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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 

  

 نام رمان: مجرم عاشق  

 : آمنه آبدارسندهینو

 ی جانیه ،ی سیپل ،ییای: عاشقانه، مافژانر

@ameneh_a_writerسندهینو جی پ  : 

ممکن   ری اتفاق افتادنش غ یباشه و حت   فتادهیاتفاق ن نیاصال ا د یدوستان رمان مجرم عاشق، صرفا زاده ذهن خودمه، شا سالم

مجرم   ک ی یواقع   دگاهیجاها د یرو ندارم، فقط بعض  ی شخص چیبه ه نی . قصد توهنیتطابقش ند  یواقع  ی باشه، پس لطفا با زندگ

 .نیاز خوندن رمان لذت ببر دوارمی.ام ستین ی نطوریاکردم و در اصل   انیب سایرو نسبت به پل

زند؛ بعد   یرا م  یزندگ  د یق یسالگ  ستیکه بعد کشته شدن پدر و مادرش، در ب ی و پنج ساله ا ستی راستاد، دختر ب  ای: تانخالصه

گرفتن انتقام   ی . او براردیگ  یبه گرفتن انتقام م  م یشود و تصم یو آتش انتقام در دلش شعله ور م  د یآ ی پنج سال به خود م

  سیپل نکه یشود تا بدون ا یمواد مخدر م رهی سامان موحد، سرگرد دا یزندگ ک نقشه وارد ی یاست؛ پس ط ی باند قو کی ازمند ین

 کند.  ی باندش را قو رد،یگ  یکه از او م   یبه او بکند و با اطالعات یشک نیکوچکتر

 : مقدمه

 ... میجرم است و ما انسان ها همه به جرم عشق در بند اسارت معشوق یهر عشق ، یکره خاک ن یا یرو  بر

 آسمان کبود  نیا ریز

http://www.romankade.com/
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 بزرگ  یزندان ها در

 به نام عشق ی سلول درون 

 ...ستیبه جرم عشق زندان ی مجرم

 عاشق ساخت! یاز او مجرم ن، یآتش ی و انتقام نه یک

شد و عاقبت،    قیاش کرد، مخدر عشق به وجودش تزر یمخدرعشق باز شد و عشق داور  رهیبه قلب زندانبان دا شیکه پا ی مجرم

 د...به جرم عشق، مجرم عاشق ش 

 عشق ی کشت ینام ناخدا به

 

مواد مخدرو پرت کردم اون   یحاو  ک،یکوچ  سهیک نن، یکه بب  یبلند شد. جور س، یپل ر یآژ یرو تو دستم چرخوندم که صدا  سهیک

  ، ییهوا کیو شل   ستیا یبه اصطالح لرزنمو تند کردم که با صدا یرفتم. قدما سایبه طرف مخالف پل د، یلرز ی که م  ییور و با پاها

 . سادمیآروم وا

 دستاتو بزار رو سرت و آروم برگرد. _

 

  دنی. با رس د یدو  ی که گفتنو کردم. مامور زن، چادرشو تو دستاش گرفته بود و داشت به سمتم م یترسون کردم و آروم کار افمویق

  یز یچ یانداخت. وقت  گه ید  سهیک ه یدقت، تو  تیرو برداشت و با نها سهی ک گه، یمامور د هی کرد و  یبدن ی به من، از سر تا پامو بررس 

 لبالب از اشک تمساح، گفتم:  ییو با چشما  د یلرز ی که م  ییو دستبندو به دستام زد. با صدا  د ینکردن، زن اخماشو تو هم کش دایپ

 د؟ یزن ی بهم دستبند م یو... واسه... چ... چ -

 

 زد و محکم به جلو هلم داد.  یپوزخند 

 ! فتیکار از انکار گذشته، راه ب گهید_

 

 داد زدم:  ه یگر با
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 ! د؟یبر ی نکردم، منو کجا م ی به خدا من کار -

 

 جواب ندادن، بلند تر داد زدمو شروع به تقال کردم.  دم ید ی وقت

 . نیبر ییمنو جا نیشما حق ندار ن، یولم کن -

 

 : د یعربده کش ظش،یغل یبه سمت خودش چرخوند و با اون صورت خشن و اخما بازومو

 . یکن ی نم نییخفه شو، حد و حدود مارو تو تع  -

 

که    یهق هق کردم. به کالنتر یشینما ، یبه کالنتر دنیشدم. تا رس  نیآروم، سوار ماش  یا  هیو با گر دمیصداش مثال ترس  با

نبود،   . خشم تموم وجودمو گرفت؛ اگه ترس به هم خوردن نقشه امفتمی بود ب ک یکه نزد  دمیکش  رونیب نیمحکم از ماش  م،ید یرس 

 رفتار بکنه!  ی نطوریراستاد ا ایحق نداره با تان یبستم، کس ی همشونو به گلوله م

 

در درون   ی ول  ون،یو گر ده یانداختن. در ظاهر ترس  یی اتاق بازجو ی شدم و با حقارت تمام منو تو دهیبه داخل کش دنبالشون

  ی عاد د،یترس   یترس هم ازم م ی که حت یواسه من  ی کنه، ول  یاتاق به آدم حس ترس و القا م نیو خندون بودم. درسته ا لکسیر

راستاد بکشه، مو ال    ایکه تان ی رسن. نقشه ا یم  تیهم قطعا به موفق ی و مراحل بعد  د ش  ی ط تیقدم نقشه ام با موفق  نیبود. اول

 . رهیدرزش نم

 

دونستم که چند نفر   ی من م یبود، ول  نهی بود نشستم. در ظاهر آ نه یآ ه ی  بود و روبه روش  کیاتاق تار یکه تو  ، یفلز  یصندل ی رو

و مدرن   کیش  لما،یف  یتو  یی بازجو یکنن. اتاق بر خالف اتاقا ی م یکنن و عکس العمالم رو بررس  یپشتش االن دارن منو نگاه م 

 بود.  دهیچی اتاق پ یگچ مرطوبش تو   یبود و بو  هپوشوند  یگچ بور  واراشوینبود و د

 

  یم  هی بفهمن دارم گر نکه یا ی هم برا ی. هر از گاهدنیغلط  یگونه هام م  ی دادم و اشکام رو  یبا استرس کف دستم فشار م ناخنامو

کردن بودم که در به شدت باز شد و    ینشه. در حال نقش باز عی کردم تا ضا  ینگاه نم شهیبه ش  ادیکردم و ز ی م  یهق هق ه یکنم،  
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 یبه بغض و چشما ختهیآم ییو با صدا دم ی. به سرعت از جا پرد یچ یاتاق پ یتو  وار، ید  بهشدنش  هد یاز کوب یناهنجار یصدا

 شروع به حرف زدن کردم:  ،یاشک

است، تا حاال به عمرم   سه یاون ک یتو  یدونم چ ی واسه من نبود، من اصال نم  سهینکردم، اون ک یبرم، من کار نیتورو خدا بزار -

 .دمیند 

 

کرد، با اون صورت   ی متر جلو تر از خودش حرکت م هی که سر تاسش با کاله پوشونده شده بود و شکمش   یقد کوتاه سیپل

 زد. یخشن و زشتش پوزخند 

  نم یا یول  ست؛ین ایهم تو دن یمجرم ده،یبه عمرش خالف نکرده و از اونا ند  ی حرفا پره! کس ن یدختر جون، من گوشم از ا نیبش_

 فروشه!  ی ارزون نم خودشو یباشه، کس ادتی

 

  یسفت و سختو، بکوبم تو صورتش و اون صورت ناجورشو ناجور تر کنم. م  ی فلز  یداشتم بلند شم و با تموم وجود صندل  دوست

خودشون، اما با   ی برا تن یپا برد پ هی کردم همه   یکردم و فکر م یمن باور نم یول  ستن،یخوشکل و جذاب ن سایگفتن همه پل

گونه ام   یسر کشتن طرف، اجازه دادم اشک مثال مظلومانه ام رو  میجدال درون  فسوال رفت. برخال  ری کل تفکراتم ز  نیا دنید

 برگه رو امضا کردم.  زننم، یاگه اعتراف نکنم م نکهیو بازم شروع به التماس و انکار کردم. برگه رو داد دستم و به زور ا  زهیبر

 

رفتم؛    یبه زندان م د یمن با ، ی! در ثانشتریمظلومم؛ نه کمتر، نه ب  یمیفقط ترانه فه نجایا ی مرده صد نفرو عالجم، ول  هی خودم  من

 شکم گنده کچل!  نی نقشه روش حساب وا کرده بودم، سامان موحد بود، نه ا ی که برا  ی طرف حساب و کس

 

شکمش   ریش گنده بود، همون زکه چون شکم د یبلند شد. شلوارشو باال کش ی صندل یلبخند شرور از رو  ه یرو برداشت و با  برگه 

خشن اومدن تو اتاق و دو طرفم   یموند. به طرف در اتاق رفت و بعد زدن چند تا ضربه به اون، دوتا خانوما رو صدا کرد. خانوما

اونا؟ فکر   ا یکنن   یم  یشوهر  نایکنن، اصال ا  یچطور تحمل م نارویدونه شوهراشون ا  یم  او دستامو دستبند زدن. خد   سادنیوا

 ! هیکنم خونه هاشون حکومت نظام
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و رسوا شم، شدم و دوباره شروع به اشک    ره یبه سرم زده و کم مونده خنده ام بگ  ت یوضع نیکه تو ا  ینامربوط یفکرا  نیا الیخیب

  یکه با وعده کل   یبعد دادن اطالعات و شماره پدر و مادر جعل  م؛یرفت گه یاتاق د هی و به  م یاومد  رونیکردم. از اون اتاق ب ختنیر

 قدر دنگ و فنگ داشته باشه.  ن یکردم ا ی فکر نم  م،ی رفت رون یب اتاقم ن یپول جورشون کردم، از ا

که آروم   ییزندان بود؛ جا مون یشدم. مقصد بعد  میاومده بود  نجایکه باهاش تا ا  ینیو سوار همون ماش   میاومد  رونیب ی کالنتر از

  یرسم. تمام طول راه نقشه رو مرور م  ی کردم، م   د یکه از همون اتفاق شوم روش کل ی و من به هدف  شنیآروم نقشه هام اجرا م

 شدم. یکردن هم غافل نم یاز نقش باز نیب  نیتو ا ته کردم، الب  یکردم و به آخرش فکر م

 

که زد،    یخار دار بود، نگه داشت. بعد از بوق یمایس  وارا ید  یاالقرار داشت و ب یبلند  یوارا ید ن یدر بزرگ، که ب  هی  یجلو نیماش 

مطمئن شد، عالمت داد درو باز کنن. در بزرگ باز   نکهینگاه کرد و بعد ا نو یداد، ماش  ی م ینگهبان واری د  یباال یی که جا ی سرباز هی

 بزرگ.   ی لینه خ ی بزرگ بود، ول یتا حد  ش ییجلو اطیشد. ح انیساختمون بزرگ نما هی شد و 

 

و بعد حرف   می که دو طرفم بودن، وارد ساختمون شد   ی. با دوتا مامور زن میشد  ادهیدر ساختمون پارک کردن و پ  یرو جلو  نیماش 

  یکه بعض  ی ا له یدر م  یشد. جلو  یختم م یا له ی در م ه یکه انتهاش به   میشد  یی راهرو ه ی زدن با چند نفر در مورد من، وارد 

 .  میمامور باز شد وارد اونجا شد   هیانتظار، در توسط  کمی ز . بعد امیساد یجاهاش زنگ زده بود، وا

 

  ییراهرو  ه یو به  م یرد شد  گهید ی ا لهی در م ه یاون بخش، از  یبار، با همون مامورا ن یکردن و ا ی کل بدنمو بررس  گه یبار د هی

ها   لهی بودن که سرشونو به م ییگردوندم، زنا ی بود. هر جا سرمو م یا  لهیزندان، با در م یکه هر دو سمتش سلوال مید یرس 

 گفت:   یبلند  یزن با صدا ه ی م، یاز سلوال که رد شد  یکی  یکردن. از جلو یچسبونده بودن و به من نگاه م

 ! یبه جمع ما خوش اومد  -

 

سرو پا   ی دختر ب ه ی کنن من  ی زدم؛ االن فکر م  یدلم پوزخند تو  شونیسرخوش  نی. به ادنیبلند خند   اش یبندشم با هم سلول پشت

 دختر چند تا محموله بزرگو از کشور رد کرده.  نیدونن که هم ینم  ی ام، ول یو دست و پاچلفت
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  ی تو چشماش دوختم، با صدا مویاشک یبار چشما ن یآخر ی . برامیسادیرو توش بمونم، وا ی ماه هیکه قرار بود    یدر سلول  یجلو

 :د یمردا نبود، غر یشباهت به صدا  یکه ب  ی کلفت

تو    یرفت  میمستق نم، یبب  یزیپ نیچن  ، یکن  یو تا دادگاهت قشقرق به پا نم  ین یش  یسلولته، مثل بچه آدم سرجات م نجایا -

 . یانفراد

 

کرد. وارد که   تیز کرد و منو به داخل هدابزرگ رو برداشت و در سلول رو با د یبا ترس تکون دادم که دست کل یسر یشینما

و حواس همه رو جمع خودش کرد. پشت   د یکه دستش بود به در سلول کوب ی د یدستبندو از دور دستام باز کرد و با کل میشد 

 گفت:   یبلند  یبندش به من اشاره کرد و با صدا

و سر و صدا   یدر آورد  ی قلدر باز نم یبب ی. رجبد یبه کارش ندار ی به کارتون نداره و کار ی کار دتونه، یجد  ی هم سلول ،ی میفه نیا -

 دونم و تو.  ی من م یبه پا کرد 

 

 پوزخند نگاهم کرد.  ه یوارانه جلو اومد و با  ی جلو داده و به طرز الت نه یاز زنا س  یکی

 . یخوش اومد _

 

 و تنها به تکون دادن سرم اکتفا کردم که داد زد: ام رو ازش گرفتم  رهیبسته شدن در سلول نگاه خ یصدا با

 زبونتم که موش خورده!  -

 

رفتم و روش دراز   یتخت خال ه یبه سمت  الیخ ی گنده الت بگذرونم، پس ب ن ینداشتم وقتم رو با کل کل و بحث با ا حوصله

 زد و گفت:  مییبه تخت باال ینشد و باال سرم اومد. ضربه ا  الیخ ی . زنه بدمیکش

گفتم بگو چشم. امروز روز اولته و من    یهر چ ،ی ریبگ  افهیق نکه یا ی سلول حرف حرف منه! پس به جا  نیدختره لوس، تو ا  نیبب -

 گفته باشم!  ا،ید یتکرار بشه، بد تاوان م گه یبار د هی  یول  رم، یگ  یم د یدوباره تکرار نشدنش ند  د یرو به ام نیا
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ارزش   یزن ب نیزبونمو واسه ا ومد یجزو محاالته. دلم ن نیراستاد بگه چشم؟! ا  ایرو لبام جا خوش کرد. تان یپوزخند  ناخواسته

. لوس نبودم  دمیکنم، چشمام رو بستم و پتو رو رو خودم کش شیغاز ه یصد من  ی به حرفا یتوجه  نکه یخسته کنم، پس بدون ا

 خالف منو بزرگ کرده بود. حرف بزنم، چون  اپتو و بالش نیا ی فی کث ا ی یز یکه از تم

 

  قهینشون ندادم. چند دق  ی بازم عکس العمل ی ول  دم،یرو شن د یکه به تخت کوب ی دندون قروچه و پشت بندش مشت محکم یصدا

 .  دمیآسوده خواب  یالی. پوزخندم پر رنگتر شد و با خدمیپاهاشو شن یگذشت که صدا

 

 *** 

 وقت شامه.  نیپاش _

 

به ساعت  یبود، چشمامو باز کردم. نگاه ده یچیکه تو سلول پ ییادایبه در سلول و داد و فر یزی چ هی شدن  دهیکوب یصدا با

.  میشد  یرفتم و وارد سالن غذا خور رون یاز سلول ب  ه یسلول بود انداختم. پتورو از رو خودم کنار زدم و همراه بق  یکه تو   یکیکوچ

 قاشق به دستم دادن. هی شده بود رو با  لیبود و توش به چند قسمت تبد  ی نیس  هی شب شتر یکه ب ی ظرف فلز هی

 

. با رد  ختنی ر ی قسمت ظرف م  هی رو تو   ی زیچ ه یبودن و هر کدوم  سادهیچند نفر وا ز یم ه یپشت  سادم؛ یوا ه یصف پشت بق ی تو

غذا فرو کردم، فقط   یقاشق رو تو   یلیم  یحرکت کردم و پشتش نشستم. با ب  زا یاز م یکیشدن ازشون و گرفتن غذا، به سمت 

 بود.   یظاهرش واسه کور شدن اشتها کاف

 

هر   یدهنم گذاشتم، ول ی قاشق از برنج برداشتم و تو ه ی سر کنم،  تیوضع  نیتو ا د یماه رو با ه ی بایتقر  نکهینقشه ام و ا یادآور ی با

 زد بخورم.  ی که بوش حال آدم رو به هم م یکردم نتونستم گوشت مرغ  یکار

 

قرار بود فرهاد زود خبرش رو بهم بده؛   یشدم. زمان دادگاهم مشخص نبود، ول ره یخ ز یگذاشتم و متفکر به م ی نیس  ی رو تو قاشق

 مطمئن بودم که کارش رو بلده.  یدونم، ول   ینم ی قی حاال از چه طر
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  هی چهار سالش باشه. با  ایو سه  ستیخورد ب  یدختر جوون که م   هی کنارم، سرم رو برگردوندم و نگاش کردم.  یکینشستن  با

دستش گذاشت. با  ی جا یو دست منو بلند کرد و رو  د یکش ز یم یکرد و دستش رو رو  تیشالش هدا ریدستش موهاشو به ز

 آروم گفت:  یدستم، با تعجب نگاش کردم که با تن صدا ر یز یلمس کاغذ 

 ب مثل ببر.  -

 

 به کاغد کرد.  ی کنم، اشاره ا یبا تعجب نگاش م د ید ی تمن و فرهاد بود. وق ن یرمز ب نیگشاد نگاش کردم؛ ا ییچشما با

 نوشته شده.  یبدون د یکه با یهر چ_

 

کردم و   نمی دستم رو آروم و به طور نامحسوس وارد آست  ریجلوتر از من نشست. کاغذ ز ز یدو م  یتکون دادم که رفت و رو یسر

  کمیبه سلول برگشتم. بعد  ، ینیس  لیلند شدمو بعد تحوبلند نگهبان، ب یمنتظر موندم تا بعد رفتن به سلول، بخونمش. با صدا

کاغذ رو در آوردم و   نم، یآست ی از تو اطیها شدم و با احت  یی از دستشو  ی کی. وارد فتمر یبهداشت سی تختم، به سرو ی نشستن رو

 خوندم:

بهت   ی . به زوددمیاون خبرا رو بهت م قی خودمونه! از طر یکاغذ رو بهت رسوند، از آدما ن یکه ا یدختر  وای سالم، فرهادم؛ ش  -

تا اون   میصبر کن  کم ی د یکه پرونده ات رو به سامان موحد ندادن، با نه یکه دارم، ا  یخبر بد  ه ی یوقت دادگاهته، ول  یک  گمیم

 . مواظب خودت باش! رهیپرونده رو به عهده بگ 

 

.  رهیکل نقشه به باد م  ره،یردم. اگه پرونده رو سامان موحد بر عهده نگ دستم مچاله ک ون ی کاغذ رو م تیگفتم و با عصبان  یلعنت

 . زهیکل نقشه به هم بر  شهیمرحله، باعث م ه ی ی وار به هم ربط دارن و به هم خوردن حت ره ی تموم مراحلش زنج

 

کردم قرمز قرمز شده.   ی و حرص گر گرفته بود و حس م تی. صورتم از عصباندمیرو کش فون یتوالت انداختم و س  ی رو تو کاغذ 

اومدم. همون زنه الت که   رون یب ییبه صورتم، از دستشو ی دست دنیو بعد کش  دمیآروم کردن خودم کش یبرا  یق ینفس عم

به  دادم و سرم رو  لش یتحو ی. پوزخند د یکش  یکرد و با چشماش برام خط و نشون م  ی خصمانه نگام م ه،یرجب ش یلیفام دمیفهم

 تکون دادم.  ن ینشونه تاسف به طرف
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  یوحش  یگاوا  ن یآورد. مثل ا ورش یفرو کرد و به سمتم  ب یس  یکه دستش بود رو محکم تو  ییاز خشم قرمز شد و چاقو صورتش

  هی تر شد و با  ی خنده ام گرفت، که با خنده ام عصب هی تشب نیزد. از ا  یم  رونیچشماش رنگ خون شده بود و از دماغش دود ب

 خودش رو به من رسوند. بلند داد زد:  برد، نییمتر باال پا هی پرش که شکم گنده اش رو 

منن،   یآدما  نجایا ی بدون. نصف دخترا  یدون ی ! اراده کنم دو سوته کشتمت، اگه نمیشیپررو تر م یدار  گمینم ی چیه ی ه -

 حرف حرف منه.  نجایهست ا نمیبخاطر هم

 

 ام چند تا ضربه زد و ادامه داد:  قهی رو باال آورد و با انگشت اشاره اش به شق دستش

 مخت فرو کن!  ی تو نویا _

 

 گفتم:  لکسیدستش رو پس زدم و ر  محکم

 به من چه؟!  یکه گفت  یی نایخب ا -

 

و    د یکرد، اخماش رو تو هم کش  لیو تحل  ه یکه حرفم رو تجز  کمیشده بودن، نگام کرد.   ی که اندازه نعلبک  ییکرد و با چشما هنگ

 برداشت و داد زد:  ز یداد. بعدم به سمتم خ یترق توروق بد  یقلنج گردنش رو شکوند که صدا

 ! یکشمت دختره عوض ی م -

 

بود، نتونست خودشو کنترل کنه و محکم   یدفعه ا   هی دادم و چون  یکه جاخال ره یو موهامو بگ  اد یحرکت تند خواست جلو ب هی  تو

به تخت پشت سرم برخورد کرد. دستش رو به سرش گرفت و برگشت. صورتش از درد تو هم رفته بود و آخ و اوخش به راه بود.  

 گفتم:  د ی بار ی ازش م تکه حقار  یلحن هی صورتمو جمع کردم و با 

 شد، درد گرفت؟!  یچ -

 

 ادامه دادم: کرد که  یاخم
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رو تخت بود و    ییچاقو هی نکرده، زبونم الل  ییخدا ی د ید هو ی ،ینکوب  ییدلم سوخت! خب مواظب باش خودت رو به جا ، یآخ -

 ؟ یکن ی کار م یرفت تو شکمت، اون موقع چ 

 

 لب زمزمه کرد:  ریز

 ! یعوض -

 

 نگاش کردم.  شخند ین  هی با

 بگو!  گهید  زیچ ه یدونم،   ی اسمتو که م_

 

  یلبخند کش اومد و اشاره ا  هی خنده شون، لبام به  یصدا دنیکه شاهد ماجرا بودن بلند شد. با شن  ییخنده کسا ی کم صدا  کم

 به جمع کردم. 

 نظر کن.  د یدر موردشون تجد  کم یتو بودن؟!  ی آدما نایا_

 

که   یضد حال نیبستم. با ا و چشمام رو  دمیگذشتم و به سمت تختم رفتم. روش دراز کش ش یعصب یچشما ی از جلو نیگفتن ا با

 باشم کالهم پس معرکه است.  یمیتو جلد ترانه فه نجا یراستاد برگردم، ا ایبه جلد تان کمیبد نباشه  د یخورد حالم جا اومد. شا

 

.  شهیروز ضد حال نزنم روزم شب نم هی کرد. اصال من   یدعوا م   قاش یکه داشت با رف دم یشن یصداش رو م ی بسته بود، ول چشمام

رفت. واسه من   یگرفت، نقشه بر باد فنا م  ی بار خودم پکر شدم؛ اگه سامان موحد پرونده رو بر عهده نم نیفرهاد  ا یادآور یبا 

 گرفت.  ی نقشه ام نم ی کنم، ول خالص نداشت که خودم رو از زندان  یکار

 

  یکه برا یخسته شدم، دو ماهه من کارم شده فکر به نقشه ا الیهمه فکر و خ ن یکردم. از ا  یپوف  دم؛یزدم و به پهلو خواب یغلت

نداشتم،   ی کار  گهیرو نداشتم که کلش نقش بر آب بشه. امشب رو د  نی. واقعا طاقت ادمیبزرگتر شدن باند و سامان موحد کش
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تنم رو نداشته باشه. قصد کش لمایف  ن یفردا آماده کنم، البته اگه امشب مثل ا ی روان نگ ج یبهتر بود بخوابم تا خودم رو برا

 کنم.   یفکر م   ییخودم تکون دادم که انقد جنا یزدم و سرم رو با تاسف برا یپوزخند 

 

 *** 

 

شد حالت تهوع بهم دست   یفکرشم باعث م  یرو نکرده بودم، حت نجاش یدادم. فکر ا  می نیبه ب ینیتموم شدن حرف نگهبان، چ با

باال   نامویکنم. آست ز یهارو تم ییبود که برم دستشو نیبکشم، باالخره بهتر از ا ی رو برداشتم تا کف سالن زندان رو ت ی ت ع یبده. سر

 .  دمشیکش ن یزم ی رو انهیناش  ی لیسطل آب فرو کردم و بعدش خ ی بار اونو تو ه یرو تو دستم گرفتم.  ی زدم و ت

 

 به خودم اومدم.  وایش  یبکشم، صورتم تو هم رفته بود و کالفه شده بودم. با صدا یتونستم خوب ت  ینم نکه یا از

 رو بده به من.  یت_

 

براش   یو چون اهل تشکر نبودم، سر دمیکش رونیرو از دستش ب  ی. ترمیبگ  ادیتا  د یکش ی بار ت هیرو به دستش دادم و اونم   یت

. کل  میعد نظارت و نگاه کردن به کل سالن، اجازه داد تا به سلول برگردو نگهبان ب دم یکش ی کل سالن رو ت ی تکون دادم. با بدبخت

 خورد.  ی و خودم حالم از خودم به هم م  ودگند عرق گرفته ب ی بدنم رو بو

 

رو باز کردم و   پشیواسم آورده بودن رو در آوردم. با حرص ز  میکه پدر مادر جعل ی تخت، ساک لباس  ر یسلول شدم و از ز وارد

که   ییکردم. با انزجار لباسا زون ی زندان شدم و لباسارو به در حموم آو ی دست لباس رو برداشتم. وارد حموما  هی شامپو، حوله و 

 که اونجا بود گذاشتم. یسبد لباس  یو تو  م عرق بودن رو از تنم در آورد سیخ

 

  ی رو بهم القا م یند یحس خوشا هی د قطرات آب گرم با بدنم، . برخورسادمیوا  رش یکردن آب، ز می رو باز کردم و بعد تنظ دوش 

  ی برا ی وقت  دمیفهم دم، ینگهبان زندان رو که شن یداد. صدا ی بهم دست م ی آرامش ه یکرد و   یرو از تنم در م  م یکرد. کل خستگ 

 برم.  رون ی زود از حموم ب د یکردن ندارم و با لکسیر
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دوش    ر یکردم. ز  زیو خودم رو تم دمیبدنم کش یکردم و رو  ی رو کف ف یل  عی کردم. سر یموهامو شستم و آبکش یهولک  هول

 شستم که چند ضربه محکم به در خورد. یبدنم رو م  ی رو  یبودم و داشتم کفا سادهیوا

 . یبشور د ی! لباساتم باشهیوقتت داره تموم م  رون،یب ا یزود باش ب_

 

شستم؟! اخمام تو هم رفت و با حرص آب رو   یخودم م د ینگهبان که تموم شد، با تعجب سر جام خشک شدم. لباسامم با حرف

حرص خوردنا و رنج و   نیو همه ا  رهینقشه مجبورم انجام بدم. کاش نقشه هم سر بگ  هی که به عمرم نکردم رو بخاطر  یی بستم. کارا

 نباشن. ی خودیعذابا ب

 

نداشتم، شامپو رو توش   ییآب گذاشتم. تا نصفش رو از آب پر کردم و چون پودر رختشو ی و برداشتم و جلوحرص سبد لباس ر با

ها،   یکاش   ی دادم، که چون لباس تنم نبود، از سرد ه یحموم تک واریبه د  ی بشورمش. با کالفگ  یدونستم چجور  یاما نم ختم، یر

  ی م ی وقت  اد یم ادم یسبد شدم.  یخم شدم و مشغول چلوندن لباسا تو عی بابام، سر مامانه مادر جون،  ی آور اد یبدنم لرز کرد. با 

 کرد.   یکارو م   نیخواست لباس بشوره، هم

 

خواست   یکدوم رو نداشت و نم  چیو... داشت، مادر جون ه یی ظرفشو نیو ماش  ییما که مدرن بود و لباسشو ی خالف خونه ها بر

انجام بده،   نایماش   نیو همه کاراش رو با ا نه یجا بش هی جنب و جوش داشته،  وگرنه اگه  د یمعتقد بود، آدم با  شهیداشته باشه. هم

بزرگ شدم و دست به    یمدل  نیخب من ا یخودش سالم بود، ول  شهیگفت، هم ی . الحق هم که راست مرهیگ  یم  یض یهزارتا مر

 نزدم.  د یو سف اهیس 

 

 .  شهی بار خوب بود، بار دوم بهترم م ن یاول ی بد، لباسا رو توش گذاشتم. به نظرم براکردم و بعد شستن س  ی رو آبکش لباسا

 

راه رفتن نداشتم،   ی نا یبند انداختم و به سلول برگشتم. از خستگ  یاومدم؛ لباسارو رو  رونیبغلم گرفتم و از حموم ب ر یو ز سبد 

 . ادیصداش در ب د،یخواب ی م م ییتخت باال  یکه رو   یتخت باعث شد کس ی تخت انداختم که صدا ی تن خستم رو رو
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 !واش ی_

 

  نیچشمام رو بستم. کاش زودتر ا ،ی نسبتا طوالن ازه یخم ه یو بعد  دم یبهش بدم، پتورو تا گردنم باال کش ی جواب نکه یا بدون

ارزه. دلم واسه عمارت بزرگم   ی م ایدن  ه ی تونم آزاد بچرخم  ی و م رونمی که ب ن یتموم بشه، مرحله دوم نقشه بهتره، هم  تمیوضع

 خواب خوب و... .  ی جا خوب، یخدمتکار دورم، غذا ی تنگ شده، کل

 

داره مگه دست اونه که   ی اصال به اون چه ربط نم، ی بب سای. وایپرونده رو هم ندار ه یسامان موحد که عرضه برعهده گرفتن  یریبم

با خودم   ستیدوروز غذا کم خوردم و کار کردم، مخم تاب برداشته. معلوم ن  نینه؟! منم از بس ا ا ی رهیپرونده رو بر عهده بگ  هی

 خوام.  ی م یو چ   گمیم  یچند چندم و چ

 

زارن   یتو سرم و نم اد یچشم رو هم بزارم تموم فکرا م امیکردم و پهلو به پهلو شدم؛ تورو خدا شانس مارو نگاه کن، تا م  یپوف

که بخواد جور بشه   ی سر کنم بهتره! کار الیخ ی خوابم، ب یتخت م  رمیگ   یسامان موحد و نقشه و زندان، م الیخ ی بخوابم. اصال ب

 ! میخودت اوس کر د یرسونه. به ام  یبرکت رو م خدا. من حرکته رو کردم شهیجور م

 

نگهبان چشمام باز  یبا صدا هو یحساس خال داشتم که بودم و ا یداریخواب و ب ن یرو بستم و پتورو به خودم فشردم، ب چشمام

 شد.

 ! ینهار، بعدشم هواخور نیایب نیپاش _

 

نورون هام   چارهیبودم، ب جیشدم، سرم درد گرفته بود و گ داریبودم و با صداش ب ی داریخواب و ب نی ب ییهویگفتم، چون   یلعنت

  یداشت تو سرم چکش کار  یکیانگار  دم،ی شن ی زد و صداش رو به وضوح م یتخت بلند شدم، سرم نبض م یکردن. از رو   رپاچیگ

 کرد.  یم

 

 . میستادیصف ا یتو دستمون و تو  می ها و قاشق هارو گرفت ی نیس  م؛ یرفت یبه سالن غذاخور هی همراه بق بازم
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که کنارش    ینیس  ی از اونا دوختم. گوشت رو از تو ی کیرنگ   یخاکستر شبند ی. نگام رو به پد یکم جلو رفتن و نوبت من رس   کم

 .د یسیظرف گذاشت. پشت بندش انگشتش رو به سمت دهنش برد و ل  یاز قسمتا یک ی یبود برداشت و تو 

 صداش رو بلند کرد:  سادم یهمون جا وا د ید یبه گوشت انداختم. وقت یاز چندش جمع شد و نگاه صورتم

 برو جلو.  نستا،یوا  نجایخانوم، ا االی -

 

رو   ر ی. کفگ زهی و منتظر موندم برنج رو بر سادمیوا  ختیر ی ظرف م ی از اونا که برنج رو تو گه ید  یکی ی بار جلو  نیکردم و ا حرکت

و   خت یقسمت بزرگ ظرف ر  یله شده بود در آورد. تو  ی که پر از برنجا ی رو در حال ر یبعد کفگ  هیقابلمه فرو کرد و چند ثان  ی تو

 شد.  یحالم بد م شتر یب ختن،یر ی م مبرا شترید ب گفت. هر چن ییاالی

 

بلند افتادنش   ی افتاد. از صدا نیزم یرو  ی بد  یبا صدا ینیس  ه ی زه، یتا اومد با مالقه خورشت رو برام بر دم، یزن که رس  ن یآخر به

بود و موهاش رو تو دستش   ساده یکه عقبش وا ی زنه حمله کرد به کس  ه یلحظه    هی پلک زدم و به عقب برگشتم. تو  ه یناخودآگاه  

 گرفت.  

 

  یکیگشتن و   یهم بر م یهر از گاه چ،یشدن که ه یاز هم جدا نم ی و آشپزا به سمتشون رفتن تا از هم جداشون کنن، ول نگهبانا

حالت   نی من تو ا ی کردن، ول  ی. همه با استرس نگاه مدنیکوب ی م رن، یخواستن جلوشون رو بگ  ی که م  ییتو سر و کله نگهبانا

که جلو رفته بودن،   یینگهبانا تیوضع دن ی. سر نگهبانم که با ددنیکش ی پنجول م اده ام گرفته بود. درست مثل گربه هخن

 زد:  ی و داد م د یپر ی م  نییپشتشون باال پا شیوجب م یبود. با اون قد ن دهیترس 

 ! یفرستم انفراد ی وگرنه تک تکتون رو م ن، یبس کن -

 

 برد:  یکه دستش بود رو باال م یو چوب گه یطرف د ه یرفت   ی کرد و م ی جاش رو عوض م بعدم

 !ریجلوش رو بگ  ؟ ییکجا ی رحمت -
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که از   ی که دستش رو به سرش گرفته بود، با اون چادر یدر حال  ا،یاز زندان ی انبوه نیدست اون دو نفر و ب  ر یاز ز ی رحمت ییهوی

رفت که پاش به   ی اومد. داشت به سمت سر نگهبان م رون یبود، ب شونه هاش مونده ی سرش افتاده بود و فقط با همون کش رو

 کرد و افتاد.  ر یچادر گ

 

اخماش رو تو هم   دنم یخنده که سر نگهبان با د ر یتونستم خودم رو کنترل کنم. بلند زدم ز  یاز خنده رو به موت بودم و نم گهید

 و به سمتم اومد.    د یکش

 بازوم رو گرفت و تکونش داد:  محکم

 ! اد؟یاز دعوا خوشت م ؟ی خند  یچرا م ه یچ -

 

اومده به من بدبخت   نیکنن و کم مونده هم رو بکشن، اون وقت ا ی سر هم دعوا م ختنی گله آدم ر  هی خنده ام گرفت؛ اون ور  بازم

 ؟یبشن، تو چرا ناراحت نیخوام به خنده مز یرو دارم، م ارشونیخودمن، اخت  ی ! بابا لبایخند   یداده که چرا م   ریگ  چارهیب

 :د یدندوناش غر یتکونم داد و از ال گه یبار د هی

 ؟ یخند  یچرا م  گم یم -

 

 شد، به دعوا اشاره کردم و گفتم:  ی م ده یخنده توش د یکه ته مونده ها ییصدا با

 گرفت؟  ی خنده ات نم ت یوضع ن یبا ا یشما بود  -

 

 تر کرد.  ظ یزدن کرد و اخمش رو غل ی که تو سرو کله هم م ی تیبه جمع ینگاه

 تا دلت خواست بخند!  ،ی االن که بردمت انفراد_

 

 ابروم رو باال انداختم. هی و   رمیزبونم رو بگ  ش ین یجلو  نتونستم
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 ؟ یر یگ ی من رو م قه یرسه چرا   ی زورت به اونا نم _

 

 قرمز شد. تیاز عصبان صورتش

 ؟ یشده هار شد  یچ  ، یکرد ی م ه یو گر ید یلرز یم  د ی! روز اول که مثل بیزبون باز کرد  نمیب یبه به م _

 

  کتیجرئت نکنه نزد یهار بود تا کس د ی ! باشهیکنن تو ش  ی کنن و خونت رو م ی م تیبا پنجه هاشون زخم ،یهار نباش  نجایا _

هم پام   گهیو د  شهیثابت م م یگناه ی خدوم جامعه، ب یروهاین یگر یبا پ گه،یماه د ه ی گه یهفته د ه یگناهم، فوقش   یبشه! منم که ب

 . شهیباز نم نجا یبه ا

 

 زد: یشخند ین

 ...یزن  ی قلمبه سلمبه م ی حرفا -

 

 تا نگهبان رو صدا کرد و ادامه داد:   دو

 سرجاش! اد یکنه و عقلتم م یم   دایدامنه لغاتت گسترش پ  گه ید کم یبرات خوبه!  ،یبمون یانفراد  ی رو تو ی دو روز -

 

 نگهبانا اشاره کرد:  به

 ! نشیببر -

 

لبخند حرص    هی بردنم، با  یلحظه که داشتن م  نیاز بازوهام رو گرفتن. آخر ی کیو هر کدوم   سادنیجلو اومدن، دو طرفم وا نگهبانا

 درار گفتم: 

 دماغ سوخته!  -
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لبخند خودم رو به دستشون سپردم تا    هی و با  الیخ ی از نگهبانا دستش رو پشت کمرم گذاشت و به حرکت وادارم کرد؛ ب یکی

 برنم.  یکجا م   نمیبب

از   وار یترسناکا بود. تا نصف د لم یف نی. مثل ا میراهرو با نور کم شد  ه ی وارد  ، یا له ی در م ه یو با باز کردن   می رفت نییپله ها پا از

جاها کنده شده بودن و به   یبودن که بعض  یف یکث  یکایشده بود و کف راهرو هم، موزائ دهیکه ترک برداشته بودن پوش  ییکایموزائ

 اومد.  ی ترق تورقشون م  یصدا کایموزائ  یمعلوم نشه. با هر بار پا گذاشتن رو نیزور چپونده بودنش تا خاک زم

 

  یراهرو  ه ی هم نداره. کم کم وارد  یدرست حساب ی کش م یس  هی شد.  یداد و خاموش روشن م ی م ییصدا ی راهرو، هر از گاه المپ

درو باز   د،ی دسته کل ه ی و با   سادنیدر وا  نیقرار داشت. کنار اول ی نفت ی به رنگ آب ی کیکوچ ی که تو دو طرفش در ها م یشد  گهید

گوشه اش تخت زروار در رفته    هی بود و  یگوشه اش توالت فرنگ   هی بلند، که  ی وارایشکل با د ی اتاق مربع ه یکردن. با باز شدن در، 

 بود و حال آدم رو بد کرد.  ده یچیاتاق پ ی شد، تو  ی م ی که از توالت ناش   یگند   ی شد. بو انیقرار داشت، نما

 

ا چشم کار  ت ی ول  نم،یکردم تخت رو بب یشد. سع کیاتاق تار ی اتاق انداخت. در رو که بستن، فضا یهلم داد و من رو تو  شونیکی

خوف آورد   ی لیاتاق خ یگرفتم و خودم رو به تخت رسوندم. فضا وارایشد. دستام رو به د  ی نم دهید  ی چیبود و ه یکیکرد تار یم

 و هر لحظه امکان باال آوردنم بود.   رمیگند توالت باعث شده بود حالت تهوع بگ   یکردم. بو   یم بود و ترس رو تا مغز استخونم حس 

 

  هی انگشتام حس کردم.  ریشکل رو ز یپشم زیچ ه ی بردم،  نییکه دستم رو پا ن یحس قلقک پام، خم شدم تا بخارونمش. اما هم با

اخل اتاق  به د ی نور کهیباز شد و بار یدر انفراد ی رو چهیدر  غمیج یزدم. با صدا غی داد و با تموم توانم ج اد یلحظه مغزم فرمان فر

 کرد.  دایراه پ

 ! ؟یزن  یم  غی چرا ج هیچ_

 

 لکنت گفتم:  با

 م... مو...ش!  -
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 جواب داد:  ی خونسرد با

 خورتت!  یاون نم ، ینترس، تو اون رو نخور -

 

نگهبان رو نداشتم.   نیبه ا دن یبودم که قدرت حرف زدن و پر دهیترس  ی زد. به حد   یبه شماره افتاده بود و قلبم تو دهنم م نفسام

 که حالم جا اومد بلند داد زدم: کم ی. دمیکش قیدستم رو به قلبم گرفتم و چند تا نفس عم

طاعونه! اون وقت   ی که عامل اصل  یفهم یم  یبه سواد نداشته ات رجوع کن  کم یجا موش هست، اگه  ن ی! ا؟ی گ یم یچ  یفهم ی م -

 خورتت؟  ینم ش یتا نخور ی گ یتو م

 

سانت اون ور   هی  یگم شدم. حت  یکیتار  یرفت و بازم تو نینور از ب کهیبار چه، یرو بست. با بسته شدن در چه ی رگفت و د  ییبابا برو

وفق بدم،   ط یخودم رو با شرا شهیکردم مثل هم ی وحشت دارن. سع ی فهمم چرا همه از انفراد  یحاال م دم، ید ی تر از خودمم نم

 تخت و رو سر و بدنم راه برن.   یباال انیکه موش ها ب  داشتمرو  نی هر چند که هر لحظه ترس ا

 

دووم   نجای قراره دو روز رو ا ی که چجور  نیدادم؛ سرمو رو زانوهام گذاشتم و به ا ه یتک  واری ام جمع کردم و به د نهیتو س  دستامو

  هی اومدم،  رونیو سرد ب  کیتار  یاتاق کوفت نیکه از ا نیبه محض ا د ی ان موحد! بااز فرهاده، نه از سام ی فکر کردم. نه خبر ارمیب

مانند کردم و شروع به   غ یحرصشون بدم. صدام رو ج کمیمنم  ستیگذاشتن، بد ن نجا یمن رو تو ا نای بهشون بزنم. حاال که ا یزنگ 

 انداخت. ی اعصاب خط م ی رو بیشد، عج  یمانند م غی ج یوقت  ی کردم. صدام بد نبود، ول  یخوندن آهنگ انفراد 

 بر من  ی وا  ، یگر با دگران سحر کن_

 

 صدامو بلند تر کردم و ادامه دادم:  د،یچیپ ی انفراد یصدام که تو  یاکو  دنیشن با

 بر من  ی وا ، یدگر گذر کن ی از کو -

 شوم هر دم  ی آشوب چه
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 از هر کس  ی بر ی دل م که 

 ی به پا کرد ی جنجال چه

 قلب دلواپس  ن یدر ا  تو

 ی به پا کرد ی جنجال چه

 قلب دلواپس...  ن یدر ا  تو

 

 شده سلول به سلول تنم  ی انفراد

 ست یمن در خود من، در خود من زندان خود

 شده سلول به سلول تنم  ی انفراد

 ست یمن در خود من، در خود من زندان خود

 زنم  یم  ابونیهمه شب، من به خ ی انفراد

 ست یرانیو نیکه به ا  ییاز حال و هوا خسته

 

 باز شد و نگهبان داد زد:  چه ی خوندم، باز همون در ی که مثال داشتم آهنگ م غام یج یصدا دنیشن با

 ؟یزن  یچته تو، مثل خر عر م  -

 

 توجه بهش بازم ادامه دادم: یب

 از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران  -

 تو اما عقب سر نگران  یاز کو رفتم

 ی تو با ما کرد  و گذشت، آنچه  میگذشت ما
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 به حال دگران  ی بمان با دگران، وا تو

 

 بکنم که دوست ندارم! ی دختر جون ساکت باش، مجبورم نکن کار_

 

  نیخواد ا یم   نیکنه، اون وقت ا یپدر دست رو بچه اش بلند نم یحت گه یبزنتم؟! برو بابا، د ن؟ یکار کنه ا  یخواد چ  ی مثال م  هه،

 بلند ادامش رو خوندم: یکارو بکنه؟ در جواب حرفش با صدا

 شده سلول به سلول تنم  ی انفراد -

 ... یمن در خود من، در خود من زندان خود

 

 خفه شدم.  یا  گهید  یصدا دنیشن با

 ! نجا؟یچخبره ا_

 

کردم تا بهتر صداشون رو بشنوم.   زی گذاشتن. گوشام رو ت ی اومد، که به گمونم احترام نظام نیزم  یرو  ییشدن پا ده یکوب یصدا

 از ناله توش بود، گفت: یی محکم که رگه ها ی نگهبان زن با لحن

 خونه!  ی ساعته صداش رو انداخته پس سرشو داره آهنگ م هی سرگرد  -

 

 داد زدم:   یلودگ با

 مجاز بود که!  -

 

 : د یمن رو خطاب قرار داد و غر نگهبان

 با تو حرف نزد!  ی کس -
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 ! نیرف زددر مورد من که ح_

 

 همون مرد اومد:  یصدا بازم

 . نمیدرو باز کن بب -

 

 داد زدم:  بلند 

 ! رمیخودم بم ییتو تنها د یبزار د،یخودم تنها بزار ییتنها لهی منو تو پ ن،ینهههه! باز نکن  -

 

  ی م و محکم رونور به داخل اتاق وارد شد. چشمام رو بست یاد یباز شد و حجم ز ی بلند  ی در چرخوندن و در با صدا  یرو تو  د یکل

پسر   ه ی دم یکه د  یز یچ نیچشمام به نور عادت کردن. اول ه، یکه گذشت چشمام رو باز کردم و بعد از چند ثان  کمیهم فشار دادم. 

 گفت:  یجد  ی . با صدادمید  یبه نور بود، صورتش رو نم شچون پشت یبود، ول یبا قد نردبون

 ! ؟یخوا ی م ی چته، چ_

 

 جواب دادم:  لکسیباال انداختم و ر ی ا شونه

لطفا خلوت   شه،یمحسوب م ی محدوده شخص نجا یآهنگ بخونم. تا دو روز ا نمی! دوست دارم بشیاریاخت ی واریچهار د  ،ی چیه -

 . د یمن رو به هم نزن

 

 گفت: ی همون لحن جد  با

 ! رونیب ایپاشو ب -
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 ناز جواب دادم:  با

 ! امینم -

 

 ام!  یمن جد _

 

 ! یجد  یمنم ترانه ام، خوشبختم آقا_

 

 و رو به نگهبان گفت: د یبه صورتش کش ی که دست  دمید  یکیتار ی تو

 بمونه؟!  یتو انفراد   د یچند روز با -

 

 دو روز! _

 

 ادامه داد:  تیجد  با

 .د یبهش اضافه کن  گه یدو روز د -

 

اتاق و موش ها و   ی کیچشمام گشاد شد و تار ن یا دنیگذاشت. با شن رونیقدم از چهار چوب در به قصد رفتن ب ه یرو گفت و  نیا

 و گفتم:  دمیکه! مثل جت از جا پر  رم یم  یبمونم، م  نجایاز جلو چشمام رد شد، چهار روز ا لمیف ه یگندش مثل   یبو

 ! امیم ام یم -

 

که پام به   دمی زدم و با ترس دو یغیموش از رو پام رد شد. ج ه ی رفتم که  یم  ی ادو به سمت در انفر  دم یپر نییاز رو تخت پا بعدم

  ز یمحکم بغلش کردم. همه چ  فتم،ین نکه یا ی تو بغل پسره افتادم و برا یکرد و زرت   ری فاصله داشت گ ن یاز زم کم یچهار چوبش که 
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بود، آروم باال آوردم و اول به نگهبان زن نگاه کردم. محکم   ن ییهنگ بودم. سرم رو که پا یاتفاق افتاد و من هنوز تو  ع یسر یلیخ

 . د یبا دستش گونه اش رو چنگ زد و پشت بندش دستم رو با خشونت کش

 

ر  به چادرش زدم و اونم با من افتاد و سرش به د ی افتادم که چنگ  ی تعادلم رو از دست دادم و داشتم م دم، یکش ی دفعه ا  هی  چون

 کرد نگاه کردم و با حرص گفتم:  ی خورد. زود از سر جام بلند شدم و به اون که داشت آخ و اوخ م

 !؟ی کش  یدستم رو م  یی هویحقته! چرا   ادیسرت ب  یهر چ  -

 

 : د یدندوناش غر ی بلند شد و از ال  تیعصبان با

 ! اد؟یبغل سرگرد و هنوزم صدات در م ی پر یحرف نزن دختره گستاخ، م  -

 

 : دمیتر از خودش غر بد 

 جان و مال مردمن؟!  تیضامن امن سایپل گنیتو رو سننه، بغل تو که نبود، بغل سرگرد بود! مگه نم -

 

 کردم و ادامه دادم:  ز یچشمام رو ر بعدم

 نه؟  یمن باش  یجا  ی! دوست داشت؟ی کرد ینکنه حسود  نم، یبب سایوا  ای -

 

 .د یکش  رونیب ی من رو از انفراد تی به بازوم زد و با عصبان یچنگ 

 !د ی چرند نگو دختره چشم سف _

 

 خنده گفتم:  با

 خواد که!  ی همه سر و صدا نم نیبغلش، ا ی فتی هلت بدم ب یالک ا ینه تورو خدا تعارف نکن، ب -



 عاشق مجرم

25 
 

 

 سرم رو به سمت فرد برگردوندم.  ییآشنا یصدا با

 چخبره؟  نجا یوحد ا! سرگرد مه؟ی سر و صدا ها چ نیا_

 

  ینیا ی عنیکه آورد کپ کردم و آروم برگشتم و سرگرد رو نگاه کردم. چرا اصال به صورتش توجه نکردم؟!   یفرهاد و اسم  دنید با

به سامان کرد.   ی چشماش چهار تا شد و نامحسوس اشاره ا دنمی! فرهاد با دیموحد بود؟ لعنت ششیدادم پ  یسوت  یکه االن کل 

 !ایدادم! مثال قرار بود من آروم و مظلوم باشم، خاک تو سرت تان  یی ها یخبر نداره چه سوت

 

  س یاصال پل نیدونه ا یواسه فرهاد گذاشت. بدبخت نم  یا  گهید  یکرد و احترام نظام ست یمقنعه و چادرش رو راست و ر نگهبان

پسره چقد ماست و کم حرف بود. بعد از مدت ها   نی. اسادیسامان موحد وا شی! فرهاد جلو اومد و پاره یاداش رو در مداره  ست،ین

 مرده باشه، به حرف اومد: د یاالن با نیکردم ا یکه من فکر م 

 ! ه؟یجرمت چ -

 

 گفتم:  مظلوم 

از جلوم رد شد و   یکیبود،  یدونستم چ  یصال نماال و بال مال تو بوده! بابا من ا گنیم دن، یکوچولو مواد مخدر دستم د ه ی -

  لویهست، که ک لمایکه تو ف  یخارج یو انگار که از اون باندا دنیرس  سای پل ه، ی چ نمیبب  فمی تا درش آوردم از ک فم،یانداختش تو ک 

 ! ن؟ید ید ر،ور اون و   نیفرستن ا  یم  لویک

 

 و سرش رو تکون داد، که ادامه دادم:  د یاش کش قهیبه شق  یدست

برگه رو جلوم   هی زنن،  یکتکم م  نکهیخالصه گرفتنم و به زور ا ،ییموا یی هوا ک یباشن، شروع کردن شل دهیانگار که از اونا د -

 گذاشتن امضا کنم، امروزم... 
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 : د یحرفم پر وسط 

 بسه بسه متوجه شدم!  -

 

 اصرار گفتم:  با

 ناعادالنه بود...  ی لیهم خ ی آوردنم انفراد نکهیمونده هنوز، ا ن یسینه وا -

 

 زمزمه کرد:  یلب  ریز

 رو بزنه ساکت شه!  ن یدکمه ا ی کی -

 

دونست    ینگاش کردم و اخم کردم. فرهاد نم یساکت شدم؛ چپک  یعیضا ی لیحرفش چهره ام تو هم رفت و به طرز خ نیا با

که    ،یدادم. با چند تا سرفه خودش رو جمع و جور کرد و با لحن جد  یبا چشم و ابروش بهم بفهمونه که بد سوت  ایبخنده 

 و یاش بود، پرس  ی سیمخصوص نقش پل

 ! ه؟یاسمت چ-

 

 بزنم جواب دادم:  ی حرف اضافه ا  نکهیلحن آروم، بدون ا  هی با

 .یمیترانه فه -

 

 به سامان گفت: یتکون داد و با اشاره ا  دن یبه نشونه فهم یسر

 ! شونهیا ،یکه پرونده اش رو بر عهده دار  ی دختر-
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اش آسونه،   ه یسخت بود، بق نشیفقط هم هم  شن؛یبشنوه! پس باالخره کار ها دارن جور م وار یرو به در گفت تا د نیا دمیفهم

  نی. باالخره دارم از ادمیرقص یزدم و م  یم  ینبود و تو همون راهرو بندر  یکردم. دوست داشتم کس ی زیچون تمومش رو برنامه ر

 به من کرد.  یزد و نگاه ی. سامان پوزخند شمیزندان خالص م

 مظلوم باشه! ادیبهش نم یول_

 

و   یزنم تو فاز خوانندگ ی م یی هوی یوقت   ست،یخودمم کم ن ر یره! تقص ی م ورتمه یپسره رو مغز من  نیتو رو خدا، چطور ا نگاه

 تر شد و گفتم:  ظ یبده. اخمم غل لمیپوزخند تحو ادیب نیمثل ا ی کیشته باشم که انتظار دا دمیبا ، یدلقک باز

  یب  ایلیکه خ نجاستیمشکل ا ی رو ثابت کنه، ول شیگناه یتا ب  ندازهیکه از خودش مطمئن باشه، به عالم و آدم چنگ نم ی کس -

 کشکن!  ستن،یکه اونا اشک ن نیغافل از ا نن، یب یم  یاشک یرو تو چشما یگناه

 

 چشمام نگاه کرد.  یتو  م یرو باال انداخت و مستق ابروهاش 

 جالبه!_

 

 به نگهبان کرد و ادامه داد:  یبندش اشاره ا پشت

 به سلولش!  نیبرش گردون -

 

  م، یراهرو برس  یکه به انتها  ی. تا وقت د یاطاعت کرد و دست من رو مثل کش تنبون، دنبال خودش کش یاحترام نظام  هیبا  نگهبان

 فرهاد خودمون.   ایمعلوم نبود که سامان موحده   یکردم، ول یرو احساس م ینگاه ینیسنگ 

 

  رون یاومده ب ی انفرادچرا از  د یکه پرس   یداد و در جواب رحمت لمیبه نگهبان اون قسمت تحو  م،ی د یقسمت سلول ها که رس  به

 گفت: 

 سلول.  م یسرگرد موحد دستور دادن برش گردون -
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ها   لهیم نیا ن یتونم از ب  یکله اش رو تکون داد و بازوم رو تو دستاش گرفت و من رو به سمت سلول برد. حاال انگار من م یرحمت

راستاد نباشم و همون ترانه   ایتان  دمیبهتون قول م د،یستیکه طرف ن  یا ره ی بهشون بگه با قاتل زنج ستین  یکیرد شم و فرار کنم. 

 سلول کرد. یبه تو  ی بزرگ باز کرد و اشاره ا د یبمونم. در سلول رو با اون دسته کل یمیفه

 برو تو! _

 

نداره،   یقفلش اومد. درسته زندان، زندانه و فرق ی تو  د یکل  دنیتقه در و چرخ یقدم بلند وارد سلول شدم که بالفاصله صدا  هی با

 . ستمین ف یکث ی خدارو صد هزار مرتبه شکر که برگشتم سلول و تو اون انفراد ی ول

 

نردبون   ی به سمت تختم رفتم و روش نشستم. شال ام رو در آوردم و به پله ها ز، یعز ی ها یهم سلول نیسنگ  ینگاه ها ریز 

بود محکم   ی اد یکه چون مدت ز دمیکش  توشون   یکردم. موهام رو باز کردم و دست  زونیکه مال تخت طبقه باال بود، آو  یکوچک

 . دمیتخت دراز کش ی باز رو ی ببندمشون، با همون موها نکهی کرد. بدون ا تم یبسته بودمشون، پوستش به شدت درد گرفت و اذ

 

  یبرد. نگام رو به نوشته ها یو هم فکر نقشه، خوابم نم  دمیکه شن ی االن هم به خاطر خبر خوب ی اومد، ول ی نهار خوابم م قبل

 توجهم رو به خودش جلب کرد.  ی کیهمشون  نیسرم دوختم و مشغول خوندنشون شدم. از ب  یباال

 ''بود  ی تنها جرم من عاشق  ''

 

تخت   نیهم  یرو  ش یکه چند ماه پ یکنجکاو بودم که بدونم کس یل یبود، خ شینگاه کردم، واسه چند ماه پ خش یبه تار  متفکر

بلند شد و   وای. ش ادیکردم که ب وا یبه ش  یشدم و اشاره ا  زیخ م یتخت ن  یکرده که افتاده زندان و االن کجاست. رو   کار ی بوده، چ

 :دمی کردم و پرس  بهش یآروم آروم به سمت تخت اومد. نگاه

 ؟ یینجای چندماهه ا -

 

 مکث جواب داد:   هی بعد 
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 ! شهیم  یهفت ماه -

 

 کنجکاو گفتم:  ی رو برطرف کنه. با لحن م یتونست کنجکاو  یبوده و م  نجا یا یدونست که ک   یم پس

 بوده؟!  ی تخت مال ک  نیکه ا ی دون ی م -

 

 فکر کرد و گفت:  کمی

 چطور مگه؟  ؛ی به اسم نازل ی دختر ه ی -

 

 بود؟  یجرمش چ_

 

 غم پوشونده بود. آروم لب زد:  یا  هیزد و نگام کرد؛ چشماش رو ال  یتلخ لبخند 

 ! یمثل جرم من بود، عاشق -

 

 حالت استفهام نگاش کردم که خودش ادامه داد:  با

اون رو وابسته خودش   روزیاز د شتر ی! پسره وعده ازدواج داده بود و هر روز بدش یپرست یبود، با جون و دل م  یپسر ه یعاشق  -

خوب بود و پسره هر روز ازش پول   شونیدونست. وضع مال ی ن و آب واجب تر مشده بود که وجود اون پسرو از نو ی کرد. جور یم

  یی پسره با اون پوال د یروز فهم هی  نکه یذاشت. تا ا  یپول تو مشتش م یخواست، اونم چون عاشق بود، کر و کور شده بود و کل  یم

و روز    رهیگ یکنه. خون جلو چشماش رو م   یساخته و داره ازدواج م یخونه زندگ  گهیدختر د  ه یگرفته، رفته واسه   یم  نیکه از ا

 زندان...  فتهیم نیو ا رن یم ی م سره . هم دختره و هم پرهیگ ی م ر یهر دوتاشون رو ز ره یم  نیبا ماش  یعروس 

 

 چشماش پر اشک شد. د،یحرفش که رس  ی جا نیا به
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 . دنین رس خانواده پسره خواهان حکم اعدام بودن و باالخره به خواسته شو_

 

 کنم،   هی اومد گر ی م شیکم پ   یل یکه خ ی حرفا حالم بد شده بود، من نیا دنیشن با

 

. احساس دنیبار یحالش بدتر بود و چشماش م وا یگرفته بود. ش  اینامرد ن یشد؛ دلم از ا یم  یچشمام کم کم داشت بارون یهوا

هاش با هق    ه ی گر ن یکرد. ب ه یشونه ام گذاشت و از ته دل گر یکنم. سرش رو رو   یو باهاش همدرد رمش یتو بغلم بگ  د یکردم با

 هق گفت:

  سایپل یرو روال، آخرشم وقت فتهیب  مونیو زندگ  ارمیام، پا به پاش اومدم تا به قول خودش پول در ب ی زندون  یمنم به جرم عاشق -

که   ی ضیو مر ر یمادر پ  یون به جهنم، به درک که رفت، ولا  یشدنم به جهنم، نامرد یکرد و رفت. زندان ی پشتم رو خال دنیفهم

من رو داشت که   ا یرو بده؟ از دار دن شی هست که پول دوا درمون و خرج زندگ  ی کار کنم؟ ک یچاالن چشم به راه منه، اون رو  

 بدم خرج دوا و درمونش کنه!  ارم یحال و روز افتادم. مجبورم تو زندونم کار کنم تا پول در ب ن یمنم به ا

 

نفر داره و من تا به حال   هی که  یی همه دردا ن یا دنیبود که از شن ی کردم. درد  یام احساس م نهیرو درست وسط س   یدرد بد   هی

که پول داشتم   ی بست. من ی رو م دمیکش یداشتم م   یکه به راحت ییبود و راه نفس ها ده یچیام پ نهیاحساسشون نکردم، تو س 

 دم؟! ید ی آدما رو نم نیا ی وقت زندگ چیچرا ه

 

 زد و گفت:  یاومد. لبخند تلخ  رونیکردن، از بغلم ب  هی گر کم یبعد  

 تورو هم ناراحت کردم.   د یببخش -

 

 بست رو، رو لبام نشوندم.  ی لبم نقش م ی رو  یافراد کم  ی که برا  یلبخند 

 ! ؟ین بگ مادرت رو به م ینداره، امکانش هست آدرس خونتون و اسم دارو ها یاشکال_

 



 عاشق مجرم

31 
 

 سرعت از جا بلند شد و اخم کرد.  به

 . یرو نگفتم تا شما به من ترحم کن  نایمن ا_

 

ام رو   یکردم هر جور شده منظور اصل   یدستام رو تند تند تکون دادم و سع  سادم؛یاز سر جام بلند شدم و کنارش وا بالفاصله

 بهش بفهمونم. 

  ، یبر  رونیب ی تون ی و نم یی نجایپولت رو بدم. حاال که تو ا د یو منم با ی کن ی واسه من کار م  یتو دار  ست،یترحم ن نیا نیبب_

 خرن.  یبرن و دارو هارو براش م ی من پول رو واسه مادرت م ی آدما

 

که فرهاد    یدونستم ناچاره قبول کنه، اونم به خاطر مادرش. ابدا قصد نداشتم همون مقدار پول  ی م د؛یبه صورتش کش یدست

کرد و پشت کرد بهم تا بره    یپوف  ینبود. با کالفگ  یکاف  شیدارو ها و مخارج زندگ  ی ش رو داده بهش بدم، چون مطمئناً براقول

 چند قدم رفته رو برگشت و گفت:  ه گذشته بود ک  ادیز  یکنار تخت خودش، ول

 باهاشون حرف بزنم. د یخودم با_

 

 به نشونه موافقت تکون دادم.  یسر

 ! م؟ی زنگ بزن میتون ی م ی خودته! ک لیباشه، م_

 

 بدن. ی که اجازه هواخور  یوقت_

 

 . میزن ی خوبه، پس همون موقع زنگ م_

 

  ر یکه ز ی پر درد یبود؛ چه آدم ها  وایش  ی حرفا ر ی. ذهنم درگدمیتخت برگشتم و دراز کش  ی گفت و ازم دور شد. رو  یا باشه

که بخوان   یپول غرق شدن و هر چ  یهم مثل من، تو  یی آدما هی گذرونن.   یرو م  شونیزندگ یآسمونن و دارن به سخت نیسقف ا
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خواد، عاشق   ی پول م دنیخواد، نفس کش یکردن پول م ی پوله؛ زندگ ی چ همه متینامرد شده، ق بیعج ا یخرن. دن یبا پول م 

خرجش   ش،ی بخر ی تون  یا پول مب ،یدور و زمونه علمم نداشته باش  نی گفته علم بهتر از ثروته؟ تو ا ی خواد، اصال ک یشدن پول م 

  یکنه و م یم  تیجنا ی ام آخر سر کل یدکتر پولک ن یهم ؛یدار  ی مدرک دکتر ه ی ی ا ه ی! بعدش چند ثانهی پارت هی رشوه توپ و  هی

 کشه.  یم  صاش ی زنه چند نفر و با تشخ

 

سر سفره زن و   ی نون ه یو  اره یجون بکنه تا دو قرون پول درب د ی. صبح تا شب باتیپول رع ی و ب  شهیکه پول داره ارباب م یکس

  یشیارزش م یفرد ب  ه ی  یباش  ینداشت اره،یغرغرارو به جونش بخره. پول احترام م  د یبار با ن یو ا  شهیم  ر یپ یبچه اش بزاره. تو جوون 

  ی بهش م یلگد  ه ی شه یاز کنارش رد م یپوله رو هر ک یب  ره،یکنه. پولداره آبروش نم  یپولش فرق م ی تو جامعه! معتادم پولدار و ب

 اندازه.   ی بهش م ی ا که یت  هی زنه و 

 

و با    شنیکه اونا پولدار م نجاستیو اون کش رفتن و رو هم انبار کردن. ا ن یا بیپولدارا، پوالشون رو از ج نجاستیجالبش ا حاال

کشه، در    ی کارگر، از شغل باباش خجالت م  ایرفتگر  هی که بچه  نجاستیکنه. ا  یه با اونا فرق م رفتارا هم تو جامع ی احترام، حت

  ه ینشده.  اردریلیو اون کش نرفته و م  نیا بیپدر حالل به دست اومده، از ج نیباشه پول ا یافتخار کنه. هر چ د یکه با یحال

 ارزه.  یم  اردیلیرفتگر، هزاران م   هی قطره عرق 

 

 تالش، چشمام گرم شد و خوابم برد.  یهم فشار دادم. باالخره بعد از کل  یو چشمام رو محکم رو  دم یکش یآه

 *** 

   

تو   د،یوز  یکه م ی آورد. باد خنک یخورد، حالم رو جا م  یکه به صورتم م  یی و چشمام رو بستم. گرما  ستادمیا د یخورش  یرو  روبه 

 شل کردم.  کمیکه دور گردنم محکم بسته بودمش رو  یو شال  دمیکش  یقی . نفس عمد یچسب  ی تابستون م ی گرما نیا

 

 به تلفن کردم و گفتم:  یسرش رو باال آورد و نگام کرد. اشاره ا  دم،یبه سمتش حرکت کردم. بهش که رس  وایش  ی آور ادی با

 . میپاشو بر -
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و منتظر   می تلفن رفت ک ینزدکرد.  تیشال هدا ر یزده بود، به ز رون یبلند شد و موهاش رو که نامرتب از شالش ب ی صندل یرو  از

به گوش    یدادم و دستام رو بغل کردم. عالقه ا   هی تک وار یزد تموم بشه. به د ی که داشت با تلفن حرف م  یزن ی تا حرفا میموند 

نوک   یزایبلند بودن و روشون چ یلیخ ی پشت اطیح ی وارایاطرافم شدم. د  ی مشغول وارس  نیزن نداشتم، بنابر ا ی دادن به حرفا

تونست مثل   یک ی انایاگه اح ینتونه ازش باال بره، ول  یرنگ و صاف صاف بود، تا کس ی کرم وار یبه فاصله کم قرار گرفته بود. د ی زیت

 . ارنیو دمار از روزگارش در م  نهیبب رو  واریزارن اون ور د  ی نم ز،یت  یزایمارمولک ازش باال بره، اون چ 

 

صورت   یتو ش، یرنگ  یسالش باشه، ثابت موند. چشما19از   شتر یخورد ب ی که بهش نم  یدختر  ه ی ی و رو  د یو چرخ د یچرخ نگام

سن!   نیاونم با ا نجاست،ی انجام داده که االن ا ی در عجب بودم که چه جرم  یول د،یدرخش  یرنگ، م   یصورت  ی با اون لبا دش یسف

بشنوم   ییزایچ  ه یبازم  نکهیاز ا دم یترس  یم  دم؛ یترس  ی م ی ول  اره،یرو برام در ب هی ضق  یرو صدا کنم تا ته و تو  وایدوست داشتم ش 

 . شهیداره مجازات م  یکی ی گناه ی که داغونم کنه، که بفهمم بازم به جرم ب

 

  کم ی. سادمیصدا وا یبگم، ب یز یچ نکهیو بدون ا د یزبونم نچرخ یرو صدا کنم، ول  وایکردم و خواستم ش  س یرو با زبونم خ لبام

 صدا زدم:  وارو ی. آروم ش نجاستیکه گذشت، بازم با تموم ترسم، کنجکاو شدم بدونم که چرا ا  گهید

 . وایش  -

 

  یشده بود، سرش رو باال آورد و با حالت استفهام نگام کرد. با سر اشاره ا   ره یپاش خ ری ز یکایکه تا اون موقع متفکر به موزائ وایش 

 م و گفتم: به دختره کرد

 !؟ی دون ی در موردش م  یچ 5 -

 

 بعد سرش رو برگردوند و گفت:  قه ی نگاش کرد، چند دق ق یدقت و عم با

 !ارم؟یته و توش رو در ب ی خوا یخوره! م  ی بهش نم شتر یسالش باشه، ب ستینوزده، ب اد یبه نظر م ی شناسمش، ول ینم -
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نگام رو حس کرد، چون سرش رو باال آورد و اطرافش رو   ینیسنگ  نکه یبه نشونه آره تکون دادم؛ بازم نگاش کردم. مثل ا یسر

شونه اش گذاشتم   ی رو یزد نگاه کردم. دست یحرف م یکه داشت تلفن ی کنه. نگاهم رو ازش گرفتم و به زن دایتا نگاه رو پ د یکاو

 برگشت، آروم لب زدم: ی و وقت

 زود باش!  -

 

رو   ثمیباالخره تموم شد و شماره م قهید  هی باال آورد.  قهید  هی  یبه نشونه باشه تکون داد و انگشت سبابه اش رو به معن یسر

 گرفتم. بعد خوردن چند تا بوق جواب داد: 

 الو.  -

 

 ام!  یمیترانه فه_

 

 شروع به حرف زدن کرد. یخودمم و با احترام خاص د یفهم  ،یمیاسم ترانه فه دنیشن با

 خانوم حالتون خوبه؟!  سالم_

 

 کم و کاست انجام بده.   یگفت ب  یمو به مو گوش کن و هر کار   گهیم  یچ ن یبب ، یکیبه  دمیرو م  یخوبم، االن گوش _

 

 چشم خانوم._

 

اشاره ام جلو اومد و تلفن رو ازم گرفت. اسم دارو ها و آدرس خونشون رو داد و   دن یکردم و اونم با د وایبه ش  یدستم اشاره ا با

  هی و گفتن  ثم یخواست مادرش رو نگران کنه. بعد از سفارشات الزم به م ی دختر، چون نم ه یکرد که خودش نبره و بده به  د یکتا

 بده، تلفن رو قطع کردم و به سلول برگشتم.  وایش  مادرمبلغ که همراه دارو ها به  
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 *** 

 به جلو خم شد.  ی هم قفل کرد و کم یانداخت. انگشتاش رو تو  زیم  یاون رو بست و رو ،ینگاه اجمال هی رو برداشت و بعد  پرونده

 بده.  حیرو مو به مو توض ی خب، همه چ_

 

 رو با زبون تر کردم و گفتم: لبم

 گناهم، ندارم بگم.  یمن ب   نکهیجز ا ی ادیز  زیچ -

 

 :د یپرس  تیزد و با جد  یشخند ین

 کرد؟!  یکار م   یمواد مخدر دست تو چ سه یپس اون ک -

 

 باال انداختم. ی ا شونه

 کرد!  ی نم یواال کار خاص_

 

 چشمام نگاه کرد.   ی تو می زد و مستق  یلبخند 

 نه؟!   ی کردن رو دوست دار یباز_

 

 گفتم:  قاطع

 نه!  -
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رو ثابت کنه. اگه   ن یکه ا ستیهم ن یمدرک  چ یو ه  یگناه باش  یکه شما ب ستیجوره قابل باور ن  چیخب پس اعتراف کن! ه_

گناه به   یکنن و مطمئنا شما ب ی ها اشتباه نم سیکنن، پل دایما نتونن اون رو پ  یممکن بود که همکارا ر یوجود داشت، غ  یمدرک

 .نیآورده نشد  نجایا

 

 چشماش نگاه کردم و گفتم:  ی زدم و مثل خودش به جلو خم شدم؛ تو یپوزخند 

 کنن!  یها هم اشتباه م  سیاتفاقا پل -

 

 حالت استفهام نگام کرد که ادامه دادم:  با

که   ه ی . زمونه مجرم اصلشنیدارن مجازات م ی گناه ی و مجرم شناخته شدن، به جرم ب نجانیکه ا یی آدما  شترینصف ب -

 پس گرفتن حقشون مجرم بشن.  یو برا نن یبب یزنه که نامرد  ی رقم م یجور  هی سرنوشتشون رو 

 

 ابروش رو باال انداخت. یتا  هی داد و  ه یتک  یصندل ی پشن به

 ! یزن  یم  یجالب یحرفا_

 

 ! تنیواقع_

 

 گفت:  تیجد  با

 و به جرمت اعتراف کن. ایو اهل صداقت، ب  ییشما که انقدر راست گو -

 

 زدم و گفتم:  یپوزخند 

 به جرم نکرده؟!  -
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 گفت:   یجد  ی با صدا قهیو بعد از چند دق  د یگلو خند   تو

 ! ؟یالزمه بفرستمت انفراد -

 

 ماجرا کردم.  ف یندونستم و شروع به تعر ز یکل کل رو جا  گهید

موتور سوار   ه یکه رد شدم،  ابون یگرفتم از طرف پارک برگردم. از خ میگشتم و تصم  ی داشتم به خونه بر م شه یاون روز مثل هم_

توش   یچ  نمیتا بب  فمی رکت موندم و بعد دست کردم تو کح ی مات و ب قهی انداخت. چند دق فم ی تو ک ی زیچ ه یاز کنارم رد شد و 

هل کردم و اون رو پرت کردم و راهم رو گرفتم که برم،   نیماش  یصدا دنیتا شد و با شن اردرش آوردم، چشمام چه  یانداخته. وقت 

  یچ ینه از اون مواد توش، از ه سه، یگرفتم. من نه از اون ک  سیطورم شد و پل ن یدونستن که هم یچون مطمئنا من رو مجرم م 

 خبر نداشتم.

 

 نگام کرد.   متفکر

 ؟ ید یتو نبوده، صورت موتور سوار رو د ر یتقص ی چیه ی گ یحاال که م_

 

 گفتم:  قه یوت کردم و حالت فکر کردن گرفتم و بعد از چند وقسک کمی

 . ادینم ادمیهفته برام افتاده،  ه ی ن یکه تو ا یی اتفاقا ن یباشمم با ا دهید دم، ینه ند -

 

 بهش کرد و گفت: ی بود رو، با خودکار روش به سمتم گرفت. اشاره ا  زیکه گوشه م  یا برگه 

 رو امضا کن. رش یو ز  سیبنو نجای رو ا ی که االن گفت یهر چ  -

 

شدم   ره یبه برگه خ کمیخودم نبود، زدم.  یامضا  ه یکه اصال شب  گه،ید یامضا  هی رو تو دستم گرفتم و بعد نوشتن اعترافات  خودکار

 چشماش نگاه کردم و با بغض لب زدم:  ی تو  میکه نم اشک رو توشون نشونده بودم، مستق  ییو بعد با چشما
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 ! شه؟یم  یحاال چ -

 

 موند و بعد به خودش اومد و جواب داد: م یاشک یچشما رهیخ  کمیو آب دهنش رو قورت داد،   د یچشماش لرز مردمک 

 ! ی که چقدر تو زندون بمون  دهیو اگرم نه، دادگاه حکم م  دهیرو م تیکنن، اگه حرفات راست باشن، دادگاه حکم آزاد  یم  قیتحق -

 

 گونه ام رو خط انداخت. ی و رو  د یجه رونی چشمام ب یاشکم از ال  قطره 

خوام مجازات بشم، من...   ینکردم، نم  یگناهم، کار  یمن ب  شن؟یم  ی! پدر و مادرم چ؟یکنن چ  دا یپ یاگه... اگه نتونن مدرک_

 خوام... یمن... نم

 

  یاتاق م ی بود که تو ییهام، تنها صدا ه یگر  یگذاشتم و هق هق کردم. صدا ز یم ی ام رو ناتموم گذاشتم و سرم رو، رو جمله

کردم. با    یخودم احساس م ینگاهش رو رو  ینیکرد. سامان موحد سکوت کرده بود و سنگ  یجلوه م یع یطب یل یو خ د یچیپ

 بمش آروم صدام زد:  یاصد 

 ! یمیخانوم فه -

 

 ادامه داد:  ی جد  گهیموندم. بار د ی ندادم و همون طور تو همون حالت باق جواب

رو ثابت کنه، حاال خودتونم   شیگناه  یتا ب  ندازهیجمله خودتون بود که آدم اگه از خودش مطمئن باشه، به عالم و آدم چنگ نم -

گناه جلوه دادن خودشون دارن   ی در ب  ی که سع یی مثل گناهکار ها  د یپس چرا دار د؟یرندا یگناه  یب  ی! مگه ادعارش یز د یزد

 .د یرسونه که مجرم خودتون  یباور م  نیضعفتون مارو به ا د؟یکن  ی رفتار م

 

از اون که فکر   شتر یرو فهموند. ب ز یکامال همه چ ی توش نباشه، ول یمت یکرد مال ی م ی سع نکهیبا ا ش،یبمش و لحن جد  یصدا

. پشت د یچیاتاق پ یتو   شیشدن صندل دهیعقب کش یکرد. صدا  یمن راحت م ی کار رو برا ن یگرفت و ا  یقرار م  ریکنم تحت تاث

 که زد سرم رو باال آوردم:  ی حرفرفت. با  ی بود که به سمت در م ییبندش قدما
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 بلند شو، برگرد سلولت!  -

 

آورده بودن، اومد تو اتاق و   نجا یکه من رو به ا  یدو تا زن ده ینکش قهی رفت. به دق رونیرو باز کرد و از اونجا ب ییاتاق بازجو در

و    میاومد  رونی شد. از اتاق ب یم  یجور  هیخورد، پوستم   یگرمم م یدستبند که به دستا  یدوباره دستبند رو به دستام زدن. سرد

گرفت،   یبودم که هر موقع سرم درد م  ی مسکن قو ازمند یکرد و ن ی. سرم به شدت درد م میبرگشت م، یکه اومد  یاز همون راه 

 رخ زن کردم و گفتم:  میبه ن  یکردم. نگاه  یاستفاده م

 !ن؟یکنه، مسکن ندار ی من سرم درد م -

 

 کرد   و گفت: ینگاه مملو از حقارت سر تا پام رو نگاه هی با

 حق داشتن قرص رو نداره! یکس نجایبدن خدمتت! اآب  وان یل ه ی با  گمیاالن م  زم، یچرا عز _

 

 تعجب گفتم:  با

 چرا؟!  -

 

 ! یدون   یرو خودت م لشیدل_

 

رو    یما زندگ  م، یستیحرفا ن نیکنم. بابا ما اهل ا ی کنن خودکش ی افتاد؛ مثال فکر م م یتازه دوهزار قه ی فکر کردم و بعد چند دق کمی

  ال یخ یپس ب شه، یهم حوصله بحث ندارم و هم برام بد م دمیبگم که د یا  گهید  ز ی. خواستم چمیدار  ی از مرگ دوست م شتریب

 ساختم. یسوختم و م ی م د یمسکن شدم، نقشه خودم بود، با

 

در رو باز کرد و با چشماش اشاره کرد که وارد سلول بشم. االن    ،ی تن ه ی د یبا اون دسته کل شهیمثل هم  ساد،یدر سلول که وا  یجلو

در رو    نکهیصدا وارد شدم، که قبل ا یکه سر دردم حال و حوصله رو ازم گرفته. ب ف یح ی ول  ختم،ی ر  یم  یکرم ه یداد   یحال م
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کرد و   ی د رو نشونش دادم. پوفدر آورد تو و منتظر نگام کرد که دستام رو جلو بردم و دستبن ی ببنده صداش کردم. سرش رو از ال

 باز شد و از دور مچ دستم شل شد.  یقفل دستبند چرخوند. دستبند به نرم ی کرد و تو دایرو پ د یگشتن، کل کمیبعد 

 

که وسط اتاق پهن بود نشسته   ی فرش  یکه تو سلول بودن، رو  ییبار در رو قفل کرد و رفت. همه کسا نیدر آوردن دستبند ا بعد 

وقت   شتر یبود که ب یی فرش پر شده بود و جا ه یبود که با  ی خال یفضا هی بودن. دور تا دور اتاق رو تخت ها گرفته بودم و وسطش 

نگهبانا  بتیهم غ ی گفتن و گاه  یم اشونی از بدبخت یزدن. گاه یو از عالم و آدم حرف م  ستننش یسلول، اونجا م  ی تو یها، زنا

 کردن.  ی م دایدادن و براشون شوهر پ ی سلول م یوقت ها هم وعده ازدواج رو به دخترا   یکردن. بعض   یم  رو

 

وارد جمعشون   نکه ی! بدون ازاست؟یچ ن یفکر کردن به ا یگرفت. آخه تو زندان چه جا ی وقت ها از حرفاشون خنده ام م شتریب

برام آورده بودن رو برداشتم و مشغول   لم یکه همراه وسا ی اببه سمت تختم رفتم و نشستم. کت شهیبگم، مثل هم ی زیچ ایبشم 

. قرار بود امروز برم و از  د یرس  ی ساعت گذشت و وقت هواخور ی ک دمیخوندنش شدم. اون قدر غرق کتاب شده بودم که اصال نفهم

گذشت، من از   ی منوال م  نیکنم، چون اگه به هم د یخر کم یفروشه،  ی رو چند برابر گرون تر م  زیفروشگاه زندان که همه چ

 شدم.  یهالک م  یگرسنگ 

 

. بعد گذشتن از راهرو  میرفت رونیاز سلول ب ه یکرده بودم، همراه بق مشیبالشتم گذاشتم و بعد برداشتن پول، که قا ر یرو ز کتاب

وارد   یکی  ی کی. می و صف گرفت میسادی . مثل بچه ها پشت سر هم وامید یبه فروشگاه رس  ،یا  لهیم  ی و در ها  چیدر پ چیپ یها

بودم و   سادهیاون آفتاب سوزان وا  ر یشد که ز ی م  یا قه ی دق  ستیاومدن. ب ی م  رونیپر ب ست بعد د قه ی شدن و چند دق ی فروشگاه م

 گفت: ی بلند  ی شل کردم که نگهبان با صدا کمیپختم. شالم رو  ی داشتم م نم یمنتظر بودم که نوبتم برسه، به خاطر هم

 کن.   تیحجابتو رعا -

 

  کمیشد.  ی م س یعرق نشسته بود و موهامم کم کم داشت از عرق خ میشونیپ ی کردم و شال رو دوباره محکم کردم؛ رو  یپوف

گشتم   هیسا  ه یسر دنبال  باران رحمت رو سر مردم ببارم. با ه یبشم و به آسمون برم، بعدم مثل   رینبود تبخ د یگذشت بع  یم  گهید

 گذشت و باالخره نوبت من شد.  گه یربع د  هی نبود.  ی ا هیسا چیه  یآفتاب نباشم، ول ریو ز   سمیتا حداقل برم اونجا وا
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و... برداشتم    ک یو ک ت ییسکویبا چند تا ب  ی آب معدن  هی کنم.  دایخوام رو پ یکه م یی زایفروشگاه شدم و چشم گردوندم تا چ  وارد

  ی لب م ریکه ز  ییها مت ی. با قد یحساب رو جلوش کش نیبهشون کرد و ماش  یو به سمت فروشنده رفتم تا حساب کنم. نگاه

گذاشت و   سهی ک  یرو برام تو  لیچند برابر گرون تر بود. وسا ی . همه چد ی کرد، مخم سوت کش  یحساب وارد م  نیماش  ی گفت و تو

  رون یرو برداشتم و از فروشگاه ب سهیم و پول رو در آوردم و بهش دادم، پشت بندش هم ککرد بمیج  یرو گفت. دست تو  متیق

 اومدم. 

 

کنن و همه باهم به سلول   ی م د یتا همه خر م، یسیوا م یکنن و برگردن و ماهم مجبور بود د یمونده بودن تا برن خر ی نفر چند 

به سمت   م ی خوراک سه یتموم شدن و نگهبانا با دقت تموم، هممون رو به سلول بردن و در رو بستن. با ک دا ی. باالخره خرمی برگرد

رو که تو دهنم مزه کردم، حس    نشیریباز کردم و با ولع شروع به خوردنش کردم. طعم ش  و ر تییسکویب  هی تختم رفتم و نشستم. 

 تموم کنم. رو  تییسکویحس هم باعث شد کل ب  ن یبهم دست داد و هم یخوب

 

دستام با خش خش   ر یز کشی. همون طور که پالستد یچیسلول پ یدونفر تو   یرو تو دستم مچاله کردم که سر و صدا کشیپالست

داشت   یبلند   یبا صدا ی اومد، دوختم. رجب ی که سر و صدا از اونجا م یتخت بلند شدم و نگاهم رو به سمت ی شد، از رو ی مچاله م

. دلم واسه  رهیخواد به زور بگ  ی که تو دستش هست رو م  یپول  دمیک تر شدم که دیخواست. نزد  ی دختره م هی رو از  یز یچ هی

 سطل آشغال، به سمتشون رفتم.  یتو  کیدختر سوخت و بعد انداختن پالست یاشکا

 

دختر رو ول کرد. صورتش از درد کبود   ی زد و بازو  یاد یدختر رو گرفته بود، از مچ فشردم. فر  یرو که محکم بازو  یرجب دست

دستش رو ول کردم که نفس حبس    قهیکرد مچش رو از حصار دستام خالص کنه. بعد گذشت چند دق ی شده بود و داشت تقال م

به رنگ   ییکه گذشت سرش رو باال آورد، با چشما کم یمچش رو گرفت.  تشدس   یکیشده اش رو آزاد کرد و خم شد و با اون  

 :د یدندوناش غر ی و از ال خون نگام کرد 

 ! یگور خودتو کند  -

 

 و گفتم:  دم یشکمش کوب یآورد که محکم با کشکک زانوم تو  ورش یسمتم  به

که   ید یرس   ی! به اون حد ؟یزور بگ  یتون  ی م یکه خواست ی هر جا و به هر ک ی فکر کرد ی دار کلی! چون هشهیاونم معلوم م -

 ! ؟یکن  ی م ی ریزورگ  یدار
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به موهام زد. موهام رو محکم تو دستاش  ی آورد و چنگ  ورش یبه سمتم  ع،ی حرکت سر هی رو از رو شکمش برداشت و تو  دستش

رو   یعکس العمل چیقدرت ه  نمیشد و بخاطر هم ی کرد. پوست سرم داشت کنده م  یم  ادیها داد و فر وونه یو مثل د د یکش یم

مشتم رو   نیی رو از رو دستاش که موهام رو گرفته بود برداشتم و از پا  دستم در اومدم و    یجی که گذشت از حالت گ کمینداشتم. 

