اجازه   یمن داخل باندشان بشود. اما حاال داشت م  یها  تی و مانع فعال  ردیبگ
 صدمه زدن به مجموعه اش را دارم.  ی

شدم با خودم گفتم که حتمًا پارسا با او حرف زده است.   یکه داشتم کالفه م  یحال در
از  بهتر  شه یداشته باشد. هم یشتریب یهمکار س یاش کرده بود تا با پل  یحتمًا او راض
توانسته بود    نیهم  یکرد. حتمًا برا یرا قانع م گرانیزد و راحت تر از من د یمن حرف م

 اش کند.  یراض

بعد از  یق یدقا  ا،یکه رو  یسرهنگ هماهنگ کردم و قرار شد او مجوز ورود به آن آدرس با
  هم هماهنگ کند. ساکم را  ی دب سی. قرار بود با پلردی فرستاده بود را بگ میتماسمان، برا

  ای ا ی حتمًا رو  نکهیزنگ تلفنم، با فکر به ا یصدا  دنیتخت برداشتم. با شن نی از پا
 دادم. یکاش جواب نم  ماپارساست جواب دادم ا 

 شده؟  یچ  گهیبله؟ د -

 .دی چیپ یآشنا اما گرفته داخل گوش ییصدا 

 سالم. -
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رفتم، جواب   یدر هم رفتند. همان طور که ساک به دست به طرف در م میها  اخم
 سالمش را دادم و با َشک گفتم: 

 ؟ یی تو دا؟یآ -

 و گفت:  دیاش را با صدا باال کش ینیب

 آرتا؟   ییکجا  -

 رفتم و در را پشت سرم بستم. رونیدر ب از 

 حالت خوبه؟   دا؟یشده آ  یچ -

 زد.  ی حرف م یلرزان شد. به سخت  شیصدا 

 … یول  … یبهت زنگ بزنم. ول دیو نبا   یتیمامور یدونم تو  یم -

 که به سراغم آمده بود، گفتم: ی ادیز  ینگران با

شده. با   یبکش بعد بهم بگو چ  قی. باشه. اول آروم باش. چند تا نفس عمدایباشه آ -
 احسان دعوات شده؟ 

ام را   یو دلم را شرحه شرحه و نگران   دیرس یهق هقش به گوشم م  ی. صدا هیگر ریز  زد
دادم، شناسنامه ام را گرفتم و از هتل   لی را به مسئول هتل تحو  دیکرد. کل یم  شتریب
 زدم.  رونیب

 نه؟  ای یزن ی. حرف مدایآ یکن ینگرانم م یدار -

 هق هق گفت: با

 .  میسرهنگ گفته بود… گفته بود فعالً بهت نگ -

 ضجه زد. ه یگر   پر ییمتوقف شدند. با صدا  میپاها 
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 آرتا، مامان… مامان مرده.  -

نتوانستم. خواستم استوار باشم،  ستم،ی. خواستم بادیچرخ میچشم ها  یجلو ایدن
دادم. تلفن قطع   هیتک واریعجله کنم، نتوانستم. به د تی مامور ینتوانستم. خواستم برا 

رفت.  یفرو م که باال گرفته بود داشت مثل مته به مغزم  ییها   هیگر  ینشده بود و صدا 
 نی هم نداشت. دستم از کنار گوشم پا دنیرس انیپا فصل غم شروع شده بود و قصد به 

زد. دکمه  یم  رونیافتاد و صداها دور شدند. گرمم شده بود. داشت از صورتم حرارت ب
 کتم را باز کردم.  ی ها

 یکنم. هم نم هیگر  میاز دردها  ک یکدام   یدانستم از برا  یو پر درد. نم  جیبودم و گ گنگ
داشتند   می شد. زانوها  یها در سرم اکو م  نیبوق ماش یتوانستم. صدا  یدانستم، هم نم

افتادن   یچنگ زدم. هنوز وقت افتادن نبود. هنوز اجازه   واری به د شتریشدند. ب یشل م
  یبود اما، نم یرحم یبود. ب دهینداشتم. هنوز وقت شکستن و خرد شدن و زانو زدن نرس

  به مادر از دست رفته ام فکر کنم. هنوز وقتش نبود. هنوز نه.توانستم فعالً 

اما مهم نبود.  دید  یتار م م یرا به جلو کشاندم. چشم ها  میکندم. پاها  واریرا از د دستم
  یپرونده بود و نم نیا  یبرا  ینداشت. امشب شب مهم یتی خوردم اما اهم یتلو تلو م

موقع مرگش کنارش   نکهیتوانستم به خاطر مامان از دستش بدهم. شرمنده بودم از ا 
توانم کنارش باشم. خسته بودم از، از  ینکه االن هم نمینبودم. خجالت زده بودم از ا

 ی. مامان مرده بود اما نمرمی را بگ ش یتوانستم جلو یدست دادن خانواده ام اما نم
ضربه ام را به آن   نیاول دی به آن باند بدهم. امشب با ادامه دادن را یتوانستم اجازه  

 زدم.  یم زی موجودات نفرت انگ

فکر که حتمًا   نینروم اما با ا  تی مامور  یبتوانم خودم برا  دیخودم فکر کردم که شا با
ام   ه یبابا و رها بروم از فکر اول نیضربه زدن به قاتل یاست که برا یمامان هم راض

 همه سال منتظر ماند.  نیماند. همان طور که ا  یظرم مشدم. مامان منت مانیپش

را جمع کنم. آسمان   میرو یکردم تمام ن یشدم. آدرس را به راننده دادم و سع یتاکس سوار
خاک   یرگبار که زده شد، بو نی شدم. اول رهیخ رونیبه ب ن یماش  یرعد و برق زد. از پنجره  
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سوختند. در اوج آن سرما، عرق کرده بودم و از   یم  می. چشم ها دیچی پ نیماش  یدر فضا
  یفشار م میکه به گلو یخودم و بغض یکه به سخت ی. در حالشد یبدنم گرما منتشر م 

 کردم رو به راننده گفتم: یآورد را کنترل م

 د؟ ی رو خاموش کن نیماش  یشه بخار یم -

که   ییودم را به سرما باز کردم. کتم را در آوردم و خ یرا تکان داد. پنجره را هم کم سرش
 ندادم. یتیاما اهم دی کرد سپردم. بدنم لرز  ی نفوذ م نیداشت به درون ماش 

 سرده ها.  یلیهوا خ  ست؟ی شده آقا؟ حالتون خوب ن یطور -

کرد، نگاه کردم. سردم بود اما آتش   ینگاهم م  نیوسط ماش ی نهی او که داشت از آ  به
ادن دهانم را نداشتم. زبانم هم تکان  شد. توان باز کردن و تکان د ی درونم خاموش نم

 رفت.  یم  رونیام تند تند درون و ب نهیس  یخورد. دهانم خشک شده بود و قفسه  ینم

 نی از چشمم پا ن،یاشک سنگ یقطره   کی شکست. بغضم کار خودش را کرد.  مقاوتم
تا رسوا   ند؛یفرو رفتم و به طرف پنجره برگشتم تا راننده من را نب  یافتاد. داخل صندل

  یم یک یتکه تکه نشوم. اصالً در آن تار ن یاز ا  شترینشکنم؛ تا ب نی از ا  شترینشوم؛ تا ب
  یفشار دادم. قلبم درد م یم را بستم و سرم را به صندل یمطمئن نبودم. چشم ها   د؟ید

دلش به من خوش   شهیام. هم یمادر طفلک یرا بودم ب یبد  یاواخر چقدر بچه  نیکرد. ا 
 چنگ کردم. صورتم منقبض شد، قلبم هم.  میبود و من… دستم را داخل موها 

زنگ خوردنش   یخواستم جواب بدهم اما وقت  یزنگ خورد. لعنت فرستادم. نم تلفنم
آوردم. بدون نگاه کردن به شماره اش جواب دادم.   رونشیب بمیشد، ناچارًا از ج یطوالن

  کی چون  ستیوقتش ن دی ون حرف منتظر ماندم تا حرف بزند. پارسا بود. انگار فهمبد
 راست رفت سر اصل مطلب.

  ری تا دستگ  میصبر کن  دیآرتا؟ موقع حمله با میکار کن یچ نجایا  دیبا ی از یمن و خانم ن -
 م؟ یش

 گرفتم.   نفس
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 .  یبد یرو فرار ای رو دیشه. تو هم با ریو دستگ ه… یصبر کنه مثل بق  دیبا یاز یخانم ن -

نکردم.  یاز نگاهم دور نماند اما توجه  نیماش  ی  نهیکنجکاو مرد راننده از داخل آ نگاه
 حالم خراب تر از آن حرف ها بود که بخواهم به تفکرش فکر کنم.  

 حالت خوبه آرتا؟  -

 را صاف کردم و گفتم:  میگلو

 . امیخوبم. دارم م -

گفت و تلفن را قطع کرد.  یام باور نداشت، خوبه ا یهنوز به خوب نکهیا اکوتاه، ب یمکث با
توانم  یدانستم نم یکردم که م  کتهیرا به قلبم د یبعد از قطع کردنش، جمالت یکم

بود. دوباره اشک   دهیخاک خواب ری که ز  یمادر ی برا  دیکش یانجامشان بدهم. دلم پر م
ها خاکش کرده   بهیتابوتش را گرفته بود؟ غر  ریز  ی . چه کسددوان شهی ر میداخل چشم ها 

تابوت مادرش را   ریبودند. وقت خاک کردنش، پسر مادر مرده اش مرده بود تا برود و ز 
 .  ردیبگ

  ی کرد. چشم ها یآمد. دلم سوخته بود و آتش گرفته بود و درد م یخودم بدم م از 
. امشب  ستادمی ا  یم سر پا  د یکردن. امشب با  کتهیدردناکم را بستم و شروع کردم به د

به حرف    شتریب یداد. کاش کم یزد و خبر م یفردا زنگ م دا ینبود. کاش آ  یوقت عزادار
 کرد.  یتحمل م شتری نبود. کاش ب دادنداد. امشب وقت خبر  یسرهنگ گوش م

 

 

 ا« ی»رو

کرده بودم    نینسبتًا سنگ یشینگاهم را به خودم انداختم. آرا  نی و آخر  ستادمیا  نهیآ  مقابل
  یم  رونمیب  یداشتم که از حالت جد یشیزده بودم و آرا  یرژ قرمز رنگ  شهیو بر خالف هم
که راحت بتوانم فرار کنم.   دمی پوش یلباس م یبودن، طور بایز  نیدر ح دیآورد. امشب با 
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هم  ی بلند  نیکه آست دمی پوش یرنگ ی قهوه ا  ی بلند و ساده  اسهم، لب  ن یهم یبرا 
 شدم.  الشیخ یب گریاز اندازه باز بود که د شیاش ب قهی داشت اما 

  هیتک واری در به د یآمده بودم، پارسا را که جلو  رونیقبل، بعد از آنکه از کتابخانه ب یساعت
 بود، گفته بود: دهی تعجب من را د یبودم. وقت  ده یداده بود و منتظرم بود د

چشمت برم،    یاز جلو  یگفته بود نکهیبا ا  نمیهم  ی. برا یاریسر خودت ب ییبال  دمی ترس -
 گفتم تنهات نذارم.  

. میامشب از مراسم فرار کن دیدادم. گفت که آرتا گفته که ما با  هی تک واریبه د کنارش
که حضور   ییها   خیش ی و افرادش و حت  کی تاج یکه برا  میکرد یفرار م یطور دیبا  عتاً یطب

واقعًا   دیهم با   نیهم  ی. براشدند  یدردسرساز م  مانی داشتند قابل شک نباشد وگرنه برا
 ! میکرد یفرار م

 داره؟  یدرِ مخف میر یکه م  یاون عمارت -

 و جواب دادم.  دمی کش یقیعم نفس

هر دو طرف رو   سای. ممکنه پلیهم درِ پشت یکیو   هیکه در اصل یکیکالً دو تا در داره.   -
 محاصره کنن. 

 :گفت

که من  نهی. فوقش ایبش  ریوجه دستگ چی به ه دیبدم پس نبا  تیفرار  دیمن با  -
  ری که من دستگ هیعیطب  نیو ا گاردتمی. باالخره بادیکنم تا تو بر یحواسشون رو پرت م

 بدم. یشم و تو رو فرار

  یفرار م ی سر و صدا از در پشت یعمارت ما ب  یتو ختنیر سایپل ی. وقتنهیپس نقشه ا  -
 .  میکن

 :و ادامه دادم  دمیکش  یتاسف آه با
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 یزحمت بکش یکشم. فکر کن، کل  یگروه خودم نقشه م یمسخره اس. دارم برا  یلیخ -
 یراض ی برا یجنگ اعصاب داشته باش یسر و پا و کل  یگول زدن چند تا دختر ب یبرا 

گند زدن   یبرا  یایخودت ب شه،ی م ف یداره رد  یهمه چ یبشه؟ وقت یکردنشون، که آخر چ 
 .یکردنا و زحمتا آماده ش سکیاون نقشه ها و ر   یبه همه 

 زد و گفت:  شخندیهم ن او

 فکرشم خسته کننده اس.   -

گرفتم و نشانش دادم    شیچپ چپ نگاهش کردم، عکس داخل دستم را جلو یکالفگ با
 : دمی و پرس

   ست؟یزنه برات آشنا ن ن یا -

 گفت: ت یدقت و تعجب نگاه کرد و با جد  با

 آشناست. یلیچرا خ -

 کامل به طرفش برگشتم و گفتم: ،یو خوشحال  یشگفت با

 ه؟ یک ؟ی گیم  یجد -

 فکر کرد و جواب داد:  یافتاده بود کم  شیدو ابرو  نی که ب یکمرنگ نیو چ  تیهمان جد  با

 .هی وودیهال  یگرایاز باز  یکی هیشب یلیخ -

به دماغم   ینیو چ دمیام دود. عکس را از دستش کش  یجمع شد و خوشحال صورتم
 را با تاسف نگاه کردم و گفتم:  شیدادم. سر تا پا 

 .دمیخند یلیهر هر. نمکدون. خ -

را زمزمه کرد و به طرف پله ها حرکت   یخوددان یباال انداخت و زمزمه وار واژه  یا شانه
کتاب ها برداشته بودم، دوباره نگاه کردم.   نیرفت. عکس را که از ب نی وقفه پا  یکرد و ب
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به  هیشب یل یگفت. خ  یکند اما راست م یم یدرهم رفتند. فکر کرده بودم شوخ میاخم ها 
 آوردم.   یکردم به خاطر نم یهر چقدر فکر م  ابود ام  گریباز  کی

آمده   کیبودم. و چند بار که با تاج دهیداخل کتابخانه د شیعکس را مدت ها پ  نیا
بار   کیدارد.   یعکس را بر م نیرود و ا  یبودم که به کتابخانه م دهی هم، د  نجایا  میبود

  ری آن را پنهان کرده بود و از ز  نم،یکند بب یرا که با تاسف نگاه م یکه خواسته بودم عکس
 در رفته بود.  سربار نشان دادن عکس ق

به گذشته ها   یکردم که ربط یعکس را برداشتم اما احساس م نی دانستم چرا ا ینم
دوباره بتوانم   یکردم اما معلوم نبود ک ینداشت و کامالً اشتباه م یهم ربط د یشا دارد.

 . میایب یبرداشتنش به دب یبرا 

من داخلش بود دوباره    یکه عکس ها یآوردن آن اتاق ادیزمان حال برگشتم. با به  به
گذاشتم. سپس از   فمیبود را برداشتم و داخل ک زی م یکالفه شدم. عکس آن زن که رو 

بهتر،  یک یاز   یکیکه   دمیرفتن از پله ها، دخترها را د نی رفتم و بعد از پا رونی تاق با
کنند. منتظر بودند که من   یداخل چشمانشان نگاهم م برقاند و با   دهی صف کش  میجلو

 چیبازشان توجه ام را جلب کرد که ه یاول لباس ها  ی . در وهله میو زودتر برو   میایب
به پوزخند بود. پس از  هیشب شتریزدم که ب یبه آن ها نداشتند. لبخند  یاعتراض

 بودند! گفتم:  یراض تشانیوضع

 .  دیخوب خودتون رو نشون بد دیبتون دی. باهیامشب شب خاص  -

 مضطرب بود. گفت:   یدمنوش آورده بود کم میکه برا یدختر

 شه؟  یم یچ  میاسم انتخاب نشمر یاگه امشب تو  -

 را هم مضطرب کرد.   هیسوالش بق  نیا

 .  دیش یانتخاب م د یمنن. اگه خوب نقِشتون رو اجرا کن یهمه منتظر دخترا  -



 ت ی مامور 

 
304 

 

 یدانستم حکم ی. نمفتندیگفتم که تالش کند تا دخترها در زندان ن یبه آرتا م حتماً 
خواستم به خاطر من   یکرد. نم ینم بیع ینه اما کار از محکم کار ایهست   شانی برا

 .فتندیداخل زندان ب

و    نیماش  کی داخل   گاردهایباد م،ی. باز مثل ظهر که به عمارت آمدمیها شد  نیماش سوار
 نشستند.  گرید نی دخترها داخل ماش

ن حضور غنچه  روانه کردم. اال ی. دخترها را از در پشت مید یعمارت ترنم رس یبعد جلو یکم
و موقع آمدن او به  ستیدانند ترنم ک یم  نکهیها با گفتن اها برود اما آن بود تا با آن  از ین

ها   نی کنند. ماش شی دایتوانند پ  یاند، خودشان رفتند و گفتند که م دهیخانه او را د
  ییهم پشت سرم، از در جلو  هیو پارسا کنار دستم و بق گاردهایاز باد  وتررفتند، من جل 

 . میعمارت داخل رفت

پر   اطی. از حندیای با من داخل ب گریدرِ بمانند و سه نفر د  یقرار بود در جلو  گاردیباد دو
 یم  گاریزدند و س یحرف م گریبا همد  اطی داخل ح ی. چند نفرمیدرخت عبور کرد 

رگ و بلند قد عمارت  به در بز یبه آن ها نکردم. وقت یخوردند. توجه  یو هوا م دندیکش
 . میباز کرد و وارد شد م یپارسا آن را برا م،یدیرس

که   ییها  انی افراد را با آن چشم ها و قل  یچند تخت نشسته بودند و باق یها رو  خیش
مهمان ها    گری. ددندی پا یچندش آور و مسخره شان م  ی با آن لبخند ها دند،یکش یم

 یو م  دندینوش یزدند و م یحرف م گریکدیبودند و با   ستادهی ا  زهایهم پشت م
 خوردند.  یبود، گاهًا تکان تکان م شدهپخش گذاشته  یکه رو یو با آهنگ  دندیخند

فرستادم. اما   یآمدم و او را م ینم نجایغنچه را استخدام کرده بودم، خودم به ا ی وقت از 
دانستم همه من را   یهم م نی هم یآمدم. برا  یفروش دخترها م  یقبل از آن، خودم برا 

  نکهیام بدون ا یشگی شناختم اما با غرور هم یرا م شانیها یشناسند، من هم بعض یم
عبور   شانی ها سالم کنم، از جلو  خیبه ش نکهیبدون ا  یرا آدم حساب کنم، حت یکس چیه

 .ستادمی رقص ا  ستیبه پ کی نزد یزها یاز م  یکیکردم و پشت 
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هم قرار بود دورتر از من اما دور و برم    گرید  گارد ی . آن دو بادستادی هم کنارم ا پارسا
متعجب و ناراحت بود و    میکه در آن قرار داشت  ییکه از فضا ی. پارسا در حالستندیبا

 زمزمه وار گفت:  د،یچرخ  یها م  خیش نی نگاهش ب

 اد؟ یسرشون ب ییاون دخترا قرار بود چه بال -

با   ،یرفت ی انتخاب دختر م یبرا  یگری د یجا  هر  دیمراسم مختص به ترنم بود. شا  نیا
کرد که باعث   یمراسمش را برگزار م یاما ترنم طور خاص  یشد یمواجه م یگرید  یفضا

گذاشتم و   زی م یکوچکم را رو   فی باشد. ک یشده بود کالبش پر رونق و خاص و پر مشتر
 نگاهم را به آن مشغول کردم. گفتم: 

 .  ستمین  فی اون قدرام کث -

 نگاهم کرد و ناباور و آرام گفت:  یجیگ با

 ؟ یستین فیکث یبگ ی تون  یم یچطور -

 . دمیدزد یرا هنوز از صورتش م نگاهم

از   یکی. اونا قراره  ستی هم در انتظارشون ن یبد اد ی درسته گولشون زدم اما سرنوشت ز  -
  یم  یچ گهیخوب. د یخوب، زندگ  نیبشن. پول خوب، ماش خای ش نیاز ا   یکی یزنا

 که ازش اومدن که بهتره.  یاون آشغال دون یتو  یخوان؟ از زندگ

شد و بعد از آن، رقص و   یشروع م گریساعت د  میدخترها تا ن ی  دهیمزا  مراسم
  یکرد. نگاهم را به چشم ها  یم  دایاز شب ادامه پ  یشد و تا پاس ی انجام م ینورپرداز 

 پارسا دادم و ادامه دادم:

کامل اومدن. پس  تی پسرجون، اونا خودشون انتخاب کردن. خودشون با رضا نیبب -
کدومشون رو خرکش نکردم    چی. من هیبه خاطرشون من رو سرزنش کن ستین یاز ین
  هیباشن. قراره زن  یکیه هر روز با ک ستیخودشون اومدن. قرارم ن  ی . با پانجایا  ارمیب

 بهتره.   یلیخ ابونیخ یتو  ییعمارت بزرگ بشن. حداقل از تنها
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را باور   میزد. صورتش سرخ بود. حرف ها  یاش برآمده شده بود و نبض م یشانیپ رگ
پرت و پال و چرند است   میدانستم که تمام حرف ها یکرد. حق داشت. خودم هم م ینم

کوچولو! بخواهد   سیپل کی توانستم اجازه بدهم  یکردم. نم  یاع ماز خودم دف دی اما با
 . ردیبگ دهیرا ناد  رورمغ  نیاز ا  شتریمن را سرزنش کند و ب

 کنم.   یباورت نم -

 نگاه کردم.   دند یرقص یو مثالً م  دندیلول یدر آغوش هم م یکه آزادانه   یزن ها و مردان به

الف بچه جواب پس بدم.   هیبه تو   ن یاز ا شتریب  ست ی. منم الزم نیباور کن  ستیالزم ن -
 . شیبفهم یتا بتون یبد  رییرو تغ  دتید کمی هیبد و بدتره. فقط کاف   نیانتخاب ب هی  نیا

زدم و دستم   یشخندیسوق دادم. هنوز همان حالت را داشت. ن شی را به چشم ها نگاه
ذهنش را آشفته کنم،  شتریب نکهیا  یراکند اما ب یدانستم قبول نم  یگرفتم. م  شی را جلو
 گفتم:

 م؟ یبرقص -

و به اطراف گرداند. قصد گرفتن دستم را نداشت،    دیرا با حرص از صورتم دزد نگاهش
 کردنش خوشم آمده بود. تی برداشتم. از اذ شی و دستم را از جلو  دمیدانستم. خند یم

 .  یباش  اریفرار هوش یبرا  دی. چون امشب با یبخور یتون ینم  یدنینوش فیح -

از خط قرمزها را   یاما مشخص بود که بعض ستیها ن  یبود از آن بچه مذهب مشخص
  دمینترس م یشده بود. بگو یعصبان  یادی به خون نشسته نگاهم کرد. ز  یدارد. با چشم ها 

خودم   ی دروغ گفته ام. نگاهم را از صورتش گرفتم و به اطراف دادم و ترسم را به رو
کرد   یرا م تشیمامور   یاما مالحظه   دیبگو یدب  زیخواست چ یدانستم م ی. ماوردمین

 اش نکنم.   یعصبان نیاز ا  شتریدادم ب  حیترج ن یهم یبرا 

که اجازه   دیا یخواست دنبالم ب یرا برداشتم و به طرف راه پله ها رفتم. او هم م فمیک
 . نمیخواهم دخترها را بب ی ندادم و گفتم که م
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متوقف    میکه از در وارد شد، سر جا یکس دنی خواستم از پله ها باال بروم که با د  یم
 چه کار داشت؟  نجایا  یدر هم رفتند. آن عوض میشدم. هوشنگ بود. اخم ها 

و    ستادمیزدم. ا  هیرنگ پله ها تک ییطال   یاول بودم، به نرده  یپله  یطور که رو  همان
ها رفت و به آن ها سالم کرد.  خ یکند. اول کنار شخواهد چه کار  یم نمیمنتظر ماندم تا بب

بدقواره بر لب از  یمن، با لبخند  دن یکرد و با د  ی بعد با چند نفر از مهمان ها گپ و گفت
کرد عذر خواست و به طرفم آمد. هنوز دو قدم    یبا آن ها صحبت م شتکه دا یدو زن

 تم:با انزجار و با طعنه گف ،یمانده بود به من برسد که با سرد

 نجا؟ یا  یشده اومد یباشه؟ چ ریخ -

 گرفت. در همان حال گفت:   میو دستش را جلو  ستادیام ا  یقدم ک ی. دیخند

 بانو. نمتونیب یم  نجایباعث افتخاره که ا  -

که  یدنینوش  ینیگند س یتا آرام شوم اما بو دمیکش  یقی را بستم و نفس عم میها  چشم
 رد شد، حالم را بدتر کرد.   میاز جلو

 چپ نگاهش کردم و گفتم:  چپ

 ؟ یکن  یکار م یچ نجایا -

  یکه م یی صدا   نیکرد و بعد با آرام تر  یهوا و منتظر بود نگاه  یدستش که هنوز رو به
 توانست حرفش را به گوش من برساند گفت: 

 کنن. ی. دارن نگاه ممیکن  یبهتره آبرو دار -

خواهد ما را نگاه کند سرم را به اطراف   یم یچه کس  نکهیزدم و با فکر به ا  یشخندین
کردند، با حرص و ناباور نفسم    یکه با تعجب نگاهمان م یدو سه نفر  دنیگرداندم و با د

  یبا او دست بدهم، با فکر ایبه هوشنگ نگاه کنم   نکهیدادم. بدون ا  رونی را با فشار ب
که داشت دنبالم   دمیرا شن  شی و از آن ها باال رفتم. صدا رگشتمبه طرف پله ها ب ریدرگ

را در مورد خودم   شی حرف ها  یهم چفت شدند. از وقت  یرو می آمد. دندان ها یم
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اش و از    افهیاز قبل از ق شتریشده بود. حالم ب  شتر یو ب شتریبودم، نفرتم از او ب دهیشن
 خورد.   یبه هم م شیبانو گفتن ها 

را از دست   میاما بازو  ستادمینکردم و ا  یرا گرفت. مقاومت میبازو  ،دمی پله ها که رس یباال
خواست آتش فوران شده درون وجودم را   یام که م  یو با خونسرد  دمیکش رون یب شی ها

 پنهان کند گفتم: 

 مونده؟  یا   گهیحرف د   ه؟یچ -

گذاشت و کنارشان    میموها یچشمم را گرفته بودند. دستش را رو  یجلو  میاز موها  یکم
. در دمیکش نی شد، با خشونت مچش را گرفتم و دستش را پا شتر یزد. مکثش که ب

 :دمی کردم خودم را کنترل کنم، غر یم یکه به زحمت سع یحال

 .یقابل تحمل ریغ یلیخ -

 گرفت و مشغول تکان دادنش شد.  گرشیزد و مچ دستش را با دست د یشخندین

زحمت   ی چرا تو   ؟یجونم باش یهم بال   نجایا  یاومد   ؟یدار یچرا دست از سرم بر نم -
که   یبه کس ی د یبه خودت اجازه م یگشتم. چطور یمن خودم فردا بر م ،یافتاد 

 .  یزن ی حال آدم رو به هم م ؟ یهمسن نوه ته چشم داشته باش

کنم   یم یبود که من دارم با آرتا همکار دهیاز آمدنش دارد. حتمًا فهم  یدانستم قصد  یم
آرتا اجرا کنم. حتمًا   یرا رو یخواهم نقشه ا   یگفته ام نم کیو همان طور که به تاج

  کی بدهم و آمده بود تا  ل ی تحو  سیخواهم امشب همه را به پل  یبود که م دهیفهم
 . اوردی به بار ب یخرابکار

 کار؟ یچ نجایا  یبهم بگو. اومد  -

 هر لحظه…   د…یاتفاق جد  کی دارم من. هر لحظه  ییپر ماجرا یکه چه زندگ آخ

 به تو هم جواب پس بدم؟  دیبا -
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 اش جا نخوردم، مات شدم!   یدر هم رفتند. از لحن جد  میها  اخم

 سرد و ترسناکش گفت:  یزد و با چشم ها  یپوزخند

 ؟ یحرف بزن ینجوریبا من ا  ید یخودت اجازه م چطور به ؟یمن س ینکنه تو هم رئ -

  یرفت که داخلش قمار م ی را از صورتم گرفت و از کنارم رد شد. به طرف سالن نگاهش
که هنوز رفتارش را باور   یشدم و در حال رهیرفتنش خ ری در هم به مس  یکردند. با اخم ها 

 لب گفتم:  ریکردم، ز  ینم

 نه. یو ک  ستهیرئ یکه ک یفهم یآخه مگه تو م -

باال، به  منینگاهم را گرفتم و بعد از گذشتن از سالن نش ی. با نفرت و کالفگدمیکش یپوف
قسمت راهرو بود رفتم. در همان حال به آرتا زنگ  نی که در دورتر شیطرف سالن آرا 

  ری دستگ ی نطوری. هوشنگ اگر بدون مدرک و ا میکرد  یآمدنش را کنسل م دی با د یزدم. شا
من با   یشد. اگر هوشنگ به همکار یاش آزاد م ی پارت هزارانوز بعد با شد هم، دو ر  یم
شود و بعد از آزاد  یمطمئن م  نجایآرتا در ا  دنیهم نداشته باشد، با د  نانیها اطم سیپل

و بعد، قبل   دیبگو  کیتواند به تاج یکه در زندان است هم م یدر زمان یحت  ای شدنش و 
من و احتماالً آرتا و کل خانواده اش را   ،گذشته ام را بفهمم زیمن بتوانم همه چ  نکهیاز ا

گذاشتم که از چشم هوشنگ دور    یم انیپارسا را هم در جر دیکنند. با یاز دور حذف م
 بماند. 

 

 

 »آرتا« 

تلفن   ی به اسم نقش بسته بر رو لم،یزنگ موبا یصدا  دنی. با شنم یدر جاده بود  هنوز 
  حیتوض می دانستم را برا یکه خودم م  یاتیخواست جزئ یبود. حتمًا باز م ایو نگاه کردم. ر
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سبز را لمس   یشدم و دکمه    مانیبدهد. خواستم رد کنم و جوابش را ندهم اما بعد پش
 صافش کردم و جواب دادم.  یبود. کم انج یخش دار و ب میکردم. صدا 

 . ای رو هیچ -

 گفت:  تی جد با

 . نجا یا  یا ید بخوا یآرتا برگرد تهران. نم -

تحمل نداشتم. خون به مغزم   گریشد. د یکه هر لحظه عوض م ماتشیتصم نیاز ا  آه
 : دمیو غر   دینرس

برو اهواز   یگفت  ؟یبش یکه راض گهیکنم د یچه غلط ؟ی گیم  یزیچ هیچته تو هر لحظه   -
که  یدنبال گذشته ام، اومدم. بعد که خواستم بگردم، نظر سرکار خانم عوض شد و گفت

 ؟یزن یم  دی ساز جد  هیشده که  ی. حاال باز چیدب امیو منم ب  یریخودت بعدًا دنبالش م
برم سر قبرش و   دیبرام سوخته که مامانم مرده و من با  دلت کنم؟ نکنه  کاریبرم تهران چ
من    ؟یانقدر نقشه هات رو عوض کرد   یآره؟ خسته نشد یش المیخ  یب یبا خودت گفت

 تونم تحمل کنم.   ینم گهیخسته شدم، د  گهید

 ناباور و با من من گفت:  م،یحرف ها  یتوجه به همه   بدون

 مامانت… ُمرده؟  -

 صدادار زدم و گفتم:  یپوزخند

اوامر   نجایآره مرده. خواهر من اونجا دست تنهاست و من دارم ا ؟ی دونست ینم -
 کنم.  یشه دنبال م  یعوض م هیمختلف شما رو که هر ثان

 حال گفت:  یب ییصدا با

 دونستم.  یمن نم -

 داد: ادامه
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 نبود.   یکه خبر شبیآخه تا د -

 و گفت:  دیکش ینی آمده باشد، ه ادشی  یزی که انگار چ بعد

  یبه من زنگ زده بود اما وقت نکرده بودم جوابش رو بدم. پس برا  دای امروز صبح آ -
 بود.  نیهم

از   یکه لحنش خال  یحرف زدن نداشت، و در حال یبرا  یکه انگار حوصله ا  یدر حال بعد
 بود گفت: یلحن دستور

کنم. فقط   ی. من خودم حلش مدایآ  شی. تو برگرد تهران پمیکار رو کن نیا  ایپس ب -
 ندارم. باشه؟  یمن با اونا کار  گهیرو خودت هماهنگ کن د سایپل

 را گفتم و خواستم قطع کنم که گفت:  یخب یلیحوصله خ یب

 ؟ یراست -

 را دوباره به گوشم چسباندم.  یگوش

 ناراحت شدم.  یلی. خگمی م تی تسل -

 بدون جواب دادن به حرفش گفتم: زدم و  یپوزخند

 برگردم تهران؟  یگفت  چرا -

 .دیکش یآه

 .نجاستیهوشنگ ا -

 فشار دادم و گفتم: گر یرا به همد  میها لب

 . فتهیب یاتفاقات هی که امشب قراره اونجا   دهیحتمًا فهم -
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شه. اونم از طرف اون   یشنود م  میمطمئنم گوش گهی . دیایگفتم ن نیهم  یمنم برا -
 . یهوشنگ عوض

کردم. سپس بعد از قطع کردن تلفن، رو به راننده گفتم که   یرا تر کردم و خداحافظ لبم
به   کی تاج یما ینمانده بود و بهتر بود که با همان هواپ یادی راه ز  ادیتر برود. ز   عیسر 

.  دمیرس ی زودتر م یطور نیمتوقفش نکرده باشد. ا   ایرفتم، البته اگر هنوز رو  یتهران م
  میاشک ها شیپ یقی دادم. دقا هیتک یصندل  یتم و به پشترا دوباره بس  میچشم ها 

کردم کمرم دارد    یداشتم. احساس م ید یشد یبودند و دلم سبک بود، اما خستگ ختهیر
بختک وار   یزی . چستیدانم چ یکند که نم یم   ینیسنگ شی رو یز یشود و چ یخرد م

چه. کمر خودم   یعنیکمرش خم شده"   یدانستم "فالن یکمرم چنبره زده بود. حاال م یرو
 خم شده بود. شهیهم  یبار برا  نیا

 

 **** 

  یگفتن ندار یبرا  یزیکه چ یپر تکرار را چه سود؟ آن هنگام یزندگ کی  یتکرارها  نوشتن
  ؟یاز اتفاقات دوست نداشتن  یدارد نوشتن تکه ا  یا  دهیخواندن، چه فا  یرا برا یو کس
دارد پخش   ی ا  جهیچه نت ؟یزندگ  کی  یطاقت فرسا   دارد مرور جان فرسا و یا  دهیچه فا

 طاقچه؟  یشدن رز رو ردهتلخ، از پژم لمیف کی دوباره  

  یم ییآرزوها  ی. برا سمینو  یشدن هم نم دهیشن  ی. برا سمی نو یخوانده شدن نم یبرا 
از زمان جا مانده اند و متوقف شده اند و به گور سپرده شده اند.   یکه در برهه ا  سم،ینو

اند و   یجار  یدر زندگ ش،یکه هنوز هم کم و ب سم،ی نو یفراموش شده م یخاطرات یو برا
را   مانی که چهره ها سم،ینو یم  یینقاب ها  یکنند. برا یم  نییمان را تع   ندهیآ  ینقش ها

کنند و خاموش   یم یشبمان را مخف کیو   هزار ل،ی دل کی هزار و   یپوشانند و برا یم
 پوشانند.  یکنند و م یم
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شصت   ی سال ها  یِ رستانیدب ی. مثل دخترها سمی نو یتو نم یبرا  سم،ی هرچه که بنو  یبرا 
. اصالً نامه  سمی نو ینم یبه دستت برسد و تو بخوان  یروز  دیشا نکه یا  یو هفتاد، برا 

کنم که مدت هاست خشک شده اند.   یکاغذ پهن م ی را رو ی. دارم خاطراتسمی نو ینم
به   یبرا  ییرنگند و رو  یو ب دیو سف  اهی س ستکنم، که مدت ها ی را رنگ م یخاطرات

 خاطر سپرده شدن و رنگ گرفتن ندارند.  

  یجرقه برا  کی که مدت هاست خاموش شده اند و منتظر   سم،ی نو یم  یخاطرات یبرا 
گرفته اند و مدت   یجا ینقاب فراموش  ریکه ز   سم،ی نو ی م یخاطرات یبرگشتن اند. برا

  یم یخاطرات یخودشان قرار داده اند. برا ی  طرهیام را تحت سلطه و س  یهاست زندگ
کرده اند و مدت هاست راهشان به   گموقت است که صاحبشان را   یلیکه خ سم،ینو

 دانند.  یخانه را نم

 .  سمینو  ی"خاطراتم" م  ی. براسمینو  ی"تو" نم یبرا 

 

 **** 

 ا« ی»رو

سوخت.   یسوخت. بد هم م  یخورد. م یو تاب م  چیکردم باز دارد معده ام پ یم  حس
  یم میبدهم. چشم ها  یعزادار یبه خودم اجازه   ت،یموقع  نیتوانستم االن، در ا ینم

 مادرتر از مادر بود نبود.   میکه برا یفکر کردن به مادر یبرا  یسوخت اما فعالً وقت مناسب

کردند انداختم.   ینگاهم م یبا بغض و با نفرت و با ناباور  ییبه دخترها  یاجمال ینگاه
  زهیاز دوش  نانیاطم یکه بدنشان برا  یشد نفهمند؟ آن هم هنگام یبودند. مگر م دهیفهم

 آمده اند؟   نجا یچه به ا ی شد نفهمند که برا یبودنشان کنکاش شده بود، مگر م

واقعًا   میکرد  ی. فکر ممیما باورت کرده بود ؟یکار رو باهامون بکن نیا  یتونست یچجور -
. اونقدر  میکه بهت اعتماد کرد  می. چقدر احمقمی. واقعًا چقدر احمقیگیراست م  یدار
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بال رو سرمون   نیا  یکه بخوا  می کرد یکه… فکرش رو هم نم یکرد  یم  یخوب نقش باز 
 .یاریب

  ی قیبود. دقا دایآ شیو دلم پ  ریدانستم. ذهنم درگ ینداشتنشان را نم ا ی  داشتن حق
کرد، لرز لرزان حرف   یم  هیزد، گر یبا او حرف زده بودم. حالش خوب نبود. ضجه م شیپ
 کرد.   یزد. طفلک حتمًا دق م یم

. آرتا هم  می توانستم دروغ بگو   ینم گری آرتا هم بود. به خودم که د شی چرا؟ دلم پ دروغ
 داد.  یگرفته اش، از حال بدش خبر م  یحالش خوب نبود و صدا 

   ؟یتا تو ما رو بفروش  می نیش یساکت م یجور  نیما هم یفکر کرد  ،یتوئه عوض -

از  یکی حرف را زده بود به طرفم هجوم آورد که زن ها او را گرفتند و    نیکه ا  یدختر
 به من گفت:  یخدمه به عرب

 . ادیب شیپ یری خواد درگ ی. ترنم نمیبهتره بر -

خدمه را   ی کرد دست ها یم ی سع  تیرا تکان دادم و رو به همان دختر که با عصبان سرم
 دهانش جدا کند، گفتم:  یو از جلو  ش یاز دور دست ها 

رو   یکی ینی زم بیخوردن کباب و س نیمونه که ب ی م ن یبراتون بهتره. مثل ا یزندگ ن یا -
  نیو ا  یچرب کممی. البته  هینیزم  بیاز س  دتری. من جلوتون کباب گذاشتم. مفدیانتخاب کن

 . هینیزم بی رو داره، اما خوش مزه تر از س ایضیمر 

آرام گرفته   یو پژمرده بودند نگاه نکردم. دختر عصبان جی و گ یکه عصبان شانیها  افهیق به
بود اما   یه شده بود. هنوز عصبانکه دور دهانش بود برداشت یدست نی هم یبود، برا 

 جنگجو نه!  

دانستم.   یرا مو به مو م شانیبروم. حالت ها   رونی سالن برگشتم تا ب ی طرف ورود به
متوقف    شیصدا   دنیبلند شد. با شن شیاز آن ها بودم که صدا  ی کیمنتظر اعتراض  

 شدم.
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 . یما رو انتخاب کن یغذا  یتو حق ندار ؟یچ میدوست داشته باش ین یزم بی اگه ما س -

و خدمتکار و زنان رقصنده بود، نگاه کردم. دور تا دور سالن با   شگریکه پر از آرا  یسالن به
ها پر بودند. نگاهم را گرفتم و    یتمام صندل باً یپر شده بود و تقر  یشی آرا یزهایو م نهیآ

 جواب دادم:   تی . به طرفشان برگشتم و با جددمیپا چرخ یپاشنه   یرو

 .دیار کنپس فر -

 و ادامه دادم:   دمیکش قیعم ی. اخم کردند. نفس دی باال پر شانیابروها 

  یبرا  دی لقمه نون باش  هیمنتظر  ابونی خ ی. هر روز تونی که بود ییهمون جا  نی برگرد -
 دیزمستون سگ لرز بزن یسرما   یو تو  دیجور کردن مواد خانواده تون. هر روز کتک بخور 

سواد که از قضا   یدختر ب هی به  یک نه؟ یتهش هم ن ی. فکر کرددیاریتا دو قرون پول در ب 
  یکه م ییاز پس کتک ها  دی نتونست گهیآخرش که د ده؟یم ارمعتادم داره ک   یخانواده 

  ی. مجبور مدیباش شتریدنبال پوِل ب ابونایهمون خ یتو   دیش یمجبور م  د،یای بر ب دیخور
و تنتون رو به گند  دیرو به خاطر پول تحمل کن گهی د یها  یاز کثافت کار یلیخ دیش

ضربه به  هیو با   دیش یم داداش هاتون، تلف   ای بابا  یکتک ها   ری. آخرشم ز دیبکش
 . دیر یم  یسرتون م

 را به کمر زدم و گفتم: میها دست

  خی. شستی هم منتظرتون ن یبد  ادیز  زی کنم. نه. اما چ یدارم بهتون لطف م گمینم -
مدت هم    هی. تا ادیپاتون م ری ز  نی موز ی کنن. ل یم  یعمارت بزرگ زندگ  هی یتو  نجایا  ی ها
ندارن   یباهاتون کار گهید نیعمارت و بعدش هم که از چشمشون افتاد  یسوگل دیش یم

 .دیکن یرو م تونیو زندگ

کنند. اگر به زندان   یرسند، خوب نقششان را باز   یها م سیکه پل یخواستم تا زمان  یم
  یگرفتم. واقعًا نم یرا بر عهده م تشانیشدند و بعد خودم مسئول یافتادند زود آزاد م یم

داخلش    یپناه یکه تا به حال از سر ب ییتوانستم اجازه بدهم که به آن خراب شده ها
 برگردند.  زدند یمانده بودند و دم نم
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گرفتم   شانیها  افهی نه، نگاهم را از ق ای  گفتن دارند  یبرا یگریکه حرف د  نی توجه به ا یب
مانده بود.    قهی رقص فقط چند دق ستی پ یرفتم. تا آمدن دخترها رو رونیو از سالن ب

  شتریهم کم کم داشت ب تی آمد و به تبع آن حرکت داخل جمع یم  یآهنگ عرب یصدا 
نهان  پارسا هم گفته بودم که خودش را از هوشنگ پ بهرفتم.  نی شد. از پله ها پا  یم

خودم و گروهم خوب است و چه  یبرا  یزیدانستم چه چ  ینم گر یروزها د نیکند. ا
توانستم   ینم گریبود. د ختهیشده بودم و ذهنم به هم ر  ج یاز اندازه گ شینه. ب یزیچ

ت کنم تا  ی را رعا اطیخواستم جوانب احت یبدهم. فقط م صیدرست را از غلط تشخ
. با  ستادمی ا  زی م کی کنار   ییبار، تنها نیزند. ا یرقم م میرا برا یزیسرنوشت چه چ نمیبب

 صفحه نقش بست، تلفن را جواب دادم.   یآرتا که رو  یشماره  

 شن. آماده باش.  یوارد م  سایپل ازده یراس ساعت   -

قابل   م یبرا بیاش عج یلرزش نداشت اما خسته بود و خستگ   گری بار د ن یا  شیصدا 
 خودم هم سوخت.  یسوخت. دلم برا  شی تصور بود. دلم برا

 تهران؟  یگرد  یبر م -

افتادم. انگار قرارم    ری مثلث گ  نیا  نیدوباره برگردم اهواز نه؟ به لطف تو ب د یاحتماالً با -
 .رونیب امیب ستین

 پا گذاشتن غرورم گفتم: ریرا به دندان گرفتم و با ز  نمیر یز  لب

 . یبهم خبر بد  …ید ینه؛ خواستم بگم هر وقت رس -

 پر از استهزا بود. شیصدا 

نگران نباش هنوز  ؟یکن یبازم باهام باز  ینتون  گهیو د رمیوقت بم  هی  ید یچرا؟ ترس -
 .نمیرو هم بب  یا  گهیمزخرف د  یروزا  یلیخ دیوقت مردنم نشده. هنوز با
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را درک   نیدانستم به خاطر مرگ مادرش ناراحت است و ا یگفتن نداشتم. م یبرا  یحرف
  نی از ا شتر یدندان شکن بدهم و اعصابش را ب  ینتوانستم جواب نی هم یکردم. برا  یم

 بود، گفتم: رهیخ یخرد کنم. لبم را گاز گرفتم و با نگاهم که به نقطه ا

دوران   هیقراره  یعنی فته،یچند تا اتفاق تلخ پشت سر هم م یخوندم که وقت ییجا  هی -
اما   ه،یواقع  ای دونم پرت و پالست  یدونم چقدر درسته، نم ی. نمادیدنبالش ب یپر از شاد
  یو برا   یباش یخوا  یکه م  یزیو منتظر چ  یحرف باور کن  نیشه اگه به ا یخوب م

  یغما  نیه حتمًا خدا مابِ واقعًا باور کرد ک شه یم  ینطوری. ایبهش تالش کن دنیرس
بزرگ کردن اون   ای شه قبول کرد که پژمرده کردن   یکاره. م یگل م دونهیهرکس، باالخره 

 داره. یگل، فقط به خودمون بستگ

هم اضافه کند.  یگرید زیمن تکرار کند. الزم نبود چ  یحرف ها را برا   نینبود هم یکی
حرف   نیکردم. به ا  یگفت هم کامالً قبولش م یم   میها را مو به مو برا نیاگر هم  یحت

 ی مثل من بلد نبود حرف ها  دا،یکس به قول آ  چیداشتم اما ه اجیها واقعًا احت
 روانشناسانه بزند.  

 و گفت:  دیکش یآه

 ؟ ی نمونده باشه که بخوام چ یزیاگه چ -

. همه را  ینداشته باش یواسته اآرزو و هدف و خ گر یکه د  دیایب یرفتم. آخ اگر روز  وا
  یفقط م ی. در آن هنگام، زندگیخواه یات چه م یکه از زندگ یندان گریو د  یخاک کن

شدن و کار کردن و   داریب کی   یشوند پخش دوباره   یتکرار و روزها م کی شود تکرار 
  یدونده و ساعت ها هم م یشوند حلزون ها   یم  همکسل کننده. عقربه ها  دنِ یخواب

 سال.   کی ماه،   کی روز،  کی شوند 

 :گفتم

  یشتری ب یزا یکه باعث بشه چ یریی تغ هی. یاری به وجود ب دیجد زیچ  هی دی اونوقت با -
خودت رو به خاطر   نقدری. استی کس ن چیحق ه  ید یناام نی. ای. تو هنوز جوونیبخوا 
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 ،یبش یعصبان ،یکن هیگر  ،یبشکن یسرزنش نکن. حق دار  ستیکه دست تو ن  یعمر
  هیبق یو به پا   یخودت رو هم حروم کن یگزند ی اما حق ندار ؛یخونه رو خرد کن لی وسا

 .یبسوز 

  یم  یدواری به او ام دیزدم. نبا  یبا او حرف م ادیز   دیکردم. نبا یم  یرو ادهی داشتم ز  گرید
  نی هم یکنم برا  یم  تیکردم دارم وص یشدم. احساس م یم  یمیبا او صم دیدادم و نبا

 بزند، گفتم: می موضوع را به رو نی ا  نکهیهم قبل از ا 

 . یایبا خودت کنار ب یبتون دوارمیبرم. ام دی. باانی دخترا دارن م -

موضوع را    نینه. اما ا  ای خوانده ام   یدانم قبالً روانشناس بوده ام و روانشناس ینم
خورد. خودم داشتم   یشکسته آب م یکه کوزه گر از کوزه   دمیاز قبل فهم  شتریامشب ب

کنم و خودم را   زیخودم دوا تجو  یتوانستم برا   یو نم  دمیچیپ ینسخه م یگرید یبرا 
 درمان کنم.

