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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

 

 نید از لینک زیر دانلود کنید توا می   جلد اول این رمان رو 

www.romankade.com/1398/10/04 / ما/ - ی ا ی دن - رمان - دانلود 

 

ـِ ُخدا  ِ ِبنام ِِ ِِ ِِ 

 

 ی راخالدی#حم 

 « یغالم  یعاشقانه »عل ی انجمن رمان ها عضو

 

 مـا "جلد دوم"  اےِ یرمان: ُدن اسم

 .  یسی: عاشقانه، اجتماعے، پلژانر

 

 

 #مقدمه

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/1398/10/04/دانلود-رمان-دنیای-ما/
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    ستند؟یها ک آن

 یشوند و لحظه ا یم میکنم! هر شب مهمان خواب ها یرا هر روز حس م شانیخال  یکه جا ییآنها
 را فراموش کنم؟   ادشانیتوانم  ینم

 تر است و قلبم تنها تر...  کی! انگار شب ها تارستیمن خال یا یآن ها انگار دن  بدون

شوم هر روز و هر لحظه... اما آنها   یآشنا ترند. دلتنگشان م  ییمن از هر آشنا یاند اما برا بهیغر
   ستند؟یک

 ...ستند؟یمن هستند اما از من دورند... آنها ک  یو زندگ  ایکه انگار همه دن ییآنها  ستند؟یک  آنها

 

 _خالدے رای#حم 

. 

. 

. 

 براے ُط  ما

 ما براے  ُط 

 مـا...  انِ یِعشِق م ن یَقَشنگ َاست ا ِچَقدر

 

 

 

 

 



 دوم   یای ما جلد دن 

4 
 

 

 

 

 

همون   یذاشت یجا؟ م نیا یبچه رو چرا آورد نی! ادیو گفت: سع ستادیکنارم ا  یبا ترس و نگران   ایبرد
 مرد خب!  یجا م

   ره؟یبودم، چرا ولش نکرده بودم همون جا بم  یاز دست خودم عصبان  خودمم

 برگشتم.  ایبه سمت برد  یعصب

تونستم ببرمش   یهول کردم، تازه نم یگرفتم کم رشیز  نیبا ماش یدونم بابا، وقت  یچه م -
 .میافتاد یم ری گ مارستان،یب

 آورد و به سمتم گرفت.  رونیاز سطل آب ب  رو   سیخ  یو حوله  دیکش یپوف کالفه ا ایبرد

 . ادیبسر و صورتش رو پاک کن، برم زنگ بزنم دکترمون  یخون رو  ایباشه ب  -

رنگ و رو رفته زانو زدم و   یتکون دادم و حوله رو از دستش گرفتم. کنار کاناپه   دییسرم رو به تأ آروم
 . دمیپسر کش  یسر و صورت خون یحوله رو رو

  دیصورتش نبود،  صورت سف یرو  یکنار زدم حاال که خون   یشون یپ یاش رو از رو رهیت یقهوه ا یموها
 پرت کردم و از جام بلند شدم.    فیکث یپارکت ها یشد. حوله رو رو یم دهیو بچه گونه اش بهتر د 

 باو.  رهیبزار بم  -

 شدم.    رهیو داغون خ فیکث  اطیو به ح ستادمیپنجره ا کنار

 جا متنفرم.  نیاز ا -

 . دمیاومدم و به سمت در چرخ رونیب ال یکه به در خورد از فکر و خ یتقه ا یبا صدا 
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 تو.   ایب -

پسر   ی نهیبه سمت کاناپه رفت و مشغول معا  یهمراه با دکتر وارد اتاق شدند. دکتر بدون معطل ایبرد
دکتر سرش رو بلند   هویزدن دکتر بودم.  دیبود مشغول د  دیکه از من بع یو نگران  یشد. با کنجکاو 
 نگاهمون کرد.  یکرد و با اخم بد

 . رهیبده. ممکنه بم  یلی وضعش خ مارستانیببرمش ب  دیبا -

 زدم.   یپوزخند

 . رهیبزار بم  -

   ره؟یجا بم  نیبچه ا هی ستی! برات مهم نیپست یل یاز جاش بلند شد و گفت: خ دکتر

 باال انداختم. دکتر ملتمس به سمتم اومد. یشونه ا الیخ  یب

 گردونم.  یکه بهتر شد، برش م تشیبرم وضع یاز شما نم  یاسم مارستان،یبرمش ب  یم -

 شونه اش گذاشتم و آروم فشردم.  یرفتم و دستم رو رو کشینزد

 ؟ یاگه دورمون زد -

 شدم؟  ریبالفاصله و با ترس گفت: مگه از جونم س دکتر

 و کراوات دکتر رو مرتب کردم.   دمیبلند خند یصدا با

 گفتم. ببرش.  یچ یخوبه گرفت  -

ها پسر رو از اتاق   گاردیاتاق اشاره کردم. دکتر و باد یتو  کلیدرشت ه  یها  گاردیچند تن از باد به
 . رونی فقط برو ب ست،ی ن  یچی گفتم: االن حس ه یاومد که تند کی نزد ای بردند. برد رونیب

بسته شدن در   یصدا هیشدم. بعد از چند ثان رهیغبار گرفته خ اطی رو بهش کردم و دوباره به ح پشتم
 اومد. 

 دکتر.   یبهتره دورمون نزن -
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 د ی#سع

 

 بلند کردم.  زی م یرو یپوشه ها یدر سرم رو از رو یصدا با

 تو.   ایب -

 مبل کرم رنگ اتاق لم داد. یاومد داخل و رو  ایبرد

 کالغ ها خبر آوردند پسره امروز به هوش اومده. -

 جا.  نیا ارش ی گفتم: باشه ب الیخ  یب

 دوباره؟  ؟یبا تعجب گفت: چ  ایبرد

تکون دادم. با حرص گفت: ولش کن توروخدا، برامون   دییکه نگاهش کنم سرم رو به تأ نیا ونبد
پسره رو برا خودش نگه داره،  نیدکتر بده ا نیبه ا  یکم پول و چند تا مدرک تقلب هیشه،   یدردسر م

 م؟ یکن کارشیما چ

 جا.  نیا  ارشی تحکم گفتم: ب با

 اومد.  زیم کیجاش بلند شد و نزد  از

 ... یول -

 باال رفته نگاهش کردم.  ییرو بلند کردم و با ابرو سرم

   ؟یچ  یول -

 گن حافظه اش رو از دست داده. یو گفت: م  دیکش شیمشک  یبه موها یدست

 رو لبم نشست.   لبخند

 چه بهتر.  -
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لبخندم پر  رفت.   رونی بلند از اتاق ب  یزد و چند تا فحش نثارم کرد و با قدم ها یداد  تیبا عصبان   ایبرد
 .دم یکش یبلند شد. پوف   میگوش یکه صدا دینکش  یرنگ تر شد. طول

 زارند آدم کار کنه؟ یمگه م -

 کرد. یم  ییخودنما یگوش یدکتر رو ی شماره

 بله؟  -

 .  دیچی پ  یگوش یداد دکتر تو یصدا  بالفاصله

  ارمشیتحت نظر و مراقبت باشه. چطور ب  دیساعته به هوش اومده! با میپسر ن نیا ؟یشد ونهید -
 اون جا هان؟ 

تر   شیباشه پول ب ؟یکرد یم یکه بخاطر پول هر کار ینبود  یگفتم: مگه تو همون الیخ  یو ب  لکسیر
 جا مراقبش باش.   نیا ایدم ب  یبهت م

 .دمی بلند خند یشد. با صدا یدکتر طوالن  سکوت

 پول به مشامت خورد دکتر؟ منتظرتم.  یدوباره بو -

 پرت کردم.  زیم یرو رو یو گوش  دمیرو قطع کرد. خند  ینثارم کرد و گوش یبا حرص کثافت دکتر

 

بودند، شدم.    زی م یکه رو ییپوشه ها یتخت کردم و دوباره مشغول بررس  یبه پسرک رو ییگذرا نگاه
جا   نیاز ا  رونی ب ییجا هیبچه رو ببرمش    نیچرخ دارش به سمتم اومد و گفت: بزار ا یبا صندل  ایبرد

 شه نجاتش بده.   یم دایپ یک ی. باالخره 

 بغلش. یکه دستم بود  رو پرت کردم تو یا پوشه

 دم رو جبران کنه. یکه بابتش به دکتر م  یو پول مارستانی خرج ب یجور هی  دیحاال که زندست با -

 تونه بکنه؟ یم  کاریچ یالغر مردن یبچه  نیگفت: آخه ا با تعجب  ایبرد
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سر پسرک    یبردم و باال نمی شلوار ج بیبلند شدم. دست هام رو داخل ج  یصندل  یزدم و از رو  لبخند
 . ستادمیتخت ا یرو

 تونه جبران کنه. یخوب م -

 صورتش کنار زدم.  ی پسر کنار تخت زانو زدم. موهاش رو از رو یتکون خوردن پلک ها با

 سروش؟  -

 خنده به لبم آورد.   ایبرد یبهت زده  صدا

 سروش؟  ؟یچ... -

 اش رو باز کرد.  گهیاز چشم هاش رو باز کرد و بعد آروم چشم د یک ی یپسر ال 

 سروش جان؟ یشد  داریب -

و   یجی اش رو به تاج تخت دادم. با گ  هیجاش تکون خورد، کمکش کردم بلند شه و تک  یتو یکم
من ثابت موند. لبخند زدم و صورت گرد   یتعجب اطراف رو از نظر گذروند و بعد نگاه درمونده اش رو

 قاب دست هام گرفتم.  یرو تو دشیو سف

 به هوش اومد.  کهی باالخره داداش کوچ -

 نگار... شما... رو... ترک خورده اش رو از هم باز کرد و آروم گفت:  من... من... ا یها لب

 به خودم گرفتم. ین یغمگ ی چهره

 . نگران نباش. یو کوتاه مدت حافظه ات رو از دست داد یتو فقط تصادف کرد  ست،ی ن یزیچ -

 آغوش گرفتم.  یرو تو فش یآروم بدن نح  بعد

 . کهیداداش کوچ یچقدر من رو ترسوند یدون ینم -

 زدم و آروم آروم پشتش رو نوازش کردم.   یپوزخند

 ... زمیعز  ی کهیداداش کوچ -
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 #سروش 

 

. چند بار آروم  دید یداشتم و چشم هام تار م یبد یل یتخت بلند شدم. سردرد خ  یاز رو یکرخت با
بزرگ داخل    ی نهیآ یرفتم. رو به رو سی بهتر بشه. به سمت سرو  دمیهم فشردم تا د یپلک هام رو رو

  سشدم. ح یتخت بلند م یاز رو یبود که حالم بهتر شده بود و گاه  ی.  چند روزستادمیا سیسرو
 خودم رو...   یشناختم حت یرو نم   دیشناختم، سع ی جا رو نم نیرو داشتم، انگار ا یب یعج   یبیغر

 گفت:    یم دی. سعدمیآب به صورتم پاش  یو مشت دمیکش یآه

که  نیبود، ا یبد یل یطور باشه چون واقعا حس خ نی بودم که ا دواری" بخاطر تصادفه" و من هم ام
واقعا دردناکه  ؛یشناس   یرو نم یو کس   یبی خودت غر یخانواده    شیخودت، پ  یتو خونه  یحس کن 

 بود.

ز اتاق  که ا نیاومد، با ا ینم ادمی یزیکه چ نیرفتم. با ا رونیب  سی رو خشک کردم و از سرو  صورتم
 یخانواده  دیدونستم که با یم ایو برد دیسع یاتاق و لباس ها نیاز هم ینرفته بودم ول رونیب

 .  میباش یپولدار

برج بلند متعلق به  هیتازه تنفس کنم.  یهوا یتراس رو باز کردم و وارد تراس شدم تا کم  ی شهیش در
شدند.   یم دهید زی ر نییپا یو آدم ها  کیبودم خونه ها کوچ ستادهیکه من ا ییما بود، از اون جا

 . دمیکش قیزدم و چند بار نفس عم یلبخند

 !هیواقعا عال  یبهار یهوا -

 اومدم. رونی در اتاق به صدا در اومد. از تراس ب 

 . دییبفرما -

 با لبخند وارد اتاق شد.  دیسع

 جان؟ شده! االن حالت چطوره سروش  داریب کهی به به داداش کوچ -
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 زدم.  شی و خوش حال  ییبه خوش رو  یکم رنگ لبخند

 ممنون داداش االن بهترم.  -

 دست هاش گرفت. یذوق به سمتم اومد و شونه هام رو تو با

 . ادینم  ادتیداداش؟ خداروشکر واقعا ناراحت بودم که من رو   یباالخره بهم گفت -

که دلش  نیا یبرا ی" ول ادینم ادمیم خواست بگم "واقعا تو رو ه یبا لبخند نگاهش کردم، دلم م فقط
 نگفتم. یزینشکنه، چ

  میکن بر پی خوشت ،یساده خالص ش یلباس ها نی از شر ا دیرو به سمت کمد برد و گفت: با من
 . میغذا بخور نییپا

 خواد.  یبودن نم  پیغذا خوردن که خوشت  هیتعجب گفتم:  با

 . دیبه شونه ام کوب   آروم

 گه، بگو چشم. یداداش بزرگه م یهر چ -

 رفت.   رونی زد و از اتاق ب  یگفتم که چشمک یچشم

مارک و مختلف  یکه پر بود از لباس ها ی. از داخل کمدفشردمش  یو کم دمی به شونه ام کش یدست
رو تا   راهنیپ  یها نیو آست  دمیآوردم. لباس ها رو پوش  رونی ب ی با شلوار کتان مشک دیسف  راهنیپ هی

  یا شونهدرشت و چهار  کلیه یلی به خودم کردم. خ  ینگاه نهیآ یکردم. موهام رو شونه کردم و از تو
هم شده بودم.  دهیبودم رنگ پر ضی بودم، حاال که مر فی و ضع  یپسر الغر مردن هیتر  شینداشتم. ب

 رفتم.  رونی آروم از اتاق ب یکردم و با قدم ها سی خشکم رو با زبون خ یلب ها

 .نمیقتشه خانوادمو ببو -

. نگاهم دمیشن  یرو از سالن بزرگ م ییپچ پچ ها یرفتم. صدا  نییآروم از پله ها پا یقدم ها با
خونه   یها وارهیبود. د  یو مشک  دیسف  زیخونه شده بود. همه چ  بیعج ناتیو تزئ  یمعمار خکوبیم

  بیو غر  بیعح یبزرگ گوشه ها و سالن با گچ به شکل ها یبود. ستون ها دیو سف یکامل گچ 
 بودند.   یبود. مبل ها، پرده ها، نرده ها همه مشک دهش نیتزئ 
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 ده؟یسع  ی قهیسل نیا یعنی -

 رفتم.  کیچند سر و نگاه متعجب به سمتم برگشت. آروم نزد دمیپله ها که رس  نییپا به

 سالم. -

 کرد. کیشونه هام گذاشت و من رو به خودش نزد یاز جاش بلند شد و دستش رو رو دیسع

 .کمی سروش داداش کوچ -

  یاعضا ونیآقا نیگفتم: ا دیو بعد به من نگاه کردند. آروم کنار گوش سع دیبهت زده اول به سع همه
 خانوادمونن؟ 

باهاشون   ادیمنن، چون قراره ز یشکم گنده فقط آشناها   یکچال نیبا خنده آروم گفت: نه بابا أ دیسع
 کردم.  شونیبهت معرف   یسرکار داشته باش

من رو به   دی تا خنده ام رو پنهون کنم.  سع دمیصفت کچل و شکم گنده خندم گرفت، لب گز  دنیشن از
 سمت جلو هل داد.

 . یسر پا باش ادی ز دیسروش جان، نبا نیبش -

 به کتفم زد.  یآروم  یضربه  اینشستم. برد  ایکنار برد یمبل مشک یخجالت رو با

  ؟یبهتر -

 زدم.   یکم رنگ لبخند

 بله ممنون.  -

رو   نی فقط ا دمیشن  یاز حرف هاشون نم یزیشروع کردند به حرف زدن، چ ونیو اون آقا دیسع
 لنگه. دیکه کارهاشون بدون سع دنیسع یشرکا ونیآقا نیکه ا دمیفهم

 . دمیبه سمتم برگشت. خجالت زده خند قار و قور شکمم همه نگاه ها یصدا با

 ... من...دیببخش -
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 حرفم نصفه موند.  دی سع یخنده  یصدا با

 پسر؟  ینگفت  یزیداداش من گشنشه؟ پس چرا زود تر چ  -

 خانم سروش گشنشه. هیبلند گفت: رق یبا صدا بعد

 . هییبدم که زن سن باال صیزن تونستم تشخ یصدا از

 آمادست.  زیچشم آقا، م -

 رو نشونش بده.  یگفت: سالن غذاخور ایبا لبخند رو به برد دیسع

و دور و    لیطو زی رفتم. م یبه سمت سالن غذاخور ایاومدم و همراه برد رونی از جمع ب یدیببخش با
 رنگ از انواع و اقسام غذا ها گذاشته شده بود.  یمشک  زیم یسالن بود. رو یتو یدراز

 پژمرده و پر از چروک داشت به سمتم اومد. یرت که صو یقد بلند و الغر زن

 پسرم.  نیبش -

نداشت. فقط چند تا   یخاص  زیبه سالن انداختم. چ ینشستم. نگاه کل  زیکردم و سمت راست م تشکر
 بزرگ و مجلل.    یلیلوستر خ هیشد با  یم دهی سالن د یگوشه ها یع یگلدون بزرگ گل طب 

 که به مرغ شکم پر افتاد دوباره شکمم شروع به قار و قور کرد.  نگاهم

 قبلنا هم شکمو بودم؟  یعنی -

ران بزرگ مرغ هم کندم. با ولع و   هیو  ختمیبرنج ر ریبزرگ رو برداشتم و تند تند چند کف گ  بشقاب
 شروع کردم به خوردن.  اقیاشت

 ست.  اهوم انگار ده روزه غذا نخوردم!آخ چقدر خوشمزه -

 کندم و گوشتش رو با لذت مزه مزه کردم.   گهیران د هی دوباره

 . هیواقعا عال  -

 گلوم. یتو دی غذا پر دیسع یصدا با



 دوم   یای ما جلد دن 

13 
 

 آروم بخور همش مال خودته. -

 از چند سرفه باالخره راه نفسم باز شد.  بعد

 گرسنه... بودم.  یل ی... من... خدیببخش -

 به سمتم گرفت.  یبا لبخند به سمتم اومد و دسمال کاغذ دیسع

 دور دهنت رو پاک کن.  ایب -

 بشقاب گذاشت.  یبا چاقو و چنگال بال مرغ رو کند و رو بعد

 بخور نوش جونت، فقط آروم بخور.  -

 به گوشت خوشمزه ام زدم.  ینگاهش کردم و دوباره گاز قدرشناسانه

 . هیواقعا عال  -

 

هم   نییپا  یباال نبود؛ از طبقه  یطبقه   یاطراف رو نگاه کردم. کس  یبردم و کم رونیدر ب  یرو از ال سرم
 اومد.   ینم  ییصدا

   ست؟یخونه ن  یکس  یعنی -

 رفتم.   رونی و از اتاق ب دمیبه موهام کش یدست

 کنم؟  یکم فضول هی -

شکاک    ادیمن ز دمیشا ایهمه مشکوک بود  دیکار سع د،یخانواده، سع نیخونه، ا نینظر خودم ا به
 و مشکوک بود.  بیقدر برام عج نیکرده بودم پس چرا ا یطور زندگ نیشده بودم؛ اگه قبال هم ا

بود   نییپا یاتاق طبقه  هیآشپزخونه بود. فقط  یخانم تو هیرفتم. رق  نییو از پله ها پا  دمیکش یپوف
 ی رهیبود. دستگ یخانم کردم سرش گرم آشپز هیبه رق  یبود. دوباره نگاه دیکه اون هم اتاق کار سع 

باال رفته نگاهم  ییو ابرو شخندیکه با ن دیسع دنیو سرم رو داخل اتاق بردم با د دمیکش  نییدر رو پا
 زدم.  یکرد. داد یم
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 ؟ی! تو... خونه بوددمیترس یوا -

 مبل اشاره کرد.  یکنار خودش رو به

 . نیبش  ایب -

 مبل کنارش نشستم.  یآروم به سمتش رفتم؛ رو یهادهنم رو قورت دادم و با قدم  آب

 .دیبه پشت گردنم کش یدست

 ؟ یندار جهیسرگ گهیحالت بهتر شده؟ د -

 زدم.   یکم رنگ لبخند

 نه بهتر شدم.  -

 برداشت و به سمتم گرفت.   زیم یپوشه از رو چند

 . یوقتشه کارت رو شروع کن -

 کردم؟  یتعجب گفتم: کار؟ من کار م  با

 یکه همه  یبرد گفت: آره، کار یم  بشی مبل بلند شد و همون طور که دست هاش رو داخل ج یرو از
و شجاع   یقو شهیو مثل هم  یدن. وقتشه که کارت رو دوباره شروع کن  یخانواده مون انجامش م

 . یباش 

 ... یول  ینی آموزش هم بب یدوباره کم دیلبخند نگاهم کرد و گفت: فکر کنم با با

 .دی به شونه ام کش یدست

 .یرو بفهم   ییها زیچ هیپوشه ها رو بخون تا  یتو یاالن فقط کاغذ ها یول -

 رفت.   رونیپشتش رو به من کرد و از اتاق ب  یا گهیبدون گفتن حرف د بعد

 یبه کاغذ  یرنگ رو باز کردم، چشمم افتاد به عکس خودم. عکس رو برداشتم و نگاه  دیسف ی پوشه
 که به عکس سنجاق شده بود کردم. 



 دوم   یای ما جلد دن 

15 
 

 تهران.    یساله، محل تولد و زندگ  ۲۳سروش آرمان.  -

 که نفسم رو بند آورد.   یچشمم افتاد به نوشته ا هویزدم که   لبخند

 : قاچاق مواد، قاچاق انسان« »جرم 

 . نیزم یرو پرت کردم رو  پوشه

 ه؟یچ گهی... دنی... انیا -

 رو باز کردم و چند صفحه رو رد کردم.  یا گهید یزانو زدم و دوباره پوشه  نی زم یرو

 ساله، تهران. جرم: قتل، قاچاق مواد و انسان و...  ۴۵آرمان،   دیسع -

 رو باز کردم.   یاگهید یپوشه

 بدن.  یساله، تهران، جرم: قتل، تعرض، قاچاق مواد و انسان و اعضا ۳۰ ا، یبرد -

خانم   هیرق یپوشه ها بود حت نیبودم داخل ا دهیهفته دور و بر خودم د نیا که  ییتمام آدم ها اسم
 به جرم قتل!

 کنند؟  یم کاری جا چ نی! اسهیپل ی... پرونده هانای... انایا -

 رو بستم. پوشه

 نداره... نداره.  تیواقع نیا -

ها رو از زبون خودش  تیحرف بزنم و واقع دیرفتم تا با سع رونیاز جام بلند شدم و از اتاق ب  تند
 بشنوم. 

 خورد، رفتم. کنار پاش زانو زدم.  یسالن نشسته بود و قهوه م یکه تو دینفس زنان به سمت سع نفس

 نداره؟ آخه چطور... چطور ممکنه؟ تی داخل اون پوشه ها واقع یداداش لطفا به من بگو نوشته ها -

سروش جان. کار ما   هیواقع زیاشت و آروم گفت: همه چگذ یا شهیش زیم یقهوه اش رو رو  فنجون
 .  میگن ما خالفکار یها م  سیهمون طور که همه و پل نه،یا
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 . دیموهام کش یرو یکردم. دست  یزده نگاهش م  بهت

  یش  یو م  یگرد یبر م   تیسخت دوباره به خودت قبل   یها نیمدت کوتاه و تمر هیمطمئنم بعد از  -
 بود، کارش رو خوب بلد بود و دست راست داداشش بود.که شجاع و نترس   یهمون سروش 

 . آدم... کشتم؟ آره؟هم فشردم و آروم گفتم: منم... منم.. یچشم هام رو رو  محکم

  یبهت کار ها ،یآدم بکش  ستیهم قرار ن ندهیاالن و در آ ،یو گفت: نه... قبال آدم نکشت دیخند دیسع
 کنم، نگران نباش.  یرو واگذار م  یآسون تر

 پوشه ها اشاره کردم. به

 کنند؟  یم کار ی جا... چ نیا سه،یپل  یاونا پرونده ها یول -

کنند،   ی مثل ما که قتل و خالف م ییآدم ها یبرا یکن یو گفت: فکر م  دیبلند خند یبا صدا دیسع
  ه؟یکردن چند تا پوشه کار سخت  دایو پ دنیدزد

 افتاده از جام بلند شدم.  یو شونه هاسست   ی. با پاهادمیرو محکم گز لبم

 اتاقم. یرم... تو یمن م -

 .مچ دستم رو گرفت  دیسع

 دارم.  ازیبهت ن یفکرات رو بکن، وقتشه به کارت برگرد -

آروم و شل از پله   یاز کنارش رد شدم. با قدم ها یآوردم و بدون گفتن حرف  رونی رو از دستش ب مچم
  جی. سرم گدید یچشم هام هنوز تار م یول  دمیکش قیها باال رفتم و وارد اتاقم شدم. چندبار نفس عم

و پخش   رفت یاهیبر نداشته بودم که چشم هام س یگرفتم، اما هنوز قدم واریرفت دستم رو به د  یم
 شدم.   نیزم

 

*** 
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 بچه هنوز حالش خوب نشده! نیا ،یگفت  یم بعد بهش  یداد یبهش فرصت م  گهیکم د هیکاش  -

جواب  یا گهیکس د چیه ای دی زد اما از طرف سع  یداشت حرف م یبود که عصب  ایبرد یصدا نیا 
 ستادهی سرم ا یباال ای کنار تخت نشسته بود  و برد د یپلک هام رو باز کردم. سع ینگرفت. آروم ال

 بودم.

 سروش جان؟ -

 رمق نگاهش کردم.  یب یچرخوندم و با چشم ها د یرو به سمت سع سرم

 اد؟ یبه دکتر بگم ب  ؟یخوب  -

 گفتم: نه...  آروم

 گرفته ام باعث تعجبم شد، مگه سرما خوردم؟  یصدا

 ! یسوخت یتب م  یتو یو داشت یهوش بود  یروز کامل ب هیموهام رو نوازش کرد و گفت:  یکم دیسع

 . دیرو بوس میشونی نگاهش کردم. پ نینگفتم و فقط غمگ یزیچ

 استراحت کن باشه؟ یکم -

 .  رونی ب میبر  ایگفت: ب ایتخت بلند شد و رو به برد یرو از

 سرم بود.   یرفت. نگاهم به سرم باال رونی حرف ازم فاصله گرفت و از اتاق ب  یو ب   دیرو روم کش پتو

 اون حرف ها خواب نبود؟  یهمه  یعنی -

 . دیچشمم چک یاز گوشه  یاشک قطره

 فکر نکن سروش، فکر نکن، فقط بخواب.  -

 حرف رو با خودم تکرار کردم تا باالخره چشم هام گرم شد و دوباره خوابم برد.  نیقدر ا نیا

 کرده بود نگاه کردم.  ی بود و موهاش رو رنگ شراب دهی پوش  دیقرمز و شلوار سف  راهنی که پ یپسر به

 موهام رو کوتاه کنم. یخوام کم یخب من فقط م  -
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 زد.  ییدندونما لبخند

 سفارشت رو کرده. دیآقا سع زم،ی نگران نباش عز -

 زنه؟«  یقدر دخترونه حرف م نیهم رفت. »چرا ا یطرز حرف زدنش صورتم تو از

 پوشوند.  یدی سف یرو با پارچه  نهیآ

 مگه من عروسم؟ ؟یرو پوشوند نهیعه! چرا آ -

 .زمی عز  یل ترعروس خوشک  هیو گفت: از  دیخند

 .دیگرد نگاهش کردم که دوباره خند یچشم ها با

 کردم. یشوخ  -

 رو برداشت.   یک ی بار یو شونه   یچیق

 چشم هات رو ببند و خودت رو به دست داداشت بسپار.  -

 شوما...«  یما هست یآبج  یتر جا ش یزدم. » ب ییدندون نما لبخند

 هام رو بستم و خودم رو به دستش سپردم.   چشم

 رنگ خفه کرد، باالخره کارش تموم شد. یبو یو من رو تو دیموهام رو کش  یکه کل نیبعد از ا 

 تموم شد.  -

موهام رو کوتاه   ی گفتم: مگه من نگفتم فقط کم تیو چشم هام رو باز کردم و با عصبان دیکش یپوف
 کن؟ 

خودم چشم هام  دنی. با ددمیچرخ نهیکنار زد، با حرص به سمت آ رو نهیآ یرو  یزد و پارچه   لبخند
و کوتاه شده بود. ابرو هام مرتب شده بود و مدل  یرنگم حاال مشک یبلند و قهوه ا یگرد شد.  موها

. همون بودن  یاز اون صورت بچه گونه و معصوم خبر گهیداد، د یتر نشون م یام رو جد  افهیموهام ق
و  دهیسفارش آقا سع نیبا همون لحن و طرز حرف دخترونه گفت: ا  نایس طور که محو خودم بودم

 لباسا! نیطور ا نیهم
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 دهنش انداخت.  یتو یبغلم انداخت و آدامس ینگاه کردم، لباس ها رو تو نای دست س یکاور تو به

 برو اتاق پرو بپوش.  -

رنگ همراه با    یمشک شرتیت هیشدم و کاور لباس ها رو باز کردم.   شگاهیداخل آرا کیاتاقم کوچ وارد
لباس ها مارک و اندازه  یرنگ داخل کاور بود. همه  یساده و شلوار کتان مشک  یکت چرم مشک هی

 بود. 

 رو بپوشم؟    نایا یعنی -

 زدم.  ینگاه کردم، لبخند نهیآ یو خودم رو تو دمیها رو پوش  لباس 

 چقدر عوض شدم!  -

 .دمی که به شلوار وصل کش ی ک یبار  ریه زنج ب یدست

 رو برام انتخاب کرده؟   نایا دیواقعا سع -

 شروع کرد به دست زدن.  دنمیبا د  نایاومدم. س رونیتنم مرتب کردم؛ از اتاقم ب  یو کت رو تو دمیخند

 ! یشد پیخوشت  یلیخ  زمی عز یوا -

 بزنم.  یتونستم لبخند زورک فقط

 کنم؟  میچقدر تقد -

 .یخودمون یبه بعد مشتر نیو گفت: قبال حساب شده پسر، تو از ا  دیخند

 .تند سرم رو تکون دادم تند

 باشه ممنونم. -

رفت لباس    ادمی یزدم، حت  رونی اما مجهز ب کیکوچ شگاهیرو برداشتم و با دو از آرا میمشک یکوله
 خودمو بردارم.  یها

 بود؟ یجور نی پسر چرا ا نیا اخدای -
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 رنگ نگاه کردم.   یمشک یبه خودم اومدم و به پورشه   ینیش بوق ما یصدا با

 اوه ال ال! -

 رو برام باز کرد.  نیشد و در عقب ماش  ادهیپ  نیاز ماش یکلی رفتم که مرد بزرگ ه  نیسمت ماش به

 آقا.   دییبفرما -

 مشهور شدم!« هویچند برابر شد. »چه  تعجبم

 اد«یوضع خوشم م نیلبم نشست. »از ا یرو  لبخند

طرف. صدام رو صاف کردم و   هینشستم و کوله ام رو پرت کردم   نیعقب ماش  ی کردم و صندل  یتشکر
 رو به اون مرد گفتم: من واقعا تشنمه!

 . دینگاهم کرد و بعد گفت: چشم آقا، چند لحظه صبر کن یکم مرد

  ری زدم ز بلند یبود رفت. با صدا ابونیکه اون طرف خ  یشد و به سمت فروشگاه ادهی پ نیاز ماش  بعد
 خنده.

 شده!  لمایف نیمثل ا اد،ی... واقعا خوشم م ولیا -

 .دمیکش  قیبردم و  چند نفس عم رونی ب  نیدادم و دستم رو از ماش نییرو پا   نیماش یشهیش

 بشم و کارم رو شروع کنم... یانگار وقتشه همون سروش قبل  -

که  ارم یب  رونی مبل ها و خواستم کت چرمم رو از تنم ب  یسالن که شدم کوله ام رو پرت کردم رو وارد
 کنه. لبخند زدم و سالم کردم.  یپله ها با لبخند نگاهم م  یاز باال دیسع دمید

 ؟یکرد  پیخوش ت  نمیب یم  ،یسالم خوش اومد -

 . دمیبه موهام کش  یو دست دمیخند

 ...گهیبله د -
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دست گرفت و با لبخند سر تا پام رو از نظر   ی. شونه هام رو تواومد و به سمتم اومد نییپله ها پا از
 گذروند. 

 . یسروش واقع یاالن شد -

 زد.  یچشمک

 . یمخ دخترا رو بزن یتون یم گهیاالن د -

  یدوباره کم دیمبل نشست و به کنار خودش اشاره کرد. کنارش نشستم که گفت: با یکه رو دمیخند
 ... یبا تفنگ کار کن  یری بگ ادیو   ینیآموزش بب 

 . دمیحرفش پر وسط

 کشم. یرو نم   یمن کس -

دفاع   دیبا ،یالزمه که کار با تفنگ رو بلد باش  یول  یرو بکش  یکس  ستیلبخند گفت: نه الزم ن با
 . یاز خودت دفاع کن  یتا بتون یریبگ  ادی یشخص

  نیهمچ ای یادار یمن فقط... فقط کار ها یعنیشه من...  یو من من گفتم: خب... نم  ینگران  با
 انجام بدم.  یزیچ

 . دیبه موهام کش  یخنده دست با

 .ی هم انجام بد گهید یکه کار ها یمجبور یالبته، فقط گاه -

 . دمیکش یآه

 باشه.  -

 گرفت.  یآورد و شماره ا رونیب  بشی رو از ج  شیگوش

 باال.   ایب -

   ن؟«یرو قطع کرد. با تعجب نگاهش کردم. » هم  یگوش بعد



 دوم   یای ما جلد دن 

22 
 

 کنم. یم یرو بهت معرف یک ینگاهم کرد و گفت: االن  دیسع

وارد شد و    یکل یدر سالن باز شد. پسر قد بلند و درشت ه  ،یکه من مردم از کنجکاو قهیاز چند دق بعد
 تر اومد. کینزد یکوتاه میبعد از تعظ

 سالم. -

کار   انه،یپسر اسمش پو نیبه پسر اشاره کرد و گفت: ا دی ون دادم. سعسالم تک  یسرم رو به معن  آروم
 هیمونه و  ی کنارت م شهیبده. هم ادی  یانداز ریو ت یتونه بهت دفاع شخص  ی. مهیبلد و حرفه ا

 شه.   یدستت م یتفنگ تو  ییجورا

بهش اشاره کرد که بره. پوکر   دی رو بر انداز کنم که سع ان یگفتم و خواستم با دقت تر و بهتر پو یآهان
 ؟ یبپرس  یهست بخوا یزی گفت: چ دیبه راه رفته اش نگاه کردم که سع

 ذوق به سمتش برگشتم. با

 م؟ یندار یما آلبوم عکس خانوادگ -

 خانم آورده بود رو برداشت و گفت: نه چطور؟ هیقبل رق  قهیکه چند دق یفنجون قهوه ا دیسع

 .نمی خودم و خانوادمو بب یخواستم عکس ها یگفتم: عه؟ مگه ممکنه؟ من م تعجب با

 گذاشت و به سمتم برگشت.  زیم یفنجون رو رو دیسع

هر   میمجبور یحت ی. گاه ینه آلبوم م،یاز خودمون داشته باش یعکس  میتون یکه نه م هیکار ما جور -
خونه هامون رو عوض   میمجبورهر ماه  م،یهامون رو عوض کن  مکارتیها و س یبار گوش کیهفته 

و با عجله از خونه هامون  عیاون قدر سر میمجبور یو گاه میفرار دار یچمدون آماده برا شهیهم م،یکن
 . می که فرصت برداشتن چمدون و آلبوم عکس رو ندار میو فرار کن  میبر

ناراحت شدم.   یخب من کم یزد، حرف هاش درست بود ول   یحرف ها رو م ن یداشت ا یجد  یلیخ
 یادیز یگفتم که از جاش بلند شد و گفت: شامت رو بخور و استراحت کن، فردا کار ها یآروم یباشه 

 .یانجام دادن دار یبرا



 دوم   یای ما جلد دن 

23 
 

فراموشم شد. به سمت آشپزخونه   ایگفتم و با ذوق از جام بلند شدم. باز اسم غذا اومد من دن یچشم
 از پشت سر، لبخند به لبم آورد.  دیسع یخنده  یدم که صداپرواز کر

 

 

 #ماکان  

 

 چشمش رو پاک کردم.  یو اشک گوشه  دمی مامان کش یرو رو پتو

 دم. یمامان، قول م می کن یم  داشیحتما پ  -

 تر رفتم. کی که ماهک رو بغل کرده بودند. نزد انایاومدم که چشمم افتاد به آتنا و ک رونیاتاق ب  از

 شده؟ ماهک حالت خوبه؟ یچ -

 از جاش بلند شد و به سمتم اومد. هیگر با

 یکار هیافتاده باشه. داداش لطفا   یماهان اتفاق بد یترسم برا یم  نم،یب یبد م  یداداش من خوابا -
 کن.  داشیبکن، لطفا پ 

 آغوش گرفتم.  یو لرزونش رو تو فینح بدن

 . میکن یم داش ینگران نباش. پ  زمی عز میکن یم  داشیپ -

ماهک رو به سمت اتاقش   انایو ماهک رو به اتاقش ببره. آتنا هم همراه ک ادیاشاره کردم تا ب  انایک به
 رفتم. کی دست هاش گرفته. نزد نی چشمم افتاد به هاکان که سرش رو ب دم؛یکش  یبردند. آه

 ؟ یهاکان خوب  -

 قرمز نگاهم کرد. یها رو بلند و با چشم  سرش
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. کجاست؟ اون بچه کجا رفته؟ کجا رو داره آخه؟ دو ماهه... ستیازش ن  یماکان، خبر ستمیخوب ن -
 دو ماه که رفته؟ 

 . ستادیجاش بلند شد و رو به روم ا از

 چیچرا ه  م؟یبگرد دیبا گهی کنه. کجا رو د داشیهم نتونسته پ سیگشتم، پل یهر جا رو که بگ -
 ست؟ یازش ن ینشون

و ترس   ی خودم داشتم از نگران  ی داشتم که به هاکان، ماهک و مامان بگم؟ وقت  یگفتم؟ چ یم یچ
  کاریرفته؟ داره چ ی! کجا رفته؟ با ک ستی از ماهان ن ینشون و خبر چیبعد از دو ماه ه  یمردم! وقت یم
 ارهظر بدم. دوبمنت یچشم ها نی تونستم به ا یهم نم ی جواب  چیدونستم و ه  ینم  یچ یکنه؟  ه یم

 وقت... هیگم... نکنه... نکنه... یکه هاکان با بغض گفتم: م  دمیکش یآه

 لب هاش گذاشت.  یام رو رو اشاره  انگشت

 که...  یکه... تا وقت یاصال نگو. تا وقت س،یه -

 رو قورت دادم.  بغضم

 هی. من مطمئنم ستشین گهیکه د یبگ  یحق ندار نم،یجونش رو نب   ینکرده جسم ب ییخدا یتا وقت  -
دونم که  یساده و مظلوم م  یبچه  هیافتاده. اون هنوز بچست،  ری گ ییجا هیشهره،  نیهم یتو  ییجا

 گه.  یبهم م نویجاست، قلبم ا نیهنوز ا

  داشیدوباره و دوباره، پ م،یگرد یتکون داد. با بغض گفت: دوباره م  دییتند تند سرش رو به تأ هاکان
 . میکن یم

 م. زد  یکم رنگ لبخند

 آره...  -

 .«دیبا م،یکن داشیپ دیچشمم رو پاک کردم.  »با یرو از هاکان گرفتم و اشک گوشه  نگاهم
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 #سروش 

 

با سرعت به سمتم اومد و مشتش رو حواله ام کرد که با هر دو دست مشتش رو دفع کردم و   انیپو
 کرد. یبه پاش زدم. عقب رفت و تک خنده ا  یلگد

 . یکن  یکه از خودت دفاع م نهیمهم ا یول  یکن یاختراع م  دیجد یها زی خوبه... خودت چ -

  یدستم رو رو یتأسف تکون داد و به اسلحه اشاره کرد. تند یاز رو ینگاهش کردم که سر  مغرور
 شکمم گذاشتم.

