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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

 *به نام خدا*  

 ت ی رمان فرار از واقع

 نا یقلم شم به

 ی س یپل ژانر

__ 

 :مقدمه

از   یکی م؛ یکن یفرار م  یمختلف ی ها زی فقط هر کدام از چ م،یمان دائم در حال فرار یما در زندگ همه
 !تی از واقع یگر ی از خودش و د یک ی ،ییاز تنها یگر یآدم ها، د

توست که   میتصم نی! آن گاه ایرو به رو شو  تیشود که با واقع یشروع م  ییداستان تازه از جا و
 . یفرار کن  ای یبمان 

تواند تکرار   ینم یبکش و بدان هرگز کس تی جاده برگرد و خودت را در آغوش واقع نیدور برگردان ا از
 فرار نکن.  تیتو باشد؛ پس بمان و از واقع

__ 

http://www.romankade.com/
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 : خالصه

  یتیفهمه که واقع یم  یاتفاق هی  یرو شروع کنه اما ط یدیجد  یخواد زندگ یکه م یدختر  سرگذشت
 کشفش کنه.  د یازش پنهان شده و با

 ه... کن یدختر رو دگرگون م نیکه ا یتیواقع  ه؟یچ تیاون واقع اما

 

همه جا رو پر کرده   یخنده وحشتناک یشکوند. صدا یرو م  یلعنت ابونیسکوت اون خ دنمیدو یصدا
. هراسون و  نمیرو بب  ییتونستم جا  یبود که نم  کیشد. اون قدر تار یلحظه هم قطع نم  کیبود و 

 . ادیصدا از کجا م دمیفهم ینم  یکنم ول  دایتا منبع صدا رو پ دمیچرخ  یآشفته دور خودم م

پنهان کرده  یدود نکیکه چشم هاش رو پشت ع  یچشمم رو روشن کرد. مرد ی جلو ینور  کهیبار هوی
 طرف صورتش سوخته بود.  هیشدم و با وحشت نگاش کردم.  خی بود جلوم سبز شد. سر جام م

 زد و گفت:   یکج یلبخند

 ؟ یفرار کن یخوا یم ی تا ک-

  دنیشد. پاهام شروع به لرز کیقدم بهم نزد هیشد.  یکنده م زدم و قلبم داشت از جا ینفس م نفس
 کرد.

 کتش فرو برد و گفت:  بیج   یهاش رو تو دست

 اما اون بدبخت نتونست! یگم! تو خوب فرار کرد یم کیتبر-

 بود؟ یحرفش چ  یخواست؟ معن  یم یبود؟ از من چ  یباز بهش زل زدم. اون ک مهیدهن ن با

  یباز و ب یچشم ها دنیافتاده بود ظاهر شد. با د نیزم  یکه رو کای از جلوم کنار رفت و جسد ال هوی
 .دمیکش  یبلند  غیگوش هام گذاشتم و ج یکه پر از خون شده بودن دست هام رو رو کای حرکت ال

. اون دیچرخ  یدور سرم م ای کردم دن  یبلند شروع شد. احساس م  یاون قهقهه ها یصدا  دوباره
 صحنه در تمام عمرم بود.   نیک تروحشتنا 
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قهقهه هاش بلند تر شد و همه جا رو پر کرد. گوش هام رو محکم با دست هام فشار دادم اما  یصدا
 زدن کردم.   غیقدم عقب رفتم و دوباره شروع به ج هیشم.  یکردم دارم کر م یحس م

نفس نفس هام   یدا. صدنیچک  یم میشون یپ یعرق سرد از رو ی. قطره هادمی وحشت از خواب پر با
 . دمید یرو م  یبود که داشتم اون کابوس تکرار  یبار  نیاتاق رو پر کرده بود. چندم

 تختم بلند شدم و به آشپزخونه رفتم. یرو از

باشم. در   یک ی تار یدادم تو حی خونه نبود. روشنشون نکردم و ترج کایال  دمیخاموش فهم  یچراغ ها از
  کای جسد ال ادیرو سر بکشم  وانیکه ل  نی. قبل از اختمیخودم ر یآب برا وانیل هی رو باز کردم و   خچالی
شد.  ی مچشم هام محو ن یلحظه هم از جلو  هی یوحشتناک حت ریکابوسم افتادم. اون تصو یتو
 اپن گذاشتم. یکه لب بزنم رو نیپر از آب رو بدون ا وانیل

 . دیچی گوشم پ یرنشاطش توشاد و پ  یزنگ زدم. بعد از دو تا بوق برداشت و صدا  کایال به

 به به، خرسمون باالخره از خواب پا شد! -

 گفتم: یحوصله ا  یخسته بودم. با لحن ب شهیبود، من هم یبمب انرژ  شهی که هم کایعکس ال  بر

 ؟ یی. کجایچرت و پرت نگو ال-

 گفت:  یاز مکث کوتاه بعد

 هی رونی ب امیمنم دلم گرفت گفتم ب   یدیتو شب تولدت خواب  یمثل خرس گرفت یجنابعال  دمی! دیچ یه-
 بزنم. یدور 

 .رونیخوام برم ب  یآهان، منم م-

 . یر  ینم  رونی تو سرت نزنن از خونه ب لیشده؟ تو رو اگه با ب  یز یچ-

 و گفتم:   دمیکش یکردن متنفر بودم! پوف چیسوال پ از

 رم.  یم گهی! من دیزن  یچه قدر حرف م  ،یال الیخ یب-

 باشه، مراقب خودت باش. -
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 فعال.-

  نگیپارک یتو نمی ماش یزدم. نگاهم رو رونیلباس هام از خونه ب دنیرو قطع کردم و بعد از پوش  یگوش
 نه. ایداشتم که سوار بشم  دی مونده بود و ترد رهیخ

 میخسته بودم تصم شهیاز اون جا که هم یبه سرم بخوره ول  رونیب یکم هوا هیخواست  یم دلم
 اطراف شهر رو بچرخم.  نیبا ماش  ،یرو  ادهی پ یبه جاگرفتم 

 شدم و استارت زدم.   نیماش سوار

اومدن  رونیدونستم هدفم از ب  ی. خودم هم نمدمیچرخ یها م ابونیخ یهدف تو یب  یساعت چند
 رفتم.  ینم رونیزد از خونه ب  یسرم نم یتو  لیبا ب ی کیتا  کای بود. به قول ال یچ

هر   یتو لیدل یبود. مطمئن بودم که اون کابوس رو ب  شی کابوس چند ساعت پ یفکر و ذکرم پ تمام
 . دمید یشب نم

 شدن.  یها کم کم داشتن خلوت م ابونیخ  یدونم چند ساعت گذشته بود ول ینم

کردن  د یاومد انجام بدم و اون خر یم شی کم پ یلیکه خ  یکار متفاوت بکنم؛ کار  هیگرفتم  میتصم
  ادمیفروشگاه اومده بودم رو  ییکه تنها  یبار  نی شدم. آخر ادهیفروشگاه نگه داشتم و پ هی یبود! جلو

 رفتم.  ینم رونی بودم و از خونه ب ییاومد. البته من کال آدم درونگرا ینم

 کرد. یهام رو حساب م   دیداشت خر حسابدار

  یبرا هیخوندم. برام جالب بود که بق  یتولدم رو م کی تبر یها امکیخونسرد داشتم پ یا افهیق با
 شدن!  یتولدم از من خوش حال تر م

 امروز تولدم بود! دمیفهم ینداخت خودم نم  ی نم ادمی کایال اگه

 . دیچی گوشم پ یو بالفاصله غرغر هاش تو دمیسبز رو کش کونیبهم زنگ زد. آ کای لحظه ال همون

 دختر؟  یی! کجااناید-

دعوتشون  کا ی دونستم اگه وارد خونه بشم با صد نفر آدم که ال یانداختم. م م یبه ساعت مچ ینگاه
 شم؛ درست مثل پارسال! یکرده رو به رو م 
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اگه   یکدومشون رو نداشتم. اون ها در ظاهر باهام خوب بودن ول چیکه حوصله ه ییها آدم
 کردن.  یقلبم فرو م  یاومد، خنجر رو تا ته تو یم شی پ تشیموقع

کردم. درست مثل   یفرار م  تیاز جمع شهیبود که هم نی هم یاعتماد نداشتم برا یوقت به کس  چیه
 بودم.   یکرد، من هم از آدم ها فرار  یفرار م ری که از دست ش  ییآهو

 . امیبکنم. م  دیاومدم فروشگاه چند تا خر-

 . خدافظ. ای باشه. زود ب-

 گذاشتم. فمی رو قطع کردم و داخل ک یگوش

 هزار تومن. ستیشه دو  یخانوم، حسابتون م-

 گذاشتم. نی رو داخل ماش دیخر یها سهیرو حساب کردم و ک پولش

 

حوصله نداشتم.  یبخرم ول  تزای خواست پ  یشدم و به سمت خونه حرکت کردم. دلم م  نیماش سوار
 . فتمیتختم ب  یخواست زود تر به خونه برسم و مثل خرس رو یفقط دلم م

رو باز کردم.   خچالیاپن گذاشتم و در  یها رو رو سهیدر چرخوندم و وارد خونه شدم. ک یرو تو دیکل
 کردم.  یم یگلوم اونقدر خشک شده بود که احساس خفگ 

 زدم و به عقب برگشتم.  غیاز پشت سرم ج  ی ز یچ دنیترک یصدا با

 من!  یتولدت مبارک هاپو-

 .ن بادکنک و زهر ترک کردن من داشت به ترکوند یعالقه خاص  شهیهم کا ی افتاد که ال ادمی تازه

 که بتونم غر بزنم جلو اومد و بغلم کرد. نیهام تو هم رفتن و قبل از ا اخم

 . یهنوزم آدم نشد یو دو سالت شد ول  ستیحداقل روز تولدت هاپ هاپ نکن. ب-

 هام رو باز کردم و با خنده گفتم:  اخم
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کار   نیا یرو دعوت نکرد یو کس یبود یخوبچون دختر   یبکوبم تو سرت ول یک یخواد االن  یدلم م-
 کنم.  یرو نم 

 گونه ام نشوند. یرو یا بوسه

دادم فقط خودمون  حی کس رو دعوت نکردم. ترج  چیه  ادیخوشت نم   تیدونستم از جمع یچون م-
 دو نفر...

 لحظه زنگ در خورد. همون

 . دیابروم باال پر یتا هی

 !؟میفقط ما دو نفر یمطمئن -

 زد.  یچشمک

 !ستی ن یهر کس  الدیم  یول-

 زده شدم و دست هام رو جلو دهنم گرفتم. ذوق

 ؟ یدعوت کرد الدمیم-

 زد. یز ی آم طنتی ش  لبخند

 بله.-

 رفت.  یچشم غره ا عیسر

 هم کرده!  یچه ذوق نی بب

 داد گفت:  یکه داشت به سمت اتاق هولم م یرو پشت کمرم گذاشت و در حال  دستش

 پره بنده خدا! یرنگش م نهیبب  یطور  نیتو رو ا الدین که اگه مبدو، بدو! برو اتاق لباسات رو عوض ک-

بار اول   یبرا  یکه وقت  یداشتم؛ درست مثل همون حس یب یحس عج هی الدیاسم م دنیشب با شن اون
 گذشت.  یبهم دست داد. از اون روز چهار سال م دمشید
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وقت   چیه گه یکه االن مصادره شده بود و من د یخونه ا دم،یدر خونه د یبار اول جلو یرو برا الدیم
اون  میبچگ یداد و تموم خاطره ها یمامانم رو م یکه بو یتونستم پام رو توش بذارم. خونه ا ینم

 جا ساخته شده بودن.

خواست به    یرو به روم نگاه کردم. دلم نم نهیآ یتو رم یتختم نشستم. به تصو یو رو دمیکش یآه
 شب، اون هم شب تولدم!  کی یم؛ حداقل براخاطرات بد گذشته فکر کن

بود.  دهیبرام خر الدیکه م یشرت ی. تدمیقرمز رنگم رو پوش  شرتیشدم. مانتوم رو در آوردم و ت بلند
 شد. یتنم خوش حال م یاون تو دنیمطمئن بودم با د

 بستم.  یرنگم رو هم زدم و موهام رو دم اسب   یصورت رژ

 ! دیرس یبه نظر م  یعال یکردم. همه چ نهینگاهم رو حواله آ  نیآخر

 اومد.  یاز پشت در م   کای ال یغرغر ها یصدا

نفر   هی نهیب یگم هاپو. تا م  یکه بهش م ستی خود ن یاخالقش انقدر گنده. ب  شهیبگم واال! هم یچ-
 ... میدوئه تو اتاقش قا یاومده خونه، م

 لحظه در رو باز کردم و گفتم:  همون

 دومش... یدفعه  نیشدم که ا میتو اتاق قا ی من ک   ؟یکن  یپشت سرم بلغور م یدار  یچ-

 بود. ستادهیزرد رنگ کنار در ا یدسته گل پر از رز ها هیخورد که با  الدیچشمم به م هوی

رفتم؛ از همون  کایبه ال یاون جاست! چشم غره ا الدیرفته بود م ادمیحرفم رو قورت دادم. پاک  ادامه
 رسم. یبعدا حسابش رو م دیفهم یچشم غره ها که م

 کرد. میشد و دسته گل رو بهم تقد  کمی آروم نزد الدیم

 !زمیتولدت مبارک عز-

چون عاشق اون   دنیخر ی رو زرد م لمیهمه وسا یاون همه رز زرد به وجد اومده بودم. از بچگ  دنید با
 رنگ بودم. 
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زد. دسته گل  یو صداقت توش موج م یکه مهربون  یی؛ چشم هارنگش زل زدم یمشک یچشم ها به
 رو از دستش گرفتم.

 خوشگلن! یل یخ  ،یمرس-

 افتادم. ضربان قلبم ناگهان باال رفت و دست هام سرد شدن. دمیکه د یکابوس ادیخود آگاه  نا

  دست هاش یگونه ام نشوند و دستم رو تو یرو یدونست بوسه ا یاز ماجرا نم یچیکه ه الدیم
 گرفت. 

 انا؟ یشده د یز یسرده! چ یل ی! دست هات خیچه قدر استرس دار -

گذشته من داشت.   یدر اتفاق ها شهیدونستم اون کابوس ر یجلوه بدم. م یکردم خودم رو عاد یسع
 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 کنه. یکم سرم درد م هی. فقط ستین یز ینه چ-

 ارم؟ ی برات قرص سر درد ب یخوا یم-

 . ستین  یمهم زینه، چ-

 و داد زد.  دیپر رونیبه دست از آشپزخونه ب کی ک کای لحظه ال همون

 ! زیسورپرا-

 کرده بود.  یفشفشه ها همه جا رو نوران نور

 براش نازک کردم.   یچشم پشت

 اد؟ یکار ها خوشم نم نیمن از ا یدون  یتو نم  ه؟یچ نیا-

 خوند.  تمیرو جلوم گرفت و با ر کیمن ک ی توجه به حرف ها یب

 !یشمع ها رو شوت کن تا صد سال زنده باش   ایب-

 که از حرکاتش خندم گرفته بود گفتم:  یحال  در
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 کنم. یشوت کنم؟ باشه شوت م-

 با خنده گفت:  الدیم

 اول آرزو کن بعدا شوت کن. -

گذشته رو فراموش کنم؛ مرگ   یخواست تموم اتفاق ها یچشم هام رو بستم. دلم م یطوالن مدت
قبل متنفر بودم، از اون دختر   ی انایرو! آره، من از د میقد یاناید نیمادرم، فرار کردن پدرم و همچن 

قبل رو    یانایخواست د یزدن متنفر بودم. دلم م یبهش ضربه م  هیکه راحت بق یلوس و احساسات 
بمونم. اون تنها خواسته    یکه االن بودم باق ییانایهمون د شهیهم یفراموش کنم و برا هشیهم یبرا
 بود که داشتم!  یا

 فوت خاموش کردم.  هیهارو با  شمع

 دادم.  لشونیتحو یدست زدن. لبخند پررنگ الدیو م  کایال

 

 رو هوا زد و گفت:   یافتاده بود بشکن ادشی یز ی که انگار چ کایال

 !دهیخر تزایبرامون پ  الدیم ،یراست-

 گل از گلم شکفت!   دمیرو شن  تزایاسم پ تا

 و گفتم:  دمیدست هام رو با ذوق به هم کوب کف

 !رمیم یم یکو؟ کجاست؟ دارم از گشنگ-

 اشاره کرد. زیبه م الدیم

 ... یاون جاست. گذاشتمش رو-

  یتو کای. مهم نبود من و المیدیدو  تراهایبه سمت پ  کای لتموم بشه من و ا الدی که حرف م نیاز ا قبل
  یها رفتار م دیبد دیمثل ند قای خورد دق یبه گوشمون م تزایاسم پ یوقت م،یقرار داشت  یتیچه موقع

 !میکرد
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 .می ها نشست  یصندل یرو

 گفت:  الدیرو به م  کایال

 گشنم بود. دم یرو تو کالس د اناید  یوقت ش یچند سال پ-

 خنده زدم.  ری ز یاون لحظه پق یآور  ادی با

 زد و ادامه داد.  تزاشیگاز به پ هی

خورد.  یرو با ولع م  تزایطبق معمول داشت پ انایگشنم بود. د یلیکار نکنم؟ خ  ی کار کنم، چ یگفتم چ-
 سرش گذاشته بود. یقار و قور شکمم کالس رو رو یمنم صدا

 و گفتم:  دمیام رو سر کش نوشابه

 ! یطلب بوداز همون اول هم فرصت -

 کنم رو موهاش.  ینوشابه رو خال نیگه ا یم  طونهی . شری نخ-

 .میدیخند یم زی ر زی و ر میبه هم نگاه کرد ی چشم ری ز الدیو م من

 به خودش گرفت و گفت:  یحق به جانب  افهیق  کایال

  یول نمی خواستم کنارش بش یباهاش دوست شدم. م   تزایگفتم. اولش به خاطر پ یآره، داشتم م-
حرف ها بودم. رفتم کنارش   نیمن پررو تر از ا  یداد. ول یکس محل نم چیداد. کال به ه یمحل نم 

من   یول ادیخوشم م تتیگفتم از شخص ی. بهش م میخورد  یآورد و با هم م یم  تزاینشستم. هر روز پ
 کنم. یکردم. راستش االنم باهاش حال نم ی تر از خودش حال م شی هاش ب تزایبا پ

 ! کای سرت ها الزنم تو  یم-

 اش مونده... هی! بقسیه-

 . دیکف دست هاش رو به هم مال الدیم

 سراغ کادوها.  میبسه. بر گهیخب د-
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 از جاش بلند شد و به اتاق هال رفت.  یبدون معطل و

 : دیلب غر ری ادامه حرفش رو بزنه ز میکه نذاشته بود نیاز ا کایال

 گه... یم طونهی ش-

خورد که فقط    یزد. اونقدر بامزه حرص م یخورد اون حرف رو م یحرص م  یلیخ   یاز دست کس یوقت
 رو با لذت تماشا کنم!   شیعصبان  افهیکنم و ق  تشیدوست داشتم اذ

 دستش وارد آشپزخونه شد و گفت:  یو متوسط تو کیبا دو تا جعبه کوچ الدیم

 هم که باشه نوبت  کادوهاست!  یخب نوبت-

 .ی نبود کادو بخر  ازی. نادیخوشم نم   کار ها نیمن اصال از ا یول  یمرس-

 چونه اش گذاشت.  ریدستش رو ز کایال

 . ادیکار ها خوشش م نیهم از ا یل یگه. خ یدروغ م -

 !یجعبه ها رو باز کن که ُمردم از فوضول  بدو

 بهش رفتم. یغره ا چشم

دست  یگردنم انداخت. پالک گردنبند که اسم خودم بود رو تو یرو تو یو گرنبند ستادیپشتم ا الدیم
 و خوشگل بود.  فیظر یلیهام گرفتم و بهش نگاه کردم. خ 

 من نشست و نگاهش رو از گردنبد بهم دوخت.  یرو به رو  یصندل یرو الدیم

 چطوره؟-

 پالک بر نداشته بودم.   یچشمم رو از رو هنوز

 . یخوشگله! مرس  یلیخ  یل یخ-

 . یک ی نیخب حاال ا-

 اومد بازش کنم. یرو به سمتم گرفتم. اونقدر قشنگ کادو شده بود که دلم نم  یا جعبه
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 گفت:  کایال