و   خی که س یو بدن دهینگاه کردم که با رنگ پر ی دختر نیرا قطع کردم و به اول تلفن
و با   دی چرخ  یم تیجمع ن یب آمده بود. نگاه هراسانش ستیپ یخشک شده بود، رو 

 .دی پا ی ها را م خی ترس ش

تکان دادم. پارسا کنارم آمد.  نانیاطم یزدم و سرم را برا  یمن که آمد لبخند یرو  نگاهش
 ارام گفت: 

رو   یپشت اطی. حانی م گهیربع د هی  سای. پلمیراحت تر بر  میمجبورم کنارت باشم تا بتون -
 . رنمونیکه نتونن بگ م یری درختا م نیفرار داره. از ب  ینگاه کردم. جا برا 

  یقیباشه تکان دادم و نفس عم یدختر بود، سرم را به معنا  یطور که نگاهم رو همان
دمنوش آورده بود. مضطرب بود و نگران و انگار با   میبود که برا  ی. همان دختر دمیکش

نداشت.  یبود احساس راحت شیکه رو  یا  ره یخ ی باز و آن نگاه ها یآن لباس ها 
دختر داخل عمارت هم   نی کرد. ا یرا بدتر م وضاعدر مرکز توجه بود هم ا  نکهیمخصوصًا ا
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ناراحت   شتر یمرکز توجه بودن، ب  نیاحتماالً به خاطر هم نجایمضطرب و معذب بود اما ا
 پخش گذاشته شد.  یشد. آهنگ مخصوص رقصش، رو  یم

اش و دست   ینگاه عصبان دن یکه با د نمیپارسا نگاه کردم تا عکس العملش را بب به
اش که برآمده شده بود، با تعجب به دختر نگاه   یشانیمشت شده اش و رگ گردن و پ

داشت   یها را به خودش جلب کرده بود و سع خی. توجه شدیرقص یکردم. داشت م
 بود.  انی و نما سوسمحاما لرزش بدنش  ردیداخل رقصش ناز به کار بگ

 یشناخت. عصبان یدختر را نم نیبار دوباره با تعجب به پارسا نگاه کردم. او که ا  نیا
که به  یفشار نیشدن و ا  نیاز خشمگ  زانیم  نیبود اما ا  یعیشدن و نگاه گرفتنش طب

 متفاوت بود.    زیچ کی  نشیسنگ   یرگ برآمده شده و نفس ها  نیآورد و ا یدستانش م

فکر   شتری را تنگ کردم. حاال که ب می. چشم ها دمیه در ذهنم زده شد، فهمک یجرقه ا  با
هم   ی گرید  ی. پس آرتا جاسوس ها دمیفهم یقبل تر م دیفهمم اما با   یم  شتریکنم، ب یم

دستش که   ی ام اما دستم را رو دهیکه فهم اوردمیخودم ن یبه جز پارسا داشت. به رو
  کیگذاشتم. نگاه سرخش به طرفم شل  دیلرز  یم   اشتبود و از شدت فشار د زیم  یرو

 شد. لبم را تر کردم و گفتم:

 کشه. یطول نم ادیز  -

و نگاهش را دوباره به دختر داد. آن دختر هم حتمًا   دی کش رونیدستم ب ری را از ز  دستش
بود.  ختهی م رگونه اعصابش به ه  نیبود و پارسا حتمًا به او عالقه داشت که ا سی پل کی
 توانست داشته باشد. ی نم یگرید ل ی ها و سرخ شدن ها دل  تیعصبان  نیا

خارج شد و از پله   ستیخودش، از پ یرو یشتری رقصش که تمام شد با تسلط ب دخترک
 مانده بود.   قهی . تنها ده دقدنیآمد و شروع کرد به رقص نی پا ی گریها باال رفت. دختر د 

کردم تب کرده ام.    یخورد. احساس م یم چیآمدند. معده ام پ یها داشتند کش م قهیدق
زد و کوبش و تپش قلبم باال رفته بود و محکم تر از قبل شده بود.   یتمام تنم نبض م

 بودم.  فتدیکه ممکن بود ب ی داشتم و نگران اتفاقات یاد یاضطراب ز 
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  شتریبه من زل زده بود ب شخندین کیآن طرف تر، با   یهوشنگ که کم ی  افهیق دنید با
چشم دوختم. نگران   لی اش گرفتم و به ساعت موبا  افهی از قبل نگران شدم. نگاهم را از ق

تا قلبم را آرام کنم. هر چقدر   دم یکش  یقیو نامحسوس نفس عم اوردمین میشدنم را به رو
 داد.  یاز قبل واکنش نشان م شتریقلبم ب میدش یتر م  کی نزد  ازدهیبه 

  یپشت اطی به طرف ح یکردم و به آرام ی. به پارسا اشاره ا ازدهیمانده بود به   قهی دق کی
شدم که با گرفته شدن دستم توسط   یزن ها و مردها داشتم رد م نی. از بمیبه راه افتاد 

 داشت.  شخندیو به طرفش برگشتم. هوشنگ بود. هنوز ن ستادمیا  لی م یب یکس

 ؟ یکن یفرار م یکجا خانم؟ دار -

به طرفش  وار،یبرخوردش با د  یضرب باز شد و صدا  کی در که با  یصدا   دنیشن با
و داد باال    غیج ی. صدا ختندی ر یها بودند که مثل مور و ملخ به داخل م  سیبرگشتم. پل

به صورت هوشنگ زد و به من   یآهنگ را در خودش گم کرد. پارسا مشت یگرفت و صدا 
آمد که پارسا با   یشد. داشت به طرفم م بلند نی زم یبروم. هوشنگ از رو  د یاگفت که ب

مانده استفاده کردم و دامن لباسم را داخل دستم گرفتم و به    یشد. از فرصت باق ری او درگ
 . دمیدو  یپشت اطیطرف ح

  کی شل یشدم. صدا میقا   واریبه د کینزد  یها آنجا را هم بسته بودند. پشت مبل سیپل
  یبه گوشم م دندیکش یبر سر مهمان ها داد م  یها که به عرب سیپل  یگلوله ها و صدا

کردم.  یرا بررس  ت ی. وضعدمی . از پشت مبل سرک کشفتمیب ری توانستم گ  ی. من نمدیرس
رفتم هم  یم  ییشدم. اگر از در جلو یم  ری گرفتم راحت دست  یم یاگر از در پشت

 .  نطوریهم

. پارسا را هم. دمید یکنم. هوشنگ را نم دایرا پ یکردم راه  یرا به دندان گرفتم و سع لبم
مبل هل دادم.   ری در آوردم و ز  میرا از پا  میشدم. کفش ها یخودم دست به کار م دیبا

کرد. به طرف پله ها که کنارم بودند    یپاشنه اش کوچک بود اما همان هم سرعتم را کم م
 شدم.  می و پشتش قا دمیدو
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 یمن م  دنیشد با د ی و از کنار پله ها رد م دیدو  یها که داشت م سیاز پل یکی
اندم.  و او را به پشت پله ها کش دمیخواست همکارانش را صدا بکند که به طرفش دو

  نیچرخش محکم، گردنش را شکستم. جسم سنگ کی دهانش گذاشتم و با  ی دستم را رو
  ادیز  تیرا چک کردم. جمع تی شده اش را همان گوشه رها کردم و از پشت پله ها وضع

از   یحواسش به پله ها نبود اما مطمئنًا تعداد ی بودند. کس دنیبود و همه در حال دو
از پشت   ست،یحواسش ن یکس  دمید یفته بودند. وقتباال هم ر ی ها به طبقه ها سیپل

 . دمیآمدم و از پله ها باال دو  رونیپله ها ب

  یداخل دستش داشت از اوضاع مراقبت م یپله ها با اسلحه  یکه باال یسیپل دنید با
گفت که به   یستی من اسلحه اش را به طرفم نشانه گرفت و ا دنیشدم. با د ری کرد، غافلگ

  سیپل یکرد. حاال همه   یم  کی باال رفتم. به طرفم شل یکزاک یخودم آمدم و با حرکات ز 
 ما جلب شده بود.    فنظرشان به طر کمان،ینزد  ی ها

انداختم. همان طور که دستم   شی و خودم را رو دمیبه طرفش پر  دم، یکه رس کشینزد
  کیخوابانده بودم تا به من شل نیزم یاش بود و آن را کج کرده بودم و رو  اسلحه  یرو

وقفه به   یبلند شدم. ب شی زدم و از رو یحساس گردنش ضربه ا  یبه نقطه  عاً ینکند، سر
 . دمیبه طرف جنگل پنجره دارد دو  مدانست یاز اتاق ها که م یکیطرف  

بودند، من را هدف   میهم که جلو ییو آن ها  دندیدو یها دنبالم م  سی پل یهمه  حاال
  یقیراستم، درد عم یاتاق مانده بود که با سوزش بازو   کی گرفتند. تا اتاق مورد نظرم  یم

دردسر فرار   ی. به هوشنگ که وقتم را گرفته بود و نگذاشته بود تا بدیچیداخل دستم پ
 دستم را خراش داده بود، با  که احتماالً  یگرفتن درد گلوله ا  دهیادکنم لعنت فرستادم. با ن

دست چپ در اتاق را باز کردم و خودم را داخلش انداختم. در را قفل کردم و به طرف  
 پنجره رفتم.  

شد. با  ی بسته بود و باز نم  یکردم پنجره را بازش کنم، نتوانستم. بسته  یچقدر سع هر
کردند کارم   یم کی. اگر به طرف در شلدمیکه به در خورد از جا پر  یمحکم یضربه ها 
 تمام بود.
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  یادکلن رو   ی شهیو ش دمیدو یشیآرا  زیهول به لوازم اتاق چشم دوختم. به طرف م با
  ،یو با دست چپ و به سخت  ستادمیشد ا  یکه داشت باز م یدر کی را برداشتم. نزد  زیم

 اش بشکند.  شهیکردم ش یبه طرف پنجره نشانه گرفتم. خدا خدا م 

ادکلن   یشکسته شده  ی ها شهیرا به طرفش پرت کردم و صورتم را برگرداندم تا ش ادکلن
که   یها به طرف پنجره ا شهیشکسته شدن ش  یو پنجره به من برخورد نکند. با صدا 

 .  دمیحاال شکسته شده بود، دو

را   میشکسته، پا یها  شهیپنجره گذشتم، ش  یلبه    یپنجره و بعد رو  کی را که نزد میپا
به  نکهیرا در وجودم پخش کردند. با باز شدن در، بدون ا ی ند و سوزش بدخراش داد

 .  دمیپر  نی طرف در برگردم و وقت تلف کنم، از پنجره پا

نبود اما    یادی ز  یفاصله   نیدوم بود و تا زم  یفرود آمدم. طبقه  نی زم یرو  یسخت به
. قبل  میایرود بف نی زم یباعث شد که نتوانم مثل قبل راحت رو  میدرد دستم و سوزش پا

درخت ها پنهان کردم   یخودم را ال به ال د،یایها به تنم فرود ب سیپل یگلوله ها  نکهیاز ا
 از ساختمان فاصله گرفتم.    یسخت بهگذشتم و  نشانیو از ب

 

 

 بعد«  ی »هفته

 »آرتا« 

سنگ قبر   ی سرخ را پر پر کرده بودم و رو یگل ها  یدو پا نشسته بودم. گلبرگ ها  یرو
که تنگ شده بود و هر   یپخش کرده بودم. آسمان گرفته بود، درست مثل من و دلم. دل

 شد.   یلحظه فشرده تر و تنگ تر م
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  یم  رهیخ  ییصدا به جا  یو ب  ختیر  یزد. تنها اشک م یزجه نم گر ینگاه کردم. د دایآ به
  یشده بود. نگرانش بودم. م رهیسنگ قبر خ یشد. االن هم به اسم نقش بسته بر رو 

 زد.  یحرف م ادیخورد، نه ز  یم یزیدست خودش بدهد. نه چ یکار دمیترس

  یرفت و ما را برا  یخداحافظ یکه مامان ب یگذشته بود. روز  ییهفته از آن روز کذا  کی
  ی ها  هیگر  یبار سوم شرمنده   یبار سوم خرد و برا  یکه برا  یکرد. روز  میتی  شهیهم

. اما آنقدر دردناک بود که داشت  کینزد  ادیدور بود، نه ز  ادیخواهرم شدم. آن روز نه ز 
 انداخت.    یقلبم را از کار م یهمه جا 

  یدردناکم را رو یزانوانم گذاشتم و بلند شدم. پاها  ی . دستم را روییاز آن روز کذا  آخ
راحت باشد و اگر خواست راحت تر با   دایگرفتم تا آ تکان دادم و از کنار قبر فاصله نیزم

بردارد و با   شیلب ها  یاگر خواست مهر سکوتش را از رو   دیمامان خلوت کند و شا
 مامان حرف بزند. 

سر   یخداحافظ  یبود، دستم را باال آوردم و به نشانه  ستادهیاحسان که کنارتر ا  یبرا 
رفتم تا بروم به طرف   نین به طرف ماش کار را تکرار کرد و م  نیتکان دادم. او هم هم

 عمارت. 

برهنه و   یبا پاها  ن،یو مال نیشده بود. خون شی دا یپ ،ییروز بعد از آن روز کذا کی  ا یرو
رفت، به عمارت پدرش برگشته بود. بعد از دوا   یکه به هزار زحمت راه م  یدر حال ،یزخم

آورده بود،   رونیب شی دکتر، داخل همان عمارت، گلوله را از بازو نکهیو درمان و بعد از ا 
  رونیاز جنگل ب یبدبخت یافتاده است. خودش را با کل شی برا یگفته بود که چه اتفاقات

  یهزار زحمت مخف خودش را به ک،یتاج یشخص ی مایهواپ دنیکشانده بود و تا رس 
  ایاز ماجرا خبر داشته    ایرو نکهی به ا یشد تا کس یکرده بود. حال و روز بدش هم باعث م 

.  دینگو یز یساکت شود و چ  وشنگشد تا ه  یموضوع باعث نم  نی نه شک نکند. اما ا 
نکرده بودند اما دنبالش بودند. مفقود شده بود و خودش را   رشیها دستگ سیالبته پل

حال و   دنی شده بود اما با د یاخبار عصبان  دنیهم بعد از فهم کیبود. تاج گم و گور کرده
 از اندازه از کوره در نرفته بود.  ش یزبان به دهان گرفته بود و ب ای روز رو
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  ای اش را نداشتند. رو یری دستگ یهم بودند اما اجازه    ایرو  بیها حاال در حال تعق سیپل
  یری دستگ یتوانست آزاد باشد. اجازه   یکرد پس فعالً م یم یداشت با ما همکار 

 شد.  یم  ریپا افتاده دستگ ش یپ لیدل ن یبه ا دیهوشنگ را هم نداشتند. او نبا

نشده   می هنوز ترم شی زخم ها یآماده شد تا به اهواز برود. جا  ایروز بعد از آن، رو  دو
. به من هم گفته بود که  کرد ینکرده بود اما حرف گوش نم  دایبود و حالش هنوز بهبود پ

 آمد از من نابلد؟  یبر م یکنم. اما مگر چه کار  یدگیرس دایهمراهش نروم و به آ

که سد راهم شده   یکیهمان طور که حواسم به جاده و تراف لم،یموبا  یصدا   دنیشن با
بود. تا خواستم جواب بدهم   ایرو  یآوردم. شماره   رونیشلوارم ب بیبود، بود، آن را از ج

  یقطع شد. تک زنگ زده بود. پس باالخره برگشته بود و منتظر من بود. تلفنم را رو
ضرب گرفتم و منتظر حرکت   نیفرمان ماش یرو  نگشتانمانداختم و با ا یکنار یصندل
 ها شدم.    نی وار ماش یحلزون

  ی با دو از پله ها نگ،یدر پارک نی . بعد از گذاشتن ماشدمی ساعت بعد به عمارت رس دو
  یدیبود که هوا سردتر شده بود و سوز شد  ی عمارت باال رفتم و وارد شدم. چند روز 
زده   خی سرخ شده و  ینیگرم به صورتم خورد و ب  یداشت. با ورودم به عمارت، موج هوا 

 ام به گزگز افتاد. 

  دنیتقه به در و با شنرفتم. با دو  ایسالن گذشتم و از پله ها باال رفتم. به طرف اتاق رو  از 
 که گفت، وارد شدم.   ییتو  ایب

را در آغوش گرفته بود،   شیداده بود. زانوها  هیتخت نشسته بود و به تاج تخت تک یرو
 بود.  رهیخ ی روتخت ینامعلوم رو یرا دورشان حلقه کرده بود و به نقطه ا  شی دست ها

دانستم   ی شدم. نم رهی تخت نشستم و به او خ ی رفتم. آرام لبه   کشیرا بستم و نزد  در
. لبم  ستین یپرورشگاه یبچه  کی بود که  دهی. حتمًا فهممیچه بگو   دیبا  نشیتسک یبرا 

 که گفت:  میبگو یزی کردم چ یرا تر کردم و سع

 .  ستمی ن یکن یکه تو فکر م یمن اون -
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 را باال آورد و به چشمانم دوخت.   نشیدرهم رفتند. نگاه غمگ میها  اخم

 ه؟ یمنظورت چ -

 از چشمانم گرداند.  ریغ ییو چشمانش را به جا  دی کش یقیعم نفس

 . ستمیمن رها ن -

 کرد.  ی. هنوز نگاهم نمنیاز ا  ریرا داشتم غ یزیرفتم. انتظار هر چ وا

 اون پرورشگاه وجود داشت. اسم منم ثبت شده بود.  -

 گفتم: ناباور

 باشه.  یتونه اتفاق یشباهت نم نیاما... ا -

 را تکان داد.  سرش

 . می باشه، چون من و رها و نگار سه قلو یتونه اتفاق ینم -

  میبلند شدم. دستانم را داخل موها میرا چند بار به چپ و راست تکان دادم و از جا سرم
 و آن ها را چنگ زدم. تنه ام را به طرفش برگرداندم و گفتم:  دمیشک

.  یحافظه ت رو از دست داد ش ی. تو پنج سال پستیکه ن  یاما فقط شباهت ظاهر -
  تتی اون تصادف سوخت. از وضع  یکه رها مرد و جسدش تو یدرست همون موقع 

. اگه یکار باش نی ا  یتو یخوا  یو نم یستین یراض  هیاز قتل و کشتن بق ،یستین یراض
 یکن یم   یسع ی. تو چت شده؟ چرا دارادیبا هم جور در م میرو کنار هم بذار زیهمه چ

 ؟ ی به من دروغ بگ

 با درد.  ،ینگاه کرد. با بغض، با ناراحت می به چشم ها  باالخره
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من چشم که باز کردم    ن؟یکه دارن راض یتیچند درصد از خالفکارا از وضع یفکر کرد  -
حالم از خالف و قتل به  نقدریبود ا  ادمیرو   امی. اگه بچگدمید طیمح  نیا  یخودم رو تو 

 کردم.    یخورد و راحت تر عادت م یهم نم

 را به چپ و راست تکان دادم.  سرم

  ی. چرا داریگیبه من دروغ م ی. داریشد  یا گه ی طور د  یبا پارسا حرف زد یاز وقت -
 ؟ ی کن یم یرو مخف نبودن پرورشگاه

 انداخت و ساکت شد.    نی را و بعد سرش را پا نگاهش

به   ؟یکن  ی. چرا نگام نمیتون  یاما با چشمات نم یدروغ بگ یبا زبونت بتون دیشا -
 ؟ ی کن یم یرو مخف زیهمه چ یکه دار  ستی ن نیخاطر ا

 نگاهم کند جواب داد: نکهیبعد، بدون ا  یکم

 .  یمن و مشکالتم نکن  ریبهتره خودت رو درگ -

 دادم.  رونیرا پوزخندوار و صدادار از دهانم ب  نفسم

مونده   یتونم از زمان باق یاما حداقل م رمینتونم حکم برائت رو برات بگ دی درسته. شا -
 بار با تو باشم. نیآخر ی استفاده کنم تا برا 

 شد.   یر دادم. با فکرش هم قلبم فشرده مهم فشا یرا رو  میرا گاز گرفتم و پلک ها  زبانم

  یخوب سی. من پل یری که انتقام من و بابات رو بگ  نهیا  یبرام بکن یتون یکه م یتنها کار -
 با تو بودن نداره.  ی برا یا  ندهیام که آ  یالی قاتل سر هیبودم. اما حاال  

در درون قلبم تکان   یزیمن. درست همانطور که مطمئن بودم. چ یاو رها بود. رها  پس
نبود. حس دوباره از دست دادن،   یدانم. اما حس خوب یاز غم نم  ایبود   یخورد. از شاد 

 نبود. یحس اصالً خوب
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  ی. بغض داشت. قطره  ستادی ا  میبلند شد. لنگان لنگان به طرفم آمد و رو به رو  شیجا از 
صورتم منقبض    دیکش یکه م ی. از درد دی. چانه اش لرز دیچک نی از چشمش پا  یاشک
 شد.

  یسرخش جانم را به آتش م ی و چشم ها  دندیلرز   یم شی کرد. مردمک ها مکث
. خودش را در آغوشم پرت کرد. مات شدم. دستانش را دور کمرم حلقه کرد و من  دندیکش

کرد را   یرا له مکه قلبم  یبلند  یها هیقلبم گذاشت و گر  ی را به خودش فشرد. سرش را رو
 . دیلرز   یکرد و بدنش در آغوشم م یسر داد. هق هق م 

  نیوداعمان بود؟ با ا   نیبه درد آمد. ضربان قلبم باال رفت و چشمم سوخت. آخر قلبم
فکر صورتم منقبض تر و فکم چفت شد. دستانم آرام باال آمدند در آغوشش گرفتم. چانه  

  یاشک م  دیگاهش بودم و نبا   هیرا بستم. تک  میدادم و چشم ها   هیام را به سرش تک
که مدت ها به اجبار از   ی. او زنم بود. همان زندمی شرا به مشام ک شی . عطر موها ختمیر

 من دور مانده بود.  

آغوش    نیا  ی. چقدر دلم برا دمیکش  یقیگذشتم و نفس عم شی موها یرا رو  میها لب
کردم و صورتش    شیکرد. طاقت نداشتم. از آغوشم جدا یتنگ شده بود. هنوز هق هق م

توانستم، با انگشت شستم پاک   یکه م یشکل نی را با آرام تر  شی را قاب گرفتم. اشک ها
  ی. هق هقش آرام تر شده بود و من بمشتاش گذا  یشانیپ یرو  یکردم و بعد، لب ها 

که بلد بودم   یحالت نی بخش تر نانیقرارتر شده بودم. به چشمانش زل زدم و با اطم
 گفتم:

 تونم نجاتت بدم. یبه من اعتماد کن. م -

توانستم بغضم را تحمل کنم.    ینم گریافتاد. د نی اشک بزرگ از چشمش پا ی قطره  دو
 . ندیافتاده از چشمم را نب نی در آغوشش گرفتم تا اشک پا

 گفت:  آرام

 . میزودتر تمومش کن ایب -
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 کرد متوقف شد.   یرا نوازش م  شی که موها دستم

 تموم شه.  یزودتر همه چ -

آمد   رونیام گذاشت و آرام فشارش داد. از آغوشم ب  نهیس  یقفسه  یرا رو  شی ها دست
اتاق رفت.    یکرد، به کنار پنجره   یرا پاک م شی که اشک ها  یرا برگرداند. در حال شیرو  و

 شکمش بود گفت:  یکه دستش رو  یزل زد و در حال رونیبه ب ستاد،یکنارش که ا 

 . نی. آماده باشکی تاج شیپ رمی م یبه زود -

 را از گوشه چشمم پاک کردم.  اشکم

 . دمیبهتون خبر م -

 غضم را قورت دادم. گفتم: و ب دمی کش یقیعم نفس

.  یخوب بود   س یپل هی ادیب شیمشکالت برات پ ن یا  نکهیلطفًا نگران نباش. تو قبل از ا -
. لطفًا میر یبگ فیبرات تخف میتون ی. میکن  یم  یهمکار سیبا پل یاالن هم که دار

 خودت رو نباز و… 

 با تحکم و سرد بود.  شیصدا 

 من، حداقل سه بار اعدامه.   ی. حکم جرما یبد یدواری نکن به خودت ام یسع -

 چنگ زدم.   میموها به

 … ی ول -

 اتفاقات امروز رو فراموش کن.  -

و حسرت    یهم گذاشتم و با کالفگ یرا رو  میدر آغوش گرفتنش بود. چشم ها منظورش
 گفتم:
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. حاال که بعد از پنج یوقت باور نکردم که تو ُمرد   چیچقدر منتظرت بودم؟ ه یدون یم -
 فراموشش کنم؟  یگیم یدار دمیهت رسسال ب

 بار تلخ تر و سردتر بود.  ن یا  شیصدا 

دوباره کنار    میتون ی. ما نمیفهم ینم ینه من. االن داغ یکن یخودت م یکار رو برا  ن یا -
  ی. برا میمونده رو از هم جدا بمون  یچند روز باق نی هر دومون بهتره که ا  ی. برا میهم باش

 . ی باش نجایخوام ا ینم  گهیهم د  نیهم

 اعتراض کنم که ادامه داد: خواستم

حمله رو آماده   اتیکه جزئ گمیبهت م دیباهات در ارتباطم. هر موقع وقتش رس یتلفن -
خارج   یو اطالعات مجموعه ها   یمنهدم کن  رانیا  یرو تو  نگیر یباند دا یتون ی. مدیکن

تونم   یکه قبل از مرگم م هی. تنها کاریکن دایپ کی تاج ی برنامه ها یاز کشور رو هم از تو 
 برات بکنم. 

داشتم. لبم به دندان گرفتم و سرم   یشتریسرد و تلخ و مغرور ضعف ب  یا ی رو نیبرابر ا در
 گفتم:  یانداختم. با ناراحت نی را پا

 کردم.  یم  داتیزودتر پ دیبا -

 نگفت. ادامه دادم:   یزیکرد و چ سکوت 

 . یکن یونم قبول نمد  یاما م میخوام بگم فرار کن یم -

 سرخ اما بدون اشک گفت:  یطرفم برگشت و با چشم ها به

 موندم.   یم نجایخالفکار هم هیباشم، به عنوان   یخواستم تموم عمر فرار یاگه م -

 داد.  هیکنار پنجره که پشتش بود تک واری انداخت و به د  نی را پا نگاهش

 راحت شم. شهی هم یخواد برا  ی. دلم متی وضع ن یاز ا  گهیخسته شدم د -
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کرد. بدون   یبود و با آغوش باز از آن استقبال م  رفتهی شدم. او مرگ و اعدام را پذ دلخور
  یبعد از او من هم م نکهیفکر کردن به من، منتظر اعدام و مردن بود. بدون فکر به ا

 .رمیم

رو لو بده.   زی چ. هر لحظه ممکنه هوشنگ برگرده و همه این نجایهم ا  گهیزودتر برو. د -
. تا  میرو تموم کن یتا قبل از اومدن اون همه چ د یخوام نگران جون تو هم باشم. با  ینم

  هی  نیکنم هم یخواهش م ،یدلت خواست کرد  یو هر کار  یاالن که به حرفم گوش نکرد
 بار کمکم کن.  

 

 

 ا« ی»رو

مطمئن بودم.  را  نیتخت نشستم. از من ناراحت شده بود. ا یرفتن آرتا، دوباره رو با
مقابله کنم. در    دنشیبه آغوش کش لی کردم اما نتوانستم با م یم یبهتر نقشم را باز  دیبا

 کردم.  یاز اندازه خودم را محتاج آن آغوش احساس م شیآن لحظه ب

  یرا نداشتم اما ب یاحد الناس چیه یدر، به طرفش برگشتم. حوصله   یصدا   دنیشن با
صورتم را پاک کردم. کاوه بود. پر سر    یخشک شده رو  یگفتم و اشک ها ییتو  ای اراده ب

 و صدا وارد اتاق شد.

 وفا؟  یمجروح ب  یچطور -

 نشست.   یشیآرا زیم  یصندل  یام که احتماالً نابود بود، ساکت شد و رو   افهیق دنید با

  یاونجا چه اتفاق  یاهواز آب و هوات عوض شه؟ رفت  یریم  یمگه نگفت  ا؟ی شده رو یچ -
 ؟ افتاد باز 

 زدم و گفتم:  یلبخند  یسخت به
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 دلم گرفته بود فقط.   کمی -

 بلند شد و کنارم آمد و دستش را دورم حلقه کرد.   شیاز جا  آرام

 چرا عشق داداش؟  -

 انداختم و با تکان دادن متاسف سرم به چپ و راست، جوابش را ندادم.  نی را پا نگاهم

اما گفتم تا وقت   رمیم  گهید ی البته دو هفته  . خواستم بهت خبر بدم. رمیمن دارم م -
 .  یهست از بودنم استفاده کن

روزها   نی هم گر،ید  یرفت اما نه دو هفته  یم  دیبا  یصورت قشنگش نگاه کردم. آر به
  یم ریها درگ  سیبا پل دیشد. نبا یو من م کی تاج یکارها  ریدرگ د یرفت. نبا  یم  دیبا

 افتاد.  یم  شیبرا  یشد. وگرنه معلوم نبود چه اتفاق یم  دهید  نجایدر ا  دیشد. نبا

 ؟ یارینه ن ید یازت بخوام قول م  یزیچ هی -

 مهربان گفت: یلبخند  با

 بگو. یخوا  یم یچ -

 فردا برو.   -

 را بست.   می. بغضم دوباره راه گلو دندیباال پر  شی گشاد شدند و ابروها شیها  چشم

 رو هم ببر.   ای کامل -

 :دی پرس یجیدر هم رفت. با گ شیها  اخم

 شده؟  یچرا چ -

خواستم انجام   یکه م یکردم. از کار فیتعر  شی را برا  زی انداختم و همه چ  نی را پا سرم
توانست باور کند اما مجابش کردم تا به   ی. نمفتدیخواست ب یکه م  یبدهم و از اتفاقات

کرد   یکه قرار بود بشوم نزدم وگرنه هرگز قبول نم ی از اعدام یاعتماد کند. حرف میحرف ها 



 ت ی مامور 

 
332 

 

  یم یهمکار  سیبوده ام و حاال هم که دارم با پل سی. گفتم که پلکند یتا با من همکار
 .  رمیبگ فیتوانم تخف یکنم، راحت م

توانم به کاوه اعتماد کنم. او   ی راهش مشخص بود. مطمئن بودم م گر یهم که د  کیتاج
  ی کارها  یجمع و مجموعه فاصله گرفته بود و خودش را قاط نیاز ا  شیاز مدت ها پ

  یطرف حق و قانون بود و م  شهیکرد. هم یم ی کرد. مطمئنًا با من همکار یپدرش نم
توانم به او اعتماد کنم و او هم   یکه م مدانست یخواست تا حق به حق دار برسد. م

کرده ام اما بعد    ادیپ یجرات  نیکنم. اولش باورش نشد که چن یگفت که درست فکر م
کمکش حساب باز کنم. او    یتوانم رو  یگفت که همان طور که قبالً هم به من گفته، م

  ی  مجموعه گرید  یتوانستم از دست باندها یفرار را به من داد اما مگر م شنهادیهم پ
  دهیرفتم، به دو روز نکش ی که م یفرار کنم؟ به هر کشور نگیر یدا  ی  افتهیسازمان  

حرف ها   ن یحوصله تر از ا  یفکر فرار را هم بکنم. ب یتوانستم حت یردند. نمک یم  میدایپ
ادامه بدهم و هر روز مجبور باشم با  ،یشکل زندگ نی بودم که بخواهم تا آخر عمر به ا

 کنم. یکنند زندگ ی خال کی تار  ابانیخ  کی شکمم را وسط  کندن نکهیترس از ا 

خراب خودم، هنوز سالم مانده بود، به   تی را که خدا را شکر با آن وضع فمیداخل ک عکس
  یزیاش چ افهیشناسدش اما او هم از ق یکه م دی خواست بگو یکاوه نشان دادم. دلم م

از پارسا از کاوه   شتریهمان آشنا اسِت پارسا را هم نگفته بود. ب یبه خاطر نداشت. حت
 کامالً برعکس بود. جهینت بشناسد اما رازن  ن یانتظار داشتم تا ا 

دانستم او آن   ی. نمنمشیخواهم بب یزنگ زدم و گفتم که م ای از رفتن کاوه، به کامل بعد
 .دیارز  یم  دنشینه اما به پرس ای شناسد  یزن داخل عکس را م
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که داشت از   یخراب و با قلب یرفتن از عمارت، خودم را با عجله و با حال رونیاز ب بعد
تند و محکم به طرف   ییبه اداره رساندم. با قدم ها  دیترک یخون م عی پمپاژ سر هجوم و 

اش   یو با منش  ستی داخل اتاق ن یکس دم یفهم نکهیاتاق سرهنگ رفتم. بعد از ا
اجازه اش وارد اتاق   دنیدو تقه به در زدم و با شن د،یای داخل ن یهماهنگ کردم که کس

 شدم. 

 بشاش گفت:  یا  افهیبلند شد و با ق شیام، از جا  یشانیبدون توجه به پر دنم،ید با

 . میرس یبه هدفمون م می پسر. دار ی. گل کاشتنی بش ایب ا،یسرگرد. ب یخوش اومد  -

را دور زد    زشینشستم. او هم م زشیبه م کی نزد یصندل  یمنقبض بود هنوز. رو  صورتم
 نشست.  میو آمد رو به رو 

. اگه دنبالت  یرو به باد بد یآخر همه چ یروزا  نی ا  یممکنه تو   جا؟نی ا  یچرا اومد   یول -
 ؟ یباشن چ

 گرفتم و به صورتش دادم. مانی جلو زیم  یرا از رو میها مردمک

 سرهنگ.  دی بهم کمک کن دیبا -

 تنگ تر شد.   نشانیب ی جمع شدند و فاصله  شیدو ابرو  نیب یها  نیچ

 چه خبر شده؟  -

و   دیرا فهم زیهمه چ یکردم. وقت ف یو هر چه که بود و نبود را تعر  دمی کش یقیعم نفس
است که چند  ییکند، همان رها  یم  یکه دارد با ما همکار  یهمان دختر ا،ی که رو دیفهم

گرفته و بعد هم  یکرده، متعجب شد و ناباور. گفتم که فراموش یکنار ما کار م شیسال پ
  لی تبد یال ی قاتل سر کی و باعث شده اند تا به نجا کشانده اند یکارش را به ا  انشیاطراف

توانم قبول   یاما نم  ردی خواهد مجازاتش را که اعدام است بپذ یگفتم که م شی شود. برا
ام همواره در حال تشنج بود و من،   یکردم. خسته بودم. زندگ یکنم. گفتم و دلم را خال
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زدم اما   ی در و آن در م نیهوا به ا یا  عهجر یافتاده، داشتم برا  رونی از آب ب یمثل ماه
 .دیتاب یباران بر من م  یُمردم، نه قطره ا  ینه م

. اون زنت بود اما حاال شده دشمن مردم و  یهست  یبد ط یشرا  یتو یلیحتمًا االن خ -
 کشورت. 

 را به چپ و راست تکان دادم و جواب دادم:  سرم

چشم  ی ش بذاره. از وقتخود ینقاب رو رو  نی. مجبور شده استین  یاون دشمن کس -
  شیکه هنوز خودش رو، گذشته ش رو، زندگ یبوده و وقت یگند و کثافت کار  یباز کرده تو

چرا   میدون ینکرده اسلحه دادن دستش تا مجبورش کنن که اونجا بمونه. هنوز نم دایرو پ
به خاطر قدرتمند   ایکردن من بوده،   دیبه خاطر تهد  میندو یبال رو سرش آوردن، نم نیا

پرونده   ن ی که من به عنوان مسئول ا یزیاما تنها چ گه…ید ز یهر چ ا یتر کردن خودشون  
  نی کدوم از ا چیماجراست. اون ه  نیا  یکه اون زن منه، قربان نیا  یکه سوا  نهیدونم ا  یم

 که من ازش مطمئنم.   هیز یتنها چ نی خودش انجام نداده و ا  لیکارا رو به م

 رنگش حرکت داد. گفت:  دیسف شی ر یکر دستش را رو و متف دیکش یآه

برو   یب شی شب، حداقل پنجاه فقره قتل هست که مظنون اصل یجادو یپرونده   یتو  -
  میکه به عنوان قاتل بهش مشکوک یمورد  یس ست یخانمه. البته اگه اون ب نی برگرد هم

 . میری رو در نظر نگ

 : دمیآمد، پرس یم  رونیب یبه سخت میکه صدا  یتر کردم و در حال  لب

 اعدامه؟  ه؟یبه نظرتون حکم دادگاه چ -

کنم اعدام باشه. البته   یکنه، فکر نم ی م یهمکار  سیاالن داره با پل نکهیبا توجه به ا  -
رو   یزیچ  میمورد سخته. از قاچاق بدن انسان و مواد مخدر بخوا  نی گرفتن در ا  میتصم

حبس ابد بخوره که خب بدتر از    دی. شانهیسنگ یلیقتل پنجاه نفر آدم خ م،یر یدر نظر نگ
 اعدامه.
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 هم فشار دادم.  یرا رو  میرا کالفه و خسته بستم و پلک ها میها  چشم

  یها  تی باال نبود اما مامور  ادیدرجه اش ز   ؟ی درخشانش چ یپس اون سابقه   -
 رو پشت سر گذاشته بود.  ی اد یز  زیآم تیموفق

 دقت براندازم کرد. با

بشه،  دهیکنم. ممکنه بخش دوارت یتونم االن ام ی . من نمهیقاض یحکم بر عهده  ن یا -
تونم   یدونم و نم یممکنه اعدام بشه، ممکن هم هست حبس ابد بخوره. من واقعًا نم

 داره.  یا  دهیچیپ طیکنم. شرا  ینیب شیپ

 و مصمم گفتم:  تیچنگ زدم و با جد  دمیام سمان ی ر نیآخر به

 .دیکمکمون کن د یپس با -

 هم مشکوک شد.  یجلب و کم  توجهش

 

 

 ا« ی»رو

دست بلند کردم.   شی . برادیبعد رس  یرستوران نشستم و منتظرش ماندم. کم زی م پشت
 گفت:  ی به طرفم آمد. با خوش دیمن را د  یوقت

 ؟ ی سالم، چطور -

 زدم و جواب دادم:  یلبخند

 ؟ یبهترم، تو چطور -

 سبزه. ت یفعالً وضع -
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 از سفارش دادن غذاها گفتم:  بعد

حالم رو به راه   ادی شرمنده م. ز  یشام با دستپخت خودم مهمونت کنم ول هیقرار بود  -
بود قولش    یرو بچسب تا از دستت در نرفته، اگه عمر ینهار حاضر نی . حاال فعالً استین

 شام با دستپخت خودم بهت بدم. هیدعوتت کنم خونه و  یروز  ه یکه   دمیرو بهت م

 گفت:  یبا نگران م،یحرف ها  یتوجه به همه   دونب

 دستت چطوره؟ خوبه؟   -

 زدم.  لبخند

 رسونه.  یسالم م -

 خورد و لبخندش محو شد. نی اش چ ین یزد اما بعد ب لبخند

راست   رهی به روز من آورده. چپ م یچند وقته چ  نیا  یتو  یماه نیا  یدون یتو که نم -
 رو اعصابم.   رهی مزخرفش رژه م  یحرف ها حال به هم زنش و    یبا اون خنده ها ادیم

 و گفتم:  دمی کش یقیعم نفس

 اونجا؟   هیره؟ دنبال چ یچرا از خونه تون نم -

 گفت:  کالفه

 دونم. ینم -

 زدم و گفتم:  ی بار طنتیش لبخند

از دستش گله   یخودته الک ی. کپنی ای . به هم منایخوب در و تخته با هم جور شد  یول -
 نکن.

 چپ نگاهم کرد و گفت:  چپ
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 ندازم.  یتو لنگ م شیولم کن تو رو خدا. من پ -

کردم که توجهش به طرفم   یم ی باز  ینتوانستم بخورم. داشتم باز  شتریرا ب میاز غذا یکم
 جلب شد.

 ؟ یکشه بخور ینم لتیم  یچت شد؟ نکنه حامله ا  -

 نشست را مهار کردم و گفتم: یلبم م  یکه داشت رو یا  خنده

 .رهیفکرم درگ -

 . دینپرس یزیسر تکان داد و چ متفکر

آب و هوام   کمیخواد منم ببره  یخواد برگرده. م یکاوه بهم گفت که فردا م یراست -
زهرمار   ی   افهیق دنیمدت از د  هیکنم اگه برم  ی نه. فکر م ایدونم برم   یعوض شه. نم

  ی. محموله ها یدار از ی. اما االن اوضاعمون خرابه و تو هم به کمک نشم یخالص م یماه
دونم برم   ی. نممیرو دوباره از خودمون پرت کن سای و حواس پل میراه بنداز  دیرو با دیجد

 نه. ای

 . دمیآب نوش یکم

گردش.   یو نرفت   یموند   نجایوقته ا  یلیاستراحت کن. خ کم ی. برو یبر  دیمعلومه که با  -
 کنم.  یهست نگران نباش. دوباره اشتباهم رو تکرار نم یهمه چمن حواسم به 

 نگاهم کرد.  دیترد با

 برم؟  یگیم یعنی -

 کردم قانعش کنم. یسع

  یریمدت. م هیتا   یش یخالص م یزهرمار ماه ی   افهیق دنیآره. به قول خودت از د -
 . یا یم یخور یاستارت دوباره م  هی
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 فکر کرد و بعد گفت:  یکم

 . نمتیب یتا چند وقت نم  گهی باشه پس. اما د -

در کار نباشد. اما بعد لبم را نامحسوس و از داخل   یدنیهرگز د گر ید  دیدلم گفتم شا  در
زدم تا افکارم را   ای کامل ی به رو  ینپرد. لبخند رونیحرف از دهانم ب  نیگاز گرفتم تا ا 

 سرکوب کنم و گفتم: 

 . مینیبب یریرو تصو  گه ی همد میتون یده. مکر  شرفتیعلم پ -

 را تکان داد.  سرش

 . هیحرف  نمیا -

 اشاره کرد و گفت: میرا چک کرد، به غذا لشیموبا  نکهیاز ا بعد

 .  میبر گهی د  یخور یاگه نم -

 رفت.  ینم نی پا میاز گلو  یز یکرد و گرسنه بودم اما چ یدرد م دلم

 .مینه. بر -

  م،یسوار شو  نکهی. قبل از امیرفت نگیحساب را که پرداخت کردم به طرف پارک  صورت
 :گفتم

 ازت بپرسم.    یزیچ هی  دیبا -

آوردم و به دستش دادم. با  رونی ب فمی. عکس را از درون کستادی نگاهم کرد و ا یسوال
 با تعجب گفت: دنشید

 ؟ یرو از کجا آورد  ن یا -

  دیکردم با   یاما حس م  دمید  یشد. آن عکس را به خودم مرتبط نم ده یبه قلبم تاب ینور
 :دمیهم پرس نی هم یدر موردش بدانم. برا  شتریب
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 ش؟ یشناس یم -

 را گفت و بعد ادامه داد:  یاسم   یرا به دستم داد و با کالفگ عکس

 ام اس فوت کرده.  یماریشه که به خاطر ب یم ی بوده. هفت سال یوودیهال گری باز  هی -

 . کی زن را با تاج نی ارتباط ا  دمیفهم یشده بودم. نم  جیگ

زن با   نیکردم که داخلش ا دایعکس پ هیاتاق کار بابا    یکشو یشه. من تو  یباورت نم -
هم کنجکاو شدم و رفتم در  ن یهم یبابا کنار هم ژست گرفتن و عکس گرفتن. برا 

و رو کرده    ریکه عکس دستم بود بابا کل خونه رو ز  یاون مدت یکردم. تو  قیموردش تحق
نه. بعد  ای می برداشت یزیکه از اتاقش چ دیپرس یم ن کردنش. همه ش ازمو  دایپ یبود برا 

کامل شد و عکس رو گذاشتم سر جاش، بابا هم به حالت قبلش   قامیتحق نکهیاز ا
 عکس حساس باشه. هینسبت به   نقدریشد که ا یبرگشت. اصال باورم نم

 : دمیشدم و پرس  رهیعکس زن خ به

 ؟ ی دیفهم یدر موردش چ -

 دادن کرد. حیحوصله شروع به توض با

خارج و   ره یکرده اما بعد م یم  یزندگ نجایا  کا،یبره آمر  نکهی. قبل از اکاستیاسمش ِار  -
عکس مال   نی . البته ادمیرو د لماشیهم هست. ف یخوب گریشه. باز  یم  گری اونجا باز 

 تر بوده فقط.   کیچند سال از بابا کوچ ه ی.  شهیدوران جوون

 بوده؟  یارتباطش با بابات چ یدون ینم -

 باال انداخت. یا شانه

عکس   نی عاشق هم بودن. حاال تو بگو، ا یزمان هی . حتمًا  ستیدونم. برامم مهم ن ینم -
 ؟ یچرا در موردش کنجکاو  ؟ی رو از کجا آورد

 گفتم:  نی هم یبا حوصله نبودم. برا او  یبه اندازه   من
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 . ستی ن یمهم زیپس چ الیخ یبود. ب یعمارت دب یتو  -

 رو و آن رو کردم و گفتم:  نیا  دهی برچ یرا با لب عکس

 نبود. یبه درد بخور زی. چیبندازم آشغال دیبا  نمیا -

  یرا منحرف کنم و زودتر از جلو مانیحرف ها   ری کردم مس یشک نگاهم کرد که سع با
 دور شوم.  شیچشم ها 

 فرودگاه. فعالً خداحافظ.  امیفکر نکنم بتونم ب ر،ی. سفرتون بخگهید  میبر -

جلوتر از   م،ی که با هم داشت یگرم یرا تکان داد و در آغوشم گرفت. بعد از خداحافظ سرش
سطل آشغال    یم و براشدم و به راه افتادم. عکس را خواستم مچاله کن نمیاو سوار ماش

 شدم و آن را داخل داشبورد انداختم.   مانیآماده اش کنم اما بعد پش
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  هیکنم و به  انتی من به کشورم خ  یگیم یپسر؟ دار یگیم یچ یدار یفهم یم چیه -
 بچرخه؟  ابونیخ یقاتل اجازه بدم راست راست تو 

آن   دنیسخت بود فهم درنقیمن؟ ا   دنیسخت بود فهم نقدرینگاهش کردم. ا درمانده
 : دمینال د؟ینفهم  یزیچ یکه جز بدبخت چارهی ب یرها

 سرهنگ.  -

 گفت: ظیغ با

دختر پنج سال قبل   گهید یکن  یازش دفاع م یکه دار  ی. اونایسرگرد لطفًا به خودت ب -
   ؟یخوا   یرو م یزیچ نیازم چن  ی. چطورستین
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 گفتم:  تی جد با

. اما اگه  ی دار یکنم سرهنگ. شما به گردن من حق پدر یاحترام یخوام بهتون ب ینم -
سر پل صراط به    دیکه با  ییمجرم، شما  هیدادم و شدم همدست   یرها رو فرار  یروز  هی

که چرا من از راه به در شدم.  یجواب بد  دی. بای من و دلم و بابام و رها جواب پس بد 
  یخوام طور یخوام. فقط م  یهم ازتون نم یسخت  زیدادم چ حیکه توض یهمون طور
به هر   دیو بهش اجازه داد   دیفرستاد تی مامور  هیکه انگار شما رها رو به  دیوانمود کن

 باند اونا نفوذ کنه و بهمون اطالعات بده.  ی که شده تو یمتیق

 : دیبلند شد و با تحکم غر  شی . درست مثل من. از جاشانیشده بود و پر یعصبان

 سرگرد. -

 کردم:  هشخوا

. ارمیگرفته سند م یو اون دستور م  نیگناهه و از ا یب ای رو گمیم نکهیا  یسرهنگ. برا  -
  دیبگ دیتون  یتونه نجاتش بده. م یشما م یادعا  ن ی. فقط ا ستین ی. اما کاف ارمی مدرک م

 . دیرو داد  تیمامور   نیبهش ا  انهیمخف

 آرام تر گفت:  ییاش نشست. با صدا  یصندل ی رو دوباره

که هنوز   ییبا اتفاقا  ؟یکار کن ی چ یخوا  یپس با حافظه اش م شه؟ی من بگم تموم م -
 ؟ یجرم کن کی منم شر  یخوا  یم ؟یکن کاریچ یخوا  یچرا افتاده م ستیمعلوم ن

 گفتم:  ید یناام با

 د؟ یکن  یپس قبول نم -

 تکان داد. ناچار گفتم:  یرا بست و سرش را به عالمت نف شیها  چشم

 کنه؟  یاونم قبول نم  ؟یچ  پیسرت  شیرم پب -

 شد. یعصبان باز 
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  ری همون لحظه دستور بده دستگ  یخوا  یزده به سرت؟ م ؟ی گیم یچ  یدار یفهم یم -
 ؟ یش

  یم میالنه کرده بود و چشم ها  میدر گلو  یبزرگ  بیبود. خسته بودم. س ادیز  میرو  فشار
 . دیلرز  م یکار خودش را کرد و صدا بی سوخت. باالخره س

و منتظر بمونم تا دوباره از دست بره؟ دوباره مردنش   نمیکنم؟ بش کاریچ  دیگ یپس م -
 رو تماشا کنم؟ 

را   میدادم و صورتم را داخلشان پنهان کردم تا اشک ها هیتک  میرا به زانوها میها آرنج
شانه ام   ی مد. دستش را رونشوم. کنارم آ فیخوار و خف شی جلو نی از ا  شتر یو ب ندینب

 گفت:  یمکث و فکر کردن و با ناچار ی. بعد از کمدیجانسوز کش یگذاشت و آه

  یچه کار م مینیزنم بب یحرف م  پینکن. با سرت یفعالً فقط صبر کن و کار احمقانه ا  -
 دم. یبهت نم ی. اما قول میبکن میتون

 

 

 **** 

  یخوش انی. پا ستین ندرالیس  یزندگ ،یگریکس د چ یه ایمن   ی. زندگستمی ن ندرالیس من
 از دست رفته.    یمن ها  یمِن بر باد رفته و برا   یوجود ندارد برا 

من، افسار اسب را محکم تر   دنید ی. برا ستی ن دیاسب سف  یسوار بر رو  یا  شاهزاده
صورت باز و خندان و بشاش و خوشحال   یمن، دهانش به پهنا دنید یکشد. برا  ینم
 .  ستین

کردن من، شلوغ و پر از هرج و مرج و تشنج   دایو پ دنید یبرا  ی سلطنت بزرگ چیه
کردن من، و مِن خفته در من، نگران و آشفته و پر از  دایپ یکس برا چی. هستین

  یدهد. کس یکردن من، به سربازانش دستور نم دایپ یبرا یکس چی . هستیاضطراب ن
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را خانه به خانه  نمیمن، کفش بلور تنداش یدهد. برا  یخواندن من، فراخوان نم یبرا 
 گرداند.  ینم

. به همان اتاق نمور و  یروانیش ر یشود به همان اتاقک ز  یم یداستان من، منته انیپا
 یشود باز   یداستان من، م انی . پایمی مندرس و ژنده و قد یو به همان لباس ها   کی تار

دن با همان  شود حرف زدن و درد و دل کر یساکت و صامت و م ی با همان موش ها 
 .  نیشود هم ی جونده. م واناتیح

.  ستمین ندرالیاما من که س  ندرالیاست سرنوشت س نی باشم و مهربان؟ ا شجاع
هم. من آنقدر خوش    انمانیداستانمان فرق دارد، سرنوشتمان هم. آغازمان فرق دارد، پا 

داشتنم به   یبودنم، برا  یخواستنم، برا  یبرا  یکه مثل ِاال، کس ستمین  یشانس و خواستن
  یا یام. زندگ  یزندگ ی خرابه ها نی. درون همتجاس نیمن هم  ان ی دنبالم بگردد. پا

روزگارم. من   یو روزگارم و اتفاقاِت هنوز معلوم نشده  انمی خراب شده به دست اطراف
  یشده رو   دهیپاش یلجن ها   ،یگرداب زندگ انیدختر تنها که دست و پا زنان م کی . نمیا

 کند. ی را پاک مصورتش 

  

 **** 

 ا« ی»رو

آهنگ را کم کردم   یتلفنم بلند شد. صدا  یراندم، صدا  یطور که به طرف عمارت م همان
  دنیآوردم. با د  رونیب فمیرا از داخل ک لمیو همان طور که چشمم به جاده بود، موبا

تلفنم   یرو  یناشناس یشماره   گریوقت است د  ی لیخ نکهیناشناس، با فکر به ا یشماره  
 نیاز ب شه یهم  یکارت دومم را برا میوقت بود که س یلیبندد جواب دادم. خ ینقش نم

کار   نی ا  یبرا یخاص یهم مشتر نیهم یبردم. برا  ینم نیرا از ب یکس گری برده بودم و د
 به هفت هشت نفر محدود شده بود. لمیگرفت و زنگ خور موبا یبا من تماس نم

 بله؟  -
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 زم؟ ی عز  یام. خوب یجان. ماه ایسالم رو  -

 . اورمیپدال گاز فشار ب یرو  شتریباعث شد تا ب یدر هم رفتند و کالفگ میها  اخم

 ؟ یداشت  یخوبم. کار -

 فشردم. گریرا به همد می. لب هادیخند

 . میحرف بزن مینیبش ییدوتا  نمت؛یخوام بب  یم  نجایا  ای. بیخیهنوزم همون قدر   -

  یرا نداشتم. مثالً م یماه ی نگار. از آن گذشته اصالً حوصله  یرفتم به خانه  یم  دیبا
خواست دائمًا نطق  ی گفتن با او داشتم؟ او م یبرا  یمگر من حرف د؟ یخواست چه بگو 

 .شه یکند و حوصله ام را ساعت ها سر ببرد. درست مثل هم

در  ما سر   یاز کارا ادیسر بزنم. شما که ز  ییچند جا  دیسرم شلوغه. با  یلیامروز خ -
به اوضاع سر و سامون بدم تا قبل از   دیهم. با  یتو   دهیچیپ یفعالً همه چ یول یارینم
 بشه. ری د نکهیا

  ی گذشته بود اما مثل دختر ها ی از او سن و سال نکه یهنوز نازک و لوس بود. با ا   شیصدا 
 زد.  یلوس هجده ساله حرف م

  ی. اصالً برا ستیخوب ن اد یاوضاع ز  دمی. شنزم یتماس گرفتم عز  ن ی هم یاتفاقًا برا  -
 . نجایپا شدم اومدم ا  ایاز اون سر دن  نیهم

 و تلخ تر شدم.  دمیکش یی ها ال  ن یماش نیب

 . میندار یاز یاما به کمکتون ن د یدیزحمت کش -

 . ایننداز زودتر ب نی . روم رو زمنمتیب یحرفا رو. امشب م  نیبس کن ا  -

 کنترل شده گفتم:  یتیرا تر کردم و با عصبان زبانم

 ساعت ده اونجام.  -
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 شام…  یپس برا  -

 .دم یحرفش پر وسط

 . فعالً.امی نه، بعد از شام م -

پرت کردم.   یصندل یام باشم، تلفنم را قطع و رو  یمنتظر جواب خداحافظ  نکهیا  بدون
پدال را کمتر کردم تا   یکردم و بعد، فشارم رو  یفرمان خال یضربه رو   کی را با  تمیعصبان

  نیآن ها از ب دنیمانده هم با د  میکه برا  یذره اعصاب کی  نی و هم فتم یها ن سیپل ریگ
 نرود. 