 .  دمیچونه اش کوب ی تو

 

  هی دستاش از دور موهام شل شد، پام رو بلند کردم و اول  نکه یکه بهش زدم، باعث شد موهام رو ول کنه و به محض ا ی ا ضربه

به ساق پاش  ی نشون بده و وقت یدن، نتونست عکس العملبو  یدر پ یلگد به شکمش و بعد هم به ساق پاش زدم. چون ضربات پ

 زد:  یو نعره م   د یچیپ یم  دش افتاد. مثل مار به خو  نیزم  یلگد زدم، رو 

 کنم.  یم  اهیروزگارت رو س   ، یکشمت دختره عوض ی م -

 

 رو که باز شده بود با کش مو بستم و زانو زدم و به سمت صورتش خم شدم. موهام

 !ستین کلیبه گنده بودن ه یهمه چ_

 

سلول و   ی تو  ختنیدادش نگهبانا ر یو بلند شدم. با صدا  دمیزد و خواست به صورتم چنگ بندازه که زود به خودم جنب  یبلند  داد

 : د یپرس  شونیکیبه خودشون اومدن و   قه ید  هیردن. بعد با تعجب مارو نگاه ک ، یرجب ی صورت خون دنیبا د

 بود؟!  ی کار ک -

 

 :د یبار دوم پرس  یزد. برا  یهم که از درد فقط داد م  ینگفت و من رو لو نداد؛ رجب یز یچ یکس

 بود؟!  ی کار ک  دمیپرس  -
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اگه انجامش دادم چه واسم ضرر داشته    ایدم،   یانجامش نم ایو در برم،  نستم یکردم پاش وا  یکار  یکه وقت  ستم ین یدختر  من

 گفتم:  ی رفتم جلو و با لحن محکم  نمیباشه چه منفعت، تا آخر پاش هستم. بخاطر هم

 کار من بود!  -

 

 و گفت:  د یاخماش رو تو هم کش دنمیبود، با د ساده یکه تا اون موقع ساکت وا یرحمت

و   ی بارم که قشقرق به پا کرد نیا ، یانفراد  ی و رفت  یکرد   یحتراما ی بار به سر نگهبان ب هی  ،ی هفته نشده اومد  هی چشمم روشن،  -

 !یاشتباه گرفت یکه ازش اومد  یا  لهیرو با اون طو  نجایفکر کنم ا  ،یرو داغون کرد  نیا ی زد

 

 کردم.   یبه رجب  یزدم و اشاره ا  ناش یدر جواب توه یپوزخند 

رو بخوره؟! اصال خبر   یک ینکردم، بد کردم نزاشتم حق  یشتباهنبود که من داغونش کنم. من کار ا ی از یاز اول داغون بود، ن نیا_

 کنه!  ی م ی ریداره از همه زورگ نجاستیا یکه از گنده ها ی نی! افته؟ی م یداره چه اتفاق  نجایکه ا نیدار

 

 : د ینگام کرد و غر تیعصبان با

 !؟ ی کن ی غلطارو م ن یا یصاحاب نداره؟! مگه قانون نداره که تو سر خود دار  نجایمگه ا -

 

 زدم و به سلول اشاره کردم.  یشخند ین

 نبود.  نیوضعش ا نجایبود، ا  ی داشت و قانون  یاگه صاحب_

 

 زد، گفت:  ی همون حال که بازوم رو چنگ م در

 زندان.  سیرئ  شیببرمت پ د یتورو با شه، ینم ی نطوریا -
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 گفتم:   یره الحن مسخ  با

 ! یچه سعادت یوا  -

 

 بهم داد و گفت:  یتکون

 خفه شو!  -

 

 کرد و ادامه داد: یبه رجب  یبندشم اشاره ا پشت

 .د یاریب نم یا -

 

. هر طرف  مید ی رس  یبه سالن اصل مش،ینیب ی م شه یکه هم  ییو بعد گذشتن از همون راهرو ها دمیکش  رونیاز سلول ب تیعصبان با

که انتهاش   ی رفتن. به سمت راهرو کوتاه  یطرف به اون طرف م نیبود که با سر و صدا از ا ییپر از مامورا ،ی کرد ی رو که نگاه م

 وارد اتاق شد.  د،ییبفرما دن یبهش زد و با شن ی به در اتاق، تقه ا دنیجهت داد. با رس  رییاتاق قرار داشت تغ هی

 

که پشت به در   یی مبل ها  یشده بود و رو  د یهاش سف قه ی که شق  ،یجو گندم یمرد با موها ه ی  در بود، ی که روبه رو یز یم ی رو

 کرد. ی رجب ی به سر و رو ی گفت و اشاره ا ی گذاشتن که مرد آزاد ی مامور نشسته بود. نگهبان ها احترام نظام ه یبودن، 

 ! ه؟یچه سر و وضع نیا_

 

  یبه سامان موحد  اد ینگهبان باعث شد ز یخشکش زد. صدا  د،یمن رو د  یکه تموم شد، مامور سرش رو چرخوند و وقت  حرفش

 کرد فکر نکنم و تموم حواسم جمع حرفاش بشه.    ی که من رو با تعجب نگاه م

  یل و وضع انداخته. از وقت حا نیرو به ا شونیخانوم) اشاره به من( زده ا نیسلول هفت هستن. ا یان و تو  یدوتا هم سلول نیا_

 . ارنیزندان، همش دارن دردسر به بار م ی اومدن تو
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 وا کردم و گفتم:   زبون

 . نمی ب ینم ییو فقط هم دو بار  خطا ازم سر زده، هر چند که امروز اصال خطا نجام یهفته است ا هی کال  -

 

 :د یپرس   ی آروم یزندان با صدا سیرئ

 ؟ یسرش آورد بال رو نی بده، چرا ا حیواضح تر توض -

 

 جواب دادم:  ی لحن جد  با

رو بخواد کتک   ی کنه، هر ک ی م ی ریبخواد زورگ ی سلول هفت، حرف حرف خودشونه! از هر ک یخانوم به قول خودشون تو  نیا -

به حرفش گوش   یکس  انایکشه! چند نفرم دور خودش جمع کرده که مثال آدماشن و اگه اح ی بخواد کار م ی زنه، از هر کس یم

کرد که جلوش رو گرفتم،   ی م ی ریزورگ چاره یدختره ب  ه ی. امروز هم داشت از نحسابش رو برس  د،یبه خواسته اش نرس  اینکرد و 

  نیخوا یاگرم م  ستم،ین  مونیم، اصال هم پشدفاع از خودم مجبور شد  یخودش خواست و من برا یقصد نداشتم کتکش بزنم، ول 

 ... یانفراد نم یبنداز نیتون یم

 

 و بلند داد زد:   د یحرفام پر نیب یرجب

 ! سیرئ  یزنه آقا یداره زر م  -

 

 دستش رو به نشونه سکوت باال آورد و متفکر نگام کرد و سرش رو چند بار تکون داد. بعد از چند لحظه سکوت گفت:  سیرئ

 ه؟ یاسمت چ -

 

 .یمیترانه فه_
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 :د یو پرس  ی رو کرد به رجب بعد 

 ! ه؟ی اسم تو چ -

 

 لحن بد گفت:   هی با  یرجب

 ! یپونه رجب -

 

 به نگهبان کرد.  یا اشاره

 ! یانفراد  نشیبنداز_

 

 با همون لحن آرومش گفت:  گهیمن رو گرفتن تا ببرنم که بار د دست

 .د ی رو ببر ی رو نه، رجب شون یا -

 

رو بردن و در بسته شد،   یرجب  نکهیبردنش. بعد ا رون یکه بود، از اتاق ب   ینگهبانا به هر زور ی شروع به داد و هوار کرد، ول یرجب

 :د یپرس  سیرئ

 داشت؟!  یبه تو چه ربط  -

 

  انداختم.باال ی ا شونه

 به همه زور بگه.  د یگرفت تا بفهمه نبا ی جلوش رو م یکیبار  هی  د ینکنم، با ی نتونستم کار دمی اون دخترو د یاشکا یوقت_

 

 !یکرد  یکارو م  نیا د یبازم نبا_
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 کارو بکنم.  ن یدفاع از خودم ا  یشدم برا  یکرد، منم مجبور نم   یاگه اون اول شروع نم_

 

 آروم گفت:  یو صورت  یجد  ی لحن با

 تکرار نشه!  گهید -

 

و    د یکوب نی زم ی به نگهبان فهموند که من رو به سلول برگردونه. نگهبان دوباره پاش رو محکم رو ی گفتم که با اشاره ا   یا باشه

 .د یدست من رو مثل کش تنبون دنبال خودش کش

 

 *** 

 

 هفته بعد(  کی)

 

 ! ؟ییکجا یمیفه_

 

 بهم کرد.  یاشاره ا  دنم یتختم بلند شدم و به سمت نگهبان رفتم؛ با د یرو  از

 ! یدار  یی بازجو ا،یسر و وضعت رو درست کن و زود ب_

 

رفته و وارد مرحله سوم نقشه   شینقشه خوب پ نکهیسرم روشن شد. با فکر ا یزرد رو  ی دونه از اون المپا ه یاتمام حرفش  با

کردم. نگهبان دستبند رو به دستام زد و    تیاز ته ته دلم خوشحال شدم. زود سر و وضعم رو مرتب کردم و حجابم رو رعا م،یشد 

 .  میرفت رون یپشت بندش از سلول ب 
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.  می که قبال باهاش آشنا شده بودم رفت ییو به سمت اتاق بازجو  مید یزندان رس  ی با گذشتن از اون همه راهرو، به سالن اصل دوباره 

نشستم و منتظر سامان   شه یش  ی جلو یصندل ی کرد. رو تینگهبان دستبندم رو باز کرد و من رو به داخل هدا یی دم در اتاق بازجو

  شهیهم یشد. در رو بست و با قدما انیباز شد و قامت سامان توش نما ی ژی ق یکه در با صدا تگذش   یا قه ی موحد موندم. ده دق

کردم که با تکون دادن سر جوابش   ی سالم یشیو روش نشست. با استرس نما  د یب کشرو عق یاومد. صندل ز یمحکمش به سمت م

 بهش کرد.  ی که دستش بود رو، روبه روم گذاشت و با چشم اشاره ا ی رو داد. برگه ا

 . میکرد قیدرباره پرونده ات تحق   میرفت_

 

 گفتم:  جانیه با

 اش؟!  جه ی خب نت -

 

 . میکرد دایپ یمدارک  هی_

 

  دمینگفت. ترس  ی چیه ی و منتظر ادامه حرفش موندم، ول  دمیکش  یقیحرف زدنش حرصم گرفته بود. نفس عم که یت  کهیت نیا از

نقشه هام رو خراب کنن هست.   نکه یکه آدم دارم، دشمن هم دارم و امکان ا  ینرفته باشه، چون به اندازه ا ش یکه نکنه خوب پ

 سکوت رو شکستم. 

 ثابت شد؟!  م یگناه یب_

 

 برداشت و به سمت جلو خم شد. ی صندل ی تاش رو از پش هیتک

زنن،   ی اون پارک پرسه م یتو  شتر یباند مواد مخدر که ب ه یثابت شد. معلوم شد که    تیگناه ی ب م،ی کرد دایکه پ  یطبق مدارک_

 تو انداختن... ف یک ی اون مواد مخدرو تو سیاون روز از ترس پل
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 : دمیوسط حرفاش پر جانی گفتم و با ه یشکر ایخدا  یلب ری لبام نقش بست. ز یصورتم رو  یبه پهنا یلبخند 

 ! شم؟یاالن من آزاد م ی عنی -

 

 ابروش رو باال انداخت و گفت: هی

 ... یول  ، یشیآزاد که م -

 

 نگاش کردم.  پرسشگر

 ...؟! یول_

 

 ! یکن  یبا ما همکار د یبا_

 

 نگاش کردم و گفتم:   شده باشم جیگ  نکهیخودم رو به اون راه زدم و مثل ا یالک

 ! ؟ییچه همکار -

 

و بعد   ی شیما وارد اون باند م   ی. تو به عنوان نفوذ یاون باند کمک کن یریدستگ   یبه ما تو  د یبا  ی ول  ،ی شیتو از زندان آزاد م_

 . میکن یم  ر یاونارو دستگ  ن یروز مع ه ی ی اطالعات، تو  ی سر ه یکسب 

 

 نگاش کردم و مثل خودش به جلو خم شدم. یساختگ  یجانیه با

 مثل رمانا؟!  یعنیاوهه، _
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 رو به نشونه نه باال انداخت. ابروش 

 . میبش غهیمن با تو وارد باند بشم و ص  ستینه، قرار ن_

 

 ابروم رو باال انداختم. طنتیش  با

 ...د یپس رمان خون هم هست_

 

 بگه که نزاشتم و خودم ادامه دادم:  یزیچ خواست

 ! ه؟یباند ک یتو  اد یکه با من م ی حاال اون د،یش  یکه شما با من وارد باند نم  بهتر -

 

 ! یریم  ییتنها اد،یباهات ب ستیقرار ن یکس_

 

 تعجب و ترس نگاش کردم و با تته پته گفتم:  با

  ی کار نیچن  د یتون  یکه حق منه؟ چطور م  ی آزاد ی ! اونم در ازاد؟یباند کن هی وارد  یی من رو تنها د یخوا ی! م؟یی! تنها؟یچ...چ-

 ! ده؟یجواب پدر و مادرم رو م  یک  ادیسرم ب  یی بال د،یبکن

 

 رفت گفت:  ی که به سمت در م ی بلند شد و کاغذ رو برداشت، در حال ی صندل یرو  از

 ! یایاز پس خودت بر ب ی تون ی خوب م یهر چند که ثابت کرد  اد،یسرت ب ییبال  ستیقرار ن -

 

  ی زیحرصم گرفت، تا خواستم چ د یکرد. شد   یاشاره م یمن و رجب  نیب  یخوب حس کردم. داشت به دعوا  ی لیخکالمش رو   کهیت

  ی نطوریگفتم. قرار نبود ا ی و لعنت  دمیکوب  زی م یگفتم و دستم رو که از حرص مشت شده بود، رو  یرفت. لعنت  رونیبگم، از اتاق ب
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  دم،یبه صورتم کش ی کردم و دست یشد. پوف کالفه ا ی اومد و اونجا عاشقم م ی ت میسامان موحد با من به مامور د یبشه، با

 کرد.  ی چون اگه ممکن بود، فرهاد حلش م  اد، یاز دستم بر نم ی کنم. هر چند که مطمئن بودم کار یکار  ه ی د یبا شه، ینم ی نطوریا

 

 *** 

  یرو استشمام کردم. واقعا کس ی آزاد یو بو دم یکش ی قیاومدم. نفس عم رونیندان بساک رو محکم تر گرفتم و از در بزرگ ز  بند 

به سمتم    دنم یبا د م، یکنه. پدر و مادر جعل  یفهمه و درک م ی رو م ی آزاد یو حس واقع   یباشه، معن دهیکه طعم زندان رو چش

 بهت فرهاد!  ولیهستن! بابا ا ییگرایچه باز نای. با خودم فکر کردم ادنحفظ ظاهر محکم بغلم کر  یو برا  دنیدو

 

که کنارمون نگه داشت،  یسیپل نی . ماش می باهم عر زد ی پرت کردم و محکم بغلم گرفتمش و به عبارت نیزم یرو رو  ساکم

  هی . دمیچرخوندم و راننده رو نگاه کردم که سامان موحد رو د یکمی. سرم رو میعقب بکش کمیو  می مجبورمون کرد از هم دور ش 

 برد.  قش یرو کنار هم گذاشت و به عالمت به درود کنار شق شیوسطباال انداخت و دو انگشت اشاره و  ابروش رو 

 

مثال بابام   نیحلقه کردم و به سمت ماش  میمامان جعل   یبرداشتم؛ دستم رو دور دستا نیبهش رفتم و ساکم رو از زم یغره ا  چشم

کرده بودم، از زندان فاصله    هی که کرا  یحرکت کرد. خونه ا  ن،یدن ماش و اونم استارت زد و بعد روشن کر  میشد  نی. سوار ماش میرفت

 حوصلم سر رفت و دست بردم دستگاه پخش رو روشن کردم.  م،یکه راه رفت  کم یتهران بود.  وسط منطقه مت ه ی  یداشت، تو   یادیز

 

آوردم. با تعجب    نیی. بالفاصله دست بردم و ولوم رو پاد یچیپ نیماش  یتو  ی و هفت  شیآهنگ ش   یکه روشن شد، صدا نیهم

 رعنا خانوم گفت:  دن،ی! نگاه متعجبم رو که ددن؟یآهنگ ها گوش م نی اوناهم از ا یعنیکردم،   ریبه رعنا خانوم و آقا اردش  ینگاه

 جا مونده!  نیماش   یفلش دخترمه که تو ستن،یما ن  یخانوم تعجب نکن آهنگا -

 

 نگاش کردم.  پرسشگر

 دخترتون؟! _
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 تکون داد.  ی لبخند سر با

 بله خانوم، دخترمون هفده سالشه!_

 

که مادرم بعد از به   ف یح یاز خودم داشته باشم، ول  کتر یبرادر کوچ ای خواهر  ه یدوست داشتم  شهی رو لبام نشست؛ هم  یلبخند 

 رعنا خانوم برگشت و گفت:  یی هویخوام و من تک فرزند موندم.  یآوردن من، گفت که بچه نم ایدن

 کنه!  ی مدت با ما زندگ نیکه نداره تو ا  ی خانوم اشکال -

 

 رو لبام نشوندم. یمهربون  لبخند 

 . د یترانه صدام کن سایپل شیپ ی ول ام،یداره، در ضمن به من نگو خانوم، من تان ینه چه اشکال_

 

 چشم_

 

 بال!  یچشمتون ب_

 

  یلی بود، درسته خ یبه خونه کردم. خونه خوب  ینگاه نیماش  ی . از تومید یموندن، به خونه رس  کیتراف  یعالف شدن و تو  یکل بعد 

 برداشتم و در رو بستم.  ی صندل ی شدم، ساکم رو از رو اده یپ نیداشت. از ماش  یقشنگ  ی نما یبزرگ نبود، ول

 

 : دمیخواستن در رو باز کنن که پرس  یم

 خبر داره؟!  ی دخترتون از همه چ -
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  کیمتوسط جمع و جور که با موزائ اطیح هی گفتن که سرم رو به نشونه خوبه تکون دادم. در که باز شد،   یآره ا دوتاشون هر

به سر تا   یگذاشتم و نگاه اط یح یقدم رو تو نیشد. اول انیبودن، جلوم نما اطشیح ی پوشونده شده بود و چند تا درخت تو

 آب معلوم بود.    یشدم که دو سه تا درخت دور و ورش بودن و انعکاسشون تو  اط یگوشه ح ی سرش انداختم. متوجه حوض متوسط

 

بودم که در   اط یح یحال و هواش رو دوست داشتم. غرق تماشا یول  د،یرس  ینم  متمیاون عمارت گرون ق یخونه به پا درسته

شدم، بانمک و خوشکل بود، معلومه از اون   ق یصورتش دق ی اومد. تو رون یو شلوار ب شرت یدختر با ت  هی خونه باز شد و  یورود

 اومدن.   ی و رعنا خانوم پشت سرم بودن و داشتن م ر یرفتم. آقا اردش  یدر ورود  تبود. قدم برداشتم و به سم کیدرجه  یطونایش 

 

لبخند    دنمین به هر حال از من بزرگتر بودن. دختر با دو به اونا اشاره کردم که زودتر برن تو، چو   سادمیبه در، وا دنیرس  با

 سالمش به خودم اومدم.   یچالش ثابت مونده بود که با صدا ی طرف صورتش چال افتاد. نگام رو هی زد که  یخوشکل

 سالم خانوم. _

 

 حرفم کردم.  یچاشن یبندش دستش رو به سمتم دراز کرد. دستم رو تو دستش گذاشتم و لبخند  پشت

 !امیسالم گلم، به من نگو خانوم من تان_

 

 و گفت:   د یکارم خند   نیچالش فرو کردم. با ا یو انگشتم رو تو   رمیخودم رو بگ  ی زد که نتونستم جلو یا  گهید  لبخند 

 وقتم. خوش  تونییمن اسمم ساحله! از آشنا -

 

 گلم.  نیهمچن_
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در رو فشار دادم    رهیکردم و به سمت اتاق حرکت کردم. دستگ  ی که ساحل اتاقم رو بهم نشون داد. تشکر م یوارد خونه شد  یی دوتا

  ی که روبه رو  ی پوشونده بود. کنار پنجره ا  ،یاسمنیبه رنگ  ی واریرو کاغذ د  واراش یبود که د ی و وارد اتاق شدم. اتاق جمع و جور

 قرار داشت.  ی واریو روبه روش، کمد د ری تحر ز یمتر ازش م هیقرار گرفته بود و به فاصله   بمدر اتاق قرار داشت، تخت خوا 

 

  یبودم رو تا کردم و تو  ده یکه نپوش  ییرو باز کردم. لباسا پش یتخت انداختم و ز  یرو بستم و به سمت تخت رفتم. ساک رو رو  در

پا کد بانو   ه یخودم  ی که تو زندان بودم برا  ی چند وقت نیبندازم. ا ییلباسشو یسبد انداختم تا تو  یرو هم تو  ه یکمد گذاشتم. بق

بلندمم که دم   ی عوض کردم. موها یو شلوار مشک  د یسف شرت یت ه یکه تنم بود رو با  ییو لباسا متخت گذاشت ر یشدم. ساک رو ز

 سته بودم باز کردم و شل بافتم. ب یاسب

 

  ره یکه سبد دستمه، هول زده به سمتم اومد و خواست سبد رو ازم بگ  دنم یرفتم. رعنا خانوم با د رونیرو برداشتم و از اتاق ب سبد 

 که اجازه ندادم و گفتم: 

 . دمیخودم رو انجام م  یبرمش، من کارا یخودم م -

 

 آخه..._

 

دارم و...   یخواستم بر م  ی زیچ دم، یخودم رو انجام م یمن خودم کارا  د،یبا من برخورد کن ی ورنطیا  ستین یاز یآخه نداره که! ن_

 ! نیبا من راحت باش 

 

 زد که ادامه دادم:   یلبخند 

 ! هی کاف د یکن  ی که کمکم م نی. همد یستیدست من ن  ر یو شما هم ز  ستمیترسناک ن ی من مثل اون خالفکارا -

 

  ییرایکردنش، به پذ  م یرفتم. لباسا رو توش انداختم و بعد تنظ ییلباسشو نیبندش سبد رو محکم تر گرفتم و به سمت ماش  پشت

.  میگشت، پس فقط سه نفرمون خونه بود یاومده بود و تا شب بر نم  شی براش پ ی کار ه ی ر یبرگشتم. به گفته رعنا خانوم آقا اردش 
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کنار تخت در آوردم و    یعسل یکشو  یرو از تو  م یسر رفت و به اتاقم برگشتم. گوش  ام نشستم، حوصله  یی رایکه تو پذ  کمی

 روشنش کردم.  

 

 فرهاد رو گرفتم و بهش زنگ زدم، بعد چند تا بوق جواب داد:  شماره

 !؟ید ی! رس ؟یی! کجا؟یالو سالم، خوب -

 

 ! شهیم  یساعت هی خونه ام، آره  تم،یسالم، به خوب_

 

 روبه راهه؟!  ی خوبه، همه چ_

 

 !ی مرس  له،یتکم ی آره همه چ_

 

 کنم.   یخواهش م_

 

 ت؟ یچخبر از موحد و مامور_

 

رفتار کن، چون اونا تحت نظرت   ی واقع  ،یند  ی مواظب باش سوت ی اون خونه، ول ی تو یبر  ییتنها د یبا  ی تموم تالشم رو کردم، ول_

  ت یبه مامور نکه ی. قبل ارنیگ ی نظرت م ری گرفتن و از اونجا ز ی که جور کرد یاون عمارت و باند ساختگ  ی خونه روبه رو هی دارن. 

 دن. یدو هفته رو آموزشت م  ،ی هم بر
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بابت همه   ی کار کنم. مرس   یدونم چ یهم خوبه! خودم م ینجور یا یول   ت،یمامور ی اومد تو ی هر چند که بهتر بود اونم باهام م_

 !یچ

 

 برم.  دمی! من با؟یندار  ی ، کارکنم  یخواهش م_

 

مقدار پول و دارو   هی رو قطع نکن. تا از زندان آزاد بشه هر ماه  ی داد یم  وا یکه به عنوان دستمزد به ش  یندارم، فقط پول  ینه کار _

 مادرش رو ببر دم خونشون. خداحافظ! یها

 

 باشه، خداحافظ._

 

باشم تا سامان رو عاشق خودم کنم. حاال  ی دنبال نقشه ا د یبار با ن یتخت انداختم. ا  یرو قطع کردم و خودم رو رو  یگوش 

به درونش نفوذ   ی به سادگ ی تون  یتالش م کم یبا  ی داره، ول یلکسیچند وقت نشون داد که ظاهر ر  نیاهلل و اعلم! تو ا ، یچجور

 ! شهیکار م   نیواسه ا  ی مقدمه ا ه یر رو بکنم. اون دو هفته هم ن کایبکشم که ا ی نقشه ا ه ی  د یو منم با  یکن

 

 *** 

 .رینه! دستات رو کنار چونه ات مشت کن و گارد بگ  ی اونجور_

 

 اومد.  کمیو نزد د یصورتش کش یرو  یاشتباه انجام دادم، که با حرص دست کمیکه گفت رو با    یکار

که با   د یکش ی بزرگ و گرمش گرفت و کنار چونه ام، به صورت درست گذاشت. بعدم کالفه پوف یدستا  ونی دستم رو محکم م مچ

 حرص گفتم: 

اصال چرا شما رو واسه آموزش من   ن، یآموزشم بد  د یماجرا و خودتونم با ن یا یتو  نیکار کنم؟! شما منو انداخت ی خب چ -

 ل؟ فرستادن؟ آدم قحط بود که من رو با شما تک و تنها فرستادن شما
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 حرص نگام کرد و گفت:  با

دوهفته من خسته شدم و حرص خوردم،   ن یاندازه کل ا ی روز گذشته، ول ه ی ! فقط نجایاومدم ا یمردم و من با تو نم  یکاش م -

 کنه!   ر یخدا آخرش رو به خ گهید

 

  ی شکست بماند، ول دست خودم  نکه ی. ادمیشکمش کوب  ی کردم و تو همون حالت که گارد گرفته بودم، مشتم رو محکم تو یاخم

به سمتم حمله   یی هویو  د یبه دور لبش کش یآخر سر پاشد، دست ی شکمش خم شد، ول ی رو کمیآخش، حالم جا اومد.  یبا صدا

. دستم رو گرفت و  سادمیاومد وا ی داشت به سمتم م ی گاو وحش ه یکه مثل  یانندونستم و در مقابل سام زیکرد. منم فرار رو جا

 . دمیتو شکمش کوب یکیکه با آرنج   چونتشیخواست بپ

 

دستمم گرفت و برد پشت سرم. حاال از   ی کیدونستم احساسش کرده، اون   یکه م ی با وجود درد ی کنه، ول  یکردم ولم م فکر

  ن یپوستم نداشت. شالم  تو ا با یمیتماس مستق ی مانتوم محکم گرفته بود، ول ی بغلش بودم اون دو تا دستام رو از رو ی پشت تو

کرد،   ی هوا پخش و پالشون م یو تو  د یکش  ی موهام دست م نیاومد ب یکه م   یو باد   ودافتاده بود و موهام دورم پخش شده ب نیب

 شده بود.   ی خوب ی هند  لم یف جه ی در نت

 

 آرومش پر کرد.   یچند لحظه گوشم از برخورد نفساش داغ شد و گوشم رو صدا بعد 

اخطار حساب کن تا   ه ی نم ی! ایخور ی دو تا م  یبزن یکی ستم، یعاشق چشم و ابروتم ن ش،یزد یکه اونجور   ستمین یمن رجب_

 ! یاالنت رو تکرار نکن  ی خطا یبعد   یدفعه ها

 

کردم. طبق عادت   ی گرفت؛ وجودم پر خشم شد و سرخ شدن پوست صورتم رو به وضوح احساس م  شیاز حرص آت بدنم

  ه ی دمیبه دستم دادم که دستاش رو از دور دستام باز کرد. تا چرخ  ی رو با حرص به دندون گرفتم. تکون م ییلب باال م،یشگ یهم

دادم که باعث شد   رونیم و نفسم رو به شدت بکرد   ی. پوف رهیم تکه از من دور شده و به سمت عمار دمیبهش بگم، د  یزیچ

 چشمام کنار بره.  یصورتم هست، از جلو  یکه جلو   ییمو
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باهاش فاصله داشتم که در رو باز کرد و وارد عمارت شد.  ی قدم ه یبلند به سمت عمارت رفتم.  یرو درست کردم و با قدما شالم

لحظه مات موندم، بعد چند لحظه با   ه یصورتم بست.  یدر رو تو   که خواستم وارد عمارت بشم، نیو هم دم یبه قدمام سرعت بخش

 ! دمیکش  یغیبه در زدم و ج یبا حرص بستم و پشت بندش مشت محکم رو که کرد، چشمام   یکار  لیو تحل  ه یتجز

 

رو   یخوشحال  نیمن ا  یحالم رو گرفته خوشحاله، ول ینجور ی ا نکهی مزخرف رو لباشه و از ا ک یدونستم االن همون لبخند کوچ یم

باشه، از در دور شدم و   دم یکه کل عمارت تو د یی ! تا جایرو عاشق خودت کن و تحملش کن. لعنت  نیا ایکنم. حاال ب ی زهرت م

ه حفاظ نداشت،  ک  ی پنجره باز دن ی. با ددمیچرخ  یداشتم به دور عمارت م  بایبه سمت عقب رفتم. چند قدم اون ور تر رفتم و تقر 

و باال  دمی عقب رفتم. از همون نقطه به سمت اونجا دو گهیتا بناگوش باز شد. شالم رو دور گردنم گره زدم و چند قدم د شمین

 و از همون پنجره، خودم رو به داخل اتاق انداختم.  مباال رفت  وار،ی با گرفتن دستم به د مون یو بالنسبت خودم، مثل م دمیپر

 

  یغیج اریاخت  یلباسم،  سرم رو باال آوردم که درجا خشکم زد. ب  ی رو  ی دادم و بعد تکوندن خاک ها رون یب یگ رو با آسود نفسم

  دمیخش خش فهم یمن اونم به خودش اومد و با صدا غی که باال تنه اش لخت بود کردم. با ج یپشتم رو به سامان عی وسر دمیکش

 زدم.    ی اون من نفس نفس م یو از خستگ  د یکوب  ی ام م نه یس  وارهیرو به د دش رو تنش کرد. قلبم محکم خو  شرتش یکه ت

 

 تو همون حالت موندم، که با صداش طلبکار به سمتش برگشتم.  کمی

 تو اتاق من؟!   یاومد  یبا چه اجازه ا _

 

 ، گفتم: توش معلوم بود یاز حرص به خوب  یی که رگه ها  یرو باال بردم و با لحن صدام

 باال برم و از پنجره خودم رو بندازم تو اتاقت!  وار یشدم از د ی منم مجبور نم ، یز یتا کرم بر  یبست ی اگه تو در رو تو صورتم نم -

 

 بهش کردم و ادامه دادم:  ی اشاره ا بعدم

 !  ؟یوضع مناسب تو خونه بگرد  هی با  ی تون ی تو نم -
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 .د یبه دور لبش کش ی رو تکرار کرد و دست یشگ یحرکت هم همون

عوض   هیخونه همسا یبر یهم حق ندارم لباس عوض کنم؟! نکنه شما لباست رو م نجایتو اتاقمم؟! ا  ایاالن من تو خونه گشتم _

 ! ؟یکن یم

 

 زدم و گفتم:  یپوزخند 

 .مینشد  تیترب  ی نه هنوز اونقدر ب -

 

 و گفتم:  دم یباز نشد. به سمتش چرخ  یول کردم،  نییرو باال پا رهیبندش به سمت در اتاق حرکت کردم و دستگ  پشت

 خرابه؟!  -

 

  ی عنیرو برداشت و به سمتم اومد. دهنم از تعجب باز موند!  د یکل  ه ی یعسل ی رو به نشونه نه باال انداخت، خم شد و از رو ابروهاش 

فرض کرده؟! انگشت اشاره ام رو    یآش دهن سوز نیخودش رو چن یعن یتو اتاقش که درو قفل کرده؟!   امیکرد من ب   یفکر م  نیا

 آشکار گفتم:  ی به سمتش گرفتم و با حرص

 ! ؟یتو اتاقت که درو قفل کرد ام یمن م  ی تو فکر کرد ی عنی... یعنی -

 

 گفت: ه یکنا با

 !یومد ین  نکهینداشته باشه و حاال نه ا تیتو ممکنه امن شیمثل من پ یپسر  هی باالخره  -

 

 ...یلیخ_

 

 رو باال انداخت و منتظر نگام کرد.  ابروش 
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 !؟یلیخ_

 

 ! یتیترب یب _

 

 زمزمه کردم:  یلب  ریآخش در اومد. ز  یرفتم که در بهش خورد و صدا رونیدر رو باز کردم و ب  بالفاصله

 تو شوک!  ی بر اد، یبشکنه دماغت خونش بند ن یاله -

 

و بعد برداشتن حوله ام، وارد حمام   دمی کش رون ی رو ب میاحتر یسمت اتاقم رفتم و واردش شدم؛ در کمد رو باز کردم و لباسا به

  یعصبان یلیمواقع، که خ  نیرو داشتم. تو ا  ی کیکشتن   ییزد و االن توانا  ینبض م ت یام از حرص و عصبان قه ی اتاقم شدم. شق ی تو

االن   یکنم، ول   یم  یانداز ر یذارم، ت یکه م یی تونم به هدف ها  یخلوت و تا م ی جا هی رم  ی دارم و م ی اسلحه ام رو بر م شم،یم

 حموم بتونه آرومم کنه.  د یو شا ستیامکانش ن

 

زد و سلول هام منجمد شدن. بالفاصله مغزم فرمان   خ یلحظه احساس کردم کل بدنم  هی آب، دوش رو باز کردم که  م یتنظ بدون

 دوش رفتم.  ر یکردم و به ز  می بار آب رو تنظ نیو ا دم یلحظه به خودم لرز  هی . تو دمیکش  رونی دوش ب   ری داد و خودم رو از ز

 

  دهیچیتو کل بدنم پ  یحس یب  هی کرد.  قیرو به سرتاسر وجودم تزر  یآرامش ه یقطرات آب گرم با بدنم، حالم رو جا آورد و    برخورد

باالخره همت   قه ی لحظه هم آب رو ببندم و شامپو رو بردارم و به موهام بزنم. بعد از ده دق ه ی ی که دوست نداشتم حت ی بود، جور

 اومدم.   رونیو از حموم ب  دمیچیکردن موهام، حوله رو دور خودم پ ی . بعد آبکشدمیموهام مال  یروکردم و شامپو رو برداشتم و  

 

رو برداشتم   م ی. گوش دمیتخت دراز کش یو رو  دم یسام رو پوش موهام، لبا دن یو کرم مرطوب کننده و سشوار کش  ونیزدن لوس  بعد 

و    دمیکش نییفرهاد پشت سرهم اومدن. صفحه رو به سمت پا یها امی که روشن شد، پ ن یکارت دوم رو روشن کردم. هم م یو س 

سند کردم. محض  امروز چطور گذشت بود. جوابشون رو نوشتم و  نکهیدر مورد ا   اش ه امیشروع کردم. مضمون کل پ امیپ ن یاز اول

 گذاشتم.  ی عسل یکشو  یرو تو  ی دو رو خاموش کردم و بعد گوش  میس  اطیاحت
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  س یهستن. مثل همه باندا من رئ سشیدنبال رئ سایکه پل ی مدت داشت، جور نیتو ا ی خوب شرفتی پ ی بود، ول سیتازه تاس  باندم

داشته باشه که   یی بزرگ نشده که بخش ها ی به اصطالح دست راستم بود و  هنوز باند اون قدر  ایباند بودم و فرهاد مشاورم، 

  تیقاچاق مواد مخدر فعال  نهیزم ی بدن، بلکه تو یکشتن و قاچاق اعضا ی من نه تو  ند کنن. با تیریاون بخش ها رو مد   ی افراد

بخش و سر در آوردن از کاراشون   نینفوذ به ا یبرا نهیگز ن یکرد و سامان موحد که تو بخش مبارزه با مواد مخدر بود، بهتر یم

 شد. یمحسوب م 

 

تونم باندم رو باال   یچون با استفاده از اون م  شه، یبرگ برنده حساب م ه یکه سامان رو عاشق خودم کنم، واسه من  یاصل وقت  در

دارم. با   شی در پ ی به هدفم، راه کم دنی تا رس   من ی عنی ن یاونه و ا یکه اطالع دارم، پرونده باند من تو دستا ییبکشم و تا اونجا

  شهیرو به همراه داشت. طمع قدرت و پول هم ی روزیپ نیریکه حس ش   یرو لبام نقش بست. لبخند  ی فکر به آخر نقشه، لبخند 

 پاهاشون له کنن و پله بسازن تا بهش برسن.  ر یز گروی کنه تا همد  ی آدمارو وادار م

 

  ی وقتا برا یگاه  رتم،یگ  یمنم هست. طمع قدرت و پول م یانایشر یداره، تو  ان یهمه اونا جر انیکه تو شر  یآدمم، خون   هی  منم

االن فقط   یکنن، آدما ی کارو با من م نینباشم اونا ا ی نجوریکنم، چون ا  یکنم و بهشون ظلم م  ی به هدفم مردم رو پله م دنیرس 

 . موندهن یتی موجود ناطق هستن، انسان هی

 

 داشتم.  ازیبه خواب و استراحت ن  کمیو حرص خوردن،  نیهمه تمر  نیفکرا شدم و چشمام رو بستم؛ بعد ا  نیا الیخیب

 

 *** 

 

 ! ؟ی. چپ دستیکن یانداز ر ی بعد ت ، یریبا هر دو تا دستت اسلحه رو بگ  د یبا شهیهم _

 

 به نشونه نه تکون دادم، که ادامه داد:  یسر
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تر و دور   نییات رو پا گهیو انگشت شصتت رو به سمت کناره اسلحه دراز کن. دست د ریخوبه، کلت رو با دست راستت بگ  -

نع عوض شدن  چون ما ، یقرار بد  رهیدستگ   ریغالبت رو ز ریدست غ  د یوقت نبا  چیباشه که ه ادتیاسلحه حلقه کن.   رهیدستگ 

دستت به عقب   ی کرد ک یشل یبا مچ دستت منطبق باشه، تا وقت  د ی با تشصت و اشاره ا یانگشت ها نی. بشهیم یخشاب خال

از حد محکم   شیب ی عنیشده،  د یپوست دستت سف ی د ی!  اگه دادیز  ی لینه خ یول  ر، یدستات بگ  ن یبرنگرده. اسلحه رو محکم ب

 ! ؟ید یفهم ، یدراز کن  ی انداز ریت  یبرا د یدستات رو با  نکه یو ا ش یگرفت

 

  یاسباب باز یبه جا  یپا استادم، از بچگ  ه ی بده؟! من خودم  اد یرو  یانداز ر یخواد به من ت یم  نیبه نشونه آره تکون دادم؛ ا یسر

اسم   ی دوازده سالم بود، ول ادمه یبزرگ شدم،  نا یکن. من با ا یو باهاش باز  ریرو بگ  نیا ا یگفتن ب یدادن دستم و م   یاسلحه رو م 

دادم و   ی راه رو ادامه نم ن یشدم، االن ا یها بزرگ نم ط یمح نیتو ا یاگه از بچگ  د یدونستم. شا یهارو م  حهانواع مواد مخدر و اسل

  یبرا من یسامان منج  یبشه و صدا یفکر ها خال نیرفتم. سرم رو تکون دادم تا از ا ی خالفکار شدن، دنبال عالقه ام م ی به جا

 کاش ها شد. ی مرداب فکر و ا   نیخروج از ا

رو   تیاصل  یپا نکه یدوم ا ، یپاهات رو به اندازه عرض شونه هات باز کن نکه یاول ا ، یانداز ریت  یتو  م یدار  سادنیسه نوع طرز وا _

 فرد داره.  یبه راحت ی بستگ  نی. اشنیم بی دوتا باهم ترک ن یتو روش سومم ا ، یات، به سمت هدف بزار گهید  یقدم جلوتر از پا هی

 

 رو نشونم داد و گفت:  یقسمت هی و  سادیاومد کنارم وا بعد 

  شتریکنن. ب ی م ی ریاسلحه هاست که باهاش نشانه گ ی جلو کیو همون قسمت کوچ  گنیقسمت اسلحه مگسک م  نیبه ا -

  کیشل نکهیمهمه. قبل ا ی لیخ یازاند  ر یتو ت ن یا ،یهدف قرارش بد   ی و رو  یاون تمرکز کن ی رو  د یاسلحه ها مگسک دارن. با

  شه یبخاطر انفجار باروت و... اسلحه به عقب پرت م ، یکش ی م رو ماشه  ینفس خودت رو حبس کن. وقت  ، یو ماشه رو بکش  یکن

حالت عضالتت رو   نینباش، چون تو ا کیمنتظر شل ی د یماشه رو کش یوقت وقت  چیزنه. ه یاسلحه لگد م گن،یحالت م نیکه  به ا

رو تکون نده و هدف   تدست خود ، یکرد ک یشل نکهیامکان خطا رفتن گلوله باالست. بالفاصله بعد ا ی نطوریو ا  یکن  ی منقبض م

 !؟ید یبعد اون کار رو بکن. کامل فهم سایلحظه وا  هی  کینکن. بعد شل ی ریرو نشونه گ یا  گهید

 

کنم.   کیهدف رو بهم نشون داد و عالمت داد شل هی گوشم گذاشت. بعدم  ی واورد ر  ی زیچ ه یسرم رو تکون دادم، که  نانیاطم با

  هی کردم و درست به وسط هدف خورد. با تعجب سرش رو برگردوند و نگام کرد که   کیو به روش خودم شل سادم یوا شه یمثل هم

 گفتم:  ند دادم و با همون لبخ لش یلبخند پسر کش تحو
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 بود!  ی قبول کن عال -

 

 زد و سرش رو تکون داد:   یکج لبخند 

 بهت هست. ی د یام هی  نیآفر  -

 

خوب بزنه؟! شرط   ی نجوریتونه ا  یکنه م  ی م  کیبار شل نیکه واسه اول ی بهت هست، االن کس ید یام ه ی ی چ ی عنیشل مغز!  پسره

م و بدون فوت  کرد   یر یبهش رفتم و دوباره و سه باره هدف هارو نشونه گ یبود. چشم غره ا  یبندم بخاطر غرورش نگفت عال یم

حرکت کرد. منم   یانداز ر یابروش رو باال انداخت و به سمت در سالن ت ه ی ی داشتم. بدون حرف کی ال ییکردم. خدا ک یوقت شل

 رفتم.    رونیکه اون رفته بود، ب  یکه اونجا بود گذاشتم و از راه  یزی م  یرو در آوردم و رو  لیوسا

 

و خودم رو بهش رسوندم. با   دمی. به قدم هام سرعت بخشدمید نشیکنم و باالخره اون رو کنار ماش   داش یرو چرخوندم تا پ سرم

بعد اون   نم،یب  یکه آموزش م ه ی روز نیروز گذشته و فردا آخر زدهیشد و منم در جلو رو باز کردم و نشستم. س  نیسوار ماش  دنمید

در   ی کنم رفتارش از اون سرد  ینرم شده و احساس م کمیسامان ها بشم.  سیپل ی نفوذ الح و به اصط یوارد باند ساختگ  د یبا

  ه یبا  یانداز  ری بار ت ن یا یول م، یایم یانداز ر یت ی . فردا بازم براشهیعاشقم م قیدق  ت یمامور ن یو بعد ا  مته یخودش غن نمیاومده و ا

 . دهیم اد یرو بهم  نکفیمثل کالش  نیاسلحه سنگ 

 

 خسته شده بودم، دست بردم و ضبط رو روشن کردم:  نیماش   یسکوت تو  از

 

 ه ی چه حال یدون ینم

 ه ی ته دلت خال ی وقت

 سوزونتت  یتو گلوت م  بغض

 ه ی بعد خوشحال غم
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 ادش یبه  ادیب د یبا

 ادش یب  یروز  ه ی که 

 کن  یفکر  ه یتو  وونه ید  دل

 ارش یب  یجور هی  تو

 

 فهمه  ینم حالمو

 دونه دلتنگم  ینم

 ی عنیدونه عشق  ینم

 واسه دل کندن ی جون بد  د یبا

 فهمه  ینم حالمو

 دونه دلتنگم  ینم

 ی عنیدونه عشق  ینم

 واسه دل کندن ی جون بد  د یبا

 

 فهمه(  ی)عماد طالب زاده% حالمو نم

 

 دادم. ه یتک نیو پشتم رو به در ماش   دمیبه سمتش چرخ کمی آهنگ رو کم کردم و   یصدا

 !؟یعاشق شد _
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بهم انداخت؛ بعد چند لحظه نگاش رو از من گرفت و تنها به گفتن نه اکتفا کرد. با   ق ینگاه عم هی رو از جاده گرفت و  نگاهش

 گفتم:  طون یاصرار و ش 

 ! ؟ی کن ی انکار م ی چرا دار گهی د داست،یاز حال و روزت پ -

 

 حال و روز من چشه؟! _

 

بکشم که   رونی زبونش ب  ریاز ز یز یچ ه یخواستم  ی نبود، من فقط م شی چی و مات شدم؛ خب حال و روزش ه  شیحرفش ک نیا با

 مکث گفتم:  یکه به ذهنم اومد، بدون لحظه ا   یقشنگ گند زدم. با فکر

  ینامرد  ه ینبوده،  ی نجوریآدم سنگ، از اول ا ه ی گنیم  ید ی! نشنیسرد و سنگ و مغرور ، یکن یاخم م ، یخب همش تو فکر -

 حال و روز افتاده؟!  نیکه به ا  دهید

 

 گفت:   اره،یصورت و جهت نگاهش به وجود ب  یتو  ی رییتغ نکه یا بدون

 ! یاریبود که از من اطالعات به دست ب نیکل حرفات واسه ا  یول  ، ید یهم م یجالب  یها  هی حرفات جالبن، نظر -

 

  نیکن  شیماست مال ن،یخجالت بکش نیدون ی نم شه یدستتون رو م  یوقت نید یکلمه پنچر شدم؛ د یواقع  ی حرفش به معنا نیا با

گذاشته و داره تک   ن یذره ب ر یکنم که من رو ز ی حس رو دارم، احساس م ن یمن ا ق ی! دقن؟ینشون بد  ی و در کل چه عکس العمل

  ی خودم رو نباختم و سر جام جا به جا شدم، به پشت یهل شدم، ول  کمیکنه،  ی م ل یو تحل  هی تک حرکات صورت و بدنم رو تجز

 دادم.   هی تک نیماش  یصندل

 ! ارمیکه بخوام در موردت اطالعات به دست ب  یدر مهمحاال انگار چق _

 

 *** 

 و گفت:  د یموهاش کش ی تو  ی. دستد ی جه رونیچشمام ب ی قطره اشک از ال ه یو  د یام لرز چونه
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 ! ؟ید یچرا انقدر نا ام -

 

 گفتم: یبارون  یبغض و چشما با

مردنت معلوم   ا یکه زنده موندن   ت،یمامور هی که حقته بفرستن  ی آزاد یخواستن تو رو در ازا  یو به زور م ی من بود یتو هم جا -

 شد.  یم  نینباشه، حالت ا

 

فهموند    یکه به من م  یآورد، حالت ی رو تو دلم به جوش م یکه حس شاد   ینگام کرد، حالت  یو با حالت خاص د یکش  یق یعم نفس

 رم.  ی م ش یکه دارم خوب پ

 تار مو از سرت کم بشه.  هی دم که نزارم   یمن هستم؛ بهت قول م ن، اریسرت ب ییماهه! تو برو، خواستن بال  هی فوقش _

 

 و نگام رو ازش گرفتم.  دمیدستم رو به چشمام کش پشت

 ! ؟یازم محافظت کن  ی خوا یچطور م  گه، یخونه د هی من تو اون عمارت و تو   ستن،یقابل باور ن  یحرفات جالبن، ول_

 

 بار تکون داد.  ه ی هام رو تو دستاش گرفت و  شونه

 ! رهیمواظبتم! من سرم بره قولم نم  ی عنیمواظبتم   گمیم  یوقت_

 

 . ختمیصدام ر  یور اون ور گرفتم و تو  نیغم عالم بود و از ا ی مظلوم نگاهش کردم و هر چ ییچشما با

 بخوام؟!  یز یچ ه یتونم ازت  ی ... میم_

 

کرد، که سرم   یپرسشگر نگام م ییشدم. با چشما ک یقدم بهش نزد هی حرف زدن،   ی تکون داد که به جا  یرو به نشونه چ سرش 

تپش تند    ه، یبعد چند ثان ی قطع شد، ول ه یچند ثان یاش گذاشتم و دستام رو دور کمرش حلقه کردم. نفسش برا  نه یس  ی رو رو
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  ن یزش جدا شدم؛ اولا قهیکرد. بعد چند دق ی م ی گفت نه کار یم  یز ی بود و نه چ سادهیحرکت وا  ی قلبش، گوشام رو پر کرد. ب

 راه افتاد و رفت.  تیبگم که با عصبان ی زی توهمش بود. خواستم چ یمشت شده و اخما ی دستا دم یکه د یزیچ

 

لب زمزمه    ریزدم و ز یبه قد و باالش کردم، قد بلند و چهار شونه بود. دستم رو به کمرم گرفتم و لبخند بدجنس یپشت نگاه از

 کردم: 

 ! یدار  ییدونم که االن چه حس ها  یمن م   یشو، اخم کن، ول یبرو سامان موحد برو، عصبان  -

 

  ه یاالن هم قرار بود که با  نیبرم، هم ت یبه مامورو تو جهت مخالف اون حرکت کردم. امروز قرار بود  دم یهمون لبخند چرخ با

و برم همون    رمیبگ  یتاکس  هی دنبالش برم خودم  نکه یگرفتم بدون ا  م یکه کردم رفت. تصم  یکار  ن یبا ا یبفرستتم، ول  یتاکس

 . شهیزنه و نگرانم م ی شور م کمیواسم  ش ته دل ییجورا ه یخودش   ی نجوریپارک، ا

 

حرکت کردم. گوشواره ها و گردنبند تو گوشم بودن،   یبه سمت جاده اصل ادهیپ یاومدم و با پا رونی ب م یکه توش بود ی خونه ا از

 آهنگ کردم.  ه یشروع به زمزمه  ی لب ر یراه بود، ز ی ربع  هی  ی به جاده اصل دنیفعالشون نکرده بودم. تا رس  ی ول

 

دست تکون دادم و سوارش شدم. آدرس پارک رو   م د یکه د  یتاکس نی واسه اول  دم؛یرس  ی باالخره به جاده اصل قهیپونزده دق بعد 

  ه یکردم و کرا فم ی ک ی دست تو نیرو ها نگاه کردم. با توقف ماش  ادهیو پ ابون یگوشه خ  یبه اونجا به درخت ها دن یدادم و تا رس 

ساکم رو   پارکت نشستم و  ی ها مکتیاز ن ی ک ی یشدم و به سمت پارک قدم برداشتم. رو  ادهیپ نیرو حساب کردم. از ماش  یتاکس

  ه یسامان رو عاشق خودم کنم،  ن یزدن نگاه کردم. ا یکه عاشقونه دست تو دست هم داشتن قدم م   یی کنارم گذاشتم. به زوج ها

 زنن.  یپز و افاده قدم م باانقدر  نایداره که ا  ی چه حال نم یزنم بب ی پارک باهاش قدم م نیهم امیروز م

 

فروخت و   ی پارک مواد م نیبود که تو ا ییاز پسرا یکیشد. بهنام  دایضرب گرفته بودم که سر و کله بهنام پ نیزم  یپام رو  با

اون باند رو داره و با   ی از آدما ی کیمبلغش رو هوا زدش و قبول کرد. االن اون نقش  دن یرو دادن، با شن  شنهادیآدمام بهش پ ی وقت

نشست و سالم کرد. جواب سالمش رو   مکتین  ی. کنارم رودهیکار م شنهادیمن پ و به   نهیش  یم منکنار   ادیفرهاد، م  یهماهنگ 

 آدم و آروم گفتم: 
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 ! ؟یآماده ا  -

 

سکوت شروع به حرف زدن   قه ی به نشونه آره تکون داد که دست بردم و با لمس گوشواره، فعالش کردم. بهنام بعد چند دق یسر

 کرد: 

 ! ه؟ی ساک چ نیا ، یتنها نشست نجا یچرا ا -

 

 سامان گفتم:   ی ها ینقشه و هماهنگ  طبق

 آزاد باشم، متنفرم از حال و هواش!  کمیتا  رونیاز اون خونه نکبت زدم ب -

 

 ! ؟یچرا از خونه ات متنفر _

 

 گفتم:  یساختگ  یو باغم دم یکش یآه

  ی اومد و به جا ی کرد، آخرشم بابات م ی حرف بارت م یانداخت و کل  ی م که یکه صبح تا شب ت یداشت  ینامادر  هی تو هم اگه  -

 ! یراه فرار از خونه بود  ه یکرد، فقط دنبال   یتورو باور کنه از اون دفاع م  ی حرفا نکهیا

 

 : د یتعجب پرس  با

 ! ؟یاز خونه فرار کرد  ی عنی -

 

 چشمم چکوندم و گفتم:  یقطره اشک رو به زور از ال  هی

 خونه اجاره کنم تا آواره نمونم.  ه یکنم و بعد   دایشغل پ هی  د یرو ندارم که برم. با ییجا ی آره، فرار کردم، ول -
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 بلند شدم. مکتین ی ساکم رو چنگ زدم و از رو یی هویسکوت کردم و  کمیبندشم  پشت

 خداحافظ. گم،یبه تو م نارویدونم اصال چرا دارم ا ینم_

 

 قدم دور شدم که صداش اومد:  چند 

 تونه کمکت کنه.   یم  یلیسراغ دارم که خ یکار  ه یمن  سایوا -

 

 و بعد چند لحظه به سمتش برگشتم و پرسشگر نگاش کردم که خودش ادامه داد:   سادمیوا

 دادم.  شنهادی کار رو بهت پ  نیکه ا  یشیبگذره ممنونم م کمیمطمئن باش  اد، یم رت یگ  یپول خوب -

 

 کردم. ز یچشمام رو ر موشکافانه

 ! ؟ی چه کار_

 

 .گنیاونجا بهت م سش،یرئ   شیبرمت پ یم  ا،یبا من ب_

 

 !؟یگ یاز کجا مطمئن باشم راست م_

 

 در آورد و به سمتم گرفت.  بش یچاقو رو از ج  هی کرد و  بش یج یتو  دست

 ! یدرجا خالص ام کن یتون  ی به ضررته م ی د یاگه راست نگفتم و د ر، یرو بگ  نیا_
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  ه ی قه یزد. بعد از چند دقرو در آورد و به صالح زنگ  شیدست بردم و چاقو رو ازش گرفتم و دنبالش راه افتادم. گوش   د یترد با

عقب نشستم. سالم کردم که   یها یصندل یجلومون ترمز کرد. بهنام رفت جلو نشست و منم در عقب رو باز کردم و رو  نیماش 

 :د یچیگوشم پ ی سامان تو شهی سردتر از هم یکه صدا  میعمارت دومم بود راه یصالح با تکون دادن سر نگام کرد. تو 

 ! یر یم   شیپ ی خوب دار نیآفر  -

 

داد که   ی نشون م یجور  هی کرد و رفتاراش   ی خوب باهام برخورد م م یرفته بود یانداز ر یکه واسه ت  روزیچرا انقدر مغرور بود، د نیا

در عمارت    یجلو  نی. ماش ادیحق با فرهاد باشه، داره با خودش کنار م  دمیتا آسمون فرق کرده. شا ن یاالن زم ی عاشقم شده، ول

راحت بود، چون فرهاد   ز یاز بابت همه چ المیشد. خ اطیوارد ح  نیاز محافظا در رو باز کرد و ماش  یکی نگه داشت و با چند تا بوق، 

 نکنن. ایکار بکنن و  ی شناسن و چ یرفتار کنن من رو نم یداده بود و گفته بود که طور   حیرو براشون توض  زیهمه چ

 

  هی  د یو با  سامیدونستم که االن کامال تحت نظر پل  یور و اون ور نگاه کردم. م ن یبه ا یشدم و با حالت مضطرب  اده یپ نیماش  از

واسه قبل    نجایرفتار کنم که شک نکنن. پشت سر بهنام راه افتادم و وارد عمارت شدم، چقد دلم واسش تنگ شده بود، ا یجور

رو توش گذرونده بودم. درسته بابا خالفکار بود   م یخونه خاطره داشتم، چون بچگ  ن یا یجا ی جا یمرگ پدر و مادرم بود و من تو

 زود رفتن!  یل یکه هر دوشون خ  فیح ی واسم کم نزاشت، ول  یز یچ یپدر یتو  ی کرد، ول  یبرگزار م نجایجلسه هاش رو ا شه یو هم

 

م رو از من گرفت و من از اون روز بزرگ  که پدر و مادر   یکه همون اتفاق شوم افتاد. شب  یچشمامه، وقت  ی شب هنوزم جلو اون

  جه ی نداشتم، در نت یاون روزا رمق  یشد، ول  ی سر پا م د یکه با یباند  ه ی ثروت پدرم و   یمن موندم و کل دم یشدم. از اون روز فهم

کردم و بعد    سیکه داشتم دوباره باند رو تاس   ییبا ثروت ها یو چهار سالگ   ستیب ی سال، تو اربعد چه نکهیکلش به باد رفت. تا ا

 .ستمی که باندم رو بزرگتر کنم و تا به هدفم نرسم، دست بردار ن  دمینقشه رو کش ن یسال ا هی

 

  ی که بر م یقدم  کی کنم. هر  ی و دارم مات و مبهوت عمارت رو نگاه م  سادمیجا وا هی وقته  ی لیبهنام متوجه شدم که خ یصدا با

 آوردن.   یخاطره به ذهنم هجوم م یداشتم، کل
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در اتاق پنج سال  یپله رو که باال رفتم چشمم رو  ن یباال رفتم، آخر ی کی  یکیرو  ی چیمارپ ی پله ها م؛ یسمت راه پله ها رفت به

کنم. بازم قدم برداشتم و    هی گر یهراس  چیتونستم بدون ه ی کرد و چه بد بود که نم ی چشمم غلغل م  یثابت موند. اشک تو  شمیپ

. خاطرات  میتو، وارد اتاق شد   ایب ی. چند تقه به در زدن و با صدادمیاتاق سابق پدرم بود، رس  که س،ی دنبالشون رفتم تا به اتاق رئ

  چیتونستم ه  ی. نمارنیداشتن که من رو از پا در ب ی به سمتم هجوم آورده بود و با سالح هاشون سع ، یجنگ  یمثل لشکر ها

 شمردن.  ینفس هارو هم م  ی صدا یحت و زده بودن  مه یشنود خ ی ها رو سیبزنم، چون االن پل ی حرف اضافه ا

 

صورت و صداش   یشناختم، ول  یسالم طرف اومد، اون رو نم یرفته سالم کردم. صدا ل یتحل ییلب باز کردم و با صدا ی سخت به

کرد، اون فقط   ی کار رو م نیا د یکه نبا یکرد، در حالسر تا پام رو رصد    شیآب  یبود. با چشما هیشب  ایباند ماف یسایبه رئ بیعج

 خش دارش اومد:  یبود. صدا یشینمابودن،  سی رئ ن یدست من بود و ا ریز

 سالم.  -

 

 باال انداخت و به من اشاره کرد و گفت:  یی ابرو بهنام

 شما کار کنن.  یو برا   انیب د،یکار آوردم، که اگه استخدامشون کن  یرو برا شونیآقا ا -

 

 زد.   یداد و چرخ کوتاه ه ی تک شیصندل ی پشت به

 ! ؟یعجب! پدر و مادر دار_

 

 آروم گفتم:  ییصدا با

 از خونه فرار کردم. ی دارم، ول -

 

 ! ه؟ی خوبه، اسمت چ_
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 رو با زبون تر کردم و جواب دادم:  لبم

 ام.  ی میترانه، ترانه فه -

 

 رو چند مرتبه تکون داد. سرش 

و تو   دمیپناه هاست. بهت کار م ی! من کارم پناه دادن به بیکار هم ندار  ،یخونه ندار ،ین پدر و مادر ندارپس در واقع اال_

خوام، االن معلومه که تو   ی ازت نم ی! کار خاصیتموم دستورام رو مو به مو انجام بد  نکهیبه شرط ا ، یمون  یخونه هم م نیهم

  ی و تو از پس فردا اجراشون م  گمیرو م فتیاستراحت کن، فردا بهت وظا دن یکه بهت م  یاتاق  هی برو تو  ، یستین ی مناسب تیوضع

 . یکن

 

 گفتم که به در اشاره کرد.  یممنون

 . د یبر د یتون  یم_

 

 خدمتکار به خودم اومدم. یخارج شدم. با صدا دم، ید ی که هر گوشه اش پدرم رو م  یسمت در قدم برداشتم و از اتاق به

 تا اتاقت رو نشونت بدم.   ایدنبالم ب_

 

 به داخلش کرد و گفت:  یو درش رو باز کرد. اشاره ا   سادیاتاق سابقم وا ی راه افتادم؛ جلو دنبالش

 داره!   زیو همه چ یبهداشت س یاتاقته، سرو نجایا -

 

. دست بردم و در  سادمیاتاق وا یسستم رو حرکت دادم و روبه رو  یگفتم که از کنارم رد شد و رفت. پاها ی باشه ا یآروم یصدا با

  ی . مرمی اشکام رو بگ  یتونم جلو  یدونستم پام رو بزارم نم  یداشتم، م   د یاتاق، ترد یرفتن تو یباز رو کامال باز کردم. برا  مهین

باند   ه ی سیبازم من رئ ی بودم، ول طون ی! درسته که با وجود خالفکار بودنم شر و ش نهیاشکام رو بب یباشه و کس ی نیدورب دمیترس 

 بودم، غرور داشتم. 



 عاشق مجرم

73 
 

 

 یچشمام گذاشت. صدا ی از جلو لمیف  هی اتاق گذاشتم؛ تموم خاطراتم مثل  یقدم رو تو  ن یرو کنار گذاشتم و اول د یترد باالخره

،  دادم و سر تا سر اتاق رو نگاه کردم   هی کامال وارد شدم و در رو بستم. به در تک د، یچیگوشم پ  یاز ته دلم تو  ی خنده ها و قهقهه ها

بشم، خودم رو   یقو  د یبا نکه یحرف زد، از ا زا یچ یل یاتاقم و کنارم نشست، از خ یافتادم که بابا اومد تو  قروز قبل اون اتفا ه ی ادی

و خالء نبود پدر   د یکش  ریحرفاش، قلبم ت ی آور  ادی. با ستمیخودم وا یپاها ی رو رمیبگ  اد یناراحت نکنم، بزرگ بشم،  ی زیبا هر چ

 .  د یو مادرم رو به رخم کش

 

 تخت توجهم رو جلب کرد، برش داشتم و خوندمش.  ی ام رو از در برداشتم و به سمت تخت رفتم، کاغذ رو هیتک

 "ستیاتاق و عمارت ن یتو  ی نیدورب چیه"

 

. تموم اتفاقات اون شب مثل  بستم ی کاش که نم ی ا ی تخت پرت کردم. چشمام رو بستم، ول ی و خودم رو رو دم یکش ی راحت نفس

  ی که در تکاپو بودن و پ یی که پر خون بود. محافظا ی نیزم غ،یج یگلوله ها، صدا ی در پ  یپ یاز جلو چشمام رد شد. صدا لمیف  هی

 من...  یپدرم برا ی ادایمادرم و فر یکردن. زجه ها  یم  کیشل ی در پ

 

وقت   چینشد... ه ی خواستن فرار کنن، ول یاز محافظا مردن، بابا و مامان م  ی لیبارون کردن. خ ریبابا، خونه رو ت  یشب دشمنا اون

  شیسال پ ه ی برداشتم و از  التمیآدم افسرده شدم، دست از تحص ه ی! بعد از اون تا چهار سال رهینم ادم یاون لحظه و اون شب رو 

 گرفتم خالفکار بشم...   میتصم

گلوله به سرش خورد و مخش   ه یتا بابا خواست سوار بشه،   یدادن، ول  پوششمون نیبه ماش  دنیشب چند تا محافظ تا رس  اون

بابا زجه   یکه خواست برا نیزده بود. مامان هم رون یزد و چشماش از حدقه ب یم  رونیشد... خون مثل فواره از سرش ب یمتالش 

 . نیرو نجات بد  ایبود که تان نیکه قبل مرگش گفت، ا  یز یچ نیبه قلبش خورد و آخر ر یت ه یبزنه،  

 

که   یپدر و مادر  ی زاشتن برا ی چند لحظه به خودم اومدم و شروع به زجه زدن کردم، محافظا از دو طرف گرفته بودنم و نم بعد 

من    یکه گلوله خورده نبود، اونا مردن، ول یکردنم به زور بردنم. درد من کمتر از کس  نیکنم، سوار ماش  یمن مردن سوگوار  یجلو
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قبل نشدم و   ی ایاون تان ی کردم شاد باشم، ول ی کردم، سع  ایکنم. خودم رو اح ی م  یزندگ یقلب زخم ه یساله که با  نیچند 

 .شمینم

 

سخت   ی طوراون  گمیکه پدر و مادر ندارن، نم  ننیبشن و بب داریروز ب   هی  نکهیاز مرگ پدر و مادرشون هراس دارن، از ا همه

کردم، باالخره به خودم اومدم، قول    یو توهم ط  ی. بعد چهار سال که با افسردگ دمیمن به چشم جون دادنشون رو د یول  ست،ین

  ی مخمصه انداختم تا باندم رو قو  نیا ی. خودم رو تو رمیانتقامشون رو از اون سگ صفتا بگ  یبزنم، ول  شیدادم خودم رو به آب و آت 

واسه از دست دادن ندارم، فقط جونمه که   ی زیمن چ فته،ی رعشه به جونشون ب  ادیراستاد م ایاسم تان یوقتکه   یکنم، اونقدر قو 

نداره که   یمرده متحرکم، واسم فرق ه یم مرگ کردم... من یوقته خودم رو تسل  یل یوقته واسه مردن آماده کردم، خ یل یاون رو خ

 . رمیکه قبل مردن، انتقامم رو بگ   نهیخوام ا ی که م یز یفردا، تنها چ ا ی رمیامروز بم

 

برگردوند.   شم یخاطرات من رو به حال چهار سال پ ی آور اد یهجوم و  رم؛ یاشکام رو بگ  ی تونستم جلو  ینم ن یاز ا شتر یب گهید

شنودا رو  بد خودش رو بهش نشون داد... دست بردم و  یشکل رو  نیزود و به بدتر یلیخ ی و افسرده که زندگ ی روان ی ایهمون تان

سوزوند و از بند چشمام آزاد   ی که داشت چشمم رو م یهمراهم نبود و از بابت اون نگران نبودم. اشک ینیفعال کردم، دورب  ریغ

کردم،   ه ی کردم و گر  هی کردن، کردم. گر ه یبلند زجه زدم و شروع به گر یقطره... با صدا نیقطره... سوم  نیقطره... دوم نیکردم. اول 

زجه زدنا، هق هق   ستن،یاشکا جوابگو ن شه، یهام آروم نم ه یگربا  یکه حت  اده یوقتا آدم اونقدر درداش ز   یآروم نشدم! گاه ی ول

 .ستنیدلت ن  یغم تو  یجوابگو چکدوم ی کردنا، ه

 

  ی و موهام رو چنگ م دم یچرخ ی ها وسط اتاق م وونهی به موهام زدم. مثل د یتخت بلند شدم، چنگ   ی همون حال و وضع از رو با

 کردم. تند تند و پشت سرهم زمزمه کردم:  یم  هی زدم و گر

 ... شمیآروم نم  شم،یآروم نم شم،یآروم نم -

 

 بندش بلند داد زدم:  پشت

 خدا!  شم،یچرا آروم نم -
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شکستن   یانداختم. صدا نیزم ی ها به سمتش رفتم و همشون رو رو وونه یافتاد، مثل د شیآرا زی م ی رو لیکه به وسا چشمم

شنوه، فکر    ی صدام رو م ی. برام مهم نبود ک دمیاش کوب نه یرو برداشتم و محکم به آ  یعسل ی کرد، گلدون رو ی ها آرومم م شهیش 

  ی بود. رو یشده بود و خون مثل رود ازش جار  یبود که آروم بشم. دستام زخم نیخواستم ا ی که م  یز یتنها چ وونم، یکنه د یم

  یشکمم جمع کردم و سرم رو روشون گذاشتم. نفسام به زور در م یدادم، زانوهام رو تو   هی پشتم رو به تخت تکنشستم و  نیزم

 بود.  شتری نداشت، درد قلبم ب ی سوخت، دستم درد یاومد و قلبم م 

 

ار سال همدمم بود،  اون چه یکه تو  ییآشنا ی با صدا اوردم؛یتو حالتم به وجود ن  یر ییخورد، تغ واریاتاق به شدت باز شد و به د در

 و آروم اسمش رو صدا کردم:  د یرو بهش دوختم. چونه ام لرز میاشک ی قهوه ا ی سرم رو بلند کردم و چشما

 ! یمامان صبر -

 

 بغلش گرفت.  یافتاد و سرم رو تو  نیزم ی زانو رو با

 خوشکلم...  یایدخترم، تان  ،ی جان مامان صبر_

 

و از خودش دورم کرد، صورتم رو قاب گرفت    رونیرفت؛ سرم رو از بغلش آورد ب یو قربون صدقه ام م  د یبوس  یتند سرم رو م  تند 

 گفت. ییخدا ا ی. نگاش که به دستم افتاد، د یرو بوس  م یشونیو پ

 ! ؟یسر خودت آورد ه ییچه بال نیا_

 

 

 

 

 گفت: ی محزون ی بندش اشکام رو پاک کرد و با صدا پشت

 کنه؟!   یدرد م -
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 بغلش انداختم و گفتم:  یدم رو تو هق هق خو  با

  ه یام  نهی... وسط س ارهیخوره به جونم افتاده و داره منو از پا در م  هی کنه، نبودنشون، اتفاقات اون شب، مثل  ی قلبم درد م -

خالفکار  زدم،  یدرس و آرزوهام رو نم د ی افتاد، ق ی احساس خالء دارم، خالء نبودنشون، من چرا انقدر بدبختم؟! اگه اون اتفاق نم

 شدم. ینم

 

 .د یموهام رو بوس   یرو نوازش کرد و رو  سرم

درست رو ادامه   ی تونست ی بود، وگرنه م یتوشه! خالفکار شدنت سر لجباز ی حکمت هی د ینگو مادر، کفر نکن، شا نارویا س،یه_

 !یبد 

 

 خش دار گفتم:  ییصدا با

تمرکز کنه! من   یا  گهید  زی تونه رو چ یکنه، نم  یکه هر روزش رو با فکر انتقام سر م  ی داره، کس  نهیکه تو قلبش درد و ک  ی کس -

 ...شمی آروم نم رم، یروح سرگردانم که تا انتقام پدر مادرم رو نگ  هی مثل 

 

 تو خونه ات و...  زنی ر یشب م هی  ایکنن،  ی م رتیدستگ  سایپل ای! نهیدخترم ته خالف هم_

 

! ادامه نداد و من چقدر ممنونش شدم...  پاشهی زخمم م ی نمک رو شیآور ادیبا  دونستی ... مزمیری به هم م دونستی نداد، م ادامه 

از   ی. ناخودآگاه آخ خفه ادمیشده و داغ بودم که قبال نفهم دهیبر عیچقدر فج دم یو من تازه فهم د یکش  ر یچند لحظه بعد دستم ت

  رونیبه دستم نگاه کرد، بالفاصله بلند شد و از اتاق ب گه یبار د یزود من رو از خودش جدا کرد و برا  ی گلوم خارج شد! مامان صبر 

و دستم رو باند   د یکش  رونیهارو از دستم ب شه یوارد اتاق شد. خورده ش   مونیبا دکتر خانوادگ یدونم چقد گذشت، ول   یرفت. نم

 کرد.  یچیپ

 

 . د یرو بوس  م یشونیو پ د یخانوم پتورو روم کش ی ا تموم شدن کارشون صبرکردن، ب زیها اومدن و اتاق رو تم خدمتکار
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 ! یزیبه هم نر ینجور ی ا گهیهم کار امروزت رو تکرار نکن! بهم قول بده که د گه یاستراحت کن، د کمیبخواب   ر یدخترم بگ _

 

 تکون دادم.  ی رمق سر ی حال و ب یب

 ! دمیبهت قول م_

 

به   یحد  ه یاون روز ها، آرامشم بود و بهم کمک کرد که تا  یکه تو   یو رفت؛ همون لبخند مادرانه ا د یبه روم پاش  ی پر مهر لبخند 

موند و به درد    یم  داریوقتا تا صبح کنارم ب  ی داد، گاه د یو ام  د یتونست بهم رس  ی برام کم نزاشت، تا م یز یبرگردم. چ ی قبل یایتان

  یکنه، م ی جز درد و دل حالش رو خوب نم ی زیناراحت باشه، چآدم  ه ی  یدونست که وقت یم  بکرد. خو یو دالم گوش م 

 بود.  شتر یب یکنه و قدرتش از هر مخدر  ی آرومم م ن یمورف هیدونست صداش و بغلش مثل  

 

من هم اون روزا اگه   د یگم کردن. شا شون یوقته تو زندگ ی لیکه خ ه یفرار از درد ها و آرامش یهم که معتاد شدن، برا ییکسا

فکر کنم، تو   ی بره، نزاشت به خودکش یبد   ز یاون بود و آرومم کرد... نزاشت فکرم سمت چ ی شدم، ول  ینبود معتاد م  ی مامان صبر

  یواقع  یکه، به معنا  نهیدونم ا ی که م یز یزد، تنها چ یحرف م  ینشست و برام از هر در  ی م شمیهام، پ ی وونگ ی ها و د ی افسردگ

 مونم.   یو م  مونشیکلمه مد 

 

  زی خ مینشد که نشد... تو جام ن ی بشه، ول یخال اله یفکر و خ ی چند ساعت ذهنم از هر چ ی رو بستم تا بلکه بخوابم و برا چشمام

قرص آرام بخش رو در آوردم و بدون آب قورت دادم. گلوم از   ی رو باز کردم و قوط پش یساکم رو برداشتم. ز ی عسل یشدم و از رو 

  یایشد و پا به دن نیچشمام سنگ  نکهیو چشمام رو بستم تا ا  دمی. دوباره سر جام دراز کشبودبهتر  یچ یاز ه یسوخت، ول  شیتلخ

 گذاشتم.  ی خبر یب

 

 *** 

 

 :د یچی گوشم پ ی سامان تو یادایداد و فر  یبار چندم، صدا یبرا
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  نیا ی! االن و تو یکن  ی فعال نم ریو شنودا رو غ  یاریاونارو از گوشت در نم یط یشرا چیمن قبل رفتنت بهت گفتم تحت ه -

 و کارت رو مثل آدم انجام بده.   تیگند نزن به مامور ست، ین یوقت لجباز   تیموقع

 

 کردم بلند نشه گفتم: ی م یکه سع ییآوردم و با صدا جوش 

! جون منم که  ؟یزن  ید مسرم دا یدار  تیموقع نیو االن تو ا  یباش، به زور منو فرستاد یکوفت ت یمامور  نیهمش به فکر ا -

 ! ؟یفهم ی مجبور بودم خاموششون کنم، نم گمیکشکه! م 

 

 :دمی و پشت بندش لحن محکمش رو شن  قشی نفس عم یصدا

باند مواد   ه ی! اونا ید یخالفش رو انجام م ی بهت گفتم دار یکه جونت رو کشک فرض کنم، هر چ  یکن  یم  یخودت کار  -

ارتباطمون با تو   یشنودان؛ اونارو از کار بنداز نیما با تو ا ی. فعال تنها راه ارتباطارنیتونن سرت ب یم   ییهر بال ان،یمخدرن، ماف

 .میفهم ی ما نم وتن، ی گ ر یاگه سرت رو بزارن ز ی و حت شه یقطع م

 

 ابداع شده. ی د یجد  یواسه عهد عجره، االن روش ها وتن یسرگرد گ_

 

  ی خودم با استفاده از روش ها نمتیکه بب ن یفرصت هم ن یشه، بعدش تو اولتموم ب یبه خوش  تی مامور نیکنم ا  یفقط دعا م_

 هنوزم کاربرد داره.  وتنیگ   یکشمت تا بفهم  یم  زنمیم  ، یگ یم ی که دار یعهد عجر

 

 زدم و گفتم:  ی اعصاب خورد کن قهقهه

 حرفارو نزن، من از ترس پس افتادم.  نیآخ آخ، نه جون ننت ا -

 

 نگو، صدات رو نشنوم. ی چیفقط خفه شو و ه_
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 گفتم:  طنتیش  با

 خاموش کنم شنودا رو؟!  -

 

 : د یحرص غر با

 ! ییییمیفه -

 

و با   د یبه گوشواره ام کردم که خودش فهم ی اومد، اشاره ا نکه یوارد اتاق شد. به محض ا ی کردم که مامان صبر  یخنده ا تک

 گفت:  یسمر  یلحن

 !نییپا اینهار آماده است، ب -

 

 : د یچیسامان تو گوشم پ یبه نشونه باشه تکون دادم که صدا یسر

 ! یند   یگفتم، مواظب باش سوت ی نره چ ادت یبرو،  -

 

باند، نشسته بودن و   یقالب  س یرفتم. بهنام و رئ ی شدم و به سمت اتاق غذا خور یی رایگفتم و از اتاق خارج شدم؛ وارد پذ   یا باشه

قاشق غذارو که تو    نیو روش نشستم. اول دمیکش رون یبه اونارو ب یصندل  ن یکردم و دورتر ی خوردن. سالم ی غدا م یداشتن دو لپ 

براش تنگ شده   دایرو نخورده بودم و دلم شد  ی وقت بود که دستپخت مامان صبر ی لیبستم؛ خ تدهنم گذاشتم، چشمام رو با لذ 

 نشدم.  الیخیب  اوردم،یم شروع به خوردن کردم و تا ته ظرف رو در نبود. با لذت تما

 

 اسمش شهرامه، با دستمال دور دهنش رو پاک کرد و گفت:  دمیکه فهم ی باند قالب نیا س یخوردن غذا، رئ بعد 

 تا کارت رو بهت بگم. یی رایپذ  ایب -
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رفتم. همون    ییرایاز جام بلند شدم و به پذ  قه،ی رفتنش رو نگاه کردم و بعد پنج دق ر یرفت. مس ییرای پاشد و به پذ  ی صندل یرو  از

  ی بدم م یلیکرد و به آشپزخونه برگشت. خ ی میو بعد گذاشتن قهوه ها جلومون، تعظ د یلحظه خدمتکار با دو فنجون قهوه سر رس 

جلوش   ست ین یهم ثروتمند و مهم باشه، کار درست ی لیاگه اون آدم خ ی کرد، حت  یم  میظآدم تع  ه ی ی جلو یکس  یاومد وقت

 . یکن م یتعظ

 

شد دوختم که با   یکه از فنجون قهوه بلند م  ی. نگام رو به بخاردمیجلوتر کش کم ینگام رو ازش گرفتم و فنجون قهوه رو  ضیغ با

 صداش سرم رو باال آوردم و با دقت نگاش کردم. 

تو   کمیکه ناراحتن و  یی . دخترایجذب کن ی که برامون مشتر نه یات ا فه ی وظ ش؛ ید یکه د  ین پارکهمو ی ریهر روز با بهنام م _

مواد رو مصرف کنن. بعد چند بار   نی که ا  ید  ی م شنهادیو بهشون پ ی نیش  یم  ششونیپ ، یا گه یهر دختر د ایخودشونن و 

  یندارن، چون از خمار دن یجز خر ی ! اوناهم چاره ایفروش  ی مت باال بهشون میبار با ق نیکه خوب معتاد شدن، ا  یمصرف، وقت

  ت یموقع  یدختر فرار  هی واسه  نیخورد و خوراک و لباست با ماست. فکر کنم ا نه ی دم و هز یدر عوضش من بهت پناه م  رن؛ ی م یم

 باشه درسته؟!  یخوب

 

  کمیشدن و بعد  ی م ک یمواد مخدر، به جوون ها نزد  یل هاوقت ها هم دال  یلیناباب، خ ی قایوقتا رف  یل یبود، خ نیهم قا یدق

  ، یرو مصرف کن نیاگه ا نکهیبهشون اعتماد کردن، با قول ا دنید  یم  یوقت ای دن ید ی رو تو چهرشون م ی غم هی  یوقت   یدوست

و بعد دوبار،    شنیبار مصرف وابسته اش م ه ی. با دنیمخدر رو بهشون م  ادمو ده، یبهت دست م ی حس خوب ه ی تو فضا   یریم

  ی م ی کنه و خمار ی زنن تا مواد جور کنن، چون اگه مصرف نکنن، درد تا مغز استخونشون نفوذ م یم   یمعتادش! بعدش به هر در 

 کشن.

 

دت متنفر  از خو روز یاز د شتریهر روز ب ،ی معتادش شد  یبعد چند بار وقت  ده،یمواد هم همون چند بار اول بهشون لذت م مصرف 

و    یر یتا بم ی کن  یبه بعد مصرف م ییجا  ه ی! از یمقاومت کن  یتون  یو نم ی خوره که انقدر سست شد  یحالت به هم م ،یشیم

نه   یا یبه خودت م ی وقت ره، یگ  یکنه و ذره ذره جونت رو م ی م ر یچنگالش اس  تو اما اون تو رو  ،ینباش  ت یوضع ن یتو ا  گهید

تنه بهت   هی  د یبهت رس  ی هر ک ، یافت یم  ابون یو گوشه خ ی شیکارتون خواب م ه ی ی باش  ری... اگه فقیمونده، نه دوست ی خانواده ا

 .  دنیو دائم الخمر رو بهت م  یمعتاد بدبخت، عمل ی کنه و لقبا یزنه و دو تا متلک بارت م  یم
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بهش   یپولدار که معتاد شد، کس  ی ول  شه،یارزش م یکه معتاد بشه، ب  ری که پول داشته باشه! فق اره ی یشانس با کس نجایا بازم

از   شیخواد زندگ ی کشه، م  یم  یحیتفر گنیم اد یب ش یپوشونه... بحثش که پ یرو م یب یروزا پول هر ع نینداره، چون ا یکار

و اونقدر   رتشی پذ  یاگه ترک هم کنه جامعه نم یحت ر، ید فق! معتاشهینم ابونیفقط هم چون پولداره و آواره خ اد، یدر ب یکنواختی

کس    چیکس از حال ه چیافته. ه یشه و به همون حال و روز م ی بازم معتاد م  یپول یتا از خجالت و ب  دنیبا انگشت نشونش م

که بخاطر   یی که مشکل دارن، چه خانواده ها تنهس یی چه خانواده ها یسقف دود  ن یا ریدونه که ز  ینم ی کس چ یخبر نداره! ه

 کنه...  ی درک دارن طردشون م ی . اما جامعه به جاشنیدختر معتادشون دارن ذره ذره آب م ایپسر 

 

 شهرام رشته افکارم رو پاره کرد.  یصدا

 ! ؟یکن  ی شد، قبول م یچ_

 

  یو شروع کن، بلند شد و به اتاقش برگشت. دستگفت و با گفتن از فردا کارت ر  ی رو به نشونه آره تکون دادم. که خوبه ا سرم

  شم،ینقشه م د یمرحله جد  هی . هر بار که وارد د یترک  یشده بود و داشت م نیسرم از هجوم افکار مختلف، سنگ  دم؛ یموهام کش ی تو

 وقت بهشون فکر نکردم...  چ یکه ه ییزایسخته؛ چ برامفهمم که هضمشون  یم  د یجد  یها زیچ

 

.  دمشیجرعه جرعه نوش  ست، یداغ ن یلیخ  دم ید ی کردم؛ آروم مزه مزه اش کردم و وقت ک یو به لبم نزد  قهوه رو برداشتم فنجون 

زد. وارد اتاق شدم و در رو پشت سرم    ی نم یبود که سامان حرف بی رو همون جا گذاشتم و به اتاقم برگشتم، عج یفنجون خال

 اهلل و اعلم! ه ی ک ش ییحاال دا ره،یم ش ییبه دا زاده گفتن حالل  می بستم که صداش اومد، از قد 

 !؟یکن  ی از فردا شروع به کار م_

 

 گفتم، که خودش ادامه داد:  یحوصله اهوم  یب

  ی ول ،ی کن ی جذب م یمشتر  ی دار  یکن یتظاهر مفقط  ، یر یگ ی کار رو شل م  نیا ی تون ی تا م گم؛یم  یچ ن یخوب گوش کن بب -

  ،ی رینم یا  گه یدختر د  چیکنن. سمت ه  د یمثال از تو خر ی و الک  انیتا ب  میفرست ی! ما چند تا سروان خانوم رو م یکن یجذب نم

 !؟ی د یفهم  ،یاریکن اطالعاتشون رو به چنگ ب  ی کم کم سع
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  یم  یفرصت هم سع ن یرو بده، تو اول انی که قراره ب ییکسا  یرو معتاد کنم، فقط تو بهم نشون یآره، خودمم دوست نداشتم کس_

 کنم به اتاق شهرام برم و مدارک رو بردارم. 

 

 وجه ارتباطت رو با ما قطع نکن.   چیخوبه، منتظر خبرم باش، به ه_

 

 حرص گفتم:  با

 وقت خواب که اجازه هست خاموششون کنم!  -

 

 وجه!  چیاصال به ه _

 

 گفتم و پشت بندش ادامه دادم:   ییبابا برو

 هم خاموشش نکن!  ییدستشو ی بگو رفت ی دفعه ا  هی  اده، یز یل یتوقعت خ گهید -

 

  ی گرفت، عصب یش م کال عادتش بود؛ خنده ا د، یدونستم االن دوباره دستش رو به گوشه لباش کش  ی سکوت کرد، م قه ی دق چند 

کرد.    ینگاهش رو عوض م  ر یمس قهی و چند دق د یکش یم  نییشد و... انگشت شصتش رو از گوشه لبش تا پا یشد، کالفه م یم

 :دمیبعد صداش رو شن  قهیدق کی

 !یکه شنودا رو خاموش کن دمیاستثنائا اونجارو بهت اجازه م -

 

 بشر فقط حرص دادن رو بلد بود.  نیو چشمام رو بستم، ا دمیکش  یق یعم نفس

 نه؟!  یمنو حرص بد  یدوست دار _
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 آره! _

 

 شد و گفتم:  انینما دم ی. ذات پلد ید ی لبخند شرورانه و بدجنس رو م  نیزدم، کاش بود و ا یبدجنس لبخند 

  یکی ی وقت دهیم ی چه حال نمی ، ببخوره  یحرص م  شتر یب ی که ک یفهم ی کنم، اون وقت م ی پس منم االن شنودا رو خاموش م -

 ! ید  یرو حرص م

 

 کرد و تند تند و پشت سرم هم گفت:  هل

 ! ینه نه نه! خاموش نکن -

 

 همون لبخند شرور گفتم:  با

 سرگرد!  یبا  یبا -

 

  ی وقت دمشید  یباحال شده، کاش بودم و م  یلیاش خ افهیبندم االن ق یگوشواره، شنودارو خاموش کردم. شرط م  نیبا لمس نگ  و

کشه و به موهاش    یم  قیو چشماش قرمز قرمز شده. تند تند نفس عم  رونیزنه ب  یاز گوشاش بخار م ی مثل کتر  تیکه از عصبان

 زنه.  ی چنگ م

 

  یلجبازم! از رو  من صد برابرش   یتخت پرت کردم و دستام رو ازهم باز کردم؛ سرگرد اگه تو لجباز  ی باز، خودم رو رو شین  هی با

 کردم.   یآهنگ رو پل ه ی یرو در آوردم و شانسک م یهندزفر ، یعسل یرو برداشتم و از کشو  م یگوش  یعسل

 

 تونم بگم  ی تو دلمه نم  زایچ ی سر هی

 دل به دلت بدم  شه ینم مایقد  مثل
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 ی زنه ه ی بارون م یه

 ی تا ک  یتا ک ی حالم بده تا ک من

 دلم حساسه  نیا ی دون  یخودت م  تو

 عشق تو خاصه آره

 نمه حساسه  هی

 به سر دلم نزار سر

 من تورو خواسته  دل

 

 ی کن  یدل دل م  یه

 ی کن  یمنو ول م  یه

 ی ادا اطوارا تا ک  نیا آخه

 من حالم بده  یه

 عذابم نده  ی نجوریا

 ومده ین یبه ما خوش  انگار

 ی کن  یدل دل م  یه

 ی کن  یمنو ول م  یه

 ی ادا اطوارا تا ک  نیا آخه

 من حالم بده  یه

 عذابم نده  ی نجوریا

 ومده ین یبه ما خوش  انگار
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 ی دون ی م ی من ی دل  تو

 ی مون یتو دلم م   یدون ی که م  تو

 ره یو حال عشقت از سرم نم حس

 از عشق تو  رم یدلگ 

 ازم عشق تو  ی رینگ  تو

 ره ینم ادم یجوره از  چیه گه ید که 

 

 ی کن  یدل دل م  یه

 ی کن  یمنو ول م  یه

 ی ادا اطوارا تا ک  نیا آخه

 من حالم بده  یه

 عذابم نده  ی نجوریا

 ومده ین یبه ما خوش  انگار

 ی کن  یدل دل م  یه

 ی کن  یمنو ول م  یه

 ی ادا اطوارا تا ک  نیا آخه

 من حالم بده  یه

 عذابم نده  ی نجوریا

 ومده ین یبه ما خوش  انگار
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 ( ی% تو دلیلی)سامان جل

 

 *** 

 

 رو تو پارک چرخوندم و گفتم:  نگام

 کدومشونه؟!  -

 

 !دهیپوش  اهیس  ی مانتو  هی همون که _

 

 تنشون بود. با حرص گفتم:  اهیس  ی پنج نفر مانتو قیپارک رو نگاه کردم؛ دق یکردم و تو  ز یرو ر چشمام

 ! ؟یبد  یتر نشون ق یدق کم ی ی تون  ینم -

 

 : دمیپوفش رو شن یصدا

 ! اهیشلوار س  اه، یس  یمانتو  -

 

 بود.   اهیبه همون پنج نفر نگاه کردم، که از شانس گندم سه نفرشون شلوارشون هم س  دوباره 

پنج نفر   نجایا ق ی! دق؟یزن  یتو چرا انقد مشنگ م  یسیسرت پل ریچهره اش رو بگو، خ یبابا شلوار و مانتوش رو ول کن نشون_

سروانه بزن    نیزنگ به ا ه یصاحابتو بردار و  ی ب یون گوش . خب ادنیپوش  اه یو از اون پنج نفر سه نفرشون شلوار س  اه یس  یمانتو

 دادن تو!  ینشون نیکدومشونن، اونم با ا شهینم  یندارم و بهم وح بیبده من که علم غ ی اشاره ا ه یبگو 
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 ! ؟ی زن ی حرف م اد یز یل یخ یدونست یم_

 

 حرفم رو بزنم.  د یچرخ ی به خودم اومدم؛ از حرص زبونم نم کم یاز تعجب گشاد شد و بعد  چشمام

خدا آخر و عاقبت   یمملکت باش  سی! تو پلتیترب ی زنم؟! پر حرف و وراج عمته، ب یحرف م ادی! من ز؟یگفت ی تو... تو االن چ_

 کنه.   ریمملکت رو به خ

 

 پارک نشسته.  ی از ورود مکتین نیسوم یتو نگران مملکت نباش، سروانمون رو _

 

 گفتم:  یی کردم، با پررو داش یگردوندمو باالخره پ شمچ

 مزاحمم نشو!  گهیکردم، برو د داش یپ -

 

 : د یغر یحرص ییصدا با

 و خفه ات کنم.  رم یدستام بگ  نیکنم تا گردنتو ب ی م  یشمار هیتموم بشه، فقط تموم بشه ها، دارم ثان  تیمامور  نیفقط ا -

 

 کنم، خداحافظ! ی و بر و بر نگات م نم یش  ی منم م_

 

  نیغمگ  ینشسته بود و ژست دخترا یحرفه ا یل یرفتم. سروان خانوم خ مکتیکردم و به سمت همون ن  ستیرو راست و ر شالم

 ان. کنارش نشستم و بعد چند لحظه گفتم:  یو حرفه ا  زیت سایپل گنی م ستین  یرو گرفته بود، الک

 ! ن؟یسالم خوب -

 

 نبود، گفت: ی میصم ادیکه ز ی باال انداخت که سرم رو به نشونه آره تکون دادم. با لحن یی رو باال آورد و نگام کرد؛ ابرو سرش 
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 . تونمی ممنون به خوب -

 

 :دمی ساکت موندم و بعد پرس  کمی

 !؟ییچرا تنها -

 

 : د یچیسامان تو گوشم پ یصدا ییهوی

 افتادم من! ی چه آدم ریگ ای! خدا؟یزن ی حرف م ی نطوریا یچرا دار ست ین شتونیکه االن پ  یآخه دختره خنگ، کس -

 

باهاش  ی نجورینبود که من خل مشنگ ا شمون یپ ی خوردم، حرفش رو قبول داشتم؛ کس یکه از دستش م ی وجود تموم حرص با

 سروانه نشستم، گفتم:  نیا ش یرفت که پ ادم ی ی دفعه ا  ه یرو به من بگه!  نیاون حق نداشت ا یزدم، ول  ی حرف م

 . زنیر ی که اعصاب آدم رو به هم م یمگس وز وزو ها هست ن ی! مثل اشه؟ینم ی ننداز تیتو پاراز -

 

 به کارت برس! _

 

ور نه از اون ور   نیحاال نه از ا دم؛یادا و اطوار در آوردم که مثال دارم به زور بهش م کمیمخدر رو در آوردم و دادم دستش و   مواد

فکرا   نیا الی خ ی کردن. ب  یکار م یچ سای دونستم پل ی نظر من، و هم م ر یو ز  بود یکرد، چون هم باند ساختگ  ی نم یبه حالم فرق 

 لبخند بلند شدم و ازش دور شدم، بهنام از دور به طرفم اومد و گفت:  ه یشدم. با  یم جی خودمم گ یگاه  یشدم، حت

 ! ؟یکار کرد ی شد چ یچ -

 

 به دور و اطراف پارک انداختم. ینگاه

 دختر دادم.   ه یبسته مواد به   هی  یچیه_
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 گفت و ادامه داد:  یا  خوبه

 بشه. دایپ سایسر و کله پل  د یعمارت، شا میبرگرد  د یواسه امروز بسه، با -

 

 باشه._

 

  یحموم اساس  هی اقم رفتم، به به ات میمستق مید یبا همون راننده دنبالمون اومد و سوارمون کرد. به عمارت که رس  نیماش  همون

فاصله مشغول   نیداشتم. شنودارو خاموش و  خدمتکار رو صدا کردم و بهش گفتم که حموم رو برام آماده کنه و خودمم تو ا ازین

 خدمتکار به سمتش برگشتم. یآماده کردن لباسام شدم. با صدا

 خانوم حموم آماده است._

 

  یتماس آب گرم با بدنم حالم رو جا آورد و خستگ   دم؛یوان دراز کش یه حموم رفتم. تو تکون دادم و لباسام رو برداشتم و ب  یسر

کردم تا   یفکر بود خال یدادم و چشمام رو بستم. ذهنم رو از هر چ  هیبرد. سرم رو به بالشتک کوچک وان تک رون یرو از تموم تنم ب

 کنم.  لکسیکه تو حمومم رو ر   یساعت هی

 

 *** 

استرس   یتو سایرو بدزدم. همه پل یمثال اومدم که مدارک ساختگ  سا،ی پل یدر اتاق شهرام رو باز کردم؛ امروز با هماهنگ  ی آروم به

رو از گاوصندوق عمارت خودم، بردارم. وارد اتاق شدم و در رو با   یرفتم مدارک یمن داشتم فقط با تظاهر به استرس م   یبودن، ول

 :د یچیگوشم پ  ی سامان تو یکار الزم بود. صدا نیا سا،یبخاطر پل  یبهم نداشت، ول  یکار  یکسممکن بستم،    یصدا نیکمتر

 کن.  دایگاو صندوق رو پ -
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و بعد چند   ستادمیوسط اتاق ا  کمیدر چند تا کمد رو باز کردم.   یاتاق زدم و الک یبگم، چند دور تو  ی زیدر جوابش چ نکه یا بدون

 گفتم:  قه یدق

 کنم. ی نم داش یپ ست،ین -

 

 نباشه.  د یزارن که تو د ی م یی مسلما گاو صندوق رو جا ست،یتو چشم ن اد یرو بگرد که ز ییجاها_

 

ادامه بدم.   میکردم آروم تر به گشتن الک یبار سع نیدر آوردم که با اخطار سامان مواجه شدم؛ ا لیتقه از وسا ی چند تا صدا دوباره 

شد،   ی م یناش  میلرزون که از ترس ساختگ  ییام و آدماش اومد. با صداشهر  یخواستم به طرف تابلو برم که طبق نقشه مون، صدا

 کردم:   مهکه بشنوه زمز   یجور  یلب  ریز

 ش..شه...شهرام!  -

 

خودم رو به اون راه زده   ی من الک  یشو، ول میگفت قا  یداد، مدام داشت م   یدستپاچه که نشون از هل بودنش م  ی با لحن سامان

لرزون به شهرام    ییگفت و من با صدا ییخدا ایدر باز شد و شهرام وارد اتاق شد. سامان   قهیق گفتم. بعد چند د  ینم ی زیبودم و چ

 :د یمشکوک پرس   یسرد و لحن ییسالم کردم. بر طبق نقشه با صدا

 ! ؟ی کن ی کار م ی چ نجایا -

 

 تته پته گفتم:  با

 .نمیاو...اومده بود...م شمارو بب -

 

 ؟ یچ یبرا_

 

 سکوت کردم که سامان گفت:  کمی
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 ! چونشیبگو، بپ یز یچ ه ی -

 

تنها   تیموقع نیشد، تو ا یم  یباند واقع ه یوارد   یبدبخت  هی آدم کن. االن  کمیرو  نیا ی گند بزن به نقشه ات، ول گه یم  طونهیش 

بگه تا طرف رو   ی زیچ ه ی د یلحظه با نیرسه که تو ا یآدمم م  نی تر  جیبود؟! به عقل گ نیداد ا ی م شنهاد یکه بهش پ یراه

 گذشت آروم گفتم:  ردن سکوت که با حرص خو  کم ی. بعد چونهیبپ

 داشتم.  ی کار ه یباهاتون  -

 

 وارانه گفت:  فته ی ش  ینقشه شد و به طرفم اومد و با لحن ی حرفم شهرام وارد مرحله بعد  نیا با

 منم باهات کار داشتم.  -

 

  داریدلش ب ی بشه که عشق من تو یتلنگر هی بشه،  ی رتیو غ ی مان عصببود که سا ن یا یشهرام صرفا برا یحرفا  نینقشه و ا نیا

  یبهش م یتلنگر ه یباالخره  یبشه، که انگار چند ساله عاشقمه، ول داری عشق من تو دلش ب گم یم نانیبه اطم یجور  ه یبشه! حاال 

 کنه.   دایپ ییحس ها ه یزد تا نسبت به من 

 !ن؟یباهام داشت ی چه کار_

 

 گفت:  یا  فتهیبود. با لحن ش  سادهیبه فاصله دو متر ازم وا یشد، ول  ک یبهم نزد ی ادیقدماش اومد و از نظر اونا ز یصدا

 ! یهست ی دختر خوشکل و جذاب ، یچشممو گرفت یلیخ  نجایا ی که اومد  یاز روز  -

 

 . شهرام ادامه داد:دمیشن یسامان رو م  ق یعم ینفسا یصدا

 رسم!  یم  ییزایچ هی و هم من به   یکن  یمحکم تر م   نجای، هم تو جا پات رو اباهم بودنمون به نفع هر دومونه -
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رو لبام نشست؛ داشتم به هدفم   یاومد. لبخند  شهیشکستن ش  یبعد صدا ه یو چند ثان  یز یچ هی شدن مشتش به  ده یکوب یصدا

 . دمیرس  یم

 

 آروم گفتم:  ییصدا با

 ! ؟یچ ی عنی... ی -

 

 ! یتو مال من ش  یعنی_

 

دارم   نکه یشد و من خوشحال از ا ی م شتری ب د،یکوب  ی م یی جا هی که به  یی و مشتا  لیشکستن وسا یگذشت، صدا  یلحظه که م  هر

 معذب سکوت رو شکستم. ی لبام نشسته بود. بعد چند لحظه سکوت، باالخره با لحن ی رو یرسم، لبخند بزرگ ی به هدفم م

 ! ن؟یلطفا ازم دور ش  شهیم_

 

 جلو اومد و ادامه داد:  گه یو پشت بندش چند قدم د گفت   ییمصمم نه ا شهرام

 من و تو باشه.  ن یب ی فاصله ا د ینبا گهید -

 

رفت، چون   یشد، فکرش هزار راه م  یم  وونهید  یخبر  یکار سامان از ب   ن یلحظه دست بردم و شنودارو خاموش کردم، با ا  نیا تو

 به شهرام کردم و گفتم:  یز یآم نیتا بناگوش باز شد و نگاه تحس شمیجا چخبره! ن  نیدونه ا ینم

 بود!  یکارت عال -

 

تخت پرت کردم. اونجور   یاومدم. به سمت اتاقم رفتم و بعد وارد شدن، خودم رو رو  رون یبندش به سمت در رفتم و ازش ب پشت

زد. از دو   هیفرض ن یا یرو رو  د ییامروزش تا یابهم داره و کار ییحسا هیو ته دلش    ستیحس ن ی سامان نسبت بهم ب دم،یکه فهم
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چرت   هی گرفتم   میخسته شدم. تصم نمیبزنن و بخاطر هم  یکنم تا نکنه گند   یم اهنگنقشه رو باهاشون هم نیدارم ا شیشب پ

 نقشه رو انجام بدم.  یبره و بهتر مراحل بعد  رونیاز تنم ب یبزنم تا خستگ  یکوتاه

 

 *** 

شدم و از جام   اریهوش  ، یکینفر تو تار ه ی  هیسا دن یچشمام رو باز کردم. با د م یدرون ل یبر خالف م ،یب یعج یصداها دنیبا شن 

  یدهنم گذاشت. برا ی بغلش گرفت و دستش رو رو ی و از پشت من رو تو  دمیکش  یکیبرداشتم که   ز ی. به سمت در اتاق خدمیپر

 : دمیرو کنار گوشم شن ییاآشن  یآزاد کردن خودم تقال کردم که صدا

 آروم باش، سامانم!   سیه -

 

بابا اومده   یبازم دشمنا نکه یاز ا دمیبودم. ترس  ده یبد ترس  ی لیزد و خ ی دهنم م  یقلبم تو  دم؛یکش ی نفس راحت ن،یا دنیشن با

انداخت و من   ی . بغض به گلوم چنگ مرمیقبل گرفتن انتقام بم نکه یاز ا دمیبخوان من رو هم بکشن، ترس  نکهیاز ا دمیباشن، ترس 

  ی . سامان که دستاش روختنیر رون یاز کاسه چشمام ب  یکی ی کینتونستم و اشکام  یول  کنه، بغض بش نیدر تالش بودم نزارم ا

 دهنم بود، با حس اشکام من رو به سمت خودش چرخوند و صورتم رو با دستاش قاب گرفت.