 !گهیبازش کن د ؟یکن  ینگاه م  یوا، به چ-

داخل جعبه گل از گلم شکفت.   ی گوش دنیکاغذ کادو رو کندم و جعبه رو باز کردم. با د لمیخالف م  بر
 خواستم بخرم. یبود که م  یهمون گوش قایدق

به بازوم   ی ک یبود  رهیدستم خ یتو  یکف کرده بود. همون طور که به گوش یهم مثل من حساب کایال
 زد و گفت: 

 . یبخر   یخواست  یبود که م یهمون گوش  نیا انا،ید-

 کردم.  دیرو تمد لبخندم

 آره خودشه. -

 . دیکش یآه

زنگ به  هی من برم  ی. راست دیخر  یم یدیجا کل هیبرام   تشیمن که شانس ندارم. اگه حسام بود نها-
 . امی حسام بزنم و ب

 رفت.  رونی از آشپزخونه ب کایال

 

 گذاشتم.  الدی دست م  یرو رو دستم

 . واقعا ممنونم.یدیزحمت کش یل یدونم چطور ازت تشکر کنم. خ ینم-

 دستم گذاشت. یدستش رو هم رو یکی اون

 نکردم. قابلت رو نداشتن. یکار -

 انداختم. نی رو پا سرم

 و... یپشتم بود شهی...تو همالدیم-
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 چونه ام گذاشت و سرم رو بلند کرد. ری رو ز دستش

 . انایبه من نگاه کن د-

 رو به چشم هاش دوختم.  نگاهم

و  یداد دیبهم ام  یشد میوارد زندگ  یکه از وقتاز تو تشکر کنم  دی. من بایخواد از من تشکر کن  ینم-
 .سمیدوباره سر پا وا یباعث شد

 سر خورد و گفت:   شرتمیت  یرو نگاهش

 .ادی بهت م یل یدر ضمن، لباست خ -

 زدم. یپر رنگ لبخند

 اون لحظه استفاده کرد و گفت:  از

 ! انایدوست دارم د-

 منم دوست دارم. -

 وارد آشپزخونه شد.  کای لحظه ال همون

 !کتونی خب، خب. من اومدم که گند بزنم به صحنه رمانت-

 . دمیخند  زیر  زیانداختم و ر الدیبه م ینگاه

 رو به سمتم گرفت.  یا جعبه

 من! یهم کادو نیا-

 عروسک سگ بامزه بود. هیرو باز کردم.   کای ال جعبه

 رو بغل کردم و گفتم:   عروسک

 . ینازه! مرس یل یخ-
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 بشه.  لی تکم یهمه چ یهاپو هم داشته باش  هی ،ییگفتم خودت که هاپو-

 زنم تو سرت!   یم یال-

ترسناک بود. کچلمون کرده  لمی . عاشق فمیدیترسناک د لمیف هی کا ی ال شنهادیو به پ  میرو خورد کیک
 .مین یترسناک بب لمیف مین یبا هم بش دیبود که با

هم   کایخوردن. ال ی َکندن و خون هاشون رو با ولع م یها داشتن کله آدم ها رو م  یزامب  لمیکل ف یتو
 . دیکوب یبا ذوق دست هاش رو به هم م

 انداختم، بالشتم رو بغل کردم و سرم رو توش فرو بردم.  کایرخ ال میبه ن  یمتاسف نگاه

 تکونم داد.  کای بعد ال قهیدق چند

 .میدیرس پاشو پاشو، باالخره به صحنه عاشقونه اش-

 شدم. رهی خ  ونیزیرو باال آوردم و به صفحه تلو سرم

 بودن. دهیرو تو آغوش کش گهیو پسره همد دختر

 گفت:  ی با لحن لوس  کایال

 !کی چه رمانت ،یآخ-

عقاب از آسمون به سمتشون حمله کرد و با چنگال هاش کله جفتشون رو کند. خون داشت به   هی هوی
 افتاد. نیزم یو جسد جفتشون رو دیپاچ  یم واریدر و د

 . مینگفت یز یو چ میدوخت  کا ی نگاه طلبکارانمون رو به ال الدیو م من

 به خودش گرفت:   یحالت دفاع عیسر

 ن؟ یکن ینگام م یطور  نیا نیم که دارکار کنم؟ مگه من کارگردانش یوا من چ-

 گفت:  یو با لحن سوز دار  دیکش یآه بعد
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گند  یطور  نیمن و حسام ا کی خواد تو صحنه رمانت ی وقت دلم نم چی! هیز یچه سرنوشت غم انگ-
 بخوره. 

 بهش رفتم. یغره ا چشم

. ساعت سه صبحه و هنوز  میکار دار یمسخره رو خاموش کن فردا کل لمی ف نیپاشو ا ،یپاشو ال -
 . میدینخواب

 . میبخواب میو رفت میبه هم گفت یر یهم شب بخ  کای رفت. من و ال یبعد از خداحافظ  الدیم

 

  یم لمیف ی ترسناک تو یصحنه ها ادی هم بذارم  یخواستم پلک هام رو رو یتا م  یول  ومدیم خوابم
گفتم. من به حد   یم راهی بد و ب کایدلم داشتم به ال یداشتم. تو  یافتادم و چشم هام رو باز نگه م

من  یبود؟ کابوس ها یچ  دنمیترسناک د لمیف گه ید دم،یترس یاز دست کابوس هام م یکاف
 ترسناک بودن. لمیپا ف هی ونخودش

 لب با خودم تکرار کردم.  ری نشستم و بالشتم رو بغل کردم. چشم هام رو بستم و ز سرجام

 ... ستین یز ی...چاناید ستی ن یز یچ-

  یپف کرده در رو باز کرد. نگاه ی با موها کای بزنم. ال یبلند   غیبه در خورد که باعث شد ج  یتقه ا هوی
 دستش انداختم. یبه بالشت تو

 قلبم گذاشتم و گفتم:  یرو رو دستم

 تو دستت؟  هیچ نیا ؟ یکن  یکار م   یجا چ نی ! ایال یزهر ترکم کرد-

 جا بخوابم؟ نیشه ا یم-

 . دهیترس یهم اثر گذاشته و حساب اون یترسناک رو لمیف  دمیفهم

 دستم رو به کمرم زدم و گفتم:  هی

 ؟ یترسناک گذاشت لمیف یواسه چ یترس  یکه م  ییآخه تو-
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 .د یکوب نیکرد و مثل بچه ها پاش رو به زم زونی و لوچه اش رو آو لب

 بذار بخوابم!-

 بخواب.   نیزم یرو ای! باشه ب ادی حرف نزن خوشم نم یجور  نیَاه، ا-

 گذاشت.  نیزم یبهم نازک کرد و بالشتش رو رو  یچشم پشت

 حداقل پتوت رو بده به من بکشم روم.-

 بلند گفتم:  دمیکش یسرم م  یکه پتو رو رو یو در حال   دمیخواب

 ! ریشب بخ -

 خورد.  یبه گوشم م شیلب  ری ز یغرغر ها یصدا

 گه... یم طونهی ش-

 . دمیخند یپتو آروم به غر زدنش م ریز

... 

 از خواب بلند شدم.  کایال یها غی ج  غیج  یبا صدا صبح

رفته ساعت نه صبح با اون شرکت قرار    ادتیپاشو!  اال یلنگه ظهره؟  یگ ینم یدیمثل خرس خواب-
 م؟یدار

 . دیلب غر ریز د یاز من نشن ییصدا تا

 صورتش تا بلند بشه.  یرو  زمیو بر خیگه پارچ آب  یم طونهی ش-

تختم  یکرد، با شوک رو یصورتم خال  یقبل کل آب پارچ رو رو یافتاد سر   ادمیکه  نیمحض ا به
 نشستم.

 کار رو نکن! بلند شدم. نینه، جون مادرت دوباره ا-

 تو رگ.  میصبحونه رو بزن می! حاال برنیآفر-
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 .میزد رونیاز خونه ب  کای هشت صبح بود. بعد از خوردن صبحونه با ال ساعت

 شاگرد نشستم.  یصندل   یرو دمیکش ی م ازهیکه خم  یحال  در

 . ادیبکن. من خوابم م یتو رانندگ  یال-

 باشه. -

گشتم خونه تا استراحت کنم. پلک هام رو که   یشد و بر م  یخواست اون قرار زود تر تموم م  یم دلم
 هم گذاشتم و خوابم برد.  یشده بودن رو  نیسنگ یحساب 

... 

  یکنم رو شیداشتم که االن خال یپارچ آب رو هم با خودم بر م میاومد یاز خونه م  یکاش وقت-
 صورتت. 

 ! میبود دهی . چقدر زود رس میشرکت  یرو به رو دمیچشم هام رو باز کردم و د هوی

 گفتم:  یخواب آلود یصدا با

 !ادی من خوابم م-

 . دیدر گوشم زد که برق از سرم پر یک ی کای. الدمیکش یبلند ازهی خم و

 صورتم گذاشتم. یشدم و دستم رو رو یعصبان 

 بود؟  یچه کار  نیا ؟یشد وونهید-

 شو.  ادهیپ اد؛ی خوابت نم گهیاالن د-

  خیتنم س ی کردم موها ی. اون قدر ضربش محکم بود که حس مدیخواب بود از سرم پر  یهر چ واقعا
 شدن.

 

 .میو وارد شرکت شد میشد ادهی پ نیاز ماش یحرف چیه بدون
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 . میاز پله ها بر دینفر گفت آسانسور خرابه و با هیکه  میآسانسور بود کینزد

 گفت:  کایال میرفت  یشده بودم. همزمان که از پله ها باال م رغضبی م یحساب 

 . دیکه گرخ یبه اون بدبخت نگاه کرد یجور  هی ؟یچرا بازم هاپو شد انا،ید-

باشم تنها واکنشم   یعصبان یدونست وقت  یخوب م  کاینگفتم و ادامه پله ها رو باال رفتم. ال یز یچ
 لقب هاپو روم گذاشته بود.  کایشدم که ال یم یزود عصبان  یز یفقط و فقط سکوته. اون قدر سر هر چ 

 گفتم:  کایو به ال برگشتم

 م؟ یبر دیطبقه چندم با-

 دوم!  دیسوم. نه ببخش-

 .می و ادامه پله ها رو باال رفت رو تکون دادم  سرم

 یتا افراد میو منتظر بود میها نشست یصندل   یدر رو باز کرد. رو یانسال ی خانوم م هیو  میدر رو زد زنگ
 . انیب  رونیب  سنیکه داخله اتاق رئ 

خارج بودن و هر  کای داشتم. خانواده ال ازی اون شغل رو الزم نداشت اما من واقعا بهش ن کای ال دیشا
 کردم.   یکه بابا باال آورده بود رو صاف م  ییتموم قرض ها دیاما من با ختنی ر یماه براش پول م

و  دهینفر رو باال کش نیکه بابام پول چند یاون شهر بچرخم در حال  یتونستم صاف صاف تو ینم من
 فلنگ رو بسته بود.

که   یبه مامانم رفته بود؛ مامان میکله شق  تنگفی. همه مسم یخودم وا  یپا یرو گهیگرفتم د میتصم من
 فرشته بود. هیتو همون دوران کم برام مثل  ینموند ول شمیپ یادیدوران ز

 داخل. دی ببر  فیتشر دیتون  یم-

 شدم.  دهیکش  رونیاز افکارم ب  یمنش یصدا با

 .میو سالم داد  میشد سیوارد اتاق رئ  کایو ال من

 بلند شد و گفت:  یصندل  یو توپر بود از رو یورزشکار  کلی مرد قد بلند با ه هیکه  سی رئ
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 ! نینی . لطفا بشنیسالم، خوش اومد-

 .میو نشست میبه هم انداخت  ینگاه کایو ال من

 ما نشست و ادامه داد:  ی رو به رو  یصندل یرو

فرستن که  یمبرامون  کیو درجه   یزنگ زدن و گفتن که دو تا کارمند عال   روزی د یسلطان یآقا-
 هم دخترشون هستن. شونیکی

 .  هیریام انایهم دوستم د نی. ایسلطان  یدختر آقا کام،ی بله. من ال-

دونم چرا  یوقت دوست نداشتم مکالمه ها رو من شروع کنم. نم  چیصحبت رو شروع کرد. ه  کایال
 ارتباط برقرار کردن با آدم ها برام عذاب آور بود.

 خوش حال شدم.   یلیهستم. از آشنا شدن با شما خ   یانیبنده هم رامهر ک-

 زد و گفت:   یلبخند پر رنگ  کایال

 طور.  نیما هم هم-

که از  د یسفارش کردن پس مطمئن باش  یسلطان  یسر اصل مطلب. چون شما رو آقا میر  یخب م-
 .دی استخدام هیثان نیهم

شد که باالخره   ی. باورم نم دمی شن  ینم  یز یخوردن اما من چ یتکون م   یانیک  یشدم! لب ها شوکه
 !دمید  یکنم. انگار داشتم خواب م دایتونستم کار پ 

 ! انای...داناید-

 گفتم:  یف یضع یرشته افکارم رو پاره کرد. با صدا کایال یصدا

 بله؟ -

 با تو هستن.   یانیک یحواست کجاست؟ آقا -

 نداره.  یمشکل نیمن رو رادمهر صدا بزن نیتون  یم-
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 گفتم:  ی لحن خجالت زده ا با

 لحظه حواسم پرت شد.  هیمن  دیبله... ببخش-

 د؟ یدار یکه شما چند سال سابقه کار  دمی. فقط پرسستین  یمشکل-

 شد.  یم نداشتم نظرش عوض یسابقه کار  چیه دیفهم  یاگه م دیبود. شا یخطر بزرگ  قتیحق  گفتن

 باال انداختم. یا شونه

 . یچ یه-

 !؟یچ یه-

 جمعش کرد. عیسر کایال

هاش شک داشته  ییبه توانا د یشما نبا ینداره ول یسابقه کار  چیه انایآ...راستش...درسته که د-
 . هیدختر زرنگ ن ی. مطمئن باش نی باش

  ییخواست دوستم اونقدر به خاطر من داستان سرا یلحظه احساس حقارت بهم دست داد. دلم نم هی
 هم نبودم. نیمن رو درست کنه. من بد نبودم اما بهتر تی بکنه تا وضع

سر   میتون ی موافقت کرد و بعد از گرفتن مدارک الزم بهمون گفت که از فردا م ی انیک یاون حال آقا با
 . میکار بر

به   م،یوقت شناس باش  دیبا یل یکه خ نیداد مثل ا حی رو هم برامون توض  یکار  طیاز شرا یسر  هی
  یهمکار  هیو با بق میبا نظم باش  م،یرینگ  یکه امکانش هست مرخص ییتا جا م،یای موقع سر کار ب

 میکه ما داشت یشد که با اون تجربه کم   ی. در مورد حقوقمون هم حرف زد و من باورم نممیباشداشته 
 !میری قرار بود اونقدر پول بگ

که تمام اون رو   یکردم. احساس  یرو از ته قلبم حس م  یواقع یبعد از مدت ها حس خوشبخت  واقعا
 و باباش بودم. کایال ونیمد

فرار کرده   رانیکه بابا به خاطرش از ا ییها یاون شرکت تموم بده یتونستم با کار کردن تو یم من
 تونستم از شر همه اون طلبکار ها راحت بشم. یبود رو بدم. م
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 تشکر کنم. کای از ال دیبا یدونستم چطور  ینم

کم رنگ بود اما لبخند   هیفقط  هیوقت ابراز احساسات بلد نبودم؛ واکنشم به ابراز احساسات بق  چیه
 انجام بدم. کای ال یمحبت ها یبرا یکار  هیآوردم تا بتونم   یبه مغزم فشار م  دیاون لحظه با

دونم چرا انقدر دوست داشتم  یتو سرش بزنم. نم  یکیرو بغل کنم و    کای خواست همون جا ال یم دلم
 بزنم!   کای تو سر ال

تو   یکیخوش حال؛ در همه حالت فقط دوست داشتم  ا یباشم  یهم نداشت از دستش عصبان یفرق
خوش   ای  یعصبان  یزن  یتو سرم م یوقت  دمیگفت آخرش نفهم یم شهیسرش بزنم. خودش هم هم
 بودم. یب یآدم عج  شهیحال! در هر صورت من هم

 دادم. رونیفوت ب  هیو نفسم رو با  سادمیوا میاومد رونیساختمون که ب  از

 

 . دیبهم کوب  یحال کف دست هاش رو با خوش کایال

خواست از   یدلم م  میگفت استخدام یسابن! وقت  یقند م  لویک لوی. تو دلم دارن کانایشه د ی باورت نم-
 با خودم گفتم زشته.  یذوق بپرم رادمهر رو بغل کنم ول

 خندم گرفت.   کای حرف ال از

 از بابات تشکر...  دیبا یدونم چطور  یمن واقعا نم کایال-

 اخم حرفم رو قطع کرد. با

 بزنم...  گهید یکی گه مثل صبح  یم طونهیش وونه؟ید هیچه حرف نیا-

 جمعش کرد. عیزده سر یچه حرف  دیفهم  تا

 گه... یم طونهینه نه. ش-

 کرد.  یهول م شهیبگه. اون طور مواقع هم یچ  دیدونست با یمکث کرد. نم   هیزل زد و چند ثان بهم

 بغلم کرد و گفت:  هوی
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 .می حرف ها رو ندار نیمن و تو که با هم ا وونه؟ید هیچه حرف  نیآخه ا-

دونستم اگه اون کنارم   یرو محکم تر تو آغوشم فشردم. نم  کای لب هام نشست و ال یرو  یپر رنگ لبخند
  یجا  شهیپشتم بود و هوام رو داشت. هم شهیکه هم یکردم. اون تنها کس  یکار م یچ  دینبود با
 کرد.  یکه نداشتم رو برام پر م یخواهر 

 حس کنم.  ادیرو ز شی خال یذاشت جا یبود و نم   شمیپ شهیکه مامانم فوت کرد هم نیاز ا بعد

 و گفت:  دیدست هاش رو بهم مال کف

 .یشگیهم هیفروش  یهمون بستن میر  یتو رگ. م میبزن   یبستن هی میخب، خب! حاال وقتشه بر-

 گفت:  یز ی آم طنتی بهم زد و با لحن ش  یچشمک

 .میالبته مهمونه تو! بزن بر-

  تزایو پ یبستن بی. ترکمیهم داشت  ییتزایپ  یبستن هیکرده بودم. کاش  یوقت بود هوس بستن  یلیخ
 من معرکه بود. یبرا یاومد ول یاولش چندش به نظر م دیشد. شا  یم یعال   یلیخ

 .میرفت ی فروش یو به سمت بستن  میشد  نیماش سوار

خوش حال شد و گفت شب   ی لی زنگ زدم و خبر استخدام شدنم رو بهش دادم. خ الدیراه به م تو
 .ادیم دنمیواسه د

 برن. رونی هم به حسام زنگ زد و قرار شد که شب با هم ب کایال

 .می شد ادهیو پ میکنار پارک نگه داشت یشگیهم  یفروش یبستن  یجلو

 . دیرو د  شیمیقد ی از دوست ها یکی  کای ال مینی بش میخواست تا

 به من گفت:  رو

 گردم.  یمن االن بر م نیتو بش انا،ید-

 تکون دادم و نشستم.  د یرو به نشونه تا  سرم
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  نکیبا ع یخودم حس کردم. مرد  یرو رو ینگاه کس  ینینگذشته بود که سنگ  کای از رفتن ال یز یچ هنوز
 یوزنامه مروزنامه دستش بود. در ظاهر داشت ر هیاون طرف تر از ما نشسته بود و  زیچند م یدود

 کرد.  یبه من نگاه م  یچشم ری خوند اما ز

خواست   یبابا بود که م  یاز طلبکارها یکیاون هم  دیلحظه بند بند وجودم رو ترس احاطه کرد. شا هی
 آب بکنه.  ری سرم رو ز

صورتش افتاد چشم هام از ترس گرد شد.    یرو یآورد و تا چشمم به سوختگ نیروزنامه رو پا  هوی
 !دمید یکابوس هام م یبود که تو ی همون مرد قایاون دق

 بود.  دهیپوش یرنگ ی بلند و کاله مشک  کت

و   دنیکس رو در حال خند چی. به اطرافم نگاه کردم و هادیو خنده م هیگر یکردم از اطرافم صدا حس
 . دیترک یشدم. مغزم داشت م  یم وونهیداشتم د اومدن؟ ی. اون صدا ها از کجا مدمیکردن ند هیگر

  هیاما اون بار  دمیکش یداشتم عذاب م دمید یکابوس هام م یکه اون رو تو  ییمثل وقت ها قایدق
 تونستم از خواب پاشم.  یبود که نم نیداشت و فرقش هم ا یفرق

 کردم بهش فکر نکنم.  ینگاهم رو از اون مرد گرفتم و سع کای اومدن ال با

 گذاشت.  زیم ی ها رو رو یبستن  کایال

 ؟یکرد یکجا رو نگاه م-

 رو به چپ و راست تکون دادم. سرم

 جا.  چیه-

 کرد.  زیهاش رو ر چشم

 . ینظر داشت ری رو ز  یکی کارآگاه ها شده بود. انگار  نیا هیشب افتیق-

 . ستین یز ینه چ-

 رو خورد و ادامه داد:  شیبستن  قاشق از هی
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 چه قدر مهربون بود. مگه نه؟   ارویاون  گمیم انا،ید-

 مهربون بود؟  یک-

 .گهیگم د یرادمهر رو م -

 .هیری داد آدم مغرور و سخت گ یاش که نشون م  افهیق-

که گفت   یو هر چ  نی خطا و اشتباه نداشته باش  نیکن یسع نی تون یکه م  ییآره بابام هم گفت تا جا-
 .رونیندازتش ب  یم  پایت  هیکه بهش َچشم نگه با  یَچشم. هر ک نیبگ

 گفت:  یآروم یرو جلو آورد و با صدا صورتش

 کنه. یجفتمون رو هم اخراج م می. اگه دست از پا خطا کنهیرادمهر آدم حساس  نیا-

 باال انداختم. یا شونه

  یراحت استعفا م  یلینباشه خ  طشیشغل رو الزم دارم اما اگه شرا  نیبابا ا یها  یدرسته واسه بده-
 دم.