قصد دخالت کردن    داً یمواجه شوم اما انگار شد  یخواست که دوباره با ماه یدلم نم چیه
رود و   یخواهد نم یکه م یزی که بدون به دست آوردن چ میدانست یداشت و همه هم م 

  یچند روز باق نیا  یکند. پس امشب مجبور بودم بروم تا شرش را برا  یگورش را گم نم
دانم چه   یخودش به خاطر کار آمده بود. هرچند نم ولسرم کم کنم. به ق  یمانده از رو 

از  یدانش چ یکه ه  ینجاتم بدهد! آن هم در هنگام یخفت و خوار نی خواهد از ا  یقدر م
 آن ندارد. 

  ای دانستم خودش خانه هست  یرا متوقف کردم. نم نی نگار ماش یخانه  یوبعد جل یکم
در مورد گذشته بود و   دنی من پرس یزدم. تنها خواسته   یم ایدلم را به در دینه اما با

  کی خواستم.  یمادرش. فقط جواب م ای کرد خودش به جوابم را بدهد   ینم یفرق میبرا
 و بس.   نی جواب درست. هم

خانه شان رفتم. زنگ کوچک کنار در را که  یبه طرف در رنگ و رو رفته  و  ادهیپ ن یماش از 
 بلند شد. یزن یبعد صدا  یجرم گرفته بود فشار دادم. کم یکل

 اومدم.  ه؟یک -

.  ستی ام چ افهی ق دنیدانستم واکنش زن با د ی. نمدمیکش  یقیرا تر کردم و نفس عم لبم
کرد.   یسکته م   یحت  دیگرفت و شا یمن را با نگار اشتباه م  دیشد، شا یشوکه م دیشا

چه خبر است و    نجایکه ا  دمیفهم  یم دیآماده کردم. با  یهر عکس العمل یخودم را برا 
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از آن ها در آن   یکیکه اگر رها خواهر نگار است، چرا   دمیفهم ی م  دیاول از همه با
کند. تنها  یم  یزندگ طی راش  نیهم در ا   یکیشده و آن  لیتبد  ا یمخمصه است و به رو

نه؟   ایخانواده است  نینگار، واقعًا دختر ا  ایبود که آ نی که از آن مطمئن نبودم ا یزیچ
 کردم.   یم  دایخودم را پ گاهی . بعد هم خودم و جادمیفهم  یرا م نیا  دیاول با 

و بعد، در کوچک   دیها به گوشم رس کی به موزا ییها  ییبرخورد تند تند دمپا  یصدا 
در آمده بود، همان طور که چادر گلدارش را با   یکه جلو یباز شد. زن یبلند  یخانه با صدا

 دستانش نگه داشته بود، چپ چپ نگاهم کرد و گفت: 

 آخه؟  یکش یدر م  ی رو تا جلو رزنیدختر؟ چرا من پ یندار دیمگه خودت کل -

  ایداخل رفتن  یدودل بودم برا  سپس در را همانطور باز رها کرد و به داخل رفت. و
  یجلو  ینرفتن. فکر نرفتن را کنار گذاشتم و وارد خانه شدم. در را پشت سرم بستم. پرده 

  یکه رو یی و لباس ها اطیح  یرفتم به فضا  یدر را کنار زدم و همان طور که آرام جلو م
 بند پهن شده بودند نگاه کردم.  

 آورد و گفت:  رونی سرش را از در ب زن

 درست کردم برات.  یچه آش نیبب ایشده؟ چرا ماتت برده گل دختر؟ ب یچ -

 از آنجا بلند شد که گفت:  شی سپس دوباره داخل رفت. اما صدا  و

سر کار. به   یدو روزه رفت ؟ی نکن یولخرج ادیمگه نگفتم ز   ؟ی اون لباسا رو از کجا آورد  -
درد و بالت بخوره   میدار از ین شتر یب گهی د یجاها  ی لباسا تو   نیبه ا  ید ی که م ییاون پوال 

  ،یخرج دفن و کفن من رو بد یخوا  یدرن، فردا م یبابات جلو یتو سرم. امروز طلبکارا
که قربون قد و   یطور نیشه هم ی. نمیخوا  یو جهاز م   یکن وهرش  یخوا  ی پس فردا م

 باالت.

را در  میکفش ها ن،یزم  یرو  یفرش ها  دنی . با دستادمی چهارچوب در خانه ا یجلو
داخل دستش،   یبه داخل رفتم. زن با مالقه ا دیآرام و پر از ترد  ی آوردم و با قدم ها 
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را   میانداخت و سر تا پا یام نگاه  افهیو ق پیشماتت بار به ت یو با لحن  ستادی ا  میجلو
 برانداز کرد و گفت:

 . یدی پوش ینم ی. تو که مشکیماشاهلل همه شون هم که مشک -

 شدم و گفتم:   رهیصورت خسته و پر از چروکش خ به

 باهاتون صحبت کنم. د یمهرانفر هستم و با ای خانم. رو ستمی من دخترتون ن -

که به گوشش خورده   یام و حرف  یسرد و جد  یاز صدا یجی برد، خشک شد و با گ ماتش
 بودش، گفت:  ده یبود و انگار نشن

 ؟ یچ -

 هیها تک  یاز پشت یکیو به  ندیبنش واریرا گرفتم و کمکش کردم تا کنار د شیبازو  دو
 نشستم.   شیبدهد. خودم هم رو به رو

وقت   کی شروع کنم تا  دیدانستم از کجا با ی. نمدیکش ری را دوباره تر کردم. معده ام ت لبم
 : دمیهم پرس  نی هم ی. برا دیایسرش ن ییبال

 خانم؟  دیخوب -

شد و بعد    رهیصورتم خ  یرا جلو آورد و دو طرف صورتم گذاشت. به تمام اجزا دستانش
 گفت:  یبا ناباور

 نگار.  ستین یخوب یاصالً شوخ  ؟یکن یم یچطور ممکنه؟ شوخ -

 را هم نداشتم.   یدار ضی مر ی  حوصله

  ستمین کار یر باونقد دیشم. و بهتره بدون یبعدًا مزاحمتون م ستیاگه حالتون خوب ن -
 کردن رو داشته باشم. یشوخ  یکه حوصله 

 و گفت:   دیکش شی به سر و رو یهول دست با
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دختر من   هیشب یلینه دخترم. خوبم خوبم. فقط شوکه شدم. آخه مگه ممکنه؟ شما خ -
 . نینگار هست

 باشد، به طرفم خم شد و گفت: دهیبه ذهنش رس یزی که انگار چ بعد

به دختر من   نقدریچرا ا د؟ یهست  یشده؟ شما ک یطور د؟یشناس  یشما نگار رو م -
 د؟ یشناس یاون رو از کجا م د؟یهیشب

را   زیهمه چ  د یآمده ام با نجایرا تر کردم. توان حرف زدن نداشتم اما حال که تا ا  لبم
 برسم.  دیکه با  یکردم تا به جواب یروشن م

. در اصل  ستمین انیمهرانفر هستم. هنوز خودم هم در جر ای ون طور که گفتم روهم -
با نگار خانم   یکه چه نسبت نم یکنم و بب قیتحق کم یهم مزاحمتون شدم تا   ن یهم یبرا 

با دخترتون   دشیاز دوستانم که احتماالً بشناس یک ی  یبه واسطه  شی دارم. چند وقت پ
شناسن. از همون دوستم که  یو نم دن یهنوز من رو ند  شونی مواجه شدم. البته ا

 کردم.  داتونیتون هم هست آدرستون رو گرفتم و پ هیهمسا

 گفت: یو با نگران متفکر

 مون؟   هیهمسا -

 .تونهی رو به رو ی هیآرتا. همسا  -

 نگونهیدادم ا حیهم ترج نیهم ینه. برا  ایاش را گفته    یواقع ی لیدانستم فام ینم
اش را نگفته باشد. ممکن   یاصل ی لیفام تش،یاش کنم. ممکن بود به خاطر مامور   یمعرف

 را انتخاب کنم.  یکیکنم و    سکی توانستم ر یهم بود که گفته باشد. نم

زحمت   ی لیمدت خ نی ا  یتو ی. طفلهیپسر خوب یلیبده. خ رشیآهان آقا آرتا. خدا خ -
 ما.   یبرا  دهیکش

 ادامه داد:  سپس
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 .یبخور  ارمیب یزیچ هی. فقط بذار  دمیبپرس دخترم. سواالت رو بپرس. جواب م -

 کار ممانعت کنم.   نیاز ا متیکردم با مال یرا گرفتم و سع شی خواست بلند شود که بازو و

. عجله دارم. هر لحظه امکان داره  ومدمین یمهمون  ی. برادینیکنم بش  یخواهش م -
 خوام حرفامون نصفه بمونه.   یو من نم  ادیدخترتون ب

توانم با مادرش حرف بزنم. مادرش ممکن   یو م ستینگار خانه ن  نکهیبودم از ا یراض
 که به دخترش نگفته باشد.  د یرا به من بگو ییزهایبود چ

 گفت:  یدلخور با

حرفا رو نداره. ناهار  ن یا  گهی که د ییچا  ای   وهی م هیشه.  یکه نم یطور نی ا  یول -
 ؟ ی خورد

 گفتم:  دوباره

 بله صرف شده.   د،ی خواد زحمت بکش ی لطفًا. نم دینیبش -

 شد. گفت:  ریجا گ  نیزم یرا تکان داد و دوباره رو  سرش

 دونستم خواهر دوقلو داره.  یکنم نگار جلو روم نشسته. نم  یهمه ش فکر م -

 :دمیرا تکان دادم و پرس سرم

 دم؟ یدرست فهم ،ستیدختر خودتون ن -

 .دیکش یآه

  یناراحت م یلیبهش نگو خ یز یدرسته. اما خودش خبر نداره. تو رو خدا شما هم چ -
 شه. 

تا من رو   رم یشناسه. االن هم اگه زود حرفامون تموم شه، زودتر م یگفتم که. من رو نم -
 ن؟ یکرد  داشیپ ای نش؟ یدیخر  یاز کس نش؟ ی. از کجا آورددی . لطفًا برام بگنهینب
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کردن   تی شد و شروع کرد به روا رهیخ واری د یدر خاطراتش غرق شد. به عکس رو  انگار
 گذشته اش. 

  یو همه هم م  می. عاشق هم بودمیبه اسم هم بود یشوهرم از بچگ امرز ی من و خدا ب -
هم با هم    میپسرعمو و دخترعمو تو آسمونا بسته شده. بزرگ تر که شد وندیگفتن پ

  یهم موندن تو ی نداشت اما به پا یون زمانا مثل االن نبود. عشق معن. ا میازدواج کرد 
بچه دار   میتون ینم میدیچند وقت بعد فهم میکرد  هگوشمون خونده شده بود. ازدواج ک

و   سادیحرف خودش وا   یهم شوهرم رو نیهم  یبرا  میموند یهم م یبه پا  دی. بامیش
اما   ره یبگ گهی زن د هیو   ارهیگفتن سرم هوو ب  یگرفت. همه م  دهیرو ناد انی حرف اطراف

اگه خدا هم   دیشا  تا میاریبچه ب هیاز پرورشگاه   می گرفت میاون گوشش بدهکار نبود. تصم
. اما نشد تا االن که  میبده و خودمون هم بچه دار ش یبرکت هیخواست به خونه مون 

ار نبود تا االن  سر من. اگه نگ  ی هیشده سا  یاون فوت شده و همون دختر پرورشگاه
 هزار بار کفن پوسونده بودم.

 ی از آرتا م دیبود و من… من چه بودم؟ با  یدختر پرورشگاه  ک یشدم. او   متفکر
  ینه. دختر مهرانفر که نبودم. پرورشگاه ای دارم  یکه خانواده ا  دمیپرس یم  دی. بادمیپرس

کنند  یه ساز صحن یخواستند طور یم ن،یحضانت دروغ  یهم که نبودم. در آن برگه ها 
 چی. اما ه میا یمهرانفر است به حساب ب  دخترکه حاال  یبچه پرورشگاه کی که من 

ان    ید شی و بدون آزما  نیقی نبودم، به  یکدامشان صحت نداشت. حال که پرورشگاه
 .  ستمی توانستم مطمئن باشم که دختر مهرانفر هم ن یهم م  یا

 کرده بودن؟  داش یاونا از کجا پ -

 شده بود گفت:  رهیو همان طور که با دقت به صورت من خ   دیکش یهم آه باز 

پرورشگاه   ه یدر  ینگار من بوده، گذاشته بودن جلو  شونیکی دو تا بچه رو که  نکهیمثل ا -
کنه بچه  یم  یو سع ادیاز همونا م یکی، هستنا  ی ابونیخ یمعتادا  نی و رفته بودن. اما ا

رسن و اون   یپرورشگاه سر م یئوال ها رو بدزده تا احتماالً ببره بفروشدشون که مس 
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و اونم   رنشی از اون بچه ها رو با خودش ببره. نتونستن بگ یکیتونه  یمعتاده فقط م
 فرار کرده.

 شد. من هم ساکت شدم. با شک گفت: ساکت

 . یکنم که اون بچه شما بود  یمن فکر م -

 کردم. سرم را تکان دادم و گفتم:  یفکر را م نیبود که من هم هم نجایا یبدبخت

 طوره.  نی هم ادیز  یلیبه احتمال خ -

 سر به هواست.  یلی. نگار خیماشاهلل انگار سر به راه تر از نگار ی. ولیهشیشب یلیخ -

 :دمیتوجه به حرفش پرس یب

 دنبالش؟  ومده ین یپرورشگاه بوده کس یکه نگار تو یتا اون زمان -

 باال انداخت. یا شانه

 که ولش کردن؟  یدنبال بچه ا  انیب دی فکر نکنم. چرا با  -

را   نمیر ی. لب ز دیچیپ یاز قبل در هم م شتریداشت ب زیانداختم. همه چ  نی را پا سرم
و نگاهش    دمیکش یآه هیگرفتم. بعد از چند ثان م یدندان ها نیداخل دهانم بردم و ب

 کردم و گفتم:

. البته اگه من رو  دیبرام انجام بد یکار هی خوام  یاز دختراتون م یکی به عنوان  -
 .دیدخترتون بدون

 کرد و گفت:  نی بار با شتاب باال و پا نیرا چند  سرش

 تونم برات بکنم.   یم ی. بگو چه کارزمیدخترم. بگو عز هیچه حرف ن یا -

دانستم دستشان   یآوردم. م  رونیب فمیرا که از قبل آماده کرده بودم از داخل ک یا  بسته
 بدجور تنگ است. بسته را به دستش دادم اما امتناع کرد.  
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بهمون   دیرو نگفتم که بخوا نای. من که از شما پول نخواستم. به خدا ا هیچه کار  ن یا -
 و…  دی پول بد

 را بر هم زدم و بسته را داخل دستانش گذاشتم. گفتم: میچشم ها  آرام

کمک از  کمی  دیتون یدخترتونم. پس م دیخوام. گفت یکه ازتون م  هیز یچ  نیاول ن یا -
چون    دیدست و بالتون بازتر شد. و لطفًا ازش استفاده کن کمی دی. شا دیری دخترتون بگ

  دی ذار یدونم براش کم نم یبه خاطر خواهرمه. م  شتری. راستش برمی گ یمن پسش نم
نه. در ضمن به وقت استراحتتو  گهیتحت فشار باشه. خودتون هم د ادی خوام ز  یاما نم

  یکه م دیبسته رو از قبل آماده کرده بودم پس اصالً فکر نکن نیا  ست؛ی خاطر حرفاتون ن
که  نهیخوام هم ا  یکه م  یزیچ  نی. دومیزیچ   نیهمچ  هی ای خوام بهتون صدقه بدم 

خوام ذهنش   ینم یلی. بنا به دالستیاون دخترتون ن  نکهیا  ایبودم   نجایمن ا دیبهش نگ
   د؟یکن یکار رو برام م نیو دنبال من بگرده. ا   زهیبه هم بر

 یناموت تراول نقد بود. نم ونیلیم  یبه پاکت داخل دستانش نگاه کرد. داخلش س دودل
هم   نیهم  ینه. برا  ای حساب دارند  ای که آ نطوریو هم  ستینگار چ یدانستم نام خانوادگ 
 . اورمیب چک پول نقد با خودم ی مجبور شدم به جا 

 زدم و گفتم:  یزحمت لبخند به

 اما کمک خرجتونه. ستین ادیز  -

 با اشک زد و گفت:  ختهیآم یهم لبخند  او

 بگم. یدونم چ یدخترم. نم ین یبب تیاز جوون ریدستت درد نکنه. خ -

 هم دارم.  گه ی سوال د هیکنم. فقط    یخواهش م -

 : دمیکه ذهنم را مشغول کرده بود پرس  یسوال

 بودن؟  ماریهمسرتون چرا فوت شدن؟ ب -
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 که بغض کرده بود گفت:  یتکان داد و در حال یرا به عالمت منف سرش

کرد.    یو انتقال زباله کار م  افتیباز  یکارخونه  هی یتو  شتریبود. ب ونی کام یراننده   -
از کارخونه زنگ زدن و گفتن که به شب شوهرم سر کار بود،  هیچند ماه قبل که  نیهم
 یرفتن حمله شده و شوهر منم کشته شده. ب یکه داشتن به طرف مرز م   ییها ونیکام

  ونای بدبخت اون کام یهمه راننده ها  چ،یکرده بودن که ه  یها رو خال  ونی مروتا بار کام
 شه؟   هد یدزد دیفهمم آخه زباله چرا با  یبارون کرده بودن. نم ریمثل شوهر من رو هم ت

 زد. چقدر داستانش آشنا بود.   هیگر ر یز  یها  یبعد ها  و

 د؟ یدون یاسم کارخونه رو م  -

خانه بر   یوارها ی بغض و هق هقش گفت، وا رفتم. حس کردم د انیکارخانه را که م  اسم
 در ذهنم جان گرفت.  شی چند ماه پ  یسرم آوار شد. خاطره 

 **** 

سر   ییچه بال  د،یو محموله ها رو از دست بد   دیگفته بودم اگه دست از پا خطا کن -
 نه؟ اد،ی خانواده هاتون م

لبم جا  یرو  ینشست. هول و وال در جانشان افتاد. پوزخند شانی در چشم ها ینگران
بسته اش،   نهیپ یاز آن مردها با آن ظاهر زحمت کش و دست ها  یکیخوش کرد.  

 معترضانه گفت: 

شد   دایاز کجا سر و کله شون پ  سای پل هوی میدون ی خانم. نم مینداشت  یما که گناه  یول -
 سرمون.   ختنیو اومدن ر 

با  یداده بودند تلخ باشم، حت  ادیو همان جا ماند. به من   دیباال پر میاز ابروها  یکی
 و هم سن پدرم! دهیکش یمرد سخت  نیهم

 ؟ ی وقِت حرف زدن شد، حرف بزن یندادن وقت ادی بهت  -
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 نداشت. تی اهم یذره ا  میناراحت شد؟ به غرورش برخورد؟ برا د؟یکش خجالت

 ن؟ یگفته بود  یمحموله بهشون چ  نیدر مورد ا  -

 گفت:  گرید مرد

  یقبل. زن و بچه ها  یبارها  ی  هیبار بود مثل بق هیهم   نیا  م؟یبگ م یخواست یم یچ -
در  یزی چ  گهیخونه. د میو نر میهفته تو جاده باشچند   میشده بخوا یما براشون عاد

 پرسن.  ینم میبر یکه م ییمورد بارا 

 کنم اما مجبور بودم.  م یتی را  یآمد کس ی. دلم نم دیطول کش ه یکردنم چند ثان فکر

 .دیچیپ یبود که داشت در فضا م  ییتنها صدا  نیکرد و ا  یبرگ ها خش خش م یال باد

 ندارم.  ی کار التونیمونه. با اهل و ع ینم یحرف  گهیخب پس د -

از    نی. منظورم را گرفتند. ادی حسم را روانه شان کردم. رنگ از رخشان پر   ینگاه ب سپس
آن   یجک، سگ بزرگ و محبوبم که کم  یعوعو  یبود. صدا  دای هو  یصورتشان به خوب

 . او هم خطر را احساس کرده بود؟  دیرس یطرف تر بسته شده بود، به گوش م

 تا کجا دنبالتون بودن؟   سایپل نم،یبب دیبگ -

 اول با تته پته گفت: مرد

 دنبالمون نبود.  ی. کسمیفرار کن عی سر میتونست -

 نقدریها ا سیزند. پل یحرف را م  نیاز ترس ا ای   دیگو  ینبودم که دارد راست م مطمئن
آن   میدو لقمه، مستق نیآماده را پس بزنند. ا یکه بخواهند دو لقمه    ستندیهم احمق ن

 گفتم. یُبرد. سرم را تکان دادم و خوبه ا  یها را به طرف غذا م 

 ینفر از سمت راست گرفتم. در نور کم رنگ نیاول  یاسلحه ام را باال آوردم و رو به رو  بعد
دلم به حالشان   ی. لحظه ا دمید  یهمه شان را م یشد، چهره   یکه از چراغ پخش م 

کار دستم بدهد   یدلسوز  نکهیکنم اما... قبل از ا  شانیتوانستم مخف یم  دیسوخت. شا
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  یعذاب م دی نبا ن یاز ا شتریکردم. ب یگلوله را در سرش خال نیو اول  دمیماشه را کش
و   یخواب یشدند، تا صبح، ب یم  میتیکه امشب    یی. احتماالً به خاطر بچه هادندیکش

را که   یتوانم کسان یکنم. نم یاط ی احت یتوانم ب یبا عذاب وجدانم داشتم. اما نم  یجدال
 بزنم.  بگدار به آ یتوانم ب یبار اشتباه کرده اند ببخشم. نم کی

افتاده و غرق در   میبه رو  یسر و صدا رو  یکه ب  یآوردم و به دو جنازه ا  نی را پا اسلحه
 خون بودند نگاه کردم. 

. بدون  ستادم ی انجام کارها بود ا یک مغرور که دست راستم برا آرش، همان پسر  یجلو
 نگاهش کنم اسلحه را داخل دستش گذاشتم و گفتم:  نکهیا

 حواست به خانواده شون باشه، مطمئن شو حقوقشون قطع نشه. -

 زد گفت: یموج م  شی که در صدا ینانیرا از دستم گرفت و با اطم اسلحه

 .دیبله خانم نگران نباش -

 **** 

 

 آرتا« »

کردم و با   یاز یاسناد و مدارک بود نگاه کردم. سپس رو به خانم ن یکه حاو  یجعبه ا به
 کنم. با لبخند گفتم: ری کردم از کارش تقد یوجود اعصاب خرابم سع

 کارتون خوب بود ستوان.  -

 سپس رو به پارسا کردم و ادامه دادم:  و

 .یشما سروان قربان نیو همچن -

 گفت: ستوان
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 بازخورد نداشت. ادیز  تی مامور   نیقربان. ا  م ینکرد یکار خاص -

مدارک داخل جعبه   یکردم. سپس مشغول بررس د ی و حرفش را تا دمی کش یقیعم نفس
 :دمیشدم. در همان حال پرس

 د؟ یکرد یتمام گاوصندوق رو خال -

 جواب داد: یاز ین ستوان

 که داخلش بود رو جمع کردم.  یزی بله قربان. به جز پوال، هرچ -

 گفت:  پارسا

 . دهیمصرف بودن بهم م یحس ب تی مامور  نیا یلیخ -

 را تر کردم و گفتم: لبم

 . یکن یم یگاوصندوق عمارت مهرانفر رو خال  یریدفعه تو م نی پس ا -

 تونه انجام بده. ی راحت تر از من م ا یکار رو که رو  ن یا -

  ییکه پر از شماره ها  یستیو رو کردم و به ل  ری. برگه ها را ز دمیکش میرا داخل موها  مدست
 شدم. در همان حال گفتم:  رهیاسم بود، خ یب

 . رمی خودم م  یریازش کمک بخوام. اگه تو نم  نیاز ا شتریتونم ب ینم -

داشتند که  یمختلف ی شماره ها شیخارج از کشور بودند و پ یشماره ها برا ی همه
گذاشتم و   زیم  یرا رو  ستی در خارج از کشور است. ل شانیرابط ها  یاحتمال دادم برا 

 برگه ها شدم.   ی باق یمشغول بررس

 .س یرئ رمیخودم م -

بود.   متیشماره هم از نظرم غن  ستیل  کی داخلشان نبود و همان  یبدرد بخور  زیچ ادیز 
نکند.  ی که مدارکش را آنجا نگهداربود  یعیزد و طب یبه آنجا سر نم ادیز  کی چون تاج
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  یباشند برا  یتوانند سر نخ خوب یالبته اگر شماره ها از دسترس خارج نشده باشند م
 الملل. نیب سیپل

 گفت: ستوان

 م؟ یزودتر دست به کار بش دیبا دی کن یقربان فکر نم -

 کرد و رو به من ادامه داد:  دی تا پارسا

خطر   یرو لو بده، جون تو هم تو  ای شه و رو دایدرسته. اگه هوشنگ سر و کله اش پ -
  ای نه. اما اگه حدس رو ای و شناخت   دیمن رو د یمهمون  یکه تو  ستمیافته. مطمئن ن یم

تونه   یشنود کار گذاشته باشه راحت م نشیماش ا ی  شیگوش یدرست باشه و هوشنگ تو 
 مون رو لو بده.  اثبات کنه و همه  کی حرفش رو به تاج

 . ستوان ادامه داد: ختیر یاعصابم را به هم م شی گفتن ها ایرو  ا یرو

شد و وقت    دایکالب سر و کله اش پ ی تو یچ ی. وگرنه برا دهیبه احتمال نود درصد فهم -
 رو گرفت؟  ایفرار کردن رو  یکرد و جلو  یکُش

  ای . هنوز هم رودمیگردنم کش یقسمت پشت  یچنگ زدم و بعد دستم را رو  میموها داخل
 کردند.   یخطابش م

خانواده   انه یگردن و مخف یکه دارن نامحسوس دنبالش م سای شده؟ پل یچرا مخف  یول -
 از اون عمارت فرار کرده؟    یکنن. اصالً چه جور یم ب یاش رو تعق

 فرار کرده.  ای که رو  یحتمًا همونطور -

 گفتم:  دیزبانم از دستم رفت. بلند و با تاک  اریاخت

 رها.  -

 : دیباال رفته پرس ی با ابروها پارسا
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 رها؟  -

 . زهیر  یاعصابم به هم م  دینکن ایرو  ای رو نقدریاون رهاست. ا  -

 کرد و گفت:  ینگاه میبا تعجب به پارسا ن ستوان

 باشه.  ایکردم اسمش رو  یفکر م -

 جوابش را داد: ختهیبا اعصاب به هم ر پارسا

 . دمیم حی بعدًا براتون توض -

 : دیدرهم پرس یرو به من کرد و با اخم ها  سپس

 خودش بهت گفت؟  -

 گفتم:  ظیروانه اش کردم و برگه ها را داخل جعبه انداختم. با غ یچپ نگاه

 بهم نگه؟   یبهش گفته بود ه؟یچ -

 را با حرص بست و گفت: شیها  چشم

 … ی. من نم یزی به هم بر ن یاز ا  شتریخواستم ب ی قط نممن ف  -

 تحکم گفتم:  با

 بس کن.  -

 برداشتم و به دستش دادم.   زیم  یشماره ها را از رو  ستی سپس ل و

شماره ها و   نی. صاحب ا یبازرس میت ی رو بده دست بچه ها نی حاال برو ا  نیهم -
 کن.  دایهمه شون رو برام پ  تیخوام. هو   یکشوراشون رو م

را از دستم گرفت و دستش را کنار  ستیانداخته بود، ل نی که نگاهش را پا  یالح در
 که رفت، رو به ستوان کردم و گفتم: رونی. بدی کوب نیرا به زم شی سرش گذاشت و پا 



 ت ی مامور 

 
359 

 

. دیکن بی خوام شخصًا رها رو تعق ی. ازتون مدیبر  دی جد تی موقع هی به   دیشما هم با -
عکس   نهیب  یکه م ی. از تمام کساندیکن یکنه رو ثبت م یکه م یهر کار  ره،ی که م ییهرجا 
کنه همه   ی م یآخر حتمًا سع ی روزا نیا  ی. تو فتهیمورد جا ب هی  یحت  دی. نذار دیکن یبردار

باند مامور   یتمام اعضا  یبده. برا  یهم دستاش رو فرار دیو شا  هرو جمع و جور کن زیچ
. میتا اگه خواست ما رو دور بزنه بفهم میاریاز کارشون سر در ب دی نامحسوس بذار. با 

 فقط… 

 یبدهد. نم ینفر را فرار کی  یخواستم حت  یکردم. نم  یخود رها م یکار را برا  نیا
 .فتدیگروهش داخل دردسر ب یدادن اعضا یبا فرار نی از ا شتریخواستم ب

خودمون   نی خود رها. ب ایسا  ببره. مخصوصًا پار ییبو  دتونیجد تی از مامور دینبا  یکس -
 مونه.  یم

 تکان داد که ادامه دادم: نان یرا با اطم سرش

ببره فقط مامورا   ییرها بو  نکهی. بدون ایدار یر یخواست فرار کنه حق دستگ یهر کس -
  رمیگ یرو م  شونیری . حکم دستگیکار کن یچ د یبا یدون یخودت م گهیرو خبر کن. د 

 برات. 

 راحت.  التونیچشم قربان. خ -

  یتونم حت  یحقته. اما تا قبل از تموم شدن پرونده نم یو مرخص یدونم خسته ا  یم -
 رو مرخص کنم.  می ت ی از بچه ها یکی

  ینکردم. با اجازه تون م یجناب سرگرد، همون طور که گفتم کار خاص  ستین یاز ین -
 تونم برم؟ 

رفت. دوباره به اسناد نگاه کردم. همه   رونی اش ب ی را تکان دادم. بعد از احترام نظام سرم
جعبه بود، آن را برداشتم. بازش   یکه انتها  یدفتر  دنیکردم، با د  یبرگه ها را که بررس ی

را داخلش نوشته بود. ورق نزده   ییخوش شعرها  یبا خط یکردم. دفتر شعر بود و کس
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رباز گفتم تا آن را  . سپس اسناد را جمع کردم و به س انداختمشبستمش و داخل جعبه 
 شان کنند.  یتر بررس قیبسپارد تا آن ها دق یبازرس میبه ت

  رهیُبرد بود خ یکه رو  ییبرداشتم و به عکس ها  ز یم  یرو  یها  تی سکویاز ب  یتی سکویب
. و آن ها هم به چند رشانیدر راس، هوشنگ و احسان مهرانفر و رها در ز  کی شدم. تاج

جا نمانده بود، مانده   یشده بودند. کس میو غنچه و آرش تقس ایکاوه و کامل  یشاخه 
 بود؟ 

 

 

 »رها« 

را زدم و خودم را داخلش انداختم.  نیجان قفل ماش یآمدم. ب رونیزار از خانه ب یحال با
گفت من پدرِ نگار را کشته ام. خودم را تا   یکه م ییدر گوشم نبود جز صدا یزیچ چیه

  یطور ب  نیتوانستم هم یدانستم و نم  یاالنشان م  یچارگیمقصر ب یاد یز  یلیحد خ
 رحمانه از کنارش بگذرم. 

فکر کردن دادم.  یفرمان گذاشتم و به مغزم که در حال انفجار بود اجازه   یرا رو سرم
توانستم تمرکز   یو درشتم. نم  زی ر یها   یکارام و از خراب یخسته بودم. از خودم و از زندگ

 توانستم خودم را باور کنم.  یتوانستم خودم را ببخشم. نم  یکنم. نم

تنها   یتوانستم برا یبود که م یتنها کار نیآرش را گرفتم. ا یرمق شماره   یبعد ب یکم
پدر   دیتوانست کم کند. شا یداغ را نم نیا  زیچ چی کرده بودم و ه مشیتی خواهرم بکنم. 

من، خواهرش، پدرش را کشته   دیفهم یخودش نبود اما او نگار را بزرگ کرده بود. اگر م
کشت   یبود. نه! من را در ذهنش م دایکامالً واضح و هو وابشج د؟ی بخش یام، من را م

 خودش را هم. دیو شا 

 بله خانم؟  -
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  دیبودم تا شا دهی مادر نگار پرس آخر از  یشان را لحظه  یلیرا صاف کردم. فام میصدا 
 جبران کنم. یبتوانم کم

نگار هخامنش و خانواده ش رو   یها یتمام بده نجا، یا  ایفرستم. ب یبرات م  یآدرس هی -
 .  رنیکن که حق ندارن پول رو، هم از ما هم از اون خانواده بگ  شونیصاف کن. حتمًا حال 

 ...؟دی خوا یچرا م  ه؟ینگار ک نیا  یچشم خانم. ول -

 اش را قطع کردم.  یشگی هم یاش و کنجکاو   یپرحرف

 .یکن ی هاشون رو پرداخت م  یمطمئن شو که تمام بده -

وجدانم آسوده که    یرنطویرا روشن کردم. ا نیحرف تلفن را قطع کرده و ماش  نیاز ا بعد
بودند   دهینه اما راحت تر بود. حقوق پدر نگار قطع نشده بود اما انگار طلبکارها که د

 آوردند.  یدختر جوان و زن تنها فشار م ن یاز قبل به ا  شتریپدرش مرده، ب

پدال   یرا رو  میفشردم و پا  گریهمد  یرا رو  م یدست خودم خسته بودم. دندان ها  از 
چشمم بود. زن  یآن زن هنوز جلو  ی افهی بروم. ق رونیتر از آن محله بفشار دادم تا زود

کرد. از   ییرایساده اش پذ یداشت و چه قدر راحت از من در خانه    یچه دل پر چارهیب
 من، از قاتل همسرش.

 یکردم هر طور شده خودم را آرام کنم. م یکردم و سع یشب در جاده ماندم و رانندگ تا
زدم و بعدش به   یهم سر بزنم اما حالم کم بد نبود. اگر به او هم سر م دایخواستم به آ

  دایآ ی هیتر. روح  نیو سنگ نی شد و دلم سنگ یرفتم، روزم کامل م  ی هم م یماه  دنید
 توانستم االن کنارش باشم.  یاالن خوب نبود اما من هم خوب نبودم. نم

کنار من مانده بود و اخالق گندم را   شهیهم دای فکر که آ نیو با ا  دمی کش یقیعم نفس
ذهن و روحم پا گذاشتم و به طرف خانه اش رفتم. او در   یخستگ یتحمل کرده بود، رو 

حالم   دیفهم  ینه، اما حداقل هر وقت که م شهیهم  دیسخت من کنارم بود. شا  یروزها 
خوبم کند. درست نبود حاال که حالش   ردک یم   یسع شی ها یبا شوخ ستی خوش ن
 مادرش تنگ شده بود.   یبگذارم. چقدر دلم برا  شی تنها  ستی خوش ن
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را   ادمیز  ال یکردم فکر و خ یپارک کردم. سع  ابانیرا کنار خ نیماش دمیخانه که رس یجلو
بود اما   نی رفته ام را به خودم برگردانم. قلبم سنگ ل ی تحل یجا بگذارم و انرژ نیداخل ماش

بعد  یو زنگشان را زدم. کم اده یپ نیبهتر از ماش  یکردم و با حال یبارش را همان جا خال
حال در  یب  یا  افهیرفتم و به طرف خانه شان قدم برداشتم. با ق اطی ح اخلدر باز شد. د

 سوخت.   شی خانه را باز کرد. دلم برا

 .یهنوز داغون تو که زمی عز -

را بشکند و   شیدر، بغض گلو  یدر آغوشش گرفتم و اجازه دادم همان جا، جلو  سپس
. چون هنوز  میا یخواستم ب ی هم نم نی هم یشود. برا  یم  نطوریدانستم ا یکند. م هیگر
آمده بودم و زار   نجا یداشتم و حاال که به ا ینگه م یدوئل با ماه یام را برا   یانرژ  دیبا

 نمانده بود.  یدر تنم باق یرمق گرید دمید یرا م قمیزارِ رف

  دهیرا ناد می کردم بغض نشسته در گلو  یچرب شده اش را نوازش کردم و سع یموها   یرو
 . رمیبگ

   ؟ی دختر؟ چند روزه حموم نرفت هیچه وضع ن یا -

صورتش را با   یرو  یاکه اشک ه  یدر كنار رفت و در حال یآمد. از جلو رونیآغوشم ب از 
 کرد گفت:  یپاک م نشیآست

 تو.  ایحوصله ندارم. ب ادیز  -

نگاه چپم از کنارش گذشتم و وارد خانه شدم. در را که بست دستش را گرفتم و با   با
 .  دمیخودم به طرف اتاقش کش

 .ای ولم کن تو رو خدا رو -

صدا   یتوان مخالفت و اعتراض نداشت چون ب   نیاز ا  شتریرا ندادم. انگار ب جوابش
 دنبالم آمد.  

 .  یدی احسان رو هم تو خونه راه نم دمیشن -
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 .مید یکه داد به اتاقش رس جواب

 حوصله ش رو ندارم. -

 را در حدقه چرخاندم. با دست به طرف حمام اشاره کردم و گفتم:  میها  چشم

در اومده.   التی بیمثل مردا س  هی. چیگردون یقبل رو بر م یدا یاون آ  یریحاال م  نیهم -
  نی. با ایکن  یخودت رو داغون م یفقط دار ینطور یاوضاعت رو درست کن. ا کمیبرو  

 گرده؟  یکارا مگه مامانت بر م

 زد و گفت:  یپوزخند

. انگار نه انگار  یکن یرو م تی زندگ ی. راحت دارستیهم ن التیخ ن یتو که ماشاهلل ع -
 دوست داشت.  یان کلکه مام 

 شکست اما بروزش ندادم.  دلم

نذاره. من مثل تو وقت   یریتاث میزندگ یرو میزندگ یها  یگرفتم بدبخت ادیمن   -
 غم بغل گرفتن ندارم.  یو زانو   یعزادار

کرد. او   یبدجور حالم را بد م اهشیس  یحالش نگاه کردم. لباس ها یشلخته و ب پیت به
متحرک   ی مرده    کی و شاد بپوشد اما حاال مثل  ی رنگ یعادت داشت لباس ها  شهیهم

توانست خودش را جمع   یکردم وگرنه خودش حاال حاالها نم  یم ی کار دیشده بود. با 
 کند.  

 ذارم رو هم بپوش. زود باش.  یکه برات م یحموم. لباس یبرو تو  -

 اعتراض کند که گفتم:   خواست

 یبودن و رنگ لباس ربط زی ه حموم رفتن و غذا خوردن و تمکردن ب  ی. عزاداردایبرو آ  -
 نداره.  
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لباس   یافتاده به حمام رفت. من هم داخل کشو  ییسالح شد و باالخره با شانه ها  خلع
توانستم انتظار   یتخت بگذارم. نم یرو شیدنبال لباس مناسب گشتم تا برا  شی ها

سرمه   کیتون کی هم   نیهم ی را بپوشد. برا  غشی ج یداشته باشم که مثل قبالً لباس ها 
خالص    اهیبود که سر تا پا س نی. بهتر از ا متخت گذاشت یرا رو  یبا ساپورت مشک  یا

 بپوشد. 

اعصابم را    یکس  چیرفتم، وارد آشپزخانه شدم. خلوت خانه و نبودن ه رونی اتاقش که ب از 
 .  ختیر یبه هم م

چه  نمیرا باز کردم تا بب  خچالیخورد. در  ینم یاد یز  زی است چ  یدانستم که چند وقت یم
هم    دیخر یبرا  یبرهوت داخلش آه از نهادم بلند شد. حت ریکو   دنیدارد و چه نه که با د 

 نرفته بود.  رونیب

رفتم تا حداقل   رونیمبل، از خانه ب  یاز رو  فمیرا کنترل کردم و بعد از برداشتن ک تمیعصبان
پر برگشتم. در را با پا بستم و    یساعت بعد با دست ها  می. نردیبم ینگذارم که از گرسنگ 

 کردم.  شیصدا 

 کمک.  ای ب دایآ -

 زی م  یها را رو  سهیبود. نگران شدم. ک امدهین رونی را نداد. هنوز از حمام ب جوابم
کرد   یم  ی. اگر خودکشدمیآشپزخانه گذاشتم و با دو از پله ها باال و به طرف اتاقش دو 

 کرد؟  یم  یچه؟ اگر خودکش

  دیکش یرا سشوار م شی وسط اتاق که داشت موها دا یآ  دنیرا با شتاب باز کردم. با د  در
 : دیگشاد شده و با تکان دادن سرش اشاره کرد و پرس یراحت شد. با چشم ها  المیخ

 شده؟  یچ -

هم گذاشتن    یفوت کردم و با باال آوردن کف دستم و رو رونی راحت ب الیرا با خ نفسم
 :گفتم  م،یپلک ها 
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 .یچیه -

  یها را شستم و لباس ها  وهیرا جا به جا کردم، م دهایرفتم. تا خر رونیسپس ب و
شستم که    یظرف ها را م نیآمد. داشتم آخر نی انداختم پا  نینشسته اش را داخل ماش

 متوجهش شدم.   شیصدا   دنیبا شن

 ؟ ی کرد دی همه خر  نی. چرا ا یتو زحمت افتاد  دیببخش -

 جواب دادم: دم،یکش یرا با تاسف تکان دادم و همان طور که ظرف ها را آب م سرم

خواستم   ی. م ارنی م  گهید کمی. غذات رو هم سفارش دادم؛  یتلف ش ی از گشنگ  دمی ترس -
 .یکس  دنیبرم د دیوقت ندارم، با  ادی ز  گهیخودم درست کنم اما د

 . دیبرچ لب

 ترسناکه. یلی. خونه خیموند یم  شمیکاش شب پ -

را با حوله   میآب، همان طور که دست ها ریرا شستم و بعد از بستن ش  میها دست
 کردم جواب دادم:   یخشک م

. دیکن یم  یعروس دی دار گهیتا چند وقت د  ی. ناسالمتشتیپ ادیزنگ بزن به احسان ب -
 که.  یاز خودت دورش کن  نقدریا  یتون ینم

کرده بود. خوشحال بودم.   زیکم تم یفاصله   نیاش نگاه کردم. صورتش را در هم افهیق به
بود و   دهی نپوش یگشاد مشک ی مثل قبل لباس ها   گریکه د  نیتلنگرم جواب داده بود. هم

توانست از   یم  گریبود. د یبود کاف دهیگذاشته بودم را پوش شی که برا  یآن لباس سرمه ا
 کند.  کنترلبه بعدش را خودش  نجایا

  ادیدوباره به اون پرستاره بگو ب ای خودت غذا درست کن  ایبعد   نی. از ارمی م گهی من د -
 . فعالً.ری غذا نگ رونیاز ب  ادمیسر و سامون بده. ز   نجایبه ا  کمی

 آشپزخانه برداشتم.   زی م یرا از رو  فمیک
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 ها رو بهت بدم. یصبر کن پول خوراک   کمی -

از بابتش راحت تر   المیزدم. حاال خ رونیتند از خانه ب یرا گفتم و با قدم ها  ییبابا برو
 بودم از آمدنم. یبود. راض

 

 

 »آرتا« 

  شیورقه ها  نیکرده بودند که ب دایپ دیکل کی شعر،  یداخل آن دفترچه  یبازرس میت
خوب جاساز کردن را بلد   یل یو باندش، خ کیکه معلوم بود تاج نطوریپنهان شده بود. ا

راز مهم را   کیتوانست   یکجا بود هنوز مشخص نبود اما م دِ یکل د،یکه آن کل  نیبودند. ا
 داده باشد.   یدرون خودش جا 

را باال   می کرد. دست ها  یتمام شده بودند. خسته بودم و تمام تنم درد م گرید  میکارها
  دمیکش یا   ازهیبه تنم دادم. خم یرا در هم گره کردم و کش و قوس می آوردم و انگشت ها 

را برداشتم که به طرف خانه   فم یمرتبشان کردم. ک  میموها نی ب میانگشت ها  دنیو با کش
  لشی به طرف در برگشتم. آشفته بود و موبا  یاز ی ستوان ن یگهانام بروم که با ورود نا

 و تند تند شروع کرد به حرف زدن.   عیداخل دستش بود. سر 

 مربوطه.  نگیر یدا  یشده. انگار به پرونده   دایجنازه پ هیشهر   یقربان حوال -

 درهم رفتند.  میها  اخم

 کردنش؟  ییشناسا  -

 احسان مهرانفره.   یبله قربان. جنازه   -

 : دمیفوت کردم و پرس  رونیرا ب نفسم

 براش افتاده؟  یچه اتفاق -
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گردنش اثر طناب هست    یرو دهیکه به دستم رس یشده. طبق اطالعات دایکنار اتوبان پ -
 . ده یبا ما فهم ای رو یو در مورد همکار  کهی زنم کار تاج یو خفه کردنش. حدس م

  کی  نی را نه؟ ا ای را جمع کردم. حق با او بود. اما چرا احسان را کشته بود و رو افکارم
 طور بود. ن یحتمًا هم ا؟یرو  یبود برا  دیتهد

  عیخوام. سر  یگزارش کامل م هی. ینپزشک قانو دیبر  یاالن با سروان قربان  نیهم -
 . دیبرگرد

 بله قربان.  -

گذاشتم. باز  زی م یرا رو  فمیک یرفت. با کالفگ  رونیو از در ب دیکوب  ن یزم یرا رو  شیپا
را   زیکه معلوم بود هوشنگ همه چ نطوری. ا میکرد  ی عجله م دیتوانستم بروم خانه. با ینم

گدار به   ی توانستم باز ب یگرفتم اما نم یتماس م ای با رو دیلو داده بود و برگشته بود. با
 شود زنگ بزنم. یکه شنود م یل یآب بزنم و به موبا 

آوردم و به شماره نگاه کردم.   رون یب بمیآن را از داخل ج لم،یزنگ موبا  یصدا   دنیشن با
  یچه کار  نمیرا کنار گوشم گرفتم تا بب یسرهنگ فراهان بود. تماس را متصل کردم و گوش

 با من دارد. 