 ! ؟یکن  ی م ه یچرا گر_

 

 م: لرزون گفت  ییصدا با

 ! ییاز اونا یکیفکر کردم  -

 

  گهیدستش رو دور کمرم و دست د  هی حرکت بغلم کرد و  هی . تو ختنیکه تموم شد، اشکام سرعت گرفتن و تند تر از قبل ر  حرفم

کردم و    م یاش قا نه یس  ی روش نشوند. سرم رو تو ی موهام رو نوازش کرد و بوسه ا  یسرم گذاشت. با دستش رو  ی اش رو رو

لحظه    نیتو ا  ی بخوام عاشقش بشم، ول اینباشه که من دوسش داشته باشم،  یسامان کس د یکمرش حلقه کردم، شا  دستام رو دور

 کرد.   یبود و کم کم داشت مستم م  دهیچیپ می نیب یعطر سردش تو  ی تونست آرومم کنه! بو ی م د یبودنش شا
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 : د یچیگوشم پ  ی چند لحظه صداش تو بعد 

 سرت آورد؟!  ییبال -

 

 چشماش دوختم. یرو تو  میاشک ی جدا شدم و چشما ازش 

 ! برات مهمه؟؟یپرس  یچرا م_

 

 گفت:  یو با تلخ د یرو تو هم کش اخماش 

 بودم؟!  نجا یبرام مهم نبود االن ا -

 

 . دمیرو ازش دزد نگاهم

 خودم رفتم.  ،یومد یتو باهام ن  ره، ینم ادم یوقت   چی رو ه ام یخواستم ب ی که م ی! روز تتهیفقط بخاطر مسئول_

 

 و کالفه گفت:  د یموهاش کش ی تو یدست

 نکش! االن حالت خوبه؟!  شیبحث گذشته رو پ -

 

 گفتم:  ی و دلخور ی لجباز با

 ! یبر یتون ی م ،یات نگران من نباش  فه یتو هم بهتره بر حسب وظ ستم، ین -

 

االن تو   یدرد گرفت، ول  ید یاش خورد و دماغم به طرز شد  نه یصورتم محکم به تخت س  د؛ یسمت تختم رفتم که دستم رو کش به

 داد.   هی تک م یشونیرو به پ ش یشونیخاص تو چشمام زل زد و پ ی لحظه جاش نبود که کلکل کنم. با حالت نیا
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 بخاطر...  تم، یام، نه بخاطر مسئول فه ی نه بخاطر وظ اد، یسرت ب یی که نکنه بال نمیهمه جا نگرانتم، تو فکر ا -

 

 آروم گفتم:  ییچشماش رو بست؛ با صدا یکرد و با کالفگ  یمکث

 بخاطره؟!  -

 

دوست داشتم از   ی تونه باشه، ول ی م یدونستم که ادامه جمله چ ی م ، یدونستم بخاطر چ  یبودم ادامه اش رو بشنوم، م کنجکاو

گونه    یادامه نداد... فقط لبش رو رو  ی نتونه انکار کنه و من بهتر به ادامه نقشه ام برسم، ول گهیکه د ی زبون خودش بشنوم، جور

  نیا ی بهش نداشتم، ول یحس نکه یسوخت، با ا یگونه ام م ی بوسش رو یگرفت. جا  شیآت  مصورت  یدر آن  د،یام گذاشت و بوس 

 گفت:   یآروم ینشون بدم، با صدا ی فرصت کنم واکنش  نکهی. قبل اد یبوس  یپسر منو م هی بار بود که  نیاول

 مراقب خودت باش. -

 

و هوا رو به    دم یبه گونه ام کش یرفت. دست رونیو به سمت پنجره رفت و از همون جا ب  د یبه گوشواره ام کش یبندش دست پشت

 د یشتم، شاته دلم عذاب وجدان دا  ی فقط کم  ،یاتاق پخش بود. کم یفضا  ی عطرش هنوز هم تو یهام کردم، بو  ه یسرعت وارد ر

 نقشه رو بزنم!  د یتونم ق ی اصال درست نبود، اما نم چ،ی که ه د یشا رم، یبگ  ی رو به باز یکیدرست نبود احساسات 

 

  ی لیبه خودم اومدم، متوجه شدم که خ یوقت  یدونم چقد گذشت، ول  یدستام گرفتم. نم  ی تخت نشستم و سرم رو تو ی رو کالفه

  سیبه موهام زدم و سرو ی ! چنگ شهیکنم که داره عاشقم م ی فکر م  یشدم و دارم به سامان رهیکف اتاق خ  یوقته به پارکت ها

 رفتم.  یبهداشت

 

. کم  دمیبوسش کش یبه جا ی به خودم نگاه کردم و دوباره دست نه ی آ یبه سر و صورتم زدم تا بلکه از التهاب درونم کم کنه. تو یآب

وقت بود کشته بودمش!    یلیکرد که خ دار یرو تو وجودم ب یکرد حس  که   یشدم، لحنش، حرفاش و کار ی م مون یکم داشتم پش

و بخاطرش    د یکوب  یرو تو سرم م تمیکرد و مدام مردن انسان ی م انیداشت تو درونم طغ  نزنده بود و اال یکردم مرده، ول ی فکر م

 کرد.  ی سرزنشم م
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  دایپ یخاص ی نیسنگ  هی زد و  ی رو واسم سخت کرده بود. سرم نبض م دنیکرد و نفس کش ی م ینیام سنگ  نه یوسط س  یحس

 زدم و زمزمه کردم:   یلبخند  نهیخودم تو آ ر یو به تصو دمیبه صورتم پاش  ی ا گهیکرده بود. آب د

 فکر نکن.   یا  گهید  زیبه هدفت الزمه! به چ دنیرس  یبرا ،یستیتو اصال ناراحت ن -

 

کردم و از    یآسوده کردن وجدان خودم بود و لبخندم تظاهر بود. پوف کالفه ا  ی برا آرومم نکرد، چون فقط   یگفتم، ول نارویا

به   ایلیخ د یو به آهنگ گوش کردم، شا دم یتخت دراز کش ی کرد. رو ی آهنگ آرومم نم  ه یجز  یچی اومدم. االن ه رونیب سیسرو

 کرد.    یم  روممبازم آهنگ آ یخوردن، ول  یحال و روزم نم

 

و خودم به    هی گفت کارت از رو خودخواه  یوجدان و خودم بود. وجدان م  ن یاومد، تا صبح جنگ ب ی خواب به چشمم نم گهید

دونم    یخودخواه شدم. نم یل یدونستم که حق با وجدانمه و خ ی خوب م یلیخ ی هدفم الزمه، ول یدادم که برا  ی م ی خودم دلدار

شد و هوا خنک شده   ی به خودم اومدم که اتاق کم کم داشت روشن م ی توق یدادم، ول  ی چقد فکر کردم و چقد به خودم دلدار

اتاق و   یتو ی هوا ی . کم کم سردچمیبود و باعث شد لرز کنم و پتورو دور خودم بپ دهیچی اتاق پ یتو   یسرد دم صبح یبود. هوا 

 شدن چشمام شد و به خواب رفتم. نیپتو، باعث سنگ  ی گرم

 

سرم سوت   دنشیپلک زدن بوده. به ساعت نگاه کردم و با د  هی کردم خوابم در حد   یاحساس م دم؛یاز خواب پر ید یشد  یتکونا با

مواد   سیپل ی رفتم و به سروانا یبه همون پارک م شهیمثل هم د ی. بادمی. به سرعت از سرجام بلند شدم و لباسام رو پوش د یکش

اسپرتم از   یو با برداشتن کفشا   دمیپوش  اهیو شال س   اهیشلوار کتان س  ه ی  با ی سبز لجن ونهمرد  رهنیمدل پ  ی دادم. مانتو ی هارو م

 .  د یرس   یخسته به نظر م یادیز  یخواب ی چهره ام بخاطر ب  ی نکردم، چون حوصله نداشتم، ول یشیزدم. آرا رون یاتاق ب

 

کردم و مثل همه روز ها   دایرو پ سیهول و وال صبحانه رو خوردم و با راننده به همون پارک رفتم. چشم گردوندم و سروان پل با

  ی وقتا صداش تو ن یا شهیاز سامان بود، معموال هم ییکه باعث تعجبم شد، نبودن صدا ی زیبهش بسته مواد رو دادم. تنها چ

 که پررو باشم. ستنیهمه من ن ده،یخجالت کش  شبید  زبچه ام ا د یشا ، ی. آخد یچیپ یگوشم م 
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رفتم و روش   مکتایاز ن  ی کیشناسم. با همون لبخند به سمت  ی رو لبام نشست، خودمم خودم رو خوب م ی فکر لبخند  نیا با

 : د یچیگوشم پ ی سامان باالخره تو ینشستم که صدا

 ! ؟یخند  ی م ی واسه چ -

 

  ی دور خودم رو بررس   هی بلند شدم و  مکتیور اون ور رو نگاه کردم و پشت بندش از رو ن نیحرفش کپ کردم و با تعجب ا نیا با

 من نصب کرده باشه! دوباره گفت:  یرو  ی نیکردم که نکنه دورب

 . می نیب ی م ،یاگه رو به روت رو با دقت نگاه کن  ست،یدر کار ن ی نیدورب -

 

باز، متقابال   یبرام تکون داد که با تعجب و دهن ی . سردمشید مکتین  ه ی ی کردم و روبه روم رو نگاه کردم که رو ز یرو ر چشمام

 سرم رو تکون دادم.  

 

 . با همون حالت تعجب گفتم: د یبه دور لبش کش  یزد و دست  یکج لبخند 

 ! ؟یینجایتو چرا ا -

 

 : دمیباال انداخت و صداش رو شن ی دور شونه ا از

 راقبت باشم. اومدم م -

 

 چه جالب!_

 

 زد و گفت: ی صدا دار شخند ین

 ! شهیجالب ترم م -
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نگفتم؛ بهم   یز یدر جوابش زدم و چ ی. لبخند رمیم  شیدر واقع دارم خوب پ ای ره ی م شیروش وا شده، داره خوب پ نمیب یم  نه

  یی. از جام بلند شدم و باهاش به سمت جاشه یم  کیکه داره بهم نزد دمی . بهنام رو دمیهم داد لیو لبخند ژکوند تحو  می نگاه کرد

 برام تکون داد.   ی به سامان کردم که دست یلحظه قبل سوار شدن، نگاه ن یآخر فتادم؛ راه ا میش   ی م نیسوار ماش  شهیکه هم

 

از زوج ها   ینگاه کردم؛ بعض ون ری به ب نیماش   ی دود شه یشروع به حرکت کرد. از ش  نیشدم و ماش  نیلبخند رو لبم، سوار ماش   هی با

  چیکه انگار ه  یرفتن، جور  ی متر دور تر از هم راه م  هی به فاصله  ای بعض ی کردن، ول  یعاشقونه و دست تو دست هم حرکت م

کردن و عشقشون    یبا عشق بهم نگاه م  شهی افتادم؛ اونا هم عاشقونه هم رو دوست داشتن. هم اممامان باب  ادیباهم ندارن.  یارتباط

 ان زد بود.  زب

 

بود، بعدش اونم   شم یجون هم فقط چند ماه بعد مرگشون پ زیتو خونه نمونده بود. عز ی تنها شدم؛ عشق ی لیرفتنشون خ بعد 

ان.   گه ید زیچ  ه یپدر و مادر  نایبا تموم ا یموند. نزاشت کمبود محبت رو حس کنم، ول  ی مرد و فقط مامان صبر ش یضیبخاطر مر

مامانت   یناراحت بش ی راحت باشه که وقت التیخ ایهوات رو داره؛  ط یهمه شرا تو دلت گرم پدرته، که   یوقت   هی حس خوب یلیخ

 هست که آرومت کنه، دست بکشه رو موهات و نوازشت کنه. 

 

  شیشد، ب یپخش م  نیکه تو ماش  یدوختم. آهنگ   رونیو دوباره نگاهم رو به ب  دمیبه چشمام که نم اشک توشون بود، کش یدست

  ت یمامور ن یفکر کردم. ا ز یفکر بودم و به همه چ یبه عمارت تو  دنی کرد. تا رس  ی تر م یحالم رو بد و چشمام رو اشک شیاز پ

رو   تیمامور  نیزودتر ا د یسامان نسبت به خودم خبر دار شدم، با یاز حس ها که شد؛ االن   ی م یداشت طوالن یادیز یساختگ 

و   دمیوارد عمارت شد. چرخ  گهید نیماش  ه یشدم؛ دروازه دوباره باز شد و   اده یدر رو باز کردم و پ نیتمومش کنم. با توقف ماش 

 بر داشته بود.   یسیفاز رئ   یاد یز نمیزدم، ا یشهرام پوزخند  دن ی. با دشهیم  ادهیپ یک  نمیمنتظر موندم تا بب

 

گرفتم.   شی و وارد عمارت شدم. از پله ها باال رفتم و راه اتاقم رو در پ  دمیچرخ کردم و پشت بندش  ی تکون دادم و نچ نچ یسر

وادارم کرد   یحس  هی نتونستم و  ی بشم، ول ال یخیثابت موند. اول خواستم ب ییدر اتاق روبه رو  یخواستم برم تو اتاقم که نگاهم رو 

جا بودن. با   ن یبار قبل مردنشون هم نی که آخر  ی. اتاق پدر و مادرم بود، اتاق نمشیهمه سال بب ن یاتاق و بعد از ا یکه برم تو 
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رو   رهیگذاشتم. با استرس چشمام رو بستم و دستگ  ره یدستگ   یو دستم رو رو  دم یکش ی قیکوتاه به سمتش رفتم؛ نفس عم یقدما

 بهش کردم.  یاهخورده و با تعجب نگ  که یفشار دادم، اما باز نشد.  نییبه طرف پا

 

شنودها، حرف نوک زبونم خشک شد و دست بردم و اول شنود رو   ی آور اد یبا  یداد بزنم و خدمتکار رو صدا کنم، ول  استمخو

پله رو باال   نی بلند داد زدم و خدمتکار رو صدا کردم. خدمتکار با هول و وال آخر ی راحت و با صدا الیبار با خ ن یخاموش کردم. ا

 کرد و گفت:  یمیاومد و تعظ 

 !د؟یداشت  یانوم، امر بله خ -

 

 و گفتم: دم یرو در هم کش اخمام

 در چرا قفله؟!   نیدوما ا  ،یکن  ی م م یتعظ  یکس  یبارته که جلو نیآخر ن یاوال ا -

 

 به اتاق کرد و گفت:  ینگاه

 اتاق بودن.  ن یا یبار  شهرام خان تو ن یدونم، فکر کنم آخر  ینم -

 

قبال گفته بودم! گفته   نو یاتاق بشه، ا نیحق نداشت وارد ا یلحظه تموم وجودم رو خشم گرفت و حرارت بدنم باال رفت. کس  هی  تو

  د یبا زیدست خورده باشه. همه چ  یزیچ  د یاتاق و نبا ن یبره تو ا د ینبا یکس  نهیهم گرد و غبار روش بش یاگه کل ی بودم که حت

 : دمیچفت شده ام غر یدندونا  یبمونه. از ال جا نیکه جا گذاشته بودن، هم ی اونجور

 ! یاریاتاق رو واسم م نی ا د یو کل ی ریاالن م نیهم_

 

پدر و مادرم   لیاتاق و وسا نیا ی از خون شده. من رو ی دونستم که االن چشمام کاسه ا  یآشکار نگام کرد؛ م یبا ترس  خدمتکار

  یبود. با پاهام رو یشد، کشتن شهرام حتم یجابه جا م ی زیچ ه یاگه  ی حق نداشت بهشون دست بزنه، حت یحساس بودم، کس

  ی و من م د یلرز   یزدن، دستام م ی هام نبض م قهی . ضربان قلبم تند شده بود و شقمضرب گرفته بودم و منتظر خدمتکار بود نیزم

 آدم رو دارم.   ه یکشتن   ییدونستم که االن توانا
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  د یاومد نگاه کردم. دسته کل ی که بدو بدو داشت به سمتم م یها، سرم رو باال آوردم و به خدمتکار  د یبه هم خوردن کل  یصدا با

شده بود   زیواردش شدم. همه جا تم تیقفل چرخوندم. در باز شد و با عصبان  یرو تو  د یو کل دمیرو بدون فوت وقت از دستش قاپ

از لباسا نمونده  یز یچ ،ی ناباور تیدر نها  ی تند به سمت کمد رفتم، ول ی ود. با قدم هانب ش یچند وقت پ ی از گرد و غبارا یو اثر 

 . دمیاتاق گردوندم که دو تا چمدون رو گوشه اتاق د ی بار آخر تو یموهام زدم. نگام رو برا ی تو یو چنگ  ستادم یبود. وسط اتاق ا

 

رو برداشتم   ی کی ی معطل ی مامان چشمام پر اشک شد و ب  یلباسا دنیرو باز کردم. با د یک ی پیحالت دو به سمتشون رفتم و ز به

کردم، هنوزم همون قدر آرامش   ی . عطر مامان رو هنوزم حس مدمشییام بردم و با لذت بو ینیبغلم گرفتم. به سمت ب  ی و تو

هام   هی بازم با تمام وجود عطر تنش رو به ربابا رو در آوردن و  یرهنا یاز پ ی کیرو هم باز کردم و  یبخش بود. چمدون بعد 

 هنوزم با شهرام کار داشتم.   یآروم شده بودم، ول  کم یفرستادم. 

 

. اول  دمیرو شن  یدر بودم که تقه ا   یقدم  هی  یبرم و حساب شهرام رو برسم. تو  رون یپر به سمت در اتاق رفتم تا ب  یحرص و توپ با

که به همون اتاق   ی کیاومده رو برگشتم و به اتاق کوچ یبه سرعت قدما ، یناله ا ی صدا دنیبا شن ی شدم، ول  یاالتیفکر کردم خ

هم گذاشته شده بودن   ی جعبه رو ی مامان و بابا و کفش هاشون اونجا بود، رفتم. کل گهید یباساکه ل  ی بزرگ یوصل بود و کمد ها

 .  نمیاتاق رو بب یشد تو  ی م نیکه مانع ا

 

  کم ی. دمیهول کرده شهرام رو شن یجعبه رو بردارم که صدا ه یدست بردم تا   دم؛ ید  ینم ی زیدم، چکر  یچقدر خودم رو بلند م هر

 بزنه، بلند داد زدم:  یاجازه بدم حرف  نکهی. قبل ادمیبه سمتش چرخ ت یمکث کردم و بعد با عصبان

به لباسا   د یاتاق رو نداره؟ مگه نگفتن نبا نیحق ورود به ا  ی! مگه بهت نگفتن که کس؟یاتاق گذاشت نی ا ی پات رو تو یبه چه حق  -

 ؟ یغلط رو بکن ن یکه ا یچطور به خودت جرعت داد  ؟ی اتاق دست بزن ن یا لیو وسا

 

 و گفت: د یرو تو هم کش اخماش 

عمارتم، هر چند   نیا س ینه و اون نه! فعال که من رئ نیا ی کن ی قانون وضع م یچ  یعنی ست؟یاتاق جزو عمارت ن نیمگه ا -

 ! یوجه ندار چیرو به ه  یسر من داد بزن   نکه یپس حق ا ، یمن ون یخوره، تو مد  یبه کل به هم م تتین نباشم مامور م ؛یساختگ 
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 :دمیچفت شده ام غر یدندونا  ی شد و از ال اهیچشمام س  یجلو  تیعصبان از

!  ختن؟یکارت مشت مشت جلوت پول ر ن یواسه ا  ؟یفرض کرد  ی خودت رو چ ؟ یکن ی م فه یوظ نیی واسه من تع ی تو؟! تو دار -

االنشم بخوام   نی! همیکن  یاضافه م یو غلطا ی شاخ درآور شنیخدمتکارا جلوت خم و راست م نجایدو روزه ا ؟ یکم پول گرفت

  نایشهر نبوده! ا ن یا یتو ی وقت شهرام چی کنم که فکر کنن ه  ستیسر به ن یتونم تورو جور  یتو بزارم، م  ی رو جا یکیتونم   یم

  ی هارت و پورت م نجایا یکه دار  یباش  ی کنه، تو سگ ک ی واسم کار م اد یبدم م اردیل یپنج م ینداره، به هر ک  ی من کارواسه 

 ؟ یکن

 

 نگاه شهرام، پر ترس شد. خواستم به سمتش برم که زود گفت:  یطوفان  یا یتقه اومد و در  ی ساکت شدنم دوباره صدا با

 رو مثل قبل کنن، االن باهات کار داشتن. نجایا دم یم -

 

من و اون   نی به شهرام و اون جعبه ها مشکوک بودم. نگاهش مدام ب تینها ی ب یخواست فکر من رو منحرف کنه، ول  عیضا یلیخ

 ابروم رو باال انداختم.  ه ی. د یشد فهم یکه توهم قفل شده بودن م  ییو اضطراب رو از انگشتا  د یچرخ یجعبه ها م

 ! من االن کار دارم.گهیهم بامن کار داشت، بعدا کارش رو م ی هر ک ،ی بر ی تون  یتو م _

 

 جعبه رو بردارم که بازم صداش اومد.  ه یتا   دمیچرخ دوباره 

 بهشون دست نزن.  نن،یسنگ هست، اونا  یشکستن له یجعبه ها وس  یتو  -

 

باال انداختم. بعدم به   ی کرد، بهتر بود برم و شب برگردم. حالت نگاهم رو عوض کردم و شونه ا  یشد کار یاوضاع االن نم نیا با

و   دمیپاشنه پا چرخ ی کنه، رو ی نتونه کار نکهیا یو برا   دمیداد رو به وضوح شن  رونیکه ب  ینفس آسوده ا  ی سمت در رفتم. صدا

 گفتم: 

 ! یجارو ندار نیحق ورود به ا  گه یهستن رو به من بده، د شت یاتاق که پ نیا ی دایکل -
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 گشاد شد و گفت:  یاندازه نعلبک چشماش 

 باشن. شم یفقط تا فردا پ شم، یواردش نم گه ینه نه، د -

 

 : دمیکردم و موشکافانه پرس  ز یرو ر چشمام

 چرا؟!  -

 

 واب دادن کرد. من و من شروع به ج با

 برشون دارم.  د یبا نجاستیا لمیوسا  یسر  هیراستش... راستش _

 

 . دمیرو توهم کش اخمام

 من بده!  لیتحو دارو یاالن بردار و کل نیهم_

 

 ادامه دادم:  تیدست اون دست کرد که با جد  نیا یکمی

 ! یرو بزن لتیوسا  د یق د یزود باش، وگرنه با -

 

بره   رونیاز اتاق ب نکهیتخت، به سمت در رفت. قبل ا  ریچمدون از ز  هیجعبه و برداشتن   ه یرفت و بعد در آوردن   یسمت عسل به

 دستم رو به سمتش دراز کردم.

 !د یکل_
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  نکه یدر امتحان کردم و بعد مطمئن شدن از ا یاون رو رو  نانیاطم یدر آورد و به دستم داد. برا بشیج یرو از تو  د یکل یناراض

که پشت اون   ی زیبودم که زودتر از من به اونجا نره و چ ی مواظب م یل یخ د یخودشه، در رو قفل کردم و به سمت اتاقم رفتم. با

تقه، به در اتاق    یصدا ن یکردم، با کوچکتر  زیتخت نشستم و گوشام رو ت  ی. کنجکاو رو رهنب  یا گه ید  یجعبه ها هست رو جا

 کردم.   ینگاه م  ییقفل در، به اتاق رو به رو ی بردم و از تو یهجوم م

 

ممکن در اتاق رو باز کردم    یصدا نیهارو برداشتم و با کمتر د یشب رو نشون دادن، دسته کل انزدهیساعت که ساعت   یها عقربه 

قفلش، وارد شدم. برق رو روشن کردم و به سمت جعبه ها  رفتم و بعد باز کردن   یی و بعد چک کردن راهرو به سمت اتاق روبه رو

که داشتم، سبک بودن و با باز کردنش،    ی جعبه رو برداشتم، برخالف انتظار ن یپنجه پا بلند شدم و دست بردم و اول ی رفتم. رو

 .دمی روزنامه توش د  یفقط تعداد

 

  نجا یکردن، مطمئنا شهرام رو به ا ی م جادی که ا  ییچون صدا بندازم، نی تونستم اونارو زم  ی آوردم، نم نییدونه جعبه هارو پا دونه

  هی  شه،ینم دم ید ی وقت  یتونم از روشون بپرم و به اتاق برم، ول ی از جعبه ها مونده بود؛ اول فکر کردم م ف یکشوند. سه رد یم

سر تا اون سرش رو نگاه کردم، با   نیاتاق رفتم و از ا یتو  ی تونستم ازشون رد بشم. با کنجکاو بار ن یبرداشتم که ا گه ید  فیرد

 انقد مضطرب نبود.  یچ یشد. اما من مطمئن بودم که شهرام بخاطر ه یپنچر شدم و بادم خال کی مثل الست  ،یاتاق خال  دنید

 

تقه و پشت بندش  یخواستم به اتاقم برگردم، که دوباره صدا د یو نا ام دم یند  یز یچ یدور تا دورش رو نگاه کردم، ول  گه ید کمی

از کمدا افتاده بود، به   یکیدر  ن یکه ب ی فاصله ا دن یکه صدا ازش اومد، رفتم. با د  ییو به سمت جا سادم یله اومد. سر جام وانا

رو باور نداشتم،  دم ید ی که م یزی. چدمیکش  یبلند  نیکه اونجا بود، ه ی زیچ دن یکردم. با د زسمتش رفتم و در رو کامل با

 جب نگاه کردم. لبام گرفتم و با تع ی دستام رو جلو

 

.  نیرو داشتم به جز ا ی زی کردم. انتظار هر چ  یبودم و داشتم نگاش م  سادهیبود که تو همون حالت تعجب وا قهی دونم چند دق ینم

کردن   ه یکه چسب کنده شد، شروع به گر  نیناله اش به خودم اومدم و زود نشستم و چسب رو از رو دهنش کندم. هم یبا صدا

 گفت:  دهیبر  ده یهاش بر ه یگر نیکرد. ب

 . نیتورو خدا نجاتم بد  -
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  نیحم باشه که ار یب  یلیخ د یآدم با هی . نمیحال بب ن یرو تو ا یدختر چیترحم به حال و روزش نگاه کردم. دوست نداشتم ه با

پر از   یکه آروم شد، با نگاه  کمیمحکم بغلش کردم.  نم ینشون ندم و بخاطر هم ی هاش واکنش هی کارارو بکنه. نتونستم در مقابل گر

 آرامش گفتم: 

 کرده؟! ی زندان نجایتورو ا ی ک -

 

 هق هق گفت:  با

 شهرام!  -

 

لحظه فکر کردم که آدم    هی کنه.  یآدم رو زندان هی ه که تونست انقدر کثافت باش  یآدم چطور م  ه ی از تعجب گرد شد؛  چشمام

  نهیس  ینفس تو  یحس تنگ  ه یفکر  نیو نترسه؟ با ا ارهیدووم ب کیاتاق تار هی بسته کمد، تک و تنها تو  یتونه تو فضا  یچطور م 

 ! یتجربه اش کن  نکه یکرد چه برسه به ا  یم  د فکرشم حالت رو ب ی ام جا خوش کرد، حت

 

دست بردم تا طنابارو از   ت، ی! با همون عصبانتیبود و عصبان تیتوش نبود، فقط عصبان یاون آرامش رو نداشت، ناباور گهید نگاهم

  یرو دستم قرار گرفت. رد دستا ی بودم که دست ر یدستش باز شده بود و با گره طناب پاش درگ یدور دست و پاش باز کنم. طنابا

 گفت:  ی چارگی نگام کرد و با ب یاشک ی. با چشمادمیسبزش رس  یو چشما برو گرفتم و به صورت ملته فیظر

 دونه کجام!  ی مگه نه؟! من شوهر دارم، االن دو روزه ازم خبر نداره، دو روزه نم د یکن  ی شما بهم کمک م -

 

 زدم.  یچشمام رو بستم و لبخند آرامش بخش نانیاطم با

 ! دتت؟یشده و چرا دزد یشوهرت؛ فقط االن بهم بگو چ شیپ ی گرد یبر م  ینگران نباش، به زود  _

 

 و با اشک شروع کرد:   د یو انگشتاش رو تو هم قفل کرد، چونش لرز  د یکش یآه
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ماه   ه یرو رد کردم و   شنهادش یرو دوست داشتم، پ مانیمن چون پ ی ازدواج داد، ول شنهادیبود که شهرام بهم پ  شیسال پ ه ی -

بهش نگفتم، فقط   ی بد  زیباشه، هر چند خدا شاهده من چ یا نه ی کردم که انقد ک ی کر نم. فم ی ازدواج کرد مانیبعدش با پ

ازش   یخبر ی کنه که با هم خوشبخت بشن. چند ماه  دایرو پ گهید  ی کی دوارم یمداد و من رد کردم، بهش گفتم که ا شنهادیپ

که گذشت بهم   کمیکرد،  ی م د یفرستاد، تهد  ی م ی مشکوک  یامایپ یک ی ش یماه پ  هی از  ی شده، ول الم یخ یکردم ب  ینبود و فکر م 

  ش یدوروز پ  نکهینگران بود، تا ا مرو گفتم، اون  ز یهمه چ مانیتعجب کردم؛ به پ دم یشن یکرد. وقت   یزنگ زد و خودش رو معرف

  نیسوار ماش که رفتم، با اسلحه مجبورم کرد که  نییباهات کار داره، پا یک یبودم که گفتن  شگاهیاز همکاراش بود. آرا ی کی یعروس 

 کشتم.  ی کرده که اگه من رو طالق نده، م د یتهد  مانم یآوردم. پ نجایبشم و به ا

 

بدزدنش   د ینه بگه با یک یبه  یهر ک ی عنیو خرد کنم.   رمیدستام بگ  نیرو از خشم مشت کردم؛ دوست داشتم گردنش رو ب  دستام

  ستم،یشدن؟ من از اونا بهتر ن صیبه خواسته هاشون حر دنیکنن؟! آدما چرا انقد خودخواه شدن، چرا انقد تو رس  دش یو تهد 

  یکار رو نداشت. خوب م  نیشهرام حق ا  شه، یدختر شوهر داشت، عاشق مرد و زندگ  نیا یخودم رو قبول دارم، ول  یایخودخواه

رو   یبه طرفش دراز کردم؛ دستش رو تو دستام گذاشت و بلند شد. جد آدمش کنم. مصمم بلند شدم و دستم رو  یدونستم چطور 

 بهش گفتم: 

 ! ه؟یاسمت چ -

 

 الله._

 

 تکون دادم و ادامه دادم: یسر

  یدادم، تورو م  یحساب یگوشمال ه یشهرام رو  نکه یفردا صبح بعد ا م؛یمون ی تو اتاق من، تا فردا صبح اونجا م ی ایتو االن م  نیبب -

 نده!  یبهش بگو که مواظب باشه سوت  یرو راحت کن، ول الشیزنگ بهش بزن و خ ه یامشب هم شوهرت!  شیفرستم پ

 

 لحظه جاش رو با ترس عوض کرد.  هی تو  ی نگاهش پر از تشکر شد، ول یآن  در

 ! اگه نزاره برم؟ ؟یچ نتمیاگه شهرام بب ی... ول یول _
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 نگاش کردم.  تیجد  با

 !یدر امان  گهیمحوش کنم. تو نگران اون نباش، از االن د  نیتونم دو سوته از رو زم  یبکنه، م یغلط چ یتونه ه  یاون نم_

 

 و اشکش گونه اش رو خط انداخت.   د یاش لرز چونه

 لطفتون رو جبران کنم!  نیتونم ا یجوره نم چی تا عمر دارم ممنونتونم، ه -

 

 ! هی افک ت، یشوهرت و سر خونه زندگ شیپ یکه برگرد  نی هم ست،یبه جبران ن یازین_

 

رفتم و راهرو رو    رونی. به طرف در رفتم و بعد باز کردن قفلش، اول خودم بمیشد  یبندش دستش رو گرفتم و وارد اتاق اصل پشت

بره. الله به سرعت از اتاق خارج شد و   یی به الله گفتم که زود به اتاق رو به رو ست،ین ی مطمئن شدم کس نکه یچک کردم. بعد ا

 به اتاق خودم رفتم.  اطی. منم برقارو خاموش کردم و در رو بعد بستن قفل کردم و با احتبستو آروم وارد اتاق من شد و در ر

 

سمت چپ تخت   ی. در اتاقم رو بستم به سمت عسلد یجو یرفت و ناخناش رو م ی طرف به اون طرف م نیبا استرس از ا الله

دونستم االن چقدر دوست داره که با شوهرش    یکردم. م یگذاریام رو جا گهیکارت د  میرو از روش برداشتم و س  م یرفتم. گوش 

 کرد.    کیرو گرفت و بعد گرفتن شماره، اون رو به گوشش نزد یرو به سمتش گرفتم. زود گوش  یگوش   نمیهم یحرف بزنه، برا

 

 سالم کرد و چند لحظه بعدش با بغض گفت:  یآروم  یبا صدا قه یدق کی بعد 

 منم، الله!  مانیپ -

 

به سمت در اتاق رفتم و اون رو قفل کردم، پشت   نم یهم یکه االن به مکالمه شون گوش بدم و برا  ستین یکردم کار درست حس

زد.   ی که هنوزم داشت حرف م دم یاومدم و الله رو د رون یکه کارم تموم شد، ب  قهیرفتم. بعد چند دق  یبهداشت سیبندشم به سرو

 :د یزود پرس  دنمیبا د
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 ! م؟ییاالن کجا د یبگ  شهیم -

 

 رفتم، جواب دادم:   یکه به سمتش م ی حال در

 فرستمت خونتون.  ی فردا ظهر با آدمام م ی ول م، ییتونم بگم کجا  ینم -

 

  ی صندل یحرفا، قطع کرد. رو  نیبعد مواظب خودت باش، نگران نباش و از ا نمیبپرسه و بخاطر هم یا گه یسوال د د یکه نبا د یفهم

 رو به روش نشستم. ش، یآرا زیم

 !ست؟یگشنه ات ن_

 

 بهش کردم و گفتم:   ی ا گه یگفت، نگاه د ی به نشونه نه تکون داد و ممنون یسر

 در کل تعارف نکن.  ،یبپوش  یتون  ی هست، م نجاینو ا یحموم کن، لباسا ی اگه دوست دار -

 

  هی به حموم رفت. به سمت کمدم رفتم و  رو هوا زد و  شنهادمویپ نیبره، بخاطر هم یحموم  هی کنم خودشم دوست داشت که  فکر

  یساعت می ن قه،ی دق  ستیو چشمام رو بستم. ب  دمیتخت دراز کش  یبرداشتم و بهش دادم. خودمم رو  ز یدست لباس  نو، با حوله تم

بهش کردم و از رو تخت بلند شدم. سشوار رو از تو کشو   ینگاه یچشم  ر ینشست. ز اپه کان یاومد و رو  رون یگذشت که از حموم ب

 کرد و ازم گرفت و مشغول خشک کردن موهاش شد.  ی در آوردم و بهش دادم. تشکر ش یآرا زیم

 

کمد در آوردم و با    یپتو از تو  ه یکنه،  یو االن بدنش درد م  دهیاون کمد سفت دست و پا بسته خواب ی دو روزه تو نکهیفکر ا با

 با خجالت گفت:  د، یکه من رو د نی. الله همدمیبالش از رو تختم، به سمت کاناپه رفتم و روش دراز کش ه یبرداشتن 

 رو تخت.  د یایخوابم، شما ب ی کاناپه م یمن رو  -

 

 و قاطع جواب دادم:  الیخیب



 عاشق مجرم

108 
 

 تخت بخواب.  ی من جام راحته، برو رو -

 

 نگام کرد.  یشرمندگ با

 ممنونم._

 

 به روش زدم.  یلبخند 

 . میریحال شهرام رو بگ  د یکنم، برو استراحت کن، فردا با  یم خواهش_

 

 خوابم برد.  دهینکش هی خسته شده بودم، به ثان یاد یچشمام رو بستم که چون ز خودمم 

 

 *** 

 

بود،   ز یم یکه رو  یی زایو از چ  ختیآب پرتقال ر وانی ل ه یو روش نشستم. خدمتکار زود  دم یکش رونیرو ب ز یم ی ایاز صندل یکی

 نگام کرد که گفتم:  یبشقاب گذاشت. خواست بره که صداش زدم، برگشت و پرسش یبرام رو 

 مهمون دارم.  ار،یهم ب گه یبشقاب د ه ی -

 

گفت و رفت،   ینگام کرد. خدمتکار چشم  یسرش رو باال آورد و با تعجب و پرسش د؛یحرفم دست از غذا خوردن کش نیبا ا شهرام

 :د یشهرام پرس  ی ول

 ! ه؟یک  مهمونت -

 

 گفتم:  لکسیر
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 . ادیاالن م  -

 

 صداش زدم:   ی بلند  یبندشم با صدا پشت

 صبحونه بخور!  ز یسر م ا یالله جان ب -

 

به شهرام   یآروم وارد شد. نگاه یکرد. از اون ور الله با قدما جاد یا یبد  ی از دست شهرام افتاد و برخوردش با بشقاب، صدا چنگال

 کرد. رو بهش کردم و گفتم:  ی شده بود و با ترس و تعجب الله رو نگاه م  د یکردم؛ رنگش مثل گچ سف

 !؟یبه مهمونم خوشامد بگ  یخوا ینم -

 

 زدم و ادامه دادم:  میشونیبندشم با کف دستم به پ پشت

 ! یکرد یی راینبود، تو قبال ازش پذ  ادم یاصال  ،یی وا -

 

  ی دفعه ا  هی تو سکوت گذشت و شهرام  ی ا قهی کرد. چند دق ی بود، نگاه م ساده یلت بود و به الله که واهنوزم تو همون حا شهرام

 و راهش رو سد کردم.    سادمیمثل جن زده ها بلند شد و به سمت الله رفت. به سرعت از جام بلند شدم و رو به روش وا

 دونم و تو!   یمن م ی بش کیکجا؟! به الله نزد_

 

 و داد زد:  د یو موهاش کشت ی دست تیعصبان با

 ! یتو حق دخالت تو کار من رو نداشت _

 

 تر از خودش داد زدم: یعصبان

 مثل تورو دارم!  یی دستام و آدما ری ز ی من حق دخالت تو کارا -
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 چشماش زل زدم.  یتو  تیاش رو دستام گرفتم و با جد  قه یبندش  پشت

  یو تو یدزد  ی و هوا برت داشته! آدم م ی چند تا آدم دور و بر خودت شاخ شد  دن یشدنت و د یقالب  س یرئ نیبا ا نمی ب یم _

نچسب رو   یتو  د یمگه همه با شه،یسرت نم تیخاک تو سرت که آدم ؟ یکن  یم  شیاتاق پدر و مادرم زندون یعمارت من و تو 

و شوهرش   یکرد   یرو زندان ره چایدختر ب ن یا یبگن چشم؟! بخاطر به جواب نه محترمانه رفت  یگفت ی دوست داشته باشن و هر چ

تو   تی! اصال انسانیکارارو بکن   نیکه ا یباش  یاصال خر ک  ؟ یکاره ا ی! مگه تو چشیکش  یکه اگه طالقش نده م   یکن یم د یتهد 

 وجودت هست؟

 

 زد و با حرص گفت: یا  قهقهه

واسه    یاومد  یکن  ی م یباز یکیبا احساسات  یکه بخاطر منافع خودت دار   ییزنه! تو  یحرف م تی از انسان ی نگاه تورو خدا ک -

  ی رو عاشق خودت کن چاره یتا اون سرگرد ب یزد  ی نم ش یخودت رو به آب و آت ی داشت تیتو اگه انسان  ؟یزن  یم  تیمن دم از انسان

 ؟ یکن  یم  یه رو بازنقش آدم خوب ی چرا دار نایحاال با تموم ا ، یببر و باندت رو باال  یر یو ازش اطالعات بگ 

 

گوشش خوابوندم    یتو ی لیس  هی شد و آخر سر حرفاش که تموم شد، با تموم توانم  ی لحظه و با هر کلمه اش به خشمم اضافه م هر

  یک ی نکهیگرفتم. متنفر بودم از ا ی م ش یزدم و از درون داشتم آت ی نفس نفس م تیصورتش زدم. از عصبان یمشت محکم تو  هی و 

 کرد.   شترشمیبا حرفاش ب نیمسئله کم عذاب وجدان نداشتم و ا نیبخاطر ا ودماشتباهاتم رو به رخم بکشه، خ ی نجوریا

 

 گفتم:   د یلرز ی م تیکه از عصبان ییصدا با

  ریز  هی گوشت کن که تو فقط  زه یآو نو یا ،یکنم ندار  ی کار نم  یکنم و چ  یکار م ی من چ  نکهیمن و ا یتو حق دخالت تو کارا -

! هر چند که  یعمارت من ندار ی کارارو تو  نیحق ا ، یکن  یواسه من کار م   ی! تو خودت رو به پول فروخت ستیرئ و من  یدست

فرستمت   یبا خانواده ات م  ی بعدشم اگه زنده موند  دن، یم تیاتاق قرمز و اونجا قشنگ گوشمال یری اول م ، یمون  ینم نجایا گهید

اضافه   یغلطا  یر یبگ  ادی گه ی! تا دشهی سه چهارم پولم ازت گرفته م  ،ی رو ندار رانی وقتم حق برگشتن به ا چ یدور و ه ی جا هی

  یمن کارم لنگ م   یو تو نباش   یهست ی ک الحا ی کنم، فکر کرد نتیگزیرو جا  یکیاالن  نینداره اگه هم ی ! واسه من کارینکن

 مونه! 
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تونستم بزارم تا حد مرگ    یرو به اتاق قرمز ببرن. هر چقدرم بد باشم، نم اون  ی رو صدا کردم و بهشون گفتم از در پشت محافظا

رو بزنه. دو تا محافظ   ی چه حرف یتیگرفت تو چه موقع  ی م اد یشد، تا  یخورد تا آدم م  یم د یچند تا شالق رو با ی بزننش، ول

 محافظم جلو اومد و گفت:   نیبردنش، سوم رونیب یدستاش رو گرفتن و از در پشت

 خانوم؟! نیندار ی ا گه یامر د -

 

 به الله کردم و گفتم: یا اشاره

 مو از سرش کم نشه!   هی  گن،یکه م  ییجا ن یخانوم رو ببر نیا -

 

 رو کردم به الله و ادامه دادم:  بعدم

 .تییبرو خدا به همراهت، خوشحال شدم از آشنا -

 

به سر و   یرفتم. آب  یبهداشت س یبلند و محکم به اتاق برگشتم و بالفاصله به سرو یدماگفت و همراه محافظ رفت. با ق  ینیهمچن

وارد شد. با تعجب نگاش   ی کردم که در اتاق باز شد و مامان صبر ی اومدم. داشتم صورتم رو خشک م رون یصورتم زدم و از اونجا ب

 کردم و گفتم: 

 ؟یداشت  یکار  ،ی جانم مامان صبر -

 

 تو چشمام نگاه کرد. یناراحت با

 داشت؟ قت ی شهرام حق یحرفا_
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 گرفتم، زبون وا کردم و خواستم خودم رو تبرئه کنم.   می شونیرو به پ دستم

 ... یمامان صبر  نیبب_

 

 :د یگله و بغض نال با

 خوام بشنوم.  یکلمه هم نم  هی  یحت  ا،یساکت شو تان-

 

 و اصرار گفتم:  ی کالفگ  با

 اما...  -

 

 گفت:  یبلند  یو با صدا  د یحرفام پر وسط 

برات   یتی گزه! انسان ی و ککتم نم ی کن ی م  یبا احساسات آدما باز  یدار   ،یوجدان شد   یانقدر خودخواه و ب  ی ساکت شو! تو ک -

 !یتا به خواسته هات برس  ی ساز یاز همه پله م ی انتقام چشمات رو کور کرده، دار ، یستیساده و معصوم ن یاینمونده، تو اون تان

 

 داد زدم:  ی بار سر مامان صبر نیاول  ی شد و برا زی صبرم لبر کاسه

  یوجود نداره؛ من اونا رو پله نکنم، اونا منو پله م ی تیانسان گهیبرام نمونده، چون د یتیخود خواه نشدم، خود خواهم کردن! انسان -

 ! شمیکنن، ساده و معصوم باشم طعمه گرگا م

 

 :دمیکش ی قیکردم و نفس عم یمکث

و پنج ساله قد شصت سال درد داره!    ست یب یایتان  نیبارون کردن! ا ر یچشمام کشتن، خونمون رو ت ی پدر و مادرم رو جلو -

که همه   یز یغم بودن، چ ی همشون تظاهرن، تظاهر به خوب بودن، تظاهر به ب ستن؛ین  یکدوم واقع چ یه یخندم، ول یم  گم،یم

 کنن!  ی ات م کهیت که یشدن ت تیوارد زندگ  نکهیبودن و بعد ا ه کنن به بر ی که تظاهر م یی خوب بلدن، چه گرگا
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 گفت:  ختن یر یکه پشت سر هم م  ییآروم و اشکا ییبا صدا ی صبر مامان

!  یکن ی م که یت  کهیو بعدا قلبش رو ت یش یم یک ی یوارد زندگ ی تو هم دار ه؟ یبره نما چ یبه نظرت االن فرق تو با اون گرگا -

خدا تقاص   ؟ید یپسرو چطور م نی. جواب دل اشنیمرده متحرک م ه یکه دارن، اون نباشه فقط   هیزی مادر، احساسات آدما تموم چ

گناهه! کارت حماقت محضه، ماه   ه یبعد دل شکوندن  دنتم ینفس کش ی! حت ایتو اون دن ای این د نیتو ا ای ره، یگ ی شکسته رو م یدال

دل   ، یهم تو! باالخره تو هم آدم شهیاون روز هم اون داغون م ،یهست  ی فهمه که تو ک ی خره ممونه، باال ی وقت پشت ابر نم چیه

بهم   ی نکرد، کس مییراهنما  یکس  ینارو بهت گفتم تا نگ یا ،یشیمجازات م ،ی دل بکن د ی! دل کندن سخته و بایبند  ی دل م ، یدار

 !یکن ی از قبل خودت رو گم م شتریب ، یریکه م  ی که هر قدم ی گذاشت ی نگفت. پا تو تو راه

 

 بهم انداخت. گه ینگاه د هی و قبل رفتن  د یچرخ د،یعقب عقب رفت و به در که رس  

 و خودت!  ی دون  یباهات ندارم؛ خودت م  ی حرف گه ید _

 

تخت نشستم و سرم   یو گفت و در رو پشت سرش بست؛ حرفاش داغونم کرد، داغون که بودم، بهتره بگم داغون ترم کرد! رو  نیا

کردم. هر لحظه   ی فکر م ی مامان صبر یشهرام و به حرفا ی ضرب گرفته بودم و به حرفا نیزم  یدستام گرفتم. با پاهام رو  ی رو تو

تا االن که   شب یاومد از د ادم یکرد. به خودم که اومدم،    یام م وونه یشد و داشت د ی ذهنم تکرار م  یصداشون و حرفاشون تو 

 سامان باشم.   ی برا ی دنبال بهونه ا د یصبحه،  شنودا رو روشن نکردم و با ازدهیساعت 

 

که با هول وال    دمیپسر رو شن ه ی یپشت گوشواره رو لمس کردم. به محض روشن کردن، صدا ییبسم ا... دست بردم و جا  هی با

 گفت:  یم

 "روشن شد  ایسامان ب "

 

 :د یچ یگوشم پ ی داد سامان تو یلحظه نگذشت که صدا  چند 

 شنودت چرا خاموش بود؟!  -
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اعتراف کنم که مثل سگ   د یرفتار رو ازش داشتم، اما با نیانتظار ا نکهیرسه و با ا  یدونستم دوره و دستش بهم نم  یم  نکهیا با

 که از ترس به لرزه افتاده بود، گفتم:   یی. با صدادمیترس 

 ... یم... من... نم -

 

 و داد زد: د یحرفم پر وسط 

  ازده یساعت نه تا االن که ساعت  شبیاز د ، یخبر یتو ب یمنو گذاشت  ادیسرت ن ییبرام مهمه که بال  ید یشو! تا فهم خفه -

 خاموش باشن؟ د یچرا با یلعنت ی شنودا ن یصبحه ا

 

متشنج شده بود، حرفا و   تینها ی ! اعصابم بی سامان، به خاطر همه چ  ینه تنها بخاطر دادا  ه؛ ی گر ری تحمل کنم و زدم ز نتونستم

  یگلوم جا خوش کرده بود و داد سامان تلنگر  یبغض شده بود و تو  ،یشهرام و از همه بدتر حرفا و لحن دلخور مامان صبر یکارا

  یاشکا واقع نیا یبود، ول  یتو زندان ساختگ  شم یچند وقت پ ی ها هی متنفر بودم، گر  فیضع یایتان ن یشکستنش شد. از ا یبرا

. سامان که داشت داد  ادیاومد و بدم م یکه چهار سال تحملش کرده بودم، بدم م  ی فی ضع یایتان نی و من چقدر از ابودن  یواقع

  یو پشت بندش صدا دم یرو شن قشیعم نفس یگذشت که صدا یا  قه ی ام ساکت شد، چند دق هی گر  یصدا دنیزد، با شن یم

 نگرانش گوشم رو پر کرد:  یآروم، ول

 سرت آوردن؟ ییشده؟ بال یچ -

 

 آروم ادامه داد:  ی گفتم، که با همون صدا ی هام نه ا هی گر نیب

 ؟ یکن  یم  هی پس چرا گر -

 

 جواب دادم:  ه یگر با
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  ه ی دمیامروز صبح فهم شه،یهمه کارام رو با ترس انجام بدم! هر روز کارم سخت تر م نکهیاز ا ت،یمامور ن یخسته شدم از ا -

!  ستیوجه راحت ن چ یسخت شده و به ه تینها ی اطالعات ب نیانداخت! دزد  رونیبه جز شهرام هست، که شهرام رو ب گهید سیرئ

 .ستنی که روشن ن دمیشده، امروز تازه فهم وش حواسم نبوده خام شب ید ن یشنودامم سنسور

 

 کرد. ی لحن آروم، داشت آرومم م هی زد، فقط با  یآروم شده بود، داد نم گهیسامان د حاال

  یی اگه تو به تنها اد، یب شیپ ی تیموقع ه یکه   هی کاف شه، یتموم م  تیمامور یتند رفتم؛ به زود  کم یخوام،  ی باشه، باشه، معذرت م_

 دزدم!   یو باهات اطالعات رو م ام یمن م ،ی هم نتون

 

 

 

 

  ی باشه ا نیف  ن یبشم. با ف کیبهش نزد  شترینستم بتو ی شد، م ی خوب م ی لیخ ی نجوریشدن، ا یحرفش چشمام چراغون  نیا با

حواست باشه شنودا خاموش نشن، ساکت شد. با پشت دستم اشکام رو پاک کردم، درسته   نکهیبر ا د یگفتم و اونم بعد چند تا تاک

جا بزنم و نصفه کاره   د یبرم؛ نبا د یاشم با گهینصف راه رو رفتم و نصف د گه ید  نم ی داشت، ول تیبرام اهم ی مامان صبر یحرفا

 . ستمیول کن ن رم یولش کنم. تا انتقام مامان بابام رو نگ 

 

  ییفکرا  هی د یکشکک زانوم گذاشتم. با  ی شکمم جمع کردم، بغلشون گرفتم و چونه ام رو رو ی تخت رفتم، زانوهام رو تو  یرو کامل

  گه یکه د نیشهرام و ا ی آور ادیبه نفعم نبود. با وجه  چیبه ه ،یساختگ  ت یمامور  نیکردم، کش دادن ا ی اطالعات م دن یدزد یبرا

 به فرهاد فرستادم. امیپ ه یبرداشتم و بعد روشن کردنش،  یعسل  یرو از رو  یزود گوش  ست،ین

چهل تا چهل و پنج   نیپخته باشه و سنش ب کم یکه   گهینفر د  ه یو  ریسه چهارم پول رو ازشون بگ   ست،ین  گهیفرهاد، شهرام د "

 "فقط کارمون رو راه بندازه!  م، ید  یبهش پول م  شترمی! الزم باشه باریب ر یباشه گ
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شنودا رو مگر در   د یوجه نبا چ یبه ه گهیاطالعات با سامان شدم. د دنی دزد   ینقشه، برا دن یبرگشتم و مشغول کش ی حالت قبل به

 کنن.  یکم باشه، وگرنه مطمئنا شک م  د یخاموش کنم، که اونم زمانش با رم،یحموم م ایو   یبهداشت س یکه سرو ی مواقع

 

  ی کارو م نیا د ی! بانهیزدم. هم یتا بناگوش باز شد و بشکن شمیکه از سرم گذشت، اول چشمام گرد شد، پشت بندش ن  یفکر با

  هیی لمایبگم، البته به خودم که نه، به لطف ف ن یبه خودم آفر د یشناختش! با ینم ی شد، هم کس یم  یکردم، هم اومدن سامان عاد 

 بشه!  ییاومد اجرا د یجد  س یرئ نکه یدو روز بعد ا د ی. فقط بانمیب ی که م

 

 *** 

 

جور کرده بود؛   اد یز نه ی هز هی رو با  د یجد   یقالب  س یشد. فرهاد رئ یم  ییشدن و فردا نقشه اجرا یکم کم داشت رو به راه م  کارا

بود.   یداد، قشنگ خوراک گانگستر باز یبلندش، اون رو شرور و خالفکار نشون م یخورد و موها یبا تجربه م ی چهره اش به آدما

من انجام بده،   ل یبر خالف م یمن گوش نکنه و بخواد کار  یو بهش فهموندم که اگه به حرفا  مهمون اول گربه رو دم حجله کشت

 کنم. ی م ی چیدمش رو ق  اره، یبهتره بگم مثل شهرام دم در ب ای

 

رو   ز یفرهاد فرستادم و اونم گفت که خودش همه چ یبرا  امیپ ه ی ی تونستم خاموش کنم، نقشه رو تو یشنودا رو نم  نکهیا بخاطر

من مونده بود که به سامان همه    یکار برا  ه ی کار نکنن. االن فقط  ی کار کنن و چ  یکنه که چ ی کنه و با همه هماهنگ م ی جور م

 : کردمصداش   ی آروم یرو بگم، با صدا زیچ

 سرگرد؟!  -

 

 گفت:   بالفاصله

 ها؟!  -

 

 ادب، بگو بله!  ی ب هیها چ_



 عاشق مجرم

117 
 

 

 کرد و گفت:  یپوف

 بله؟!  -

 

 اومده!  شیتوپ پ  یلیفرصت خ هی_

 

 :د یزده پرس   جانیه ی لحن با

 !؟یچ_

 

  یمهمون  هیصداش رو!   یشنو  یکرد، چند روزم هست م  رونیبهت گفته بودم که اومد و شهرام رو ب د،یبزرگه، جمش سیرئ نیا_

 داده، خودش ناخواسته به ما کمک کرده!   بیترت

 

 چطور؟!_

 

 جشن بالماسکه است!_

 

 :د یپرس  جای گ مثل

 کجا به ما کمک کرده؟!  نیخب االن ا -

 

 گفتم:  یلحن حرص   هی بودنش حرصم گرفت و با  ی لومتریصفر ک از
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ام که اصال   یو من کس   یسیشناستت! مثال تو پل ی نم ی هم کس یایخب اگه بالماسکه باشه که تو اگه ب ؟یشد  ج یتو چرا انقد گ -

 ! ارمیدر ب یجی رو از حالت گ س یپل یتو د یانگار جامون عوض شده، من با  اره، یسر در نم زایچ نجور یاز ا

 

 کارا بودم. با صداش رشته افکارم رو پاره کرد:   نیخودم ختم ا  اوردم،یسر در نم زایچ نیجون عمه نداشته ام، من از ا آره

 هست؟  یترانه رو مغز من راه نرو! حاال جشن ک -

 

 لحن متعجب گفتم:   هی با

 و من خبر نداشتم؟! شگفتا! یجلل خالق! تو مغز هم داشت  -

 

 :د یخنده و سامان رو بهش غر ریبود که زد ز شش یپ یدونم ک ینم

 خفه شو!  د یفر -

 

 گفتم:  زود 

 بخند! ا،یخفه نش د یفر -

 

 بار من رو مخاطب قرار داد:  ن یحرفم خنده اش شدت گرفت و سامان ا نیا با

 ! شهیجشن برگزار م  ی حرفا بگو ک ن یا یبه جا -

 

 فردا، از ساعت هفت شب! _
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 . گمیخوبه! پس من نقشه رو آخر شب بهت م_

 

کردن شدم که در اتاق زده   ی رو برداشتم و مشغول باز میگفتم. گوش   یز یگفت و نه من چ یزینه اون چ گهیگفتم و د  یا باشه

 تخت گذاشت.  یآورد و رو  کم یجعبه رو نزد هیخدمتکار وارد اتاق شد. منتظر نگاهش کردم که   هی شد و 

 توش هست.  ز یلباس واسه جشن فردا شبه، همه چ_

 

رو کنارم گذاشتم و از حالت دراز کش در اومدم و نشستم.    یرفت. گوش  رون یبه نشونه باشه تکون دادم و خدمتکارم از اتاق ب یسر

شد و   یگشاد م  نییزانوم تنگ بود و از اونجا به پا یوجب باال  هی بود که تا  ی و بازش کردم. لباس قرمز رنگ  دم یجعبه رو جلو کش

  یرو م  مینی ب  نییبود و نقابش هم قرمز بود و تا پا یمتر  یم قرمز مخمل، با پاشنه ده سانته شدنباله داشت. کف یکمیپشتش 

 داشت.  د یپر سف هی پوشوند و کنار چشم چپش 

 

  یرو  یکه سامان چه نقاب  نم یگفت. کنجکاو بودم بب نیکه انتخابش کرده بود، آفر   یکس قه یبه سل د یخوشکل بود و با یلیخ

  ی و مشغول باز  دمیتخت دراز کش  یتخت گذاشتم. دوباره رو   ریجعبه و جعبه رو ز  ی نقاب رو تو  زاره. لباس، کفش و یصورتش م 

 کردن شدم. 

 

شده بود. شروع به حرف زدن کرد   انزدهیرو کنار گذاشتم و به ساعت نگاه کردم. چه زود  ی سامان، با تعجب گوش  یصدا دنیشن با

 و من با دقت به حرفاش گوش دادم. 

از مهموناشون که دعوتش کرده، به اون   یکی و به عنوان   میریبگ  ی و ازش کپ م یاریب ر یکه کارت دعوت رو گ م یکن ی م ی فردا سع_

 ؟ یدون  یمدارک رو م  ی ن جافهمه! تو اال  ینم ی و کس شه ی. صورتامونم که به گفته خودت با نقاب پوشونده ممیایب یمهمون

 

 گفتم:  نانیاطم با

از ترس اون روز که شهرام اون کار رو کرد   ی ول  دم،یچند وقت فهم نیباهام باشه، جاشون رو تو ا یکیآره، فقط الزم دارم   -

 نتونستم برم. 
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 خوبه، پس فردا منتظرمون باش!_

 

 گفتم:   یلحن خاص با

 منتظرتم سرگرد!  -

 

 *** 

 

  رهیکوچک دا ی ها ز یکردن. م  یجشن رو آماده م  لیغوغا بود و خدمتکارا مدام در حال تکاپو بودن و وساعمارت  یصبح تو  از

دستمال   یاونا بسته ها یاز هم قرار داده بودن و رو  یمتر  ک ی یسالن بزرگ عمارت، به فاصله ها یرو تو  ی بلند  هیشکل پا

  ستمی. س می کرده بود نه ی هم واسش هز  ی باند بود، کل هی بزرگ و درخور  یه مهمونی رو گذاشته بودن.  ییرایپذ  لیو وسا یکاغذ 

کردن تا   ی زاشتن و وسطاش قطع م ی آهنگ رو م ه یگوشه گذاشته بودن و مدام   هی قدرتمند رو   یپخش ک بلند گوها

 کنن، که واقعا اعصاب خورد کن بود.   مشون یتنظ

 

  یکرد. برا  یاومد و حاضرم م یم شگریآرا هی فتم و به اتاقم برگشتم. عصر اومده رو دوباره باال ر نییپا ی گرد کردم و پله ها عقب

صورتم   ی اومد تا آماده ام کنه. به خواسته خودم، رو شگریربع بعدش، آرا ه یرفتم و بعد خوردن غذا، به اتاقم برگشتم و  نیینهار پا

کار    نکهیسرم جمع کرده بود. بعد ا یساده بود و همه رو باال ی لیزد. مدل موهامم خ ی لبام رو رژ قرمز رنگ   ونشوند   یح یمل شیآرا

از خود نباشه   فیکرده بود. تعر جادیا  یی بایز یهارمون  دمیرنگ قرمز لباس با پوست سف دم؛یتموم شد، لباس رو پوش  شگریآرا

شام رو پام کردم، سرم رو که باال آوردم، خودم  تخت نشستم و کف ی . رونمخوشکل شده بودم و الزم بود که اسفند دود ک یادیز

 تخت بلند شدم.   ی خودم فرستادم و از رو ی برا ی . بوس دمیگوشه اتاق د یقد  نهیآ ی رو تو

 

  دم،یخودم ذوق کردم و دو بار چرخ دن یصورتم گذاشتم. خودم از د یبرداشتم و با دقت تمام رو شیآرا زیم  یرو از رو  نقابم

بار   هی برم.  د یکه با  دمی. نگام که به ساعت افتاد، فهمدمیخوشکل کش یسلف  ه یو لبام رو غنچه کردم و رو برداشتم  ی آخرشم گوش 

 رفتم.  رون یو لباسام رو مرتب کردم و از اتاق ب دم یهم کش ینگاه کردم، لبام رو رو  نهیخودم رو تو آ گهید
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با چشمام   دم،ی پله که رس  نیشد. به آخر یم   دهیپله ها کش یرفتم. دنباله لباسم پشت سرم و رو  نیی آروم، پله ها رو پا یقدما با

سامان هم   ییشناسا ی نجوریصورتشون بود. ا یرو  ی متفاوت  یاومده بودن و نقابا ی ادیز  یسر تا سر سالن رو رصد کردم؛ مهمونا

  یکنم، ول  دایگردوندم تا سامان رو پ ی مدام چشم م دم، سایرفتم و کنارش وا ی خال ی زایاز م یکیشد. به سمت  یسخت م  یلیخ

 . هیپوشم و نقابم چه شکل ی م ی کنه، چون بهش گفته بودم م دامیتونست پ ی اون م د یشد، اما شا ینم دایجوره پ چیه

 

  هی با  یکردم که خدمتکار ی . داشتم به رقصشون نگاه مدنیرقص  ینقاب دار، وسط سالن م یتیآهنگ کر کننده بود و جمع یصدا

شدم. با   دنشیآب پرتقال برداشتم و جرعه جرعه مشغول نوش  وانیل ه ی خواست رد بشه. صداش کردم و  یاز کنارم م ینیس 

. کت و  اش کردم افهیو ق پ یبه ت یو نگاه دمیداد، زود سرم رو عقب کش  یسامان کنار گوشم، که نفساش قلقلکم م یصدا دنیشن

 شده بود.  پیدر کل خوشکل و خوشت ش؛ینیب یساده تا رو  اه ینقاب س  هی بود با  ده یپوش  یشلوار نوک مداد 

 

 کردم که متقابال جواب داد، زود گفتم:   یسالم

 اطالعات رو ...  م یبر -

 

 لبم گذاشت، که واکنش نشون دادم.  ی انگشت اشاره اش رو به نشونه سکوت رو زود 

 ! یرژم رو خراب کرد  ،یییا_

 

 گفت: تیعصبان با

 ! یتا دوتامون رو به کشتن نداد ریجلو اون زبونت رو بگ  -

 

که دست و بالم بسته   ف یح ف، یح یتونم محوش کنم، ول  ی من خودم خالفکارم و االن دو سوته م د یفهم  ی داد م ی االن حال م یا

 کردم:  یشدم و با آهنگ لب خون  رهیوسط سالن خ   تیمعاست. پشت چشمب نازک کردم و روم رو ازش گرفتم و دوباره به ج
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 م یعشقه که من و تو خوشبخت نیا -

 م یدل هم رفت ی تو

 عشقم  م یسر سخت یعاشقا

 م ی عشقه که منو تو آروم نیا

 م یبارون وونهید

 عشقم  م،ی و مجنون  یلیل

 

 م یعشقه که من و تو خوشبخت نیا

 م یدل هم رفت ی تو

 عشقم  م یسر سخت یعاشقا

 یعشقه که تو رو من حساس  نیا

 ی شناس  یاتو م وونهید

 عشقم ی خواست یکه م یهمون

 

دادم.   ی خانومانه قر م یلیخ یی جورا ه یدادم و  ی خودم رو تکون م ،یعشقه بهنام بان  ن یآهنگ ا کسیمیشاد ر  تم یبا ر همزمان

 کنم، بازم ادامه دادم.   ییاعتنا نکه ینگام کرد، که بدون ا یسامان چپک

 برو وسط برقص خب!  ی دفعه ا  هی  ، یقدر تکون نخور، اعصابم رو خورد کرد نیا_

 

 و گفتم: دم یچرخ ییهویبودم،  ی عشقه بهنام بان نیشاد آهنگ ا کسیمیچون تو جو ر منم
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 که انقدر عاشقتم   ستیدست خودم ن_

 کم یتونه قلبم از تو دور باشه  ینم

 

 کرد و گفت:   ینچ نچ

 خدا شفات بده!  -

 

 . یفعال تو جلو تر از من_

 

 به ساعتش کرد و سرش رو کنار گوشم آورد.  یکه نگاه م یسادیهمون جا وا گه ید کمی

 وقتشه!   ایب -

 

دور    هی. د یمن رو ند  یبرگشت و کنارش رو نگاه کرد، ول  ییهویرفتم،  یمن آروم آروم داشتم دنبالش م  ی تند تند رفت، ول خودش 

 با حرص جلو اومد و گفت: د، ین رو عقب تر دم ی و وقت د یچرخ

 ! ایبه خودت بده و تند تر ب یحرکت  هی  ستین ی اگه زحمت -

 

  ونیو دستم رو م  سادیموندم. آخرش وا یبازم جا م  ی کردم همگام با اون حرکت کنم، ول ی کردم و سع اد یسرعت قدمام رو ز کمی

تونستم آروم    یو چون دستمم تو دستاش بود، نم  دمیدو ی داشتم دنبالش م بایتقر   گهی. ددمیدستاش گرفت و دنبال خودش کش

 تر برم. با حرص گفتم: 

 ! یکش ی م ی نجوریکه ا ستیبابا دسته، کش تنبون ن -
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به   یو نگهبانا هماهنگ کرده بود که کار د یآروم کرد. فرهاد با جمش  کمیبگه و برگرده، سرعت قدمهاش رو  یز یچ نکه یا بدون

  ینگاه هی  م،ید یبه باال رس  ی و وقت می. پله ها رو دونه دونه باال رفتمیمدارک رو بردار  م یتا ما بتون ان،یاشته باشن و نطبقه باال ند 

 بهم کرد و گفت: 

 کدوم اتاقه؟!  -

 

انم  شد و سام داش یخدمتکاره از اون ور پ هی  هویکه   می رفت ی به سمت اتاق م دم؛ یبار من جلو افتادم و اون رو دنبال خودم کش نیا

. با  نتمونیتا نب  د یداد و خودشم بهم چسب ه ی پشتم رو به ستون تک د،یزود دست من رو کش م،یافت یم  ر یکرد االن گ ی چون فکر م

 : د یو هلش دادم که با حرص کنار گوشم غر  شتماش گذا نهیحرص دستم رو رو س 

 رد بشه و بره!  نیا سایکنما! وا ی زنم نفله ات م ی م -

 

.  د یگفت، دستم رو گرفت و به سمت اتاقه کش  یا  یکه رفت، محکم هولش دادم. وحش  نیرد شدن خدمتکار آروم گرفتم و هم تا

 : د ی. دستم رو ول کرد و پرس میو در رو بست  میواردش شد 

 گاو صندوق کجاست؟!  -

 

 کردم.   واری د یبزرگ رو  ی به تابلو یا اشاره

 اون تابلو بزرگه است!  ریز_

 

. بالفاصله سامان مشغول ور رفتن با  می آورد  نییو پا م یتابلو رو گرفت ییبه سمتش رفت و به منم گفت که برم کمکش. دوتا خودش 

بله، من   یعن یحالت افتخار به من نگاه کرد، که  هی باز شد و سامان با  یکیت  یگاو صندوق با صدا قه یگاو صندوق شد؛ بعد چند دق 

که الزم داشت رو برداشت، بعدشم   ییزای و چ  رونیب خت یکه تو گاو صندوق بود  و ر  ی! روم رو ازش برگردوندم و اونم هر چنمیا

 .ختیگاو صندوق ر ی به درد نخور رو دوباره تو یزا یپوال و چ

 



 عاشق مجرم

125 
 

که   ی دم و با لحنعکس گرفت، بعدم مشغول عکس گرفتن از اتاق شد. با تعجب نگاش کر  ه یرو در آورد و از همشون  شیگوش 

 گفتم:   د یبار یتمسخر ازش م 

 خوشت اومده؟  ونشیاز دکوراس  ؟یر یگ ی از اتاق عکس م ی چرا دار -

 

 جواب داد:  د،یکش ی که هنوزم عکس م ی نگام کرد و در حال یچپک

 ان!  ی مدارک واقع نی و ا م یاومد  ی عنیکه   میعکس از اتاقشم داشته باش  ه ی د یبا م، یما از مدارک عکس گرفت -

 

  یلیکه خ د یاتاق اشاره کردم. خودش فهم ی کردم و به ساعت تو ی پنجر سرفه ا یشدم. با چهره ا ع یخورد تو ذوقم و ضا نگقش

تا   ستاد یدستمال، حاضر و آماده جلوم ا  هی گذاشت و بعد پاک کردن گاو صندوق با  شون یقبل یو مدارک رو سر جا نجاستیوقته ا

 .  میرفت رون یکه از نظر اون الزم و از نظر من مسخره بود، از اتاق ب   یاطیت. بازم با همون احمیبر  رونیاز اتاق ب

 

 و گفت   سادیوا  م،ید یپله ها که رس  به

 دستت رو دور بازوم حلقه کن! -

 

 تعجب گفتم:  با

 وا چرا؟!  -

 

 دادم:   ینی نقاب چ ریبندشم به چهره ام  از ز  پشت

 ! ادیبدم م  ایلوس باز ن یاز ا -
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زد. با    یو برگشت به سمتم و لبخند  د یکش ی قیزد، پشت بندشم نفس عم وار یو دو تا مشت به د د یحرکت چرخ ه یکرد و تو   یپوف

که    یخوندم و تند تند تو صورتش فوت کردم. هلم داد و با لحن یورد   هی  یلب  ری کردم. ز  ینگاه م اش یباز وونه ید  نیتعجب به ا

 : دادمن رو خطاب قرار   د،یبار ی حرص ازش م

صورت تو    ی تو  واری د ی بار مشتام به جا ن یکنم که ا ی نم ی نیتضم چیه ، یکه گفتم رو نکن  یاالن کار ن یترانه، اگه هم  نیبب -

 . نییپا ارمیصورتت رو ن ونیو دکوراس   انیفرود ن

 

 گفتم:  ظ یغل

 چه خشن! -

 

نگفت.   یزی چ گهیبگه که زود دستم رو دور بازوش حلقه کردم و اونم حرفش نوک زبونش خشک شد و د ی ا گه ید زیچ خواست

  یگرفتم و مثل د  تم ی. بازم با آهنگ رمیبرگشت زمون ی و به سر همون م می رفت نییاز پله ها پا د،یبار یکه ازش حرص م  ی در سکوت

 داد، کله ام رو تکون دادم.   یهدفون رو گوشش گذاشته بود و تند تند کله و دستش رو تکون م  ه ی که  ی سر فرفر یج

 

 . دمیسوزوند کش یکه تا ته دل رو م ی که پخش شد، آه ی آهنگ آروم با

 تانگو برقصم.  ی کیبود که با   نیا ام یاز فانتز یکی شهیهم_

 

  ری. زفتادین ی منتظر موندم اتفاق یهر چ یشه و ببرتم وسط، ول رمانا دستم رو بک نیکه تموم شد، انتظار داشتم مثل ا  حرفم

 بهش زدم و دوباره تکرار کردم.  ی کنه. سقلمه ا  یتمام، آب پرتقال کوفت م  ی لکسیآقا داره با ر دمی نگاهش کردم، که د یچشم

 تانگو برقصم!  ی کیبود که با  نیا امیاز فانتز یک ی شهیگفتم هم_

 

 گفت:  لکسیر

 ! هیجالب ی فانتز  دم،یشن -
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 گفتم:  غویج  غی ج یو با صدا دم یمحکم تو کمرش کوب یک یحرص  با

 تانگو برقصم!   یکیکه با   نه یا ام یاز فانتز یکی گم یم -

 

 اومد که ظاهر بشه رو جمع و جور کرد.  یکه م   یو خنده ا  د یبه دور لبش کش یدست

 ! یدار  یجالب  یخب منم گفتم که، فانتز _

 

کنه، با حرص چشمام رو بستم و دستام رو مشت کردم، زبونم از حرص   ی و داره مسخره ام م  هیرم چدونه منظو یکه م  دمیفهم

 تالش گفتم:  یبند اومده بود و باالخره بعد کل

 تر ادب!  ی ب -

 

گرفتم   یشدم و جاش بود م ی گفتم، از دست خودم عصبان ی که چ نی ا دنیحرفم سامان از خنده منفجر شد و من با فهم نیا با

بغلش افتادم و   ی و تو  د یکردم. دامن لباسم رو گرفتم و اومدم از کنارش برم که محکم دستم رو کش ی همونجا خودم رو خفه م

که    دمیاومدم، سرم رو عقب کش رون یب یجی که از حالت گ قه ی شد. بعد چند دق فالتاش برخورد کرد که آس  نهیصورتم چنان با س 

دستش رو دور   ه ی  م،ید یرفت. به اونجا که رس  دن یرقص ی که زوج ها دو به دو م ییو انگشتام قفل کرد و به سمت جاانگشتاش رو ت

  ی آهنگ تکون م  تمی شونه اش گذاشتم. با ر ی که آزاد بود رو رو یاش دستم رو گرفت. منم دست گهی کمرم حلقه کرد و با دست د

 . میخورد

 

 ه سرش رو آورد کنار گوشم و گفت: ک  مید یرقص  یم  م یبود داشت ی ا قه ی دق پنج

 ! رهیو نگات کنه و ازت آرامش بگ  نه یکه آدم دوست داره فقط بش ، یشیوقتا اونقدر آروم و مظلوم م ی گاه -

 

 باز نگاهش کردم، که ادامه داد:  شیخر ذوق شدم و با ن فشی تعر نیا از
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وقتا کشتنت و به جرم قتلت زندان    نیتو ا ، یانداز ی اعصابم خط م یو رو ی کش ی پنجول م یگربه وحش ه ی وقتا هم مثل  ی گاه -

 . شهیبهتر از تحملت م ی لیرفتن، خ

 

  وونهی! خوبه دوونهید ی پسره دو قطب  ه،ینگاهش کردم. حاال انگار خودش چ زون ی آو ی که زد پنچر شدم و با چهره ا  یحرف با

کفشش گذاشتم و فشار دادم. چهره اش از درد کبود شد و نفسش رو تو   ی . از حرص پاشنه کفشم رو رودمیرو اون باال د  اش یباز

 چشماش رو باز کرد و گفت: قه یحبس کرد. بعد چند دق  نهیس 

 کشمت ترانه!  ی م -

 

 پوزخند نگاش کردم.  با

 نکنم؟!  ی کار چیو من ه  ی دلت خواست بگ  یباش! هر چ  ال یخ نیبه هم_

 

 . د یگلو خند   تو

 !؟یمون  ینم ی شکیتو چرا مثل ه_

 

 گفتم:   تمیر با

 ! یدون  یخودت نم ی عشق م یلیخ -

 

 چسبوند. م یشونیرو به پ شیشونیپ

 ! یدون یو نم  یعشق یخوب اومد  نویا_

 

 :دمیاستفهام نگاش کردم و پرس  با
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 ! ؟یچ ی عنی -

 

 رو به گونه ام چسبوند و گفت: لبش

 ! وونتمیعاشق و د ی عنی -

 

  خ یجا خوش کرد، تموم تنم  یحس بد   هی ام  نهیشد، نه از عشق و عالقه! وسط س  یجور  هی خوردم؛ ته دلم  کهیحرفش  نیا با

رو   نیکردم ا  یداد. فکر م  یآدم خودخواه مثل من نم ه یگرفت، اگه به خاطر نقشه ام نبود، اون دل به  م یبست. دلم از خودخواه

که رو گونه ام کاشت، به خودم   ی هم باهاش داشتم. با بوسه ا یحس بد  هی  ینشدم، شدم، ول  گمینم شم، یبشنوم خوشحال م

 شد.  ینم ی خواست شاد باشم که نقشه ام گرفته، ول یچشمام جمع شده بود، دلم م   ی اومدم. نا خودآگاه اشک تو

 

 و با تعجب نگام کرد و گفت:   د یسرش رو عقب کش نم یف ن یف ی صدا دنیسامان با شن 

 چرا؟!  ه ی گر -

 

 اش گذاشتم و با بغض جواب دادم:  نه یس  ی رو رو میشونیپ

 انتظارش رو نداشتم!  -

 

 سکوت کرد و بعد با خنده گفت:  کمی

  یبرقص یوسط بندر ی بر ی از خوش  د یترشن، تو االن با ی چند تا دختر م قه ی دوره زمونه که هر دق نی حرفا رو نداره که! تو ا نیا -

 مثل من عاشقت شده!   یکیکه 

 

 . دمیاش کوب نهیبه س  یمشت
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 خل مشنگ عاشقشون بشه.  ه یدخترا بترشن بهتره تا _

 

 کردم که گفت:   ینیف  نیاش برداشتم و ف نهیس  ی سرم رو از رو قه ی نگفت، بعد چند دق ی زیو چ د یخند 

 دختره دماغو!  -

 

و تو سکوت به سر   م یبود ساده یبود که وا ی ا قهی نج دق. پمیبرگشت زیسر م یی گفتم که همون لحظه آهنگ تموم شد و دوتا یشیا

 به ساعتش کرد و سکوت رو شکست. ی. سامان نگاهمیبرد یم

و   یی دونه کدوم تو ینم  یکرد، هر چند کس ی که سرت درد م ار یتو هم برو تو اتاقت و در رو ببند، بعدم بهونه ب  رم،یم گه یمن د_

 نه!  ای ی هست ی تو مهمون

 

 به نشونه باشه تکون دادم و گفتم:  یسر

 تو اتاقم.   رمیباشه، مراقب خودت باش، منم م -

 

 زد.   یلبخند 

 . یشنودارو خاموش نکن نطور، یتو هم هم _

 

دست    هی تخت نشستم و با   یخارج شد، به سمت اتاقم رفتم. وارد اتاق که شدم، رو  دمیاز د یتکون دادم که رفت. وقت  یسر

به   یتخت پرت کردم و دست  یطرف پرت کردم. خودم رو رو  هی آوردم و هر کدومشون رو  رون یپام ب پاشنه بلند رو از  یکفشا

که تو صداش بود،   یکردم. وجدانم مدام در حال سرکوفت زدن به من بود. احساس  ی راه رو شروع نم ن ی. کاش ادمیچشمام کش

اول راهه و   ن یکنه. ا ی م ی ره با احساسات آدما بازکه دا  ییایتان نیبکنم، احساس تنفر از ا یمونیتمومش باعث شد احساس پش

 .  شمیم  یدونه تهش چطور یخدا م  نم،ی و غمگ   مونیقدر پش نیمن ا
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  قه ی چند دق یرو در آوردم. برا  گارمیو پاکت س   یرفتم. کشو رو باز کردم و فندک نقره ا  زم یکنار م یو به طرف عسل دم یکش یآه

االن الزم بود،   ی ول  ،یی تونستم بگم رفتم دستشو ی فندک رو نشنون. م  یرو روشن کنم و صدا گاری شنودا رو خاموش کردم تا س 

  یدود و دم چطور  نیبود، وگرنه ا نیذره آروم شدن، همش تلق ه یاز  غی اما در دم،یکش  یم  یآروم شم، گاه نکهیا یبرا  یح یتفر

 کرد؟  ی آرومت م

 

 تر از قبل به گلوم چنگ زد.  ی کردم، آهنگ که شروع شد، بغض وحش  ی رو پل یی فتم و آهنگ گرشا رضاسمت دستگاه پخش ر  به

 

 دل سوخته چنده؟  متیق ی دون یم

 جونم به عشق تو بنده  ی دونست یم

 ی دون ی مجرم م  اتویبدهکار تو

 من بازنده ی کن برنده ا  الیخ تو

 یدون  یرو م یکه قانون عاشق  تو

 ی شکون ی خب انقدر راحت دل م ی چ واسه

 من ی ایخبر از دن یب ی رفت چرا

 یونیابد به قلب شکسته ام مد  تا

 

کنم و برنده شدن   ی م ی کنم، باز ی م ی قانون باز ی زنم و ب یمجرمم که قانونا رو دور م  ه یدونم، من  ی رو نم یقانون عاشق من

بوده.   نی و تا بوده هم نه یرسمش ا شن،یم روز ی پ شهیهم خودخواه و ظالم  ی آدما ایدن  نیدونم، چون تو ا  یم  یخودم رو حتم

 مونه.   یازشون نم یز یو چ  شنیما له م ی ایخودخواه ریمثل سامان ز  یساده ا  ی آدما

 

کشو گذاشتم و بعد خاموش کردن دستگاه پخش،   ی رو تو گاریرو هم زدم و خاموشش کردم. فندک و پاکت س  گاریپک س  نیآخر

  یصندل  ی. رودمیپوش  ی راحت یو از تنم درش آوردم و لباسا دم یلباس رو کش  یکنار  پیز یحوصلگ   یشنودا رو روشن کردم. با ب



 عاشق مجرم

132 
 

هلو   لیتبد  ات یپاکن پاک کردم و عمل ریصورتم رو با ش  شی. پشت بندشم آرادمنشستم و اول موهام رو باز کر  ش یآرا زیم  یجلو

 حرفم خنده ام گرفت و با همون خنده به سمت تخت رفتم.   ن یبه لولو شروع شد. با ا

 

تا تهش   د یکه شروعش کردم و با ه یراه گه ینخوام د ای. بخوام زمیبه هم نر ی نجوریا گهیکردم که د ی تموم تالش خودم رو م د یبا

به بعدم   نیرو به اوج رسوندم، از ا امیکارارو ندارم. تا االن که خودخواه نی خودم رو گم و گور کنم و من حوصله ا د یبرم، جا بزنم با

عاشق کردن سامان هم   شه،یم ی ادیز یکنه و مرتکب جرما  یکه خالف م  ی خالفکار ه یخالفکارم!  ه یباشم، من  ی نجوریهم د یبا

 مجرمم!  ه ی گهیجرمه و مرتکبش شدم و د  هی

 

ذهنم پر از افکار    ادم،یز ی. با وجود خستگ ادیکه به چشمام ب ی ذره خواب  هی از  غی در ی رو روهم گذاشتم تا خوابم ببره، ول چشمام

طلوع کنه و هوا روشن بشه، من مثل جغد چشمام باز بود و   د یکه خورش  ی زدن. تا وقت ی افکار خواب رو پس م نیمختلف بود و ا

 . هام شروع شدن و تازه خوابم برد ازهیخم ت،ساع  دن یهوا که روشن شد و با د

 

 *** 

 

 

 

 

 

  یتو  م ی زیر ی شب م ک ی! ساعت اتهیحواست رو کامال جمع کن، فردا روز عمل ست،ین ی ساده ا  زیمسئله چ  نیترانه، ا نیبب_

 ! این رونیاتاقت باش و ب ی! تو ینینب یبی. حواست باشه که آس میکن یم  رشون یدستگ  م یایعمارت و م
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  ی نه، ول ایدونم فرهاد خبر داشت   یکارا رو نداشتم. نم نیخوب بود، حوصله ا یلیخ ن یداشته باشم، ا  یقرار نبود من شرکت پس

بگم بره خونه   ی به مامان صبر د یبا یندارن، ول  یبه اونا کار  ،یچ یهماهنگ کنه. خدمتکارا که ه هی گفتم که با بق   یبهش م د یبا

 گفت:  یبهش گفتم که با نگران ی. آروم باشه اهنباش   نجایدخترش و فردا شب رو ا

 نره در اتاقم قفل کن. ادتیمراقب خودت باش!  یل یترانه خ -

 

 باشه، نگران نباش! _

 

اتفاق   نیا یو درست هم نصفه شب   چهیگلوله بپ ی خونه صدا نیکرد و رفت. پس فردا قرار بود بازم تو ا یگفت، خداحافظ یا  خوبه

.  دمید یم  یعمارت رو تا حد  اطیاز ح رون ی رو نگاه کردم. چون طبقه باال بودم، ب  رونیپنجره رفتم و از پنجره ب کی! نزدفتهیب

کردن و از پس فردا، کار   ی فردا آماده م یاونجا بودن و داشتن خودشون رو برا  سایموند. االن پل تثاب  یی خونه رو به رو ی نگاهم رو

هم به سامان   ی جواب چیکردم. فعال ه ی کردم و باهاشون هماهنگ م یهم آماده م  م یبخانواده قال د ی شد. با یسخت من شروع م

 ! شهیتر م  یعیطب  ینجور یازش وقت بخوام تا جوابش رو بدم، ا کم یخوام که  ی ندادم و م

 

و چند بار پلک زدم تا چشمام به نور   دمی به چشمام کش ی شدم. دست دار یخدمتکار ب یخوابم برد و صبح با صدا یاز خستگ  شب

  س یتخت بلند شدم و به سرو یساعت هل کردم و زود از رو  دنیبه ساعت کردم. با د  یو نگاه دمیتو موهام کش ی عادت کنه. دست

دم و  به فرهاد فرستا ی امیرو برداشتم. پ می اومدم و زود گوش  رونیب یبهداشت سیمربوطه، از سرو یرفتم. بعد انجام کارا  یبهداشت

 رو بفرسته بره.  ی رو هماهنگ کنه و مامان صبر  زیازش خواستم همه چ

 

کم بشه. با    ی مو از سر کس هی  ی و حت  نهی بب ی بیکس آس  چیرفتم. دوست نداشتم ه یسر اتاق به اون سر اتاق م  نیاسترس از ا با

به حموم   ادیحالم سرجاش ب  کم ی نکه یا یراحت شد. برا   المیفرهاد، خ ام یبرداشتم و با پ ز یخ یبه سمت گوش  امم، یاعالن پ یصدا

دادم و چشمام رو بستم. کاش    هی و بالفاصله احساس آرامش کردم. سرم رو به بالشتک تک مرفتم. وان رو پر کردم و توش نشست

 آرامش برسم.  ه ینقشه و گرفتن انتقامم به  یبعد تموم شدن کار ها گه، یبشه چند وقت د
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وقت   چیه  رم،ینقشه انتقامم رو نگ  نیا  قی ندارم و گمش کردم و اگه خودخواه نباشم و از طر یآرامش م یدگوقته که تو زن یلیخ

قائل بودن،    ی ادیعشق احترام ز یناراحتن، اونا برا م یخودخواه نیدونم االن پدر و مادرم از ا ی رسم. م یبه اون آرامش نم گهید

ناعادالنه که باخت   ی باز ه یکنم،   یم  یکنم و باهاش باز ی م چه یعشق رو باز ام که  ی کنم. من کس یم  چه یمن دارم اون رو باز ی ول

 شده. نییتع ش یوقت پ یلیعاشق از خ

 

و   ک یاومدم. تون رونیب ، یحموم عال هیدوش رفتم و بعد  ر یاومدم و به ز رون ی از وان ب شه، یکم کم آب داره سرد م نکهیاحساس ا با

من، مامان و بابا و هر   یو موهام رو سشوار زدم و بعد سشوار زدن بافتمشون. امروز عمارت  از عکسا دم یرو پوش  اهمیساپورت س 

واسه   گهی عمارت هم د نیکنن، ا ریرو دستگ  یباند ساختگ  ن یو ا انی ب سایپل ی چون وقت شه،یم یکه بهمون ربط داره خال یچ

شهرام   یو وقت  می بعد به نام شهرام در آورد یام من بود، ول. اول به نشهیمونه و جزو اموال دولت حساب م ی نم یشخص معمول 

 شد. د یرفت، به اسم جمش

 

بود.   یباق سا،یتا وقت حمله پل یآماده و حاضر بود و فقط چند ساعت ت،یمامور  نیاتمام ا یامشب و برا یبرا  یهمه چ جه ی نت در

باال انداختم،   یشونه ا ال یخیمنم! ب  کاره،یکه ب ی شلوغه و تنها کس یلیبود که سر همه خ ن ینشون از ا نیزد و ا ی نم یسامان حرف

  نتیرفتم و به آشپزخونه رفتم، از کاب رون یشاهکار کردم. از اتاق ب  یلیندم خ یکه سوت  ن یبدم، هم مهم نداشتم که انجا یخب کار

 برگشتم.  ییرایبرداشتم و به پذ  پس یچ هی

 

  لم یف ه یکردم و دنبال   یم  نییماهواره رو باال پا یرو روشن کردم. کاناال ون یزی انداختم و تلو ون یزیتلو ی لوکاناپه ج  یرو رو   خودم

هوا ازش    ی رو باز کردم که کل پسیکردم. کنترل رو کنارم گذاشتم و چ  دایرو پ یکمد   لمیف  هیگشتم که   ی م یدرست حساب

که    دمیرو د  پسیبه داخل بسته انداختم که دو سه تا چ یدستم مچاله شد. با تعجب نگاه  یتو  پسیاومد و بسته بزرگ چ رون یب

که دو سه تا    دمیپاک خر یبسته هوا  هی  یبگ  د یبا دم، یخر پسیگفت چ د ینبا گهیکردن. واال د یم  ی با یاون ته داشتن بهم با

 توشه!   زهیجا پسیچ

 

بخورمشون بهتره، پس با سر و صدا مشغول   دم ینخورم، که د  ایبخورم بدبخت رو  یمونده بودم که اون دو سه تا ی دو راه نیب

بود و تهش   ی بودم که اشک از چشمام جار ده یانقدر خند  لمی کردم. تا تموم شدن ف ی نگاه م لمیخوردنشون شدم و همزمان به ف 

 .د یرفتنش رو بر نییپا ر یمس غ، یت  ه یتهش مثل   یرفت، ول  نییآب پا  وانی دردسر و دو ل  یتو گلوم و با کل د یپر پسه یهم چ
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  ی کنم، بعض  یو ناله و بغض م   یزنم تو فاز افسردگ  یم شیوقتا مثل چند ساعت پ  یدونم، گاه یخودمم فاز خودم رو نم ییخدا

  هی کنم، البته بالنسبت من؛ من  ی بودن م یوقتا احساس دو قطب  ی. بعض زهیر ی خندم که اشک از چشمام م ی وقتا هم انقدر م

 ام! )آره جون عمه نداشته ام!(  ی و عقل یسالم از نظر روان دختر کامال 

 

نکردم، خاموشش کردم و به اتاقم برگشتم. وسط اتاق کالفه   دایپ یبه درد بخور لم یف  یکردم و وقت  نییکاناال رو باال پا گه ید کمی

  یاز باز  یکردن، کردم و وقت  یام ناچار به سمتش رفتم و شروع به باز  یگوش  دن یکار کنم؟! با د ی حاال من تا شب چ ستادم؛یا

 که تموم بشه نشستم و خوندمش.  ی کردم و تا وقت دانلود رمان رو  هی کردن خسته شدم، 

 

گلوله است که به گوش    یفقط صدا نجایا  گهیرو کنار گذاشتم و به ساعت نگاه کردم. تا چند ساعت د یشدن هوا، گوش  کیتار با

  یوسطاش حرف گه ید  دمید  یزنه. خواستم صداش کنم، ول ی ساکته و حرف نم ی نجوریبود که تا االن سامان ا ب یسه. عجر یم

ساعت رو باهم   هی دوست دختر دوست پسرا چطور  نیبرام سواله که ا یجد  ی لشدم، و الشیخیمونه که بزنم، پس ب   یبرام نم

که بگه خداحافظ و  نم یا یزنم، آخرش فقط پ   یحرف م یکیبا  قه یدقحرفاشون ته بکشه؟! من که سه   نکه یزنن بدون ا ی حرف م

 قطع کنه. 