 ؟ یچ یعن ینباشه؟  طشی شرا-

 کردم. آب دهنم رو با ترس قورت دادم. یخودم احساس م  ینگاه اون مرد رو رو ینی سنگ دوباره

 کردم.  ی دست هام حس م یتو   یفی خف یها لرزش

 ولش کن.  ،یچ یه-

 دست هام گرفتم. نی رو ب سرم

 لرزن؟   یدست هات چرا م انا؟یحالت خوبه د-

 گفتم: یلحن خسته و آشفته ا با

 یو سرکه م  ریذارم دلم مثل س  یهمه ترس. هر جا که پام رو م  نی. خسته شدم از ایخسته شدم ال-
 دنبالمه.   هیاز همون طلبکار ها مثل سا یکیکنم  ی. احساس مجوشه 
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 متنفر بودم.   نهیبب   یکه اشک هام رو کس نیکردم بغضم نشکنه. از ا یع س یلیخ

 

 شونه ام گذاشت.  یدستش رو رو کایال

 کردم صدام نلرزه ادامه دادم.  یم یکه سع یحال  در

من بوده که اختالس کرده و   یبابا  نیگزه. ا یککم هم نم  ادی سر خودم ب یی ترسم. هر بال یاز خودم نم-
  میکن یم  یترسم چون با هم زندگ یتقاص کار هاش رو پس بدم. من م دیمن هم چون دخترشم با

 بزنن. بیبشه و طلبکار ها به تو هم آس فیکث یباز  نیتو هم وارد ا یپا

 !انایبه چشم هام نگاه کن د-

 زل زدم.  شی مشک یرو آروم باال آوردم و به چشم ها سرم

باشه که   یطور  نیها کنار هم باشن. اگه ا یفقط تو شاد  دی. دوست ها که نبامی ! ما با هم دوستنیبب -
 هست؟  ست،ی اسمش دوست ن گهید

 مکث کرد و ادامه داد.  هیثان چند

! یهست یقو  یل ی. تو خیبه خودت افتخار بکن   دی. در ضمن، تو باادیسر من ن  ییبال چیدم ه یقول م-
رو   تی انسان ،یو نامرد تی نسانا ن ی تو فقط ب ،یبابات رو پس بد یکه تقاص کار ها یستیتو مجبور ن 
فقط   ؛یتا عذاب وجدان نداشته باش یبابات رو بد یانتخاب تو بوده که قرض ها نی. ایانتخاب کرد

 !نیهم

داد.  یم  دیبهم ام کای ال ینشه. حرف ها ری انگشت اشاره گوشه چشمم رو پاک کردم تا اشکم سراز با
 دست هام گرفتم.  یکه رو شونم گذاشته بود رو برداشتم و تو یدست

 ... یاحساسات یلیوقت ها خ  ی. من بعض کای ممنون ال-

 تو رگ.  میبزن   تزایپ میات رو بخور تا آب نشده. قراره بعدش بر یحرف رو نزن! حاال هم بستن نیا-

 کرد و ادامه داد.  یکوتاه  خنده
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بزنم فقط مخصوص  یفروش  تزایپ هیخواد  یکه دلم م یکرد زات یپ تزای! انقدر پانایخدا لعنتت کنه د-
 و هاپو!  یال یفروش  تزایخودمون. اسمشم بذارم پ

 رو خوردم.  میبستن  هیزدم و بق  یکم جون لبخند

  میخونه هر دومون افتاد میدیرس  ی. وقتمیکردن بود دیمشغول گشتن و خر  کای ساعت نه شب با ال تا
 .میدر کن یمبل تا خستگ یرو

 . دیکش یپوف  کایال

 بودم. دهینچرخ  رونیوقت بود انقدر تو ب  یلی! خمی دیباالخره رس ش،ی آخ-

 کردن. یذوق ذوق م  یهام رو در آوردم. کف پاهام حساب جوراب

 .الدیپارسال بود، واسه تولد م میکرد دیکه انقدر خر یبار   نیآره، آخر-

 .اد ی ب دنمیافتاد که قرار بود شب به د ادمیرو آوردم تازه  الدیاسم م تا

 بود. دهیدسته گل رز زرد برام خر هی شهی. مثل همالدهیم دمیلحظه زنگ در خورد و فهم همون

 گل رو گرفتم و بغلش کردم.  دسته

 .میری بگ یجشن حساب  هی دیگم! با یم کی. تبریخوش حالم که استخدام شد-

 نه، حوصله جشن ندارم!-

 رفت و گفت:  شوازشیبه پ  کایود که دوباره زنگ در خورد و اون بار حسام بود. الهنوز َنشسته ب الدیم

 جا.  نیماه اومد ا هیخان باالخره بعد از   یبه به! حس-

 . دیخند  حسام

 .دمی به مناسبت استخدام شدنت برات کادو خر-

 ذوق زده شد.   کایال

 حسام! ی!؟ مرس یگ یراست م -
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 جعبه رو گرفت و بازش کرد.   یخوش حال با

که مثل    کایبه جز ال  میخنده زد ریشد. هممون ز یبادکنک خال   هیداخل جعبه مثل  یدیجا کل  دنید با
 خورد.  یاز اون کار حسام حرص م  شهیهم

کرد.   یم  تشیبا اون کار اذ شهیشد حسام هم یبا مزه م  یلیاون جا که موقع حرص خوردن خ  از
 کمدش داشت! یاز حسام تو ی دیصد تا جا کل بایتقر

 زد گفت:  یکه هنوز خنده توش موج م  یبا لحن  حسام

 . زمی رو به پات بر ایدن  یها یدیروز تموم جا کل  هیخوام  یم-

 بودم که دلم درد گرفته بود. دهیخند انقدر

 .دیلب غر ری به حسام رفت و ز یچشم غره ا کایال

اومد   یخوابم م  یکرد و حساب یکه پاهام درد م نی. با امی قرار شد که به رستوران بر الدیم شنهادیپ به
 اما نخواستم اون شب رو از دست بدم. 

و حسام رفتن. من و   الدیپنج صبح بود که م بای. ساعت تقرمیبه خونه برگشت  یاز رستوران همگ بعد
 . میهوش شد یکاناپه ب  یکه رو میهم اونقدر خسته بود کایال

... 

 

 شرکت.  میبر دیپاشو. با اناید-

 بخوابم. گهیکم د هی یبودم نصف عمرم رو همون لحظه بدم ول حاضر 

 گفت:  ی ز یآم دینکردم با لحن تهد یحرکت  دید یوقت

 نرفته!؟ ادتیرو که   خیپارچ آب -

 پارچ آب مثل فنر سر جام نشستم. دنیشن  با
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 .صبحونه تو رگ بزنم اما حوصله نداشتم انایآشپزخونه رفتم تا به قول د به

رو صدا   کای ال یگاز بود. از سر ناچار  یرو تابهینگاهم به ماه هیدستم و  ینگاهم به تخم مرغ تو هی
 زدم.

 !یال-

 اتاق خودش اومد. یاز تو صداش

 بله؟ -

 درست کن واسم. مروین ه ی ای. بادی من خوابم م-

 زد وارد آشپزخونه شد.  یکه غر م  یحال  در

 . بده من اون تخم مرغ رو!خونه همه کار ها گردن منه بدبخته  نیتو ا-

 خودم رو گرفته بودم تا نخندم تخم مرغ رو دستش دادم. یکه سخت جلو  یحال  در

 گذاشت.  ز یم یرو درست کرد و رو مروین

 . دستپخت تو واقعا تکه!یال  یمرس-

 توئه. یدختر. صبحونه رو من درست کردم عوضش ناهار پا ستین ی من گوش هام مخمل-

بودم به جز   یفرار  ایدن یکار ها تو یکردن متنفر بودم. از همه  یشد. از آشپز   زونی و لوچه ام آو لب
شد   یکس باورش نم  چیکه ه ییها  یبود. طراح  یاتاقم پر از طراح واریدر و د ی کردن. از بچگ  یطراح

که از همون  یخوره با اون سن بتونم اونا رو بکشم. در هر صورت کار  یگفتن بهم نم  یو م دمیمن کش
که بهم   نهیندم و راه خودم رو برم. واسه هم  تی کس اهم  چیبود که به نظر ه نیدادم ا یاول انجام م 

 ! یکله شق  امرزتیگفتن مثل مامان خدا ب یم

 ضبط رو کم کرد و گفت:   یصدا  کای کردم. ال یمن رانندگ کایدستور الو به  میشد  نیماش سوار

 . یمهمون م یبر دیشب با ،یراست-

 ابروم رو باال انداختم. یتا هی
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 ؟ یک یمهمون -

 .اد یهم ب  انایخواد د یتولد الهامه. گفته دلم م-

  ییبود. از اون آدم ها رستانمونی اخم هام تو هم رفت. الهام دوست دوران دب  دمیاسم الهام رو شن تا
 . زهیرو بهم بر  کای من و ال نی کرد رابطه ب یم یسع شهیکه هم

 گفتم:  یلحن خسته ا با

 خودت برو.   ی. اگه دوست دار هیحوصله جشن و تولد خودم رو هم ندارم چه برسه به بق ی دون ینه، م-

 باال انداخت.  یا شونه

 رم.  یمن هم نم  یایاگه تو ن-

 ضبط رو بلند کردم.  یدم و صداز  یا روزمندانهیپ  لبخند

 رخم نگاه کرد. میبا اخم به ن  کای کالم بود. ال یآهنگ آروم و ب هی

 ؟ یگذاشت هیچ نیا-

 رو دراز کرد و آهنگ رو عوض کرد.  دستش

 . حاال قرش بده. یز یچ هیشد  نیآهان! ا-

 خنده گفتم:  با

 برقصم! یانتظار نداشته باش پشت فرمون برات بندر  یال-

 رقصم.  یاصال به جهنم! خودم َنمردم که! خودم م-

داد و  یآهنگ تکون م  تمیآهنگ رو تا ته بلند و حرکات موزونش رو شروع کرد. سرش رو با ر یصدا
 خوند.  یهمزمان بلند بلند با خواننده م

 وسط!  ای امشب دل من هوس رطب کرده، عاشق شده از عشق تو تب کرده. حاال ب-
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خل و چل ها شده بود زل  هی که شب کای گرد شده به ال یبا چشم ها هیو بق م یچراغ قرمز بود پشت
 زدن.

 خوند. یبلند یگذاشت. دوباره همراه با آهنگ با صدا گهید یک یآهنگ رو عوض کرد و   کایال

ت دارم، - تر، من   شی تر ب  شیب  میر یما م  ی کم تر از فردا، هرچ روز،یتر از د شی . بایدن هی قد آره دوس 
ت دارم ب  تر...  شی تر ب  شیدوس 

 که دلم درد گرفته بود. دمیخند اونقدر

 گفتم:  ی ا دهیبر دهیلحن بر با

 !وونهیکنن د یبسه...َهم...همه دارن نگاه م یا ل...ال-

 رقصوند گفت:  یداد و دست هاش رو تو هوا م یتکون م تمیداشت سرش رو با ر یحال  در

 به جهنم. بذار نگاه کنن.-

شد و لذت   یخوش حال م کیکوچ  یها زی راحت از چ  یل یهاش بودم. خ یباز  وونهیهمون د عاشق
خودش بود و نقش    کای کردم. ال  ینم یوقت احساس خستگ چیبود که کنارش ه یبرد. تنها آدم یم
کردم و بروزشون  یاز احساساتم فرار م شهیبر عکس من! من هم قای کرد؛ دق ینم یرو باز  یا گهیم دآد
 . ادمد ینم

دختر   هیلقب   نیباشم. واسه هم  یکردم منطق یم یبستم و سع  یاحساساتم رو م یدر ها شهیهم
از احساساتم   شهیبود که هم ییکسا ریمن نبود، تقص  ر ی رحم رو گرفته بودم. راستش تقص یسرد و ب 

 خودم!  یمثل بابا ییزدن؛ کسا یکردن و بهم ضربه م یاستفاده م

شرکت نگه  یبعد جلو قهیمن گذشت. چند دق یو خنده ها  کای ال یها یبا خل و چل باز   ریمس کل
 : دم یبا تعجب پرس کایبهم دست داده بود. رو به ال  یب ی عج یداشتم. احساس دستپاچگ

 ؟ یتو استرس ندار -

 زد گفت:  یتو صورتش موج م  یالی خ یب  شهیکه مثل هم کایال
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ثبت کردن که انقدر   ستمیپرونده مرتب کردن و تو س یسر  هی م؟یآپولو هوا کن میخوا ینه. مگه م-
 نداره. ینگران

 . دنیلرز  یم  دیدست هام مثل ب ینگران  نیتر کیبودم و با کوچ یاسترس کایبر عکس ال شهیهم من

 

صحبت   کا ی باال رفتن از پله ها داشتم با ال نی . حمیاز پله ها باال بر میخراب بود و مجبور شد  آسانسور
 پخش شد.  نیزم  یاز دستش رو یخورد و پرونده ا انسالیزن م هیشونه ام به شونه  هوی کردم که  یم

 رو به اون زن گفتم:  یشرمندگ  با

 حواسم نبود! دیببخش-

و با تته   دی دستپاچه شد. برگه ها رو از دستم کش ینشستم تا پرونده ها رو جمع کنم که حساب عیسر
 پته گفت: 

 . یخواد جمع کن   ی...نمیا ش...اشکال نداره. نم -

بر داشتمشون اونقدر   یبودن که وقت یبود. مگه اون برگه ها چ بیکردن اون زن برام عج  هول
 !؟ دیترس

  دهیپرونده بود که اونقدر ترس ی ال یمحرمانه و مهم زی گذاشت. انگار چپرونده  یبرگه ها رو ال عیسر
 بود.

 که گوشه پرونده نوشته شده بود "طبقه سوم". دمیکردم و د زی ر یهام رو از سر کنجکاو چشم

 زد.  میج  عیسر یحرف   چیبدون گفتن ه زن

رفت و اطرافش رو   یم ن یپا یک ی تند از پله ها رو دو تا  یرو با نگاهم دنبال کردم. با قدم ها  رفتنش
 مشکوک بود. یلی. رفتارش خ دیپائ   یبا ترس م

برداشتم، برگشتم و صداش   نیزم  یجا مونده بود. نشستم، عکس رو از رو نیزم یاز پرونده رو یعکس 
 نکرد.   یزدم اما توجه
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و   نیریش  افهیپسر بچه حدود پنج ساله با ق  هینگاه کردم. عکس  دستم یخنگ ها به عکس تو مثل
 بانمک بود. 

 شونه ام نشست.  یرو کایال دست

 ه؟یچ نیا-

 سطل آشغال بندازمش. یمانتوم گذاشتم تا بعدا تو  بیج یرو تو  عکس

 نشده. ریتا د می. بدو بریچ یه-

  مینیبش  زی پشت م نی. قبل از ام یکرد یکارمون رو شروع م  دی. همون جا که بامیدیطبقه دوم رس به
 گفت:  کایال

 . امی زنگ به حسام بزنم و ب هیرم  یمن م-

  گهید یبه کارمند ها  یچشم رینشستم. ز  یصندل یرو  زیرو به نشونه باشه تکون دادم. پشت م  سرم
 هیکردن.  ی م  پیند تارو به روشون بود و داشتن تند ت تور یمان  یکردم. با دقت سرهاشون تو ینگاه م
 آوردن. یبردن و م   یهم پرونده ها رو م گهیعده د

هم  شیپ شهیکردم. اون قدر که هم یم یب ینگذشته بود ک احساس غر کایاز رفتن ال قهیچند دق هنوز
 !میکردن دو قلو  یهمه فکر م میبود

و   ستی پسر حدود ب هیبه سمتم دراز شد و رشته افکارم رو پاره کرد. سرم رو باال آوردم و  یدست هوی
داشت و چشم و ابرو   ی. قد نسبتا بلنددمیبود رو د دهیرنگ پوش  یچهار ساله که کت و شلوار مشک

 بود.  یمشک

 شدنم شد و گفت:  جیخنگ ها بهش زل زدم. خودش هم متوجه گ مثل

 هستم، معاون شرکت.  ید یسع ثمیسالم، من م-

 بلند شدم و بهش دست دادم.   یصندل  یرو از

 هستم. انایسالم. منم د-



 فرار از واقعیت 

34 
 

 خوش بختم! تونیاز آشنا-

 گفتم:  یفی ضع یصدا با

 طور.  نیمنم هم-

 !کامیمنم ال-

 زد و بهش دست داد. یلبخند گرم دیرو د  کای تا ال ثمیشدم. م کای متوجه اومدن ال تازه

 خانوم!  کایخوش بختم ال تونیاز آشنا-

 . نیهمچن -

 به من انداخت و گفت:  ینگاه معنا دار  ثمیم

کار   دیبا یکه چطور  نیجا و ا نیا  نیدونم که هنوز با قوان  یهست و م تونیروز کار  نیخب! امروز اول-
 .نی ست یکامل آشنا ن نیکن

 چهل ساله رو صدا زد.  بای مرد تقر ه ی یبلند یبا صدا بعد

 . نجایا نیایلحظه ب هی! یرستم  یآقا-

 کم چاق بود به سمتمون اومد. هیداشت و  یکه قد کوتاه یمرد

 ثم؟ یبله آقا م-

 ! اری ب زیاون م یاون پرونده ها رو از رو -

 َچشم آقا.-

 رو به ما ادامه داد. ثمیم

.  نیو مرتب کن یرو بررس  ارهیبراتون م یرستم یرو که آقا ییپرونده ها نیا دی روزتون با نیاول  یبرا-
 .ن ی کن وتریرو مو به مو وارد کامپ   اتشیبعد جزئ

 کرد و ادامه داد.  یسرفه ا تک
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و مطلب   نیای به موقع سر کار ب شهیهم  نیکن یهست پس سع تیما در الو ینظم و انضباط برا-
 . نیکن یحتما خوددار  هیتو کار بق دنیَرک کشو س یاز کنجکاو نیتون  یکه م ییکه تا جا  نهیهم ا یبعد

 .میو متوجه منظورش نشد میبه هم انداخت ی نگاه مبهم  کایو ال من

 : دم یتعجب پرس  با

 ه؟یمنظورتون چ-

و با   نیجهت کار تون رو ول کن یو ب خودیب  نیکه بخوا نی تو کار خودتون باشه. از ا  دیسرتون با یعنی-
 . نیکن  یخوددار  نیمشغول گپ زدن بش هیبق

 زنگ خورد.  شی لحظه گوش همون

 !نیموفق باش  ن،یازم بپرس نیداشت یبرم. اگه سوال دیبا گهیمن د-

 از پشت سر اداش رو در آورد و با حرص گفت:  کایال

جا پادگان    نی. انگار انیگپ نزن  هیبا بق  یخودیو ب نیسرتون تو کار خودتون باشه! کار تون رو ول نکن-
 تو سرش.  دمیکوب  یگه همون لحظه پرونده ها رو م یم  طونهی . شهینظام

 ناخودآگاه خندم گرفت.  کای ال یحرف ها با

 چپ نگام کرد.  چپ

 ؟ یخند یگم که م یمگه جوک م ه؟یچ-

 .دم یلپش رو آروم کش دمیخند  یکه م یحال  در

 .یخور  یها حرص م  رزنیمثل پ قایدق-

 برام نازک کرد.  ی پشت چشمدستش رو به کمرش زد و  هی

 خورن؟  یحرص م  ی ها چطور  رزنیمگه پ-

 خنده گفتم:  با
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 مثل تو! قایدق-

 گه... یم طونهی ش-

  حی گذاشت. بعد از دادن چند توض  زی م یپرونده اومد و اون ها رو رو یبا کل یرستم یلحظه آقا همون
 مختصر راجع به پرونده ها رفت. 