 سالم پسرم.   -

 د؟ یاومده؟ چرا به تلفن اتاق زنگ نزد  شیپ یسالم سرهنگ. مشکل -

 . نمتیبب دیاتاقم. با  ایب -

دادند به طرف   یکه در سرم جوالن م یرا گفتم و قطع کردم. سپس با هزار فکر یا باشه
احترام   نکهی، دو تقه به در زدم و وارد شدم. بعد از اهماهنگ کردم یاتاقش رفتم. با منش 

 تر رفتم و گفتم:  کی گذاشتم، نزد ینظام

 م؟ یدار  یشده سرهنگ؟ مشکل یطور -
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 شدم.  رهیاش خ ی کالفه اما جد ی  افهیو به ق  نشستم

تونم در  ی که قبالً هم گفتم نم یتا بگم که همون طور یا یمشکل که نه اما بهت گفتم ب -
با مجرمه و من هم هم دست   یکار همکار نی کنم. ا  یمورد مشکل رها باهات همکار

. ینکن یباف الی خ یخودیب گهی بود. بهتره تو هم د نیهم هم پی شم. نظر سرت یمجرم م
االن بازداشتت کنم اما به خاطر   نی حق دارم هم هبه سرت زد  یفکر نیچن نکهیا  یبرا 
  ایرو  نکهیکنم. پس به جز ا  یکار رو نم  نیا  ستیر جاش ندونم االن حواست س یم  نکهیا

 نکش.  یا  گهید  ینقشه  چ یه  یبد لی رو تحو 

 شد.  یم  ینطوریا  دیلبم را تر کردم. نبا  ناباور

 ...هی  ه…یفهمه اگه شما    ینم یسرهنگ. کس  هینامرد نی ا  یول -

 به طرفم روانه کرد و گفت:  یه یعاقل اندر سف نگاه

 نه؟  رمیبازداشتت کنم و پرونده رو از دستت بگ دیدروغ؟ با  ه یسرگرد؟   یچ هی -

 زد.  یام و گردنم نبض م یشانیپ رگ

 سرهنگ.  -

 باال رفت.  شیصدا 

کردن به کشور   انت یبهت بفهمونم که انگ خ یدونم چجور ینم گهیبس کن سرگرد. د  -
ات که به دست    چارهیب یبکنم. به حرمت اون بابا یکار نیتونم چن  ی. من نمیچ یعنی

باند هم دست   نیا  یاز رؤسا   یکیتونم اجازه بدم تو با   یباند کشته شده هم نم نیهم
 . یبش

 تر آورد.  نی را پا شیصدا 

زنده بچرخه؟ خودمون   ابونیراست راست تو خ ای ده رو یسازمانشون اجازه م یفکر کرد  -
و   میمبرا کن یکرده رو از هر جرم انتی به مردم کشورش خکه سال ها نسبت  یکس ؟یچ
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  یم  ؟یگیم  یزی چ نیکه همچ  یهست یسیتو چه جور پل م؟یهم بد ی قی حتمًا بهش تشو
دو قدم از   یو نتون یفرار کن یخوا یم یجان تل قا هیبا اون دختر؟ با   یفرار کن یخوا 

  ؟یشدن به خودت بلرز  ری دستگ ایو هر لحظه از ترس کشته شدن    رونیب یخونه بر
 رو آرتا.   اتیبچه باز  نیتمومش کن ا 

خودم    یدانستم. تمامشان را هر لحظه برا  یها را م  نی انداختم. تمام ا  نی را پا سرم
 توانستم؟  یشد؟ مگر م  یکردم اما مگر فکرم آزاد م یم  کتهید

 

 

 ا« ی»رو

  فمیترمز فشار دادم و با برداشتن ک یرا رو  میعمارت پا یا پله ه  یشدم. جلو اطی ح وارد 
از خدمتکارها    یکیشدم. بعد از گذشتن از پله ها وارد خانه شدم و از  ادهیپ ن یاز ماش

 را گرفتم. یسراغ ماه

 انبار منتظرتونن. یتو  -

 : دمی با تعجب باال رفتند. پرس میابروها 

 انبار؟  یتو  -

آمدم و به   رونیشت و مشغول کارش شد. از عمارت برا تکان داد و از مقابلم گذ سرش
داخل انبار است و آنجا منتظرم   یکه چرا ماه دمیفهم یطرف پشت ساختمان رفتم. نم

 است. 

  یصدا  ی ا  هیثان  یو سرد انبار را باز کردم. با باز کردنش، برا  یزده ام، در آهن خی دست   با
  یچشمم نقش بست. با قدم ها  یانبار جلو  کی تار یو بعد فضا  دیچیبلند در، در فضا پ
 آرام داخل رفتم.  
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   ؟یماه -

  یاز پشت سرم به طرفش برگشتم. خواستم از خودم عکس العمل یقدم یصدا   دنیشن با
  یشل شدند. با درد میکه به پشت سرم خورد، زانوها  ید یشد  ینشان بدهم که با ضربه 

  گر یبسته شدند و د میشم هاافتادم، بعد چ  ن یزم یطاقت فرسا و استخوان سوز رو 
 . دمینفهم یزیچ

 

 **** 

کرده بود   ریگ ییخورد اما بدنم نه. بدنم به جا یمطلق بود. سرم تکان م   یاهی جا س همه
حس بود   یاز اطرافم به گوشم خوردند. گردنم ب یی توانست تکان بخورد. صداها  یو نم
. نمیتوانستم اطرافم را بب ی خورد و درد داشت. هنوز نم یو تکان تکان م دیلرز   یاما م

بود و قصد باز شدن   دهیچسب یمحکم یلیخ ینشد. به جا از اما ب  دمیرا کش میدست ها
 نداشت.  

ضرب   کی   میشد، نفسم حبس شد و چشم ها خته یسرم ر   یکه رو ی با آب سرد ناگهان
هوا تقال    یجرعه ا  یو برا . نفس نفس زدم دمیسرد به خودم لرز  یباز شدند. در آن هوا 

توانستم اتفاقات را   یبود. نم فتاده یکردم. نگاهم را به اطراف گرداندم. هنوز مغزم به راه ن
سرم به طرفم   ی باال یکنم. نور از المپ دایرا پ تمی و موقع کانتوانستم م  یکنم. نم لیتحل
کامل فرو رفته    یاهیس بود و تنها نور موجود بود. دو قدم دورتر از من و اطرافم، در دهیتاب

 نبود.   ان ی نما یزیچ  چیبود و ه

بودند   سی خ ِس یخ م ینشسته بودم و بدن و موها یصندل کی   یخودم نگاه کردم. رو به
بسته شده   گریبه همد  میو پاها   یپشت صندل می. دست ها دمیلرز  یو داشتم از سرما م 

 بسته شده بود.   یبودند. شکمم هم به صندل
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که از   یهم در حال نی هم یکرد و توان نگه داشتن وزن سرم را نداشت. برا  یدرد م گردنم
سرم را نگه داشته   یشد و به سخت یشل م یحس منقبض شده بود، گهگاه یسرما و ب

 بود. 

کردم. من داخل   یم لی بهتر تحل یسرم را باال آوردم. حاال کم ییقدم ها  یصدا   دنیشن با
با   ندازد؟یروز ب نی من را به ا دی چرا با  یآمده بودم اما ماه یماه دنی د یانبار بودم و برا 

 :دمیکردم غر   یلرزانم را کنترل م  یچانه  یکه به سخت   یدر مقابلم، در حال دنشید

 ؟ یکن  یم یچه غلط یمعلوم هست دار  -

 مقابلم گذاشت.  یصندل کی زد و   یلبخند

 .زمیعز  گهید میحرف بزن  میخوا یم -

زنم را از   یم خی که سردم شده و دارم   قتی حق  نیکردم ا یرا ندادم و سع جوابش
سوخت اما سرم را سفت و   ی. پِس سرم ماورمیخودم ن یچشمش پنهان کنم و به رو 
 گردنم شد.  شتریموضوع باعث درد ب نی محکم باال نگه داشتم و هم

 ؟ ی بلد شطرنج -

 کردم.  یگرم م  رونیسرد ب  یبدن لرزانم را با هوا  دیرا ندادم. با  جوابش

 . ستی به بلد بودن ن یاز یهرچند ن -

 حرصم را کنترل کنم.  نتوانستم

 ؟ یکه در مورد شطرنج حرف بزن یانداخت تیوضع نی ا  یمن رو تو  -

کرد و تک تک   یانداخت و همان طور که با غرور نگاهم م  گرشید  یپا  یرا رو  شیپا
 نظر داشت گفت:  ریحرکاتم را ز 

  یشرو ی که باعث پ یی. اونا شنیم ختهیر رونیسوخته ب  یشطرنج مهره ها  یباز  یتو  -
 باختنشون رو قبول کنن. شنیشن و مجبور م یدشمن شدن، از دور خارج م
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 تمام شود، کالفه گفتم:  زودتر شی حرف ها نکهیا  یرا تر کردم و برا  لبم

 برن.  رونیشه که ب  یدشمن باعث م -

  کی دشمن به شاه نزد یشه که مهره ها  یاون مهره ها باعث م ی حرکات احمقانه  -
و مات   ش یخوان و ک یکردن شاه رو م رونیدشمن که واضحه، اونا ب تی بشن. ماه

شه اطالعات شاه   یاس که باعث م گهید  یو ضعف مهره ها  انتیخ  نیکردنش رو. اما ا 
 . هرو از دست بد زش یحرکت همه چ ه ی  یفاش بشه و تو

ها را   نیداشت ا  یرا مطمئن بودم. اما چرا ماه ن یماندم. هوشنگ برگشته بود. ا   مات
 … ی مثال را بزند اما ماه نیا   میبرا کی گفت؟ انتظار داشتم تاج یم

 زد. پوزخند

 ه؟ سرده، ن  یلیخ ده؟یشده رنگت پر  یچ -

 کرد، گفت:  یرا عوض م شی پاها یکه جا  یو در حال دی کش یتمسخر آه با

 سر اصل مطلب.  رمیپس زودتر م -

بدون اغراق   یآمد و به حالت جد  رونیپر اغراقش ب یاز آن حالت مهربانانه   نگاهش
 شد. حاال قابل تحمل تر بود.  لی تبد

واقعًا از حد خودت  گهیکنم اما حاال د یرو تحمل م تی چند ساله که دارم حضور اجبار -
 .  یخارج شد

 تواند باشد. او…   یدرهم رفتند. نه او نم میها  اخم

 .  رهیکه قراره بم   یمن رو بشناسه؟ فقط کس  تیتونه هو  یم یفقط ک  یدون یم -

 گفتم: ناباور

 تو…؟  -



 ت ی مامور 

 
373 

 

 را قطع کرد. حرفم

  یتو دیماجرا کرد. همون پنج سال قبل با   نیام که تو رو وارد ا ین ابلهاو   سیمن رئ -
زن نامعلوم   هینه  یسوخت یخودت م یسوز  شیاون آت   یتو  د ی. بایمرد   یاون تصادف م
 . سیکف دست پل یرو بذار یهمه چ ینر ینطوریو ا یاریمن دم در ن  یتا االن واسه 

کردم   یکه من فکر م ی. در تمام مدتکیتاج ِس یبود. رئ سیحدس زده بودم. او رئ  درست
 همه مان بود.  سیشده، او رئ کی تاج زان ی زن است که آو  کی

اما   دمیلرز  یبرگشتم. م شیدورتر، به طرف صدا   یاز کم لمیزنگ موبا  یصدا   دنیشن با
  تیاهم ی زیچ میبرا  گر یو د   دمی د یکردم. خودم را ته خط م یسرما را حس نم  گرید

 حس شده بودم. ینداشت. ب

مرد داخل   ی  افهیپوش، تلفنم را به دستش داد. ق اهیمرد س  کیکرد که  یاشاره ا   یماه
و داخل    رونی ب ییبه طرفم برگردد، همان لحظه از روشنا نکهیچون بدون ا امدین دمید
 فرو رفت.  یاهیس

 زنه. آقا آرتاست. یداره زنگ م یک نیبب -

 .دیهوشنگ از پشت سرم به گوشم رس یصدا 

 همدست شن.  ای با رو نکهیکشتم. قبل از ا  یم دی اون احمق رو خودم با -

 لب گفت:   یرو  یشخندیبا ن یماه

 رسه. یوقت اونم م -

 وجودم را پر از غصه و ترس کرد.  حرفش

 خبر مهم رو بهش بگه.  هیبخواد   آرتا دیجوابش رو بده خانم؟ شا دیذار  یچرا نم -

شده بود    یهوشنگ حس بد را هم به وجودم منتقل کرد. حتمًا خبر  یپر از استهزا  لحن
 بلند شد و خطرناک گفت:  شیاز جا  یکرد. ماه یکه هستم م ینی که حالم را بدتر از ا 
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 هم شوهرت.   یریم ی هم خودت درجا م  یجا بزن یحرف ب -

 ت:با پوزخند گف د،یکه نشن یجواب

 ندارم. یکه شوخ یدون یم -

انداخت   میپا  یبلندگو گذاشت. تلفن را رو  یسبز را لمس کرد و آن را رو ی دکمه  سپس
 اش برگشت.   یو بعد به طرف صندل 

  ینگران م یگی چند بار زنگ زدم؟ نم یدون یم ؟ی د یچرا جواب نم  ؟ی سالم رها. خوب -
 شم؟ 

 نگران بود. آب دهانم را قورت دادم و جواب دادم.  شیصدا 

 شده؟  یسالم. چ -

کنم.  دای پ یبهت دسترس یا  گهی خواستم بهت زنگ بزنم اما نتونستم جور د یاول نم -
  دایاحسان مهرانفر رو کنار اتوبان پ  ی. چند ساعت قبل جنازه یعمارت هم که نبود ی تو

اما    ستیهم ن  یاثر انگشت چی ته بودنش. هانداخ ابونی کردن. خفه کرده بودنش و کنار خ
نشو. ما   کیتاج کی انگار هوشنگ برگشته. خواستم بگم مراقب خودت باش و فعالً نزد

 ...میخوا یم

کرد. وسط   یو از دستش فرار م دیشن یم  ی. ماهد یدادم نقشه اش را بگو  یاجازه م  دینبا
 . دمی حرفش پر

 زنم.  یحرف بزنم آرتا. بعدًا بهت زنگ م گهی تونم د  یفعالً نم -

  لی شانه ام آورد و موبا  یکرد. هوشنگ دستش را از باال یم  تمی اذ یلب ماه  یرو پوزخند
 گفت:  یبرداشت و قطعش کرد. ماه میپا  یرا از رو 

 بود.  یتالش خوب -

 با تمسخر اضافه کرد:  و
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 .یانیرها کاو  -

 : دمیگذاشتم و پرس گریهمد یرا رو  میها  پلک

 شماها؟  نیب نجایمن رو آورد ا کی چرا تاج -

 هنوز پابرجا بود. پوزخندش

 .  یبهتره از خودش بپرس -

 انبار خونه اشم؟  یدونه من تو  ی االن کجاست؟ م -

 بدونه؟  دیاز کجا با -

 زدم. پوزخند

 نجا؟ یا  زنیبخوام داد بزنم که همه بر  یترس ینم -

بهت   یدور تا دورمون پر از افراد منه و کس ی . بهتره بدونیزن یحرف م   یدار ادیز  -
داره.   یادی ز  یفاصله   نجایده. در انبار بسته اس. عمارت هم که با ا   یمجال داد زدن نم

 یلیسوزن خ هیشتر از سوراخ   هیاالن هم نصفه شبه و همه خوابن و شانس رد شدن 
و   سشمیبفهم که من رئ نمی. در ضمن… اکهیتاج  وسطتو ت یشدن صدا  دهیاز شن شتریب
 حال و روز تو بندازم.  نیتونم اون رو هم به هم یم

 من را مسخره کند؛ آن هم در مقابل هوشنگ.  نیاز ا   شتریتوانستم اجازه بدهم ب ینم

راه   اطیح  یعادت داره نصفه شب تو ای کامل ؟ ی دور و بر باشه چ ن یا  یاگه کس  یول -
 فهمه.  یرو م یاونم همه چ ینطوری. ا رهیم

از   یام احساس کردم و بعد نفس گرم  قهیشق یاسلحه را رو یهوشنگ اشاره کرد. سرد  به
 گفت:  یزمزمه ا یبدنم را لرزاند و سرما  کمشینزد

 . یبر یحوصله شون رو سر م یدار -
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 نفرت زمزمه کردم:  با

 .  یبود نی پس تو هم آدِم ا  -

 انداخت. نی انبار طن  یداخل فضا یسرد ماه  یصدا 

. اما  ییتو رهیکه قراره بم ینفر بعد ؟ی دیو نشن ی که احسان مرده، نه؟ نکنه کر یدیشن -
مثل تو به  ییسر و پا  یبود و پنج سال تموم از ب یاحسان. اون آدم وفادار ینه به راحت

. اما تا تک تک پوست بدن تو  رهیکرد و حقش بود که راحت بم یعنوان دخترش نگهدار
 .  یریذارم بم یرو نکنم نم

 :دمی آخر زدم. با داد پرس  م یبه س گریهوشنگ کنار رفت اما سر اسلحه هنوز نه. د سر

قاتل   هیکه   یچرا با هوشنگ مجبورم کرد ؟ی کاراتون کرد یمن رو قاط نقدریچرا ا -
  لیباند بشم، دل نیا  خکوبیمن م  یخواست ی م  نکهیدونم به جز ا یبشم؟ م یالیسر 
  یتو امیکه ب یبهم بگو که چرا مجبورم کرد  رمی. بهم بگو. حاال که قراره بمیداشت یا  گهید
به  یربط چیکه ه یمن  ؟یماجرا کرد   نیبودم رو وارد ا  سیپل هیکه  یباند؟ چرا من نیا
 کاراتون رو براتون بکنم؟   نیتا بدتر  یمجموعه نداشتم رو چرا مجبور کرد   نیا

 : دیند. غردوا شهیاز قبل داخل صورتش ر  شتریب نفرت،

باباته؟   کی که تاج یدیهنوز نفهم  ،یدیاون اتاق پر از عکس رو د  نکهی. با ا یچقدر احمق -
   ؟ی باند ندار نیبه ا یربط یگیهنوز م

  نیثابت و درشت شدند. ب  می. زبانم بند آمد و چشم هادمیکردم حرفش را نفهم احساس
  رونیو دهانم ب ینیرنگ از ب دی بخار سف گری فاصله افتاد. نفسم متوقف شد و د میلب ها

خواست    یگذاشت. حتمًا م  ی. حتمًا داشت سر کارم مدیگو یچه م  دمیفهم ی. نمامدین
 رفتارم کنترل داشته باشم، پوزخند زدم. یرو  نکهی. بدون اندیواکنش من را بب

  ایمسخره باز   نیرو باز کن. االن وقت ا دستام  ای رو تموم کن و ب اتت ی زودتر چرند -
 .  ستین
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 ام خودم هم تعجب کردم. یباالتر. از لحن کوچه بازار میباال رفتند، صدا  شیابروها 

  ایعمه ات بگو. ب شیقرون دو هزارت رو ببر پ  هی یحرفا  ن یمن احمقم؟ ا یفکر کرد  -
 تا گوش ببرم.   خیسرت رو ب ومدمیمن رو باز کن تا خودم خودم رو آزاد نکردم و ن  یدستا 

 بار صدادار بود.   نی ا پوزخندم

  ؟یمن شاخ شد یکه برا  ی هست یک ی. تو فکر کرد ادی! برو کنار بذار باد بسیهه. رئ -
 هان؟  

به عقب   ی اد یدر بنِد شال نبود چنگ شد و بعد سرم با درد ز  گریکه د  م یموها  نیب یدست
ام از درد و نفرت    افهیو ق دمی هوشنگ را مقابل صورتم د یشد. صورت بد قواره   دهیکش

 جمع شد. 

   ؟یزن یم یچه زر یدار یفهم یببند دهنت رو. م  -

 گفت:   یبا خونسرد یماه

 ولش کن.   -

 سپس ادامه داد:  و

 . رونی ب دیکنم. بر  فیرو براش تعر  ییزایچ هی  دیبا -

حرص به   یاز رو   یضربه   کی را با   مینگاه کرد. بعد موها  یبه ماه دیبا ترد هوشنگ
محکم از کنارم رد شد و    یو با قدم ها زش،یآم د یسرم، رها کرد و با نگاه خطرناک و تهد

هم پشت بندش از ما دور شدند  یگرید  یقدم ها  یانبار شد. صدا کی تار یوارد منطقه  
 رفتند. رونیبلندش از انبار ب یصدا  دنی و بعد از باز شدن در انبار و به گوش رس

 شدم.  رهیخ  یحس ماه یخونسرد و ب ی افهیق به

 منتظرم.   -



 ت ی مامور 

 
378 

 

 یهستم و تو ک یمن ک  یجات کجاست و بفهم یکه بدون گمیم   نیا  یرو برا  نا یا -
 . ینکره ات رو برام باال نبر یاون صدا  گهی تا د یهست

برق   یشد و گاه  یصورتش از نفرت جمع م یکردن. گاه  فی هم شروع کرد به تعر بعد
 شد.  یم  دهید شی درون چشم ها یدلتنگ

و مادرت با هم    کیشناسم. من و تاج یرو م کی اومدن تو تاج ایمن از قبل از به دن -
بودم، اون زن   کی. من عاشق تاجمیخوند یدانشگاه هم درس م هی  ی. تو میبود قیرف

  ینفر سوم هیوسط    نیت بود. منم اهم عاشقش بود. بابات هم عاشق مامان  یعوض
  ی جهیدو تا با هم ازدواج کردن و نت وناومدم. ا  یکدومشون نم چیبودم که به چشم ه 

. من همون زمان هم  یاقدس کی دختر تاج ،یاقدس   ای. خانم روییازدواج هم تو  نیا
  میو داشت م یداشت تی بزرگ نبود اما باز فعال نقدریبابات بودم. مجموعه مون هنوز ا سیرئ

رو به  ی چ هبود که رفتم و هم ادیز  ی. نفرتم از تو و خواهرت به قدرمیشد  یبزرگ تر م
رو نشونش دادم که   ییزا یو خب چ هیقاچاقچ هی مادرت گفتم. بهش گفتم که شوهرش 

شوهرش بود،  ازدواج کرده. بعد هم از بس عاشق تو و   ییوالی بهش ثابت شد که با چه ه
بچه  ،یحساب  ی دعوا هیشد و دل کند از حس زن بودن و مادر بودنش! بعد از  وونهید

پرورشگاه ول کرده   هی  ی. با خبر شدم که بچه ها رو جلورفتهاش رو برداشت و از خونه 
رو نگرفت و با   شی پِ  گهینداشت د یخوب ینگفتم. اونم چون اوضاع روح کی اما به تاج

کنن ازشون دل کند تا همون   یم  یمادرشون زندگ  شیبچه هاش دارن پ نکهیا  الیخ
 شد.   گریباز  اونجا که اون زن گفته بود مزاحمشون نشه. اون زن رفت خارج و  یطور

 زد.  پوزخند

داد. دل کند و بچه   یم حیعقلش رو به قلبش ترج ادمهی  یدرسته عاشق بود اما از وقت -
شوهرش نشن. و ولشون کرد چون حتمًا   یا یفت کارکثا یها رو برداشت تا اونا هم قاط

  یفکر م یچ ست یرو نداشت. برام مهم ن یمرد قاچاقچ  هی ی از بچه ها  یتوان نگهدار
 ی. اون اگه پاش رو از رابطه ری بگ جهینت تیعوض ادراز رفتار م  یخوا  ی. هر جور میکن
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  نیوقت ا  چی باشم ه کیداد من زن تاج یو اجازه م  دیکش ی م رونیب  کی من و تاج نیب
 افتاد.  یتو نم  یاتفاقات برا 

خودم و   ی کرد و دلم برا  یراه تنفسم را بسته بود. قلبم درد م یزیسوخت و چ یم  میگلو
بود.   حیگوش کردم. چقدر وق شی حرف ها یسوخت. ناباور به ادامه   ی م  چارهینگار ب یبرا 
 کرد.   یخودش بود، آن زن را شماتت م ریتقص ز یهمه چ  نکهیبا ا

که   دهی . و فهمیسیپل هیکه  دهیکرده و فهم دایتو رو پ  کی تاج دمیپنج سال قبل فهم  -
 شی پ اردتی گرفت تا ب میتصم نمیهم ی. برا یباندمون افتاد  یپرونده   یدنبال کارا

تونه تحمل کنه   یگفت نم ی . میبفرست سیپل ش یما رو پ یکنه تا نتون یخودش و کار
نه  یتو باش  شیبعد نیداد جانش یم  حیو ترج فتهیب سای پل ریکه از طرف دختر خودش گ

کنه تا باند رو   تی تونه راض یباباته، م  یگفت اگه بفهم ی. مشیبعد ی از دو تا بچه   یکی
 یسیهوش و ذهن پل هیماجرا کنه، هم   نیو اگه کم کم تو رو هم وارد ا  یسر پا نگه دار

گروگان از   ه یتونه   یم  نکهیشه هم ا یتر شدنمون م یکنه که باعث قو  یکارمون مرو وارد 
 کنار خودش داشته باشه.  سایپل

 یو درد تا عمق معده ام را سوزاند. صورتم ب دیشکسته شدن قلبم به گوشم رس  یصدا 
 شده بود.   سیگرمم خ یآنکه بفهمم از اشک ها 

کرد کم کم از اون و از شماها متنفر شد. که مادرت باهاش کرد و ولش  یاز بعد از کار -
 نبودن.  ری تاث یکه من تو گوشش خوندم هم ب ییالبته حرفا 

  یبود. او ختهیرا به هم ر مانیبود که خوش  ی مان بود و کس یزندگ  یفتنه  یماه
 .... یعوض

بودن و ازت    دهیزن و شوهر تو رو خر  هی. میداد بی تصادف ترت هیانداختنت  ری گ یبرا  -
. البته  میکن داش یپ مینتونست می و هر چقدر گشت می کردن. از نگار خبر نداشت یم ینگه دار

 یبود اما همه چ سایگروگان از پل هیو من، داشتن    کی مهم هم نبود. هدف تاج ادیز 
و قرار شد بهت زنگ بزنه  مید یپرستار خونه تون بود خر  موقععوض شد. آرام رو که اون 
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  یکه ما م یو راحت تر و اون طور  یکه حال مامانت بده تا تو هول بشبگه  یو الک
چپ کرد و واژگون شد و بعد   نیشد. ماش یهمون طور زی. همه چیتصادف کن  میخوا

تو   ،یبسوز  نی ماش  یتو تو نکهی. اما قبل از ا دیترک نیو باک ماش یهوش شد یهم تو ب
 دی فهم یو وقت  مارستانی بردت ب کی. تاجمیعوض کرد  گهیزن د هی  یرو با جنازه  

با مهرانفر جور کرد. بهش گفتم بهت بگه که باباته   یداستان ساختگ  هی  یگرفت یفراموش
رو تحمل   ت ی تونه حضور دائم  یکه نم دهیفهم ندت،یب یم کی اما گفت حاال که داره از نزد 

 . دتیجد ی هم احسان شد بابا نی هم ی. برا فتهی زنش ب ادیخواد دوباره   یکنه. گفت نم

کرده بود و   خی . دمیام را باال کش ینیخواستم قبول کنم. ب یخواستم باور کنم. نم ینم
کرد و   ی شد و صورتم را تر م یمخلوط م  میاز دستم در رفته بود. با اشک ها ارشیاخت

 کرد.  یداشت حالت تهوعم را بدتر م

ره که باز من اومدم  از حد تو رو تحت فشار بذا ادی اومد ز   یباز هم دلش نم کی اما تاج -
که   میمختلف بکشون یجرما  ری بود که تو رو تا گردن ز  نی ا  یبرا تیموقع  نیسراغش. بهتر 

کمک کننده بود.  یلیهم خ یگرفته بود  یکه فراموش تی واقع  نیفکر فرار به سرت نزنه و ا 
حال و روز بکشونه و   نی فرستادم سراغت تا تو رو به ا روهم هوشنگ  ن یهم یبرا 

با اون شوهر احمق تر از   ی. تا حاال که تو رفتیه که راحت تر از قبل آدم بکشمجبورت کن
زمان   گهی . فکر کنم د دی ما دنیکش  نی فکر پا یو دوباره تو  نیکرد  یک یخودت دست به 

. دست  هی و مجازاتش چ هیکه جرمت چ یباشه. بهتره بفهم دهیاستفاده از گروگانمون رس
 . هیکشته شدنت حتم یمجازاتته، دست من هم بمون  نیتر  کی اعدام کوچ یفتیب سیپل

 گفت:  یعصب  یزد اما با حالت یهم فشار دادم. لبخند  یرا رو  میها دندان

و   دیکش یخوب باشه. اگه مادرت خودش رو کنار م  یشوهر و بابا  هیتونست  یبابات م -
  کیبا تاجافتاد. بهش گفته بودم که  یاتفاقا نم ن یکدوم از ا   چیکرد ه یبه حرفم توجه م

روز   نی تو و خواهر و بابات رو به ا   شیاما اون با خودخواه  انیتونن با هم کنار ب ینم
 انداخت. 
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توانستم   یبار هم خودشان را نشانم ندادند متنفر بودم اما نم کی که  یمادر و پدر از 
کردنش ادامه بدهد. آب دهانم را قورت دادم و   نیبه توه نیاز ا  شتریاجازه بدهم که ب

 شود.  دایهو میاجازه دادم نفرتم در صدا 

  ی. فکر کردهی و الک یخود  یمعلومه که همه ش ب ؟ی گیراستش رو م یاز کجا بدونم دار  -
 من احمقم؟  

 زد و گفت:  شخندیباال رفت. ن شیاز ابروها  یکی

 م. بگو که باعث شده باشه تا بهت دروغ بگ لی دل هی -

 نفرت نگاهش کردم و گفتم:  با

 داد نکنم. یتا داد و ب یساکتم کن  یخوا  یم  دیشا -

 زد. پوزخند

صدات رو    یکس یداد هم کن  یبهت دادم. داد و ب شی پ ی قهیرو چند دق نی جواب ا -
 شنوه.  ینم

  هینبود، پس حرفم را بدون حاش یگریراه د تیانکار کردِن واقع یقروچه کردم. برا  دندان
 رفتن زدم. 

بابا   ی. تو اگه زودتر شغل واقعیروز انداخت اون زن نبود، تو بود  نیکه ما رو به ا  یاون -
تا با هم ازدواج کنن و بچه    یکرد. عمدًا صبر کرد  یباهاش ازدواج نم یگفت یرو بهش م

سوزه. چون بابا   یم برات مدل  ه؟یچ یدون ی. اما میبه بابا ضربه بزن یدار بشن تا بتون
  هیتف ننداخت و رفت با   هی یاز مامان جدا شد باز هم تو صورتت حت   نکهیبعد از ا یحت

 .ینبود یچیآورد. باز هم تو براش ه ایرو به دن ای ازدواج کرد و کاوه و کامل گهیزن د

 .  دمشیاما من فهم  اوردیخودش ن ی را به رو  سوختنش
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  هیاز زن دومش هم جدا شد باز هم به تو  نکهیا ا. بیستین یچیهنوز هم براش ه  -
جات    ید ی. حاال فهمیستی ن یچی. هنوزم هیست ین یچیتو ه ؟ینی ب یکنه. م  ینگاه نم

  هیتو   ؟ی رو داشته باش یکه خواست   یزیهر چ  یتون  یم شهیهم ی کجاست؟ فکر کرد 
  یبه همه  یگند زد  ی عاشقش بود ثالً که م یبه کس دنیکه به خاطر نرس یهست یعقده ا 

 خانواده ش.  

پالتوام، من را به طرف  ی  قهیبلند شد و به طرفم هجوم آورد. با گرفتن   شیجا از 
شد و   رهیخ  میخطرناک به چشم ها یبا نگاه ک،ی نزد  ی. از همان فاصله دیخودش کش

 : دیغر

  ینداره. به حال و روز خودت نگاه کن. خودت چ یهستم به تو ربط  یمن چ  نکهیا -
  یخوادش؟ پشتت به چ ینم یچکسیکه ه یجز کس یهست یگروگان؟ ک هیجز   یهست

 به آقا آرتا؟  ؟یکن یم  یبرام بلبل زبون یدار ینجوریگرمه که ا 

 صدادار زد. یپوزخند

که   ییجا بدتر از منه. به یلیتو خ   تیکنه. پس وضع  یبه تو نگاه هم نم گهی اون که د -
 .ینگاه کن تا بفهم یهست

پوست پشت گردنم فرو   ی را تو زشی ت یگردنم را با دست راستش گرفت. ناخن ها  بعد
کرد. چهار قسمت نه چندان کوچک که در پشت گردنم سوخت، باعث مشت شدن  

نزدم تا   غی شد اما ج جادیدر گردنم ا یدیدستانم و جمع شدن صورتم از درد شد. درد شد
اش افتاده بود   ینیکه از نفرت کنار ب ینیاز شکنجه دادنم لذت نبرد. با چ ن یاز ا شتریب

 گفت:

.  یهست  یهستم و تو ک یفهمونم که من ک یفردا بهت م ،یبفهم یتون  یاگه هنوز نم -
 چی. بهت هیکن دایپ یفرار کن سی از دست من و پل نکهیا  یبرا  یراه  هیبهتره تا فردا 

 اخالقم خوب باشه.  نقدریدم که فردا هم ا  ینم ینیتضم
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را بستم   م یآورد، درد تا مغز استخوانم را سوزاند. چشم ها  رون یها را که از گردنم ب ناخن
گردنم از آب نبود بلکه از خون   یحاال   یسیو خ دی لرز   یو لبم را گاز گرفتم. دست راستم م

 بود. 

تا   دیطول کش یاله سر دادم. کمرفت، آرام ن رونی محکم و تند ب یکه با قدم ها   یماه
گذشته بود که درِ پر سر و    یا  قهیتوانستم درد وحشتناک گردنم را تحمل کنم. چند دق

داخل آمد. نگاهم را از  شخند،ین کیآب و با   وانیل  کی صدا باز شد و هوشنگ با 
 . فتدین هشیکر  ی افه یو ق  ختیبه ر می کردم چشم ها یصورتش گرفتم و سع

 بردار. ی. اگه تونستنجایذارم ا  یآب رو م -

کوچک    زیم  یبلند قِد آب که رو  وانیرفت. به ل رون یاز انبار ب شخندی سپس با همان ن و
که به طرفم روانه شده   یادیمقابلم بود، نگاه کردم. حالم خوش نبود و از شدت اطالعات ز 

از طرف مادر هم از بودم. حس پس زده شدن، هم  یو ناراحت و عصب  جیبود کالفه و گ
کنم اما   هیهمان جا زار زار به حال و روز خودم گر   بخواهمشد که  ی طرف پدر، باعث م

. از  زمیبر رون یرا ب میتوانستم بغض النه کرده گلو ی کرد اما نم یتوانستم. قلبم درد م ینم
خبر   قیحقا  یاز همه    یداد که ماه یآن اتاق عکس و آن عکس مامان، نشان م یطرف

گفته باشد. خودم را   یبه ماه روغحرف ها را به د  نیاز ا یهم بابا بعض دی . شاندارد
وقت فکرش را    چیکردم. ه یپدر بودنش را قبول م یزود  نیبه ا  دیسرزنش کردم. بابا؟ نبا

را که من گروگانش   قتی حق  نیتوانست ا یم یزیپدرم باشد. چه چ کیکردم که تاج ینم
 فتد؟ یب یگفت فردا؟ فردا قرار بود چه اتفاق یماه  یهستم عوض کند؟ راست

و   یبعد با کالفگ یکنم. کم دایفرار پ یبرا   یکردم راه یرا بستم و سع میها  چشم
  ال ی. سرم پر از فکر و خدیرس یبه ذهنم نم یزیچ   چیرا باز کردم. ه م یچشم ها  یخستگ

 . ی چارگ یز نفرت و پر از حس تلخ ببود. پر از حس بد و پر ا

  زیتوانستم خودم را به م یدر سرم زده شد. اگر م یخورد. جرقه ا  وانیدوباره به ل نگاهم
  دیرا بشکنم. بعد با وانیتوانستم ل  یم ندازم،یب نیزم یآن را رو ی طور کی برسانم و 

داشتم   یرساندم و آن را بر م یشکسته م ی شهیاز ش   یو برنده ا زیخودم را به قسمت ت
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  رونی کردم و ب ی. بعد هم خودم را آزاد مدمیبر  یدستانم را م ورو بعد طناب بسته شده د
 رفتم.   یم

به   عی سر یکردم با تکان دادن خودم و با حرکت ها  یاما سع دیرس یبه نظر م محال
  یمتر یل یم  ییها  ت یمتر از من فاصله داشت، خودم را با موفق  کیکه حدودًا   زیطرف م

بسته شده بود، دوباره باز  یتکان خوردن ها، زخم گردنم هم که کم نی به آن برسانم. در ا
 .د یکش مشد و سوخت و چهره ام را دره

در کردن، تکان تکان خوردم تا    یخستگ ی. با کمدمیرس زیتا به م دیطول کش یاد یز  زمان
فشار وارد کردم و با   میبه پاها  یکم وان،یبه ل ی. بعد، با نگاه رمیدر کنارش قرار بگ قاً یدق

خودم   دی ا یسرم ب  ییممکن است چه بال  نکهیبدون فکر به ا ز،ی تنه ام به طرف م دنیکش
 انداختم.   شی را رو

گونه ام نشست، چشم    یکه رو یناگهان یبلند شد. با سوزش وانی شکسته شدن ل یصدا 
را باز کردم.   م یساکت و صامت شد، چشم ها زیهمه چ نکهیبعد از ا ی را بستم. کم میها
به قسمت راست   شی باال یا ره یو قسمت دا   میاش به پهلو هیافتاده بودم و پا   زیم  یرو

کرده بود اما شکسته بود و   یبود. گونه ام را زخم   کستهش وانی آورد. اما ل یفشار م میگلو
 سرم بود.  یو برنده اش باال  زی ت یحاال تکه  

شده بود   شتر یو سوزش گردنم ب  یزیدادم. خون ر   ینجات م تیخودم را از آن وضع دیبا
افتادم.   یدرست م یدر جا  قاً ی تکاِن درست، دق  یو معلق بودم. با کم  زیم  یرو باً ی و تقر

ُسر خورد    رمیاز ز   زیبعد م یا ه یو ثان دم یپس دست به کار شدم. تمام بدنم را به جلو کش
  یم چی که داخل معده ام پ یخوردنم در برابر درد نی. درد زمدطرف تر افتاآن  یو کم

 بود. چیخورد ه

نبود و حتمًا   دمی. در دنمیشکسته شده را بب ی  شهیکردم ش یرا باال بردم و سع سرم
کردم   یسع  ی. به هزار بدبختدمیدرست! خودم را باال کش یدر جا  قاً یپشتم قرار داشت. دق

بود، خودم را باال بکشم و دستم را به  نیزم ی که رو  میو با بازو یی هو ی  یبا تکان ها
 برسانم.   شهیش
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  یتوانستم از وزنم کم کنم برا  یبود و نم ادیبود ز  میبازو  یو وزنم که رو یصندل فشار
 شهیاز آن، خرده ش شتریرفت. ب یم  یحس یکرد و رو به ب یهم دستم درد م نیهم
  یرفت و تمام تنم را م یدستم فرو م یکه با وجود ضخامت پالتو داشت تو بود  ییها

 سوزاند.   یلرزاند و م

  وانیل ینی که از قسمت پا  دیرس  وانی ل  زیت ی شهی . باالخره دستم به تکه شدیرس باالخره
خرده   زبانیاز قبل م  شتریشود و ب یاز قبل بدنم زخم شتریب نکهیاز ا  یریجلوگ یبود. برا 

بسته ام برداشتم و   یآن را با دست ها یها باشم، بدون خوردن تکان اضاف شهیش
 گره زده به دور دستم، شدم.   یبه طناب ها  زشیت ی لبه ها دنیمشغول کش

را   میهم چفت کرده بودم و چشم ها  یرا رو   میشد. دندان ها  یزخم  یحساب دستم
نکشم و چقدر   غیدنم جب دی درد شد یکردم برا ی م یبسته بودم و با گاز گرفتن لبم سع

تقال   یبعد از کل  میدور دست ها  یکار. اما باالخره جواب داد. طناب ها  نیسخت بود ا 
  رمیبود، از ز  دهیچرخ یرا که دور صندل می. بازونمشل شدند و توانستم دستانم را آزاد ک

دور شکمم شدم. با   یام، مشغول باز کردن طناب ها  یخون یو با دست ها  دمیکش رونیب
فرو رفته داخل   ی ها شهیهم تالش کردم تا سوزش تکه ش  یرو میفشار دادن دندان ها

 .  نمسوزاند تحمل ک یسوخت و تمام تنم را م  یبدنم را که با هر حرکتم م

و سرم   . ضعف داشتمستادمی بلند شدم و ا میاز جا  یرا هم که باز کردم، به سخت میپاها 
  دی طول کش ی. کمدمیانبار کش  کی تار ی  مهیرفت. تلو تلو خوران خودم را داخل ن یم جیگ

تا توانستم بر ضعف جسمم غلبه کنم. خدا را شکر کردم که پالتوام تنم بود و مانع از  
فرو رفته داخلش را   یها  شهی شد. با گوشه شالم، تکه ش بدنمها به  شه یش شتریهجوم ب

 رساندم.  یخودم را به آرتا م دیسرم گذاشتم. با  یدوباره رو تکاندم و شالم را 

گرفتم و به    دهیام را ناد  جهیبلند شدم. سرگ میدردناکم را مشت کردم و از جا یها  دست
ممکن است چند   نکهیو بدون توجه به ا  دمیکش ی قی طرف در انبار حرکت کردم. نفس عم

و   دیچی بلند و مزخرفش داخل گوشم پ یپشت در باشد، در را باز کردم. صدا  گاردیباد
 هم روشن تر از داخل انبار نبود.  رونیاز قبل جمع کرد. ب  شتریام را ب افهیق
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در بودند و با تعجب به طرفم برگشته بودند، مشتم را  یکه جلو گارد یدو باد  دنید با
خالص نشده بودم که   یشر آن انبار لعنتمحکم تر کردم. به طرفم هجوم آوردند. من از 

 . ندازندیب ر یبخواهم اجازه بدهم چند الف بچه من را دوباره گ

شد! کم مانده   یآورد و به طرفم نشانه گرفت. عال  رونی اسلحه اش را ب گاردها یاز باد  یکی
شد. مشتش را   ری به طرفم آمد و با من درگ گرید گارد یهم بخورم. باد   ریبود که بخواهم ت

زدم. اسلحه   یکیآن   یبه اسلحه  یدادم و با پا، ضربه ا  یه طرف صورتم آورد که جاخالب
توانستم اجازه   ی. نمچاندیاش گرفت و پ  یرا با دست خال م یاش آن طرف پرت شد اما پا

 . ندازندیب ریبدهم من را گ

خواست به طرفم حمله کند   یرا که باز م گرید گارد یباد یمحکم مچ ها  م،یدست ها  با
که از دستش رها شد، دست   میزدم. پا  یکیبه سر آن  یضربه ا  یگر ی د یگرفتم و با پا 

را رها کردم و با زانو به شکمش ضربه  گرید گاردیباد یحمله  یدر حال تالش برا  ی ها
 زدم. 

زند  را صدا ب هیخواست بق یبود، م  جی که سرش را در دست گرفته بود و گ گری د گاردیباد
باعث نشد تا صدا زدنش را متوقف کند.  دنی . البته دو دمیدو  واری که با دو به طرف د 

که   یگلوله ا  یباال رفته بودم و خودم را از ضربه  وار ی از د گریزد اما من د شانیبلندتر صدا
اتفاق   هی در عرض چند ثان زی داده بودم. همه چ  یک کرده بود فراریخودش به طرفم شل 

 افتاده بود. 

لنگه اش در اثر ضربه زدن   کیکه  یپرت کردم، با توجه به کفش وارید نی را که پا خودم
در آوردم و پا برهنه به طرف    میرا هم از پا گرید  یکنده شد بود، لنگه  میبه آن مرد از پا

 بردم.  یرا داخل عمارت م نمیماش  دی. به خودم لعنت فرستادم. نبادمیدو ابانیخ

هم   یادی ز  یسوت و کور نبود اما آدم ها   ابانی. خدمیرس ابانیکه به خ دیطول نکش ادیز 
بلند کردم و   شیرساند. دستم را برا  میرا در آن موقع شب برا ینبودند. خدا بود که تاکس

 خودم را داخلش انداختم.  ستادنش،ی بعد از ا
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 زودتر برو آقا. -

 کردم. و سرم را پنهان   دمیعقب دراز کش  یصندل  یرو

 شده خانم...؟ یطور -

 :دمیغر یحرص و با نگران با

 . یزودتر برو اگه جونت رو دوست دار -

باال آمدم و از پشت  یتر، کم عی گاز گذاشت. با گفتِن سر یرا رو  شی پا یگریحرف د  یب
  رونیب ابانیکه از خ یمشکوک  نیماش چیه  دنیبه عقب نگاه کردم. با ند  ،یصندل یپشت

  یرا دنبالم م یافراد  دیبا  عتاً یبود. طب بیاما از نظرم عج دمیکش  ینفس راحت د،یایب
کرده بودند. لبم را به دندان   ینیب شی فرار کردن من را پ یعنیفرستادند. پس… پس 

 گرفتم و صاف نشستم. با دلهره گفتم: 

 لطفًا تندتر برو آقا. -

داشت که با فرار   یشه ا چه نق یماه ؟ یها نقشه بودند؟ چه نقشه ا  نیا  یهمه   یعنی
 شد؟   یکردن من حاصل م 

 به راننده کردم و گفتم: رو

 زنگ بزنم؟   ییبه جا  تونی لحظه با گوش  هیتونم  یم -

نگاه کرد و بعد  شانمیام و حالت پر  یبا تعجب به صورت زخم  نه،یاز داخل آ راننده
لرزان    یحتمًا به خاطر واکنش ها و صدا  ،یکیرا به دستم داد. هرچند در آن تار لشیموبا

 ام.  یمن متعجب شده بود نه به خاطر صورت زخم

 . دی بگ ادیازم بر م یشده؟ اگه کار  یچ -

 را به چپ و راست تکان دادم.  سرم
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. فقط خدا  دیشد  یم مونیحرفتون پش   نیشده از گفتن ا  یچه خبر  دیدونست یاگه م -
 تونه نجاتم بده.  یم

. چند بوق که خورد باالخره با  رمی توانستم بگ یبود که م یشماره ا  نی آرتا بهتر  ی  شماره
 خمارش جواب داد. یصدا 

 بله؟   -

 الو آرتا.  -

 خواب را پس زد و گفت:  ش ی. صدادی لرز   میخواستم اما صدا ینم

 شده رها؟  یچ -

 خودم را کنترل کنم. نتوانستم ترسم را پنهان کنم.  نتوانستم

فرار کنه. اون   یعمارت. نذار ماه یو باندش بر کی تاج ی ریدستگ یبرا  دیاالن با  نیهم -
 .  کیبانده نه تاج سیرئ

 افتاده؟   یاتفاق ؟ یکن یم  هیاز کجا در اومد؟ چه خبر شده؟ چرا گر ن یا -

 آمد. یم ونر یب انیدر م یکیشده بود و نفسم   سی خ صورتم

  دیبا د…ی. با یکن رشونی االن دستگ نی هم دیدارن. با یدونم چه نقشه ا  یفقط برو. نم -
 . ارنی سرت ب یی. نگرانم. ممکنه بالیکن رشونیزودتر دستگ

 و نگران بود.    یجد  شیصدا 

 ؟ یی. تو کجا رمی باشه من االن م -

 هم فشار دادم و با تحکم گفتم:  یرا رو  میها  پلک

 برو آرتا. فقط برو. نذار فرار کنن.   -
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توانستم   یرا پر کند. نم نیداخل ماش  میها هیگر یرا قطع کردم و اجازه دادم صدا  تلفن
  یسر کس  ییبخواهد بال ی ماه  دمیترس یلرزش دستانم را متوقف کنم. نگران بودم. م

 داشت.  شیبرا  یدانست و نقشه ا یکنم. م یدانست من فرار م ی. او ماوردیب

که مرد به طرفم گرفته بود را نگاه کردم و بعد با دستم که همچنان   یدستمال ی جعبه
 و بعد حرف پر از تاسفش را.  دمیبرداشتم. آهش را شن یکیبود،  یخون

 شن. یم  دایپ ییخدا بزرگه. عجب آدما -

. به دمیترس  یخودم نم یم. برا دوخت رونیدادم و نگاهم را به ب هیتک یرا به صندل سرم
  دا،ی. اما آرتا، آدمیترس یوجه از جان خودم نم چی . به هدمیترس یخودم نم یخدا که برا 
 کردم.  یرا زنده زنده دفن م یآمد خودم ماه یسرشان م یی. اگر بال ا ی کاوه و کامل

 

 

 »آرتا« 

  میت یاداره فرمان آماده باش دادم و گفتم که اعضا   یبه بچه ها اد،ی ز  یوجود نگران با
هم به  یبان یپشت می. قرار شد تندیا یحاضر شوند و به طرف عمارت ب  اتیانجام عمل یبرا 

 خودشان را به ما برسانند.  یزود

کردم.  یحمله را با بچه ها هماهنگ م   یو من داشتم چگونگ  میعمارت بود یجلو حاال
کنند. دو نفر   ر یباند را دستگ ی داشتند سرکرده ها   فهید و وظبودن اریبچه ها آتش به اخت 

. میشد  میبه چهار گروه تقس میت یاعضا   یفرستادم. همه  ییشناسا  یاز بچه ها را برا 
از سه جهت  گر،ی د یچهار نفره    میشرق عمارت، و سه ت از  گریمن و پارسا و دو نفر د

  ییشناسا   یبرا  گرینفر د کیکه مهران که با  دینکش ی. طولمیشد یوارد عمارت م   گرید
 و گفت:   دیرفته بود، رس

 .  اطنیح   یقربان. سر جمع ده نفر تو  ستین ادی ز  گاردای تعداد باد -
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 کرد.   شانی ها تی دادن موقع  حیشروع به توض و

باال برود و در را باز   واریرا تکان دادم و با گفتن خوبه، به پارسا اشاره کردم تا از د سرم
  نیزم یرو شیآراِم قرار گرفتن پاها  یدادم و منتظر شدم. صدا هیکنار در تک واری. به دکند

آرام، باز   یکی ت یو بعد در با صدا   دیبه گوشم رس دهیپر  نی پا واریداد از د یکه نشان م
 شد. 