 

شام   یشمردم که خدمتکار اومد تو اتاق و برا ی رو م وار ید  یشدم؛ با دقت داشتم ترکا ره ی حوصله نشستم و به روبه روم خ یب

 غذا رفتم. زیاومدم و به سر م رونی صدام زد. دنبالش از اتاق ب

 

خواست  د ی. جمشختمیر ی و روش قورمه سبز دم یخودم برنج کش یو برا   دمینشستم رو عقب کش  ی روش م شه یکه هم یصندل

بهم کرد و اشاره کرد که   ینگاه د ینگه و پشت بندش شنودا رو خاموش کردم. جمش یز یبگه که زود بهش عالمت دادم چ یزیچ

 کردم، گفتم:  ی پر م یبزو قورمه س  برنج قاشق رو از  ه یکه   یتونم حرف بزنم؟! در حال  یاالن م

 بگو!  -

 

 رو صاف کرد و گفت:  صداش 
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 !  نن؟یتام ی تونم مطمئن باشم که خانواده ام از نظر مال ی م م، یریامشب بعد دستگ  -

 

 هم قفل کردم.  ی ظرف ول کردم و دستام رو تو ی و چنگال رو تو قاشق

بزرگتر از تو هم هست که تو   س یرئ هی که  ی گ یم ، یشد  ریدستگ  یتو وقت   ینه، ول  ایداده   حیدونم فرهاد واست توض ینم نیبب_

  ی م تیری هست رو مد  ک یکوچ  یلیشاخه از باند رو که خ هی تو فقط   ش،ید یوقت ند  چیو ه یازش ندار یاسم ش،یشناس  ینم

  ی که م نیدون  یم  ارم،یزندان دخلتون رو م یوگرنه همون جا تو  ن،یبر ی نم مناز   یوجه اسم چیو اونم به زور بوده! به ه ی کرد

خونه، پوشاک و خورد و خوراکشون بر عهده ماست و هر   ل،یتحص ن،یتونم و همه جا نفوذ دارم. از بابت خانواده هاتونم نگران نباش 

 ! ؟ید ی. فهمد ینکن یکه شما عهد شکن ی به شرط م،ی بر یبخوان دو سوته براشون م یچ

 

کرد و    یکه مجبور نم  ییکردم، پول آدمارو به چه کارا  یرو درک م شی نگفت. نگران یز یچ گهیبه نشونه آره تکون داد و د یسر

مکث کردم و دوباره مشغول خوردن غذا شدم. امشب واسه همه سخت بود، به من   کم ی! د یکش یکه نم یی اونارو به چه خالف ها

جز گلوله   ی س چاره ا بود، پ ی عاد ریبشن، غ م یراحت هم تسل یلیکه خ ن یا یول ، بشه ک یشل یگلوله ا چ یبود دوست نداشتم ه

 نبود.  یباز

 

ساعت  ی شد. عقربه ها ی م شتر یو ب  شتریشمار، استرسم ب هی حرکت عقربه ثان ه یرو روشن کردم و به اتاقم برگشتم؛ با هر ثان شنودا

  ی سامان تو ی شد که صدا ی م کیدادم. کم کم داشت ساعت  ی کم کم داشتم جون م گه یثابت موندن، د  میدوازده و ن   یکه رو 

 : د یچیگوشم پ

 ! این رونیمراقب خودت باش. از اتاق ب م،یشی آماده م م یترانه کم کم دار -

 

 گفتم:  د یلرز ی که م ییصدا با

 ب...باشه، تو هم مواظب خودت باش! -

 

 .د یکش  یق یعم نفس
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 برم، خداحافظ! د یبا گهید_

 

گوش   سایپل یبود و کف دستام عرق کرده بود. چشمام رو بستم و به صدا خی خ یکردم. بدنم  یو خداحافظ دمیکش  یق یعم نفس

 کردم: 

 . د یبش مینداره، تسل ی کس راه فرار چیه  سه، یعمارت در محاصره پل -

 

 لب زمزمه کردم:  ر یچشمام رو بستم و ز ن،یا دنیشن با

 ... دو... سه و شروع! کی -

 

شد. نفسام   ی م ک یبود که شل ییا ی در پ  ی پ یشت بندش گلوله هاو پ  د یچیعمارت پ یتو  ی گلوله ا ک یشل یلحظه صدا ک ی تو

  ی افکار رو از ذهنم دور کنم، ول نیاز جلو چشام رد شد. سرم رو با شدت تکون دادم تا ا لمیف  هی مثل   ییآشنا  رینامنظم شد و تصاو

زده بابا، دست مامان    رونیاز حدقه ب یشد. چشما ی ها، بازم داشت همون اتفاق تکرار م گلوله  یمن، صدا  یغایج یشد. صدا ینم

داشتن   اریاخت  ی شده بودن و ب یگوشم فشار دادم و سرم رو تکون دادم. چشمام اشک ی قلبش نشست. دستام رو محکم رو یکه رو 

 .  ختنی ر یم

 

تو اتاق. با   د یزدم که در شکسته شد و سامان پر  یغیج ار یاخت یو ب دمی از جا پر دش،یکوب  یمحکم م   یکیدر که  یصدا دنیشن با

 به سمتم اومد و محکم بغلم کرد.  میاشک یچشما دنید

 

گشتم.   ی بر م وونه ید ی ایکرد و بازم داشتم به همون تان  ی. سرم از هجوم افکار درد مدمیلرز  ی کردم و م  یم  هی گر  یبلند  یصدا با

  زون یآو یزاشت. آخرش خسته شدم و با دستا ی محکم گرفته بودم و نم ی ن آزاد کنم، ولکردم خودم رو از تو بغل ساما ی تقال م

 بمش گفت:  ی روشون زد و با صدا ی . سامان موهام رو نوازش کرد و بوسه ادمدا  هی اش تک نهیرو به س  میشونیپ

 تموم شد! ی آروم باش، همه چ س، یه -
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  ی ! نمارهیحال و روز در م  نیمن رو به ا  ی خاطرات اون شب لعنت خته،یمن رو به هم نر ایگلوله باز  نیشدم، ا یمن آروم نم ی ول

و کنارم گوشم   د یکش  یموهام دست م  ی مدام تو  یدونم چند وقت بود که تو بغلش بودم، ول   یگذشته بود، نم  قهیدونم چند دق

سامان به سرعت ازم جدا شد و به سمت در اتاق   نفر هی هل کرده  یآرومم کنه. با صدا  کهزد و در تالش بود  ی نجوا گونه حرف م

 برگشت.

 ...ایسرگرد موحد، سرگرد ق_

 

و   دمیگفت. خودم رو کش  ینم ی زیو با تعجب به من و سامان نگاه کرد. سامان ساکت بود و چ د ی حرف تو دهنش ماس  ییهوی

 گفت: ی مانند  ادیفر  یاز کوره در رفت و با صدا ییهویاش انداختم.  ی رخ جد  می به ن ینگاه

 چرا خشکت زده، زود باش حرفت رو بزن.  ه،یچ -

 

 زود به خودش اومد و ادامه داد:  سربازه

 خوردن!  ریت  یامیسرگرد ق  -

 

 با بهت به سرباز نگاه کرد و داد زد:  سامان

 خورده؟!  ریت  د ی! فر؟یچ -

 

سربازه به   یکردم، که با صدا  یرفتن سامان نگاه م  ریرفت. با تعجب به مس رون ی ق باز اتا مهیگفت که سامان سراس   یبله ا  سرباز

 خودم اومدم. 

 .نیی پا د یایشما هم ب د ییبفرما_

 

 انداخت و گفت:  نیی توجه به سر و وضعم راه افتادم که سربازه سرش رو پا یب

 .د یلباس مناسب بپوش   هی لطفا  -
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و   رون یباسام درست نبود و جدا از اون شال هم سرم نبود. به سرباز گفتم که از اتاق بره بواقعا ل دمی سر تا پام نگاه کردم، که د به

از اتاق   نکهیقبل ا یدست مانتو و شلوار و شال مناسب، به حموم رفتم و لباسام رو عوض کردم. سر راه  ه یخودمم بعد برداشتن 

جلو   دنمی. با ددمیرفتم، سربازه رو کنار پله ها د رون ی برداشتم و اشکام رو پاک کردم. از اتاق که ب یکاغذ دستمال   ه یبرم،  رون یب

سامان   یبود که برا   یک  د یعمارت، تو فکر سامان بودم؛ فر رون یبه ب  دنیتر از من رفت و منم پشت سرش حرکت کردم. تا رس 

اش   یمیدوست صم د یرو آورد، حدس زدم که با  د یو سامان اسم فر د یند خ ی م ی کیاون روز که  یآور  ادیداشت؟ با  تیانقدر اهم

 باشه.

 

.  دمیند  یری خ چیه ی میصم یبشه، هر چند که من از دوستا شیزیاش چ یمیبده که آدم دوست صم یل یبراش سوخت؛ خ دلم 

  اقتیل  یکنن، ول  ه ی از کنارم رفتن و تنهام گذاشتن. انتظار نداشتم پا به پام گر یکی ی کیاون موقع ها که حالم واقعا بد بود،  ادمه ی

  ن یتونن من رو تو بدتر ی نم ینبود. اما بازم خوب شد که رفتن، به قول معروف، وقت نیبودم، ا اشونیکه تو همه غم و شاد  یمن

 رو ندارن.  اقتم یل  طمیشرا نی تحمل کنن، تو بهتر ط یشرا

 

 داد، گفت:  ی که نشون از ساده بودنش م  یلحن  هی زه با که سربا دم یکش یآه

معذرت   ه یهستن، البته من  یمیصم یبودن، باالخره دوستا یامیگردن، نگران سرگرد ق  ی سرگرد موحد بر م ن،یناراحت نباش  -

 هم بابت بهم زدن خلوتتون بدهکارم. یخواه

 

  شیمعذرت خواه یادآور یکنه که من نگران سامانم؟ با  یر م فک نیتکون دادم؛ االن ا ی بهش کردم و با خنده سر یپشت نگاه از

  نییصدا برگشت و منم فورا سرم رو پا دنی. سربازه با شنرمیتونستم جلوش رو بگ  ی شد که نم یخنده ام شدت گرفت و جور 

 . ملبم گرفت ی رو جلو یانداختم و دستمال کاغذ 

 

 گفت:  عیدر آورد و به دستم داد، پشت بندشم سر گه ید یدستمال کاغذ   هی  بشیرو با نوک انگشت باال زد و از ج نکشیع سرباز

 ها!  زهیبه خدا تم -
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عمارت پر   اط یرفتم. ح رون یدنبالش از عمارت ب  دن،یتمساحم ته کش  یاشکا نکهیکردم؛ بعد ا  هی گر ی گرفتم و دوباره الک ازش 

بردن،   یکه داشتن م ی لیبودم و داشتم به وسا سادهیرفتن. وا ی اومدن و م ی و بزرگ م  کیکوچ یابود که با تفنگ  س یمامور و پل

 اون برم.  شیرو نشونم داد و گفت که پ سیه پلیکنار  ییکردم که سربازه جا  ینگاه م

 

  ی گذاشت و طرف رو سرهنگ صدا زد. منم جو گرفتم و زود احترام نظام  یآروم به سمتشون رفتم. سربازه احترام نظام  یقدما با

 مقتدر گفتم:  یصدا  هی گذاشتم، پشت بندشم با 

 انجام شد، خالفکارا تو چنگ ما هستن!   تیبا موفق تیمامور  -

 

 زد.  ی خند مثل آب ازش سر خوردم. سرهنگ لب ن، یریرفته تو چنگالتون بگ   ادتونیدلم اضافه کردم که البته من و  ی تو و

 بو ببرن.  تیخالفکارا از مامور  یدخترم، کارت خوب بود، نزاشت نیآفر_

 

. بر  د یبگ  نیبهم آفر د یبا نم ی! بخاطر انتونهی خالفکار ب هی که  نیو خودتون خبر ندار  نیزدم؛ نزاشتم شما بو ببر ی دلم پوزخند  ی تو

 زدم.  یدر ظاهر لبخند متقابل  م،ی درون  یخالف حرفا 

 ام بود.  فه یوظ_

 

 . یکرد ی خوشحالم که باهامون همکار ، یهست یدختر شجاع_

 

 حرف رو کرد به همون سربازه و ادامه داد:  نیا بعد 

 .د یخونوادشون بد  لیو تحو نیرو ببر یمیخانوم فه -
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اون   نکهیشدم و بعد ا  نیکرد. سوار ماش  تیهدا نیماش  ه یگفت و بعدم من رو به سمت  یگذاشت و اطاعت ی احترام نظام سرباز

آخه سرهنگ جون چه   دم؛ یحرف سرهنگ، خند  ی آور ادیکه بهش دادم، حرکت کرد. با   یراننده نشست، به طرف آدرس  یسرجا

 رفت.  یسوال م ر یتموم تفکراتش ز  د،ید  یکردم. فکر کنم اگه م  ی ه میاز ترس گر ی اون باال چطور ین یبب ینبود  ،یشجاع

 

رفت و منم به سمت در خونه حرکت کردم.   د،یالزم ندار یز یچ نکهیشدم. سرباز با گفتن ا اده یم و پبه خودم اومد  نیتوقف ماش  با

  نایکه ا  دارهیب ی ها حقم داشتن، ساعت دو شب ک چاره ی گذشت تا در رو باز کنن. ب ی ا قهی زنگ فشار دادم، ده دق ی دستم رو رو

 باشن؟ داریب

 

 چشماش گرد شد و با من و من گفت:  دنمیخانوم در رو باز کرد و با د رعنا

 ! د؟ییخانوم شما -

 

 لبخند گله گشاد گفتم:   هی با

 نه په عممه!  -

 

 همون بهت به داخل اشاره کرد.  با

 .د یتو دم در نمون  د یایب_

 

  ه ی د،یر  ی م گه یخونه د هی از خونه خودتون به  یوقت  ن ید یبار دور تا دورش رو نگاه کردم. د نیخونه شدم و بازم مثل اول  وارد

تنگ   نمش،یوقت نب چیه د یشا گه یکه د میعمارت پدر ی االن منم همون احساس رو داشتم و ته دلم برا د،یکن  یم یبیاحساس غر

 شده.
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افتادم. بالفاصله بعد وارد شدن، زمزمه وار رو به رعنا   یرو به موت بودم و داشتم پس م  یآروم وارد خونه شدم؛ از خستگ  ی با قدما 

 خانوم گفتم: 

 کردم.   داریشمارو هم ب ینصفه شب  د، یبخواب د یشما بر -

 

 !د؟یالزم ندار یزیچ_

 

 . د یخوابب د یدارم شما بر  ینه، الزم ندارم، الزمم داشته باشم، خودم بر م_

 

که وارد شدم، خودم رو    نیو هم دمیبه اتاقش برگشت. منم تن خسته ام رو به زور تا اتاق کش ریشب بخ ه یتکون داد و با   یسر

  ی ناز م کممیو   شمینم ی نشه، دور و برش آفتاب داش یفکر کردم که تا سامان خودش پ  یداریخواب و ب  نیتخت انداختم. ب ی رو

 .دم  ی کنم، بعد جواب بله رو م

 

 و پر از اتفاق، خوابم برد.  یروز طوالن  ه ی فکرا بودم که چشمام گرم شد و بعد   نیهم تو

 

 *** 

 

 !ـــــــــــایتان_

 

  دم، یکش یساحل نفس آسوده ا  دن یو هل کرده اطرافم رو نگاه کردم. با د  دمیزدن بدنم، از خواب پر خیو احساس  غ یج یصدا با

  رونیحرکتم با سر و صدا و به سرعت از اتاق ب نیا دنیبرداشتم. با د  زیکار کرده، به سمتش خ ی چ نکه یا ی ادآوریبعد با  ی ول

 زدم:  غیشد، ج  یم  یشدنم ناش  داریکه از تازه ب  یگرفته ا  یرفت. با صدا

 کشمت!  ی ساحل م -
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 و گفت:   د یخند  یبا سر خوش  ساحلم

 حتما! م،یریبگ   یتونست  یاگه م  -

 

و دوباره دنبالش کردم که به طرف   دمیهارو پوش  یی رفت. دمپا اطی و به ح  د یپر رونیاز خونه بکردم که زود   شتریرو ب سرعتم

زد و احساس کردم    خیآن تموم تنم  کی حوض افتادم. در  ی ها سر خوردن و تو ییدمپا هو یکه  دمیدو  یحوض رفت. داشتم م 

 'دادم و با نفس نفس گفتم رون یبود و ب  فته دهنم ر  ی که تو یتموم سلوالم منجمد شدن. آب 

 زدم!  خیتو روحت ساحل  -

 

صداش  نیغمگ  ی صدا هی کرد و به سمت خونه رفت. با  یی با یو زبونش رو در آورد، پشت بندشم با د یخند  یبا سرخوش  ساحل

 زدم. 

 ! رونیب امیکمک کن ب ا ینامرد الاقل ب_

 

که   دمشیکرد و به سمتم اومد. دستش رو دراز کرد و منم دستش رو گرفتم و محکم کش ی نگام کرد، بعدم پوف د یو با ترد سادیوا

مشت آب   هی . دمیخند  ی م ی بلند  یمن بودم که با صدا نیبار ا نیگفتن بهم کرد. ا  راهیزد و شروع به بد و ب ی غیآب افتاد. ج ی تو

کردم، عمه    یکه سرفه م   یدهنم باز بود، نصفش رفت تو دهنم و گلوم رو سوزوند. در حال نکه چو  د یبرداشت و به صورتم پاش 

 و گفت: د یگونه اش کوب  یرعنا خانوم ساکت شدم و توجهم رو بهش دادم. محکم رو  ی دادم. با صدا ی قرار م تیهاش رو مورد عنا

 ! د؟یمگه شما بچه ا -

 

 اومدم، گفتم:  یم  رونیخانومانه داشتم از حوض ب ی لیکه خ  یدر حال 

 دخترت بود.   ریواال رعنا جون تقص -
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توجه بهش به سمت خونه قدم برداشتم،   ی من نازک کرد. ب   یبرا یبه ساحل رفت که ساحل پشت چشم یجون چشم غره ا  رعنا

  یسا به تنم م شدن با لباس متنفر بودم، چون لبا  س ی. از خفتهی کم مونده بود از کمرم ب  میشده بودم و شلوار راحت نیسنگ  نیسنگ 

  دمیچ یحوله رو دور خودم پ ، یحموم عال ه ی به سمت حموم رفتم و بعد  مایمستق شدم،. وارد خونه که د یخار ی و بدنم م دنیچسب

  زیدادم، به سمت م  یآهنگ قر م  تمیکردم و همون طور که همزمان با ر  یآهنگ شاد پل ه ی رو برداشتم و  م یاومدم. گوش  رون یو ب

 رفتم.  شمیآرا

 

 هی  بارون  دفعه  یک  بزنه ابری  هوای تو من  هی آروم  آروم  کن آرومم  هام  شونه رو بذار سر "

   عشقم  تو  پیش دلم من  منو  پیش  دلت  تو

 نوشتم  روز  هر  اسمتو هام  خاطره دفتر   تو

   اومده  یار  خدا وای

   زده  بارون  نمه  نمه

 " بده   حالم ، عزیزم پیشم نباشی

 

  ی که روشن خاموش م یو به صفحه گوش   دمیاومد. گردن کش میزنگ گوش  ی قسمت شاد آهنگ قطع شد و صدا  نیتو ا ییهوی

 خوندم.  تمیاسم سامان با ر دنیشد، نگاه کردم. با د

 حالم بده!  زم،ی عز ی زنگ زده، نمه نمه بارون زده، زنگ نزن اریخدا  یوا_

 

 اشتم و بعد چند لحطه مکث، جواب دادم. برد زیم  یرو از رو  ی زدم و گوش  ی لبخند   امیخر باز نیا به

 الو..._

 

 .د یچیگوشم پ ی خسته سامان تو یصدا

 ! ؟یالو سالم، خوب_
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 ؟ یسالم خوبم، تو خوب_

 

 ! ستمیبدک ن_

 

 نگران گفتم:  ی نگران شدم و با لحن مثال

 !؟یست یشده، چرا خوب ن یچ -

 

 تنهات گذاشتم.  د یببخش مارستانم،یب د یتا االن بخاطر فر شبیاز د_

 

 ناراحت در جواب حرفش گفتم:  ییصدا با

 خواد، حال دوستت مهم تر بود.  ینم د یزودتر خوب بشه، ببخش دوارمیام -

 

 وقت گرفت و پشت بندش من  رو مخاطب قرار داد.  قه ی اومد که صداش کرد و اونم چند دق ی کی یهمون لحظه صدا تو

 برم، فعال.  د یکنن با ی م مخوام، االنم صدا  یبه هر حال بازم معذرت م _

 

 مراقب خودت باش، فعال! _

 

  ی تا سامان زنگ نزنه، زنگ نم رم؛یم شی باال انداختم. دارم خوب پ ییبه خودم نگاه کردم و ابرو نهی آ ی رو قطع کردم، تو یگوش 

واسه خودم تکون   ی ر. مصمم س ارمیاون شبش رو به روم نم یرم. فعال هم حرفا ینم دنش یبه د اد،ین  دنمیزنم و تا خودش به د
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  ون یگذاشتم و مشغول زدن کرم مرطوب کننده ک لوس   زیم  یاون رو رو  ،یبا گوش  ی ا گه ید گاهکردم. با ن د ییدادم و حرفام رو تا

 بدنم شدم.  

 

و با ادب، بدون اجازه وارد اتاق ساحل شدم. ساحل وسط  فیشر اریموجود بس ه یرفتم و مثل  رون یتموم شدن کارام، از اتاق ب بعد 

و موشکافانه نگاش  ز یر ییرو قطع کرد. با چشما یمن دستپاچه شد و زود گوش   دنیدستش بود، که د ش یبود و گوش  ستادهیاتاق ا

 کردم که با تته پته گفت: 

 ! ؟یالزم داشت یز یچ...چ -

 

 مت تختش رفتم، روش نشستم و ادامه دادم: گفتم. بعدم به س  ی رو باال انداختم و نچ  ابروهام

 ؟ یزد  یحرف م  یداشت  یبا ک  -

 

 کرد و با استرس گفت:  هل

 د...دوستم بود! ، یشکی...هیه -

 

 نگاش کردم.  یخاص جور

 !یمنم که پشت گوشام مخمل _

 

 زود بلند شدم و گفتم: د،یکه به فکرم رس   یز یبا چ یتختش پرت کردم، ول  یرو رو   خودم

 نکنه دوست پسرت بود؟!  -
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که باهاش حرف زده دوست    ین یحالش مطمئن شدم که دوست پسر داره و ا ن یشد، که با ا د یحرفم رنگش مثل گچ سف نیا با

 کردم.  یدست  شیبگه که من پ ی زیپسرش بوده. خواست چ

 ! هیچجور پسر نم یکن بب ف یتعر ا یاال بو هل کردنت معلومه! ح ده یپر یمن نده، از رنگ و رو   لیدروغ تحو_

 

دستاش رو    نمی. بخاطر همگمیکنه من به رعنا خانوم م  ی که ناراحته، چون فکر م دمیتخت نشست، فهم ی و ناراحت رو یناراض

 گفتم:   نانیگرفتم و با اطم

 من و تو!  نیراز ب نیمونه، اول یخودمون م نینگران نباش، ب -

 

 محکم بغلم کرد.   حرفم چهره اش بشاش شد و نیا با

 کند.   یکله ام رو م د یفهم یازت تشکر کنم، مامانم م  یدونم چطور  یواقعا نم ،یمرس _

 

 :دمیازش پرس  جان یزدم و با ه  یلبخند 

 ؟ ی! ازش عکس داره؟ی پسر خوب -

 

 گفت:  جانی به سمت من درازش کردم و با ه ش، یور رفتن با گوش   کمیتکون داد و بعد  یسر

 !ستین گه ید  یدوسش دارم، اصال مثل پسرا  یلیخ ه، یپسره خوب نِ؛ یاسمش ام نه،یا -

 

  ن یتو ا  ایدوست ن یگفتم که ا  یبهش م د یکردن بزنم تو ذوقش و حالش رو بد کنم، وگرنه با  حتینداشتم تو اون لحظه با نص دوست

سن و سال   نی کنه و تو ا  یدخترارو نابود م  اونا،  ی سرگرم نیو هم  شونهی دادن دخترا سرگرم ی پسرا  باز شتریندارن، ب یسن عاقبت

که اون   یبا حرف ینگم، ول یچ یدادم فعال ه  حیگفتم، اما ترج یم د یبره. با یم  یکنه و تا مرز خودکش  یاز اونارو افسرده م یبعض

 شناختن اون پسر برام فراهم کرد.  ی رو برا ط یشرا ن یزد، بهتر
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رو رد کردم، اونم ناراحت   شنهادش یپ نیبرم؟ بخاطر هم  یو با چه بهونه ا یچطور  ی ول م، ینیهمو بب  ایگفت ب  یراستش امروز م_

 شد.

 

 گفتم:  عیسر

 . امیمن خودمم باهات م ،ی ریبهش زنگ بزن و بگو م -

 

 نگام کرد.  یخوشحال با

 واقعا؟!_

 

 . دمیبه روش پاش  یلبخند 

 آره. _

 

 زدم.   جانشی همه ه نیبه ا ی. لبخند نتشی ب یو م  رهیزنگ زد و بهش خبر داد که فردا م نیخدا خواسته بلند شد، به ام  از

 

  ی لیکن به سر بردم، خ  یباش و پادشاه نگلیو شعار س  ینگلیکه از خدا عمر گرفتم، کلش رو با س   یو پنج سال ستیب  نیا تو

تلخ   ختنیر  ی به زور تو حلقمون م یکه تو بچگ   ییاز اون شربت ها یلعنت  دن،یلقبه که بهت نسبت م نیا ی خوش گذشت ها، ول

  ی نگلیخواد از س  ی و پنج سال سامان اومده م ست یب نی. حاال بعد اشترهی کنن، انگار رل کالسش ب یولمون نم  ه یبق  م یتره! ما راحت

مونم، هم کل نقشه ام به گند   یم نگلیو هم بازم س  شه یم  مونیپش نمی من زدم تو فاز ناز کردن! اگه شانس من باشه ا اره، یدرم ب 

 . شهیم دهیکش

 

 *** 
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اومدم. ساحل   رونیدل کندم و از اتاق ب  نهیخودم، از آ ی بوس برا هیچک کردم و بعد فرستادن   نهیآ ی خودم رو تو گه یبار د هی

  یلکسی زنه. با ر یحاضر شدنم غر م ر یو مدام بابت د ستاده یوا اط یصبح زود بلند شده بود و خودش رو آماده کرده بود، االنم تو ح

 چشمام گذاشتم.  ی رو رو  میآفتاب نکیاومدم و ع رون یآروم، از خونه ب  ی تمام و قدما

 

 با حرص گفت:  ساحل

 جنگل آمازون سبز شد.پام  ری! ز؟یایزود ب کمی یر یم ی م -

 

 لبخند حرص درآر گفتم:  هی با

 . رهیرو در بر بگ  واناتشیدونه کجا سبز بشه که ح ی آخه جنگل آمازونم م -

 

 گذاشتم.  می نیزد که انگشت سبابه ام رو، رو ب یغیج

 زنند!  ینم اد یدختر ها فر س،یه_

 

 . دمیو به سمتش چرخ سادم یرفتم و اونم مثل جوجه اردک زشت دنبالم اومد. کنار دروازه وا اط یحرف به سمت در ح نیزدن ا بعد 

 !ایاریدر ن   یباز  عیضا ادیز ششیپ_

 

 بهش زدم.  یگفت که لبخند  یباشه ا  ضیغ با

 .نیآفر_
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  یی پس دوتا م،یرفت یم  ادهیپ یاصل ابونیتا سر خ  د یبا یگرفتن تاکس ی. برا میزد رون یبندش دروازه رو باز کردم و از خونه ب پشت

بوق زد. بدون اعتنا بهش به   ه یکنارمون نگه داشت و   نیماش  ه ی که  میکوچه بود   ی. وسطامیحرکت کرد  یاصل ابون یبه سمت خ

 گفتم:   یبلند  یشدم و به سمتش برگشتم و با صدا یو پشت سر هم بوق زد. آخرش عصب  نشد  الیخ  یب ی ول  م،یراهمون ادامه داد

و پشت سرهم    یصاحاب گذاشت یو دستت رو رو اون بوق ب یسادی وا ی چ ی عنی! گهیبرو د ی عنی دن یبهت محل نم یبابا وقت -

 ! یارینکره اش رو در م یصدا

 

  ییبا ی دستش رو بلند کرد و با. با تعجب نگاش کردم که دمیشد و چهره خندون سامان رو د دهیکش  نییپا نیماش  ی دود شهیش 

کارم خنده اش گرفت و روش رو اونور کرد. از خودم   نیکردم. با ا یی با ی کرد. مات و ناخودآگاه منم دستم رو بلند کردم و با

 حرصم گرفت و گفتم: 

 ! ؟یخند  ی و بعدم بهمون م ی فتی دنبالمون م ی نجوریکه اول ا ی مگه مرض دار -

 

من راه افتادم، دنبالم اومد. سامان از   نکهی ا دنیشونه ام انداختم و راه افتادم؛ ساحل با د یرو رو  فمی که با حرص ک د یخند  دوباره 

 داشت بهمون برسه، گفت:   یمحکم سع ی که با قدما  ی شد و در حال ادهیپ نیماش 

 !ایاعصاب شد  یترانه ب  -

 

 مه داد: که ادا دمی به سمتش چرخ تیشدم و با عصبان یحرفش عصب  نیا با

 ! رمتایگ  یخوام، نم یاعصاب نم ی از االن بگم، من زن ب -

 

 . دمیسرش کوب یرو بلند کردم و محکم تو فم یک

 .میریبگ   یایکنم! انگار رو دست پدر و مادرم موندم که تو ب ی گفته اصال من با تو ازدواج م یک_

 

 رو که بسته بود باز کرد و چند بار سرش رو تکون داد.  چشماش 
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 ! فته؟ی تو ک یچ_

 

 رفتم، گفتم:  یم  ابونیکه داشتم به سمت خ  ی پشت کردم و در حال بهش

 به تو چه!  -

 

 : د یگفت و پرس  ییبابا یا

 برسونمتون.  د یر ی الاقل بگو کجا م -

 

 گفتم:  ی رو لبم نشست و با بدجنس ی طانیلبخند ش  هی

 ! شهیبد م می با تو بر مون؛ یسر قرار، الزم نکرده تو برسون میریم  می دار -

 

کرد. چند   یزد و خنده آروم  یزدم. اونم که گرفته بود ماجرا از چه قراره، چشمک  یبه ساحل کردم و چشمک یبندشم نگاه پشت

 :د یو پرس  د یاخماش  رو تو هم کش ساد؛ی. خودش رو بهمون رسوند و جلوم وادمیسامان رو پشت سرم شن ی قدما ی لحظه بعد صدا

 ! ؟یو با ک  یچه قرار  -

 

 و جواب دادم:  دمیو تو هم کشاخمام ر متقابال 

 بگم که به تو چه، به تو چه!  د یدر جواب هر دو تا سواالت با -

 

 اخم گفت:  با

 ادب!  یعه ب -



 عاشق مجرم

152 
 

 

 خوام برم!  یکه هست؛ حاالم بکش کنار م نهیهم_

 

 به دو طرفش کرد.  ی زد و اشاره ا  یلبخند 

 بره، من کل کوچه رو گرفتم!  ستیترانه چقد گناه داره، راه ن ای! خدایناز یآخ_

 

بزنم. چشمام رو   ی حرف بزنم و چه حرف  یک  رمیبگ  ادیکوبوندم تو گوش خودم، تا  ی م ی لیبود همون وسط کوچه دو تا س  جاش 

لم صدا کردم.  همون حرف نزنم بهتره؛ پس از بغلش گذشتم و ساح دم یبگم که د یز یخواستم چ دم، یکش ی قیبستم و نفس عم

و به سمت محل قرار    میگرفت یتاکس هی و ما هم  ومد یدنبالمون ن گه یاونم که انگار با اون به تو چه ها بهش بر خورده باشه، د

 . میرفت

 

زنگوله باال در   ی. با باز کردنش صدامیو بازش کرد  میبه سمت درش رفت ییباز شد و دو تا ششیشاپ، ساحل ن ی به کاف دنیرس  با

مکث به سمتشون رفتم،    کمیرفت و با پسره مشغول حرف زدن شد. منم با  زی م هی . ساحل جلوتر از من به سمت د یچیپ کافه ی تو

  نیکرد. بعد ا یبا ادب متقابال جواب سالمم رو داد و احوال پرس  یل یسالم کردم. خ هشب ییزدم و با خوشرو نیبه ام یلبخند 

 شدم.   ره یحرف ها پررو پررو نشستم و بهشون خ

 

آوردم که اونجا   یخودم نم یکردن. منم که پررو، اصال به رو  یم  یعاد ی و ساحل معذب نشسته بودن و فقط صحبتا نیام

  ی مدت تو سکوت سپر نیا شتر یو قهوه، که ب  کی ک ه ینشستن و خوردن  کم یزارم راحت حرفاشون رو بزنن. بعد  یمزاحمم و نم

 تو هم گفت:   ید، باالخره ساحل بلند شد و با اخماش 

 ! شهیخونه، مامان نگران م می بر گهید -

 

 به ساعت گفتم: یرو برداشتم و با نگاه فم ی بلند شدم و ک منم

 ! می بر ،یگ یآره راست م -
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 ادامه دادم:  نیبندشم رو به ام پشت

 . تییخوشحال شدم از آشنا -

 

 رو لبش نشوند و گفت:  ی زورک لبخند 

 ! نیهمچن -

 

گرفت و با حرص    شگونمیساحل محکم ن  م، ید یکافه رس  رون یکه به ب نی . هممیاومد  رونیکردم و از کافه ب ی لبخند خداحافظ  هی با

 شروع به حرف زدن کرد. 

 !م؟یما معذب یفهم  ی! نم؟یجیبه گ  یخودت رو زد  ا ی یجی تو گ_

 

 کردم.  یاخم

  ششونه، یکه پ  ی پسر و دختر جوون تنها باشن، نفر سوم هی اگه  گن یکه م ی د یتنهاتون بزارم؟! مگه نشن  یادب، توقع داشت یعه ب_

 ! طونه؟یش 

 

 شد و دستش رو مشت کرد.  یشیآت

 !؟یطونیاون همه آدم چه ش  نیب_

 

 دادم، گفتم:  ی دست تکون م  یتاکس  یکه برا  یباال انداختم و در حال  ی ا شونه

 به هر حال! -
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  ی رد و بدل نشد. وقت  نمونی ب یحرف چی به خونه ه دنینگه داشت و اول من، بعدم ساحل با حرص اومد و نشست. تا رس  یتاکس

 .میهله هوله، به خونه برگشت یکل  دن یو خر  ی. بعد رفتن تو سوپر میشد  اده یو سر کوچه پ میشد  اده یپ ی از تاکس مید یرس 

 

 *** 

 

نشده و زنگ نزده.   داش یسامان پ ن، یام دنید م یکه با ساحل رفت ی همون روز رو تو دستم گرفتم. از  میتخت نشستم و گوش  ی رو

باال   ی. شونه ا ستیواضح بهش گفتم به توچه! سامانم که غرورش کم ن  یلی خورد، خ یبهش برخورده، منم بودم بهم بر م  د یشا

 کشم.   یهام نقشه رو به گند م ی آخرش با لجباز  شم،یم  یدارم از دست خودم عصب گه یاومد، واقعا د ی انداختم؛ کاش خودش م

 

 . دمیکردم و موهام رو با حرص کش ی کالفه ا پوف

 خر!  یایخر، تان یایتان_

 

تخت بود، به خودم نگاه کردم و   ی که رو به رو ش یآرا زیم  نهیدادم. تو آ  هی در هم زانوهام رو تو بغل گرفتم و به تخت تک یاخما با

کنه!   یبرنامه عمل م یعقل و ب  ی چقد ب نه یآ  یدختر تو  ن یلحظه فکر کردم ا ه ی ه خودم رفتم. ب ی تو همون حالتم چشم غره ا

که پسره    یکردم، اونم وقت ی خودم رو به سامان قالب م یجور  ه ی د یرومه! االن با ی اسم الک ه ی فقط   ،به خالفکارا نرفته م یچیاصال ه

 !کار کردم؟! پروندمش  یمنه خر چ  یبهم ابراز عالقه کرده، ول

 

 بوق برداشت.  نیکه به سرم زد، زود به فرهاد زنگ زدم. با دوم  یفکر با

 الو؟!_

 

 ! ؟یالو سالم فرهاد، خوب_
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 شده؟!  یچ ، یخوبم مرس _

 

 من و من گفتم:  کمی با

 چخبر از سامان؟!  -

 

 :د یمشکوک پرس  ی لحن با

 ! ؟یکار کرد   یچ -

 

 گفتم که فرهاد زود گفت:  یچیه

 ! ینگفت  یز یکامال معلومه که چ تیچ یه نیاز ا-

 

 انگشت اشاره ام، مشغول کندن پوست انگشت شصتم شدم. با

 نگفتم.  ی ادیز ز یچ یکه نه، ول  میچیحاال ه_

 

 کرد.   ینچ نچ فرهاد

چشمتم بهش    گه ید  یغرورش رو بشکن یمغروره، بخوا  ی رو راحت کنم، سامان درسته با تو خوب بود، ول الت یبزار خ ایتان نیبب_

رو بدون که اگه سامان واقعا بخوادت، ازت    نیا ی به بعد حواست رو جمع کن، ول ن یاما از ا ، یبهش گفت ی دونم چ  یوره! نمخ ینم

 .دمیچند وقت که باهاشم فهم نیتو ا  نارویا اره، یم  تتبه دس  یقی کشه و به هر طر  یدست نم

 

تو دلم   ید یام ی کورسو  د،یبه آخر حرفاش که رس  یبهم دست داد که کال کار رو خراب کردم، ول  یاولش واقعا حس بد  یحرفا با

خواد مصمم    یکه م  ی زیبه چ دنیرس  یتو  گه یکه فرهاد م یاز بابتش راحت شد. سامان اگه اونجور   الم یخ ی کمیبه وجود اومد و 
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!  شهیخانوم خاک بر سرش م ایو حاال تان  شهینم داش یپ گه ینباشه، د ینجور یهم نه، ا ر اگ ی ول  داره،ی باشه، دست از سرم بر نم

 . رمشیو بگ  شیخودم برم خاستگار د یدونم با  یم  رم،یم ش یکه پ ی نجوریا

 

 : دمیسامان رو بازم طرف خودم بکشم، پس پرس   ق یبده تا از اون طر یراه حل ه یبودم که فرهاد بهم  دواریام

 کار کنم؟!  ی االن چ -

 

 گفت: یجد 

از   کمی  نا،یجدا از همه ا ایتان ی ول  م،ی زن یبه سرمون م ی گل ه یو  م یشینشد خودمون دست به کار م یچند روز رو صبر کن، خبر  -

 !یانداز  یفقط نقشه رو عقب م  ات یکم کن، با لجباز تیلجباز

 

حرف زدن،    گهید کم یبعد کنم.  ی اندازم و کم کم خرابش م ینقشه رو عقب م امیگفت، همش دارم با کارام و لجباز  یم راست

طاقتم و صبرم   یب  میلی بود که من حوصله انتظار ندارم، خ نیکار ا نیا ی شدم. سخت  رهیرو به رو خ واریو قطع کردم و به د  یگوش 

 که تحملش سخته.  یعذاب یعنی واسه من  نم، بخوام چند روز رو صبر ک نکه یکمه، ا

 

چرت و پرت تو    ی کار کنم، که فقط فکرا ینشد چ  داش یچند روز پ نیدستم گذاشتم و مشغول تفکرات شدم، تا اگه ا  ریرو ز بالش

 خوردن.   ی نم وارمیجرز د یذهنم اومد و اوناهم به درد ال 

 

 *** 

 

هوا   یود و گاهب وریاومدم. شهر رون یب  اطیبه طرف دروازه رفتم و بعد از باز کردنش، از ح دم،یرو پوش  دم یاسپرت سف یکفشا

  یبرم و تو  کمیگرفته بودم   میبود. تصم یعال  تینها یشد، امروزم از همون روزا بود و هوا ب  ی کاسته م ش یشد و از گرم ی خنک م

 بهتر بود.   اد،یسامان م  یک  نکهیو فکر به ا  وندنشهر بگردم، باالخره از تو خونه م 
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کردم جلوتر   ی راهم بود، با خودم حرکت دادم و شوتش م یسنگ رو که جلو  هی سمت سر کوچه حرکت کردم و از همون اول،  به

کنارم، سرم رو چرخوندم و   یک یشد. با احساس قرار گرفتن  ی زدم و جلوتر پرت م  یلگد بهش م هی بازم  دم، یرس  ی بهش م ی و وقت

 :دمیتعجب پرس  با سامان جا خوردم.  دنینگاش کردم، که با د

 سامان؟!  -

 

 اومد، گفت:  یم  ابونیکه شونه به شونه ام به سمت خ ینگام کنه و در حال  نکه یا بدون

 نه په عمه اشم! -

 

 ادامه حرفش گفتم:  در

 ؟ یکن  ی کار م  یچ نجایکه ا نه یمنظورم ا -

 

 باال انداخت. ی ا شونه

 ! ییجا هی اومدم ببرمت _

 

 حالت استفهام نگاش کردم.  با

 کجا؟!_

 

 ! یفهم یم_
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شدم   نیکه سر کوچه پارک شده بود، برد. سوار ماش  نشیگرمش گرفت و من رو به سمت ماش  یدستا ن یبندش دستم رو ب پشت

که   نیکرد. سوار ماش   یلحظه هم ولم نم ه یبه جونم افتاده بود و  یو کنجکاو  یبرتم. کرم فضول  ی و منتطر موندم تا بفهمم کجا م

 :دمیشد، زود پرس 

 خب منتظرم!  -

 

 نگاش رو بهم دوخت.  یسوال

 ! ؟یمنتظر چ_

 

 کردم و گفتم:   یپوف

 . میبر یبفهمم کجا م  نکهیمنتظر ا -

 

 کرد، گفت:  ی که دنده رو عوض م یباال انداخت، استارت زد و در حال دنیرو به نشونه فهم ابروش 

 !یفهم  ی م ، یصبر داشته باش  کم ی -

 

 بندش دست برد و ضبط رو روشن کرد.  پشت

 

 ی بدون د یبا ، یجون آروم 

 مه یزندگ ی تو کجا یجا

 امونش ی و جنونش، تب ب عشق

 مهیاما نه نصفه ن  ،یخوام باش  یم

 تو چشمات رم یام تو چمشان، گ  رهیخ
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 راز سر به مهره  هی تو  یچشما

 چسبه فکرت  ی کنم بهت، م ی م فکر

 مثله خواب بعد از ظهره  نهیریش 

 

 به جونم، فکر کن بتونم دردت 

 ارمیتو دووم ب ی ب ،ینباش  ی ا لحظه 

 به جونم، فکر کن بتونم دردت 

 فکر تو، چشمامو باز روهم بزارم  یب

 به جونم، مست جنونم  دردت 

 ستیدارم من تو رو بازم، تورو بسم ن یه

 به جونم، تو قلب و خونم دردت 

 ستیقسم ن، به جون تو  یشکیتو ه جز

 

 رو دستم، چشمام رو بستم قلبم

 هستم، عاشق ترم کن نکه یا از

 ی زبون  نیریش  ، یمهربون با

 عاشق ترم کن ، یتون  یجور م هر

 

 به جونم، فکر کن بتونم دردت 

 ارمیتو دووم ب ی ب ،ینباش  ی ا لحظه 
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 به جونم، فکر کن بتونم دردت 

 فکر تو، چشمامو باز روهم بزارم  یب

 به جونم، مست جنونم  دردت 

 ستیدارم من تو رو بازم، تورو بسم ن یه

 به جونم، تو قلب و خونم دردت 

 ستی، به جون تو قسم ن یشکیتو ه جز

 

 بند% آروم جونم(  وانی)ا

 

  ی جا خوندم که وقت ه یبود،  یقشنگ  یلیدادم. آهنگ خ  یگرفته بودم و داشتم آروم آروم خودم رو تکون م  تمیبا آهنگ ر قشنگ

  نیرو واسه من گرفته باشه که بگه آروم جونشم! تا حاال ا ن یسامان هم ا د یزنه. شا یدلت رو م یکنه، آهنگ حرفا ی نم یار یزبون 

ه  رو نگا رونیب  شهیکه توقف کرد، سرم رو بلند کردم و از ش  نیاصال بغضم گرفت! ماش  دم،بو دهیجا ند  ه یهمه عشق و احساس 

 بود.   سادهیوا  کیش  یل یرستوران خ هی  ی کردم. جلو

 

شدم. سامان دوباره دستام رو گرفت و باهم وارد   اده یبه خودم اومدم، چشم از رستوران برداشتم و پ نیدر ماش  یصدا دنیشن با

جزوشون   یخر پوالست، که سامانم انگار یبود و معلوم بود جا  کیش  یل یخ رونش یداخل رستورانم مثل ب   ط ی. محمیرستوران شد 

 :د یپرس  یی سالم و خوشامد گو عد جلو اومد و ب دنمون یبود. گارسون با د

 ! ن؟یرزرو کرده بود ز یم -

 

 تکون داد.  یسر سامان

 بله!_
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 اسمتون؟!_

 

 سامان موحد._

 

 بهمون کرد و گفت:  یچک کردن، نگاه بعد 

 . نیایدنبالم ب -

 

در   ه یبه سامان کردم که گارسون به سمت  ینبود. با تعجب نگاه ی زیاونجا م یول  م، یرستوران رفت یگارسون به سمت انتها دنبال

با رد شدن از در، از   م، ی. جلوتر از گارسون حرکت کردمیو به ما اشاره کرد که جلوتر بر ستاد یا یرفت و بازش کرد. خودش کنار

بود که به سمت جلو خم شده   یی . از همون در تا حدود پنج متر اون ورترش، دو طرفش درختامروبه روم مات شد  ط یمح ییبایز

  یبهم م یحس خوب  ه یاومد و  ی پام م ری ز ز یر یسنگا یداشتم، صدا ی که بر م  یشده بود. هر قدم  یسنگ فرش  نش یبودن و زم

شده بود و    دهیمثل داخل رستوران توش چ ییها ز یکه م  مید یباز رس  رو  ط یمح ه یحصار درختا، به  ریاومدن از ز رون یداد. با ب 

 کاشته شده بود.   یرز خوشکل  یگوشه اونجا بود و  دور تا دورش گل ها ی آبشار مصنوع

 

 :دمیسامان رو کنار گوشم شن یهاش بودم که صدا ییبایز مات

 خوشت اومد؟! -

 

 به سمتش و گفتم:  دمیچرخ

 ! هیعال نجا یسامان ا یوا  -

 

همه   نی و از نگاه کردن به ا د یکاو یرو م  ط یبرد. همچنان چشمام مح ز یم ه یزد و من رو با خودش به سمت  ی لبخند  سامان

  یکه داشت داخل رستوران پخش م یمیاز آهنگ مال یبود، حت دهیچیکه تو اونجا پ  یآب  یشد. عطر گلها و صدا ی نم ریس  ییبایز
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تشکر روش نشستم. همون لحظه گارسون منو رو آورد و    هی و با  د یعقب کش برام رو  یشد هم آرامش بخش تر بود. سامان صندل

 و گفتم:   دمیبار بهم کوب هی بعد گرفتن سفارشا رفت. به محض رفتنش دستام رو 

 ! ؟ی کرد  دایرو چطور پ  نجایسامان ا -

 

 زد و به خودش اشاره کرد.  یلبخند مغرور  سامان

 ! گهید  مینیما ا_

 

 زود از اونجا چشم برداشتم ونگام رو به سامان دوختم.  نجامیچرا ا نکهیا  یآور   ادیاطراف شدم. با  یگفتم و بازم محو تماشا ی کوفت

 ! نجا؟یا م یچرا اومد  یراست_

 

 ضرب گرفته بود، گفت: ز یم ی که با انگشتاش رو  ی حال در

 ! یج یبه گ ی دت رو زدو خو ی دون  یدونم خودت م   یهر چند م گم،یبعدش بهت م م،یغذامونو بخور -

 

جا   ی ! حاال حرفش بگه؟یرو م  نیشاعرانه ا ت یوضع  نیو تو ا ک یرمانت یفضا  ن یشد، آخه آدم تو ا یبشر احساس سرش نم ن یا کال

  ی باهاش حرف گهیبهش رفتم و تا اومدن غذا د ی است. چشم غره ا شعوری ب ی که سامان بس م یریگ  یم  جهیدر کل نت ی هم نبودا، ول

  اد یعاشق شده بودم که به  یرزنایپ نیدادم. قشنگ مثل ا  یم  رونشی و آه مانند ب  دمیشک  یم  یقینفس عم ه ی  ینزدم. هر از گاه

انگار شانس  ی ول  نه،یزود قورتش دادم تا سامان نب  یفکر خنده ام گرفت، ول  نیکشن. با ا  یو آه م   ننیش  یگوشه م  ه یمعشوق   

 نبود.  اریباهام 

 ! یخند  یم  ی الک ، یهم که شد  وونهید_

 

 و گفتم:  اوردم ی. بازم کم ند یو خنده ام رو د  دم یجنب ر ید ف یح ی رو بگه ها، ول نیکردم ا ی رو م فکرش 

 خندم؟!  ی م ی الک ی دون  یاز کجا م  -
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 باال انداخت و در جواب سوالم گفت:  ی ا شونه

 بگو تا منم بخندم!  ،یخند  ی نم ی اگه الک -

 

 بهش کردم.  یقیعم نگاه

 ! رهیگ ی کن و نگاش کن، خودت خود به خود خنده ات م دایپ یا  نهیآ  هی که،   ستیبه گفتن ن ازین_

 

 . د یاز حرص کش ینفس

 ! ؟یخر  یل یخ یدونست ی م -

 

 تفاوت گفتم:  یب

 در ارتباطم. ی ادیسرگرد موحده ز  نیمنم گفتم چند وقته با ا ، یخر شد  ی گشت ی گفت با ک  یواال مامانم هم اون روز م  -

 

 . د یکش ی قینگام کرد و بعد نفس عم کمیبراش باال انداختم.  یی ابروبندشم  پشت

 که حوصله دعوا ندارم.  فیح_

 

 . دمیبه روش پاش  یلبخند 

 ! یحوصله نه، بگو جرئتش رو ندارم، قبول کن کم آورد _
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. بر  مینگفت و مشغول خوردن غذا شد   ی زیچ گه یگذاشت، سامانم د  زی م یو غذا هارو رو  د یبگه که گارسون رس  یزیچ خواست

تو    یدونم چه مد و کالس  ی ظرف بمونه. اصال نم ی گذاشتم تو ی اش رو همونجور ه یغذا رو نصفه خوردم و بق م،ی درون  لیخالف م 

ا  ب یکل  د یمثل من شکموئه و با یفلک زده ا  هی دونه  ی رو باب کرده، نم  نیکه ا ی سک ی عنی! یو نخور ی که غذا رو نصفه بزار  نهیا

امروز که با   یبه کالس ندارم، ول  ی مواقع کار شتریرو ول کنه؟! حاال من ب ی خوشمزه گ نیخودش در جدال باشه تا نصف غذا به ا

 به جون غذا و تا ته ظرف رو نخورم.  فتمین ا یالسوم نیدادم مثل ا حی ترج  دم،یو کالسش تو غذا خوردن رو د رون یاومدم ب  نیا

 

که تو    یوقت  دمت، ید ی که تو انفراد  یرو با حسرت از غذا گرفتم و به سامان دوختم. منتظر بودم که شروع کنه و بگه از روز  نگاهم

  دم،یکات رو دکه اش   یوقت یی . تو اتاق بازجونمتی. حرفات به دلم نشست و از اون روز همش منتظر بودم ببد یدلم لرز  ،یبغلم افتاد 

  وونهیشد، د  کتیشهرام نزد ی وقت  تیدوست داشتم کنارت باشم، تو مامور  یتو دلم آوار شد. به هر بهونه ا  ا یداغون شدم و غم دن

 ،یساخت دایعاشق ش  ه یباهات نداشته. تو از من، سامان موحد،   ی و مطمئن بشم که کار  نمتیو بب ام یزدم تا ب   یشدم و به هر در

رو با تو   شی خواد که زندگ ی عاشق از تو م نیکنه و نفساش به نفست بنده و حاال ا  یتونه زندگ یتو نم  یکه ب یساخت یسامان

 !؟یکن  ی بگذرونه، با من ازدواج م

 

 :دمینگاش کردم و پرس  جیسامان به خودم اومدم و گ یصدا با

 ! ؟یدوباره تکرار کن شهی م  ،یگفت   یمتوجه نشدم چ -

 

 کرد و گفت:  یپوف

 ! ؟یخاستگار امیب ی ک گم یم -

 

 گرد شد و با تعجب گفتم:  چشمام

 هن؟!  -

 

 تکرار کرد.  دوباره 
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 !ت؟یخاستگار ام یب یک_

 

و کل    هینی ب  شیقابل پ  ریپسره غ نیبگم، کال ا ی چ یاحساس  یحرفا ن یکردم که در مقابل ا ی زیبرنامه ر یرو بگو که چطور  من

 و جواب دادم:  دمی. اخمام رو تو هم کشزهی ر  یمعادالت من رو به هم م

 ازدواجت رو قبول کردم؟! شنهادی من پ  یحاال از کجا مطمئن -

 

 زد و ابروش رو باال انداخت، به سمت جلو خم شد و گفت:  یجذاب لبخند 

 ... یو عاشقم ش  یکنم قبول کن   یم  یکار  ه ی -

 

 دامه داد: در جواب حرفش زدم؛ دستاش رو جلو آورد، دستم رو گرفت و ا  یلبخند 

عاشق   هی باش تا مجنون باشم؛  ی لیباشم. ل ن یکه عاشقتر دم یزارم آب تو دلت تکون بخوره، بهت قول م ی تو قبول کن، من نم -

آخرش   نی ر یکنم که مثل ش  ی دارم و اونقدر تالش م ی دست از سرت بر نم  ،یاگه خودتم منو نخوا  ی و حت شم یمثل فرهاد م

 ...یعاشقم بش

 

که به جز خودم به   ی کنه. خرج من یاحساس م ی ضم گرفت؛ بغضم گرفت که احساسش رو داره خرج من بقشنگش بغ  یحرفا از

دختر خودخواه    هی من   ،یلی باشم، نه ل نیری تونم ش  ی کردم. من نه م  چهی و اون رو باز ستیبرام مهم ن ی کنم و کس  یفکر نم یکس

 وجدانم.  ی و ب

 

تو درونم، واسه مرگ   ی زیچ ه یکه دارم واسه مرگ   د ینفهم ه، یو خوشحال تیمن پر اشک شد و سامان فکر کرد که از رضا یچشما

 :د ینگام کرد و پرس  فتهی کنم. ش   یم  هی گر تمیانسان

 ! ؟یکن  یقبول م -
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 تکون دادم و با بغض گفتم: یسر

 کنم!   یقبول م -

 

. با تموم وجودم تو بغلش  دمیلحظه خودم رو تو بغلش د  هی قابال بلند شدم و تو از جاش بلند شد و به سمتم اومد، منم مت  سامان

  هی عطرش رو وارد ر قینفس عم ه یرفت. کم کم با نوازشاش و نجواهاش آروم شدم و با  یکردم و اونم مدام قربون صدقه ام م  ه یگر

 رو پاک کرد و گفت: کامهام کردم. ازش جدا شدم که اش 

 .شمیبشن داغون م یچشما وصله، بارون نیجون من به جون صاحب ا ا، یکرد  یچشمات رو بارون نم یوقت نب  چیه گهید -

 

 به نشونه باشه تکون دادم.  ی با اشک تار شده بود، نگاش کردم و سر دشونیکه د ییزدم و با چشما  یلبخند 

 

 رو گونه ام کاشت و سرش رو آورد کنارم گوشم و گفت: ی ا بوسه

 !م؟ی خب خانومم االن کجا بر -

 

 جواب دادم: یگرفته ا یصدا با

 ! یهر جا خودت دوست دار -

 

 ! ؟یهست جان یه کمی هیپا_

 

 تو چشماش نگاه کردم که خودش ادامه داد:  یرو دور کردم و سوال  سرم

 ! یشهرباز م یبر -
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لبخند گارسون رو صدا کرد و بعد حساب کردن پول غذا ها،    هی به نشونه آره تکون دادم. با  یشد و سر  باز شمیرو که گفت ن  نیا

  ه ی فکر بودم و   ی تو  شیبه اونجا کم و ب دنی . تا رس میحرکت کرد یو به سمت شهرباز میشد  نی. سوار ماش میزد رونیاز رستوران ب

که به   یبار ن یشدم. پنج سال از آخر  اده یکردم و پ رون یبه ب یکه نگه داشت، نگاه  یزشهربا یحس خوب و بد داشتم. جلو 

هم رو   یکه هوا  می. ادعا داشتمیگذروند   ی خوش م یو کل  میاومد  یم  ق ینارف ی قایگذره، اون موقع ها با رف ی اومدم م یشهرباز

تنها تنها   د یو خودش با  ستین ششیپ یکس  ش، خود یفهمه که چقد تنهاست و فقط خودشه و خدا ی م ایآدم تو سخت یول   م،یدار

 غم بخوره. 

 

کنه.   یبه هم خونش هم رحم نم یحت  یکس  فتهیکه اگه پاش ب ییایدن  شم، یمتنفر م ایدن  نیگذره، از ا ی م شتر یچقدر که ب هر

  ی شکنن و حق هم رو م ی و دل م دنیاب خوردن قتل انجام م  یشده و مردم به راحت یعاد زیچ  ه یآدم کشتن، دل شکستن، 

 خورن.  

 

اعتراف کنم که بعد از   د یو با  میرو سوار شد  الیوسا  شتری. با سامان بمیشد   یوارد شهرباز یی سامان به خودم اومدم و دو تا یصدا با

 و انتقامم رو گرفتم، تنهاش بزارم و برم.   دمیبه هدفم رس  نکه یکه قراره بعد ا ی خوش گذشت، اونم با کس یلیپنج سال خ

 

 *** 

 

  خی. دستام از استرس زهینره و تموم نقشه بهم بر شیکارا خوب پ دمیترس   یبودم؛ م رهیاسترس نشسته بودم و به ساعت خ با

ام آزاد بشه. با   نهیخواد از بند قفسه س  ی که انگار م  یکوبه، جور  یام م نهیخودش رو به قفسه س  ی ادیکردن و قلبم با سرعت ز 

بره و   ادش یکه ساحل   دمیترس  ی افتادم، م یکم کم داشتم به غلط کردن م نشست،کمرم  ی رو یزنگ خونه، عرق سرد  یصدا

 صدام کنه.  ایتان

 

 و هل کرده گفتم:  دمی رعنا خانوم از جا پر یصدا با

 اومدن؟!  -
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 خانومم نگران نگام کرد و گفت:  رعنا

 استقبالشون، حالت خوبه؟!  میبر ایآره ب -

 

 .دمیکش  یق یعم نفس

 خوبم.. خوبم! _

 

 بخش گفت: نان یلبخند اطم  هی با

 ! رهیم شی خوب پ ینترس، همه چ  -

 

دونستم با   یرفتار کنم، چون م   لکسیر یل یکردم استرسم رو پس بزنم و خ ی . سعمی گفتم و همراه با اون کنار در رفت  یدوارمیام

سامانه وارد خونه شد. سامان پدر و   یدونستم عمو ی که از قبل م الانسی مرد م  هی کنم. در باز شد و اول   یاسترس کارا رو خراب م 

 کنه.   ی م یو االن با عموش زندگ  ن بچه بوده فوت کرد ی مادرش وقت

 

. با احترام جوابش رو دادم و  د یو مهربون حالم رو پرس  ن یلبخند دلنش ه ی تو چشمام زل زد و با  یبا محبت خاص دنمیبا د عموش 

رفت و من و    ، ییوارد خونه شد. رعنا خانوم بعد خوشامد گو ، ینی ریدسته گل و ش   هی تعارف کردم که بره تو. بعد عموش، سامان با 

  دهیپوش  د یسف رهن یبا پ ،یکت و شلوار سرمه ا  ه ی کردم.  ی رو وارس  پشیرو ازش گرفتم و ت  ینیریسامان رو تنها گذاشت. گل و ش 

 اومد.   یبهش م  م یلیود و الحق که خب

 

. سامان  دمی نگاه پر استرس بهش سالم کردم و حالش رو پرس  ه ی که اونم کم استرس نداره؛ با  دمیچهره اش نگاه کردم و فهم  به

 رو پاک کرد، پشت بندشم گفت:  شیشون یپ ی عرق رو یبهم کرد و زود با دستمال کاغذ  ینگاه

 ! ؟یسالم خوب -
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و هر آن    هی جعل  تمیخونه و خانواده و هو   نیکه کل ا  یبه حال من الیواو  گه یاسترس داره، د ست،یهم تو کارش ن  یکه کلک ینیا

کردم و خودم عقب تر از   تشیگفتم و به داخل هدا ی نشونده بشم. در جوابش خوبم اهیفاش بشه و به خاک س  ی ممکنه همه چ

  می رو آماده کرده بود ز یگذاشتم. از قبل همه چ  خچالیرو هم تو  ینیریگلدون و ش   یتو  و اون وارد شدم. به آشپزخونه رفتم و گال ر

 هارو جلوشون بزارم.   ییصدام کردن، برم و چا ی وقت  د یو االن با

 

با عشق دو طرفه بود   یخاستگار نیشد االن ا ی م ی بغض کردم، چ نهیلحظه رو بب  نیدوست داشت ا شه یمامان که هم ی آور ادی با

نه با استرس آشکار  ، یلحظه ها با خوش  ن یشد زنده بودن و تو ا یم  ی شدم؟! چ ی زن سامان م یکلک  چیو بدون ه   و من واقعا

 آرام بخشش صدام کنه.   ی موندم مامان با اون صدا ینشستم و منتظر م  یم  نجایا ز، یشدن همه چ

 

آرزو   د یکه شا ی بود که االن تو غم مامانش بود، مامان یآسون تر از سامان ست، ین یز یراه چ نیدونستم آخر ا ی که م  یمن  واسه

دارم آرزوهاش    یکنه و من با خودخواه یبا من ازدواج م  ی خوشبخت ی. سامان داره با آرزو نهیبب یداشته سامان رو تو لباس داماد

دونم    یکنم. مامان، بابا، م  یرم به چند نفر ظلم م مامانش بوده باشه. من دا  یآرزو  ی روز ه ی د یشا هک  یی دم، آرزو ها  یرو بر باد م

اون دختر خوب   گهیبد شدم، بدم کردن. د یباشم، ول  ینجور یا نیدونم که انتظار نداشت ی م ن،یهست  یکه االن از دستم عصب

 ترسم.  یم انشیگذاشتم، که از پا ی دختر بد شدم و پا تو راه ه یمن  ستم،ین

 

رفتم. با   ییرایرو برداشتم و به پذ  یچا ی نیو بعد مرتب کردن لباسام، س   دمیرعنا خانوم رشته افکارم پاره شد؛ از جا پر یصدا با

رو   ییانداخت. اول از همه چا نییتفاوت که سامان نگاهش کوتاه بود و زود سرش رو پا  نیام شد، با ا ره یورودم نگاه هر پنج نفر خ

رو برداشت، فقط لحظه آخر نگاه   ییچا نییبا سر پا دم یرعنا خانوم بردم. به سامان که رس  ر،یردش آقا ا نعموش، بعد از او  یبرا

 بهم انداخت.   یکوتاه

 

. باالخره دست  د یچرخ ی و سامان م یچا  نیمبل تک نفره نشستم. مدام نگاهم ب ی گذاشتم و کنار ساحل، رو  زیم  یرو رو  ینیس 

مکث، قورتش داد.    هی قلپ از اون رو خورد، صورتش کبود شد و بعد   هی که   نید. همکر  کیبرد، فنجون رو برداشت و به دهنش نزد

تونستم از چشماش بخونم که   ی دو بار ابروم رو باال انداختم. م طنتیبهم انداخت که با ش  یبالفاصله سرش رو بلند کرد و نگاه

 کشه.   ی شده و داره برام خط و نشون م یچقدر حرص
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 حواسم رو به اون دادم.  ر،یآقا اردش  یصدا با

 کن.  ییدخترم سامان رو به اتاقت راهنما_

 

رسم وجود نداشت؟! آب دهنم رو قورت دادم و با   نیشد ا ی نبود، حاال نم ادم یقسمت رو   هی  نیاصال ا د؛یحرفش رنگم پر نیا با

رفته بود که آقا   ادم ینداخت. هنوز همونجور نشسته بودم و بار اون دوبار ابروهاش رو باال ا نیبه سامان نگاه کردم، که ا دهیپر یرنگ 

 گفتم:  جیو گ دم یساحل به سمتش چرخ  قلمهگفته. با س  ی چ ریاردش 

 ها؟!  -

 

 به سامان کرد.  یبا ابرو اشاره ا  ساحل

 کن.  ییآقا سامان رو به اتاقت راهنما گهیبابا م_

 

جلو افتادم. به سمت اتاقم رفتم و در رو   د یببخش ه یبلند شدم. سامان هم بلند شد و من با  م،یدرون  لیگفتم و بر خالف م یآهان

  زیو چشماش رو ر ستاد یباز کردم و به سامان اشاره کردم که اول اون بره تو و بعد اون، خودم وارد اتاق شدم. سامان وسط اتاق ا

 کرد. 

 ! ؟یبود ختهیر  ییاون چا ی تو یچ_

 

 رو باال آوردم و مشغول شمارششون شدم. انگشتام

 بود.  مویآبل  کممیزردچوبه، فکر کنم   کممی اه، یقرمز، فلفل س امم، نمک بود، فلفل  _

 

  ه ی اومد، من  یکه جلو م  ی قدم ه یشد. هر  کینگام کرد و بعد کم کم بهم نزد کمیرو باز کردم و نگاش کردم.  شمیبندش ن پشت

تم اومد. خواستم از طرف راست  به سم روزی لبخند پ ه یخورد و سامان با    واریرفتم، انقدر رفتم و رفتم که پشتم به د ی قدم عقب م
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  یزدم تو کار مظلوم باز  دم، یخودم بسته د  ی فرار، به رو ی همه در هارو برا ی داد. وقت ه یتک  وارید  هدر برم که زود دو تا دستش رو ب 

 و چشمام رو مثل گربه شرک کردم.  

 

 کنه گفت:   جادیتو حالتش ا ی رییتغ نکه یا بدون

 مظلوم بودنه!   اد، یکه بهت نم  یز یتنها چ -

 

 خودم رو تبرئه کنم گفتم: نکهیا  ی کرد. برا ی خودم رو مظلوم کردم که اخم گهید کم یشد و  زونیحرفش لبام آو نیا با

  ی عنیدوست داره، نخوره  نکه یا ی عنیتا ته بخورتش،  ی وقت  ،یز یخاستگارت نمک بر یچا ی تو د یبا  گنیکار کنم، م ی خب چ -

 دوست نداره! 

 

 .د یکش  یقیفس عمرو بست و ن چشماش 

 ! ؟یانجام بد  د یگفت تو با ی هر چ ی هر ک_

 

 دونه رو شونه اش زدم.  ه یبهش رفتم و  یغره ا  چشم

 برامون!  شهیخاطره م  ر،یسامان سخت نگ _

 

 نگام کرد و گفت:  یچپک

 کنه.  ریخدا آخر عاقبت من رو به خ -

 

 گفتم:  حیلبخند مل  هی با

 . شهیم  ریکنم باهات ازدواج کنم، آخر عاقبتت به خ  یاز امشب که من قبول م -



 عاشق مجرم

172 
 

 

دادم و منم   رونیبه خنده باز شد، دستاش رو از دو طرفم برداشت و به سمت تختم رفت و روش نشست. نفسم رو آسوده ب لبهاش 

کرد. مشکوک شدم به    یتاق رو نگاه محرف نشسته بود و داشت ا ینشستم. سامان ب ش یآرا ز یم یصندل  یبه دنبالش رفتم و رو 

به سمتم   دمیخودشه. با تعجب چرخ یسر جا  ی همه چ دمیکردم که د  یرو وارس   قرو جمع نکرده باشم و زود اتا یز یچ نکهیا

 : دمیسامان و پرس 

 ! ؟یکن  یاتاق رو نگاه م  ی نجوریچرا ا -

 

 باال انداخت. ی ا شونه

 انتظار نداشتم اتاقت انقدر مرتب باشه. _

 

 نگاش کردم و گفتم:  نهخصما

 به بعد داشته باش.  ن یاز ا -

 

  یزای. چمیدو هفته، کال در حال حرف زدن بود  نیهم نداشت بزنه، چون تو ا ی نگفت، حرف ی زیبه نشونه باشه تکون داد و چ یسر

هم دروغ بود، به دست آورد. با صداش حواسم رو جمع   شترش یاز من که ب ی ادیو اونم اطالعات ز   دمیدر موردش فهم  یادیز

 سامان کردم. 

 . رونیب م یبهتره بر م، یبزن میندار ی ما که حرف_

 

بار خودم جلوتر از سامان   ن یگفتم و از جام بلند شدم. لباسام رو مرتب کردم و به سمت در اتاق رفتم. بازش کردم و ا ی موافقم

 که عموش، آقا سلمان گفت:  میشد  ییرایوارد پذ  یی وتا. دادیرفتم و منتظرش موندم که ب  رون یب

 ! م؟ی کن ن یریدهنمون رو ش  -
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نشستم. آقا   میقبل  یگفتم. همه دست زدن و منم رفتم و سر جا ی انداختم و بله ا نییباشم، سرم رو پا ده یکه عمرا کش  یخجالت با

 کرد و گفت: ریدر آورد و به سامان داد. پشت بندش هم رو به آقا اردش  بش یقرمز از ج  یجعبه مخمل هیسلمان 

 . میعروسمون رو نشون کن ن،یاگه اجازه بد  -

 

 تکون داد. یهم سر  ر یاردش  آقا

 اجازه ماهم دست شماست._

 

تم رو گرفت و حلقه  آورد. دس   رونیرو ب فیساده و ظر  ی. سامان جعبه رو باز کرد و حلقه طال سادمیسامان وا ی شدم و روبه رو بلند 

شد و   دهیکش گهید ی بار بحث به سمت کارا نیگفتن و دوباره سر جام نشستم. ا  یرو تو انگشتم کرد. به دنبال هم مبارک باشه ا

 . می خونمون و قرار مدارا رو بزار ان یشام ب یآقا سلمان و سامان برا  گه، یشب د هی باهم قرار گذاشتن که 

 

 لبخند قشنگ، گفت:   هی سامان با  یرفتن کردن. موقع خداحافظ نشستن، بلند شدن و عزم  کمی بعد 

 ! یشیخانوم خودم م ی کم کم دار  گهید -

 

گرم، رفت. در خونه که بسته شد،   یخداحافظ هی حرفش تکون دادم، اونم بعد  د ییبه نشونه تا یحرفش زدم و سر نیبه ا یلبخند 

 شونه ام گذاشت و گفت:  ی. رعنا خانوم دستش رو رو دمیکش ی دادم و نفس آسوده ا ه یبه در تک

 تموم شد. ی و خوش   ریبه خ ی گفتم نگران نباش؟! خدارو شکر همه م ی د ید -

 

 و رو به همه گفتم:   دمیبه روش پاش  یلبخند 

 تشکر کنم!  ی دونم چطور ی از همتون، واقعا نم ی مرس  -
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تخت نشست. با   ی اتاق و اومد رو ی تو د ی بسته بودم که ساحل پربندش به سمت اتاقم رفتم. وارد اتاق شدم و هنوز در رو ن پشت

 .د یدستاش  رو به هم کوب جانیه

 رفت بهت بگم. کوفتت بشه!  ادم یها! اون روز  گرهیج یلیپسره خ نیا گمیم_

 

 براش نازک کردم.  یپشت چشم یشینما

 خوره!  ی آقامون چشم م ستا،یبد ن  یبگ  ییماشاال هی_

 

 و به سمتم پرت کرد. تخت رو برداشت   یرو  بالش

 خفه شو باو! _

 

 مثل جت بلند شد و گفت: یی هوی قه، یو بعد چند دق د یتخت دراز کش  یرو  بعدم

 ! ت؟یبپوشم من واسه جشن نامزد ی چ ،یی وا -

 

  ی جشن نامزد ی ک  ستیخورد. اصال معلوم ن یداشت غم لباس رو م  ن یو ا  یمونده بود تا نامزد  یتعجب نگاش کردم؛ هنوز کل با

 .می ریجشن نگ  د یباشه، اصال شا

 . میرینگ  یاصال جشن نامزد  د یباشه! شا یاصال ک  ستیحاال معلوم ن_

 

 حرص گفت:  با

کنم، خواهر برادر ندارم که، دلم به تو خوشه!   ی م ی زیدارم برنامه ر  یمن از اول خاستگار م، یرینگ  یجشن نامزد  د یشا وی چ یچ -

 نه من نه تو!  یرینگ 
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 باال انداختم. ی ا شونه

 ! شهیم ی چ مینیحاال تا بب_

 

تخت انداختم. امشب   یبگه که رعنا خانوم صداش کرد و اونم رفت. با رفتنش لباسام رو عوض کردم و خودم رو رو  یزیچ خواست

  یبار هر بار بستنش، چشما یحال و خسته شدم. چشمام رو بستم، ول  ی انگار که کوه کندم و واقعا ب دم، یکه من کش یبا استرس 

  یو حال خراب  یداریگرفت. انگار بازم شب ب ی حس عذاب وجدان من رو در بر م و بست  ی چشمام نقش م ی خوشحال سامان جلو

 که چرا انقدر بدم!  دمیکش ی کردم و عذاب م ی بازم به کار بدم فکر م د یبا م،یداشت

 

گناه   ینفر ب  هی  ی کرد و من مجبور به خراب کردن زندگ ی کردم و پهلو به پهلو شدم؛ کاش طمع انتقام چشمام رو کور نم  یپوف

شده و من با عاشق کردنش، اون   چه یمن باز  یوقته تو دستا  یلیکه خ  یگناه  یبود؛ ب  نیگناه تر  یسامان ب ن یب نیشدم. تو ا ینم

  ی اونجور که م ی ترسم که همه چ ی ترسم. م ی م رم، ی که دارم م  یراه ان یو پا  یباز ن یز آخر انا ایرو تو مشتم گرفتم. اما با تموم ا

 خوام تموم نشه. 

 

 *** 

  شبینگاه کردم، تا از مرتب بودنم مطمئن بشم. پر نه یآ یخودم رو تو   گه یبار د هی . دمیهم کش یرو زدم و لبام رو چند بار رو رژ

.  میریرو بگ  ی ماه بعدش عروس  ه یباشه و  یهفته نامزد  نیسامان و عمو سلمان اومدن و قرار مدارارو گذاشتن، قرار شد آخر هم

 . میرو آماده کن ی تا کم کم همه چ ی د جشن نامزدیواسه خر  می ر یم  می امروزم دار

 

و دم در رفتم که رعنا خانوم رو مشغول    دم یپوش زدم. کفشام رو   رونی رو برداشتم و از اتاق ب فم یزنگ خونه، ک یصدا دنیشن با

 کردم، سامان جواب سالمم رو داد و رعنا خانوم گفت:   یشدم و سالم کی. بهشون نزد دمیحرف زدن با سامان د

 ! نجایا د یایشبم واسه شام ب د یترانه، مواظب خودتون باش  نم یمادر، ا ناهاش یا -

 

 زد و مودبانه گفت:  ی لبخند  سامان
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 اونجا!  د یایشب شما ب هی شاالیعموم خونه تنهاست، ا ی ممنون، ول -

 

 !نجایا د ی ایب د یشب رو با ه یحتما  ی ول  ،ی باشه پسرم هر طور راحت_

 

 گفت و رعنا خانوم ادامه داد:  یچشم سامان

 . نیبه کاراتون برس  نیبر رم،یوقتتون رو نگ   گهیخب د -

 

. سامان استارت زد و راه افتاد و  میسامان شد  نیکردن ازش، سوار ماش   یو بعد خداحافظ دم یم رو بوس شدم و گونه رعنا خانو خم

 کرد، گفت:  یکه دنده رو عوض م  ی در حال

 من چطوره؟!  ی خب خانوم -

 

 ناز گفتم:  با

 ! شهینم ن یبهتر از ا د،یحاال که آقاشون رو د -

 

 باز شد. ی ابروش رو باال انداخت و لباش به لبخند جذاب سامان

 خانوم! یبا احساس شد _

 

 زدم.  ی لبخند  متقابال 

 ! شمیبا احساس ترم م_
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  نیماش  یفضا  یتو  ی آهنگ عاشقونه ا ینگفت، به جاش دست برد و دستگاه پخش رو روشن کرد که صدا  یز یچ گهیو د د یخند 

 . د یچیپ

 

سامان   م، یشد  اده یپ یی پارک کرد. دو تا نگی پارک یرو تو  نیو سامان ماش  م ید یرس  د یموندن، به مرکز خر  کیتو تراف کمی بعد 

  یکت و شلوار م   د یو هم سامان هم با دمیخر  یم  یلباس واسه نامزد  د ی. هم من بامی دستم رو گرفت و باهم به سمت مغازه ها رفت

 . میهم داشت گهید  یدایخر  یو کل د یخر

 

کردم   ی رنگ نظرم رو به خودش جلب کرد. داشتم بهش نگاه م یاس یلباس  ه یمغازه به اون مغازه رفتن،  نیگشتن و از ا  یکل بعد 

 لحن ناله مانند گفت:  ه یکه سامان به 

 ! یانتخاب نکرد یچ ی هنوز ه میگرد   یم  میساعته دار هی زود انتخاب کن،  یدوست دار ی ترانه جون هر ک -

 

 دم و گفتم: انگشت لباس رو نشون دا با

 رنگ خوشکله!  یاس یانتخاب کردم؛ به نظرم اون لباس  -

 

  ایما  دنیدختر جوون بود و با د  هی و به داخل مغازه برد. فروشنده  د یشدن و دستم رو کش یحرف چشماش چراغون نیبا ا سامان

لحن خشک و مغرور    هی اس کرد و با به لب ی کرد. سامان اشاره ا  یبهتره بگم سامان، گل از گلش شکفت و بلند شد و با عشوه سالم 

 گفت: 

 . د یاریخانومم ب ی لطفا اون لباس رو برا -

 

اومد،   ی جلف بدم م ی دخترا ن یو لباس رو برام آورد. چقدر از ا د یرو پرس  زم یپنچر شده بود، سا نیا دن یکه با شن  یدر حال دختره 

لحن پسره    نیکنن. انتظار دارن با ا  یشن و صداشون رو نازک م  ی خود م ی از خود ب ننیب یپسر رو م  هی تا  ی چ یعن یآخه 

وقت حوصله نداشتم  چیاومد، ه ی از پرو لباس بدم م شهیو به اتاق پرو رفتم؛ هم م عاشقشون بشه؟! لباس رو از دستش گرفت

 و دوباره بپوشمشون.  ارمیلباسارو در ب
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شد و الزم نبود که   ی از بغل بسته م پشی . خداروشکر ز دمیو پوش رنگ ر  یاس یخودم رو در آوردم و لباس  یلباسا  یحوصلگ  یب با

  یم  بیعج دمیشده بود و به پوست سف یعال تینها  یبه خودم انداختم، لباس تو تنم ب یسامان رو صدا بزنم تا برام ببندتش. نگاه

  یاس ینازک به رنگ  ر یحر ه یدامنش  ی شد. رو یتنگ بود و از اونجا به بعد دامنش گشاد م  کمربود که تا  یاومد. مدل لباس جور 

 داشت که دنباله لباسم بود. 