 چقدر گشنمه. بعدا باشه؟  یوا -

ام رو از پشت   قهیبزرگش  یکه با دست ها رونی رو بهش کردم و خواستم از سالن بزرگ برم ب پشتم
 گرفت. 

 . ای هنوز مشکل داره. نترس ب تی انداز ریت  یخوبه ول ت یدفاع شخص  -

. ستادمی قرمز روش بود ا ینقطه هیکه  یتخته ا هیچند متر یرو به رو و تو زون یآو یلوچهلب و   با
. با حرص گفتم: برو کنار، با اون قد بلند و  ستادیلرزون داد و پشتم ا یاسلحه رو به دست ها انیپو
 کنم مورچم.  یحس م  یستیا یپشتم م یگندت وقت  کلیه

 و دستم رو گرفت و گفت: دقت کن.  دیخند

آروم گفت: نترس، آروم   انیماشه قرار دادم. پو یدستم گرفتم و انگشتم رو رو یرو محکم تو اسحله
 باش فقط آروم باش. 

گلوله به کجا   نمی. با ذوق چشم باز کردم تا بب کیو بعد شل دمیو ماشه رو کش   دمیکش یق یعم  نفس
 تخته اشاره کرد.   ی هینگاه کردم که به پا  انی. به پو دمیند یزیتخته چ یخورده که اصال رو

 اوه... -

 اش خورده بود.   هیتخته به پا یبه جا گلوله
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 کم مونده بود! هی -

 زد.  یپوزخند انیپو

 کم چقدره؟  هیتو  یبرا -

 جونم.  انیگفتم: بد عنق نباش پو لوس

 و گفت: بسه، دقت کن. چشمات رو هم باز کن.  دیخند

ته   یقرمز رنگ بود ول ینقطه  یدستم گرفتم. نگاهم رو ی و با دقت اسلحه رو تو ستادمیصاف ا  دوباره
و   دمیخوب نباشه. ماشه رو کش  میانداز ری شد ت یترس بود که باعث م نیدلم هراس داشتم و هم

 . بازم هم نخورد. داد زدم.کیشل

 ! یلعنت -

 کردم.    کیدوباره شل تی حرص و عصبان با

 ! یلعنت -

 یپرت کردم. با صدا نیزم یکردم و بعد از تموم شدن گلوله ها تفنگ رو رو   کیو دوباره شل   دوباره
زد. به تخته نگاه کردم که چشمم افتاد به   یداشت برام دست م انیدست زدن سرم رو بلند کردم، پو

 .  دمی. با ذوق خنددو تا از گلوله هام که به هدف خورده بود

 باالخره! ولیا -

 شونه ام گذاشت.   یدستش رو رو انیپو

 یگاه  یآرامش خوبه ول شهی وجودت پرورش بده. هم یرو تو تی ترس، خشم و عصبان یبه جا -
 . یشه کار درست رو انجام بد  یخشمه که باعث م

 حرفت درسته؟ نیا یتعجب گفتم: مطمئن  با

 . دیبه شونه ام کوب یک یبار پلک زد و بعد محکم  چند
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. مطمئن باش که اگه داداشت تهیواقع هی نیکار ما ا یگشتاخ. معلومه درسته؛ تو یخفه شو پسره  -
  یوقت کار هاش رو بهت نم چیه ، یترس یو م یکار ها رو با آرامش حل کن  یخوا یبفهمه که م

 سپاره. 

 شلوارم بردم.  بی ج  یهام رو تو دست

 . دمیباشه، فهم -

 در سالن بزرگ ورزش اشاره کرد.  به

 .یاستراحت کن  یبر یتون  یم -

فکر بودم که اخر   نیا یرفتم و تو ی رفتم. از پله ها باال م رون ی مشغول از سالن ب  یکردم و با فکر تشکر
 . دیچی راهرو پ یزرشک پلو تو  یشه که بو  یم یو عاقبتمون چ

 آخ جون! -

شه   یخانم گفتم: م هیتند کردم و وارد خونه شدم و با سرعت به سمت آشپزخونه رفتم و رو به رق پا
 د؟ یزی بشقاب بر هیمن  یبرا

  یتو دیسع یزدن کار هاش بودم که صدا دیگفت. با ذوق مشغول د یخانم با خنده چشم هیرق 
 . دیچی آشپزخونه پ

 !یشکمو، سر و تهت رو هم کنن تو آشپزخونه  یپسره  -

اومد  یکه انگار آشنا م ییصدا هی گه،ید یصدا هیاما با  دیچ یسرم پ  یتو دیحرف سع نیلحظه ا کی
به سمتم  د یگرفتم. سع یغذاخور  زیرفت، دستم رو به م ی اهیشناختمش. چشم هام س یمن نم  یول

 اومد و بازوم رو گرفت. 

 ؟یخسته شد  ادیانگار ز ؟یشد؟ خوب  یچ -

 نبود.   دیسع  ینگاه کردم، مطمئنم صدا  دیبه سع یجی گ با

 سروش؟  یخوب  -
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 زدم.  یخودم اومدم و لبخند کم رنگ به

 رفت.   یاهیچشم هام س ی. فقط کم ستین  یزیاره، آره خوبم. چ -

 . نمیبش  یصندل ی کمکم کرد تا رو دیسع

 غذات رو بخور و برو استراحت کن.  -

 دم. ش رهیخ  زیم یخوش رنگ رو  یگفتم و به زرشک پلو یا باشه

  اد؟«ی نم ادمیبهم گفته؟ چرا  نویا یقبال ک  یعنی »

 شدم و شروع کردم به خوردن غذام. الشیخ  یفعال ب  نی هم یرو نگران کنم برا  دیخواستم سع ینم

پولدار دور هم جمع شده بودند و   ی و چند تا از کله گنده ها دینشسته بودم. سع یگرد بزرگ زی م پشت
 دیسع هویبرد که  یداشت خوابم م  گهیزدند. د  یکه امروز قرار بود برسه، حرف م یدرمورد محموله ا

  تیمأمور هی! اون برگشته و امشب قرار دیشناس  یرو به من کرد و گفت: همتون برادرم سروش رو م
 رو انجام بده. 

 مه داد. من زد و ادا یبه صورت بهت زده  یلبخند

 سپارم.   یاگه کارش رو خوب انجام بده رسما نصف کارام رو دستش م -

 تونم کار دخترا رو دستش بسپارم.  یو گفت: صورتش اون قدر خوبه که صدرصد مطمئنم که م دیخند

 خبر ندارم؟«  یزیچرا من از چ ت؟ی کدوم مأمور ه؟یچ گهیکار دخترا د »

کردم. با   یمن فقط داشتم با تعجب نگاهشون م ی ول  کردند دییهم با لبخند حرفش رو تأ هیبق
 یداشت نگاهم م یبود با لبخند مهربون  انیشونه ام به پشت سر نگاه کردم، پو یرو ینشستن دست

  یلیخ  انیمدت با پو نی. ادمیکش یقیزدم و نفس عم  یمن کنارتم. لبخند کم رنگ یعنی نیکرد. ا
شوخ و خوش رو    یلیکه چند سال از من بزرگ تر بود باهاش راحت بودم خ  نیشده بودم، با ا  یم یصم

 بود. 

خودم بلند    یصندل ی. از رومی موند یباق  انیو پو دیاز تموم شدن جلسه همه رفتند و من، سع بعد
 نشستم. دیسع کینزد ییشدم و جا
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 کدوم دخترا؟ ؟یتیداداش چه مأمور -

و خوب   ومدین شی پ یاگه مشکل ،یامشب رو انجام بد  تی مأمور دیفعال با ،یک ی  یک یو گفت:  دیخند
 . میزن یاون موقع درمورد دخترا هم حرف م یرفت  شیپ

گذاشت.   زی م یرو رو یپوشه ا گاردیهاش اشاره کرد. باد  گاردیاز باد یکیبپرسم که به  یسوال خواستم
 به حرف اومد. دیبا عجله پوشه رو باز کردم. اسم چند نفر و عکس هاشون داخلش بود. سع

 بعد رو باز کن. یصفحه  -

 خارج از شهر قرار داشت.  یکاره بود که انگار تو مهیساختمون ن هیرو باز کردم؛ عکس  گهید ی صفحه

 . یکن  داشیبرام پ  دیوش، باخوام سر   یساختمون رو م نیاطالعات درمورد ا ینقشه و همه  -

 هام گرد شد. چشم

 من؟  ؟یچ -

 شبانه. یساده  هیدزد هیپسر،    ستین  یزیو گفت: آره، چ دیخند دیسع

 دهنم رو قورت دادم. آب

 ...دی حتما من... با یعنی -

شرکا   شی که پ یدون  یم ؟یداداشت رو سر افکنده و شرمنده کن یخوا یشد و گفت: م  یجد دیسع
 رو کردم!  فتی تعر یادیز

 بگم که از جاش بلند شد. ی زیباز کردم تا چ  دهن

 . دیسروش، با یانجامش بد دیبا -

 بهت تنها گذاشت.   یرفت و من رو تو رونیب ک یاز اتاق ساکت و تار  گاردشیهمراه باد بعد
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  یاز پله ها باال م یکی اون تار یلرزون تو  یو با قدم ها  دمیکش یم  قیو پشت سر هم نفس عم تند
 جام خشک شدم.   یشونه ام نشست تو یکه رو یبا دست رفتم.

 ه؟یک... -

 . تونه باشه پسر؟ آروم باش  یم  یپوکر گفت: ک  انیپو

 باشه تکون دادم و به سرعت قدم هام افزودم.    یرو به معن سرم

 برگشتم. انیبه سمت پو یبا ترس و نگران   دوباره

 ره؟ی م یگم اون نگهبانه نم یم -

 هوشش کردم.  یبا حرص گفت: نه... نه فقط ب انیپو

 خشک و ترک خورده ام رو به دندون گرفتم. یها لب

 ؟ یچ نای پس دورب -

 . دیکوب  میشونیانگشت به پ  با

 . یکه فکر کنند دزد نیا یبرا  ؟یرو سرت انداخت هیچ اهی س یپارچه  نیپس ا -

 تند سرم رو تکون دادم که به سمت جلو هلم داد. تند

 ون اتاقه. برو، ا -

گرفت و بعد از   یتالیج ید شیصفحه نما یرو رو به رو یدستگاه انیپو م،یستادیدر اتاق ا یبه رو رو
 در اتاق باز شد. قهیپنج دق

 ه؟ یاصال اسمش چ ؟یدستگاه از کجا آورد نیا ول،یا -

 من رو به داخل اتاق هل داد. انیپو

 بعدا. -

 بزرگ و پر از پوشه رفتم. زی به سمت م زونیآو یلب و لوچه  با
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 ناست؟ یا نیب  یعنی -

کار با لب   قهیآورد، بعد از ده دق رونی رفت و لب تاب خودش رو از کوله اش ب وتریبه سمت کامپ  انیپو
 باالخره به حرف اومد. زی م یرو وتریتاب و کامپ

 خاموش شد، حاال بگرد، همه جا رو با دقت بگرد.  نایدورب  -

مشغول  ان یوشن کردم و با دقت تمام، کشو ها و پوشه ها رو گشتم. پورو ر کمی کوچ یقوه  چراغ
 داخل اتاق بودم.   یقفسه ها  یهک کردم گاو صندوق بود و من  اما با سرعت و تند در حال بررس 

به داخل   یتونست رمز در رو باز کنه، به سمتش رفتم و نگاه  انیساعت گذشته بود که پو میکنم ن فکر
 گاو صندق کردم. 

 همه پول! نیاو، او -

 آورد. رونیکاغذ ها و پوشه ها رو ب  انیپو

 رو نگاه بنداز. نایا -

 هویکاغذ گرفتم، چند کاغذ رو جا به جا کردم که  یدهنم گذاشتم و نورش رو رو  یقوه رو تو چراغ
از کاغذ ها که اسم همون ساختمون و عکس همون ساختمون روش بود، با ذوق   یکیچشمم افتاد به 
 داد. یاون ساختمون رو نشون م ینگاه کردم که نقشه  رشی به چند تا کاغذ ز

 خودشه! -

 به کاغذها کرد.  ینگاه کوتاه  انیپو

 .میبر ای اره، ب -

 سر راهمون سبز شد.  میبودکرده  هوششیکه ب  یهمون نگهبان هویکه  رونیب  میاز اتاق بر میخواست

 ! اخدای -

 اومد.  کینزد نگهبان

 کارتون تمومه.  گهید -
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اسلحه اش رو   انیکنم. پو سیبود خودمو خ  کیشد.  از ترس نزد ی م دهیاز پله ها شن ییپاها یصدا
 به سمت نگهبان گرفت.

 گمشو از سر راهم برو کنار.  -

 .دی ماشه رو کش  انیتکون نخورد. پو یبود ول دهی که ترس نیبا ا  نگهبان

 ...کهی گمشو مردت -

. من اون جا بهت زده بودم و خشکم  خورد   ییرو به رو  واریو گلوله به د دیدراز کش نیزم  یرو  نگهبان
 هلم داد. انیزده بود، پو

 .میندار یراه فرار انیبرو از پنجره بپر، دارن از پله ها م -

 خودمو پرت کنم؟  یخوا یم  ؟یگرد گفتم: چ  یتعجب و چشم ها با

 کالفه من رو به سمت پنجره برد.  انیپو

 شه، زود باش.   ینم تی زیچ ست، ین  ادیارتفاعش ز -

 ترس گفتم: عمرا.  با

 زد. داد

 شن!  یتر م کیدارن نزد ن،ییزود باش بپر پا  -

 . ستادمیپنجره ا ی لبه

 شکنه!  یدست و پام م -

 داد زد. انیپو

 بپر...  -

 .  نییبسته خودم رو پرت کردم پا یدهنم رو قورت دادم اشهدم رو خوندم و با چشم ها آب

 آخ... -
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بلندم کرد و دنبال خودش من   نیزم  یو دستم رو گرفت و از رو دیپر نییپا انیبعد از من پو  باالفاصله
 کردم.  ی. احساس درد نمدیرو کش

 شد؟  ینم دهید یجور  نیاون قدر ارتفاعش کم بود؟ پس چرا از باال ا یعنی -

 ؟ یکنم؟ نکنه پاهام شکستن؟ دستام چ یحس نم  یترس گفتم: نکنه االن گرمم و از ترس درد  با

 خفه شو...  قهیبا حرص گفت: دو د انیپو

 ی. باالخره وارد کوچه ادیکش یو من رو هم مثل عروسک دنبال خودش م دیدو یسرعت داشت م با
 .میقراضمون داخلش بود، شد نیکه ماش

 .وار شو زود باش س -

از  رون ی زد. چند تا از اون آدم ها ب رونیبا سرعت نور از کوچه ب انیشدم؛ پو نیسوار ماش  یتند
  نی و سه نفرشون سوار ماش دنیما به سمتمون دو نیماش دنیگشتند، با د یساختمون دنبالمون م 

 شدند و دنبالمون راه افتادن.

 دنبالمونن!  -

 زد.  یپوزخند انیپو

 نگران نباش.  -

رفت تا   یم ابونیبه اون خ ابونیخ نیکوچه به اون کوچه، از ا نیتر کرد و از ا شیرو ب   سرعتش
 طور هم شد.  نیگممون کنن و باالخره هم

 . دمیکش  یدادم و نفس راحت  ی ام رو به صندل هیتک

 بود سکته کنم! کیآخ نزد -

 بود... یعال جانشی ه یو گفت: ول دیخند انیپو

 کردم.  یخنده ا تک

 کجا بود! جانی ...م به خودم بابا، هنیبود ب...ر  کینزد  جان؟یه -
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 لب منم نشست.   یلبخند رو  ان،یبلند پو یخنده  با

 کردم.   دیرو به سمت سع  روم

فرار   یوحش  یشجاع از دست اون مرد ها  یلیو خ  دمیاصال نترس ه؟یبود، ترس چ  یکارم عال گهیبله د -
 کردم. 

 اشاره کردم.  انیپو به

نکرده   یبزرگ دزد یکنه، فکر کنم تا االن جز خالف ها س ی بود خودشو خ کینزد چارهی ب انیپو نیا -
 قدر استرس داشت که نگو.  نیبود ا

 به خودم اشاره کردم.   مغرور

 رو فقط بزار برا خودم.  ایدزد -

بود و   نیی سرش پاهم  انیو پو  دیخند یبلند به چاخان و چرت و پرت هام م   یداشت با صدا دیسع
از جاش بلند شد و به سمت اومد؛   دیاز قهوه ام رو خوردم. سع یو قلپ دمی. خنددیلرز یشونه هاش م 

 مبل نشست.  یکنارم رو

 کارت واقعا خوب بود.  -

 زدم.   لبخند

 کمم چاخان کردم... هی یول -

 . دیدوباره خند دیسع

 یجا هی ی بر دی. امروز رو استراحت کن، فردا بادیکه نقشه رو آورد نیدونم اشکال نداره، مهم ا یم -
 .گهید

 جا برم؟   نیتعجب گفتم: از ا با

 تکون داد. د ییسرش رو به تأ آروم
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از کار هام رو بسپرم   یک یخوام   یکم از شهر دور تره. م هی گه،ید یخونه  هی ی مدت بر هی دیآره با -
 دست تو. 

 بد و خطرناک نباشه!  یلیوقت خ  هیهوم؟  یهول گفتم: چه کار با

 لبخند از جاش بلند شد. با

 . دیخر یبر انیبا پو یتون  یم ینگران نباش. اگه خواست -

 زدم.   یگل گشاد لبخند

 .ولیا -

 رفتم.  انیبه سمت پو یرفت و من تند رونی از هال ب دیسع

 ...امیبرم لباس عوض کنم و ب -

از   دیسف  شرتیت  هیو  نیشلوار ج  هیعجله به سمت اتاقم رفتم و وارد شدم. در کمدم رو باز کردم و  با
  راهنیپ  هی یآن میتصم هی یبه خودم نگاه کردم و تو  ی. کمدمشونیپوش یآوردم و تند  رونی کمد ب

 لبخند رو لبم نشست.  دمش،یآوردم و پوش رون یاسپرت هم ب نیج

 شد.  یاوک -

 زدم.   رونیرو برداشتم و از اتاق ب  میپول و گوش فیباال مدل زدم و ک  رو به سمت موهام

 ان؟ یپو -

 هال نبود.  یتو انیپو

 کله خر.  یرفت؟ پسره  یعنیعه!  -

 کنار گوشم گفت: واقعا کله خره.  یکی

 ... یلیخ  ،یل یغلظت گفتم: خ با
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 انیپو دم؛ یبود. با هول به پشت سر چرخ  انیپو یبه صدا هیچشم هام گرد شد، چقدر صدا شب هوی
 کردم.  یکرد. تک خنده ا یباال رفته نگاهم م یابرو هیداشت با 

 گشتم. یداشتم دنبالت م ؟ییجا نیعه ا -

 زد.  یپوزخند

 .یگشت یدنبال منه کله خر م  یدونم داشت یآره م -

 شدم. زونی به بازوش آو مظلوم

  یهم پسر خوب یلیخ  یل یخ یستی ، تو اصال کله خر نکردم یم یبه جون خودم و خودت داشتم شوخ  -
 .یهست

 رو از خودش جدا کرد. من

 پرو!  یگمشو پسره  -

 یدر رو بست و من شالپ با کله رفتم تو هویسمت در سالن رفت که منم با خنده دنبالش رفتم که  به
 در.

 ! دیمخم پوک یوا -

 ؟یاومد ی دنبالم م یگفت: عه! داشت یدر رو باز کرد و کله اش رو داخل آورد، با لبخند بدجنس انیپو

 .نمی کشمت، صبر کن بب یحرص گفتم: م با

قرض گرفت!  گهید یکی نبود، سه پا داشت  ینجورینه... ا  ؟یپا داشت  دو تا قرض گرفت، چ هی انیپو
 نبود؟  چهار پا...  نمینه ا

  یچند پا داشت، اثر انیکه پو نیکنم به ا یو دارم فکر م ستادمیوسط راهرو ا  دمیخودم اومدم د به
 .دمی تو سرم کوب یک ینبود. با حرص  انیهم از پو

 خاک تو سرت فرار کرد. -

 . دمیدو نییاز پله ها پا انیفکر کردن شدم و دنبال پو الیخ  یب
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 کردم.  انی روم رو به سمت پو میشد  ادهیکه پ  نیماش از

 . میکن یرو ادهی کم پ هی م،یرو دنبال خودمون نبر  نیماش  نیقدر ا نیلطفا ا  ایب -

 .یشکم گنده کرد نی و گفتم: بب  دمیپک هاش کش کسیبه س یدست

 حرص نگاهم کرد. با

 نگو شکم. زمی عز یپک ها کسیبرو بابا، به س -

  راهنیز انواع پا دم،یخر یاومد م یکه جلو دستم م یو دنبالش وارد پاساژ شدم.  هر لباس دمیخند
 الی خ یهم ب  انیو پو  دمیخر ی بنظرم قشنگ بود رو م  یها، هر چ  شرتیها، کت ها، شلوار ها و ت

 ماشاهلل«  می. » چقد ما پولداردمیکش یکارت م

هم  یباشه؟ بستن میکن  ییرو ادهیپ  ایگفتم: ب انیگذاشتم و رو به پو نیلباس ها رو داخل ماش پاکت
 بخر برام. 

 م؛یگذشت یها م ابونیشلوغ و خ  یرو ها ادهیتأسف تکون داد و دنبالم راه اومد. از پ یاز رو یسر
و از دست فروش ها و دکه ها   دمیکش یداشتم. به همه جا سرک م یانرژ یسرحال بودم و کل یلیخ

 .دمیخر  یم یخوراک 

دختر  هیکه چشمم افتاد به  ارهیها رو ب جیبودم تا ساندو  انیبودم و منتظر پو ستادهیا یکنار مغازه ا  
دختر مو چتر هم با عجله به سمتش رفت و بازوش   هیشد   یرد م ابونیحال داشت از خ  یکه شل و ب 

 رد شدند.  ابونی رو گرفت و همراهش از خ

 خورده؟ یشکست عشق  -

  یبود. نم دهیرنگ پر دش یزده بود و صورت سف رونی ب  شی شال آب ریکه از ز  شی بلند مشک یموها
نگاهم رو حس کرده باشه   ینیو الغر جلب شده بود. انگار سنگ  فیدختر ضع نیتوجهم به ا دونم چرا

من کم کم چشم هاش گرد شد و تموم   دنیسرش رو به سمت من چرخوند و نگاهم کرد. با د هوی
گرفته و بلندش شونه هام باال   یاز صدا هوینگاهم رو ازش گرفتم که  الیخ  یاز بهت شد. ب رصورتش پ 

 . دیپر

 ماهان...-
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کنم؟« به پشت سر و اطرافم نگاه کردم،    یاشتباه م دیکرد. »شا یکردم، داشت به من نگاه م نگاهش
 اون جا بودند.  یافراد کم

 ماهان؟... -

بهت بود و همون جا   یکه همراهش بود، تو یدختر د،ی دو ینگاهش کردم؛ داشت به سمتم م دوباره
 کرد.  یگرد نگاهم م یجاش خشک شده بود و با چشم ها یتو

 نا؟یچشونه ا دن؟یوا پناه بر خدا! مگه جن د -

 زدم. یبه بازوم از ترس داد یدختر مو مشک دنیچسپ  با

 خدا!   ای -

 خانم چته؟ -

 کردم از خودم جداش کنم. یسع

 ولم کن خانم چته؟ -

 محکم بغلم کرد.  هیبغض و گر با

  ؟یبود ! کجازمی ماهان، عز -

 کردم از خودم جداش کنم. یسع

 لطفا ولم کن معذبم. ستم،یمن ماهان ن یخانم اشتباه گرفت  -

 تر بغلم کرد. محکم

 ...یبر گهید ی... حق نداریحق ندار -

 . دیبار یکرد و اشک هاش مثل ابر بهار رو صورتش م  یهق م هق

 . ستمیمن ماهان ن د،ی خانم توروخدا ولم کن -

 دست هاش گرفت. قاب  یرو تو  صورتم
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 ...یتو داداشم  ،یتو ماهان  -

 دختره رو ازم جدا کرد. یاومد و تند  انیپو هوی

 . یخانم اشتباه گرفت  -

 یجمع شده رد کرد. هنوز صدا تی جمع نیو از ب  دیبا هول و عجله من رو دنبال خودش کش  بعد
گرفت و من   یبا عجله تاکس انیاومد. پو یکرد م یزد و ماهان رو صدا م یم  غیدختره که داشت ج
 . نیرو هل داد تو ماش 

 چته؟ گهیتو د -

 شده بود؛ ساکت کنارم نشست.  دیسف  رنگش

 چته؟ -

 سمتم برگشت.  به

 جلب توجه کرد. یادیز ونهیدختره د  دم،ید سیفکر کنم پل ستی ن یزیچ -

 رو به دندون گرفتم.  لبم

 کرد!  یبود و ماهان ماهان م دهی چش بود؟ منو چسپ -

 زنه.  یداداشش مرده توهم م ضه،یگفتن مر یم  دمیکرد و گفت: شن یتک خنده ا انیپو

 . دمیخند

 چارهی ب -

 

 



 دوم   یای ما جلد دن 

40 
 

کتان که سر زانو هاش پاره   یشلوار مشک هیبه لباس هام کردم.  یرفتم و نگاه انیبه پو یغره ا چشم
به موهام که رو   یهاش رو تا زده بودم به تن داشتم. دست نیکه آست یمشک راهنیپ  هیبود همراه با 

 . دمیبه باال مدل زده بودم و با هزار تا تافت و چسپ درستش کرده بودم، کش

 کار؟  نیآخه منو چه به ا انی لعنت بهت پو -

 به پهلوم زد.  یسلقمه ا انیپو

 .گهیجور کاره د هی نمیف نباشه احر  -

آدمس  هیزد.  یپارک قدم م یاسپرت داشت تو یبود که شل و وا رفته با لباس ها یبه دختر نگاهم
 داشت.   شیآرا یدهنش بود و کل یگنده هم تو

 برم جلو؟   یخدا... حاال با چه بهونه ا یا -

 .نمی ش یم  مکتیرم رو اون ن یهلم داد و گفت: برو منم م  انیپو

 ایاز خونه فرار کرده،  ایدختره که  هیگفتم و نگاهم رو به دختر دادم. معلوم بود  یحرص باشه ا با
 از دستشون خالص شه. یجور هی خواد  یو م  زارهی از خانواده اش ب ایمعتاده، 

اراده به سمتش   یبا هول و ب ن،یزم  یدختر افتاد رو هویو چند قدم جلو رفتم که   دمیکش یق یعم  نفس
 رفتم.

 خانم؟ خانم حالتون خوبه؟  -

 معتاده؟«  یعنی. »بود و لب هاش خشک شده بود  دهیرمق چشم هاش رو باز کرد. رنگش پر یب

 خانم؟  -

که اون جا بود نشوندمش. به سمت   یمکتین  یاز جاش بلند شه که بازوش رو گرفتم و رو خواستم
 .  دمیخر کی و چند تا ک  وهیش آب مپارک بود رفتم و برا  کیکه نزد یفروشگاه 

 انگار فشارتون افتاده. د،یکم بخور هیرو کنارش گذاشتم و آروم گفتم:   کیو ک وهیآب م 

 خوردم.  یها نگاه کرد و بعد رو برگردوند و گفت: نه نم  ک یبا حسرت به ک یکم
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شکمش گذاشت و   یقار و قور شکمش بلند شد. با عجله دستش رو رو یبگم که صدا یزیچ خواستم
 تر بردم.   کیها رو نزد کیو ک وه یزدم و با دست آروم آب م  یخجالت زده نگاهم کرد. لبخند کم رنگ

 . دیبخور -

 ازش فاصله گرفتم که گفت: ممنون.  یپشتم رو بهش کردم و کم بعد

رفتم و کنارش نشستم.  انیور شدم. به سمت پو بهش کردم و ازش د یبا لبخند نگاه کوتاه فقط
 !یبالفاصله گفت: خاک تو سرت قرار بود مخشو بزن 

 . دمیکش یکالفه ا پوف

با من دوست   ای بگم بهش برم بگم لطفا ب یمگه کشکه؟ چ زنه؟یساعت مخ م  می تو ن یک ی مرد حساب -
 کتک بخورم؟  یخوا  یشو؟ شمارتو بده؟ م

 ! ایجنتلمن بود یلی خ  یو گفت: ول  دیخند

 زنم.  یکه نم  ییجنتلمن بودم چه مخ ها نیبا ا  نیو گفتم: حاال بب دمیخند

 . دیتو سرم کوب یکی

 مخ خودتو نزنه خوبه... یکس -

 خورد. یرو م  وهیو آب م  کیبه دختره کردم که داشت با ولع ک  ی دوباره نگاه  الیخ  یب

 نگران نباش، مخ ندارم تا بخوان بزنن.  -

 .یجاشو خوب اومد نیا ولیو گفت: ا  دیخند انیپو

 گهیماه د  هیتا  دیآروم  گفت: با انی دادم. پو مکتیام رو به ن هیزدم و چشم هام رو بستم و تک   لبخند
 دیسع .مشونی که نفهمن قراره بفروش یکارتو انجام بد یجور  دیبا   م،یجور کن گهیچند تا دختر د

 کنه.   ینابودمون م

 منه.   یزندگ نیکار منه، ا نیشد که ا یهنوز باورم نم د؛یکش ری ت قلبم

 زمزمه کردم.  یو آروم باشه ا دمیکش یآه
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کنم. دو روز گذشته بود   کاریدونستم چ ینشسته بودم و نم  یروزیپارک د  مکتی ن یحال رو یو ب   تنها
انگار مجبور   یکار رو بکنم ول نیخواست ا  ینتونسته بودم بکنم، واقعا دلم نم ی غلط چیو من هنوز ه

. با  ودگذاشته شده ب  مکتین یکه رو یا وهیکه چشمم افتاد به آب م دمیکش یبودم. پوف کالفه ا
 یه با لبخند و خجالت نگاهم مک  یروزیتعجب سرم رو بلند کردم که نگاهم افتاد به همون دختر د

 کرد.

 ... روزی... به جبران دنیا دییبفرما -

 رو برداشتم.  وهی زدم و آب م  لبخند

 ممنون واقعا الزم بود.  -

 کرد و به کنارم اشاره کرد.  یخنده ا تک

 نم؟ یتونم بش  یم -

 تکون دادم.  دییسرم رو به تأ آروم

 البته. -

رخش نگاه کردم.   میتنش بود. به ن یداشت و لباس مرتب تر یکم تر شینشست؛ امروز آرا   کنارم
 بود. دیصورتش معصوم و سف ینداشت ول  یخوشکل و جذاب یچهره 

 انگار امروز حالتون بهتره؟ -

 تند سرش رو تکون داد. تند

 بله امروز بهترم.  -

 زمزمه کردم که گفت: شما حالتون خوبه؟  یخداروشکر

 فتم: بله خوبم.رو مچاله کردم و گ وهیآب م پاکت

 م؟ یبخور یبستن  میهوا گفتم: بر یب هوی
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 کردم. یگرد نگاهم کرد، تک خنده ا یبا چشم ها دختر

 کردم! ییرو ادهی انگار ز -

 .و موهاش رو داخل شالش برد  دیخند

 ...میخب باشه بر  ست،ی طور ن نینه ا -

دونستم چطور سر   یگفتم، نه اون. نم یم یزینه من چ  م،یزد یقدم م میرو کنار هم داشت ادهیپ یتو 
 بگم!  یصحبت رو باز کنم و چ 

 . یافتاد به سوپر مارکت بزرگ نگاهم

 باشه؟ رمی بگ  یسوپرمارکت بستن نیمن برم از ا -

که وارد سوپرمارکت شدم، چشمم  نیگفت و من با دو به سمت سوپرمارکت رفتم. هم یآروم ی باشه
 کرد. با تعجب جلو رفتم.  یکه داشت با لبخند نگاهم م انیافتاد به پو

 جا!  نیتو ا -

 به سمتم گرفت.  لکسینا

 تنقالت.  یو کم   یبستن -

 رو گرفتم و دوباره با تعجب نگاهش کردم و گفتم: تو...  لکسینا

 . دیحرفم پر وسط

 . یکن شی راض  و یبهتره زود تر درموردش حرف بزن -

 . دمیکش یپوف

 اگه نخواد اصال بره اونور آب؟  -

 زد.   پوزخند

 خواد، نگران نباش.  یم -
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 و از کنارم رد شد.  دی به شونه ام کش یدست

 . دمیبه موهام کش یحرص دست با

 !ایخدا هیک گهید نیا -

داده بود و با پاش به   واریاش رو به د هیرفتم. تک   رونی دختر افتادم، با عجله از سوپرمارکت ب ادی  دوباره
 . دیکوب یم نیزم

 من اومدم.  -

 

 رو به سمتش گرفتم.  یبستن

 دونم!  یمن هنوز اسمتو نم یدون  یم -

 .دمیکه منم خند دیبلند خند یصدا با

 واقعا؟  می دیچرا اسم همو نپرس میساعته با هم  هیما  -

 . میحرف زد  یبستن درمورد ای م یدونم، همش ساکت بود یخنده گفتم: نم  با

 لبخند سرش رو تکون داد و گفت: درسته، اسمم آتناست.  با

 گرفتم. میبرق کنار  ریرفت، دستم رو به ت  یاه یو چشم هام س  دیکش ری کوتاه سرم ت یلحظه ا یبرا

 من آتنام، زن داداشت.   -

 نشستم.   نیزم ی. رودیچرخ  یکه تو سرم م  یمستانه  یخنده  یصدا بعد

 زن... داداش... -

 شده؟   یرو به روم نشست و گفت: چ  آتنا

 آشنا بود.   یلی نگاهش کردم. نگاهش آشنا نبود فقط... فقط اسمش بود که خ  یکم
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 من... -

 هم فشردم. یهام رو محکم رو  چشم

 .بست  خیخوردم مغزم  ییهویرو  یفقط بستن ست،ی ن یزیچ -

 و گفت: اهان. دیخند  آروم

  یچرخه که آشنان ول یسرم م  یتو ییبار دومه که صدا ها نیا ستادم،یصاف اجام بلند شدم و   از
 ن؟ی متعلق به ک ادی نم ادمی

 به سمت آتنا برگشتم. یو با لبخند زورک  دمیکش قیبار نفس عم  چند

 خونه رفتن رو ندارم. یمن حوصله  گه؟ید یجا هی  ایشاپ   یکاف ؟یپارک؟ شهرباز میخب؟ بر -

 زد.  یکم رنگ لبخند

 خونه! آره منم حوصلشو ندارم.  -

 ؟ یهرجا تو دوست داشته باش  م؟یگفتم: کجا بر یذوق ساختگ با

 دوست دارم. ،یشهرباز میفکر کرد و گفت: بر یکم

 .میبلند کردم و  رو به آتنا گفتم: بر  یتاکس هی یتکون دادم و دستم رو برا دیی تند سرم رو به تأ تند

فکرم   یبود ول   رونینگاهم به ب نی ماش ی. تومیرفت یمت شهربازو باهم به س میشد یسوار تاکس 
  ی جهینت چیبودند؟ اما به ه یک یاون صدا ها برا ه؟یکردم اون اسم مال ک  یمشغول. همش فکر م 

 . اون قدر فکر کرده بودم که سر درد گرفته بودم.دمیرس  ینم

 که به شونه ام خورد به خودم اومدم، به آتنا نگاه کردم.  یدست با

 . دمیدیرس -

 شلوغ بود. رو به آتنا کردم.  یتا حد ی. عصر بود و شهربازمیشد یو وارد شهرباز  میشد ادهیپ  نیماش از

 م؟یرو انجام بد یکدوم باز -
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 افتاده؟  یاتفاق ؟یفکر یتو یادینگاهم کرد و گفت: ز یکم  آتنا

هر  ه،یجا همراهم اومده بود معلوم بود دختره ساده  ن یزدم. حاال که تا ا یحرف م دیبا دم،یگز لب
 افته. یپسر راه نم هیدنبال  یدختر

 ... ینه... فقط کم -

 اشاره کرد.  مکتین به

 م؟یحرف بزن  م،ین یبش -

 به خودم گرفتم.   ینیغمگ یرفتم که آتنا هم دنبالم اومد. نشستم و چهره   مکتیسمت ن  به

 شده؟  یزیچ -

 خوام برم اونور آب. یگفتم: من م هویبه اطراف نگاه کردم و بعد  یکم

 خواد.  یدلم م  یلیچه خوب، منم خ یوا ؟ی ذوق گفت: عه جد با

 صورتش بردم.  ک یخنده سرم رو نزد با

 ... ایخب تو هم همراهم ب  -

 تونم. یخجالت گفت: نه، امکان نداره، نم با

 رم.  یتعجب گفتم: چرا؟ منم دارم قاچاق م  با

 بار اون تعجب کرد. نیا

 ؟ یجد -

 رو تکون دادم. سرم

 نگرانم.  یادیز  یول -

 دست گرفت.  یرو تو شی مشک یمانتو ی لبه
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 ترسم و پول... هم... کم دارم. یم ییخواد. تنها  یم یل یمنم خ -

 تر شدم.  کینزد  بهش

وقته   یلیخ  هم. من یبه عنوان دوست ها ایدوست ندارم برم. ب  یی. منم تنهاا یخب... خب با من ب -
اون ور آب...  میرس  یدم. تا... تا م یکنم، خودمو پاره کردم و پول جمع کردم. بهت قرض م  یکار م

 . یبهم پس بد  یتون  یاون وقت م

 نگاهم کرد.  دیترد با

 فکر کنم. دی... بادیبا ی... ولیخواد ول  یآخه... خب... من واقعا دلم م -

 زدم.   لبخند

 آره حتما، خوب فکر کن. -

 بهت اعتماد کنم؟  دیو گفت: چطور با رو داخل شالش برد  موهاش

 دادم. مکتیام رو به ن  هیتک

 فرصت خوبم از دست نده.   یاعتماد نکن ول  -

 ! ستمایآروم گفت: اون قدر هام بد ن بعد

 به تمام معنام...«  یعوض هی یدلم گفتم: » بد که نه ول  یزدم و تو  یپوزخند

 از جاش بلند شد. رهدخت

 رم.   یپس من فعال م -

 آوردم.  رونیب  یشلوارم کارت  بیج از

 باشه؟ یجواب بد دیبا گهیشمارم، تا دو روز د -

 اشاره کردم.  یگفت. با تعجب به شهرباز یلرزون کارت رو گرفت و باشه ا یدست ها با

 ؟ یچ  یپس شهرباز -
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 . دیخند  آروم

 فعال. گه،یوقت د هیبرا  -

 دست هام گرفتم. نی با دو ازم دور شد. سرم رو ب بعد

 بهم شک نکرده باشه.   دوارمیام -

 

 

 #ماکان 

 

نمونده  یزی سرش نگاه کردم، چ یو به سرم باال دمیماهک کش فیبدن نح یرنگ رو رو دیسف یمالفه
د که  کر یکرد؛ ازم دلخور بود فکر م یبود که تموم شه. ماهک نگاهش به پنجره بود و من رو نگاه نم

  رونی و از اتاق ب دمیکش یکنم؟ آه کاری دونستم چ ینم  یکردم ول یکنم. باور م  یحرفش رو باور نم 
 گفت: حالش چطوره؟ یبلند شد و با نگران  یصندل یرفتم. هاکان از رو

 ولو شدم.  یصندل   یحال رو یب

 . تازه قهر هم کرده.روزیمثل د -

توهم زده باشه   ادیو به احتمال ز ستیخوب ن کنارم نشست و گفت: حاال درسته ماهک حالش  هاکان
  یگه نم  یم  یبا ماهان نداشته ول  یتفاوت چیگه ه ی. مدمشیگه د یاونم م ؟یآتنا چ ی... ول یول

 دونم چرا ماهک و من رو نشناخته، دوستش هم صداش کرده سروش!