بود داخل دستم فشردم و در دل شب وارد   کی شل یام را که مسلح و آماده برا   اسلحه
 .  میمواد مخدر شد  یباند ها نی از بزرگ تر یکیعمارت  

بودند و با اسلحه   واری. دو نفر کنار دمیعمارت رفت  یپشت درختچه ها به قسمت شرق از 
بود. خودم هم   ب یعج گاردی تعداد از باد نیدادند. ا یم کی داخل دستشان کش ی ها
  زهای چ ن یا  یاست و رو  قیدق شانیزیدانستم که برنامه ر  یمبودم و  گاردیباد یروز 

است و ده نفر    ادیز  کی عمارت تاج  یگاردهایدانستم که تعداد باد یکنند. م  ینم سکیر
 کردم.   ینبود که فکرش را م یآن تعداد 

  گاردی کرد و من هم از فرصت استفاده کردم و باد ک ی شل گاردهایاز باد  یکیبه طرف   پارسا
خفه،  کی شل نیدوم یرا که توجهش به طرفمان جلب شده بود، نشانه گرفتم. صدا  گرید

درخت ها جلوتر   یافتاد. از ال به ال  نیزم یهم رو   گاردی باد ن یو بعد دوم  دیبه گوش رس
ارت فرستادم و خودم با  عم یرا به جنوب شرق  مایپارسا و ن  رت،عما ی. به علت بزرگ میرفت

 مهران جلوتر رفتم.   یبانیپشت

که پارسا را فرستاده بودم جلب شد. با  ییتوجهم به طرف جا  ک،یشل  یبعد با صدا یکم
  یدوباره   ی. با صدا میجنباند یدست م دیشدند. با یم  داریهمه ب  کی شل یصدا  نیا

 .دمی از درخت ها کش یک ی که از کنارم رد شد خودم را پشت  یر یو سپس ت کیشل

تا   دیمهران عالمت دادم تا حواسش به من باشد و او هم از پشت درخت سرک کش به
که خطا   کشیکرد اما بعد از شل کی شل هیکند. نشانه گرفت و در صدم ثان دایرا پ ریمنبع ت
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او را مورد هدف قرار داده بود.   رفت و یبود که به طرفش نشانه م  یباران ریرفته بود، ت
 را در دست گرفت.   شیبلند شد و بازو  ادشیفر  یصدا  اما  دیخودش را پشت درخت کش

گذاشتم و از پشت درخت    ربارانیت  یداشتم. اسلحه ام را رو یبر م شی فشار را از رو دیبا
از درخت ها به طرف مهران    یکیکه داشت از پشت   یگارد ی. به طرف باددمیسرک کش

قرار   شی خواست من را مورد اصابت گلوله ها ی آمدن من م رونیکرد و با ب  یم کیشل
حالم را    ادشیفر  یرد شد و آن را پاره کرد. صدا   وششکردم. گلوله از کنار گ  کیبدهد، شل
 کردم. حتمًا االن گوشش کر هم شده بود.   یخالصش م دیبد کرد. با 

  کی. با شلدیکش ادی گوشش گذاشت و از درد فر  ید و دستش را روافتا   شیدو زانو  یرو
از    گرید ی کی هم پشت  یگری د گاردیبار به قلبش، کارش را تمام کردم. باد  نیدوباره و ا 

همه جا    دید نکهیو بعد از ا  قه یآمدنش شدم. بعد از چند دق رونیدرخت ها بود. منتظر ب
  یگلوله رو کی ترل کند که آن را هم با را کن تیتا وضع وردآ  رونیساکت شده، سرش را ب

  نانیانداختم. به مهران اشاره کردم و گفتم که برود اما سرش را تکان داد و با اطم نیزم
 را بست و لب زد:  شیچشم ها 

 خراشه.  هیفقط   -

 . دیپارسا کنارم رس  ن یح نی توانستم او را ببرم. در هم ینم

 هم هستن حواسشون هست.   گهید  یشد. بچه ها یجنوب شرق پاکساز  -

 گفتم:  مایتکان دادم و رو به ن سرم

 شده.  یمهران رو ببر زخم  -

 چشم قربان.  -

 ساختمان برد.   ینداشت با خود به طرف خروج تی مهران را که هنوز رضا  سپس

هم سر   گرید  گاردیپارسا به طرف ساختمان عمارت حرکت کردم. دو باد یبانیپشت با
  نیدر شرق بودند و ا  گاردهای باد شتریمهار شدند. ب یراهمان بودند که هر دو به راحت
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  کی دادند نه فقط   یدور تا دور عمارت را پوشش م دیبا  عتاً یبود. طب  بیعج میبرا اریبس
 قسمت خاص را.  

هم به ما اضافه شدند. من و پارسا و   یبانیپشت میپنج نفر از ت . ستادمی در عمارت ا یجلو
 رفتند.  یم  نی پا ی به طبقه  گریو سه نفر د م یرفت یباال م یبه طبقه  گرینفر د کی

گره کرده به دور اسلحه داخل رفت. ما   یضربه باز کرد و با دست ها   کی در را با  پارسا
  یباال و همان طور که اطراف را م ی به طبقه  ی. به آراممیهم پشت سرش وارد شد

  یم داریسر و صدا ب  نیدر ا دیبود. با  بی. عجمیرفت کی به اتاق تاج میمستق م،یدی پا
 دادند.   یرا نشان م ودشانخ  ایکردند    یفرار م ای شدند و 

در بماند و حواسش به اطراف باشد. بعد  یگفتم که همان جا جلو  گر ینفر د  کی آن  به
  م یپارسا در را باز کرد و با اسلحه داخل رفت. من هم پشت بندش وارد شدم. چشم ها

 که وسط اتاق بودند نگاه کردم.   یدرشت شدند و با تعجب به افراد

با اخم به پارسا که او   …ی بسته بود و همگ یرا به سه صندل ایو کاوه و کامل کی تاج یکس
مرده بودند و با   یمرده بودند! همگ  یو مبهوت شده بود نگاه کردم. همگ  یهم جد

مثلث    کی  یبسته شده بودند و در کنار هم مثل ضلع ها  یسه صندل  یافتاده، رو یسرها 
 د. بو یگفته بود کار ماه  ای. همان طور که رو دبو یقرار گرفته بودند. کار ماه

 با شک گفت:  پارسا

 گفت؟   یبهت چ  ایرو  یگفت -

 .دم یکش میدستم را داخل موها  یکالفگ با

و چه    دهیاز کجا فهم میبفهم دیبود. با دهیترس یلیهمه ست. خ س ی رئ یگفت ماه -
زودتر از ما اقدام کرده و هم دستاش رو کشته. حتما تا االن   یلیسرش آوردن. خ ییبال

 فرار کرده.

 : شد. گفت متفکر
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 کار اون زن بوده؟  یمطمئن -

بود، اشاره کرد. کنارش رفتم   کی تاج  یپا یکه رو ی استفهام نگاهش کردم. به تکه کاغذ  با
 و بدون دست زدن به کاغذ خواندمش. 

 خودتون.   یارزون -

 از پسرها وارد اتاق شد و گفت:  یکیدرهم رفتند.  میها  اخم

 . ستی ن نجایا  یکس گهی شد. د یقربان ساختمون پاکساز  -

 دادم. پارسا با تاسف و با شک گفت:  رونیب  یرا با کالفگ نفسم

 وجود داره؟ پس تا االن کجا بود؟    یبه اسم ماه یاصالً کس   یمطمئن -

 منقبض شده گفتم:  یصورت با

 ه؟ یمنظورت چ -

 باال انداخت و گفت:  یا شانه

انداخت گردن  باشه. هر سه نفرشون رو کشت و   ای قتل هم کار رو  نیا  ستین دیبع -
  دمیشا  ایبده   یرو فرار ش یواقع  یبتونه همدستا  نکهیا  یبرا  هیخوب  ی. نقشه  یماه

  دمیکنه. شا یرو باز  دهیخورده و ترس بیمظلوم فر  هینقش   دمیشا  ایو   رهی انتقام بگ
 رو پنهان کنه. یقتیحق هیبخواد با کشتنشون  

 : دمیرا بستم و با فک چفت شده ام غر  میها  چشم

 تمومش کن پارسا. فکرت احمقانه س. -

 دستور دادم: مایبه ن رو

 . میگرد   یکه ممکنه رفته باشه رو م ییهر جا  -
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  نیبودمش. داخل هم دهی گرفتم. من د یحکم ممنوع الخروج شدنش را هم م  دیبا
قتل هم کار رها    نیت اممکن اس  نکهیتوانستم فکر به ا  یبودمش. نم دهیعمارت هم د 

 توانستم. یباشد را به سرم راه بدهم. نه نم

 

 

 »رها« 

نشسته بودم و منتظر بودم تا آرتا   یسرد آگاه یصندل ی استفناکم، رو  تیآن وضع با
هم بروم. به هرکس پناه   یگری د یتوانستم جا  یچه کار کنم. نم  دیدانستم با یبرسد. نم

را   یرفتن نداشتم. تاکس یهم برا  یگرید یگرفت و جا  یبردم جانش در خطر قرار م یم
  هیبه همراه ندارم و بعدًا کرا یبرود و گفتم که فعال پول متلفنم، فرستاد یبا دادن شماره  

برهنه ام که از  یو پاها  یخون  یکنم. فکر کنم دلش به حال دست ها   یاش را پرداخت م
  طی شرا نیخواهد. در ا  ینم یمز شده بودند سوخت که گفت پول زده بودند و قر  خی سرما  

شدم و    یطناب خفه م کی با  حداقل  نگونهیکند. ا رمیبود که آرتا دستگ نیکار ا   نیبهتر
کرد و   یافتادم، زنده زنده در روغن سرخم م یم یماه   ری بود. اگر گ هیاش چند ثان  یسخت

  ن ی از ا  شتری توانستم ب ینم گری زجر بکشم. د نیاز ا  شتریتوانستم ب یکرد. نم  یزجرکشم م
 . رمیکنار آن آدم ها قرار بگ

  یآشنا و مهربانش چشم دوختم. همان دخترک  ی افهی کنار دستم نشست. به ق یدختر
بود که   یعرب بود. همان دخترک یفروش ی دخترها نیبود که به عنوان جاسوس در ب

گذاشت و نگاه مهربانش را به من    شانه ام یدمنوش درست کرده بود. دستش را رو  میبرا
 دوخت. گفت: 

سرت    یی. چه بالی. کفشم که ندارستیخوب ن ادی اوضاعت ز  ؟یندار اجی احت یزیچ -
 اومده؟  

 بغض نگاهش کردم.  با
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 لطفًا بندازم بازداشتگاه!  -

  یبرا  یاما جان نمیخواستم ترحمش را بب ی. نمختیر یاز سر و صورتش م یدلسوز 
سوزش   م، یهوا، درد بدنم، درد و التهاب گلو یهم نداشتم. سرما حفظ کردن غرور خودم 
امانم…    یب یها   جهیام و حالت بد معده ام و سرگ یکوفتگ م،یبازو و گردن و دست ها

  یزیچ  چیقرن دراز بکشم و بخوابم و ه  کیشدند که بخواهم  یهمه و همه باعث م 
 نفهمم. 

 . یاستراحتم بکن  یتون یاونجا م  مارستان؟یب م ی. بردهیرنگت پر  -

  ندشانیام را در دستش گرفت تا بب یخون یتکان دادم. دست ها  یرا به عالمت نف سرم
  رونیکه صورتم از درد جمع شد. درد تا مغز استخوانم را سوزاند. دستانم را از دستش ب

 و گفتم:  دمیکش

   اد؟ی . پس چرا نمنمیزودتر آرتا رو بب دیبا -

چپم کمکم کرد تا بلند شوم. اگر آن   یبا گرفتن بازو را داخل دستانش گرفت و  چادرش
 زدم.   یم غیگرفت ج یدستم را م یکی

  یتخت خواباندم و چطور دکتر باال  کی  یو چطور رو   میرفت مارستانی چطور تا ب دمینفهم
نگاهم کرد. خود دکتر هم به  یدکتر به دختر چه گفت که با نگران  دمیسرم آمد. نفهم

 قطع شود.  یکرد که انگار قرار است به زود  ینگاه م یطور  میدست و بازو 

شبانه  یخواب یبسته شدند و از ب م یکه از بس خسته بودم، چشم ها دمیفهم فقط
که   واری د یساعت رو  دنیکه شدم با د داریدم صبح خوابم برد. ب دهیو در سپ افتمی  ییرها

  یبلند شدنم، صدا  شدم. حتما دو بعد از ظهر بود. با زیخ میداد، ن یدو را نشان م
 معترض پرستار بلند شد.

  ادیتا دکتر ب یصبر کن  دی. بایبود  هوشیخانم. دو روز تمام ب یتکون بخور د یفعالً نبا -
 ت کنه. نهیمعا
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 زمزمه کردم: دانهی. ناامدمیتخت خواب یاجبار پرستار دوباره رو  با

 .نمیآرتا رو بب دیاما من با  -

 یم   یها به کند قهیخارج شد. دق دمیت و از دتوجه به من از کنار تختم رف  بدون
 کردنم گفت:  نهیسرم آمد. بعد از معا   یبعد، دکتر باال یگذشتند. کم

به  نیبوده و همچن ادی ز  یزیاما چون شدت خونر  میآورد  رونیها رو از بدنتون ب شهیش -
  ینگران ی . جا دیبود  هوشیرو ب یدو روز  یکی د،ی سرما بود  یتو  یادی مدت ز   نکهیخاطر ا

تر   عی سر  دیکه با دی. مخصوصًا زخم معده هم داردیمراقب باش  شتریب دیاما با   ستین
  یعفونت کرده اما به زود نکهی. زخم گردنتون هم با ا دهیمدرمان بشه وگرنه کار دستتون 

 .دیزود به زود پانسمان هاتون رو عوض کن دیکن یشه. سع یخوب م

 مهم نبودند.  میبرا  چ یه شیها   حرف

 شم؟   یمرخص م یک -

  دیتون یداشته باشه، سرمتون تموم شه م یبه مراقبت دائم  از یکه ن دیندار  یمشکل -
 .  دیبر

تخت بلند شدم. سوزن ُسرم را    یاز رو عی سرم را تکان دادم و با رفتنش سر یخوشحال با
  زیاز م  ی. پنبه ازد اما مهم نبود  رونیاز دستم ب یادی. خون ز دمیکش رونیاز داخل دستم ب

زدم و با    شیرا رو  یدادم، چسب یدستم فشار م  یکنار تختم برداشتم و همانطور که رو 
همان دختر که انگار    دنیبروم که با د رونیاوضاع خواستم ب همانپالتوام و با  دنیپوش

 کرد متوقف شدم. یبود و متعجب نگاهم م دهی تازه رس

 انتظار بلند شدنت رو نداشتم.    یول  یکردم به هوش اومده باش یفکر م -

 تخت گذاشت و گفت:  یرا رو  یا جعبه

 آوردم.   هیهد  هیبرات   -
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تخت،   ی حرکت ماندم که خودش دست به کار شد و رو   یتعجب نگاهش کردم و ب با
  شتریآورد، ب رون یکه از داخلش ب یکفش دنیدرست مقابلم نشست و جعبه را باز کرد. با د

 از قبل تعجب کردم. 

 نه. ای اندازه س   نمیرو برات آوردم. بپوش بب نایا ی کفش ندار دمید -

مجرم   کی دانستم چگونه وصفش کنم نگاهش کردم. من  یکه نم یو تشکر   یشرمندگ با
اما تا به امروز هر طور که توانسته بود به من کمک کرده بود. چه با   سی پل کی بودم و او 

 دمنوش، چه با کفش.

 گفتم:  تنها

 .یدم کرد ممنونم. شرمن -

. دمیبود را پوش م یکه حاال جلو ییو کفش ها  ختم یتمام تشکرم را داخل چشمانم ر و
 نگاهش کردم و گفتم:  یو نگران تی سپس با جد 

 شد؟  یچ  اتیافتاد؟ عمل یبودم چه اتفاق هوشیاون شب که من ب  -

 .ختیر نی در دلم پا یزیرا با تاسف تکان داد. چ سرش

 ده.   یم  حیفرار کرد. حاال سرگرد خودش برات توض یماه -

نقشه داشت و حاال هم فرار کرده بود. کالفه شدم و   کی مورد نبود. او    یام ب  ینگران پس
 : دمیپرس دیبه وجودم چنگ انداخت. با ترد  یحس بد 

 شد؟  یاون چ  ؟یچ ک یتاج -

 گفت:  یکالفگ با

دونستن که   یما برسن م ی روهاین هنکیو دو تا بچه ش رو کشته بودن. قبل از ا  ک یتاج -
 نشده تا االن.  ده ید  گهینشده و از اون ساعت د  دایهم پ  یبه عمارت. ماه میقراره ما بر 
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  میکشته شده بودند؟ زبانم بند آمد و نفس ها  یهمگ  ا…یو کاوه و کامل  کیبرد. تاج ماتم
 نشستم.  یتخت گذاشتم و با ناباور یرفت. دستم را رو  جی به شماره در آمد. سرم گ

 شد؟   یچ -

پدر و خواهر و برادرم به دست   نکهی. مگر چه شده بود جز ایچ یشده بود؟ ه چه
دانستم با هم نسبت   یکه نم یزمان یکه حت یدشمنشان کشته شده بودند؟ کاوه، برادر

شام بپزم و مهمانش کنم   شیکه قرار بود برا  یخواهر ا،یهم برادرم بود. کامل میدار یخون
حرف ها   یلیکه خ یپدر ک،یجبران کنم. و تاج  شی راپله ها را ب یاز رو  و پرت کردنش

از  دیشن یم  دیکه با ینکرد. پدر یپدر م یبار هم برا کیکه  یداشتم که با او بزنم. پدر
  ییتاوان تنها دیکه با یداد. پدر یتاوان مرگ من را م دیکه با یترس و خفقانم. پدر

 داد.  یرا م میها

بار هم که شده   ک ی  یبار هم که شده، برا  کی  یمن را برا   دیپدر با تکانم داد. آن  یدست
. او  دیخر  ی تولد م  یکادو میبرا  دیصورتم را قاب گرفت. او با  یداشت. دختر یدوست م

من    دی. او بادمیدختر را د یخواباند. تکان خوردن لب ها  یمادرم م ی پا  یمن را رو   دیبا
 برد.  یگردش م یرا با مامان برا  مان یگذاشت و هر دو یم می را کنار خواهر دوقلو

 به صورتم زده شد. صداها برگشتند اما حواس من هنوز پرت بود. یا  ضربه

کرده بود. چقدر خوب   یکرده بود. او هم مثل مادرم در حق من ناحق  یچقدر ناحق پدرم
هم دارد. چقدر   یخواهر ک ی دانست  یکه نمنبود. چقدر خوب بود   نجایبود که نگار ا 

محقر اما پر از عشقشان بزرگ شده بود و همان جا مانده بود و   یخوب بود که در کلبه 
 کرد.   یم یزندگ هیبه دور از حاش

بگو. پرستار.   ی زیچ هیتو رو خدا  ؟ی د یشد؟ چرا جواب نم یچت شد؟ باز چ ای رو -
 .نجایا  ایخانم پرستار ب

که به  یبلند شدم. با نگاه میضرب از جا کیرفتارم کنترل داشته باشم،  ی رو نکهیا  بدون
 نداشت، تنها گفتم: ،ییگرما چیه  گریکه د  ییشده بود و صدا  رهینامعلوم خ ییجا
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 آرتا. ش یپ میبر دیبا -

 تمًا به دنبالم آمد. اما او هم ح  دمشیسپس به طرف در حرکت کردم. ند و

 

 

 

 »آرتا« 

 نشسته بود گفت:  زمیمقابل م یصندل  ی که رو پارسا

   ؟ی کن کاریچ ا یبا رو یخوا  یحاال م -

 بودم.  فیرا داخل دستم چرخاندم. خودم هم بالتکل خودکار

. اون حاال تنها متهم پرونده اس. البته به جز آرش و  میحرفاش رو باور کن  میتون ینم -
اون سه نفر    ایرو  یکن یخبر نداشتن. فکر نم یغنچه و هوشنگ که اونا هم در مورد ماه

 رو بندازه گردن اون؟   زی رو پنهان کنه و همه چ یرو کشته تا دروغش در مورد ماه

 : دمیکرد. پرس یداشت مثل مته مغزم را سوراخ م ش یحرف ها   نیا

 نداره؟  یگناه چیکجاست؟ چرا فرار کرده اگه ه یپس ماه -

 : دمیرا تنگ کردم و پرس میشد و به فکر فرو رفت. چشم ها  ساکت

 ینم یو شوخ  یستیسرحال ن ادی ز  گهیتو چه مرگت شده؟ حالت خوبه؟ چند وقته د  -
 .یکن یم  دیموضوع تاک   نیا ی رو  یلیکنم، خ ی. دارم بهت شک میکن

 د. انگار بهش برخورد. انتظارش را داشتم. باال رفتن شیابروها 

 من که به فکرتم.   ِف یدستت درد نکنه. ح -
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 با تاسف سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: سپس

 نه من.  ییاصالً به من چه. مسئول پرونده تو  -

  ادی ز  داً یکرده بود. پارسا جد دای به دلم راه پ یرفت. شک رونیبلند شد و ب ش یاز جا  سپس
  یم دیتاک  ای گناهکار بودن رو یرو  یلیکرد و مثل قبل شاد و شنگول نبود. خ ینم یشوخ

  گریکه به سرم زده بود متنفر بودم اما د یکرد او را از من دور کند. از فکر ی م یکرد و سع
 توانستم به خودم هم اعتماد کنم.  ینم

اش سرم را تکان    یداخل آمد. با احترام نظام یاز ی ن که به در خورد، ستوان یتقه ا با
 دادم و گفتم: 

 رها به هوش اومد؟  -

 . نهیخواد شما رو بب یهست که به هوش اومده. م یساعت  کی بله قربان،  -

 اش را نداشتم. رو به ستوان گفتم:  یآمادگ

 کجاست؟  -

 منتظره قربان.  رونیب -

 اش را نداشتم.   ی. فعالً آمادگنه

 زنم. یرستش بازداشتگاه. بعدًا باهاش حرف مفعالً بف -

مجرم    کیآمد به درد آمد اما به هر حال او   رونی از اسم بازداشتگاه که از دهانم ب قلبم
 توانستم به هتل پنج ستاره بفرستمش.  یبود و نم

 اصرار داره قربان…   یلیخ یول -

 . دمیجمله اش، وسط حرفش پر  یقلبم مسلط شدم و بدون توجه به محتوا به

 . یانجام بد  انهی رو هم مخف گهیکار د هی  دیستوان با  -
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 نی سرش را به پا  هی. بعد از چند ثاننمیکرد. انتظار نداشت که نخواهم رها را بب مکث
 تکان داد و گفت: 

 بله قربان.  -

 گفتم.  یم دیتلخ بود اما با  میبرا میها   حرف

 دیمراقبش باشه. مراقب باش دینفر دائم با  هی. ی ری بگنظر  ریرو ز  یسروان قربان   دیبا -
 موضوع خبردار نشه.  نی از ا  یا گهیکس د ایخودش  

و    یدرهم رفتند و با ناباور ش ی شک کرده بود، اخم ها شیکه انگار به گوش ها   یحال در
 :دی آرام پرس ییتعجب و صدا 

 د؟ یشک دار شون یبه ا -

  ییدانم. نگاهم را به جا یگفتن نداشتم. واقعًا به پارسا شک کرده بودم؟ نم  یبرا  یحرف
 گفتم: تی نامعلوم دادم و با تاسف و جد

 کنم. یخوام مطمئن شم که دارم اشتباه م یم -

 سرش را تکان داد و گفت:   یناراحت با

 کنم. یبله قربان. دستورتون رو اجرا م -

کردم. به طرفم برگشت اما از   ش ی رود که صداو خواست ب دیکوب نیرا به زم شیپا  سپس
 نگاه کردن به من طفره رفت. 

 بله قربان.  -

 . رینگ میاحساسات تصم یبرام مهمه. لطفًا از رو یل یموضوع خ ن یا -

 انداخت و گفت: نی خجالت نگاهش را و بعد سرش را پا  با

 قربان. د ینگران نباش -
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اعتراف   گریکد یکه هنوز آن را به  یساسخبر داشتم. اح گریاحساس هر دو نفر به همد  از 
 بودم.  دواریبه سرش نزنده باشد. ام انتیبودم پارسا فکر خ دوار ینکرده بودند. ام

 

 

 »رها« 

کز کرده بودم و سرم را به  واری اتاقک کوچک و کم نور بازداشتگاه بودم. کنار د داخل
کردم. حالم خوش   یرا هم بسته بودم و فکر م میداده بودم. چشم ها هیتک وارشید

  یخواست حت ینم گریگفته بود آرتا د ینبود. حالم اصالً خوش نبود. همان طور که ماه
 . فتدینگاهش هم به من ب

خواهد    ینم گریچه شده که آرتا د  دمیفهم یافتاد. نم نی چشمم پا یاز گوشه   یاشک
قاتل و   کی بود که من   ده ی گار تازه فهمدوباره چه شده. ان دمیفهم ی. نمندیمن را بب

بود   دهی بازداشتگاه است. انگار تازه فهم کی در اتاق تنگ و خفه و تار میو جا   تکارمیجنا
 . کندتواند من را قبول  یکه نم

که فرار کرده بود فکر کردم. حتمًا تا االن خودش را   یعوض یو به آن ماه  دمیکش یآه
و چگونه   یکنم که ک ینیب شی توانستم پ یفرار کند. ممناسب  یکرده بود تا در زمان میقا
قدم از من   کی بودم اما انگار او   دهیخواهد فرار کند. من توسط خودشان آموزش د  یم

  یمن م  ینداشته  شیرا قتل عام کرده بود و حاال داشت به ر مجلوتر بود. او خانواده ا 
فرار کرده   یی. و هوشنگ! او هوشنگ را هم رها کرده بود، قال گذاشته بود و به تنها دیخند

 بود. هوشنگ، غالم حلقه به گوشش را... 

او را    دی. من بادید یمن را م  دی شدم. آرتا با یم  وانهی بودم و داشتم د یخبر یعالم ب در
  یهم برا  گر ی چند ساعت د یحت   دیگفتن داشتم و شا یبرا  یاد یز  ی. حرف ها دمید یم

که   ییوجود چند ساعت گذشت و من در تمام ساعت ها ن یشد. با ا  یم  ریحرف زدن د 
 .  ختمیام اشک ر  ییتنها  یخودم دل سوزاندم و برا ی گذشتند، برا  یمثل سال م
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از بابتشان راحت بود.  المیشده اند اما خ ری دختر گفته بود که غنچه و آرش هم دستگ آن
از   نکهیبودم و به نامشان کرده بودم. بعد از ا دهیهر کدامشان خر   یبزرگ برا یخانه  کی

شدند.  یها نم ابانی خ یجا و مکان داشتند و دوباره آواره  یزندگ یزندان آزاد شدند، برا 
را هم به غنچه سپرده بودم. از آن ها خبر   میبرده بود یکه به دب ترهاآن دخ تیمسئول

  دیاز زندان آزاد شدند، با نکهیه بودم که آن دخترها را بعد از ا سپرد لم ینداشتم اما به وک
کنند تا   ی با هم زندگ دیکه با دیغنچه جمع کند. و گفتم که به آن ها بگو  یداخل خانه  

. خرجشان  ندازندیکار کوچک راه ب کی غنچه هم آزاد شود و به آن ها ملحق شود و با هم 
 کرده بودم و نگرانشان نبودم.   نی متا  شانیحساب پر از پول، برا  کی را هم با  

شد.   یمجازات م د یبود. آن قاتل با ی داد ول گشتن ماه یکه داشت آزارم م یزیچ تنها
به خاطر مرگ خانواده ام و به خاطر   م،ینداشته باش یهم کار گرش ید  یبه خطاها

توانستم صبر کنم. سرباز را صدا   ینم گریشد. د یمجازات م  دیخانواده ام با یفروپاش
 . دمید  یآرتا را م دیکردم. من با 

 

 

 

 »آرتا« 

به   نیاز ا  شیخواستم ب ینشسته بود چشم دوختم. نم  زمیم  یرها که حاال رو به رو به
سوخت. اوضاعش به  یکباب بود و به حالش م شی بشوم. اما دلم هم برا کی او نزد
گونه اش توجهم را جلب کرد. به   یاش رو کلمه، خراب و داغان بود. خر یواقع ی معنا
 :و گفتم   مچشم از آن گرفتم و لبم را تر کرد یسخت

 ؟ ی به من بگ  یخواست یم یچ -

 سوالم باالخره به من نگاه کرد. نگاهش پر از غم بود. دلخور گفت:  با
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 .یکن ییازم بازجو  ی بخوا دیگفتم شا  -

 کردم.  یکنم خودم خبرت م ییخواستم بازجو  یم -

  یحرف ها  ری خواستم تاث ی چون نم نمشیخواستم بب یشد. نم شتریچشمانش ب غم
اول از صحت   دی که به او شک کرده ام. با ندیخواستم بب ی. نمندیخودم را بب یپارسا رو
. اما او آنقدر به سرباز اصرار کرده  دمید  یشدم، بعد او را م یپارسا مطمئن م یدرستکار

توانستم زبان تند و تلخم را به دهان   ی. و حاال نمنمشیبود که مجبور شده بودم بب
 . رمیبگ

 فرار کنه.   یماه   میبذار دینبا -

 اجازه باز شد.  یرا تنگ کردم و دهانم ب میها  چشم

 ؟ ینز  یحل کردن پرونده جوش م یبرا  یکه دار یسیپل ه یهنوز  یفکر کرد  -

پر از اشک شدند. نگاهم را از صورتش   شیکه چشم ها  دینکش ه یشد. به ثان خشک
  تیوضع  نیبه خاطر خسته شدن از ا  ی. خودم را لعنت کردم. حتدمیکش یگرفتم و پوف

 کردم بحث را عوض کنم. دوباره نگاهش کردم.  یزدم. سع یحرف را م  نی به او ا دیهم نبا

   ؟ی افتاده بود که بهم زنگ زد یاون شب چه اتفاق  -

انداخت. چند بار تند تند پلک زد تا   نی ماتش را از صورتم گرفت و سرش را پا  نگاه
به  شی که صدا یرا به عقب بفرستد و بعد در حال شی چشم ها یاشک جمع شده رو 

 اد:آمد جواب د  یم  رونی زحمت ب

 کرده بود.   یمن رو زندان  یماه -

.  دمیگذاشتم و خودم را جلو کش زی م یرا رو  میدرهم گره خوردند و آرنج ها میها دست
 مسلط شود.  شتریلبش را گاز گرفت تا بر خودش ب
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کشه و تمام مدارک رو پاک   یدونستم که من رو م   ی. مکهیتاج سیبهم گفت که اون رئ -
  یرسوندم. اما انگار از قبل م  نجایرار کردم و خودم رو به ا از دستش ف   نیهم یکنه برا  یم

  دم…یشدم فهم داریب یرو دنبالم نفرستاد. امروز وقت یکنم. چون کس  یدونست که فرار م
و   یرو کشته و فرار کرده. من زود بهت زنگ زدم تا بر ای کامل وو کاوه    کی تاج دمیفهم

 اما…  یکن  رشی دستگ

گرفتم   دهی شده بودم، سرم را تکان دادم. حال بدش را ناد  قیرفتارش دق یکه رو   یحال در
 و گفتم: 

 ؟ینیمن رو بب ی خواست یبه سوال اول. چرا م م یگرد  یخب بر م -

 و باالخره به من نگاه کرد.    دی کش یقیعم نفس

 خواد فرار کنه.   یم  یدونم اون چجور یمن م -

 شد.  ده یدو تقه که به در خورد، نگاهم به طرفش کش با

 .دی بفرما -

 با نگاه هراسان و ناباورش وارد اتاق شد و با من و من گفت:  یاز ین ستوان

 قربان… قربان…  -

 : دمیدرهم پرس یاخم ها  با

 شده؟  یچ -

 نگران به رها، رو به من گفت:  ینگاه مین با

 .  نجاستیا  یقربان... ماه -

قدرت تکان دادن دهانم را هم نداشتم. در  یحت یلحظه ا   یبلند شدم. برا  میاز جا  ناباور
چه خبر است به رها که او هم بلند شده بود و با اخم به  نجایا  دمیفهم یکه نم یحال
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که به سرم زده بود را باور کنم.  ییتوانستم فکرها  یکرد نگاه کردم. نم یستوان نگاه م
و در    رمی بگ دهیپرونده است را ناد  یگفت رها مجرم اصل یم  که یتوانستم شواهد ینم
 توانستم قبولشان کنم.  یحال نم نیع

 تو؟    ادیکار کنم؟ بهش بگم ب یقربان چ -

  نیچه خبر است اما نگران بود. نگران ا  نجایدانست ا یرها به طرفم برگشت. هنوز نم سر
آمده   نجایچرا به ا یکه به ضررش است؟ ماه د یرا بگو ییزهایو چ  دیا یب یبود که ماه

 در سرم زده شد.  یجرقه ا  ا…یگناه بود  یبود؟ واقعًا ب

بودند که من دوستشان داشتم و   یکسان هیطرف ستوان برگشتم. هر دو طرف قض به
بد و بدتر.   نیکدامشان را از دست بدهم اما ناچار بودم به انتخاب ب  چیخواستم ه ینم

 به هر دو نفرشان شک کنم. نکهیناچار بودم به ا 

 خواست بماند. گفت:  ی سرباز گفتم که رها را ببرد اما رها امتناع کرد و نرفت. م به

حاال   دی تون یپرونده بودم، نم نی. من از اول ا نجا یچرا اومده ا  یبدونم ماه دیمن با  -
 کنار.  دیمن رو بذار

 کرد و گفت:  دی تا ستوان

 کنم بهتر باشه بمونه قربان. یفکر م -

در را بست رو   یرا گفتم و به سرباز گفتم که برود و در را هم ببندد. وقت یخب یلیخ ناچاراً 
 : دمیبه ستوان کردم و پرس

 رفت؟   ییپارسا امروز جا -

 گفت:  ینگران با

 اداره بودن.  ینه قربان. تمام روز تو  -

 گفتم:  یاز یانداختم و رو به ستوان ن به رها ینگاه نگران میاز نهادم بلند شد. ن آه
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 داخل.   ادیهم بگو ب ی. به ماهاریتماس هاش رو برام ب ست یاالن ل  نیهم -

 دوباره به رها نگاه کردم که گفت:  بعد

 بمونم.   دیبا -

 را تکان دادم. گفتم: سرم

 فرار کنه. میاجازه بد نجایحاال که خودش اومده ا میتون ی. نممیازش حرف بکش  دیبا -

  ینشست. من هم دوباره رو یصندل یخونسرد رو  یا  افهیرا تکان داد و با ق سرش
شد که پارسا امروز  ینداشتم. اگر ثابت م یزیچ چی به ه یدی ام چیام نشستم. ه  یصندل
.  یشد هم گناهکار بودن ماه  یپارسا با او مشخص م یزن زنگ زده، هم همکار نیبه ا

شد اما   ی پارسا مشخص م ی گناه یبود که ب ستزده بود، دربه او ن ی تماس چیاما اگر ه
که پارسا بخواهد   دمید ینم یلیدل یداد. از طرف یگناهکار بودن رها را هم نشان م

زنگ زده باشد و به او گفته باشد   یچند ساعت به ماه نیدقت باشد که در هم یب نقدریا
که من به او گفته ام که به او شک کرده ام. از طرف   ی. آن هم هنگامدیا یب نجایکه به ا

داشتم. پس  یرا م یزیانتظار هر چ  دیشده بود که هر لحظه با یام طور   یزندگ گرید
  یاز یستوان ن نی به هم یحت  دیبا  تی وضع نیزدم. با ا  یم  یو کر یخودم را به کور  دینبا

  کی. از قمیآن از تنها رف از زنم و ن یکردم. آن از پدربزرگم، ا  یمورد اعتماد هم شک م
 نبود. دیبع یزیچ  گریبا من نداشت که د  ینسبت چیساده که ه س یلمامور پ

وارد اتاق شد.    یماه دم،ی به در، نفسم را حبس کردم. با گفتن بفرما یگرید ی ضربه  با
 مکث کرد. بعد در را بست و جلوتر آمد.  یرها کم  دنیاول با د

 ادی از دستم بر م یچه کار نمی گردن. اومدم بب یدنبالم م روهاتونیسالم. متوجه شدم ن -
 افتاده.  یو بفهمم چه اتفاق

 مقابل رها گرفتم و گفتم:  یرا به طرف صندل دستم

 .دی . بفرمادیسالم. خوش اومد  -
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 خت و گفت: اندا ی نشست، به رها نگاه یکه م همانطور

 دلم. زی عز یباش نجایکردم تو هم ا یفکر نم -

 به او نداد. یپوزخند زد و جواب رها

 بروم سر اصل مطلب گفتم: نکهیا  یبود. داخل همان عمارت. به جا دهیمن را د  یماه

   سم؟ی پل هیکه من   دیدونست ی. مدیمن تعجب نکرد  دنیاز د -

 لبخند گفت:  با

  کیتاج ی کارها یهم نداره. چون من تو  یمن تفاوت ی. هرچند برا دمیفهم یبه تازگ -
 خونه اش بودم.   ی مدت تو هیام که   ی میقد یآشنا  هیکنم. فقط   یدخالت نم

 : دمیبه رها که همچنان خونسرد بود کردم و پرس ینگاه م ی. ندیباال پر میابرو 

 د؟ ید یاز کجا فهم -

 را پررنگ تر کرد.  لبخندش

 کمک کنه.   س یرو دور بزنه و به پل کی خواد تاج یخودش بهم گفت. گفت که م  اجانی رو -

 : دمیپرس متفکر

 بود؟   یاز چه نوع  تونی درسته؟ آشنا دیآشنا بود کی شما با تاج دیگفت -

 سر داد.  یا  خنده

 .  میبود یما با هم، هم دانشگاه -

لبش بود،    یه رو ک یبه رها انداخت و در همان حال با همان خنده ا  یدار یمعن  نگاه
 ادامه داد:
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زنم تا   یبه شوهرش سر م یبودم. اما بعد از فوتش گهگاه  یمیبا همسرش صم یلیخ -
 . هیدر چه حال نمیبب

 :دمیام را بالفاصله پرس یدادم. سوال بعد  رونیام ب ینیرا با فشار از ب  نفسم

 کارش رو بکنه؟    ایتا رو  دی چرا ساکت موند  -

 گفت:  د،یکه کش یقیعم  یبه فکر فرو رفت و بعد از آه یا  لحظه

  ی دادم تو حیهم ترج نی هم  یمخالف بودم و هستم. برا  کیتاج یبا کارا  شهیهم -
 نکنم.  یکارش دخالت

 من و رها در گردش بود گفت:   نیکه نگاهش ب یدوباره لبخند زد و در حال سپس

قرار   ایو رو   کی تاج نی ونستم بت   یرو دوست داشتم. نم ا یرو یلیخ شهی من هم  یاز طرف -
  گهی دادم خودشون مشکالشون رو با همد حیرو انتخاب کنم. ترج یک ی  نشونیو ب  رمیبگ

 حل کنن.

نداشت و راحت به   یشد اعتراض یم  ییداشت بازجو نکهیبود که به خاطر ا  جالب
 سوال ها آماده بود.   یهمه   یداد. برا  یسواالت جواب م

که امروز   یی شماره ها ستیبار دوباره ستوان داخل شد و ل نیهم به در ضربه خورد. ا  باز 
تکان دادم و گفتم که   شی گذشت. سرم را برا  زمی م یپارسا با آن ها تماس گرفته بود را رو 

 منتظر باشد.   رونیب

 : دمی رفت به شماره ها نگاه کردم و در همان حال پرس رونیاتاق که ب از 

 . میشه که منتظرتون بود ی م یدو روز  د؟یکجا بودچند روز  ن یا -

هم   یگری پدرش بود و د  یکه شماره  یکیامروز تنها با پنج نفر تماس گرفته بود.   پارسا
 شناختمشان.  یکه نم  گری د یماند سه شماره    یخودمان بود. م یاز همکارها 
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 سی پل دمیاز اقوامم بهشون سر بزنم. تازه فهم گهید  یکی یچند روزه رفتم خونه  -
 اومدم.  یدنبالمه وگرنه زودتر م

خواستم واکنشش را   یداخل دستم گرفتم و به صورتش دادم. م  یرا از برگه   نگاهم
 . نمیبب

 کشته شده؟   یاقدس کیکه تاج دیاطالع دار  -

دهانش گذاشت   یباال رفتند و بعد با سوء ظن به رها نگاه کرد. دستش را رو  شیابروها 
شد، رو به   یم لی و ضجه تبد   غیرفت و به ج یکه کم کم باال م ییو با صدا  یو با ناباور
 رها گفت: 

  …ی. چطوریبد  لشیتحو س یتو قرار بود فقط به پل …ی . توئه عوضشی تو… تو کشت -
   ؟یتونست یچطور  ؟ی اون رو بکش  یتونست یچطور

آب به  یاز اتاق ببرد و کم  رونیزد. ستوان را صدا کردم تا او را با خود به ب هیگر  ریز  بعد
 به او عالمت دادم که مراقبش باشد تا فرار نکند.  یدستش بدهد. دور از چشم ماه

که پارسا با آن ها تماس گرفته   یناشناس یبه سه شماره  لمیرفتنشان با موبا رونیب با
 زن بود که جواب داد.   کی  یشماره، صدا  ن یبود، زنگ زدم. اول

 .دی بفرما -

 تماس گرفتم؟  یی رضا یبا خانم ماه د،یسالم. ببخش -

 .دی اشتباه گرفت ر،یخ -

 ممنون.  -

را گرفتم. آن هم نبود. باز هم خط   یرا خط زدم. دوم شی شماره نبود. با خودکار رو نیاول
  کیشماره را گرفتم.  نیسوم ن یزدم و خودکار را داخل دستانم چرخاندم. در همان ح

 بم جواب داد: یصدا 
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 بله؟  -

 کار داشتم. ییرضا یسالم. با خانم ماه  -

 امرتون؟  -

دانم   یخودکار در دستم متوقف شد. آخ پارسا. آخ! فقط دستم به تو برسد من م چرخش
 ا تو چه کار کنم.  ب

 .دیخوام با خودشون صحبت کنم. لطفًا بهشون اطالع بد یم -

 . دمی. هر موقع اومدن بهشون اطالع مستنیخانم االن ن -

 خب. یلیخ -

رخ رها نگاه کردم. او که   میبه ن یآوردم و تلفن را قطع کردم. با شرمندگ نی را پا لمیموبا
سرش را باال   نکهیشده بود، بدون ا  رهیخ زیمتوجه نگاه من شده بود، همان طور که به م

 گفت:  اورد،یب

 . ستیقاتل ن یو ماه   گمیمن دارم دروغ م  یکن ی. تو فکر مدمی حاال فهم -

 زد. پوزخند

 من قاتلم. یکن یفکر م -

 و گفتم:   دمیکش یآه

خواستم تا قبل از   یباهات برخورد کنم. نم ینطوریخواستم ا  ی. نمی د یفهم یم  دینبا -
 . نمتیبب ،یگناه یمطمئن شم ب   نکهیا

 پررنگ تر شد. نگاه پر تمسخرش را به من دوخت. پوزخندش

 گناهکارم؟   هیرفته من   ادتیجناب سرگرد.  یزن یاشتباه م یدار -
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 گفتن نداشتم. یبرا  یحرف

 من گناهکارم نه؟   ید یفهم ؟یچ  ید یرو شن یماه  یمسخره    یحاال که جوابا   ؟ی حاال چ -

حرف    یلیقرار گرفت. نگاهش خسته بود و خ زم یم  یبلند شد و درست جلو  شیجا از 
 که زده ام را جمع کنم.  یکردم گند یداشت. سع

 بدم.  حیبرات توض یبذار دی. اشتباه کردم قبول دارم اما با ستی ن نطورینه ا -

اش، شالش را کنار زد. دستانش را پشت گردنش برد و    یو خستگ  یجان یب همان با
  زیم ی به گردنش بود را باز کرد و رو  شهیبه شکل هالل ماهش که هم ییگردنبند طال 

به همان گردنبند  رهینگاهم کند، خ نکهیگذاشت. آن را آرام به طرفم هل داد و بدون ا
 گفت:

خودش   یرو تو  ریماه اخ  هی یهست که صداها  دستگاه ضبط صدا هی گردنبند   نیا  یتو  -
بهت   یدروغ نیتر کیکه کوچ  یبفهم یبا گوش کردنش بتون دوارمی داره. ام ینگه م

 بره.  رون یب نجایاز درِ ا  یماه ینذار دوارمینگفتم. و ام

 آرام به طرف در رفت.  یباز هم بدون نگاه کردن به من، برگشت و با قدم ها  سپس

 . دمیجه میاز جا  عی اش را نداشتم. سر یدلخور طاقت

 صبر کن رها.  -

 . دمیدو شیجلو

 بدم. ح یبرات توض دیبا -

 ام نگاه کرد.   قهیبه   یو با همان خستگ  دی کش یقیعم نفس

 تحمل ندارم. لطفًا برو کنار.   نیاز ا شتریب گهیآرتا. داغونم. د  ستیمن حالم خوب ن -
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از غمش را   یذره ا  دی شدنم دست و پا بزنم و شا  دهیبخش یو برا می بگو  یزیچ خواستم
 کم کنم که همان نگاهش را هم گرفت و گفت: 

. من قاتلم  هیاون سه نفر ک یِ که قاتل واقع  ریبگ می گوش کن. بعد تصم الیاول به اون فا  -
  یخودیهم به پرونده ام اضافه شه، اما از ب گهی کنه که سه تا قتل د ینم یو برام فرق

 قضاوت شدن متنفرم.

رفت. دستم را مشت کردم. آخر من  رونیاز کنارم گذشت و در را باز کرد و ب  سپس
ها را کاوه و ر  یاز اندازه   شیب تی میچطور صم  دم؟یاحمق… من احمق چطور ند

توانست او را بکشد؟ من احمق چطور توانستم   ی اما رها چطور م چی که ه هیبق دم؟یند
 ناراحتش کنم؟   نیاز ا  شیب

  نیرا داشت جز من؟ در ا یاحمقانه ام رها را شکستم. او چه کس  ی با آن حرف ها  من
را جز من احمق داشت که به او پناه ببرد؟ چقدر احمقم. آخر   یسختش چه کس یروزها 

اش با من را شروع    یهمکار  دیبکند، اصالً چرا با  ادیخواست جرم خودش را ز  یاگر م  او
کرد و   یاش را م  یکند؟ او که داشت زندگ مکک سیخواست که به پل یکرد و م یم
بود   دهی که بر یبدهد. او در هنگام لی تحو  سی نبود که بخواهد خودش را به پل یاز ین

  یبر سر زندگ  دنیجنگ ینداشت برا  یتوان  گریبا من به سرش زد. در آن هنگام، د  یهمکار
 کار ندارد. نیا  یبرا  یاش. حتمًا هنوز هم توان

آوردم نه االن. االن   یم  ادیدو روز به  نیدر ا  دیها را با   نیچنگ زدم. ا   میدرون موها به
  نیخورد ا   یم، به چه دردم ماز کار گذشته و او را از خودم متنفر کرده ا   زیهمه چ گریکه د

و در عرض اتاق قدم   دمیرا کش میآمده؟ موها  ادمیکه به   یقیحقا   نیحرف ها و ا 
 برداشتم. لعنت به من. لعنت. 

 

 

 *** 
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   ؟یزندگ نیشود سرآخر ا  یچه م  ان؟یپا  نیا  انیشود پا  یچه م و

همچون   م،یرو شیو دورِ پ  کی نزد  ی  ندهیشود قول بدهم؟ اگر قول بدهم که در آ یم
گوش به فرمان عمل   یبرده   کی مثل   گریکنم چه؟ اگر قول بدهم که د یآدم ها زندگ

شود قول بدهم و تو هم   ی؟ م چه  زمینر شهیرا در ش یموجود چیخون ه  گرینکنم و د
  یشود؟ م یم  ؟یکن یم همی تکرار کنم تنب  رگیبار د کی اگر    ییمهربان بگو  یمثل مادرها

  کی شود فقط   یاما حاال نه؟ م یکن همیمرتکب گناهانم شدم تنب گریبار د  کی شود اگر  
   ؟یبده  یبه من خسته از زندگ گری فرصت د

درست؛   ا،یام از دن دهیدست کش گری ام، درست؛ د دهیبر  گری درست؛ د  ،یام از زندگ خسته
جهان ببندم و پا به درون جهنم   نی نکرده چشم از ا یکه هنوز زندگ ستیانصاف ن نیاما ا 

ساخته    گرِ یجهنِم د کی و بعد ورود به  یجهنم یزندگ  کی بگذارم. انصاف است داشتن 
   گر؟ید یجهنم به جهنم کی شدن از  نتقلانصاف است م ؟ی شده از زندگ

  یاز نظرم ب نقدریا  گری بود. آن وقت د ادمیو پنج سال به   ستیب نی حداقل تمام ا   کاش
کرده    یعمر پنج ساله ام را زندگ نی چند روز از ا ینبود. کاش حداقل فقط برا  یانصاف

را   م یدرون ذهنم، درد دل ها  یمجبور نبودم درون تکه کاغذها  گر ی بودم. آن وقت د
 گرفتم. یزدم و آرام م یخوشم را ورق م یا کار، روزه نی ا  یو به جا   سمیبنو

چقدر   یفهم  یوقت نم چیفهمم. ه یمرگ را م ی ام تازه معنا   دهیکه به ته خط رس حال
بلرزند و مرگ از آن   تی و پاها  یلب پرتگاه باش نکهیمگر ا  ،یات را دوست دار یزندگ

 سوزد.   یام م یزندگ یمن هم دلم برا  یدست تکان بدهد. حت تیبرا  نی پا

تجربه کنم. کنار  بار هم که شده کی  ی برزخ و آرامش را برا نیخواهم برگردم از ا یم
که دست   یخانواده ام و دوستانم و همسرم. اما… کنار کدام خانواده؟ کنار خانواده ا 

  ای که خودش هم ناآرام و خسته و درمانده است؟  یقی قتل عام شدند؟ کنار تک رف یجمع
توانند   یمن را ندارد؟ کدامشان م  دنیلحظه هم چشم د  نیکه در هم یکنار همسر

 آرامش باشند؟  



 ت ی مامور 

 
415 

 

کنم که خوش به حال نگار. و باز هم خوش به حال نگار. نه    یام و با خودم فکر م خسته
  ییوفا  یو نه از مادر ب کی چون تاج یچون من خبر دارد نه از پدر یاز خواهر بدبخت

 یکه ب  ی خواهر ُمرده ا یای چون کاوه و کامل یو نه از برادر و خواهر معصوم   کای چون ِار
 و داغشان کمرم را شکست.  ماندندکشته شدند و ناکام   لیلد

بدبختشان کرده بود، دامان من را گرفت.   نگیر ی که دا  ییخانواده ها  یتمام آه ها  انگار
و غافل از اتفاقات    یکه با خوشحال یخبر ینشاند. مِن از همه جا ب اه یمن را به خاک س

 از خودم، همه را بدبخت کردم.  وارد شدم و خودم و بعد  یبه دانشگاه افسر نده،یآ

 بود خدا؟  نیهدفت از خلق من، ا  ،یراست

 *** 

 

 »آرتا« 

دادم و سرم را داخل دستانم گرفتم.   هیتک زیرا به م میام نشستم. آرنج ها  یصندل  یرو
توانستم بکنم   ینم یکباب بود و کار میرها  یاز آن، شرمنده. دلم برا  شتریخسته بودم و ب

توانستم    یبود که م یحداقل کار نی . انگیر یباند دا  یرانی ا  یتمام اعضا یری جز دستگ
  یتوانستم زندگ  یم نگونهیانجام بدهم. فقط ا ش یدادگاه برا ط قبل از دادن حکمش توس

 نکنم.  مالیباند وسط گذاشته بود پا  نیا یفروپاش یاش را که برا

  یم ینیگردنم سنگ یکردم سرم به رو  یه بود و احساس منماند  میاز پارسا برا  یتیعصبان
داد و   یجواب م  دی شد که بخواهم بگذارم پارسا قسر در برود. با ینم ل یدل نیکند. اما ا

 داشته باشد.  یخوب لی بودن که دل دواریآورد. ام یکارش م یبرا  یمنطق  لیدل

  ریچنگ زدم و ز  زیم  یصاف نشستم. گردنبند رها را از رو  یبا کرخت دم،ی در را که شن یصدا 
حسم را به  یبه درون اتاق نگاه ب یگذشتم. با ورود ستوان و ماه ز یم  یرو یپرونده  

  ینامعلوم رو  یاش نشست و نگاهش را به نقطه ا  یقبل یصندل  یدادم. دوباره رو یماه
کرده بود. پوزخند زدم  هی گر سرخ شده بودند و انگار واقعاً   شاش و چشمان ینیداد. ب زیم
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.  دمیکش یقی رفت. نفس عم رونیو از اتاق ب دی و به ستوان اشاره کردم. منظورم را فهم
 کردم ذهنم را متمرکز کنم. یسع

 حالتون خوبه خانم؟  -

  ییبود. سرش را به چپ و راست تکان داد و با صدا  ش یجلو زیهمچنان به م  نگاهش
 دورگه گفت: 

 چطور تونست بکشدش؟   یو چند سالم بود. اون دختر عوض نی اون دوست چند -

 در، گفتم:  یدوباره   ی. با صدا دی اش را باال کش ینیب

 .دی بفرما -

 گفت:  یوارد اتاق شد و بعد از احترام نظام  پارسا

 قربان؟  ن یبا من کار داشت -

اش    یشد، احترام نظام یکه ناراحت م  یوقت شهی بود. هم گر یبار هم مثل هر موقع د  نیا
شد. پس از شک کردنم ناراحت شده بود. پوزخندم محسوس تر   یم   یدرست و حساب

 شد.