 

 سامان اومد.  یخودم بودم که چند تقه به در خورد و پشت بندش صدا محو

 ! ؟ید یترانه پوش _

 

 گفتم که ادامه داد: ی به خودم انداختم و آره ا یا گه ید نگاه

 .نمتیباز کن تا ببپس در رو  -

 

و   نییخشکش زد و محوم شد. چند بار از باال به پا دنمیدر آورد تو و با د  ی باز کردم. سامان سرش رو از ال کم یبردم و در رو  دست

 ژست گرفتم.  هی مدال دستم رو، رو کمرم گذاشتم و   نیو بعد مثل ا دمیدور چرخ  هی رو باز کردم و   شمیبلعکس نگاهم کرد که ن

 ! چطوره؟_

 

 کرد، آب دهنش رو قورت داد و گفت:  ینگام م رهیکه هنوز خ ی حال در

 رو بردار!  نیهم ه، یعال -

 

کردم و   ی بودم، خسته شده بود. تک خنده ا ده یمغازه به اون مغازه و بلعکس کش  نیلحنش خنده ام گرفت؛ بدبخت رو انقدر از ا از

 نگاه کردم که صداش در اومد. نه ییخودم رو تو آ گه یبار د هی

 زبون داشت تا االن زبون وا کرده بود.   نهیترانه زود باش، به خدا آ_
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 کردم و گفتم:  یاخم

 خوشکل خدارو نگاه کنم؟!   یاز مخلوقا ی کی ی زار ی چرا نم -

 

 نگام کرد.  سیف  پوکر

 فقط زود باش. _

 

 بندش هم صداش رو آروم کرد و گفت:  پشت

 ... رمیگ  یساعته با عشوه هاش رو مخمه رو م  هی ختره رو که د  نیرم هم ی وگرنه م -

 

 چشمام امده بودن رو کنار زدم.  یتار از موهام رو که جلو  چند 

 ! قیهر چه ال قیبهتر، خال_

 

 کرد.   زیرو ر چشماش 

 !یاحساس شد  یب_

 

 به گردنم دادم.  ی ادا و اطوار قر با

 .شمیاحساس ترم م ی ب یبگ  نارویا_

 

 ببندمش گفتم: نکه یر رفتم و قبل ابندشم به سمت د پشت
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 من اومدم.  ،یحرف بزن  ن یبا ا کم یحاال برو تا تو  -

 

  ی خودم رو تنم کردم و بعد مرتب کردن موهام و شالم رو یکردم. لباسا  زونشیدر رو بستم. لباس رو با دقت در آوردم و آو بعدم

اومدنم، نگاه هر دو به سمت من برگشت. از چهره کالفه سامان معلوم   رون یاومدم. با ب رون یسرم، لباس رو برداشتم و از اتاق پرو ب

 خورده.  یزده و مخش رو م  یاالنش دختره داشته ور م  نیبود تا هم

 

 به لباس  کرد و گفت:  یخودم رو گرفتم که نخندم. نگاه ی زار به دختره اشاره کرد، که به زور جلو یحالت با

 !؟ یخوا  یرو م  نیهم زم یعز -

 

 آره! _

 

 پولش رو در آورد و کارت رو به طرف دختره گرفت.  ف یگفت و ک  یا باشه

 .د ییبفرما_

 

 پاره کردن کرد.  که یشروع به تعارف ت دختره 

 !ی، واسه شما مجانقابل شمارو نداشت_

 

 با اخم گفتم:  اد،یکوتاه نم دم ید ی گرفت و وقت یکم کم داشت حرصم م   گهید

 .می دار  یمهم تر  ی من و نامزدم کارا د،یخانم لطفا زود باش  -
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 نی. همونطور که به سمت ماش میاومد  رونینگام کرد و کارت رو از دست سامان گرفت. کارش که تموم شد، زود از مغازه ب یچپک

 غر غر کرد.  یلب  ر یسامان ز م،یتوش بزار دارو یتا خر م یرفت یم

. حاال اون  گهی ! پنجاه تا لباس گذاشته جلوم و داره از جنسشون مرهیساعته داره با حرفاش رو مخ من راه م هی  ،ی دختره لب شتر_

 ...شنی با عشوه جذاب مدخترا گفته   نیبه ا ی دونم ک یانداخت. نم یرو اعصابم خط م  غوش ی ج غ یج ی رو اصال ولش، صدا

 

گفت و   یخندم، رو آب بخند  یدارم م ینجور یمن هم د ید ی خنده که با اخم به سمتم برگشت. وقت  ریزدم ز یغر غراش پق  وسط 

رفتم، در   نینشسته بود. به سمت ماش  نیماش  ی که تو دمش ید دم،یکه رس   نگیو ازم جلو افتاد. به پارک د یبه قدماش سرعت بخش

 زود گفت:  ه بگم ک ی زیتم و خواستم چرو باز کردم و نشس

 کنما!  ینفله ات م زنمیم ی بخند  -

 

نگاش رو از رو به رو برداره،   نکهیزنگ خورد. بدون ا شیکه گوش  می دادم. تو راه خونه ما بود انیحرفش به خنده هام پا نیا با

 گفت: 

 زنه.   یزنگ م ه ی ک ن یترانه بب -

 

 بهش کردم.  یرو برداشتم و نگاه یگوش 

 .د یفر_

 

 جواب بده._

 

  یحرف زدن، چهره سامان تو هم رفت، هر چقدر سع کمیرو جواب دادم و به گوش سامان چسبوندم. سالم کرد و بعد  یگوش 

کرد و   ی تو هم، خداحافظ یکم و نا واضح بود. سامان با اخما یلیخ  د یفر ی رو بشنوم، نتونستم، چون صدا د یفر ی کردم حرفا

 :دمیقطع شد. با تعجب پرس  یگوش 
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 شده سامان؟!  ی زیچ -

 

  نیداشت ب  یاز جا کنده شد و سامان با سرعت سر سام آور  نیپدال گاز فشار داد. ماش  ی به نشونه نه تکون داد و پاش رو رو یسر

 . چشمام رو بستم و داد زدم: د یکش ی م ییال نایماش 

 ! واش ی -

 

که ترمز کرد، به سمت جلو پرت   نی. ماش مید یبه خونه ما رس  ، یکم یل یتوجه به حرفم به کارش ادامه داد و تو مدت زمان خ یب

اومدم،   رونی ب یو از اون حالت منگ  ی مکث، وقت قه یبخوره. بعد چند دق شه یو نزاشتم سرم به ش  دمی زود به خودم جنب ی شدم، ول

 ر هم گفتم: و پشت س  یبلند  یبرگشتم سمتش و با صدا

  ی مثل آدم رانندگ یکن  ی م ی ! رانندگیداد  یبه کشتنمون م ی دست یدست یداشت  ،ی بود کرد ی چه کار ن ی! ا؟یا  وونهی مگه تو د -

 ! یکن دو قطب

 

 حرف به جلوش زل زده بود، با تموم شدن حرفام برگشت سمتم و گفت:  یکه ب سامان

برنگردم. اگه بتونم   گهیهفته د هی مهم دارم، امکانش هست تا  تیمامور ه ی و االن به من زنگ زدن که   مونهیآخر هفته نامزد -

 .شمیبرم که شرمنده همه م د یاگه نتونم مجبورم و با ی کنم، ول ی کنسلش م

 

تونم صبر کنم، تا   ی نم گهی. دمیموند  ی هم منتظر م گه ید  کمی د ی! باریحرفاش اخمام تو هم رفت، بازم نقشه عقب افتاد، بازم تاخ با

تونستم بگم که به خاطر عقب افتادن نقشه اخمام تو هم    یرو به سامان بگم، نم نایتونستم ا ینقشه عقب افتاده! نم ی کلاالن 

 .م رفته. پس روم رو ازش گرفت

 خطرناکه؟! _

 

 شد. ره یداد و به جلو خ ه یتک  یصندل ی پشت به
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 خودش رو داره.  یخطرا کیهر چند کوچ ت،یشغل من سراسر خطره، هر مامور_

 

 تو گلوم نشوندم.  یضبغ

 ها رو تحمل کنم؟!  ی نگران نیپس من چطور ا_

 

 سمتش برگشتم و ادامه دادم:  به

 کار کنم؟!   یچ ه ینگرانم، واسه بق ی نطوریو من ا تته یمامور  نیاول نیسامان ا -

 

به صورتش   یبره. دست د یبه اجبار با ی بره، ول تیمامور نیرقمه به ا چیمعلوم بود خودشم کالفه است و دوست نداشته که ه سامان

 و به سمتم برگشت. صورتم رو تو قاب دستاش گرفت و گفت:  د یکش

 گردم.  ی بر م نگران نباش، مطمئن باش که سالم  ی ول  نه،یبوده و االنم هم نیشغل منه، قبل تو ا نیکه ا ی دون ی م -

 

 .د یاز گوشه چشمام چک یشیقطره اشک نما  هی رو بستم و چشمام

 .دوارمیام_

 

شدم و به سمت خونه رفتم. در رو به زور    اده یپ نیمن بودم که زود از ماش   نیو بعد ا دتم یچند لحظه کوتاه،  بوس  ی آن، برا ک ی تو

ام رو بهش   هی نکردم. در اتاق رو که بستم، تک ی توجه چ یرعنا خانوم ه ی زدنا یباز کردم و با سرعت به سمت اتاقم رفتم و به صدا

  یوقته مرتکبش شدم و دارم تو  یلی که خ  یحالم از خجالت نبود، از احساس گناه بود، از گناه  ن یدادم و چشمام رو بستم. ا

  یحس چیانتقام، ه  یبرا  لهیوس  ه یقرار گرفته که به جز   یدر برابر من ی زنم. سامان حسش نابه، پاکه، ول ی باتالقش دست و پا م

 بهش ندارم.
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که    یدست عشق چه یبشم، باز چه یراه منم باز نیآخر ا نکهیترسم از ا یم  دم؛یکش قیلبام گذاشتم و چند نفس عم ی رو رو دستم

. من  رهیسلطه خودش بگ  ر یکنه و من رو ز ان یحس تو دلم طغ نیا نکهیترسم از ا  یکردم. م چه یاالن خودم سامان رو با اون باز

جدان و   یمنه ب ه ی د یکار باشم. من بااگه گناه ی حت رم، یعذاب وجدان بگ  د یباشه، نبا نیراگه اون عاشق ت یعاشق بشم، حت د ینبا

عشق رو    ی تموم قانونا د یبا ، یکنه و تو عاشق ی م ی قانون باز یچون اون ب  شه،یوقت عاشق نم چی مجرم ه هی احساس بشم،  یب

 . یمن اسمم مجرمه و رسمم قانون شکن  یکنه، ول تیرعا

 

با   قینفس عم هی شده بودن رو، با پشت دستم پاک کردم. بعد  یجار یدونم ک  ی که نم ییدر اتاق به خودم اومدم و اشکا یصدا با

  ی اش شدم. با تعجب ره ی از دستش گرفتم که متوجه نگاه خ داروی. خردمید  دایلبخند در رو باز کردم که رعنا خانوم رو با خر هی

 شر رفتار کنم.  یایانروش ت  هکردم ب  ی نگاش کردم و سع یساختگ 

 ؟ی! نکنه عاشقم شد ؟یکن  ی نگام م ی شکل نیوا رعنا خانوم چرا ا_

 

 زد و به چشمام اشاره کرد.  یخانوم لبخند تلخ  رعنا

چشمات رو    ی غم تو ی خوا ی خندونت م  ی کنه، با لبا ی رو منعکس م  ت یمونه که تموم احواالت درون ی م نه یآ  هیچشمات مثل _

 . زنیهمه چ  یایچون اون چشما گو  ،یتون  ی نم یول  ، یانکار کن

 

تظاهر به شاد   رونیو از ب  ی . از درون داغونستینقابه و دلت شاد ن هیواضح بهم گفت که خنده رو لبات  ی لیرو گفت و رفت؛ خ نیا

 شکونن. ی کنن و دارن کمرش رو م ی م ین یکه غماش رو دوشش سنگ   د یچقدر بدبخته، فهم ایکه تان  د ی. اونم فهمیکن ی بودن م

گوشه اتاق پرتشون   ه ی  نمیجا بزارم، نداشتم و به خاطر هم هی مرتب  دارویخر نکهیحرف در رو بستم و به اتاق برگشتم، حال ا یب

تخت پرت کردم و   یحوصله شال رو کنارم، رو  ی. بسادنیوا خیکه موهام س  دم یتخت نشستم و شالم رو از سرم کش  یکردم. رو 

 زمزمه کردم:   لب ر یخودمم با همون لباسا ولو شدم و ز

 لعنت به سرنوشت که قصه ام رو انقد بد نوشت.  -

 

 *** 
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جز من فلک    یاومد کس ادم یبره بازش کنه، که  یک یرفت. همش منتظر بودم  ی م ورتمه ی زنگ در خونه، رو اعصابم داشت  یصدا

آب بردم و شسته نشسته به سمت   ری دستم رو ز ی ظرف ساالد انداختم و هل هلک ی . چاقو رو با حرص توستینه نزده تو خو

بلند داد   ی. با صداد یکوب ی داد و از اون ورم محکم در رو م  یزنگ رو فشار م   تامون داش  ی که پشت در بود، ب ی . کسدمیدو  رون یب

 زدم: 

 اومدم، اومدم!  -

 

  ی هر چقدر م ی گشتم، ول اطیح یها  یی خونه رو در آوردم و دنبال دمپا ی تو یها  ییخرابه! دمپا خدا شهیکه هم  فونمیآ نیا

 زد. حرصم گرفت و بلند گفتم:  ی کردم، طرف پشت درم همش در م  ینم داش یگشتم پ

 کنم.  دایصاحاب رو پ ی ب یی دمپا ن یبزار ا گر یدندون رو ج  قهیدق ه یدِ  -

 

کردم و   دایرو پ ییرفتم که دمپا یداشتم از کوره در م  گه یزد. د یدر رو م  شتر یشد و ب ی تر م یطرف انگار با حرص من جر ی ول

که پشت دره رو به   ی خوردم. قشنگ خودم رو آماده کرده بودم کس یو چند بارم تو راه سکندر  دمی به سرعت به سمت دروازه دو

 شسته شده، خفه کنم.  مه ین  فیکث  یتادس  نیبا هم رمیمحض باز کردن در، بگ 

 

که پشت   یکس  دنیقرار بدم که با د تیپر در رو باز کردم و بالفاصله هم دهنم رو وا کردم که کل اموات طرف رو مورد عنا یتوپ با

 کردم که گفت:  یدره، دهنم همونطور باز موند. با تعجب و دهن باز داشتم نگاش م

 تو؟!  ام یب ی زارینم -

 

بهش   یوارد شد. سالم  ش،ینظام یدر کنار رفتم. سامان با همون لباسا  یحرفش به خودم اومدم، دهنم رو بستم و از جلو  نیا با

 نگاه به خونه ادامه داد:  هیکردم که متقابال سالم داد و بعد 

 خونه است؟!  ی ک -

 



 عاشق مجرم

186 
 

 فقط خودمم!  ،یشکیه_

 

 نگام کرد.  یپرسش

 کجان؟!  هی بق _

 

 ، جواب دادم: بستم یکه در رو م ی حال در

 تو شهرستان، منم حوصله نداشتم و تو خونه موندم.   المونیاز فام  یکی هر سه تاشون رفتن خونه  -

 

 هاش رو باال انداخت و سرش رو تکون داد. به لباساش اشاره کردم و گفتم:  ابرو

 ! ؟یبرگشت ت یتازه از مامور -

 

 به خودش کرد و گفت: ینگاه

 لم برات تنگ شده بود. ! دنمی آره، اومدم اول تورو بب -

 

من عاشق نبودم که دلم    یرفت، ول ی م یلی و ی لیمثل سامان، دلش ق یحرفا از زبون کس  نیا دنیمن بود، با شن ی جا یهر ک  االن

 حرفا بلرزه. زبونم به طور خودکار به گفتن دروغ باز شد. نیبا ا

 خاموش بود.  ی زنگ زدم، ول ت یهم به گوش  یزد. چند بار یبرات تنگ شده، همش دلم شور م یل یمنم دلم خ_

 

 رو در آورد و به خودش اشاره کرد.  کالهش

 و سالمم.  حیکه صح  ینی ب یم  یول_
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 خدارو شکر._

 

 کرد و به سمتم اومدم.  زیرو ر چشماش 

 بوده!  یواسه چ تیدونم نگران یمن م   یول_

 

 : دمیتعجب پرس  با

 ! ؟یواسه چ -

 

 و دستاش رو دور کمرم حلقه کرد.  د یرس  بهم

 ! گهید  شهیم نیهم ی کن ی از من خداحافظ نکه یبدون ا  ، یکن ی و فرار م ی شیمثل برق گرفته ها پا م  ییهو ی یوقت_

 

که اصال   ینداشتم که بگم. سامان فرارم رو بر حسب خجالتم گذاشته بود، در حال  یز یکنه، چ ی داره به اون روز اشاره م دمیفهم

 موهام نشوند. ی رو یمکث، بوسه ا  کم یانداختم که چونه اش رو سرم گذاشت. بعد  نییحرف سرم رو پا یطور نبود. ب  نیا

 از تنم در رفت.  تی کل مامور یخستگ  شیآخ_

 

 حرف ازم جدا شد که زود گفتم:  نیگفتن ا با

 قهوه؟!  ای  یخور  یم  ییچا -

 

 به دستام کرد و گفت:  ینگاه
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 ! هی نجوریدستات چرا ا  ،ییچا -

 

 باال انداختم.  یشونه ا دنشونی به دستام کردم و با د  ینگاه

 کردم.   یداشتم ساالد درست م_

 

 نگاش کردم و گفتم: زی در زدنش، ت ی آور ادی با

 نه؟!  ادی چه مدل در زدنه؟! از حرص خوردن من خوشت م نیا -

 

 . دمیحرصت م ی وقت  دهیم یحال کی_

 

 شدم.  یی چشم غره بهش، به سمت خونه رفتم و مشغول حاضر کردن چا هی با

 

 *** 

 

 که توجه سامان بهم جلب شد.  دمیکش  یا ازهیخم

 ؟ یکار کن یچ  ی خوا ی م شگریدست آرا ریتحمل کن، االن ز  کمی! ایبخواب یر ینگ  یترانه وسط عروس _

 

 و گفتم:  دم یرو مال چشمام

  شگاهیبعد آرا شگاه،یآرا ام یکردن تا ب دارمیبودم. صبح زودم که ب داریتا نصفه شب ب شبیدرکم کن، د کم ی اد، یسامان خوابم م -

 . شهیتموم م  نایو تازه نصفه شب همه ا یو تاالر و مراسم عروس  ه یهم که آتل
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 .ستیپاش بند ن  یرو  یاز خوش  ی کس ش یروز عروس  ؟ی ستین یدختر  چ یتحمل کن! تو چرا مثل ه کم یروزه،  هی_

 

نباشه، از نظر اون   یباز  هی که واقعا خوشحال باشه. ازدواجش فقط  ستیپاش بند ن یرو  شیروز عروس  یخوش بود؛ کس دلش

 فتم: گ  نایانتقام بود. با وجود همه ا یبودم، روحم پ ی اون زندگ ی من فقط جسما تو  یول م، یکرد یرو شروع م  یزندگ  هی  میداشت

  شیکه روز عروس  ه ی. وگرنه ک ادیخواب بودم و خوابم م ی چند روزه ب  ن یا کمیفقط  ستم، یپام بند ن  یرو  ی اون که بله، از خوش  -

 کنه خوشحال نباشه. ی که داره م ی ریکه از کار خ ه یخوشحال نباشه، ک

 

 حالت استفهام نگام کرد.  به

 ! ر؟یکار خ_

 

 به نشونه آره تکون دادم.  یسر لکسیر

 کنم.  ی! من با ازدواجم با تو دارم خوشبختت م ست؟ین ریمرد کار خ  هی مگه خوشبخت کردن _

 

 نگام کرد.  یچپک

 نگو!  یچ یه شگاهیبه آرا دن یبخواب و تا رس  ریهمون بگ  ،یی پررو یلیخ_

 

  ی م یخوشحال د یخوابم گرفته. امروز رو با یدونستم چشمام رو ببندم فرت  یشدم. م رونیزدم و مشغول نگاه کردن به ب  یلبخند 

داشته باشم.    یبعد گرفتن انتقام، چه حال ست یو معلوم ن مه یبار عروس  ه ی ن یباشه، هم ی کردم، باالخره ازدواجم به خاطر هر چ

کردن ادامه    یدور تنها به زندگ   یجا ه یکنم و  ی فرار م ای. ستیدر کار ن  یا  گهیازدواج د وشوهرمه    نیو آخر ن یسامان اول گهید

 کنم.  ی م یخودکش شه،یم م یداره اوضاع وخ  ی ادیز  دمید  یوقت ایدم،  یم
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از خدا و هر   ی امانت هی من امانت بود،  شی جون پ نیزدم، ا ی حرف م ی افکارم زدم. چه راحت داشتم از خودکش نیبه ا یپوزخند 

گناه هم بشم. با توقف   ن یمرتکب ا د ی نبا گه یگناهکارم، د ی فشد. به قدر کا ی زدم، حق النفس حساب م ی که بهش م یبیآس 

شدم   اده یپ ن یاومد. از ماش  ی به نظر م یخوب شگاهینگاه کردم. آرا  م،یو وقت گرفت م یاومد  ش یکه چند روز پ یشگاهیبه آرا ن،یماش 

و   یصندل  هی  ی استقبال گرم، نشوندم رو ه یبعد  شگرهیشدم. آرا شگاهیوارد آرا الم، یاز سامان و برداشتن وسا ی و بعد خداحافظ

 مشغول شد.

 

  یموند، درد م  ی حالت م ه ی تو   ادیبود خوابم ببره. گردنمم چون ز کیاون قدر حوصله ام سر رفته بود که نزد شگر،یدست آرا ریز

مدل باز درست    هی رو  تموم شد و سراغ موهام رفتن. موهام  شم یبه صورتم، کار آرا یشیآرا لیوسا دنیمال  یگرفت. باالخره بعد کل 

بود. موهام رو رنگ کرده بودم و   د یاز اونجا چند تا برگ سف ی به کنار سرم ساده بود، ول د یرس  یتل زد که تا م هی کرد و از پشت 

 مدل مو هم محشرم کرده بود.   ن یاومد و ا ی به صورتم م یلیرنگشون خ

 

از   یکی که اونجا بود رفتم. لباسم رو در آوردم و به کمک  ی اتاق هی بلند شدم و به  یصندل ی تموم شدن کار موهام، از رو بعد 

و به خودم نگاه   دم یخاص بود و تو تنم واقعا خوشکل شده بود. چند تا دور چرخ ی لی. مدل لباسم خدمیپوش  شگر، یآرا یشاگردا

دادم که کارم   ی زدم و خبر م ی به سامان زنگ م د یدل کندم. با  نهیخوشکل شدم، از آ  الکام  نکهی کردم. بعد مطمئن شدن از ا

 . ادیتموم شده و دنبالم ب

 

برگشتم. همه   شگاهیآرا  یگذاشتم و به سالن اصل فم ی ک ی به سامان، اون رو تو ام یبرداشتم و بعد فرستادن پ فمیک  یرو از تو  یگوش 

رو باز    شمیداده باشن، ن  تابیکه بهش ت یمثل خر  فای تعر  دنیکردن، منم با شن  یم  فی محوم شده بودن و داشتن ازم تعر دنمیبا د

کرد. مشغول چت با    فیازم تعر یساحل فرستادم که کل  ی توپ گرفتم و برا ی نشستم و دو تا سلف ای از صندل یکی  یکردم. رو  یم

بودم و منتظر   سادهی. شنل رو واسم آوردن و روم انداختن. وسط سالن واد یریساحل بودم که خبر دادن داماد اومده و حجاب بگ 

 جلوم ظاهر شد. زی بودم که باالخره دو تا کفش براق و تم لمبردار یسامان و ف 

 

مانع شد و تا سامان بهش شاباش نداد، نزاشت. سامان شنل رو   رهشگ ی که آرا  ارهیب نییدستش رو جلو آورد تا شنلم رو پا سامان

که فقط خودم بشنوم،   ی جور ی لب  ریصورتم رو نگاه کرد و ز یمحو صورتم شد و تک تک اجزا قه یچند دق  دنم یآورد و با د نییپا

 گفت: 
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 ! یشد  یعال -

 

 زدم و مثل خودش زمزمه کردم:   یحی مل لبخند 

 نه به اندازه تو!  -

 

 گفت:   یبلند  ی شد و با صدا تیپاراز ک، یصحنه رمانت  نیتو ا لمبردار ی کاشت. ف میشون یرو پ یبوسه ا  اومد و جلو

 بود!  یبود، عال یعال -

 

شد و   ی م ر یداشت د  گهید  د یگفتم که سامان تو گلو خند  ی کوفت ی لب ری خوردم و ز یبلندش تکون یبود، از ترس صدا یی هوی چون

  رونی. چند بار بمیاومد  رون یب شگاهیدست تو دست هم، از آرا ،ییشنلم رو مرتب کرد و با سامان دوتا شگر،یآرا نمیبخاطر هم

 . ادیدر ن  لمبرداریف یتا صدا  م، یکرد رار شدنمون رو تک نیاومدنمون و سوار ماش 

 

در تاالر   یکه جلو  ست یبود، عروس شدم و شوهر کردم. مامانم ن یبیکردم. چه احساس غر تیبه جمع یبه تاالر، نگاه دنیرس  با

تو   دم، یوقت شوهر نم چ یگفت تو رو ه ی گلم که م ی بابا ست،ینگام کنه، بگه دخترم عروس شده. بابام ن ی اشک یو با چشما  سهیوا

بره که کم براش   ی که قربون صدقه دختر  ستیهم ن یمامان صبر  ت یجمع ن یا نی. بستیاونم ن ، یخودم بمون  شیتا ابد پ د یبا

 تنهام، فقط خودمم و خودم.   یتنها  نجاینکرده. ا ی مادر

 

هم دل نا    هی دونم گر ی گلوم جا خوش کرده. م  یبودن، تموم جونم رو در بر گرفته. بغض به قصد رسوا کردنم، تو  میتی احساس 

ز من گرفت و فقط من و جا گذاشت. سراسر غم متنفرم، متنفرم که پدر و مادرم رو ا یزندگ نی کنه؛ از ا  یآرومم رو آروم نم

گرفته،   شی بابا که دلم آت  یی مامان؟ کجا  یی کنم؟! کجا چه یرو باز یکی انتقامم  ی برا رم که من ب نیبود؟! ا ی کار تو چ نیحکمت ا

 ترکه.  ی همه خوشحالن و من دلم داره از غضه نبودنتون م
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کنه. دست بردم و دست   ی حرف به رو به رو نگاه م ی قورت دادم. متوجه سامان شدم که ب یو بغضم رو به سخت دم یکش یآه

 مشت شده اش رو گرفتم و آروم صداش کردم: 

 سامان؟!  -

 

 بگم، گفت:  یز یچ نکه یداد. قبل ا رون یو آه مانند ب د یکش  یق یعم نفس

زود بود واسه رفتنشون، کاش مامان و بابا بودن و   یل یگرفته! دلم واسه مامانم و بابام تنگ شده. خ  ی لیترانه، دلم خ ی دون ی م -

 کردن.  یم   لیام رو تکم یامشب خوش 

 

  شی. با حرف بعد دهیرو کش یپدر و مادر  ی بود، اونم درد ب م یتیکردم؟! اونم  ی کار م ی پسر داشتم چ نیبغض کردم، با دل ا بازم

 . د یکش ش یقلبم رو به آت

ام از وجود توئه!   ی تموم خوش  شه،ینور م یو ب  ک یتار ام یدن ینباش  ،یاز وجودم شد  ی جزو گهی! دیبعد عموم، تو تموم دار و ندارم_

 وجود نکن.  ی وجودم رو ب

 

نتونستم مقاومت کنم. با حرفاش شکستم، سامان وجودش رو تو وجود   گه ینتونستم بغضم رو قورت بدم، د گه یدر اومد، د اشکم

  نینداره! من ا گه یکه د یتیخوره از انسان یمتنفرم، حالم به هم م  ایتان نی کنم؟! از ا ی کار دارم م یدونست و من... . من چ ی من م

  ی و داشت و من ب ی ادیز ی تایمسئول ،یک یسخت باشه. عاشق کردن   نقدر یکردم ا ی فکر نم خوام،  ی حال به هم زن رو نم یایتان

 . تممیقاتلم، چون باعث مرگ وجدان و انسان ه یبودم. من   نیتر  تیمسئول

 

. رعنا خانوم  دمیکش  نییرو پا شه ی. با پشت دستم اشکم رو پاک کردم و ش میخورد، به خودمون اومد  نیماش   شهیکه به ش  یتقه ا  با

 کرد و گفت:  یسالم

 . د ینگه داشت نجایوقته ا یل ی! خد؟یش  ی نم ادهیچرا پ -

 

 ! میشیم  ادهیاالن پ_
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دستش    یدر سمت من رو باز کرد و دستش رو به سمتم گرفت. دستم رو تو  ن،یشد و بعد دور زدن ماش  اده یحرفم سامان پ نیا با

و با دست  شدم، که سامان کمکم کرد و دامن لباسم رو درست کرد. دستم رو دور بازوش حلقه کردم   ادهیپ نیگذاشتم و از ماش 

  ی و واقع  هیلبخند تصنع   می دونست ی که هم من و هم سامان م میرو لبامون نشوند  ی ند ام دست گل رو محکم تر گرفتم. لبخ گهید

 .ستین

 

عروس و   گاهیو به جا م یلبخند به همشون خوشامد گفت  هی زدن. با   یو دست م دن یکش ی هو م دن،یرقص یم  یبا خوشحال تیجمع

 که ساحل زود خودش رو بهم رسوند و بعد سالم کردن به سامان، رو به من گفت:  م، ینشست سادنیوا  کمی. بعد  می دوماد رفت

 ! اریترانه کفشت رو در ب -

 

 تعجب نگاش کردم.  با

 !؟یچ_

 

 !اریکفشت رو درب گمیم_

 

 :دمیپرس  گه ید بار

 ! ؟یواسه چ ی دونم متوجه شدم، ول  ی م -

 

 نشست و گفت:دسته مبل  ی رو

 .سمیبنو رش یخوام اسمم رو ز ی م -
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  ریدلش رو نشکنم، کفشم رو در آوردم که ز نکه یا ی اعتقاد داشتن. برا ینگاش کردم. به چه خرافات  سیحرفش پوکر ف نیا با

خوند و فوت کرد. کفش رو   یلب ری ز یزیچ  هی کفش، پنجاه بار اسم خودش رو نوشت. بعد تموم شدن کارش، چشماش رو بست و 

 به سمتم گرفت و گفت: 

 بکش، تا اسم من پاک شه.  نیکفش رو محکم رو زم یترانه راه که رفت  -

 

 ساحل! ی خر یلیخ_

 

 گفت:  لکسیر

 به تو رفتم.  -

 

 و رو به ساحل گفت:  د یخند  سامان

 .شمینم  فش یدمت گرم، من که حر -

 

و   میبه هر دوتاشون رفتم و کفشم رو پام کردم، که همون لحظه چند تا پسر به سمتمون اومدن. با سامان بلند شد  یغره ا  چشم

در   ی باز وونه ید  ی ادیهم به سامان خل مشنگ رفتن، چون ز یکه دوستاشن و کل دم یسامان فهم یاز حرفا  م؛ یبهشون سالم کرد 

 . ارمیدر نم  یباز وونه یآرومم و اصال د یلیآوردن. حاال انگار من خودم خ

 

پاشو،   ن،یبش ی . همیشد  ی گفتن و ما دوباره بلند م  یم  کی اومدن و تبر ی م گه یچند نفر د م،ینیبش میاومد  یرفتن اونا تا م بعد 

که   می. با سامان مشغول حرف زدن بود نمیتموم شد و تونستم بش  کاینداشتم، که باالخره تبر سادنیوا  ینا گه یپاشو! د ن،یبش

 م. یوسط و برقص  می صدامون کردن تا بر

 

 . میخورد  ی آروم آهنگ تکون م تمیو من و سامان با ر د ی چ یسالن پ یتو  ی آهنگ آروم
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 دارالمجانینت   شده تهران

 تو  بی  میشوم  اُبالی  ال من

 نیست ممکن که   احوالم توصیف

 تو  بی  میشوم حالی  چه گاهاً

 وجدان  بی احساِس بی  لیالی 

 میخواهی  ویرانه   را شهر یک

 بُردی  من  دنیای  َسر  از عقل

 میخواهی  دیوانه  را شهر یک

 

 مستانه  و جذاب میخندی  که وقتی 

 دیوانه دیوانه  عشقت  از شهر یک

 شو رَد  تر  آهسته ها خیابان این از

 شو بد  همه  با یا و  باش  من  مال یا

 مستانه  و جذاب میخندی  که وقتی 

 دیوانه دیوانه  عشقت  از شهر یک

 شو رَد  تر  آهسته ها خیابان این از

 شو بد  همه  با یا و  باش  من  مال یا

 دادم   تو پایِ دارم   چه هر من

 ایمانم و  عقل  و  خیال  و خواب
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 دارد  ای  اندازه  دلبری خُب

 ببارانم  لطفا   شدم ابری

 

 سامان سرش رو آورد کنار گوشم و با آهنگ زمزمه کرد:   د،یآهنگ که رس  ینجا یا به

 

 من  روزگار  از نکش پس پا

 میسازی  کوه  یک  من کاهِ  از

 میدانم نیست هم خودت  دست

 النازی  مجمع تو  من  بانویِ

 

 رو من زمزمه کردم:  یفشار دادم و قسمت بعد  ی که دستم رو گرفته بود رو به آروم دستش

   

 همستان  و جذاب میخندی  که وقتی 

 دیوانه دیوانه  عشقت  از شهر یک

 شو رَد  تر  آهسته ها خیابان این از

 شو بد  همه  با یا و  باش  من  مال یا

 مستانه  و جذاب میخندی  که وقتی 

 دیوانه دیوانه  عشقت  از شهر یک

 شو رَد  تر  آهسته ها خیابان این از

 شو بد  همه  با یا و  باش  من  مال یا
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 % مجمع الناز( یمیعظ ری)ام

 

 زدم که لب زد:  یحی بلند شد. لبخند مل تیدست جمع  یکه صدا  د یرو بوس  می شونیتموم شدن آهنگ، پ با

 دوستت دارم!  -

 

 *** 

 

  ی دو ظهر بود، ول د،یساعت سرم سوت کش دن یاتاق، به ساعت نگاه کردم. با د ی روشن دن یزدم و چشمام رو باز کردم؛ با د یغلت

  سیبلند شدم و به سرو نمیکردم دوباره بخوابم نتونستم، بخاطر هم  یکرد و خسته بودم. هر چقدر سع ی هنوزم سرم درد م

  یزدم. سامان رو  رون یاومدم و با همون تاپ و شلوارک، از اتاق ب رونیمسواک، ب دن رفتم. بعد شستن دست و صورتم و ز یبهداشت

 کرد.  ینگاه م  لم ینشسته بود و داشت ف یو  ی ت ی کاناپه جلو

 

 به روم زد و گفت:  یسالمم متوجهم شد و به سمتم برگشت. لبخند  یصدا دمی بهش کردم که با شن یسالم

 ساعت خواب خانوم!  -

 

 گرفتم و گفتم:   می شونیرو به پ دستم

 ؟ ینکرد  دارم یچرا ب -

 

 باال انداخت. ی ا شونه

 ! یگفتم حتما خسته ا _
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 تکون دادم و به سمت آشپزخونه رفتم. سامان هم پشت سرم اومد و گفت:  یسر

 . میباهم بخور ارمی صبحونه نخور، واسه نهار غذا سفارش دادم، االن م گهید -

 

بودم که   نیهم غذا هارو آورد و نشست. کل زمان غذا خوردن رو به فکر ا چارهینشستم. اون ب  زیگفتم و پررو پررو پشت م  یممنون

نمک و   یشور، ب یغذا د یرو با یکه! سامان حداکثر دو ماه ستمی خبر مرگم بلد ن ی کنم، ول یخودم آشپز  د یبه بعد با نیاز ا

 .دمیصدا خند  ی گرفت و ب  مفکرم خنده ا  نیسوخته بخوره! با ا

 

 :د یخنده ام سرش رو باال آورد و پرس  یصدا دنیبا شن سامان

 شده؟!  یچ -

 

 باال انداختم و گفتم:  ی ا شونه

 ! یچیه -

 

شستن هم کمک کنه که نزاشتم و خودم    ی کمکم کرد. خواست تو ز،یو بعد خوردن، سامان تو جمع کردن م   میرو خورد  غذامون

رو   م یکرد. گوش   ینگاه م یو  ی انداختم، سامان پشت به آشپزخونه، به ت ییرایبه پذ  یشستمشون. دستام رو خشک کردم و نگاه

 فرهاد فرستادم.  ی برا ام یپ هی در آوردم و 

 " د؟یبست ی! چخبر از باند؟ وضعش خوبه؟ قرارداد ؟یسالم خوب "

 

 گذشت که جواب داد:  قه ی دق چند 

 "! یباش  د یتو هم با  م،ی کن یمحموله رو رد م  ه یهفته  نیخوبه، آخر ا تش یباند وضع ؟یسالم، ممنون، خودت خوب  "
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 کردم:   پیو تا دم یکش ی ! پوف کالفه ای رفتم؟ لعنت یم  د ی. چطور بادمیکش م یشونیبه پ یکالفه دست ام یپ نیخوندن ا نیا با

 "! شهیم ی چ نمی تا بب "

 

که بدبخت  ان یب سایبرم؟! پل ی خورد تو ذوقم، االن من به چه بهونه ا یچطور  یرو خاموش کردم. لعنت یپاک و گوش  امارویپ

سامان رفتم. کنارش نشستم که دستش رو دور شونه ام حلقه   شیگذاشتم و پ ز یم ی رو رو یکه به سرم زد، گوش   ی. با فکر شمیم

 که گفتم:   د یموهام رو بوس   یو اش گذاشتم. ر نهیس  یکرد و منم سرم رو رو 

 ! ؟یدار  ی مرخص ی سامان تا ک -

 

 . د یموهام کش ی رو یدست

 تا پنجشنبه. _

 

 گفتم:  یساختگ  ینگران با

 ! ؟یر یم ت یبازم مامور ی عنی -

 

 برم!  د یبا ادیب ش یاگه پ_

 

 اش برداشتم و تو چشماش زل زدم.  نه یس  ی رو از رو سرم

 ! شمیمن نگرانت م  یول_

 

 چشمام بودن رو کنار زد و گفت: ی رو که جلو موهام

 رفتم.   تایمامور ن یاز ا یکل  ستن،یمن ن یتایمامور نیاول  ناینگران نباش، ا -
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 لب زدم:  آروم 

 . شمیبازم نگران م یول -

 

 و گفت:   د یرو بوس  میشونیپ

 نشه.  میز ی که چ دم یمن بهت قول م -

 

 زدم، بغلش کردم و آروم کنار گوشش زمزمه کردم:  ی محو لبخند 

 ! رمی م  یم  یکه نباش  ی دون ی م -

 

 رو دور کمرم حلقه کرد.  دستش

 !ید یبخش  یمعن شمیبا بودنت به زندگ_

 

  ه ی ان.  یتظاهر به عاشق  یو همشون دروغن و برا   ستیکدومشون از ته دل ن چ یکه ه یی حرفا نیاومد، از ا ی از تظاهر بدم م چقدر

  یساز همه گناهاست، من تازه دارم بهش م نهیگفتن دروغ زم یم  شهیآدم دورو شدم، دروغ گفتن برام مثل آب خوردن شده! هم 

 کنم.   یرو درک م ش یرسم و معن

 

بود و کل   لمیکه حواسم بهش نبود، ف یز یتنها چ ی ول  م،یشد  لم یف یجدا شدم و دوباره به حالت اول نشستم. مشغول تماشا ازش 

کنم، چه با    ی مخف ی جور ه یچهره ام رو  د یگذشت. با  یشد، م یبا حضور من رد م  د یکه با  یروز جمعه و محموله ا یحواسم پ

و من کم کم به هدفم   شه ینقشه شروع م ی . از امروز مرحله اصلنهیچهره من رو بب د یبان ی در هر حال کس  یول  م؛ ینقاب، چه با گر

 رسم.  یم
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 *** 

 

  نیرفتم. راننده در عقب رو برام باز کرد و نشستم. با حرکت ماش  نیچهره ام گذاشتم و به سمت ماش  ی رو، رو اهیساده و س  نقاب

کرد   ی رفته بود و فکر م  گهید  یجا ه یبه  تی وررو به طور نامحسوس، پوشش دادن. سامان واسه مام نیمن، محافظا دور تا دور ماش 

 کنن.  ریرو دستگ  گه یباند د ه ی شد و قرار بود  یمربوط به ما نم   تشیراحت بود که مامور المی. ختمکه من به خونه پدر و مادرم رف

 

ها، توسط محافظام   محموله  ی بشم، نظاره گر بررس  اده یپ نیاز ماش  نکهی. بدون امید یساعت به مکان رد محموله رس  می حدود ن بعد 

  نیشد، حرکت کردن. دو تا ماش  یاز اونجا مواد قاچاق م د یکه با ی ها سوار شدن و به سمت مرز ونی راننده کام دشونییشدم. با تا

نداشتم، چون قرار نبود   یبگن که به حرکتشون ادامه بدن. استرس  ونای نباشه و اگر نبود، به کام یسی پل ننی رفتن تا بب ی جلو تر م

 رن.  یم  شیپ یفرهاد، مطمئن بودم که کار ها به خوب  یها ی زی من رو بشناسه و با وجود برنامه ر یکس

 

بهم   ینگاه هنیی شدن، نگاه کردم. دور که شدن، راننده از آ یکه داشتن رد م  یی ها ونی و به کام سادمی به مرز، عقب تر وا دنیرس  با

 کرد و گفت: 

 !م؟ی برگرد ای م یخانوم جلوتر بر -

 

 بود، گفتم:  ونا یکه نگاهم به کام ی حال در

 . میبرگرد -

 

روبه   ی ادیبا سرعت ز اه،یس  نیکه چند تا ماش  می راه بود  ی. وسطامیتا به عمارت برگرد م یبه محافظا خبر داد و همه دور زد راننده

بلند شد. با  س یپل ری آژ یبار صدا نیگذاشت و ا نیسقف ماش  ی رو رو  یچراغ شونیکیما،  ینایماش   دنیاومدن. با د ی رومون م

 هول و وال داد زدم: 

 . چونشونیکن و بپ اد یسرعتت رو ز -
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که دارن دنبالمون    دمیرو د نایکه گفتم رو کرد و با سرعت از کنارشون گذشت. به عقب که نگاه کردم، ماش   یبه سرعت کار  راننده

  ی کرد و سع  یحرکت م  یکمرم نشست. راننده با سرعت سرسام آور  ی رو  ید بند وجودم رو استرس گرفت و عرق سرد . بنانیم

  چ یبه ه یگفتن، ول   یم  ستیدادن و ا ی دنبالمون بودن. مدام با بلندگو اخطار م  چنانهم یکنه تا گممون کنن، ول  یداشت که کار 

 بکنم.  یسکیر ن یتونستم چن یوجه نم 

 

داشتن به سمتون گلوله    یدر پ ی کردن و پ ی انداز ری. کم کم شروع به تختیگلوله، جا خوردم و قلبم فرو ر  یصدا دنیشن با

که بدون   دمیترس   یم  نینداشتم، از ا ی کردن. دست و پام رو گم کرده بودم و ترس برم داشته بود. از مردن هراس  ی م کیشل

 که به سرم زد، اسلحه ام رو در آوردم و به راننده گفتم:   یفکر . با رمیگرفتن انتقام خون پدر و مادرم بم

 !سایبه پل اشونمیبعض کا،یو الست نایبه خود ماش  اشونیکنن. بعض ک یو همه به سمتشون شل فتنیبه محافظا بگو که جلو ب -

 

 اسلحه با تعجب نگام کرد.  دنیبا د  راننده

 .نیکار کن ی چ نیخوا یخانوم م_

 

 کردم، گفتم:  ی رو باز م نیپاش  ی باال چهیکه در ی حال در

 که بهت گفتم رو انجام بده!   ی زینداشته باش، چ ی کار -

 

شدم. کم کم محافظا جلو افتادن و   سای کردن به سمت پل ک یبردم و بعد ثابت کردن خودم، مشغول شل رون ی ب چهیرو از در سرم

گفتم و به داخل    ینشد. لعنت کیشل ی گلوله ا  یماشه گذاشتم و فشار دادم، ول  یشدن. انگشتم  رو رو  ک یاونا هم مشغول شل

متوقف شدن.   نایکردم که ماش  کینشونه گرفتم و بهشون شل نارو یماش  یکایو الست تم برگشتم و خشاب رو پر کردم. باال رف نیماش 

 راحت نشستم و گفتم:  الیبرگشتم و با خ نیزدم و به داخل ماش   یند لبخ

 گاز بده، تموم شد! -
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به   دنی.با رس دمیکش ی نفس راحت دمشون،یدنبالمون ند   یرو نگاه کردم و وقت نایعقب ماش  شهیو از ش  دمیبندشم چرخ پشت

ساحل با سر   قهیرفتم. زنگ رو زدم و بعد چند دق خودم عوض کردم و به خونه رعنا خانوم  یتنم رو با لباسا  یلباسا عیعمارت، سر

اتفاق بهم استرس   نیرو نداشتم، فقط دوست داشتم بخوابم و بخوابم. اون قدر که سر ا ی کار چیه  ی و صدا به استقبالم اومد. نا

کنارشون نشستم و با ساحل حرف    یکمیکرد،   یکه خواب رو طلب م می درون  لیرفته. بر خالف م  لیتحل   می وارد شده بود، کل انرژ

 . دمیو خواب م به اتاقم تو اونجا رفت د یببخش ه یسه ظهر بود که با  یکای. ساعت نزدمیزد

 

 *** 

بهش زدم و   ی. لبخند دمیاتاق، سامان رو د یکیزدم که تو تار یموهام، چشمام رو باز کردم و غلت ی رو  ی حس دست نوازشگر با

 گفتم: 

 !؟ی برگشت ی! ک ؟یسالم، خوب -

 

 بار باز و بسته کرد و گفت:  ه ی خسته ش رو  یچشما

 ! شهیم یساعت م یخوبم، ن یتو خوب باش  -

 

 ؟یاستراحت کن  کمی یایچرا نم_

 

 به ساعت کرد و گفت:  ینگاه

 خونه مون؟!  میبرگرد  م، یمزاحم مامان بابات شد  یاد یشب شده، ز گهید -

 

 شدم، گفتم:  ی م ز یخ می که ن ی حال در

 !امی آره بزار مانتوم رو بپوشم م -
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بود و داشت ازش  ساده یزدم. سامان کنار رعنا خانوم وا رون یرفت؛ مانتوم رو تنم کردم و از اتاق ب رون یگفت و از اتاق ب  یا باشه

 گفت:  دنمیکرد. رعنا خانوم با د ی تشکر م

 . د یموند  یم   نجایترانه جان به سامانم گفتم، کاش شب واسه شام ا -

 

 رو گونه اش نشوندم.  ی شدم و بوسه ا ک ینزد بهش

 .د یاینوبت شماست ب  گه، یشب د هی  شاالیممنون مامان جون، ا_

 

 زد.   یلبخند 

 .نیایمن و شما نداره که، خونه خودتونه، هر وقت ب _

 

و خودمم دنبال   اد یب رون ی رفت. منم با اصرار نزاشتم که رعنا خانوم ب رونیاز خونه ب ی زدم و سامان بعد تشکر و خداحافظ  یلبخند 

و چشماش قرمز قرمز بود. سر راه خونه نگه    د یبار یاز سر و روش م  یشدم و سامان حرکت کرد، خستگ  نیسامان رفتم. سوار ماش 

  ی ب اینمک،  ی ب ایشور بوده،  ایبراش پختم،  یهفته هم هر چ ه ی نی تو ا م،یخونه نبود بخور و ت ییچون غذا د، یداشت و غذا خر

هارو جلوش گذاشتم، چشماش گرد شد   یخنده. اون شب که ماکارون  ری زدم ز یکه پخته بودم پق ییها ی ماکارون  یآور  اد یطعم. با 

 و گفت: 

 ! ه؟یچ ن یترانه ا -

 

  نکهیاز ا شتری. بد یرنگ رو د  یزرد و ب  یاون کرما یوقت  ره ینم  ادمیاش رو   افه یوقت ق  چی! ههیبا افتخار بهش گفتم که ماکارون منم

اونقدر خسته بود که   ایبود،  ریدرگ ی ادیفکرش ز ایتا تهش رو خورد. سامان  چاره یب ی بود، ول ه یباشه، به اون شب ه یشب ی به ماکارون

غذا رو برداشتم و به داخل خونه بردم.    یها سه یبه خونه ک دنیخندم. با رس  ینداشت بپرسه چرا دارم م و ر ن یحال و حوصله ا

  ی . غذا هارو رورمیگ ی واقعا آرامش م شم،یواردش م  ی بهتره بگم خونمون عادت کردم و وقت ایخونه ام به  یلیهفته خ نیا ی تو

برگشتم. همون موقع هم سامان به اتاق رفت تا لباساش رو   ییرایاپن گذاشتم و به اتاقمون رفتم، لباسام رو عوض کردم و به پذ 

 عوض کنه.  
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افتادن و با   ی نم میاتفاقا تو زندگ  نیاگه ا د یشدن. شا یخوشکل م  یلیها خ  ن یتدوست داشتم؛ با اون پو یل یفرماش رو خ لباس 

  گمیبار م هی شدم،   ی دکتر م  گمیبار م هیافکارم زدم،   نیبه ا یبشم. پوزخند  س یزد که برم و پل ی شدم، به سرم م یسامان آشنا م

شونه ام قرار   ی دور کمرم حلقه شد و سر سامان رو ی که دست  ختمی ر ی ظرف م ی قشنگ قاط زدم. داشتم غذا هارو تو س،یپل

 گرفت. 

 روزت چطور گذشت؟! _

 

 ذاشتم گفتم:   یکه ظرف رو کنار م یلحظه مکث کردم و بعد در حال   هی افتادم که دنبالمون افتادن،  سایپل ادیحرفش  نیا با

 ! رهیو فکرت درگ ی خسته ا یاد یکنم ز ی خوش گذشت. واسه تو چطور بود؟! احساس م یلیخ_

 

 کرد و گفت:  یپوف

 که امروز شکست خورد.  گست ید ت یمامور ه ی ر یفکرم درگ  یواسه منم بد نبود، ول -

 

 سمتش برگشتم و دستم رو دور گردنش حلقه کردم.  به

 ؟یتو نبوده که، چرا ناراحت  تیخب مامور_

 

 دو ابروش نشست.  نیب یاخم

فکرم   یل یبود. آخرشم شکست خورد، خ دهیرس   ریبر عهده اش بود د اتیعمل نیکه ا یسیمن شد؛ پل تیمامور گه یاز امروز د_

 . تهی مامور ر یدرگ

 

 زدم و گفتم:   یلبخند 
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 که.  د ی نکن، اطالعات ازشون تو دست دار رش یفکرت رو درگ ،یتون  ی من مطمئنم که تو م -

 

 چسبوند. م یشونیرو به پ شیشونیپ

دختره که چهره ش رو هم    هی  سشیکه رئ  نهیا م یدون  یکه م  ی زیو تنها چ  میازشون ندار یاطالعات چی! هگهید نه یمشکلم هم_

 ندادن چون نقاب داشته. صیتشخ

 

  نارو یزود ا ی لیگرد نگاش کردم. خ یبست و جا خوردم. دستام که دور گردنش بود شل شد و با چشما خیحرفش تنم  نیا با

که تو   شیگوش   یبگم که صدا ی زیبفهمن. خواستم چ ایزود ن ینبود که به ا ن یشد! برنامه ام ا ی م ی نطور یا د یبودن، نبا دهیفهم

  یامیرو برداشتم و پ میگفتم. گوش  یو لعنت دم یکش م یشونیبه پ یرفت. کالفه دست  شیبود بلند شد و اون به سمت گوش  ییرایپذ 

 به فرهاد فرستادم. 

 "دختره! پرونده هم که به سامان سپرده شده   هی باند  سیرئ دن یزود فهم ی لیخ م، یفرهاد بدبخت شد  "

 

رو باز   امیپ  دم،یسامان رو مشغول حرف زدن د یکردم و وقت ییرایبه پذ   ی. نگاهد یتو دستم لرز یگذشت که گوش  ی ا قه ی دق چند 

 کردم. 

  ی اریمان اطالعات به دست باز سا یتون  یحاال م  ، یطرفم سود کرد ه ینداره، از  یو زودش فرق  ریحاال د دن،یفهم ی آخرش که م "

 " ی بد  رییکردن، جاش رو زود تغ دایانتقال محموله رو پ ی که جا ی بفهم ی و وقت

 

گذاشتم. ظرف هارو برداشتم و بعد   نتیکاب  یرو رو  ی پاک کردم و گوش  امارو یآروم گرفتم؛ پ کمیکه فرهاد گفت  ییزایچ با

 : دمیروبه روم نشست که پرس  زی رفتم تا سامان رو صدا بزنم که خودش اومد. پشت م ز،ی م یرو  دنشونیچ

 بود؟!  ی شد سامان؟! ک یچ -

 

 رو برداشت و گفت:  قاشق
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 کنن. داینتونستن پ ی زیچ ی ول ن،یبهم خبر بد  نیکرد دایپ یاز اداره بود، گفته بودم اگه اطالعات -

 

 راحت گفتم:  ی الیا خدادم و ب  رونیحرفش نفسم رو نامحسوس ب نیا با

 ! شهیجور م ی نکن سامان، همه چ ر یفکرت رو درگ -

 

سختم به   ی به بعد کارا  نیرو به ذهنم راه ندم، چون از ا ی فکر بد  چی کردم ه یگفت و مشغول خوردن غذا شد. سع  یدوارمیام

کنن و تا نقابم   دایکه من باشم و پ اون دختره  تیهنوز نتونستن هو سای تمرکز داشته باشم. پل د یباند شروع شده و با س یعنوان رئ

 شناسنش. یراستاد باشه، چون اصال نم ایرسه که اون دختر تان ی نم ی کس ل تونن. چون به عق ی داشته باشم نم

 

کردم االنه    ی شد، همش فکر م یخورد و با هر بار زنگ خوردنش روح از تن من جدا م ی سامان زنگ م یآخر شب مدام گوش  تا

تموم تنم رو به لرزه در   ، یدادم، هر بار زنگ گوش  ی که به خودم م ییها  هی بشه. بر خالف تمام روح  اهیبفهمن منم ک روزگارم س 

 . مید یو خواب م یو باهم به اتاق رفت سامان ساکت شد  یشب باالخره گوش  خر رفت. آ یم  ادم یآورد و تمومشون از  یم

 

 *** 

 

  ز یو تم دمیساب ی به خونه انداختم، مثل دسته گل شده بود. از صبح مثل کوزت داشتم خونه رو م یرو برداشتم و نگاه ی برق جارو

کردم و   دونه چقد به جونش دعا   یمنم صبحونه آماده کرده بود، خدا م ی شدم سامان رفته بود و برا داریکردم. صبح که ب یم

 دارم.  یشوهر باحال نیکه چن  دم یچقدر به شانس خودم بال

 

غذا هارو نگاه کردم و از   ه یگوگل طرز ته  ی رفتم و تو م یسرجاش، سروقت گوش  یفکرا شدم و بعد گذاشتن جارو برق   نیا الیخیب

املت خوشمزه   هی . واسه نهارم شهیدونه که چطور م  یو انتخاب کردم و گذاشتم شب بپزم، حاال خدا م   نیآسون تر  نشونیب

 درست کردم و خودم تنها تنها خوردمش. 
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آهنگ شاد جو گرفتم و پاشدم   ه یجوان و به آهنگ گوش دادم. با پخش شدن  وی رو روشن کردم و زدم راد ونیزینهار تلو بعد 

  ه یکردم که   یدادم. تو حال خودم بودم و احساس م ی  موهام رو باز کرده بودم و تو هوا تکونش مشدم. حاال دنیمشغول رقص

 به خودم اومدم. یکیخنده   ی رقصم که با صدا یام و دارم با مهارت م ی رقاص حرفه ا

 

تو همون حالت  .  ختیر یکه اشک از چشماش م  د ی. اونقدر خند د ی خند  یبود و داشت بلند بلند م  ساده یوسط خونه وا سامان

 داد و گفت: انیبه خنده هاش پا  دن، یخند  یکه بودم، خشکم زده بود و دستام تو هوا مونده بودن. سامان بعد کل  یرقص

 !رهیجو نگ  رهیآدمو سگ بگ  گنیم -

 

 کرد و ادامه داد:   یبهم اشاره ا  بعدم

 ! هی چه وضع ن یترانه ا -

 

گفتم   یکه رو آب بخند  د یبودم. سامان باز خند  دهیبگم و خجالت کش ی دونستم چ  ی نم سادم،یبه خودم انداختم و صاف وا ینگاه

  د یو محکم لپم رو بوس   د یشدم، سامان دستم رو کش یداشتم رد م   یگذشتم و وقت  یاول از کنار اون م  د یو به سمت اتاق رفتم. با

 .دمیرو بهش گرفتم و محکم با پام تو زانوش کوب  دستم. اونقدر لپم درد گرفت که  دش یو کش

 !یکش  یم  ینطور یلپم رو چرا ا_

 

 گفت:  د،یمال  ی که زانوش رو م ی حال در

 ! خانوم باش، آروم باش!؟یکن ی تو چرا انقد خشن رفتار م -

 

ام رو ببوسه،  گونه   ادیحرف زدن، به سمتم اومد؛ اول فکر کردم م کم یزنگ خورد، بعد   شیبهش رفتم که گوش  یغره ا  چشم

  نکهیکه قبل از ا دم یکش یغ یمحکم گازش گرفت. ج ، ینامرد تیلپام رو باد کردم و واسش نگه داشتم که در نها  نمیبخاطر هم

 رفت.  رون یو ب  ترو از کنار در برداش  ناش یکنم، زود پوت  یکار
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شده   یو صورتم رو با چندش جمع کردم، تف   دمیکش  سمیخ ی به لپا یتو هم رفته بود و دستم رو به لپام گرفته بودم؛ دست  اخمام

  کمیاومده بود خونه؟!  ی اومدم. با خودم فکر کردم االن مثال واسه چ رونیرفتم، شستمش و ب یبهداشت س یبود! زود به سمت سرو

 کاناپه نشستم.   یرو برداشتم و رو  می تفاوت گوش   یباال انداختم و ب یه ا شون  و دمینرس  ی ا جه یفکر کردم که به نت 

 

 به فرهاد زدم، که بعد چند تا بوق جواب داد:  یزنگ 

 ! ؟یخوب ایالو سالم تان -

 

 ! یسالم خوبم، مرس _

 

 ! ؟یداشت یکار_

 

 و گفتم:  دمیکاناپه دراز کش ی رو

 آره، چخبر از باند؟! -

 

 . میرد کن د یو با م یفردا پس فردا بازم محموله دار ست،ین یخبر خاص_

 

 تو هم رفت.  اخمام

 ! ازه؟یبه بودن من هم ن_
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کار   نیجز ا  گه یتونم معامالت رو کنترل کنم و تو اداره باشم، د  یمن فقط م ،یباش  د یو حتما با یباند  نیا س یرئ گه یتو د ن،یبب_

 تونم انجام بدم.  ی نم یا  گهید

 

  تیسامان اصال مامور  د یپاشم برم محموله رو رد کنم؟! شا یکرد. باز به چه بهونه ا  ی تر شد، آخرش سامان شک م ظ یغل اخمام

صحبت در مورد باند،   کمیگرفتم. بعد   ی اطالعات ازش م یاساس  د یباند منه، امشب با دش ینداشته باشه، هر چند پرونده جد 

 .  مگذاشت ی جلو مبل  یرو قطع کردم و رو  یگوش 

 

.  دمیزنگ تلفن خونه از جا پر ی برد که با صدا  یشده بودن و داشت خوابم م نیل فکر کردن بودم و چشمام کم کم سنگ حا در

 کردن تلفن، به سمتش رفتم و برش داشتم.   دایبه دور و اطراف کردم و با پ ینگاه

 الو؟!_

 زن به گوشم خورد.  ه ی ی صدا بالفاصله

 ؟ یالو سالم ترانه جان خوب _

 در جوابش گفتم:   یول نشناختمش

 ن؟ یشما خوب ی سالم مرس  -

 زم؟ یعز یمنم خوبم، شناخت_

 نه!  نیراستش رو بخوا_

 و گفت:  د یخند 

 پناه ام، خاله سامان.  -

دخترش نگاه،    دختر نچسبش بود. هر چند خاله پناه خوش اخالق و مهربون بود،  ،یآور  اد ی یبرا زیچ ن یو اول  هی اومد ک ادمی

  یکه به همه م  نیو ا اتش یسامان به خاطر اخالق ی شوهرمون هم هست، ول فتهیش  ا یدوبرابر نچسب تر و بدعنق تر بود. گو

 به شدت به خون من تشنه است.  م،خانو ن یکرده. االنم ا  یم  یازش دور  ده،یچسب

 گفتم:  عیسر
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 نشناختمتون.  د یآها، ببخش -

 دخترم، راستش زنگ زده بودم واسه فردا شب دعوتتون کنم.  ه ی چه حرف نیا_

رفتم؟   ی. من چطور اونجا م میرد کن  می خوا ی پس فردا محموله م ایفردا    ای. فرهاد گفته بود ختیحرفش اعصابم به هم ر  نیا با

 خاله اش رو رد کنم.  شنهاد یتونم پ یکاش پس فردا باشه، چون مطمئنا نم

 ! میحمت نبودخاله جان، الزم به ز  یمرس _

 فردا منتظرتونم!  ن،یدخترم، شما رحمت  هیزحمت چ_

دادن   ی باز ینکرده بفهمن من مجرمم و فقط برا  یی روز خدا هی زدم و با خودم فکر کردم که اگه  شی همه مهربون نیبه ا یلبخند 

وقت نتونم تو   چ یکه ه شنیکردن؟! مطمئنا اونقدر ازم متنفر م یم  داینسبت بهم پ یحس یاومدم، چ ش یزندگ ی سامان تو

 دار امونم بده!  چوبه فکر نکنم اون موقع   یچشماشون نگاه کنم، ول 

 . دمیموهام کش ی تو یدست

 . میش  ی بازم ممنون خاله جون، پس با سامان مزاحم م_

 ! ؟یندار ی دخترم، کار د یمراحم_

 .د ینه، سالم من رو به همه برسون_

 رسونن، خداحافظ. ی اونا هم سالم م_

 خداحافظ._

گفته    یز یچ هی تا  گنیرسونن و فقط م  یسالم نم ایوقت اون ور چیرسونن، خنده ام گرفت. مطمئنم که ه ی اونا هم سالم م نیا با

رو برداشتم   می بکنم. دوباره گوش  ی محو شد. حاال چه غلطفردا، خنده ام کم کم  ی آور ادیباشن. نگاه به من سالم برسونه؟ عمرا! با 

 .تادمفرهاد فرس  ی برا ام یپ هی و 

 "! دن؟یم  لیفردا محموله رو تحو  یفرهاد االن مطمئن "

 گذشت و جوابش اومد.  کمی

 "آره، آماده باش  "
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هم شده قوز باال قوز، از   سایپل ند یبرسم. حاال فهم یکار  چیو آسمون دست به دست هم دادن تا فردا من نتونم به ه ن یزم قشنگ

که اگه از   ینقابه! نقاب ه ی من و چوبه دار،  نی باشم. تنها فاصله ب اتیتو فکر عمل  گهیحواسم به سامان باشه، از طرف د  د یطرف با هی

 . شنیآوارش له م ریو احساسات سامان ز  شهیم رونیم ویصورتم کنار بره، زندگ

 

  گه، یدردسرارو داشت د ن یطرف پرت کردم و به سمت آشپزخونه رفتم تا واسه شب غذا درست کنم؛ شوهر کردنم ا هی رو  یگوش 

درستشون کردم. غذا   ییو بر طبق دستور غذا بیبه ترت   دمشون،یچ ز ی م یدر آوردم و رو   الروی. وساستیهمش که گل و بلبل ن

  ی زاره کنار خودش، وقت ی رو م  یعادت کرده، کال گوش  گه یامانم دچطوره! س  هدونستم ک   یطعمش رو نم یداد، ول   یم  یخوب  یبو

 . دهیزنه و غذا سفارش م یطعمش بده، زود زنگ م ی ادیغذا ز د ید

 

دونه که من    ی نم شم،یکنه که االن من ناراحت م   ی! بدبخت فکر مرهی گ ی زنگ بزنم، که خنده ام م  گه یچنانم با من و من م حاال

  ای شم،یکور م  ادش یز ی از شور ای. ستیدر انتظارم ن ی دونم با خوردنشون سرنوشت خوب ی ام و م یخودم فرار ی خودمم از غذا ها

 زنه.  ی زخمش، حالت رو بهم م یو بو   رهی سوزه و کال بر فنا م ی م ایاشتها،  ی و من ب شه ینمک م یب

 

برم و از غذا غافل بشم   رون ی لحظه هم از آشپزخونه ب  هی  یحت دم یترس  یتم. م نشس ز یپشت م یصندل  یقابلمه رو گذاشتم و رو سر

با   ی لب ریآهنگ از پخش شد و منم همون طور ز  هی بشه. تو فکر فردا بودم که  یچی به ه یچ یهمه زحمت بسوزه و ه ن یو بعد ا

 آهنگ زمزمه کردم: 

 درمان   یراه، از درد ب ن یترسم از ا ی م -

 باران نی روز، با آخر  کی ی رو یم  تو

 لحظه را صدبار  نیا دم، یخواب خود د در

 دارید  ن یو باران زد، در آخر  یرفت

 و ماندم در دل طوفان خالصم   یرفت  اگر

 و آن خالصم کن  ن یها و چشم ا ه یدور از گر  به

 من نخواهد داشت  یبرا  ییجا ی از تو زندگ پس
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 باران خالصم کن  ن یرو با خاطرات آخر من

 زبانم الل(  ، ی)کسرا زاهد 

 

خوب شده بود. گاز   یلیطعمش خ ،یبار در کمال ناباور ن یبه غذا زدم و دوباره سر جام نشستم. باالخره آماده شد و ا یا گه ید سر

 رو که خاموش کردم، در خونه باز شد و سامان وارد شد. از همون دم در بلند داد زد: 

 آقاتون اومد. ای! ب؟ییکجا فه یضع -

 

لبخند    هی رو در آورد و سرش رو باال آورد و با  نش یکردم. پوت ی زدم. به سمتش رفتم و سالم رون یام گرفت و از آشپزخونه ب خنده

 گفت: 

 ! ؟یسالم خانومم، خوب -

 

که به سمت آشپزخونه   ی کار رو کرد. در حال  نیگفتم، که اونم متقابال هم د یو خسته نباش  دم یسمتش رفتم و گونه اش رو بوس  به

 گفتم:  ارم، یب یی رفتم تا براش چا یم

 . ارمیم ییمن چا  ،یبشور  و دستات رو  ی تا تو لباسات رو عوض کن -

 

بعد   قه یمبل منتظرش نشستم، چند دق   یرو آوردم و رو  یی گفت و به سمت اتاق رفت تا لباساش رو عوض کنه. چا  یا باشه

تو خونه    یبا انرژ ی لیکرد خ ی م ی سع یبود، ول  یطور  ن یخسته است، هر روز هم یاد یشد و اومد نشست. معلوم بود که ز داش یپ

که با    دمیکش ی اومد. آه یخودمم باال نم یکرد. اون قدر شرمنده که سرم جلو  یم رفتاراش من رو شرمنده  ن یوقتا، ا  یباشه. گاه

 خوشکلش بهم زل زد.  یمشک یتعجب سرش رو باال آورد و با اون چشما

 ! ؟یآه واسه چ_

 

 جواب دادم:  یناراحت با
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  ، یرو به من بگ  ی همه چ یتون ی ! مشهی حالم بد م ، یانقد کالفه ا نمیب ی م ی وقت نم، یب ی خسته ات رو م یچشما ن یا یوقت -

 و خوب بودن.   یبه سرحال ی که تظاهر کن نه یبهتر از ا ی نطوریا

 

کنه، بازم   ی کنه و عاشقانه هاش رو خرجم م   یکه داره عاشقانه نگام م  ی وقت  طم،یشرا نیتو ا یام که حت یعوض ی لیدونم خ یم

بر وجدانمم   ی درونم حت  طانیش  ست،یبشم، دست خودم ن  الیخ یتونم ب ی ببرم. نم شیودم رو پدنبال اطالعاتم تا بتونم کار خ 

  روزیاز د شتر یانتقامم هر روز ب شی. آتارهیتونه از پا درش ب  یکردم که حس عذاب وجدانم هم نم  شیکنه، اونقدر قو یغلبه م 

 . ستیکنترل خودمم دست خودم ن  یحت گه یکه د ییتا اونجا  ده،یبهش پر و بال م

 

 .د یخودش رو جلو کش کم یدستام رو گرفت و  سامان

ام، که   ختهی به هم ر کم ی تیچند روز به خاطر همون مامور  ن یا یرو باهم دخالت بدم، ول  می وقت دوست ندارم، کار و زندگ چیه_

 . شهیخوب م

 

 !د؟ی ازشون ندار ی هنوزم اطالعات_

 

 کرد و گفت:  انگشت شصتش دستم رو نوازش  با

 . میاریاطالعات به دست ب  م یتونست  یحدود  ه یچرا تا  -

 

  ارن، یازم به دست ن یاطالعات ایزود   نیبودم که به ا دواریکردن. ام یرو سرم خال خیسطل آب  هیو انگار   د یحرفش رنگم پر نیا با

دونست   ی شدم. اگه سامان م یم  کینزد  انیبه خط پا شتر یو ب  شتریگذشت انگار ب  یکه م ی شد. با هر روز د ینا ام دم یتنها ام ی ول

.  شهیکنه، نابود م  یکنه و هر روز بهش ابراز عالقه م  یم  یخونه باهاش زندگ هی که داره تو  رسه  ی م ی به کس ت یمامور ن یته ا

شکنه. اون   ی تموم آدما م  یوجلو  شهی اعتماد م ی اطرافش ب یکه نسبت به تموم آدما ی روز نم،یدوست ندارم اون روز رو بب

خالفکار بوده و فقط و فقط به   هی دوسش داشت،  انه که سامان عاشق یکه همکاراش بفهمن که زنش، کس  ی وقت  سه،یپل هی خودش 

 :دمی. آب دهنم رو با سر و صدا قورت دادم و با ترس پرس شهیاون گذاشته، قطعا خرد م ی زندگ یبه هدفش پا تو  دنیخاطر رس 
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 ! ؟یاتچ... چه اطالع -

 

 نگام کرد و بعد جواب داد:  ره یخ کمی

 . میکنن، ردشون رو زد  یمحموله رد م  هی فردا  -

 

واسه اون مکان و اون راهه؟   ایتموم هماهنگ  ی کردم؟! اونم وقت ی م یچرخه. حاال چه غلط  ی داره دور سرم م  ایکردم دن احساس 

  د یکردم خودم رو خوشحال نشون بدم، چون نبا ی سامان شک نکنه، سع نکهیا یدادم. برا ی هر چه زودتر به فرهاد خبر م د یبا

 اندازه.  یاوت رو به شک م یعکس العمل نیرو کوچکت سهیپل  هی فراموش کنم که سامان 

 .د یکن رشونیدستگ   د یتون  یو م  د ی نداره که! ردشون رو گرفت  یناراحت گه ید  نیا زمیخب عز_

 

 باشه. یگ ی که تو م یانشاا... همونجور_

 

به آشپزخونه رفتم و   عی سر ییخوردم. بعد خوردن چا م، یجور کن ی کارا رو چجور نکه یرو با استرس فردا و ا ییزدم و چا  یلبخند 

  زیرو که سر م زی. همه چنمیخوشمزه ام بب ی دوست داشتم عکس العمل سامان رو موقع خوردن غذا  یلی. خدمیرو چ زیم

دستش بود.    یتلفن تو   دم،یکه د ی زیچ ن یوارد آشپزخونه شد و اول  قهی چند دق عد . بمیخورو غذا ب  اد یگذاشتم، صداش کردم تا ب

کار کرده،    ی خانوم چ ایدونه که تان ینم نه، یطعم بب یرنگ ب  ی ب یغذا ه یکنه که بازم گند زدم تو غذا و قراره    یبدبخت فکر م

 کرده.   وونهیهمه رو د 

 

کشه. سر قابلمه رو که برداشتم، بخار   ی انتظارش رو م ییقابلمه است و چه غذا  یتو  ی چ نهیینشست و منتظر موند تا ب زیم پشت

و منتظر   ستیسوخته ن یاز غذا یبو، سامان مطمئن شد که خبر نی . با اد یچیام پ ین یب یخوبش تو  ی از روش بلند شد و بو

قاشق از غذا برداشت    هی و سرجام نشستم. سامان بسم ا... گفت و  دمیودش کشو خ  ودمخ ی طعمش موند. بشقابا رو برداشتم و برا

  ینگاه د یمن، با شک و ترد تیوضع  دنیکردم. با د ی چونه ام گذاشته بودم و مشتاق نگاش م ریو به سمت دهنش برد. دستام رو ز

 به قاشق غذا انداخت و گفت: 
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حال و حوصله مسموم   تیوضع  نیرستوران، تو ا هی بگو که زود زنگ بزنم به  ه ینجوری! اگه ا؟یکن  یزی که کرم ر ی خوا ی ترانه نم -

 شدن رو ندارم. 

 

 شدم و گفتم:  پنچر

 .ستی توش ن  یز ینه بابا، بخور! چ -

 

 :د یکرد و پرس   زیرو ر چشماش 

 !ست؟یتوش ن  یز یمطمئن باشم که چ -

 

 نگاش کردم. یحرص آشکار با

 توش!  ختمی نه مطمئن نباش، زهر مار ر_

 

 خورم!  ی حال م نیبا ا  ی ول  ست،ین دم ی از تو بعواال_

 

 چشماش گرد شد؛ غذا رو قورت داد و با تعجب گفت:  ده ینکش هی دهنش برد. به ثان  یزمزمه کرد و قاشق رو تو  یز یچ هی  یلب  ریز

 ! ؟یخودت پخت -

 

 نگاش کردم.  یچپک

 نه په، عمه ات رو صدا کردم برام پخت. _

 



 عاشق مجرم

217 
 

 خوب شده!  ی لیترانه واقعا خ_

 

 دستاش رو به نشونه دعا به سمت آسمون برد و ادامه داد:  بعدم

 شکرت! ایخدا -

 

 دهنش گذاشت و گفت:   گه یقاشق د  هیبندشم  پشت

 دم. دا  یشدم از بس غذا سفارش م  یورشکست م  ده یماه نکش  هی و اال به  ی گرفت اد یخوب شد  -

 

. خاک تو سرم که  د یرقص  یم  یشد بند  یمدت! جاش بود پا م   نیبود تو ا ده یکش ی کردم، بدبخت چ ی تعجب به رفتاراش نگاه م با

 گذاشتم.  ت یوضع نیپسره مردم رو تو ا

فحش  پنج تا  ه یکردم و  ی به جون غذا افتاده بود، م ا یبه سامان که مثل سومال ینگاه ،یخوردن غذا شدم و هر از گاه مشغول

 دادم:  امیبه فرهاد پ  دم،ید  لمیف یسامان رو مشغول تماشا یکردم. غذا که تموم شد، ظرفارو شستم و وقت  یناقابل نثار خودم م 

 "خبرش رو بهم بده! د؛یکن   دایرو پ گهید  یجا ه ی مکان رد محموله لو رفته، زود هماهنگ کن و  م،یبدبخت شد "

 بعد جواب داد:  قه ی دق چند 

 "دمیکنم و آخر شب خبرش رو بهت م  یخودم رو م یخدا! سع ای"

فردا و   شی فکرم پ ی ول دم،یخند  ی سامان بودم و م شیرفتم. تا آخر شب جسما پ ییرایپاک کردم و به پذ  امارویپ شه یهم مثل

هجوم بردم و با  به سمتش  م، یگوش   امیپ یشد. آخر شب با صدا  ینود عوض م  قهی تو دق د یبود که مکان رد کردنش با ی محموله ا

 .دمی ه فکر آسوده، به اتاق رفتم و کنار سامان خوابیراحت شد و با    المیفرهاد، خ  امیپ دنید

 

 *** 
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عمارت حرکت کردم. دست   ی رفتم و به سمت در خروج نییزدم. پله هارو پا رون یصورتم گذاشتم و از اتاق ب  یرو درست رو  نقابم

 . سادمیآشنا، خشکم زد و همون جا وا یی بردم و در رو باز کردم که همون موقع، با صدا

 !ایتان_

  نییدر پا  رهیدستگ   یکنم. دستم از رو  یری سمج، جلوگ یاشکا دنیفشارشون دادم تا از چک  یاشک شدن، محکم رو  زیلبر چشمام

  یلی کرد. خ  ی نگام م یاشک یبود و با چشما ساده یه فاصله چند قدم پشت من واب ی . مامان صبردمیآشوب چرخ ی افتاد و با دل

. با  دهیمن رو بخش  یعن یو اون طرز صدا زدن اسمم  یاشک یچشما نیهم یزد، ول ی وقت بود که سر موضوع سامان باهام حرف نم

نستم تحمل کنم و بغضم شکست و  هام فرستادم. نتو هی به سمتش رفتم و محکم بغلش کردم و عطر تنش رو به ر ی بلند  یقدما

 شدن.  ی هاش، از چشمام جار کهیت

 

  ایدن هی حرف زدنش برام  نیهم ی ول  ره،یدونستم هنوزم ازم دلگ  ینکرده، تنگ شده بود. م ی زن که کم برام مادر نیا ی برا دلم 

 اومدم که صورتم رو با دستاش قاب گرفت.  رونیکردن از بغلش ب  هی گر  یارزش داشت. بعد کل

 !؟یخوب_

  یدست چپم ثابت موند. رد نگاهش رو گرفتم و به دو تا حلقه تو  ی بگم که نگاش رو یز یرو چند بار تکون دادم و خواستم چ سرم

 فت: به بغض گ ختهیآم  یی. بعد از چند لحظه سرش رو باال آورد و چشماش رو به چشمام دوخت و با صدادمیانگشتم رس 

 ! ؟یازدواج کرد -

 گفتم:   نیف نی انداختم و با ف  نییرو پا سرم

 آره، ازدواج کردم، با سامان!  -

بهش   یحس چیکه ه یهست  ی! االن زن کسینابود کرد ی دست یخودت رو دست یان؟! زندگ یپدر و مادرت راض ی کن ی فکر م_

  یکه چقدر برا  ی دون ی خودت بهتر از من م ی بابا و مامانت خالفکار بودن درست، ول  ا،یاون عاشقانه دوستت داره! تان یول ،یندار

 کاش!  ،ی ذاشت ی راه نم نی دادن، گناهه؛ کاش قدم تو ا ی نفر رو با نامرد  هی  ی عشق ارزش بودن. جواب عاشقانه ها
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و چروک گرفته بود نگاه کردم، دستم رو باال آوردم و اشکاش رو پاک    نیکه دورشون رو چ ییو به چشما دمیکش  یق یعم نفس

 دادم.   رییکردم. جهت نگاهم رو تغ 

خوام بهت   ی انتقام چشمام رو کور کرده! نم ینبودم، ول یدختر  نیهمچ  یدون ی م ، یمن خبر دار  ی از همه چ ی مامان صبر_

پدر و مادرم   ادی ی ول  ره،یگ  یشم؛ عذاب وجدان تموم وجودمو در بر م ینه شرمنده م ک  یعاشقونه بهم نگاه م ی وقت  یدروغ بگم، ول

تا تهش برم،   د یکه شروع کردم و با  هیتونم عقب بکشم، راه   ینم گهی . دشمیبد م ی ایانو ت شه یم داریدرونم ب  طانیش  فتم، یکه م

  نیبه ا  ید یکنم. ام  یم  یخودم آخر سر خودکش ای شم، یکنن و اعدام م ی م رم یدستگ  سایپل ایمن شرعا و قانونا زنشم،   گهید

 امروز!  نیهم هم د یشا  گه، ید  لهسا ه ی د یباشه، شا گهیهفته د ه ی د یدونم تهش مرگه، حاال شا ی ندارم، م یزندگ

 

 کرد.  ه ی رو جلو چشماش گرفت و گر شیروسر

 شبا خواب ندارم! شم یجور نیکه هست خون نکن، هم ی نیاز ا شترینگو مادر، نگو... دلم رو ب _

 از محافظا اومد:  یکی ی لحظه صدا نیهم

 .نیایشده، لطفا زودتر ب  رمون ی خانوم د-

 . امیاالن م_

 . پشت بندشم دم گوشش زمزمه کردم: دمیرو بوس  ش یشونیدستام گرفتم و پ نیرو ب  ی مامان صبر یشونه ها 

به مو وصله!   ایتان  یزندگ  ستم،یخودمم نگران خودم ن  ی که حت ی نگران من نباش اونم وقت گه ی... دیراحت بخواب مامان صبر -

 راحت بخواب و فکرم رو نکن. 

 

شدم و به راننده   نیزدم. به سرعت سوار ماش  رونیبه سمت در رفتم و از عمارت ب ی بلند  یبگه، با قدما یز یبزارم چ نکه یا بدون

  هی کردم. هر بار هم به   یخودم فکر م یو کارا ی مامان صبر یراه، تو فکر بودم، به حرفا  دستور دادم که حرکت کنه. در تموم طول

رو نگاه کردم؛ بازم همون    رونیب نیتونم جمعش کنم. با توقف ماش  یجوره نم چیکار از کار گذشته و ه گه یکه د  دمیرس  ی م جه ینت

لبم قرار دادم. در حال نگاه کردن به    یو انگشت سبابه ام رو، رو  ه یتک نیو همون آدما! دستم رو به در ماش   ونایصحنه، همون کام

 شد.  انیاز محافظا نما ی کیو صورت   د یکش نییرو پا شه یش  دهطرف من خورد. رانن شهیکاراشون بودم که دو تا تقه به ش 

 .د یرو چک کن ی و همه چ د یایخانوم لطفا ب_
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شدن   اده یمسلح اومدن و دو طرفم قرار گرفتند. همزمان با پ  یشدم؛ پشت سرم دو تا محافظا ادهیپ  نیم و از ماش تکون داد یسر

و من   دمیو به طور همزمان بهشون رس  ییاومد. دو تا ونایشد و به سمت کام  اده یپ نشیاز ماش  ک،یش  یپسر کت و شلوار  هی من، 

 و به محافظ گفتم:  گشتم بر  میقبل  یبعد چک کردنشون، به سرجا

 حله!  -

کرد. با حرکت سر    یرو برداشت و سالم  نکشیع د یکه رفت تا خبر بده حرکت کنن، پسره به سمتم اومد. بهم که رس  محافظ 

 جواب سالمش رو دادم که گفت:

 ؟ یزن  یواسه رد کردن محموله ها نقاب م شه یهم -

 به صحبت کردن ندارم، جواب دادم: یلیکه انگار تما  یجور

 له! ب -

 شد.  رهیاش بهم خ ی خاکستر یباال انداخت، پشت بندشم با چشما یی تکون داد و ابرو یسر

 ! نهیمثل من دوست داشت، صورتت رو بب یکی د یشا_

 کار نداشته باشه!   نیبه ا ی مثل من عالقه ا یکیهم  د یشا_

 زد و گفت:  یپوزخند 

 ؟ یترس   یم  ی... از چه؟ی نقاب زدنت چ لیدل -

 زدم.  ینگاه کردم و متقابال پوزخند  یا  گهیطرف د به

 ترسم؟  یم  د یکن ی چرا فکر م _

 ! یزد ینقاب نم ی د یترس  ی چون اگه نم_

  ی توجه به حرفاش، رو یکار کنه که نقابم رو بردارم. ب  ن یبه ا کیخواست من رو تحر یحرفاش زدم؛ مثال م نیبه ا یشخند ین

 :دمیرفتم که صداش رو شن نیو به سمت ماش  دمیپاشنه پا چرخ

 ! ید  یکه صورتت رو نشون نم  یترس   یم  یز یچ هی ... معلومه از یکن   یفرار م   یاالنم دار  نیبب -
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آدما قرارداد نبنده؛ چه زودم پسر خاله   نجوریبا ا گه یباشه به فرهاد بگم د ادم یشد؟  ی بود که دست بردار من نم ی پسره کنه ک نیا

 ! سر جام متوقف شدم و به سمتش برگشتم. شهیم ی میتر صمبندم، بد  ی من جمع م  یشد، هر چ

ام و نقاب   یمن ک   نکهی ا یفضول گه ید  ،یری گ  یسودشم که م شن، یمحترم، باهات قرارداد بستم، محموله ها دارن رد م ی آقا نیبب_

 !ومدهیچرا رو صورتمه، به شما ن

 

حرکت کردن، به راننده   ونای که کام نیرفتم و سوار شدم. هم نیبهش، به سمت ماش  ی حرف اضافه ا چیبدون اجازه زدن ه بعدم

.  میافتاده بود سایپل ری وقت بود که گ یلیکنه، وگرنه خ  دایراه رو پ نینود فرهاد تونست ا قه ی دق شبی دستور دادم تا حرکت کنه. د

راه   ی . وسطام ی کن ی محموله هارو رد م میو دار  م یینجایا وقته که ما یلی دونن خ ی ما هستن، نم ظراون بدبختا هم االن اون ور منت

کامل از مرز رد شدن. به عمارت که   تیرفته و با امن ش یخوب پ ی داد که همه چ ی نشون م ن یکه محافظا هم برگشتن و ا م یبود

رو به رو بشم و دوباره   ی رفتم. دوست نداشتم با مامان صبر اقمشدم و به سمت ات اده یپ نیاز ماش  م،ی درون  لیبر خالف م م،ید یرس 

 هم حال اون و هم حال خودم رو خراب کنم. 

 

راحت تو عمارت خودم باشم،   الیخ ه یتونستم با  یزدم. چه بد بود که نم  رون یو با عجله لباسام رو تنم کردم و از عمارت ب زود 

  نکهیبودم، نه ا نیزم یدختر رو  ن یدادم و خوشحال تر  یتم به درسم ادامه م افتاد، االن من داش  یآرامش! اگه اون اتفاق نم  ی تو

از   یاد ی. حجم زرهیپدر و مادرش، انتقام بگ   یکنه و از قاتال  ی کنه تا باندش رو قو  یداره تالش م  ز که شب و رو ی متاهل ی دختر  هی

اومدم.   رونیعمارت ب اطیم که بازش کردن و از حدادم. به طرف دروازه عمارت رفت  رون ی هام کردم و آه مانند ب هی هوا رو وارد ر

خونه خاله سامان و دوباره   م یشدم تا بر یآماده م  د یرو دادم. حاال با  خونهآدرس  ، یرفتم و بعد گرفتن تاکس ی اصل ابونیتا خ ادهیپ

 افتاده اش رو به رو بشم.  لیبا اون دختر از دماغ ف

 

  ی ول د،یرس  یداد، به حد عمارت نم یخونه بهم آرامش م نیا بیقفل چرخوندم و وارد خونه شدم. عج ی رو تو د یکل یخستگ  با

  وانیل  هی . دمیکش رون یآب رو ب  یرو باز کردم و بطر خچالی و به آشپزخونه رفتم، در   دمیکش  یقی بازم آرامش داشت. نفس عم

مانتوم رو باز کردم و با وارد    یبه اتاق، دکمه ها دنیا رس حال اومد. ت  گرمیج که   دمینفس سر کش هی برداشتم، پر آبش کردم و 

بدون تعلل حوله رو برداشتم و   نمیبخاطر هم اره،یداشتم تا حالم رو جا ب  ازین  یحموم مشت ه یشدن به اتاق، از تنم درش آوردم. به 

اومدم و به سمت کمد   رون ی ب دم،یچ یحموم موندم و واقعا حالم جا اومد. حوله رو دور خودم پ یساعت تموم تو  هی به حموم رفتم. 
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  هی که  اه یس  کی تون ه یبپوشم، آخرشم  یامشب چ یبرا نمیداخلش انداختم تا بب   یبه لباسا یرفتم. درش رو باز کردم و نگاه

 تخت گذاشتم. ی ورو از تو کمد در آوردم و ر   اهیت س ساپور ه یداشت و تا زانوم بود، چشمم رو گرفت و اون و  یی کمربند طال

 

. به  دمیبدنم رو زدم و لباسام رو پوش  ون ینشستم و بعد سشوار زدن موهام، کرم مرطوب کننده و لوس  شیآرا  زیم  یصندل ی رو

لگرام رو باز کردم  رو برداشتم؛ ت می تخت ولو شدم و گوش  ی عصر بود و هنوز وقت داشتم. رو م یانداختم؛ تازه چهار و ن یساعت نگاه

در به خودم اومدم و به ساعت   یصدا دنیگذشت. با شن ی زمان ک دمیچت بودم، که نفهم شغول دادم و اونقدر م  امیو به ساحل پ

که   نجاستی! ادمیسرم کوب یبود و من هنوز حاضر نشده بودم. دو تا دستم رو باال آوردم و محکم تو  شیربع به ش  هی نگاه کرد، 

 !ایخاک تو سرت تان میبگ  د یبا

 

 ترانه! _

. پشت د یسامان به سرعت از سر جام بلند شدم و به هال رفتم. به استقبالش رفتم که بغلم کرد و گونه ام رو بوس  یصدا دنیشن با

 بهم انداخت و گفت:   یگاهبندش با تعجب ن

 ! ؟یهنوز حاضر نشد  -

نشستم و مشغول   شیآرا  زیم  یصندل ی . زود لباسام رو عوض کردم و رودمیگفتم و به سمت اتاق دو  ی داد  یساعت، ا ی آور ادی با

  ی ا قه یکردن لباساش، پنج دق  دایزدم که سامان وارد اتاق شد و به سمت کمد رفت. بعد پ ی کردن شدم. داشتم رژ م شیآرا

 بهم انداخت. ینگاه نه یآ ی دستش انداخت و از تو  یبه ساعت تو  ی . نگاهسادیعوضشون کرد و حاضر و آماده پشت سرم وا

 ترانه حواست به ساعت هست؟!_

 

 اتاق انداختم و گفتم:  یبه ساعت تو  ینگاه

 آره!  -

 زد و گفت:   یکج لبخند 

 ! م؟یبر ی شیپس چرا زود حاضر نم -

 زاشتم، جواب دادم:  ی که رژ رو سر جاش م  یو در حال  دمیهم کش ی رو رو لبام
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 . میر ی کنم، چشم االن م  شیبزار آرا -

 زد و گفت:  یلبخند 

 . ستین ش یبه آرا ی ازین ،یخوشکل  شمیجور  نیتو هم -

 

 حرص به سمتش برگشتم.  با

 بده؟!  مل یات پوزخند تحو فته ی که اون دختر خاله عاشق و ش  ام یب شیآرا  ی! ب؟ی کن  یبچه خر م ی االن دار_

 

 زدن شدم.  مل یتخت نشست، که منم برگشتم و مشغول ر ی زد و رو یا  قهقهه

 کنه!  ی م شیهمه آرا نیداره ا ی پس بگو خانم واسه چ_

 

 بهش نگاه کردم و گفتم: نهیآ یرو کنار گذاشتم و از تو  ملیر

 ام بپوشم، بازم صد مرتبه از اون دختر خاله ات باال تر و خوشکلترم! ی اگه گون یبرم، حت ش یآرا یالبته من خودم خوشکلم؛ ب  -

 اون که صد البته! _

 

سامان  یو حاضر و آماده جلو  دمیمرتبه، مانتوم رو پوش  ی مطمئن شدم که همه چ  یبه خودم انداختم و وقت یا گه ید نگاه

 .دمیرد جلو تا ببوستم که سرم رو عقب کش نگاه کردن بهم، سرش رو آو  کم یگفت و بلند شد، بعد  ی . خداروشکرسادمیوا

 ! شهیخراب م شمیآرا_

  نیماش  ی زدم که سامان رو تو رونیخونه، ب ی و خاموش کردن برقا  فمی رفت؛ منم بعد برداشتن ک  رونیگفت و از اتاق ب  ییبابا یا

 . سوار شدم که گفت: دمید

 ! م؟یبر -

 !میبر_
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. زنگ در رو زد که زود دستم رو دور بازوش حلقه کردم و آروم  میشد   ادهیرو پارک کرد و پ نیبه خونه خاله اش، ماش  دنیرس  با

 گفتم: 

 نگاه بترکه!  نکهیصرفا جهت ا -

شده بودم که در خونه   باشونی ز اطی. محو حمیشد  اط یوارد ح یی بگه که همون موقع در باز شد و دوتا یز یو خواست چ د یخند 

کرد و    ییلبخند فوق العاده گرم و مهربون، خوشامد گو ه یبا  مید یدر ظاهر شد. بهش که رس چهارچوب  یباز شد و خاله پناه تو 

  یاومدم، چشمم به جمال نگاه روشن شد. به زور دستش رو دراز کرد و با لحن خشک رون یمن رو محکم بغل کرد. از بغلش که ب

 گفت: 

 ! یسالم، خوش اومد  -

بغل   د یپر یی هویجوابش رو دادم که بر خالف لحن خشکش با من،  خشک ی لیبرام نازک کرد. خ یبندشم پشت چشم پشت

 سامان و با عشوه گفت: 

 !دمتی! چقدر خوشحال شدم د ؟ی ... سامان خوبیییوا -

به من کرد   ی نگاه یاومد. سامان اول از هر کار یزدن خونم در نم یحرکتش حرصم گرفت که چاقو م نیانقدر از ا ، یگ یرو م من

کرد نگاه رو از    ی گفت و سع یزد،  ممنون  یلبخند   یزورک د، یکش ی که براش خط و نشون م ییو چشما ی صورت حرص دنیو با د

  ی کارارو م ن یحرص دادن من داره ا یکرد. مطمئن بودم برا ی م ی و او  یو آ   دبو  ده یمثل کنه بهش چسب یخودش جدا کنه، ول 

سامان به خودم، خنده ام   ده یترس  ی نگاه ها دنیهمه حرص، با د نیا نیبود و ب دهیکه نگاه به سامان چسب  ریو و  ریگ  نیکنه. تو ا

 گرفته بود. 

 

 زد و من رو مخاطب قرار داد.  ی لبخند خجول ده، یبه سامان چسب ینجور ینگاه ا د یپناه که د  خاله

 سامان رو مثل برادرش دوست داشت.  ی کال نگاه از بچگ _

جفت بچه ام از سامان داشت که سامان با من   ه ی رو گرفته بود و  شونیتو فکر خودش عروس  نی، مثل برادرش! اجون عمه اش  آره

 خاله پناه از فکر در اومدم.  یازدواج کرد. با حرف بعد 

 تو!   میبر نیا ینگاه جان بسه، ب گهیخب د_
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زد. بعدشم در    یباال انداخت و پوزخند   یی کردم، ابرو  ینگاشون م رهی که داشتم خ ی من  یاومد و برا رونیباالخره از بغلش ب نگاه

 . د یسامان حلقه کرد و اون رو به سمت داخل کش یو وقاحت، دستش رو دور بازو  یی کمال پررو

 ببرمت تو خونه!  ایب_

 و گفت:  د یشک  رون ینگاه ب  یدستا  نیباهاش حال کردم، بازوش رو از ب یل یحرکت که من خ کی یکه برگ چغندر! سامان ط  منم

 خودم بلدم!  -

 . میبرگشت سمت من و دستش رو، رو کمرم گذاشت و باهم وارد خونه شد  بعدم

 

عوض   ی. براادیاومده که نتونسته زود ب ش یبراش پ ی مشکل ه یبود و به گفته خاله پناه،  ومدهیخاله پناه، آقا حسام، هنوز ن شوهر

  نکهیو بعد ا دمیبسته بودمشون، کش یموهام که دم اسب ی تو  یدر آوردم. دست اتاقشون رفتم و مانتو و شالم رو  هی کردن لباسام به 

از   ینداشتم، ول  ی. به سامان حسدمیبه سامان د ده یرفتم که نگاه رو چسب یی رایاز مرتب بودن سر و وضعم مطمئن شدم، به پذ 

  دمیکش  یقیکشه و مخش رو به کار گرفته. نفس عم  یاون کنار نم ی بشر در تعجب بودم. معلوم بود سامان معذبه، ول نیوقاحت ا

 خودش اشاره کرد و گفت: رگل از گلش شکفت و به کنا دنم یو به سمتشون رفتم، سامان با د

 .نیکنار من بش نجایا زم،یعز ایب -

 

کرد.   ی منم اونجا بودم همش داشت سامان جون، سامان جون م نکهی نگاه با وجود اکه اشاره کرده بود رفتم و نشستم.   ییجا به

 با تموم حرص زمزمه کردم:  یلب  ریز

 سامان جون و کوفت!  -

تا   د یچسب یخواست به سامان م یکرد تا من نقشه ام رو تموم و گورم رو گم کنم، اون وقت تا دلش م ی صبر م کمی الاقل

تونست اون   ی روندم، بعد من م  ینگاه رو از کنارش م د ینبا د یشد، شا ی جور هی حرف دلم  نیا نکنه. با گفتن ییاحساس تنها

. با سر و صداشون از فکر در اومدم و حواسم رو بهشون دادم. نگاه با اون خنده  ودکنارش باشه و زنش بشه؛ باالخره کم عاشقش نب

  یز یدونستم که به خاطر خاله اش چ ی کرد. م یرو به خورد سامان بده و سامان ممانعت م  یز یچ هی داشت   یرو مخش سع یها

 تونست اون رو سر جاش بشونه. ی گه، گرنه خوب م ینم
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 سامان من گفتم:  یبه جا دم،یخاله رو اون اطراف ند  ی وقت

تو اون رو به   ستینداره، الزم ن یخونه خاله اشه و تعارف  نجای! سامان ا؟یاریدر م ی کنه باز  یدار  کمی ی کن ی نگوه جان فکر نم -

 بهتره!  یزنش فرت و فرت بهش نچسب  ی و جلو ی ازش دور بش کممی! یزیزور تو حلقش بر

 زد و گفت:  یپوزخند  یی دونم با چه رو ینم

  یشد، من االن به جا ی نم دایمن بودم و اگه سر و کله تو پ  یتو باش  نکهیبه روابط من و سامان نداشته باش، قبل از ا یکار  تو  -

 تو اون حلقه ها دستم بود و سامان شوهرم بود. 