 دست هام گرفتم. نی رو ب سرم

شم... اگه ماهانه چرا و چطور ماهک، خواهر دو قلوش رو نشناخته و اگه ماهان  یم ونهیدارم د -
 همه شباهت چطور ممکنه؟  نیا ستین

 سرم رو بلند کردم.  هوی
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   م؟یو خودمون خبر ندار میکه قل ماهک و ماهان باشه دار گهیبرادر د هینکنه باز  -

 !یشد ونهید گهیو گفت: الحق که د دیخند هاکان

 . دمیکش یکالفه ا پوف

 گهی. من دمیکن دای. کاش ماهان رو پ میباهاش حرف بزن میبتون  م،ین یباز اون پسر رو بب  دوارمیام -
   م؟یبکن  دیبا یشه... چه غلط  یکه حال ماهک و مامانم هر روز داره بدتر م  ین یب  یتحمل ندارم. م

 .دیبه سر شونه ام کش یدست هاکان

 .میکن  یم داشی. آروم باش پ میباش یقو دیحداقل ما با -

 شدم.  رهیو اتاق ماهک خ   دمیکش یق یعم  نفس

 طور باشه.  نیهم  دوارمیام -

 

 

ژست و کالسم الزم بود. نگاهم  یبرداشتم؛ قصد خوردنش رو نداشتم فقط برا  زیم یرو از رو یالسیگ
که تا خرخره خورده بودند و تا    دمید یرو م   ییرو دور تا دور سالن بزرگ چرخوندم. دختر و پسر ها

 ی. بودندگوشه افتاده بو هیهاشون که نشئه بودند و   یسر هیمنجالب فرو رفته بودند.  یخرخره تو
 وضع متنفر بودم.   نیز ادود و دم و اون وضع حالم رو بد کرده بود. از خودم، ا

 نشست.  کمیکوتاه به سمتم اومد و نزد ییمبل سه نفره ولو شدم. دختره با لباس طال هی یرو

 سالم. -

 بهش کردم.  ینگاه مین

 سالم. -

 رو کنار زد. »چه پرو!«  میشون یپ یرو یموها
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   ؟یکن ی کارت قاچاقه، آدم اونور آب حواله م دمیشن -

 ؟یگفتم: پول خوب دار پوکر

 خوام برم اونور آب.  ی. آره مشکل پول ندارم. م ولیو گفت: ا دیخند

 گفتم: باشه. الیخ  یب  بازم

 ن؟یتعجب گفت: هم با

 آوردم.  رون ی ب  میشلوار کتان مشک بیرو از ج  یشده اش انداختم و کارت شی به صورت آرا ینگاه

 . میزن یفردا زنگ بزن، حرف م -

 به کارت کرد و بعد با لبخند گفت: باشه عشقم. ینگاه

 از جاش بلند شد.  بعد

 .یبا یفعال با -

 یرفتم. تو رونیاز جام بلند شدم و از جمع ب  مینگفتم و فقط به رفتنش نگاه کردم. با لرزش گوش یزیچ
 رو برداشتم. یراهرو گوش 

 و...  رمی خوام بم یم -

 با تعجب گفت: و؟ انیپو

 . کهی تو رو با خودم ببرم، مردت یحرص گفتم: و سر جهاز با

 ساکت شد.  هوی یول   دیبلند خند یصدا با

 برن؟  ینم یمگه فقط دخترا جهاز نمیصبر کن بب  -

 .ارهیتر درب  شیخواست حرصم رو ب  یالدنگ م ی پسره

 هوم؟ یتادکه من رو فرس  یکدوم جهنم دره ا گهیجا د نی تونن، ا یپسرا هم م -
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دختر جور کن، اون جا همه دختراش قصد رفتن به اونور آب رو   یتون  یگفت: تا م یخنده آروم  با
از دستمون برن،   یطرفت، نزار انیم ای لیخ  یکن یپخش کردن که تو آدم حواله م عهیدارن. افرادم شا

 نگو خب؟ یا گهید  زی فقط شماره بده و چ

 هم فشردم. یهام رو رو دندون

 خبر مرگت، باشه. -

 رو قطع کردم و به سمت سالن رفتم.   یگوش

دلشوره و استرس همه   ،یکردم. نگران دایقاچاق برن پ رانیخواستن از ا یشب چند تا دختر که م اون
 و حالت تهوع داشته باشم.  رمیبگ یدیباعث شده بود که سر درد شد

 یرفتم که صدا یم  اطیزدم. داشتم به سمت در ح رونی منحوس ب یجام بلند شدم و از اون خونه از
 جام متوقف کرد.  یمن رو تو  یدختر غیج

پشت   یکی به تار  یشد. نگاه یکه توسط دختر گفته م ی ک یرک  یاومد و فحش ها غی ج یصدا  دوباره
 خونه انداختم.

 نم؟ یبرم بب  یعنی -

 . دمیکش یپوف

 ! رهین چه بزار بماصال به م -

 زدم.   یپوزخند

 ! یتو هم مثل داداشت شد ولیا -

  رونی ب  یکی پاره پوره از تار دیبا لباس سف یدختر هویبرداشتم که  یکی حرص چند قدم به سمت تار با
و منم با چشم  دیدو ی. دختر به سمت من مدندیدو رونی ب کری اومد. پشت سرش هم دو تا مرد غول پ

 جام خشکم زده بود.   یگرد تو یها

 کرد.  زونیدختره خودش رو به من آو هوی کردم که  ینگاه م  رهیخ  رهیطور خ  همون
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 لطفا... لطفا... نجاتم بده. -

 ترسناک ها شده بود.  لمیف یتو یزن ها  نیا هیبود و شب ختهیصورتش ر  یتو موهاش

 فتم؟ی دو تا نره غول در ب نیبا ا یانتظار دار اد؟ی از دستم بر م یبرو اونور خانم، من چکار -

غول تشنا و   نیبپرم به ا لمایف  نیکرد؛ انگار انتظار داشت مثل ا یگرد نگاهم م یبا چشم ها دختر
 جنتلمنانه نجاتش بدم. 

  شیببر دییا یندارم، ب  ینسبت چیخانم ه نیرو بلند کردم و رو به اون دو تا مرد گفتم: آقا من با ا دختره
 .لطفا  دیشبه من نداشته با یکار یول

من   یکرد تا از دستم فرار کنه ول ی بهم کردند و به سمتمون اومدند؛ دختره تقال م یتا مرد نگاه  اون
بود. » لعنت به دل   یمچ دستش رو محکم گرفته بودم. نگاهم افتاد به صورتش که داغون و خون

 مهربونم...« 

 دو، سه... ک،ی -

خوب   دم؛یپوش و دختره رو هم دنبال خودم کش اهیس  شماره سه پشتم رو کردم به اون دو تا مرد با
 م؛یدیپر  رونی ب  اطیکه از ح نی . همدیدو یم عیآورد و مثل من تند و سر یدر نم  یباز جیبود که گ

رو پرت   خترهپام ترمز کرد. با عجله و هول در رو باز کردم و د یکه دنبالم فرستاده بودند جلو ین یماش
 کردم داخل و خودم هم نشستم و در رو بستم.

 فقط با سرعت نور برو، بزار گممون کنند.  -

 تر کرد.   شیگفت و سرعتش رو ب  یکه پشت فرمون بود، چشم یپسر

رو در   می اسپرت مشک خودش جمع شده بود، کردم. کت یتو نی به دختر که اون طرف ماش ینگاه
 انداختم.  شیلخت و زخم  یپاها یآوردم و رو

 و راحت باش.   نیدرست بش -

 باال انداختم. یینگاهم کرد؛ ابرو دهیترس

 خوره بخورمت؟   یم افمیبه ق -
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 .دمی نه تکون داد، خند یتند سرش رو به معن تند

 پس راحت باش.  -

. رو به پسر گفتم:  ش مچاله کرده بود دست یجاش نشست؛ کت من رو تو یآروم و درست تو دختره
 هنوز دنبالمونن؟ 

 کرد.  نهیبه آ  یپسر نگاه کوتاه اون

 نه آقا.  -

 صورت دختر کردم.  یبه زخم رو ینگاه دوباره

 پانسمان و مسکن بخر.  لیوسا ینگه دار برو کم داروخانه  هیباشه،  -

  یداشت. لبخند کوتاه یا دهیمظلوم و کش یگرد نگاهم کرد. چشم ها یبا تعجب و چشم ها دختر
 زدم.

 ندارم.  تی نترس، کار -

 تکون داد.  دییدهنش رو قورت داد و سرش رو به تأ آب

 

 شو.  ادهیرو از دست پسر گرفتم. در طرف دختره رو باز کردم و گفتم: پ لکسیشدم و نا ادهیپ  نیماش از

 شد؛ بازوش رو گرفتم و به سمت جدول بردم.  ادهی با ترس پ دختر

 . نیبش -

 آوردم.   رونیب  لکسیپانسمان رو از نا  لینشست؛ وسا یوقت

 خوام زخم هات رو پانسمان کنم.  یم -

 عجله پاهاش رو جمع کرد.  با

 کنم.  یکار رو م نیا نه! خودم... -
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 .شهیاالن تموم م نیپاش رو گرفتم و گفتم: هم مچ

من مچ پاش رو ول نکردم؛ آخر سر خسته شد و ساکت سر جاش   یکرد به تقال کردن ول شروع
و بزرگ پا و دست و بازو ها و   کی کوچ یزخم ها یرو برداشتم و همه  نیو بتاد لینشست.  گاز استر

و   لیبزرگش رو با گاز استر یچسب زخم زدم و زخم ها کشی کوچ یصورتش رو شستم؛ به زخم ها
 .  دمباند پوشون

 آورد.  یبزرگ یجام بلند شدم؛ پسر آب معدن از

 .دیآقا دستاتون رو بشور  -

رفتم. کتم  نیبه دختره کردم و به سمت ماش  ینگاه می گفتم و دست هام رو کامل شستم. ن  یا باشه
 شونه هاش انداختم.   یآوردم و رو رونی ب نی رو از داخل ماش

 خونتون. یبرگرد یتون  یم -

 زدم.  یبا تعجب نگاهم کرد؛ پوزخند دختر

 خونه.   یبرگرد  یتون ی. م ستندیاون دو تا مرد هم دنبالت ن گهیشلوغه، د یجا هیجا  نیأ -

 م و کنارش گذاشتم.آورد رونی تراول ب هیو  یده هزار هیشلوارم   بیج از

 برگرد خونه.  -

  یگرد و دهن باز نگاهم م یشدم. دختر هنوز با چشم ها  نیپسر اشاره کردم و خودم هم سوار ماش به
 کرد. 

 اقا؟  میبر -

 .  میکه به دختر نگاه کنم از کنارش رد شد نیتکون دادم و بدون ا دییرو به تأ سرم

 فرض کرده بود؟  یبدبخت، منو چ یدختره  -

بازو و صورتش   یرو یزخم ها ه،یکه زخم هاش الک  دمی بودم، فهم  دهیهمون اول که پاهاش رو د از
  هیپاش فقط کار  یکه معلوم بود از قصد اون ها رو زخم کرده و اما زخم ها  یجور یبود ول  یواقع
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خودم   یبه رو  یول  دمیموضوع رو بهتر فهم نیکردم ا یپاهاش رو پاک م ی بود. وقت یعال   موریگر
 .  اوردمین

دونست مردا   یکنه؟ انگار م یکی خواست خودش رو قالب   یدختر که به زور م  هی ای... ایبود؟   سیپل-
 سوزه!  یزخم ها دلشون به حالش م نیبا ا

 قدر زرنگ و باهوش شده بودم. نیتر از خودم معتجب بودم که ا شی کردم. ب یخنده ا تک

 بلند. یبا صدا دمیخند

 باشم.  دیتونم دست راست سع یم گهیبه خودم! انگار د  ولیا -

 

و   دندیخند  یهاشون خوش حال بودند و م  یسر هینگاه کردم؛  نیرزمیداخل ز ی در به دختر ها یال از
از پشت   انیو از در فاصله گرفتم. پو دمیکش یگوشه کز کرده بودند. آه هیو  نی هاشون غمگ یسر هی

 داخل؟ یر  یم گفت: مسرم آرو

 . دمیسمتش چرخ به

 رم. خودت کار رو تموم کن.    ینه، من نم -

   ؟یترس یم ای  یکش یکنارش گذشتم که گفت: خجالت م از

 نداره. یحرص گفتم: به تو ربط با

 چه خشن! یو گفت: وا دیخند

بود، برداشتم و   یا شهیش زی م یرو که رو  میگذشتم و وارد سالن شدم.  گوش نیرزم یز  کیتار یراهرو از
 شدم و به پسر جوان پشت فرمون گفتم: برو...  ن یزدم. سوار ماش  رونی از خونه ب

 نگاهم کرد.  نهیآ از

 کجا برم آقا؟   -

 دادم. هیمبل تک یهام رو بستم و سرم رو به پشت چشم
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 ا دور شو. ج  نیدونم، فعال فقط برو. از ا ینم -

 رو به حرکت در آورد.  نیگفت؛ استارت زد و ماش  یچشم

بود که  ر ی. اون قدر فکرم درگمیزد   یها چرخ م ابونیخ  یتو میساعت گذشته بود و ما فقط داشت مین
اون دختر ها که به  دنی. دآورد ینم  رونی کرد و من رو از فکر ب یحالم رو خوب نم  زیچ چیه دنید
بشن، برام   هکه قراره فروخت دندی فهم  یم دیبا  هویمن اومده بودند و حاال  شی جا پ نیرفتن از ا دیام

 گفتم: »به من چه؟ خودشون خواستن«   یشدم و م   یم الیخ  یب  یدردناک بود. گاه

 ! یستین نی تو ا ،یستیکاره ن  نیتو ا  ،یکار رو بکن  نیا دی زد که نبا یم ادیدرونم فر یتو یک یانگار  یول

 رحم وجودم رو داشتم.  یب یمهی کاش فقط همون ن یاره و دوباره آرزو کردم که او دوب دمیکش یآه

که چشمم  میشد  یآورده بودم، رد م  ریکه من چند تا دختر رو از اون جا گ یاز کنار همون پارک میداشت
 زدم.  یکه اون شب از دست اون دو تا مرد نجاتش دادم. پوزخند یافتاد به همون دختر

 !یچه تصادف -

 جا نگه دار. نی هم یبه پسر راننده گفتم: مان رو

شدم و وارد پارک شدم؛ به سمت   ادهیپ  نیپارک کرد. از ماش یرو گوشه ا نی بدون حرف ماش یمان
 نیبا هول و نفس نفس بدون او  دیکه چشمش به من افتاد به سمتم دو نی دختر رفتم. دختره هم

 که آدم حواله... دیهست ی نگاهم کنه گفت: آقا شما همون قیکه دق

 که چشمش به صورتم افتاد، حرفش رو خورد و گفت: شم...ا...شما! نیهم

 زدم.   لبخند

 ؟یحرفت رو چرا نصفه ول کرد-

 به عقب برداشت.  یقدم

 فکر کنم... اشتباه گرفتم.  دیببخش -

 اشاره کردم. یمکتین به
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 . میحرف بزن  مینیبش  میخودمم، بر-

به سر   یداد. نگاه یو دختره اما ساکت بود و تند تند پاهاش رو تکون م  مینشسته بود مکتین یرو
نو و تازه باشند. زخم   یلیکه خ دی رس  یو ساده بود و به نظر نم  یتا پاش کردم؛ لباس هاش کال مشک 

لب   یکم رنگ رو یل یرژ خ هیبود، فقط  شی آرا یو ب   یصورتش کم رنگ شده بود، صورتش گندم یها
سرش رو بلند کرد و به سمتم  هویدونستم چه رنگه!  ینم  ادیز  یشد که از کم رنگ یم دهیهاش د

صورتش رو   نیه ابود ک یو چتر یکرد. صورتش گرد و موهاش مشک  ریو نگاهم رو غافل گ  دیچرخ
 یکه م د یهست یشما همون  یجد   دیداد. با تعجب گفت: ببخش یتر نشون م وتی تر و ک کیکوچ
 اونور اب؟   دیبفرست روما   دیتون

 صورتش بردم.  کیرو نزد سرم

 د؟ یما؟ شما چند نفر -

 عقب رفت و آب دهنش رو قورت داد.  یکم

 خب فقط... فقط... منم... -

 کردم.  یخنده ا تک

 ه؟ ی! اسمت چ دیش یم ی چند نفر هیما که فکر کردم  یگفت نی همچ -

 نگاهم کرد و بعد آروم و زمزمه وار گفت: سمانه... یکم

 دادم. هیمبل تک  یام رو به پشت هیتک الیخ  یتکون دادم و بعد ب دنیفهم یرو به نشونه  سرم

 تونم به تو اعتماد کنم! یمن اصال نم  یول -

 شد.  یصورتش بامزه تر هم م یحت  یجور نیگرد نگاهم کرد؛ ا یبا تعجب و چشم ها  دوباره

 ؟ یچ یچرا؟ برا -

 شدم و به پاهاش اشاره کردم.  یجد
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  یجور نیدست و صورتت هم معلوم بود که از قصد ا یبود، زخم ها   یپات نقاش یاون شب زخم ها -
   دم؟یمن نفهم یفکر کرد یعنیشده! چرا؟ 

 رو به دندون گرفت.  کشی بار یها لب

کم  هیو خب... من فکر کردم اگه  نمیکه قراره آدم حواله کنه، بب   یمن اون شب اومده بودم تا کس -
 .  دیکنم دلتون به حالم بسوزه و من رو با خودتون ببر  یخودم داغون و زخم

 شد. ری چشمش سراز یقطره اشک از گوشه  هی

  یفتادم. آره خب درسته من از قصد خودم رو اون جوراون دو تا مرد ا ریمتأسفانه گ ی... ولیول -
شد و من رو با   یم  یراض یجور  نیکردم ا ی که فکر م  نیفقط... فقط بخاطر ا یکرده بودم ول یزخم 

 . دیبر یخودتون م

 زدم.   یپوزخند

  ،یپولدار ،ی رینداره فق یخوان برن اونور آب. به ما ربط ی که م ییکسا م،یکن یما آدم حواله م  نیبب  -
 ؟ یدیاونور آب، فهم میفرست یو طرف رو م میریگ یما فقط پول م یخانواده ا  یب  ای یزخم  ،یضیرم

 تکون داد. از جام بلند شدم.  دنیفهم  یتند سرش رو به معن تند

 .ی همراهشون بر یتون ی هنوز نرفته باشند م هی و بق  یاگه شانس داشته باش  ا، یهمراهم ب -

 کوله اش رو باز کرد.  پی ذوق از جاش بلند شد و به سمتم اومد؛ ز با

 بدم؟   دیچقدر پول با -

 از کنارش گذشتم. الیخ  یب

 .  میزن  یبعدا درمورد پول حرف م  ا،یفعال ب -

 که محکم خورد به پشتم.  ستادمیجام ا یتو دم،یشن یهاش رو از پشت سر م دنیدو یصدا

 آخ! -
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دستش رو به سرش   دم؛یکردم و به سمتش چرخ  ی. اخم مصنوعرهی تا خنده ام نگ دمیبه لبم کش یدست
 .دیببخش د،یکه چشمش به من افتاد تند تند گفت: ببخش نیگرفته بود. هم

و با تحکم گفتم: دست پا   یصورتش قرار دادم؛ جد یشدم و صورتم رو جلو   کیقدم بهش نزد کی
  ای. خانواده یکس رو ندار چیه شی حق برگشت پ گهیعنوان د چیکه... به ه نی و ا اریدرن  یباز یچلفت

 .  یش  الیخ  یب دی رو با یا گهیهر کس د

 زد.  یکم رنگ لبخند

 . ششیرو ندارم که بخوام برگردم پ یمن کس  دیچشم، نگران نباش -

 باال انداختم.  ییابرو

 چه بهتر!  -

  هیفتم و نشستم. سمانه هم بعد از چند ثانر  نیو پشتم رو بهش کردم؛ به سمت ماش ستادمیا راست
 دور از من نشست.    دهیباالخره اومد و ترس

  ی عنیرحمانه رفتار کردم!  یقدر سرد و ب  نی. از خودم متعجب بودم که افتهیاشاره کردم تا راه ب یمان به
   ده؟یخوب وجودم خواب ی مهین

 رو گرفتم.  انیپو یآوردم و شماره  رونیب  بمیرو از ج  میگوش م؛یدیساعت به خونه رس میبعد از ن  باالخره

 ؟یرو فرستاد هیبق  ان؟یالو پو -

 .دی چ یپ  یگوش یتو انیبلند پو ی ازهی خم یصدا

 آره چطور؟  -

 . دمیکش یکالفه ا پوف

 آورده بودم. گهید یکی -

 بره.  مشیبفرست گهیبعدا با چند تا دختر د میتون یجا. م  نیا ارشیبا ذوق گفت: اشکال نداره، ب انیپو
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  یخونه مشکل ارمشیاون جا؟ ب  ارمش یب  ؟یکردم و آروم گفتم: مطمئن نیماش شهیرو به سمت ش   روم
 نداره؟

 . رهیم ی م ایره اون ور آب  یم  ایاجازه رفتن نداره  گهیگفتم: نه بابا... باالخره که د الیخ  یب

 رو قطع کردم.  ی گفتم و گوش  یا باشه

 شو.  ادهیپ -

 یقدم ها یبزرگ راه افتادم؛ صدا  یی الیو یشدم. به سمت خونه  ادهیپ  نینگاه به سمانه، از ماش بدون
 ستادمی باال رفتم و وارد راهرو خونه شدم. ا یچوب ی. از پله ها دمیشن  یسمانه رو هم پشت سرم م

و  دهیرسبغلش گرفته بود و ت ی . کوله رو تودمیپا به سمتش چرخ یپاشنه  ی. روستادیسمانه هم ا
 کرد. به کوله اش اشاره کردم.  ینگران نگاهم م

 کن...  شیخال  -

 ؟ یتعجب گفت: چ  با

 شلوارم بردم.   بی رو داخل ج دستم

 گم. یبار م هیحرف رو فقط  هی -

که از کوله  یل یوسا یکوله اش رو باز کرد و کوله اش رو سر و ته کرد. صدا پی لرزون ز یدست ها با
شال داخل کوله   هیپول و  ،یگوش ،یشیلوازم  آرا ی. فقط کمدیچی پ  یراهرو م  یاومدند تو یم نییپا

 بود.

 ن؟ یهم -

ف دادم. شال به سرفه افتادم و نگاهم رو به سق یرو یزیکوله رو تکون داد که با افتادن چ گهیبار د هی
  ؟«یداد یکوله رو تکون نم  گهیبار د هیشد  یاحمق حاال نم  یدختره  ؟یبهداشت  یلهی» وس

 رو داخل کوله گذاشت.   لینشست و وسا ن یزم  یرو یتند سمانه

 ندارم. یا  گهید زی. بخدا... بخدا چدیببخش د،یببخش -
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 کردم.  نگاهش

 و پول رو بده به من... یگوش -

از  یرو به سمتم گرفت.  تند ش ینبود و گوش  ادیز یل یکه خ یپول  ینگاهم کرد و بعد با ناراحت یکم
 دستش گرفتم و پشتم رو بهش کردم. 

 زود باش.   -

بازار شام رو به روم،   دنیدر رو باز کردم و وارد سالن شدم. با د یرفتم و بعد از تقه ا  یسمت در چوب به
 آه از نهادم بلند شد. 

 ه؟ یجور نی خونه چرا ا  ؟ییر به گور شده کجاگو انیپو -

 اومد.  رونیاز آشپزخونه ب  دیو تاب سف ژامهیبا ب انیپو

 .میکن. فعال خدمتکار ندار  زشی تم ای ب ،یدیخداروشکر رس -

زد و    غینگاه کرد و بعد مثل دخترا ج ینگاهش به پشت سرم افتاد. کم هویحرص نگاهش کردم که  با
 خودش گرفت.   یدست هاش رو جلو

 ؟یزل زد یوا به چ -

 تأسف تکون دادم.  یاز رو یسر دم؛یشن یسمانه رو م  زی ر یخنده  یصدا

 جا... نیا ای سمانه ب -

 .ستادیاومد و کنارم ا رونی از پشت سرم ب سمانه

 بله؟   -

 کردم.  نگاهش

نفر رو   هی میتون  یاونا رفتن و ما تنها نم یول  متیخوان برن، بفرست   یکه م ییکسا ی هیقرار بود با بق -
خونه ات   یبرگرد   یتون یهم قصد رفتن کنند. اما چون نم گهیتا چند نفر د یصبر کن دیپس با میبفرست

 پس...  دمید یرو راه نم یکس  ی. ما هم مفتکیجا بمون  نیا دیبا ی زنگ بزن  ی به کس ایو 
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 نگاهش کردم. ثی خب

 !یری بم د یبا یخوا  یاگه نم ،یجا کار کن  نیمثل خدمتکار ا دیپس... پس با -

 دهنش گذاشت.  یو دستش رو رو  دیکش یی بلند باال نیه سمانه

 زدم و گفتم: انتخاب با خودته...  لبخند

 کنم. یجا... کار م نیبغض نگاهم کرد و مظلوم و با تته پته گفت: باشه... من... ا با

 که وسط سالن پخش شده بود اشاره کردم.   یی باس هاگفتم و به آت و آشغاال و ل یا باشه

 درست کن گرسنمه.  یزیچ هیبرا شام هم  اد،یبدم م  یمن از شلوغ نارو یسمانه جمع کن ا -

بلند به سمتم اومد و آروم کنار گوشم    یبا قدم ها انیبه سمت پله ها رفتم. پو یلبخند حرص درار با
 . نیرزمیبزار ببرمش ز ؟یشد ونهیگفت: د

 نگاهش کردم.  متفکر

 .مشینظر داشته باش ریمشکوکه بزار ز کمی جا باشه، به نظرم  نیبزار ا -

 نگاهم کرد و بعد لب هاش به لبخند باز شد.  یکم انیپو

 بهت پسر!  ولیا -

 .دمیکش ییباالبلند   ی ازهیزدم و خم  یکم رنگ لبخند

 .ادی خستم، خوابم م -

 تخت پرت کردم. یاتاقم شدم و خودم رو رو وارد

 خواب... خواب... خواب...خو... -

 

 اومدم.  نییخاروندم از پله ها پا یطور که پشت گردنم رو م  همون



 دوم   یای ما جلد دن 

63 
 

 ؟ ییکجا انیپو -

 سمانه چه کرده! نیبب   ایجام، ب  نیا ایاز آشپزخونه داد زد و گفت: ب انیپو

 خواد مخش رو بزنه؟«   یزدم. » االن مثال م  یپوزخند

لبم گذاشتم  ی! دستم رو روایکردم؛ الزان زی م یبه رو ینشستم. نگاه زی آشپزخونه شدم و پشت م وارد
  یرو ا یخودم الزان  یبرا یکنم. کم یری که قرار بود خودش رو نشون بده جلو گ  یتا از لبخند و ذوق

  جهینت نیا  هدهنم گذاشتم. بعد از مزه مزه کردنش ب یازش رو تو یا کهیبا چنگال ت بشقاب گذاشتم و
که   میمجبور میکه گشنه نمون نی أ یکه واقعا محشره. دهن باز کردم و رو به سمانه گفتم: برا دمیرس

 . میبخور

که  یزیپشت م دیخدمتکار با هیکه با داد گفتم: چرا  نهیبش  یصندل یناراحت خواست رو سمانه
 نه؟ینشسته، بش سشیرئ

 بشقاب گذاشتم و دستش دادم. یرو تو  ایاز الزان  کهیت هی

 تونم غذا بخورم.  یجلو روم باشه نم افتیق ن،ی برو تو سالن بش  ایب -

آروم گفت:   انیمشت شده اش رو باز کرد و بشقاب رو گرفت و بدون حرف وارد سالن شد. پو دست
 نکن گناه داره. یبد رفتار  ادیحاال ز

!  یندارن تا باهاشون خوب باش اقتیگرفتم؛  آدم ها ل ادی  دیکه از تو و سع هیزی چ نیگفتم: ا الیخ  یب
  ایشه حاال ب   یعاشقت م هوی یدختر بدبخته که قراره بره اونور آب اگه باهاش مهربون باش  هی نیتازه ا

 و جمعش کن. 

 واقعا خوشمزه بود.  ا،یکردم و شروع کردم به خوردن الزان یخنده ا تک

 .می نشست یو  یت یمبل هال رو به رو یو رو میرفت  رونی آشپزخونه ب از

 . مینیبزار بب  لمیف هی -

گذاشتم. شروع کردم به   یا شهیش ز یم یو عاشقانه گذاشت و من تخمه ها رو رو یکمد لمیف هی انیپو
 و پارکت ها.    نیزم یکردم رو  یطور پخششون م نی تخمه شکوندن و هم
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  تی دختره رو اذ نیچرا داشتم ا ؟ یقدر حرصم گرفته بود؟ اصال از چ  نیدونم چم شده بود؟ چرا ا ینم
 از خودم و از کارهام؟   ایقبل من رو خر فرض کرده بود؟  یکه دفعه  نیبخاطر ا دیکردم؟ شا یم

اومد؛ نگاهم رو به سمت آشپزخونه  یخوشم نم  ال یسر یاز عاشقانه ها  دم؛یکش یکالفه ا پوف
. بست  یسرش م  یرو باال ش یبلند و مشک یچرخوندم. از اپن چشمم افتاد به سمانه که داشت موها

 آروم زمزمه کردم.

 چه موهاش بلنده!  -

 رو انداخت تو بغلم و داد زد. پسیچ انیپو

 ...ار یسمانه دو تا قهوه ب  -

 چشم دوختم.  لمینگاهم رو از سمانه و آشپزخونه گرفتم و به ف یتند

  یب یبه کارها یکردم، گاه  یسمانه فکر م یبه موها ی بود. گاه  ریفکرم درگ دم؛ینفهم  لمیاز ف یچیه
 که رفتن اون ور آب در چه حالن؟   ییکردم که االن دختر ها یفکر م نیبه ا  یخودم، گاه

 ود که سر درد گرفته بودم. ب  ادیسرم ز  یتو یقدر فکر ها اون

رو به سمانه گفت: سمانه  انیبه خودم اومدم. پو  ز،یم  یرو وهیاومدن سمانه و گذاشتن ظرف م  با
  ؟یلباس دار

 .دمی آرنج به بازوش کوب  با

 لباس ها باشه.   نی به تو چه؟ بزار با هم -

 زد. یلبخند کم رنگ  سمانه

 خوبه. نای هم ست،ی همراهم ن یزینه چ -

آوردم و پرت   رونیب  بمی تکون داد. با رفتن سمانه به آشپزخونه. کارتم رو از ج دییبه تأ یسر انیپو
 . انیکردم تو بغل پو

 دو دست لباس براش بخر.  هی -
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 . یاریدرن  یها، مسخره باز یوارد گفتم: لباس درست حساب  دیتهد

 گفت. از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم.  ییو چشم بلند باال  دیخند

  ۱۲کردم. ساعت   یوقت شب رفته بودند بازار. با حرص داشتم به ساعت نگاه م نیا انیو پو سمانه
 بودند.  ومدهیهنوز ن  یشب بود ول 

 نکنه عاشق دختره شه؟  ایکنه؟ نکنه دختر بدبخت رو عاشق خودش کنه؟  کاریخواد چ  یپسره م نیا -

 و داد زدم.  دمیکش یپوف

 اصال به ع...م.  -

 . دمیبه سمت در چرخ یباز شدن در اومد؛ تند یپله ها باال رفتم که صدا از

 

من با هول   دنیدستشون بود وارد سالن شدند. سمانه با د یکه تو ییو سمانه با پاکت ها انیپو
 اصرار کردند، من...  انیآقا پو دیباور کن  دیپله ها اومد و با ترس گفت: ببخش کینزد

 . دمیش پرحرف وسط

 گفتم؟  یزیمن چ -

که از  هیبار نیو آخر نیخوام بگم... اول  یم ی"نه" تکون داد. لبخند زدم و گفتم: ول  یرو به معن   سرش
 . یر  یم رونی خونه ب

 گفتم: چشم.  تند

 کردم.  انی به پو رو

 .ری شب بخ -

 بخند زدم. و به خودم ل  ستادمیا یقد ینهیآ یدر اتاق رو باز کردم و وارد شدم. رو به رو  بعد

 که!  ستیترسناک ن افمی اون قدر هام ق -
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 . دمیخند

 برم.  یکردنش لذت م تیاز اذ -

  یتراس نداشت، برا دیسع یمثل خونه الیو نیتخت. ا یرو باز کردم و پرتش کردم رو   راهنمیپ یدکمه
سمانه   ادیتخت. با   یو خودم رو پرت کردم رو دمیکش  یقیاومد. نفس عم  یازش خوشم نم  نیهم

 لبخند رو لبم نشسته.

 !هیخوب   یسرگرم -

*** 

 

  رونیلباس هام از اتاق ب نیبهتر دنیکردن و پوش پی شدم و بعد از خوشت داریزود از خواب ب  صبح
خودش مچاله شده بود.  صدام رو صاف کردم و   یبود و تو دهیهال خواب یمبل تو یرفتم. سمانه رو

 داد زدم.

 سمانه! -

آب دهنش رو قورت   ستادم؛یسر جاش نشست. رو به روش ا خیگرد، س یها با ترس و چشم سمانه
 داد و سر تا پام رو از نظر گذروند. 

 ب...له؟ -

 زدم.   یپوزخند

 کنند؟  یموقع ها صبحونه رو آماده نم نیصبحه! مگه خدمتکارا ا  ۷:۳۰ساعت  -

 جاش بلند شد.  از

 چرا...چرا... چشم. -

 بلند به سمت آشپزخونه رفت که دوباره داد زدم.  یقدم ها با

   ؟یصبحونه آماده کن  یخوا یم فیکث یصورت زشت خواب آلود و دست ها   نیبا ا -
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رفت. رو مبل ولو شدم و   ییبه سمت دستشو  نییپا یاشاره کردم، با سر ییکرد که به دستشو نگاهم
 خنده.   ریزدم ز یپق

 با حاله. یل یخدا خ یا -

بود   زیم دنیخندم رو خوردم و به کار هاش نگاه کردم. مشغول چ ییسمانه از دستشو اومدن رونی ب با
 اومد و داد زد. نییاز پله ها پا انیرفت. پو  یور و اون ور م  نیو تند تند ا

 . ریبخ  ی صبح همگ -

 شربت از دستش افتاد.   وانیو ل  دیترس انیبلند پو یچون حواسش نبود، از صدا سمانه

 !یوا -

 به سمت آشپزخونه رفت؛ از جام بلند شدم. تند  انیپو

 ... یدست پا چلفت -

  دیسف یها یکاش یرو وهیداغون شده بود و تمام آب م  وانیبه داخل آشپزخونه کردم. ل یاپن نگاه از
به سمانه کردم؛ انگشتش رو   ینگاه  یآخ  یبه وجود آورده بود. با صدا یبد  یبود و منظره  ختهیر

 .دمیکش ی. پوفبود  دهیبر

 ! یدست پا چلفت -

به سمانه کمک کرد تا از  ان یباال انداختم. پو یتفاوت شونه ا  یبا حرص نگاهم کرد که ب انیپو
 .ادی ب رونیآشپزخونه ب 

 بندم سروش.  یمن زخم دستش رو م  -

 کنم.  یم  زیاشکال نداره منم آشپزخونه رو تم  زمی ! باشه عزیرو نازک کردم و گفتم: اوخ  صدام

 کنم.  یم زی آقا، خودم تم دیگفت: ببخش یو سمانه با ناراحت دیخند انیپو

 زدم.   پوزخند

 ؟ی کن  دیکه خودتو شه -
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 دست از سر راهم کنارش بردم.  با

 برو کنار باو.  -

ساز رو روشن کردم و   ییآشپزخونه شدم و با دسمال و جارو کف آشپزخونه رو جمع کردم. چا وارد
 .  دمیچ ز یم یکره و مربا، ماست رو رو ر،یها رو پر از شربت کردم. نون، پن  وانیدوباره ل 

بارم بود که کار    نیکه اول نیو درست بود. با ا قیدق زینگاه کردم؛ همه چ زیو به م ستادمیلحظه ا کی
 و نقص بود.  بی ع یب  یلیاز نظر خودم خ  یدادم ول یآشپزخونه انجام م 

 کار آشپزخونه بلد بودم؟  ایو  ی من قبال آشپز یعنی -

 به خودم اومدم. انی پو یصدا با

 غذا حاضره سر آشپز؟  -

سرم   یتو ییآشنا ی. صداگهینفر د هیبودم از  دهیهم شن گهیبار د هیحرف رو   نیشدم، ا انی پو مات
 گفت: »غذا حاضره سر آشپز؟«   یکه مدام م دیچرخ  یم

اش چرا چهره  ه؟یصدا مال ک نیگرفتم. "ا یهم گذاشتم و دستم رو به صندل یهام رو محکم رو  چشم
 "اد؟ی نم ادمی

 شونه ام قرار گرفت به خودم اومدم. یکه رو یدست با

 شده؟  یزیچ -

 نگاه کردم.   انینگران پو یچشم ها به

 . نیبش  نه خوبم، -

 رفت.   ینشست که از اپن چشمم افتاد به سمانه که داشت با چسپ دستش ور م انیپو

 سمانه؟  -

 و با هول از جاش بلند شد.  تند
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 بله؟  -

 اشاره کردم.  انیپو یرو به رو  ی. وارد آشپزخونه که شد به صندل ادی اشاره کردم که ب  بهش

 . نیبش -

 . تس یگفت: نه... آقا من گشنم ن یبا نگران سمانه

 انداخت.  نیی شکمش بلند شد. خجالت زده سرش رو پا ی همون لحظه صدا تو

 ؟ یگ یچرا دروغ م ن،یبش  ایب -

 خودم رو براش گذاشتم. وهی. آب محرف نشست  یب

 استفاده رو ببر.  تی مهربون شده، ازش نها ستیدوست ندارم. امروز رئ وهیمن آب م -

 بلند شد.  انیپو یگوش  امکیپ یمشغول خوردن صبحونه ام شدم. صدا الی خ  یکرد و من ب تشکر

 .ششی پ  میگفته بر ده،یحم -

 تکون دادم و گفتم: بعد از صبحونه. دییبه تأ یسر

 کن، شام هم آماده باشه. زیروم رو به سمت سمانه کردم و گفتم: خونه رو تم  یجد

  یخواست  یکنار گوشش گفتم: وقترفتم و   کشی. نزدانداخت  نییگفت و سرش رو پا یچشم یتند
 بزرگت دماغته! کهیت  یکرد یکار اشتباه  نمیبب   یباشه وقت نایحواست به دورب یکن  یفضول

 شد؟ ی بزرگه گوشش نم کهیگفت: مگه ت انیپو هوی

 نگاهش کردم.  پوکر

 نه سمانه دماغش بزرگه. -

 با تعجب سرش رو بلند کرد.  سمانه

 وا! دماغم کجاش بزرگه؟ -
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 زدم.   یپوزخند

 !ستیبگو کجاش بزرگ ن  -

و از   دمیپوش دمیسف  راهنی پ یاز طرفش باشم کت چرم کوتاهم رو رو یکه منتظر حرف نیبدون ا بعد
سمانه رو    یخواستم کم یداشت ول  نیرفتم. چرت گفته بودم فقط سالن راهرو دورب   رونی سالن ب

 برسونم. 