 . میلطفا. مهمون دار دینیبش -

  گری د زینگاهش به م ینکرد اما ماه ینگاه کرد. او تعجب یرا باال آورد و به ماه چشمانش
 و توجه کامل بود.  تیبا غم نبود، بلکه با جد

نگاهش را   ی چشم دوخت. ماه  یرها نشست و به ماه یقبل یدر جا  ش،یرو رو به  پارسا
 :دمیشمردم و پرس متیباال آورد و به او نگاه کرد. فرصت را غن

 دنبالتونه؟  سیکه پل نی چطور متوجه شد  -

 مکث کرد و بعد با من من گفت:   یکرد. کم نگاهم
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 از دوستام بهم گفت.   یکیاز دوستام…  یکی خب…  -

 زد و گفت:  یمصلحت  یلبخند

 دارم. اون بهم گفت.   سیپل یاداره    یآشنا تو هیمن   -

  یگذشتم و دستانم را درهم قالب کردم و کم زیم  یرا رو  م یآرنج ها شترم،یتسلط ب یبرا 
 به جلو خم شدم.

 تونم اسمشون رو بدونم؟ یدوستتون؟ م -

 را گم کرده بود. شی و پاپارسا معذب شده بود و دست  دنید با

 خب… خب…  -

 : دمیپرس یشماتت به پارسا نگاه کردم و خطاب به ماه با

 ست؟ ین ی اسم اون آشناتون پارسا قربان اناً ی اح -

 زد و گفت:  لبخند

 درسته خودشه.   -

 زده بود؟  یجی خودش را به گ ای دانست  یاسم پارسا را نم واقعاً 

 گفت:  یزدم. پارسا رو به ماه پوزخند

 هستم.   ین پارسا قربانم -

 و گفت:  دیبعد خند یخشک شد اما کم یلحظه ا ی. برا دیبه وضوح پر یماه رنگ

دونه عواقب  یبهم گفته. نم یاسم الک هیحتمًا سوء تفاهم شده. اون مرد احتماالً  -
 . هیکارش چ

 کرد. گفتم:  یم  دیمن پارسا را تهد   یرا باال بردم. رسمًا داشت جلو میابرو 



 ت ی مامور 

 
418 

 

 اون مرد؟   دی گ یدوستتون بوده. چطور حاال م  دیاالن گفت  نیهم -

 را مطمئن بودم.   نیداشت. ا  یلیکارش دل نیا  یبه پارسا کردم. حتمًا برا  رو

 ؟ یسروان قربان دی شناس یخانم رو م نیشما ا  -

 را تکان داد.  سرش

و   میکرد  یعمارت کار م  یمدت تو  هی گهی با همد دیبله قربان. همونطور که اطالع دار -
  یدب یکه هوشنگ من رو تو  یدونستن اما وقت  یمن و شما رو نم یواقع  یلیاونها فام

رها کار گذاشته بود، متوجه شد که من   لی موبا  یکه تو  یشنود قیاز طر  نیو همچن دید
خانم اطالع داده بود   ن یو همکاره. بعد هم به ا دوستهستم که با شما  ییهمون پارسا 

کرده بودن و من مجبور   دمیخانم تهد  نیرها و شما هستم. ا یکی که من مخالف نزد 
وباره به  خواستم واقعًا شما د یابراز کنم. هرچند اول م  شتریشدم مخالفتم با رها رو ب

تلفن   هیبهم  د،یر یتماس بگ اهامب اتیعمل  یشما برا نکهیاما قبل از ا د ینیخاطر رها آزار نب
به شما بگم با   نکهیکردن. منم مجبور شدم بدون ا دمیشد و با جون خانوادم تهد

بگم چون ممکن بود عکس العملتون با   یزیتونستم بهتون چ یسرهنگ مشورت کنم. نم
کنم تا    یمدت نقش باز  هی خواست متفاوت باشه. مجبور بودم   یزن م  نیکه ا  یزیچ

  داشیگناهه هنوز پ یچرا اگه ب  دیکنم. و خب با سوال شما که گفت دای بتونم آدرسش رو پ
 بکشونم.  نجایرو تا ا ینشده، تونستم ماه 

راحت شده بود.   المینزده بود اما حاال خ یبه خودم حرف نکهیبودم از ا  یزدم. شاک  لبخند
  گری را با حرص به همد شیکه دندان ها  یدر حال یحاال راحت تر و سبک تر بودم. ماه

 :دیفشرد، غر  یم

من رو به    یتون یکردم. نم د یمن تو رو تهد  یثابت کن یکه بخوا  یندار  یمدرک چیه -
 . یجرم نکرده محکومم کن

 را صدا کردم. داخل که آمد، گفتم: ستوان

 . دیکن ری خانم رو دستگ ن یحاال ا  نیهم -
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 : دیغر یماه

.  دیندار یمدرک  چی. شما هدیمن رو محکومم کن دی تون ی. نمدیشما هنوز من رو نشناخت -
 نکردم. یکار چیمن ه

او را    گر،یکند. او هم به همراه دو نفر د  رشی ستوان اشاره کردم تا منتظر نماند و دستگ به
رفتن هم داد و   رونیهمچنان در حال ب  یبردند. اما ماه رون یکردند و از اتاق ب ری دستگ

 گفت:  یکرد و م  یداد م یب

 ی. من کاردیبازداشتم کن  لی دل یب یطور نیهم  دیتون یکنم. نم ی م تی ازتون شکا  -
 کنم.  یم تی نکردم. از تک تکتون شکا

 سر و ته.   یب ی حرف ها  لیقب نیاز ا  و

. گردنبند  ستادمیپارسا ا  یبلند شدم و رو به رو م یپرونده برداشتم، از جا ریرا از ز  گردنبند
داخل دستم بود و هالل ماهش   رشیپارسا گرفتم. زنج ی رها را که داخل دستم بود جلو

 .  دیرقص یهوا م یچشمان و صورت پارسا، رو  یجلو

 و آرام گفتم:  دمیکش یکرد. هنوز دلخور بود. آه ی نگاهم نم یهنوز درست و حساب پارسا

 .  یممنون که تو هم از کنارم نرفت -

  ینگاهش م یلیم یو بعد گردنبند را از دستم گرفت. همانطور که با ب  دی کش یقیعم نفس
 کرد، گفت: 

من    ؟یدون یمن رو م  ی قهیسل  یبندازم گردنم؟ مطمئن ش؟ید یمن خر  یبرا  ه؟یچ ن یا -
 ندازم. ینه نمزنو یزا یچ ن یاز ا

.  ختیر  یبود و حاال داشت نمک م دهیبود. بخش ده یزدم. دلش بزرگ بود. بخش لبخند
 بود. دهینفر من را بخش کی  ن یحداقل ا

 خوام.  یداخلش رو م یها   لی دستگاه ضبط صداست. تمام فا هیداخلش  -
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 : دیو رو کرد و با تعجب پرس  ریرها را ز  فیظر  گردنبند

 هاللشه؟  یتو  -

 نشستم، گفتم: یم  شیام برگشتم و همانطور که رو  یطرف صندل به

 آره.  -

. چطور به تو شک  یشک کن  تی ها نی تر کی که به نزد یوقت نرسد آن روز   چیه کاش
  یاول از همه به من م دی فکر که با نیدرست هم بود اما با ا  یکردم؟ َشکم تا حدود

 رم خالص کردم.گفت نه سرهنگ، خودم را از فکر کردن به َشک خجالت آو

 سازن انصافًا.    یم  ییزهایچه چ -

 زدم. تشر

 خواما.  ی رو م الیفا  عی پاشو زود باش برو. سر  -

 رفت.   رونیپا بکوبد از اتاق ب  نیزم یبر رو  نکهیتکان داد و بدون ا نی را باال و پا سرش

  لی در داخل دستش به اتاقم آمد و گفت که فا  یپارسا با فلش نکهیساعت گذشت تا ا  چند
اش گرفته  افهیمهمشان داخل آن فلش است. ق یکرده اند و حاال بخش ها  یها را بررس

انجام دادن ندارد کنارم   یبرا  یبود. فلش را به لپ تاب زدم و از او هم خواستم اگر کار
 تنها نباشم.   دادم یم حی ترج نیهم  یچه بشنوم برا  استدانستم قرار   یبماند. نم

پدر رها بود؟ پس پدر و مادر   کی شنوند. تاج یدارند اشتباه م میکردم گوش ها یم  حس
  نقدریخودش چه بودند؟ او را از پرورشگاه گرفته بودند؟ او را از پرورشگاه گرفته بودند و ا 

  ریسر به ز   ینسبت به او حساس بودند؟ با بهت به پارسا که او هم کنارم با شرمندگ
 ه بود و غرق در فکر بود، نگاه کردم. انداخت

   گه؟ یم  یداره چ نیپارسا؟ ا  یچ یعنی -

 وار گفت:   زمزمه
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 ظلم شده.  یلیبه رها خ -

توانستم   ینم  گری نگاهم کرد. د یآوردم و به دستش دادم. سوال رونیرا از لپ تاپ ب  فلش
رها   یامکان داشت. دلم برا  یزیمن هر چ یممکن است. در زندگ ر یغ رممکنی غ میبگو

 کباب بود.  

 سیخودش اعتراف کرده که رئ ی. ماهاریرو در ب یصوت  یال یفا  نیبخش ا  نیمهم تر  -
. ممکنه  رهیبال رو سر رها آورده تا انتقام بگ نیاعتراف کرده که اون ا  گهیبانده و از طرف د

 داشته باشه.   یر ی حکم رها تاث ی تو

 را تکان داد.   سرش

 سر کارت.   یبر  یتون یم  گهید -

 گفتم: یز یآوردن چ ادیبلند شود که با  خواست

 ؟ یراست -

 نگفت. چیبا استفهام نگاهم کرد و ه دوباره

قبل از  ی. گفت یرفتار کن یکه با من در مورد رها چطور  یبا سرهنگ مشورت کرد یگفت -
 یبهم گفت کی کردن تاج دایکردن و بعدم بالفاصله با پ دتی بهت زنگ زدن و تهد اتیعمل

   ؟ی با سرهنگ مشورت کن یوقت کرد یکه رها قاتلشونه. ک 

 گفت:  ی را با تاسف تکان داد و با کالفگ سرش

بهم زنگ زده بودن. با   یاز طرف ماه یبهم زنگ بزن اتی عمل یبرا  نکهیدرسته. قبل از ا  -
کنم. مطمئن نبودم که   کاریچ   دیبا نمیزدم تا ببوقت بود اما به سرهنگ زنگ  ری د نکهیا

  دیکه با ینه. بهم گفته بودن که تنها کار ای میکن  ری رو دستگ یماه ات یعمل یتو  میبتون
  یاز چشم تو بندازم و قانعت کنم که اون قاتل اون سه نفره و م  روکه رها  نهیبکنم ا

و بچه هاش خبر    کیتاجبندازه. اما اون موقع از مرگ  یرو گردن ماه زی خواد همه چ
 . اتی عمل یبرا  میو رفت  ینداشتم. بعدم که تو بهم زنگ زد
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 گذاشتم. یدسته صندل یفوت کردم و دستم را رو   رونیرا ب نفسم

 برو.   گهیخب. د یلیخ -

 شانه ام گذاشت.   یرا رو  دستش

 یلیرو مخت راه رفتم. خودم خ یلیچند روز، خ ی مجبور شدم، باور کن. شرمنده که برا -
 از تو اعصابم داغون بود. شتریب

 نگاهش کردم و گفتم:  یدلخور با

باهاش   یدب  یتو  یرهاست. حق نداشتن ستم،یمن ن  یازش معذرت بخوا  دیکه با  یاون -
 .ی حرف بزن  یاونطور

 نگاهم کرد و گفت:  هیاندر سف عاقل

  یسر اون دخترا م ییچه بال یکن یدادم فکر م  یرو بهش نشون نم ت یاگه من واقع -
 نه رو به خودم بسپار.   یکنم و از ک یمعذرت خواه یاز ک دی با نکهیاومد؟ لطفًا ا

رفت. باز هم  رونیاز اتاق ب  ن،ی زم یبر رو  شیپا دنیبلند شد و با کوب ش یاز جا  سپس
حرکت بستم و سرم را    کیبود را با  میرو به رو  ز یم  یکه رو یناراحت شده بود. لپ تاپ

ام متورم شده و دردناک بود و حرکت و پمپاژ خون در رگ   یشانیدادم. پ هیتک یبه صندل
اما مطمئن   دمید یرها را م دیبا  گریکردم. د یام را به وضوح احساس م  یشانیپ یرو

رفتم.  ییبلند شدم و به اتاق بازجو  مینه. بدون فکر از جا  ای هست  ی نبودم که کار درست
 . دمشید یم  دیبا
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نشستم. سراسر   زی و پشت م  دمیرا عقب کش ییبازجو ک یاتاق تار  ی ها یاز صندل یکی
روشن کرده   ی اتاق را فقط کم کی تار   یسرم، فضا یرنگ بود و چراغ کوچک باال  رهی اتاق، ت

چشم   ی بسته شده بودم، جلو یصندل  یخودم که رو ری انبار و تصو کی تار  ری بود. تصو
 فکر کردن نداشتم. جانش را هم. ی  وصلهشد. پسش زدم. حال و ح  انی نما میها

دردناکم را در آغوش   یو بازوها   دمیچیگذاشتم، دستانم را در هم پ زیم   یرا رو  میها آرنج
خواست    یدلم نم ی. حتزیچ  چیه قاً یرا نداشتم. دق یزی چ چیه یحوصله  گریگرفتم. د

هم دهانم را باز کنم و حرف بزنم. انگار قدرت تکلمم را از دست داده بودم.  ییجو باز  یبرا 
از   یزبانم و دهانم را از دست داده بودم. آب دهانم هم به سخت کالً نه! قدرت تکلم نه، 

  یکه بر سر ماه ییبال  یبرا  یحت گریرفت، چه برسد به باال آمدن صدا. د یم  نی پا میگلو
 ...زی چ چیه قاً یمهم نبود. دق  یزیچ چیه  میبرا  گر یآمده بود هم کنجکاو نبودم. د 

دو  یک ی آرام، داخل آمد. در را بست و  ،ییقدم ها یبعد در اتاق باز شد و صدا  یکم
کرد و بعد، همانطور آرام از کنارم   یراه، مکث کوچک ی انهیبه طرفم آمد. بعد در م یقدم

رمقم را باال آوردم و به صورتش دادم.   ینشست. نگاه ب یلصند  یرو می گذشت و رو به رو 
را تار کرد. قلبم   دمیاش، درد، دوباره به وجودم چنگ زد و اشک، دوباره د   افهیق دنیبا د

 افتاد.  نی درد گرفت و نگاهم ناخودآگاه از صورتش ُسر خورد و دوباره پا

  نقدریخودم را ببازم و ا  یزود  نیرفت. قصد داشتم به ا  ینگاهش در پوستم فرو م یزیت
را عقب    میاشکم دم مشکم باشد؟ چند بار پلک زدم تا اشک النه کرده درون چشم ها

نداشت،  یقورت دادن آب دهانم هم توان یکه برا  ییبرانم. موفق هم شدم اما از گلو 
 داشتم؟   یتظارقورت دادن بغض سرسختم چه ان  یبرا 

برداشتم. صاف نشستم و به  زیم  یدستانم را از رو  ی هیو تک دمی کش یقیعم نفس
 نی ام تند تند باال و پا نهیس  یرمق نگاهم را باال آوردم. قفسه   یدادم و ب هیتک یصندل

  یباشم. فضا ژن یاکس  یاز قبل محتاج ذره ا   شتریکرد تا بخواهم ب  یرفت و مجبورم م یم
 آورد.   یام فشار م نهیس یقفسه    یبه رو داشتاز قبل   شتری اتاق هم ب یخفه 

 بر سر اصل مطلب رفت.  ینیمقدمه چ  بدون
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که اعتماد   یکم آوردم. به هرکس گهی . دیبهم حق بد دیدونم ناراحتت کردم اما با یم -
 تو و پارسا قرار گرفته بودم؟   نی ب یتونستم بکنم وقت یم  کاریخردم کرد. چ یجور هیکردم  

جواب    یبرا یکردم اما قصد  یگوش م شی بودم و در سکوت به حرف ها رهیخ زیم به
 دادن… نه! نداشتم. 

شده بود تا من رو قانع کنه که اون قتل کار توئه. بهم بگو،  دیتهد یپارسا از طرف ماه  -
 کردم؟    یم کاریچ دیبا

 : لبم نشست. گفتم  یرو  یپوزخند

 . یکرد  ی بهم شک م دیبا -

  ایکرد   ی قاتل بودم شک م ک ی که  یبه من دیداشت. واقعًا با نگاهم کرد. حق یچارگیب با
سختش کنارش بوده؟ جواب    یاست و در روزها سی پل کی دوستش که  نی تر یمیبه صم

کرد و به من شک. اما دلخور   یبه دوستش اعتماد م دیواضح است. معلوم است که با 
بود و به من شک داشت.   رفتهی من را نپذ صداقت توانستم پنهان کنم. او  یبودنم را نم

تواند به    یباز هم آرتا نم رم،ی پس حرف پارسا درست بود. اگر من حکم برائتم را هم بگ
 من اعتماد کند. 

بهش  یاز یگفتم حواس ستوان ن ی. من به پارسا هم شک کردم. وگرنه نمنیرها بب -
  یکه بچگ  یپدربزرگ ؟یدار ی. از من چه انتظار ارهی تماس هاش رو برام ب ستیل  ایباشه 

خواست من رو   یکرد. م انت یپاش بزرگ شدم، به من خ یهام رو کنارش بودم و رو 
کشته شدن بابام هم دست داشته. به  یتو خواست خواهرم رو بکشه. حتمًا  یبکشه. م

که چند ساله   یاز من یدار  یاعتماد کنم؟ چه انتظار  یتونم به کس ی م گهی نظرت من د
 رو به اون رو شده؟   نی از ا میزندگ

بار هم درک نشد. چه  کی   یدلم پوزخند زدم. به حال خودم و به حال دلم که حت در
  ای  ایوسط رو   نیهمه به فکر خودشان بودند و انگار نه انگار که ا  د؟یفهم  یمن را م یکس
 گفتم: یجان ینگاهش کنم، با ب نکهیو بدون ا  دمیکش یهم وجود دارد. آه  ییرها
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   ؟یکم آورد  یگیواقعًا م  ؟ید یبر  یگیواقعًا م -

کرد، رو به  یکه داشت خفه ام م یصورتش قرار گرفت. با درد  یباال رفت و رو  نگاهم
 و ناراحتش، آرام گفتم:  شانشیپر ی  افهیق

عذاب وجدان   انسال،ی بگم آرتا؟ تو تا حاال به خاطر کشتن چند تا مرد م یپس من چ -
  یصحنه  ؟ی شدن بچه هاشون به خودت لعنت فرستاد  میتیتا حاال به خاطر    ؟یگرفت

تو تا حاال   ؟ی د یچشمت؟ کابوس کشته شدنشون رو د یکشتنشون هر لحظه اومده جلو 
از اون    یکیکه  ی دیتو تا حاال فهم ؟ی دی د یعمر ازش دور بود هیخواهر دوقلوت رو که 

  یسخت طی شرا یخواهرت تو یخواهرت بوده و باعث شد  یپدرخونده   ،یکه کشت ییمردا 
تا حاال   ؟ یتا حاال تو رو فروختن؟ تا حاال باعث کشته شدن خواهر و برادرت شد  فته؟یب

  یفهم یم ی چ ومامانت ولت کرده؟ تا حاال بابات به خاطر شغلش، تو رو گروگان گرفته؟ ت 
عمر پنج   ی فهم یم ؟یچ یعنی  ت یفراموش کردن زندگ یفهم یم  ؟ید ی بر یگی از درد که م

کم   یگیم  یواقعًا دار ؟یچ یعنیو عذاب وجدان بوده    یزیکه همه ش با خونر  یساله ا 
 بگم؟  یبگم پس آرتا؟ من چ  یمن چ  ؟یآورد 

شده   سی خ یک دمی. نفهمدمینگاهم کرد. به صورتم دست کش یدرد و بهت و ناراحت با
را با پشت دستم پاک   میصورتم باز کرده بود. اشک ها  یراهش را رو  یبود و بغضم ک

 . ختندیر یم نی دست خودم نبود و تند تند پا  میکردم اما کنترل اشک ها

 چقدر دلت پر بود. -

اشک    ن،یاز ا شتریب دیرا پس بزنم. او نبا  میکردم اشک ها یو سع دمیام را باال کش ینیب
 را خفه کردم.   نم یبغض سنگ . لبم را گاز گرفتم ودید یو ضعفم را م   میها

  یکه تند م یدو زانو نشست. با قلب یام رو  یبلند شد. کنارم آمد و کنار صندل شیجا از 
بود، نگاهش کردم. قلبم  دنیکه محتاج ترک یو بغض  دنیکه منتظر چک یو اشک دیتپ

  یتحمل کنم. دستش را رو  ایتوانستم دردش را کم   یکرد و نم یبود و درد م  نیسنگ
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را پاک   میحالت ممکن اشک ها   نیانگشتش و با نرم تر   یصورتم گذاشت و با گوشه 
 کرد. 

از   گری د یاش نگاه کردم. قطره ا   قهیشق یرو  دیسف ی صورت خسته اش و تارها به
 کرد.   یافتاد. با محبت نگاهم م  نی چشمم پا

 خودم مراقبتم. نجام،یمن ا   گهیتموم شد. د  یآروم باش همه چ گهید -

. درد قلبم کار خودش را کرد و بغضم شکست. دستانم را باز دیکش ریام ت  ینی. بدیرز ل  دلم
  یگاه هینداشتم، در آغوشش گرفتم. او تنها تک شی رو  یکنترل چیکه ه  یکردم و با هق هق

خواستم االن در کنارش باشم. و تنها   یبود که م یمانده بود. تنها کس  یباق میبود که برا 
 درد قلبم را کم کند. وانستت  یبود که م یکس

از   شتری ب یزیام، چ هیگر  یها  یکه از ها  یرا نوازش کرد و آرام نجوا سر داد. وقت پشتم
. در  نمیبنش یصندل  ینمانده بود، آرام کمکم کرد تا صاف رو  یهق هق خشک و خال  کی

انداخته بودم، آخ نگفت   شی شانه ها یخم شده بودم و وزنم را رو شی که رو  ی تمام مدت
دانستم االن بدنش خواب رفته و زانو و   یشود. م  تمامام   هیو همانطور ماند تا گر

  میکه از اشک ها راهنشینگفتم و تنها به پ یز یدرد گرفته اند اما چ شی استخوان ها
 شده بود چشم دوختم.  سیخ

  یاز او خجالت م  لیدل یانداختم. سبک شده بودم اما ب  نی نگاهم را پا یشرمندگ با
بود که سرِ درد دلم را کنارش باز کرده بودم و هر آنچه را که   نیبه خاطر ا  دی. شادمیکش

بازگو کرده   شیدادم، جلو  یفکر کردن بهشان را به خودم هم نم  یاجازه   یمدت حت  نیا
 بودم.   دهبودم و ضعفم را نشانش دا

نشست و بعد دستم را در دستش گرفت.   ش یاش را برداشت و کنارم گذاشت. رو  یصندل
شد که بخواهم   یصورتم کنار زد و همانطور که حالت خاصش باعث م  یرا از رو م یموها

 ذوب شوم، گفت: 
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  هیگر یرو به جز من برا یکه کس ی هست  ییدلم برات تنگ شده بود. حاال همون رها -
کنن و درد   یم  هیگر   شونیزندگ یآدما  نیتر  یمیصم  شی آدما فقط پ گنیکردن نداشت. م

  تیآدم زندگ نیتر   یمیکردم که صم یهم من به خودم افتخار م نیهم یکنن. برا  یدل م
 بودم.  

زد را   رون یکه از صورتم ب یی تر رفت و گرما  نی گرفت. نگاهم ناخودآگاه پا دن یتپ قلبم
 و ادامه داد: دیکش  یاحساس کردم. آه

باز هم به خودم   یکرد  هی بغلم گر یتو  یپناه یاگه االن هم فقط به خاطر ب  یحت -
 کنم که پناهت شدم.   یافتخار م

.  دیآ ینم ادمی چند سال به  ن ی ا  ییکدام از اتفاقات کذا چیه  گریکردم که د  یم احساس
 نبود.  یدر دلم خبر شیپ یاز غم چند لحظه  گری گرم شده بودم و د

و خاصش و لبخند   رهینگاه خ دنیباالخره سرم را باال آوردم. با د دم،یرا که د  سکوتش
از قبل قلبم   شتریاز قبل در خودم جمع شدم و ب  شتریبود ب شیلب ها   یکه رو یکج
 .  دیلرز 

  یآمد. برا  یاش هم به چشمم نم  یکیتار ینبود و حت  نیسنگ می اتاق برا  یهوا  گرید
گرفته ام برطرف شود. بعد سرم را   ی هانم را قورت دادم تا صداعوض کردن بحث، آب د

 باال آوردم و گفتم: 

 شد؟  یچ یماه -

گرداند و   زیم  یرو  ینامعلوم  یجمع شد و به خودش آمد. نگاهش را به جاها لبخندش
 را صاف کرد. به چشمانم چشم دوخت و گفت:  شیبعد صدا 

 .  میازش مدرکم دار گهیشد. به لطف گردنبند تو االن د ری دستگ -

 با لبخند گفت:  د،ی. ِمن ِمنم را که ددنینپرس ای  دنیپرس یبودم برا  دودل

 . میرو ثابت کن تی گناه یب میاما فکر کنم بتون  دهیم ی حکم رو که قاض -
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 تاسف ادامه داد: با

  یحضورت تو   میتون  یم مدارک  نی. با ا یکنم باز چند سال حبس بخور یفکر م یول -
 نه. ایقتل هم جوابگو باشه   یپرونده ها  یدونم برا  یاما نم میکن هیباند رو توج

  نیخواست چن ی دلم نم گری بودم اما د  دهیبر یزندگ  ن یخوب بود. از ا یهم تا حدود  باز 
 ام. یزندگ یکنم و بروم به جهنم بعد ش ی استفاده رها یب

 اد؟ یسر آرش و هوشنگ و غنچه م  ییچه بال -

 درهم رفتند. شیها  اخم

 یم نهی سنگش رو به س یهمه مدت دست راستت بوده و االن هم دار   نیکه ا یآرش -
 من بوده.    یقاتل بابا ،یزن

شک کرده بودم. با   میدرهم رفتند. به گوش ها میتنگ شدند و اخم ها میها  چشم
 : دمیتعجب پرس

   ؟یچ -

.  یاون رو از اعدام حفظ کن یخواست  یقتال م یبه گردن گرفتن همه و اون وقت تو، با   -
 . یمزاحما رو بکش ی خودت همه  نکهینه ا  ،یسپرد  یکارا رو به اون م نیا  دیبا

 انداختم و آرام جواب دادم:  نی را پا سرم

رو بکشه. خودم  گهیرو مجبور کنم تا به خاطر من افراد د یخواستم کس ی من فقط نم -
دونستم چقدر عذاب آوره.   یقاتل شده بودم و م  هی  گهینفر د هیهم به اجبار و به خاطر 

 . ید یرو از دست م تی زندگ یاز شانسا   یکی ،یکش ینفر رو م هیهر بار که  

 : دمیپرس یا گنگدفعه باال آوردم و ب کی که در ذهنم جرقه زد، سرم را  یسوال با

 چطور ممکنه؟   یول -
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 دادن کرد.  حیشروع به توض ه،یعاقل اندر سف ینگاه با

  اتیاز عمل  یکی  یمن رو تو  یبود که بابا ی اون افراد  یسردسته   ،ی ری جهانگ نیامیبن -
بود   دهی فهم نکهیکشته بودن. اون بابا رو کشته بود و بعد از ا  نگیر  یمربوط به دا  ی ها

رو شروع کرد.   تشی ما لو رفته، اسمش رو عوض کرد و دوباره فعال شی پ لشیاسم و فام
دونستم برام آشناست اما من احمق   یم دمیکه اسمش رو شن  یاول  یهمون لحظه  

بسازه. اون همه مدت   اردگیباد  هیهم بودم تا ازم   ردستشی مدت ز  ه یو   دمیزودتر نفهم
 ؟ یآورد چ یسرت م ییهم کنار تو بود. اگه بال

 پهن شدم.  یصندل  یباد کردم و رو  یجیو گ یرا با کالفگ  م یها لپ

 . ارهی سر من ب یینداشت بخواد بال  یلیدل -

 نیو در ع ک یبه هم نزد  زیگره خورده بود. چقدر همه چ  گریداخل همد زیهمه چ چقدر
 دور بودند.  گریحال از همد

 شد. یاجازه بر زبانم هم جار  یکه به ذهنم آمده بود، ب یکلمه ا  تک

 غنچه…  -

 : دمی آوردنش دوباره صاف نشستم و پرس ادیبه  با

هم که کرده به دستور من بوده.   ی. هر کاردهیعذاب کش یلیشه؟ اون خ یم یغنچه چ -
 زندان بگذرونه.  یعمرش رو هم تو ی  گهیخواد نصف د یدلم نم

 نگاهم کرد و گفت:  یدلخور با

 ؟ یاالن به فکر خودت باش  دینبا -

 را به چپ و راست تکان دادم.  سرم

دردسر    یتو  ی ا  گهیخوام به خاطر من کس د ی اون مجموعه. نم ی من آوردمش تو  -
 . فتهیب
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 نداره.   یادی سخت باشه. جرم ز  ادینکنم حکمش ز  فکر -

 و لبخند زدم. دمیکش یحرف نفس راحت  نیا  دنیشن با

 بپرسم.  یسوال  هیخوام   یم یش یاگه ناراحت نم -

 کردم و گفتم: نگاهش

 نه، بپرس. -

  فی چند سال اتفاق افتاده رو برام تعر نیا  ی که تو یزیشه هر چ یفروختنت؟ م یگفت -
 ؟یکن

کردم. پس هرچه زودتر بهتر. لبم را تر   یم  فیتعر دی. باالخره که با دمی کش یقیعم نفس
گفته بود را با هم جمع   یبودم و هر چه را که ماه  دهیکردم و هرچه را که خودم فهم

 گفتم.  ش یرا تمام و کمال برا زیکردم و همه چ

 بگم. یچ دی دونم االن با  ینم -

که فکرش مشغول بود و   یرا نوازش کرد. در حال می موها   یرا باال آورد و دوباره رو  دستش
 و درک کند، گفت:  لیو تحل  هیرا تجز میکند حرف ها یم یمعلوم بود که دارد سع

 . ی شد  تی اذ یلیخ -

بود   میکه در گلو یبود باال آورد. بغض نی چانه ام گذاشت و سرم را که باز پا  ریرا ز  دستش
شد. انگشت   دینداشت و بغضم تشد یا  دهیکار فا نیرا دوباره قورت دادم. اما باز هم ا 

 گونه ام نوازش وار حرکت داد و گفت:  یشستش را رو 

 قرارت دادم.  یبد  طیشرا  ی. تودیبهش فکر نکن. ببخش گهید -

پس بزنم.  یشتریبغضم را با قدرت بتا  دمیکش  یقی زدم و نفس عم یلبخند  یسخت به
  یخودم را جمع و جور م دی بود. با دهی آبغوره گرفته د ی افهی من را با ق یلیخ گریآرتا د

 کردم.   یم  انیرا دوباره نما  میگذشته ها  یکردم و دختر قو 
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 را برداشت اما نگاهش را نه. لبخند زد. دستش

 خوب شد.  ینطوریآها ا  -

 : دمیبدون فکر پرس ،ی زیآوردن چ ادیباره، با به  کی به  را پررنگ تر کردم. لبخندم

 ؟ ی از مامان و بابام خبر دار -

 روشن شدن حرفم ادامه دادم:  ی . برادندی باال پر شیابروها 

 و بزرگ کردن.  دنی هستن که من رو خر  ییمنظورم اونا  -

 لب گفت و بعد با تاسف گفت: ری را ز  یآهان

 کردن.   رونمی ندارم. از خونه شون ب یباهاشون ارتباط گهیاز بعد از مرگ تو د -

 گشاد شدند. میها  چشم

 ؟ یچ -

و اون بال سرت    یدست من بود تو تصادف کرد ی که تو  یحق دارن. به خاطر پرونده ا  -
  یاما هم من هم خانواده  میدونست  یکه افتاده بوده رو نم یاتفاق اتیجزئ نکهیاومد. با ا 

موضوع که بابام هم   نی . ایکشته شد  نگیر یدا  یکه به خاطر پرونده   میدونست ی تو م
حرف که گروه    نیاثبات ا  یمدرک برا  هیشده بود، شد  هکشت تی مامور نیبه خاطر هم

کشتن. پدر و مادر تو هم   یکردن رو م یپرونده کار م یکه رو  ییسا یداشتن پل  نگیر یدا
 خب.   یتو تعصب داشتن. تنها بچه شون بود یرو یلیخ

از اطالعات به مغزم آمده بود و   یاد یکند. حجم ز  یکردم سرم دارد دود م  یم احساس
پدر و مادرم به درد آمد. واقعًا آن   یآورد. قلبم هم برا  یآن فشار م یها  وارهی داشت به د

فرزند خودشان بزرگ کرده  که من را مثل  ییآنها کا؟یو ار ک یتاج ایها پدر و مادرم بودند 
که من   ییآن ها  ا یشکل مراقبت کرده بودند پدر و مادرم بودند  نی بودند و از من به بهتر

 کردند؟  یم می گرفتند و رها  یگروگان م یلیرا به هر دل
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 شون؟ ینیبب یخوا یم -

 را چند بار به چپ و راست تکان دادم و گفتم: سرم

و چقدره بهش فکر   هیمشخص شد مجازاتم چ نکهینه. بعد از ا ادیکه حکمم ب یتا وقت -
دوباره به خاطرم   د یبراشون سرد شده. نبا گهیکنم. از نظر اونا من ُمردم. خاکمم د یم

 ناراحت شن.  

 را تکان داد و گفت:  سرش

 .  دمشونید  یتو بودم م  یاگه من جا   یول -

 نگفتم و ساکت ماندم که گفت:  یزیچ

 . می بر  میمجبور   گهید -

متوقفم کرد. به   شی بلند شدم و به طرف در رفتم که با صدا میرا تکان دادم و از جا سرم
گرم و امن جا گرفتم. چشم  ی که در آغوش د،یخواهد چه بگو یم نمیطرفش برگشتم تا بب 

قلب خوشحالم   ی ضربان تند و محکم قلبش گوش سپردم و برا یرا بستم و به صدا  میها
 کردم. یخوش شانس  یآرزو

 

 *** 

 

  یکه برا  یروز  میام را دوست دارم، بگو  یاز من بپرسد کدام زمان از زندگ یاگر کس  دیشا
را دوست   یآن روز  میهم بگو د یبار به دادگاه رفتم. و شا نیدوم ی حکمم برا   دنیفهم

رفتم   یدر آغوش عشق د،یکوب  یکه شادمان م یخوش و قلب یبار با دل  نیاول  یدارم که برا
 نامحرم شده بود.   میو خودش برا  بهیغر  میحرام و بازوانش برا  م یکه سال ها آغوشش برا
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هست. تنها بودم و به جز   ادمی شدم هنوز به   یرفتن به دادگاه آماده م یکه برا  یروز 
را   شی دل بسوزاند و اشک ها میرا نداشتم تا برا یرا نداشتم. کس یگریکس د لمیوک
  د یرا نداشتم که بگو یام لبخند بزند. کس یدلخوش یک کند و براناراحت نشدنم پا یبرا 
را نداشتم   یکردنم دعا کنم. کس داینجات پ یدر دلم برا  هک دیبه خدا باشد و بگو  دمیام

و فقط   ستدی را نداشتم که مانند کوه کنارم با ینگران باشد و کس میکه قرآن به دست برا
ناراحت کننده   میبرا  یلیموضوع خ  نیموجب حال خوب و قوت قلبم شود. و ا  ستادنش ی ا

هم با   لم یبودند را نداشتم. وک یم  رمدر آن لحظه کنا د یکه با یدو نفر ایبود که از دار دن
دشمن و فقط   ای دانستم دوست است  یکرد که نم ینگاهم م یطور  ،یجد  ی  افهیآن ق

نفر بود  کی ها، تنها    نیا  یهمه  یاد. اما سوا د یم   یدواریبود که به من ام شیحرف ها 
. تمام  دمید ی اش را به وضوح م یکه پشتم به او گرم و دلم از بودنش قرص بود و نگران

 نفر جمع شده بود.  کی در وجود آن   ب،یغا شهیآن دو نفرِ هم

حس خوب   ش یکنارم بود و مدام با بستن و باز کردن پلک ها  نکهیبودم از ا خوشحال
  دیزنده ماندن با  یقبوالند که برا  یرا به من م نیکرد و ا   یرا به وجودم منتقل م نانیاطم

 را تحمل کنم. یزندگ  یشالق ها  شتریبجنگم و ب شتریب

بخشش جلب  نانیرا مشغول کرده بود. تمام افکارم را به خودش و به وجود اطم افکارم
و    لمیوک ن یکه ب ییشدن دادگاه و حرف ها  یاز روند ط  یزیهم چ نی هم یکرده بود. برا 

و حداقل بتوانم   رمیبگ یخوب ی جهی کردم که بتوانم نت ی. آرزو مدمیزده شد نفهم یقاض
 زنده بمانم. 

  یها  یشاک  دیگفته بود که با  لم یوک م،یدادگاه آمده بود  یسر نی اول یقبل که برا  ی دفعه
از همان روز هم افتاده بود دنبال   .رندیرا پس بگ تشانیکنم تا شکا  یپرونده ام را راض

  یگریبا هر ترفند د ای  هیبا پرداخت د ایبا پول   ا ی کند. حال  شانیکه بتواند راض  میکارها
که از قبل به   یها را با پول یشاک  یبود که توانسته بود همه   نیاش ا  یوبکه بلد بود. خ

 کند.  یبودم راض ختهیحسابش ر



 ت ی مامور 

 
434 

 

 شهیهم یشد و برا  یثبت و ضبط م  سیاحتماالً اموالم توسط پل  ل،یوک ی گفته  طبق
 اصال مهم نبودند.   میها برا نیشدم. اما ا  یممنوع الکار و ممنوع الخروج م

  ی. به آرتا فکر که مرمیبم یزود نیخواست به ا ی . اصالً دلم نمرمیخواست بم ینم دلم
از دست دادن او؟    متیبه ق  مت؟ی. مردن به چه قرمی خواست بم یدلم نم  شتریکردم، ب

گذاشتند و مجبورم   یم  میاگر بهشت را هم جلو  یدر قعر جهنم بود اما حت میمن که جا 
 توانست باشد.  ی کنم، انتخابم جز او نم باو و بهشت انتخا نیکردند ب یم

گاه بوده،  هیو بدون تک  یدختر قو کی یمثل من که خودش روز  یدختر یبرا  مگر
مثل من که ضعفش را پشت غرور    یدو بازو وجود دارد؟ دختر نیب یجز فاصله ا  یبهشت

خواهد؟ چه   یچه م بانیپشت کی و   یحام  کیاش پنهان کرده، جز    یو ظاهر سرد و قو 
  یپهلوان باشد؟ دختر کی که همانند اسمش، هم شکل  یخواهد جز کس یرا م یکس

  یزیو چه چ  یزندگ یخواهد جز رها شدن از تمام بندها  یرا م یزیچه چ قاً یمثل من، دق
  کیشدن به  ختهیآو ر؟یکالبد دست و پاگ نی روزگار و از ا نی کند از ا میتواند رها  یم

در   تنآرام گرف  ای  ،یابد  یبه آرامش دنیرس یبرا گر،ی بند د ک یو خفه شدن با    گری طناب د
  ،یمطلق؟ اما از کجا معلوم آن آرامش ابد یبه آرامش دنیآرام و مهربان و رس یآغوش

  شانیزندگ ایدن نینباشد که در ا ییبا آتِش خشم خانواده ها  دنیآرامش باشد و درد کش
  ر یو ز  یچسبم به همان آغوش دو وجب یرا نابود کرده ام؟ من اگر بخواهم رها باشم، م

 روم.   ینم  گریبند د کی بار 

آرتا حتمًا بعد از من دوباره حالش   یتم چه؟ طفلکرف  یهم م  گریبند د کی بار  ر یاما اگر ز 
  نکهیو بدون ا  رمیاو را در نظر بگ نکهیتوانستم بدون ا  یشد. نم یبد و دوباره افسرده م

واقعًا   کی کدام   یام بکنم. به راست  ییرها یتوانستم او را قربان ی. نمرمیبه او فکر کنم بم
 ؟ ی زندگ ایکرد؟ مرگ  یم  میرها

که  یبدون فکر کردن به سرنوشت  میتوان ی. نمستیما که دست خودمان ن یزندگ اما
بدون در نظر گرفتن   میتوان ینم  ی. حتمیریشوند، بم یبعد از ما دچارش م انمانیاطراف

 خودش را دارد.  یجا  گری خود مرگ که د م،یبه مرگ فکر هم بکن گرانید
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آمدنم   ا یبود؟ مگر به دنام دست خودم  یخواستم به مرگ فکر کنم اما مگر زندگ ینم
وقت    چیو نه ه  طیشرا  ن یدست خودم بود که مرگم دست خودم باشد؟ نه االن، در ا

 چقدر دردناک بود.   نیتوانستم زمان مرگم را انتخاب کنم و ا یخودم نم گرید

  یترسناک   یا ی من رو  سندیسنگ قبرم بنو  یخواست رو  یمجبور به مردن شدم، دلم م  اگر
 وحشتناک تر گذاشتم.  ییدهشتناک، پا به جا  ییرها شدن از فضا ی بودم که برا

  لمی. با بهت به وکختیتوسط دو نفر به خودم آمدم. قلبم  فرو ر  میگرفته شدن بازوها با
و همراهانش نگاه کردم که با همان   ینگاه کردم که سرش را با تاسف تکان داد. به قاض

بودند.  شان ی ته بودند و مشغول جمع کردن پرونده هادر مقابلم نشس شانیجد ی  افهیق
 د؟ تمام شده بو یزود  نیبه ا

گونه متاسف شده بود؟ حس    نی. مگر حکمم چه بود که ا دیلغز  لمیوک  ینگاهم رو دوباره
  یکردم اما نم یفشرد. سوزش اشک را در چشمم احساس م یرا م میگلو یکردم کس

لرزان   ییبه سرم زده بود را قبول کنم. با پاها که   یزیتوانستم چ یتوانستم قبول کنم. نم
رفتم.   رونیبودند، همراه شدم و از در ب دهیجان، با آن دو نفر که مرا سخت چسب یو ب
اول    دیخبر بمانم. با یتوانستم ب یدر مقاومت کردم و اجازه ندادم من را ببرند. نم یجلو

 شدم. یکه در انتظارم بود م یمقصد یو بعد راه دمیپرس یم  لمیاز وک

 :دمی آمدند. رو به آرتا کردم و پرس رونیب لمیاز من، آرتا و وک  بعد

 شد؟  یگفت؟ حکمم چ یچ یقاض -

 :با تعجب نگاهم کرد و گفت  آرتا

 ؟ ید یمگه خودت نشن -

 گفت:  لمیرا تند تند به چپ و راست تکان دادم. وک سرم

. ممنوع الکار و ممنوع الخروج هم  دیمحکوم شد  یبه هفت سال حبس و کار اجبار -
 . دیشد
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بود   نیهم نبود. حداقلش ا  ادیخوشحال شدم هم ناراحت. هفت سال کم نبود اما ز  هم
زندان   ی ها  لهیکه قرار بود پشت م یکرده بودم اما با هفت سال دایکه از مرگ نجات پ

 کردم؟   یگذرانده شوند چه م 

  یکردم عفو م یم؟ زده بود به سرم که فکر مگفتم؟ واقعًا چرا ناراحت بود  یچه م داشتم
کنند؟ معلوم بود   یقاتل را آزاد م کی  عاً یبخشند و سر یرا م میخورم و تمام آن قتل ها

صادر کرده   میحکم را برا   ن یا  یهم با بزرگوار  یلیشود. تازه خ یم  نی اش ا جهیکه نت
خودش را جمع کرده و چرا    یدانستم چرا قلبم کم یاما نم  داشتن ی ناراحت گریبودند. د

 هنوز فشرده بود. میگلو

شما بود رو براشون شرح دادم اما متاسفانه  یگناه یکه دال بر ب یتمام مدارک نکهیبا ا  -
قتل مجبورتون کردن، به    نیاول ی که برا یسوال که چرا همون زمان نی نتونستم در برابر ا 

جواب قانع   د،یجرما رفت نی بار ا  ریو ز   دیکرد  یهمکار و باهاشون  د یاطالع نداد  سیپل
ها پس گرفته شدن   تی شکا  نکهیتعداد قتل هاتون کم نبود. با ا یطرفبدم. از  یکننده ا

 میکنم تونسته باش یها فکر م نی ا  ی. با همه نیهست یالیقاتل سر  هیاما همچنان 
نکرده   یهمکار سی. به هر حال اگه اون گردنبند نبود و اگه شما با پلمینجاتتون بد 

بخشش شامل حالتون   نیاالن ا  فتن،یب ری مجموعه گ  یاصل  سیباند و رئ ی تا اعضا دیبود
 . دیو عاقالنه جلو اومد   دیشانس آورد  یلی. خدیشد یشد و اعدام م  ینم

  یشد. راست م یام م یام پررنگ تر از ناراحت   یگفت خوشحال یکه م  یهر کلمه ا  با
 کرده بودم.   دایگفت. نجات پ

توانسته   فتم،یو هوشنگ ب کی تاج ر یکه ممکن بود هر لحظه گ یطی در آن شرا نکهیا از 
  یخوشحال بودم. خوشحال بودم که از کله گنده ها  رمیرا بگ می تصم نیبودم بهتر 
گرفته بودم.   ادی را  هیمدرک جمع کردن و آتو گرفتن از بق یبه خوب نگ،یر یدا  یمجموعه  

آتو جمع کنم   هیبستم. که بتوانم از بق یشه به گردنم میهم آن گردنبند را هم ن یهم یبرا 
  ینبود و مثل کارها  یکار درست نکهیبه اهدافم استفاده کنم. با ا  دنی رس یو از آن ها برا 
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آزاد   ین هالل ماه نبود، نه آرتا را داشتم، نه زندگخالفکارها اشتباه بود اما حال اگر آ  گرید
 را.   گر یبعد از هفت سال د

 گرفته بود گفت:  یکه کم یو با صورت  یبا مهربان آرتا

  یمگه نه؟ برا  ،یتحملش کن یتون  ی. تو ممیندار ی ا  گهید یاما چاره    اده،یهفت سال ز  -
 . میتحمل کن  میمن هم سخته اما مجبور

شده    یسالگ  یشدم، وارد س یآزاد م نکهینبود اما بعد از ا ادیزدم. هفت سال ز  لبخند
  گریسال د یتوانستم س یحالت ها م   نیاز بهتر  یکیباز هم خوب بود. در  یبودم. ول

و در    دمیجد  یبه باد رفته ام را جبران کنم. در کنار خانواده   یِ کنم و جوان یعمرم را زندگ
 کنار خواهرم.  