نشد، فقط و فقط در تعجب بودم، چطور    خته ینکردم، با حرفش حس حسادتم برانگ  دایپ یاز تعجب باز موند؛ احساس بد  دهنم

  ینم تشیمردا رعا  گنیزنن و م یحرفا رو بزنه! حرف از حقوق زنان م نیکه زن سامان باشم، برگرده و ا  یمن  ی شد جلو ی روش م

  م؟ یداشته باش  م یتون  یم  یکنه چه انتظار  ی زن به هم نوع خودش ظلم م ه یکه   یقت و ی حت ی شه، ول ی کنن و داره به زنا ظلم م

نگاه رو تو دستاش گرفت و فشار داد. رنگ نگاه   ی به آشپزخونه کرد و بعد محکم بازو یبگم، سامان نگاه یز یمن چ  نکهی قبل از ا

دندوناش   یکرد باال نره، از ال یم  یکه سع  یی و با ترس به سامان نگاه کرد. سامان با حرص و صدا د ی هم از ترس و هم از درد، پر

 :د یغر

دارم که هر   اتوی! آمار کثافت کارینبود، مطمئنا تو انتخاب من واسه همسر نبود  م یهم تو زندگ ی ترانه ا  یتخفه شو نگاه، اگه ح -

  ابونم یتو خ ،ی زار ی پا نم م،یکه من و ترانه باش  یی جا گهیو د  یشیپس خودت با زبون خوش از کنارم بلند م ،یپر  یم  یکیروز با  

 شد؟! رفهمیش   ،ید یم  ریمس  رییتغ  مونید ید

 

که از درد اشک توشون جمع شده بود، سرش رو چند بار تند تند و پشت سر هم تکون داد. پشت بندشم دستش   ییبا چشما نگاه

 با تعجب گفت: ش،یاشک یچشما دن یو با د  د یکه خاله پناه سر رس  نه یبش گه ید ی رو ول کرد؛ خواست بلند شه و بره جا

 شده نگاه؟   یچ -

 نگاه جواب داد:  یزد و به جا یحالت داد و اخماش رو از هم باز کرد، لبخند  ر ییزود تغ سامان

 . میافتاد یدوران بچگ  اد یخاله،  ی چیه -

 و ادامه داد:  د یبه اون نگاه کرد و با چشماش براش خط و نشون کش بعدم
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 مگه نه؟!  -

 کرد.  د ییزد و حرف سامان رو تا یبه زور لبخند  نگاه

 مامان، نگران نباش! گهیراست م_

  ییرایاز پذ  دم،یکه تلفن زنگ خورد. نگاه زود بلند شد و با گفتن من جواب م نه یبش اد یراحت شد و خواست ب الش یپناه خ خاله

 شد و خنکش کرد.  ختهیبود که رو دلم ر یآب خنک  ه ینگاه، مثل  یاشک یسامان و چشما یرفت. حرفا رون یب

 شد و گفت:  داش یدادم که نگاه پ ی سامان و خاله اش گوش م ینشسته بودم و داشتم به حرفا  ساکت

 !نجایا ان یبودن، گفتن دارن م نایا مانیپ یی دا -

 : د یبا تعجب پرس  خاله

 ! مان؟یفقط پ -

 هم هستن.  الی با خونواده هاشون، آراز و ل مان، یپ یینه، خاله پروانه، خاله پونه و دا_

 با هول و وال بلند شد و گفت:  خاله

 خبر ندادن؟!  پس چرا -

 رفت، رو به من گفت:  ی که به سمت آشپزخونه م  یمبل تک نفره نشست. خاله پناه در حال ه ی  یباال انداخت و رو یشونه ا  نگاه

 ؟ یندار ی دخترم تو که مشکل -

 زدم و گفتم:   یلبخند 

 ! ینه خاله جان، چه مشکل -

زنگ در اومد و نگاه بلند شد، تا بره در رو   ی دونم چقد گذشته بود که صدا ی زد و وارد آشپزخونه شد. نم یاز سر آسودگ  یلبخند 

  می شدن، تک تک با همشون دست داد ییرایکه گذشت وارد پذ   کمی. می و منتظرشون موند  میباز کنه. با سامان از جامون بلند شد 

ن، اخالقشون خوب بود، از بچه هاشونم فقط نگاه با من لج بود که اونم  ساما ییدونه دا  هی  و. همه خاله ها  میو خوش و بش کرد

  اریمهتاب و مه یدختر به اسما ه یپسر و  هی کردن. خاله پروانه  یرفتار م یگرم و خودمون  یلیخ  ه ی سامان سر جاش نشوند، بق

و آراز داشت، که آراز همسن  اس یآر  یادو تا پسر به اسم مان،یپ یی الهام و الهه و دا یداشت، خاله پونه، دو تا دختر به اسما
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  اس یو آر کتریو نگاه از من کوچ اریمهتاب و الهام همسن من بودن، الهه و مه نشون، یبود. از ب ال یسامان بود و همسرش اسمش ل

 ازم بزرگتر بود. 

 

شناختمشون. همه نشستن و مشغول حرف زدن   یم  نمیبهم داده بود و بخاطر هم لش یاطالعات رو سامان در مورد فام ن یا تموم

و به خاله پناه تو   میوقت شام، همراه دخترا بلند شد   دنیشد. با رس  یبود و اصال آدم معذب نم ی گرم و خودمون ی لیشدن، جمع خ

اطرات  شد. به خ یخنده اشون بلند م  یصدا ،یو آراز مشغول گپ زدن بود و هر از گاه  اس ی. سامان با آرمی کمک کرد ز یم دنیچ

 افتاد.  ی کردن، کل جمع به خنده م  ی م ف یرو تعر  اشونیطونیش  ی وقت دن، یکه رس  شونیسرباز

  یم  یاز دستپخت خاله پناه بود که به سمتش جار فا یتعر  لیبا به به و چه چه همه خورده شد و بعد از تموم شدن شام، س  شام

که جوونا بلند   م ید ید م، یرفت  ییرایکه تموم شد و به پذ  و مهتاب خشکشون کرد. کارا  میشست الی شد. بعد شام، ظرفارو من و ل

 :د یپرس  ال یل  روخواستم بپرسم  یکه من م  یشدن، سوال

 ! ن؟یر یباشه، کجا م ریخ -

 جوابش رو داد:  آراز

 . اطیتو ح قیآالچ ر یز م یبر میخوا یباره، م یبارون داره م -

من خوشحال   شتر یاز همه ب شنهادشونی پ نیبارون رو دوست داشتم و از ا شه یشدن، هم یحرف چشمام چراغون نیا دنیشن با

 برگشت و رو به نگاه گفت:  اریکه مه  میرفت  ی م رونیب م یداشت ه یشدم. همراه بق

 طلبه!  یعاشقا م نی هوا چند تا آهنگ عاشقونه واسه ا نیا ار،یرو ب  تارتیگ   -

خاک بارون   ی خوب بود و بو  یل ی. هوا خمی نشست ی ا ره یبه صورت دا قیآالچ ر یو ز م یرفت رونیو ب می د یحرفش خند  ن یبه ا یهمگ 

عطرش   یخاک خودش خود به خود بو  اد،ی خواد ب  یگفت، هر وقت که بارون م ی م اتمون یمعلم ادب ادمهیداد.   یزده، بهم آرامش م

خوام دعا کنم که بتونم   ینم شه؛ یقبول م ، یکن  ییباره هر دعا یبارون م یوقت دم ینش  دم؛یکش  یقی. نفس عمچهی پ یفضا م ی تو

  ییجورا  هی  ایخالفکارم، ناراحت نشه،  د یسامان فهم ی خوام دعا کنم وقت یم  شه، یچون اون داره روبه راه م رم،یانتقام بگ 

رو   یکیکه    مونمیچون خودم بدجور پش ، باشه ینطور یکنم ا یآرزو م  یممکنه، ول   ریدونم غ یدار نشن. م حه یاحساساتش جر

 و احساسات. یاونم از راه عشق و عاشق رم، یواسطه کردم تا بتونم انتقام خودم رو بگ 

آراز ثابت موند. آراز    یبه جمع کرد و نگاهش رو  یرو از دستش گرفت و نگاه تاریگ  اریاومدم. مه رون یاومدن نگاه، از فکر ب با

 کرد و گفت:   زیچشماش رو ر
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 خونم!  یممکنه، من که نم  ریغ -

 رو تو بغلش گذاشت و سر جاش برگشت.  تاریگ اریمه

 خوبه.   ی لیفکرشم نکن، صدات خ_

 و ادامه داد: ال یرو کرد به ل بعدم

 ! رتشیگ  ینم یازدواج کرده انگار حس و حال عاشق  یخوندا، از وقت ی م یلی ازدواج کنه خ نکهیقبل از ا -

 به آراز زد و گفت:   یسقلمه ا  نیا دن یبا شن الیل

 ؟ یگفت ی و نم  یو بخون  یبزن  تاریگ  یعه؟! که بلد بود  -

 ابروش رو باال انداخت و به سامان اشاره کرد.  طنتیبا ش  اریمه

 بزنه، قابل توجه شما ترانه خانوم.  تار یتازه، سامانم صداش خوبه و بلده گ_

  سایکه من از پل  یتموم تصور  یخوبه، ول  بزنه و بخونه! صداش که تاریاومد بلد باشه گ یبه سامان کردم، بهش نم یتعجب نگاه با

 به سامان زدم.  یسقلمه ا الیو استثنا هم دارن. منم مثل ل   ستین ینطور یداشتم، خشک بودن و مغرور بودنشون بود، اما انگار ا

 االن! ایبخون د یبا_

 زد و گفت:  یحرفم دست  نیبا ا اریمه

 حکومت دستور داده!  سیرئ  ،یندار  یراه فرار  گه ی! سامان جان دنهیهم -

 نگاه عشقوالنه به من، رو به جمع گفت:  ه یو بعد از  د یخند  سامان

 بزار اول آراز بخونه.  ی خونم، ول یباشه م -

 کرد.  اریگفت و رو به مه ییبابا ی ا آراز

 کن.  میهمراه_

رو خوند.   شمسیو عل یجهان ی حرکت داد؛ شروع به نواختن کرد و آهنگ آروم آروم مهد  تاریگ یمای س  ی باالخره انگشتاش رو رو 

دست زد و    الینشست. با تموم شدن آهنگ ل  ی خوب بود و صداشم به دل م ی لیخ شونیآهنگ بودم، واقعا همخوان ری تحت تاث

 گفت: 
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 کف محکم!  کی به افتخار شوهر هنرمندم   -

 شروع به خوندن کرد.  تار، یگور رفتن با   کمیرو به سامان دادن، سامان بعد  تاریبار گ نیکه ا  م یبا خنده دست زد هممون

 

 آرامش  شیپ دم یگشتم تا رس   ارویهمه دن "

 خوامش  ی که، تمام عمر م ی اون شیپ دمیرس 

 خونه بگم خونه ام   نیگشتم تا، به ا  ارویدن همه

 مونم  ی بار، تموم عمر م ن یامشب بمون ا نرو

 

 بارون رو دوست دارن من اما، نم موهاتو  همه

 گوشم بگو آروم، تموم آرزوهاتو  ی تو

 بارون رو دوست دارن، من اما، نم موهاتو  همه

 گوشم بگو آروم، تموم آرزوهاتو  ی تو

 

 زه یبارون از حسادت به تو لبر ی حت ین یب یم

 زه یر یجز قهرت، منو بهم نم یز یچ گهید

 نه رفتنامون تو زمستو اده،یفکرم پ همه

 اما، تو چترت رو بزار خونه  اد یبارون م داره

 

 بارون رو دوست دارن من اما، نم موهاتو  همه

 گوشم بگو آروم، تموم آرزوهاتو  ی تو
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 بارون رو دوست دارن، من اما، نم موهاتو  همه

 "گوشم بگو آروم، تموم آرزوهاتو ی تو

 

 )رستاک % همه بارونو دوست دارن( 

 

با   ی جور نیخالفکارم هم هم د یفهم یاگه م  یعنیچشماش غرق شدم،   یاهیس  یبود؛ تو  رهیهم ختموم شدن آهنگ، همونطور ب با

  یاشک شد، همه اشکم رو گذاشتن پا زی ! چشمام لبر؟یدادم چ ش یمدت باز ن یتموم ا د یفهم  یکرد؟! اگه م  یعشق نگام م

  یبه پاست که فقط خدا م یجنگ  هی وجودم  ی کنه. تو  یداره نابودم م  دونستن که حس گناهکار بودنم ی شدنم، نم یاحساسات

 در اومد:  اریمه یکه صدا د،یموهام رو بوس   یاونا محکم بغلم کرد و رو  یدونه. سامان جلو 

 واسه خونه!  د یکارارو بزار  نیجا مجرد نشسته، ا نی رو، ا تونیبساط عشق و عشقباز نیا د یبابا! جمع کن ی ا -

خاطره ها گذشت. آخر  ف یو تعر قت یجرئت حق ی باز ،ی عاد یشب به حرفا  ه یاومدم. بق رون یو از بغل سامان ب دم یخند  هی گر نیب

بعدم   اد،یقول بده به خونه ما ب د یشب دعوتمون کرد و منم شرط گذاشتم که اونم با ه ی ی برا ال یکه وقت رفتن شد، ل ی شب وقت

اون قدر   اری بعدش مه یپر از عشق سامان حالم گرفته شد، ول یگ و چشمابا اون آهن ته . درس میشماره هامون رو رد و بدل کرد

. با توقف  ختیر ی اشک از چشمام م اد،یرفت و از شدت خنده ز ادم یخنده دار زد که حال بدم از  یدر آورد و حرف ها ی بامزه باز

قفل در چرخوندم، در رو باز کردم و وارد   ی رو تو  د یشدم و به سمت خونه رفتم. کل اده یپ نیرشته افکارم پاره شد و از ماش  نیماش 

 بعد از من وارد خونه شد.  قهیخونه شدم. سامان چند دق 

 

رو پاک کنم و بعد بخوابم. لباسام رو عوض کردم   شمیمجبور بودم که آرا یاومد و چشمام خمار خمار بود، ول  ی خوابم م تینها یب

رو پاک کردم. موهام رو باز کردم تا شونه بزنم که   شم یپاک کن رو برداشتم و با دقت آرا رینشستم. ش  شیآرا  زیم  یصندل ی و رو

شم پشتم تخت نشوندم و خود ی بلندم کرد و بعد برداشتن کش موهام، رو ش یآرا ز یم یصندل  ی سامان وارد اتاق شد. از رو

که چشمام   د یکش  ی قی موهام فرو برد و نفس عم یموهام کرد؛ بعد شونه کردنش، سرش رو تو  دمینشست. آروم شروع به شونه کش

 تو همون حالت موندن، دم گوشم زمزمه کرد:  کم یرو بستم. بعد 

 !؟ی نگاه ناراحت شد  یاز کارا -
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خوشحال شدم که اون   ی لیخ زم یبکوم تو مالجش و بگم، نه عز یکی گهی م طونه ی عاشقونه امون؛ ش  یحرفش گند زد به فضا  نیا با

 گفتم: ی آروم ی بود. با صدا دهیحرفارو بهم گفت و به تو چسب

 ناراحت نبودم.  گه ید ،ی بعد که تو اون حرفارو بهش زد  یراستش اولش آره، ول -

  یق یحالم بد نشه. نامحسوس نفس عم نی از ا شتریکرد، تا ب  یکارارو نم  نی. کاش اد یرو کنار زد و گونه ام رو با عشق بوس  موهام

شد مور مورم بشه، آخرشم نتونستم تحمل کنم و روم رو سمتش   یشد، باعث م  یداغش که رو گردنم پخش م ینفسا دم؛یکش

 کردم.  

 

جز عذاب وجدان و گناه بهم دست نداد، من    ی . حس خاصدمیسرش رو جلو آورد و بوس  ه یاز ثان یبگم که در کسر ی زیچ خواستم

رفتار کنم،    ی عاشق واقع ک یکه باهاش هستم، مثل  ی مدت ن یکردم ا ی م ی بشم. سع یی کارا دلم بره و هوا  نیعاشق نبودم که با ا

عالقه   وقت ها دوست داشتم جواب ابراز یلی کنم. خ ی بود که عاشق نباشم و عاشق خارج شد، از توانم   ی دست خودم نبود، نم ی ول

  ن یحرکت چشمام رو بسته بودم و دوست داشتم زودتر ا ی زد. ب یلنگ م  ییجا ه ی شه یشد و هم  ینم ی هاش رو بهتر بدم، ول

بعد   د،یموهاش کش  یتو  ی جدا شد و دست  م تلفن خونه بلند شد. سامان از  یو صدا د یلحظه ها بگذره، که انگار خدا صدام رو شن

 رفت، تا جواب تلفن رو بده.  رونیهم از اتاق ب

 

ام   نهی. دلم با سرعت خودش رو به س دمیموهام کش  یتو  ی رفت، نفس حبس شده ام رو آزاد کردم و دست رونیکه از اتاق ب نیهم

که بود قورت    یکردم به خودم برگردم، بغضم رو به هر سخت یسع ق یشده بود. با چند تا نفس عم نیو نفسام سنگ   د یکوب یم

 : دمیزدم و پرس  یلبخند   یزورک  م،سامان زود سرم رو بلند کرد  دن یدادم. با د

 شده؟!  یچ -

 کرد، گفت:   یرو باز م  رهنشیپ یکه دکمه ها   یآورد و در حال رون ی فرمش رو ب یاخم به سمت کمد رفت، لباسا با

 ! تیمامور ه یبرم  د یبا -

 به ساعت کردم.  یتعجب نگاه با

 موقع شب؟!  نیا_

 رو در آورد.  رهنشیتر شد و پ ظ یغل اخمش
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 که؟!   یترس   یمجبورم، نم_

 به نشونه نه تکون دادم و گفتم:  یسر

 ؟ یگرد ی بر م ی ترسم، ک ی نه نم -

 !رترید  دمیفردا صبح، شا د یشا_

 کردن رو نداشتم. باالخره  ینقش باز  نیا ینا ی دادم، ول  یخودم رو نگران نشون م د ینگفتم. با یزیچ  گهیو د دمیکش  یق یعم نفس

رو پاش کرد و در رو باز کرد   نش یرفتم. پوت  رونیتخت بلند شدم و دنبالش از اتاق ب  یو آماده رفتن شد. از رو  د یلباساش رو پوش 

 بره که گفتم: 

 سامان؟!  -

 سمتم برگشت و جواب داد: به

 جان دلم؟!  -

 جواب دادنش تو گلوم نشست، گفتم:  نیکه از ا  یزدم و با بغض   یتلخ لبخند 

 باش! مواظب خودت  -

چشمام   ی که در رو بست؛ ناخودآگاه اشک تو  دمیفرستاد. تلخ خند  یبار باز و بسته کرد و از دور برام بوس  ه یلبخند چشماش رو  با

دادم. زانوهام رو تو بغلم جمع   ه یکردم. به زور خودم رو به اتاق رسوندم، در رو بستم و بهش تک  هی گر  یبلند  ی نشست و با صدا

 کردم و سرم رو روشون گذاشتم.  

 

 هام به خودم گفتم:  هی گر ن یجلو دارشون نبود. ب یچیو ه ختنیر ی امون م یب اشکام

  یم  رونیرو و  ی کیو قلب   یزندگ  ؟یستیرو بلد ن  یاشقع ی وقت  یکن یرو عاشق م ی کیآدم؟! چرا  یزار ی اسم خودت رو م یلعنت  -

 کنه!   یکار رو نم نیا وونم یح  ه ی ی حت ؟ یو به هدفت برس   یتا با آوارش پله بساز  یکن

 شد و خوابم برد.  نیکردم که آخرش چشمام سنگ  ه یگر  اونقدر

 

 *** 
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که در اومدم، تموم اتفاقات   ی جیشده. از حالت گ یتا بفهمم کجام و چ د یطول کش کمیشدم.  داریاحساس کمردرد از خواب ب  با

سرد خوابم برده بود   ی پارکتا یپشت در، رو  شبیکه االن هستم. د  ییبه جا دمیاز جلو چشمام رد شدن و رس  لمیف ه یمثل  شبید

بلند   نیزم  ی. با آخ و اوخ از رو شمیدونستم تا قرص نخورم خوب نم یداشتم و م  یع یو االن تموم تنم خشک شده بود. سردرد فج

صبح بود و   ازدهیکردم؛  یبرداشتم و خوردم. به ساعت نگاه خچالی  یمسکن از تو  هی . دمیشدم و به زور خودم رو تا آشپزخونه کش

  ه ی کرد، فقط  ی . چاره تن خشک شده ام که درد ممگفت یتکون دادم که گردنم درد گرفت و آخ  یبود. سر ومدهیسامان هنوز ن

 گرفتم.  یعیزود به حموم رفتم و دوش سر نمیآب گرم بود. به خاطر هم دوش 

 

  الیخ یغذا رو ب نمیهم یبه خواب داشتم. برا ی بیعج ل یاومدم، حال و حوصله درست کردن نهار نداشتم و م رونیحموم که ب از

در خونه   یشد که صدا ی چشمام کم کم داشت گرم م ی دونم چقد گذشته بود، ول ی . نمدمیو خواب دمیتخت دراز کش ی شدم، رو

بپزم. داشتم    یز یچ هی بوده، دلم سوخت و بلند شدم تا براش  ت یتا االن مامور نکه یا ی رآو اد یبا  یتوجه باشم، ول  یاومد. خواستم ب 

 بهش گفتم که گفت: ید یرفتم که وارد اتاق شد. خسته نباش  ی م  رونیاز اتاق ب

 ! ؟یبر ی خوا ی کجا م -

 برات بپزم!  ی زیچ هی_

که لباساش  یخسته است. در حال  یاد یرو گرفت و با خودش به داخل اتاق کشوند. چشماش قرمز قرمز بود و معلوم بود ز دستم

 کرد گفت:   یرو عوض م

 تو گرسنه اته؟!  ست،یخواد، گرسنه ام ن ینم -

 به نشونه نه تکون دادم که ادامه داد:  یسر

 ! میبخواب ایپس ب -

خوابم   ریکه د ی اش گذاشتم و چشمام رو بستم. من نه یس  ی که خودشم اومد. سرم رو رو دم، یتخت دراز کش ی گفتم و رو  یا باشه

 بار زود چشمام گرم شد و خوابم برد.  ن یبرد، ا یم

 

 *** 
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 دوختم.  شیسبز وحش یزدم و نگاهم رو به چشما یپوزخند 

 . میرد کن  می نبوده که نتون ی ! تا حاال محموله اهیباند قو هیباند ما _

 خوبه، چهل درصد سودش واسه شما، شصت درصدش واسه ما! _

 سمت جلو خم شدم و گفتم: به

 و رد کردنش کم مشکل نداره! ستی! پنجاه پنجاه، وگرنه کال کنسل! مقدارش کم نیزرنگ  -

 فت: داد و گ ه یتک  یصندل ی پشت به

 جهنم! پنجاه پنجاه!  -

 نقاب بهش دوختم. ر یزدم و چشمام رو از ز یروز یپ یلبخند 

 حاال شد! -

 شرط!  هی به _

  لکس یکنم، ر ی با تعجب نگاش م د ید ی وقت  ؟یزاشت؟! اصال چه شرط یاالن داشت واسه من شرط م  نیتعجب بهش زل زدم؛ ا با

 اش انداخت و گفت:  گه ید ی پاش رو، رو پا

 . هیتا بفهمم طرف حسابم ک  ،ینقابت رو بردار  -

بده   ریکه مونده تا بهش گ  یز یتنها چ یعنی. دمیترک ی م ت یمن داشتم از عصبان ی ول  د،ید  یهم رفت؛ اون نم ینقاب تو  ریز اخمام

 کنه.  ریینزاشتم لحن خونسردم تغ تم،ینقاب من بود؟ با وجود عصبان

  یاز ین گهید ،یشناس  ی و دست راستمم م یجارو بلد  نیا شه، یداره بهت کلک زده م ید یاگه د یی! جاشهینقاب من برداشته نم_

 ! ینیچهره من رو بب ستین

شدم و به راننده دستور   نیبلند شدم و از اتاق خارج شدم. سوار ماش  یصندل یبزنم، از رو  یا  گهیحرف د نکهیبندش بدون ا پشت

  فمیک  یاز تو م،یتونستم برش دارم. با زنگ خوردن گوش  ی که نم فی کرد، ح ی م  تمیصورتم داشت اذ ی حرکت دادم؛ نقاب رو

 مکث جواب دادم:  کمی اسم سامان، بعد  دنیدرش آوردم و بهش نگاه کردم. با د 

 الو.  -

 سالم کرد. با تعجب گفتم:   یینا آشنا یانتظارم صدابر خالف  ی ول  چه،یگوشم بپ   یسامان تو ی داشتم صدا انتظار



 عاشق مجرم

236 
 

 سالم، شما؟! -

 ! د یمن دوست سامانم، فر -

 در اومدم و با شناختنش گفتم:   یجی حالت گ از

 نشناختم! د ی! ببخشد؟یآقا فر نیآها، خوب  -

 راستش بخاطر سامان زنگ زدم... ن،یدار اریاخت_

 : دمیپرس  یلحظه دلم شور زد و با نگران هی

 شده؟!  ش یزیسامان چ -

 من و من گفت: با

 آره!  ی عنینه... نه  -

  ت یکنم، به مامور  یم  یکه باهاش زندگ  یسه ماه نیازش نداشتم. تو ا یرفت و خبر  تیمامور یبرا  شیشدم، دو روز پ نگران

 تونه به من زنگ بزنه.  ی نم تیدونم بره مامور  یهاش عادت کردم، م

 .د یجون به لبم کرد  د ی! چش شده... لطفا بگ ؟یچ_

 :د یچیگوشم پ  یمکث کرد و بعد صداش تو  کمی د یفر

 . ستین یچندان مهم زیچون چ د،ینگران نش د یقول بد  -

 گفتم:  دستپاچه

 چش شده. د ی! فقط بگ دمیباشه... باشه قول م -

 خورده!  ریسامان ت_

 رفت و روحم از تنم جدا شد. با استرس و نگران گفتم:  ل یتحل  میبشه! انرژ شی زینکنه چ خت؛ یر ی هر دلم 

 حالش خوبه؟! گلوله به کجاش خورده؟!  یا... االن چ  -

 کرده جواب داد:  هل
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 گلوله به کتفش خورد. هوشه،یخوبه خوبه، فقط هنوز ب -

 گفتم و ادامه دادم:  ییخدا ای

 رسونم.  ی ودم رو ماالن خ  د،یرو بد  مارستانیآدرس ب -

 کنم.  یواستون اس ام اس م _

که   ی بلند شد. در حال م یاس ام اس گوش  ی بعد، صدا  قهیموندم. چند دق  د یفر ام یرو قطع کردم و منتظر پ یگفتم و گوش   یممنون

 ذاشتم، رو به راننده گفتم:   یم  فمی ک ی رو تو یکندم و گوش  ی نقاب رو م

 جا نگه دار!  نیهم -

 دست تکون دادم و سوار شدم. ی تاکس ن یاول یو برا دمی پر نیینگه داشت. به سرعت پارو  نیگفت و ماش  یچشم

 د؟یر  یخانوم کجا م_

 ...مارستانیب_

  مارستانیشدم و وارد محوطه ب اده یپ یبودم. از تاکس مارستانیب ی ساعت بعدش جلو م یحرکت کرد و حدود ن مارستانیسمت ب به

 که اونجا بود رفتم و گفتم:   ی. با ورود به سمت پرستاردم یشدم و تا تا خود سالن دو

 خورده!  ریگشتم، ت   ینفر م هی سالم، دنبال  -

 به من مضطرب کرد و گفت: یسرش روباال آوردو نگاه پرستار

 اسمشون؟!  -

 سامان... سامان موحد!_

 رو چک کرد و گفت: وتر یکامپ

 ش!و ش   ستیطبقه دوم، اتاق ب -

دارم   فه یآدمم و االن به عنوان زنش وظ ه یباالخره  یول  ستم،ینگرانش بودم. عاشق ن ی لیگفتم و سوار آسانسور شدم؛ خ  یممنون

  یصندل ه ی ی که رو دم یرو د  د یفر دم،یبه سامان بدهکاره. به طبقه دوم که رس  زا یچ یلیکه خ  یباشم، به عنوان کس ششیپ

 شدن بهش صداش زدم:  کینشسته. با نزد
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 ! د؟یآقا فر -

  رم،یاز پرستارا بگ  ی اجازه ا ا یبه دکتر بگم،  نکه یبلند شد و بعد سالم کردن بهم، اتاق سامان رو نشونم داد. بدون ا ی صندل یرو  از

  یبود و نفسا ده یتخت خواب ی آروم رو یل یاتاق تنها بود. خ یگرفته بودن و تو   یاتاق و در رو بستم. براش اتاق خصوص یتو  دمیپر

خواب اخم کرده بود و با خودم فکر کردم   ی تو  سادم؛یسرش وا یداد. به سمتش رفتم و باال  یم  قشی ممنظمش نشون از خواب ع

شده بود. ناخودآگاه   ی چیکه حتما از درده. نگاهم رو سمت کتفش سوق دادم؛ باال تنه اش لخت بود و کتف سمت راستش، باند پ

 .دمیکردم، پشت بندشم خم شدم و لپش رو بوس  دست بردم و موهاش رو نوازش 

چشماش رو باز    قهیشد و بعد چند دق نطورم یکرده باشم، که هم دارش یکه ب  دم یکه خورد؛ به سرعت ازش دور شدم، ترس   یتکون با

 نگام کرد و بعد گفت: کمیکرد.  

 ! ؟ی ترانه خودت -

 تکون دادم.  یزدم و سر  ی تلخ  یلبخند 

 .نیو روش بش  اریرو ب ی برو اون صندل_

 دستام گرفتم و گفتم:  نیتخت آوردم و روش نشستم. دستش رو ب  کیرو نزد  یصندل

 بهم زنگ زد؟  د یفر ی کردم وقت دایپ ی چه حال یدون ی ! مه ی چه جور مواظب بودن نی! ا؟ی مواظب خودت ی مگه نگفت -

 تکون داد و با اخم گفت:  ن یبه طرف یسر

 دهن لق!   یپس اون بهت خبر داد؛ ا  -

 مخاطب قرارش دادم:  تیو با عصبان  دمیهم کش ی رو تو اخمام

 ؟ یمگه قرار بود بهم نگ  -

 نبود!  یمهم زیچ_

 گفتم:  ی نسبتا بلند  یشد، با تعجب به کتفش اشاره کردم و با صدا یقد نعلبک چشمام

 !یخل تر شد  یروت اثر گذاشته، خل بود  ی هوش  ی. نه انگار ماده ب یخورد ریمهم نبود؟! تو ت -

 تو چشمام زل زد.  اهشیس   یزد و با چشما  یکج لبخند 

 ! ؟یشیناز م  یلیخ  ، یکن یو تعجب م  ی خور یحرص م  یوقت   یدونست یم_
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 رو لبام نشوندم و چند بار پشت سر هم پلک زدم و نگاش کردم.   یحی مل لبخند 

 نازم!  شهیمن هم_

 کرد و گفت:   یخنده ا تک

 بر منکرش لعنت!  -

 

دونستم که   یبود و م  ومدهیبه اتاق ن د یاتاقش بود، به خوردش دادم. فر خچال یکه تو   یینشستم و از کمپوت ها ششیپ گه ید کمی

در داخل اومد. سالم دوباره    یاز ال  د ی. ساعت که سه شد، چند تقه به در خورد و بعد، کله فرمیتنها باش  م یخوا یکنه که م  ی فکر م

 کرد و گفت:  یا

 مدن مالقات سامان.او نایزن داداش سرهنگ ا -

 

  ه یبعد، در اتاق باز شد و اول  قه ی . چند دقنهیتکون دادم، شال و لباسام رو مرتب کردم و به سامان کمک کردم دوباره بش یسر

  ی. از درجه ها سر در نم سادیجا وا ه یفرم، وارد اتاق شدن و دسته گل محرک رفت  یدسته گل محرک و بعد چند نفر با لباسا

  ک یداشت، نزد  ییباال بایکه سن تقر شونیکیکردم.  ی نوشته بود، بهشون سالم م باساشونل ی که رو  یاسم یآوردم و فقط از رو 

 که سالم بود زد.  ی شونه ا ی تخت سامان رفت و رو

 حالت رو.  نیا نم یمرد؟ نب ریچت شده ش _

 :د یزود پرس  سامان

 ! ن؟یکرد  رشونیدستگ  د،یرس   انیبه پا اتیسرهنگ عمل -

 کرد و گفت:   یسرهنگه، تک خنده ا  دمیکه حاال فهم  مرد

شدن و همشون دارن آب   ری! آره دستگ گمیراحت بشه م  التیخ نکهیا  ی برا ی ول ،یباش  اتینگران عمل ست یحالت الزم ن نیبا ا -

 خورن.  ی خنک م

 . دمیرو دم گوشم شن یینا آشنا یکه گذشت، صدا کمیشد.  ه یبا بق ی گفت و مشغول احوال پرس  یخداروشکر سامان

 رو کجا بزارم؟!  نیمن ا _
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زدم، که حواس همه به   ی غیپشتم، چشمام گشاد شد و ناخودآگاه ج یدسته گل سخنگو  دنیسمت جهت صدا برگشتم و با د به

 :د یمن جمع شد. سامان هل کرده پرس 

 شده ترانه؟!  یچ -

 و با لکنت گفتم: به دسته گل بزرگ کردم  یترس اشاره ا  با

 زنه!  یحرف م  نی...ایا...ا -

 همون صدا گفت:  هوی

 الل بشم؟!  د یدستتون درد نکنه انتظار داشت -

 و گفتم:   هی به سمت بق دم یترس چرخ با

 د؟ ید ید -

خنده هارو   نی ا لیدل ی کیکردم تا بلکه  ینگاشون م  جیخنده. گ ر یهمه زدن ز هو یگرد نگام کردن و  یبا چشما قه یچند دق همه

  نا،یا دن یبا سامان و د یماه زندگ  هی نیهم  یان، خشنن، ول یجد  سایگفتن پل  یکردن؟! همه م ی مگه تمومش م  یبده، ول حیتوض

  ی با صورت  د یساختن. باالخره خنده هاشون تموم شد و فر یرمانا ازشون کوه غرور م  و فقط ت ست،ی ن ی نجوریبهم ثابت شد که ا

با   ینکیسرباز ع هی بود، از کنارم گذشت و به سمت دسته گل رفت. تو بغل گرفتش و کنار بردش که از  اد یسرخ که در اثر خنده ز

 شد. ییکه در مرز افتادن بود، رو نما ی نکیکج و ع  یکاله

 صورتش باز کرد و گفت:  یرو به پهنا ششیکرد، بعدم ن م یرو با انگشت باال داد و کالهش رو تنظ نکشیع

 سالم!  -

نگاه به   ه ینگاه به دسته گل و  ه ی شده بود؟  م یقا ی بود که پشت دسته گل به اون بزرگ نیا ی عنیشوک بودم!  ی من هنوز تو اما

بار تو عمرم   ن یاول ی که داده بودم، برا ی بار به خاطر سوت نیکه ا دن یتکون دادم. بازم همه خند   یسرباز کردم و آخرشم سر

  ی! آخه کدوم خریبش ع یو ضا  یبد  ی سوت ه ی د یهمه با ش یکه پ ایخاک تو سرت تان ی عنیو گونه هام رنگ گرفت.   دمیخجالت کش

با چند تا سرفه خنده هاشون رو تموم کردن، هر   دم،یخجالت کش دنی که د  هی زنه؟! بق یکه به دسته گل بگه حرف م   ید یرو د

  یرفتن، باهاشون خداحافظ یداشتن م یوقت نگفتم و فقط  ی چیآخر هتا  گه یصورتشون بود. د ی از خنده رو ی چند که هنوز آثار

 زمزمه کردم:  یلب ری . زد یخند  زیر د،یکردم که سربازه تا به من رس 

 ! یرو آب بخند  -
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 و به دسته گل اشاره کرد.  د یرو که بستم؛ سامان بلند خند  در

 زنه!  ی حرف نم نیترانه برو بب _

 وار زبونم به کار افتاد.  کی اتومات ییهویساکت بودم و بعد  قه ی نشستم. چند دق یصندل ی گفتم و رفتم رو ی کوفت

نکرد که اومده ور دل من   دایجا واسش پ یعن یسربازه  نیا اد؟یبه چه کارشون م ی بزرگ نی! دسته گل به ا؟یچ ی عنیآخه _

بخند! اصال حقته   ی بخند ه ی تو هم ه دم،یترس  ! خب یبزرگ  ن یرو سر من بزارش، اتاق به ا  اریرو کجا بزارم؟! ب ن یا گهیو م  سادهیوا

کرد! خفت و   ی سرباز خل مشنگه ام داشت مسخره ام م نیفکر کن، ا  دم؟یخجالت کش د چق یدون  یباهات حرف نزنم، م  گهید

 تا چه حد؟ یخوار

کرد. لباش کش اومد و خواست بخنده که زود انگشت   یاز خنده سرخ شده بود، نگام م ی ریکه در اثر جلوگ ی با صورت سامان

 جلوش گرفتم و گفتم:  د یاشاره ام رو به نشونه تهد 

 ! اینخند  -

  ی برم که با صدا رونیرو سمتش پرت کردم و بلند شدم از اتاق ب یکه جعبه دستمال کاغذ  د یحرفم بدتر شد و بلند خند  نیا با

 بلند گفت: 

 آخ افتاد!  -

 و دستپاچه گفتم:   دمیپانسمانش باز شده باشه، به سمتش دو ای دردش گرفته باشه  نکهیترس از ا شدم با  مونیکارم پش از

 ... ؟یچ -

 ادامه داد:  طنتیو با ش  د یحرفم پر وسط 

 افتاد!  یکاش نم  ی مهرت به دلم و ا -

گفته چشمام گرد شد و بعد از اون اخمام    یچ دم یتا فهم ی کنم، ول ل یتحل  ه یگفته و حرفاش  و تجز ی گذشت تا بفهمم چ کمی

 و با حرص چشمام رو بستم. دمی کش  یقی توهم رفت. نفس عم

 ! یگاو  یل یخ یلیخ یلیخ_

نشسته   یصندل  یرو  د یزدم. فر رون یزدم و برداشتمش، بعدم از اتاق ب یتختش بود چنگ  یجلو  ز یم یکه رو   فمی بندشم به ک پشت

. با  سادیرفتم اومد و جلوم وا ی توهم راه م ی رو باال آورد و به سمتم که با عجله و اخمابلند بسته شدن در، سرش  یبود که با صدا

 : د یپرس  یتعجب و نگران
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 شده زن داداش؟! یچ -

 اخم و حرص گفتم:  با

 مزخرفه!  یل یدوستت خ  نیا -

 و گفت:  د ی به دور لبش کش ی دست د یفر

 نداره!  یدوست مزخرف من با شما نسبت نیخداروشکر که ا -

 کردم و با حرص ادامه دادم:   زیحرفش چشمام رو ر نیا با

 تو هم از اون مزخرف تر!  -

  ادیکرد. با  ینجور یدونست نگرانشم و ا یاز کنارش گذاشتم و سوار آسانسور شدم. واقعا از دست سامان حرصم گرفته بود، م بعدم

 تر شد.   ظ یشد و اخمم غل  شتر یحرصم ب خت،ی که آخ گفت و دلم فرو ر  یوقت ی آور

 

 *** 

 

مرخص شد و چند   مارستانیاز ب شی. سامان هفته پدمیعرق کرده ام کش یشونیبه پ یهارو از دستام در آوردم و دست دستکش

چند وقت   نیبه خونمون اومده بودن. تو ا ادتش یع ی دوستاش و همکاراش برا  الش،ی و تموم فام میداشت  ی وقت بود همش مهمون

کردم و از   ی هم خسته شدم. پوف یل یخ ی ول  ن،یو نپرس  نیشدم که نگ  ییبانوخانوم کد  ک یکردم،   ییرایونا پذ از بس از مهم

  یشروع شده بود، ول تاش ینشستم. سامان برگشته بود سرکارش و بازم مامور ون یزی تلو ی کاناپه جلو  ی اومدم، رو رون ی آشپزخونه ب

موهام   یتو   یرو بشه. کالفه دست راش زودتر از موعدش دستم ب  نکهی از ا دم یترس  ی پرونده من بود و من چقدر م شیپرونده اصل

شد. چشمام رو باز کردم که سامان   دهیپتو روم کش  ه یشد که   ی. چشمام داشت گرم م دمیکاناپه دراز کش ی و همونجا رو دمیکش

  کم یخل مشنگ! لبام به خنده کش اومد و دوباره چشمام رو بستم تا  شده بود، پسره  یروزا چقدر دوست داشتن ن یا دم؛یرو د

 .  بمبخوا

 

فرو رفته بود و فقط برق آشپزخونه   یک یتار ی به اطرافم نگاه کردم. خونه تو جیو گ دم یاومد، از خواب پر یکه م ییسر و صدا با

راحت شد   المی کرد، خ ی م ی سامان که داشت آشپز دن یخودم کنار زدم و به سمت آشپزخونه رفتم. با د ی روشن بود. پتو رو از رو
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  هی اومدم و به آشپزخونه برگشتم.  رونی صورتم رو آب زدم و موهام رو دوباره بافتم، ب نکه یا ازرفتم. بعد  یبهداشت س یو به سرو

 وادارم کرد که برم و از پشت بغلش کنم. همون کار رو کردم که متوجه شد و گفت: یحس

 ! ؟یشد  داریب -

 جوابش رو دادم:  آروم 

 اهوم!  -

  دمیشا فته،یم  یکردم اتفاق بد  یکنه. احساس م ی فکر بهش ناراحتم م  ییجورا ه ی گفت بده و   شهیحس که م ه یداشتم،  ی حس هی

  ل یدل ی و ب نمیکرد. دوست داشتم بش یام نشسته بود و داشت خفه ام م نه یبود، وسط س  ی هر چ یبه خاطر عذاب وجدان بود، ول 

سامان رشته   ی. با صداشنیزودتر خبر دار م رن،یکه قراره بم  ییکسا گن یرم، چون میم ی دارم م د ی شه. شا ینم ی کنم، ول ه یگر

 دم گفتم: افکارم پاره شد و چون متوجه نشده بو 

 حواسم پرت شد؟ ؟یبگ  گه یبار د هی  شهیم -

 برگشت و نگام کرد. طنتیش  با

 ! شوهر خوشکلت؟؟یپرت چ_

 رو جمع کردم و گفتم:  صورتم

 شد. گه ید  زیچ ه یپرت   ری ! نخرهیگ ی م ل یچه خودشم تحو-

بودم و   سادهیزنگ استرس گرفتم. همون جا وا ی صدا دنیبا شن ی دونم چرا ول ی زنگ خورد؛ نم می بگه که گوش  یزیچ خواست

 کردم که سامان دستش رو جلو صورتم تکون داد و گفت: یداشتم با ترس به اتاق نگاه م 

 خوره!  ی داره زنگ م تیترانه؟! حواست کجاست؟ گوش  -

شد و   ین خاموش م روش  یکرده، به سمت اتاق رفتم. صفحه گوش  خ ی ی زدم و بعد با بدن  یخودم اومدم و لبخند دستپاچه ا به

اش   ره یذخ  ینطور یهمون فرهاد که ا ای  ده،یاسم فر دنیبود. به سرعت برش داشتم که با د دهیچیاتاق پ  ی تو  نگتونشیر یصدا

 کرده بودم، زود جواب دادم: 

 الو؟! -

 ؟ یخوب  ا،یسالم تان_
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 که مشغول کندن پوست کنار انگشتم بودم، گفتم:  یدرحال

 جان؟! ده یفر ی تو خوب ی مرس  -

 حتما سامان خونه است._

 آره! _

برسن   سایپل ، یزنگ زدم بگم که فردا آماده باش، وقت رد کردن اون محموله بزرگه! حواست باشه که از سامان حرف بکش_

 . میریکارمون ساخته است، بر فنا م 

 مورد هم نبوده! با استرس گفتم:  ی ب م ید؛ استرس و نگرانحبس ش  نه یس  ی تو نفسم

 ؟ یچرا االن گفت ی باشه، ول -

 داده که زودتر رد بشن.   چیسه پ ریگ  الدمیشدن و م ستیکارا راست و ر_

 !دمی رو بهت م ییباشه، خبر نها_

 منتظرم، مراقب خودت باش، فعال! _

 فعال!  نطور، یتو هم هم_

 

آخه؟! نکنه   دمیکش  یزبون سامان حرف م  ری از ز د یبا ی فکر بودم؛ چجور یچشم دوختم. تو  رو قطع کردم و به صفحه اش  یگوش 

 استرس و دلشوره کار دست من بده!  نیا

 بود؟  ی ک  ؟ یکن ی کار م ی ترانه چ_

 زدم و با من و من گفتم:  ی. لبخند دستپاچه ا ختیقدم عقب رفتم و دلم فرو ر ه یسامان دم گوشم از ترس  یصدا با

 بود، دوستم! ده یفر ، ی...چیه -

 :د یکرد و پرس  اخم

 ده؟ یرنگت چرا پر -

 زاشتم، کالفه جواب دادم:  ی م یعسل ی رو رو یکه گوش  ی حال در
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 !دمیترس   یاومد  یی هویخب  ،یپرس  یاه سامان چقدر سوال م  -

 و موشکافانه نگام کرد.  د یرو به دندون کش نشییباال انداخت و گوشه لب پا ییابرو سامان

 کنم!  یشد، نگو نه که باور نم  تیزی چ هی ترانه تو _

به سمتش رفتم و دستم رو دور گردنش حلقه کردم، با وجود تموم   نم یمشکوکش کردم، به خاطر هم یکه خودم الک دمیفهم

 زدم و گفتم: یکرد، لبخند  یم  انیکه تو درونم طغ یاسترس 

 . ستین ی زیکالفه شدم، وگرنه چ  کمیو از سواالت   دمیترس   ،یاومد  یی هوینشده عشقم، فقط چون  ی زیچ -

 داد، پشت بندشم گفت: رونیو با شدت ب د یکش  یق یعم نفس

 باشه.  یگ یکه م  نطوریهم دوارمیام -

 ! نطورهیهم قایدق_

 کرد.  تم یاتاق هدا رون یتش رو پشت کمرم گذاشت و به سمت بدستام رو از دور گردنش باز کردم که دس  حلقه 

 . میشام بخور میبر ایب_

هم   نکه یا ی. برا ارهیبود و رفت سراغ قابلمه ها تا غذا رو ب دهینشستم. سفره رو چ ز یپشت م یصندل  ی آشپزخونه شدم و رو  وارد

 ضرب گرفتم و شروع به خوندن کردم.  ز یم ی کرده باشم، رو یطنت یدور کنم و هم ش   میو کالفگ  یفکرش رو از دستپاچگ 

 رم یتورو طال بگ  یارزش داره سر تا پا_

 دم یعالقه م ن یدار و ندارم و سر ا من

 پس  میچشم تو سرچشمه گرفته زندگ از

 رم یداره صد هزار دفعه ام برات بم ارزش 

 

 داشت گفت:  یر م که بشقابم رو ب  ی گذاشت و در حال ز یم یو قابلمه رو رو  د یخند  سامان

 از عشقه؟  ای! ؟یخون ی کردم م   یاالن چون آشپز  -
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من فقط همخونه بود، گرچه   ی نداشتم، برا ی از عشقه؟! از عشق بود؟ نه، من به سامان عالقه ا ایسرم اکو شد؛  ی آخرش تو جمله

 و گفتم: دم یخند  الیخیداشتم. ب  ی ا گه ید گاهیاون جا ی من برا

 ادامه اش از عشقه!  ،یهست  یانقدر شوهر خوب نکهی بود، ا تیواسه آشپز  نینه ا -

 ضرب گرفتم و ادامه اش رو خوندم:  زیدوباره رو م بعدم

 غم نکرده  ، یکه تو باهام کرد ی کار -

 کارو با دلم نکرده   نیا یکس

 تا حاال  ینجور یاز تو من رو ا ریغ یکس

 عشق ولم نکرده  ی ایدر ی تو

 عشق ولم نکرده  ی ایدر ی تو

 

 تکون داد، بعدم به غذا اشاره کرد.  ی و سر د یخند 

 . یچطور غذا بپز ی ریبگ  اد یبخور _

 نگاش کردم.  سیف  پوکر

 خوندم!  یکن! اصال کاش اون آهنگ رو واست نم فی از خودت تعر یه ا، یامشب رو غذا پخت هیحاال _

 تکون داد و گفت:  یسر یجد 

 کشه.   یشبا رو رستوران زحمتش رو م ه یدرسته، فقط امشب غذا پختم، چون بق -

 و سرش رو تکون داد.  د یکردم بلند خند   یمن که با حرص نگاش م  دنید با

 خدا! یا_

شد واسه   یچشم غره توپ، شروع به خوردن غذا کردم. الحق که زرشک پلو رو خوب پخته بود، م هی و بعد  دمیکش  یق یعم نفس

غذا   ن یتونم مثل ا یهنوزم نم  یسرم دخترم، ول  ری خ دم،یاز خودم خجالت کش کم یروش حساب وا کرد. دروغ نگم   یعمر زندگ هی
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بود.   مهیاز هفت روز هفته، شش روزش رو ق  گهیرد، دک  فیو سامان ازش تعر  کردمرو خوشمزه درست   مهیبار خورشت ق هی بپزم. 

 خودش دست به کار شد.   ن یاست، به خاطر هم مهیدونست که امشب بخوام غذا بپزم، بازم ق ی سامان هم م

 تموم شدن غذا دستم رو به سمت آسمون باال بردم و گفتم:  بعد 

 شوهر کدبانو!   نیشکرت به خاطر ا ایخدا -

زدم و ابروم رو براش باال انداختم؛ بعدم مثل    یطانیتو گلوش و شروع به سرفه کردن، کرد. لبخند ش   د یحرفم سامان غذا پر نیا با

کرد و خودش رو   ی سرفه م ی. دستم رو باال بردم و محکم به پشتش زدم، سامان هسادمیسمتش و پشت سرش وا دم یامدادگرا دو

  ختیآب ر وانی ل  هی من  ی مشتا ن یزدم. ب یشدم و محکم به پشتش م  ینم  الیخی ب یول  د، ز  یبا دستش پسم م ا ی د یکش ی عقب م

انداختم و   نییبهم کرد. سرم رو پا یو نگاه  د یکش ی قی. عقب رفتم و با دقت به صورتش نگاه کردم. نفس عمد ینفس سر کش هی و 

 کردم، گفتم:  یم  یکه با انگشتام باز  ی در حال

 ! یخفه شده بود  به خاطر خودت بود، االن اون ضربه ها نبودن که -

 و گفت:   د یکوب  زی م یبلند شد و محکم رو  ی دفعه ا  هی

 کشمت!  یترانه م -

در   نیلحظه که اومدم در رو ببندم، پاش رو ب  ن ی. آخردمیو به سمت اتاق دو دم یبرداشت. زود به خودم جنب ز یبه سمتم خ بعدم

نشد و محکم تر هلش داد و بازش کرد.   یکه داشتم خواستم ببندم، ول  یگذاشت و مانع بسته شدن در شد. در رو با تموم قدرت

 کرد.  ز یرو ر چشماش به دور و اطرافم انداختم، که  ینگاه

 ! ستیگشتم نبود، نگرد ن_

 نگاش کردم.  جیگ

 !؟یچ_

 برداشت و گفت: زیسمتم خ به

 راه فرار!  -

بود، من در برابر قد   دهیفا  یب  یسانتم جا به جا شم. شروع به تقال کردن کردم، ول ه ی ی زاشت حت یبغلش گرفتم و نم  ی تو  محکم

 گفتم:  تیکه گذشت خسته شدم و شروع به نفس نفس زدن کردم. با مظلوم کم یبودم.  ز یر ی ادیسامان، ز ی کلیو بدن ه ی نردبون

 سامان غلط کردم، ولم کن.  -
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 صورتم کرد.  یتو   یو فوت رو جلو آورد  سرش 

 فعال زوده، حاال حاال ها باهات کار دارم! _

 

 در اومد. غمیحرفش رو بهم نداد، سرش رو جلو آورد و محکم لپم رو گاز گرفت که ج  ل یو تحل ه ینگاش کردم که فرصت تجز جیگ

 ولم کن!  ی وحش ،ییییا_

 رو آورد کنار گوشم و گفت:  سرش 

 به سرت نزنه.  یطونی هوس ش  گه ید ی تا تو باش  -

 نگاش کردم و گفتم:  زون ی آو ی چهره ا با

 ! تیترب ی ب -

  ی عطر وابسته شده بودم که باهاش آرامش م نیعطرش مستم کرد، بعد دو ماه انگار به ا یزد و محکم بغلم کرد. بو  یا  قهقهه

شناسه و اگه بخوام   ینم بدم. احساس منطق ی قلبم رو به کس د یو نبا  ستیواسه عشق ن ییمن جا  یتو زندگ  فی ح یگرفتم، ول

به ساز عشق  د یبا ایزنه وعشق هم ساز خودش و من  ی. عقل ساز خودش رو م بزنمعاقل بودنم رو  د یق  د یبا گهیعاشق باشم، د

اون مارو   م، یدست عقل و احساسمونه، برده هر کدوم بش ست،یدست خودمون ن  ارمونیبه ساز عقل! ما آدم ها اخت ایبرقصم 

 صونه! رق یهرجور بخواد م 

 

 *** 

 

! سامان  فته ی م ی اتفاق هی کردم   ی. احساس مد یجوش  ی و سرکه م ریضرب گرفته بودم و دلم مثل س  نیکف ماش  ی پاهام رو با

بود   اد یز یلیام خ  ی حال نگران نیخبر بودن. با ا ی انگار خداروشکر مکان محموله ما لو نرفته بود و اونا ازش ب یداشت، ول  تیمامور

احساس  نیتونست آرومم کنه! سر هم  ینم  زی چ چیهم جوابگو نبودن و ه قیعم ی و از استرس به جون ناخنام افتاده بودم. نفسا

شرط عقله! با توقف   اطیبراشون جور کردم، باالخره احت زم یبرن؛ همه چ رانیزنگ زدم و گفتم که از ا نا یبد، به رعنا خانوم ا

. از  د یرس  ی نداشت و کهنه به نظر م یکیش  ی قرار داشت، نما ی جاده خاک  ه یدوختم؛ ساختمون ته   نگاهم رو به ساختمون، ن،یماش 
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اسلحه رو در آوردم و با   فم،یک  یاسلحه، خم شدم و از تو  ی آور ادیبا   دم، یصورتم کش یبه نقاب رو  یشدم و دست ادهیپ نیماش 

 خودم بردمش.  

بودن. راننده خواست   ومدهیخودم ن یهم شک نکنه، دو محافظ شخص  ی کس نکه یا ی رفتم؛ برا یم  ادهیتا خود ساختمون رو پ د یبا

ام دور محموله بودن و به جز مال من،   گهید ی محافظا  یکه نزاشتم و خودم تنها به سمت ساختمون راه افتادم. به اندازه کاف ادیب

 با خودش آورده بود.   ی ادیز یظاهم محاف  ی چشم سبز وحش ای الد یم

 

  الد ی افتادن. داخل ساختمون م ی زدن و راه م یبار م  ی در پشت  یجلو ونای داشت و کام  یدر پشت ایگو  دم؛یبه ساختمون رس  باالخره

 به سمتم اومد و گفت:  دنم یبا د الد ی بودن. م یدر پشت ی محافظا جلو  شتریبودن و ب ساده یو چند تا محافظ وا

 ! یاومد  رید  کمیسالم، -

 جواب دادم:  یو جد  خونسرد

 باالخره اومدم!  یول -

زدن رفتم و با دقت نگاهشون کردم. بار   یبار م ونای که کام  ییچک کردن اوضاع به سمت جا ی نگفت؛ برا یز یتکون داد و چ یسر

  یشدن نگاه م  یم  یجاساز ونیکام ی که تو یی کرد. به موادا ی کمک م ی لیبود و به باند من خ ادیز  ی لیبود که سودش خ یادیز

دور   ونایاسم رعنا خانوم، جواب دادم و از کام دنیبهش کردم؛ با د ی. درش آوردم و نگاهد یلرز بمیج ی ام تو ی م، که گوش کرد

 رفتم، مشغول حرف زدن باهاش شدم.  یساختمون م یشدم. همون طور که به سمت در اصل

 ن؟ییرعنا خانوم؟! االن کجا نیخوب_

 همون لحن مهربونش گفت: با

 . میما االن تو فرودگاه ؟یدخترم، تو خودت خوب ی مرس  -

 چند وقت. ن یبابت ا یمرس  ن،یتورو خدا مواظب خودتون باش _

 . یفتی ن ر یدخترم، کارت سخته! مواظب باش گ نطور یتو هم هم_

 فرهاد پشت خطه. رد تماس زدم و به رعنا خانوم گفتم:   دم یبگم که د ی زیچ خواستم

 . نیمن ببوس  ی و ساحل هم به جا  نیسالم برسون ریبه آقا اردش  ،یشم، بازم مرس چ -
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 ! زمیبال عز یچشمت ب_

خواست از   ی رد تماس زدم. فوقش م یبازم فرهاد پشت خطه، با کالفگ  دمیبه صفحه کردم که د  یچند تا بوق خورد، نگاه بازم

 بگم که گفت: ی زین بشم که خوبن. خواستم چمطمئ د یمهم ترن، با  نایبپرسه، که فعال رعنا خانوم ا تیمامور

 حالل کن!  ی د ید ی بد  یبرم! پروازمون رو اعالم کردن، خوب د یبا گه یخب دخترم من د-

 رو لبام نشست و با بغض گفتم:   یلبخند 

 بطلبم!  تیحالل ایلیاز خ د یمنم که با ن یازم، ا یبطلب تیحالل  یبخوا  ی نکرد یشما که کار  -

 

اول فکر   دم،یرعنا خانوم قطع کردم. به سرعت به سمت ساختمون دو یرو رو   یگوش   مهیمات موندم و سراس   ک،یشل یصدا با

قرمزه. همون لحظه    تیوضع دمیفهم  ادا،یدوم و داد و فر  کیشل ی کردن، که با صدا  کیشل یمحافظا اشتباه د یکردم که شا

 :د یچی اد فرهاد تو گوشم پد یکه صدا  ادمبار جواب د ن یزنگ خورد، بازم فرهاد بود، ا میگوش 

 االن اونجان.  سایفرار کن، جاتون لو رفته، پل ایتان -

بود و از پشت   ده یچیپ ط یمح ی محافظا، تو  ادیو داد و فر  ی در پ  یپ یها  کیشل یحرفش خشکم زد و دستام شل شد. صدا نیا با

 زد:  ی فرهاد بود که بلند داد م نیخط ا

 چت شد؟! بدو! فرار کن، خشکت نزنه!  ای! تانایتان -

  یشد، خشکم زده بود و کم کم داشت حالم بد م ی م یو اون خاطره تو ذهنم تداع دمیشن ی م کیشل  یکه صدا  ییهمه وقتا مثل

تو   ختنیر سایگذاشتم. اسلحه رو در آوردم که همون موقع پل بمیج ی رو قطع کردم و تو یاالن جاش نبود! گوش  ی شد، ول

 داد زد:   یبلند  یسربازه با صدا هی  هویساختمون، 

 سرگرد موحد، دختره اونجاست! -

. از  دمیبه سمتم، مغزم فرمان فرار داد و با تموم قدرت دو دنشیخورد و اونم سامان بود. با دو یسرم چرخ م یکلمه تو   هی  فقط 

  یقدما یبودن. صدا ریازم دور بود و هم محافظا همشون پشت ساختمون درگ نیزدم، هم ماش  ینفس نفس م  یترس و خستگ 

سوخت و با هر نفس   ی ام م نهیرفته بود و س  ل یتحل م یآوردم، همه انرژ یم  مکم کم داشتم ک  دم،ی شن ی سامان رو پشت سرم م

ادامه دادم که از پشت   دن یوبازم به د ی خوردم و سرعتم کم شد، ول یشد که سکند  ی دونم چ ی. نمدنیکش  یم  غی انگار روش ت

  شبیکه د ی عطر، همون بغل یکمرم نشست؛ سامان بود، همون بو  ی رو یافتاد. عرق سرد  نیزم ی شدم و اسلحه ام رو  دهیکش

 کردم.   ی بغل سامان تقال م ی شد و تو یم نییام با شدت باال پا نهیبود. س  کینزد ایتان انیتوش بودم، انگار پا
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 زد گفت:  یکه نفس نفس م   یگوشم در حال  دم

 ؟ی فرار کن  ی تون ی م  یفکر کرد م، یکرد رتیباالخره دستگ  -

افتاد، حدود   نی اش گرفته بودم تا فرار نکنم. چشمام به ماش  گه یام نگه داشته بود و با دست د قهیشق  ی دستش، اسلحه رو رو  هی با

بود،   ییهوی. چون دمیدست سامان کوب  یگفتم و محکم رو  ی بادابادکه به سرم زد، هر چه  ی شش متر ازم فاصله داشت؛ با فکر

اسلحه رو برداشتم و   هی اومدم و بدون فوت وقت  رونیاش افتاد، خودمم زود از بغلش ب  سلحه نشون بده و ا ی نتونست عکس العمل

وک بود. جلو رفتم و با پام اسلحه  ش  یاتفاق افتاده بود و هنوز تو  عیسر ی ل یخ زیکرد، همه چ  یسامان رو نشونه گرفتم. مات نگام م

ماشه گذاشتم؛   ی شناختم. انگشتم رو رو ی شد و اون م ی م لوم مع تمیزدم، چون هو ی حرف م د یرو ازش دور کردم. نبا  نیزم ی رو

زدم، من اون رو نزنم اون من رو   ی هدفم رو م م یمستق د یداد. با ی که خودش آموزشم م ی کردم، همونجور ی م کیبهش شل د یبا

 بزن! ا،ی. بزن تانبرمراه  ن یبه جون بخرم، تا بتونم تا آخر ا د یجهنم رو با رم، یم  یو باالخره م  ستمیزنه! من که عاشق ن یم

 

م.  اسلحه رو محکم تر گرفت نمیسامان رو نشونه گرفتم و چشمام رو بستم. دستم عرق کرده بود و به خاطر هم ی شونیاسلحه پ با

شناختمش،  ی که م یماه  هی مشترک و  یدو ماه زندگ  نیلحظه تموم ا ه ی  یخواستم فشارش بدم، تو   ی ماشه بود و م ی انگشتم رو

که هر شب من رو   ی نگران شدناش، نگاه پر از عشقش، آغوش  طنتا،یچشمام گذشت. تموم اون کل کال، ش  ی از جلو لم یف ک یمثل 

ماشه کنار رفت.    یکه باهاش داشتم. کم کم دستام شل شد و انگشتم از رو  ی کرد، خنده هاش و آرامش ی مهمون خودش م

باالخره  "د یچی گوشم پ ی تو  یصبر مامان  ی سرم اومد. صدا دمیترس  یکه ازش م  یز یشد، چ یم  ینطوریا د ینبود، نبا نیقرارمون ا

 "یبند  یدل م   ،یدل دار  ، یتو هم آدم

 

چشماش غرق شدم.   یچاله   اهیس  یل بستم. چشمام رو باز کردم، تو د ی راحت نیبه احساسم باختم، به هم یراحت  نیهم به

 ای. تاند یقطره اشک از گوشه چشمام چک ه ی سرم رو کج کردم و به چشماش زل زدم که ناخودآگاه  ن،ییاسلحه رو کم کم آوردم پا

مجرم   ه یو واسه  ی مجرم ه یو رفته که ت ادتیو مرگت وجود داره!   یریدستگ   امکانکه هر لحظه  یاونم وقت  ،ی قرارنبود دل ببند 

قلبم واسه   گهیکردم. د  یپس زدنشون نم  یبرا ی و من تالش  ختن یر یرفته بود، اشکام پشت سر هم م  ل یتحل م یعشق جرمه! انرژ

 خواستم.  ینم  وخواستم، عشق ر ی ضعف رو نم نی رقصوند. من ا یخودم نبود، عشق من رو به ساز خودش م 

 دایپ ی من در نوسان بود. آخ سامان چه حال  یاشک یاومده بود و چشما ن ییکه پا ی اسلحه ا نیسامان رنگ تعجب گرفت و ب  نگاه

قدم عقب رفتم،    هی سست  ی! با پاهایکه با تموم وجود دوسش دار   ه یزنته، کس ساده، یکه جلوت وا ی کس ی اگه بفهم یکن یم
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به   ن یاتفاقا بود و ا ن یشوک ا ینگه داشتم. سامان هنوز هم تو  سایو به نشونه وا  ردمکه دستم رو بلند ک اد یقدم جلو ب  هیخواست 

 : دمیشدم و سر راننده داد کش نیمن فرصت فرار رو داد. به سرعت سور ماش 

 ! فتیزود باش راه ب  -

  یتالش  چیو منم ه  دنیبار ی کرد، چشمام مثل ابر بهاره م  یام م  وونهیداشت د نیماش  ی حرکت کرد؛ سکوت تو یسوال  چیه بدون

و   دم یکوب نی ماش  ی صندل یکردم. من قصدم عاشق کردن بود نه عاشق شدن. سرم رو چند بار به پشت ی بند آوردن اشکام نم یبرا

 گفتم:   د،خش دار شده بو  ه یکه در اثر گر  ییبا صدا

 آهنگ بزار!  ه ی -

 بندشم دست برد و ضبط رو روشن کرد.  بهم انداخت پشت ینگاه نهییتو آ از

 زنه  ی ضربه م یعشقت داره به قلب من/بدجور_

 زنمو/عشق تو قاتل منه  ینفس م نفس

 ه ی قلب ستیمن/باعث ا یتو برا  یدور 

 ه یبه چ یدونم چ ینم/امیپس تو بر نم از

 ( یقلب ستی مقدم% ا یمهد   ،یآمر  د ی)ام

 

به چشمام نگاه کردم، مثل   نیماش  یجلو  نهییقسمت بود و حالم بدتر شده بود. از تو آ نیا ی تموم شدن آهنگ، فکرم فقط رو تا

 کاسه خون شده بودن.   هی

دل نا آرومم آروم    کمیداشتم باهاش حرف بزنم تا   ازیرفتم؛  ن ی به عمارت، سراغ مامان صبر دنیگرفته بودم؛ با رس   یبیعج  سردرد

وارد اتاق شدم. با    دش،ییمکث، در زدم. با بفرما کم یو بعد  سادم ید عمارت شدم و از پله ها باال رفتم؛ کنار در اتاقش وابشه. وار 

 و گفت:  د یبه صورتم کش یبلند شد و به سمتم اومد. دست  ران قرمزم، نگ  یچشما دنید

 حالت خوبه؟  ه؟ی چه وضع ن یا ا؟یتان -

 تختش نشستم و با بغض گفتم:   یو رو  دمیچشمام رد شد. سرم رو عقب کش ی از جلولحظه  هی  یحرفش همه اتفاقات تو  نیا با

 شد.  یم  ینطور یا د ینبا فته، ی اتفاق ب ن یقرار نبود ا ،یخاک بر سر من، خاک بر سر من! نابود شدم مامان صبر  -
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 چشمام زل زد.  ی دستاش گرفت و تو ی اومد و کنارم نشست؛ دستام رو تو یکردم. با نگران ه یگر  ی بلند  یبندشم با صدا پشت

 شده!  یچ  نم یکنن بب ف یتعر ی ... درست و حسابیجون به لبم کرد_

 جواب دادم:  ه یبغلش انداختم و با گر یرو تو   خودم

دنبالمن! امروز... امروز  در به در   سایمواد از مرز جا به جا کردم و پل  یکه کل ی عاشقش شدم! اونم وقت شعور یمن خر، من ب -

کشمش،   یرو نشونه گرفتم... گفتم م  شی شونیبهمون، دنبالم افتاد و گرفتم. خودم رو آزاد کردم و اسلحه رو برداشتم. پ دنیرس 

 عذاب نکشه...  ادیز خالفکارم من  د یفهم نکهیبزار اونم بعد ا

 گفت:   یبلند  یناباور و صدا ی به گونه اش زد و با لحن ی چنگ  د،یکه رس  نجا یا به

 کش...  ؟ی کار کرد ی ! تو... تو چایتان -

 جمله اش رو کامل کنه گفتم:  نکه یکردم و قبل ا ی هق هق

مجرم عاشق باشم...  ه یخوام  ی شد، من نم ی م  ینطور یا د یانتقام کار دستم داد، نبا ن یعاشق شدم! آخرش ا ی نتونستم... من لعنت -

 !شنیخوام! مجرما عاشق نم ینم

 هم بغض دار شد.  یمامان صبر  یصدا

 مگه مجرما دل ندارن؟! _

به مو بنده،    ست،یدست خودم ن م یهر روز استرس چوبه دار رو دارن. من زندگ ست،یدل دارن، اما فرداشون دست خودشون ن_

 کنن!   رمیتو خونه و دستگ  زنی بر سایامروز و فرداست که پل

 سرم گذاشت. یبغلش گرفت و چونه اش رو، رو   یرو محکم تر تو من

بهم   یکس ی ! نگفتم بعدا نگ یبند  یتو هم آخرش دل م  ستیشو؟ نگفتم دستت خودت ن الیخیبگم مادر؟ مگه نگفتم ب  یچ_

 ! ی فقط خودت  اد،یبر نم یکار  یاز دست کس گهینگفت؟ د

  ی من قبول نکردم، انتقام چشمام رو کور کرده بود. اصال مگه م یرو بهم گفت، ول  زی حرفاش رو قبول داشتم، اول راه همه چ همه

  یبه رنگ شبش تو  یبا اون چشما  یسامان نلرزه؟ وقت  ی ها و عاشقانه ها ی اون همه خوب یو دلت برا ی شد، دل داشته باش 

سر به سر من    ی حال کل نیگشت و با ا یبود بر م بایتو تنش ز ب یفرماش، که عج باس خسته با اون ل   یکنه، وقت یچشمات نگاه م

ترسم از انتقام نگرفتن    گهی! االن دیخور ی لرزه و ترک م ی دلت م ی! سنگ هم باش اش یکجش و دلبر ی زاشت، با اون لبخندا یم

 ترس از دست دادنش رو دارم!  ست،ین
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  ی دونم چند وقت بود که تو  یاشتم بدم؛ خودم کردم که لعنت بر خودم باد! نمهم ند  ینگفتم، جواب  یدر جواب مامان صبر   یچیه

  خ یاسم سامان، تموم تنم  دن یدر آوردم و با د  بمیرو از ج ی . گوش دمی دفعه از جا پر  هی  م،یزنگ گوش  ی با صدا ی بغلش بودم، ول

رو   ی سبک هم نداشتم. آب دهنم رو با سر و صدا قورت و با هزار سالم و صلوات گوش  ی ش بست. انگار طاقت نگه داشتن اون گو

 جواب دادم: 

 الو.  -

 :د یچیگوشم پ ی خسته اش تو یصدا

 ! ؟یسالم خوب -

 ؟ یداشت  یممنون خوبم، کار_

 مکث کرد و گفت:  کمی

 ام در بره!  ینه فقط خواستم صدات رو بشنوم و خستگ  -

چند   یبه وجود اومد و چشمام پر اشک شد. برا  یام سوزش  ینیب ییگلوم نشست؛ تو قسمت باال ی تو  ی نیحرفش بغض سنگ  نیا با

 کردم لرزش نداشته باشه، گفتم:   یم  یکه سع ییبا صدا ق،ینفس عم ه یرو از گوشم دور کردم و بعد  یلحظه گوش 

 سامان؟ ی گرد ی بر م ی ک -

 ساعت چهار. ادیکار دارم، به احتمال ز کمی_

 رو بستم و با بغض ادامه دادم:  چشمام

 دلم برات تنگ شده!  -

خواستم    ی شم و امروز م یگفتم عاشقش نم  یبود که من م  یهمون پسر نیخنده اش ضعف رفت. ا ی دلم برا  د،یگلو خند   تو

 . دمیرو شن قشینفس عم یبکشمش؟ صدا

 . میکن ی رو رفع م امونیعصر برگردم دلتنگ _

 وقت، من رو مخاطب قرار داد:  قه ی دق  هی داش کرد که بعد گرفتن ص ی کیلحظه  همون

 برم، مواظب خودت باشم خانومم!  د یمن فعال با -
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 خداحافظ!_

به سامان گفتم، اونم اونقدر با درک و فهم بود که   یاون چ شیرو فراموش کرده بودم، حواسم نبود که پ ی مامان صبر حضور

رفتم.   یگذاشتم و به سمت مامان صبر  بمی ج یرو تو  ی لت نکشم و راحت باشم. گوش خودش رو به اون راه زده بود تا من خجا

  ی ! همون حس بد هنوزم تونمشینب گهی د د یدونه؟ شا  یم  یهام فرستادم، ک هی بغلم گرفتمش و عطر تنش رو به ر ی محکم تو

  ی. دم گوشش با صداد یشد نفس کش  ی دوش نفسام انداخته بود که انقدر سخت م  یکرد و وزنش رو رو   یم  ینیام سنگ  نهیس 

 گفتم:  ی آروم

 ... یبهم بد  ی قول هی خوام   ی ازت دارم، م یخواهش ه یبار   نیآخر ی مامان برا -

 و گفت:  د یحرفم پر وسط 

 ! ری! زبونت رو گاز بگ ه؟یبار چ ن یدختر آخر -

 حرف نصفه ام رو ادامه دادم:  د، یلرز ی که از شدت ضعف در برابر بغض م ییصدا با

  نیکه قبل تموم ا یبودم، به اسم خودتم بود، همون ورقه ا  دهیخونه برات خر ه ی ، یعمارت بر نیاالن از ا ن یقول بده که هم -

عمارت   نیوقت به ا چیه گه ید  یداماد و دخترتم ببر، ول ی حاضره، دوست داشت زی... برو همون جا! همه چیاثر انگشت زد  انایجر

 هم پدر! یمن پنج سال هم مادر بود  ینگو برا  ،ی داشت ی نسبت هخون  ن یوقت نگو با ا  چیبرنگرد، ه

 چرا؟!_

 اومدم و چشمام رو به چشماش دوختم.  رون یبغلش ب از

 ! ؟ید  یقول م _

 :د ینگام کرد و بازم پرس  ناباور

 برات بد... ؟ی من رو فراموش کن ی خوا ی چرا؟! چرا م -

 گفتم:  یاشک یو با چشما د یلباش گذاشتم، چونه ام لرز ی انگشت اشاره ام رو رو د یکه رس  نجا یا به

  د یبا یبود، درسته سخته، ول  ی بد  دمیکه ازت ند  ی زیتنها چ  شه،یتو خالصه م ی تو می وقت! من زندگ  چیرو نگو، ه  ن یوقت ا  چیه -

تونم خودم رو نجات بدم، بفهمن تو   ینم  گهیرم، د یتوش فرو م  شتریافتادم و هر لحظه ب  ریباتالق گ ه ی ی تو گهیمن د می باور کن

 قول رو به من بده!  نیبار ا نی آخر ی ! لطفا براشهیم بد توهم  یبرا  ،ی مادر من بود یجا

 .د یگونه هاش خط کش  یو اشک رو   د یچشماش لرز مردمک 
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 !رم یندارم... م  ی من حرف یخوا  یم  ینطور یباشه... اگه تو ا_

 

گفت از    ی م نمش، یب یکه دارم م   هیبار  نیآخر نیگفت ا یبهم م  یحس ه ی . دمیرو بوس  شیشونی و پ  دمیبه روش پاش  یلبخند 

ربع، به زور ازش جدا شدم و به اتاق خودم رفتم، لباسام رو عوض کردم و از   ه یبغلش کن. بعد  یتون  یفرصت استفاده کن و تا م

  ی رفتم و بعد خودم با تاکس نیرو با اون ماش  ی اصل ابونیشدم. تا سر خ نیسوار ماش  و زدم. با سرعت از عمارت خارج  رون یاتاق ب

 اومدم.  رون ید، بحالم بهتر ش  کم ی نکهیحموم کردم و بعد از ا یبه خونه برگشتم. اول از هر کار

 

 *** 

 

 )سامان(

 

  ه یافتاده بود دوختم،  نیزم  ی که رو ی دستم در بره؟! نگاهم رو به اسلحه ا  ری دختر تونست از ز ه یشوک بودم؛ چطور  ی تو  هنوزم

رو    تشیلب گفتم، نه تونستم هو ر یز یانگار فکرم رو خوند و زود با پاش اون رو کنار زد. لعنت ی لحظه فکر کردم اون رو بردارم، ول

شد که   یگفت. حواسم جمع اسلحه ا   ینم ی ز یبود و چ رهیبهم خ شیقهوه ا یرش کنم. فقط با چشمایبفهمم و نه تونستم دستگ 

  ی ادینفسم رفت. چشماش ز د، یماشه لغز ی زد. انگشتش که رو ی م ی د یفشردش و رنگ دستش به سف ی دستاش م ن یمحکم ب

اون واسه هر   اد،یسرم ن یی بودم که بال هکه تو ذهنم اومد، ترانه بود! من بهش قول داد  ی زیچ ن یمصمم بود؛ اول ک یشل یبرا

  ر یسر برسه، در غ ی کیکردم   یدادم. خدا خدا م  رونیب ده یبر ده یو اون رو بر  دمیکش  یقی شد. نفس عم ی نگران م یاد یز تیمامور

 کرد.  ی م ی خورد و مغزم رو متالش  یم  میشونیصورت، گلوله درست وسط پ نیا

تازه کار بود، چون جوون   د یبراش سخت بود؟ شا کیشد، چرا انقدر شل ی تر م د یرو بست؛ هر لحظه رنگ دستاش سف چشماش 

به چشمام دوخت. کم   م یخوندم که فشار دستاش دور اسلحه کم شد. چشماش رو باز کرد و مستق  ی زد. داشتم اشهدم رو م یم

چش شد؟ برام قابل باور نبود که    ییهویکردم،    ینگاش م عجببا ت د،یقطره اشکش چک نیشدن و اول یکم چشماش اشک

سربازا اومدن،   د یکردم. فکر کردم شا یبه اسلحه نگاه م جیآورد؛ گ نییکم کم اسلحه رو پا ؟ یچ یکنه! اصال برا   هی گر ی نطوریا

چشما برام   نی ا بی. عج ردنگام ک ره یخ یاشک یبودن. سرش رو کج کرد و با همون چشما یاومدن انقدر ساکت نم ینه، اگه م  ی ول

 آن احساس کردم روح از تنم در رفت.   هی  ختن،یکه ر شیبعد  یزدن. اشکا یآشنا م
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قدم به عقب   ه یکردن.  ی قلبم فرو م  یخنجر رو محکم تو ه یترس از مرگ بود که انگار   ایخالفکار؟!  ه ی  یود؛ براب بیعج حسم

قدم جلو گذاشتم که زود اسلحه رو باال آورد و    هی  نیهم ی برا رمش،یفرصت استفاده کنم و بگ  نی برداشت که زود خواستم از ا

برم جلو و   نکه یتا ا فتم، یرو بکنم و بعد دوباره دنبالش ب  گهیکه م یدادم کار حی. ترجشتنگه دا سای اشم به نشونه وا گه یدست د

که از   ییغبار ها گرد و ن یب نیشد. تا خواستم حرکت کنم، ماش  نیسوار ماش  نکه یبشه! اونقدر عقب عقب رفت، تا ا ی مغزم متالش 

  ر ی. به مسفتمی دنبالش ب  ایبود شماره پالک رو بردارم  رفته  ادم یها بود، گم شد. اونقدر شوکه شده بودم که  کیالست ادیسرعت ز

 .  دمیشونه ام قرار گرفت و من از جا پر یرو  ی بودم که دست رهیرفتنش خ

گفتم و محکم با کف   ی مجرم از دستمون فرار کرده، لعنت نکه یا ی آور ادیراحت شد. با  المیزد، خ یکه نفس نفس م د یفر  دنید با

 با نفس نفس گفت:  د ی. فردمیکوب م یشونیپ یدست رو 

 ... ش؟! ی... شده... گرفتیچ -

 گفتم:  تیحرص و عصبان با

 و اسلحه ام افتاد.  د یدستم کوب  ریلحظه خواستم نقابش رو بکنم که با دستش ز  هی فرار کرد، گرفته بودمشا، تو چنگم بود.  -

 شونه ام زد.  یناراحت شدم، دوبار رو  یاد یز د یکه د د یفر

 .مینداز  ی م رشون یسرت! بازم گ ینشد فدا ،ی ناراحت نباش داداش! باالخره تو تالشت رو کرد_

 

محکم، به سمت  ییو قدما تیبا عصبان ن،یزم یشونه ام پس زدم، خم شدم و بعد برداشتن اسلحه از رو  ی رو از رو دستش

 . با سرعت خودش رو بهم رسوند که گفتم:ادیب کمیبهش کردم تا نزد ی اشاره ا ، یصالح دنی ساختمون حرکت کردم. با د

 ن؟ یکرد  ریرو دستگ  الد ی م -

 مکث، با ترس جواب داد:  کمی بعد 

 ه فرار کرد. لحظ   نیآخر ی ... ولمشیریبود، کم مونده بود بگ  کمونیراستش... راستش سرگرد، نزد -

  یحت ی گفتم وقت ی بهش م ی و از کنارش گذشتم. چ دم یاز سر حرص کش یقی بگم، نفس عم دهیترس  ی به صالح  یز یچ نکه یا بدون

  ایکس بمونم  چ یمنتظر ه نکه ی. بدون ارمیاگه بدونن مجرم رو نتونستم بگ  رهیخودمم مجرم از دستم فرار کرده. آبرو شرفم م

خورد   تینها ی دادم. اعصابم ب  هی تک یصندل ی پشت یرو  ک یرو به بالشتک کوچ رمشدم و س  د یفر نیاوضاع رو چک کنم، سوار ماش 

من    یدقت یفاصله بود، که به خاطر ب  تشی هو دنیفهم ن ینقاب ب هی تو چنگم بود فرار کرد.  یو تالش، وقت   یخستگ  ی بود، بعد کل
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  نیصداشم برام مثل مورف یاز ترانه! حت بهتر ی داشتم تا آرومم کنه و ک  از ین یز یچ هی . به میدور شد   ی کل تش یهو دنیبازم از فهم

 شدم.  یآروم م  دمش،یشن ی م ی بود و وقت

گوشم    یشدم که صداش تو ی م د یداشتم از جواب دادنش نا ام  گهیداشبود در آوردم و شماره اش رو گرفتم. د  یرو از تو  یگوش 

 :د یچیپ

 الو!  -

 رو بستم و گفتم:  چشمام

 ! ؟یسالم خوب -

 ! ؟یداشت  یممنون خوبم کار _

 مکث جواب دادم:  کم یدادم و بعد   هی تک یصندل  یرو به پشت سرم

 ام در بره!  ینه فقط خواستم صدات رو بشنوم و خستگ  -

دختر   نیا  فته یآوردن، من چقدر عاشق و ش  ی صداش کم م ی آرام بخش هاهم جلو ن یتر ی در رفته بود؛ قو میواقعا هم خستگ  و

 سکوت گفت:  هی کرد. بعد   ی دلم رو آب م طنتاش یکه با ش  یبودم. دختر 

 سامان؟  یگرد   یبر م  ی ک   -

 ساعت چهار. ادیکار دارم، به احتمال ز کمی_

 کردم بغض داره ادامه داد:  یکه احساس م ییکرد و با صدا یمکث

 دلم برات تنگ شده!  -

رو خراب کرده باشم و مجرم فرار کرده باشه، تو گلو    تیمامور  هی کم لبام به خنده باز شد، انگار نه انگار که حرفش کم  نیا با

 .دمیخند 

 . میکن ی رو رفع م امونیعصر برگردم دلتنگ _

 

 گفت:   یکه صالح دم یکش نشییخورد، پا نیماش   شهیکه به ش  یتقه ا  با
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 کنند.  ی صداتون م یام یسرگرد موحد، سرگرد ق -

 ! امیباشه االن م_

 هم رو به ترانه ادامه دادم:  پشتبندش 

 برم، مواظب خودت باشم خانومم!  د یمن فعال با -

 گفت:   یآروم یصدا با

 خداحافظ! -

مثل اوال ناراحت   گهیحرف زدن آرومم کرده بود و د قه یچند دق نیهم گه، یم  یچ نم یرفتم تا بب د یرو قطع کردم و سراغ فر یگوش 

 نبودم. 

 

** * 

نبود و احتمال دادم تو اتاق باشه. وارد   ییرایوارد خونه شدم؛ ترانه تو پذ  نام، یدر خونه رو باز کردم و بعد در آوردن پوت یخستگ  با

گرده. آروم به سمتش رفتم   یم  ی زیچ ه یدنبال   شیآرا ز یو داره تو کشو م ختن یدورش ر  سشیخ یکه موها   دمیاتاق که شدم، د

من نفس حبس شده اش     دنینگام کرد و با د نهیزود از آ د،یلحظه جا خورد و ترس  ه یحلقه کردم.  ش هوا دستام رو دور کمر  ی و ب

 شامپوش شامه ام رو نوازش داد. دم گوشش زمزمه کردم:  یشونه اش گذاشتم که بو  ی رو آزاد کرد. خم شدم و چونه ام رو رو

 حالش چطوره؟!  خانوم من -

 دستم که دور کمرش حلقه بود گذاشت. ی زد و دستش رو رو  یحی مل لبخند 

 آقاشون خوب باشه، اونم حالش خوبه! _

که انگار مور مورش شد، چون سرش رو کج کرد و به    دم؛یکش  یقیبردم و نفس عم سشیخ یموها نیزدم و سرم رو ب  یلبخند 

 گردنش کردم که گفت:   یتو  ی کرد. سرم رو عقب بردم و فوت ک یشونه اش نزد

 که رو گردنم حساسم! یدون   ینکن سامان خودت م -

  ه ی دم، ی. عقب که کشدمشیهوا بوس  ی بگه که سرم رو جلو بردم و ب یز یخواست چ د،یکه به سمتم چرخ دم یحرفش خند  نیا با

 ام زد.  نه یدونه مشت تخت س 
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 نکن!  یخارجک ی کارا نیزنم از ا یمن دارم باهات حرف م  یوقت_

 موهاش شدم. دن ینشوندمش. سشوار رو برداشتم و مشغول سشوار کش ز یم ی جلو ی صندل یو رو  دمیحرفش بلند خند  نیا با

 

 *** 

 

 (ای)تان

 بلند شدم و گفتم: ی صندل یاز رو  د، یرو که سشوار کش موهام

 شده؟!  ی زنه، چ یسامان چهره ات ناراحت م  -

نبود. سشوار دستش   ند یهر چند که  جوابش برام خوشا دم، یپرس  یم د یبا  یدونستم که چرا ناراحته، ول یم  ی بهتر از هر کس خودم

 .د یبه پشت گردنش کش ی گذاشت و دست ز یم ی رو رو

 شد.  یچ هویدونم  ی مجرم از دستم فرار کرد، تو چنگم بودا، اصال نم_

چشماش نگاه   ی تو  میمستق  ی مجرم االن تو چنگته، تو خونت درست کنارته و تو دار ی دونست  یبد بازم سراغم اومد. کاش م حس

 . یکن یم

 دستام صورتش رو قاب گرفتم و گفتم:  با

  ،یسرحال بش  کم یدر بره و  تیخستگ  نکهی ا ی. حاال هم برا یشد  یناراحت م د یبا ی اگه تالش نکرده بود ، یتو تالشت رو کرد -

 کنم.  ی منم قهوه آماده م ی ایو تا تو ب ریدوش بگ   هی برو 

  ر یدرگ  یزدم و به آشپزخونه رفتم. با فکر رون یفرمش شد. بعد بستن موهام، از اتاق ب  یگفت و مشغول در آوردن لباسا  یا باشه

گذاشتمش و    ینیس  ی مشغول آماده کردن قهوه ها شدم. آماده که شد، قهوه ساز رو خاموش کردم و دوتا فنجون برداشتم. رو

بلندش   ی. از صداد یچیخونه پ ی باز شدن در  و بعد محکم بسته شدن در تو یصداکه   ختمیر یفنجون م  ی تو  داشتم قهوه رو

گذاشتم و از    نتیکاب ی دستم بود رو رو  یزود هر چ ق، ی. چشمام رو بستم و بعد دو تا نفس عمختیر  یو دلم هر  دمیترس 

 آشپزخونه خارج شدم و به سمت اتاق حرکت کردم. 

بود و نه   ختهینه حموم بهم ر یدر حموم رو باز کردم، ول  دم، ینشن یجواب  ی حموم رو زدم و چند بار سامان رو صدا زدم، وقت در

لباس   دنیرو باز کردم و با ند  آشوب در کمد   ینه. با دل ایفرمش اونجاست   یلباسا نم یاونجا بود. سراغ کمد رفتم تا بب یسامان
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 داش یپ ی عسل یگشتن رو   کمیاتاق اومد و با  یرفتم و با استرس شماره اش رو گرفتم که صداش از تو  م یفرماش، سراغ گوش 

 کردم. 

واسه   یراه  هی و داشتم دنبال  دمیچرخ ی به موهام زدم. کالفه دور خودم م  یتخت پرت کردم و چنگ   یرو رو  م یحرص گوش  با

  میفرهاد، به سمت گوش  ی آور ادیکردم که با   یو اتاق رو متر م دمیجو  یگشتم. ناخنم رو م  ی رفتنش م ی عجله ا ل یدل دنیفهم

 بار جواب نداد که با حرص گفتم:  نیو زود شماره اش رو گرفتم. اول دم یدو

 گاو جواب بده!  -

 بار بعد چند تا بوق جواب داد:  ن یشماره اش رو گرفتم که ا گه یبار د هی

 الو!  -

 سالم کنم گفتم:  نکه یبدون ا دستپاچه

 فرهاد اونجا چخبره؟!  -

 ! هیعاد ی همه چ  ست، ین ی! خبر خاصنجا؟یا_

 پس چرا سامان انقدر با عجله رفت._

 مکث کرد و گفت:  کمی

 ! شه یم یی به خاطر فرار مجرم باشه، بازجو د یشا -

 .دمی کش ی ت و نفس آسوده ادلم آروم گرف  کمیحرفش  نیا با

 راحت شد، فکرم هزار راه رفت.  المیخ_

 ش؟ ی... تو که سامان تو چنگت بود، چرا نکشتینشده، راست ی زی تخت، چ  التینه خ_

 گفتم؟! با تته پته گفتم:  یم  یبست؛ چ خیحرفش تموم تنم  نیا با

 نداشت، من... من... یخاص لیدل -

 گفت:   تیو با جد  د یحرفم پر وسط 

 ! ؟یعاشقش شد  -
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 حرفم نشون داده بشه، گفتم:  ی تالش کردم تا تو  یکه کل  یتیکردم و با جد   یخنده زورک دم،یقلبم رو شن  ختن یفرو ر یصدا

 رو بکشم.  یکس ا یاز اولم قرار نبود به جز اون عوض ستم،یفرهاد من قاتل ن  -

 مکث ادامه داد:  ه یگفت و بعد  یا  خوبه

عاشق   ؟ یاونم عاشق ک م، یمجرم! مجرم عاشق ندار  ،یمجرم   هی وقت! تو   چ یه ،یعاشق بش د ی.. نباگوشت کن، تو. زهیخوب آو نو یا -

 ! سیپل هی

 

 آخر زدم و بلند داد زدم:  می به س  هو ی یدونم چرا ول  ینم

که تو   یخون یتو گوشم م  ی راه دار نیکنم بس کن! کم مجرم بودنم رو تو سرم بکوب، از اول ا یبسه فرهاد، ازت خواهش م  -

 کنن!  رمیامروز کم مونده بود دستگ  ست، یعاشق نشو! من خودم کم حالم خراب ن ، یمجرم

 : دمیفرهاد رو شن نیغمگ  ی سکوت شد و بعد صدا یا  قهی چند دق یور خط برا  اون

 ! یتو عاشق شد   ا،یتان -

  گه یو رسوا شدم، د  دنی. همه فهمد یچیگوشم پ  یتو یبوق ممتمد  یبگم، صدا ی زیحرفش چشمام رو بستم و تا خواستم چ نیا با

 کردم؛ مجرم عاشق! دایصفت پ ستم، یمجرم ن  هی فقط 

. کنترل رو  فتهیب ی اتفاق بد  ستیراحت شد که قرار ن  الم یخ یحد  ه یفرهاد تا  ی با حرفا ی حس بد بود، ول هی هنوز ته دلم  نکهیا با

 شد گوش دادم.  یکه داشت پخش م  یجوان و به آهنگ  وی رو روشن کردم. زدم راد ون یزیبرداشتم و تلو

 ییتو اوج تنها / شمیم دلواپست

 ییبایاز بس که ز /اتمیرو ر یدرگ

 یتو حال دل سرد  /التمیخ گرم

 یتا/به خونه برگرد   دمیم  امویدن

 

سراب باشن؟ خودمم   ه ی ها فقط  یباشه و همه خوش  یسراسر تلخ د یمن چرا با  یگ. زند د یقطره اشک از چشمم چک ه ی  ناخودآگاه

نقشه وارد   هی با  د یفهم ی سامان وقت نکهیباشم، ا  یشاهد چ د یبا گه ی. دست یو غم حقم ن  یهمه ناراحت ن یا یکم حماقت نکردم، ول
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وقته   یل یکه خ  ییداشتم تا آرومم کنه و اشکا ازین ه ی گر ه یبه  بیبندازه؟ عج  رونیب ش یشدم من رو از قلب و زندگ شیزندگ

کرد؟ دلم   ی بود و بغلم م نجا یشد سامان االن ا یم  یتا آرومم کنن. چ ختن یراه نشدن و ر مه ین ق یرف  قه،یچشمام باهاشون رف

ه اتاق زدم.  ب کمم یرو به مچ دستام و  کمیو   شتمعطرش رو بردا شهیبلند شدم و به اتاق رفتم، ش  اریاخت ی عطرش رو هوس کرده. ب

مدت کم بهش معتاد شدم و تو   ن یشد. تو هم ق یعطر سردش رو که استشمام کردم، انگار ذره ذره آرامش به تموم وجودم تزر یبو

  بودنش من مثل مخدره که  ی زدم. سامان برا  یمدت داشتم خودم رو گول م ن یفهمم که کل ا  یکشم، حاال م ی م ی نبودش خمار

دل آشوب    هی راحت کنارش باشم، نه با  الیعاشق بشم و بتونم با خ هیشد منم مثل بق  یقرارم. کاش م ی کنه و نباشه ب ی آرومم م

 و پر استرس! 