 . دمیکش یانداختم و پوف زی م یانبوه رو  یبه پرونده ها ینگاه

 هارو مرتب کنه؟   نیحوصله داره ا یک-

 به بدنش داد. یو کش و قوس   دیکش یا ازهی خم  کایال

 . گهید میکار ها رو بکن  نیکه ا می ری گ یمن و تو! پول م-

 ؟ یکن ی چرا کار م  یندار  یاز یپول ن  نی. تو که به ادمی من آخرش هم نفهم -

 

 بهم انداخت.  یا نهحای عاقل اندر سف نگاه

مامان بابام دراز کنم و پول بخوام؟ اون هم مامان  یدستم رو جلو ادیمن خوشم م یکن یواقعا فکر م-
و   ستیسرم ب ری . خارمی پول در ب  دیخواد سر به تن من نباشه. من خودم با یمن که دلشون م  یبابا

 .گهیدو سالمه د

چرت و   می داشت کای کردن فقط من و ال یکه کار م ییکسا هیبق نی ب دمیلحظه به خودم اومدم و د هی
 .میگفت  یپرت م

 . میبه کار هامون برس گهیبسه! د-

 زمان به سکوت گذشت.  هیتکون داد و بق  دی رو به نشونه تا  سرش

 

  میکرد. تصم  یهم ولم نم لحظه هیاون زن و پرونده طبقه سوم مثل خوره به جونم افتاده و بود و   فکر
 آب بدم.   یسر و گوش  هیبلند شم و  زی گرفتم از پشت م
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 ؟ یر  یکجا م -

 از اون ماجرا نبره.  ییبو کایکردم ال  یسع

 گردم.  یزود بر م-

 اون جا رو ترک کردم.  عیکردن عادت داشت سر چی به سوال پ کایدونستم ال یاز اون جا که م و

 کرده بود.  ری داشت که اونقدر ذهنم رو درگ یاون طبقه سوم چ دمیفهم یم دیبا

 گرفتم طبقه سوم برم.  میقسمت کارمند ها خارج شدم و تصم از

نرده ها گذاشتم و از پله ها باال   ینظر داشتم، آروم دستم رو رو ری که با نگاهم همه جا رو ز یحال  در
 رفتم.

بود که اون قسمت از راه پله   نیکنم ا دایبراش پ  یتونستم جواب  یسوال بود و نم یل یکه برام خ یز یچ
 نداشت! یچراغ چیه

 . دیرس یقلبم اونقدر بلند بود که به گوشم م یتپش ها یصدا

  یعنیشد؟  یبود. اما مگه م ومدهیاون جا ن یکس یادیداد مدت ز  یها پر از خاک بود و نشون م پله
 د؟ اوم یهم اون جا نم  ش یکی  یاز اون چند صد نفر کارمند حت

 کردم.   ینم  دایپ  یجواب چیه  اوردمی پر از عالمت سوال بود اما هر چه قدر به مغزم فشار م ذهنم

 قلبم گذاشتم. یرو  دیلرز یزهرم رو ترکوند. دستم رو که م میزنگ خوردن گوش یصدا

 یدهنم گذاشتم و با صدا ی. دست آزادم رو جلودمی رو د  کای در آوردم و اسم ال بمی رو از ج میگوش
 گفتم:  ی فیضع

 هان؟-

  نهیاالن اومده بود که کار کردنمون رو بب نی. رادمهر هم یشد بیساعته که غ م یدختر؟ االن ن ییکجا-
  یکجاست. منم هر سر  انایکه د  دهی. صد تا سوال پرسی رفت  یکدوم گور  ستی معلوم ن یجنابعال یول

 گرده. یاالن بر م یبهداشت سیسرو گم رفته ی دم، م یم لشی دارم چرت و پرت تحو
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 گفتم:  فی ضع یهمون صدا با

 . امیباشه، باشه. االن م-

 بهم مزه داده بود! یبرم. انگار کار آگاه باز  ومدیشلوارم گذاشتم. دلم نم بیج  یرو تو یگوش

پر رمز و راز دل کندم و سر کارم   یهر طور که شده از اون جا یوارد طبقه سوم نشده بودم ول هنوز
 برگشتم.

 مثل بمب منفجر شد.  دیتا من رو د اناید

 رادمهر چند بار اومد و رفت.  ؟ ییمعلوم هست کجا چیه-

 نگم.  یز یحرف هام از طبقه سوم چ نیکردم تا ب  یحواسم رو جمع م دیبا

 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

 خب اومده باشه!-

 تعجب گفت:  با

 ! سهیاون رئ انا؟یشه!؟ حالت خوبه داومده با-

  یآروم یکردن. اخم هام تو هم رفت. با صدا یبودن و داشتن به ما نگاه م دهیدست از کار کش  هیبق
 گفتم: 

 کنن.  یدارن به ما نگاه م هیبق  ؟یار یب نی شه صدات رو پا  یم-

 . دیتوجه همه به سمت ماست لبش رو گز دیتا فهم  کایال

 گفت:  یآروم  یکرد و با صدا کیکرد، صورتش رو بهم نزد یسرفه ا تک

ندازتمون   یم می. اگه دست از پا خطا کن هیگفتم؟ گفتم رادمهر آدم حساس یروز اول بهت چ  ادتهی-
 .رونیب

 کردم و گفتم:  یکوتاه مکث
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دم. درسته که به  یراحت استعفا م  یل یباشه خن  طشیگفتم؟ گفتم اگه شرا یبهت چ  ادتهیمن هم -
جور   هی دونم، یچم  ایداشته باشم  یحرف شنو یبه خاطرش از کس ستمیدارم اما حاضر ن ازیکار ن  نیا

 !تنفرمبهم دستور بده م یکه کس نی. از ایال  یدون یزور باال سرم باشه. تو که اخالق من رو م ییها

 لب گفت:  ریز

 آره، خوب با اخالق گندت آشنام. -

و شرکت   د یکه شب رس یتا وقت مینگفت  یچ یکدوم ه چی . ه دیرو برگردوند و به ادامه کارش رس  روش
 شد.  یم  لیکم کم داشت تعط 

 

. میبحثم شد هنوز با هم حرف نزده بود کای رو برداشتم. از اون موقع که با ال فمی و ک  دمیرو پوش  پالتوم
 .دمیرو د ثمیشد توجهم رو جلب کرد. سرم رو باال آوردم و م   یم کیزدکه بهمون ن ییپا یصدا

 چطور گذشت؟  تونیروز کار  نیسالم دختر ها، اول-

 زد.  یرو برداشت و لبخند زورک  فشیک کای رد و بدل شد. ال کایمن و ال نیب یسرد نگاه

 بود! یعال -

 لبخندش رو پررنگ تر کرد.  ثمیم

 هم خوب. یلیخب، خ -

کرد. چشم هاش پر از رمز   ینگاه م یدونستم چرا به من اون جور  یبه من انداخت. نم  یمعنادار  نگاه
 و راز بود.

 کرد و گفت:  یسرفه ا تک

 ! نمتونیب  یفردا م-

 دادم.  رونی که رفت نفس حبس شده ام رو ب یبهش زدم و وقت یزورک   لبخند

 چقدر فضوله!-
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 تکون داد. دیسرش رو به نشونه تا کایال

 ! یل یم. خاوهو-

 سوار نشد.  کای ال یرو باز کردم ول نی ماش در

 .گهیسوار شو د-

 خونه.  امی. نم رونی خوام برم ب یمن با حسام م -

 دنبالت؟  ادیحسام م-

 آره. -

 رم.  یمنم م دیمونم هر وقت که حسام رس  یخب پس من منتظر م-

 نه تو برو. -

 تونم که تنهات بذارم! ینم-

 . یخواد منتظر بمون  یگفتم نم-

 !یر طور راحت ه-

 . دمیشدم و در رو کوب   نیماش سوار

 خواست زود تر به خونه برسم. یکرد و دلم م یسرم درد م یحساب 

  یخودم حس کردم. اون روز ها احساس م یرو رو ینگاه کس  ینی چراغ قرمز بودم که باز سنگ پشت
 کرد.  یم بم ی دنبالم بود و تعق هیبه سا هینفر سا هیکردم 

 کرد.  دنیشروع به لرز دیلرزش دست هام شروع شد و کم کم کل بدنم مثل ب  دوباره

 نگاه کردم.  یکنار  نیسرم رو چرخوندم و به راننده ماش آروم

صورتش    یرو یدود نکیباز به من زل زده بود. ع مهین  شهینشسته و از ش یکنار   نیماش یتو یمرد
 بود و نشناختمش. 
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 دهنم گرفتم. یچشم هام از ترس گرد شدن و دستم رو جلوکنار صورتش افتاد   یچشمم به سوختگ تا

کابوس هام   یکه تو ی. همون مرد مرموز دمشید یفروش یبستن یبار هم تو  هیبود که  یهمون اون
 دنبالم بود. 

 خنده ترسناک اطرافم رو پر کرد. ینگذشت که دوباره همون صدا یز یچ

 دهنم رو با ترس قورت دادم و حس وحشت بند بند وجودم رو احاطه کرد.  آب

 اومد. ی. قلبم داشت تو دهنم مفتهی ن یکردم که اتفاق   یدلم دعا دعا م تو

خواست از اون جا دور   یپدال گاز فشار دادم. فقط دلم م یسبز شد. با تمام قدرتم پام رو رو چراغ
 بشم.

 ؟ چرا دنبالم بود؟ خواست یاز جونم م یبود؟ چ یک اون

 بودن که مثل خوره به ذهنم افتاده بودن.  ییها سوال ها اون

 !هیبه سا هیاومد، سا یکه باز هم دنبالم م دمیبغل د نهیآ از

. تعادلم رو از  رمی تونستم فرمون رو درست بگ  یزده بود و نم  خیکردم. دست هام  یسکته م داشتم
 دست داده بودم.

 رو عوض کرد و برگشت.   رشیدور برگردون مس هیاز  یپشت نی لحظه ماش همون

 دادم. رونیرو کنار زدم و نفس حبس شده ام رو ب  نیماش

 بود.  دنیکردم مغزم در حال ترک یم  احساس

رو در حال فرار کردن بودم. از آدم    میکردم! تمام زندگ یفرار م یو از ک یدونستم داشتم از چ ینم  یحت
 یکردم! خود واقع یهم فرار م می از خود واقع ی. من حتگهینامعلوم د زی و از هزار تا چ  تیها، از جمع 

 گذروند.  یرو با ترس م شی بزدل بود که تمام زندگ یاناید هیمن 

 کنم.  داشیتونستم پ ینم یگشتم ول  یم  یتیواقع هیکردم دنبال  یحس م شهیهم
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کردم در حال   یاحساس م  میزندگ یتو شهیکردم و چرا هم یدونم چرا داشتم اون فکر ها رو م  ینم
 فرارم. 

گونه هام  یدادم و گذاشتم اشک هام بعد از سال ها رو  ه یبود به فرمون تک دنی رو که در حال ترک سرم
 بشن.  یجار 

 .ارنیگذشته تا چه اندازه قرار بود من رو از پا در ب یدونستم فکر کردن به اتفاق ها ینم

 

 *فلش بک به گذشته* 

 سالته. فدهی . هاناید یستی! تو بچه ن یسیخودت وا یپا یرو  دیتو با-

 زدم.  یعصب   پوزخند

مستقل   دیتو با ،یتو بزرگ سا،ی خودت وا یپا ی. رویحرف ها رو بهم زد  نیهم  یبسه بابا! از بچگ-
 حرف ها رو بشنوم.  نیخوام ا ینم گهی. اما دگهیو زهر مار دو هزار تا کوفت   یباش 

 رو کردم که صدام نلرزه.   میرو قورت دادم و تمام سع بغضم

  یتونست یکه بعد از فوت مامان م  یکار  دم،یوقت از تو ند چیکه ه یخوام بابا! کار   یمن محبت م-
 ! شهیهم ،یازم متنفر  یبهم گفت شهی. همیرو کم تر حس کنم اما نکرد شی خال ی تا جا یبرام انجام بد

 . زنینوک انگشتم گوشه چشمم رو پاک کردم تا اشک هام نر با

سرم   ییچه بال یدون یم چی. هیذار  یمن رو تنها م  ی جور  نیا یدار  یپشتم باش  دیاالن هم که با-
 اد؟ یم

 ذاشت گفت:  یم  فشی ک یکه تند تند مدارکش رو تو یحال  در

جا. اگه   نیا زن ی ر یمامور م  یبعد کل قهیتو گوش بدم. چند دق  یت هامن وقت ندارم تا به چرت و پر -
 !؟یخوا  یم ؛یخوا یرو نم  نی. تو که اینیب  یها م لهیزندون پشت م  یبمونم شک نکن بابات رو تو

 اما بابا... -



 فرار از واقعیت 

43 
 

 که گفتم. نیهم م؛ یو اگر ندار یاما و ول -

و شرف پدرانه   تی از انسان ییبو چیاون مرد گذاشته بودم. اون ه یسال رو فدهی لقب پدر که ه فیح
 نبرده بود. 

 . رهی و بم رهیکرد و آخر باعث شد مامانم سرطان بگ یم تی مامانم رو اذ شهیهم

  چیکرد که انگار ه  یرفتار م یجور   شهیو هم  ختیقطره اشک هم نر هی یواسه فوت مامان حت ادمهی
 شناخته. یوقت مامان رو نم

 گفتم:  تیو باال بردم و با عصبان ر  صدام

 ؟ یجاش فکر کرد نیبه ا چیکجا بمونم؟ ه دیشه. من با ی خونه مصادره م نیا-

 رو بست و به سمت در رفت.  فشیک  پیهاش رو جمع کرده ز لهیمطمئن شد تموم وس یوقت

 بود!؟ یخونه اون دوستت...اسمش چ  یبر  یتون  یم-

 فکر فرو رفت.   یهاش رو فشار داد و تو قهیدستش شق  با

 ؟ یگ یرو م کایال-

 اون.  شیآره، آره خودشه! بمون پ-

رحم باهاش    یکه اونقدر ب یپاره کرد. با تنفر بهش چشم دوختم. کس کهی مثل خنجر قلبم رو ت حرفش
 نبود، دخترش بود! بهیکرد غر یرفتار م 

بودم. اون داشت   دهیازش ند یمحبتوقت اندازه سر سوزن بهش احساس محبت نداشتم چون  چیه
 تونست منم با خودش ببره اما اون کار رو نکرد.  یذاشت. م یمن رو تنها م 

 کس احساساتم رو نشون ندم. چیه شیگرفته بودم پ ادیبزنم اما  هیگر  ریخواست ز یم دلم

  یضربه م  کرد؛ فقط به اون ها یبه آدم ها نم  یکمک  چیکردم که ابراز احساسات ه  ی فراموش م دینبا
 زد!
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تونستن    ینم گهیکردم پاهام د  ی. احساس م دیچیخونه پ یبسته شدن در تو یلحظه صدا همون
 نشستم.  نیزم  یدادم، آروم سر خوردم و رو  هیپشت سرم تک واریوزنم رو تحمل کنن. به د

بود. اما من به شکست خوردن عادت   دهیکس رو نداشتم! تمام خانوادم از هم پاش چیه گهید حاال
 کرده بودم. 

 

 *زمان حال* 

 در چرخوندم و وارد خونه شدم.  یرو تو دیکل

 زدم.  یها پرسه م  ابونیخ یهدف داشتم تو  یاز ده شب گذشته بود و اون همه مدت ب  ساعت

 .ختمی ر یآشپزخونه رفتم و واسه خودم چا سمت

 تونستم. یبشن اما نم یگونه هام جار  یخواست بذارم اشک هام رو ی وقت ها دلم م یهگا

داد. اما من تونستم!  یکه از خودم ساخته بودم اون اجازه رو بهم نم یاحساس  یسنگ دل و ب یاناید
 تونستم. یکرده بودم پس االن هم م هیگر نیماش  یتو  شیچند ساعت پ

 

گونه هام رو حس کردم. با انگشتم گونه ام رو پاک کردم و به رد   یس یلحظه خ هیشد اما  ینم  باورم
 کنم. هیبود که بعد از مدت ها تونسته بودم گر یبار   نیانگشتم نگاه کردم. اون دوم یاشک رو

 نباشم.  یاحساسات  گهیقبل باشم. من با خودم عهد بسته بودم که د یانایخواستم مثل د یمن نم نه،

 قبل!  یانایبردم نه از د یاحساس و سرد لذت م یب  یانایاز همون د من

 

بردم اما سکوت   ی که از سکوت لذت م نیرو روشن کردم. با ا ونیزی اشک هام رو کنار زدم و تلو عیسر
 داد. یاون لحظه عذابم م

 داد. یپسر بچه رو م هیداشت گزارش قتل  یاخبار پخش شد. مجر  بالفاصله
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به   شیپسر بچه که هفته پ  نی ! جسد ادیچی به نام ماهان در سراسر کشور پ یاخبر قتل پسر بچه -
 تهران...  یها ابانیاز ب  یک یشد در   دیناپد یطرز مشکوک

 شد.   یروم خال  خیپارچ آب  هیدرجا خشکم زد! انگار  دمیعکس پسر بچه رو د تا

ماهان رو روش   افهیمانتوم در آوردم و تا ق  بی اون عکس رو از ج عیسر دنیلرز یکه م ییدست ها با
 زدم و پرتش کردم.   غیج دمید

داشت از داخل   یکی . کر شده بودم. انگار دمیشن  ینم یز یزد اما من چ  یهنوز داشت حرف م یمجر 
 و گوش هام رو کر کرده بود.   دیکش یم یگوش خراش  ادی مغزم فر

اون  بیعج  یکردم ربط داشت. رفتار ها یمکه توش کار   یروز روشن بود که قتل ماهان به شرکت مثل
به هم  ر یزنج  هیبود، همه اون ها مثل  یکه خال  یکه دستش بود، طبقه سوم  یزن، پرونده مشکوک
 کرد. یکردم دور گردنم حلقه شده بود و داشت خفم م یکه حس م یر یوصل بودن. زنج

 رفت.   یچشم هام کنار نم  یلحظه هم از جلو  کی ی ماهان حت افهیتونستم نفس بکشم. ق ینم

گوشم   یپر شورش تو یزنگ زدم. بعد از دو تا بوق برداشت و صدا  کایرو برداشتم و به ال یگوش
 .دیچ یپ

 خونه؟ یدیرس-

 کرد.  یم  ینیلرزونم سنگ یدست ها یتو یگوش

 زد گفتم:  یتوش موج م  یکه نگران ییرو در گوشم گرفتم و با صدا  یگوش یدست دو

 ...یل...الا  -

 افتاده. یاتفاق بد دیفهم عیلحن حرف زدنم سر از

 حالت خوبه؟  انا؟یشده د یچ-

 تر از چند کلمه بگم. شیداد ب  یتونستم حرف بزنم. انگار مغزم اجازه نم ینم

 گفتم:  ی ا دهیبر دهیلحن بر با
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 خ...خ...خونه... ایب...ب-

 رو قطع کردم.   یباشم گوش یکه منتظر حرف نیا بدون

تونستم حرکت    یبودم که زبونم بند اومده بود و نم دهیترس  یاون قدر  یبزنم ول  غیخواست ج یم دلم
 بکنم.  یاضاف