و   نمیب یرا در دلم م  دیام  یکنم جوانه  ی گردم و به آن روز فکر م یکه بر م حال
داخل زندان بمانم. آن هفت   دیهفت سال با  دمیکه فهم یشوم از آن روز  یخوشحال م

داشتم.   از ی آوردن ن ادیبه  یو برا   ریی تغ یفکر کردن و برا  یکه برا یشد هفت سال یسال م
دادم،  ر ییرا از آن هفت سال کردم. خودم را تغ دهاستفا ن یطور هم شد. بهتر نیهم

و کاوه را سرد کنم و به رفتار   ا یکردم و توانستم داغ مرگ ناحق کامل  دایپ ینسب یآرامش
. او هم حتمًا  دمی فهم یکردم و بهتر م یفکر کنم. حاال بهتر درکش م کی تاج ضی ضد و نق

  یکند و حتمًا فکر م ت فظخواست از من محا یم  نگونهیبود. حتمًا ا  یتحت فشار ماه
 شوم.  یبودنم کشته م سیپل  ی و به بهانه   یکرد اگر من را وارد گروه نکند، به دست ماه

و گول زدنش، خواسته که   یماه  ضیکردن ذهن مر  کی با تحر  نگونه،ی فهمم که ا  یم حال
توانست من   یکنم. م یکنم و هم درک نم  یرا، هم درک م کایاز من محافظت کند. اما ار

کس و   ی و ب  یاضاف  یمثل آدم ها  نکهیرها کند و برود. نه ا کیتاج  یار را در خانه و نگ
اش   جهی زمانه بسپارد. و نت ی و ما را به دست گرگ ها  کند مانی پرورشگاه رها یکار جلو

دو   یکه تحت سرپرست یو فروخته شدم و نگار دهی مرد دزد  کی که توسط  یهم بشود من
 شد.   گرید  یخانه  ک یقرار گرفت و وارد   گرینفر د
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که ما به خاطر لطف   یبود که خانواده ا  نیاش ا  یخب، از او ممنون هم بودم. خوب اما
بودند که مثل مادرمان از ما متنفر   ییخانواده ها  م،یداخلشان بزرگ شده بود  کا یار

و بعد، هفت   شدم، مجبور نبودم پنج سال  ینم ینبودند. اگر هم من وارد دانشگاه افسر 
  یام را م یشدن زندگ  سیو مشقت باشم. اگر بدون فکرِ پل یام را در سخت یسال از زندگ

 شدم.   یپدر خالفکار با خبر نم کیکردم، از وجود  

که از ما   یمادر  کی . داشتن دیای بدم ب کایشود تا کمتر از ار ی موضوعات باعث م  نیا
که  یافسرده و سرد و مادر یخالفکار و پدر یخانواده   کی داشتن  ایمتنفر است  

کامل که تمام   یخانواده   کی توانستند مثل داشتن   یکدام نم چیکرده و رفته، ه مانی رها
توانستم    یآورده بودم وگرنه م یباشند. من هم بد شانس میعمر چشم و چراغشان بود

 ام را بکنم.  یمثل نگار راحت زندگ 

موضوع باعث   نیهم دیداد. شا  یم  حیحساساتش ترجمادرم عقلش را به ا  یقول ماه به
  مانی اش که در قلبش ممکن بود باشد بگذرد و رها یحس مادر مچهیشده بود که از ن

بزرگ   میبدان یزیو خالفکارمان چ  یواقع  یاز خانواده   نکهیخواست بدون ا  یم دیکند. شا
و طعم   می پدر سرد بزرگ نشو  ایمادر سرد   کی با   تخواس  ی م دی. شام یکن یو زندگ  میشو

  ی. به هر حال به لطف او بود که خانواده ا میرا بچش  یواقع  یو خانواده  یعشق واقع
 .میداشت یاما واقع  یهرچند ناتن

از قبل   شتر یب دمیروزها حالم خراب بود. کشته شدن احسان مهرانفر را هم که فهم آن
اما آنقدرها هم صبور نبودم که  کردم  ینم ییاحساس تنها  گرید نکهیناراحت شدم. با ا 

و   اورمیشدند تاب ب یم  دهیکه مثل پتک بر سرم کوب ییها  تی بار تمام آن واقع ری بتوانم ز 
 . رم یبگ دهیرفتند را ناد  یچشمم رژه م یکه جلو  یاطراتبا لبخند ژکوندم تمام خ

  تیحما  . آنمیبود برا  یپدر واقع کی ام نبود درست. اما مثل    یمهرانفر، پدر واقع احسان
نکرده بود. از من   یکم پدر می رود. پدرم نبود اما برا ینم ادمی هرگز از   ش یها و کمک ها 

در آن پنج سال بزرگم کرده بود که توانسته بودم   ی کرده بود و مراقبم بود و طور ینگهدار
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شناسند    ینم تی را به رسم  یدختر چیکه ه ییو در جا  میا یاز پس خودم بر ب یبه خوب
 خودم را نشان بدهم و مخالفانم را نابود کنم. 

نکرده   س یرا رئ کیشناخته نشدن تاج تیبه رسم نیهم به خاطر هم  یمگر ماه  اصالً 
از   شیب یتوانست زرنگ  یهم م لشیدل کی باشد،  نیتوانست هم یم   لشیدل کیبود؟  

را تحت کنترل   زیبماند همه چ یاز او باق یمدرک  نکهیباشد تا بدون ا یماه  یاندازه  
مهره ها   یبود، همه  یقالب سی رئ کی که   کیجنقاب تا ریداشته باشد و در سکوت و در ز 
 را به نفع خودش جا به جا کند.

فهمم که چقدر    یام، تازه م یو سه سالگ   یس  یکه هفت سال گذشته و من در ابتدا حال
   ر…ی بزرگ شده ام و صد البته چقدر پ

که هرگز در   یرا بکن ییتوانند باعث بشوند تا کارها  یم  طی کنم که چقدر شرا یدرک م حال
موضوع که بدون   نی فهمد از ا یچه م یقاض ی. به راستیدید یخوابت هم آن ها را نم

 کند؟  یو قضاوتشان مدهد  ی حکم م شانیبکند برا  گرانیرا داخل کفش د  شیپا  نکهیا

و از دست دادن فرصت ها، باز هم خوب است که هنوز   یچارگیهمه بال و ب  نیبا ا  اما
ش   یدر پ یپ ی روزها کنارم باشد و با مالقات ها نیهست که در تمام ا ییسالمم و آرتا 

و احساس    وارهایتوانم د  یدانستم چطور م ی. اگر او نبود نمردیخبر بگ تمیاز وضع
هفت سال جرات پا گذاشتن درون جامعه را داشته   از زندان را تحمل کنم و بعد   یخفگ

 باشم.

 

 *** 

 

 سال بعد«  »هفت

   »آرتا«
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که داخل دستم بود را نگاه کردم و از سالم بودنش مطمئن شدم. همان طور که کنار   یگل
  یگشتم و دوباره حرکتم را تکرار م یرفته ام را بر م ری رفتم و مس  ی قدم رو م  نیماش

 :دمیپرس دا یکردم، خطاب به آ

 ساعت چنده؟   -

اعتم را فراموش  داشتم، س جان یآمدن رها ه رونی ب یبود و برا ریاز بس فکرم درگ امروز 
 باال آورد و گفت:  یساعدش را با کالفگ دایرا هم. آ  لمیکرده بودم؛ موبا

 کنم. ی خفه ت م یرو جا بذار تی ساعت و گوش  گهیدفعه د هی -

 ساعت را اعالم کرد.  سپس

 بود لعنت فرستادم و گفتم: دهیکه به مغز سرمان تاب یآفتاب به

   اد؟ینم  رونیپس چرا ب -

 داده بود، با غرغر گفت:  هیتک نیکه به در ماش او

  رونیچرا ب یپرس یم ای ساعت چنده  ی پرس یم  ا یما رو.   یدونم. تو هم کشت یچه م -
 گما.  یبهت م ی چی. کله م داغ کرده ادینم

 و گفت:  دی سرک کش نیاز داخل ماش   سانیآ

   ومد؟یمامان؟ خاله ن -

به انفجارش بود.  کی نزد گریخنده ام گرفت. به گمانم د دایآ ی کالفه و خسته  ی  افهیق از 
اش   یخرگوش  یعقب نشسته بود و با آن موها   یرفتم. صندل نیماش یپنجره   کی نزد

 . ندیبار بب نی اول یبود تا به قول خودش خاله اش را برا  دهیبه خودش رس یحساب

چقدر نگرانش   دایبه او گفتم که آ یحکم رها مشخص شد، وقت نکهیهفته بعد از ا  چند
. من  ستی و گفت که به او خبر بدهم که در زندان است و حکمش چ  اوردی است طاقت ن

تا او بعد از   میبگو دایآ یکردم. رها گفته بود که تمام ماجرا را برا  فی تعر دای آ یهم برا 
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  یکه م ردیبگ میداشته، خودش تصم یو چه گذشته ا  اشتهد یرها چه شغل دیفهم نکهیا
اول   ز، یهمه چ دنیهم بعد از شن داینه. آ ایاش را با رها ادامه بدهد  یخواهد دوست

  یکرده بود. م هیدوستش گر  نیتر  یمی صم  تیمظلوم  یبرا  ری دل س ک یناباور بود و بعد  
دادن به من به   یداردل یحال و روز وحشتناک بوده و بعد برا  نیگفت او خودش در ا 

و    رمیبگ  دی را ند شی محبت ها  یتوانم همه  یفت نم گ  یخاطر مرگ مامان آمده بود. م
  از یکه حاال به من ن ییبال را سرش آورده، رابطه ام را با او  نیکه ا  یبه خاطر جبر زمانه ا 
که   یرها و دل مهربان تیمظلوم  یشد برا یگفت و من دلم کباب م یدارد قطع کنم. او م 

 . ندیآزار نب نیاز ا  شی صدمه نخورد و ب  گرانی پنهانش کرده بود تا از د شهیمه

بود کردم و   افهی که مثل مادرش خوش ق سانی ها را پس زدم. با لبخند رو به آ گذشته
 گفتم:

 ؟ ی جون. نکنه خسته شد ییدا  ادیم -

دلش   دایسال بعد از مرگ مامان و با اصرار من و رها ازدواج کردند. آ  کی و احسان   دایآ
توانستند شش  یشد و آن ها هم نم یخواست رها هم در جشنش باشد اما نم یم

.  سانیدختر به اسم آ  کیازدواجشان هم شده بود   یرا هم صبر کنند. ثمره   گریسال د
اما آمده بودند و حاال   ندیایبا هم کنار ب  بتوانند دا یکردم احسان و آ  ی وقت فکر نم چیه

شوهرش هم بهتر   لی با فام دای آ یرابطه   سان،یکردند و با آمدن آ یرا م شانیراحت زندگ
بود   دهیچسب  دایهم کنار آمده بودند. آ  دیبا عقا دا یشده بود. هر دو، هم احسان و هم آ

د  بو ی. احسان هم مرد خوبکرد یچادر پنهان م ری اش را ز  یرنگ ی اش و موها یبه زندگ
مثل    گری د  دایبود و به خاطر دل آ  زشیکنار آمده بود. حواسش به همه چ دایو با دل آ 

  شتریخواستم ب یم یزیبرادر، مگر چه چ کی . به عنوان  دیپوش یبچه مثبت ها لباس نم
 خواهرم؟   یاز خوشبخت

 گرمه.  یلیخسته که نه اما خ  -

اش را از    هیاش شکفته شده بود و تک افهیبه طرفش برگشتم. ق  دایآ عی حرکت سر با
 برداشته بود. با ذوق گفت:  نیماش
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 اومد. اومد.  -

نگاه کردم. نگاه   ابانی. برگشتم و به آن طرف خختیر نی پا یبند دلم پاره شد و دلم ُهر 
به آن اشاره کرده بود گرداندم. باالخره آمده بود.  دای که آ ییجست و جوگرم را به طرف جا 

 کرد.   یپا و آن پا م نیرو ا ادهیپ یدر درون دستش جلو  یا ساک او بود که ب

خودم  اری در اخت میقدرت پاها  نکهینگاه کنم، بدون ا ابانیبه دو طرف خ نکهیا  بدون
 باشند، به طرف مقصدم به حرکت در آمدم.  

  یداد. ناخودآگاه لبخند یکرد و ساکش را داخل دستش تاب م یبه اطراف نگاه م هنوز 
که داخل دستم   ی. با گلدتریشد و کوبش قلبم شد  شتریکه دچارش بودم ب یانجیزدم و ه

و سپس   یغیج یصدا  دنی کردم که ناگهان، با شن یعبور م  ابانیبود داشتم از وسط خ
هوا معلق شدم و بعد با افتادن    یدم چه شد. رویبه بدنم، نفهم ین یبرخورد جسم سنگ

 محض داد. ی کیرا به تار  شیتارم، جا  دیاصابت کرد و د نیآسفالت، سرم به زم یرو

 

 

 »رها« 

صورتش بودم. دستش داخل دستم بود و سفت نگهش داشته    ی  رهی و صامت خ ساکت
آورم. تا   یم یاریبد ب انمیاطراف یکردم که نحسم و برا  یداشتم احساس م گریبودم. د

  یاتفاق بد   چیکس ه چیه یخوب بود. برا  زیکه داخل زندان بودم چه قدر همه چ یزمان
 نش،یو ماش  دیای ب دیخبر، با ی از خدا ب  کی من،  دن آم  رونیبعد از ب قاً یافتاد. اما دق ینم

ام را خرد کند و بعد پا به فرار بگذارد؟ درست بعد از  یتنها آدم زندگ یجسم خسته  
 آمدن من؟  رونیب

 آمدم.  رون یم پرستار از افکارم بآرا یصدا با

 کنن.   نهیخوان همسرتون رو معا  ی. دکتر مرونیب دیبر  دیبا  گهیخانم د -
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  یخبر و ب یرا که ب میتخت گذاشتم. اشک ها یرا تکان دادم. آرام دستش را رو  سرم
تا   دمیکش یقیصورتم نشسته بودند، با پشت دست پاک کردم. نفس عم ی صدا رو

 کنار تختش بلند شدم.  یصندل  یبتوانم خودم را کنترل کنم و از رو 

را با کمک پرستار از تنم در آوردم، از بخش  مارستانیسبز رنگ ب ی لباس ها  نکهیاز ا بعد
برادرش    یلب برا  ری ز نشسته بود و داشت  یصندل  یکه رو  دا یخارج شدم. آ و ی  یس یآ

 کرد، نگاهم کرد و گفت: یدعا م

 شده. لطفًا.  داریبگو ب -

نگاه کردن در چشمانش را نداشتم. با تاسف سر تکان دادم و کنارش نشستم. سرم   یرو
چشمم افتاد. لب   یمزاحم از گوشه    یرا بستم. اشک میدادم و چشم ها  هیتک واریرا به د

ام بلند  هیگر  ی فشارش دادم، تا صدا میدندان ها یرا داخل دهانم بردم و ال  نمیریز 
 نشود. 

بود.   امدهیو هنوز به هوش ن  میکرده بود یبستر  مارستانیروز بود که آرتا را داخل ب دو
به سرش خورده بود که باعث به کما رفتنش شده   یدستش شکسته بود و ضربه ا  کی

دعا   شی برا  دیبود که با نیگفت ا   یکه م یزیتنها چ زد و  ینم یادیز  یبود. دکتر حرف
که  مینیو بب  میمنتظر شو   دیو با  دیآ  یاز دست ما بر نم یکار گریگفت د یو بس. م میکن
شود، ممکن هم   داریامروز ب  نیگفت ممکن است هم ینه. م ای د یآ  یبه هوش م ایآ

 نکند.  یتالش چیشدن ه  داریب ی برا گریهست که تا دو سال د

گفت و ترس بر تمام سلول به سلول   یشد. او م  یگفت و من روح از تنم جدا م یم  او
  یم  شتری و ب  شتریب ینکبت یزندگ  نیگفت و خشمم بر ا  یشد. او م  یم یبدنم مستول

 زدند.   یداخل قلبم چنبره م شتریب میشد و غم و غصه ها 

   ؟ی اگه بره چ -

 هم.  میخت، گلوام سو ینیضرب باز شدند. ب کی  میها  چشم

 زبونم الل…   گهیاگه د -
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  یم  یگری پس از د یکی شی برداشتم و نگاهش کردم. اشک ها واری سرم را از د  ی هیتک
 کرد.  ینم ختنشانینر ی برا  یتالش چیو برعکس من ه ختندیر

 به هوش…  گهی اگه… اگه د -

 گفتم:  یچارگیشانه اش گذاشتم. با ب ی را رو دستم

 خوام بهش فکر کنم.  ینم ینگو. حت -

 افتاد.  نی پا اشکم

 ذاره. من مطمئنم.  یاون من رو تنها نم -

خودم   نی از ا   شتریصورتم منقبض شدند. نتوانستم ب یها   چهیدرهم رفت و ماه صورتم
 را کنترل کنم. بغضم شکست. 

  یرو نگو. خواهش م نیا  گهیذاره. د یوقت تنهام نم چیمن تنهاش گذاشتم اما اون ه -
 کنم.  

گرفت من را در آغوشش   یکه داشت شدت م یلرزانش را باال آورد و با هق هق   دستان
رفت. حاال، حاال که   یم دیسر دادم. او نبا   ونیگرفت. دستانم را دورش حلقه کردم و ش 

 م،یراحت کنار هم باش الیبا خ میتوانست یتوانست آرامش داشته باشد، حال که م یم
 د… ی. نبا ترف  یحاال م دی رفت. نبا  یم  دینبا

 *** 

 را پس زدم و گفتم:  دیمهش  دست

 . ادیتا به هوش ب نمی ش یم  نجایا  نقدری. ادیمجبورم کن دیتون  یرم. نم یمن نم -

 گفت: احسان
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  گهید د،ی نجای. دو روزه ا دیاستراحت کن دی . بارونیب  دیرها خانم شما تازه از زندان اومد  -
 خونه.  دیبر  دیبا

 هم گفت:  دیمهش

  یوقت یخوا  ی. مستی. تو حالت خوب نینگران باش ستیالزم ن م،ی مون یم  نجایما ا -
   ؟یداغون باش نقدریبه هوش اومد ا

 و رو به من گفت:   دیکش یشده بود تا برود، آه یراض یهم که به سخت  دایآ

 .میگرد   ی. بعد بر ممیبخواب کمی  میپاشو بر  -

 کرده گفتم:  بغ

 ؟ یشه و من نباشم چ داریاگه ب -

 گفت:  د، یبار  یم  شیاز سر و رو  یکه سرخ شده بود و ناراحت پارسا

 پاشو. گه ی . حاال دیایکه ب م ید یبهت خبر م -

شد و در دل خطاب به آرتا   رهی در خ یبلند شدم. نگاهم به رو یصندل  یاز رو یتینارضا  با
 گفتم:

 باش.   داریبرگشتم ب یکنم وقت  یخواهش م -

قدم برداشتم. احسان هم دنبالمان آمد تا ما را    مارستانیب یبه طرف در خروج سپس
دادم.  هی عقب نشستم و خودم را به در تک یصندل یرو  م،یکه شد ن یبرساند. سوار ماش

 هم جلو کنار شوهرش نشست.   دایآ

 گفتم: دا یخطاب به آ یبعد، به سخت یکم

 .  دیرسا و مهش. هم تو و شوهرت، هم پانی هست  یخوب ی خانواده  -
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خانواده اضافه شود. چقدر بد قدم   نی توانست به ا ی. آرتا و رها هم مدیکش ری ام ت ینیب
 بودم من…! 

 انشاهلل قسمت تو و داداشم.  -

.  زدیاشک نر   نیاز ا  شتریمشهود بود اما خودش را جمع و جور کرد تا ب  شیدر صدا  بغض
 ...ای  فتد؟یق بوصال اتفا نی سال ا   زدهیقرار بود بعد از س یبه راست

کشانده   ی را به نابود زیکه بر سرم آوار شده و همه چ ییفکر نکنم به بال گری کردم د یسع
.  دایاحسان و آ یفکر کردم و به خوشبخت دیپارسا و مهش یبود. در عوض، به خوشبخت

که کمکم   یهمان دختر مهربان ،یاز ین دیبا مهش دا، ی آ یپارسا هم چند وقت بعد از عروس
گرفته ام    یآوردن بچه با صدا  ادی . اما هنوز بچه نداشتند. با به ودکرده بود، ازدواج کرده ب

 گفتم:

 کجاست؟   سانیآ -

 به طرفم برگردد گفت:  نکهی. بدون ا دیاش را با صدا باال کش ینیب

 .  دنتید  یبچم تو خونه ست. چقدر ذوق داشت برا -

. طفلک  نمشیبکشم. هنوز نتوانسته بودم بب دهانم را قورت دادم تا بتوانم نفس  آب
جسم غرق در خون   دنیتصادف و با د یصحنه  دن یبود. من با د   دهیترس یلیحتمًا خ

سر    نیبدتر از ا یخودم صد بال  یروز  ک یکه  یآرتا روح از تنم جدا شده بود. آن هم من 
از گل    یچهارساله که تا به حال حت یدختربچه  کی چه برسد به  گر یآوردم. د یم  گرانید

 بود. ده ینازک تر هم نشن

غم  نی ماش  یگفت. در کل فضا  ینم چیکرد و ه یم  یدر سکوت داشت رانندگ احسان
 جو موجود نداشت.   ریی تغ یبرا  یل یم  چیکس ه چیانداخته بود و ه نیطن
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ر به گوشم  باز و بسته شدن د یدردناکم را باز کردم. صدا  یچشم ها  ن،ی ماش  ستادنی ا با
سوخت و حتمًا متورم و سرخ هم شده بود،   یم  ادیز  ی هیرا که از گر  می. چشم ها دیرس

 اش برطرف شود.  یچند بار باز و بسته کردم تا تار

 .میدی شو رها. رس داریب -

به در   هیشد. سرم را از تک  ادهی حرف در را باز کرد و پ  نیهم بعد از گفتن ا  دایآ  سپس
 حال گنگ بودم؟   نی و در ع  اریهوش نقدریبرداشتم. خوابم برده بود؟ پس چرا ا 

به   یشدم. کش و قوس ادهیباز کردم و پ یکرد و گرفته بود. در را با کرخت یتنم درد م تمام 
  یصدا  دن ی. با شنمیای ب رونی ب یتنم دادم و صورتم را با دستم مالش دادم تا از آن گنگ

 گفت:  یکه م دایآ

 تو.   می بر ایب ،م یخسته ا  -

پله ها نشسته بود و منتظرم بود. احسان هم داشت در صندوق    یکردم. رو  نگاهش
 ی. بمیرفتم و با هم سوار آسانسور شد  دایحرف کنار آ یگشت. ب یم   یزیعقب دنبال چ

 : دمیجان پرس

   اد؟ی احسان نم -

 جان جواب داد:  یهم مثل خودم ب دایآ

 خواد اون رو درست کنه.  یپنچر شده. م نینه انگار چرخ ماش  -

 نگفتم.  چیه گری»آهان« تکان دادم و د  یرا به نشانه   سرم

در، در آوردم   یرا همان جلو می . کفش ها میآپارتمان بود، رفت ک یکه  دش یجد یخانه  به
  یدردناکم را بستم. هجوم هوا یمبل انداختم و باز هم چشم ها  نی اول  یو خودم را رو 

کاست. اما   یکرد م یکالفه ام م گری که داشت د ی د یشد یخنک از التهاب پوستم و گرما 
بار   نیکه ا  ییرا نداشت. پس باز هم به جا نمی سنگ  رکشش نگه داشتن س گریگردنم د

 اش دادم.  هیتاج مبل بود، تک
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گذاشت. از   یرا در آورد و داخل جاکفش شی ر را بست، کفش هاد نکهیهم بعد از ا  دایآ
  یماند. م  رهیدر، به من خ یاز همانجا جلو   یکه چند لحظه ا  دمیچشم د  یگوشه 

توان باز نگه داشتن چشم   نیاز ا  شتر یاما ب نمی را از صورتش بب یتوانستم غم و ناراحت
 سرم گفتم:   درد یرا نداشتم. بستمشان و برا میها

 ؟ یدی مسکن بهم م هی -

 کرد و بعد سرحال تر از من گفت:  یمکث

  ادی  دیکنه. از مهش یکنم حالتو خوب م یدمنوش درست م هیقرص که نه اما االن برات  -
  اون وامونده ها رو یخوا  یتو نم ،نم یبب ی. ولیریبگ  ادی ازش  زیچ یکل دیگرفتم. تو هم با 

 ؟ یدور و بر بنداز  نینگاه به ا هیو  یباز کن

را   میخواست حال و هوا   یخانه اش نداشتم اما او انگار م دنید  یبرا یو دماغ دل
 سر حال تر گفت: ییعوض کند که با صدا 

  یخوا  یمن و واقعًا نم  یخونه  یباره اومد نی. اولمیدار قیدارن ما هم رف قیهمه رف -
   ش؟ینیبب

 نگاهش کردم.   یچارگ یبه طرفش گرداندم و با تعجب و با ب یرا به سخت سرم

   ؟ی ستیام کنجکاو ن  قهیذره هم در مورد سل هیسرم،   یمبارک باشه نگفتنت بخوره تو  -

حال داشت    نینه و دلش را بشکنم. خودش خسته بود و ناراحت و با ا  م یبگو نتوانستم
  لی و م فی توانستم تالشش را ح یرد. نمک  یذره به تحرک انداختن من تالش م کی  یبرا 

 کنم.  

زدم،   یزورک یفراموش کنم. لبخند  یا  قهیچند دق  یام را برا  یکردم زندگ یسع یسخت به
  میگردنم برگرداندم و آب دهانم را قورت دادم تا صدا  یام را رو   ییلویو چند ک   نیسر سنگ

 از حد گرفته نباشد. بعد گفتم: ادیز 

 خانم؟  سانیآ  نی کجاست ا یتو که معلومه چقدر داغونه. ول ی  قهیسل -
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 مین یمبل انداخت. به طرف اتاق یزد و شالش را از سرش در آورد و رو  یمحزون لبخند
 انداخت و سپس گفت:  ینگاه

 حتمًا خوابه. -

و در   یجی شدم. دور و اطرافم را با گبلند  میاز جا یام را از مبل برداشتم و به سخت هیتک
  یکردم نم  یبه آن ها نگاه م یکه سرسر ییزها یاز چ  یزیکه هنوز گنگ بودم و چ یحال
 گفتم:  دم،یفهم

 . ستیات داغون ن  قهیکردم هم سل یاون قدرا که فکر م  -

که   یو به فرشته ا  ستادمی که به آن نگاه کرده بود رفتم. در چهارچوب در ا یطرف اتاق به
را در آغوشش نگه داشته   ی بود و عروسک خرگوش شکل دهیتخت کوچکش خواب یور

 بود، نگاه کردم.  

 در کنارم گفتم:  دای احساس حضور آ  با

 خوشگله.  ی لیدخترت خ یول -

  ییکنارش رفتم و آرام کنار تختش نشستم. به صورت کوچک و تپلش و دست ها  سپس
شدم.   رهیکه شده از خرگوشش مراقبت کند خ ی داشت به هر نحو یکوچک که سع

 بالشش پخش شده بودند و صورتش را قاب گرفته بودند.  یرنگش رو  یمشک یموها 

 گفت:  آرام

 .  شی دا یرده برا ک یتاب یب یلیدو روز خ نیا  ی گفت تو یاحسان م -

 :گفتم

 . دید یتصادف رو م  دینبا -

  ابونیبعدها تنها از خ ایبشه  نی سوار ماش گهیشه کرد اما فکر نکنم د ی نم شیکار  گهید -
 رد بشه. 
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 گفتم: دایمعصومش گرفتم و رو به آ ی افهیکرد. نگاهم را از ق  یبدجور درد م سرم

 کنه.  یسرم وحشتناک درد م  ؟یاری قرص م هی -

نگاه   سانی. با رفتنش، دوباره به آاوردی قرص ب میرا تکان داد و بعد رفت تا برا  سرش
 . گفتم:رمی زبانم را بگ یاما نتوانستم جلو  می کردم. نخواستم بگو

   ف؟ی کث یایدن نی ا  ی تو یچرا اومد  -

 و ادامه دادم.  دمیاز ته دلم کش  یآه سپس

 یخوب ن یپدر و مادر به ا هی . تو یستی. و حتمًا نیبخت نباش اهیمثل من س  دوارمیام -
 ره؟ ی خوشبخت شدنت رو بگ یتونه جلو یم ی. چیدار

اش نشاندم. آرام زمزمه   یشانیپ ی رو یصورتش خم شدم و بوسه ا  یزدم. رو  یلبخند
 کردم: 

 باشه؟ ؛یمنم خوشبخت بش  یبه جا  دیبا -

بزرگ و   یبلند شدم و به اتاقش نگاه کردم. دور تا دور با عروسک ها   نیزم ی از رو  سپس
 پر شده بود.   گر ید یها  یکمد و اسباب باز  کیکوچک و  

کردم؟ کجا را داشتم که داخلش   یچه م دیبه بعد با نیشد. من از ا  ده یبر سرم کوب یپتک
اال کجا را  سابق، ح ی بمانم و آنجا را خانه بخوانم؟ من با آن شهرت و آن عمارت ها

 بمانم؟    قمیرف یتوانستم خانه   یم یماندن؟ مگر تا ک  یداشتم برا

  ن یماندن نداشتم. بعد از ا  یجا را برا  چی. هدیرا خراش  میبود که گلو  یغیمثل ت  جوابش
ماندن    یرا برا  ییجا چیه  ،یهمه بدبخت نیهمه تالش و ا   نیهمه سگ دو زدن و ا

 دارد.   یبود چه سرنوشتخانمان بودم که معلوم ن یب کی نداشتم. 

فکر به سرم بزند و به   نیخواستم ا  ینم یحت نم،یچشم بب نیخواستم آرتا را به ا ینم
  ینم داری وقت ب چیشد چه؟ اگر او ه ینم داریوقت ب چیبعد از او فکر کنم، اما اگر او ه
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خراب   یسابقه   کی با  ،یدرآمد و خانه ا چیکردم؟ بدون شغل و بدون ه یشد من چه م
 توانستم بکنم؟    یکردم؟ من بعد از آرتا چه م یچه م  شده…نابود   یآرزو ا یدن کیو با  

پاکشان کردم و   میها   نیاشک خودش را نشان داد. با آست یبا قطره ا  میداخل گلو  بغض
فعالً به  دیرفت اما نبا ی نم ادمیاز   قتیتا به خودم مسلط شوم. حق دمی کش یقینفس عم

 دادم.   یرا از دست م دمی ام  دی. فعالً نبا آوردمش یخودم م یرو

  یو ب یشعور  یب ت ینها نی خواستم آرتا را به خاطر پولش دوست داشته باشم. ا ینم
کس  یبود که او من را با تمام گذشته ام به خاطر خودم بخواهد و من به خاطر ب یشرم
  قتی حق نی حال ا نی ام بخواهمش. اما با ا ی خانمان یام و ب یپول  یام و ب  یو کار

 نداشتم.  یا  ندهیآ  چیمحض بود که من بعد از آرتا ه

  یشدت از خفت و خوار نی. اردیرا مشت کردم و چند ضربه به قلبم زدم تا آرام بگ دستم
  ید یام یآوردن پدر و مادرم کورسو  ادی بودم. با به  دهی روز به چشمم هم ند نیرا تا به ا 

کاره   کیآنها. اما بعد آن نور هم خاموش شد.  شیتوانستم بروم پ یشد. م  در دلم روشن
 شیدستم. پ یمانند رو  یکنند و م یام؟ آن وقت سکته م همن زند میبروم و بگو 

خواهند در مورد گذشته ام بدانند و   یها، م  نیا  یتوانم بروم. هر سه   یخواهرم هم نم
 . میبگو  بی و غر   بیدر مورد آن سرگذشت عج یز ی توانم چ یمن نم

و   ستندیکند ن ی که فکر م  ییبفهمد پدر و مادرش آن ها نکهیشود از ا یم وانهی د نگار
  یشود اگر بفهمد من پدر یم وانه ی را داشته است. د میگو  یکه من م  یپدر و مادر نیچن

  یشوند وقت یم ر یاز قبل پ شتریکرده را کشته ام. پدر و مادرم هم ب یپدر شی که برا
بوده   یقاتل  کی عاقم کنند اگر بفهمد من    دیام و شا داشته یدردناک  یبفهمند چه گذشته  

 شود.  یشود. نم ینم نگونهیام که زندان هم رفته. ا

  نیتوانستم اما ا  یرا باخته ام. نم زمیباره همه چ کیتوانستم باور کنم که به  ینم
 را باخته بودم.  زمیمحض بود. من همه چ  قتی حق
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. چند ضربه  دمیکش قیبروند. باز نفس عم رونیافکار از ذهنم ب   نیرا تکان دادم تا ا سرم
نقطه   نیافکار را به دورتر  نیکردم ا  یبه صورتم زدم و با قورت دادن آب دهانم، سع یا

 کردم.    یها فکر م  نیبه ا دینباذهنم بفرستم. فعالً  ی

  یرفتم. داخل آشپزخانه رفتم و رو رونیب سانی جگر گذاشتم و از اتاق آ یرو  دندان
 گفت:  دنمیبا د داینشستم. آ یصندل

 ؟ ی منتظر موند یلیکردم. خ  ری د نی هم یزنگ زده بود. برا  دیمهش -

 آب هم به دستم داد.  وانی ل  کیگذاشت و   م یقرص را جلو ورق 

 شده؟   ی زیگفت، چ یچ -

 دستش رو تکون داده.  یاز انگشتا   یکیآرتا بوده، آرتا  شی پارسا پ یوقت  نکهیمثل ا -

 .دمیجه میاز جا  یگذاشتم و با خوشحال زی م  یآب را رو وانیل

 گفته؟   یخب؟ دکتر چ -

 ذوق گفت:  با

 . ادی هوش مبه  یانگار خوب شده. گفت به زود  تشیخدا رو شکر وضع  -

را شکر کردم. نه به خاطر نجات خودم، بلکه به خاطر نجات آرتا. به خودم قول دادم   خدا
 را.  نشیبهتر نِ ی بسازم. بهتر  شی را برا یزندگ نیکه بهتر

را   م یکرد. لب ها رییاش تغ  افهیشد و ق یجد  دایکه آ  مارستانیب میبرگرد میبگو خواستم
خشکش نگاه   ی افهیترسند، به ق یکه از مادرشان م ییداخل دهانم بردم و مثل بچه ها 

 گرفت و با هشدار گفت: میجلو تیکردم. انگشتش را با جد

 . ومدهی. فعالً به هوش نششی پ میر یشب م ،یکن یاستراحت م کمی.  یمحاله بذارم بر -
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  داریبند خواب بودم. بعد از ب  کی ه شب خسته بودم که از ساعت ده صبح تا دوازد نقدریا
کار دستم ندهد و گند   دنمیبند خواب کی رساندم تا   یبهداشت سی شدنم، خودم را به سرو

 نزنم. 

که   یشده بود. هنگام دتریو دردشان هم شد  شتریچشمانم ب ینگاه کردم. سرخ نهیآ به
خسته بودم و   سوختند. هنوز هم یخواب بودم ازشان اشک آمده بود و االن به شدت م

 هم که شده دوباره بخوابم. گرید  یساعت یخواست برا  یدلم م

که چشم   ی صورتم را با حوله خشک کردم، در حال نکهیبه سر و صورتم زدم و بعد از ا  یآب
رفتم. کش و   رونیب یبهداشت سی کشان از سرو ازهی خم دم،یمال  یدردناکم را م ی ها

 رفتم.  ییرا ی . سپس به طرف پذدمیام را کش یبعد  ی ازه یبه تنم دادم و خم یقوس

بود، با   ستادهی ا  ییرایوسط پذ   یکه تلفن داخل دستش بود و با خوشحال یدر حال دایآ
به عقب برداشتم و هول شده    ی. با دهان باز مانده، قدمدیکشان به طرفم دو  غیج دنمید

 : دمیپرس

 شده؟  یچته؟ چ -

 گم شد.  شی ها غیدر ج میالبته صدا  که

  د،یپر ی م ن ی که باال و پا ی در آغوشم گرفت و من را به خودش فشرد و در حال سفت
در وجودم پخش شد. به  یاش حس خوب یگفت. از شاد یم غیرا با ج یاصوات نامفهوم

  یکردم. در چشم ها  شیاز خودم جدا  یوارد کردم و به سخت یفشار آرام شی پهلوها
 نگاه کردم و گفتم:  انش ی خوشحال و گر

 شده.  یآروم باش بگو چ  -

 زد.  ادیفر  یمخصوص خودش، از شاد  غیج غیج با
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 داداشم به هوش اومده.  شه؟یآرتا به هوش اومده. باورت م -

 یکه از خوش  یخوشحال نخواهم بود. در حال نقدریوقت ا چیه گر یکردم د   یم احساس
 و گفتم:  دمیبه سرم کش یچه کار کنم، دست دیدانستم با ینم

 واقعًا؟   -

که داخل دستم  ی. با دردستمی گرفتم تا بفهمم که هنوز خواب ن میاز بازو  یشگونین
 ذوق زده و هول شده گفتم:  د،یچیپ

 شه.  یبشه من نباشم ناراحت م  داری. االن بمارستانی ب میپس بر -

 مبل پرت کرد و گفت:  یرا رو  خودش

 بخوابم.  گهید  ریدل س هی خواد  یمن دلم م  ه؟یچ مارستانیب -

 رفتم. گفتم: شیرا به کمرم زدم و جلو  دستانم

 ؟ یبخواب ادیدلت م یچجور  ؟ی کن یم یشوخ -

 آمد و گفت:  رونیشده بود، از اتاقش ب داری ما ب یها   غیج یکه انگار از صدا سانیآ

 ن؟ یزن یم غی شده چرا ج یچ -

دست راستش چشمش را  کرد و با  یو منگ نگاهم م  جیگ  یطرفش برگشتم. با حالت به
 . با ذوق به طرفش پرواز کردم.  دیمال یم

 خاله جون.   یتو چقدر خوشگل -

به   ینرم. بوسه ا  یدر آغوشش گرفتم و به خودم فشردمش. تپل بود و حساب سپس
 لپش زدم که گفت: 

 خاله.    یتو هم خوشگل -
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اما خطاب به   سانی و رو به آ  دمشیاش. محکم بوس  یزبان نیریش ی غش رفت برا  دلم
 کرد، گفتم:  ینگاهمان م  یکه با ذوق و با مهربان دایآ

 شد مامانتم مثل تو مهربون بود آخه؟   یم یچ -

 و ادامه دادم:  دمی لب برچ  سپس

 گرفته انگار.   یری. اسنمیذاره من برم شوهرم رو بب یخاله جون؟ نم ینیب یم -

 و گفت:   دیهم لب برچ او

 خاله؟   یچ یعنی یری اس -

 شده اش را نوازش کردم و گفتم:  شانیپر  یموها 

 بره.   یو نذار یرو محکم نگه دار یکی نکه یا  یعنی یری اس -

 کوچکش را خواراند و با نگاه به مادرش و بعد به من گفت:  سر

 ؟ یر  یاالن تو رو نگرفته که. همه جات آزاده. پس چرا نم  یول -

 فکر کردم. بعد گفتم: یاش. کم یقند  یکردم برا  یضعف م داشتم

 برم؟  یخوا  یم یعنی -

فشارش    یخواست حساب ی. دلم م دمیرا تند تند به چپ و راست تکان داد. خند سرش
 بدهم و در آغوشم لهش کنم! 

 همان طور که با تلفنش سرگرم بود، خطاب به من گفت: دایآ

االن که وقت  اما   ششیخواد االن برم پ یرها؟ خودمم دلم م یاریدر م یچرا لوس باز  -
فعالً  یعن ی. پس  ستیبعدم احسان خونه ن ؟یچ  میبگ میبر ی. نصفه شبستیمالقات ن

 . ی تا فردا ظهر صبر کن  دی. با میندار نیماش
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  میتوان یاسنپ هست و م  ایخدا رو شکر که هنوز آژانس  میاعتراض کنم و بگو خواستم
 من هم کنجکاو شدم.  سانی که با حرف آ میاز آن ها استفاده کن 

 بابا کجاست مامان؟  -

 که گفت:  می نگاهش کرد  منتظر

 . نایمادربزرگ ا  ش یمامان. رفته پ ادیامشب خونه نم -

 : دیپرس سانی گرفت. آ دلم

 چرا؟  -

 گرفته گفتم: یدوخت که پشت بندش من با صدا سانیکجش را با خشم به آ نگاه

 به خاطر من رفت نه؟ رفت که من راحت باشم؟  -

  یرا دو طرفش رو شیرا کنار گذاشت. دست ها  یبه طرف من آمد. گوش  نشیشرمگ گاهن
 به من گفت: ره ی مبل گذاشت و خ

. رفت که مزاحم  ریحساسه. تو رو خدا به دل نگ  یلیخ زایچ  نیا ی که. رو  یدون یم -
 نباشه. 

نوز  که ه سانیناراحت نشود. سپس به آ  ن یاز ا شترینگفتم تا ب چیرا تکان دادم و ه سرم
 زد. دستش را گرفتم و گفتم:  یچرت م  ییبود نگاه کردم. همان طور سرپا جیگ

 خانم؟  سانی آ میبخواب میبر -

را   یکردم حداقل چند روز  یهم بدون مخالفت همراهم آمد. مرا بگو که داشتم فکر م او
توانستم مزاحمشان شوم؟   ی . چطور میخام الی باشم. اما چه خ قمی توانم مهمان رف یم

 مرد را از همسر و دخترش جدا کنم و مهمان مادرش بکنم؟    کیتوانستم   یچطور م
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  یم ش یرا رو شیتختش بخوابد. همان طور که داشتم پتو  یکمک کردم تا رو  سانیآ به
 : دمیپرس دمیکش

 ؟ ی کرد یم  کاریامروز که من خونتون بودم و همش خواب بودم، چ -

را دانه   شی باز بودند، انگشت ها  مهین شی و همان طور که چشم ها  را باال آورد دستش
 به دانه شمرد و صادقانه جواب داد: 

  یدلم م یلی. بعدم چون خدمیصبحونه خوردم. بعد نشستم برنامه کودک د  یاول کل -
نگات کردم. مامان بهم گفت   کمیباال سرت و    میبا مامانم آروم اومد نمت،یخواست بب

گفت    ی. مامان میسر و صدا کنم. منم کل روز ساکت موندم تا تو راحت بخواب  دینبا
 .  یخسته ا  یلیخ

 :دم یپرس ی کنجکاو با

 د؟ یمامان خسته نبود؟ نخواب -

 گفت:  دهیبرچ یرا در آغوشش گرفت و با لب ها  خرگوشش

 . منم کل روز تنها بودم.  دیبهم نهار داد خواب یاونم وقت -

در دلم انداخته بود نوازش کردم و مثل خودش با   عی سر یلیکه خ یرا با محبت سرش
 لحن بچگانه گفتم: 

به خاطر تو تموم شد. االنم من ساکت   میاستراحت کردم و کل خستگ یعوضش من کل -
 باشه؟ ،یمونم تا تو بخواب یم

را بست. من هم تا خود صبح کنارش ساکت ماندم و   شیگفت و چشم ها   یباشه ا آرام
 که در سرم بود فکر کردم.   یشدم و به هزار فکر رهیخ به صورت معصومش

 

 *** 
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  یاستفاده کردم و رنگ  دایوقت صرف صورتم کردم. از لوازم آ   ینشستم و حساب نهیآ  یجلو
به   یبرود و صورتم رنگ و لعاب نیاز ب میروزها  نی ا  یبه صورتم زدم که باعث شد پژمردگ

 . میبرو  مارستانیتا به ب  می. ساعت دو بعد از ظهر بود که به راه افتاد ردی خودش بگ

بهتر از قبل بود. سرش   یلیخ یلیخ تشی. وضعمیدر را باز کرد و وارد اتاقش شد دایآ
 حال، حالش خوب بود.  نیشده بود و دستش هم گچ گرفته شده بود اما با ا  یچیباندپ

کنارش بودند، بهمان خوش آمد گفتند و نگاه  که  دیلبخند زد. پارسا و مهش  دنمانید با
  دینفر داخل شده بودم، رس ن یهمه گذشت تا به من که آخر  ی خودش هم با لبخند از رو

 مکث کرد.   میو رو 

.  ستادمی شد را پررنگ تر کردم و کنارش ا یلبم برداشته نم  یکه از رو یهم لبخند  من
 گفتم:

 حالتو.    نیا نمینب -

 اب داد: جو فیضع ییهم با صدا  او

 . یچشمات رو ببند یتون ی اما تو م  ستینه دست من ن ای  ادیسرم ب  ییبال هی  نکهیا -

 لبخندم غر زدم:  یکردم و با ته مانده  اخم

بعد از  یبه بعد به چپ و راست نگاه کن نی دارم تا تو از ا یچشمام رو باز نگه م -
 رو بلده.   ن یهم ا  مش یاورد یکه ن یسانی. به خدا اون آ یرد ش ابونیخ

 حرف من گفت:   دی تا یبرا  دایآ

 آره داداش اونم بلده.  -

 و گفت: دی خند پارسا

ده   یرد شه. اونم قول م ابونیاز خ  دیبا  یبه بعد چجور نیدم از ا  یم   ادیخودم بهش   -
 ِمن بعد حواسش رو جمع کنه.  
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 ادامه داد:  سپس

. حاال ما  دنیهم ادامه م هیبق  یگی م یزی چ هیتو رو خدا زن داداش. تو  الیخ یبابا ب -
احمق برده    یبدبخت فلک زده   نیکه شما خودت هوش از سر ا  می ار یهم به رومون نم

 نکن.  تی مغز و خر من رو اذ یداداش ب  نقدریا گهی تو هم د ی ول  ایبود

   م؟ینبود  م،یها بود یشوخ نی. محتاج ا مید یخند همه

 گفت: احسان

 عاشق دفاع کردنتم.   یعنی -

 هم با خنده گفت:  دایآ

 طرف. یزنه به کل سر تا پا  یکنه، هم گند م یهم دفاع م -

 که تا االن ساکت بود، توجه همه را خودش جلب کرد و گفت:  دیمهش

 با هم خلوت کنن؟  کمی  نایا  رونیب میبر  ستی دوستان بهتر ن -

 شاره کرد.  هم با چشم و ابرو، به من و آرتا ا بعد

بروند.  رونی صدا باز شد و دست احسان را گرفت تا ب  یمعنادار و ب  یلیخ دایآ شین
 حرف دلم بود!    دیمهش ی حرف عاقالنه  نی مانعشان نشدم چون واقعًا ا

خواست به   یبرد. م رونشی زحمت و کشان کشان ب یبا کل دیرفت. مهش یاما نم  پارسا
کوچک دخترها، که   ی! درست مثل برادرهامیفتیقول خودش کنارمان باشد تا به گناه ن

خواهند با هم حرف بزنند و سنگ   یکه پسر و دختر م یو در هنگام  یهنگام خواستگار
  یحرف زدن هم بهشان نم یو اجازه   نندینش یم   نشانیروند ب یرا وا بکنند، م شانیها

 دهند. 

اش را که   رهی، نگاه خندانم از آن گرفتم و به صورت آرتا دادم. نگاه خبسته شدن در با
 مقدمه گفت: یرا صاف کرد و ب  شی کردم، گلو ریغافلگ
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 دلم برات تنگ شده بود.   -

آن طرفش نشستم. به صورتش زل زدم و غرورم را که   یصندل  یرا دور زدم و رو تخت
 هنوز پا برجا بود، کنار گذاشتم.  

 شده بود.  منم دلم تنگ  -

انداختم. غرورم را کنار گذاشته بودم اما حرف زدن از احساساتم هنوز هم   نی را پا نگاهم
 سخت بود.   میبرا

هم همش   نی هم ی. برا میاز کنار هم بودنمون استفاده نکرد میکنار هم بود ی وقت -
بار تو تنهام   نیهمه که من ولت کردم و رفتم، ا   نی ا  دمیترس یعذاب وجدان داشتم. م

 . یبذار

 . گفتم: دیلرز  یم   شیزل زدم. مردمک چشم ها  شیبار به چشم ها  نیا

 . یممنون که به حرفم گوش کرد -

 دانست گفت:  ینم یزی که انگار چ  یحال در

 کدوم حرف؟  -

 ینم ادش ی باشد به  دهیاگر هم شن ا ی. دهیرا نشن میکدام از حرف ها  چیدانستم ه یم
 کنم. اخم کردم و با سوءظن گفتم:  تشیاذ  یآمد بخواهم کم ی. اما بدم نمدیآ

 اد؟ ینم ادتی  یچیه یعنی -

 بار پلک زد و بعد گفت:  چند

 نه.  -

 نازک کردم و گفتم:  یچشم پشت

 . نی واقعًا. آفر  نی آفر -
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 . ادیب  ادمی حاال بگو تا  -

 و گفتم:   دمیبرچ لب

تو دلم بهت  م،یاستراحت کن  کمیتا   دایآ یخونه  م یرفت یم میصبح که داشت روز ید -
حرف من رو گوش   ؟ ینشد داریبه خاطر من ب یعنی. یباش داریبرگشتم ب ی گفتم وقت

 ؟ ینکرد 

 بعد که خنده اش کم رنگ شد گفت:  یخنده. محو خنده اش شدم. کم ریزد ز  یپق

دلت   ی . تو کما بودم مثالً. بعدم تو توهوش بودم  یِد آخه دختر خوب، من اون موقع ب -
 بفهمم؟  دیبا  یمن چجور ؛یگفت

.  دیرا به ندانستن زدم و شانه باال انداختم. دست سالمش را باال آورد و لپم را کش خودم
نازک   شیبرا  یبرد. پشت چشم نی به در خورد. آرتا دستش را پا یلحظه تقه ا نیدر هم

 کردم. خودم را جمع و جور کردم و گفتم: 

 . دی بفرما -

 داخل آمد و آمد بست نشست کنار آرتا و گفت:  پارسا

 . وقتتون تموم شد.  گهیبسه د -

 *** 

 

 هفته بعد«   کی»

 »آرتا« 

  یتوانستم. م یبود که هنوز م ن یسخت بود که بخواهم حرکت کنم اما مهم ا  میبرا  هنوز 
بود، ببرم.   میها  ییتنها  یکه همان خانه  دشی جد  یخانه  دنید ی خواستم رها را برا 
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معذبشان   نی از ا  شتریشد ب  ینم گریو د  میو احسان شده بود  دایچند روز، مزاحم آ  نیا
 که قرار بود آرامشگاهمان باشد.    یی. همان جامی رفت یخودمان م یبه خانه  دی. بامیکن

ند. خودم فعالً آنقدر هم سر پا ک یرا به دستش دادم و خواستم که او رانندگ چیسوئ
  یشوم. سپس خودش هم رو   نی کار را بکنم. کمکم کرد تا سوار ماش ن ینبودم که بتوانم ا

 راننده نشست و کمربندش را بست.  یصندل

 ترسم کنترلش از دستم خارج بشه.  یچند وقته نروندم؟ م یدون یم -

ام بودم،   یمنیبستن کمربند ا  یزدم و همان طور که با دست سالمم در تالش برا  یلبخند
 :گفتم

تا   یکار رو بکن نی. پس چه بهتر که هر چه زودتر ا یدوباره شروع کن دی باالخره که با -
. نگران نباش من  یترس یازش م  شتر یب یازش طفره بر  شتری. هر چقدر بزهیترست بر 

 . حواسم بهت هست. نجامیا

و زمزمه وار   دیکش یبست. سپس آه میخورد را از دستم گرفت و برا  ی که جا نم یمربندک
 که من هم بشنوم گفت:   یاما طور

 . ادی بدم م یاز رانندگ -

 م،یآمد رونی آپارتمان که ب نگیاستارت زد. آرام دنده عقب زد و گاز داد. از پارک  سپس
داخل خانه حبس شدن و دمنوش و   هفته  کیپنجره ام را باز کردم و اجازه دادم بعد از 

 به مغزم برسد.   ژنی اکس  کمیخوردن،  یمقو  یغذاها 

کرد.    شتریرا ب نیآمد سرعت ماش ادشی  زیرفت و بعد که دوباره همه چ یآرام م اول
است اما   کی و تار  ریدلگ یل یدانستم آنجا االن خ یگفتم. م شیآدرس خانه مان را برا 

از   کی گرفت که کدام   یم میبعد خودش تصم د،ید  یخانه را م دی نداشتم. اول با یچاره ا
 اسبابش را عوض کند.
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  زیپخش گذاشتم و همانطور که حواسم به همه چ یرا رو  یمیدست آزادم، آهنگ مال  با
به آهنگ گوش   ندازد،یدردسر تازه ن کی تازه کارمان ما را به  ی وقت راننده   کیبود تا  

 سپردم.   