 

 *** 

 )سامان(

 

نگاش کردم. تخت   ره یو خ ستادن یلباس فرمم بودم که نگام رو اسلحه ثابت موند. دستام از حرکت ا  ی باز کردن دکمه ها مشغول

دفعه    هی اسلحه من نبود!  نیکه اسلحه روش بود، رفتم. اسلحه رو برداشتم و با دقت نگاش کردم؛ ا ی ه سمت عسلرو دور زدم و ب 

شدن! کم   ی دست من و اسلحه منم افتاد، همون موقع قاط  ریاش افتاد، بعدم اون زد ز حهاومد، اسل ادم یکه گرفتمش  ی لحظه ا

و بدون   دمیرو پوش  نام یاومدم. پوت رونی رو بستم و با هول و وال از اتاق ب لباس   یکم لبام به خنده باز شد و به سرعت دکمه ها

طبقه باال بود.    یکی ی زدم و در پشتم محکم بسته شد. چند بار دکمه آسانسور رو زدم، ول رون یبه ترانه بگم، از خونه ب یز یچ نکهیا

حرکت از پارک در آوردم   هی رو با  نیاومدم. ماش  نییانتونستم منتظر بمونم و از به طرف پله ها رفتم و چهار طبقه رو به سرعت پ

 . دمیکش  یم  ییال نایماش  ن یروندم و مدام ب ی م ییو به سمت اداره حرکت کردم. با سرعت باال

گذاشتم. سرهنگ با   ی احترام نظام ه یوارد اتاق شدم و   دش ییبه اداره، به سمت اتاق سرهنگ رفتم و در زدم؛ بعد بفرما دنیرس  با

 بود.  ره یتعجب بهم خ

 ! ه؟ی چ ی عجله ها برا نیموحد ا_

 بهش کردم و گفتم:  ی جلوش گذاشتم و اشاره ا زیم  یاسلحه رو رو  زود 

 زنه!  ی که نقاب م ی بانده، همون دختر س یاسلحه رئ نیا -

 حالت استفهام نگام کرد و گفت:  به
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 کنه؟!   یکار م   یپس دست تو چ -

 تازه کردم و جواب دادم: ینفس

 برداشته.  یشدن و اونم که هول کرده، احتماال اشتباه ی اسلحه ها که افتادن، قاط -

 لباش نقش بست.  ی رو یسرهنگ برق زدن و لبخند  یحرفم چشما نیا با

 ! هیعال نیا_

مشغول حرف زدن شد.    هق یشد. تلفن رو به گوشش چسبوند و بعد چند دق ی ریبرد و تلفن رو برداشت و مشغول شماره گ دست

  ن یگفت تا من از ا ی و خودشم نم دمیفهم ی نم یچ یه یکنه، ول  ی کار م ی کردم و کنجکاو بودم بدونم که داره چ ی نگاش م جیگ

در آورد. اسلحه رو با دقت توش انداخت و به سمت    سهیک ه ی زش، یکشو م  یتو  ز رو قطع کرد و ا ی. باالخره گوش ارمیدر ب ی جیگ

 من گرفت.

 اندازن. ی گفت زود کارت رو راه م  یزنگ زدم بهشون، محراب  ،یرو ببر انگشت نگار نیا_

حرکت   یبلند به سمت بخش انگشت نگار ی زدم. با قدما رونیاز اتاق سرهنگ ب گه،ید ی احترام نظام ه یرو گرفتم و بعد    سهیک

. هر  میبر شیپ م یتون  یبازم م ی نجوری ا یمعلوم بشه. درسته از دستم در رفت، ول   تشیدختر هو ن یم نبود که اکردم، دل تو دل

قسمت معموال   نیشد. تو ا ی م شتریها بود ب  ی که مال زندان ییسر و صدا ها دم،ش  ی م کتر ینزد یچقدر به بخش انگشت نگار

اصال   اشونیلیخ ایگفتن و   یمعتادا، اسماشون رو اشتباه م ایمواد فروشا،   شتر یمعلوم بشه. ب تشونی آوردن تا هو یهارو م یزندان

شناختم و سرهنگم بهش زنگ   ی رو م یمحراب   خشب  نیا یشد. تو  یبا اثر انگشت معلوم م  نجای نبود و ا ادشون یاسمشون رو هم 

  دنی. با رس دمیها به اون طرف کش یزندان  ونی ودم رو از مو منم به زور خ شش یاشاره کرد برم پ د یزده بود. از دور که من رو د

  یکس  ،کرد. همونطور که به سرهنگ قول داده بود  تم یدستش رو پشتم گذاشت و به داخل هدا م، یکردم و دست داد ی بهش، سالم

 . مینفر بود ن یاتاقش نبود و اول ی تو

 نشست و گفت: شیصندل ی رو

 خب اسلحه رو بده به من.  -

که وارد اتاق شده    یخواستم بهش بدم که در اتاق باز شد. نگاهم رو به کس ی که اسلحه توش بود رو در آوردم و م  یا  سهیک

 من رو مخاطب قرار داد:   ،یبا محراب ی اومد و بعد سالم و احوال پرس  کینزد  جانی. با ه دمیرو د  د یدوختم که فر

 ن؟ یکرد  داش یشد؟! پ یچ -

 دادم، گفتم:  ی م یرو به محراب سه یکه ک ی حال در
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 خواد شروع کنه. ینه تازه م  -

 خوبه! _

 کنار خودش اشاره کرد.  ی که به صندل م یبود ساده یوا ی سر محراب باال

 .نینیبش_

  ی رفتم و رو د یبه فر ی دوخت. منم که جا نداشتم، چشم غره ا  تورینشست و نگاهش رو به مان کینزد ی اون صندل ی زود رو د یفر

زد تا اثر انگشتا  ی م ی زیچ ه یاسلحه رو  یرفت و رو  ی مدام با دستگاه ها ور م ی که اونجا بود نشستم. محراب ی مبل تک نفره ا

ر انگشت روش بود.  من و سرهنگم بهش خورده بود و االن حدود سه تا اث  یدستا  ونچ د یکش یطول م کم یمعلوم بشن. کارش 

ضرب گرفته بودم. کالفه   نیزم  یبا پاهام رو  نم یهم ی اعصابم رو خورد کرده بود و برا توریکار و دور بودن از مان دن یطول کش

به ترانه خبر ندادم   نکه یا اد یبا  ی دفعه ا  هی.  مپاهام گذاشتم و به جلو خم شد  ی و بعد جفت آرنجام رو رو  دمیبه صورتم کش یدست

  یام رو هم چک کردم، ول  گه ید یبایتوش نبود. ج  یگوش   یبهش بدم، ول امیپ ه یکردم تا حداقل   بمیم رو داخل جکجام، دست

 گفتم:   کرد،  ینگاه م تور یکه با دقت به مان  ید ی! رو به فریرفته. لعنت ادم ینبود. حتما موقع اومدن اون قدر عجله داشتم که 

 رفته!   ادمیخودم   یرو بده به ترانه خبر بدم که کجام، گوش   تیگوش  د یفر -

مبل بلند شدم و   ی اش رو به سمتم گرفت. از رو ی برد و گوش  بشی دستش رو داخل ج ره، یبگ  تورینگاش رو از مان نکه یا بدون

بود که   یگوش   یرم تو بفرستم. س  امیسرجام برگردم، همون جا شماره ترانه رو زدم تا براش پ نکهیرو ازش گرفتم. بدون ا  یگوش 

 گفت:   یبلند  ی محراب با صدا

 ! نهیهم -

چشماش  د یرفت برم نگاش کنم. فر  یدست و دلم نم ی دونم چرا، ول ی. نم دمید  یرو م  د ینداشتم و فقط صورت فر د ید  توریمان به

 بود.  رهیخ توریگچ، به مان  ی د یبه سف ی باز  و رنگ  یگرد شده بود و با دهان

که جلو برم و طرف رو   دم یترس  ی . مختی ر  یکرد و من رو بهم م ی م انیدرونم طغ  ی تو یحس بد   هی قلبم باال رفته بود و  تپش

عکس، تموم   دن یو به صفحه اش نگاه کردم. با د دمیکش  توریلحظه به خودم اومدم و به زور خودم رو به طرف مان ه ینگاه کنم؛ 

رو   نم یب ی که دارم م ی زیتونستم چ ی تموم بدنم نشسته بود. نم ی رو یعرق سرد  شتم،ندارو  ی کار چ یبست. توان انجام ه خ یتنم 

رو هضم نکرده بودم   دم ید ی که م یزیانداخت. هنوز چ ی محکم به گلوم چنگ م  یز یچ هی شده بودن و  نیباور کنم. نفسام سنگ 

 که محراب گفت:

 عکسشه! نمیراستاد، ا ایاسمش تان -
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راستاده،   ایاسمش تان "چنگ زدم.  د یفر  یصندل ی رفت که به پشت یاهیلحظه س  ه ی ی شد، چشمام برا یسرم اکو م  یتو صداش 

 "عکسشه!  نم یراستاده، ا ایعکسشه! اسمش تان نمیا

کرد،   یم  ینیگلوم سنگ  ی آورد. بغض تو یکرد و در م   یرو تو قلبم فرو م یی چاقو هی محکم  یکیزدن و انگار   یهام نبض م قهیشق

شوک   یهم مثل من تو  د یفر د،یچرخ یسوخت. کل اتاق دور سرم م  ی رو گرفته بودم، چشمام م ختنمی اشک ر ی اونقدر که جلو

بود که به خودم برگردم. به سرعت از اتاق خارج   یکه تو دستم بود، افتاد و صداش تلنگر  ی اومد. گوش  ی ازش در نم ییبود و صدا

  ینم یحت  یول   دم،یشن ی رو م د یفر  یتونم داد بزنم. سامان سامان گفتنا ی کنم و تا م دایرو پ ییجا  هی خواستم  ی شدم، فقط م

رو از   نیفرمون ماش  ه ی بودم؛ سوار شدم و با  نم یماش کنار   نگ،یپارک یهم اونجا باشم. به خودم که اومدم تو گه یلحظه د  هی تونستم 

که از   نی. ماش دمید نیماش   یجلو  نهیرو از آ د یرفتم، فر یم  رونیب نگی لحظه که داشتم از پارک نیحالت پارک خارج کردم. آخر 

  چ یزد، حرصم ه ی ماز جا کنده شد. همه وجودم نبض شده بود و  نیپدال گاز فشار دادم و ماش  ی رفت، پام رو رو  رونیب نگیپارک

فرمون   ی مشتام رو محکم رو  یرانندگ نی تو همون حالت بلند داد زدم و در ع نمیشد، به خاطر هم  ی نم یجوره با گاز دادن خال

 . دمیکوب یم

 ! ییییمن دوست داشتم المصب، چطور تونست ،یچطور تونست ،یییییی ! لعنتیلعنت_

 ح نبودن. واض  ابونمیبغل خ ی درختا ی و حت  دمید  یرو نم  زیچ چیبود که ه  ادیگاز فشار دادم؛ سرعتم اونقدر ز  یرو محکم تر رو  پام

  یروشن کرده باشن، داشتم م ش یکه انگار تو درونم آت  یدونستم مقصدم کجاست. جور  یرم و نم  یحواسم نبود، کجا م اصال

خواستن به بغض ببازن،   ی نم یسوختن، ول  یدرست وسط گلوم، به قصد خفه کردنم نشسته بود، چشمام م  ی زیچ ه یسوختم. 

ترمز که چون کمربند نبسته بودم، محکم به جلو پرت شدم. سرم   ی رو  دم خواستن مثل من به عشقشون ببازن! لبه پرتگاه ز  ینم

که   ی هفته ا هی  دمش،ید  ی که تو انفراد ی چشمام گذشت. روز اول  یمشترکمون از جلو یفرمون گذاشتم، تموم لحظه ها  ی رو رو

داد که   یرو آموزش م ن دادم، اون داشت قلب م  یلبم جا خوش کرد؛ من آموزشش نم  یرو  یدادم... پوزخند  یآموزشش م  د یبا

  ی حرف م  تمیکنه. تموم دوست دارماش، تموم حرفاش، دروغ بود؟ من خر و بگو که باهاش در مورد مامور  یعاشق بشه و عاشق

عطرش خنده هاش! سخته   گمیتونه آرومت کنه، بازم م   یم  یک همه... هنوزم اگه ازم بپرسن نیکردم! با ا  یزدم و درد و دل م 

  یچیاز احساساتت پله درست کرده تا باال بره و تو براش ه یسخته بفهم ، یبود چه یباز ه یبود، فقط   اتیدنکه   ی کس ی برا یبفهم

 ! یچی... هینبود

نکردم، نزاشتم بغضم    هی مادرم بود، گر یکه جا  ییواسه زن عمو یکه حت  یبار تو عمرم شکستم. من نیاول  ی شکستم، برا باالخره

نه ترانه   ی من صادق بودم، دو برابرش دروغ گفت. ترانه بود، ول  یبشکنه، به خاطر ترانه شکستم. ترانه... اسمشم ترانه نبود! هر چ

خودم دلم به حال   ختن،ی ر یشکستم و نابودم کرد. اشکام پشت هم م  ییهویبه دلم نشست و   رومکه آروم آ  یترانه ا  ،یزندگ

همه خورد شدم، با چه   شیگرفت که انقد زود با حرفاش خامم کرد. پ شی آت گرمیخودم سوخت. دلم سوخت که انقدر ساده ام، ج
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بار نگاه کردم، بدتر از  به خاطرش اون همه حرف  ه ک  یدختر  شم، یمردم بلند کنم؟ از فردا نقل مجلسشون م ش یسرم رو پ ییرو

 که زنش مجرم بود و فقط ازش سو استفاده کرد.  ی سامان شمیاون بود. از فردا م 

 

  یدونست  ی عادت نکردم... آخ اگه م دش یکرد، پر بود از هجوم خاطرات و ترانه... هنوزم به اسم جد  ی م ی نیگردنم سنگ   یرو  سرم

بد تو   یلیرو خ  اش ینامرد ی وقت! زندگ چ یه ، یشد  یمرتکبش نم وقت  چیه ه، ینیکه عاشق کردن و عاشق نبودن چه جرم سنگ 

 بد!  یلیخ د، یصورتم کوب

سبک   د یداره، با ازین  هی وقتا مردم به گر یگاه  ی کنه، ول  ینم ه یمرد گر  گن یکردم. م ه یفرمون گذاشتم و از ته دل گر  یرو رو  سرم

گوشم    یحال خودم بودم و هر بار صداش تو یهم تلنبار کنه. تو  یو رو زه یبشه، مگه دلش چقدر جا داره تا تموم غمارو اونجا بر

نگفتم و اونم متقابال   ی زی . چدمیدر هم د  یرو با اخما د یبسته شد. سرم رو بلند کردم که فر هوی  وباز شد  نی. در ماش د یچیپ یم

و سکوت رو    اوردمیحرف بزنم، طاقت ن   یک یداشتم با   ازیگذشت هنوز سکوت بود. ن قه ی ذشت، ده دقگ قه یسکوت کرد. پنج دق

 شکستم.

 تونم باور کنم که اون ترانه...  ی! هنوزم نمانیبده، نفسام به زور در م یل یداغون شدم، حالم خ د یفر_

 زدم: ی کردم و پوزخند  سکوت

  یکن  یخواب بد آرزو م  هی وقتا وسط  یگاه  ید یکنم! د ی هنوز به اسمشم عادت نکردم، هنوزم ترانه صداش م ی ! حت؟ ینیب ی م -

 خواب بد تموم شه؟ االن من همون حال رو دارم.  ن یو ا  یش  داریکه ب

 بغض دار ادامه دادم:  یصدا با

کنه، نفسام    یکرده! بغض داره خفه ام م  یزبچه تا دلش خواسته باهاش با ه یکه  یبودن رو دارم، اسباب باز  ی حس اسباب باز -

 صداش برام آرامش بود.  دم،یپرست ی من اونو م اد؛ یدر نم

 رو تو هوا تکون دادم و گفتم:  دستم

 بگم!  یدونم چ  یدونم واقعا... نم  ینم -

 کردن حرصم داد زدم:   یخال ی کالفه ام کرده بود، صرفا برا د یفر سکوت

 ؟یبگو، چرا ساکت شد  ی زیچ ه ی د ید فر -

 و بهم نگاه کرد.   نییچونه اش بود، آورد پا ری داده بود و دستش ز ه یتک  شهیرو که به ش  آرنجش
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دونم سخته،    یخوام شعار بدم، م ی نم ،یا یبه خودت ب د ی! سامان بایکن  یتو دلته خال ی بگم سامان؟! ساکت شدم که هر چ یچ_

 تو خونه بمونه!  ی بزار ی همونجور ی تون ی که نم  یدون ی خودت م ی ول

 

 نگاش کردم که ادامه داد:  ناراحت

باشم تا اگه   شت یاومدم پ ،یی نجایدونستم ا ی االناست که سرهنگ زنگ بزنه! م ی حرفام حالت رو بدتر کنم، ول نیخوام  با ا ینم -

 بتونم کمکت کنم! 

 کنم و نجات بدم.  دایآوار پ ر یزشدم که محاله بتونم خودم رو  رونی و ی جور ه یتونه حال من رو خوب کنه،  ینم یشکیه_

 قلبم اشاره کردم:  به

بد   ی فرسته! واسه ک  یرو واسه من م ه یبدبخت ی کار کردم که هر چ یچ  ای! مگه من با دنرهیگ ی م شی سوزه، آت یداره م  نجام یا -

 که برام مثل مادر بود رو برد، االنم که...   یضرر رسوندم؟ مامان بابام رو ازم گرفت... زن  یبودم، به ک 

به صفحه اش    ی زنگ خورد؛ نگاه د یفر یدادم. همون موقع گوش   رونیو آه مانند ب  دمیکش ی قیادامه بدم؛ نفس عم گهید  نتونستم

 کرد و بعد رو به من گفت: 

 سرهنگه... جواب بدم؟!  -

 ره تکون دادم.به نشونه آ یسر

 جواب بده!  فته، یاتفاق ب  نیا د یباالخره با_

  یرو جواب داد و مشغول حرف زدن شد. حال گوش دادن به حرفاشون رو نداشتم و بازم افکارم تو   یگوش   د،یکش ی سوزدار آه

 گفتم:   گرفتمش و به گوشم چسبوندمش و ی . ناراضدمیصورتم د یرو جلو  یخودشون غرقم کردن. به خودم که اومدم، گوش 

 الو، سرهنگ!  -

 پسرم حالت خوبه! _

نبود، انگار روحم رو از تنم   ی ساده ا زیشد حالم خوب باشه؟ امکان داشت؟ چ یم  ط یشرا نیواقعا تو ا  ی عنی! د؟یپرس  ی بود م سوال

 و خودش ادامه داد:   دهیپرس  یکه سوال نامربوط  د یندادم، فهم یجواب د ید  یجدا کرده بودن. وقت 

 ...ییو معذور، خودت بهتر با قانون آشنا م یباالخره ما هم مامور ی دونم سخته، ول  یپسرم م -
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 : دمیرو بستم و وسط حرفش پر چشمام

 آدرس...  نیبه ا د یدو نفر رو با حکم بازداشت بفرست -

 لحظه سکوت کرد و بعد از چند لحظه گفت:  دونه که تا تموم شدن حرفم چند بار مردم و زنده شدم. سرهنگ چند   یخدا م  فقط 

 پسرم شرمنده اتم!  -

 حفظش کرده بودم، جواب دادم:  یکه به سخت  یتیجد  با

 سرهنگ!  د ینباش  -

 نیدادم و ماش  د یرو به دست فر یحال و روز انداخت و خوردم کرد. گوش  نیکه من رو به ا  یشرمنده باشه اونه، همون  د یکه با  یاون

 از سرهنگ با تعجب به من گفت:  یعد خداحافظب د یرو روشن کردم. فر

 سامان؟!  ی ر ی کجا م -

 خوام زودتر از مامورا برسم خونه!  یم_

 نگام کرد.  ناباور

 بشه؟  ی که چ یر یم ؟ یشد  وونهید_

به   ایتو دن د یکه نبا نم یروبه رو شم و بب تایرم تا با واقع ی کنم. م ی م یرم تا باورم بشه دو ماهه تموم عشقم رو خرج چه کس یم _

زدم چطور من رو   یم  نهیکه اونقدر سنگش رو به س  ی کس نم یخوام برم و بب یها بدترن. م بهیاز غر ا یاعتماد کرد و خود ی هر کس

 خودش کرده بود.  چهیباز

 در اومد:  د یپدال گاز فشار دادم که داد فر یبه فرمون زدم و پام رو رو یمشت  محکم

 ! ؟یه کشتن بد هر دومونو ب  ی خوا ی سامان آروم! م -

داشتم و رفتم. همون   ت یمامور ی باشه، ول مون یکه قرار بود آخر هفته نامزد  یچشمام رد شد، همون روز  یاز جلو  یی ها صحنه

  ی االن م یول ده، ی. فکر کردم خجالت کشد یپر رونیب نیو اون از ماش  دمیبه اصطالح ترانه رو بوس  یایبار تان نیاول یکه برا  ی روز

عذاب وجدان   کمیفقط  کم، ی د یبهش دست داده و شا ی نداشت، چون تو اون لحظه حس بد  تمفهمم که چرا فرار کرده، چون دوس 

هنوز   دم؛یرفتم و به خونه رس  یا قه یکردم و ده دق ی م  یط ی ا قه ی دق ستیب شه یکه هم ی ری. مسستیداشته که برام قابل باور ن

و    میشد  ادهیپ نی. از ماش دنیباالخره سر رس  م،یموند  تظر که من کم یو بعد برم تو خونه،  ان یبودن. منتظر موندم تا ب ده یمامورا نرس 

باال   انیب گهید  قه ی مشغول حرف زدن باهاشون شد و من وارد آپارتمان شدم. قرار بود به مامورا بگه ده دق د یفر  م؛ی به سمتشون رفت
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  یقابل هضم بود. باالخره به جلو  ر یغ مهم برا ایچون ترانه نبود و تان ارم،یتونم ب ی نم گه یاسمشم د ی. حتنمیتا من برم و اون رو بب

 تعلل در زدم.  کم یو بعد  دمیدر واحد رس 

 

 *** 

 

 (ای)تان

 

رفتن به اداره سامان دست    یشد که حاضر و آماده نشستم و برا ی م یساعت ه یخاموش زل زده بودم.  ونی زیبه تلو ریدرگ   یفکر با

  ه ی ی ده! ط ی زنه و گواه بد م ی نگرانشم. دلم شوره م ی لینزده و من خ کمیزنگ کوچ هی  ی وقته رفته و حت ی لیکنم. خ ی دست م

زنگ خونه بلند شد. لبام به خنده باز شد و با عجله به سمت در رفتم. با    یاش برم که صدا هبلند شدم تا به ادار  ی ناگهان میتصم

  ی جور نی هم قهیدق ه یبود.  نییداد بود و سرش پا ه یتک وار یشد که دستش رو به د انیدر نما یباز شدن در، قامت سامان تو 

 گفتم:   بزنه، با تعج ینم  یو حرف   ارهیسرش رو باال نم دمید  ینگاش کردم و وقت 

 سامان؟!  -

با همون  اتفاق بد افتاده.  ه یو احساس کردم   خت یآن دلم فرو ر ه یقرمزش شوکه شدم.  یچشما دنیرو باال آورد که با د سرش 

 کردم و دوباره گفتم:   یقرمزش نگام کرد که خنده زورک  یچشما

 ! ؟ی شده؟ خوب ی سامان چ -

. خواستم دوباره لب  دمیترس  ی داد. کم کم داشتم م  هی در کنارم زد و وارد خونه شد، پشت سرشم در رو بست و بهش تک ی جلو از

 بگم که خودش گفت:  ی زیباز کنم و چ

 ! گه؟یاسمت ترانه بود د -

 زدم. یلبخند  نم یکنه، به خاطر هم ی رفتنش رو جبران کنه و به اصطالح منت کش ی اونطور یخواد ظهر ی کردم م فکر

  رونیب ی از خونه زد یدفعه ا  ه یچرا   ، یبگم کور خوند  د یبا ،یاریدل من رو به دست ب  یتون یکه م  یکن  یسامان اگه فکر م _

 ...یگ  ی نم ؟یخبر بد  نکه یبدون ا

 و داد زد: د یحرفم پر وسط 
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 جواب سوال من رو بده!  -

که اشک توشون   یینموند. با چشما یاز خنده رو لبام باق ی اثر چیه نکهیو کمرنگ و کمرنگ تر شد، تا ا  د یلبام خشک ی رو لبخند 

 جمع شده بود، ناباور نگاش کردم. 

 ؟ یگ یم ی دار  یتو... تو چ_

خواد بکنه. با انگشت سبابه و   ی که م  ی از کار دمیترس  یشد. م  رهی نگام خود به خود به دستش خ چپش رو باال آورد؛  دست

  ده یکش رون یگرفتن. حلقه که از انگشتش ب  ی کارش انگار داشتن ذره ذره جونم رو م  نی. با اد یکش  رونیشصتش، حلقه رو کم کم ب

دستم در نوسان   ی چشماش و حلقه تو نی مشتم گذاشت؛ نگام ب ی و حلقه رو تو  رفتشد، روح از تنم جدا شد. دست راستم رو گ

 بلند داد زدم:  یو پشت بندش با صدا  د یقطره اشکم چک  هی بود. 

 ؟ یچ  یعنی نیسامان؟! ا  ی کن  یکار م   یچ -

رو باال   رهی به سمت در برگرده، دستش رو دراز و دستگ  ا یده، جواب من رو ب نکه یموقع در خونه زده شد، سامان بدون ا همون

خانوم   سی . باالخره در کامل باز شد و دو تا پلنمیکه در زده بود رو بب ی کرد و در باز شد.  نگام رو به در دوختم تا کس نییپا

شنون.   ی داش رو همه مکردم ص ی زد و حس م ی و رنگم مثل گچ شد. قلبم مثل گنجشک م س حب نهیس  ی شدن. نفسم تو انینما

کردم. با احساس  ساینگاه به پل ه ی نگاه به سامان و  هی  خت، یر ی که اشک ازشون م یی. ناباور و با چشماستادیلحظه زمان ا هیانگار 

و محکم به    سادمیکرد وا ی که بهم نگاه نم یسامان ی رو پس زدم. روبه رو سایدستبند رو دستم، به خودم اومدم و پل  یسرد

 لباسش چنگ زدم. 

دوست   ی کارو با من نکن، تورو جون هر ک  نیاالن عاشقتم! سامان ا ی دونم کارم بد بود، ول  یم  مونم،ی سامان به خدا من االن پش_

 مشترک...   یدوماه زندگ  نیکار رو با من نکن! به حرمت ا  نیکنم، فقط ا ی برات م یبخوا یقسم! هر کار   یدار

زد.   ی چپش نبض م یابرو  یکاسه خون بودن و باال ه یشد.چشماش مثل  لیسرم به سمت چپ متما طرف صورتم سوخت و  هی

  یمشت گرفته بود، از خودش جدا کرد و محکم هلم داد که اگه خانومه نگرفته بودم، محکم رو   یدستام رو که لباسش رو تو 

 :د یآورد و غر باال د یافتادم. انگشت اشاره اش رو به نشونه تهد  ی م نیزم

  یمن جا ؟یزن   یم  دنیتو صورتت نگاه کنم و بعد تو حرف از بخش یشد حت یتو بودم روم نم یخفه شو و دهنت رو ببند! جا -

 کشم...!  ی تو خجالت م

 درد اسمش رو صدا زدم:  با

 سامان... -
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 رو از دست داد و بلند داد زد:  طاقتش

 سامان مرد!  ار،یاسمم رو به زبونت ن-

  ی از هر چ گنیو م  دمیترس  ی روز م نی شده! چقدر از ا یچ دمیفهم  یکردم و زار زدم، انگار تازه داشتم م   هی گر  یبلند  یصدا با

 گفت:  تیاشاره کرد و با جد  سای! سامان به پلرمیم ی من م ارم؟یسامان چطور دووم ب ی ! زندون جهنم، بادیسرت م یبترس 

 ! نشیببر -

  یم  دهیصورتم کوب  ی پتک تو هی و مثل  د یچ یپ ی گوشم م ی ن همش توساما ی و حرفا د یترک  یبندشم رفت؛ قلبم داشت م پشت

  نکهیوارد خونه شد و بدون ا  د ی. فرد یبار یچشمام داشت خون م  یشد. زود دستبندارو به دستم زدن؛ تقال نکردم، داد نزدم، ول 

  یکه م یحکم ن یکمتر نم، یخونه رو بب   نیوقت ا چ یه ستیقرار ن گهیبه خونه کردم، د  ینگام کنه، به اتاقمون رفت. با غم نگاه

موند. از حرکت    یتو خونه جا م د یکه از سامان داشتم، نبا  یادگاریافتاد، تنها  ن یزم ی تونن بهم بدن اعدامه! چشمم به حلقه رو

 گفتم:   هی خواستن به زور بکشنم با گر سایکه پل ستادمیا

 لحظه!  ه یتورو خدا  -

تونست   یکه مال سامان بود، م نیهم یشد، ول  یداغ دلم باهاش تازه م نکه یرداشتم. با اب  نیزم  یخم شدم و حلقه رو از رو بعدم

انگار  ی کابوس بد، ول  هی خواب باشه،  هی  نا ی. دوست داشتم همه امیو سوار آسانسور شد  م یرفت  رونی آرومم کنه. از در خونه ب کمی

 نبود. 

اومد. خدا   ی چشمم م یو چهره سامان جلو   د یبار یپلک زدنم نداشتم. فقط چشمام خود به خود م  یحت ، یکار  چیانجام ه توان

از   یترس   گهیوجدان! د  یلعنت به من که باعث بد شدن حالش شدم، لعنت به من ب   ده،یچقدر درد کش دهیفهم ی دونه وقت یم

  یب ی زنه، ول یمرده متحرکم! نفس هست، قلب م   هی در آورد مردم؛ االن   وکه سامان حلقه ر  یمرگ ندارم، من همون لحظه ا

 حسم و تموم تنم سرده! 

 

 کردی  چه  من  دل با تنهام  من  تو  بی رویام آخرین برنگردی  اگه  وای   قلبم داره دلهره 

 دادم  به  تو   رسی کس  ماند  ستاره بی  من  آسمان دادم کوچه   این  دست دلتنگیامون  تو  بی

 نمیکرد تنها  کاشکی نگاهت آن را دلم کاش  نمیکرد  تا  خودت چون هجران  درد   کاش  ای  من با

 نمیکرد تنها  کاشکی نگاهت آن را دلم کاش  نمیکرد  تا  خودت چون هجران  درد   کاش  ای  من با
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 بذارم  پا کجا  هر تو  خاطرات شده  ام  سایه م رکنا  نکرده گل  ای کردی ریشه   من تمام  در

 گذشتن  بود  ساده  برام که تویی  از کندن  دل   سخته من  از نمیشی  کم کنی خواهی چه  هر  کنی جانم  به جان

 نمیکرد تنها  کاشکی نگاهت آن را دلم کاش  نمیکرد  تا  خودت چون هجران  درد   کاش  ای  من با

 نمیکرد تنها  کاشکی نگاهت آن را دلم کاش  نمیکرد  تا  خودت چون هجران  درد   کاش  ای  من با

 % دلهره( وری)رضا شهر

 

  گه یسامان د ی ب یگرفته بودم. زندگ  شی گرفت، انگار آت ی قلبم آروم نم ی سوخت، ول یکرده بودم چشمام م ه یقدر که گر اون

 شد، نابود شدم، آخرش خودمم گرفتار شدم.   ی نم یزندگ

دل خودم رو با حال    دم،یکه کش ی با نقشه اومده بودم و االن... آه ی روز هی که  یی زندان نگه داشتن؛ جا ی رو جلو نیماش  باالخره

  یو وارد سالن اصل  میگذشت  اطی. بازم از همون حستین ر یکنم، خود کرده را تدب  یتونستم کار  ینم  گهید ی خودم سوزوند، ول

 د تو مشتن گرفتمشون و گفتم: که زو رنشیو خواستن بگ  دن یو همه جام رو گشتن. حلقه هارو د میاتاق شد  هی . وارد میزندان شد 

 . دمینم نو ی! انیریبگ  ن، یریبگ  ن یخوا یم  وی هر چ -

بودم و داشتم   سادهیوا  سیدو تا پل نیشد. ب الشیخ یدلش به حالم سوخت که حلقه رو ازم نگرفت و ب د یشد، شا ی دونم چ ینم

 : د یکه پرس  ختم ی ر یاشک م

 ! ه؟یاسمت چ -

 دوختم.  نیو نگام رو به زم  د یام لرز چونه

 راستاد! ایتا...تان_

 گفت:  نکه یاسم پدر و مادرم کرد، به تک تک سواالش جواب دادم تا ا دنیبه پرس  شروع

 پدر و مادرت! ایشماره خونه تون  -

 شد و باعث گر گرفتنش شد. ختهیدلم ر  شیآت یبود که رو  یسوالش مثل نفت نیا



 عاشق مجرم

274 
 

 ندارم._

مرگشون   لیدل   یهم پ یداد. نداشتم، کشتنشون، کس ی و بدبخت جلوه م  فیآدم رو چقدر ضع هی م ندار ن یبود، هم ی حس بد  چه

راه گذاشتم و هم   نیا ی چرا مردن، چون اونا خالفکار بودن. ندارم و کشتنشون که من پا تو نایا نمی نگفت بب یسیپل چی! ه فتادین

و من رو به   م یگذشت ی ا له یم  یپرس و جو تموم شد و بازم از سالن ها و درها ن یبه باد رفت. باالخره ا م یشد و هم زندگ ریدلم اس 

  ی شدم و بهم اخطار دادن که اگه سر و صدا به پا کنم م ی ام شد، بازم معرف رهیسلول بردن. با وارد شدنم دوباره نگاه همه خ هی

تختم نشستم   ی رو لبم نشست. رو ی و بغض لبخند محو  هی گر ن یدم. بیبار سامان رو اونجا د ن یکه اول  ی همون انفراد ،ی برنم انفراد

مچ دستم زدم، دستم رو با ولع به   ه یعطرش که عصر  ی آور اد یخواد. با  یچقدر دلم عطرش رو م   دم؛ یخودم کش یو پتو رو رو 

 درد گرفت.   شتری دلم ب  یها بوش کردم، ول وونهیبردم و مثل د مینیسمت ب

کردم، سرم    هی تونستم گر یو تا م  دمیسرم کش  یاومدن، روت منت بزارن. پتورو رو  رونیب ی نفساتم برا یروز حت هی بده که  چه

  هی نره و بق رونی دهنم رو گرفته بودم تا صدام ب   یسوخت و دهنمم تلخ شده بود. محکم جلو  یشده بود، چشمام م نیسنگ  نیسنگ 

 بود.   ز یهمه چ یاینشنونش، هر چند چشمام خودش گو

 *** 

 

چشمام گود افتاده بود.   ر یخوردم و ز ینم ی درست حساب  ی! غذایو زار   هی گذشت. شب و روز کارم شده بود گر  یفته به سخت ه  دو

  یپدر و مادرم جلو  ی شناختم. سر و وضعم مثل اون پنج سال شده بود، وقت ی نم دمید  یاگه سامانم م  یالغر الغر شده بودم، حت 

دستام بود   ی همون جا گذاشتم. به حلقه سامان که تو شهیاش رو مثل هم هی خوردم و بقچشمام مردن. به زور دو قاشق از غذا رو 

روز مامور صدام   ه یبود که آورده بودنم زندان،   ی اول یروزا ادمه ی. د یو بازم چشمه اشکم جوش  دمیشدم و روش دست کش  رهیخ

ساک رو باز کردم برام پول هم فرستاده   ی. وقتنبود یسخت  زیسامان برام فرستادتش چ نکهیساک لباس بهم داد. حدس ا ه یکرد و  

لبخند رو لبام اومد. با سر   ه یدو هفته   نیفکر بازم بعد ا ن یطالقم بده. با ا ستیقرص شد که دوستم داره و قرار ن  کمیبود، ته دلم 

 ول رفتم که اسمم رو خوندن.کردن، از جام بلند شدم و به سمت سل جادیکه نگهبانا ا  ییو صدا

 !نجایا  ا یراستاد ب ایراستاد، تان ایتان_

 کرد.   یداشت اسمم رو صدا م یدر پ   یبه سمت نگهبان رفتم که هنوزم پ ی آروم یقدما با

 ! ای! ب؟یراستاد مگه کر  ایتان_

  یتونستم، حالش رو نداشتم. ب ی نم گهید  ی آوردم، ول ی حرصش رو در م ختموی ر یم  یکرم  ه یبودم، االن  ش یدو ماه پ  یایتان  اگه

 حال گفتم: 
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 راستاد منم!  ایتان -

 شد و بعد چند لحظه گفت:  ره یخ بهم

 جلو!  ار یدستات رو ب -

که به دستبند    یدونستم. در حال  یکجا رو نم  نکهیا یببرنم، ول  ییجا هی خواستن  یرو جلو بردم که دستبند رو بهم زدن؛ م دستام

 : دمیبودم، پرس  رهیخ

 ! نم؟یبر ی کجا م -

 . یدار ییبازجو_

امضا   رشمی خواستن حماقتام رو تک تک بشمارم و ز  یبود؟ م ییبه بازجو ی ازیچه ن گه یدونستن، د ی رو م ز یهمه چ خودشون

بود، جالب بود که با تک تک   ی همون اتاق قبل یی بگم، دنبالش راه افتادم. اتاق بازجو یز یچ نکهیزدم و بدون ا یشخند یکنم؟ ن 

اتاق انتظار سامان رو   نیتو ا  ادمهیکردن دستبندم، در اتاق رو باز کردن و وارد شدم؛   اززندان هم خاطره داشتم. بعد ب نیا یجاها

  ی رو م ی سیبودم و انتظار پل ره یخ زیرفته. ساکت به م  شیقسمت نقشه ام خوب پ ه یو چقدر خوشحال بودم که  دم یکش یم

که    یزده بود به چاک و فرار کرده بود. فرهاد  ،افتادم ر یمن گ د یه فرهاد هم تا فهمک  دم یکنه. شن یم  یی که ازم بازجو دمیکش

دارن و   ازیرحم شده، آدما تا بهت ن یچقدر ب ایرو شاهانه کردم. دن شیو زندگ   ختمی پول جلوش ر یخودم آدمش کرده بودم و کل 

که   شنیم به یباهات غر یجور  هی  ،یسود برسون بهشون ی تون  ینم گهید  نن یب یتا م  ی دورتن، ول  ،یواسشون دار  ی دونن سود یم

 شناختنت. یوقت نم  چیانگار ه

  هی نشست و  ی صندل یکه وارد شد دادم. روبه روم، رو  ی سیرشته افکارم پاره شد و حواسم رو به پل  ،ییباز شدن در اتاق بازجو با

 گذاشت. ز یم ی خودکار رو  هی ضبط صوت و دو کاغذ و 

 راستاده؟! ایاسمت تان_

 رو تکون دادم که ادامه داد:  سرم

 برگه رو امضا کن.  نیاول ا -

 : دمیحال پرس  یب

 ه؟ یدر مورد چ -

 درخواست طالق! _
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سامان درخواست طالق داده بود؟ دوستم   یعن ی... یعنیزد.  خیکمرم نشست و دست و پام  یرو  یحرفش عرق سرد  نیا با

! انتظار داشتم با تموم  د یقطره اشک از گوشه چشمم چک  هی د، چرا دلخوشم کرد؟ نداشت؟ پس چرا برام لباس و پول فرستاده بو

زدم. با   ی دار شد و من چه ساده از بخشش حرف م حه یاحساساتش جر  شد،همه خورد  شیکارام ببخشتم؟ غرورش رو شکستم، پ

 بغض گفتم: 

 کنم!   یرو امضا نم ن یمن ا -

 گفت:  تیجد  با

 . یامضا کن د یحتما با ست، یبه خواست تو ن -

 کنم!  یامضا نم_

 خودکار جلوم گذاشت. هی و برگه رو با  د یکش  یکالفه ا   نفس

 ! ادیو صداتم در نم ی کن ی ندارم، امضا م ی حوصله بچه باز نیبب_

 آخر و داد زدم:  م یحرفش زدم به س  نیخراب کرده بودن و با ا ی اعصابم رو به انداز کاف ریاخ اتفاقات

 .سمینو یبرگه کنه! اعترافاتم رو هم نم نیا ی من رو مجبور به امضا  تونه ی کس نم  چیه -

 :د یاز من داد کش بدتر

و برگه طالق هم   ی سینو ی ! اعترافاتت رو میرو امضا کن نیا د یهر وقت عشقت کش سمیکه وا ستمیمگه دست توئه؟ عالف تو ن  -

 ؟یاومده عاشق شوهرت  ادتی. تازه یکرد ی رو هم م نجاهاش یفکر ا  ی کن ی گند کار ی نجوری که ا  نیقبل ا ،ی کن ی امضا م

تو   ی کی نکهیطاقت ا ی کرد. حماقت کردم، درست! ول ی که اعصاب من رو داغون م ی زینقطه ضعف من، چ یگذاشت رو  دست

دستم رو مشت  کنه،   یکار  نکهیسرم بکوبتش رو ندارم، مخصوصا در مورد سامان! از جام بلند شدم که اونم متقابال بلند شد، قبل ا

که از   دمیتو اتاق و محکم گرفتنم. فهم  ختنیکه همون لحظه دو تا خانوما ر  فتگ  ی . آخ بلند دمیکردم و محکم تو صورتش کوب

و   دنم یکش یم  رونیکه از اتاق ب  ی. در حالیفرستنم به انفراد  یرو زدم. مطمئن بودم که م س یکه پل  دنیمن رو د شه یهمون ش 

 زدن، داد زدم:  ی دستبند رو به دستام م

 اگه صد سالم طول بکشه.  ی کنم، حت  یبرگه رو امضا م ن یکنم نه ا ی نه اعتراف م اد،یتا خود سامان ن -

  تیکردم، فقط از عصبان ینم  ییتقال چیه  م؛ی رفت ی انفراد یزد. به سمت اتاقا یقرمز شده بود و نبض م  ت یصورتم از عصبان تموم

  ی کس شیبازم بهتر بود، الاقل پ ی بد! ول یو بو  ی کیاختنم و در رو بستن. بازم همون تاراز اتاقا اند  یک ی یزدم. تو  ینفس نفس م
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تو دلم بود که    ید یام  یکه داشتم رفت. کورسو  ی ! تموم احساس خوبارهیو حماقتام رو به روم ب  هنبودم که اعصابم رو داغون کن 

  ی زدم، بعد از اون حت یحرفام رو بهش م   د یبا دم،ید  یرو م  سامان د یمن رو دوست داره، که اونم با اون برگه رفت و نموند. من با

  ت یشد، بگم چرا من وارد زندگ ینجور یا یخواستم حرفام رو بهش بزنم، بگم سر چ  یکردن برام مهم نبود. فقط م ی اگه اعدامم م

کردم. آخر و عاقبت    یاون برگه رو امضا نم ی نوشتم، ول ی گفتم و بعد اعترافاتم رو م  یبهش م د یبا نارویشدم و االن عاشقتم! همه ا

  یدادم و زانوم هام رو تو  ه یتک  یانفراد  واریدبرام راحت تره! سرم رو به  ینجور یا رم، یکه اعدامه، الاقل همونطور که زن سامانم بم

 واسه من مهم نبود.   گهید ی ! ولزیه چبدش، هم ی اتاق سرد بود، موش داشت، سوسک، بو  نیبغلم گرفتم. ا

 

 *** 

 کل(   ی)دانا

 

خانه سامان را برداشته تا نکند   د یدو هفته کل ن یرا دارد. در ا یشگ یشود؛ خانه همان حال هم  یکند و وارد م ی خانه را باز م در

آهنگ در خانه   ی عشق به او وفا نکرد. صدا یعاشق بود، ول  ی لیرسد، سامان خ ی غم به مشامش م ی . بو اوردیسر خودش ب  ییبال

 سوزاند. ی م را که تا ته دل  ی است؛ آهنگ  دهیچیپ

 

 نداشت  یخوب یمن به گل نشست/ناخدا یکشت

 منو رو موج تنها گذاشت/د یشکسته ام رو ند  تن

 زدم   ایقشنگ/تنمو به در  یشوق مقصد  به

 گفت که راهو بلدم  یتو دست ناخدا/م دستم

 د یکردم بهش/عاشقش شدم شد  اعتماد

 د یوقت ند   چیعشقه منه/ناخدا ه نیا اما

 

 فهمه  یمنو نم یوسط افتادمو کس نیا
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 رحمه  یبکن ناخدا چه ب ی خدا کار یا

 جون منم که راهو واسه تو ساختم  ی ب یکشت

 نه، من به خودم باختم  ی نکن تو برد فکر

 فهمه  یمنو نم یوسط افتادمو کس نیا

 رحمه  یا چه ببکن ناخد  ی خدا کار یا

 جون منم که راهو واسه تو ساختم  ی ب یکشت

 نه، من به خودم باختم  ی نکن تو برد فکر

 

 قلبمه   یپاهات، هنوز رو  رد

 زخممه یرد پاها، نمک رو  نیهم

 ساحلم، با من همدرده  یانگار

 ناخدا برگرده  م، یدوموم منتظر هر

 

 فهمه  یمنو نم یوسط افتادمو کس نیا

 رحمه  یبکن ناخدا چه ب ی خدا کار یا

 جون منم که راهو واسه تو ساختم  ی ب یکشت

 نه، من به خودم باختم  ی نکن تو برد فکر

 فهمه  یمنو نم یوسط افتادمو کس نیا

 رحمه  یبکن ناخدا چه ب ی خدا کار یا

 جون منم که راهو واسه تو ساختم  ی ب یکشت
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 نه، من به خودم باختم  ی نکن تو برد فکر

 

 )ماکان بند%ناخدا(

 

  د یدانست چطور به دوستش بگو  ی. نمد ید  ی از ابهام م یشد که پر دود بود و سامان را در هاله ا  یرا پاک کرد و وارد اتاق  اشکش

سامان، که رو   و به سمت  د یکش ی که سامان داشت. نفس پر درد  یحال ن یدرخواست طالق را امضا نکرده است، آن هم با ا ایکه تان

همه، هنوز هم   نیبود و با ا گارینشسته بود، رفت. کف اتاق پر از پاکت و ته س  ی صندل ی رو شان،ی عکس دو نفره عروس  ی به رو

نگاه   نکه یشده بود، بدون ا د یکرد. به سمت پنجره ها رفت و همه را باز کرد. سامان که تازه متوجه فر  یدود م گاریپشت س  گاریس 

 زد و گفت:  گاریبه س  یپک رد، یاز عکس بگ 

 شد؟! امضا کرد؟  یچ -

  زد و یسکوت را خواند. پوزخند  نیبدهد. سکوت کرد و سامان تا آخر ا ی دانست چه جواب ینم  ستاد،یاز حرکت ا د یفر دست

 سکوت را شکست.

 همه دروغ!  ن یدادم امضا نکنه، هنوزم با کمال وقاحت انتظار داره ببخشمش، اونم بعد ا یاحتمال م_

 انداخت و با پا له اش کرد و ادامه داد:  نیزم یکه تمام شده بود را رو  گارش یس 

هزارتا دردم به    چ، یکنن ه  یآرومت که نمآدما،  یکنه، ول  ی با تموم ضرراش آرومت م گاری! س ه؟یچ گاریفرق آدما با س  ی دون ی م -

 کنن.   یدردات اضافه م 

زود دست برد و   د یرا کرده بود که فر یگر ید  گاریس  دنیسامان نشست. سامان قصد کش ی تخت، رو به رو ی آرام آمد و رو د یفر

 کرد و گفت:   ی. اخمد یرا قاپ گاریپاکت س 

همه بفهمن   یکن   یم  یچرا کار  ؟ ینگاه به حال و وضعت کرد  هی! گاریپشت س  گاری! س یخودت رو نابود کرد گه،یسامان بسه د -

 خواست بهت بگه؟  یهرچ یکه هر ک  ی د  یاجازه م ی چرا دار ،یقرار  دار   یتو چه وضع

 .د یبه پشت گردنش کش یدست سامان

 !گنیدلشون خواست م ی االنم همه هرچ_

 کشد:  ی م ادیزند و فر یآخر م   میبه س  د یفر
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باشه؟ اون وقت   ن یا د یچرا وضعت با ،ی د ی گند م ی در اومده، بو شاتی! ر دتتیند  ی دو هفته است کس  ،یزه داد چون خودت اجا -

 کنم!   یبرگه رو امضا م  ن یکنم و نه ا ی من نه اعتراف م اد یتا سامان ن  گهیم ایتان

 :د یگو  ی کند و با تعجب م ی م یزند، نگاه  ی نفس نفس م تیکه از عصبان  ید یبه فر سامان

 گفت؟  نارو یا ایتان -

 دهد:  ی زند و کالفه جواب م یم  شیبه موها یچنگ  د یفر

زد فک مکش رو   هامیمشت تو صورت ا هینکرد و   ی اونم نامرد ؟ یشوهرت افتاد ادیبهش گفت که تازه  هاممیگفته! ا نارو یآره... ا -

 ! هی آورد. االنم انفراد نییپا

 وضعش چطوره؟ _

 !هام؟یا_

 :د یگو  ی م ی دهد و با تلخ ی م ه یتک  یصندل ی پشت به

 . اینه، تان -

  د،ینداره! برگه رو هم که د یاست و خواب و خوراک درست حساب هیکال کارش گر  گنیالغر شده، م  ی لیخ دم،ید شهیاز پشت ش _

 ! ختی کال به هم ر

 گفت:  د ی و رو به فر  د یاز گوشه چشمش چک یقطره اشک  ناخودآگاه

 هست که نابودش کرد، حتما از عذاب وجدانه!  یاومده سامان ادش یتازه  -

 بندد.  ی نقش م شی لبها ی گذشته رو  ادیبه  یحرف لبخند کمرنگ  نیاز ا بعد 

  ی خوند. تو یاومد، که مثال آهنگ م  ی دختره م ه یو داد  غ یج یرفته بودم، صدا  ی! واسه سرکشدمش ید  یبار تو انفراد  نیاول_

  ه یهمش نقشه است.  دمیمظلومش دلمو لرزوندن و کم کم خام اون چشما شدم. خاک بر سرمن که نفهم  یچشما ییاتاق بازجو

 فکرم رو منحرف کرد.  دم،یپرس  ی مثل گچ شده بود، وقت  شبهش زنگ زد، رنگ  ی کیاتفاقا  نیشب قبل همه ا

 :د یشود، وسط حرفش پر یحال سامان دارد بدتر م  د یکه د د یفر

 نگو!  ی چیه ، یکن  فیخواد تعر  یبسه سامان... بسه نم -
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دست   یکم  د یشکند. فر یو در آخر م  ستین ز یمرور خاطرات جا نیاز ا شتر یدانست ب  یزد و سکوت کرد؛ م  یلبخند تلخ سامان

 : د یپرس  د یدست کرد و با ترد

 شش؟یزندان پ  ی ر ی م ؟ یکن  یکار م   یچ -

که    فتهیب ادم ی فتن؟ یب ادم یبشه؟ حماقتام   یکه چ  نمشی! برم ببنمشیوقت بب   چیه گه یخواد د ی ! دلم نمشش؟یبرم زندان پ_

 شمه؟ یکه در به در دنبالشم پ یخالفکار  دمیکرد من نفهم  یچقدر خر بودم که دو ماه رو باهام زندگ

  یبود و نه دست سامان! سرش را باال آورد، برا  د ینه دست فر نیدرست بود، اما... ا  شیانداخت؛ حرف ها نییسرش را پا د یفر

 را از چشمانش خواند و گفت:  د یداشت. سامان ترد د یگفتن حرفش ترد

 شده؟ ی چ ، یگ یهست که تو به من نم ی زیچ ه ی د یفر -

 نشد... ی تالش کردم، قانع و منصرفشون کنم، ول یلیاومد...خ ی از دست من بر نم ی واقعا کار ی من... من متاسفم، ول_

 :د یحوصله وسط حرفش پر ی کالفه شد و ب  ینیهمه مقدمه چ نیا از

 شده؟  یچ نم یزود بگو بب ن،ینچ  ی کبر  یانقدر ضغر  د یفر -

 نگران گفت: ی بسته و دل یانداخت و با چشمان نییرا پا سرش 

 !  فتهیپرونده عقب ب د یگفت نبا ،یایسرهنگ دستور داد حتما ب  -

 . د یزد که چهار ستون خانه لرز اد یفر  یطور سامان

 !؟یچ_

  ش یبه ر یبلند شد و دست  یصندل ی کرد که آروم باشد. سامان از رو ی اشاره م شیو با دست ها د یدادش از جا پر  ی ز صداا د یفر

 .د یکش شیها

   نمش؟یکنن که برم بب  ی مجبورم م ؟ یچ یعنی نیا_

 سامان را در دست گرفت.  یبلند شد و شانه ها  د یفر

  ایب ؟یبرس  نجایتا به ا ی د یچقدر زحمت کش ستین ادت ی ؟ یتالش از دست بد   یشغلت رو اونم بعد کل  ی خوا یسامان تو که نم _

 . ستیفهمه که برات مهم ن ی اونم م ی نطوریا
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از کف بدهد و نزد او رسوا شود.   اریاخت د یترس  یرا هنوز هم دوست داشت. م  ایمهم نبود؟!... بود. او تان  ش یزد. برا یشخند ین سامان

  شیعادت کرد. لبها ایگذشت، آن قدر اسمش را تکرار کرد تا به تان یم   یبه سخت  ایبدون تان یداشت. زندگ  یروزها طعم تلخ نیا

  به حمام رفت و دوش آب سرد را باز کرد. تمام سلول د،یبگو د یبه فر یز یچ نکهیداشت، بدون ا ازیدوش آب سرد ن ک یبه  د،یلرز

  انیپا نیروت یزندگ  نیو به ا رد یجا بم نی. دوست داشت در همد یفهم ی هارا نم ز یچ نیاو ا یتنش منجمد شده بودند، ول  یها

 بدهد.

 غذا بود که ناگهان گفت:  یپر از غم مشغول خوردن غذا شد. وسط ها  ی با دل سامان

 ! نمشیب ی رم م ی م -

 . غذا را به زور فرو داد و گفت: ستادیحرکت ا یبرداشت و ب  دن یکه غذا در دهانش بود، دست از جو د یفر

 االن؟  -

 کرد.  ی باز شیبه نشانه نه تکان داد و با غذا یسر سامان

 ... گهیهفته د هی_

 بندش سرش را باال آورد و ادامه داد:  پشت

 . شهیاسنامه اش، فراموش کردنش سخت تر مکه اسمش تو شناسنامه امم باشه و اسمم تو شن ی تا وقت -

 گذاشت، گفت:   یاز غذا را در دهان م ی گریکه قاشق د یاز تعجب در آمد و در حال د یفر

 نباشه بهتره!   نتونیب یوند یخوبه، پ -

 دن.   یم  وند یاون اسمم تو شناسنامه ها نباشه، بازم خاطره ها مارو به هم پ م؟یمحکم تر از خاطرات دار وند یپ_

آورد و   یلبانت م  یلبخند رو  ی بودند، وجودشان گاه شهیگفت، خاطرات هم  یکرد؛ راست م رتیحرف سامان ح ن یز اا د یفر

 کرد.   یاشک را مهمان چشمانت م یگاه

 ؟ ی رو به رو شدن باهاش رو دار ی سامان آمادگ_

 جواب داد:  حیو صر کوتاه 

 داشته باشم.  د یبا -
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 *** 

 

هفته   ک یکرد،   یهم فشار دادم. تموم تنم درد م ینور وارد شد. زود چشمام رو بستم و محکم رو  یم یباز و حجم عظ ی انفراد در

  لی. دلدنیخوب فهم ی لیرو خ زی چ هی بودم،  ی که تو انفراد  یهفته ا  ه ی نی . تو اد یارز یبه خنک شدن دلم م یکم نبود، ول  ی انفراد

آدم اونقدر به   ییترسن، چون تو تنها یو م   زارنیتنها بودنشونه! ازش ب ست؛ ین شیکیتار  بد و یبو  زارن، یب  یآدما از انفراد  نکهیا

تخت بلند شدم.   ی رسه. چشمام به نور عادت کردن و از رو ی م ی وونگ یکه به مرز د  ییکنه، تا اونجا یکنه و فکر م   یکاراش فکر م

  رون یب ی . از انفرادارهیب رونیب  ینبود که من رو از انفراد یبار سامان نیرو بدنم بودم، ا یی جونورا ه یدو هفته شاهد حرکت   نیکل ا

  ه یخواستم  ی که م  یز یتنها چ دم؛یکرد. باالخره به سلولم رس  یم  ینیپاهام سنگ  ی خوردم و بدنم رو یرفتم؛ همش تلو تلو م 

 .  دمیخواب چشمام گرم شدن و د،یسرم به بالش رس  نکه یخواب بود. بالفاصله بعد ا

  یو من م  د یخار یخوابم نبرد. بدنم م گهیشدم و د داریکه خوردم ب  یبا تکون ی بودم، ول دهیدونم چند ساعت بود خواب ینم

تخت بلند شدم و با خواهش از نگهبانا به حموم رفتم.   ی حال و وضع انداختن. از رو ن یمن رو ا  یانفراد ی دونستم همون جونورا

پول   یکس بودم، تا وقت  یبشم. چقدر تنها و ب زیتم  کمیحمام کردم تا حداقل  رعتفرصت داشتم و منم به س  قهی فقط ده دق

اندازه. چشمام پر اشک   ینگاهم بهم نم  ه ی ی پول شدم و تو زندانم، کس یاالن که ب ی رنگارنگ بود، ول یداشتم دورم پر از آدما

زندانم، برگه درخواست طالق بدجور من رو   ی تونداشت. سه هفته است  ایبه تان یشباهت چیه دم ید ی م نه یکه تو آ ی شدن، دختر

 .نمشیبب گهیبار د ه یبار، فقط  ه یعالم رو دلم تلنبار شده، کاش فقط  ی. تموم غماختهیبه هم ر

دوست   کس باهام چیه ام یهم سلول نیرو گذاشتم خشک بشه. بازم به سلول برگشتم، از ب فم یکث  یاومدم و لباسا رون ی حموم ب از

  یخواستم، فقط و فقط سامان! رو  ی رو نداشتم، فقط سامان رو م یکس  ی خودم اجازه ندادم. حال و حوصله ترحما ی عنینبود، 

  یزندگ نیکردم؛ من ا   هی شبا با اون بخوابم. چشمام رو بستم و بازم شروع به گر ، ازش داشتم یعکس ه یکاش   دم،یتخت دراز کش

 . نمیخوام، اگه قراره اعدامم بشم قبل اعدام سامان رو بب یسامان سخته، خدا... غلط کردم، انتقام نم یخوام، تحملش ب ی رو نم

 

 *** 

 

 بکشمش که نگهبان اسمم رو صدا زد:  ن یزم ی سطل فرو کردم و خواستم رو ی رو تو یت

 !ایو خودتم ب   یرو بده به قادر ی راستاد، ت ایتان -
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  ی زندان کوفت ن یکنم، تو ا ی کردم به زور دارم حرکت م  یدادم و به سمت نگهبان رفتم. احساس م یت قادر رو به دس  یتعجب ت با

 به موهام کرد.  یالغر الغر شده بودم. نگهبان اشاره ا

 ! یدار  ییکن، بازجو  تیحجابت رو رعا_

مضا و اعتراف کنم. درد من اعتراف  خواستن که مجبورم کنن اون برگه رو ا ی کردم؛ حتما بازم م  تیشال هدا ری رو به ز موهام

نوشتم. دستام رو   ی کل اعترافاتم رو م یکردم، ول   ی! برگه رو امضا نمنمشیو سامان بود. دوست داشتم بب ی نبود، اون برگه لعنت

عطر سامان رو   ی لحظه بو ه ی. وارد اتاق که شدم، تو میرفت  ییبه همون اتاق بازجو ، یا له یم  یهادستبند زدن و بعد رد شدن از در 

نگهبانا دراز کردم و اوناهم دستبند رو از   یدستام رو برا د ینبود. نا ام یقرار دنبالش گشتم، ول ی احساس کردم و با چشم و ب

نفر وارد اتاق شد. سرم   هی در باز شد و  قه یگرفتم؛ بعد چند دق  تام دس  ینشستم و سرم رو تو  یصندل ی دستام باز کردن. ناراحت رو 

روش    ی کیشد و  دهیروبه روم عقب کش ی . صندلنمیرو بب گه ینفر د هی دونستم قراره  ی نگاش نکردم، چون م اوردم، یرو باال ن

 نشست.

 راستاد؟! ایتان_

 حوصله و کالفه جواب دادم:  ی رو باال آوردم و ب سرم

 تو سرم؟  نی اسمم رو بکوب نیخوا ی م ای ارن؟یمن رو م یاشتباه ن؟یسوال رو بپرس  ن یا د یهربار با -

 داد.  ه یتک  یصندل ی برگه رو جلوم گذاشت و به پشت همون

 ! سیاعترافاتت رو بنو گهیبرگه رو امضا کن و تو اون برگه د ن یا یاعصاب خورد یحرفارو ندارم، ب  نیحوصله ا_

 کنم، نه امضا! ی نه اعتراف م ادیگفته بودم تا سرگرد موحد ن _

 و گفت:  د یکش  یق یعم نفس

 ؟ یانفراد ی بازم بر ی خوا یدلت م  -

 زدم.   یتلخ لبخند 

 ترسونن.   ینم ی شده رو از سلول انفراد یوقته انفراد  ی لیخ شیکه زندگ ی کس -

 ؟ یخوا ی م یچ  ه؟یاالن حرف حسابت چ_

 سرگرد موحد!_



 عاشق مجرم

285 
 

اومد.   ادمیعطر سامان رو احساس کردم،  ی وارد اتاق شدم و بوکه   یلحظه وقت هی کرد.  شه یبه ش  یو مثال نامحسوس نگاه برگشت

 بگه، گفتم:  یز یچ سهیپل نکه یکنه. قبل ا ی نگام م شهیاز پشت ش  ی منته نجاست،یا دمیفهم

 شد؟ مون یچرا پش -

 استفهام نگام کرد.  با

 ! ؟یک_

 گذاشتم و جوال دادم:   زیم  یرو رو  دستام

فقط در اون صورت اعتراف    اد،یب د یکنه! بهش بگ   یداره نگامون م  شهیبوده، االنم از پشت ش  نجایسرگرد موحد! قبل شما اون ا -

 کنم.  یم

و ترس به نفس نفس افتاده   جان یرو از جامون پروند. از ه سیبلندش هم من و هم پل ی در اتاق با ضرب باز شد و صدا ناگهان

چشمه   دم،یکاو ی بند بند صورتش رو م یقرار  ی . با بدمیکه سامان رو د  نم یکارو کرده بب  نیکه ا یتا کسبودم؛ سرم رو باال آوردم 

که سه هفته   یو گونه ام رو خط انداخت. قدرت تکلمم رو از دست داده بودم، کس  د یچک چشمامقطره از گوشه   هی و  د یاشکم جوش 

الغر شده و شونه   یکمیقرارشم االن رو به رومه! اخماش تو همه، دستاش مشت شدن، موهاش رو کوتاه کوتاه کرده،  یاست ب

 اومدم.  مرو خطاب قرار داده بود، به خود  سیبلندش که پل یشده! با صدا دهیهاش خم

 دونم و شما! ی نباشه! بفهمم بودن من م شهیهم پشت ش  ی کس رون،ی برو ب یمیسل_

 بره، که سامان بازوش رو گرفت و گفت:  رونیخواست از اتاق ب یقدر هول کرده بود که برگه هارو برداشت و م  اون  یمیسل

 برگه رو هارو بزار و برو!  -

 قرار و با بغض لب زدم:  ی رفت. ب رون ی گذاشت و از اتاق ب ز یم ی گفت و برگه هارو با سرعت رو یچشم یمیسل

 سامان... -

 و سرد گفت:  تیجد  با

 د موحد!سرگر  -

 کرد. ی دست  شیبگم، که پ یز یو با غم نگاش کردم. خواستم چ د یام لرز چونه

 !نیبش_
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هام فرستادم، دوست داشتم   هی ! چشمام رو بستم و با لذت عطرش رو به داخل رگهیم ی چ نم ینشستم و منتظر موندم بب سرجام

 سامان من نبود، خودش گفت بهم بگو سرگرد موحد! با لحن محکمش به خودم اومدم.  گهیاون د  ی برم و محکم بغلش کنم، ول

 ؟ یکن  یزار  هی که گر نجا یا یمنو کشوند  -

 با پشت دست اشکام رو پاک کردم و گفتم:  زود 

 ...د یهست که با ییزایچ هی نه! سامان  -

 گفت:  تی و با عصبان د یحرفم پر وسط 

و    یکن یبرگه رو امضا م ن یسر و صدا و مثل بچه آدم ا ی بشنوم، ب یچ یخوام ه ی اوال، سامان نه و سرگرد موحد! دوما من نم -

 ! یسینو ی اعترافاتت رو م

 زاره بگم، پس بدون مقدمه شروع کردم.  ی که نم دمیفهم

  ه یمن   یخالفکار بودنشون تو زندگ  نیرفتم. پدر و مادرم خالفکار بودن، ا   یم  بودم و دانشگاه یسالم بود، تو اوج خوش  ستیب _

 شب...  هی داشته باشم.  یوقت نزاشتن که من کمبود محبت چ یه یداشت، ول  ییرایتاث

 ؟ یگ یواسه من قصه م ی بشنوم، تو دار ی زیخوام چ ی نم گمیمن م_

 توجه به حرفش ادامه دادم:  بدون

کردن و تموم    کیشل ی شوک بودم که رگبار یو تو دمیگلوله شن یتو اتاقم بودم که صدا  م،ی بخواب می شب مثل همه شبا رفت  ه ی -

بردنم.   رونیخونه غوغا شد، در اتاقم با شدت باز شد و پدر و مادرم دستم رو گرفتن و ب ی پنجره اتاقم شکست. تو یها شهیش 

 شد که...  ی دونم چ  ینم ییهو ی. میبر نیماش  ک یوششمون دادن تا نزدپ ظاگلوله ادامه داشت، محاف یهمچنان صدا

 شیمشک یرو به چشما ونم ی سرم رو باال آوردم و نگاه گر د،یقطره اشک از گوشه چشمم چک هی  دم،یحرفم که رس  ینجا یا به

 داد.  ی دوختم. با اخم و دقت داشت به حرفام گوش م

تو قلب اون زدن.   رم یت  هی کرد که   یم  هی مامانم عاشق بابام بود، داشت گر  م، یبابام خورد. هممون شوکه شد  ی شونیوسط پ ر یت  هی _

از حدقه در اومده بابا و بدن غرق خون مامانم بود. افسرده افسرده شده   ی ازشون گذروندم. چشما ریتصو ن یپنج سال رو من با آخر

  یصدا ی شد و بعد دو سال مرد. االنم وقت  ض یبود که اونم مر شم یمامان بزرگم پ درس رو ول کردم.  تن، بودم، دوستام از کنارم رف

انتقام چشمام    دم، ینشستم نقشه کش رم،یگرفتم انتقامشون رو بگ  میتصم شیسال پ هی شم.  ی م وونه ی شنوم د ی گلوله رو م کیشل

کرد، گفتم    ی انتقامم بود و اون رو شعله ور م شیآت ینفت رو  ه ی  ثلمامان و بابام م ت یوضع ی آور ادیرو کور کرده بود، هر لحظه 

 ... رمیکنم، تا بتونم انتقام بگ  ی قو  د یباندم رو با
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 گفت:  تی و با عصبان د یحرفم پر وسط 

  ی با اطالعاتش باند رو قو  شمیم س یپل هی کنه، زن  یبهم شک نم  یکس ش یتو زندگ رم یبهتر از سامان موحد! م یک  یکه گفت  -

 .یساخت ی پله م ه یاز بق د یبه هدفت با دنیرس   یکنم! برا یم

 گفتم:  ه یگر با

رو   تیشونیو با اسلحه پ  میکه گرفت  یعاشق شدم! همون روز  ؟یفهم ی بعدش عاشق شدم م ی بهتر از اون، ول یآره! گفتم ک  -

 شده بود...  ام یدن یمشک  ی عاشق شدم، نتونستم بزنمت، چون اون چشما دمینشونه گرفتم، همون روز فهم

 و داد زد:   د یبه صورتش کش یافتاد، دست نیزم  یرو یبا صدا یبلند شد که صندل یصندل ی از رو تیعصبان با

  ،ینابودم کرد  ؟یبا عاشق شدنت بهم لطف کرد  یکن  یفکر م   نم؟یروزا رو نب  نیکه ا ی نکرد یگلوله تو سرم خال ه یچرا  یلعنت  -

 کنم!  یمرگ م  ی هزار بار آرزو ی روز

 داد زدم:   هی جام بلند شدم و با گر از

 داغون شدم؟ ی نیب  ینم ؟ ینیب یحال و وضعم رو نم  رم،یم ی! دارم م مونمیسامان من پش -

 ! یبود یآدم عوض هی زدم،  یم  نهیکه سنگت رو به س   ییتو ؟ی نیب ی مگه تو م_

 فاصله بود.  گه یقدم د  هی فقط  نمونیجلو رفتم، االن ب  گهیقدم د  هی

شدم که مواد   ی شدم، مثل معتاد وونه یکنم، د  ی دارم دق م  تیبگم که از دور یسامان من عاشقتم، به ک یبودم، ول  ی آره عوض_

 !دهیبهش نرس 

 نگام کرد که ادامه دادم:  نینگفت و غمگ  یچیه

 که منم عاشق شدم. ی رو بهت بگم، فقط دوست داشتم بدون نای کم کم حکمم اعدامه! رو دلم مونده بود قبل اعدامم هم -

به خودم جرئت دادم و فاصله مون رو پر کردم، دستم رو زود دور گردنش حلقه کردم که بغلش کنم،   گه، ینم ی زیچ دم ید ی وقت

 . د یزود به خودش اومد و محکم پسم زد و اخماش رو تو هم کش ی ول

 ؟ یش  یم  کیبکش کنار! با چه اجازه بهم نزد_

 برگه ها اشاره کرد و ادامه داد:  به

 پر کن.  نارو یمثل بچه آدم ا نیبش -
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 گفتم:   هی گر نیب

  شه،یشناسنامه امم باطل م گه یاونجا د شم،ی کنم! من که آخر اعدام م یاون برگه رو امضا نم  یول سم،ی نو  یباشه... اعترافاتم رو م  -

 !یندار  ینداره که در هر صورت زن  ی ! فرقرهیم ی زنت م گهید

رو نوشتم و شروع به   م یو خودکار رو برداشتم. نام و نام خانوادگ دمینشستم و برگه اعترافات رو جلو کش یصندل ی غم رفتم و رو با

که برگه پر   ی رد کردن سه محموله مواد مخدر بزرگ، از کشور و... نوشتم و نوشتم تا وقت س، ینوشتن اعترافات کردم. دور زدن پل

لبالب اشک   ییزدم و با چشما ی . لبخند تلخستادمیلند شدم و روبه روش اب ی صندل ی زدم. از رو شتشد. آخرش امضا و اثر انگ 

 گفتم: 

 . نمتیلحظه قبل مرگم بب ن یخوام آخر ی! مایخوان اعدامم کنن ب یکه م  ی روز -

وسط راه بغضم   اریاخت ی بندش به سمت در رفتم و دو تقه بهش زدم. نگهبانا اومدن تو و دستام رو دستبند زدن و بردن. ب پشت

بشم،   کشی تا نزد رم یاجازه بگ  د یحق نداشتم سامان هم صداش کنم؛ با ی حت گه یشدن. د یت و اشکام پشت سر هم جارشکس

  ادیطرف نگاه باشه. با  د یکنه، شا ی و بعد ازدواج م نه یش  ی رو م ی دو ماه  اعداممتونم عطرش رو حس کنم... حتما بعد  ی نم گهید

  گه یدختر د ه یتصور  یقلبم درد گرفت. حت   اد،یکردم بعد من نگاه جام رو پر کنه تا سامان به خودش ب ی که فکر م  یروز  ی آور

جدا   ،یکرده باش  ی اگه اشتباه ی ! حتیدون  یکنارش سخت بود... عاشق شدن چه سخته، اون رو تمام و کمال متعلق به خودت م

 . یتصور کن   ششیرو پ ی کس ی نتو ینم ،یباش  یی و جدا  یبه فکر دور  یتون ی بازم نم ،یشده باش 

 :دمیکرد، پرس  یکه نگهبان دستبندم رو باز م  ی . وقتمید یشدن؛ باالخره به سلول رس  یام خارج م  نهیبا درد از س  نفسام

 دادگاهمه؟  ی ک -

 جواب داد:  یجد 

 ! گهیماه د  هی  دمیدو هفته، شا د یشا گه، یهفته د هی د ی! شاستیدونم معلوم ن  ینم -

تا به اتمام   د یپرونده مال اون بود و با نی چون ا اد،یدونستم سامان به دادگاه م یزدم؛ پس زمان مرگم معلوم نبود. م  یشخند ین

و   د ی! چونه ام لرزنمشیکنن بب   یدارن اعدامم م  یوقت اد، یبارم اگه ب ه یبار تو دادگاه و  ه یکرد. خوبه که   یاش م  یریگ یپ دنشیرس 

تونم بهش زنگ بزنم، نه   ی که نه م  فیرو کرده بود، ح ی مامان صبر ینوازشا  یگرفت. دلم هوا حس بد در بر   هی تموم وجودم رو 

شد... کم تو زحمت ننداختمش که االنم به خاطر من به دردسر   یماجرا باز م  نیاون به ا یپا د یمالقاتم! نبا اد یتونه ب  یاون م 

 ! فتهیب

  نجایبه کار خودش مشغول شد. خداروشکر ا  یلحظه نگام کردن و بعد هر ک  هی همه  شهیسلول باز شد و واردش شدم؛ مثل هم در

 قلدر رو نداشتم.  هی سرش تو کار خودش بود، چون حوصله سر و کله زدن با  ی قلدر ملدر نداشت و هر ک
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  ه یبود، هر چند سرد و هر چند کوتاه! کاش  ی لیامان خودش خس  دنیامروز فکر کردم. د یو به تموم اتفاقا دم یتخت دراز کش ی رو

  هی طرف آروم گرفت که تونستم حرفام رو بهش بزنم و از  ه ینزاشت. دلم از  یتونستم بغلش کنم، ول  یلحظه م  هی لحظه، فقط 

  یدونستم، م  ی رو م راه  ن ی. من از اول آخر ادمیبهم زد و اون حال خرابش رو د رفاروواقعا داغون شدم که اون ح  گه،یطرف د 

منتظره بود، عاشق شدنم بود. چه بده که آدم بدونه    ریکه غ  یزیتنها چ شم، یاعدام م ایکشم  ی خودم خودم رو م ایدونستم که 

افته و   یباشه که م  یا  هیچهار پا یصدا، صدا نیطناب دور گردنم حلقه بشه و بعد، آخر هی  ا،یزود  نی قراره به هم که،یمرگش نزد

که از ذهن همه پاک    یاد ی ه یو  شه یشناسنامه که باطل م ه ی و مرگ!   ی حس یمطلق و ب   یاهی! بعدم که س یحس، خفگ  نیآخر

 نبوده!  ی کس ی تو زندگ ییایکه از اولم تان ی جور شه،یم

 

 *** 

 

  یهم برا  ا یبعض زانشون، یواسه عز ایبودن. بعض ساده یکه منتظر وا ییدادگاه پر بود از آدما  یجلو  م؛ یشد  ادهیزندان پ نیماش  از

کرد. دلم براش سوخت، خدا   یم  هی بود و داشت گر ده یسرش کش ی شد که چادرش رو رو ی خودشون. حواسم جمع مادر تیشکا

  م یسادیدر وا ی داد. جلو  ی و استرس امونم نم د یکوب ی ام م نه یرو به قفسه س  خودش کنه. قلبم محکم   ی م ه ی گر ی دونه واسه چ یم

نگاها کالفه شده بودم که باالخره اسمم رو خوندن و وارد   نیکردن، از ا ی کنجکاو نگام م  ایبا ترحم و بعض ایبشه. بعضتا نوبتمون 

 بود.  ومدهیهنوز ن  ینشوندنم و منتظر موندن، قاض ایصندل ی . رومیشد 

لحظه نگاهش به نگاهم گره   ه ی. دمیسامان اخمو رو د  س،یچند تا پل نیشد و ب دهیدر دادگاه، نگاهم به سمتش کش یصدا با

 گفت:   یجلسه رو شروع کردن و بعد چند تا حرف قاض یو سر جاش نشست. با ورود قاض د یزود نگاهش رو دزد ی خورد، ول

 ! ادیب  گاهیمجرم به جا -

ه تک  سوال کردن، ب  دنیرفتم، شروع به پرس  گاهی! بلند شدم و به جاادیب گاهیمجرم عاشق به جا یبهتره بگ  ی قاض ی... آقا هه

کرد، رو مغزم   ی م پیداشت حرفارو تا ی کیکه   بوردیک  یدکمه ها  ی نبود. صدا ی دروغ  یجا گهی تکشون جواب راست دادم، د

به هم کردن و مشغول مشورت شدن.   یبا دادستانا نگاه ی. سواال تموم شد و قاضمد او  ی از دستم بر نم ی کار  یرفت، ول ی م ورتمه ی

 . د یکوب ز یم  یو محکم رو چکش رو برداشت  ی بعد قاض قه ی پنج دق

 حکم دادگاه! _

 دوختم.   یقاض  یوجودم گوش شد و چشم به لب ها  تموم
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  یبزرگ مواد مخدر، به اعدام محکوم م  ی و رد کردن محموله ها سی دور زدن پل  ،یراستاد، به جرم شناسنامه جعل ایخانوم تان_

 شوند.

  ی سرم تکرار م یمدام تو  یرفت. جمله آخر قاض ی م یاهیو چشمام س   د یچرخ یدور سرم م  نیبه گلوم چنگ انداخت؛ زم بغض

 شد.

 "شوند  ی شوند، به اعدام محکوم م یبه اعدام محکوم م "

نگاهم رو حس   ی نیبود. سنگ  رهیخ نییکه نگاهش کردم سامان بود. با اخم به پا یکس  نیجلوم رو گرفتم، اول ی با دستام نرده ها 

.  ننیب یرو نم اهیس  یچشما نیچشمام ا گه یپر اشک نگاش کردم، د ییزدم و با چشما ی تلخ کرد و سرش رو باال آورد. لبخند 

 ! دهیبه خودش د ایباشم که دن یمجرم عاشق نیآخر د یمامان و بابام! شا  شیپ رمی و م شم یباالخره دارم اعدام م

 

سامان اونقدر سرد   ی. چشماشهیکنه و بگه که دخترم داره اعدام م  یو زار ه ینبود که برام گر ینبود که غمم رو بخوره، کس یکس

که حکم   دنیرس  ی به گوش م بوردایک  یصدا ی سکوت بود و هر از گاه یبست. دادگاه تو  ی م خ ی شون یبودن که تنم از سرد

  یگونه ام سر م  ی م آروم رو. اشکام آروفتمی و به زور خودم رو گرفته بودم که ن نداشتننوشتن. پاهام تحمل وزنم رو  یاعدامم رو م

  یهم آرومم نم ه یگر  نیا ی دونستم که حت  ی م ی کنم، ول ه یتونم گر  ی و تا م نم یگرفته بود. دوست داشتم بش ش یخوردن و قلبم آت

 . رهیگ ی م ش یآت گرم یج فتمی م ادش یکنه و تا 

کردن،    یو به زمان حال برگردم. کم کم همه داشتن دادگاه رو ترک م   امیبود که به خودم ب یتلنگر  ز،یبرخورد چکش با م  یصدا

تو   یاز ناراحت ی رفت.  آثار رون یبلند ب ی با قدما ه ی. زودتر از بقدمی با اشک تار شده بود، سامان رو د دشون یکه د ییبا چشما

ساتش رو کشتم و اونم از مرگ من  کردن. من احسا  یکرد رو اعدام م  ی که با احساساتش باز  یصورتش نبود، باالخره داشتن کس

عاشقش شده و بهش   ینجور یکه ا ی گذره، اونم وقت  یکه زنش بوده نم یبازم آدم ساده از کس  یول  ست،یشه! ناحق ن  یخوشحال م

 ابراز کرد.

 

 *** 

 

 کل(   ی)دانا
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در    یاد یز یها  یبد  نکه یبا ا شاهد حکم اعدام عشقش بود. ییداشت، خود به تنها یی به تنها ازیرفت. ن رونیسرعت از دادگاه ب به

قطره   یرا باز کرد و سوار شد؛ چشمانش برا  نی. به سرعت در ماش د ی کوب ی دل به عشقش م نیحقش کرده بود، اما هنوز هم ا

داد و انگشت سبابه اش   ه یتک  نیزد، چه بد بود. آرنجش را به در ماش  یکه اشک را پس م  نهغرور مردا ن یکردند و ا ی تقال م یاشک

را   ایبار تان ن یآخر ی بود، انگار که نا نداشت حرکت کند، دوست داشت برا ره یحرف به روبه رو خ  یگرفت. ب  شیلبها ک یرا نزد

آن    کیرفت.   یو راه م  د یکش ی را دنبال خود م شیپاها ور فاصله هم معلوم بود. به ز  نیحال خرابش از هم دش، ی. باالخره دند یبب

 کرد.  ی ماند و اورا نگاه م  یم داری رفت و او ساعت ها ب ی در آغوشش به خواب م  ایرا کرد که تان ییوقت ها  یدلش هوا 

 

سمت   نیبه ا  ای. چشمان تانستیجلو، عقبش را نگر نهییپدال گاز فشار داد. از آ ی را محکم رو شیو پا اورد ینتوانست طاقت ب گرید

نداشت، فقط دوست داشت که با   یراند، مقصد مشخص یرا م نیوار ماش   وانهیبود سامان تازه از آنجا رفته. د دهیشک فهم یبود؛ ب 

که اعدامش   یکرد؛ انگار دلش به حال دختر  دنیشد و باران شروع به بار ی کم آسمان ابر  مرا حرکت دهد.  ک  نیسرعت ماش 

 سوزد، سوخته بود.  ی که در تب عشق م ی است و عاشق کینزد

 

 نیست من  بر  و  دور کسی دنیا  این تو  تنهام و  تک"

 نیست موندن  واسه  جا  برام جا هیچ  همه از بریدم

 هستی  تو   که اونجا بیام  پیشت ام یب میخواد دلم 

 "بستی من  رو که چشایی شم چشمات غرق دوباره 

 

آهنگ خواند. دلش چقدر تنگ و شکسته بود.   ش یکه برا یخاطراتشان افتاد، همان شب ادیکردند؛   دنیشروع به بار شیها اشک

اش بود،   یمردانه اش که حاصل جنگ درون  یداد و اشک ها  هی تک یصندل  ی نگه داشت و سرش را به پشت ی را گوشه ا نیماش 

 شدند. یجار

 

 کنارمی  میکنم  حس همش میباره که   بارون"

 ندارمی  و  دار تنها زندگیم   توی که   تویی
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 میترکه  یهو بغضم برات میکنم   دلتنگی

 "یادگارمی  دونه  یه برام  خودم از  تو آخه

 

  ن یندارد، ا ی رود. از مرگ باک یآشوب به سمت سلول م  یسست و دل  ییبا پاها ایزندان، تان چیدر پ  چیپ ی طرف، در راهرو ها آن

همه با   شیکشد. نفس ها  یحلقه شده و او را م  شیدور گلو  است که ییآورد، طناب تنها ی در م یاست که او را دارد از پا ییتنها

هوا به او دل داده است و اکنون با او   ی خواهد که ب یرا م ی بارند، دلش آغوش مرد یم  فسن  کیشوند، چشمانش  یدرد خارج م

تنگ است    یل یآزرده نکرده بود... دلش خ یحکم اعدامش هم اورا ذره ا  ی که حت به ی است، آن قدر غر به ی غر کیتر از   بهیغر

 !یلیخ

 

 احوالم  و حال  خرابه تو   بی چقد  نمیدونی."

 حالم  از نداری خبر پریشونم  خونه  دلم 

 سنگه  از قلبت اینکه یا نمیدونی  نمیدونم

 " تنگه   برات خیلی دلم میاد  دلت  تو   چجوری

 

  یکنند تا او را نگه دارند، ول ی م یکه دو طرفش را گرفته اند، سع ییخورد؛ نگهبان ها ی م یرود و سکندر یم یاهیس  چشمانش

که   ییسرش است و نگهبان ها یالمپ کم نور باال ند یب ی که م یز یزند و تنها چ ی کند. پلک م ی برخورد م نیمحکم به زم

. ستی نفر است، که اکنون کنارش ن کیحال بد تنها  ن یزنند. درمان ا ی م اد یاسمش را فر غیبلند با ج  ی اند و گاه دهیترس 

 رود.  ی فرو م  یخبر  یو ب   یکیشود و در تار ی چشمانش بسته م

 

 کنارمی  میکنم  حس همش میباره که   بارون"

 ندارمی  و  دار تنها زندگیم   توی که   تویی

 میترکه  یهو بغضم برات میکنم   دلتنگی
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 "یادگارمی یدونه برام  خودم از  تو آخه

 باره( ی %بارون که میبیحب نی)ام

 

  یگریاست و د مارینالد و ب ی آن طرف م یک یدهد، دل دو عاشق از هم خبر دارد...  ی شود؛ گواه بد م  یدل سامان آشوب م  ناگهان

...  ردیم یم  ی هم دارد از عاشق گر یو شکسته، دل د ده یرنج ی فقط دل ن یب نیکند... ا  یآن طرف با بند بند وجودش حسش م

 است... ی افتنیدست ن  ایتان یبرا اکنوناست و  ابیاست که درمانش کم یدرد یعاشق

 *** 

 

 (ای)تان

  ه یو  مارستانمیکه تو درمانگاه ب دمینگاه کردن به اطراف فهم کمیالکل چشمام رو باز کردم و چند بار پلک زدم. با  ی حس بو با

  یشدم که سرم درد گرفت. دست زیخ می . تو جام ننجامیاومد چرا ا ادمیاز جلو چشمام گذشت و  لمیف ه یدفعه کل اتفاقات مثل 

شده،   ی نطوری ا نیکه افتادم زم ی شده. حتما وقت ی چیباند پ دمیکه دقت کردم، فهم کم ی دم، روش ش  ی زی چ هی بهش زدم و متوجه 

سرشون درمونگاه بود که   ر یزد. خ ی لم رو داشت به هم مالکل حا یزدم و چشمام رو بستم، بو یخوبه! پوزخند  رم یقبل اعدام نم

خودم خنده ام گرفت، به   ی نه! از حرفا ای کنن  ی م ز یتم رو لیکه وسا  ست ین ینانیخوبه، باالخره اطم رمینگ  دز ی. افهیقدر کث نیا

زنم، انگار نه   یحرف م یز یشدم و بعد دارم از تم فیضع ی نجوریکرد، خودمم ا ی نگاهمم نم یشدم، سامان حت یاعدام م  یزود 

  کمی نجای م گرفتم ایدادم؛ تصم  یم حی به سلول ترج نجارو ی رن. بازم ا ی باال م ب یانگار هر شب داره از سر و روم موجودات عج

دادم و    رونی دت بزاشتن چشم رو هم بزارم. نفسم رو به ش  ی تونست بخوابه! البته اگه فکرا م ی بخوابم، چون تو سلول آدم که نم

 و به خاطر اثر دارو ها، زود چشمام رو هم رفت و خوابم برد.  دم یکش یخواب  یچند وقت ب نیچشمام رو بستم. انقدر ا

بازم حواس   یچشما دن یچند نفر باال سرم، چشمام رو باز کردم؛ دو نگهبان خانوم و فکر کنم دکتر زندان بود. با د یسر و صدا با

 :د یزود پرس همه جمع من شد، دکتر 

 کنه؟  یحالت خوبه؟ سرت درد نم  -

 گفتم:   یگرفته ا یصدا با

 کنه!  ی درد م کم یخوبم، چرا  -

 مواظب سرتم باش عفونت نکنه!  ، یبرس، تا مثل امروز نش شتر یبدنت، به خودت ب فه ی ضع ی لی! خهیعیطب_



 عاشق مجرم

294 
 

 زدم.   یتلخ لبخند 

 داره!   دهیچه فا دنم یبه خودم رس  گه یاعدام بشم، د گه یماه د ه یقراره کم کمش   یوقت_

سرم درست کردم. دوباره همون دستبند رو به   ی اومدم و شالم رو رو نیی تخت پا  ینگفت. از رو  زیشد و چ نیدکتر غمگ  یچشما

  نیکم بود که تو ا نم ی. همفتمیگرفتنم تا ن ی رفت و نگهبانا زود م یم  جیسرم گ ی دستام زدن و دو طرفم رو گرفتن. هر از گاه

 سرمم بشکنه.  وقت

خودم   ی تخت بردنم و درازم کردن. پتو رو رو  یوضعم تا رو   دنیرفتن، نگهبانا با د یم یاهیبه سلول همش چشمام س  دنیرس  تا

بار فکرا   نیا  ی رو نداشتم، ول ی ا گه یکار د  چیانجام ه یو دوباره چشمام رو بستم. دوست داشتم فقط بخوابم و بخوابم! نا دمیکش

بعد   رونیب امیکه با سرعت از کنارمون گذشت افتادم، مطمئن بودن که سامانه! منتظر مونده بود من ب  ینیماش  اد یکردن.   یولم نم

بازم مجبورم   ی دونست من اعتراف بکنم حکمم اعدامه، ول  یمنتظر من بمونه؟ اون که م د یزدم، چرا با ی فکرم پوزخند  ن یبره. به ا

 دونم!  ی نم هی فازم چ  نتم؟یخواسته بب نکه یزنم و ا ی م رره هم ناراحت نشد، اون وقت من دم از انتظاذ  هی کرد، امروز 

 از دخترا بهش نگاه کردم.  ی کی یکار کنم. با صدا  یدونستم چ  یکرد، کالفه شده بودم و نم ی سرم درد م دم یخواب یم  یور  هر

 نم؟ یتونن بش ی سالم، م_

به نشونه آره تکون دادم که گوشه تخت نشست   یباهاش حرف بزنم و بعد بخوابم! سر  کم یتونستم  یبود، الاقل م  ی کار ی از ب بهتر

 و گفت: 

 تونم اسمت رو بدونم؟  ی م -

 .ایتان_

 زد.  ی نینمک لبخند 

 خوشوقتم، منم رها هستم! _

گفتم و اون مجبور    ینم ی زی. من چیزندان باش  نیا ی تو نکه ینه ا ، یرو لبام نقش بست. کاش مثل اسمتم رها بود ی کمرنگ  لبخند 

 بود که خودش سوال بپرسه تا من جواب بدم. 