 شدم.  رهیمعصومش خ یبرداشتم و به چشم ها نیزم یماهان رو از رو عکس

 بود. شک نداشتم! دهیکردم به قتل رس یکه من کار م  ییگناه تو جا  یبچه ب  اون

 داشت؟ چرا اون رو کشتن؟ یبچه چه گناهاون  مگه

 وارد خونه شدن. یو حسام با نگران  کایربع در باز شد و ال  کی از گذشت  بعد

 کنارم نشست.  عیسر کایال

 بودم. رهیدستم خ یحرکت به عکس ماهان تو یب

 گفت:  ینگاه به من انداخت. با لحن مضطرب  هیدستم و بعد  ینگاه به عکس تو هی کایال

 شده؟ ی! چیجون به لبم کرد   انا،ید-

 .دم یآب رو به سمتم دراز کرد. گرفتمش و تا ته سر کش وانیل  حسام

 گرفت.  ی بازوم رو با نگران   کایال

 شده! یحاال بگو چ -

 

 گرفتم و عکس رو دستش دادم. یپشت دستم دهنم رو پاک کردم. نفس  با

 : دم یپرس کایاز ال یانه الحن مشکوک  با

 ؟ یشناس   یبچه رو م نیا-
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 تکون داد. یسرش رو به نشونه منف بالفاصله

 ؟ یدیند ییجا  چیبچه رو تا حاال ه نی با دقت نگاش کن. ا-

 و بعد دور کرد.   کیچند بار عکس رو به چشم هاش نزد کایال

 کرد و گفت:  یکوتاه یمکث

 ه؟یک نی ا دمش،ینه تا حاال ند-

 رو زد.  نکشیگرفت و ع  کایبود عکس رو از دست ال سادهیکه هنوز سر پا وا حسام

 فکر فرو رفت.  یو تو دیبه چونه اش کش یدقت به عکس نگاه کرد. دست با

 هوا زد.  یرو  یبعد بشکن  هیثان چند

شد بعد جسدش رو تو   بیغ شی هفته پ هیکنم اسمش ماهانه.  یشناسم. فکر م   یبچه رو م نیآره! ا-
 کردن.  دایپ ابونیب

 جا خورده بود به من زل زد و گفت:  یکه حساب کایال

 به ما داره؟ یموضوع چه ربط نیخب...خب ا-

 ذهنش بود.  یهم انگار همون سوال تو حسام

 زانوهام گذاشتم و بلند شدم. یهام رو رو دست

ز دستش ا هوی که سفت بغلش کرده بود  یخوردم و پرونده ا  یزن هیپله ها به  یاون روز تو ادتهی-
 افتاد؟

 .ادمهیآره، -

  یچرا اون زن حساب  ه؟یچ شیافتاد. به نظرت معن نیزم یهمون پرونده رو یاز ال قایعکس دق نیا-
 ده؟  یبو م هیقض نیا  یکن یدست و پاش رو گم کرده بود؟ فکر نم

 .دیکش  یبلند نیدهنش گذاشت و ه  یتازه افتاده بود دستش رو رو ش یکه انگار دوزار کایال
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 قتل ماهان کار اون زنه؟  یگ یتو م  یعنی-

 باال انداختم. یا شونه

 تونه کار جفتشون هم باشه! یم یهم باشه. حت  ثمیکار م  ایتونه کار رادمهر  یم-

 با دلشوره به حسام چشم دوخت.   کایال

 بود گفت:  رهی نقطه نامعلوم خ هیکه تا اون موقع به  حسام

 نیکنم ا یموافقم و حس م  انایها فقط در حد حدس و گمانه، هر چند من هم با د نیالبته همه ا-
 .میدار ازیاثبات حرف هامون به مدرک ن یما برا یمشکوکه ول یادیز هیقض

 گفت:  کایال

  یو بهم م دیفهم  یاما رادمهر دوست پدرمه. امکان نداره قاتل باشه. در ضمن اگه هم باشه بابام م -
 گفت. 

 م؟ یفرستاد شرکتش که کار کن یرادمهر قاتله ما رو م دیفهم  یاگه بابات م یکن  یفکر م-

 تکون داد. یسرش رو به نشونه منف کایال

 .میثابتش کن  دیه ما باک هی زیچ  نیدونه رادمهر قاتله و ا یپس بابات نم-

 . دیکش یکالفه ا پوف

  یبهداشت س یسرو میدون ینم ی. حت میاون شرکت کار نکرد یتر تو  شیروز ب هیما که  ؟یاما چطور -
 ! می کن دایمدرک پ  یواشکی میکه بخوا نیاون جا کجاست چه برسه به ا

 بود گفت:  کای که انگار منتظر اون سوال از سمت ال حسام

و افراد مشکوک رو  نی. با همه آشنا شنیاریو بم اون شرکت سر در ب ریاز ز  دی! بانیبفهم دیبا-
 .نی کن ییشناسا

 شهی که هم یتیاون واقع دی فکر فرو رفتم. شا یشدم و تو  رهیخ  نیشده به زم زی ر ییچشم ها با
 پنهان شده بود!اون شرکت   یدنبالش بودم تو
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 انداخت.  شی به ساعت مچ  ینگاه مین  حسام

 برم. دیمن با گه،یخب د-

 . میموند کایرفت و فقط من و ال  حسام

 شونه ام گذاشت.  یفکر فرو رفتم دستش رو رو یسخت تو  دیکه د کایال

 راحت! الت ی. خمیاریماجرا رو با هم در م نیا یته تو-

 درشتش زل زدم. یو به چشم ها  دمیکش یپوف

 همون شرکته. یتو تیکشفش کنم و اون واقع دیهست که با یتیواقع هیکنم  یآره. احساس م-

 اتاقم رفتم تا بخوابم. یتو  ری جام بلند شدم و بعد از گفتن شب بخ از

 شدم. بر داشتمش و با افسوس بهش زل زدم. رهیخ   زیم  یتختم افتادم و به قاب عکس رو یرو

مهربونش به   یو با چشم ها سادهیتو بغل باباش بود و مامانش هم کنارشون وا دختر کوچولو که هی
 کرد.  یاون دو تا نگاه م

 لب گفتم:  ریتا چهره شاد و خندون. با انگشت شستم صورت مامان رو لمس کردم و ز سه

 دلم برات تنگ شده مامان!-

 آغوشم گرفتم و خوابم برد.  یعکس رو تو قاب

... 

 به در آسانسور زد.  یلگد تی با عصبان   کایال

 شانس!  یآسانسور که باز هم خرابه. بخشک نیا-

 نداره!  دادی! چهار تا پله باال رفتن که انقدر داد و بیانقدر غر نزن ال-
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 پله ها رو سالنه سالنه باال رفت و من هم پشت سرش راه افتادم. د،یکش  یاز سر کالفگ یپوف

به طبقه سوم رفتم اما به جز گرد و   یواشک یگذشت. چند بار  یم مونیردو هفته از روز اول کا امروز
 !دمیند  یز یچ ن یزم یرو یخورده ها شهیخاک و ش 

نکردم. در همه اتاق ها هم بسته بود  دایپ یز ی چ یطبقه سوم رو گشته بودم ول ی سوراخ سنبه ها تمام
 تونستم واردشون بشم. یو نم

 》ه سوم!؟طبق چرا《ذهنم بود. یاون سوال تو هنوز

 بودم. دهیاون دو هفته ند یرو تو  رادمهر

 مشکوک شده بود. یادیاون روز ها ز  ثمیم  رفتار

 یبود، موها ثمیداشت. هم قد م ثمیبا م  یم یاز کارمند ها که اسمش اشکان بود رابطه صم یکی
 داشت.  یآب  یو چشم ها یگندم

 و پوکشون با هم بود به اون هم شک داشتم. کی اون جا که تمام ج  از

 

 . دمیاون مرد مشکوک که صورتش سوخته بود رو ند گهیاون شب به بعد هم د از

 به خود رادمهر نشونش بدم.  دیبردم و بهم گفت که با ثمیم شی تا پرونده رو که مشکل داشتن پ چند

 خواستم اتاق رادمهر برم و استرس داشتم.  یبار بود که م نیاول

 در رو باز نکرد. یزدم اما کس  رد

 تو؟  امی شه ب یم  انام،ید ،یانیک یآقا-

 فشار دادم اما قفل بود. نیگذاشتم و به سمت پا رهیدستگ ی. دستم رو روومدین  یجواب

 کرد.  یبود و داشت پرونده ها رو چک م نی برگشتم. سرش پا ثمی م شیپ  دوباره

 کجاست؟  یانی ک ی! اتاق آقادیببخش-
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 زد.  یرو برداشت و با تعجب پوزخند  نکشیرو باال آورد، ع  سرش

 اتاق رادمهر کجاست؟  یشناس   ینم-

 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

 در اتاقش قفله. -

 انداخت و مشغول چک کردن پرونده ها شد.  نیرو زد، سرش رو پا  نکشیع  دوباره

 که نگام کنه گفت:   نیکرد و بدون ا یمکث

 ش رو عوض کرد. اتاقش طبقه سومه.اتاق  ش یرادمهر هفته پ-

اتاقش رو اون جا برده برد؟ چرا طبقه   یزد، رادمهر واسه چ یزد! طبقه سوم که پرنده هم پر نم  خشکم
 طبقه رو انتخاب کرده بود؟ نیو مشکوک تر  نیسوم رفته بود؟ چرا خلوت تر

 ؟ یسادیجا وا نیهنوز ا یواسه چ-

 .سادمیبغلم هنوز رو به روش وا  یپرونده تو یافتاد که با کل ادمیبه خودم اومدم و   ثمیم یصدا با

 . یچ چی...هیه-

 

از   ثمیزد و مطمئن بودم م یمشکوک م یل یدونستم که رفتارم خ یشدم، البته م میاز اون جا ج  عیسر
 کرد.  یپشت داشت رفتنم رو نگاه م

 قورت دادم. یها رو محکم تر بغل کردم و آب دهنم رو به سخت پرونده

 سوم، طبقه سوم، طبقه سوم...  طبقه

 یتو ختهیبهم ر یها زی چ ینداشت. کل یبه جز طبقه سوم معن یکلمه ا چیذهنم ه یلحظه تو اون
کر  تر ف  شی اما هر چه قدر ب ادیب  رمی گ یسرنخ هیکردم به هم ربطشون بدم تا   یم  یمغزم بود که سع

 شدم!  یم  جیتر گ   شیکردم ب یم
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  یز یچ هیدونستم  یکردم م ی به حس هام اعتماد م شهیداشتم و از اون جا که هم یبی عج حس
که شک نداشتم به همون طبقه سوم   یشد! راز  یفاش م دیراز که با هیخبرم؛  ی هست که من ازش ب

 شد.  یو افراد اون شرکت مربوط م

 . دمیباال رفتم و به طبقه سوم رس یک یها رو دو تا  پله

 تو مدت دو هفته اون جا اونقدر مرتب شده بود؟ یشد! چطور  ینم  باورم

از  یبود! تعداد  بیکرد. عج یتر م   شیمن رو ب یبه وجود اومده بود که کنجکاو راتییتغ یسر  هی
 به طبقه سوم منتقل شده بود. ییهوی  یلیاتاق رادمهر خ  نیکارمند ها و همچن

  راتیینبود و اون تغ نی زم یسوخته و گرد و خاک رو ی شکسته، المپ ها یها  شهیاز اون ش یخبر 
 بودم! دهی انجام شده بودن که من نفهم  یواشک ی یلیخ

 من که تمام مدت حواسم به همه اطرافم بود! اما

شد،   یشده بود مربوط به شب ها م  جادیکه ا یر ییکه هر تغ نیموند، اون هم ا یاحتمال م هی پس
داشت که اونقدر   یلیکردن اما چه دل یموندن و اون جا رو درست م  یشرکت م  یشب تو یعنی

 کار کنن؟  یواشک یو  یسوسک

 ن؟ یداشت یکار -

و پنج ساله رو پشت   ستیب  ابی دختر تقر هی. با ترس به عقب برگشتم و ختی ر هوی کردم قلبم  حس
 . دمیسرم د

هم  یمن تو  دنیرنگ داشت که با د ینازک قهوه ا یو ابروها یدرشت قهوه ا یمتوسط، چشم ها قد
 گره خورده بودن. 

 تته پته گفتم:  با

 پرونده ها ر...رو بهشون نشون بدم.  نیا دیکار دارم. با یانی ک یبا... با آقا-

 خوند.  یرو از چشم هام م  یز ی چ هیکرد. انگار داشت  زیهاش رو ر چشم

 . رهیدر آورد تا پرونده ها رو ازم بگ بشی رو از ج دستش
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 .ی بر  ی تون یم گهیبرم. د یمن واسه رادمهر م -

 . کهینزد ی ل یو به رادمهر خ ستی ن یکارمند معمول  دمیطرز حرف زدنش فهم  از

نگاه  هینگاه به دست هام و   هی م. با تعجب پرونده ها رو بهش داد دیلرز یکه دست هام م یحال  در
 به صورتم انداخت. 

 .نهیمانتوم فرو کردم تا لرزششون رو نب بیج یدست هام رو تو  عیسر

به پرونده ها بندازه که همون لحظه   یخواست نگاه یکتش در آورد، م بیرو از ج نکشی کرد. ع یمکث
 زن به سمتش اومد و گفت:   یاز کارمنده ها یکی

 .نی باش دیگفتن شما هم با یانی ک یسحر خانوم! جلسه شروع شده. آقا-

 تکون داد. دی رو به نشونه تا  سرش

 .امیباشه، االن م-

 ه؟ ی. نظر شما چمیحرف بزنه قرار داد اون روز رو فسق کن  یانی ک یهم گفتم تا با آقا ثمیبه م ،یراست-

 اون... یآره من همون روز اول هم به رادمهر گفتم ول -

و اون زن مشغول حرف زدن شدن، از اون فرصت استفاده کردم و چشمم رو به اطراف چرخوندم   حرس
 تر بشناسم. شی رو ب  طشی تا مح

 اون اتاق رادمهر بود. دمیاومد. فهم رونی از در ها باز شد و رادمهر ب یکی

 

 که جلوم تکون داده شد به خودم اومدم.  یلحظه با دست هی

 !؟یکن  یکجا رو نگاه م-

 زدم.   یدهنم رو قورت دادم و لبخند زورک آب

 !یچ چیه-
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 گفت:   یدار  هیرو به کمرش زد و با لحن کنا دستش

 . یبر  یتون یم گهید-

 گذشت!  ری دادم. به خ رونیحبس شده ام رو ب  نفس

 شدم. خکوبیسحر سر جام م ی برگشتم برم با صدا تا

  نیتونن ا یم ژهیو یو فقط کارمند ها هیانی ک یآقا ی. طبقه سوم فقط جاایجا ن نیا گهیدر ضمن، د-
 .ی بگ ثمیم ایبه من  یتون  یم یهم که داشت ی. هر کار انیجا ب 

 اومدم.  رونیگفتم و با سرعت برق از اون جا ب یبلند یکه برگردم باشه  نیا بدون

 قلبم گذاشتم. یدادم و دستم رو رو هیتک  واریبه د  سادم،یراه پله وا تو

پنهان    یی راز ها هیافتاد، پشت ظاهر آروم اون طبقه  یم  ییفاق هاات هیکردم داشت  یم  احساس
 بود.

 کردم و لرزش پاهام دست خودم نبود.  یم یخفگ   احساس

گشت و تا چشمش به من افتاد  ی که با نگاه نگرانش اطراف رو م  دمیرو د کایطبقه دوم برگشتم، ال به
 .دیبه سمتم دو

 . دیدست هاش بازوهام رو محکم چسب  با

شه  یآدم نگران م ،یر   یکجا م یگ  یکلمه به من نم  هیجون به لب شدن دختر!   انا؟ید یکجا بود-
 خب!

 . دمیکش یکالفه ا پوف

برم و برگردم.   ثمیم  شیسر پ هیقبلش بذار   یگم، ول یبعدش بهت م مینیبش  ایداستانش مفصله. ب -
 باشه؟ 

 رو رها کرد.  هاش شل شد و بازوهام دست

 تکون داد. دی رو به نشونه تا  سرش
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 باشه. فقط زود برگرد. -

 کنم.  یم یسع-

 رفتم تا بهش بگم که پرونده ها رو به سحر دادم.  ثمیعجله به سمت اتاق م با

 کرد. ی باز بود و داشت با تلفن صحبت م مهیدر بزنم اما دست نگه داشتم. در اتاقش ن خواستم

 حواسش به من نبود.   یبه اطراف انداختم؛ کس   ینگاه ی چشم ریرو با زبونم تر کردم. ز لبم

 گوش بدم.  یواشک یاستفاده کنم و حرف هاش رو  تی بود از اون موقع  بهتر

 گوشه در داخل اتاقش رو نگاه کردم.  از

که پشت خط بود   یبا کس   تی کرد و با عصبان یم یرو ط  قرار طول و عرض اتاق یتند و ب  یقدم ها با
 زد.  یحرف م

 رو چشم هات بود؟  نکتیاون لحظه ع د؟یتو رو د-

 گوشش گذاشت. یکی اون  یرو رو  یموهاش زد و گوش یال یچنگ

شناستت. ما هر طور که شده   یچون حتما م یار یرو در ن  نکتیخب خوبه، فقط مراقب باش ع-
 .طبقه سوم میبر دیامشب با

  یداشت م یی! تو طبقه سوم چه اتفاق هادیچسب نی پاهام به کف زم  دمیاسم طبقه سوم رو شن تا
 رو برداره؟   نکشیع دیکرد نبا  یم دیتاک ثمیبود که م یافتاد؟ اون ک

 چشم هام اومد.  یطرف صورتش سوخته بود جلو هیکه  یمرد  ریتصو ناخودآگاه

 .دی کوب  یم نمیقفسه س واریداشت به در و د قلبم

 به هم داشتن؟   یو اون مرد چه ربط ثمیامکان نداشت! م نه

 شد. ختهی مات و به هم ر افمی. ق ومدین ییصدا چی گذشت و ه هیثان چند

 از پشت سرم اومد. ییلحظه صدا همون
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 ؟ ی هست یتو ک-

بود چشم هام گرد شد!  سادهیکه جلوم وا  یزن دنی. برگشتم و با ددیشدم و تنم لرز خکوبیجام م سر
 ولو شد. نی زم یو پرونده از دستش رو میکه روز اول به هم خورد یاون خودش بود! همون زن

بگم. انگار همه کلمه ها از ذهنم فرار کرده  دیبا یدونستم چ یدهنم رو با ترس قورت دادم و نم آب
 خورد.  یبودن. دهنم خشک خشک شده بود و زبونم تکون نم 

 !ادیمن بهش گفتم ب -

 اومد اون حرف رو زد.  رونیکه از اتاق ب  ثمیم

 گره خورده بود. یبد جور  اوضاع

 گفت:  زی آم نیتوه  یدستش رو به کمرش زد و با حالت هی زن

 سه؟ یدر اتاقت فال گوش وا ادی ب  یتو گفت-

 به من انداخت و لبخندش رو پر رنگ تر کرد.   ینگاه مین ثمیم

هم لطف کردن و قبول   شونی. اسهیپشت در وا شهیرم تموم مکا یجان گفتم که تا وقت  انایمن به د-
 کردن.

 شونه ام گذاشت و آروم فشرد. یرو رو دستش

 شده بهش نگاه کردم.   زیر یچشم ها با

هر از   ، یظاهر کامال جد هیپسر مرموز با  هیگذشت.   یم  یمغزش چ یتونستم حدس بزنم تو ینم
 جلوه کنه. یزد تا عاد یهم لبخند م  یگاه

دونستم اون دو تا   ی. فقط مدمیازش نفهم یز یو اون زن رد و بدل شد که چ  ثمیم نیب  یخاص نگاه
 کاسه بود. هی یدستشون تو

 زده بود رو به من گفت:  یکه واسه ظاهر ساز   یبا همون لبخند ثمیم

 . یبر   یتون یم م،یزن  یجان، ما بعدا با هم حرف م انایخب د-
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تکون   د یبگم فقط سرم رو به نشونه تا  یز یکه بتونم چ نیده بود و بدون اهم زبونم بند اوم  هنوز
 دادم.

 رو به اون زن گفت:  ثمیم

 . امیتو هم برو داخل اتاق، من االن م میمر-

 کرد.  یم  زیمشکوکانه از نوک پا تا سرم رو آنال  یزن با نگاه ها اون

 

 تر اومده بود. نیقبل پا  قهیبدنم از چند دق یکردم دما احساس

 شد و در رو باز گذاشت.  ثمیپر سوالش رو ازم گرفت، وارد اتاق م  ینگاه ها هیاز چند ثان بعد

  یدونست من حرف هاش رو گوش م یکرد که انگار از قبل م  یرفتار م یبود و طور  یعاد یل یخ ثمیم
 دادم.