 وع به حرکت کرد.خندون کنارم شر انیپو 

 چاره! چرا؟  یبه دختره ب  یداد ریگ -

 بردم.   میشلوار کتان مشک بی هام رو داخل ج دست

 حقشه... -

 شدم.    نینگفتم و از کنارش رد شدم و سوار ماش یزیچ ی با تعجب نگاهم کرد ول انیپو

داداش تنگ شده بود.  یمدت دلم برا نیاز پله ها باال رفتم. ا یتند م؛یشد ادهیپ  دیسع یخونه  یجلو
کردند رو   یکار م   دیکه با سع ییها و کله گنده ها رمردیاز پ یادی با وارد شدنم به سالن بزرگ، با جمع ز

 به رو شدم.

 سالم. -

 از جاش بلند شد و با لبخند به سمتم اومد. دیجوابم رو دادند. سع  ییبا خوش رو همه

 چطوره پسر؟  حالت -

 به صورت مهربونش زدم.  یلبخند

 ؟ یخوبم داداش، شما خوب -

کنار خودش اشاره کرد؛ کنارش نشستم که چشمم افتاد به  یتکون داد و به صندل د ییرو به تأ  سرش
 که رو به روم نشسته بود.  دیحم

  د؟یهست یحالت چطوره سروش جان؟ از خونه راض -
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 زدم.   یپوزخند

 . ستی بد ن  یشه ول  یکه نمداداش   یمثل خونه  -

 شهیدرمورد دخترا تموم م تتیتا مأمور یطوره ول نیو با نگاه به جمع گفت: البته که هم دیخند  دیحم
 هم اون جا هست.   ازیمورد ن  لی و وسا  نیرزمی چون دور تر از شهره و ز دیبهتره اون جا باش

 !  یبه دخترا نگفت یزیگفت: چ  دیتکون دادم که سع دییسرم رو به تأ  فقط

 نگاه کردم.   دیبه سع ناراحت

فهمند   یرو م  قتیهم بهشون نگفتم؛ خودشون با رفتن به اون ور آب حق  یزی و چ دمشونیمن ند -
 که فرستادنشون سخت تر بشه. میش ی. با گفتنش فقط باعث م ستی ن یزی الزم به گفتن چ

 نگاهم کرد.  نیبا تحس دیسع

  یبرت م گهید یاری هم اون جا دووم ب گهیماه د هی. اگه تا یانجام داددرسته، تا االن کارت رو خوب  -
 خودم.  شی گردونم پ

  یبود که داشتم، زندگ یزندگ  نیا  ینبودم ول یگفتن نداشتم. از کارم راض یبرا ی زیلبخند زدم، چ  فقط
اگه سخت بود،    یرفتم حت یجلو م دیبرام انتخاب شده بود. با دیشا ایبود که انتخاب کرده بودم 

 اگه باعث عذاب و درد بود.   یحت

 جام بلند شدم.  از

 تونم برم؟  یمن م -

 . یبر  یتون یبا لبخند گفت: م  دیسع

 رو به جمع کردم.   روم

 روز خوش، با اجازه. -

  بینص ی ما رو ب  یکن  یکه تور م ییلطفا از دخترا ،یدار یخوب ی افهیبا خنده زشتش گفت: ق دیحم
 نکن. 
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 ردم. رو مشت ک دستم

 .دم یشن  ادیشما ز  ییبله حتما، از خوش اشتها -

 رفتم.  رونیزد که نگاهم رو ازش گرفتم و سالن ب   یچشمک

 ؟ یآروم گفت: خوب  انیپو

 . دمیکوب  واریمشت شده ام رو به د دست

 نفله. ی کهیدوزم مردت یروز دهن گشادش رو خودم م هی -

 !ادیگفت: داره خون م یبه دستم کرد و با نگران  ینگاه انیپو

 تر اومد.  کینزد

 . نمشیبزار بب -

 فاصله گرفتم.  ازش

 .میبر ای خواد، ب  ینم -

 شدم.   نیرفتم و سوار ماش  نییپله ها پا از

 

  دنینگاه کردم اما با د الیو یسرم رو بلند کردم و پنجره   دم؛یکش یق یشدم و نفس عم ادهیپ  نیماش از
 که کنده شده بود چشم هام گرد شد. یاته و پردهشکس یشهیش

 ان؟ یپو -

 کنه؟ یکه هنوز نگران زخم من بود، گفت: چته؟ دستت درد م انیپو

 اشاره کردم.  الیو یبه پنجره میدست زخم  با

 چرا پنجره شکسته؟  -
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رفت. دنبالش از پله ها باال    الیپنجره با دو به سمت و دنیبا ترس سرش رو بلند کرد و بعد از د انیپو
افتاده بودند و صورتشون   نیزم یرو  م،یگذاشته بود الیو  یکه برا ییها گاردیباد  نی رفتم. دو تا از بهتر

 داغون بود.

به هم  یع یشکسته بود و خونه به طور فج  لیدهنم از تعجب باز موند؛ کل وسا میسالن که شد وارد
دهنش  یگوشه افتاده بود و دست هاش به نرده پله ها بسته شده بود؛ رو  هیود. سمانه شده ب ختهیر

باال هم  یهم چسب بود. با هول و ترس تند تند از پله ها باال رفتم و از کنار سمانه رد شدم.  اتاق ها 
 پله ها داد زدم. یشکسته بودند. از باال لشونیوسا یبود و همه  ختهی طور بهم ر نیهم

   ان؟یپو -

 اتاق تو بود؟  یتو یزیگفت: چ  یاومد و با نگران رونی ب  نییاز اتاق پا انیپو

 اول نشستم. یپله  یشل رو  یپاها با

 ؟ یتو اتاقت داشت یزینه... تو چ -

 .دیکش  ینفس راحت انیپو

 . دهیسع الیهمه مدارک و م،ینداشت یزیچ الیو نیا ینه تو -

 اشاره کردم.  انیدست هام گرفتم که چشمم افتاد به سمانه. با حرص به پو نی رو ب سرم

 بازش کن. نویا -

دهنش رو باز کرد. بغلش   یبه سمت سمانه رفت و دست هاش رو باز کرد و چسب رو یتند انیپو
کرد. سمانه نفس نفس    یسرش خال یآورد و رو یآب وان یگذاشتش، از آشپزخونه ل نیزم یکرد و رو
  ر،ی گفتم: آبغوره نگ تی . با عصبانهیگر  ری به ما کرد و زد ز یسر جاش نشست. نگاه  خی ا ترس سزنان و ب 

 شده؟   یچ نمیبگو بب 

از   هویپختم که  یشام غذا م یدونم... من داشتم برا ی دونم... نم یو گفت: نم  دیرو باال کش  شی نیب
وارد   ی... سر تا پا مشکیکه پنج نفر با لباس ها دیطول نکش یلی... خ دمیشن دادیداد و ب یراهرو صدا

 رو داغون کردند. زیخونه شدند و... و... همه چ
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 نگاهش کردم. مشکوک

 هم گفتند؟  یزیچ -

 نه تکون داد. یتند سرش رو به معن تند

 کردند.  ینه! فقط به هم اشاره م -

 جام بلند شدم.  از

 کردند؟  کاری و تو رو چ -

 کرد. ترس زانو هاش رو بغل  با

 هوش شدم.  ی... گرفتن و من باالفاصله... بمین یدهن و ب یدسمال... جلو هی -

 . دمیکش یکالفه ا پوف

 ست؟ یرو بلد ن  الیو نیا یگفت کس  یمگه نم کهیگور به گور شده، کار خودشه. مردت  دیحم یا -

 اومد.  رونی ب  بشیرو از ج  شی گوش انیپو

 کنم.   یتو برو استراحت کن من درستش م -

 به سمانه کرد.  رو

 زخم سروش رو ببند سمانه. -

 . دمیحرص به سمت اتاقم چرخ با

 الزم نکرده، من خوبم.  -

  نیتخت نشستم و سرم رو ب یشکسته رد شدم؛ رو  لیآت و آشغاال و وسا ن یاتاق شدم و از ب وارد
 کنم؟ هر روز عمرم رو؟«  یزندگ  یطور با ترس و نگران نیقراره هر روز ا یعن یدست هام گرفتم. »
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 دیسع دنیچشم هام رو باز کردم. سرم رو چرخوندم و با د ه،یکیدست  یکه دستم تو نیاحساس ا با
 که مشغول بستن زخم دستم بود، لبخند رو لبم نشست. 

 ؟یاومد یداداش! ک -

 لبخند سرش رو بلند کرد. با

 هوم؟   یمواظب خودت باش دیشه، مگه نبا  یم ساعت مین -

 از جام بلند شدم.  آروم

 .  ستی ن یزیچ -

 تخت بلند شد و کنارم نشست.   نییپا از

کار فرستاده دارن خونه رو و   ریخودشم تعجب کرده بود. االن تعم ستیحرف زدم، کار اون ن  دیبا حم -
 کنند.    یم  ریرو تعم   لشیوسا

 شونه ام گذاشت.  یو دستش رو رو دیکش یق یعم  نفس

 ه؟ یدختره ک نی ا یکنم. راست یم دایکار رو کرده، پ نیکه ا ینگران نباش، هر کس  -

 گهیچند تا دختر د هیجا موند.   هیاز بق یخواست بره اون ور آب ول یدختر که م هیگفتم:  الیخ  یب
 فرستم بره. یجور کنم م 

 . دیپرس  هوی  یحرفم سرش رو تکون داد ول دییبه تأ دیسع

 ؟ یبهش اعتماد دار -

 کردم.  نگاهش

 خور و بدبخته. یدختر تو سر هی دم؛یهم ازش ند یزی اصال. فقط چ -

 گفت: حواست بهش باشه. یوار و جد   دیتأک دیسع

 گفتم و لبخند زدم. یچشم
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 ممنون داداش. -

 . ختیموهام رو بهم ر  یاز جاش بلند شد و کم دیسع

 نباش خودم هواتو دارم.   یچ یحواسمون بهم باشه. نگران ه دیبا گه،ید میخانواده ا -

 . دیخودش کوب  ی نهیبه س  آروم

 توأم. یمن داداش بزرگه  یناسالمت -

 . ستادمیکردم و رو به روش ا تشکر

 م؟یندار یا گهید یداداش ما خانواده ا یجد یجد -

 متفکر نگاهم کرد. دیسع

 چطور؟  -

 باال انداختم. یشونه ا الیخ  یب

 اصال؟  ؟یخواهر  ،یداداش ای. مامان و بابا؟ یطور نیهم -

 لبخند پشتش رو بهم کرد. با

 .میهم یما دو تا خانواده  م، یینه... فقط ما دوتا  -

دست هام گرفتم.  نیتخت نشستم و سرم رو ب   یرفت. رو  رونی که نگاهم کنه از اتاق ب نیبدون ا بعد
   ن؟یک  نایپس ا میرو ندار یا گهیاگه کس د  ن؟یصدا ها ک نیبود؟ ا یصدا ها چ  نیپس ا

گفت: »ما   یکه همش م ییصدا هی... دیچرخ یسرم م یهمش تو ییصدا  دم؛یکش یکالفه ا پوف
 م«یما خانواده ا م،یخانواده ا

عوض کردم؛    یو شلوار مشک یسرمه ا راهنیپ  هیرو با  می و خاک فیکث یجام بلند شدم و لباس ها از
 رفتم. رونیبه موهام زدم و از اتاق ب یساده ا یشونه



 دوم   یای ما جلد دن 

77 
 

هم  گهیبودند؛ چند تا د دیجد  لیو آوردن وسا لیمشغول جا به جا کردن وسا یکل ی تا مرد ه چند
 رفتم داد زدم.  یم نییها و پرده ها بودند. همون طور که از پله ها پا شهیمشغول درست کردن ش

 ان؟ یپو -

 هال جواب داد. یاز تو یک یو از آشپزخونه  یکی

 بله؟  -

  هیهال بود، نگاه کردم.  یکه تو یخودمون بود. به پسر  انیبه پسر داخل  آشپزخونه کردم؛ پو ینگاه
 کرد.   یکه داشت با تعجب نگاهم م ینک یپسر قد بلند ع

 با تو نبودم.  -

 مبل گذاشت.  یکه دستش بود رو، رو به رو یچوب  زیگفت و م  یا بله

 هم نشسته بودند. یو سمانه رو به رو انیسمت آشپزخونه رفتم؛ پو به

 ن؟ یریگ یو قلوه م  نید یدل م -

 با ترس بلند شد. سمانه

 نه بخدا آقا ما فقط...  -

 .دیوسط حرفش پر  انیپو

 اره خب، چطور؟ -

 زدم.   پوزخند

 شم.  یمزاحم نم  یشام ول رونی ب میگفتم بر ،یچ یه -

 دستش رو دور گردنم انداخت.  بلند شد و یبا خوش حال  انیپو

 ...میبر  ایقربونت برم ب میبر  -

 ؟ یچشمش به سمانه افتاد، کنار گوشم گفت: پس سمانه چ هوی یول
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 تأسف تکون دادم. یاز رو یسر

 .ادی بگو ب -

 .دی گونه ام رو بوس محکم

 بهت سروش جان. ولیا -

 هلش دادم و از خودم جداش کردم.  تند

 ...که یبرو اونور مردت  -

 رو در آوردم.  انیپو یادا تی رفتم و با حرص و عصبان رونی آشپزخونه ب از

 ؟ یپس سمانه چ -

 سمانم؟   یسمانه بخوره تو سرت، مگه من مامان بابا-

 از پشت سرم داد زد. انیپو

 ؟ یکن یغر غر م رزنایچرا مثل پ  -

 زدم. داد

 . ایخفه شو و فقط ب -

 تا به اعصابم آروم بشم. دمیکش یق یرفتم و چند تا نفس عم  رونیسالن ب  از

دنج بود رو   یگوشه  هیکه  یزی. ممیباند خودمون بود شد یاز اعضا یک یکه آشنا بود و  یرستوران  وارد
که  نشست. گارسون  زی رو به روم نشست و سمانه هم سمت چپ م انیانتخاب کردم و نشستم. پو

  اشتغذا ها من جوجه و کباب سفارش دادم، سمانه اما فقط د نیاومد، منو رو به دستمون داد. از ب
بردم و گفتم: هر   کشیکرد. سرم رو نزد یمن رو نگاه م  یچشم  ریهم ز یکرد و گاه یبه منو نگاه م

 خواد سفارش بده، باز من امروز مهربون شدم.  ی دلت م یچ

 زد و کباب برگ و جوجه سفارش داد. »چه خوش اشتها!«   یکم رنگ لبخند
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 میتونست  یوقت نم چیو گرنه ه مییای که ب میرستوران رو دار نیگفت: خوبه ا یبا خوش حال  انیپو
 .م یغذا بخور رونی ب میبر

 .د یبا تعجب پرس سمانه

 چرا؟  -

 شناسه و... یما رو م  سمیخالفه، پل یکاف یکرد و آروم گفت: کارمون به انداره  یتک خنده ا انیپو

 هم رفت.   یکه خفه شد و صورتش تو دمیبه پاش کوب  یلگد زیم  ریز از

 با...شه. -

که داخل رستوران بودند نگاه کردم. همه گرم صحبت   یتأسف تکون دادم و به افراد کم  یاز رو یسر
ب منم ل  یلبخند رو دند؛یخند  یکه خوشحال بودند و م  ییکردن و غذا خوردنشون بودند. بچه ها

 کردم. یآورده بودند و مثل احمق ها با لبخند داشتم به اون بچه نگاه م

 خوش به حالشون. -

باال   یی. با تعجب ابرو دمیخودم د یسمانه رو رو ی ره ی و سرم رو چرخوندم که نگاه خ دمیکش یآه
دادم. » من بهت اجازه ندادم به  مینی به ب ی نیکرد. چ  انیانداختم که با هول روش رو به سمت پو

 همه اعتماد به نفس خودم، خندم گرفت.  نیاحمق!« بعد از ا یدختره  یبش  رهی صورت جذابم خ

  یبا ولع شروع کردم به خوردن. سمانه هم مثل من با ولع و ب ادی ز یغذا رو آوردن از گرسنگ یوقت
مدت اصال نتونسته  نیکرده بودم که اخورد.  اون قدر بد باهاش رفتار  یم توجه به اطراف غذاش رو 

 کوچولو دلم براش سوخت.    هیفقط  ،یغذا بخوره؛ کم یبود درست حساب

. سمانه پشت سرمون میرو شروع به قدم زدن کرد ادهیپ یو تو میرفت رونیاز شام، از رستوران ب بعد
 کنار ما. ای روش رو به سمت سمانه کرد و گفت: سمانه ب انیاومد، پو یم

 دادم. »چه لوس!«  مینیب  به ینیچ

 . رو به سمانه کردم. میبود، شد یکیکه همون نزد یپارک  وارد

 .کم تنقالت بخر  هیخدمتکار برو از اون فروشگاه  -
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 کارت رو از دستم گرفت.  انیپو

 دختر نصفه شب بره فروشگاه؟ نیرم، ا یمن م -

 خواد بره باو، فروشگاه دو قدم ازمون فاصله داره! یکردم و مسخره گفتم: قندهار که نم یخنده ه ا تک

 فقط لبخند  زد و به سمت فروشگاه راه افتاد.  انیپو

 کله خر.  یپسره  -

و خواستم بپرسم،   دمینشست؛ با فاصله کنارش نشستم. به سمتش چرخ   مکتین یساکت رو سمانه
که از پشت سرم و از اون ور پارک   ییصدا  دنیبا شن یشو داره"  ولداده که هوا انی به خورد پو ی"چ
 اومد، خشکم زد. یم

 کم هوا به کلت بخوره.  ه ی دی. بامیگرد ی. بعد بر ممیزن یکم قدم م هی  ایب  یماهک، خواهر -

 د؟ یشده آقا؟ خوب یبا تعجب گفت: چ سمانه

. همون دیچ ی پ یسرم م  یفقط اون صدا تو دم؛یشن یخودم رو نم  یحرف ها یخورد ول  یتکون م  لبم
  ینم  یکه آشنا بود ول ییصدا دمش،یشن  یسرم م یتو ی که هر از گاه ییآشنا بود، همون صدا یصدا

 ه؟یدونستم مال ک

 یکه رو یدختر یزانو رو به رو یپوش، رو یپسر چهارشونه مشک هی. دمیبه پشت سر چرخ یتند
آدم   یل یبود و از اون فاصله هم معلوم بود که خرخش هم جذاب  میبود، نشسته بود. ن  مکتین

 ناخودآگاه لبخند رو لبم نشست.   ه،یمهربون

 اون... اون...  -

 گونه ام سر خورد.  یرو  یچشم هام، پلک زدم و قطره اشک  یجلو انی قرار گرفتن پو با

  ی، نممن صدام رو گم کرده بودم یکرد ول  یداد و صدام م یتند تند شونه هام رو تکون م انیپو
ام رو   گهید یاز بازو هام و سمانه بازو ی کی انی. پودی چرخ یدور سرم م  ایتونستم جواب بدم و دن

 وکه دنبالمون اومده بود، بردند. دوست داشتم سر برگردونم  یمان نیگرفت. من رو به سمت ماش
 کار رو هم نداشتم.  نی توان ا یحت  یدوباره اون پسر رو نگاه کنم ول
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فرو   یخبر  یعالم ب   یو بشنوم و تو نمیبب یزینتونستم چ گهیگذاشتند د نیکه من رو داخل ماش نیهم
 رفتم.

 

 زدند.   یرو گرفته بودند و برام دست م زی نشسته بودم و چند نفر هم دور م یگرد زی"پشت م

 تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک ماهان جان.  -

 نگاه کردم. نمشون،ی تونستم بب  یبود و من نم  یکی تار یه صورت هاشون که توتعجب ب با

 اسمم سروشه.  ست،یمن که اسمم ماهان ن -

نداشتند،   یانگار صورت یساکت شدند. از جام بلند شدم و با دقت صورتشون رو نگاه کردم ول  همه
 .یاهی بود و س  یاهیفقط س

 د؟ یهست یشما ک  -

 بلند من رو از جا پروند. ی ه یو گر غیج  یصدا هوی

 ... یتو داداش من ،یتو ماهان من  -

  قیعم یدره هی یافتادم تو یخورد و افتادم، انگار داشتم م  زیبه عقب برداشتم که پام ل  یترس قدم از
 دستم رو گرفت.  یکیکه تهش معلوم نبود. داد زدم و کمک خواستم که 

 نگران نباش من کنارتم. -

 شد.  ینم دهیاش د چهره  یآشنا بود ول یصدا همون

 تو... تو..." -

 

 سروش؟ سروش؟ سروش؟  -

 کرد. یبود که تند تند و پشت سر هم صدام م انینحس پو یصدا نیا



 دوم   یای ما جلد دن 

82 
 

 مرض، سرم رفت.  -

 خندش بلند شد. یصدا

 به هوش اومدند. دیآقا سع -

دور تر از اون ها  یبودند و سمانه کم  ستادهیسرم ا یباال  انیو پو دیچشم هام رو باز کردم، سع آروم
 کرد.  ینگاهم م

 سالم. -

 گذاشت.  میشونیپ  یدستش رو رو دیسع

 سروش؟  یخوب   یاومده! مطمئن نیی تبش پا -

رو کنار زد و با لبخند   انیشناختم، پو  یکه م یپوش دیآره تکون دادم. دکتر سف یسرم رو به معن  آروم
 دستم رو گرفت. 

 ره؟  ینم  یاهی ره؟ چشمات س  ینم  جیپسرم حالت چطوره؟ سرت گ -

 زدم.   یکم رنگ لبخند

 نه، خوبم.  -

  یلیسرم بود و خ یاومدم، باال رونی از کما ب یبود که وقت ی. دکتر همون دیبه موهام کش  یدست آروم
 نگرانم بود.  

 خداروشکر.  -

 نشست.   تخت یکنارم رو دیسع

 ؟یحال افتاد  نیشد؟ چرا به ا یچ -

برام آشنا بود،   یلیخ  یشناختم ول  یکه نم  یکی دم،یآشنا د یبهیغر هیباز کردم تا بگم که  دهن
  دمیخواستم بگم امروز هم خوابش رو د  یم چه،ی پ یسرم م یوقت ها صداش تو  یلیخواستم بگم خ

 نگو.   یزیگفت که چ یاز درون بهم م یبی عج یروی دونم چرا؟ ن ی نگفتم. نم  ی... ول یول
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 هوش بودم.  ی. آخر سرم ب دیچی سرم پ  یتو یسوت مانند یرفت و صدا جیسرم گ  هویدونم،  ینم -

که  دیبار آروم پلک هام رو باز و بسته کردم، فهم کیبگه که نگاهش کردم و   یزیخواست چ  انیپو
 سکوت کنه.  دیبا

 ؟ یآروم و با شک گفت: مطمئن دیسع

 زدم.  یبخش  نانیاطم  لبخند

 من خوبه، خوبم. دی بله، لطفا نگران نباش -

 اومد که به سمانه اشاره کردم.  کی نزد انیرفتند. پو  رونیاز جاش بلند شد و همراه دکتر از اتاق ب  دیسع

 . میزن  یفعال، بعدا حرف م رونی ب  دیبر -

 سرم کردم.  یبه سرم باال یگاه رفتند. ن رونینگاهم کرد و بعد همراه سمانه از اتاق ب  یکم انیپو

 شم! یم  ونهیخدا دارم د یوا -

 . دمیکوب  یتند سرم رو به بالش م تند

 ه؟ یکدوم خر گهی ماهان د ن؟ی ک نایا یعن ی ه؟یچه وضع نیا -

اون صدا ها و اون  نمیچشم هام گذاشتم و چشم هام رو بستم. خواستم فکر کنم تا بب یرو رو  آرنجم
 در باعث شد دستم رو بردارم.  یبودند که صدا یچهره ها ک 

 ه؟ یک -

 شد. داریسمانه پد یباز شد و کله  در

  دییهست که بخوا یزی تکون دادم که آروم گفت: براتون سوپ درست کنم؟ چ هیچ  یرو به معن سرم
 نهار درست کنم؟  یبرا

 زدم.   یثیخب   لبخند

 برام خوبه، زرشک پلو با مرغم درست کن.  ضمیخب آره، سوپ حتما درست کن مر -
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 .دمیبه موهام کش یدست

 خواد!   یم  یشکالت کیچقدر هم دلم ک -

 د؟ یبخور دیتون یرو م  نایا یهمه دیتعجب گفت: مطمئن  با

 تکون دادم و گفتم: البته.  دییرو به تأ سرم

که   رونیخوره. خواست از اتاق بره ب   یدر، معلوم بود داره حرص م یاز فشردن دسته ینگفت ول  یزیچ
 ره.  یم  جیسرم گ اریهم ب وهی آب م یگفتم: برام کم 

 رفت و در رو محکم بست.  رونیحرص نگاهم کرد و بعد از اتاق ب  با

 ؟ یشکن  یدر رو چرا م -

 سرم بردم.  ریو دست هام رو ز دمیخند

 ه؟ یجور نیفقط برا سمانه ا  ایروحم شاد شد اصن، حرص دادن آدما کال خوبه  -

 تخت نشستم.  یرو

 استراحت کنه. کمی زارند آدم   ینم -

 کنار تختم کردم.  زی م یرو کی به ساعت کوچ ینگاه

 هوش و خواب بودم؟ عجبا!  یتا االن ب شبیمن از د یعنیساعت دوازده ست؟   -

  رونیساعته که روحم رو جال داد، ب میدوش ن هیتخت بلند شدم و وارد حموم شدم؛ بعد از  یرو از
وباره  رفتم. خونه د  رونی حوله به سر از اتاق ب  دم،یپوش  دیسف شرتیو ت یطوس یاومدم. شلوار ورزش

به  یتبه خونه داده بودند. لبخند زدم و دس  یحس خوب و تازگ  دیجد لیشده بود. وسا زی مرتب و تم
سوپ کل خونه رو گرفته بود؛ چشم هام رو بستم و   ی.  بودمیمبل کرم رنگ و نرم وسط سالن کش

 . دمیکش قینفس عم

 چه خوبه!  -
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کشوند. سمانه سخت مشغول پختن غذا و  یغذا ناخوداگاه پام رو به سمت آشپزخونه م یبو
شد   یام رو به ستون اپن دادم و مشغول نگاه کردن بهش شدم. از حرکاتش م هیکارهاش بود. تک

 کارش خوبه.   یآشپز یکه تو دیفهم

  یتار مو رو هی یه بود ول شالش جمع کرد  ریبلندش رو ز  یبود، موها زهی م زهیبلند نبود و ر  ادیز قدش
  یخودتو خسته نکن، شوخ  ادیکرد، لبخند زدم و خواستم بگم "حاال ز یم تشیصورتش اومده بود و اذ

رنگ  دیسف  ل،جعبه مربع شک  هیوارد شد.  انیخورم" که در سالن باز شد و پو یهمه غذا نم نیکردم. ا
 دستش بود.

 ه؟یاون چ -

 دو با ترس و تعجب نگاهم کردند.  هر

 ه؟یاون چ -

 آب دهنش رو قورت داد.  انیپو

 ...یچ یه -

 ام رو از ستون گرفتم و به سمتش رفتم.  هیتک

 ه؟ی خال  یجعبه ؟یچ یه -

 عقب رفت.  عقب

 . ستین  یچی خب ه -

 . ستادمیزدم و ا  لبخند

 ؟ید یباشه حاال چرا ترس -

 . ستادیجاش ا  یزد و تو  لبخند

 . دمینترس -

 وارد خونه شده؟  یک دیدیتکون دادم و گفتم: چه خبر؟ نفهم دییرو به تأ سرم
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بود، گفت: نه راستش،  یآورد و همون طور که نگاهش به گوش رونی ب  بشیرو از ج  شی گوش انیپو
 ... نیدورب لمیفقط ف

خوشکل   یشکالت کیک هیرفتم و سر جعبه رو برداشتم.  کی نزد یاستفاده کردم و تند شی حواس پرت از
 چشم هاش گرد شد.  ان یداخل جعبه بود. پو

 سمانه درست کرده هوم؟ دیبعد بگ  دیریبگ  کیک رونیاز ب د؟یبمال  رهیسر من رو ش  دیخواست  یپس م -

 با تته پته شروع کرد به حرف زدم.  سمانه

 . رندیبگ رونی اصرار داشتند... از ب انی ... آقا پویخواستم خودم... درست کنم ول یبه خدا... من م -

 انداختم. ییباال ییابرو

 ان؟ یآقا پو -

 خاک تو سرت. ؟یو پوزخند زدم و آروم گفتم: مختو زد؟ مخشو زد دمیچرخ  انی سمت پو به

 شد؟ من گشنمه... یمبل لم دادم و با حرص گفتم: اون سوپ چ یرو

 براتون.  ارمیگفت: چشم االن م یتند سمانه

 اپن گذاشت و کنارم نشست.  یرو رو  کیک انیپو

 کنه، خواستم کمک کنم. دلم براش سوخت.  یدونستم خستست و فرصت نم  یفقط م  د،یببخش -

 .دم یشدم و بهش توپ رهی و با حرص به صورتش خ یعصب د،یبلند خند یو با صدا مسخره

 اونور آب تا فروخته بشن. یسوخت که فرستاد  یم یی اونا یبرا دیدلت با -

 پله ها داد زدم. یبا بهت نگاهم کرد. از جام بلند شدم و از پله ها باال رفتم، از همون باال انیپو

 باال کلفت خانوم.  اریغذام رو ب  -

 ازش بلند شد.  یبد یزدم که صدا یبه سطل آشغال فلز ی. لگددمیاتاق شدم و در رو محکم کوب  وارد
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دلت   یاون همه دختر فرستاد    ؟یکن  یکه برا من نطق م یوجدان دار ؟یدل؟ اخه مگه دلم دار -
 عنتر خانم دلت سوخته؟  نینسوخت برا ا

تنها اون کار رو انجام نداده بود منم همدستش  انینه، از خودمم. پو انیبودم؛ فقط از پو   یعصب
 بودم... منم همدستش بودم.  

 خوره... یبهم م یحالم از خودم، از همه، از زندگ  -

 

 سروش. زود خودت رو برسون«   یاونجا باش  دیبا م،یدار تیمأمور هی »امشب

تخت گذاشتم و به سمت کمدم   یرو رو  میگرفتم. گوش دی سع امکی دادم و نگاهم رو از پ مینیبه ب ینیچ
و رو کردن کمد،  ریز قهی. بعد از ده دقآوردم  رونی رو از کمد ب میو شلوار مشک  یمشک  شرتیرفتم.  ت

 آوردم.  رونی رو هم ب میباالخره کت اسپرت مشک

به   یتافت هم به موهام زدم. لبخند یلباس ها، موهام رو به سمت باال مدل زدم و کم دنیاز پوش  بعد
 پولم رو برداشتم.   فیو ک   یخودم زدم و گوش

 پله ها داد زدم. یزدم و از باال رونیاتاق ب  از

 ؟یآماده ا انیپو -

  دیسع امیکتش جا ساز کرد و با اخم نگاهم کرد. پس پ  ری اش رو ز مبل هال بلند شد و اسلحه  یور از
 رو گرفته بود! 

 پسرم؟  یقهر کرد -

 حرص گفت: خفه شو.  با

تو رو   یسوال و جواب  چیبه خونه حمله کرد، اول بدون ه یبار کس  نیو رو به سمانه گفتم: ا دمیخند
 کشم.  یم

 سکوت نگاهم کرد.   یحرف و تو  یب سمانه
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 زبونت رو موش خورده کلفت جون؟   -

خوره، لبخند زدم و براش دست   یمشت شده اش بهم فهموند که داره بدجور حرص م یها دست
 رفتم.    رونیتکون دادم و از سالن ب 

  تیورمأم هیکه امروز  میتر کرد و گفت: بزن بر شی سرعت رو ب انیپو م؛یشد نیسوار ماش  انیپو همراه
 .میبزن بزن دار

 شدم.  رهیخ   رونیبه ب  نیماش یشهیو از ش دمیکش یآه

*** 

همه قد  دی سع یخونه پر بود از آدم، آدم ها  نگیپارک ی. تو میدیرس دیسع یالی ساعت به و میاز ن بعد
 یم دهیزخم د یصورت و دست ها و گردنشون جا یپوش و خشن بودند. رو  یمشک ،یکلی بلند، ه

  یمثل دستور گرفتن، کشتن و ب یدن. کار یکار رو انجام م  نیکه ا هیادیشد و معلوم بود که مدت ز
 رحم بودن.  

 بود، رفتم. ستادهیا نشیکه کنار ماش دیاز کنارشون رد شدم و به سمت سع

 شده؟ یسالم داداش، چ -

 اشاره کرد. ن یبه ماش دیسع

 دم.  یم حی سوار شو برات توض -

به آدم هاش که   یتفاوت و بدون نگران   یدوختم که خونسرد و ب دینگاهم رو به سع شدم.  نیماش سوار
 کرد.   یشدند، نگاه م یها م ن یداشتند و سوار ماش یتند تند اسلحه هاشون رو بر م

 . دیرو برام بگ زیگفتم: لطفا همه چ آروم

 رو به صورتم دوخت و لبخند زد. نگاهش

  یما بود رو به اسم خودش داره م یکه برا یکرده، محموله ا انتیهامون بهمون خ کیاز شر یکی -
 خارج شه.  رانیسر و صدا از ا یو قراره ب  رهیگ
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تونه به من   یکس نم چیکه ه  دهیهمه سال نفهم نی! بعد از ا هیخنگول واقع هیو گفت: اون  دیخند
 تونه به من دروغ بگه؟ یکس نم چیکنه؟ ه انتیخ

 م کرد. نگاه دوباره

خودش رو راحت    یمنن برامون خبر آوردن، محموله به درک ول یچند تا از افرادش که جاسوس ها -
 زارم بره.   ینم

 من و خودش گذاشت.  یفاصله   نیآورد و ب رونی کتش ب ری رو از ز یا اسلحه

 همراهت باشه.  نیا -

 نه تکون داد.  یتند سرم رو به معن  تند

 ! رمیرو بکشم، اصال قرار نبود تفنگ دستم بگ ینم، قرار نبود کسک کیوقت شل  چیمن قرار نبود ه -

 رو به سمتم هل داد. تفنگ

قبول کرد که همراه تو   ی! وقتی دون  ی. خودت م انهیتو، سپر تو، پو یتو، گلوله یتفنگ تو، اسلحه  -
 .  رهیمحافظ تو شد، قبول کرد که به جات بم  یعنیباشه 

 صورتم چرخوند.   ینگاهش رو تو یجد

ترسوندن   یداشته باش، فقط برا اطی تفنگ رو محض احت  نیکنه، تو فقط ا یم  کیاون به جات شل  -
 . نیدشمن، هم

 ...هیانصاف  یب نیگفتم: ا یگرفته ا یصدا با

 شد.  رهی خ رونیبه ب  شهیدوباره از ش دیسع

 در کار نبود. یبود، اجبار  انیانتخاب پو نیا -

 کتم جاساز کردم.    ری ون نگاه به تفنگ، برداشتمش و اون رو زرو قورت دادم و بد بغضم

کرد و هر بار   یم  ینیقلبم سنگ  یکه رو یادیرو به حرکت در آورد و من با غم و درد ز نی ماش راننده
 شدم.   رهیخ رون ی به ب نیماش یشهی بشه، از ش  ری بود که از چشم هام سراز کینزد
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 .میشد  ادهیپ  ن،یماش یشده بود و ما باالخره بعد از دو ساعت صبر کردن و نشستن تو کیتار هوا

 آخ بدنم خشک شده! -

مستقر شده   دیسع انتکاریخ کی بود که شر ییو بزرگ، جا یمی دور افتاده و دور از شهر، قد یالیو هی
 گمت کنم. دیبان  ا،یو آروم کنار گوشم گفت: از کنار من تکون نخور ستادیکنارم ا انیبود. پو

 شده بودم. با تعجب نگاهم کرد. رهیخ  شیجذاب و جد یلبخند به چهره  با

 ؟ یچرا بهم زل زد -

 قدر جذاب؟ نیکردم و گفتم: محافظم ا یخنده ا تک

 من خودم صاحب دارم. که،یمردت  ش ینازک گفت: چشا درو یو با صدا دی به موهاش کش یدست

 انی. پومیبهمون اشاره کرد که دنبالش بر  دیخندم بلند نشه. سع یدهنم گذاشتم تا صدا یرو رو دستم
 .دی و به سمتم چرخ  ستادی جلو تر از من راه افتاد که بازوش رو گرفتم. ا

 ه؟یچ -

نشو و فقط از من محافظت نکن، حواست به   ری جو گ ادیگفتم: لطفا مواظب خودت باش، ز  یناراحت با
 خودت هم باشه.

 .دی به شونه ام کوب ممحک

 چشم ارباب جوان.  -

 حرص دستش رو پس زدم.  با

 .یگرزه، شونه ام شکست وحش ستیدست که ن -

 شدم.  الیو اط یو نگاهش رو ازم گرفت؛ پشت سرش راه افتادم و وارد ح دیخند

 بود.  ستادهیا اطیهاش وسط ح گاردیهمراه با چند نفر از باد دیسع کیشر

 جا کجا؟   نیخان! شما کجا؟ ا دیبه به! سع -
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 زد.  یپوزخند دیسع

 . ایخودم اومدم بدرقت کنم اون دن -

 میبر ای! حاال ب یو گفت: هنوزم شوخ طبع  دیبلند خند  یکه اسمش، نادر بود با صدا  دیسع کیشر
 .میدیبه توافق رس یدید هویداخل 

  ست،ی در کار ن یتوافق گهیبرد و گفت: د  شیشلوار مشک یها بیدست هاش رو داخل ج دیسع 
 رو هم راحت تر کنم.   سایاومدم شرت رو کم کنم و کار پل

 آوردن و به سمتمون گرفتن. رونی نادر، اسلحه هاشون رو ب یها گاردیباد

 نوبت منه. گهیبار د نیا د،یآقا سع یکور خوند -

خواستم  ی. نگران مستادنیما ا ی محافظت، جلو یهم برا دیسع یو آدم ها ستادیمن ا یجلو انیپو
 ذاشت.   ینم انیپو یچه خبره ول نمیبب انی پو یشونه ها یاز باال

تند و با عجله بازوم رو گرفت و من رو به پشت   انی. پود یاز ترس شونه هام باال پر ک،یشل  یصدا با
همه تالش   نی کرده بودم، ا نیهمه تمر نینشستم و گوش هام رو گرفتم. ا نیزم یآب برد. رو یفواره

.  شد یگرفت و دست و پام سست م  یگلوله تموم جونم رو ترس م یهنوز با صدا یکرده بودم ول 
 کاره باشم... نیتونم ا یمن نم ستم،یکاره ن نیگفتم من ا یهمش با خودم م

بود. سرم رو بلند کردم که چشمم  یکارش حرفه ا  یتو انی اومد، پو یهنوز هم م  کی گلوله و شل یصدا
 انیچون پو  یبا ما نداشت ول  یادیز یگرفته بود، فاصله   انیمرد که تفنگش رو به سمت پو هیافتاد به 

 کنه.  کیحواسش نبود، قصد داشت که بهش شل

 به اطراف و به خودم نگاه کردم.  یترس کم  با

 کار کنم؟  یکار کنم خدا... چ  یچ -

با دقت و سرعت به سمت    یلیآوردم و خ رونی دو تا جفتش رو ب ی، تندافتاد به کفش هام چشمم
کارم   نیاش، با ا  نهیس یهم تو  یکی خورد تو صورتش و اون  شونیک یپرت کردم.  یکل یاون مرد ه

پس بدون    ه،یچ هیقض دینگاه فهم کی با  انی. پودیبه سمت ما چرخ انیحواسش پرت شد و پو یکم
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  یاون مرد، محکم چشم هام رو رو یشدن خون از گلو  یبا جارکرد.  کیاون مرد شل متمکث به س
 هم فشردم. 