 ؟یشد  ر یدستگ  ی به چه جرم_

شروع به حرف زدن   نم یحرف بزنم، به خاطر هم ی کیداشتم با   ازیگفتم. ن ی بود، کدومشون رو م ادی من ز  یزدم، جرما یپوزخند 

 کردم: 
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 مواد جابه جا کردم!  لو یک  لوی ک ، یکردم، شناسنامه جعل ی با احساسات آدما باز ادن، یمن ز ی جرما -

 ؟ یشد  یدادگاه_

 آن چشمام پر اشک شد.  کی دوختم؛ در   نیرو به زم نگام

 آره، حکمم اعدامه! _

  الشمیخ نیدلش بسوزه، ع  د یکه با ی اون یوقت   دهیچه فا ی سوخت، ول یاز اشک پوشوند. همه دلشون  برام م  یا  هیرو ال چشماش 

باهم   گهی د  کمیزهرمار!  ی و به تلخ نی سنگ  یسکوت شده بود. سکوت  نمونی ب دم،یکنترل خودم کش  یبرا یقی . نفس عمستین

  ری گ ی برا یچون همه تو غم خودشون غرقن، وقت ه،ی سلول آروم نجایا دمی. فهممیبودن گفت نجایکه ا  ییو از تموم کسا  میحرف زد

رفت و   یوارانه راه م   یزن وارد شد. لوت  هیکه در سلول باز شد و    می زندان بود  ط یندارن. مشغول حرف زدن از مح گران یدادن به د

به خودم   زش یمن ثابت موند. از نگاه ت   یبود. نگاهش رو توب سلول گردوند و رو ه یرد بخ  شیشونیپ ی صورتش رد چاقو و رو ی رو

که   ی مضطرب ازش گرفتم. تا وقت ی کرد. خودم رو جمع و جور کردم و نگاهم رو با دل  یانگار داشت با نگاهش لمسم م  دم،یلرز

 دونستم.  ی اضطراب رو نم نیا  ی زده بشه، همون طور مضطرب بودم، اصال معن یخاموش 

 

 *** 

 

که دوطرفم رو گرفته بودن، از   ییبا نگهبانا میشد؟ کورمال کورمال داشت یبود، چرا تموم نم کیو بار  کیراهرو چرا انقدر تار نیا

 گفت:   یکه بلند م  یزن ی اومد، صدا ی م ون یداد و ش  ی گذشتم. صدا  یاون راهرو م 

 . نی! تورو خدا ولم کنامیمن نم ن، یولم کن -

  یی زایچ ه یافتادن  ینگهبانا هلم دادن که مجبور به حرکت شدم. صدا ستادم،ید؛ سر جام بدون حرکت اکم ترس به جونم افتا  کم

 لرزون رو به نگهبانا گفتم:  یی شد. با صدا یزن توام م  یتعداد  ون یصدا با داد و ش  ن یاومد و هربار ا یم  نیرو زم

 ! نیبر یچخبره؟ من و کجا م  نجایا -

  دمینور به قدمام سرعت بخش نیراهرو دوختم. خوشحال از ا  ینگاهم رو به انتها یندادن و سکوت کردن. با احساس نور کم یجواب

 بار باز و بسته شون کردم تا به نور عادت کنن.   ه ی چشمام رو زد؛  ی ادینور ز دم یو به سمتش رفتم. به اونجا که رس 
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باالشون وصل بود. طنابا اونقدر   ی آهن ها ر یکه باالشون طناب دار به ت ه، یر پاچها فیرد کی صحنه روبه روم شوکه شدم.  دنید با

کردن؛ قرار بود اعدامم کنن، پس چرا   دنیهم تحمل کنن. دست و پاهام شروع به لرز ییلویآدم صد ک هی محکم بودن که بتونن 

گوشه   ه ی... دمشیکنم. باالخره د دایرو پ ییچشم گردوندم تا آشنا شونی شدم... پر ی دادگاه  روزیبه من نگفت... من د یز یچ یکس

 داد زدم:   یبلند  یکرد. عقب گرد کردم که نگهبانا محکم گرفتنم. با صدا ی بود و داشت طنابارو نگاه م ساده یبا اخم وا

 اعداممه! ی شدم، نگفتن ک یتازه دادگاه  روزی من د ن،یتورو خدا ولم کن  -

صبح بود، هوا هنوز   ی کنم. دم دما سیکرد. کم مونده بود از ترس خودم رو خ یام م  وونهی داشت د ن یگفت و ا ی نم یز یچ یکس

کردم که از    یزدم و تقال م یداد م  یبلند  ی روشن نشده بود و امروز روز اعدامم بود. خواستم عقب برم که محکم گرفتنم، با صدا

بود! اونقدر محو   نیانگار غمگ  ی نه، ول ای دمی دونم درست د ی ... نمکرد ینگاهم م  ره یخ ورد، دستشون آزاد شم. نگاهم به سامان خ

اشک شدن، مجرم   ز یرفتم و طناب رو دور گردنم انداختن. چشمام لبر هیچهارپا یباال ی ک دمیچشماش شدم که نفهم یاهیس 

خدارو صدا زدم... ازش خواستم که حال   حبس کردم و نهیس  یعشقش! نفسم رو تو  یچشما یشد، جلو یعاشق داشت اعدام م

زدن و افتاد. حس   هیبه چهار پا ی بتونه بازم عشق رو تجربه کنه! چشمام رو بستم که لگد  یول ستم،ی ن گه یسامان رو خوب کنه، د

 ...دمیکش ی آخرم رو م ی و چشمام گرد شده بود. داشتم نفسا د یلرز ی تموم وجودم رو در بر گرفت؛ همه بدنم م یخفگ 

  ی غیج هویدادم که  ی داشتم؛ تند تند پاهام رو تکون م ینیام حس سنگ  نه یقفسه س  یشد و تو  یکم کم داشت بسته م  مچشما

بودن،   دهی از خواب پر غمیج ی که با صدا  امیزدم... هم سلول یعرق بود و نفس نفس م  سی. تموم بدنم خدمیزدم و از خواب پر

خواب بود و    ن ی... اد یتپ ی دادم. قلبم تند تند م  رونیب ی دم و نفسم رو با آسودگیکش م یشونیبه پ یشروع به غر زدن کردن. دست

به سر و   ی و آب یبهداشت س یگرفتم برم سرو  م یتخت بلند شدم و تصم یدونه. از رو  ی بود خدا م یچ  تشیشدم، واقع  ینجور یمن ا

زد. دستم رو    ی زدم و سرم نبض م ی نفس م نفسرفتم، هنوزم  یبهداشت سیلرزون به سرو  ی. با پاهاادیصورتم بزنم تا حالم جا ب

 گرفتم و خودم رو به آب رسوندم.   وارش یبه د

با اون   ی ادیشده، تفاوت ز ی چیکه گود افتاده بودن و سر باند پ ییصورت الغر، چشما ن یبه حال زارم انداختم؛ ا ینگاه نه یآ یتو  از

. چند لحظه چشمام رو بستم و بعد باز  دمیآب به صورتم پاش  ی شتبردم و م نییآب سرد رو باز کردم، سرم رو پا ریداشت. ش  ایتان

که نگاهش باعث شد   یبست؛ همون زن  خ یتموم تنم  ی دفعه ا ه یبه خودم نگاه کردم که جا خوردم.  مباز  نهییآ ی کردم و از تو

قدم به جلو    هی کرد. به سرعت برگشتم و با ترس نگاش کردم که  ی نگام م شخند ین ه یبود و داشت با  ساده یبترسم، پشت سرم وا

 نکره اش گفت:   یاومد. با اون صدا

 خالفکار کوچولو؟  ی د یترس  -

 کرد و ادامه داد:   یقدم به عقب رفتم. تک خنده ا  ه یجا به جا شدن،  کمینگفتم و با  یچیه

 فقط قراره...  زم، ی نترس عز -
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 بهش کرد.  ی اره اچاقو رو در آورد و اش  نش یآست یتو  از

 درد نداشته باشه! دمیکنم، بهت قول نم ی چاقو رو تو شکمت فرو م نی . مثال من امیکن  یچاقو باز_

جلوش رو   د یبا  یشده بود، ول  ف یآورد. بدنم ضع ورش یاش بود که به سمتم  ره یچاقو تموم تنم رو به رعشه انداخت. نگاهم خ برق

بخوره. چشماش رو با حرص بست و   وار یدادم و اون نتونست خودش رو کنترل کنه و کم مونده بود به د  یگرفتم. جا خال یم

 زد.  ی لبخند حرص

 !یکردن رو دوست دار یپس باز_

 گفتم:  د ی لرز  یکه از ترس م ییصدا با

 ؟ ی خوا ی از جونم م ی تورو فرستاده؟ چ ی ک -

 فت.به شونه هاش داد و چاقو رو تو دستش محکم تر گر یتکون

  ادت یوقت   چیه ، یر یو اگه نم شه یبدنت، اون موقع اسمش رو بگم! قشنگ تو ذهنت حک م یچاقو رفت تو  نیکه ا یبزار وقت _

 ! رهینم

  ی چاقو و برقش م ی زیشدم؛ ت  ر یندادم و باهاش درگ ی بار جاخال نیگرفتم. ا ی چاقو رو از دستش م د یبه سمتم حمله کرد؛ با بازم

رفت، سرم درد گرفته بود و   ی م ل یداشت تحل م یبدنم فرو بره. کم کم انرژ یرو داشتم که چاقو تو  نی ترسوندم و هر لحظه ترس ا

کردم از خودم دورش    یم  یشکمم گرفته بود و محکم دستاش رو گرفته بودم و سع کی نزد و شد. چاقو ر ی م اه یچشمام س  یجلو

تموم بدنم رو در بر    یادیلحظه درد ز  هی شد و بعد  اهیچشمام س  ی دونه تو سرم زد که جلو  ه ی گشیکنم. آخر سر با دست د

 گرفت. 

حد ممکن گشاد شده بودن. چاقو   نیحبس شده بود و چشمام تا آخر نهیس  یکردم؛ نفسم تو   یرو تا مغز استخونم احساس م درد 

 گرفت و گفت: ی دستش بود، نفس ی هنوزم توزد و دسته چاقو  ی شکمم بود؛ زن کنار گوشم نفس نفس م یهنوز هم تو 

 شهرام بهت سالم رسوند!  -

وجودم    یتو  یزدن نداشتم. هنوز درد اول  غ یج ی بود، که نا ادیاون قدر حالم بد بود و دردم ز د؛یکش  رون یبا شدت چاقو رو ب  بعدم

 :د یچی گوشم پ  ینکره اش تو یشکمم فرو رفت و صدا ی بود که چاقو بازم تو

 ! ی کارم رو لفت داد ی ادیز نکه یواسه ا نم یا -
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  وار یبه د میخون یزخمم گذاشتم و بعد به خون روش نگاه کردم. محکم با دستا ی و فرار کرد. دستم رو رو  د یکش رون ی بالفاصله ب و

نتونستم   ی رفت. چند قدم جلو رفتم، ول یم  ی اهیچشمام س  ادیاز درد ز ی و بتونم خودم رو به سلول برسونم، ول   فتمیچنگ زدم تا ن

  ی که به کل ییشدن، تا جا ی چشمام تار تر و صدا ها کمرنگ م ید یافتادم. هر لحظه د نیزم یرو  ماز اون جلو برم و محک شتریب

 نبود. یو خاموش  ی اهیجز س  یز یفرو رفتم و چ ی خبر ی در ب

 *** 

 

 )سامان(

 

 ... مهیاز دست داده و واقعا حالش وخ یاد یو خون ز  دنیفهم ر یچاقو خورده، د ایراستش... تا...تان_

که بهم داد،    یترمز زدم که دو متر به سمت جلو رفتم. چشمام گرد شده بودن و از شوک خبر  ی حرفش محکم رو نیا دنیشن با

 ! بلند داد زدم: مهیچاقو خورده و حالش وخ ایکردم. تان لیو تحل  ه یبار تو ذهنم تجز هی زبونم بند اومده بود. حرفش رو 

 مارستانه؟ یکدوم ب -

 دستپاچه گفت:  د یفر

 سامان... -

 داد زدم:  بلندتر

 مارستانه؟ یکدوم ب -

 ...مارستانیب_

االن فقط   یکه تصادف کنم، ول دم یترس  یم  یدور زدم. سرعتم سرسام آور بود و خودم گاه نیرو قطع کردم و با ماش  ی گوش  زود 

  جان یشم. از ه یم  مهیگرفتن و قطعا جر  لمیف  نایکردم و مطمئن بودم که دورب  یبود. چراغ قرمزا رو پشت سر هم رو م مهم ایتان

افتاده بود.    مارستانیتخت ب  یاالن رو  ا،ی . عشق من... تاند یکوب  یام م نه یبه قفسه س  و زدم و دلم محکم خودش ر ینفس نفس م

  ی خواستم فکر کنم بهم دروغ گفته، فقط م ی خبر فراموش کردم، االن فقط نگرانش بودم، نم نیرو با ا اش یبود که همه بد  بیعج

 ! نیهم نمش،یخواستم بب

 رو به پرستاره گفتم:  ی رو پارک کرده نکرده، ول کردم و وارد بخش شدم. با عجله و نگران نی ماش  مارستانیبه ب دنیرس  با
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 راستاد کدوم بخشه؟  ایتان -

  دن یخورده بود. با رس  شییاتاق عمل بود، چاقو بد جا یتا بهش برسم. تو  دم یبهم گفت و من فقط دو م، ستیاز چک کردن س  بعد 

 : دمیپرس  یبه سمتم اومد. با نگران د، یکه من رو د د ی. فردمیو دو تا نگهبان خانوم رو د  د یدر اتاق عمل، فر  یبه جلو 

 حالش چطوره؟  -

 انداخت که داد زدم:  نییسرش رو پا د یفر

 جواب به من بده، حالش چطوره؟  ه ی د یفر -

 گفت:  نیغمگ  ییصدا با

 . می براش دعا کن د یفقط با -

 زدم و داد زدم: واریبه د  یمشت

 ! یلعنت  -

 : دمیدندونام غر ی به سمتشون رفتم و از ال اریاخت ی بودن، ب ایکه مال سلول تان یینگهبانا دنید با

 چخبره؟  نیبفهم د یشما؟ نبا  نیکن  یم  یاونجا چه غلط -

 داد زدم:  بلند 

 ن؟ یکاره ا  یاونجا چ -

 با ترس گفت:  شونیکیو    دنیدادم از جا پر یصدا با

 سرگرد به خدا...  -

 رو بهشون گفتم:  ی عصب یآروم ول  یدر آروم کردنم داشت. با صدا ی وساطت کرد و اومد محکم گرفتم و سع د یفر

 گفتم! ی ک د ینیکنم، بب ی رو روسرتون خراب ماون زندان   -

کردم    یضرب گرفته بودم و خدا خدا م نی زم یدادم. با پاهام رو  هی تک واریو به د دم یکش رون ی ب د یدستم رو از دست فر تیعصبان با

 . سادمیاومد، رفتم و جلوش وا یم  رونیکه با عجله ب ی! با باز شدن در اتاق عمل به سمت پرستارادیسرش ن  ییبال

 حالش چطوره؟  _
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 پسم زد و گفت:  پرستار

 ! میکن دایخون پ د یبا عای ازش رفته، سر یاد یخون ز -

 گفتم:  تند 

 ه؟ یچ ش یگروه خون -

_O + 

 زدن و زود دنبال پرستار رفتم.  ی حرفش چشمام برق نیا با

 ! نیریخوره! از من خون بگ  یام بهش م  ی من گروه خون _

 ق گفت: با شو پرستار

 بده!  تینها ی ب ماریحال ب ن،یایخوبه! فقط زود ب  ی لیخ نیا -

لحظه   ه ی. رنیالزم رو انجام دادم و منتظر شدم که ازم خون بگ  ی. بالفاصله کارادمیدو دن،یکه خون م یی به جا دنیتا رس   بایتقر

  ه یشناسه،   ی نم ی! عشق بد هی زیپر رنگ تر از هر چ م یزندگ ی هنوزم تو ایفهمم تان ی رفت؛ تازه م ی نم رونیهم فکرش از سرم ب

که داشت از   ی ا سه ی. نگاهم رو به کیهاش رو فراموش کن یبشه و تو کل بد  ش یزیچ هی  قتمعشو  هی داره که کاف ف یحافظه ضع

ش  آوردم که اعدام  یطاقت م ی اوصاف چطور نیحاضرم جونم رو براش بدم. با ا ست،ین  یز یشد دوختم؛ خون که چ یخون پر م

مونه... جونم به    ینم ی ازم باق یز یو چ رمی م  یشک اون روز منم م یکنه! ب ی ام م وونه یتصور طناب دار دور گردنش د ی کنن، حت

مرد گنده   هیشدم،   فیضع ی لیروزا خ نی! چشمام رو با غم بستم؛ با فکرش بغضم گرفت... استیهم ن  یجونش بنده و نباشه، سامان

 مدام اشکم دم مشکمه!   یام، ول

 

به خاطر خون دادن بود. باالخره تموم شد و   نمیرفت و ا ی م ج یکم کم داشت سرم گ یی جورا ه یرو با حرص فوت کردم؛  نفسم

تو دستش    سهیک ه یبا  د یرفتم، که فر یکرد گرفته بودم و داشتم بازم به سمت در اتاق م  ی رو بردن؛ دستم رو که درد م  سهیک

و   ک یک نه یش  ی لحظه آدم م ن یدر آورد. آخه تو ا ک یو ک وه ی آبم هی  سه،یک ی تو  زنگاش کردم که دست برد و ا جیوارد شد. گ

 حرف رو هم بهش زدم که گفت:  نیخوره؟ هم یم  وهیآبم

 . ستیکه ن ی کم ز یچ ، یخون داد سه یک  هی  ن،یی! فشارت اومده پایبخور د یبا وونهی د -

 اشاره کرد و ادامه داد:  ی صندل به
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 زود باش! ن،یبرو اونجا بش -

 ...ایتان_

 . د یحرفم پر وسط 

 به نگهبانا گفتم بهمون خبر بدن._

بود،   نمونمونی که ب ینیداد دستم و روبه روم نشست. بعد سکوت سنگ   وهیو آبم ک یک ه ینشستم.   یصندل ی رفتم و رو ناچار

 باالخره به حرف اومد: 

 ! یرو فراموش کرد ز یکال انگار همه چ  ،یشونیپر ی لیخ نم یب ی سامان م -

گذاشتم. دستام رو   ز یم ی رو رو وه یقورتش دادم و آبم  ی. بعد از مکث کوتاهستادیکرد، ا  یحرکت م ک یک  دنیکه در اثر جو  دهنم

 تو هم حلقه کردم و گفتم: 

 . رمیم  یمو از سرش کم بشه من م هی اش ی تونم فراموشش کنم، با همه بد  ی نم ست،یدست خودم ن -

 از جاش بلند شد.  د یفر

 ...ی خوام ناراحتت کنم ول  ینم_

 رفت، ادامه داد:   یکه به سمت در م ی حال در

 چون قراره اعدام بشه!  ،یبهتره فراموش کن  -

  ی و چشمام م م ینیب  یدادم. باال رونشیب  دهیبر ده یو لرزون و بر دمیکش ی قیو نفس عم دمیبه پشت گردنم کش یدست  کالفه

تو   ی نجوریرو ا تیواقع نیرحمانه بود که ا  یب ی لینبود. خ هی االن وقت گر ی تو گلوم جا خوش کرده بود، ول ی زیچ ه یسوختن، 

درخواست طالق    شیمن بودم که چند وقت پ  نیدر حقم کرده و ا اد یز یدونستم بد   یدونستم قراره اعدام بشه، م   یسرم بکوبن! م

رفتار   یقلبم فقط عشقش مونده! فقط عقلم منطق   یذهن وامونده خاطراتشه، تو  ن یشد... گوشه گوشه اون خونه و ا ی نم یدادم، ول

فرصتم برم و   ه یکندن ازش سخته، فقط دنبال  دل ! هیوونگ یو االن تموم کارام از د م یکرد وونه یکرد که قلبم و خودم اونم د یم

 ام تموم بشه.  ی تو خواب بغلش کنم و تار به تار موهاش رو نوازش کنم که دلتنگ اونقدر  نمش،یبب

 

  هی از  میدلتنگ  م، یجور کالفه بود هی آشوب به سمت اتاق عمل رفتم. هممون  ی سست و دل یبلند شدم و با قدما ی صندل یرو  از

و دعا   ه یهم نداشت که براش گر ی که شوهرش بودم، پدر و مادر ی بودن و من سایدر اتاق عمل فقط پل  ی ! جلوندهیطرف، استرس آ 
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که اون   شی سوز دار و با اون بغضش از اون شب بد زندگ ی که با اون صدا  یوقت سوخت، کنن. راستش رو بگم اون روز دلم براش 

بود و با هر   امیدن  که ییعشق رو از چشماش خوندم. همون چشما یشد، ول  یطور م  نیا د ینبا د یزد. شا یرو مجرم کرد حرف م 

عقلم حکم کرد که   یبغلش کنم، ول محکمخواست  یدونه چقدر دلم م  یاشکش اون روز من هزار بار مردم و زنده شدم. خدا م

 قرارم...  یهست االن انقدر ب   نمیپسش بزن، به خاطر هم

بلند و نگران به سمتش   ی ومدن. با قدماا رون ی دکتر و به دنبالش چند پرستار ب  هی بودم که در اتاق عمل باز شد و  رهیخ نیزم به

 : دمیکرد. من هول کرده پرس   یماسکش رو برداشت و سالم   دنمونیرفتم. دکتر با د

 حالش چطوره؟  -

 شونه ام گذاشت و گفت:  ی . دکتر دستش رو رود یحالش رو پرس  د یمودبانه سالم کرد و بعد خسته نباش   د یفر ی ول

 وقت الزمه!  کمیفقط  شه،یحالش خوبه جوون! بهترم م  -

 حرفش ناخودآگاه بلند گفتم:  نیا با

 شکرت! ایخدا -

و داره   ششی که زنش مجرم از آب در اومد، االن اومده پ  یتعجب هم داشت؛ سرگرد   یمن سر خورد. جا ی متعجب همه رو نگاه

بردن، منم بودم   ی که همه ازش حساب م یکنه. همون سرگرد   یمخدارو شکر  ش یسالمت ی دوزه و برا ی و زمان رو به هم م نیزم

 گفتم:   م،یرفت  ی که با دکتر به سمت اتاقش م  یخودم رو جمع و جور کردم و بعد در حال کم یکردم.   یتعجب م 

 ! نمش؟یتونم بب یم  ی ک -

 .د یصبر کن  د یاومده! تا فردا با رونیفعال که تازه از اتاق عمل ب_

ذره هم از عشقم نسبت به    هی هنوز هم  دمی قرارشم و فهم یتونستم تا فردا صبر کنم. درسته ب  ین نمحرفش پنچر شدم؛ م نیا با

رو   می برم و دلتنگ  ششیپ هوشه یکه ب  یوقت د یبا د،یفهم  یهارو م  یقرار  ی ب نیا د ی. نباد ید ی من رو م  د یاون نبا ی اون کم نشده، ول

  ی قرار  یصورتش رو با ب ی آوردنش، به سرعت به سمتش رفتم. تموم اجزا رون یاز اتاق عمل ب کهفکرا بودم  نیرفع کنم. تو هم

چشماش  ریکرد. صورتش به رنگ گچ شده بود و ز  م یشونیشده بود، اخم رو مهمون پ دهیچیکه دور سرش پ ی کردم؛ باند   ینگاه م

که وجودش بهم آرامش    یکرد؟ همون  یم   یرانه برام دلبر که با اسم ت  ه ییایهمون تان ن یلحظه با خودم گفتم ا  هی گود افتاده بود. 

 داد؟  یم

بلند به سمت   یتخت ازم دور شد و اون رو به داخل آسانسور بردن. با قدما ی ک  دمیوضع داغونش بودم که نفهم  نیتو فکر ا  اونقدر

از راه پله ها به   وار،ی مشت محکم به د ه ی دنیگفتم و بعد کوب ی و درش بسته شد. با حرص لعنت دمیبهش نرس  یآسانسور رفتم، ول
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اومدن پرستارا،   رون یکنم. با ب دایدنبالشون کردم تا اتاقش رو پ دمیتختش رو د ی کردم و وقت  نگاهبخش رفتم. هراسون اطرافم رو 

.  گنیم ایو درباره ام چ  نیکن  یموردم م  در  ی بودن، برام مهم نبود که چه فکر سادهیدر وا یبه سمت اتاق رفتم. دو تا نگهبانه جلو 

 . نمشیکه برم و بب  نهیکه برام مهمه، ا  یزیتنها چ

 

 وحشتناک گفتم:  ییکردم و ب اخما  یدست  شیبگن که پ یزی نگهبانا مانع شدن و خواستن چ دم، یاتاق که رس  یجلو  به

 کنار!  نینرفته! االنم بکش ادم یهاتون رو  ی تیمسئول یهنوزم ب   ن،ینگ  ی چیو ه ن یخفه ش  -

  ییایگرفته بود. درست وسط اتاق، تان  یریاتاق رو سکوت دلگ  ی . وارد اتاق شدم؛ فضادنیحرفم خفه خون گرفتن و کنار کش نیا با

شکمش فرو رفته   یاون چاقو تو  یتونه وقت ی که م  یاومده بود. با فکر به درد  رون یکه تازه از اتاق عمل ب  دهیتخت خواب ی رو

  ریکه ت ی ذهنم نقش بست... همون روز یتو  ک یدور اما نزد  ی. خاطراترهیبشه و درد بگ  مچاله شد که قلبم   ی باشه، باعث م دهیکش

  ی و وقت اش یباز عیضا ی آور ادیشدن. با  یبار بغضم بدون مکث شکست و اشکام جار  نی. امارستانیاومده بود ب ایخورده بودم و تان

لحظه   هیشدم. دستم رو جلو بردم و صورتش رو نوازش کردم، انگار  کی و به تختش نزد  دمیخند  هی گر نیشد، ب یاز دستم عصب

گذاشتم و    ش یشونیپ یباشه جون گرفتم. خم شدم و لبام رو رو  دهیکه به آب رس  ی تموم وجودم رو آرامش گرفت، مثل تشنه ا

 .دمیصورتش رو بوس  ی چشماش، گونه هاش، تک به تک اجزا

کنم؟ دستش رو که به سرم وصل بود تو   ی زندگ م یدوماه رو ازش دور بمونم؟ چطور تونستم بدون زندگ  نیچطور تونستم ا من

اون ماتم   ی که ب  یاون خونه ا  ی تنگ شده بود، تو مون ییتموم لحظات دوتا  ی. دلم برادمشییدستام گرفتم و بوسش کردم و بو

سوزوند. ته   یحکم اعدامش قلبم رو م  ادی... ارمیرو طاقت ب یدور   نیزنم تا ا ی عطرش پخشه! عطرش رو م یکده است، هر روز بو 

اومد... دلتنگ تک تک اون کل کال و   یبه چشم نم ی تر بود که اون ناراحت ی انگار عشق قو یازش ناراحت بودم، ول کم یدلم هنوزم 

  ی بود خوب م ییکه تنها غذا ی ا مه یخوردن ق رچند با ی که افتضاح بود و هفته ا ی دستپخت اش،ی لجباز اش،یدعواهام، اون سوت 

 پخت.

. دوست داشتم  دمیچشماش گذاشتم و بوس  ی لبام رو رو گهیبار د ه ی تونستم روشون دست بکشم.   یموهاش باز بود و م کاش 

دادم و پشت دستم    رونیو دروغا! نفسم رو آه مانند ب  ایبدون فکر به اون بد  دمش، یبفهمه بخش نکه یترس از ا یمحکم بغلش کنم، ب 

  یزد  یبمونه رو م  یکه دوست نداشت یخاطرات رو داشت، هر خاطره ا  حذف دکمه   ی. کاش زندگدمیکش  شیشونیپ ی رو رو

پرستار با غر غر   ه یهوا باز شد و  ی که در ب  دمیکش  یکردن. آه ی نم وونهی رو د ی آدم چیخاطره ها ه  ینجور ی... ایکرد ی حذف م

 وارد شد. 

 !ستیبد ن د یبه حرف ماها توجه کن کممی ض؟ یاتاق مر د یای بدون اجازه م یچ  یعنیآقا _
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خورد کردن    یی زد، توانا  یم  گهیحرف د  هی موندم و  ی م گه ید کم یاگه  ی انداختم؛ حوصله دعوا نداشتم، ول یحوصله بهش نگاه یب

ا تعجب نگام  نداشتم که نگهبانا ب یرفتم. کار رون یدستام رو داشتم. به سمت در اتاق حرکت کردم و بدون مکث ب  نیفکش ب

  رون ی گرفت، ب یدلم م   طشمیبا مح  ی که حت ی مارستانیب نیخواستم از ا یداشت. فقط م   اراومد و باهام ک یبه سمتم م د یکردن، فر 

 برم.

االن   نیکه هم  ی خواستم بازم به خونه برگردم، اونم وقت یمقصد روندم. نم ی شدم و با سرعت و ب نیرفتم و سوار ماش  نگ یپارک به

  ریکه اون زن رو اج ی کس د یشدم. با یم   وونهید  شتریو ب   شتری. با رفتن به اون خونه فقط بدمشی رو بوسه بارون کردم و د ایتان

بزارم   نکهیرو گرفتم و به محض جواب دادنش بدون ا د یبنشونمش! شماره فر اه یکنم و به خاک س  دایپرو چاقو بزنه  ایکرده تا تان

 بگه گفتم:  یزیچ

 کنم.  داش یخوام پ یرو با چاقو بزنه! م ایکرده تا تان ر یکه اون زن رو اج  یدنبال کس ن یگرد یاالن م  ن یاز هم -

 هول کرده گفت:  د یفر

 بوده!  یو بهمون بگه که ک اد یبه هوش ب ایتان د یبا م، ینکرد دایسامان ما هنوز اون زنه هم پ یول -

 . دمیفرمون کوب ی رو یگفتم و مشت   یلعنت

 بفهمه من اونجا بودم!  ایخوام تان  ی در ضمن نم  ن،یکن  داش یباشه، هر چه زودتر پ_

 که تو صداش مشهود بود گفت:  ی با حرص د یفر

با   ؟یبفهمه تو اونجا بود  یخوا  یکه نم  یگ یطرفم م هی و از   یزن ی م ش یطرف خودت رو به آب و آت هی سامان؟! از  هی فازت چ -

 ! ؟یخودت چند چند 

خوام   یشده وسطه! نم بیاحساس تخر  ه یغرور له شده و   ه ی  یپا یول شم، یم وونه یا بودم، االنم دارم براش ددرسته اونج د یفر_

! هر چند  سمیپل ه یمن   ی دون  یحکمشه و خودت م  شه، یرفت. به قول خودت اون اعدام م  ادم ی زایهمه چ  ایزود ن یبفهمه به هم

 !؟یفهم  ی بکنم! دستم بسته است. م یکار  براش تونم   ینم یاش، ول  وونه یعاشق هر چند د

 نداره.  ی باهات صنم گه ینباش! د رش یگ یکن و پ ی ازش دور ه ینطوریفهمم؛ پس اگه ا  ینه نم_

 زدم و گفتم:  یپوزخند 

 ه؟ یتو شناسنامه چ  ینداره؟ پس اون اسم کوفت یصنم -

 مکث جواب داد: کم یبعد  د یفر
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 ..... چطور بگم.یبهت بگم، ول نو یخواستم ا ی سامان نم -

 بگو! ی بگ  یخوا  یم  یچ د یفر_

 ! ستیسامان اون زن تو ن_

 گفتم:   یلحن مسخره ا با

 چطور؟ ی بگ  شهیاون وقت م  -

  یمیزنته! قانونا نه، اون شناسنامه باطله، چون فقط با اسم ترانه فه یاون فقط شرع یعنیجور کرده!  ی شناسنامه جعل ایسامان تان_

 راستاد! ایبا تو ازدواج کرده نه تان

و   د یچیفضا پ یشدن، تو  دهیکش  ابونیآسفالت خ ی که رو نیماش  یچرخا یترمز فشار دادم؛ صدا یحرف محکم پام رو رو  نیا با

اسمم   یبا نگران د یرو هضم کنم. فر دمیکه شن ی زیتونستم چ  یمتر جلوتر پرت شدم. هنوزم تو شوک حرفش بودم، نم ه یخودمم 

گفتم الاقل اسمش تو   ی هم که برام مونده بود، بر باد فنا رفت. تا حاال م یماون رمق ک یحت گه یمن د ی زد، ول یرو صدا م 

احساس و غرور خورد شده ام بودم که   ریموضوع نشدم؟ اون قدر درگ  نیاونم نموند! چطور متوجه ا ی شناسنامه ام هست، ول

کنه؟!    یبدون عشق با من زندگ تونستبه جهنم، اون چطور  نایدروغ بوده! همه ا ش یازدواج هم، جنبه قانون نیا ی حت دمینفهم

 . شنیکنن و رد م  ی کنن، فقط له م  یبراش نمونده بود، مگه مجرما هم به دل آدما و احساسشون فکر م  یتیهه... اون انسان

جواب   نکه یبودم رو فراموش کردم. بدون ا دهیکش مارستانیکه براش تو ب  ییها ی قرار  یسراسر وجودم رو خشم گرفت. تموم ب بازم

 شدم. ابونایتو خ  یمشغول رانندگ  رو بدم قطعش کردم و بازم با همون سرعت سرسام آور، د یفر

شدم که به موج ها   یساحل  هی و تار شده، مثل   رهیت ام یزاره! دن ی زنه و نم ی گند م ی زیچ ه یرو فراموش کنم  اش یبد  کمی امیم تا

من داشتم تو   ی بود، ول زییزدم. اواخر پا ی و به موهام چنگ م دمیکش  ی م قیکردن. مدام نفس عم  ش یپناه داده و اونا االن زخم

و با تموم قدرتم   ییجا ه ی. دوست داشتم برم  د یچیپ نیماش  ی تو  یکه سوز سرد  دمیکش  نییهارو تا ته پا شهیسوختم! ش  یگرما م 

که انتظارش رو   ه یبود، چون از طرف کس شتریب ی لیزخم دردش خ نیبودم، ا ی دم دستم اومد بشکنم. من زخم  یداد بزنم و هر چ

  تون یکاغذ زخم ن یکه انتظار ندار  نهیکنه چقد دردش بدتر از زخم با چاقوئه؟ به خاطره ا ی م تونیذ زخمکاغ  یوقت نید ینداشتم. د

 کنه!  

  ادهیشهر، هزارتا آدم هست که درداشون ز  نیا ی چشم دوختم. تو نایحرف به تردد ماش  ی رو نگه داشتم و ب نیماش  ابونیخ گوشه

غمه   یب یتو باور نکن! تنها کس ی قول معروف، حال همه ما خوب است، ولچهره خندونشون پنهون کردن. به  ر یو همه اون رو ز

به روز و حالت   یچ ی خنگ بود، تا نفهم ایدن  ن یتو ا د ی! اصال باشهینم یچ  شهیم یچ  ستیکنه، براش مهم ن  یم  یط ال یخ یکه ب

  یقلبت رو بکن د ی! بایآواراش له بش ری که کم کم ز یسرت آوار نشه، جور  ی رو  تیو تموم زندگ یزجر نکش ینجور یگذره... تا ا یم
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که منطقش دست قلبشه و مغزش فقط   یبا احساس  آدم  هی ! یبازنده ا ه ی شه یدور، عقلت فقط حکم کنه، با قلبت تو هم ی و بنداز

 ! یشیم وونه یمنطق و د ی نظاره گر کاراشه! ب

 

 *** 

 

 (ای)تان

 

اومد چرا! باالخره به خودم جرئت   ی نم ادمیکرد و   یباز کردن چشمام نداشتم. شکمم درد م ی برا یرمق   یول دم، یشن یم صداهارو

  ی لی! خنمیتار تار بود! چند بار باز و بسته شون کردم که باالخره تونستم واضح بب  ی دادم و پلکام رو به زور حرکت دادم. همه چ

  ی . از درد مدمیکش  یخفه ا غ یشدم که شکمم درد گرفت و ناخودآگاه ج زیخ م ی. ندمید ی رو تو اتاق نم ی کس ی تشنه ام بود، ول

 عرق نشسته بود.  م یشونیپ ی و رو  دمیلرز

از ذهنم رد شد. شهرام زهرش   لمیف ه ی! تموم اون صحنه ها و اون زن، حرف آخرش مثل نجامیشده و من چرا ا ی اومد چ ادمی تازه

کارو کرد.   ن یبا من ا ی رحم یب تیکردم، من بهش رحم کردم و اون در نها  یم مجازاتش  گهیجور د ه ی د یاز اولشم با خت،ی رو ر

 . یکه مجازاتش کرده بود ی از اون دار ی چه انتظار گه یفرار کرد، د   راستتدوستت و دست  ا، یگذره تان ی م نمیا

رسه.   ی تالش کنم صدام بهشون م  کمیدونستم االن دو تا نگهبان پشت درن و اگه   یرو صدا کنم. م  یبزنم و کس غینداشتم ج نا

تن    کمیاز گلوم خارج نشد! دوباره تالش کردم و آخرش باالخره  ی زیآروم چ ی صدا هی جز  ی چشمام رو بستم و صداشون کردم، ول

 بازم به سمتم اومد.  یشماچ دن یاز نگهبانا وارد اتاق شد و با د یکیشد.  شتری دردم ب ی صدام باال رفت، ول

 ! ؟ی الزم دار یزیچ_

 به زور گفتم:  د یلرز یکه م  یصدا با

 د...در...د دارم، تشنمه!  -

 صداش کرد. ی کیرفت که اون  خچالیبه سمت  شونیکی

 اول دکتر رو صدا کن، بهش آب نده!  ایب_
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  ی برا ی که نکنه فرار کنم! اصال مگه رمق دمییپا ی داشت م یهم چهار چشم ی کیرفت. اون  رونیعقب گرد کرد و از اتاق ب نگهبان

که   قه یخواب دوباره بودم، تا درد نکشم. باالخره بعد چند دق ه یمحتاج  ب یکرد و عج  یفرار داشتم؟! سلول به سلول تنم درد م

و بعد چک کردن چند تا    پرستار وارد اتاق شدن. دکتر به سمتم اومد   ه یانسال و به دنبالش یمرد م  ه یسال گذشت،   ه یواسه من 

 گفت:  ز،یچ

 ! اده؟یز یل یدردت خ -

 ! رمی م یدارم م _

 ... یول  یشیخوب م یبه زود  ه،یعیهم ازت رفته بود. درد طب ی ادیخون ز ،ی داشت  یسخت یعمل جراح_

 کرد و ادامه داد:   یپرستار اشاره ا  به

 آرامبخش بهش بزن، بزار درد نکشه!  ه ی -

 ناله مانند گفتم:  یی بره که صداش کردم، اونم برگشت و منتظر نگام کرد. با صدا رون یاز اتاق ب خواست

 تشنمه!  -

 فکر کردن به نگهبانا گفت: کمی بعد 

 . د یآب بهش بد   وانی ل ه ی -

گرفتم. با    یجون دوباره ا ه یون گرفتم و خوردمش. انگار رو از دستش وانیبرداشتن و پر آبش کردن و به سمتم گرفتن. ل وان یل  هی

  یخاطرات ادی که من رو   یکردم، عطر  یرو حس م ییعطر آشنا یشدم. بو  رهی و به سقف خ  دمیتخت دراز کش ی کمک پرستار رو

گفت که   ی معطرش  ی شدن، بو ریکم نداشتم و خودم خرابش کردم. اشکام سراز  یچی ه که ی دوران  هی انداخت.  یم  کیدور اما نزد 

عاشق و از معشوقش   هی وقت  چیچقدر دلتنگشم، ه ای! خداهیهوش یب یتوهم نباشه و اثرات دارو ها هیجز   یز یچ دمیبوده، شا نجایا

  ی... آروم آروم اشکام جاررمی بردم، من که به هر حال قراره بم یکنه! کاش اصال جون سالم به در نم  یدور نکن، وگرنه دق م 

  ی که همش حول و حوش خاطراتمون م ی و فکر  یتموم نشدن یها ه یگر نیهستش! ب یدونستم اعدامم ک  ی شدن... کاش م

 شدم.  هوش یب ییجورا  هی گشت، چشمام گرم شد و 

 

 *** 
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 کنن؟!   یاعدامم م  یک_

 مکث برگشت سمتم و جواب داد: ه یجا خورد و بعد   نگهبان

 !ی شیکم کم خوب م ی ! تو هم که دارگهیدو هفته د د یشا -

و    دمید  یلحظه قبل اعدامم سامان رو م  هی . کاش فقط د یرس  ی م انیبه پا می زندگ گهیاز غم چشمام رو پوشوند؛ دو هفته د ی ا هیال

سپردم.   یکردم و با  آرامش خودم رو به دست چوبه دار م  یعطرش رو با تموم وجود از استشمام م  گهیبار د  ه یکردم.   ی بغلش م

خوام   یلحظه هر چند کوتاه م   هیپرسن... کاش مال منم بپرسن و من بگم که فقط  یاز همه قبل مرگ خواسته اشون رو م 

  یرو مسخره م سایکه پل ییایدمشون دست خدا! تانبه انتقام گرفتن ندارم، سپر ی لیم گه یعوضم کرد... د ی لی! عشق خنمشیبب

رو زنده کرد و من،   ایرو تجربه کردم... اون تان ه دوبار ی فقط سامانه! با سامان من زندگ لش یکرد، االن همشون رو دوست داره و دل

 اون رو کشتم. 

دم،   ی ! بهش حق منهیدور گردنم ببکنه که طناب دار رو   یم یداره لحظه شمار د یشا ی د یاالن از من متنفره! خدارو چه د اون

کرد و من،   یکه اون با عشق تو چشمام نگاه م   ییو دروغ دادم. روزا یهست که جواب عشقش رو با نامرد  ی حق من نایاز ا شتریب

فقط دنبال اطالعات   نشیگفت که کالفه اش کرده بود، من ما ب یم  ی تیکارش و مامور ی ختاز س  ی فقط تو فکر انتقام بودم. وقت

 بودم.  

 

  ی رو نم  ی وقت اون نقشه کوفت چیهمش راست بود. کاش همون موقع بهش گوش کرده بودم... کاش ه ی مامان صبر یحرفا

دم. اون روز رو قشنگ  کر  ی بردن نقشه ام از اون سو استفاده نم شیپ یو برا  دم ید ی و بر حسب اتفاق سامان موحد رو نم دمیکش

کردن.   ریو چند نفر رو دستگ   ختنی پارک ر ی کردن بودم و اونا تو  رمیو دستگ  دمیکه نقشه کش  یکه تو همون پارک  یوقت ادمه، ی

همون فرهاد   ادمهیو دادم تا درباره اش اطالعات جمع کنن...  دمیکش  یفقط سامان به چشمم اومد و از دور ازش عکس نشونیب

در    ییجا یتو خون آدماست که وقت  نیکردم، چون ا   یفرهاد بودم فرار م  ی اگه منم جا د یکمکم کرد. شا ستین که االن  ی نامرد

مونه چون   یواسه گله از آدما نم ییآخر خطم... جا گه یرو فراموش کنن. به هر حال من د ایخطر باشن فرار کنن و تموم خوب

 کاش ها!  ی فکرا و ا نی کنه تا وقت اعدام، جز ا  ینابود نم یچی ام... من رو ه یآدم پست و عوض ه یخودم نمونه 

 

هارو   هی هنوز بخ نکهیزندان! با ا نیکرد برش گردون دایبهبود پ نکه یبود به محض ا دهیشدم؛ از زندان دستور رس  یمرخص م  امروز

اول و آخر قراره   نکه یخودشون گفتن ا  شیپ د یشابود.  ی و برم براشون کاف ام یتونستم ب ی که م نیانگار هم ی بودم، ول دهینکش

تر بود. تا   کی نداشت، مرگ از رگ گردن به من نزد ی اعدام بشه! واسه خودمم فرق ایکنه  نت کنه عفو ی م ی چه فرق گهید  رهیبم
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وقت بود   یلی بشه، وگرنه خ شتریگناهم ب  ی خواستم با خودکش یگناهکار بودم و نم یزنده موندم، به حد کاف  ی ادیاالنشم ز نیهم

 نداشت. ن واسه م  یزیکه جز غم و حسرت چ ی دادم. زندگ ی م  انیپا یزندگ  نیبه ا

شده بودن رو پاک   ی جار ی دونم ک  یکه نم  ییتا اشکا دم یصورتم کش ی اومدم و پشت دستم رو رو  رون ینگهبان از فکر ب یصدا با

 راز کردم تا دستبند بزنن. و دستام رو جلوشون د دمیکنم. مانتوم رو به کمکشون پوش 

  ایزود نیشد. باالخره قراره به هم ی بعد کم کم برام عاد ی ول  ره،یآن لرزم بگ  ه یپوستم باعث شد که   ی دستبند رو یسرد احساس 

فکرا رو پس زدم   ن یکه گرمم کنه و روحم نظاره گر جسممه! ا  ستین ییپتو ی ... ولشهیسردخونه باشه، اونجا سردم م ی جسدم تو

  یی . همه کسامیکرد ی هام آروم آروم حرکت م ه ی. به خاطر زخمم و بخمی زد رون یبودم، ب یبسترکه توش  ی نگهبانا از اتاق و همراه 

داشتم...   ی... احساس بد دنیکش  یکردن، مادرا بچه هاشون رو از جلوم کنار م  ینگام م  ی جور ه ی م، یشد  یکه از کنارشون رد م 

  نیا یتا زودتر از جلو  دمی! به قدمام سرعت بخشعاشقممجرم   هیبه خدا من فقط  د یدوست داشتم داد بزنم و بگم، از من نترس 

رفتم، تحمل   یم  د یبا یدردم گرفته بود، ول  کمیکردن، دور شم. هر چند سخت بود و   یکه بهم اشاره م  یی چشم ها و دست ها

 نگاها رو نداشتم.  نیا

  ی دستم رو رو هی دادم و   هی تک نیماش  یصندل  ی . سرم رو به پشتمیشد  سیپل نیو سوار ماش  میاومد  رونیب مارستانیاز ب هباالخر

روز بعد به هوش اومدنم گرفتن و اونم گفته بود که شهرام بهش   ه یگشتم. زنه رو   یبازم به اون سلول بر م د یزخمم گذاشتم. با

کردن. اونقدر زرنگ بوده که تا االن خودش رو کال    ینم دایوقت پ چیبود، چون شهرام رو ه ید خو ی ب نای همه ا ی دستور داده، ول

که مثال رفتم اتاق شهرام  ی گذشته، شب  یشد، سامان بود. تموم نقشه ها یکه وضعش بدتر م   یزی گم و گور کرده. فقط تنها چ

شد و من تو ذهن همه چه منفور   یازم متنفر م شتریبآورد.  ی م اد یو به  د یفهم  یشک م  ی و اون برگشت، همه رو ب ی دزد یبرا

 بودم. 

  ی جور ه ی ی عنیصاف قرار گرفته بود،  ییها وار ید ن یرنگ و بزرگ زندان دوختم. در ب ینگاهم رو به در خاکستر  ن،یتوقف ماش  با

. بالفاصله در هارو بستن و بعد  می. در باز شد و وارد محوطه زندان شد یازش باال بر  ینتون یفرارم کن  ی ساخته بودنش که اگه بخوا

  هی  یزدم و هر از گاه ی . نفس نفس مدمی کش ی رفتم و پاهام رو دنبال خودم م ی. به زور راه م آوردن رون یب نیماش  ی من رو از تو

بزنم. از در   غی بلند ج ی تونم با صدا یکرد. دوست داشتم با هر دردش تا م  ی ام م وونه یو د د یچیپ  یشکمم م یتو  ید یدرد شد 

 .میمن بود گذشت ی ایدن  یشدنپاک ن ری روزا تصو  نیکه ا ک، ینسبتا تار یو سالنا ی ا لهیم یها

که داره وارد    هی ک  ننیتا بب  دنیکنجکاو به طرف در سرک کش ی باز شد و زنا رمیبود توش بم کینزد شیهفته پ ه یکه   یسلول  در

درد و  دالم نشست، به سمتم اومد. نگهبان دستبندم رو باز کرد و   یکه پا  ی همون دختر ر،یاس  یمن، رها  دنی. با دشهیسلول م

.  دمیو روش دراز کش  دمیرس . باالخره به تختم فتمیدستش شونه ام رو گرفت تا ن  هی و با   مدستش پشت  هی من رو به رها سپرد. با 

  یدرد بود، ول  یمرگ ب  هی خواستم  ی که م  یز یشد. تنها چ یعرق م  س یقدم رفتن، تموم بدنم خ ه ی بد بود و با  تینها یحالم ب
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انداخت،   یرعشه به تنم م ده، یکه بهم دست م  یخفگ  س طناب دار دور گردنم باشه و ح نکه ی. فکر ارمیبا زجر بم د یانگار من با

 ...نیغمگ  یانیسرنوشت تلخ، با پا ه ی سرنوشت من بود،  نیا ی ول

 

 *** 

 

قفل دستبند چرخوند و از دور مچ دستم بازش کرد.   یرو تو  د ینگهبان گرفتم تا دستبندم رو باز کنه. نگهبان کل ی رو جلو دستام

و   اطیشد. با احت ک یو تار اهیمن س  یثل زندگاتاق م یگذاشتم که در رو پشت سرم بستن و فضا یسلول انفراد  ی قدم اول رو تو

موندم تا   یم  ی انفراد یتو  د یکردم و روش نشستم. دو روز با داش یپ ییتو گوشه انتها  الخرهلرزون دنبال تخت گشتم و با یقدما

  ، یسلول انفراد نی. ارمیکردم تا قبل اعدامم بم  یم  یموندم و اونقدر خود خور  ی م د یاعدام و مرگم آماده کنم، با ی خودم رو برا

  ی مثل من به پستش م  یبدبخت  یهمشم آدما ستین ششیپ یکس  چیو ه  کهی! مثل من تنها و تارههیمن شب ی به زندگ بیعج

  دن یکردن و تو حسرت د ی سلول بودن، چند نفر خودشون رو واسه مرگ آماده م نیدونه قبل من چند نفر تو ا ی خورن. خدا م

 سوختن.  ی قبل اعدام م یکی

... بده  یقبل اذان صبح قراره اعدام بش گه،ی دو روز د ی که بفهم  هیکردن. حس بد   سیکم کم سر خوردن و گونه هام رو خ اشکام

  یخوردم و با پدر و مادرم م  یم  ریشدن... کاش همون شب من ت  نیسوزه، نفسام سنگ  ی. قلبم م یکه زمان مرگ خودت رو بدون 

که پدر و   یکردم... اونم سامان رون ی رو و یکیاحساسات  ی من چطور ننیب ی م که مدون ی ندارم، م دنشونمید ی رو  گهیمردم. االن د

زخم خورده و   ی ادیپسر ز نیگفت که مواظبش باش، ا مونیعروس   یعموش تو  ادمه یبه من بود.  دش یمادر نداشت و تموم ام

گردنمه و    ایلی. االن حق خشتمهم رو دلش گذا گهید  یزخم کار  هی  چ،یمن زخماش رو خوب نکردم ه  ی... ول دهیکش یسخت

دلش من رو ببخشه... اون موقع مرگ با   یخوام فقط سامان تو  یازت نم ی چیکنم... ه  یتوبه م ایمال سامانه! خدا نشیتر نیسنگ 

 کردم:  نیآهنگ غمگ  ه یشروع به زمزمه  یلب  ر ی! زشهیواسم آسون م   اش یتموم سخت

 ستیعادالنه ن -

 تو  ی هوا ی تو سر کنم، ب یب

 ست ین عادالنه

 تو   یمن از دست ها یدور 

 ست ین عادالنه



 عاشق مجرم

311 
 

 بمانم و حسرت مدام من

 ست ین عادالنه

 عشق ناتمام  ن یاز ا قسمتم

 ستیرو به راه ن م یمن حال زندگ ر یمس هم

 ست یمن حق ما دوتا درد و آه ن ر یمس هم

 ستیرو به راه ن م یمن حال زندگ ر یمس هم

 ست یمن حق ما دوتا درد و آه ن ر یمس هم

 

 ست یچرا عادالنه ن یزندگ  نیما از ا سهم

 ست یشب ناتمام ما عاشقانه ن نیتو ا یب

 پناه من  یرود جانم از سرم، ا  ی تو م یب

 گاه من   هی تو خسته ام، تک یمن بمان ب   یوا

 ستیرو به راه ن م یمن حال زندگ ر یمس هم

 ست یمن حق ما دوتا درد و آه ن ر یمس هم

 ستیرو به راه ن م یمن حال زندگ ر یمس هم

 ست یمن حق ما دوتا درد و آه ن ر یمس هم

 ( ستی)رضا بهرام% عادالنه ن

 

 بدتر از ما بودن... ایلینه فقط من و سامان! خ ست، یعادالنه ن ی زندگ نیکس تو ا چیه سهم
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دعا کنم خدا گناهام رو   نم، یلحظه سامان رو بب نیو دعا کنم آخر نمی.. بشکنم. ه یو گر نمیخواستم فقط بش یدو روز رو م  نیا

نداشت...  ی! چشمام رو بستم، هر چند بستن و نبستنشون فرق چندانرهی خدا بخشنده است و توبه پذ   گنیم نکه یببخشه، مگه نه ا

 ... دبو یکیکرد تار  ی چون تا چشم کار م

 

 *** 

 

  نیچشمام خون ببارونن! ا ستین د یدو روز، بع  نیمن تو ا ه یهمه گر نیتا اشکام پاک شه... با ا دمیدستم رو به صورتم کش  پشت

  ی رو جز خدا نداشتم باهاش حرف بزنم، چه خوب بود که به حرفام گوش م یبوده، کس  یو زار   هی گر  شهیدو روز کارم مثل هم

ببرتم   ادیدر رو باز کنه و ب  یک ی. همش منتظرم د یکوب  یسرم نم یاونا رو تو  یروز   هی زد و  یاز آدما پسم نم یل یکرد... مثل خ

ساکته ساکته؛ انگار آدماش همه عهد بستن که لب باز   شهیروزه! هم ی شبه ک ی ک ی دون ی نم نه،ی هم ی انفراد ی واسه اعدام، بد 

و   ان یم یدونستم ک  ی نم نکهی. با ارنین تا بم دلشون تلنبار کن  یخودشون حرف بزنن و اونقدر اون حرفا و غمارو تو  ی نکنن. تو

 لرزوند.  یکه قلبم رو م  یداشتم. احساس بد  یاحساس بد  ی برنم، ول یم

  یبد  یلیحس خ ه یام  نه ی. وسط س د یکوب  یام م نه یو من رو ببرن. قلبم محکم خودش رو به س  انیکردم االنه که ب یم احساس 

  قیعم یبود. با نفسا خ ی خیو  د یلرز یبهم دست بده. تموم بدنم م یشد حس خفگ  ی کرد و باعث م ی م نیبود که نفسامم سنگ 

خدا دلها آروم   ادیگفت با  ی م شه یافتادم که هم یحرف مامان صبر  اد ی. شد  ی نم یکردم حال خودم رو خوب کنم، ول  ی م یسع

شدم... به قول مامان   ی آوردم و مشغول زمزمه اش شدم. کم کم داشتم آروم م اد یخوند رو به  ی م شه یکه هم ی ا هی آ رن، یگ  یم

  ه یکنه. همچنان در حال زمزمه آ  یآرومت م  یکه چجور   ینیب  یاون وقت م ،یاعتقاد داشته باش  ه یآ  نیفقط به ا ه یکاف  ،یصبر

 : د یچیدو تا نگهبان تو گوشم پ  یبودم که صدا

 ! نشیاریب -

انگار بودم.   یکردم منظورشون من نباشم، ول   یحبس شد. خدا خدا م نهی س  یک خشک و نفسم تو بدنم قفل کرد؛ دهنم خش تموم

تو همون حالت موندم و بعد بازشون   کم یباز شد؛ حجم نور چشمام رو وادار به بسته شدن کرد.   یناهنجار  یدر سلول با صدا

 لرزون و تته پته گفتم:   ییکردم... با صدا

 نم؟ یبر ی ک...کجا...م... -

 سلول بود، گفت:  رونیکه ب  ی کیاز نگهبانا وارد سلول شد و به سمتم اومد و اون  یکی

 وقتشه!  -
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انداخت. تموم وجودم   ی همه، بغض باز داشت به گلوم چنگ م نیشدن و با ا یچشمام دوباره بارون خت؛یکردم قلبم فرو ر احساس 

  یکردم مرگ آسونه و انقدر راحت م ی ترسناک تر بودن. چرا فکر م دمم یکه د  یاز خواب  یلحظه ها حت ن یا د،یلرز  یاز ترس م

دادم و به اجبار بلند شدم.    رونیکشم؟! نفس حبس شده ام رو لرزون ب ی رو م خودم خودم  ایشم   یاعدام م  ایگفتم که آخرش 

...  د یلرز یواقعا داشت م  از ترسه. تموم بدنم  نایدونستم همه ا ی شدن و خوب م ی زانوهام تحمل وزنم رو نداشتن و مدام خم م

 آدمارو واسه اعدام ببرن؟   ی نجوری تونن ا ی نگهبانا م نیچطور ا

زود   ی لی. زمان خمید یبودم رس  ده یکه تو خواب د ی کیکوچ  یو به همون راهرو  م یکرد ی سالن هارم ط م؛یاومد  رون یب  یانفراد  از

  یرو باز کردن و من به همون جا ک یبار یراهرو  یشدم. در انتها ی تر م ک یقدم به مرگ نزد ه یگذشت و من هر لحظه   یداشت م

همونجا   دن یبود. نگهبانا که د هیچهار پا رشون یاز هم قرار گرفته بودن و ز یمتر  ک ی هدار با فاصل   ی... چوبه هادمیترسناک رس 

به   یینبود... جا یول  نم، یبب کنم، هلم دادن و من رو به سمت جلو روندن. چشم گردوندم تا سامان رو ی قفل کردم و حرکت نم

 بودن.   سادهیوا خوند آ هی و   سیمتر که سکو مانند بود و نرده داشت، چند تا پل ک یحدود  یبلند 

  ی . نممیو به فرد نگاه کرد  میستادینگهبانارو صدا کرد. از حرکت ا یکیکردن که ناگاه    یم  کمیقدم قدم به چوبه دار نزد داشتن

 که دستش بود رو به سمت من گرفت.  ی آب وان یشد؛ ل کیکرد. کم کم بهمون نزد  ینم  یاریم سرباز، ذهنم ا ی سهیدونستم پل

 آب رو بخور!   وانیل نیا_

حالم رو قبل مرگ خوب کنه.   کمیفقط  کم یتونست   ی آب م نیا د یبود. شا اد یخشک خشک شده بود و اضطراب و ترسم ز دهنم

 مرد صداش کرد.  ه یکه نگهبانا دستم رو گرفتن و نزاشتن. از اون ور   رمشیخواستم بگ 

 بهش؟! ی د یم ی دار  هیچ نیا_

 رو به سمتم گرفته بود جوابش رو داد: وان یطور که ل  همون

 ! هینره دو روزه تو انفراد ایآب بخوره! تشنه از دن  وان یل  هی قبل مرگ  -

لرزونم گرفتم و به سمت لبم بردمش و با سر و   ی رو تو دستا وان یبخورمش. لبار اجازه دادن  نینگفت و نگهبانا ا ی زیمرد چ  گهید

  د یرو ازم گرفت و بعد رفت. شا وان یباز شد و ل  ی فرد به لبخند  ی قطره اش رو خوردم. لبا ن یتا آخر ده یبر ده یبر ی صدا و نفس ها

ده که بزاره من   ی غرورش اجازه نم یاومده ول  د ی. شاد یآب رو بهش بد  وان یل  نیکنه و اون گفته که ا ی سامان داره از دور نگام م

 !نمشیبب

 . افتیراه ب_

شد، به سمت چوبه دار رفتم. دوست   یکه هر لحظه چند برابر م  یو ترس  یاشک یلرزونم رو حرکت دادم و با چشما یپاها بازم

 از سامان نبود.  یاثر  یجارو نگاه کردم، ول  همه گهیبزارم... بار د هیاون چهار پا یوجه پام رو رو چ ینداشتم به ه
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  نیبه آخر یبد بوده که حت یل یکه بهش زدم خ  یانگار ضربه ا ی ول  نمش،یبب گه یبار د هی د یوجودم چشم شده بود تا شا  تموم

از ترس بود،   نایرفت. همه ا ی م  جیشده بود و مدام گ نیسنگ  نیکه حکمش اعدامه هم توجه نکرده. سرم سنگ  ی مجرم هی خواسته 

 دونستم.  ی من م

اومد که   ادمیرفت؛ تازه  ی هم م ی گذاشتم. چشمام داشت رو  هیچهار پا یلرزونم رو رو  ینگهبان به خودم اومدم و پا یصدا با

  یاشهدم رو نخوندم و شروع به خوندنش کردم. طناب رو دور گردنم حلقه کردن؛ بدنم شل شده بود و همش زانوهام داشت خم م 

 : ردملب زمزمه ک ریو ز  دم یکش ی قیمشد. نفس ع

 سامان منو ببخش...  -

مجرم   هی من   گهیشدم. اون موقع د  یشدم و عاشق نم  ی وقت مرتکب جرم نم چ یکاش ه د؛یچشمام چک یقطره اشک از ال هی

رو   هیفتادن چهار پابد ا یلحظه صدا نیپام در رفت. آخر ر یاز ز هیعاشق نبودم... نگهبانا ازم دور شدن که زانوهام خم شد و چهار پا

من... تنها مجرم عاشق به   انیمطلق بود... چه تلخ بود پا یاهیکه اونجا بودن و بعد س   یچند نفر  ی خدا ای یو بعد صدا دمیشن

 جرم عشق، اعدام شد. 

 

 *** 

 

به مغزم فشار   کمیبود.  نیماش  یسقف خاکستر ه ی دم ید ی که م یز یچشمام باز شد. تنها چ ید یشد  یاحساس تکون تکونا  با

از جلو چشمام رد شد.   لم یف  هی که دور گردنم حلقه شد، تموم صحنه ها مثل  ی طناب دار ی آور ادیو با  نجام یچرا ا نم یآوردم تا بب

 به حرف اومدم و آروم گفتم: 

 داشتم.  ی بازم دمت گرم که مرگ راحت ا،یخدا -

 

 سکوت کردم و بعد دوباره به حرف اومدم:  کمی

 ! دهیخر نیباکالس شده، ماش  گه ید لم یعزرائ یی هع -

 مکث کردم و با بغض ادامه دادم:  گه ید کمی

 ! ومد یسامان گور به گور شده آخرشم ن  نیجون؟! ا ل یعزرائ ی د ید -
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 گفت:  یی آشنا یصدا ییهوی

 خفه شو تا خفه ات نکردم.  ایتان -

  یخورد. سامان اخم نیکه سرم به سقف ماش   دمیکردم و بعد به سرعت از جا پر ل یو تحل  هی تو شوک موندم و حرفش رو تجز کمی

 : د یکرد و غر

 ! واششی -

 مالوندم با تعجب گفتم:  یکه سرم رو م  ی حال در

 ! ؟یسامان؟! خودت -

 گفت:  یحرص

 من گور به گور شده ام، آره؟!   گهیکشمت، حاال د ی م ی حرف بزن  گه یکلمه د  هی نه عمه شم!  -

 

 انداختم. نیماش  ی جلو نه یبه خودم تو آ یموم حرفاش با تعجب نگاهتوجه به ت یب

 مگه من نمرده بودم؟! _

 جواب داد:  یو جد  قاطع

 نه!  -

کنم؟ سامان   ی کار م ی چ نجای! مگه من اعدام نشدم؟ اشه؟یچطور م یعنیتو فکر رفتم.  کم یدادم؛   هیتک  نیماش  ی به صندل متعجب

 ... ایهمش خواب بوده  نا یکنه مگه از من متنفر نبود؟ ا ی کار م  یچ نجایا

 رو به زبون آوردم و با تعجب گفتم:  فکرم

 ! ؟ید یتو... تو منو دزد -

 ! میچرت نگو، فرار کرد_

 داد زدم:  یی هوی یلیخ

 ! ؟یچ -
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. بالفاصله با  داد  رونشیو به شدت ب د یکش ی قیچرخوند، با حرص چشماش رو بست و نفس عم ی که فرمون رو م ی در حال سامان

 بلند ادامه دادم:  یهمون صدا

 م؟ ییاالن کجا -

 متقابال داد زد و گفت:  سامان

  ی م م ی. گرمیپرواز دار  گهیسه ساعت د م، یرانیتا حاال تو استرسم! االن ا شبینکن! از د غ یج غ یخدا انقد ج ی محض رضا ایتان -

 روم!  م یر ی و بعد م  میکن

 زار گفتم:   یرفته و حال لیتحل  ییبه موهام زدم و با صدا  یچنگ 

 دنبالمونن...  سایبدتر شد که! االن پل -

 !ستنین_

 حالت استفهام نگاش کردم که ادامه داد:  به

 االن فقط ساکت باش!  دم؛ یم ح یرو واست توض زیهمه چ میش  مایبزار سوار هواپ -

چطور   ست،ی دنبالمون ن ی سیکه پل م یم. دوست داشتم بدونم چطور فرار کردهمه اتفاق شوکه شده بود ن ینگفتم؛ از ا یز یچ گهید

نپرسم. چهره سامان   ی چیبزارم و ه گریشدن دندون رو ج مایتا سوار هواپ د یمن اعدام نشدم. سرم پر بود از عالمت سوال و با

  ینه، ول  ای  دهیدوست داشتم فقط بپرسم که من رو بخش ی لیخوندم. خ یو صورتش م  اش از چشم  نویبود، ا شهیخسته تر از هم

 شد. یم  دهیپرس  مایسوالم تو هواپ نیا د یشد، با یاالن نم

  نیبه سر و وضعم کردم، لباسام مناسب بودن، پس از ماش  ی. نگاهمی کلبه بود ه ی  یکردم؛ جلو   رونی به ب ینگاه ن،یتوقف ماش  با

دختر در رو    هی در رو باز کنن. باالخره  میسامان چند بار در زد و بعد منتظر موند  .می شدم و دنبال سامان به سمت کلبه رفت ادهیپ

 . اونم بهمون سالم کرد که سامان با عجله گفت:دمیرو هم د گه یپسر د هی که   میکلبه شد  د باز کرد و خوشامد گفت. وار

 شده!  ری د ن، یدست بجنبون -

  دم ید ی کردن شد. خودم رو نم  مینشوندم و با عجله مشغول گر یصندل  ه ی ی حرف سامان، دختره دست من رو گرفت و رو نیا با

کار صورت من    یمدت نسبتا طوالن هیبود. باالخره بعد   ی انگار دختره از کار خودش راض یکردم، ول  ریی دونستم چقد تغ ی و نم

تونست  ی نم یکه کس ی کرده بود، جور ر ییتغ  یلیکپ کردم. خ  دنشیشده که با د یسامان چ نم یتموم شد. برگشتم تا بب

  ریی تغ یلی از اون ندارم و خ ی ! معلوم بود منم دست کممهیگر  نینفهمه ا  یشده بود که کس میگر  ی عیبشناستش. اون قدرم طب

 تکون داد.  ی سر تیکردم که سامان نگاهم کرد و با رضا
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پول رو در آورد و به دختره و پسره پول داد و ازشون تشکر کرد.   ف یک بش یبلند شد و به سمت کتش رفت و از ج ی صندل یرو  از

  هی گذره و فقط مثل  ی م  یو چ شه یم ی داره چ  یبد بود که اصال نفهم یل ی. خد یکش  رونیبعدم زود دست من رو گرفت و از کلبه ب

به دستم که تو دست سامان بود   یسامان کم کم به منم منتقل شده بود. نگاه سترس . ایطرف به اون طرف بر  ن یعروسک از ا

بار   نیو ا میشد  نی! سوار ماش شهی... هممیموند   یم  یجور  نیهم شهیداشت، چقد آرامش داشتم. کاش هم  یکردم، چه حس خوب

 که گفت: م یفرودگاه بود ک یم. نزدیروند تا از پرواز جا نمون یرودگاه مبه سمت ف ی ادیمن جلو نشستم؛ سامان با سرعت ز

 داشبورد رو باز کن.  -

نگاهشون کردم. با   یکی  یکی. دست بردم و برشون داشتم و دمیو پاسپورت توش د ی رو باز کردم که شناسنامه و کارت مل  داشبورد

  هیزدم... سامانم درست شب ی انداختم. باهاش مو نم ینگاهکردم و بعد به عکس  نیماش  نه یبه چهره خودم تو آ یتعجب نگاه

جور   یجعل تیتابان. پس شناسنامه و هو ارش یسامان، ک ی بود و برا ی سماوات الی ن نم  یبه اسما کردم برا یعکسش بود. نگاه

 : دمیکرده بود. تو فکرشون بودم که صداش رو شن

 ! ادهیاسترس و خطرش ز کمی  م یش  ی م مای! تا سوار هواپیند  ی سوت چیمواظب باش ه -

. سامان دو  می پارک کرد نگ یپارک ی رو تو  نیو ماش  مید ینگفتم. باالخره به فرودگاه رس  ی زیچ گه یتکون دادم و د یاسترس سر با

به   یو نگاه م یفرودگاه شد  ی رم خودش برد. با هم وارد سالن اصل یکیرو به من دادو  ی کیدر آورد و  نیماش   یتا چمدون رو از تو 

پروازمون   ،یبدن  یو بعد بررس   میداد لیچمدونارو تحو عینداشت. سر ری بود و تاخ اریباهامون  انسکه انگار ش  م یشماره پروازا کرد

هم   شمه یکه پ یانگار نه انگار سامان د؛یلرز  یتموم بدنم م دم ید ی م سی پل هی . تا میپاسپورت رفت لیرو اعالم کردن و به بخش تحو

 ! سه یپل هی

پاسپورت من   ی که رو ی به عکسا کرد. مکث و توقف یبه چهره هامون و نگاه ی. نگاهمیگذاشت یماموره بررس   یرو جلو  پاسپورت

  یر یداد و سفر به خ لمون یمون حبس بشه. بعد چند لحظه مکث پاسپورتا رو تحو نه یس  ی داشت، باعث شد نفس من و سامان تو

  ی دادم و دستم رو دور بازو  رونیب ی خوشحال شدم. نفس حبس شده ام رو با آسودگ هجون دوباره گرفتم، اونقدر ک  هی گفت. انگار 

  ی. با صدامیو روش نشست م یکرد دایرو پ مون ی. صندلمیو از پله ها باال رفت م یحرکت کرد مایسامان حلقه کردم. به سمت هواپ

 رو به سامان گفتم:  ی لرزون

 تموم شد؟!  -

 دوخت.و نگاهش رو به چشمام  د یکش  یق یعم نفس

 تموم شد!_
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اومد و مشغول آموزش شد.  مایمهماندار هواپ رم، یکه تو ذهنم هست و بگ  یی ازش بپرسم و جواب سواال یز یخواستم چ تا

 :دمیبالفاصله پرس  مایبلند شه. با پرواز هواپ مایتا هواپ میو منتظر موند   میکمربندامون رو بست

 کن!   فیخب سامان تعر -

 نه؟!  یر یآروم بگ  ی تون ینم_

 رو به نشونه نه تکون دادم که شروع کرد.  سرم

 ...شتیاومدم پ یبود  مارستانیتو ب  یوقت_

 و گفتم:  دم یحرفش پر وسط 

 درست حس کردم؟!   ی عنی -

 به نشونه آره تکون داد و ادامه داد:  یسر

! به هم  ی زنم یو فقط شرع ی ستیزنم ن ی بهم گفت که تو قانون د یموندم و رفتم. همون جا فر شتیپ کمیبهت خون دادم و   -

بودم.   داریبد بود، برگشتم خونه و اون شب تا نصفه شب ب یلیاومد و ازت حرصم گرفت. حالم خ ادمی  ارویو بازم همه بد   ختمیر

 دم... یخواب بد د  هی خوابم برد،  ی اون شب وقت

 

 *** 

 

 )سامان(

 

  دم؛یکش م یشونیبه پ ی بودم. کالفه دست شیکوره آت  یعرق بود و انگار تو  س یموم تنم خ. تدمیو از خواب پر   دمیکش ی ادیفر

. از  ختیر یشد و من رو به هم م  ی م یذهنم تداع  یلحظه اعدامش تو   ی! مدام تموم صحنه هادمی بود د یچه خواب ن ی... ایلعنت

نفس   هی مونده آب رو  ی آب، باق یرو باز کردم و بعد در آوردن بطر  خچالی . در متخت بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفت  ی رو

  هی که من دارم؟ از   هی چه زندگ نیا ایدستام گرفتم. خدا  ینشستم و سرم رو تو  ی غذا خور ز یم یصندل ی . همون جا رودمیسر کش

تو سرم   ی کار کنم، چه خاک ی ! من چه مهم  می که االن وجودش تو زندگ ی نها کسطرف عشقم، ت ه ی ام، از  فه ی طرف شغلم و وظ

 . زمیبر
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هستش. بلند شدم و به اتاق برگشتم تا بهش زنگ بزنم. برام مهم نبود نصفه شبه و   د یتونه آرومم کنه فر  یکه االن م   یکس تنها

کردم و   دای رو پ یداشتم. گوش   ازیواسم کم نزاشته ن ی چیکه ه یدوست ن یا هی داشتم.   ازیبهش ن یباشه، ول  دهیممکنه االن خواب

 :د یچی گوشم پ  یخواب آلودش تو  یشدم که صدا یم  د یداشتم از جواب دادنش نا ام گه یشماره اش رو گرفتم. د

 جانم سامان؟!  -

 شم؟یپ ی ایب ی تون  ی... مد یفر_

 کرد و گفت: یمکث

 ؟ یشده نصفه شب ی زیچ -

 به موهام زدم و گفتم:  یچنگ 

 بده!  یل یحالم خ -

 . امیاالن م_

 رو لبام نشست.   یتلخ لبخند 

 ! قیرف یمرس _

  یساعت بعد صدا می کرد. ن ی م دایپ یراه  هی تونست کمکم کنه و  یاون م د یشدم. شا د یرو قطع کردم و منتظر اومدن فر یگوش 

کنارم   یبرق رو زد و چراغا رو روشن کرد. با نگران  د یشد. کل انیچهار چوب در اتاق، نما یتو  د یدر خونه اومد و بعدش قامت فر

 نشست و گفت: 

 اومدم.  ی چطور نجایدونه که تا ا ی نگرانت شدم خدا م یل یافتاده؟ خ یچت شده سامان؟! اتفاق -

 مکث سکوت رو شکستم. کمیو بعد   دمیبه صورتم کش یدست

  ی کنم، ول ینگاشم نم ی حت گه یگفتم د ختمی به هم ر ست،یزنت ن یقانون  یامروز گفت شه،یم نمخوام از فکرش درآ  یهر چقدر م _

 کردن...  ی . داشتن اعدامش مدمیخواب بد د هی

 رو تو چشماش دوختم و ادامه دادم:  میاشک یچشما

 .شمیم  وونهیاعدامش کنن من د  تی تو واقع  گهیکردم، کم مونده بود سکته کنم... د  یتو خواب داشتم از غصه دق م  د یفر -

 و کالفه گفت:  د یکش  شیشونینگام کرد و بعد کف دستش رو به پ یکمی د یفر
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... االن  یکرد  یم  یکار  هی  د یکرد؟ قبال با  ی کار شه ی... اصال مگه مدهیقد نم   ییبگم! منم عقلم به جا  ی دونم چ  یسامان واقعا نم -

 ! سهیتموم اون محموله هارو بنو ی زاشت یم د ید، نباکر  ی که اعتراف م ی است. اون روز دهیفا  یب ی همه چ

 جام بلند شدم و با حرص گفتم:  یرو  از

رحم تر   یرحم و ب ی اومد و ب یجلو چشمام م اش یدلم خون بود... همش کاراش و بد  ی ! اون روزا من لعنتد؟یکار کنم فر  یچ -

 کنه...  ی ام م وونهی فکر بهش د  یحت نم، یتونم اعدام شدنش رو بب  یکنم، من نم ی االن که فکرش رو م ی شدم، ول یم

سر اتاق تا اون سرش رو رفتم و به موهام چنگ زدم. هوا داشت کم کم    ن ینگفت... پنجاه بار از ا یزیو چ   د یکش ی قینفس عم د یفر

بهش نگاه   د ی فر یه بود. با صداخورد و دنبال راه چار یمن غم م  یاز من نداشت. اونم پابه پا ی دست کم دم یشد و فر ی روشن م

 کردم. 

 ... یکردم، ول  دایپ یراه ه یسامان... من... _

 کرد.   یدست و اون دست م نیمدام ا ینگاش کردم و منتظر موندم حرفش رو ادامه بده، ول  جانیه با

 نه... اه اصال ولش کن. ای یکن  یدونم قبول م  یراستش... نم_

 گفتم:   کالفه

 ! یون به لبم کرد بگو، ج  یخوا  یم  یچ د یفر -

 جاش بلند شد و گفت: از

 ! یبد  شیفرار  یتون  ی م -

 زدم.  یمکث لبخند حرص کم یگرد شدن و شوکه نگاش کردم. بعد  چشمام

 ! یکن  یم یشوخ_

 ام. یهم جد  ی لینه سامان، خ_

 شروع به حرف زدن کردم.  یحرص آشکار با

 ؟ یبگ  نو یا ی کن ی فکر م ی ساعته دار ه ی... واقعا که د یبدم فر شی! چطور فرار؟یچطور  ی بگ  شهیاون وقت م_

 ! ؟ یسراغ دار ی راه بهتر_
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شغل و عشقم    ی دوراه  نیبودم، ب س یباال بود. من خودم پل سکش یهم ر د یسراغ نداشتم... اما راه حل فر یفکر کردم، واقعا راه کمی

رو   د یشد عذاب وجدان عشقم! جواب فر ی گرفتم و اگه اعدام م  یام رو م  فهیدادم عذاب وجدان وظ  ی م ش یکرده بودم... فرار  ریگ

 مکث دادم:  کمیبعد 

 نه ندارم!  -

 حرص گفت:  با

 نگو!  یچ یپس ه -

 گفتم:  ریدرگ  ی شدم و با ذهن کشینزد

 م؟ یبد  شیفرار  یچطور  -

 جواب داد:  کالفه

 . میو فکر کن م ینیبش د یکه با نه یا متیاگه تصم ده،یبه ذهنم رس  نیدونم، هم ی من نم گه یرو د نیا -

 !یافتیتو هم تو دردسر م  د یفر  یول_

 شونه ام گذاشت و گفت:  یرو رو  دستش

 . افتمیتو نگران من نباش! تو دردسر نم -

 داداش... ی که هست یمرس _

 :دمیفکر کردم و پرس  گه ید کمی نگفت.  ی زیزد و چ  یلبخند 

 وقت اعدامشه؟  ی ک -

 . گهیسه هفته د_

 زمزمه کردم.  یلب  ریز

 . می بکن ییکارا  هی  میتون ی م م، یپس هنوز وقت دار_

 . میتون  یآره، م_
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  ی فرمون ضرب گرفته بودم و برا ی شده بودم. قرار بود بهم زنگ بزنن و خبرش رو بهم بدن. با دستم رو ره یخ ی به گوش  نگران

به   یحرف  چیاجازه ه نکه یواب دادم و قبل اکه بلند شد، زود ج یزنگ گوش  ی . صدادمیکش ی م ق یآروم کردن خودم نفس عم

 :دمیطرف بدم پرس 

 شد خورد؟!  یچ -

 آرامش گفت:  با

 آب رو تا ته خورد.  وان یبله جناب سرگرد، ل -

 ! شه؟یهوش م ی ب یک_

هوش   یرو بندازن ب  ه یخودشون چهار پا نکهیقبل ا د ینگران نباش  یهفت... ول  دمیشا گهید  قهی پنج دق د یزاره، شا  یم  ریزود تاث_

 . شهیم

به   یکه نگران  یی. با صدانشی اش و سخت تر هی مونه بق ی انجام شد، م تیدادم؛ مرحله اول نقشه با موفق  رونیرو آسوده ب نفسم

 بود گفتم:  انیتوش نما یخوب

  م،ی کن یکار  مارستانیتو درمانگاه ب میتون ی کرده و ما نم ی قلب ستیبگه ا د یهوش شد، دکتر با یب ی قباد حواست باشه که وقت -

 باشه؟!

 تخت.  التونیخ_

 . یبرو موفق باش _

 زمزمه کردم:  ی لب  ریرو قطع کردم و چشمام رو بستم. ز یگوش 

 کمکم کن!   ،یی تو دم یتنها ام ایخدا -

بازم زنگ نزدن. کم   ی گذشت، ول قه ی نشد. ده دق یزنگ نزدن و خبر  یسال گذشت، ول  ه ی قه ی چشمم به ساعت بود؛ پنج دق مدام

گوشم    یدکتر تو  یزنگ خورد؛ زود جواب دادم که صدا م یرو برداشتم خودم زنگ بزنم که گوش  ی. گوش دمیترس  یکم داشتم م 

 :د یچیپ
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 کرده.  ی قلب ست یا مارمونی... بمارستانیواسه ب میخواست ی آمبوالنس م ه یسالم  -

 بشاش گفتم:  یباز شد و با لحن  یبه لبخند  لبام

 دکتر!   دمت گرم -

 .د یایلطفا زود ب_

نقشه   یکرد و قرار بود کمکم کنه، وقت یکار م مارستانیبود که تو ب یبه صابر زدم. صابر پسر ی زنگ  هی رو قطع کردم و زود  یگوش 

پنج   اد،یب د ی زنگ خورد با شیکه گوش  نی دونست هم ی کمکم کنه. صابر که م  ادیبهش پول دادم و گفتم که ب م،ید یکش  یرو م 

کرده بودم. تنها کار    میشناخت منم صورتم رو گر ینم  ی. صابر رو که کسمیکرد تآمبوالنس نشست و حرک  یبعد تو  قه یدق

و بوق زدم که سربازا در   سادم یدر زندان وا  ی . جلوانیبود که قرار بود باهامون ب یی سایپل چوندنیموند، پ یوسط م  ن یکه ا یسخت

و به   مید ی. آدرس درمانگاهش رو پرس میزندان رفت اخلو به د  میبرانکارد رو برداشت و  م یشد  ادهیپ نی بزرگش رو باز کردن. از ماش 

گرفت و خوشحال   شیطناب دور گردنش، دلم آت ی بود و قرمز دهیتخت خواب  یکه رو   ایتان دنی. با دمیسمت اونجا حرکت کرد

 رو گرفتم. میتصم نیشدم که ا

خانم   ه ی. می و به سمت آمبوالنس حرکت کرد  میاومد  رون یو از درمانگاه ب  مشیبرانکارد گذاشت ی و رو م یتخت برش داشت یرو  از

و بعد با    چونمیرو بپ نیا د یبا دمی باهاش سوار شد. فهم م،یآمبوالنسم گذاشت ی رو تو ایتان یاومد و وقت  یمدام دنبالمون م 

. باالخره به  چونمیکنم و اون رو بپ  یفکر  هی و  م یبرس  ریروندم تا د  یرو م نیماش  م. همش داشتم آرو میآمبوالنس فرار کن

آمبوالنس رو    یشد و در کنار  ادهی. پد یکار کنه و خداروشکر که فهم یفقط با اشاره به صابر فهموندم که چ  م،ید یرس  مارستانیب

 که به خانومه گفت:   دمیباز کرد صداش رو شن

 !نییپا د یایلطفا ب-

اومدم. قلبم   رونی ب مارستانیب اطیپدال گاز فشار دادم و با سرعت از ح یاومد. پام رو رو  نییخانومه پا  دمیبغل د نه یکه از آ  نیهم

  یزنگ زدم و رو  د یکردم به فر ی م یکه رانندگ  نی. در همون عشهی م داشونیپ سایدونستم که االن پل ی زد و م  یتو دهنم م

 بالفاصله جواب داد:  د یگذاشتمش. فر کریاسپ

 ؟! شد سامان یچ -

 گفتم:  یبلند  یو صدا جانیه با

 ! ؟ییکجا د،یفر  امیدارم م  -

 کنار همون دره! _
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 اونجام. گه یساعت د میباشه ن_

و تو    یشد با سرعت حرکت کن یسخت م  کمیآمبوالنس بود   نیحرکت کردم، چون ماش  یشتریو با سرعت ب دمیکش  یق یعم نفس

کمرم نشسته بود و از صورتم   ی رو  ی. عرق سردمیریکردم االنه که چپ کنه و هر دوتامون واقعا بم  یدور زدنا همش احساس م

خوب نبود. خداروشکر فعال   ی دفعه ا ه ی جانیحجم ه نیا د، یلرز ی و دستام م  دخونم باال رفته بو  نی. آدرنال ختیر ی شرشر عرق م

ساعت که با   م ینکنن و از جلو راهم رو نبندن. بعد ن دام یپ نایوربد  قیدنبالم نبود، البته اگه از طر  یبودم و کس دهیند  یسیپل

که به   ی مونده برسه به دره ا کمیرفتم و   ره . به سمت د دمیرو د گه ید ن یماش  ه یو  د یفر نیو استرس گذشت باالخره ماش  جانیه

آورد و برد سوار   رون یب نیماش  یرو از تو  ایبه سرعت اومد کنارم و تان د یشدم. فر اده یو از آمبوالنس پ  سادیشد، وا ی ختم م ایدر

 کرد.   میکه قرار بود باهاش بر  ینیماش 

  شم یپ د ی. فرختمیر  نیآمبوالنس انداختم و روش بنز ی خودم تو یالیرو همراه وسا لشیرو به اضافه انگشتر و چند تا وسا ایتان شال

تو دره، فندک رو روشن کنه و   افته یکه آمبوالنس رو هل دادم و اون خواست ب یدستش گرفت تا وقت  ی رو تو ت یبرگشت و کبر

  یدنده گذاشته بودم تا راحت تر حرکت کنه، هول دادم و وقت ی . بسم... گفتم و امبوالنس رو که تورهیبگ  شیروش بندازه تا آت

.  د یکش  یبود که شعله م  شیآت نیلحظه ا  ه یآمبوالنس انداخت و تو  یرو روشن کرد و تو   تیکبر د ی افتاد، فر ی دره م ی داشت تو

 . دآب افتا ی دره سقوط کرد و بعد چند لحظه منفجر شد و تو ی آمبوالنس تو

 

. شناسنامه و پاسپورت  دهیرو نشون م نی و جسدامون سوختن و مفقود شدن. همه شواهد ا م یکردن ما مرد یفکر م  سایپل گهید

 اشک بودن گفتم:  زیکه لبر  ییبغلم گرفتم و با چشما ی رو تو د یر کردم. محکم فرپول جو ی هم با کل یجعل

 ! ینیبب ریخ ی اله ،ی رو تو حقم تموم کرد ی مردونگ  -

 ! شهیدلم برات تنگ م نمت،یب ی م ام یداداش مواظب خودت باش! هر وقت بتونم م_

حرکت کردم.   نیماش  ی جلو نه ی از آ د ینگاه به فر ه یرفتم، سوار شدم و بعد  نیو به سرعت به سمت ماش  دمیبار پشتش کوب چند 

 شد و رفت.  نیزود سوار ماش   افته،یدردسر م یصحنه رو ترک کنه، وگرنه تو  د یدونست هر چه زودتر با ی هم که خودش م د یفر

و خودم رو دست قلبم    دمشیبخش یراحت  ن یو شهر روم! به هم ایتالیاونم تو ا شه،یشروع م ایمن و تان د یجد  یاز امروز زندگ  گهید

 سپردم... 

 

 *** 
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 (ای)تان

 

 زل زدم و با بغض گفتم:  شیمشک یتو چشما یاشک ی شغلش رو زد، فقط به خاطر من. با چشما د ی پر اشک شده بود؛ ق چشمام

 !؟ید یاالن منو بخش ی عنی... یعنی -

 موهام کاشت و گفت:  ی رو یبوسه ا  د،یبغلش کش ی زد و من رو تو  یلبخند 

گذشته توش   نکه یبدون ا می کن ی و شروع م  د یجد  یزندگ هی از گذشته باشه،  ی خوام حرف ی نم گهیتونم نبخشم؟! د ی مگه م -

 دخالت داشته باشه. فقط خودم باشم و خودت و بچه هامون...

وقت   چیو ه  میحالت باش  نیابد تو هم . دوست داشتم تادهیخوشش رو داره نشونم م ی رو یاز ته دل زدم؛ باالخره زندگ  یلبخند 

قسمت بود اون نقشه   د یرو تجربه کنم... شا د یجد  ی زندگ ه یتونستم که   ی ول  رم،یازش جدا نشم. نتونستم انتقام پدر و مادرم رو بگ 

 .مسامان باش  شیرو بکشم و االن پ

شدم و   داریب  د یگفت کمربنداتون رو ببند   ی مهماندار که م ی گرم شدن و همون جا تو بغل سامان خوابم برد. با سر و صدا چشمام

حالت دادن و شال و لباساشون رو کندن. انگار تازه از لب   رییتغ  نای. چه زود ادمیرو پر داف د مایبه اطرافم کردم که هواپ ینگاه

  ی تو مایموندم. باالخره هواپ مایام گرفت و با خنده کمربندم رو بستم و منتظر فرود اومدن هواپ خندهحرف  نیبرگشتن. با ا ایدر

. انتظار داشتم  می گرفت  یتاکس  هی و   می. با سامان چمدونارو گرفتمیشد   ادهیپ مایفرودگاه روم فرود اومد و مثل همه مسافرا از هواپ

 حرف زدن.  یی ایتالیل تعجب شروع کرد به ادر کما  یهم نتونه صحبت کنه، ول  یسیاالن سامان انگل

 گرد نگاش کردم که برگشت و گفت:  یچشما با

 شده؟!  ی زیچ -

 تعجب گفتم:  با

 !یانتظار نداشتم بلد باش  ییخدا -

 کرد.   یخنده ا تک

 ؟ یتو بلد _
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 نه!_

 تکون داد و گفت:  یسر

 کالس زبان رو دستمون افتاد.   هی بابا، پس خرج  ی ا -

 سامان شروع نکنا! _

مقدمه گردنش رو جلو آوردم   ی ب ی لیحرکتش بودم، خ نینگفت. چقدر دلتنگ ا یز یچ گهیو د  د یدستش رو دور لبش کش سامان

  نیاز ماش  کوچه نگه داشت.  هی  یجلو  یبعد تاکس کم یبوسه رو گونه اش کاشتم. که اونم متقابال برگشت و همون کار رو کرد.  هی و 

قرمز   یپنجره همه خونه ها گل ها یداد آدم توش قدم بزنه. جلو ی صفا بود... جون م با. چقد میو چمدونارو برداشت  میشد  ادهیپ

و    میرفت  ی تو کوچه راه م میحرف داشت ی جهنمم بهشت بود. قدم زنان و ب ی بود و کال به کوچه صفا داده بود. کنار سامان حت

پرواز نکردن،    م ی. از کنارشون  که گذشتکستش  یخوردن م  یدونه م نی که وسط کوچه، رو زم ییه هاپرند  یسکوت رو فقط صدا

 باهاشون نداره.   ی کار یداشتن که کس نانیانگار اطم

 

داشتم، هم دلتنگ بودم هم خوشحال، دلتنگ واسه پدر و مادرم و خوشحال به    یبیحس عج  هیشد.   یلبام پاک نم یاز رو  لبخند 

  دوارم ی. اممیزن ی لبخند م یی و دوتا میکن  ی شونه به شونه هم حرکت م می . دارمیهم شیو االن پ د یکه منو بخش یخاطر سامان

.  ستین یچاره ا  یول  شه، ید آدم نمکجا کشور خو  چیهر چند ه م،یراحت داشته باش  ی زندگ ه یشهر  نیکشور و ا ن یتو ا  میبتون

 رسوند. نجا یمارو به ا ر یدست تقد 

  ه یحرف نداشت.  ش یرونی ب یکه نما دمیخونه رس  ه ی. رد نگاهش رو گرفتم و به  ستادمیاز اون ا تیسامان، منم به تبع  ستادنیا با

و بچه هامون رو    میتوش باهم باش  میتون   یکه بازم م  ی کرد... خونه مشترک من و سامان، خونه ا  یتو دلم غلغل م  یحس خوب

 میناراحت باش  ی زیاز چ نکهی. بدون امیکه بگم و نه سامان... هر دومون صاف و ساده باهم  ارمد  یبار نه من دروغ نی... امیبزرگ کن

 و دم گوشم گفت: که قراره برمال شن. سامان خم شد  م یبترس  ییو از دروغا

 مجرم عاشق من!  یبه خونه ات خوش اومد  -

 

 از تو واسه گفتن  یخوام شروع کنم قصه ا  ی م "

 نگفتم  یشکی که تا حاال واسه ه  ی زیچ از

 بگم که سوژه حرف دلم شد  ی زیچ از



 عاشق مجرم

327 
 

 ما برگ برنده تو دلم شد  ی فردا واسه

 ما برگ برنده تو دلم شد  ی فردا واسه

 

 دم یتو رو د ی چشما یوقت   ادیم  ادمی  داره

 دم یرو ند  ییجا گهیزدم تو چشمات د  زل

 تو  یکه بگم دوست دارم ماه من  خواستم

 دم یکه نگو من از چشمات عشقو شن ی گفت

 دم یکه نگو من از چشمات عشقو شن ی گفت

 

 حرف دلمو واسه قلب تو نوشتم نیا

 تو سرنوشتم  ، ییتو یمجرم عشق، قاض من

 دل من عشقه نه شالق و گلوله  حکم

 کن مارو شبونه  ی دست خودت زندون  تو

 کن مارو شبونه  ی دست خودت زندون  تو

 فرجام% مجرم عشق(  ری)ام

 

 *انی*پا

 23:13: ساعت

 12/ 98/10: خیتار
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 : آمنه آبدارسندهینو

 : سندهینو جیپ

@ameneh_a_writer 
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