 

   رانی تو گشته ح یمن، پ چشم

 زان یتو گر  ریهمه، به غ از 

 تو، شب ستاره باران  چشم

 شده خالصه در آن آسمان،

 

اش هم   یاو هم در آهنگ غرق شده و در همان حال حواسش به رانندگ  دمید  یوقت
 هست، گفتم: 

 اومد؟  ادتی  زی همه چ  یدید -

 زد و گفت:  یلبخند

که، قبالً هم که خودت راننده م   ادتهیکردن رو نداشتم.    یرانندگ یوقت حوصله  چیه -
 . یبود

 

 ! دمیتو را که د  دم،یبر یشب  ا،یاز تمام دن من

 ...دمیتو را که د دم،ی چه ها ند  ت،ی چشم ها انیم

 دم یتو را همان شب، که دل سپردم، به جان خر  غم



 ت ی مامور 

 
464 

 

 دم یتو را که د دم،یبه جان تو من، به جان رس قسم

 

ذارم    ینم گهی مخلص چاخلصتم دربست. فقط دستم خوب بشه دبه بعدم   نی از ا -
 . یکن یرانندگ

 کرد و گفت:  یفیظر اخم

 شم!  یراننده ات م یتو فقط خوب شو. تا عمر دار -

  یگفتن ها  زمیاز عشقم و عز  ی خال نکهیبا ا  مان ینگفتم. چقدر حرف ها چیزدم و ه لبخند
 نشست.   یبود، به دلم م یمصنوع

 

 که بردم از دل، غم را…  فرهادم،

 دلم را  یزن ینم یول ،ینیریش

 کنار تو معنا شد  آرامش،

 شد  بایکنار تو ز  میایدن

 

  شهیهم ی برا گریرخ رها نگاه کردم. او حاال د میآهنگ چقدر وصف حالم بود. به ن  نیا
شد   یمن م  یبرا  شهی هم یمانده بود و بعد برا   گریکار د  کی من بود. اما نه! فقط   یبرا 

مانده بود و   گریکار کوچک د  ک ی . فقط  ردی توانست او را از من بگ ینم  چکسی ه گریو د
  یاتفاقات گذشته تمام م یشد. همه  یتمام م کمانیتار  یگذشته ها  یبعد از آن، همه  

 . دمانیجد یشد شروع زندگ یشروع دوباره، م کی شد و 
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 ! دمیتو را که د  دم،یبر یشب  ا،یاز تمام دن من

 دم… یتو را که د دم،ی چه ها ند  ت،ی چشم ها انیم

 دم یتو را همان شب، که دل سپردم، به جان خر  غم

 دم یتو را که د دم،یبه جان تو من، به جان رس قسم

 

 دم« ی تو را که د - »راغب

 

 *** 

دهان باز چراغ را روشن کرد و داخل رفت. نگاه متعجبش را دور تا دور خانه گرداند و   با
 گفت: رتیبا ح

 نقدری من هم ا  یبا خودت؟ حت یکرد  کاریتو بعد از من چ که؟یتار نقدریچرا ا نجایا -
 بخرم.  اهی رو س لمیوسا  یافسرده نبودم که همه 

  ی من که همان لحظه رو یتاسف به اطراف نگاه کرد و نگاهش سرزنشگرش را به رو  با
 مبل نشستم، سوق داد. مثل کودکان خطاکار نگاهش کردم و گفتم: 

  مارستانیکم مونده بود کارم به ت  گهی. دیحالم رو بفهم یبخوا  یمن نبود  یتو که جا  -
 م.  زد یتو خودم و دم نم ختمیر یرو م زیبکشه از بس همه چ

 بود، نگاه کرد و با مالمت گفت:  زیم  یرو یِ گاریکه داخل جاس ییگارها یته س به

 . یکرد  یو همه ش رو دود م یزد  یدم نم -

 اجازه بدهد از خودم دفاع کنم، ادامه داد:  نکهیو بدون ا دیکش یآه
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 یزندگ نجا یا  تی وضع نیتونم با ا  یمن نم  یتموم شده. ول یهمه چ  گهی. دالیخ یب -
 .  یرنگ یایدن هی. م یرو شروع کن دیجد  یزندگ هی دیاکنم. ب

 سر دادم و گفتم:  زی م یرفت. نگاهم را رو  یم جی گ یهنوز گاه سرم

  یچیو ق ش ی ر گهی. دیعوض کن یو هر کدوم رو خواست  ینیرو بب زیآوردمت که همه چ -
 دست خودت.  

بود داخل   میپا  یکه به من افتاد، با هول کنارم نشست. دست سالمم را که رو  نگاهش
 گفت:  یدستش گرفت و با نگران

   ؟ یشد یجور  هی هو یچرا   ست؟ی حالت خوب ن -

  نانیپر اطم  یاش به دلم نشست. به چشمان خوش رنگش زل زدم و با لحن ینگران
 گفتم:

 من خوبم. نگران نباش.   -

 تر کرد. گفت:  یشتریب  یگرداند و لبش را با نگران یمعلومنا  یرا به نقطه   نگاهش

 شه.   یجوره نم چیشه. ه ینم یجور ن ینگرانم آرتا. هم -

دانستم. دست آزادم را دورش حلقه کردم و او را داخل بغلم جا  یرا م لشیبود. دل کالفه
و   دمیاز عطرش کش  یقیکرد. نفس عم هیبازو ام گذاشت و به من تک  یدادم. سرش را رو 

 گفتم:

 ؟ ی گیت م یپدر و مادر ناتن یعنیبه خاطر پدر و مادرت…  -

 سکوت کرد و بعد گفت:  یکم

تونم ازدواج کنم؟ در   یاون ها م  ین اجازه  اونا بزرگم کردن، به گردنم حق دارن. بدو -
 تک بچه شون باشن؟   یعروس  ی تو دی. اونا نبا مینگرفت یضمن، من و تو هنوز عروس
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و ادامه   دی کش  یکردم. آه یکار را م نیخودم ا  د،یکش  ینم ش یبحث را پ نیخودش ا اگر
 داد:

موندم با    گهیطرف د هی. از نمشونیخواد بب یدلم م  یکنم. از طرف کاریدونم چ ینم -
  گهید  یکیباشه اما اون  شم یخواد نگارم پ یدلم م  یکنم. حت کاری چ فمیکث یگذشته 
االن   نی. من همنهیتونم اجازه بدم من رو بب یوجه نم چی. به هنهیمن رو بب  د یاصالً نبا

بحث   یداغون نشه. ول  شیو زندگ  نهیهم براش وجود ندارم. پس چه بهتر که من رو نب
که نمرده تا آخر   ینکردن بخوان به خاطر داغ کس یدرم فرق داره. اونا که گناهپدر و ما

 بهشون بگم.  دیبا یعمرشون زجر بکشن. فقط موندم چطور 

 را جز من نداشت.  یکس چیسوخت. از همه جا طرد شده بود و ه  یم  شیبرا  دلم

براشون   خاله و عمو و در موردت  شیرم پ یاوضاعم رو به راه بشه. هم م  کمیبذار  -
خونه رو جمع و جور   نی دست بوسشون. هم ا می ر یکنم، هم با هم م یم  ینیمقدمه چ

 . میکن یم یهم عروس  م،یکن یم

ده برابر شد. همانطور که صورتش   کبارهیسرش را باال آورد. ضربان قلبم به  طنتیش با
 بودم، گفت:  شی مقابل صورتم قرار گرفته بود و محو چشم ها

 ذارم رو دستتا. خودت رو آماده کن.   یخرج م یلیخ -

  نهیس یکه داشت به قفسه   دمیشن یقلبم را م  یسرم را تکان دادم. صدا  یحواس یب با
  یقیبرد نفس عم  نی بدود. سرش را که دوباره پا رونی خواست ب  یو م  دیکوب یام م
برگردد   شی و آب دهانم را قورت دادم و لبم را محکم گاز گرفتم تا حواسم سر جا  دمیکش

 نکنم.   ییو خطا

 توجه به حال و روز من، گفت:  یب

  لی وسا  یسر  هیافتم دنبالش. فقط   ی رو بدم بره. خودم از فردا م لی خوام کل وسا یم -
تونم جمع و    یرو خودم م شی باق گهی. دمیتا با هم بخر  یباش دیهست که خودت هم با

 جور کنم. 
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  یی. با صدا دمیترس ی. از خودم مدمیترس یزد. م یبه حال بدم دامن م ش یموها عطر
 گرفته گفتم: 

   م؟ یبر  گهید -

ه از و چ دیدانم چه در صورتم د  یمن، نم ی افهی ق دنیتعجب نگاهم کرد و بعد با د با
 یکه دستپاچه شده بود و نم یاز کنارم بلند شد. در حال  عیخواند که سر  میچشم ها 

مبل انداخته بود پرواز کرد و آن را از  یکه رو  فشیکند، به طرف ک ی دانست دارد چه م
 مبل چنگ زد. بعد در همان حال گفت:  یرو

 .  میآره آره بر -

 مبل گذاشتم، آرام بلند شدم و گفتم: یاز خنده، دستم را رو   یا هیو ته ما   یشگفت با

 ؟ ینیبب یخواست یاتاقا رو نم -

حالت صورتش عوض شد و هول    عاً یرفته بود اما سر  ادشی و  ندیخواست بب یکه م انگار
 زده گفت:

 .  نمشونیب یم  امیم  رمیگ  یرو ازت م دی. حاال بعدًا کلگهی. دو تا اتاقه د هینه چه کار -

خواست.    یم طنتیش یتکان دادم. کنارش رفتم. دلم کم  یپوست ریز  یا با خنده ا ر سرم
که به رو به رو   یبه عقب رفت. از ترس و در حال یشدم، کم کشیاز اندازه که نزد شیب

جز   یو فاصله ا  دیچسب واری شده بود، نفسش حبس شد. آنقدر جلو رفتم تا به د رهیخ
و لرزانش قهقهه    دهیاخل گاز گرفتم تا از حالت ترسنماند. لبم را از د نمانیوجب در ب  کی

 سر ندهم. 

 بردم و زمزمه وار گفتم: کی در همان حال ماندم. سرم را نزد یکم

 باشه. -
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که داخل   ید یشد و تعجب هم در صورت هراسانش نقش گرفت. کل یاش سوال افهیق
توانستم   ینم  گریو بعد هنگ کرد. د دیصورتش گرفتم. اول ترس  یجلو  عی دستم بود را سر

داشت کنترلم را به دست   گریعطرش هم د ی خنده ام را کنترل کنم. بو  نیاز ا  شیب
 شدم.  یم  تی اذ  شتریچون خودم ب  نبودکردنش به صالح  تی اذ  شتریگرفت. ب  یخودش م

 وار  گفتم:   زمزمه

 . گه ی د ری . بگیریگ یرو ازم م دیکل یگفت -

را داخل دستش  دیبتواند نفس بکشد و تکان بخورد. کل سرم را عقب بردم تا  سپس
نتوانستم   گری رفتنم د رونیرفتم. با ب  رونیگذاشتم و سپس خودم جلوتر از او از خانه ب

 ترسان و لرزانش، قهقهه ام به هوا رفت.  ی افهی آوردن ق ادی خودم را کنترل کنم و با به 

 

 

 »رها« 

لوازم بزرگ تر، آرتا    یخانه بودم. برا یلوازم برا  نی روزها مشغول گشتن به دنبال بهتر  نیا
  یخواستم که او هم نظر بدهد. آن خانه فقط خانه  یکردم و م یرا هم همراه خودم م

هم هر وقت فرصت   دایبخرم. آ ییلوازمش را خودم به تنها  یمن نبود که بخواهم همه 
آمد و   ی کمکم م  یشد، برا  ینانه و مادرانه اش خالص مز  یها  تی کرد و از مسئول یم

 کرد.  یام م ییلوازم، راهنما   دنی خر یبرا 

خودشان را به  یرنگ خانه جا کی تار  ی  هیکه خانه آماده شد و اثاث دیطول نکش ادیز 
  باتریشد هم ز  یم  دهیخانه هم بزرگ تر د یو خوش طرح دادند. حاال فضا  یاسباب رنگ

 و پر نورتر بود. 

  یبرا یاد یهفت سال وقت ز   نیگفت در ا  ینداشت. م یرا شکر که آرتا مشکل مال داخ
داشت که در   یخوشحال یجا نیداشته و ا  مان ی زندگ یپس انداز کردن و فکر کردن برا 
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شد که بخواهم به   یلحظه هم از فکر من خارج نشده بود. باعث م کی سال،   زدهیس  نیا
  یتمام "نامرد" ها  ی" که خدا به جای "مرد  نیاخودم ببالم و خوشحال باشم از داشتن 

 ام فرستاده بود. یزندگ

استفاده    یبود. نه از الفاظ به قول آرتا مصنوع ی میهنوز مثل دو دوست صم ارتباطمان
لحظه   کی   میکه بخواه میبود ده یکش  ی. هر دو آنقدر سختمینه محتاجش بود میکرد یم

لحظه در  کی کرد اگر آن   ینم یفرق مانی. برا میبشمار متیدر کنار هم بودنمان را هم غن
در  ،یو ذهن  یفکر یدغدغه   چیه یکه حاال ب می شد. مهم ما بود یم   یسکوت هم سپر

 . میشد  یکنار هم قرار گرفتنمان آماده م ی و برا  میکنار هم خوب و خوشحال بود 

و اسم   لدایگفت اسم مادرم    یپدر و مادرم رفت. م دنید  یبود که آرتا برا  شیروز پ چند
عکسشان در کنار خودم هم   دنی حاال هم دوستشان داشتم. با د نیپدرم رضاست. از هم

خواستم   یآورده بود و نشانم داده بود. م میرفت. آرتا عکس را برا   شانیدلم برا  شتریب
تر بودند. آرتا  یواقع  یگریکه از هر پدر و مادر د یزودتر کنارشان باشم. کنار پدر و مادر

سال،   نی بار بعد از چند نیاول  یخشن با او برخورد نکرده اند و گفت که برا ادیگفت که ز 
خوشحال شدم دروغ نگفته ام.   میداشته اند. بگو  یکه نه اما مالقات خوب مانهیصم  دارید

  بیفر ی برا  یزی و چ  دنیترس  یبرا یزیکه چ یم آن هم هنگا  میدروغ بگو دیاصالً چرا با 
 دادن وجود ندارد؟ 

فرستادم و او   یبوسه ا  شیکه شد، از دور برا  ادهینگه داشتم. پ سانی مهد کودک آ   یجلو
دست تکان داد، به   مانیکرد و برا  یو مادرش خداحافظ  دیاز من و مهش  نکهیهم بعد از ا

 : دمیکه پشت نشسته بود، پرس دیو مهش  دای. خطاب به آدیداخل دو 

 م؟ ی بر  یزود  نیبه هم  م؟یکن کاریخب چ -

 رد کرد و گفت:  یدو صندل نیسرش را از ب  دیمهش

 سوال رها. هی -

 داد. هیها تک یرا به صندل شی ها دست
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اش شده بود اما معلوم بود که   یمشغول گوش  دایطرفش برگشتم و منتظر شدم. آ به
 حواسش به ما هم هست.  

 جانم بگو.   -

 گفت:  دیمهش

 ؟ یکن کاریچ یخوا  یحل شد، م یهمه چ نکهیبعد از ا -

 تعجب نگاهش کردم.  با

 ه؟ یمنظورت چ -

تو   ینی بست بش ؟یکن کاری چ یخوا  یم ن ی. بعد از ایبود سیپل هی تو باالخره  یعنی -
 خونه؟  

 : زدم و گفتم یلبخند

که باعث   یکار چیخواد ه ی خواد. اصالً دلم نم  یفقط دلم آرامش م گهیمن االن د  -
شه رو انجام بدم. اوضاع معده م هم تازه بهتر شده.  یم شترم یب  یاضطراب و ناراحت

رفته؟   ادتی. تازه مگه  مارستانیب دمیببر  دیداشته باشم با یاعصاب خورد  ن یاز ا شتریب
 من ممنوع الکار شدم.

 گفت:  دایآ

 که هنوز حالت خوبه.  یکرد یباز  یجاش هم با خدا پارت نی . تا همیحق دار -

 گفت:  دیمهش

  ی. راحت میسر کارت. اما خب، تو االن پر از تجربه ا   یکه برگرد ستی ن نیمنظورم ا -
باالخره شوهرت  بهمون بکن.  ی کمک هیاوقات   یگاه  گمی. میذهن خالفکارا رو بخون یتون

مثل تو که همه فن   نانی فرد قابل اطم هیسرهنگ شده و به نظرم به   گهیهم االن د



 ت ی مامور 

 
472 

 

  دی. حس مفیا یحال و هوا در م  نیخوبه. از ا  براتداره. خودت هم  از یباشه ن فیحر 
 .  یکن یم  دایبودن پ

 و متفکر گفتم: دمی کش یقیعم نفس

 شه.  یم   یچ نمیحاال بب -

 ؟ یرسون  یم  زیکمک ر  ه ی  یزیم  ری ز  م،یپس اگه کمک خواست -

 زدم و گفتم: لبخند

 باشه حتمًا.  ز یاگه ر -

 گذاشت و گفت:  فشیرا داخل ک لشیموبا  دایآ

انتخاب   یعروس یکدوم تاالر رو قراره برا  مینیبب  می. بر دیزن یچقدر َفک م گهیبسه د -
 . میکن

راحت شده بود   میکردن دوباره برا  یو رانندگ نی را استارت زدم. کار کردن با ماش نیماش
 خسته کننده بود.  میاما هنوز هم برا 

 کرد گفت:  یکوچکش مرتب م ی  نهیکه چادرش را داخل آ  دیمهش

  میما برگذار شد احتماالً مناسب باشه. حاال بر  یکه عروس   ییگفت همون جا یپارسا م -
 . ادی از کدوم خوشت م مینیبب

 گفتم:  یکالفگ با

 اومد.   ی. کاش آرتا هم مارمیسر در نم زایچ نی من که از ا -

 گفت:  دایآ

 م؟ یاومد یچ ینگران نباش پس ما برا  -



 ت ی مامور 

 
473 

 

 هم ادامه داد: دیمهش

  یهمه مدت شوهر بدبخت من رو جا نیهم داره ها. ا یشغل هی   یشوهر جنابعال -
االن   سر بزنه. هیبه اداره    ومدهی کرده و خودش ن یخودش نشونده و مسئول همه چ

 .نهیب یم  ادیاونم م م،یانتخاب کرد نکه یسرش. بعد از ا  خته یکار ر یحتمًا کل

 و گفتم:   دمیخند

 . نهیب یم یحتمًا تو روز عروس  -

 ادامه دادم:   سپس

تا   یدونم. ول یبهتون سخت گذشته م یلیمدت خ ن ی. امیشما ها هم شد یشرمنده   -
 گرده. یبه روال قبل بر م یشه و همه چ یتموم م زیهمه چ  گهیماه د  هی

زنم  یکه م  ستی حرف ها چ  نیو ا   ستین یگفتند مشکل نکهیشان و ا  یابراز مهربان با
 گفتم:

 . قتهی خب. حق گمی راست م -

 : دیپرس دایکردم که آ  یرا نگه داشتم. داشتم کمربندم را باز م نیمقصد ماش  نیاول  یجلو

 پدر و مادرت؟   شیپ ی بر یخوا  یم یک -

 و جواب دادم:   دمیکش یآه

اشتباه   ممیوقت تصم  هیترسم  ی. مادی سرشون ب  ییبال  دنمیترسم با د یدونم. م ینم -
 باشه.

 شه.  ینم یانشاهلل که طور -

 .میو از پله ها باال رفت م یشد ادهیپ  نیسپس از ماش و
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 *** 

به عنوان    یآمد. ماه شیافراد، همان هفت سال پ ی و هوشنگ و باق  یدادگاه ماه حکم
دوم به اعدام محکوم شدند.   فی اول و هوشنگ و آرش هم به عنوان متهم رد   فیمتهم رد 
هم   یشده بود که توانسته بود همه   دایهوشنگ و آرش پ یاز خانه   یادی مدارک ز 

 دستانشان را چه در داخل چه در خارج از کشور لو بدهد.  

و مادرش، که باعث سکته    دایآ  یاز خانه   یمشخص شده بود که آن دزد  اعتراف آرش، با
و آرتا هم شده بود، کار آرش بوده است. از طرف هوشنگ مامور شده بود تا   دایمادر آ ی

کند و به در بسته خورده بود  دایرا پ نگیر یآن خانه را بگردد و مدارک آرتا در مورد دا
که عقل   ییگاوصندوق و در جا   کی ودند و داخل خودش ب یچون مدارک آرتا داخل خانه 

 پنهان شده بودند.  دیرس  یجن هم به آن نم

کرده   ای مه  شانیکه برا  یبه خانه ا ،یبه دو سال حبس محکوم شد و بعد از آزاد غنچه
 شروع کرد.   گری را به همراه چهار دختر د یدیجد  یبودم رفت و زندگ

بود. حق هم داشت.   شانیپر یلیمالقات من آمد، خ یبعد از اعدام هوشنگ برا  یوقت آرتا
فقط   یبود که از زندگ  یخواست او را بکشد. پدربزرگ یبود که م یپدربزرگش بود و کس 

کردن را آموخته بود و حتمًا انتظار داشت تا پسر و   یزندگ وانی حرص و طمع و مثل ح
کدامشان آن را انتخاب نکرده    چیهند اما هخودش را ادامه بد ری خودش هم مس ینوه  

 بودند. 

  نی تا مطمئن شود ا دهیدست و پا زدن هوشنگ را د نیو تا آخر  ستادهی گفت ا یم آرتا
را   شی و تاوان کارها  ردیبم شهیهم یدهد، باالخره برا  ینم لیکه جان به عزرائ یآدم

  یاش طور  افهیگفت. ق یرا م  یگری د زی اش چ افهیگفت از او متنفر است اما ق یبدهد. م
کتک مفصل خورده و نتوانسته در برابرشان از خودش   لفص  کی بود که انگار از ده نفر 

 محافظت کند.  
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کرد اما باالخره با شواهد و مدارک   یآخر اعتراف نم یتا لحظه   نکهیهم با ا  یماه
و تا به االن خودش را پشت چهره   ست ی ن دیگو  یدش مکه خو یمشخص شد که او کس

 پنهان کرده بوده است.  کی تاج ی

و پاداش    عی هر کدام ترف ت،ی مامور  نیبه سرانجام رساندن ا  یبرا  دی و پارسا و مهش آرتا
  رانیرا در ا  نگیر یباالخره توانسته اند باند دا نکهیگرفته بودند و شادمان بودند از ا 

شان خوشحال   یمتعفنش را بخشکانند. من هم از خوشحال ی اه شهیسرنگون کنند و ر 
گروه آرتا   ی اعضا یسروان شده بودند. باق دیدوم و مهش سرگردبودم. آرتا سرهنگ، پارسا  

 بودند. یراض یهم درجه شان باالتر رفته بود و همگ

دارد.   یدانستم که چه اوضاع  یکه مانده بود نگار بود که دلم کنارش بود و نم یزیچ تنها
  چارهیحل شده بود جز نگار ب زی بودند و همه چ دهی درست رس ی جهینت  کی به  گریهمه د

اش چه    یزندگ تی بهتر شدن وضع یدانستم برا   یبود و نم دهیکه هنوز به سرانجام نرس
 انم بکنم. تو یو چه م دیآ یاز دستم بر م  یکار

 .  دمیام، از آرتا در موردش پرس یرفتن نگران نیاز ب یبرا 

 اوضاعش چطوره؟   یدون یم  ؟یاز نگار خبر دار -

خواست زودتر   یخورد و م یچرخ م  زیم  یرو  یغذاها  یهم همان طور که نگاهش رو  او
 گفت:  یدست به کار شود، با حواس پرت

 آره. دورادور ازش خبر دارم.   -

 خودش شد که منتظر گفتم: یساالد برا  ختنیمشغول ر  سپس

 خب؟  -

 داد.  حیسرش را باال آورد و توض  میخالص شدن از دست سوال ها  یبرا 
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هم   شیدو ماه پ یکی نیسر کار. هم  رهی م شینگرانش نباش. از همون هفت سال پ  -
کردم. اوضاع پسره خوبه. هم خودش هم خانواده ش   قیبراش خواستگار اومده. تحق

 هم متوسطه.   شونی. وضع مالنیخوب یآدما 

راحت تکان دادم. پس او هم   یالیداد. سرم را با خ شیدوباره نگاهش را به غذا  سپس
تش  از باب   المیبه او فکر نکنم و خ گری توانستم د یاوضاعش خوب شده بود. حال م

  یداشته باشم و فقط به فکر زندگ یفکر مشغول کی توانستم فقط   یراحت باشد. حاال م 
 خودم باشم.  

  یرنگ درونش را رو  ینارنج ع ی از ما یرا به طرف قاشق داخل خورشت بردم تا کم دستم
 که سرش را باال آورد و گفت:  زمی برنجم بر

که تو براشون    ییها یبده کنه به خاطر یشرمندم م یمادرش کل شی پ رمی هر بار که م -
. بهت گفته بودم که چقدر ازت تشکر کرد؟ هنوز هم همونقدر با محبتاش  یپرداخت کرد 

 کنه.  یشرمندم م

 و رو کردم و گفتم:   ریقاشق و چنگال برنجم را ز  یگوشه   با

 .  یآره گفته بود -

. ممکنه نگار ششینرو پ گهی د  یزندان. االن هم که آزاد شد یبهش نگفته بودم افتاد  -
. بهش گفته بودم به  یکه تا االن کجا بود  ادیب شی مادرش پ  یسوال برا  نی ا  ایخونه باشه 
 . ی ش دهید یترس یو م یزن یبهش سر نم گهیخاطر نگار د

 و به او اشاره کردم و گفتم:   ختمیخودم ر یدوغ برا  یکم

   ؟یخوا  یباشه. دوغ م -

و بعد به خانه مان   ختمیدوغ ر یکم شیرا باال گرفت. برا  وانشیرا تکان داد و ل سرش
 نگاه کردم. با لبخند گفتم:

 خونه چطور شده؟ خوب هست؟ خوشگل شده؟  -
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 اطراف نگاه کرد و گفت:  به

 مهد کودکم.   یکنم تو  یهمه ش حس م ی. ولستیبد ن -

  یبار در خانه  نیاول  یشدم که برا ییچپ نگاهش کردم و مشغول خوردن غذا  چپ
 تازه کار!   یکدبانو  کی خانم خانه و مثل  کی خودم درست کرده بودم. درست مثل 

  گریشد. از چند وقت د یم  دهیکه خانه نام ییداشت تعلق داشتن به جا  یخوب حس
نهار ساده. از چند روز  کی صرف  ینه فقط برا  میکرد  ینقل مکان م نجایبه ا شهیهم یبرا 
شد مرد محکم و   یهم م میخانه و مرد رو به رو ن یا  یشگیشدم خانم هم یمن م  گرید

آب هم در  یحت گریبه من باشد و نگذارد د  سشحوا   شهیخانه که قرار بود هم نیا  یقو 
 ...گریدلم تکان بخورد. فقط از چند روز د

 

 *** 

  ی لحظه ا ی. نگرانمیپدر و مادرم برو یتا به خانه  میرفت رونیکه شد، از خانه ب غروب
 روحم سکته کنند.  دنیحالشان بد شود و از ترس د  دنمیاز د  دمیترس ی کرد. م ینم میرها

  یم  گریکرده بود و د  دای را متوقف کرد. حالش بهبود پ نیخانه شان ماش یجلو  آرتا
و با حالت   دیکوب یام م نهیکه از فرط اضطراب در درون س یکند. با قلب یتوانست رانندگ

گذاشتم. با نشستن دست   رون ی را ب میپا  کی را باز کردم و  نیکه داشتم، در ماش یبیعج
 نگاهش کردم.  یو سوال  رگشتمدستم به طرف ب یآرتا بر رو

 هم گذاشت و گفت:  یبر رو  نانیرا با اطم شیها  پلک

 شه.  ینم ینگران نباش طور  -

 فتم که گفت: نگ چیدهانم را قورت دادم و ه آب

   م؟یا یبعدًا دوباره ب یندار یاگه آمادگ  یخوا یم -



 ت ی مامور 

 
478 

 

 را به چپ و راست تکان دادم و گفتم: سرم

. تازه  گهی چه االن چه دو سه روز د نمشون،یب دیشه. باالخره که با  ینم  یطور  نینه ا -
 . میتمومش کن   می. بریبهشون زنگ هم زد 

 گفت:  ینگران با

 . میباشه پس، بر -

رنگ و   یشدم. به طرف در قهوه ا ادهیگذاشتم و پ رونی ب نیرا هم از ماش گرمی د یپا
 خانه رفتم.  یآهن

. آرتا که  نندیتا من را نب ستادمیا  فونیکنارم آمد. کنار آ  نیهم بعد از بستن در ماش آرتا
 شد.  رهیرا فشرد و با لبخند به آن خ فونیو من بود، زنگ آ  فونی آ  یبه رو  یحال رو 

 گفت:  یزن یبعد صدا  هیثان چند

 داخل. ای. بیسالم آرتاجان خوش اومد -

 مادرم بود. قفل در را باز کرد.  ی. صدا دیلرز  قلبم

 .  ژهیمهمون و  هیمهمون دارم خاله.  -

 چشم. یداخل. قدمتون رو نیای . بنیخوش اومد  -

گشان  بزر  ییال یو  یباز کرد. داخل رفتم و او هم پشت سرم آمد. به خانه  میدر را برا آرتا
و    ینتیدرختان ز  دنیدانم چقدر محو د  یگذشته بود؟ نم نجایمن ا  یچشم دوختم. کودک 

نگاه منتظر آرتا، به راه افتادم و به طرف پله   دنی بودم که با د اطیتاب و حوض داخل ح
 شده بود رفتم.  نیتزئ یشمعدان یها  نخانه که با گلدا  ی ها

  یشدم. آرتا گفته بود که دفعه  میش قا جلوتر از من به راه افتاد و من هم پشت سر  او
زنده بودن من وجود دارد. از  یبر مبنا یرا به پدر و مادرم گفته که شواهد نیقبل، ا 

 . ستادیا   یخوردند و قلبشان نم یمن جا نم  دنیبا د  یدفعه ا  کی  نگونهینظرش ا
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  میدر آوردن کفش ها ینرفتن، برا  ایداخل رفتن   یاول داخل رفت و من دو دل برا  او
را در  م ینگاه منتظر آرتا در چهارچوب در، ناچارًا کفش ها  دنیتامل و معطل کردم. با د

 در گذشتم.  یجلو یپادر ی را رو  میآوردم و پا 

 مادرم همانجا متوقف شدم.   یصدا   دنیشن با

 . مهمونت کو؟  یپسرم. صفا آورد  یخوش اومد  -

 گفت:  دم،ی رخش در د میدر بود و ن یرتا که جلو . آدید  یپشت در بودم و من را نم هنوز 

سال    زدهی. باالخره با خودم آوردمش. بعد از س نیمهمونتون بود  نیوقته منتظر ا یلیخ -
 باالخره آوردمش.  ،یدور

از آن   ییدر کنار رفت و با نگاه منتظرش به من گفت که داخل بروم. صدا  یاز جلو  سپس
 .  دیا یبه سرش ب ییبال  دمیترس یمد. نگران بودم. مآ یزن که من را بزرگ کرده بود در نم

شکسته شده   یلیمن خ بتیدر غ نمیبب دمیترس ی . مدمیترس یرفتند. م یجلو نم میپاها 
و چروک    دهیخم ینباشد و زن یاز آن زن داخل عکس خبر نمیکه بب دمیترس یباشد. م

  نیبه خاطر مرگ من به ا دمید یاگر م دمیکش  ی. خجالت مدیایچشمانم ب یشده جلو 
 شده باشد و به خاطر من…   دیسف  شیروز افتاده باشد. به خاطر من و مرگ من موها 

همان زن    دنی. هنوز رمق جلو رفتن نداشتم که با د دیاز اندازه طول کش  شیرفتنم ب جلو
کرد و دستش را به در گرفته بود تا   یکه حاال با بهت نگاهم م میداخل عکس، در رو به رو

 ضربان قلبم باالتر رفت.  افتد،یشدت بهت ن از 

  یخوشحال یکردم. باز جا یکه فکر م یکردم. شکسته شده بود اما نه آنقدر نگاهش
  شی و چشم ها  شی کنار لب ها نیداشت که آنقدرها هم خم نشده بود و تنها چند چ

 شده بودند.  دیسف ش یافتاده بود و تنها چند شاخه از موها 

  کی . دمیباشم. به خودم جنب یکرد واقع یمبهوت بود. چند بار پلک زد. انگار باور نم هنوز 
 به دور کمرش در آغوشش گرفتم.  میرا پرواز کردم و با حلقه کردن دست ها نمانیقدم ب
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 . دیکش  میسرم و موها  ی در آغوشم گرفت و دستش را رو یبعد با ناباور ی. کمدیلرز 

از پشت در آغوشمان گرفت،   یکس  نکهیعد، با احساس اب یشد. کم سی از اشک خ  صورتم
 گوش کردم که گفت:  شی اشک نشسته درون چشمانم را پس زدم و به صدا

  م؟ یر ی م یبدون تو م  ینگفت م؟یکن یتو نبودت ما دق م یبابا؟ نگفت یکجا بود -

و   د یلرز  یبود که من و مامان را در آغوش گرفته بود. مامان هنوز در آغوشم م پدرم
. بابا اما محکم در آغوشمان گرفته بود و سرش را  دیرس یبه گوشم م  شی ها هیگر یصدا 

  هیگر یشکست. صدا میدر گلو یشدت گرفتند و دلتنگ میسرم گذاشته بود. اشک ها  یرو
 به هوا رفت. در دلم گفتم:  میها

سر    ییچه بالها نینیبب نیبه روز دخترتون اومد؟ کجا بود یچ نینیبب  نیشما کجا بود  -
   ن؟یکجا بود  د؟ یازم مراقبت کن نی من اومد؟ کجا بود

 مجال حرف زدن را به من نداد.   میهق هق ها اما

 

 *** 

 

چشمش را پاک کرد و دستم را   یهمان طور که کنارم نشسته بود، اشک گوشه  مامان
 فشرد. داخل دستش

صدات دخترم.   یدلم لک زده برا  ؟ی گینم یچیمامان؟ چرا ه یخور  ینم یچیچرا ه -
االن    ؟یکرد  یتموم م  ییبرسه و همه ش رو سر پا زیبه م ایخوراک  یذاشت  یقبالً نم ادتهی

   ؟یخور ینم یزیچرا چ  ؟یشد  فیضع نقدریچرا ا

 زدم و گفتم:  یلبخند

 بودم؟  ینجوریواقعًا ا  -
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 را گفتم: قتیانداختم و حق  نی را پا سرم

 معذبم.   کمی -

هم داشتم. سه نفر آدم، شش جفت چشم همه به من زل زده بودند. آرتا، بابا و   حق
کرد اما   ی نم یفرق میقبال برا  م؟یبگو  یزیچ ای بخورم  یزیتوانستم چ یمامان. چگونه م

 راحت بود.  شانی شد جلو یآدم ها خاص بودند و نم نیفضا و ا  نیا

 گفت:  بابا

   اد؟یسر ما م ییچه بال یرها؟ نگفت  یهمه مدت کجا بود  ن یا -

 رو کرد به آرتا و گفت:  سپس

تا   یاریدر م یمسخره باز  یاحتماالً رها زنده ست فکر کردم دار یگفت  یاون دفعه اومد  -
حاال که رها رو    یشرمنده ت نشم. ول نی از ا  شتری . اما دهنم رو بستم تا بیما رو بچزون

  یو سرش م  میر یکه ما هر هفته م یاون قبر  یبرا  یهم دار یجواب  هی یعنی یآورد 
 نه؟  م،یخون یم حهدخترمون فات یو برا  مینیش

  ی که با آرتا داخل م دهیمن را د  یبوده و وقت اطیگفت انگار داخل ح  ی همانطور که م بابا
کرده بوده تا بشنود که واقعًا   میتراس قا   کیمبهوت شده بوده و خودش را نزد  م،ی آ

بود  اوردهیبود من خود رها هستم، طاقت ن دهینه. بعد هم که فهم ای است   دهیدرست د
 و آمده بود و در آغوشمان گرفته بود. 

که با هم    ی حیبدهد. همان توض حیرا صاف کرد تا توض شی سرش را تکان داد و گلو آرتا
از   شتریو ب مینگرانشان نکن نی از ا  شتریو ب میدو نفر بده نیتا به ا  می هماهنگ کرده بود

 .می دلخورشان نکن نیا

 گرفته.  یرها فراموش -

 شد. بابا گفت:   دهیدهانش کوب یو دست مامان رو  دی بابا باال پر  یابروها 
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   ؟یچ یعنی -

 رو به من گفت:  مامان

  یومد یهمه مدت ن  نی ا نیهم  یبرا  اد؟ینم ادتیمامان؟ تو ما رو   گه ی داره م یآرتا چ -
   ؟یست یمثل قبل ن گهید  نیهم  یخونه؟ برا

اش را به خودم بسپارد و   هیگفتم. به آرتا اشاره کردم تا بق ی اش را خودم م یبود باق بهتر
 بعد گفتم:

به   نکهیکردن و نجاتم دادن. بعد از ا دایدختر با مادرش من رو پ هیتصادف کردم  ی وقت -
اون زن و دخترش بودم. تا   یتم. تا االن هم خونه  گرف یفراموش دمیهوش اومدم فهم

ها شوهر کرده   یدو ماه قبل مادر اون دختر مرد و دخترش هم که تازگ نکهیتا ا نکه…یا
رفت خارج. اما بهم اجازه داد اونجا بمونم. داشتم دنبال   شهی هم یبود از اون خونه برا 

با آرتا نامزد   دمیم زنده ن. فهمو بعد بهم گفت خانواده    دیگشتم که آرتا من رو د یکار م
 . نمیبودم و حاال هم اومدم تا شما رو بب

. با همه  دیمامان بلند شد و سر من را در آغوشش کش  ی  هیگر یتمام شدن حرفم صدا  با
 اما طبق نقشه مان آرتا گفت:  می دانستند هماهنگ کرده بود یرا م قتی که حق ییآنها ی

کرده. دوست نداره دوباره   داشونیتازه تونسته باور کنه که خانواده ش زنده ن و پ -
. بهم گفته بود که دینکش شی بحثش رو پ گهیاما لطفًا د دیتکرارش کنه. حقتون بود بدون

کردنتون در به در بوده و   دایپ یچند سال چقدر برا  نیا  ی که تو ادی ب ادشی خواد  ینم
 .  دهیکش یخجالت م  ری زن و دختر فق هی  یخونه  ی چقدر از موندن تو

که به خاطر دروغ گفتن   یو صورتم را قاب گرفت. اشک دی کش رونیمرا از آغوشش ب  مامان
تر جلوه بدهد.   یتوانست نقشم را واقع یصورتم نشسته بود م یبه مادر و پدرم بر رو 

  ید. و کمبه خاطر خودشان بو نیاما ا م یخواستم به آن ها دروغ بگو یهر چند که نم
 داشت!  از یو سه سال به خانواده ن یکه بعد از س  یهم به خاطر خودم و دل
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 ماه بعد«   کی»

 »رها« 

شب دوران   نیسپردم. امشب آخر  شگریرا بستم و خودم را به دست آرا  میها  چشم
و   یوارد دوران متاهل  لی شکل و شما  نیباتر ی خواستم با ز  یام بود و من م یمجرد 

 ام بشوم. ی متعهد

  یآشنا شده بودم و همه برا  لی پدر و مادرم مانده بودم. با فام یماه را در خانه  کی   نیا
ام آمده بود تا به قول بابا دوباره همه    یآمده بودند. آرتا هم دوباره به خواستگار دنمید
  یهم همراهانش بودند و جا د یو احسان و پارسا و مهش دایاز نو شروع شود. آ زیچ

 پر که نه، اما کمرنگ کرده بودند.  رار و مادرش  پد یخال

  یم  دیمان بود. لباس سف  یعقد دوباره برگذار شد و امشب هم شب عروس مراسم
تا   د یپوش یم یام. و او مشک یزندگ یادامه    تیبودن وضع دیسف   دیبه ام دمیپوش

اوقات   یدر کنار هم اند. گاه اهیو س دی و سف  ستی ها ن ید یفقط سف  یکند زندگ یادآوری
  اهیگذرد و س یاز قرمز هم م تیضعاوقات و یو گاه ،یاست و خوشبخت دیسف  تیوضع

دو روز   ی برود که زندگ ادمانی  دی. اما نبا ینیب یم  یشود و خودت را در اوج بدبخت یم
است   نی هاست ا  نیکه مهم تر ا  یزیتنها چ یتو. ول هیبر عل یتو و روز  یبرا  یاست. روز 

  دیام  نیآرتاست. و به ا اهیبزرگ تر از کت و شلوار س اریمن، بزرگ تر و بس د یه دامن سفک
  یزندگ یها  یاهیبزرگ تر از س اریبختمان بزرگ تر و بس ی دیکنم که سف یامشب را سر م

 مان باشد.  

 . زمیعز  یتموم شد عروس خانم. چه خوشگل شد -

 که مانعم شد.   نمیبب نهیرا باز کردم. خواستم خودم را داخل آ  میها  چشم
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 ذارم که.  ینم ینجوریاول لباس عروست رو بپوش بعد. هم -

. مقابل  دم یرا پوش میزدم و با کمکش لباس عروسم را به تن کردم و کفش ها  یلبخند
گاه مبهوت من  برداشت و با لبخند به ن نهیآ  یتکه پارچه را از رو ستادم،ی که منتظر ا نهیآ

 . ندیشد تا واکنشم را بب رهیخ

که باز  یش یمشاهده کردم. با ن نهیمختلف در آ  یا یدور خودم زدم و خودم را از زوا  یچرخ
 شد، با ذوق گفتم:  یو بازتر م

 شه.  یباورم نم -

کردند، لبخند زدم و   یکه کارشان تمام شده بود و با ذوق نگاهم م دایو آ   دیمهش دنید با
 گفتم:  طنتیبا ش

 خوشگل شدم؟   -

 زد گفت:  یکه چشمانش برق م یدر حال دایآ

 . یلیخ -

  شگرهایآرا  یدر آغوشم گرفت تا زحمت چند ساعته  یو به آرام  دیسپس به طرفم دو و
 . زدیبه هم نر

 را کنار زد، گفت:  دایآ نکهیهم کنارم آمد و بعد از ا  دیمهش

 .  شیبسه کشت گهیبرو کنار د -

 غوش گرفت و گفت: من را در آ  سپس

 . زمیعز  یبخت باش دیسف  شهی هم شاالیا -

 جوابش را دادم. ییخوش رو  با

 دلم. زیعز  یمرس -
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 گفت: یکه م یدختر یصدا   دنیشن با

 داماد اومد.   -

باز از من فاصله گرفتند و شنلم را هم با  شی را گم کردم. دخترها با ن م یو پا  دست
زد   ی م رونی اما گرما داشت از تمام تنم ب دمیکش یخجالت نم  تمیخودشان بردند. از وضع

 سرخ شده ام.  یحساب   د،یو حتم داشتم در آن لباس سف

را کنترل کنم. تپش محکم   جانمی انداختم و لبم را از داخل گاز گرفتم تا ه نی را پا نگاهم
 کردم.  یقلبم را به وضوح احساس م  دیو شد

  یاش، نگاهم تا صورتش باال رفت. با لبخند  یواکس خورده و مشک ی کفش ها  دنید با
  ی  افهیق نکه یلب من هم نشست. خوشحال بودم از ا  یرو  یکرد. لبخند یمحو نگاهم م
است و به چشمش آمده ام و در ذوقش    دهیرا پسند مانیشب زندگ نی من در مهم تر

 نزده ام.  

  دنیو مسخ و آغوشش شدم. با شنقرار گرفتم   شی چه شد که در حصار بازوها  دمینفهم
فشار آوردم و با لبخند  از او جدا   شی به بازو دا،ی و مخصوصًا آ  هیبق غ یدست و ج یصدا 

  یبا لباس عروس که با همان قد کوتاهش به طرفمان م ی فرشته ا دنی شدم که با د
اش باز    ییدا ی را برا شیاش باز ماند. در همان حال دست ها ینی ر یدهانم از ش دیدو

 قربان صدقه رفتم. شی . در دلم برا ستادی کرد و در مقابل آرتا ا

 بغلش کرد و گفت:  آرتا

   م؟یدو تا عروس دار  نجایشده؟ چرا ا  یچ -

 دستش را دور گردن آرتا انداخت و گفت:  ک یبا لبخند،   سانیآ

 . منم امشب عروسم.  ییآره دا  -

شده بود چشم دوختم.  شی آرا یکم با نمکش که ی  افهیخنده کنار آرتا رفتم و به ق با
 گفتم:
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   م؟ی بر  گهی حاال که عروس خانم حاضره د -

 و گفت: دیخنده خجالت کش  با

 من خوشگل تر شدم.  ی. ولای خوشگل شد ی لیخاله تو هم خ -

 . آرتا با لبخند گفت: دمیخند

 تونه ببره.  یکه دو تا عروس رو نم ن یماش  هیحاال من کدومتون رو ببرم؟   -

 : گفت دایآ

 خانم؟    سانی . مگه نه آادیبا باباش م  سانیآ -

 .امیم  یینه من با دا -

اش   ییرا از آغوش دا  سانیبه طرفمان آمد و آ  دا یاش خنده ام گرفت. آ یحاضرجواب از 
نشنود   سانی که آ  یو طور یگذاشت. سپس رو به ما به آرام  نیزم  یو رو   دیکش رونیب

 گفت:

 بهتون.  دهینچسب ومدهی تا دوباره ن  دیبر -

سرم گذاشتمش. سپس دست در    یخنده شنلم را از دستش گرفتم و به کمک آرتا رو  با
  نیبردار، سوار ماش لمیو با انجام دادن به دستورات ف  میرفت رونی ب شگاهی دست هم از آرا

 . میشد

را به راه   نینگاهم کرد و بعد ماش یرا استارت زد و با لبخند محسوس نیماش آرتا
و خوب تمام   ییا یآنقدر رو  زینگاهش کردم. همه چ  یاد یز  یق و خوشحالانداخت. با ذو
شد. قرار   ی شد. اما نه، تمام نشده بود. تازه داشت شروع م یباورم نم چیشده بود که ه

  یشاد  یمثل خود آرتا. قرار بود زندگ یو پسر   میشداشته با سانی مثل آ   یبود دختر
. قرار بود شاد  میلذت ببر مان یاز زندگ  یکوچکمان حساب یو کنار خانواده ها  میداشته باش
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که   میدیفهم ری و ما چه د میشاد داشته باش انیپا  کی . انگار از همان اول قرار بود میباش
 اتفاق است و بس. کی  تنها امتحان و  کی تنها   رد،ی گ یقرار م رمان ی هر چه در مس

رنگ داخل   ییطال  یستم گذاشت. حلقه  د یدنده و دستش را رو  ی را رو دستم
داد. حس تعلق داشتن و حق خوب در کنار هم بودن.   یبه من م یدستانمان حس خوب 

  میشو یم  مانیکامل وارد زندگ  یبد هم نشد. حال با پختگ ادیشده بود اما ز  ری هرچند د
  مانیزندگ دیجد  یکامل وارد مرحله   یتگشور و شوق کودکانه و بچگانه. با پخ ک ینه با 

 دوست داشتن تنها.  کی حس سرکش و   کی نه فقط با  میشد یم

  یکه در انتظارمان بود و به خوشبخت یخوب یزها ی و به چ دمی کش یقیعم نفس
 فکر کردم. نمشیتوانستم بب یحاال م  نیکه از هم مانیشگیهم

خوب و پر   ی زها ی پر از چ ی دیورق بخورد. دفتر جد  یزندگ نی ا  یبرا ید یجد بود دفتر  قرار
ما دو    دیجد  یو از زندگ دی جد یاز آرتا و رها  ی د ی. دفتر جدیاز اتفاقات دوست داشتن

 پر از خاطرات خوش…   ییبا برگه ها د یدفتر جد  کینفر. 

 

 

 ان یپا

 ۰۱:۳۱ساعت:   ۱۷/ ۲/ ۱۳۹۹

 

 

 

 

 