 بلند شد.  الیو و اطیح  رونی از ب سیپل ریآژ یصدا  نیح  نیهم یتو

 خدا!  ای -

بود. نگاهم  دهیهم مثل من رنگش پر انی کردم؛ پو انیبه پو  یاز جام بلند شدم و با ترس نگاه یتند
اومد.  یکنم؛ داشت با دو به سمت ما م  دایرو پ  دیچرخوندم تا بتونم سع یخون اطیرو دور تا دور ح 

  یمخف  در هیپشت،  اطیح میبر  دیگفت: با انیمن رو گرفت و رو به پو یبازو دیکه به ما رس  نیهم
 هست، اون جا منتظرمونن. 

 یداد و حواسش به ما بود، دنبالمون م یم  اطاعت کرد و همون طور که ما رو پوشش یتند انیپو
افتاده بودند و  نیزم یشدم، نگاهم فقط به اون همه آدم بود که رو یم دهی کش دی. دنبال سعاومد

کردند چهار دست و   یم یهاشون هنوز جون داشتند و سع یسر هیخون خودشون غرق بودند.  یتو
 کنند.    فرارپا 

رفت، با دو دست    واریبازوم رو ول کرد و با سرعت به سمت د دیسع م؛یپشت شد اطیح  یک یتار وارد
دسته  یدر، با خوشحال  یکه دستش خورد به دسته نی کرد تا ا یرو لمس م  وارید یهاش تند تند رو

  دوباره  رونیبه ب  ییبعد از نگاه  گذار دیبود و سع ستادهیپشت سرم ا انی. پوو در باز شد  دیرو کش
 . دیبال خودش کشبازوم رو گرفت و من رو دن

پارک شده بود،  اطی از ح رونیب   یدرخت ها نیو ب  یک ی تار یکه تو یرنگ  یدو به سمت ون مشک با
شروع به حرکت کرد.   یخاک یجاده  یروشن شد و با سرعت تو  نیماش م،یکه سوار شد نی. هممیرفت
 بود.   یبه راننده کردم، مان  ینگاه نهیاز آ

کردند و    یکردم؛ داشتند به من نگاه م دیو سع انیبه پو  یلرزون رو مشت کردم و نگاه یها دست
 . دنیشروع کردند به خند  دند،یخودشون د یکه نگاه من رو رو نیهم

   دن؟یخند یم ی تعجب گفتم: به چ با

 بدون کفشم اشاره کرد.  یبه پاها انیپو
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 گفتند؟  ی م یچ اون کفشا  یدمت گرم، وسط اون جنگ و تفنگ باز ییخدا -

 حرص نگاهش کردم. با

 شدم.  یکردم؟ داشتم زهرترک م  یم کاری زهرمار، نخند خب چ  -

 پس؟   یکه دادم چ یبا خنده گفت: اون اسلحه ا دیسع

 . ختمشونی بهم ر دمیبه موهام کش یدست

 رفته بود اصال اسلحه دارم.   ادمیواال از ترس  -

 . دمیشونه ام کش هی یدست انیپو

 .یبه هر حال ممنون جونم رو نجات داد  -

 خنده. ریزدم که دوباره زد ز  لبخند

 با حال بود!   یلیخ  ییخدا  یول -

 . دیلرز  یهنوز شونه هاش م یانداخت ول نییچشم غره رفتم که سرش رو پا  بهش

  یدادم. پاهام م هیتک نیماش ی صندل   یو چشم هام رو بستم؛ سرم رو به پشت  دمیکش یق یعم  نفس
  یچشم هام گم نم یاز جلو یغرق در خون و زخم  یاون مرد ها ریکرد، تصو ی و قلبم درد مسوخت  

دادم و سرم   نیی رو پا نیماش یشهیگلوم نشسته بود. ش یتو  یشد. حالت تهوع داشتم و بغض بزرگ
  یاز حالت تهوعم رو کم م یداد و کم یم یخورد، بهم حس خوب  یبردم. باد سرد به صورتم م رونیرو ب 

 کرد. 

اومد  ادمیکه  یزیچ نیاول م؛ی نا آشنا بود یکلبه هی ی چشم هام رو باز کردم، جلو نیتوقف ماش با
 . دمیچرخ  انی به سمت پو یسمانه بود. تند

 ان؟ یپو -

 با تعجب به سمتم برگشت.  انیپو

 ه؟یچ -
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 زمزمه کردم.  آروم

 ؟ یسمانه چ -

 گوشم آورد.  کیرو نزد  سرش

 . ارنشینگران نباش، سپردم ب  -

بزرگ رفتم؛ دور و بر و اطراف کلبه فقط   یچوب یشدم. به سمت کلبه  ادهیپ نیگفتم و از ماش  یا باشه
  ی. جاینی کلبه رو بب یتونست  ینم  یکلبه روشن نبود حت یشد، اگه چراغ ها یم دهیجنگل و درخت د

 شدن بود.   یمخف یبرا  یخوب

که  انیکردم که کلبه آشناست. روم رو به سمت پو ی حس م  م،یشد  یتر م  کیبه کلبه نزد یچ هر
 رفت، کردم.  یکنارم راه م

 م؟یکرد یم  یکلبه زندگ نیا یما قبال تو -

 تموم شده.   رشی تعم شیباره، چند روز پ   نیاول نینه تکون داد و گفت: نه ا یسرش رو به معن  انیپو

  یشد. آشنا بود... واقعا کلبه آشنا بود! انگار قبال تو یدم که وارد کلبه منگاه کر د یگفتم و به سع یآهان
 کردم.  یزندگ   یچوب یکلبه 

 از سرم بپره.  الی و سرم رو تند تند تکون دادم تا فکر و خ  دمیکش یپوف

 کلبه نشستم. یچوب یسکو یرو

 تونم از جام تکون بخورم، همه پاهام زخم شده! ینم گهیمن د -

برگشت. کنار پام زانو   هیاول ینگذشت که با جعبه کمک ها قهیو وارد کلبه شد، چند دق دیخند انیپو
 کنم.  یزد و جعبه رو باز کرد؛ با لبخند گفتم: بده خودم پانسمان م

 . یستیگفت: برو بابا، تو اصال بلد ن  پوکر

 دادم.  مینیبه ب ینیچ

 ادب.  یب -
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. همون طور  دیدرخش  یآسمون م یو مشغول کارش شد. به آسمون نگاه کردم، ماه بزرگ تو دیخند
 . دیچ یپام پ یتو یبودم که درد بد  بای اون نور ز یره یخ

 ؟ یکرد کاری با پام چ  یآخ، وحش -

 دسمال گذاشته بود، نشونم داد. یرو که رو کیکوچ یشه یش کهیت هی

 پام بود؟ یتو نیا یعنی -

در آوردن کفش، از تفنگت استفاده کن. قرار   یتأسف تکون داد و گفت: به جا یاز رو یسر انیپو
ساعت ها و روز   میمجبور ش دی. شامیو دشمن خالص ش سی قدر راحت از دست پل نیهر بار ا ستین

 ؟ یفهم یشه، م ینم   یزخم یبا پا یلو می ها بدون توقف فرار کن 

 حرفش تکون دادم.   دییرو به تأ سرم

 شد.  میتفه -

 و از جاش بلند شد. دیخند

 کار منم تموم شد.  -

 کرد از جام بلند شم. کمکم

 برو استراحت کن.  -

آشپزخونه بود و با اپن از  کشیکوچ  یلیقسمت خ  هی سالن بود که  هیوارد کلبه شدم، فقط  لنگون
نبود جز چند   یا گهید زهیچ چیسالن بود. ه یو دو تا مبل سه نفره تو ونیزیتلو هیشد.   یمسالن جدا 

  دیبع یادگهمه س نیعالقه داشت، ا  یمیهمه به هنر و آثار قد نیکه ا دیتا تشک، پتو و بالش. از سع
 باشه.   وارید یهم رو یبود. انتظار داشتم چند تا نقاش

 بخواب.  ای من رو پهن کرد و گفت: ب یجا دیسع

 . ستیخوردن ن یبرا  یزی چ ست؟یلبخند زد و گفت: گشنت ن بعد

 . دمیخند
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 ؟ یپرس یپس چرا م ستین یزیاگه چ -

بهم کرد   ینگاه  مین دی. سعدمیتشک دراز کش یمبل نشست. رو یباال انداخت و رو یلبخند شونه ا با
 و گفت: امشب کارت خوب بود. به ترست غلبه کن و مواظب خودت باش. 

طور هم شد.  نیبخوابم؛ هم   یالیفکر و خ  چیکردم بدون ه یگفتم و چشم هام رو بستم. سع یچشم
 استرس تحمل کرده بودم و خسته بودم زود خوابم برد.   ادیچون ز

*** 

 

 .دمیسر خودم کش یرو رو پتو

 ده؟ یپرده ها رو کش  یاول صبح  یک -

 جا اصال پرده نداره. نیکنار گوشم گفت: ا انیپو

 صورتم بود، نگاه کردم.  یکه رو به رو انیصورتم کنار بردم و  به صورت پو  یرو از رو پتو

 ؟ یستادیتو چرا مثل جن باال سرم ا -

 گفت: من که نشستم. آروم

 ؟یچرا خوشمزه شد  یحرص گفتم: اول صبح با

 و از جاش بلند شد. دیخند

 صورت پر از حرص تو شروع کنم.  دنیخواستم اول صبحم رو با د -

و با   دیآوردم و سمتش پرت کردم، خورد به کله اش. لبخند زدم که چرخ  رونی سرم ب ری رو از ز بالشم
دختر بلند   هی یبلند به سمتم اومد و خواست بالشت خودش رو بکوبه تو صورتم که صدا یقدم ها

 شد.

 صبحونه آماده ست.  -
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شکمم بلند شد.   ینتونستم تعجب کنم چون صدا ادیتعجب به سمت صدا برگشتم؛ سمانه بود. ز  با
رو   انیآماده شده رو درو کنم که پو یاز جام بلند شدم و خواستم برم آشپزخونه تا کل صبحونه یتند

 ترمز کردم. ستاد،یبه روم ا

 ه؟یچ -

 گرد، نگاهش کردم.  ی. با بهت و چشم هارونی کشون کشون از خونه پرتم کرد ب رو گرفت و بازوم

 چته؟ -

 و گالن آب کنارش اشاره کرد. یچوب  کیاتاقک کوچ به

 اول دست و صورتت رو بشور.  -

 تند در رو بست.  بعد

 کشمت.  یخودم م  یبزن  یزیاگه لب به چ -

رو که انجام دادم، تند تند از گالن آب   بود. کارم ییسرعت نور به سمت اتاقک رفتم، پس دستشو با
 صورتم رو گربه شور کردم و دوباره به سمت کلبه راه افتادم و وارد آشپزخونه شدم.  

 دادم. ه یتک  واریشد، شل شدم و به د  کیبه سمت قلبم شل  ریت  هیحس کردم  یخال   زیم دنید با

 صبحونه کو؟  -

به سمانه گفت: دستت طال سمانه جان،  و رو   دیبه شکمش کش یاز جاش بلند شد و دست انیپو
 بدجور گشنه بودم. 

 . یاومد یزودتر م دیاز کنار من رد شد و آروم گفت: با بعد

 ...یوحش لیکشمت گور یکشمت... م  یتمام وجود داد زدم و گفتم: م با

 با سرعت از کلبه خارج شد، خواستم به سمتش برم که سمانه صدام کرد.  انیپو

 آقا؟  -
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 دستش. یتو یصبحونه   ینیکه چشمم افتاد به س دمیبه سمتش چرخ  تی عصبان با

 . دییبفرما -

 . دمیرو از دستش قاپ ینیکنم، با عجله س هیگر یخواستم از خوش حال یم

 . یمرس -

خوردم، واقعا خوشمزه بود   یکردم بعد از قرن ها دارم غذا م یبا ولع شروع کردم به خوردن، حس م 
 . دیبهم چسپ یل یو خ

 

بودم. اون  دهیکرده بودم، دراز کش دایجنگل پ یکه تو  یتخت سنگ بزرگ  یرو ،یآفتاب گرم بهار ریز
  یجنگل قدم م یداشتند تو انی. سمانه و پورهی بود دوباره خوابم بگ کیداشت که نزد یقدر حس خوب 

 .  دمدا یم  حی تر ترج شی سوزان رو ب دینور خورش  ریز دن یمن حسش رو نداشتم، دراز کش یزدند ول

خنده هاش اون قدر بلند   یگشتند. صدا یداشتند بر م  ی عنی نیاومد و ا یسمانه م یخنده ها یصدا
 بود که با حرص چشم هام رو باز کردم. 

 خنده؟   یم یجور نیگه که ا یداره بهش م  یچ کهی مردت نیا -

چشم هام  یو جلو   دیچی سرم پ یتو یسوت مانند یصدا  هویجام نشستم و خواستم بلند شم که  یتو
 شد.    کیتار

 

 !تی خاص  یجا دراز بکش، تنبل ب  نیهمش ا - »

شد، کردم و   ینم  دهید دیخورش دیکه صورتش به خاطر نور شد یحرص روم رو به سمت دختر با
دراز   یدون  یکشم. تو که نم یجا دراز م  نیجنگل منم ا  یتو؟ ولم کن تو برو تو یگ  یم یگفتم: چ

 داره!  ینور آفتاب چه حس خوب ریز دنیکش

 زد.  غیکرد و ج یا گهیروش رو به سمت د هوی
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 ده.  یماهان به حرفم گوش نم ا،یداداش ب -

 لوس... یغویج غی رو در آوردم و گفتم: ج اداش

   ؟یهست یتو ک ی! هستمیبه خودم اومدم و رو به دختر گفتم: من که ماهان ن هوی

  ریگ یرفت.  خواستم به سمتش برم که پام به سنگ یا  گهیدختره نگاهم نکرد و با دو به سمت د اما
 .« نیکرد و افتادم زم 

 

نبود و   ی به اطراف نگاه کردم. دختر یکم ن،ییتخته سنگ افتاده بودم پا یکه باز کردم از رو  چشم
 اومد.  یسمانه هم نم یصدا گهید

 دوباره ماهان! -

 . دمیکش یقیبلند شدم و نفس عم  نیزم  یرو از

 نگفته؟! یزیچ دیمگه من خواهر دارم؟ پس چرا سع یاز خاطرات گذشتم بود! ول یکی انگار  -

 سست به سمت کلبه برگشتم.  یقدم ها با

  سیبود! اصال انگار نه انگار پل  الی خ یخوند. چقدر ب  ینشسته بود و کتاب م کلبه  یسکو یرو دیسع
 تا دم مرگ رفته بود.  شبیدنبالشه، انگار نه انگار د

 سکو نشستم، با لبخند به سمتم برگشت.  یرو کنارش

 . ارهیبرامون م  یمان یگشنته؟ سفارش غذا دادم به زود -

  ست ین ادمیکه من  ییزهایاز چ م،یاز گذشتم، از زندگ زدم. دوست داشتم سوال بپرسم،  یکم رنگ لبخند
 درمورد گذشته رو دوست نداره.  دنیسوال پرس دیدونستم که سع یم یول

داره؟ چرا  ییچه معنا نم،یب ی که تو خواب م ییآدما نیکابوس ها، ا نیخواب ها، ا نیا دیسع  »
  یشناسم... م  یکنم تو رو نم یجا تعلق ندارم... حس م نیکنم به ا یحس م ره؟یگ  یقلبم درد م یگاه



 دوم   یای ما جلد دن 

100 
 

  یرو رو یب ی عج یخال  یجا ؟یب یقدر برام غر نیتمام عمر رو با تو بودم؟ اما چرا ا یگ  یم ؟یبرادرم  یگ
 ...« ؟یک  یبرا ؟ یچ یدونم چرا؟ برا یکنم... دلتنگم... اما نم یقلبم حس م 

 .  دمیکش  یتونستم. آه ینم  یسواالت رو بپرسم ول نیا یداشتم همه دوست

 دختره خوشش اومده. نیاز ا انیکتابش رو بست و گفت: انگار پو دیسع

 رخش دوختم که ادامه داد.  میرو به ن نگاهم

 بازم بهش گوشزد کن باشه؟  یدونه ول  یعاشق شدن تو کار ما اشتباهه. خودش م  -

 گفتم که از جاش بلند شد.  یچشم

 اومد صدام کن.  یاستراحت کنم، مان  یرم داخل کم  یم -

 م؛یگرد یسمت در کلبه رفت و دسته رو گرفت اما دوباره به سمتم برگشت و گفت: شب دوباره بر م به
 کردم.   دایپ گهید یخونه هی

 زدم.   لبخند

 خوبه. یل یخ -

د. سرم رو بلند کردم  اوم انیسمانه و پو یدست هام گرفتم که دوباره صدا نیکلبه شد. سرم رو ب  وارد
به   یاومدند.  کم یطور هم داشتند به سمت کلبه م نیو نگاهشون کردم. غرق حرف زدن بودند و هم 

م خورد تو  یمستق  ان،یدور و برم نگاه کردم، چشمم افتاد به آفتابه. برداشتمش و پرت کردم سمت پو
 .صورتش 

 عشق و حال! یدو ساعته رفت مون،ی م اری آب ب ی برو کم -

به سمانه کرد و بعد دوباره به سمت من برگشت با چشم هاش داشت برام    ینگاه  یلبخند زورک با
 زدم و چند بار ابرو هام رو براش باال انداختم.   یلبخند گل گشاد د،ی کش  یخط و نشون م

 .ری بگ  یکلفت خانوم تو هم برو اون غذا ها رو از مان ای تر شد که گفتم: ب کینزد سمانه
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  انیسمانه با پو یگرفت وقت یقدر حرصم م نیدونم چرا ا یاز جام بلند شدم و وارد کلبه شدم. نم بعد
 زد! یگرفت و حرف م یگرم م

از خونه ها بود. تعجب کردم   یک ی  نیرزمیبار ز نیگرفته بود ا دیکه سع یاشهر، خونه میبود برگشته
 .  میمجلل اجاره کن یالیو هی ایخونه  هیشهر  یتونستم راحت تو ینم گهیدادم د یبهش حق م یول

 و گاز بود.   نتیکاب هیگوشه هم  هیداشت.  ونیزی تلو هیبزرگ بود و چند تا مبل و  نیزم  ریز

 چطوره؟   دیجد یخندون گفت: خونه دیسع

 از جام بلند شدم. یخاک ازش بلند شد، تند یمبل که کل یزدم و خودم رو پرت کردم رو  لبخند

 بود! یچ گهید نیآه أ -

 ؟ یداشت یانتظار مبل سلطنت  هیو گفت: چ دیخند انیپو

 حداقل روش خاک نباشه!  یکه نه ول یحرص گفتم: سلطنت با

 کنم. یم زی تر اومد و گفت: من تم کینزد سمانه

 روش رو به سمت سمانه کرد.  دیسع

 ! یبر  دیکن، فردا استراحت کن و به خودت برس، پس فردا با  زیرو تم  نایآره امروز ا -

 گفتم: کجا؟  یتند

 تونه بره.  یم گهیچند نفر جور کرده، د یگرفت گفت: مان یشماره م شیهمون طور که با گوش دیسع

به سمانه کردم که  یدلم گرفت. نگاه  یگرفته شد، راستش خودم هم کم  انیپو ی افهی گفتم. ق یآهان
 ...« یخوشحال  نیهم یدر انتظارته، برا یچ یدون  یزدم. »نم  یاومد، پوزخند  یر مخوش حال به نظ 

داغون نشسته  یصندل هی یرو  الیخ  یشدند اما من ب نی رزمی کردن ز  زیو سمانه مشغول تم انیپو
 برام گرفته بود، خودم رو سرگرم کرده بودم. دیکه سع ید یجد  یبودم و با گوش

 لب زمزمه کردم. ری. آروم زدندیخند  یو سمانه هم بود که باهم کر کر م انیحواسم به پو  یچشم ریز
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 خندن، دلقکا...   یگن، خودشونم م یچرت و پرت م  -

 کردم.  انی رو به سمت پو  روم

 م؟ یبر میشهرباز می تون ینم  یحت  انیپو -

 پرسم.  یل باشه. حاال م کنم مشک یدونم! فکر نم  یمتفکر گفت: نم انیبا ذوق نگاهم کرد و پو سمانه

 گفتم و اضافه کردم.  یا باشه

 کن، امشب مهمون من. یرو راض دیسع -

  زیکنه. سمانه مشغول تم دایرو پ  دیرفت تا سع  رونیب  نیرزم ی از ز انیدو خوش حال شدند و پو هر
  ینتونست بکنه. پوف یا گهیکردن مبل بود و خواست اون رو جا به جا کنه که جز سر و صدا کار د

  شحرف از کنار  یمناسب بزاره. تشکر کرد که بازم ب  یجا  یحرف کمکش کردم مبل رو تو یو ب  دمیکش
قدم برگشتم و با نوک انگشت شصت و   کیکه از سرش افتاده بود؛  شیروسر دنیرد شدم اما با د

باال انداختم و  دوباره به  یسرش گذاشتم. با تعجب نگاهم کرد که شونه ا یاشارم، آروم شالش رو رو
 دوباره برگشت.   انیکه نشستم پو نیرفتم. هم  یسمت صندل

 حواسمون باشه.  یل یکه خ یشد اما به شرط   یراض -

 رو بپوش.   دمیکه برات خر ییتوروش رو به سمت سمانه کرد و گفت: مان  بعد

برا دختر مردم    یر یم یجور نیهم کهی مردت یبا پول ک ؟ یبود دهیتعجب و حرص گفتم: براش خر با
 کارت من هنوز دستته؟ ؟یخر یلباس م

 گفتم: مرض، کارتم رو بده.  تی زد. با عصبان یو لبخند گل گشاد دیبه موهاش کش یدست انیپو

 . روم رو به سمت سمانه کردم بعد

 . دمیپس من برات خر دهیبا پول من خر -

 و از جام بلند شدم.   دمیکش یق یعم  نفس

 جا کجاست؟   نیحمام ا  ؟یچ ای یحمام عموم  میبر دیبا -
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اون جا استفاده  ییاز حموم و دستشو دیفعال با ه،یخال یخونه  هیباال  یو گفت: طبقه دیخند انیپو
 .میکن

 آوردم.  رونی رو باز کردم و چند دست لباس ب چمدونم

 !میدیاز کجا به کجا رس نیبب  -

 

 یزدند. سمانه با اون لباس ها یرفتند و حرف م  یو سمانه کنار هم راه م انیپو م؛یشد یشهرباز وارد
. چند قدم بلند برداشتم تا بهشون برسم؛ دیرس  یکرده بود و خوشکل تر به نظر م ری تغ  یلیخ  دشیجد
 م؟یرو امتحان کن یگفت: کدوم باز دنمیبا د انیپو

 ندارم" که... یباز یکدوم من حوصله  چیبگم "ه خواستم

 ماهان؟ ماهان؟  -

 اراده و ناخودآگاه به سمت صدا برگشتم و آروم زمزمه کردم.  بدون

 بله؟  -

به   یکرد. بهت زده نگاه یو صداش م دیدو یم کشیکوچ یبود که داشت دنبال بچه  یجوون  زن
 شونه ام گذاشت.   یدستش رو رو انیاطراف و خودم کردم. پو

 ؟ ییچته تو؟ کجا -

 .دیتا برگرد نمیش  یم مکتی ن نیا یحوصله ندارم. رو ادی من ز د،یکن یباز دیگفتم: شما بر آروم

  یفلز مکتی ن  یازم دور شدند. روگفت و همراه سمانه  یبا تعجب نگاهم کرد و بعد باشه ا   یکم انیپو
 زرد رنگ نشستم. 

 !ستمیمن چمه؟ چرا گفتم بله من که ماهان ن -

باال انداختم. با    ییافتاد. با تعجب ابرو یا بهت زده یقهوه یرو بلند کردم که نگاهم به چشم ها سرم
 و نگاه ازش گرفتم.  دمیبه موهام کش یاومد. دست ی آروم و سست داشت به سمتم م یقدم ها
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 کنه؟ ینگاهم م ی جور نیچشه؟ چرا ا -

 مجبور شدم سرم رو بلند کنم و نگاهش کنم. ستاد یرو به روم ا یوقت

 شما؟  دیببخش -

 ه؟یاسمتون چ دی دهنش رو قورت داد و آروم گفت: ببخش آب

 زدم.   یپوزخند

 اسمم! به تو چه؟ -

 بغض گفتم: لطفا...  با

 بود که دلم براش سوخت.  ادیصداش اون قدر ز  بغض

 اسمم سروشه چطور؟  -

 شد و لبش رو به دندون گرفت.    ریاز چشمش سراز یاشک قطره

 لحظه... کی یترم بود ک ی برادر کوچ هیشب یادیراستش ز د،یببخش -

 . دیکش یق یعم  نفس

 . یلحظه فکر کردم اون کی-

  یبهش داشتم، انگار سالهاست م  یی بهش کردم؛ از همون اول که نگاهش کردم حس آشنا یقیدق نگاه
 داشت.  یخوب   کلی داشت، قد بلند و ه یشناسمش. صورت جذاب و مردونه ا

 شناسم. یمن شما رو نم  یول  دیببخش -

 مهار کردن بغض و اشک هاش بود.  یتر انگار برا شی کرد که ب  یخنده ا تک

 مزاحمتون شدم. دیانه. ببخشدرسته، من اسمم هاک -

 بلند ازم دور شد.   یپشتش رو بهم کرد و با قدم ها یتند بعد
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 هاکان؟ -

 قلبم گذاشتم و فشار دادم.  یدستم رو رو یتند د،یکش ری ت قلبم

 آخ... -

کنم، انگار گم شده بودم. مثل  هی خواست گر یشدم. دلم م یآروم نم  یول  دمیکش  قیتا نفس عم چند
چمن ها   یخواستم همون جا رو  یکنند شده بودم، دلم م یامان باباهاشون رو گم مکه م ییبچه ها

 کنم. هیو زار زار گر نمیبش

جدول   یرفتم. همون جا رو  رونیب   یگلوم بود، از شهرباز  یکه تو ین یجام بلند شدم و با بغض سنگ از
 شدند.  ری هوا اشکام سراز یرو نشستم. ب ادهیپ

 قدر برام ناآشناست؟  نیا یزندگ نیمن کجام؟ چرا ا ایخدا -

 بود.   انی پو دم،یشونه ام نشست با ترس چرخ یکه رو یدست با

 ؟ یسروش خوب -

 بره. نیچشم هام از ب یپلک زدم تا تار  چندبار

 کنه. ی قلبم درد م یاره، کم -

 کرد تا از جام بلند شم.  کمکم

 خونه.   میبر یم میری گ یخونه سروش جان، غذا م  میبر  ایب -

 نگاهشون کردم.   یناراحت با

 خراب شد. حتونی بخاطر من تفر دیببخش -

 زد.  ییبای لبخند ز سمانه

 نه اشکال نداره آقا.  -
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با مکث   یرو باز کردم ول  نی . در ماشمیرفت  نیبه سمت ماش انی زدم و با کمک پو  یکم رنگ لبخند
برق داده  ری اش رو به ت هیتک نی به پشت سر برگشتم که چشمم افتاد به همون پسر که غمگ یکوتاه

 کرد. آب دهنم رو قورت دادم، دوباره چشم هام پر از اشک شد.   یبود و نگاهم م

 .گهیسروش سوار شو د -

رو  رفت، محکم چشم هام  یم ج یشدم. سرم گ  نینگاه از اون پسر گرفتم و سوار ماش انی پو یصدا با
 دادم. هیتک یصندل   یهم فشردم و سرم رو به پشت یرو

 

 "هاکان"

 

لرزون در رو باز کردم و نفس نفس زنان از راهرو گذشتم و وارد سالن شدم. ماکان با   یدست ها با
 بلند شد. یمبل چرم  یاز رو دنمید

 یجواب بد  تویگوش یتونست  یشدم؟ نم یم ونهیداشتم د یاز نگران  یدون یتو؟ م یبود  یکدوم گور -
 دونم... یشم، م یم مارستانیت یهان؟ از دست شما ها اخرش روانه 

 کردم. داشیکردم... پ  داشیتوجه به حرف هاش تند تند گفتم: پ  بدون

 درست حرف بزن.  ؟یتعجب گفت: چ  با

 کردم. به واهلل خودش بود.   دایو گفتم: ماهان، ماهان رو پ دمیکش  قیتا نفس عم چند

 .دمیچرخ  یها دور خودم م ونهیو مثل د دمیرو داخل موهام کش دستم

 دونم. یپوکش خورده م یبه اون کله یزیچ هینبود! اون...  ادشیخودش بود، مطمئنم. منو  -

 بلند به سمت ماکان رفتم و شونه هاش رو گرفتم.  یقدم ها با

شناسه!  ی کنه ما رو نم یمجبور شده بخاطر ما کار ای... ایداده حافظه اش رو از دست   ایمطمئنم  -
 دونم خودش بود.  یمن م یول
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 گفت: باشه... باشه... فقط آروم باش... آروم باش.  یگرد و نگران یبا چشم ها ماکان

 دست آتنا گذاشتم. یاومد و بازوم رو گرفت؛ من رو به سمت مبل برد. دستم رو رو کینزد آتنا

 بود، باور کن.  آتنا خودش -

شباهت   هیتونه فقط  ینم نیا دمش یدونم من د یم زم، ی کنم عز یزد و با بغض گفت: باور م  لبخند
 باشه!

 کرد. ماکان مضطرب نگاهم کرد.  یلبخند رو لبم نشست، خداروشکر که باور م  یخوشحال  از

 آره؟ یگمش کرد حاال..  -

 کش اومد.  لبخندم

پسر و دختر   هیکردم. همراه  دای اومدم؟ دنبالش کردم. خونش رو پ  ریقدر د  نیچرا ا یکن  یفکر م -
 بود. گهید

  یهق هق مامان و ماهک بلند شد. بهشون حق م یصدا   هویکم لبخند رو لب همه نشست اما  کم
ماکان هم معلوم بود به زور داره  یگلوم نشسته بود، از چشم ها یتو ین یدادم، منم بغض سنگ

  کاریچ دییخوا  یجلو تر اومد و آروم گفت: خب... م   انای. ککنه  یکنترل م نکردن هیگر یخودش رو برا
 د؟ یکن

 نمش؟ یبب میو با عجله گفتم: االن بر تند

 چپ چپ نگاهم کرد. ماکان

 نه!   ایخودشه   مینیبب  میکن ی از دور نگاه م میر یاول م م،یر یاالن؟ ساعت دوازده شبه! فردا م -

 . میر یباهم گفتند: باشه فردا م همه

 . میدیو هر دو با تعجب پرس میبه جمع کرد یو ماکان نگاه من

 د؟ ییا یشما هم م -

 جلوتر اومد.  ماهک
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 .مییا یهممون م  د،یبر ییاصال حرفشم نزن دو تا -

 کردند. لبخند زدم.  دییو مامان هم حرفش رو تأ  انای ک آتنا،

 همه با هم... م،یر  یباشه همه باهم م -

 

 "ماکان"

 

رنگ   دیباز هم با ذوق به در سف  یول میشد یخفه م می و داشت  نیماش یتو می بود دهیباهم چپ همه
که ماهان از اون خونه   میهر لحظه منتظر بود م؛یکرد  یبود، نگاه م ابونیکه اون طرف خ یا خونه

 کرد.  یبه عقب و ما کرد. تک خنده ا ی. مامان که جلو نشسته بود نگاه دیای ب رونیب

 !دیوقت خفه نش هی انیپا دی رو بد شهیحداقل ش  -

بودم. امروز از ذوق   دهیوقت بود که خنده اش رو ند یل یمامان لبخند رو لبم نشست، خ یخنده  از
 . میلب هامون داشت یماهان همه لبخند رو دنید

 هاکان من رو به خودم آورد.  یصدا

 !رونی اومد... اومد ب -

 شد.   یتر گرد م شی دوختم؛ چشم هام هر لحظه ب  نیماش یشهی نگاهم رو به ش  یتند

 من... خودشه! یخدا -

 من رو کنار زد.  ماهک

 .نمشیداداش بزار منم بب  -

  ینفت  یآب  راهنی پ هیمامان بلند شد؛ بغضم رو قورت دادم و دوباره نگاهش کردم.  ی هیگر یصدا
کرده بود و به سمت باال مدل زده بود. مثل   یتنش بود. موهاش رو مشک یشلوار کتان مشک هیهمراه 

کرد   انزد و رو به ماه  رونی هم از در ب گهید یکلی پسر قد بلند و ه هیو جذاب بود.   پی خوشت شهیهم



 دوم   یای ما جلد دن 

109 
 

  یپاشون ترمز کرد و بعد پسر قد بلند در رو برا یجلو یرنگ  یمشک یبهش گفت. پورشه   ییزایچ هیو 
براشون    نیماش ن؟یدیماهان باز کرد و بعد خودش هم سوار شد. هاکان با تعجب گفت: شما هم د

 اومد؟ پسره در رو باز کرد براش؟  

به حرکت در اومد با   نیماش  ی. وقتمیکرد یفقط نگاه م م یحرف بزن  میتونست یاصال نم  ادیتعجب ز از
 هول رو به هاکان گفتم: با فاصله دنبالش برو باشه؟ 

  نشون؟یبه ماش یدیراه افتاد؛ با حرص گفتم: چرا چسپ نی تکون داد و دنبال ماش دییبه تأ یسر هاکان
 با فاصله دنبالشون برو. 

کنه،   یم  یکه ماهان باهاشون زندگ یآروم رو به هاکان گفت: آره داداش، معلومه خانواده ا ماهک
 کله گندن. یادیز

کرده؟ باهاش   یم یزندگ یچه خانواده ا یمدت تو نیماهان ا  یعن یچند لحظه قبل بود،  ریدرگ ذهنم
 بودن؟   یخوب یخوب بودن؟ خانواده 

بود که  دهی که ماهان داخلش بود انگار فهم  ین یود. ماشذهنم ب  یسوال تو ینگرانش بودم و کل  یلیخ
تر کرد و وارد کوچه پس کوچه ها شد. روم رو به سمت هاکان   شی چون سرعتش رو ب میما دنبالشون 

 رفت، کردم.    یکرد و دنبالش م یرنگ رو نگاه م یمشک ن ی داشت اون ماش یکه با دقت و چهار چشم

 نگه دار... -

 نگاهم کرد. نهیتعجب از آ با

 ؟ یچ -

 حرص گفتم: نگه دار. با

 پارک کرد و به سمتم برگشت. یا رو گوشه   نیماش

 چرا؟  -

 .دمیبه موهام کش یدست

 .  میر یم گهیوقت د  هی میخونشون رو که بلد م،ینبالشون دنیفهم -
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 شدند، کردم.  یداشتند له م گهیو آتنا که د انایبه مامان، ماهک، ک ینگاه

  یو باهاشون حرف م  میگرد ی. فردا همراه هاکان بر م میبهتره برگرد  د،یش یخفه م  دیشما هم دار -
 خب؟  میزن

 .میبه سمت خونه راه افتاد  ریدرگ یقبول کردند با ذهن یبودند؛ ول یکه ناراض نیا با

 

 "سروش" 

 

 گفتم: واقعا الزمه من برم؟ چرا من؟   انی و با حرص رو به پو  دمیکش مینفت یآب راهنیبه پ یدست

 باال انداخت.  یشونه ا انیپو

 دستوره داداشته. -

انجام   دیداد، حتما با یدستور م دی سع  یتونستم بکنم؟ وقت یم  کاری هم فشردم؛ چ یهام رو رو دندون
چشم در رو برام باز کرد. اول من و بعد خودش سوار شد.  انیپامون ترمز کرد، پو یجلو یشد. مان  یم

  هویکه  رهیبود خوابم بگ کی داده بودم و نزد هیتک ی صندل   یهام رو بسته بودم و سرم رو به پشت
 . دیپرس انیخواستم بپرسم رو پو  یکه من م یباال رفت. چشم هام رو باز کردم، سوال نی سرعت ماش

 ؟ یشده مان  یچ -

 دنبالمونه!  نیماش هیگفت: انگار  نهیبه آ  یبا نگاه یمان

 شت سر نگاه کردم. تعجب به پ با

 ن؟ یکدوم ماش -

 تر کرد و تند تند چند تا کوچه رو رد کرد. شی سرعتش رو  ب  یمان

 انگار گممون کرد! -
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 . دمیکش یپوف

 ده؟ یسع یاز دشمنا  ای! سیپل ه؟یک یعنی -

 دونم.  یدونم، نم  یگرفت گفت: نم  یشماره م  شیمضطرب همون طور که با گوش انیپو

 باال انداختم و دوباره چشم هام رو بستم. یشونه ا الیخ  یب

 کن.  دارمیب  میدیرس -

*** 

 تر بخوابم. شیاعصابم بود، دوست داشتم ب یرو  انینحس پو یصدا

 .میدی سروش؟ سروش رس -

 شونه ام برداشتم. یرو از رو دستش

 باشه بابا... باشه.  -

شدم و نفس  ادهیپ  نیموهام رو مرتب کردم. از ماش نهی آ یو از تو دمیکش ییبلند باال ی ازهیخم
 .  دمیکش ی قیعم

 رو دوست دارم.  ایدر  یو صدا  ایدر یبو  -

 . میگفتم: بر انیو رو به پو دمیبه صورتم کش یدست

 انی. پومیشد  یکی و بار یمیقد یاومد. وارد کوچه  یپشت سرمون م  یکنار هم و مان انیو پو من
 .ستادیا یرنگ، زنگ زده ا دیدر سف  یجلو

 باش.  یاعتماد به نفس داشته باش و جد -

و دوباره در رو   ستادیا یکم  د،یآروم در رو کوب انیتکون دادم. پو دنیفهم یتند سرم رو به نشونه  تند
  بیرمزشون بود! کالفه دستم رو داخل ج نی. پس ادی و دوباره تند تر در رو کوب  ستادیا یکم  د،یکوب

 در ظاهر شد.   یقد کوتاه جلو ی مرد شکم گنده  هیشلوارم بردم. در باز شد و 
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 آقا.  دییبفرما  د،یخوش اومد -

 یآهن یها  یصندل یرو  اطیشدم. چند مرد جوون داخل ح کیکوچ  اطیوارد ح یگفتن حرف  بدون
از جا بلند شدند و به سمتمون  یبه ما افتاد تند  تا چشمشون  دندیخند ینشسته بودند و بلند بلند م

 اومدن.