 یجلو  دیش رو با تهدکرد. انگشت زیکم کم محو شد، چشم هاش رو ر ثمیرفتن اون زن لبخند م با
 صورتم تکون داد و آروم گفت: 

 . یدیشن یو چ یدید ینگو که چ یبه کس   یزنده بمون یخوا یفقط برو و اگه م-

  یم یبودم و سع رهی شد. به چشم هاش خ ی تر م شیتر و ب  شیدست هام هر لحظه داشت ب  لرزش
 رو که دنبالشم رو از چشم هاش بخونم. یز ی کردم چ

 فضا حاکم شد.  یتو  ینیسنگ سکوت

 کار داشت؟  یبود؟ امشب تو طبقه سوم چ  یواقعا ک اون

 .دیکش  یکردم مغزم داشت سوت م احساس

 رفتم.  یاعماقش فرو م  یتر تو  شیزدم ب یتر به چشم هاش زل م شی چه قدر ب هر

 کرد.  یم  کیرو تحر  میکاوحس کنج  شهیرمز آلود بود و هم  یلیپسر خ  اون
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 و رفتم.   دمینگاهم رو ازش گرفتم و راهم رو کش هیاز چند ثان بعد

و اون زن داشتن راجع به طبقه   ثمی. شک نداشتم که مدمیبسته شدن در رو شن یپشت سرم صدا از
 زدن.  یسوم حرف م

  دمیتهد ین طور بودم که او دهیرو فهم   یبگم؟ حتما مسئله مهم یز یچ یبه کس دیبه من گفت نبا چرا
 کرد.

 دست هام گرفتم. نینشستم. سرم رو ب  میصندل  یبخش کارمند ها رفتم و آروم رو به

 کنارم نشست.   یصندل  یرو  کایال

 ؟ یگ ینم ی ز یچته؟ چرا به من چ  انا؟یتو حالت خوبه د-

 زل زدم. کایرو باال آوردم و به صورت نگران ال سرم

 .نگران نباش  یخودی . بستین  میزیمن چ-

 پچ پچ بود گفتم:  هیکه شب ییکردم و با صدا کینزد کای به اطراف انداختم، سرم رو به گوش ال ینگاه

 .دمی فهم  ییها زیچ هیمن -

 ؟ یدیفهم یچ ؟یچ-

 گذاشتم. مینیب یاشاره ام رو رو  انگشت

 ! ممکنه بشنون. سیه-

 دونستم از کجا شروع کنم. یرو با زبونم تر کردم. نم لبم

 گفتم:  یاز مکث نسبتا طوالن بعد

 یعکس ماهان هم از ال ادته؟ی پله ها ولو شد رو  یکه اون روز از دست اون زن رو یاون پرونده ا-
 افتاد. نیهمون پرونده زم 

 .ادمهیآره -
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 نوشته بودن طبقه سوم.  کیپرونده با ماژ یرو-

 ؟ یچ  یعنیخب! -

 .میطبقه سوم دنبال جواب بگرد ی تو دیما با یعنی نیا-

 رفت.  یذهنش داشت با خودش کلنجار م  یفکر فرو رفته بود. انگار تو یتعجب بهم زل زده و تو با

 گفت:  یبلند یبا صدا  هیاز چند ثان بعد

 ؟ یچرا زود تر نگفت-

 شدن.  رهی اونقدر بلند بود که چند نفر سرشون رو به طرف ما برگردوندن و بهمون خ صداش

 رفتم. کایبه ال یو بعدش چشم غره ا  دمیکوب میشون یرو به پ دستم کف

 !میگ یم یچ  دنیفهم نی!؟ کل کره زم واشیگم  یمگه نم-

 . دیرو گز نشیپا لب

 !دیببخش یوا-

 آروم صحبت کن. -

 اش رو بگو. هیباشه. بق-

 تر آوردم و ادامه دادم.  نی رو پا صدام

  یاتفاق ی ل یخ  ینبود. همه جا گرد و خاک بود ول ی چیاون جا ه  یمن قبال رفته بودم طبقه سوم ول-
 ده؟  یم یچه معن نی بردن اون جا. ا شیاتاق رادمهر رو چند روز پ

 ده؟  یم یچه معن-

 بهش رفتم و آروم تو سرش زدم.  یچشم غره ا دوباره

  یکه تا وقت دنیم؟ خب معلومه! اون ها ترساتاق رادمهر رفته طبقه سو ییهویخنگ! به نظرت چرا -
 . ارهی از کارهاشون سر در ب یچشم کارمند هان، کس یجا جلو نیا
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که  یچونه اش گذاشت و تو فکر فرو رفت. کم کم چشم هاش گرد شد، طور  ریدستش رو ز کایال
 دهنش گرفت.  یو جلو  دیچونه اش کش ری زد. دستش رو از ز یم  رونیداشت از حدقه ب 

 ... یعنی...یعنی-

 تکون دادم. د یرو به نشونه تا  سرم

دختره که اسمش سحر بود   هیطبقه سوم بودم؛  شیپ قهیکه تو ذهنته. من چند دق یز ی آره، همون چ-
 .بو داره یادیز هیقض نینذاشت برم داخل اتاق رادمهر. به جون خودم ا

 کرد.  زیهاش رو ر چشم

 ؟ی کار کن یچ یخوا یم-

توش   یکه خستگ  یگذاشتم و با لحن میشون یپ یداغ کرده بود. دستم رو رو می شونی. پ دمیکش یپوف
 زد گفتم:  یموج م

 دونم!  یدونم، واقعا نم  ینم-

 شد.  رهی نقطه نا معلوم خ هیو به  دیبه چونه اش کش یدست

 

 . میراه حل بود هیدر سکوت گذشت و هر دومون به فکر  قهیدق چند

 که انگار چراغ مغزش روشن شده بود سکوت رو شکست و گفت:  کایال

 دونه؟ یرو نم هیقض نیبه جز من و تو که ا یا گهیَکس د-

 به خودم گرفتم.  یمتفکر  حالت

 نه. فقط من و... -

 افتادم و ادامه حرفم رو قورت دادم. ثمیم ادی تازه

 نه. ایبگم  کا یداشتم که به ال شک
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 : د یبا تعجب پرس کایرفتم که ال یار م ذهنم داشتم با خودم کلنج  یتو

 ؟ یتو و ک -

 دست داره. هیقض نیهم تو ا ثمیشک ندارم م-

 ابروش رو باال انداخت.  یهر دو تا کایال

 ؟ یدون ی!؟ تو از کجا مثمیم-

باز   مهیدر اتاقش ن یتو، رفتم بهش در مورد پرونده ها بگم ول شیپ  امیکه ب نی. چون قبل از اثمیآره م-
 یو نگران بود. آشفته بود و تند تند ال  یعصبان یکرد. حساب  یصحبت م   یبود و داشت با گوش 

ن  ی. بسادمی پشت در اتاقش فال گوش وا ست،یاون اطراف ن  یکس دمید یزد. وقت  یموهاش چنگ م
 . گفت یکه از طبقه سوم م دمیحرف هاش شن 

 گفت!؟  یم یچ-

 رن طبقه سوم. یگفت که امشب م یم-

 طور! نیکه ا-

 بگم؟  سیبه پل  دیبه نظرت با ،یال-

 . میاری ماجرا رو در ب یته تو دینه! دست نگه دار. خودمون با-

 ؟ یآب کنن چ  ریاگه بفهمن و سرمون رو ز  ؟یاگه بفهمن چ-

 که بفهمن. هوم؟  میدار یما هم انقدر احمقانه قدم بر نم-

 .کنه  یکار نم  گهیدونم! مغزم د ینم-

 . میدار ازیاثبات حرف هامون به مدرک ن یرفته؟ ما برا ادتی حسام رو   یحرف ها-

 تکون دادم.  دیکه نگاش کنم سرم رو به نشونه تا  نیا بدون
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مدرک هم واسه اثبات   هی یکه حت یبه حرف تو گوش بده در حال  سی پس انتظار نداشته باش پل-
 گم؟  یدرست م ؛یحرف هات ندار 

 تکون دادم. دیرو دوباره به نشونه تا سرم

شرکت رو   یسوراخ سنبه ها  دیبا میتون  یکه م یی. تا جا میکه مدرک جمع کن نهیپس قدم اول ا-
 .ثمی اتاقه م میبر دیبا . ما هر طور که شدهمیبگرد

 هام گرد شد. چشم

 ؟یاما چطور -

 باال انداخت.  یا شونه

.  میگرد یاتاقش رو م  میر یم  یواشکیرفت  رونیروز که از اتاقش ب هی میکن  ینداره. صبر م یکار -
 چطوره؟ 

 ثم؟یتو اتاق م میهمه کارمند بر نیچشم ا یجلو یچطور  یول  هیفکر خوب-

 کرد و تو فکر فرو رفت.  زیهاش رو ر چشم

 به سرش زد.  یفکر  هوی

 .میر  ی! شب مدمیفهم-

 . میجا باش نیشب ا میما که اجازه ندار-

 . میجا نیبفهمه ما شب ا یکس دی ! خب نبایچقدر خنگ-

 بهم زد.   یچشمک

 . ریرو دست کم نگ کاینگران نباش. ال -

شد،   یخالصه م  زیچ هی یفکر فرو رفتم. اون روز ها افکارم دست خودم نبود. افکارم فقط و فقط تو تو
 طبقه سوم!



 فرار از واقعیت 

63 
 

 . میدیو به کارمون رس مینگفت یز یچ گهید

 داشتم.  یدیشد جهی و احساس سرگ  دیکش یم  ریباز ت  سرم

 یاز داغ کم هیآب  یبه صورتم زدم. خنک یرفتم و آب  یبهداشت سیساعت بعد به سمت سرو چند
 رو کم کرد.  میشونیپ

 و به عقب برگشتم. دمیکش یکوتاه غی. ج دمیرو پشت سرم د ثمیم نهیآ یرو باال آوردم و از تو سرم

 طلبکارانه بهم زل زده بود.   یو با حالت سادهیوا  یبهداشت سی در سرو یجلو نهیبه س دست

 دادم و با ترس بهش زل زدم. هیپشتم تک وارید به

اون دور   یبه اطراف انداخت تا مطمئن بشه کس  ینگاه  میکه در رو ببنده ن  نیبرگشت و قبل از ا ثمیم
 . ستیو بر ن

 جلوم تکوت داد. دیشد انگشتش رو با تهد یم  کیکوتاه بهم نزد یکه با قدم ها  یحال  در

 ؟ید یشن  یچ یبود سادهیپشت در وا یبگو وقت-

 .دنیلرز یم  تی با عصبان شی نیب  یهاش به خون نشسته بود و پره ها چشم

 کلمه هم حرف بزنم. هیتونستم  یخشک شده بود و نم دهنم

 .دمیلرز  یقفس داشتم م یپرنده تو  هیکم شد و من مثل  یل یخ  فاصلمون

که اون لحظه  ثمیتونستم از دست م یشد و م  یباز م واری. کاش ددمیپشتم چسب  واریتر به د شیب
 بود فرار کنم.  یزخم  ریش هیمثل 

 . دمیتر به خودم لرز شی که ب  دیکوب واریبه د  یمحکم مشت

 .د یپشتم لرز واریداد زد که حس کردم د یطور 

 ؟ید یشن  ی! بگو چیلعنت-

 در چرخونده شد اما قفل بود.   رهیلحظه دستگ همون
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 از پشت در صداش زد. ینفر با نگران  هی

 ! حالتون خوبه؟ یدیسع یآقا-

 خورد. یبه صورتم م  شی عصب  یها نفس

 که سرش رو کامل به عقب برگردونه داد زد. نیبدون ا ثمیم

 تا خفتون نکردم.  نیجا دور ش  نیاز ا-

 .ومدیاز پشت در ن  ییصدا چیه گهید

 به خون نشسته بهم زل زد. یبا چشم ها  دوباره

 گفت:  یز یآم دیتهد یآروم ول  ینشه. با صدا لیکرد لحنش دوباره به داد تبد یم یسع

 ؟ یدیشن ی اون روز چ دمیازت پرس ؟یالل-

 فرار نداشتم.  یبرا  یراه چیمن ه گهیداد. د هیتک واریدستش رو هم به د یکی اون

 خورد.   یبه صورتم م  شیعصبان  یها نفس

 

 کتش در آورد و به سمتم گرفت.  بیرو از ج  ییچاقو

 به خون نشسته اش نگاه کردم.  یدستش بعد به چشم ها یتو یزده اول به چاقو  وحشت

کردم. نفسم بند اومده بود و داشتم از  یپوستم حس م یرو رو شی زیرو کنار گردنم گذاشت. ت  چاقو
 .دمی لرز  یترس به خودم م

شدن رو   یم یگونه هام جار  ی شک هام که روا یسی تونستم داد بزنم و کمک بخوام. فقط خ  ینم
 کردم.  یحس م
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که بهت قول  میُبرم. اونقدر هم تو کارم حرفه ا یچاقو م  نیجا سرت رو با هم ن ی هم ینزن یاگه حرف -
تو رو کشته! پس به    یک یو حت یجنازه ات کجاست، چرا ُمرد ،یمرد ینفهمه چطور  یدم کس یم

 . یو حرف بزن ینفعته زبونت رو بچرخون

کردم پاهام تحمل   یزدم و حس م  یکردم که ولم کنه. نفس نفس م  یچشم هام ازش التماس م با
 وزنم رو ندارن. 

. هر چه قدر فشار  دیکوب  یم نمیقفسه س واریلحظه هم آروم و قرار نداشت و تند تند به در و د هی قلبم
لحظه حس   هیکه  ییشد تا جا  یتر م  شی شد، لرزش پاهام هم ب یتر م  شی گردنم ب  یچاقوش رو
 شد! یچ  دمینفهم گهیو د دیدور سرم چرخ ای کردم دن

... 

اما   رمیصورتم بگ یبه صورتم، چشم هام رو محکم فشار دادم و خواستم دستم رو جلو  یبرخورد نور  با
 نداشتم.  ییروین چیه

 کرد.   یم تی سقف بود چشم هام رو اذ یکه رو یآروم چشم هام رو باز کردم، نور المپ  آروم

 .نمیعادت کردن و تونستم اطرافم رو درست بب  طی گذشت تا چشم هام به نور مح  قهیدق چند

 دستم داشتم. یرو یف ی و احساس سوزش خف دیکش  یم ری ت سرم

ُرم نصفه باال ینگاه  سرم انداختم. یبه س 

 ولو شدن. نیزم یدستش رو  یتو یها سه یک دید داریوارد اتاق شد و تا من رو ب   کایال

 داد زد. هراسون

 به هوش اومده.  نیای پرستار! پرستار! ب-

 وارد اتاق شد.  عی زن الغر و قد بلند بود سر هیکه   پرستار

 .دیبه سمتم دو یبا خوش حال   کایال

 .یشکرت! باالخره به هوش اومد ایخدا-
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 . رمی نداشتن که ازشون کمک بگ ییروی ن چیاما دست هام ه نمیخواستم بش یم

 رو کنار زد.  کایال  پرستار

 کنن.  نشونیمعا  انیبه دکتر بگم ب  دیبا-

چشم هام انداخت و با دقت به مردمک   یکه دکتر وارد اتاق شد. نور چراغ قوه رو تو دینکش یطول
 چشم هام نگاه کرد. 

 گفت:  کایکرد رو به ال ادداشتی رو  ییها زیکه چ نیاز ا بعد

 بهش وارد شده.   یشوک عصب هیحال دوستتون خوبه. فقط فشارشون افتاده بوده و -

 داد. رونی نفس حبس شده اش رو ب  کایال

 رو به من ادامه داد.  یبا لحن جد دکتر

 . نین یب یم یجد  ی! و گرنه صدمه هانیدور باش یاز فشار و تنش عصب نی کن یسع-

 هام رو به نشونه باشه بستم و باز کردم.  چشم

 . نیتر استراحت کن  شی ب نی کن یکنن. سع یم قیآرام بخش براتون تزر هیالن پرستار ا-

 گفتم:  کایو رو به ال  دمیکش یرفت. پوف   رونی آرام بخش از اتاق ب قیبعد از تزر  پرستار

 .نمی کمک کن بش ،یال-

دستش رو هم پشت کمرم   یکیکه سرم رو بلند کرد اون   نیسرم گذاشت، بعد از ا ریدستش رو ز کایال
 گذاشتم و بلندم کرد.

 داغم گذاشتم.  یشونیپ  یتخت نشستم و دستم رو رو یرو

 چشم هام نگاه کرد.  یشد و تو خم

 اد؟ یپرستار رو صدا کنم ب  یخوا   یحالت خوبه؟ م-

 حرف زدن نداشتم و فقط سرم رو به نشونه نه تکون دادم. حوصله
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 تخت نشست.  یرو  کنارم

 سوزه؟ یم  یلیکار رو باهات کرده. گردنت خ  نیرسم که ا یرو م یعوض ثمی روز حساب اون م هی-

 اسم گردن رو آورد، تازه سوزش زخمم رو حس کردم.  تا

 بده! نهیآ هی-

 و به سمتم دراز کرد.  دیکش رونی مانتوش ب بیاز ج یا نهیآ  کایال

 هیبا   کای گردنم خشک شده بود. ال ینگاه کردم. خون رو نهیآ یرو گرفتم و به زخم گردنم تو نهیآ
 دستمال نم دار رد خون رو پاک کرد. 

 شد؟ یطور  نیشد که ا یچ نم،یگه بزنم گردنش رو قطع کنم. بب  یم طونهیدستش بشکنه! ش یاله-

کرد   دمیبودم بعدش هم با چاقو تهد سادهیکه چرا فال گوش وا نیکم بحثمون شد سر ا هی ،یچ یه-
 .دمی شن  یکه اعتراف کنم چ

 آروم به خودش زد.  یلیس هیگرد شد و  کایال یها چشم

 شد؟  یخاک به سرم! بعدش چ ،یوا-

 بهش رفتم. یغره ا چشم

 .گهیجا د نیبعدش هم اومدم ا !رهی گ یکه مرغ پخته خنده اش م یپرس  یاز آدم م ییسوال ها هی-

و رسوندتت   دهیبال رو سرت آورده خودش هم ترس  نیاست. خودش ا وونهیپسره رسما د نیا-
 . مارستانیب

 گرد شده نگاش کردم.  یباز و چشم ها مهیدهن ن با

 مارستان؟ یمن رو آورد ب  ثمی خود م ؟یچ-

چند تا از کارمند ها پشت در   دمیاومدم دنبالت. د ستیازت ن یو خبر  یکرد ری د دمید یآره. وقت-
 کنن.  یو دارن پچ پچ م سادنی وا یبهداشت   سیسرو
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 خب! -

رو کنار زدم و جلوتر اومدم که   هیبق عی اومد. سر یم یعوض ثمیاون م دادیداد و ب یاز داخل هم صدا-
نگران شده  یحساب  ثمی. مختیر ی و خون از زخم گردنت م یبود ثمیبغل م  یدر باز شد. تو تو هوی

  نشیماش ار برد بعد سو  نیبا سرعت تو رو از پله ها پا ثمی زدم. م یاسمت رو صدا م  غیبود. من با ج
 .مارستانی کرد و رسوند ب

 آورده بود!؟ مارستانی من رو بغل کرده و ب ثمیآوردم! م یداشتم شاخ در م دم یکه شن ییها زیچ از

 خواست من رو بکشه!  یکه م اون

 افتاد.  ادمیکه بهم زده بود دوباره  یآخر  یرف هالحظه ح هی

 

ُبرم. اونقدر هم تو  یچاقو م نی جا سرت رو با هم  نیهم  ینزن یاگه حرف  ؟ین یب  یچاقو رو م  نیا》
  یو حت یجنازه ات کجاست، چرا مرد  ،یمرد ینفهمه چطور  یدم کس یکه بهت قول م میکارم حرفه ا

 《.یو حرف بزن  یتو رو کشته! پس به نفعته زبونت رو بچرخون یک

  الشیخ  یو ب  یطبقه سوم بردار  یماجرا نی. بهتره دست از استیبر دار ن یشوخ  هیقض نیا اناید-
 کنم. ی. خواهش م یبش

 زدم.   یپوزخند

 بشم! الیخ  یلحظه فکر کن من ب هی-

 

 تو هم رفت.   کایال یها اخم

بابات جونت در    یجا هم به خاطر طلبکار ها  نی. تو تا همهیآدم خطرناک  ثمیدختر!؟ م یفهم  یچرا نم -
بشه؟ که باز هم جونت   یکه چ یباز کن  یبچه دزد هیقض نیخودت رو تو ا یپا  یخوا یخطره. حاال م 

 کنه؟   یاصال مخت کار م ؟یرو به خطر بنداز 

 گوش کردم.  کایمادر بزرگانه ال یها حتیچونه ام گذاشتم و به حرف ها و نص ریرو ز دستم
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 به خودش گرفته بود ادامه داد.  یعاقل  افهیکه ق یحال  در

تمومش کن بره. شتر   گهیافته! تو هم د یم ییاصال به ما چه که تو اون شرکت داره چه اتفاق ها-
 ! یدیند یدید

 تموم شد؟ -

 کرد. نازک  یو پشت چشم دیکش یپوف

 .ید ینم  تی مطمئنم اندازه سر سوزن هم به حرف هام اهم یآره تموم شد. ول -

 دیشم. حاال هم با ینم هیبدم ول کن قض  ریگ یز یبه چ ی. من وقتیال یشناس  یتو من رو خوب م-
  ونهیقتل در م هی ی. پاهیمعصوم چ یبا پرونده طبقه سوم و اون بچه ها میو مر  ثمیبفهمم که ارتباط م

 دونه قتل!  هیتر   شی هم ب دیشا ؛یال

  رونیکمپوت ازش ب هیرو برداشت و  نی زم یولو شده رو یها سهیک دیغر ی لب م ری که ز یحال  در
 آورد. درش رو باز کرد و کمپوت رو به سمتم گرفتم. 