 .نی سالم آقا خوش اومد -

 .دیپرس  انیبراشون تکون دادم که پو یسر

 کجان؟  -

 اشاره کرد.   نیرزمیز  یدر چوب به

 اونجان آقا.  -

و دستم رو  دمیکش یق یدر نفس عم ی. جلومیرفت نیرزم ی آروم به سمت ز یبا قدم ها  انیپو همراه
کرد. در باز شد و نور   یم ونمیداشت د یعذاب وجدان و ناراحت ،ی قلبم گذاشتم. استرس و نگران یرو
 ی. بوتمرف  نییشد پا یم  ریسراز  کیتار نیرزم یکه به ز یی رو روشن کرد. از پله ها  نیرزمیداخل ز یکم

 بزارم.  مینیب  یباعث شد دستم رو رو نیرزم ی خاک و نم ز

 !یگند یچه بو -

اون قدر بوش بده که   یوقت ن؟ی جا نگه داشت نینازک و گرفته گفت: پس چرا ما رو ا یصدا هی هوی
 ! دیش  یخفه م دیدار

 اومد، کردم. یکه صدا از اون جا م نیرزمیز کی تار یبه گوشه  ینگاه

 تو روم حرفت رو بزن. ایب  رون،ی ب  ایب -

 به عقب رفتم. یشدن صورت دخترک پاهام سست شد و قدم  داریپد با

 سمانه! -
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جا   نی. قرار نبود ادیلرز یزد و دست هام م یکردم؛ چشم هام دو دو م یزده به سمانه نگاه م بهت
حفظ ظاهر   ی. برادمیکش یقی به خودم اومدم و نفس عم د،یبه پشتم کش  یدست انی! پونمشی بب

خوام ببرمت اونور آب اول برات هتل پنج  یم  یوقت یانتظار داشت حواله اش کردم و گفتم:   یپوزخند
 هوم؟  یزیچ  نیهمچ ای یمسافرت  ق یبعد قا میری بگ ستاره

جا   نیا یبو اطیح  یتو نیبزار بر  م،یهم نباش یآشغالدون نیا یحرص گفت: نه فقط حداقل تو با
 گنده... یلیخ

 ...تهیادیجا هم ز نیو سرد و خشک گفتم: ا دمیبه موهام کش یدست

اومدم.  رونیب  نیزم  ری بلند از ز ی و پشتم رو بهش کردم؛ با قدم ها دمینگاه به چشماش، چرخ بدون
 . دمیاومدم تند تند نفس کش  رونی که ب نیهم

 جاست؟   نی! چرا ایبد یسمانه... اون رو قرار بود فرار ان؟ی... پوانیپو -

 زل زدم.  نشیغمگ یو به چشم ها دمیچرخ  انی سمت پو به

!  فتهیب ی دست کس  یزار ینم ی ... گفتیزار ینم  یگفت ؟یدوستش داشت یجور نی... ایجور نیا -
 کنه؟  یم  کاری جا چ نیحاال ا

 انداخت و آروم زمزمه کرد. نییرو پا  سرش

 کنم... انتی خ  دینتونستم به سع -

 زدم. یپر از تمسخر لبخند

 لعنت به دوتاتون... -

نفس سر   ک یآورد.  یاز اون مرد ها برام آب معدن یکینشستم؛  یآهن  یصندل ی عقب رفتم و رو عقب
 .دمیکش

 ...ادی قراره سرشون ب ییدونند چه بال یبدبخت... نم  یدخترا -

 یکه برا مارستانیب یجعبه ها هی رنگ که شب دیسف یجعبه هیباال چند مرد با  ی از اتاق ها یک یاز  هوی
 اومدند.   رونی بدن بود، ب یاعضا یجا به جا
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 نفسم رفت.  یا لحظه

 ه؟یاون چ -

بالکن خونه آروم    یاومد و از رو رونیباال ب  یپوش از طبقه  دیمرد سف هیخواستند جوابم رو بدند  تا
  رهیبم  نکهیکردند و من قبل از ا کیکرد، بهش شل   یتقال م  ادیدختره...  ز  هیبدن  یگفت: اعضا

.  کنندجسدش رو گم و گور   د یبدن به درد بخورش رو جدا کردم. االن مرده و با یبالفاصله اعضا
 برند.  ی اعضاشم االن دارند م

 بالکن.    نییسطل پا یآورد و با پوزخند پرت کرد تو رونیرو ب  ش یخون  یها دستکش

  یشد... باورم نم یرم نم شم. باو   یهوش م  یو ب   ارمیکردم االن باال م یاومد؛ حس م یباال نم نفسم
 شد.

 نگاهش کردم. یاشک یشونه ام گذاشت. با چشم ها یبه سمتم اومد و دستش رو رو انیپو

 نداره نه؟ قتیزنده زنده... حق  یعنی -

نگاهم کرد. از جام بلند شدم و ربات وار به سمت در رفتم و از اون خونه   نینگفت و فقط غمگ یزیچ
 رفتم. رونیب طانی نحس و پر از ش ی

 خوابه... نیخوابه... ا نیا -

 تلخ و دردناک...  یل یتلخ بود... خ تیواقع هی نیخواب نبود... ا  یاز خودم گرفتم ول شگونیتا ن چند

  یخال  یشدم. مغزم خال   رهیدر حال رفت و آمد خ یها  قیاها و ق  ینشستم و به کشت  ایدر یبه رو رو
رفته  ادمی یفکر کنم؟ همه چ  یدونستم چطور یفکر کنم، اصال نم یدونستم به چ ی بود... اصال نم

 چشم دوختم.  یآب ایبود. به در

 خواد...  یچقدر دلم غرق شدن م -

  دم،یآروم شم.  از جام بلند شدم و چرخ یشدن هوا همون جا نشستم و نگاه کردم؛ تا کم کیتار تا
سرش   ی که دور تر از من و پشت سرم نشسته بود. به سمتش رفتم و باال انیچشمم افتاد به پو

 .ستادمیا
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 شه...  یوقت حالم خوب نم چیه گهی... دنمیرو بب یزیچ  نیهمچ یذاشت  یم  دینبا -

 روم گفت: متأسفم. آ  نییپا یسر با

 اومده. دیحم م،یکن یکنارش گذشتم که گفت: وقتشه دخترا رو راه از

 و فقط سرم رو تکون دادم. دمیکش یآه

چشم هاشون  دم؛ید یم یبودم و داشتم داخل شدن دخترا رو به کشت ستادهیا هیدور تر از بق یکم
 یبود. با قدم ها ستادهیشون کنند. چشمم افتاد به سمانه که اخر صف ا  یبسته بود و قرار بود مخف

 یها شمبا چ  ستادمیدورش کردم و رو به روش ا هیاز بق  یبلند به سمتش رفتم و بازوش رو گرفتم. کم 
 گرد نگاهم کرد؛ آروم گفتم: فرار کن... 

 تر شد.  شیب  تعجبش

 ؟ یچ -

در انتظارت   یخوب زی کنم... اونور آب چ  یر شو... کمکت مدو  نجایحرص گفتم: برو... فرار کن... از ا با
 نرو...  ستین

 گرفته ادامه دادم. یصدا با

 تو فرار کن باشه؟  یهم برن ول گهید یخواد دختر ها یمجبورم وگرنه دلم نم  -

 نه تکون داد. یبا لبخند سرش رو به معن سمانه

 رم.   ینه آقا، من م -

 رو محکم فشار دادم.  بازوش

 نرو... فرار کن.   ؟یفهم یم یش  یبدبخت م گم  یم -

 آورد و عقب رفت.  رونی رو از دستم ب  بازوش

 رم.  یمن م -
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 هم فشردم. یدوباره به سمت صف رفت. دندون هام رو محکم رو بعد

 خر نفهم...  یدختره  -

آشنا   یصدا هی هویکه  دمیکوب  یسکو م یانداختم، با پام به تخته  نییو سرم رو پا دمیکش یآه
 ...سی پل ریدر اون لحظه لبخند به لبم آورد... آژ یباند ما ترسناک بود ول یکه برا ییاومد... صدا

  یبا سرعت نور م انیشد. پو دهیکش انی بگم بازوم توسط پو یزینگاه کردم؛ تا خواستم چ انیپو به
جا بودند    که اون ییدختر ها و داد مرد ها غی ج یشدم. صدا یم دهیو من هم دنبالش کش دیدو

هاشون خودشون رو   یسر هیاز مرد ها در حال فرار  بودند و  یسر هینگاهم رو به عقب برگردوند. 
گوشه کز   هیهاشون  یسر هیاز دخترا در حال فرار کردن بودند و  یسر هیآب.  یکردند تو یپرت م

 کرد. داد زدم.  یکردند. سمانه اما رفتن من رو نگاه م  یم هیکرده بودند و گر

 ...ا ی... بدو... ب ای سمانه ب -

 ؟ یکن یم کاری گفت: خفه شو پسر چ تی و با عصبان دیمحکم دستم رو کش انیپو

.  میرو اونجا نگه داشته بود برس  نیماش یکه مان یتا به کوچه ا میرد ش ابونی خ هیاز  میخواست یم
 دستم رو ول کرد و گفت: بدو...  انیپو

 یبا سرعت به سمتم اومد؛ چشمم که به چراغ ها نی ماش هیرد شم که  ونابیخواستم از خ  دنبالش
سوت   یآشنا بود برام... صدا یصحنه  هیجام خشک شدم و فقط نگاه کردم؛   یافتاد تو نیماش

ذهنم  یچشمم قرار گرفت که تا حاال تو یجلو  ییها ری و بعد  تصو دی چی سرم پ یتو یمانند
آشنا تر   ی به یاز هر غر یبودمشون ول دهیچشمم اومدند که تا حاال ند یجلو ییها دمنداشتمشون. آ
 ...دمیشن  یگوشم رو پر کردند که انگار سال هاست اون صدا ها رو م ییبودند، صدا ها

 قلبم گذاشتم. یمحکم دستم رو رو د،یکش ری قلبم ت 

 آخ... -

جام خشکم زده بود. با   یمن مبهوت تو یول دیطول کش هیاتفاقات فقط چند ثان نیا یهمه  دیشا
چشم هام رو   یبه خودم اومدم. تند نیزم  یطرف بدنم و پرت شدنم رو هیبه   ینیبرخورد جسم سنگ 

 صورتم بود.  یسمانه جلو یو بهت زده  دهیباز کردم، صورت رنگ پر
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 ؟ یاقا؟ آقا خوب -

 آره خوبم... یبدنم بردار یرو از رو  نتیدرد و حرص گفتم: اگه بدن سنگ با

 از جاش بلند شد و هول زده گفت: بله شرمنده.  یتند

 بلند کرد.  نیزم ینگران من رو از رو انیپو

 ؟ یخوب  -

 تند سرم رو تکون دادم.  تند

 . میبر -

و به سمتش  ستادمیا اد،یسمانه پشت سرم نم  دم یبرم که فهم  یمان نی به سمت ماش  خواستم
 . دمیچرخ

 ؟ یایچته چرا نم -

 ام؟ یتونم ب ی تته پته گفت: م با

 زدم.   پوزخند

 ...یتون یبار رو م نیآره بخاطر نجات جونم ا -

 شدم.   نیکوچه سوار ماش  یکی اون تار ینگاهم رو ازش گرفتم و تو بعد

  یکه دنبالش م یکردم هر لحظه ممکنه منفجر بشه. گذشته ا یکرد، حس م یبدجور درد م سرم
شدن   سی تونستم فکر کنم... با خ  ینم  یکنم... حت کاری دونستم چ یاومده بود و االن نم ادمیگشتم 

 گفت: آقا... خون... دهیاومد. سمانه ترس یگذاشتم، داشت خون م  مینیب یپشت لبم دستم رو رو 

  یم یاهیو چشم هام س   دیچرخ ی دور سرم م زیمن همه چ یبه سمتم برگشت ول  یو مان  انیپو نگاه
عالم   یشد و من تو اهیس ینشد و آخر سر همه چ یباشم ول اری تقال کردم تا هوش یلیکه خ  نیرفت با ا

 فرو رفتم.  یخبر یب
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خواست باز   ی. حس نداشتم تا چشم هام رو باز کنم؛ دلم مدمیشن یسرم م یرو باال  یپچ پچ  یصدا
بشه. سرم آوار  یدوباره رو قتیچشم باز کنم و حق  دمیترس  یتر. م شیتر و ب شی هم بخوابم، ب

شدم   والیه هیخوب بودم و االن... االن  یخانواده  هی یپسر خوب و مظلوم تو  هیکه من  نیا قتیحق
 باند خالفکار.   هی یتو

چشمم   یسرم بودند. دکتر دستش رو جلو یسمانه و دکتر باال ان،یچشم هام رو باز کردم. پو آروم
 تکون داد.

 سروش جان؟  یداریب -

اسم نحس صدام کنند. دوباره چشم هام رو باز   نیچشم هام رو بستم، دوست نداشتم با ا محکم
 کردم. 

 ...دارم...  یب -

 . دمیخشک و ترک خورده ام کش  یلب ها یرو رو زبونم

 .دی... آب... به من بدیکم -

داد.   ان یرو به دست پو  یآب وان ی. سمانه لنمی تخت بش یکنارم اومد و کمکم کرد تا رو یتند انیپو
.  دیدوباره به تن خشک شده و کرختم بخش ی کرد. آب سرد جون کیآب رو به لب هام نزد وانیل انیپو
  دیسف قاون اتا  یتو یاشک آلود به دکتر نگاه کردم. همون روز اول وقت یو با چشم ها دمیکش یآه

کس نگم،  چی به ه یچی حافظه ام رو به دست آوردم ه یبه هوش اومدم، ازم خواست وقت  مارستانیب
 .  دیبه خصوص سع

 .د یبه موهام کش یدست

 حالت خوبه؟  -

 زد.  یحال سرم رو تکون دادم؛ لبخند کم رنگ  یو ب  آروم

 .  یآروم ش  یتا کم ری دوش بگ هیسرمت تموم شده،  -
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 . ری و بگنسخه رو ببر داروخونه و براش دار  نیکرد و گفت: ا انیرو به سمت پو  روش

 دست دکتر رو گرفت.  یکاغذ تو انیپو

 براش.  رنیفرستم بگ یم  یتونم برم ول ی هر چند خودم نم -

  ی به سمانه کرد و گفت: براش کم  یرفت؛ دکتر نگاه مهربون رونیبه من از اتاق ب   یبا نگاه کوتاه بعد
 سوپ آماده کن. 

 تخت نشست.  یلبه  یرفت. دکتر کنارم رو رونیگفت و از اتاق ب  یچشم یتند سمانه

 حافظه ات برگشت؟  -

 بغض سرم رو تکون دادم؛ دستم رو گرفت.  با

 ... ای منه سروش  یجا خونه  نیا -

 زمزمه کردم.  آروم

 ماهان... اسمم ماهانه. -

انجام   می نگو باشه؟ کار یچیدم... فقط... فعال ه یجا نجاتت م نیزد و گفت: آقا ماهان، از ا  لبخند
 گم که حالت هنوز بده.   ینده م

 آروم سرم رو تکون دادم.  فقط

 ناراحت نباش ماهان جان... -

 تونستم ناراحت نباشم؟  یتونستم؟ چطور م ی چطور م د؛یچک  اشکم

 لب زدم.  آروم

 رم حموم... یم -

 رنگ داخل اتاق اشاره کرد.   دیدر سف به

 اتاقه.  سی سرو نیا -
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رو از دست دکتر گرفتم و وارد حموم   زی و تم دیسف ی تر به سمت در حموم رفتم. حوله کمک دک با
 شدم.  

 .ستادمیحموم ا ینه یآ یجلو

 ماهان؟  ایمن سروشم  -

 پوزخند زدم.  نهیبه پسرک داخل آ رو

 ... ییوالیه هیتو  -

 شدند.   ریهام پشت سر هم از چشم هام سراز اشک

 چرا اون کارا رو کردم؟ چرا؟  م؟ی رفته بود ک  ادمیچرا  -

 حموم زدم.  یها ی به کاش یمشت

 پسر بد و خالفکارم...  هی هیاالن من  ستین ی از اون پسر مظلوم و ساکت خبر گهیاالن د -

 تر شد.  دیو بغضم شد   دیپر پلکم

 ی... همه چیچتباه شده... همه  میزندگ گهیتموم شد... د گهیتونم به عقب برگردم... د ینم گهید -
 تموم شد... 

. شامپو رو برداشتم و با حرص و ستادمیدوش ا ریاب رفتم و آب گرم رو باز کردم و ز ریسمت ش  به
 .  دمشیرو به روم کوب  واریبه د  تیعصبان 

که  ی...وضعنی... از انی... از ای زندگ نی... از خودم متنفرم... از ادیازت متنفرم... ازت متنفرم سع -
 االن دارم...

  هیزدم و گر یکردم، داد م یاومد، از شامپو ها تا صابون ها همه رو پرت م یدستم م  یجلو یچ هر
برام   یسوخت و سرخ شده بود ول یآب گرم داشت م  ری شدم. پستم ز ی آروم نم ی... ول یکردم ول یم

که کردم پاک   ییها و کارها یاون بد یخواستم از همه  یخواستم پاک بشم... م  یمهم نبود... م
 بشم...
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 آقا سروش؟ آقا؟  -

 زدم. داد

 صدام نکن... صدام نکن سمانه... -

 اسم متنفر بودم... متنفر بودم.  نیا از

 دوش نشستم.  ریز

 دلم تنگ شده... -

هاکان... خنده  یشدن ها  یمهربون ماکان و عصب یماهک افتادم، لبخند ها طون یش یچشم ها ادی
...دلم... دلم براشون  میو... مامانم... مامان قشنگ و دوست داشتن  انایک یها  یشاد آتنا و خوب یها

 تنگ شده بود.  

 کردم.  هیگر یبلند تر یصدا با

 دلم تنگ شده... -

 من ماهانم... من ماهانم... -

اون حالت   یزانو هام گذاشتم. اون قدر تو  یحمام دادم. سرم رو رو  سیخ یها  یام رو به کاش هیتک
 در حموم به خودم اومدم. یکردم تا باالخره با صدا هیموندم و فکر کردم و گر 

 پسر؟   رونی ب یای چرا نم ؟ییسروش اون جا -

 کرد.   یاز جام بلند شدم؛ تموم بدنم خشک شده بود و درد م آروم

 .  انیاومدم پو -

 .دی پرس  یبا تعجب و نگران دنمیبا د انیاومدم. پو رونیو از حموم ب  دمی رو پوش  یلباس  ی حوله

 شده؟ یچشم هات چ -

 که دکتر اونجا گذاشته بود رفتم.  ییکه نگاهش کنم به سمت تخت و لباس ها نیا بدون
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 . امیلباس عوض کنم م رونی شامپو رفت تو چشمم، برو ب یچ یه -

رو   یمشک  شرتیرو پام کردم و ت یطوس  یرفت. شلوار ورزش  رونی صدا از اتاق ب  ینزد و ب  یحرف انیپو
و   دمیکش ی قیسبد رخت چرکا گذاشتم. نفس عم یموهام رو گرفتم و حوله رو تو یسیتنم کردم. خ 

  متدادم. از اتاق خارج شدم و به س یرو لو م یزیچ دیسروش بشم؛ فعال نبا  هی کردم دوباره شب  یسع
به پاش   یکرد. لگد یم  نییرو باال و پا ونیزیتلو یمبل لم داده بود و کانال ها  یرو انیهال رفتم. پو

 جاش درست نشست و نگاهم کرد. یمبل کنارش نشستم. تو یزدم و رو

 ؟ یخوب  -

 کردم.  نگاهش

 ومد؟ یچرا ن  دیچرا بد باشم؟ سع -

 پا انداخت.  یو پاش رو رو دیکش یپوف کالفه ا انیپو

و دار و   دی افتادن، حم  سی پلدر هم بر هم شده. دخترا دست  یاونه، همه چ ش یخورده پ ری ت  ایبرد -
 طور. نیدستش هم هم

 ناخداگاه لبخند رو لبم نشست.   سنیکه دخترا دست پل دمیشن  یوقت

 خبر داده؟ سیکه دوباره به پل یعنی د؟ی کن کاریچ  دییخوا یم -

 . دیخند انیپو

دشمن   یبرا ای کنند  یم  یجاسوس  سی پل یبرا ایچند تا جاسوس هست که  یهر باند خالفکار یتو -
 باند.  

نگران  م،ی شیدوباره سر پا م شهی مثل هم  یچ یه م؟یکن  یم  کاری جاش بلند شد و رو به من گفت: چ از
 نباش.  

 آشپزخونه اشاره کرد. به

 نهار گشنمه.  میبر  ایب -
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و مجلل راه افتادم، چشمم به سمانه  کیکوچ یحرف از جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه  بدون
 . آروم کنار  گوشش زمزمه کردم.ستادیو گرفتم، از حرکت ار انی پو یافتاد بازو

 نکرد؟  یکار دیسمانه چطور جون سالم به در برد؟ سع  -

 زد. یلبخند کم رنگ  انیپو

رو   زیچون حاال سمانه همه چ م یمواظبش باش دیبا ینکرد ول  یراستش بخاطر نجات جون تو کار -
کنم سمانه بتونه   یکنه فکر نم  یهم احساس خطر م  دیخطرناکه، سع  نیدونه و ا یدرمورد باندمون م

 جون سالم به در ببره. 

 . دیمن آروم پرس دنیتکون دادم و وارد آشپزخونه شدم. سمانه با د دییبه تأ یسر

 حالتون خوبه؟  -

 زدم.   یکم رنگ لبخند

 خوبم.  -

 .سوپ، براتون خوبه دییسوپ رو جلو روم گذاشت و گفت: بفرما ی کاسه

 دستش رو به سرش گرفت.  انی کردم که پو تشکر

 .ضمیمر یلیکنه انگار خ  یمنم سرم درد م  -

 .ی کردم و گفتم: عمرا بزارم بهش دست بزن  کیسوپ رو به خودم نزد کاسه

سرم جرقه زد رو به   یکه تو ی. با فکرختیخودش ر یساالد برا ینثارم کرد و کم  یس یخس انیپو
 میکن ی جا مخف هیسمانه رو  د یبا  رون؟ی برم ب  نجایتونم از ا ی گفتم: م انیپو

 فکر کرد.  یکم انیپو

 . مینکن یکار چیو ه میبمون   یتا چند روز مخف دیفعال با -

 گفتم و دوباره مشغول خوردن شدم.    یآهان
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 به من کرد.  یو نگاه   دیرو پوش شیکت چرم سرمه ا انیپو

گفت تو رو نبرم. بمون خونه   دیبزنم، فعال  سع  هیو بق ایردو ب   دیسر به سع هیرم   یسروش جان من م -
 . امیدکتر باشه؟ زود م یآقا ی

 زدم.   یکم رنگ لبخند

 باش مواظب خودت باش.  -

به سمانه کردم، مشغول درست   ینگاه یکه رفت تند نیرفت. هم   رونیگفت و از خونه ب یا باشه
 کردن غذا بود. 

 باشه.   ایاتاقش، لطفا ن یدکتر تو یآقا شی رم پ   یسمانه من م -

 نگاهم کرد و بعد گفت: مگه فضولم؟  یکم

 زدم.   یچشمک

 آره.  -

 بلند و بدون نگاه به سمانه وارد اتاق دکتر شدم.    یبا قدم ها بعد

 رفت در بزنم!   ادمی دیسالم ببخش -

 کارش اشاره کرد. زی م یآورد و به مبل رو به رو رونی رو از چشم ب  شی طب نکیخنده ع با

 ماهان جان، اشکال نداره. نیبش -

از سوال دکتر نگاه   کنجکاو و پر یو به چشم ها  دمیکش ی قیمبل کرم رنگ چرم نشستم. نفس عم یرو
 کردم. 
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. چطور  دی بود  زیهمه مدت شما شاهد همه چ نیدکتر، ا یمن االن حافظه ام رو به دست آوردم آقا -
دادم، چطور   یکرد رو انجام م یمجبورم م دیکه سع ییکار ها یازم سوء استفاده شده، چطور به سخت

 که مجبور بودم و من... دیدون یکنم، م  دایمجبور شدم دختر پ 

 جام جا به جا شدم.  یتو یکم

کار رو   نیا اه یصد سال س  نه،یکرد که سروشم و کارم ا یکله ام فرو نم یتو رو  نی ا دیراستش اگه سع -
کدوم،   چی که بزرگم کردند ه یکه بزرگ شدم، خانواده ا  ییجا ،یکردم. من ماهانم، ماهان صفو ینم
 یم دی ام ناکار ها رو کردم ازم  نینکردند و اگه بدوند من ا  یاهکار اشتب نی تر کیوقت کوچ  چیه

 دونم.  یشدند، م

 .دمیدست هام گرفتم و با بغض نال نی رو ب سرم

خواب هم. اما... االن   یتو یکردم حت ینم  ییکار ها نیوقت همچ چیوقت، ه چ یاگه ماهان بودم ه -
 خوام جبران کنم. یم

دونم   یکرد، گفتم: متأسفم دکتر، م  یمهربون نگاهم م یرو بلند کردم و رو به دکتر که با چشم ها سرم
 کنم. یهم کار سی... با پلسیخوام... با پل  یخوام... م یمن م یول دیافت یدردسر م  یشما هم تو

   ؟یمطمئن  ؟یاز دست دکتر افتاد و با تعجب و بهت گفت: چ خودکار

 تکون دادم.  دییسرم رو به تأ آروم

  ارمیبه دست م هیو بق انیو پو دی که از سع یاطالعات یهمه  خوام به عنوان سروش ادامه بدم و  یم -
 ترم.   کینزد دیو سع انیبه پو  یتر از هر کس ش یبزارم. به هر حال من ب سی پل اریدر اخت

  نییرو پاگلوم نشسته بود؛ آب دهنم رو با صدا قورت دادم تا همراهش بغضم  یتو ین یسنگ بغض
 بفرستم.

افتم عذاب وجدان مثل خوره  یم ادشونی یدر حق اون دخترا... هنوز وقت ا،ی ل یبد کردم، در حق خ -
خوام   یفقط... فقط م  ستیبرام مهم ن رممی اگه بم یخوام جبران کنم، حت  یخوره.  م   یوجودم رو م

 از دستم ناراحت نباشند. گهیخوام د یکم شه، م میعذاب وجدان و ناراحت نیاز ا یکم  ،یکم
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شونه ام  یمبل سه نفره نشست و دستش رو رو  یکار شلوغش بلند شد. کنارم رو زی از پشت م دکتر
 گذاشت. 

 . یکن یم یکار خوب  -

 هام گرد شد، با بهت نگاهش کردم.  چشم

 شما دردسر شه. یخوام برا ینم  د؟یواقعا؟ شما موافق -

 لبش نشست.  یرو یبزرگ   لبخند

 کنم.  یممنم کمکت  -

 لبم نشست.  یرو  یکم رنگ لبخند

 ؟ یچطور ؟یجد-

 . سمیبه چشم هام نگاه کرد و بعد آروم گفت: من پل یکم

 زانوم افتاد. یشل شد و از رو  دستم

 ...ی...عنی... شما... چط...ور...یچ... -

. هیادی ز یل یباند شدم، مدت خ نیوارد ا  یمخف سیآرامش دعوتم کرد و گفت: من به عنوان پل  به
متأسفانه   یدادم ول یرفتند گزارش م  یم  ییو باندش جا  دیکردم و هر بار که سع یاطالعات جمع م 

 رفت.   یزرنگ بود و هر بار در م  دیسع

 گرفت و ادامه داد. ینفس

 تونه از جرمت کم کنه. یم سی تو با پل یماهان، کمک تو و همکار یکمکمون کن یتون یتو م -

 . نیاومدن اسم جرم، دلم پر از غصه شد و صورتم غمگ با

بازم   یول یو حافظه ات رو از دست داده بود یکه ازت سوء استفاده شده و تو خودت نبود نیبا ا -
 شه ماهان جان. یصدرصد از جرمت کم م  یکن یپس اگه همکار ،یمرتکب جرم شد



 دوم   یای ما جلد دن 

127 
 

 کردم.  سی خشکم رو با زبون خ یها لب

 خوام جبران کنم. یفقط م ستیمن کم شدن جرمم مهم ن ی. برادیگ ی باشه، شما درست م -

 زد و مطمئن پلک زد.  لبخند

شه   یصدرصد جبران م  میکن یباند رو با کمک تو متالش   نیا میاگه بتون ،یکن یصدرصد جبران م -
 ماهان جان. 

استراحت کن   ینباش و برو کم زیچ  چینگفتم و فقط نگران به دکتر نگاه کردم که گفت: نگران ه یزیچ
 تا خودم خبرت کنم. 

 ... یگفتم و با احترام و آروم  از جام بلند شدم و به سمت در رفتم که گفت: راست یچشم

 . دمیسمتش چرخ به

 بله؟  -

 و گفت: سمانه هم از خودمونه. دیخند

 نشست.  می شونیکردن و تعجب رو پ  از فکر یناش یاخم

 ...یعن ی ه؟یمنظورتون چ -

 تکون داد. د ییرو آروم به تأ  سرش

 .سهی آره اونم پل -

در رو   ی رهی. بهت زده فقط تونستم سرم رو نامفهوم تکون بدم؛ دستگستادیکردم قلبم از حرکت ا حس
 شل و سست به سمت آشپزخونه رفتم.  یرفتم. با قدم ها  رونیو از اتاق ب دمیکش نییپا

 که با هول و عجله به سمتم اومد. دید یصورتم چ  ی دونم سمانه تو یآشپزخونه که شدم، نم وارد

 !دیشده؟ رنگ به رو ندار یحالتون خوبه آقا؟ چ  -

 مجرم!  هی یمن بود؟ برا یبرا ینگران نیبود. ا یپر از نگران صورتش
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 آب قند آماده کرد. هیبرام  یدنشستم. سمانه تن یصندل   یحال رو یب

 انگار فشارتون افتاده! -

 ازش خوردم.  یو قلوپ  دمیکش رونی قند رو از دستش ب آب

 ! یسی پس تو هم پل -

 افتاد.   ییظرفشو نکی س یکه دستش بود، تو یسرش رو بلند کرد و قاشق و کاسه ا یتند

 چ...  ؟یچ... -

گفتم: خب وقت انکار کردنه، منتظرم بهانه ها و دروغ هاتو   یکردم و با لحن مسخره ا یخنده ا تک
 بشنوم... 

حرفش شد. آروم اومد و سمت چپم    الیخ  یهم فشرد و ب یبگه که لب هاش رو رو یزی باز کرد چ لب
 هم قفل کرد.  یتو یگرد چوب ز ی م ینشست. دست هاش رو رو یصندل یرو

 دکتر گفت؟  یآقا -

 از آب قند خوردم.  یا گهید قلوپ

 سروان گفت.  یآقا -

 بهم کرد و گفت: چطور ممکنه؟ چرا؟  ینگاه مین سمانه

 گشنمه.  اریجواب دادن به سوالش گفتم: از خودش بپرس؛ سوپم رو ب  الیخ  یب

کاسه  یسوپ تو یبرداشت و برام کم یا گهینگاهم کرد و بعد از جاش بلند شد. کاسه و قاشق د یکم
 گفت. پوزخند زدم. یآروم د یی.  کاسه رو جلو روم گذاشت و بفرما ختیر

باش و خودت باش.   ی. عادیقدر با ادبانه و مظلوم رفتار کن نیا ستیمجرمم الزم ن هیحاال که من  -
 کنه. یرفتار م  تکاریکه با مجرم و جنا سیپل هیمثل 

 نگاهم کرد.  یجد
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دونم چرا سروان چطور   ینم سم،یکه من پل  یدیدونم چطور و از کجا فهم ی. نمتمیمأمور هی یمن تو -
رو خوب به اتمام   تمیخوام مأمور یمن فقط م  ستیمن برام مهم ن یبهتون گفته ول  یچ یو برا

طور. لطفا مثل قبلنا   نیشما هم هم د،یهست یشما ک   ستیبه شما ندارم برام مهم ن یبرسونم. کار
 .دیه من نداشته باش ب ی و کار  دیباهم رفتار کن

 باهاشون حرف بزنم. دیدکتر، با  شیرم پ   یاز کنارم رد شد و گفت: م بعد

 سوپ.  یکاسه  یرفت. قاشق رو پرت کردم تو رون ی از آشپزخونه ب بعد

 چه پرو! چه زبون دراز! -

 زدم.   یپوزخند

 . یتو بگ یباشه کلفت جون هر چ -

و از   دمیکش یزدم. پوف  یسروش بودم حرف م که یدارم مثل وقت دمیلحظه به خودم اومدم و د کی
 جام بلند شدم.  

 رفتم، زنگ در به صدا در اومد.   رونیکه از آشپزخونه ب نیهم

 !انهیپو -

با هول و وال وارد   انی اومد. در رو باز کردم. پو رونی سمت در رفتم که سمانه با عجله از اتاق دکتر ب به
 خونه شد و شروع به حرف زدن کرد. 

گن   یدو تا پسر رو گرفتند. م   م،یکرد ی م یکه توش زندگ ین یرزمیهمون ز ای ی میقد یکنار خونه  -
 گردن.  یدنبال تو م

 تعجب نگاهش کردم. با

   ن؟یک  یعنی ؟یچ -

 باال انداخت.  یشونه ا انیپو

 کنند. ستشونی دونم باو، دادم سر به ن یچه م -
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 زدم. داد

 االن. نیهم نمشونیبب   دی! بایغلط کرد -

 بدون توجه به لباس هام، در رو باز کردم. بعد

زنم به همه   یگردم و گند م  یتموم شهر رو م شون،یو نشونم ند یایاگه همراهم ن ان،یاالن پو نیهم -
 ...یچ

 بپوش.  یدست لباس درست حساب  هیکه از رفتارم تعجب کرده بود گفت: باشه حاال، باشه...  انیپو

در بود رو    یجلو  زیرخت آو یکه رو یرنگ  یمشک شرتیبود. سو  یبه لباس هام کردم، لباس ورزش  نگاه
 برداشتم.

 . میبر هیکاف  نیهم -

 یقدم ها یزدم. صدا  رونیز خونه باومده بود، ا  رونیبدون نگاه به سمانه و دکتر که از اتاقش ب  بعد
  ،یتمام وجودم رو گرفته بود، احساس ترس، نگران  ی. حس بددمیشن یرو پشت سرم م  انیپو

  یتر م  شی استرسم رو ب نیکردم اون دو پسر ممکنه ماکان و هاکان باشند و هم ی. حس میدلواپس
صدبار مردم و زنده    میرستوش مستقر شده بود، ب دی که سع یخونه ا نگیکه به پارک  یکرد. تا وقت 

 شدم.  

رو به روش زانو زده    نییپا یچرخ دار بزرگ نشسته بود و دو مرد آشنا  با سر  یصندل هی یرو دیسع
 قلبم گذاشتم. یبودند. دستم رو رو

 زد.  یلبخند بزرگ دنمیبا د دیچرا؟" آب دهنم رو قورت دادم و جلو تر رفتم. سع د؟یینجای"چرا شما ا

 که؟ یحالت چطوره داداش کوچ -

نگاهم رو   ی. تنددیاون دو پسر هم سرشون رو بلند کردند؛ با نگاهشون تموم تنم لرز دیسع یصدا با
 ازشون گرفتم.

 ؟یسالم داداش چطور -

 صدام کرد.  ماکان
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 ماهان؟  -

 تفاوت نگاهش کردم. یم از زبونش واقعا لذت بخش بود. باسم دنیشن

 .ستمی ماهان؟ من ماهان ن  -

 . دیبه شونه ام کش  یو دست دیخند دیسع

 منه. یکه یسروش داداش کوچ نیدرسته ا -

 .دیغر یعصب هاکان

 ؟یکرد  کارشیکنه سروشه هان؟ چ یکه فکر م  یبه خوردش داد یچ ،ی چرت نگو مرد حساب  -

 و کم تحمل بود.   یرو لبم نشست. هنوز هم همون طور عصب   یکم رنگ لبخند

جلو رفت و با تمام توانش    یکلی. اون مرد هدیاز آدم هاش اشاره کرد؛ نفسم بر ی کیو به  دیخند دیسع
اون   یدستم فشردم.  "نزنش آشغاِل عوض یرو تو شرتمی . محکم سودیصورت هاکان کوب یتو یمشت

ت..."هنماز جو زتری... عزهداداشم  ... نزنش نامروَّ

  دم؛یلبش پاره شده بود. لب گز یبلند شد.  گوشه   نیزم  یاز رو یبسته به سخت یبا دست ها هاکان
 . دیگفتم، نبا یم یزی چ دینبا

 زد.  یپوزخند هاکان

 مونه؟  یتا آخرش برات سروش م  یکن یمونه هان؟ فکر م  یم یطور نی ا یتا ک یکن  یفکر م -

  نییصورت هاکان کرد. سرم رو پا یحواله  یاز جاش بلند شد و دوباره مشت یبار عصب  نیا دیسع
رو   دیماکان هم سع دم؛یشن یهاکان رو م  یداد و آخ گفتن ها ی. صدادینبا نم،یبب دیانداختم. نبا

 خواست دست از سر هاکان برداره.   یداد و ازش م یفحش م

 ماهان؟  -

خون شده   یرو بلند کردم و نگاهش کردم؛ چشم هاش دو کاسه اسمم از زبون ماکان سرم  دنیشن  با
 بود.  ریمهربونش سراز یبود و اشک از چشم ها 
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 . یلعنت ری ... جلوش رو بگ یدونم ماهان یماهان... م ر،ی ماهان جلوش رو بگ -

 پشتم رو به ماکان کردم.  میانصاف یتمام ب  با

 . ستمیمن ماهان ن -

 رونیکه ب نگ یبلند ازشون دور شدم و ماکان و هاکان رو پشت سرم جا گذاشتم. از پارک  یقدم ها با
داد  یدادم. هنوز هم صدا یکردم و خودم رو لو م یم هیگر دیرفتم نگاهم رو به آسمون دوختم؛ نبا

 .  دمیشن  یماکان رو م یهاکان و صدا کردن ها یها

 نموندم.  انیمنتظر پو یدکتر، حت  یاشاره کردم که برگرده خونه  یشدم و به مان  نیماش سوار

 یها  نی از خبرچ یکیهم  یدونستم مان  ینکنم، چون م هیتا گر دمیکش یم  قیتند نفس عم تند
شدم و زنگ رو فشردم. در باز شد و من با   ادهی دکتر که نگه داشت؛ با عجله پ ی خونه  ی. جلودهیسع

 ودم،ب ستادهیدر ا یدو تا باال رفتم. سمانه جلو یکیشتم و پله ها رو گذ اطیسرعت نور تند تند از ح 
بود، رفتم. کنار   یزیمبل نشسته بود و مشغول نوشتن چ یکنارش زدم و به سمت دکتر که رو یتند

 پاش زانو زدم.  

 . دیبکن یکار هیکنم  ی. توروخدا خانوادمو نجات بده... ازتون خواهش متوروخدا..  -

 بهت زده و پر از تعجب دکتر زل زدم. یبه چشم ها د؛یاشکم چک باالخره

 کنم فقط... فقط... یم دیبگ  ی... هر کاریمگه؟ لطفا... لطفا... هر کار ی سیشما پل -

 . لرزون به سمت در اشاره کردم یدست ها با

... اونا... رو  دیکنم... نزار یکشتشون... ازتون خواهش م ی... مدنیسع یاونا... اونا تو دست ها -
 منن... لطفا... یایدن ی... خانوادمو... برادرامو... اونا... همهدینجات بد

 کنار پام زانو زد.  دکتر

 .فتهی اشون ببر  یاتفاق زارم یدم کمکت کنم. نم   یکن، بهت قول م فیآروم باش و فقط تعر  -

 رو گفتم.   زیکردن و همه چ فیآروم بشم، بعد شروع کردم به تعر  یتا کم دمیکش  قیتا نفس عم چند
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 دونم. لطفا...  یکشتشون م یم دی سع د،یبکن  یکار هیکنم  یازتون خواهش م  -

  یفکر بود به سمت اتاقش رفت. دستش رو یتکون داد و همون طور که تو دییبه تأ  یسر دکتر
 در اتاقش متوقف شد و به سمتم برگشت.  ی رهیدستگ

 شه ینگران نباش، درست م -

 وارد اتاقش شد.   و

 دست هام گرفتم. نیمبل نشستم؛ سرم رو ب  ی بلند شدم و رو نگران

 کنم؟   کاری کنم؟ چ کاری حاال چ -

  یکار هیبودم که دکتر   دوارمیرو به موت بودم. فقط ام ادی کنم و از استرس ز یتند  پوست لبم رو م تند
 گرفت.   ی رو ازم م  قاتل خانوادم  دیبکنه وگرنه اون سع

 مبل نشست.  یکنارم رو سمانه

  یوگرنه لو م دیای رسه لطفا به خودتون ب یم انیکنه. االن هم پو یدکتر حلش م  د،یلطفا نگران نباش -
 .دیر

  یبود دوباره رو  کیرفت نزد یاهیجام بلند شدم؛ چشم هام ساز   ینگاهش کردم و بعد با سست یکم
 . ستمیکه سمانه دستم رو گرفت و کمکم کرد که بأ فتمیمبل ب 

 ممنون.  -

گلوم بود به سمت اتاقم   یکه تو  ینیآروم و بغض سنگ یآوردم و قدم ها رونی رو از دستش ب دستم
 رفتم.

 

  یزیزد. انگار چ  یداشت با تلفنش حرف م تی دوخته بودم که تند تند و با عصبان  انیبه دهن پو چشم
شده؟ همش نگران بودم   یکرده بود. توان نداشتم تا برم بپرسم چ یرو عصب  انی پو یلیشده بود و خ 
و قدم   رصو با ح  نیرو پرت کرد زم   یگوش انیهاکان و ماکان افتاده باشه.  پو یبرا یکه نکنه اتفاق

 د به سمت من اومد. بلن یها
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 ... شده؟ یچ -

بردند   ی داشتند اون دوتا پسر رو م  یگفت: وقت  تیمبل پرت کرد و با عصبان  یخودش رو رو انیپو
 گرفتنشون... سیپل

  یدست پاچلفت ستند،یبلد ن  یکار درست حساب  هیگفت: خاک تو سرشون  یتر ش یبا حرص ب بعد
 ها...

 چونه اش برد.  ری دستش رو ز متفکر

 دوباره گزارش داده؟ یک  یعنی -

تونه   یم  یلبم نشسته بود رو جمع کردم و گفتم: واقعا ک یخبر رو نیا دنی که از شن  یبزرگ   لبخند
 باشه؟ 

 به سمانه مشکوکه! دیگفت: سع الیخ  یب انیپو

 اون... یکن   یفکر م یعن ی ؟یگرد گفتم: چ یچشم ها با

 ت کردن شام بود، کردم.  به سمانه که مشغول درس ینگاه بعد

 خوره؟  ی اش م افهی اصال به ق -

 از جاش بلند شد. انیپو

 . ییجا هی میسمانه رو ببر دی. بعدشم االن باستیکه ن افهیبه ق -

 جام بلند شدم.  از

 کجا؟   -

نکنند. تازه...  داشیکه پ ییجا هی دونم  یرفت گفت: نم   یهمون طور که به سمت اتاقش م  الیخ  یب
 کن.   یاز دکتر هم خداحافظ بردار و  یجا دار نیا یزی. اگه چمیگرد  یبر نم  گهیخودمونم د

 زد و وارد اتاقش شد.  دست هام رو به کمر زدم.  ی چشمک بعد
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 زنه؟!  یچقدر مشکوک م -

 به در وارد اتاق شدم. یعجله به سمت اتاق دکتر رفتم و بعد زدن تقه ا با

 دکتر؟  یآقا -

گفت سمانه   انیپو م،یخونه بر نیتر رفتم و تند گفتم: انگار قراره از ا  کیلبخند به مبل اشاره کرد. نزد با
 زنه نه؟  یمشکوک م یادیکنم، ز  یو گفت با شما خداحافظ میکن  یمخف میبر  یم ییجا هیرو 

 د؟ یر ینگفت کجا م  قی متفکر گفت: دق  دکتر

  کیکوچ یداخل کتابخانه   یکتاب ها نی نه تکون دادم. دکتر از جاش بلند شد و از ب  یرو به معن سرم
 هیصفحات   نیآورد و بازش کرد. چند صفحه رو رد کرد و بعد ب رونیبا جلد قرمز ب  یاتاقش، کتاب

 آورد.   رونی ب کیکوچ  یل یرنگ خ یشکل مشک یمربع  ی لهیوس

 رو به سمتم گرفت.  لهیسمتم اومد و اون وس به

رو   نی. استنی گرده و بهت مشکوک ن یتو رو نم  یکس  یکی نزد دی. چون تو به سعابهیرد هی نیا -
  یمطمئنم جا یهمراهش داره ول   ییها زیچ هی. سمانه هم میکن دایجات رو پ  می داشته باش تا ما بتون 

 آخر کار باشه. گهید نیا دیتو و سمانه باهم فرق داره.  مواظب خودت باش شا

در   ی رهیدستگ یشلوارم گذاشتم.  به سمت در رفتم و دستم رو رو بیج یرو تو  ابیکردم و رد تشکر
  یحرف ها  د،یکه در رو باز کنم رو به دکتر گفتم: لطفا مواظب خودتون باش نیقبل از ا یگذاشتم ول

 . زیازتون ممنونم بخاطر همه چ یل یکه خ نیوک و بو داره و امشک انیپو

مبل   یزدم. سمانه آماده رو رونی بست و باز کرد. از اتاق ب دییبار چشم هاش رو به تأ  کیزد و   لبخند
 اومد.  یم نییبه دست از پله ها پا فی ک انینشسته بود و پو

 سروش؟  یهمراهت ندار یزیتو چ -

 شونه باال انداختم. الیخ  یب

 تنمم مال دکتره.  ی نداشتم که. لباس ها  یزی جا چ  نینه بابا أ -

 .میو رو به من و سمانه گفت: بر دیخند انیپو
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 . میزد رونی و از خونه ب میکرد یاومده بود، خداحافظ  رونی دکتر که حاال از اتاقش ب از

 

بود.  فی و کث یمیقد یالیو هیو همدست هاش داخل اون بودند، دور از شهر و   دیکه سع یا خونه
 برن.   رانیجا جلسه داشتند تا کار هاشون رو سر و سامون بدن و از ا   نیامروز ا

  شیمخف گهید یجا هیمگر قرار نبود  ؟یجا آورد نیشدم و آروم گفتم: چرا سمانه رو ا  کینزد انیپو به
 ؟ یکن

 از بچه ها.  یکیبسپرمش دست   الیانبار و نیهم یگفت تو دی و گفت: نه سع دیخند

مشکوک نباشم. نفسم رو با حرص فوت   ادی نگفتم تا ز  یزیچ  نیتر از ا شیب ی هام گرد شد ول  چشم
افتاده   اطیهمه خشک شده بودند و کف ح الیو یها اهیشدم. درخت ها و گ ال یو اطیکردم و وارد ح 

محکم گرفت. با   مچ دست سمانه رو  انیو داغون بودم که پو یخاک  اطیطور محو اون ح نیبودند. هم
   ؟یکن  یم  کاریهول گفتم: چ

برد؛ تند    الیو به پشت و دشیسمانه، دنبال خودش کش یزدن ها غی توجه به تقال ها و ج بدون
  یه رو پرت کرد تورو باز کرد و سمان  اطیح یگوشه  کی انبار کوچ یدنبالش راه افتادم. در زنگ زده 

 انبار.  

 . یاز اون غول تشنا بود یکی دست  ریوگرنه االن ز ادیخداروشکر کن که ازت خوشم م -

تفاوت باشم و استرس   یکردم که ب یسع یکرد. نگران سمانه بودم ول  ری در رو بست و قفل و زنج بعد
 کنم.  میتفاوتم قا یب یرو پشت چهره   یو نگران

 .  میو وارد شد  میباال رفت الیو یسنگ یاز پله ها انیپو دنبال

که دورش گذاشته شده بودند،   یشکل و چند تا صندل  یا رهیبزرگ دا زیم هی جز  یزی بزرگ چ سالن
 نداشت.  

 سالم. -
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 دیسع یها و همدست ها  کیشناختم، همه آدم ها، شر  ی. همه رو مدندیها به سمتمون چرخ سر
 هاشون رو باهم انجام داده بودند.  یکه کل کثافت کار  ییبودند. کسا

 کنار خودش اشاره کرد.  یبه صندل  دیسع

 . نیبش -

 ی افهیبا اون ق دیسع یاز همدست ها یک یکه نشستم، صالح  نیکنارش نشستم. هم یاز مکث  بعد
 سروش جان. ییبا ما یثابت کن  دینحس و زشتش رو به من گفت: با

 .دیپر از تعجب من به سمتش چرخ  نگاه

 ... چطور؟ یعنی ؟یچ -

 رو به روم گذاشت. ز،یم ی آورد و رو رونیب  زیم ر ی رو از ز یسرش رو بلند کرد و اسلحه ا دیسع

 کن.  کیکه پشت سرته شل یبه کس -

که پشت سرمه   یکه اون آدم نیآدم، از ا هیو کشتن  ک یدهنم، جدا از شل یلحظه قلبم اومد تو  کی
 باشه هراس داشتم.  انیپو

که با   یشخص دنی. با ددمیرو برداشتم؛ از جام بلند شدم و با ترس و لرز به پشت سر چرخ اسلحه
نشسته بود، نفسم رفت و   نییپا یبا سر نیزم  یرو یبسته و سر و صورت زخم  یدهن و دست ها

 دستم فشردم. یاسلحه رو محکم تو

 دک...تر...!-

 برگشتم. دیدهنم رو قورت دادم و به سمت سع آب

 کنم! چرا؟ کیبه دکتر... شل -

 داد.  هیتک شیباال انداخت و به صندل یشونه ا الیخ  یب دیسع

 ...سهیچون پل -

 شد.  یام تعجب و بهتم واقع قهیشق  یرو یبه سمت دکتر برگشتم. با نشستن تفنگ  یتعجب ساختگ  با
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 شه! ی م کیبهت شل ینکن  کیاگه شل -

سرم گرفته بود، برگشتم. حاال اسلحه  یرو که اسلحه رو   ینحس صالح بود. به سمت کس  یصدا نیا
چشم هاش رو بسته بود   نم؛یرو بب  انی تونستم صورت پو ی م یطور نیقرار داشت اما ا میشون یوسط پ

نبود.   یرو لبم نشست پس از کارش راض   یداشت. لبخند کم رنگ یو دست هاش لرزش نامحسوس
 و به سمت دکتر برگشتم. اسلحه ام رو به سمت دکتر گرفتم.    دمیکش یق ینفس عم

که من   دنیفهم یتونم، اون موقع همه م یجا اسلحه رو بندازم و بگم نم نی تونستم هم یم دیشا
خواستم   یمن م ی. ول..یول میمرد  یحافظم رو به دست آوردم و با دکتر همدستم و هر دو تامون م

که شروع کردم رو تموم   یکار نی ا دیکنم... با کی اگه مجبور بودم به دکتر شل ی کارم رو تموم کنم، حت
که سر ماهان مظلوم و   ییبال دم،ید یو همدست هاش رو م   دیشدن سع ریمردن و دستگ دیکنم. با

 داد.  یتاوان م  دیآورده بود، کم نبود... با گهیصدها آدم د

 . کیو بعد... شل دمیم رو بستم و ماشه رو کش ها چشم

از چشم هام رو باز کردم.   یکی یدکتر اصال درد نداشت؟ ال  یعنی. دمیشن یداد یآخ، نه صدا یصدا نه
دکتر مثل اول سر جاش نشسته بود و گلوله به کنار پاش خورده بود. هر دوتا چشمم رو باز کردم و به  

 برگشتم. دیسمت سع

 چرا گلوله اونجا خورده؟  یکنم ول  کی خواستم بهش شل  یواقعا م -

 تأسف تکون داد. یاز رو یسر دیسع

 افتضاحه.  تی ری هنوزم نشونه گ -

 . یکن  کیبهش شل ی خواست نکهیمهم ا ن،ی بش ای انداختم که گفت: ب نییسرم پا مظلوم

بردند؛    رونینشستم. دکتر رو از سالن ب  دیکنار سع  یصندل  ی. روادی کردم که لبخند رو لبم ن یسع  یلیخ
 .  ارندیسرش ن  ییبودم که بال  دواریهمش ام

  یبردند رو به خاطر م یکه م ییشروع کردند به حرف زدن، اسم مکان ها و شخص ها  هیو بق دیسع
 سپردم و با دقت حواسم رو به حرف هاشون داده بودم. 
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  کیکوچ یا شهی. به سمت بار ش زمیبر یدن یکارشون تموم شد، ازم خواستند که براشون نوش یوقت
قرمز   یدنی گذاشتم و داخلشون نوش ین یس یدار رو برداشتم و رو هیپا یها وانی سالن رفتم. ل یگوشه 

 رسن؟«   ینم  سای. »چرا پل ختمیرنگ رو ر

 خودم نخوردم.   یگذاشتم ول  یوان یهر کدوم ل یجلو

ها وارد سالن   گاردیاز باد یدر سالن باز شد. تعداد هویمشغول بگو و بخند بودند که  هیو بق دیسع
در بودند هم  یکه جلو ییها گارد یما نبودند و مطمئنم باد یها گاردیآدم ها باد نی... ایشدند ول

 ... سنی... نکنه... نکنه... پلندستین

انداخت؛ بالفاصله   یتنشون بود، نگاه یگاردیکه لباس باد ییها سی سرش رو چرخوند و به پل دیسع
از   دیها گرفت. به تبع سی برداشت و به سمت پل زیم یو از جاش بلند شد. اسلحه اش رو از رو دیفهم
  دتمواظب خو سن،یبه سمت من اومد و گفت: پل  یتند انی هم از جاشون بلند شدند. پو هیبق دیسع

 ؟ی . اسلحه داریباش وقتشه از خودت دفاع کن

 کرد.  ینه تکون دادم. اخم  یسرم رو به معن  دهیترس

 احمق.  -

م  باز هم مجر یکردم ول  یم یهمکار سی بود که نتونستم جوابش رو بدم. درسته با پل دهیقدر ترس  اون
 بودم. 

 محاصره شده.   الیو نیا دیش  میتسل -

کردم که پوزخند زده بود و   دیبه سع یها بود. نگاه سیاز اون پل  یکی پر صالبت و محکم  یصدا نیا
 هیشروع  نی رو کرد و هم  کیشل نی و اول  دیاسلحه رو کش یکرد. ماشه  یها نگاه م سیبه پل  الیخ  یب

که  یو قو کلی بزرگ ه  گاردیباال چند باد یشدن نداشت.  از طبقه  میقصد تسل  دیجنگ بزرگ بود؛ سع
 اومدند؛ همه اسلحه به دست و مجهز بودند.   نیی و اعضا بودند پا دیهمدست سع

کردند. منم   یها حمله کردند. جدا از اسلحه از قدرت جسمشون هم استفاده م  سیها به پل گاردیباد
  سیکردم. تعداد پل یزده فقط به اون جنگ نگاه م  بودم و بهت ستادهیمثل چوب خشک اون وسط ا

  یغرق در خون کف سالن م یکی ی ک ی دیسع یشدند. همدست ها یم الیبود و تند تند وارد و ادیها ز
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  شیعال  یریکه واژگون شده بود، سنگر گرفته بود و تند تند با نشونه گ  یبزرگ زیپشت م  دیافتادند. سع
 برد. یبازوم رو گرفت و من رو به سمت ستون انیکرد. پو ی م  کیها شل سیبه پل

 ...نی ستون بش نیپشت ا -

 کردم که داد زد.  ینگاهش م فقط

 . نیبش -

  یاومد. خون یم دادیو ب و داد کی شل یگوش هام گذاشتم. هنوز صدا ینشستم و دستم رو رو یتند
  شیاومد. سرم رو بلند کردم و به جسم خون یمن م یپا ر ی بود تا ز ختهیر د،یکه از صالح همدست سع

 سرش خورده بود و چشم هاش هنوز باز بود. نگاه ازش گرفتم.   ینگاه کردم. گلوله تو

 لعنت بهتون... لعنت بهتون.  -

  یکرد نامحسوس عقب عقب م یم  کی همون طور که شل دیکردم، سع هیبه بق  یپشت ستون نگاه از
اون پشت بود؟ گلوله   یزیچ  یبه دور و بر کردم نکنه در مخف یاومد انگار قصد فرار کردن داشت. نگاه

. نگاهش که به من افتاد نشسته به گفت و سرش رو بلند کرد  یتموم شد، لعنت  دیسع یو خشاب ها
 ؟یکردم. کنارم پشت ستون نشست و گفت: اسلحه ندار یاومد. با تعجب نگاهش م سمتم

 گفتم: نه... یگرفته ا یصدا با

 گفت: به درد نخور.  یعصب  دیسع

 زد.  یچشم هام نگاه کرد و لبخند ترسناک یتو یکم  هوی بعد

 . یهم خورد به درد یکم  دیشا -

گردن من   م،یاومد رونی. از پشت ستون که بدیاز جاش بلند شد و من رو دنبال خودش کش یتند بعد
 دیبه سمت سع یمن رو گرفته بود که اگه گلوله ا یو من رو سپر خودش کرد. جور دیرو تند چسپ

 خورد.  یشد به من م  یم کیشل

 ؟ ی... کنیم کاری چ دیس...ع -

 گفت: خفه شو، مجبورم.  یعصب
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سالن نمونده بود، همه  یتو یکس گهی. ددیکش یرفت و من رو هم دنبال خودش م  یعقب م عقب
تفنگش رو به سمت ما   یها لوله  سیاز پل یکیغرق در خون کف سالن افتاده بودن و مرده بودند. 

 گرفت. 

 . دیش میوقتشه تسل -

افتاد که   انی رفت. نگاهم به پو ی د عقب عقب مها فقط داشت تند تن سیتوجه به پل یب  یول دیسع
کرد.    ینگاه م دیرو گرفته بود، نگران به من و سع شیخون  ینشسته بود و محکم بازو یپشت ستون

  نوارد سال فی و کث  یخاک یکنه که دکتر با لباس ها کیو خواست شل  دیها ماشه رو کش سیاز پل یکی
 شد.

 ... دیصبر کن -

به ماهان  دیها کرد و گفت: مواظب باش سیدکتر دوختم. رو به پل  یترس نگاهم رو به چشم ها با
 اون با خودمونه. د،ینکن  کیشل

 دور گردنم محکم تر شد.  دیسع یها دست

 ؟ یهست یاومد ک ادتی پس بالخره  -

 شدم.   یداشتم خفه م دم؛یکوب یآروم مشتم رو به آرنجش م آروم

  سی با پل ی حاال دار  یول  یبال و پر گرفتمت و گذاشتم زنده بمون  ریمن ز نمک نشناس، یریحقته بم  -
 هان؟  یکن  یم  یهمکار

 یتونستم نفس بکشم، م یم  یکرد و من به سخت   یلحظه دستش رو دور گردنم محکم تر م هر
کرد؛   یم  هینگاه کردم. اونم داشت گر انیبه پو  یاشک ی دونستم که االن رنگم کبود شده. با چشم ها

 .   ختی ر یهم داشت بخاطرم اشک م انی پو یشد ول ینم  باورم

 گرفتم. انیدکتر نگاه از پو یصدا با

 اون بچه رو ول کن. دیسع -

 .  دمیپوزخندش رو کنار گوشم شن یصدا
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 زنده اش گذاشتم. دیشا رونیبرم ب  دی. بزارمیریم یباهم م ای میر  یباهم م ای -

اومد و با داد گفت: ولش کن   رونی از پشت ستون ب  انیکنم، پو یرو حالج د یخواستم حرف سع  تا
 کثافت. 

از دور گردنم شل   دیسع ی. دست هادیکوب  دیبلند، محکم خودش رو به من و سع یدو و قدم ها با
  کی که به پاش شل دمیبلند شد، فهم دیو بعد آخ گفتن سع کی شل یافتادم. صدا نیشد و من کف زم 

 هک یچشمم افتاد به نوک چاقو  هویفرستادم که  یهام م هیرو به داخل ر کردند. من اما تند تند هوا
 داد زد. دیزد. سع  ینور چراغ برق م ریز

 سروش.  میریباهم بم  دیمن و تو با -

چشم هام رو   یجلو یکی زل زده بود که تار  دیترسناک سع ی افهیبه چاقو و ق یترس و بهت و ناباور با
شونه ام افتاد. با بهت دستم رو   یچونه اش رو  ام؛یباعث شد به خودم ب انیداد پو یگرفت و بعد صدا

 دستم حس کردم.   ر یرو ز یو گرم   یسیکتفش قرار دادم؛ خ یرو

 خ...ون... -

 ...انیپو... -

 شدم.  رهیبازش خ  مهین یو چشم ها  دیخودم جداش کردم و به صورت سف از

 ...چ... ر... ا... چ... ی... کردیتو... چه... غلط -

 هم رفت.  یکرد که صورتش از درد تو  یآروم یخنده  تک

 تر ندارم هوم؟ شی... که بکی...داداش کوچهی -

  یتنها م کهیهوم؟ داداش کوچ یبر دی.. نبادیگفتم: نه... نبا هیبغلش کردم و با بغض و گر محکم
 .مارستانیب  میر یمونه... نرو... خب... االن باهم م

 پشتم نشست.  یهاش آروم رو دست

  نی... استی ... تو نری تقص  یچیدونم. مواظب... مواظب خودت باش. ه یمونه، م یماهان تنها نم  -
 . خودت رو... ببخش... باشه؟ دهیسع رهی من و تقص ریتقد
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 تکون دادم. دیی تند سرم رو به تأ تند

 ازت رفته، حرف نزن. یادیفقط حرف نزن، خون زباشه  -

 تر من رو ترسوند.  شی ب  سکوتش

   ان؟یپو ان؟یپو -

 تر کرد.  شیبسته اش بغضم رو ب  یروح و چشم ها یاز خودم جداش کردم؛ صورت ب  دوباره

 ... انیغلط کردم، حرف بزن، ساکت نباش... لطفا... لطفا پو -

 نگفت. محکم به خودم فشردمش.  یزیچ گهید انیپو اما

  یسخت یلی... بخاطر من... بخاطر من خ ی... ممنوم که کنارم بودیممنونم... ممنونم که بود -
 ... ممنون داداش.انی... ممنونم پویدیکش

  یکرد؛ دست هاش بسته بود و از ران پا و بازوش خون م یافتاد که با خشم نگاهم م دیبه سع نگاهم
  سیو نگاهش کردم. پوزخند زد و نگاهش رو ازم گرفت. چند پل ختمیچشم هام ر یاومد. نفرتم رو تو

 بردنش.   رونیب ال یهمراه خودشون از و

 به سمتم اومد؛ با التماس نگاهش کردم.  دکتر

 ... لطفا...دیدکتر، نزار  رهی بم  دینزار -

... اون دیکش  یفس نمن گهید انی رو از من جدا کرد و نبضش رو گرفت، چند بار  اما... پو انی پو دکتر
 رفته بود. 

برادر کنارم   هیمثل  یاون همه سخت یکه تو یانیپو یکردم؛ برا  هیدست هام گرفتم و گر نی رو ب سرم
 کردم. هیکردم و گر هیبود، کمکم کرد، همراهم بود و تنهام نذاشت، گر

اومد؛ سرم رو بلند کردم سمانه بود. چشمش که  یکه با دو به سمتم م دمیشن یرو م   ییقدم ها یصدا
غرق در خون چشم هاش رو بست و دست هاش   انیپو دنیبا د یول  د،یکش یبه من افتاد نفس راحت 

 دهنش گذاشت.   یرو رو
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 من! یخدا یوا -

 رو دوست داشتند. گهیسمانه هم سخت بود به هر حال اون ها همد یبرا

  ی... من به جاش مدی... بخاطر من... حقش نبود... بابخاطر من ؟یدیشد سمانه؟ د یچ یدید -
 مردم...

 نگفت. دکتر به سمتم اومد و بازوم رو گرفت.  یزی چ یبا غم نگاهم کرد ول سمانه

به   ادیخواست همراه ما ب ی. خانواده ات متتظرتند. برادر بزرگ تر م میبلند شو ماهان جان، وقتشه بر -
 .  یایبه خودت ب دیات هم که شده با . بخاطر خانوادهمیزور جلوش رو گرفت

 ." ستیتو ن  ری تقص زیچ چیگفت " ه انیکرد و گفت: همون طور که پو بلندم

تکون دادم و چشم هام رو پاک کردم.   دییشد. سرم رو به تأ  ریقطره اشک از چشم هام سراز نیآخر
 دونستم.  یخودم م  ریها رو تقص  زیچ ی لیمن خ یول ست یمن ن  ریگفتند که تقص یاون ها م دیشا

 ممنونم.   شمارتونیب یو کمک ها   تتینها یممنونم دکتر، از لطف ب -

رو همراه خودش برد. من و سمانه هم   انیرفت. آمبوالنس اومد و پو رونیب الی زد و از و یلبخند دکتر
  نیوحشتناک سوار ماش ینحس و پر از خاطره  یال یبه اون و ی. بعد از نگاهمیرفت  رونی ب الیاز و

 شدم.  سیپل

با در   ی. به اتاقستادیهمون جناب سروان اومد و با لبخند کنارم ا ایدکتر  میکه شد سیپل یاداره  وارد
 .شونین ی بب  یبر  یتون یاون اتاق منتظرتن. فعال م یرنگ اشاره کرد و گفت: خانواده ات تو  دیسف

به سمتش پرواز کردم. با ذوق و دست    ییجورا هیبلند به سمت اتاق رفتم  یکردم و با قدم ها یتشکر
. بالفاصله  دی. با وارد شدنم به اتاق، سر ها به سمتم چرخدمیکش  نییدر رو پا ی رهی لرزون دستگ یها

م  جام خشک شده بودم باور یرو به حرکت در آورد و با سرعت به سمتم اومد. تو  لچرشیمامان و
دور کمرم   ی ف یظر ی. با حلقه شدن دست هانمیبب کیشد که دوباره تونستم خانواده ام رو از نزد ینم

مامان رو محکم به خودم   فی بغل گرم مامان فرو رفتم؛ بدن نح یبه خودم اومدم، زانو زدم و تو
 فشردم.

 ما...مان... مامان قشنگم... -
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 . دمیسرش رو بوس ی رو  دم،یکرد. سر شونه اش رو بوس یم شیهق مامان دلم رو ر هق

 نکن...  هینکن مامان مهربونم، گر هیگر -

 خوردند. یگونه ام سر م ی از مامان بدتر بودم؛ اشکام تند تند رو خودم

 .نمی فدات بشم، چقدر دلم برات تنگ شده بود، مامانم... بزار صورت قشنگتو بب -

 رو از نظر گذروندم.   اشبی از خودم جداش کردم و صورت ز آروم

 قربونت برم... فدات بشم... دورت بگردم مامانم...  -

داد. غرق  ی تند صورتش رو غرق بوسه کردم؛ مامان جواب بوسه هام رو با بوسه و قربون صدقه م تند
  یم هیداداش داشت گر یسرم رو بلند کردم. ماهک کوچولو یهق هق آروم یمامان بودم که با صدا 

 هم دلشون برات تنگ شده... هیازم جدا شد و آروم گفت: بقکرد. مامان 

 جام بلند شدم و به سمت ماهک رفتم و بغلش کردم.  از

 ...زدلمی عز -

 کرد.  یم  هیو گر دیکوب یآروم به پشتم مشت م آروم

االن بکشمت...   نیحقته هم م؟یدیکش  یاز دست تو چ یدون یم ؟یبود یکثافت خر کدوم گور -
 ...ونهید

 و گفتم: منم دوست دارم ماهک جونم... دمیاش رو بوسموه یرو

 .  دمیشونه ام نشست، از ماهک جدا شدم و به سمت ماکان چرخ یرو یدست

 داداش... -

خداروشکر   ، یخداروشکر که برگشت  اد،یز یل یبغلم کرد و گفت:  دلم برات تنگ شده بود ماهان خ محکم
 ... یکه سالم

 .دمی شونه اش رو بوس یرو
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 ... نمتون یب  یمنم... منم دلم تنگ شده بود. خوشحالم بازم دارم م -

انداخته بود و با نوک پاش آروم به  نییماکان چشمم افتاد به هاکان که سرش رو پا  یشونه ا یرو از
سرش رو بلند   ستادمی. از ماکان جدا شدم و با لبخند به سمتش رفتم. رو به روش که ادیکوب یم نیزم

 بگه که محکم بغلش کردم.   یزینگاهم کرد، خواست چ یاشک یم هاکرد و با چش

 ببخش اون روز نشناختمت داداش هاکان، دلم برات تنگ شده بود.  -

 تر بغلم کرد و گفت: منم... منم...  محکم

و آتنا   انایبه ک  ی.  ازش جدا شدم و نگاهدیبخش  یتر شیصداش به اشک هام سرعت ب   بغض
 کردند. به سمتشون رفتم. یم هیگرانداختم. دو تاشون داشتند 

 زن داداشا دلم براتون تنگ شده بود.  -

  یام مشت م نهیتند تند به بازو و س  کشونی کوچ یهر دو به سمتم حمله ور شدند و با مشت ها هوی
 م؟ یچقدر نگرانت شد یدون یتو؟ م یبا حرص گفت: کجا بود انای . کدنیکوب

 . ختیر یتند تند موهام رو بهم م آتنا

 ؟یدی کنم فهم  یم  تی خودم زندون  رون،یب  یاز خونه بر یحق ندار گهید -

 بغل گرفتم.   یدوتاشون رو تو آروم

 .  دیشما بگ یدوستون دارم. چشم هر چ یلی ممنونم... ممنونم، خ  -

 داخل اتاق شد.  انیدر اتاق باز شد و ک  هوی

 ؟ یمنم دلم تنگ شده بود، پس من چ -

  ی ما رو از دلتنگ یماهان جان، کشت یو به سمتش رفتم، برادرانه بغلم کرد و گفت: دقمون داد دمیخند
 . یو نگران

 نگرانتون کردم.  یلیکه خ  دیمدت متأسفم، ببخش نیا یجدا شدم و رو به جمع گفتم: برا ازش

 با لبخند دستم رو گرفت و به سمت مبل ها برد.  ماکان
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 .  میدون یرو م  یاشکال نداره ما همه چ ن،یبش  ایب -

دستم گرفتم و آروم   یرو تو دش یچروک و سف  یمبل نشستم و دست ها  یمامان رو لچریو  کنار
چشم هاشون بود،   یتک تکشون کردم؛ بغض داشتند، اشک تو یبه صورت ها  ینوازش کردم. نگاه

مهربون رو   ی... اون چشم هابایز  یصورت ها نیداشتم... ا ازیدلتنگ و نگران بودند... منم بودم... ن
  یم دیگرفت... با یدل ناآروم آروم م نیشد... تا ا ی... رفع ممی... نگاه کنم و نگاه کنم... تا دلتنگنمی بب
رفت اون کابوس ها و خاطرات وحشتناک رو... تا   یم  ادمیها رو تا  یها و مهربون یخوب نیا دمید

 ست یو خواب ن تهیواقع  نیشدم ا  یمطمئن م

 

*** 

 

 "ماکان"

 

مجازات   نی بازداشتگاه بود. حکمش امروز اومده بود و اون ا یماه گذشته بود و ماهان هنوز تو کی
با   شیکه ازش شده بود و همکار یکه بخاطر سوء استفاده ا نیخودش قبول کرده بود. با ا یرو برا

. من با  دبر  یزندان به سر م یرو تو یمدت  دیاز جرمش رو کم کنه اما هنوز با یتونسته بود کم  سیپل
 خواست.    یاما... اما ماهان نم ارمشیب  رونی تونستم از اون جا ب  یخوب م   لیوک هیگرفتن 

رفت زندان   یم دیخواست اون مجازات ها رو قبول کنه و بره زندان. سه سال... سه سال با یم ماهان
 . وحشتناک و دردناک بود میهمه مدت ازش دور بود نیخانواده اش که ا یبرا ما... یبرا نیو أ

  یول میکرد هیگر م،یالتماسش کرد م،یهاکان، مامان، ماهک، همه و همه باهاش حرف زده بود من،
 اون قبول نکرد.  

اون ازمون  م؛یبود که منتظر ماهان بود یجا اتاق  نیاتاق دوختم. ا یو چشم به پنجره  دمیکش یآه
  یول  مشی دید یقبل از رفتنش به زندان م دیجا. درسته با  نیأ نیی ایبار ب  نیآخر یخواسته بود تا برا
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  نیآخر یبرا چرا خودش گفته بود   یول  مشین یبب میبر میتونست  یبار؟ ما هر هفته م  نیآخر یچرا برا
 ما بود.   یسوال همه  نیبار؟  ا

 در از جام بلند شدم. ماهان با لبخند وارد اتاق شد.  باز شدن با

 . یسالم به همگ -

کرد و به سمت   یکردند. تک خنده ا  ینگاهش م یهم با اخم و ناراحت  هیو بق  هیگر ری زد ز مامان
 . دیسرش رو بوس یمامان رفت و رو

 . ستین یزیرم، سه سال زندان که چ یقندهار که نم  ه؟یقربونت برم چرا گر -

 حرص گفتم: ببند.  با

 . دیلبش کش یرو  یو دست دیخند

 چشم. -

 .میاتاق نشست یتو ی گهید یمبل ها یمبل تک نفره نشست و ما هم رو یرو

 ؟ یبگ  یخواست  یم یچ -

 و آروم شروع کرد به حرف زدن. دیکش یق یعم  نفس

  کهی و همدست هاش گذروندم به عنوان سروش. من اونجا داداش کوچ دیسع  شی رو پ  یچند ماه -
 هیو بق  دیرو از سع  یوحشتناک یبودم که قرار بود دست راست داداش بزرگش بشه. من... کار ها یا
بود که خودم هم همراهشون  نیو دردناک تر از همه ا دمیرو ازشون د یدردناک ییها زیچ دم،ید

 بودم. 

 و ادامه داد. دی به موهاش کش یدست

من   یمن... ول یول یا گهی د زی هر چ ای یسروش بوده، تو خودت نبود  ،یتو نبود یبگ  دیشا -
اون دخترا رو من براشون  دیدون  یشدند، م  یم یکردند و سالخ یم هیکه گر ییدخترا دمشونید

بدن چند نفر   یوز اعضاامر  دمیشن   یم یرو کشته، وقت  یک ی دیسع دمیشن یم  یوقت  دیدون یبردم؟ م 
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گذشتم... چون سروش بودم اما... اما ماهان   یتفاوت از کنارش م یاون ور آب، من... ب ادنرو فرست 
 کشه.  یم دکیاالن داره اون عذاب وجدان رو دنبال خودش 

 پر از اشک به صورت تک تکمون نگاه کرد. یچشم ها با

  یکه مجازات بشم راحت به زندگ   نیتونم بدون ا یتونم از کنارش رد بشم... نم  یتونم... نم  یمن نم -
 . اگه...دیخوام درکم کن یبشم... ازتون م هیتنب دیبرگردم. با

  نیهم رون،یب  امی جا ب نیطور ساده از ا نیگفت: اگه من... هم یرو قورت داد و بعد از مکث  بغضش
راحت   یزندگ  هیتونم  یوقت نم   چیاب وجدان بگذرم هعذ  نیشدن از کنار ا هی طور ساده و بدون تنب 

کابوس و آه اون دخترا همراهم  شهینفس راحت بکشم، هم کیتونم  یوقت نم  چیداشته باشم، ه
  هیکه دارم تنب یوقت دیبزار  ام،یبا خودم کنار ب دیبزار د،یمجازاتم رو قبول کنم، درکم کن  دیمونه. بزار یم
 رها کنم.    شم بتونم اون عذاب وجدان رو یم

 شد. ری هاش سراز اشک

  یول  ستی ازتون راحت ن  یمن هم دور یبرا  ست،یدونم براتون آسون ن یکنم، م یازتون خواهش م  -
 کنم.   یازتون خواهش م

 دستش گرفتم. یماهان رو تو یدست ها مامان

 پسر کوچولوم چقدر بزرگ شده! -

گفت، ماهان،   ینشوند. مامان راست م  نمونیغمگ یلب ها و چهره  یرو رو یحرف مامان لبخند  نیا
 ما چقدر بزرگ شده.  کیداداش کوچ

 ...گهید زی چ هیکرد و اروم گفت: و  یتک خنده ا ماهان

 ه؟یچ گهیبا حرص گفت: د هاکان

 . دنمید دییایوقت ن   چیطول حبسم ه یو گفت: تو دیخند ماهان

 ؟ی: چمیو همه باهم گفت می زده نگاهش کرد بهت

 انداخت.  ن ییسرش رو پا ماهان
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شما   یمن و هم برا یهم برا دی نیکه اگه من رو نبب  نی خودم در نظر گرفتم و ا یکه برا یتنبه نیا -
 راحت تره. 

 از جاش بلند شد. تی با عصبان هاکان

 حرفشم نزن. گهیخفه شو و د -

 . نمتونیبب   امیچون من نم دییای زمزمه وار گفت: لطفا ن ماهان

 کنه؟  یکار رو م نیما ا یبکوبم تو سرش. چرا با قلبا   یکیخواستم  یبودم و داغون. م  یعصب

 جاش بلند شد.   از

 خوام برم... وقتشه. یم  دیکن یازم خداحافظ  -

و   هیکرد... هق هق کرد و قربون صدقه اش رفت و ما با گر هیبغل گرفت و گر یماهان رو تو مامان
... دوباره قرار بود ماهان ازمون دور  میقرار بود از دستش بد... دوباره میکرد یبغض نگاهشون م

 باشه... 