.  یر یکمپوت رو بخور به کم جون بگ نیا ریکار آگاه دوستم. بگ هیدونستم با  یهمه سال نم نیباشه. ا-
 وست استخون!پ یشد

 زد وارد  یکه نفس نفس م   یدر حال الدیلحظه م همون

زد   یتوش موج م  یکه نگران یشد. تا چشمش به من افتاد شوکه شد و به سمتم اومد. با لحن  اتاق
 گفت: 

 انا؟ یحالت خوبه د-

اول به چشم هام و بعد به گردنم نگاه   یجاش نشست. با نگران الدیاز گوشه تخت بلند شد و م کایال
 نشه گفت:  لی کرد به داد تبد یکه کنترل م  ییبه هم گره خورد و با صدا تیرد. ابروهاش از عصبان ک

 . ارمیبال رو سرت آورده!؟ بگو تا برم جنازه اشو واست ب   نیا یکدوم آشغال-

 مفصله. انشی جر هیقض نینشده. ا میزی ! من خوبم، چالدیآروم باش م-
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 ادامه دادم. عیگردنم پرت کنم سر یرو از زخم رو الدی که حواس م نیا واسه

 ... میکن یکه کار م  یکه تو اون شرکت میمتوجه شد کایمن و ال  نیبب -

 . دیبود وسط حرفم پر سادهیوا الدیکه پشت سر م  کایال

 کن.  فیاول کمپوتت رو بخور بعدا تعر ایب-

 م.نگاه کردم با حرکات ابرو بهم فهموند که ادامه ند کای به ال یوقت

 که منتظر ادامه حرفم بود گفت:  الدیم

 اش!  هیخب، بق -

 بگم؟ یز ی چ الدیذاشت به م یچرا نم  کایادامه حرفم رو جمع کنم. ال دیبا یدونستم چطور  ینم

 تته پته گفتم. با

 که...  می دی... فهممیدی...فهمیرا...راستش من و...ال -

 . دیرس  یحرفم به ذهنم نم  لیواسه تکم یکلمه ا چیکردم. ه یمکث

 کردم؟  یکه زده بودم رو جمعش م یگند دیبا ی. حاال چطور کایلعنتت کنه ال خدا

 شده؟ یبفهمم چ ید ینم  حیتوض ی چرا درست و حساب  انا؟ید نیدیرو فهم  یچ-

 کرد.  لی جلو اومد و حرف من رو تکم  کایال

  نیپا یر ی شده و اعداد و ارقام فروش به حد چشم گ یکه چند تا از پرونده ها دست کار  میدیما فهم -
اون و مسئول فروش به وجود اومد که به  نیب  یجزئ   یر ی درگ هیو  دیرو زود تر فهم نیا انایاومده. د

 . دیجا کش نیا

 تخت بلند شد.  یکرد و از رو  یاخم الدیم

 .میکن  تی ازش شکا د یبه تمام معناست! با ی وانر هیکار رو کرده  نی که ا یکس  ؟یچ یعنی-

 . زهیرو بهم بر یهمه چ الدیقرمز شده بود و هر لحظه امکان داشت م  یبد جور   تیوضع
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پام  گهیذاشت د یشد. اون وقت عمرا نم  یکردم قتل انجام م  یکه کار م یشرکت یبود بفهمه تو یکاف
 رو اون جا بذارم.

 . الدیشلوغش نکن م یخود ی. بست ین یز ی آروم باش چ-

 زد. یپوزخند تی عصبان با

 آروم باشم؟ مسخرست! یگردنت، اون وقت انتظار دار   ریاون چاقو گذاشته ز-

 زدم.  یلبخند ارمیدر ب یرو از اون همه نگران الدیکه م نیا یبرا

 من خوبم، انقدر من نگران نباش. -

 

 شم هام زل زد.کنار تختم نشست، دست هام رو تو دست هاش گرفت و به چ دوباره

 ! انایتونم نگرانت نباشم د  یمن نم-

 . یمراقبم باش  یبخوا شهیهم ستمی. من که بچه نیتون یچرا م-

 ... یتو زخم یول-

  یایدارم. اگه تو ب ازیمن به اون کار ن  ؟یفهم یم الد،یدارم م از یمن به اون کار ن   یشدم. ول   یآره زخم-
 ! نیدم. هم  یشه. فقط من کارم رو از دست م  یدرست نم  یچ یه یشرکت و جنگ به پا کن 

 دم.  یباباتو م یها یکنم و بده   ی. خودم شبانه روز کار میکار کن ستیالزم ن گهیتو د-

 مشکالتم رو حل کنم.  دیدونم چطور با ینه من! من خودم م یباش   ضتیبه فکر مامان مر دیتو االن با-

 داد در اتاق رو بست و گفت:  یم ما گوش یکه تا اون موقع فقط داشت به بحث ها  کایال

 رو سرتون.  نی رو گذاشت مارستانی! چه خبرتونه؟ ب سیه-
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تونستم از چشم هاش بفهمم که ازم  یموهاش زد. خوب م  یال یکه آشفته بود چنگ یدر حال الدیم
 دلخور شده بود.

سر به هوا   جهی که نت فتهیمن ب یبرا  یاتفاق بد هیکرد قراره   یبود، فکر م یاون طور  شهیهم اخالقش
 بودن خودمه.

 گفت:  یگرفته ا یتخت بلند شد و با صدا یرو از

 . فقط مراقب خودت باش. یهر طور راحت -

 بستم و باز کردم. دیهام رو به نشونه تا چشم

 و گفت:  دیجو رو عوض کنه با ذوق کف دست هاش رو به هم کوب نکهیا یبرا  کایال

 .ارن یبرامون ب  تزایدرست شد! زنگ بزنم سه تا پ یهمه چ گهیخب د-

 ؟ یش  یمرخص م یبرم. تو ک  دیبا گهی، من دخواد  ینه نم-

ُرمم انداختم که   یکوتاه نگاه  کمش مونده بود. هیبه س 

 دونم. ینم-

ُرم و   هی کایال  انداخت.  الدینگاه به م هینگاه به س 

ُرمش تموم شد م یدکترش به من گفت وقت-  ص بشه.تونه مرخ یس 

 داد ناراحته گفت:  یکه نشون م یبا لحن الدیم

 دنبالت.   امیباشه، پس شب م -

 رم.  یخواد، خودم م   ینه نم-

 باال انداخت و به سمت در رفت. یا شونه

 گفت و در رو بست.  یلب خداحافظ ریز

 چشم هاش رو تنگ کرد. کایال
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 بود؟ ختهیچرا انقدر پکر و به هم ر نیا-

 دونم. ینم-

 : دمیشده بهش نگاه کردم و پرس   زیر یچشم ها با

 بگم؟  یز یچ  الدیبه م  یچرا نذاشت-

ذاره پات   ی شه، م  یانجام م ییقتل و آدم ربا یکن  یکه کار م یاگه بفهمه تو شرکت  الدیم یکن  یفکر م-
 اون جا؟  یرو بذار 

 نکردم.  میقا الدیرو از م یز یمن تا حاال چ  یذاره. ول ینه نم-

 . ختیر یبه هم م یهمه چ یگفت  یبهش م یز یکنه. اگه چ یمورد فرق م  نیا-

  یچاره ا یاز دستم ناراحت شده بود ول  الدیدونستم م یچشم هام اومد. م یجلو  الدیدلخور م  افهیق
 نداشتم.

  ینیتن سنگ هی. حس کردم هر کدوم از پلک هام اندازه دمیو چشم هام رو مال  دمیکش یا ازهیخم
 داشتن.

 هم گذاشتم. بالفاصله خوابم برد.  یو پلک هام رو رو دمیجام دراز کش  سر

 . میتا به خونه برگرد  میشد نی سوار ماش کای مرخص شدم و با ال مارستانیکه شد از ب  شب

 زنگ هم بهم نزد. هی یو حت ومدیدنبالم ن  الدیم

 شدم.  رهیخ  کیدادم و به جاده تار هیتک  شهی. سرم رو به شمیراه هر دومون سکوت کرده بود تو

افتاد؟ چند تا بچه معصوم رو تا حاال کشته  یتو طبقه سوم م ییبود؟ چه اتفاق ها یچ  تیواقع
 بودن؟

 رسوند؟  مارستانیکردن، من رو به ب  دیچرا بعد از تهد ثمیم

 درستش کنه. دیدونست چطور با یپازل گم شده و نم کهیهزار تا ت  نیرو داشتم که ب یکس  حس
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 توجهم رو جلب کرد.  کایال یصدا

 ؟ یکن  یبه طبقه سوم فکر م یدار -

 رو ندادم. حوصله حرف زدن نداشتم.  جوابش

  گهیبودن که د ادیداخل مغزم اونقدر ز ینشنوم. صداها ییصدا چیخواست ه یوقت ها دلم م  یبعض
 ذاشتن.   ینم رونیب  یصداها یبرا یفرصت 

 رو عوض کرد و گفت: دنده   کایال

 م؟ یبخور تزایپ میبر یخوا یم-

 که نگاش کنم گفتم: نیا بدون

 خونه.  مینه، فقط بر-

 تر کرد.  شی رو ب   نیلب گفت و سرعت ماش   ریز یا باشه

 .میدیبعد به خونه رس قهیدق چند

 شده بود.  نیسنگ یکردم سرم حساب  یم  احساس

 رو باز کرد و شروع به غر زدن کرد. خچالیدر  کایال

 مرغ ها رو خورده؟ نیا یک-

 من!-

 گفت:  ینازک کرد و با لحن بچه گونه ا یچشم پشت

 اون ها مال من بودن!  ؟یچرا اون ها رو خورد-

 . ری رم بخوابم، شب بخ یمن م-
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 تختم افتادم. ی اتاق رو بستم و رو در

  یوقت بود آهنگ گوش نداده بودم و دلم برا یل یسرم گذاشتم و به سقف زل زدم. خ ری هام رو ز دست
 آهنگ هام تنگ شده بود.

 کردم.  یشادمهر رو پل  یاز آهنگ ها یکیگوشم گذاشتم و  یرو تو میهندزفر

 کنم  دایتو رو پ  دیبا《

 ست ی ن ری هنوزم د دیشا

 ی ول یساده دل کند تو

 ست ین  ری تقص یب  ریتقد

 ی من تابهیب  نکهیا با

 ی زن یمنو خط م  بازم

 کنم دایتو رو پ دیبا

 یبا خودت هم دشمن  تو

 جمله مثل من  هیبا  یک

 تونه آرومت کنه یم

 آخر از  یلحظه ها اون

 کنه مونتیپش رفتن

 شهر سرد   نیاز ا رمیدلگ

 عبور  یب یکوچه ها نیا

   یکن ی به من فکر م یوقت
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 》از راه دور... کنمی م حس

... 

 گفت:  یدستش رو به کمرش زد و با لحن طلبکارانه ا هی کایال

 . یکن  ی! امروز نوبت تو بود رانندگیزن  یکلک م  یدار  اناید-

 گذاشتم و ملتمسانه نگاش کردم.  نیسقف ماش یرو رو دستم

 کنم؟  یمن رانندگ  یبذار  ادیاومدم. چطور دلت م مارستانیمن تازه از ب  ،یال-

 ! یاومد مارستانی از ب شیهفته پ هیتو -

 . ادیکن من خوابم م یبار هم تو رانندگ  نیا ،یبا معرفت  ،ی تو که انقدر خوب ،یال-

 بامزه شده بود. شهیمثل هم افشی خورد و ق یم  حرص

 نازک کرد. یو پشت چشم   سادیوا نهیبه س دست

 ؟ یزن  یحرف ها رو م نیا یکه دار  هیمگه من گوش هام مخمل-

 کردم خودم رو مظلوم نشون بدم.  یسع

 .دی کش یکرد و پوف  یمکث

 !ی ش  یها م یقطع  نخاع  ه  ینکن، شب یطور  نی رو هم ا  افتیکنم. ق ی م یباشه، من رانندگ-

 . دمیرو د  ینکیهمون مرد ع کای کردم و خواستم سوار بشم که از پشت شونه ال یبلند خنده

 ! دیچسب ن یاز صورتم محو شد و پاهام به کف زم خنده

 تونستم پلک بزنم.  ینم یبکنم. حت یحرکت چیتونستم ه یمن نم یسوار شد ول کایال

 و بهم زل زده بود. سادهیمن وا یمرد با صورت سوخته چند متر اون طرف تر، درست رو به رو  همون

 . دیچرخ  یدور سرم م ایهم لرزش دست هام شروع شد و احساس کردم دن  باز



 فرار از واقعیت 

77 
 

 !گهیسوار شو د اناید-

 شد. ادهیپ  نیاز ماش دیاز من نشن یجواب یوقت  کایال

 ؟ یش  یچرا سوار نم -

 .نمی نتونستم اون مرد رو بب گهیکه د سادیجلوم وا یطور  کایال

 کنار!  ایب-

 مثل خنگ ها بهم زل زد. کایال

 هیثان هیاما نبود! در عرض   نمشیطرف و اون طرف کردم تا بب نینوک پاهام رفتم و سرم رو ا یرو
 شده بود! بیغ

 . دمیکوب می شونیکف دستم به پ با

 ؟ یکن  یکجا رو نگاه م انا؟یشده د یچ-

 . دیرو ند یکس  یبه عقب برگشت ول کامل

 ده؟ی پر یطور  نیکه رنگت ا یدید یخب بگو چ -

 گفتم:  یلحن کالفه ا با

 . دمشیبازم د-

 برگشت و گفت:  دیند یز یچ ی دوباره سرش رو به عقب چرخوند، وقت کایال

 ! یگ یم  یفهمم چ یمن نم  ؟یدیرو د یک-

 گم بهت.   یم نی تو ماش نیبش-

  یخفه ا نیدهنش گذاشت و ه  یکه تموم شد دستش رو جلو یماجرا رو براش کردم. وقت تمام
 .دیکش

 خطرناکه! یل یآدم خ نی ا ؟یچرا زود تر نگفت-
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 و دست هام رو مشت کردم.  به هم فشار دادم  تیهام رو از عصبان  دندون

 . میرو روشن کن بر  نی. ولش کن. ماشستیمهم ن یدونم خطرناکه ول  یم-

 به رو به روم زل زدم.   تی عصبان با

 هم که مثل من کالفه بود گفت:  کایال

 ؟ ینیچشم هاش رو بب  یتونست-

 زده بود. یدود نکی ع شهیمثل هم-

 ه؟ی! اون دنبال چ بهیعج -

 دونم، حتما دنبال جنازه منه.  ینم-

 رخم نگاه کرد. میبه ن  تی عصبان با

 ! انای دهنت و ببند د-

 دادم و چشم هام رو بستم.  هیسرم رو به پنجره تک  دم،یکش یپوف

 باباته.  یاز طلبکار ها یک یشک ندارم -

 ثمیم یگفت اون مرد از آدم ها  یبهم م یحس هیبابا شک داشت اما  یبه طلبکار ها کای که ال نیا با
 بود.

 زد افتادم.  یم یبا گوش  ثمیکه م یی بودم و حرف ها سادهیفال گوش وا ثمیاون روز که پشت در م ادی

 》شناسنت!  یچون حتما م یار یرو در ن نکتیخوبه، فقط مراقب باش ع خب《

 شد.  ذهنم تکرار یجمله بار ها و بار ها تو اون

 خواست؟  یم یبود؟ از من چ  یفرستاد؟ اون دنبال چ یاون مرد رو دنبالم م  دی با  یچ یبرا  ثمیم یول
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 ؟ یخوب اناید-

تونستم فکر کنم. مغزم قفل   ینم یعن یفکر کنم،  یز یخواست به چ یندادم. اون لحظه دلم نم یجواب
 شده بود.

 . میسادیدر شرکت وا  یبعد جلو قهیدق چند

اما از ترسم   دیاومد و حالم رو پرس دنمیبار به د هیبودم. رادمهر  دهیرو اصال ند ثمیهفته م هیاون  یتو
 نگفتم. فقط بهش گفتم فشارم افتاد و از حال رفتم. ثمیاز م یز ی هم نزدم و چ کیج

 به بدنش داد.   یو کش و قوس دیکش یا ازهیخم کایاز چند ساعت کار کردن، ال بعد

 کرده.  یاآخ که چه قدر دلم هوس چ-

 به سمتمون اومد. یچا ینیس هیخدمتکار ُمسن  شرکت، با  ،یفرهاد یلحظه آقا همون

 گفتم:  کایزدم و رو به ال   یپوزخند

 !یخواست یم گهی د زیچ هیکاش از خدا -

 . دیو خند دیکوب شیشونیکف دستش به پ  با

 رو جلوش گذاشت.   کایال ی اول چا یفرهاد یآقا

 آقا فرهاد!   یخسته نباش-

 زد.  یلبخند

 ممنون دخترم. -

 من رو هم جلوم گذاشت و رفت.  یچا

 و خوندمش.  دمش یکش  ینعلبک  ری از ز عیزده بود. سر  رونیب  یکاغذ از گوشه نعلبک  کهیت هی

 》اتاق من! ای ب  《بود: نوشته

 کاغذ رو تا کردم و تو فکر فرو رفتم.  آروم
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 که متوجه جا خوردنم شده بود گفت:  کایال

 دستت؟  یتو هیچ نیا-

 گفتم:  رمی ام رو از رو به روم بگ  رهی که نگاه خ نیا بدون

 برم.  دیبا-

 !؟ یبر  دیکجا با-

 ! ثمیاتاق م-

 ؟یواسه چ-

 برم. دی. فقط باکایدونم ال ینم-

 رفتم.  ثمیباشم به سمت اتاق م کایاز سمت ال  یا گهیکه منتظر سوال د نیا بدون

 .ثمیمخوف و مرموز؛ درست مثل خود م یجا هیراهرو بود.  یانتها ثمیم اتاق

رو چرخوندم و   رهیدستگ دمینشن یجواب  ی. دوباره در زدم، وقت ومدی ن ییصدا ی تقه به در زدم ول چند
 وارد اتاق شدم. 