نبود. کنار در با   یچاره ا یول میشد   ی. دلتنگش میو سخت هیبا گر م،یکرد یباهاش خداحافظ  همه
 به سمتمون برگشت.  شی لبخند دوست داشتن 

 دوستون دارم یل یخ  د،یلطفا مواظب خودتون باش -

دستم رو   انای مبل افتادم. ک یحال رو  یرفت. هق هق مامان بلند شد و من ب رونیاز اتاق ب  یبعد تند و
 نگاهش کردم.  نیدستش گرفت. غمگ یتو

 ...   ستی... حق ما نستیحق ما ن  نیا -

 

*** 

 "ماهان"
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هر بار که   یزندان بودم. سخت بود، دردناک و وحشتناک بود. ول یها لهیروز بود که پشت م  سه
بود، بخاطر اون دخترا،   هیتنب هی نی. استیکه من بد کردم بد ن یکردم به اندازه ا یم بهش فکر
  نی. وجودم پر از عذاب وجدان بود و با ادندیکه بخاطر من صدمه د ییبخاطر آدم ها  ان،یبخاطر پو

 داشته باشم.  یآروم   یپاک زندگ یهوا یاز زندان و تو رونی تونستم راحت ب یعذاب وجدان نم

گوشه ماتم گرفته  هیهاشون مثل من  یسر هیبودند اما  الی خ یبودند، ب  بی جا عج نیا یها آدم
کردم. هر    یخودم حس م  یبودند، رو نجایا یادیها رو که مدت ز یسر هیترسناک  یبودند. نگاه ها

  یتنها مکردم. هر وقت  یرو پشت سرم حس م ییها هی حمام سا ای ییرفتم دستشو ی م یشب وقت
 یها م یسر هیو مواد بخرم.  گاریخواستند س  یو ازم م دندیچی پ  یها به پر و پام م یسر هینشستم 

و همه  یاعصاب، قو  یها بودند که قلدر زندان بودند؛ ب یسر هیخواستند. اما   ی اومدند و ازم پول م
من  دنرو گر  ریزدند و تقص  یتنه م  دند،یچسپ یام رو م قه یدادند و  یم ری جهت گ  یخود و ب یکاره. ب 

اما  سوختم  یکردم. من از درون م  یفقط نگاه م الی خ یانداختند اما من... اما من ساکت، سرد، ب  یم
 . گهیدردسر د هیدرست کردم  یبودم نه برا  نجایو مجازات خودم ا هیتنب یکردم. من برا یتحمل م 

شدم. بعد از انجام کارم   ییدستشو کردم وارد یو همون طور که مچ دستم رو نوازش م دمیکش یآه
و داغون بود؛ بد بو و پر از موش اما   فیشروع کردم به شستن دست و صورتم. زندان کث  ییروشو یرو
 غر زدن و اعتراض کردن نبود.   یجا نجای. امیکرد یتحمل م  دیما با یکردم همه  یتحمل م دیبا

و به  دمیکش یاصغر و احمد پشت سرم پوف کالفه ا دنیبخار گرفته رو پاک کردم؛ با د ینهیآ 
به شونه ام زد، دوباره به   یمحکم ی. خواستم از کنارشون رد شم که احمد تنه ادمیسمتشون چرخ

 خودم برگشتم.  یعقب و جا

 د؟ ییخوا  یم یچ -

 پسر!   یرفتخودتو دست باال گ  یادیز  ؟یبا تمسخر گفت: بچه پولدار اصغر

 باال انداختم. یشونه ا الیخ  یب

 ندارم.  یا گهیکار د -

 اخم کرده به سمتم اومد. احمد

 ...یدیبچه، فوتت کنم پر ری نگ افهیق -
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خنده. دوباره خواستم از کنارشون رد شم که اصغر با کف هر دو دستش  ریخودش و اصغر زدن ز بعد
 افتادم، با حرص سرم رو بلند کردم.  سی خ سرد و یها  یکاش ی. رودیام کوب نهی محکم به تخت س

 .  دیولم کن ستمیدنبال شر ن  -

 ! یکن یم کار ی چ نمیو زشتش گفت: جون بچه خوشکل تو فقط شر به پا کن، بب  ههیکر یبا خنده  اصغر

 !یپامون له نش  ریگفت: بپا مثل تف ز احمد

 تف گذاشت.   یو پاش رو رو  ختیر نی زم  یتفش رو رو بعد

 چه کثافت!  -

 دو برابر من.  قایداشت دق  یگنده ا کلی ام رو گرفت و بلندم کرد؛ ه قهی

 بچه!  یچقدر زبون دراز ؟یبا من بود -

گرفته بودم  میتصم نجایاما من االن و ا د،یترس یتفاوت نگاهش کردم. اگه ماهان بود م یو ب  سرد
من   یبرا یزی بودن جز عذاب چسروش  نکهیتفاوت. با ا ی سروش باشم. مثل سروش سخت، سرد و ب 

 .  ارمیبودم تا بتونم دووم ب یسروش م دیمکان با نیو در ا  نجاینداشت اما ا

رو سفت کرد و به سمت صورتم فرود آورد با کف دستم مشتش رو گرفتم. با تعجب نگاهم   مشتش
ام رو ول   قهیداده بود چطور از خودم دفاع کنم.   ادمیخوب  انیرو لبم نشست پو یکرد. لبخند کم رنگ 

 به سر تا پام کرد. ی کرد و نگاه

 !تهیحال ییزای چ هیانگار  -

اله ام کنه که با دو تا ساعدم مشتش رو گرفتم و با پام محکم  حو یاومد و خواست مشت کینزد اصغر
به سمتم اومد که   تی. احمد با عصبان نی. دادش به هوا رفت و افتاد زمدمی حساسش کوب یبه جا
 متوقفش کرد. یبلند یصدا

 . دیبس کن -

 شد.   یحساب م هی اصغر و احمد و بق  سی رئ  ییجورا هیخشن رئوف بود؛  یصدا نیا
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 چتونه شما؟  -

 .رهی گ یم افهیق یادیز م،ی رو آدم کن  یبچه قرت نیا کمی  میبا اخم رو به من گفت: خواست احمد

 کرد و بعد رو به من گفت:    یاخم وحشتناک رئوف

 هان؟  یافت ی چرا با بزرگ تر از خودت در م -

 چه بزرگ.  ک،یافتم، حاال چه کوچ یبد در م یگفتم: من با آدما الیخ  یب

و به   دمیکش  یرفتم. آه  رونی ب ییزدم و از کنارش رد شدم و از دستشو یتعجب نگاهم کرد؛ پوزخند با
و   دمیجام دراز کش  ی. توفتمیبا چند نفر در ب دیسه سال با نیدونست ا یسمت سلولم رفتم. خدا م

 سرم بردم.  ریدستم رو ز

 یبرا ی... حتی... حتانیک یزن داداشام، برا یبرا داداشام و خواهرم، یمامانم، برا یبودم؛ برا دلتنگ
 سمانه. 

نداشتم. دوست  یازش خبر گهیشده بودم د سیپل یکه وارد اداره  یبراش تنگ شده بود، از روز دلم
 داره؟   تیکنه؟ کجاست؟ دوباره مأمور یم کاریداشتم بدونم االن چ

 زدم و چشم هام رو بستم.  یپوزخند

 ...سی مجرمو چه به فکر کردن به پل هی -

 

*** 

 

 »سمانه«" نیاسمی"

 

 . دمیکش یگذاشتم و نفس راحت زیم  یرو رو لمیوسا کارتون
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 پر ماجرا هم تموم شد.  تی مأمور نیتموم شد، ا -

 .  دمیتخت دراز کش  یسرم برداشتم و رو یرو از رو  میآب شال

 بگردم؟  گهیکار د هیدنبال  دیبا -

 و چشم بستم.   دمیگرفتم؛ به پهلو چرخ دیو سف یو نگاه از سقف خال  دمیکش یکالفه ا پوف

 رو دوره کردم.   تمی اون مدت مأمور تموم

که بهم گفتن   یکرده بودم. وقت یو فرار دهید بیآس یدختر ها هیکه خودم رو شب  یشب مهمون  اون
که   ییمحل کارشون بشم تا بتونم از جا ایوارد خونه  یجور هیاون  ی لهیبه وس  دیکه با هیسروش کس

 ونخونه شدم و نامحسوس مواظب کارهاش  هیباهاشون وارد   یبرند، مطلع بشم. وقت  یدختر ها رو م
. اگه واقعا بخاطر  واریخواستم کلشو بکوبم تو د یکرد م  یم تمیاذ یهام با سروش، وقت یریبودم. درگ

زدم ناکارش    یگفت: "کلفت جون" م یم و هر وقت که بهم م کرد ینم  یوقت صبور چیکارم نبود ه
  ونمد یحقش مردن نبود! نم دیبود شا  پی خوش ت میلی مهربون و خوش اخالق و خ انی کردم.  پو یم

 و خالف کرده بود.  تی جنا یبود که کل  یبه هرحال اون آدم

بودم  دهیوقت بود از سروش که حاال فهم   یلیتخت نشستم. خ  یو بلند شدم و رو دمیکش یآه
 یو اون م نیحالش رو از ا  یتو اداره بودم نامحسوس گاه ینداشتم. وقت یاسمش ماهانه خبر

 خبر بودم ازش.   یشد که ب یم یماه  کیاالن  یول  دمیپرس

 یها  یمهربون یکرد ول  یم تمیداد و اذ یحرصم م  یلیخ  یبود. گاه  یو با حال  پیخوش ت  پسر
 ازش شده واقعا براش ناراحت شدم.   یکه چه سوء استفاده ا دمیفهم  یهم داشت. وقت یرپوستیز

  یول هی باهم فرق دارند. ماهان مهربون و دوست داشتن  یبهم گفت که ماهان و سروش کل سروان
 سروش غد و بد اخالق و حرص درآر بود.  

کنند. لبخند رو   یم  فیکه ازش تعر هیهمون نمیتا بب  نمی بب  کیخواست ماهان رو از نزد یدلم م  یلیخ
ازش خوشم اومد.  یلیکه مجازاتش رو قبول کرده و رفته زندان خ دمیاز سروان شن یلبم نشست وقت

داشت  انکه کرده بود عذاب وجد  یینبود که فقط به فکر خودش باشه، انگار بخاطر کارها یانگار آدم
 خوشم اومد.   یلیرو فراموش نکرده بود، خ تشیانسان نکهیو من از ا
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 .دمیبه موهام کش یدست

 .نمشیبب  گهیبار د هی خواد  یواقعا دلم م -

 رفتم. رونیآوردم و از اتاقم ب  رونی مامان، مانتوم رو از تنم ب یصدا با

 جانم مامان؟ -

 اومد.  یاز آشپزخونه م  صداش

 مامان باهات کار دارم. ایجان؟ ب نیاسم ی ییکجا -

 لبخند وارد آشپزخونه شدم.  با

 ؟ یجانم مامان-

 اشاره کرد.  یغذاخور زیپشت م  یصندل  به

 ؟یبود دستت؟ کارتو ول کرد ی. اون کارتون چ نیبش -

 تکون دادم.  دییلب هام بود، تند تند سرم رو به تأ  یکه رو  یهمون لبخند بزرگ با

 تموم شد.  گهیبله، د -

 نگاهم کرد. نیغمگ مامان

 . یاستعفا بد یببخش دخترم بخاطر من مجبور شد -

و گفتم: نه قربونت برم، خودمم  دمی موهاش رو بوس یشدم، رو کشیو از جام بلند شدم و نزد دمیخند
 دم.   یبودن استفعا م سیاز پل گهیو بعد از اون د تمهیمأمور نیآخر  نیخواستم. گفتم ا

 کردم.  بغلش

 گردم.  یم گهیکار د هی به بعد دنبال  نیاز ا -

سرش گذاشتم و چشم هام رو بستم.   ی. چونه ام رو رودی لرز یشونه هاش م ینگفت ول  یزیچ مامان
بود   نیراه از دست دادم، بخاطر هم نیهم  ی. هر دوتاشون توطور  نیبود و برادرم هم هم سیپدرم پل 
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 چیه گهیتموم شه د تیمأمور نیا یباشم. بهش قول دادم وقت سی خواست من پل  یکه مامانم نم
 هیتموم شده و من  یبودن استفعا بدم و االن هم همه چ  سیانجام ندم و از پل یت یمأمور چیه قتو

 مامان رو بوسه زدم. یموها یبودم. لبخند زدم و دوباره رو کاریدختر ب 

*** 

 

 "سه سال بعد"

 "ماهان"

 

ها،   یکرده بودم. سخت یام سپرزندان و دور از خانواده  یکه من تو یسال گذشته بود؛ سه سال سه
شدم و بخاطر   هیبودم باعث شده بود که حس کنم تنب  دهیکه کش ییها یها و دلتنگ یریدرگ

 بدم مجازات شدم.   یاشتباهات و کار ها

رو مرتکب شده بودند و پاشون به  ی بودم که مثل من اشتباهات ییآدم ها نیسه سال تنها نبودم ب نیا
کردم؛ به دردودل هاشون  یزدم و باهاشون دردودل م یباهاشون حرف م  یزندان باز شده بود. گاه

 یهگا م،ید یخند  یو م میکرد یم یکنار هم باز یکردم. گاه یم یدادم و باهاشون همدرد یگوش م
 . میآورد یدر م  یو قلدر باز میکرد یدعوا م

که  ییخودم وقت ها هیتنب  یبرا یها من دور بودم، از خانواده ام دور بودم. حت  نیا یکنار همه  اما
شدن.    ریازم دلگ  یل یو مطمئن بودم که خانواده ام خ نمشونیرفتم تا بب  یاومدند، نم یم دنمید یبرا

  یفکر م  نخوبمو  ینشستم و به روز ها یگلوم. ساعت ها م یشد تو  یم ینیبغض سنگ یگاه یدلتنگ
 .  میدیخند یو م میشاد بود م،یکه کنار هم بود ییها کردم؛ روز

 یتونم تو یو م  رونی رم ب یم  یکه روز نیا دیشبونه به ام  یکردن زندان و اون کابوس ها تحمل
آسون بود و  یداشته باشم کم  یخوب و راحت  یخانواده ام زندگ  شیپ  نجا،ی از ا رونیآزاد و ب یهوا

 بشم.  دقفس آزا  نیحاال... حاال اون سه سال گذشته بود و من امروز بعد از سه سال قرار بود که از ا

 نشسته بود رفتم.  نیزم یرو یشدم و به سمت رئوف که گوشه ا اطی ح وارد
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 آقا رئوف؟  -

همدست هاشون   یه یمدت با رئوف، اصغر، احمد و بق نیا یرو بلند کرد و نگاهم کرد. تو  سرش
 . دندیرس  یافتادم اون ها به دادم م یم ری گ ییدوست شده بودم و اگه جا

 امروز قراره برم؟  یخبر دار -

 دادم.  واریام رو به د  هیتکون داد و به کنار خودش اشاره کرد.  کنارش نشستم و تک د ییرو به تأ  سرش

 شه. یآقا رئوف دلم برات تنگ م -

ممنون که کمکم   ،یبود نی شه، تو بهتر یدلم تنگ م ،یو بگ  یکن  هیگر یخوا یو گفت: االن م دیخند
 و... و...  یکرد

 بچه. یبگ ی زی چ ستیکنم، الزم ن  یگفت: خواهش م تکون دادم. با لبخند  دییو سرم رو به تأ  دمیخند

 شد.  زونی و لوچه ام آو لب

 و مخ دختره رو بزنم؟  رونیاگه هنوز بچم چطور برم ب  -

 باال رفته نگاهم کرد و گفت: چند سالت شده؟  ییبا ابرو رئوف

هر بار   ادتهی.  سالمه  ۲۵سالم بود، االن سه سال گذشته پس  ۲۲ نجا یاومدم ا یگفتم: وقت الیخ  یب
 .دنشونیمن نرفتم د ی تولد آورد ول کی گفتم که خانواده ام اومدند و برام ک  یبهت م

 تکون داد. دییبه تأ یسر

تو   یاومدند ول یبعد تو خانواده ات هر هفته م دم،ید ومدهین  یکس نجامیبد، من پنج سال ا یبچه  -
 ! واقعاکه.دنشونید یرفت  ینم

مظلوم و بچه   گهید رون،ی ب یبه سر و وضعم نگاه کرد و گفت: رفت  ینگفتم. کم یزی زدم و چ  لبخند
 .  ادیو مظلوم بدشوت م یدست پاچلفت  ینباش. دخترا از پسرا

 دادم. یدقت به حرف هاشون گوش م با
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دوتاش باهم    دیو خوشکل.  بامزه باش و مغرور. با ی پیاعتماد به نفس داشته باش. ماشاء اهلل خوشت -
گن   یم یکن یبامزه گ ادی. زیو عقده ا یگن از خود راض   یشن م  یم یعصب  یمغرور باش  ادی. زیباش 

هم  بامزهمغرور بودن، مهربون و   نی. در ع یدوتاشون تعادل برقرار کن  نیب دی جلف و دلقکه. پس با
 باش. 

 تکون دادم و کنجکاو تر نگاهش کردم.  دییبه تأ یسر

 خب؟  -

 زد.  لبخند

بد   یدخترا از پسرا یچه نخواه یحرف گوش کنم نباش. چه بخوا ادیو ز زهیخب به جمالت. پاستور -
هنوز عوض نشده.  زایچ نیا  ینبودم ول رونیوقته ب  یل یاصال تو ذاتشونه.  من خ اد،یخوششون م

 بزن.  یخفن و امروز  یپایت

 . ادیبپوش، بهت م  ادی ز  یام اشاره کرد و گفت: لباس مشک افهیق به

 رو لبم نشست.   یگشاد لبخند

دمت گرم   ،یکمکم کرد یاالن کل نیهم یبودم و حت   نجایکه ا یسه سال نیممنون آقا رئوف. کال ا  -
 ممنون.  یلیخ

 اومدند اشاره کرد. یکه به سمتم م یو از جاش بلند شد. به چند تا سرباز دی به شونه ام کش یدست

 وقته رفتنه. -

 رو به سمتش دراز کردم.  دستم

 . نمتی بب نجایاز ا رونیب  یروز هی دوارمیخداحافظ آقا رئوف، ام -

از سر و کولم باال رفتند و   یهم کل هیدستش فشرد. احمد و اصغر و بق  یزد و دستم رو تو   لبخند
 و اشک و آه. یخداحافظ 

 خداحافظ.   ،یممنون از همگ -
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رفتم.  رونی مدت بود، از زندان ب نیا یتو لمیوسا یکه همه   یفی رو براشون تکون دادم و با ک دستم
کار هام رو   یگذشتم. چند ساعت قبل همه  یزندان م یهمراه دو تا سرباز از سالن بزرگ و طوالن 

 برم.   رونیب شهی هم یبرا  یانجام داده بودم و االن فقط مونده بود که از اون در آهن

 رفتم.    رونی از در ب قی ر رو باز کرد و من با چند تا نفس عم د سرباز

منتظرم نبود. لبخند رو لبم نشست، راستش انتظارش رو داشتم،  یاز زندان نبود؛ کس رونی ب یکس
 در منتظرم باشن.   یجلو یزدم انتظار نداشتم که روز آخر یسر باز م دنشونیمن هر بار از د یوقت

 به آفتاب سوزان کردم.  یشلوارم بردم. نگاه بیدستم فشردم و دستم رو داخل ج یرو تو فیک

 خونه.  میوقتشه بر -

 پام ترمز کردند.   یجلو نی بلند از در زندان دور شدم که دو تا ماش یقدم ها با

 ! اخدای -

و لبم  ر یلبخند بزرگ  دنشونیشد. با د داریها باز شدند و بعد صورت خندون خانواده ام پد نی ماش در
 نشست. 

 سالم. -

. با داد و خنده گفتم:  رندی آغوش بگ یو من رو تو ارندیبود تا همه به سمتم هجوم ب یکلمه کاف  نیهم
 خفه شدم! 

 چلوندن.  داد زدم. یشدند، با تموم توانشون من رو م  یم  الیخ  یمگه ب یول

 منم دلم براتون تنگ شده بود...  -
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 "ماهان"

 

 وارد رستوران شدم.   زونیآو یلب و لوچه  با

 . ارمیباال م ادیخوردم اسمش م نقدریکباب نه، ا گهیتوروخدا د -

 امشب برا کباب دعوتت کرده... یو گفت: هاکان دیخند آتنا

 کنم بچم. یحس م   ،ینگو هاکان نقدریاز پشت سر با حرص گفت: آتنا ا هاکان

 لب هاش رو غنچه کردم.  آتنا

 .ی دوست دارم هاکان -

 . دمیخند

 خب؟  دیشما هم فقط کل کل کن -

رو به  یجد ی لی هم اومدند و نشستند. خ هینشستم. بق یا  شهیگرد ش زیپله ها باال رفتم و پشت م از
 تورخدا کباب نه...   یهاکان گفتم: داداش حاال که دعوتمون کرد

 .  ایرو به گارسون گفت: داداش ب یبا خنده مرموز هاکان

دادند.  یکردند که همشون داشتند سفارش کباب برگ و جوجه م  یحرص داشتم نگاهشون م با
 .اری ب یداداشمون ماه نیا یبه من کرد و بعد گفت: برا یهاکان نگاه

 .  دمیکش  یراحت  نفس

مطمئنم چند  د؟ید یمن م کباب و گوشت به خورد نقدریبابا زندان که بودم غذا خوردم بخدا. چرا ا -
 کردم.  دایاضافه وزن پ  لویک

 .دیموهام رو بوس یرو مامان

 .یچقدر الغر شد یدون  یخودت نم ،یتر بخور شی ب  دیقربونت برم با -
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 زدم.   یکم رنگ لبخند

 دورت بگردم... -

جلو باز   یکربن یدختر. مانتو هیزدم که چشمم افتاد به  یم  دیطور داشتم رستوران باکالس رو د نیهم
... دیخند ی زده بود و م  رونیشال ب  ریاز ز شی بلند مشک یبود  و موها دهیپوش  یبا شال و شلوار مشک

 دنید  ودختر  دنیبا چرخ ه؟یک ه؟یآشناست؟ اون ک افشیقدر ق نی. چرا ادیخند  یم بایز  یلیخ
 هوا گفتم: سمانه!  یب  هویصورتش 

 با تعجب گفت: سمانه؟  هاکان

 کردم.  نگاهش

 ؟ یچ -

 سمانه! یبه اطراف کرد و گفت:  تو االن گفت ینگاه هاکان

 رو زدم به اون راه. خودم

 من؟  -

 کرد.  زیچشم هاش رو ر هاکان

 آره تو...  -

   ه؟یسمانه ک ه؟یبازوم رو گرفت و با ذوق گفت: سمانه ک ماهک

 شکمم گذاشتم. یدستم رو رو یتند

 یکه هم دل درد گرفتم هم قاط ن یقدر کباب و گوشت به خوردم داد نیکنه! آخ... ا یم درد مدل یوا -
 کردم. 

 االن.  امیجام بلند شدم و گفتم: م از
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  یبود و با گوش ستادهیپله ها ا  نیی تند به سمت پله ها رفتم. سمانه پا یبه شکم، با قدم ها دست
به  یرفتم. از عمد تنه ا نییبلند از پله ها پا  یاو با قدم ه  دمیکش میمشک راهنی پ یزد. دست  یحرف م

 سمانه زدم.  

 خانم.  دیعه ببخش -

 .د یبه سمتم چرخ  سمانه

 خواهش... آ... شما! -

 به خودم گرفتم.  یمتعجب  ی افهیق من

 سمانه؟  -

 زد.  یکم رنگ لبخند

 ...یشما ک   ن؟یسالم خوب هست -

 بردم.   میشلوار کتان مشک بی هام رو داخل ج دستم

 دو روزه... -

 بود، داخل شال برد.  ختهیصورتش ر  یاز موهاش رو که رو یگفت و کم یآهان

 خداروشکر، خب با اجازتون من برم؟  -

 گفتم: صبر کن...  یتند

  کاری! چگهید  میبر  ایب  نیاسمی وارد رستوران شد و رو به سمانه گفت:  یبگم. دختر یزیخواستم چ تا
 ؟ یکن یم

 تعجب به سمانه نگاه کردم  اب

 ن؟ یاسمی -

 زد و خواست از کنارم رد شه که بازوش رو گرفتم.   یکم رنگ لبخند
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 .گهی روز د هی یبزار برا یحاال که عجله دار یول می کم حرف بزن هی دیبا -

 گرد نگاهم کرد.   یبا تعجب و چشم ها یکم

 خب... من...  -

 رو ول کردم.   بازوش

 کن.  ن یروز رو تع هیفقط  -

 بعد از ظهر!  ۴انداخت و گفت: فردا چطوره؟ ساعت  نییرو پا  سرش

 تکون دادم. دییرو به تأ سرم

 . یبر  یتون یخوبه، حاال م -

 د؟ ید یرو بلند کرد و با حرص گفت: هنوزم دستور م  سرش

 باال انداختم. یخنده شونه ا با

 ترک عادت موجب مرض است.  -

ازم دور شد. لبخند زدم و خواستم برگردم برم باال که چشمم افتاد به  یاحافظکرد و با گفتن خد یاخم
نگاهم   ثی شده بودند و مشکوک و خب  زونیپله ها آو یخانواده ام که مثل عقاب از باال  یاعضا یهمه 

 کنه هوم؟  یکردند. ماکان با خنده گفت: که دلت درد م یم

 .دمیبه پشت گردنم کش یدست

 . دیببخش -

 باال.  ایره کرد باشا هاکان

 بزنم. یپس گردن  هی دیباال. با  ای... بایب -

 و از پله ها باال رفتم. دمیخند
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 بودم و منتظر سمانه بودم.   ستادهیا یروزیدر رستوران د یجلو

 . د یگرم باالخره رس یاون هوا یساعت منتظر موندن تو میاز ن بعد

 کردم.  رید دیسالم ببخش -

 آروم بشم. یتا کم  دمیکش یق یعم  نفس

 کنم.  یسالم خواهش م  -

 به رستوران اشاره کردم.  بعد

شاپ، فعال ساعت   یکاف هی میچطوره بر م؛یبهتر قرار بذار  ینشد که جا دیچون شما عجله داشت روزید -
 غذا خوردن زوده. یبرا ۴

 زد.  یکم رنگ لبخند

 طوره، موافقم. نیبله هم -

رفتم و سوار شدم. سمانه هم بعد از  نیداده بود. به سمت ماش رو به من قرض   نشیامروز ماش  هاکان
 داشت؟ انتظار داشت در رو براش باز کنم؟«    یانتظار جنتلمن باز ه؟یسوار شد. » چ یمکث

رو لبم نشست که سمانه با تعجب نگاهم کرد؛ روم رو ازش گرفتم و استارت زدم.  راستش    یپوزخند
نه   یرو قبل از تصادف گرفته بودم و اصال بعد از اون فرصت رانندگ ناممیاسترس داشتم؛ گواه یکم

 بزنم هم خودم رو هم دختر مردم رو ناکار کنم.    دمیترس یروز. م هی نیکرده بودم جز ا

 .  دمیغر غر سمانه رو شن  یکردم که صدا یحرکت م یشتالکپ داشتم

 !میبود دهیاالن رس میرفت  یم ادهیپ -
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 بهش کردم.  ینگاه مین

 ؟ یچ -

 نگفتم! ی زیمن که چ ؟یگفت: چ  یتعجب ساختگ  با

 !دمیشن یحرص گفتم: چرا گفت  با

 گفتم: عه سمانه نخند...  یکه عصب  دیخند  زیر

نخند،   دی گ یباال انداخت و گفت: شما که به من نم  یبهش کردم، شونه ا  یکه نگاه عصب  دیخند  باز
 . ستمیمن که سمانه ن

 ؟ یتعجب گفتم: چ  با

 انتخاب کرده بودم.   تیمأمور  یبود که برا ی. سمانه فقط اسمنهیاسمیگفت: اسمم  ییبای لبخند ز با

 گفتم و لبخند زدم. یآهان

 اسمت قشنگه. -

 . دمیکش ی. نفس راحتستادمیا یپ مدرن و باکالسشا یکاف  یتشکر کرد. جلو آروم

 دم، چقدر خسته شدم.  یرو با دست هل م  نیکردم دارم ماش  یاحساس م شی آخ -

 دیداشت یبا دقت و چهار چشم  نی باحال شده بود، همچ افتونیق  ییو گفت: خدا دیخند نیاسمی
 .دیکرد یم یرانندگ 

 خنده نگاهش کردم.  با

 نکردم نگران بودم. یرانندگ   ادی کنم، ز کاری خب چ -

  زی پشت م م؛یشاپ شد یشد. کنار هم وارد کاف ادهیشدم؛ سمانه هم بعد از من پ  ادهیپ  نیماش از
 شاپ کرد.   یبه کاف  ینگاه نیاسمی. مینشست یا شهیش

 !هیقشنگ یجا -
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 زدم.   لبخند

 طوره. نیهم -

  نیاسمیا اول اون انتخاب کنه. دادم ت نیاسمیبه سمتمون اومد؛ ناخودآگاه منو رو به دست  گارسون
 محاله!«   یهمه جنتلمن  نیخودمم تعجب کردم. »منو ا چیکه ه

  یفکر م یدونم اون به چ ی. نممیو بعد ساکت فقط بهم زل زد میسفارش داد نی دوتامون سان شا هر
هم واقعا خوشکل بود. صورت بامزه و بچه گونه  نیاسمیکردم که  یفکر م  نیمن داشتم به ا ی کرد ول

 . دیانداخت، انگار خجالت کش  نیی و سرش رو پا  دیهاش کش یبه چتر یداشت. دست یا

 درمورد من؟  یحت  ؟یدونست یرو م زیتو از همون اول همه چ ن یاسمی یعنی...  سما  -

 گذاشت و نگاهم کرد. زی م یرو رو  فشیو ظر  کیکوچ یها دست

 یبودم و اون شب تو دهیکه بشناسمتون عکس هاتون رو د نیا یداشتم و برا ت ی مورمأ هیخب من  -
  یکردم، حت  یم یکردم، فقط داشتم نقش باز یفرار م دهید بیدختر آس هیکه من به عنوان   یمهمون

 شده بود.  یزی باز هم برنامه ر دمیپارک د یبعد ها که دوباره شما رو تو

 گرفت و ادامه داد. ینفس

  ینم یا گهید یزی. چدیباند هست یاز اعضا یکیو    دیدونستم که شما برادر سع یمن فقط م -
رو گفته بود.  زیو سروان همه چ دیسروان صحبت کرد ایدونستم تا... تا اون روز که شما با دکتر 

  حیمن توض یراب  یتا حدود شونیو ا  دمیرو ازش پرس  زیهمه چ نی تعجب کرده بودم و بخاطر هم
 از شما بخاطر نداشتن حافظه سوء استفاده شده بود.  دمیدادند. من اون موقع بود که فهم

  انیاعدام شد، پو دیو گفتم: سع  دمیکش یق یشد. نفس عم یم میاون موقع هنوز باعث ناراحت یادآوری
 پسر سابقه دارم. هیزندان بودم. حاال  یکه کرده بودم تو ییمرد و من سه سال بخاطر کار ها

 کردم.  یخنده ا تک

 هیتونم  یشدم، مجازات شدم و االن خوبم، م هیکنم االن تنب یحس م  ستم،یراستش ناراحت ن  یول -
 کنم. ی زندگ   یتونم بدون عذاب وجدان و ناراحت ینفس راحت بکشم، م
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زندان  یتو دیتونست یشما م ی... ول یول دیپسر سابقه دار هیزد و گفت: درسته االن شما   لبخند
  یلیخ د یرو فراموش نکرد تتونیکه شما انسان نیا یول  دیاز زندان آزاد ش  لی و با گرفتن وک  دینمون

 ارزشمند بود.   هیبق  یبرا  یمن و حت یواقعا... واقعا برا

 کردم و آروم لب زدم.  نگاهش

 ممنونم.  -

 یخوشم م نیاسمی دهنم بردم و بغضم رو همراهش قورت دادم. از یرو تو  نمیشا نیاز سا یقاشق
 .  یگفتن حرف اضافه ا یکرد برا یسابقه دار سستم م هیبود و من  سیپل هی که اون  نیا یاومد ول

باال انداختم و دسمال  ییبود. ابرو  نیاسمی ی رهیپسر که خ هیرو بلند کردم؛ نگاهم افتاد به  سرم
نگاهم   یصورتش.  عصب یرو برداشتم و با حرص پرت کردم سمتش؛ دسمال خورد تو ز یم یرو یکاغذ

 ...ز یه ی کهی کرد که گفتم: چشات لوچ نشه مردت

 .بدون حرف، روش رو ازم گرفت  دمیرو د  زشی که نگاه ه دیفهم  انگار

 آشغال.  ی کهی مردت -

 کرد؟ یبا تعجب گفت: شما رو نگاه م  نیاسمی

 . دمیخند

پسرا   یدونم که حت  یرو هم م ن یو ا ستین یو خوشکل بودن من شک  افهیوش قو خ  تیدر جذاب  -
 ... یشن ول   یعاشقم م

 حرص ادامه دادم. با

 .شی باباقور یکرد، با اون چشا یشغال داشت به تو نگاه م ی کهی مردت -

 ی. مدمیلب هام کش  یانداخت.  زبونم رو رو نییو با خجالت سرش رو پا  دیآروم خند نیاسمی
 دو دل بودم.  یذهنم بود رو بپرسم ول  یکه تو یخواستم سوال

 ن؟ یاسمی -



 دوم   یای ما جلد دن 

168 
 

 کرد گفت: بله؟  یطور که با دسمال دور لبش رو پاک م  همون

 ؟یدار یتازه ا تیاالن مأمور ؟یر یم  تیگفتم: تو هنوز... هنوز مأمور یاز مکث طوالن  بعد

 چرخوند.  نیگذاشت و سرش رو به طرف زیم یرو رو دسمال

 رم. ینم تیمأمور گهید نه... -

 نگاهش کردم. یناباور با

 چ...طور؟  -

 . دیخند  آروم

 . ستمین سیپل گهید -

   دم؟یشن  یم  یکردم؛ چ  یزده نگاهش م  بهت

 ؟ یچ -

گفت: راستش بخاطر مامانم استعفا دادم. بابا و   یرو خورد و بعد از مکث  نش یاز سان شا یقاشق
 بودند و من هر دوشون رو از دست دادم. مامانم...  سیداداشم پل

 و ادامه داد. دیلب هاش کش یرو رو زبونش 

  تی. بهش قول داده بودم که بعد از اون مأمورنمیو صدمه بب خواست منم تنهاش بذارم  یمامانم نم  -
 ...یو  تو ستمین سیپل گهیشه که د  یم ین دو سالنرم و من اال تیمأمور گهید

 کنم.  یکار م  یشرکت به عنوان منش  ه ی یو گفت: تو دیخند

 نیلب هام جا خوش کنه. ا یکرد که رو یم  یسع یکردم. لبخند بزرگ یو بهت زده فقط نگاه م ناباور
 خبر خوب بود.  هیواقعا... 

 کردم و گفتم:  چه خوب!  یرو داخل موهام بردم و تک خنده ا دستم

 تعجب گفت: خوبه؟  با
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 رم حساب کنم.  یکارت دارم، م میجام بلند شدم و گفتم: بدو بر از

بود رفتم. با هم از   ستادهیدر ا یکه جلو  نیاسم یرفتم و بعد از حساب به سمت  شخوانیسمت پ  به
 . میترف  نیو به سمت ماش می شاپ خارج شد یکاف

 من رو به خودم آورد.  نیاسمی یکردم. صدا یم یزدم و سرخوش و خوشحال رانندگ   استارت

   د؟یبهم بگ دیخواست  یم یزیچ -

 بهش بگم؟«  یبهش کردم. » حاال چطور  یگاه میدهنم رو قورت دادم و ن آب

 .  دمیپارک کردم و به سمتش چرخ یرو گوشه ا  نیماش

 بهت بگم.   یزیچ هیخواستم  ی من خب م نیاسمی -

 بهم چشم دوخت بود. دستم رو دور فرمون حلقه کردم و محکم فشردمش.   کنجکاو

بهتر   میبد بود و ما نتوانست  یلیخ  مونییاشنا طیشرا یعنی. میباهم ندار  یخاطرات خوب ادیما ز نیبب  -
 کردم و بخاطر اون واقعا متأسفم. تتیاذ یلی. خ میباهم آشنا ش

 گرفتم و ادامه دادم. ینفس

 من... من ازت خوشم اومده. -

 کنه؟   عمیهاش گرد شد. لبم رو محکم گاز گرفتم؛ نکنه ضا چشم

... من... میرو بساز یو... کنار هم خاطرات خوب  میتر آشنا ش  شیکه... که باهم ب هینظرت چ نیبب  -
عمر   هی ی... واقعا ازت خوشم اومده و تو رو... خب... تو رو براندارما، سوء تفاهم نشه یقصد بد

 .شهیهم ی... برایخوام... برا  یم  یزندگ

 کرد.   یم ی بود؛ با انگشت هاش باز نییهاش سرخ شده بود و سرش پا  گونه

 ه؟ ینظرت چ -

 .در رفت  ی رهینگاهم کرد و بعد دستش به سمت دستگ یسرش رو بلند کرد؛ کم یتند
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 فکر... فکر کنم. دیمن... با -

 بازوش رو گرفتم. یتند

 محل کارت کجاست؟  -

 ؟ یگرد گفت: چ یچشم ها با

 !یبر زارم ی م یگفتم: محل کارت؟ اگه بگ الیخ  یب

 کنم. ی نگاهم کرد و بعد گفت: شرکت... کار م یکم

 .دمیدور شد. خند  نیاز ماش  رفت و با دو نیی پا نیاز ماش  یزدم و بازوش رو ول کردم. تند  لبخند

 باشه.  یخورد خجالت   یعجبا! بهش نم -

 زدم و سرحال به سمت خونه حرکت کردم.   استارت

 

*** 

محل کارش،   یکردم که منه احمق چرا به جا یفکر م نیدو روز گذشته بود و همش داشتم به ا 
 شمارش رو نگرفتم؟ 

  ه؟یخواستم از حالش با خبر بشم و بفهمم نظرش چ ی. م دمیچرخ یدور خودم م یها ه ونهید مثل
 ه؟ یچ  مشیتصم

و  دمشونی آوردم. پوش رونیرو ب  دم یسف راهنی و پ نیتخت بلند شدم. از داخل کمدم شلوار ج یرو از
 به موهام تافت زدم.   یموهام رو به سمت باال مدل زدم و کم

 خوبه.  -

 .دمیکش یقیفس عم رو برداشتم. ن میپول و گوش فی گرفتم و ک نهیاز آ نگاه

 فکر کردن! یبرا هیخب؟ هوم؟ دو روز کاف  هیچ مش ی بدونم تصم دیبا -
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سالن نشسته بودند؛  یرفتم. همه تو رونی حرف خودم تکون دادم و از اتاق ب دیی تند سرم رو به تأ تند
 گرد نگاهشون کردم.  یاز جاشون بلند شدند و شروع کردن به دست زدن.  با چشم ها دنمیبا د

 ه؟یچ -

 یعاشق از اتاقشون دل کنند، به به! پس امروز باالخره داماد م یبا خنده گفت: باالخره آقا هاکان
 ؟ یش

 .دمیکش یو پوف دمیخند

 رم.  یمن فعال م -

 نره.  ادتی  ینیری ش یدوباره گفت: برگشتن هاکان

اون   نیاسمیکه  یبه سمت شرکت  ریدرگ یو با فکر ادهیزدم. پ رونی دست تکون دادم و از خونه ب براش
 کرد، رفتم.   یجا کار م

شرکت بود، نشستم و منتظر شدم تا   یکه رو به رو ی شاپ   یکاف یرو تو یساعت کی دنمیاز رس بعد
 بشه.   لیباالخره شرکت تعط

از پوشه از شرکت   یخانم با انبوه  نیاسم یند، باالخره زد رون یشرکت از شرکت ب   یکارکنا یهمه  یوقت
 اومد.  رونیب

 . ستادمیزدم و به سمتش رفتم. کنارش ا رونی شاپ ب یکاف از

  د؟ییخوا  یخانم کمک نم  -

 چشم هاش گرد شد. دستم رو جلو بردم و پوشه ها رو از دستش گرفتم.  دنمیسمتم برگشت و با د  به

 جا؟   نیشما... ا -

 زدم و آروم شروع به راه رفتن کردم.   لبخند

 .نجایگرفتم. چون شمارتو نداشتم اومدم ا یاون روز شمارتو م دیسالم. انگار اشتباه کردم با -
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 وفتهیکه ب  نیکه قبل از ا ستادمیروش ا   ی. جلودیکش یبه موهاش دست م  یرفت و ه  یراه م  کنارم
 .ستادیتو بغلم ا

 شد؟  یجواب من چ  م؟ینظر؟ تصم -

 انداخت. نیی و با خجالت سرش رو پا دیخند

 خب...  -

 گفتم: خب؟  یتند

 رو بلند کرد و نگاهم کرد.  سرش

 .میتر آشنا بش شی ...بدییا یب -

 . دمیو خند دمیکش  یراحت  نفس

 اوه باالخره جواب مثبت گرفتم.   -

 هستم.  یشدم و گفتم: من ماهان صفو رهی چشم هاش خ به

 زد.  ییبایز  لبخند

 هستم. یمحمد نیاسمی -

 خوشحالم.  یبس تونییو اشنا دنیدستم جا به جا کردم و گفتم: از د یها رو تو پوشه

 طور.  نیهم گره زد و گفت: منم هم یهاش رو تو دست

 وجود نداره هوم؟ ییبه بعد شما نیروش کنار رفتم و گفتم: از ا یو از جلو دمیخند

 افتادم. یزیچ هی ادی هویتکون داد.  د ییرو به تأ  سرش

 بره.   ادمیهاکان  ین یریش  دیمن جواب مثبت گرفتم، پس نبا یراست -
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داد. سرم رو   یبهم م یصورتش شدم؛ نگاه کردن بهش حس خوب  رهی . خدیخجالت زده خند نیاسمی
زود عاشقش بشم.   یلیانگار قرار بود خ د،یخند یقشنگ م یل یکج کردم و لبخند زدم، اون واقعا خ

 رو به روم...  یعاشق دختر دوست داشتن
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