اتاق رو پر    گاری. دود سدیکش یم گار یپشت به من نشسته بود و س یصندل  یمرد با کت و شلوار رو هی
 قدم هم داخل اتاق نذاشته بودم.  هی یبود و حت  رهیدستگ یکرده بود. دستم هنوز رو

 تو!  ایب-

 قدم به داخل گذاشتم. هی

 در رو هم پشت سرت ببند! -

کرد که انگار پشت سرش رو   یرفتار م  یطور  یول  نهیتونست من رو بب یبود. اون که نم  بیعج برام
 ! نهیب یم

 .سادمیکلمه حرف بزنم همون جا کنار در وا هیکه  نی رو بستم و بدون ا در
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 رخش زد. می. از جاش بلند شد و نور از پنجره رو به روش به ندیبه سمتم چرخ یصندل یرو

 رو بهم دوخت.  شی شگیمرموز هم یقدم جلو تر اومد. نگاه ها هی

 

که هر وقت همه   یداشتم. همون حس یب یشد اما باز هم حس عج  ینم دهیدصورتش  یتو  تیعصبان 
 . دمید یرو م ینک یکه اون مرد ع  یمثل زمان  قایاومد؛ دق یبرام مبهم بود سراغم م زیچ

 یدونستم اگه به چشم هام نگاه کنه ترس رو تو یشدم. م رهی خ نی دهنم رو قورت دادم و به زم آب
 بفهمه!  یوقت کس  چیخواستم ه  یکه نم یز یکنه، چ یوجودم حس م

 به گوشم خورد.  زشیپوزخند تمسخر آم یصدا

 ؟ یکش ینکنه خجالت م  ن؟یپا  یچرا سرت رو انداخت-

کرده بود ازش  که باهام  یکندم. نکنه انتظار داشت به خاطر کار  یپوست لب هام رو م  تی عصبان با
 گردنم بود. یزخم چاقوش رو یتشکر کنم؟ هنوز جا

 رو باال برد.  صداش

 ؟یمگه الل-

 باال آوردم و دستم رو مشت کردم.  تی رو با عصبان سرم

 سر من داد نزن! -

 و دست زد.   دیتعجب خند با

 ...یکه نم  یف یضع یجوجه  هیکردم فقط  یفکر م  ؟ی از خودت هم دفاع کن ی! پس بلدنیآفر-

 حرفش رو قطع کردم.  یهم فشار دادم و با لحن محکم  یهام رو با حرص رو دندون

 ! ستمین فیمن ضع-

 زد.  یکج  لبخند
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 لرزه؟  یچرا دست هات م  یستین فیاگه ضع-

 مانتوم فرو بردم.  بی ج  یهام رو تو دست

 لرزه؟  یچرا دست هام م یجا تا ازم بپرس   نیا یمن رو ک شوند-

شلوارش فرو کرد و چند قدم بهم   ب ی لب هاش بود. دست هاش رو تو ج یرو  یز ی تمسخر آم  پوزخند
 شد.  کینزد

 ؟ی کرد یم  یچه غلط یجا تا ازت بپرسم اون روز پشت در اتاقم داشت  ن ینه. تو رو کشوندم ا-

 دهنم رو به زور قودت دادم. آب

 !یچ چی...هچیه-

 در آورد و کف دست هاش رو بهم نشون داد.  بشی هاش رو از ج دست

 پس راستش رو بگو.  ،ی ! چاقو ندارم که ازم بترسنیبب -

 ابروم رو باال انداختم.  ی تا هیزدم و   یپوزخند

 ترسم. ینم یچ چیمن از ه-

 گفت:  هیبه سر تام انداخت و با کنا ینگاه

 مشخصه!-

رادمهر و بگم معاونش چه    شیتونم برم پ یاالن م نیکه هم یدون  یم ؟یخوا یم  یتو از جون من چ -
 !؟هیفی آدم کث

 کرد. دنیبلند شروع به خند  بلند

 ؟ یکن  یکار  نیتو!؟ تو همچ -

 دوباره خنده اش اوج گرفت.  و

 گفتم:  یلحن جد با
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 کنم. ی کار رو م  نیبله، من ا-

 .یبذار   رونی اتاق ب نیپات رو از در ا یالبته اگه بتون-

 هم رفت. یهام تو اخم

 ه؟ یمنظورت چ-

که خودت رو به   نهیحالت دوم ا ،یکه واقعا خودت خنگ  نهیدو حالت وجود داره. حالت اول ا نیبب -
 . حاال خودت بگو کدومش درسته؟یزد یخنگ

 . یفهم  یرو مو به مو گذاشتم کف دست رادمهر اون وقت م   دمیکه شن یهر چ یکدوم. وقت  چیه-

 ابروش رو باال انداخت.  یو دو تا  سادیوا نهیبه س دست

 !یدینشن یز یچ  یتو که گفت-

 . دمیکه همه حرف هاش رو شن  د یزد و فهم یدست هیکرد! اون به من  خی تنم

 گشتم تا حرف بزنم. انگار همه کلمه ها از ذهنم فرار کرده بودن. یمغزم دنبال کلمه ها م یتو

 با تته پته گفتم:  یاز مکث نسبتا طوالن بعد

 که... نهی ..که...ا.نهیمنظورم...ا-

که  یاون موقع یهمشون تحت نظر منن. حت یداره و خوبه که بدون نی شرکت دورب نیا یهمه جا-
 نیا ی تو هیبق  نی. تمام حرکات تو و همچن ییدونستم اون جا یم یبود سادهیپشت در اتاقم وا

 دونم کجاست!  یکه فقط من م یتور یشه. مان ینشون داده م توریمان هیشرکت داخل 

 زد! یم  رونیهام داشت از حدقه ب چشم

 رو روشن کرد و ادامه داد.  گارشیدراز کرد. س  زی م ینشست و پاهاش رو رو  شیصندل یرو

ادامه اش رو   یندازن و فکر کنم بتون  یم رتیمن گ یکه پات به طبقه سوم برسه آدم ها نیقبل از ا-
 !یحدس بزن 
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 ؟یدر رو باز نکرد ادیب میمر  یا وقتو ت یپس چرا به حرف زدن ادامه داد -

 بهم انداخت.  یا هانه ی عاقل اندر سف نگاه

ر  هیو  یای زود م ای  ریدونستم د یچون م- شد. اگه پشت در   یبرام روشن م دیها با زیچ  یس 
و   یزد یاگه در م  یول یبو برده بود ییزهایچ هیپس از  یداد یو به حرف هام گوش م یستادیمیوا

 . یخبر نداشت   یچیپس از ه یشد یوارد م

 

 زد و ادامه داد. گارشیبه س یق یعم ُپک

 .یمتاسفانه از دسته اول بود-

 ام؟ ی م یدونست  یاز کجا م-

بود که روز اول   ن یرو بهم گفت. واسه هم زیتو به بار آورد اومد و همه چ یکه جلو یبعد از گند میمر-
 نه! ای  یخوره اهل دردسر باش  یم افتیبه ق نمی خواستم بب یاومدم تا باهات آشنا شم. م

 کرد.  یکوتاه  خنده

 ...فیدختر معصوم و ضع هی. من تو نگاه اول فقط یخورد انقدر کله شق باش ینم  افتیبه ق-

 ! ستمین فیمن ضع-

 !یحاال هر چ -

 کرد و ادامه داد.  یکوتاه مکث

کردم   یهم فکر م یتر از اون شیب  یلیخ  ؛یکله شق  دمیفهم یول  یباش  هیقض نیا ری گیکردم پ   یفکر نم-
 . یکله شق

 انداخت.  زیم یبسته پول رو هیرو باز کرد و   زشی م ریز یکشو
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  ییتو نیببره ا ییبو هیقض نیاز ا یکنم اگه کس یم دیدهنت رو بکش. بهت تاک  پ یو ز  ریرو بگ نیا-
نکن و   یسرکش  ی. پس اگه جونت رو دوست دار یکن  یخداحافظ  تیاز زندگ دیبا شهیکه واسه هم
 !یدیاز چشم خودت د یدید یگرنه هر چ

بودم   یکرد من آدم یانداختم. فکر م ثمیمطمئن م افهی نگاه به ق هیو  زیم ینگاه به دسته پول رو هی
 که با پول وسوسه بشم.

 زدم.  یو پوزخند سادمیوا نهیبه س دست

 !ثمیآقا م یاشتباه کرد میدنی من خر یاگه فکر کرد-

 . ختیبه هم ر افشیاون حرف ق  دنیشن  با

که صداش تا   دیکوب زی م یگوشه پرت کرد و کف دست هاش رو چنان رو هی تی رو با عصبان گارشیس
 هفت آسمون رفت!

 ؟ یهست ی! پس تو دنبال چیلعنت-

 .تمیفقط دنبال واقع ستم،ین  یچی دنبال ه ستم، یمن دنبال پول ن -

 لبش بود.  یرو  یمسخره ا پوزخند

 ه؟یچ  تیواقع  یکن ی! فکر می ت یپس تو دنبال واقع-

  یمعصوم هم رحم نم یبه بچه ها  یکه حت  نیشرف   یکه تو و اون همدست هات انقدر ب نهیا تیواقع-
مشت احمق پول   هیکرده! مغز هاتون زنگ زده و از کار افتاده. شما  وونهی. عطش پول، شما رو دنیکن

 . نیپرست

 بلند شد و داد زد.  شی صندل  یبه خون نشسته از رو یچشم ها با

 !نیهم  ؛یشد ری که از جونت س ییاحمق ترسو هیکه تو  نهیا تینه، واقع-

 ... یمن ترسو ن -

 !یکن  یم یباز  ری با دم ش یدهنت رو ببند! تو دار -
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 یق ندار تا لحظه مرگت ح یبذار  رونی در ب نیکه پات رو از ا  یدم، از زمان یبار آخر بهت هشدار م یبرا
 ؟ید ی. فهم یبگ  یز یچ یبه کس هیقض نیدر مورد ا

 دوباره داد زد.  دینشن  یجواب  یوقت

 نه!؟ ای  یدیفهم-

 تکون دادم. دیرو آروم به نشونه تا سرم

 .ختی ر هویکه قلبم  دیکوب  زی م یرو  یکی

 نه؟ ا ی یدی. بلند بگو فهمدمینشن  یز یمن چ-

 گفتم:  یمتوسط یقلبم گذاشتم و با صدا یرو رو دستم

 . دمیفهم-

 که نگام کنه به در اشاره کرد.  نینشست و بدون ا  شیصندل یرو

 به سالمت. -

 رفتم.  رونی که از قفس آزاد شده بود به سمت در پرواز کردم و از اتاق ب یپرنده ا مثل

در طول راه به چند نفر بر خورد   بود که ادیبلند و تند از راهرو خارج شدم. سرعتم اونقدر ز یقدم ها با
 کردم.  

به سمتش  عی کردم. سر دایپ یز یچ هینشسته و مشغول کار بود انگار  زی که پشت م دمیرو د کای ال تا
 مقدمه و نفس نفس زنان گفتم:  ینشستم. ب میصندل  یرفتم و رو

 ... ی...الیال-

 . دیکش یفی خف غیدهنش گذاشت و ج  یچشمش به من خورد دستش رو جلو تا

 جا؟   نیا یاومد یتو ک  -

 تا درست حرف بزنم. رمیکردم نفس بگ یدهنم رو قورت دادم و سع آب



 فرار از واقعیت 

87 
 

 .ثمیاتاق م میبر  میتون ی ما نم-

 خنگ ها بهم نگاه کرد. مثل

 سقف انداختم. ی به گوشه ها یکردم و نگاه زی هام رو ر چشم

 ازش خبر داره.  ثمیکه فقط م  یی! جاهیمخف ییجا هیهم  توریداره و مان نی همه جا دورب-

 اون حرف باز موند.  دنیاز شن کایال دهن

 اتاقش؟  میبر یچطور  دیپس...پس با-

 . میباش گهینقشه د هیتو فکر  دیبا-

 مونه.  یَازمون به جا نم  ی. اون وقت ردمیکنه که کنتور برق رو قطع کن یخب عقل حکم م-

 رو هوا زدم.  یبشکن 

 کنتور برق کجاست.  میبفهم  دیپس اول با-

 و گفت:  شد  رهی نقطه نا معلوم خ هیبه   کایال

 !میبفهم  دیآره، با-

 

 کرد.  یچونه اش گذاشته بود و فکر م ری دستش رو ز کای سکوت گذشت. ال یتو قهیدق چند

 شده اش رو بهم دوخت و گفت:  زیر ی به سرش زد. چشم ها یدفعه انگار فکر  کی

 !؟یداشت یاتاق خودت نگه م یمدارک مهم رو تو ،یبود ثمیم  یبه نظرت، تو اگه جا-

 بهم انداخت.  ینگاه متفکرانه ا و

 ابروم رو باال انداختم. یتا دو

 ؟ یپرس یسوال رو م نینه، حاال چرا ا-
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 زد و سرش رو تکون داد.   یپوزخند

 نیمثل اون ا یآدم زرنگ  هیداره، در واقع  یمهم رو تو اتاق خودش نگه نم یها  زیوقت چ چیه ثمیم-
 کنه.  یکار رو نم 

 کرد و دوباره تو فکر فرو رفت.  یمکث

 چیه  یذهنم تکرار شد ول یاون سوال بار ها و بار ها تو  م؟یگشت یدنبال مدرک م دیکجا با پس
 کنم.  دایتونستم براش پ ینم یجواب

 شد. یکردم رشته افکارم داشت پاره م یخسته بود و حس م مغزم

 : دیو با تعجب پرس دیبه چونه اش کش  یدست کایال

 بود؟  یو پرونده از دستش افتاد اسمش چ یکه روز اول بهش خورد یاون زن-

 .میمر-

 لب هاش نشست.   یرو  یروز ی از سر پ یکرده بود لبخند دایپ یکه انگار سر نخ مهم کایال

کنه تا بره   یکس به اون شک نم چیباشه! ه میاتاق مر یتو میکه دنبالش  یز ی خودشه! ممکنه چ-
 رو بگرده.  اتاقش 

 گفت.  یراست م   کای. الدیابروم باال پر یتا هی

 و گفت:  دیدست هاش رو به هم کوب کف

هم امشب   ی روز ی پ  نی. به مناسبت امیگرد یرو اول م میاتاق مر  میر یحل شد. ما م هیقض گهیخب د-
 تو رگ.  میزن  یم تزایپ میر یم

 تو سرش زدم.  یکیم خورد آب دهنم راه افتاد. به گوش تزایاسم پ تا

 کرد و گفت:  یخنده کوتاه  کایال ؟یآورد یمن نم  یرو جلو تزایاگه اسم پ یُمرد یم-

 . میبکن  یضرور  دیچند تا خر دی. بادیخر میبر   یفروش تزایبعد از پ-
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 د؟ یخر می بر دیبا  یچ ی. دوباره برامیکردن اومد دیاز خر شی ما که چند روز پ-

 به خودش گرفت.  یحق به جانب افهیق

که دزد ها الزم دارن  یلیوسا دونمیدستکش و... چم میبر  دیها! با میدار یمهم  تی که مامور نیمثل ا-
  دیکرد! در ضمن با یشه کار  یکه نم یک ی . تو تارمیخوا  یو چراغ قوه هم م نی چ می. تازه سمیرو بخر

 ما رو نشناسه.  یتا کس  میبزن میریم رونیاز شرکت ب  یکه وقت م یهم بخر یدود نکیع

 در اومدن.  شیکه دندون هام به نما یزدم طور  یض یعر  لبخند

 گفتم: یز ی آم طنتی و با لحن ش دمیبودم. کف دست هام رو به هم مال یعاشق کارآگاه باز  یبچگ  از

 !میبزن یکارآگاه   پیت  دیآره. با-

بود! تو مدرسه هم هر  یروز یما نشونه پ نی . اون حرکت بمیدیو به هم کوب میرو مشت کرد  دستمون
 .میداد یاون حرکت رو انجام م  میشد یوقت موفق به تقلب م 

 و سرش رو تکون داد.  دیدوران مدرسه افتاده بود خند ادیکه مثل من  کایال

 

 . میکرد دیو بعدش خر میخورد تزای پ میکه کارمون تموم شد رفت نیبعد از ا شب

صورتش   یکرد. هر کدوم رو رو  یرفتار م  یاون قدر وسواس کایال  نکیع هی دنیواسه خرشد  ینم  باورم

 《کارآگاه ها نشدم!  هی شب ست،یخوب ن نینه ا 》گفت: یزد م یم

 شد.  یم یذاشت و وارد مغازه بعد یرو سر جاش م  نکیع  بعدش

 اومد. یکدوم خوشش نم  چیاز ه کای ال یول دمیخر می که وارد شد یمغازه ا  نیرو از اول نکمیع من

 هی. ساد یوا نهیآ یرو به صورتش زد و جلو  ینکی. عمیشد یبود که وارد م یمغازه ا نیصدم اون
 دستش رو به کمرش زد و گفت: 

 انا؟ یچطوره د نیا-

 و سرم رو تکون دادم.  دمیکش یپوف
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 . میرو بردار بر نی خسته شدم! باور کن خوبه، هم یال-

 دزدها نشدم هنو... هی . شبادیبهم نم  نینه ا-

 گفتم:   یبلند و عصب یصدا با

 رم!   یمن م کایال-

 رفتم که بازوم رو از پشت گرفت.  یم داشتم

 ؟ یش یباشه، حاال چرا هاپو م -

 و چپ چپ نگاش کردم.  سادمیوا نهیبه س دست

 گذاشت.  زی م یرو رو  نکیع  دیخند  یم زیر  زیکه ر  یبه من انداخت و در حال ینگاه مین

 چنده؟  نکیع  نیا متیآقا ق-

 پونصد هزار تومن. -

 . میاومد رونی پول در آورد و به فروشنده داد. از مغازه ب فشیک از

 زدم:   یلب غر م ریز

 شکنه! ی. پاهام داره میال یخستم کرد-

 و گفت:  دیدست هاش رو به هم مال کف

 . دنهیخب، خب! حاال وقته دستکش خر-

 گفتم: یهام تو هم رفت و با لحن خسته ا اخم

 فردا!  یرو بذار برا یک ی نیا یکه دوست دار  یجون هر ک -

 و با خودش جلو برد.  دیرو کش دستم

 کرد. یشه کار  یتنبل. بدون دستکش که نم  میبر  ایب-
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 راه افتادم. کای و سالنه سالنه دنبال ال  دمیکش یپوف

تا به   میشد  نیسوار ماش میدیکرد کوه کندم! دستکش ها رو که خر یفکر م  دید یرو م  افمی ق یک هر
 .میخونه برگرد

هم گذاشتم  یدادم. تا پلک هام رو رو هیتک یصندل  یشاگرد نشستم و سرم رو به پشت  یصندل یرو
 .دمی سبز رنگ رو کش کونیآ الدیاسم م دنیضبط رو کم کرد. با د یصدا کای زنگ خورد. ال میگوش

 .دی چی تو گوشم پ صداش

 ؟ یسالم چطور -

 گفتم:  یحوصله ا  یلحن ب با

 ؟یخوبم. تو چطور   یمرس-

 منم خوبم. -

 کم که گذشت سکوت رو شکستم و گفتم:  هی. مینگفت یز یو چ م یدومون مکث کرد هر

 قطع کنم. یندار  یاگه کار -

 نه قطع نکن! -

 و ادامه داد.  دیکش یکالفه ا پوف

 ؟ ییکجا ؟یستیچرا خونه ن -

 . چطور؟ رونی ب میاومد ی با ال-

 نگران شدم. نیواسه هم جواب نداد  یزنگ درتون رو زدم کس  یهر چ-

 ؟ یندار  ی. کار رونمی نه نگران نشو ب-

 مراقب خودت باش. -

 باشه. خدافظ. -
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 باشم قطع کردم.  یا گهیکه منتظر حرف د نیبدون ا و

 گفت؟  یم یچ-

 گذاشتم. فمی ک یرو تو میباال انداختم و گوش یا شونه

 رو گفتم. انی که بپرسه خودم جر نیرخم دوخت. قبل از ا مینگاه پر سوالش رو به ن  کایال

 نگران شده. میچون ما در رو باز نکرد یکه رفته دم درمون ول نیمثل ا-

 آهان.-

 دادم و چشم هام رو بستم.  هیتک شهیرو به ش سرم

 . مینزد یحرف گهید می سدر بر یجلو  یوقت تا

صورتش    یهاش رو تو یوقت خستگ چیبود که ه یاون آدم یهم مثل من خسته بود ول کای ال انگار
داد  یدختر شاد و خوش حال نشون م هیلب داشت و خودش رو  یلبخند رو شهیداد. هم ینشون نم
 دونستم از درون چقدر شکست خورده است.  یاما من م

کرد و   یمن کار م  یشرکت بابا یکه تو یشد. پسر  نیبه نام رام  یعاشق پسر   شیپنج سال پ درست
 خبر داشتم.  شی و َبم زندگ  ریمن از ز

بابام بود، بابام ازش خوشش اومد   هیشب یل یاون مورد خ  یزد و چون تو یازش سر م یکثافت کار  هر
 شرکت کرد.  یو اون رو دست راست خودش تو

کار   هیبه خاطر   نیخونه ما بود، رام  کای شب که ال هی یشناختن ول  یمرو از قبل  گهیهمد ن یو رام  کایال
 وارد خونمون شد.  یضرور 

 اون جا از هم خوششون اومد. ن یو رام  کایال

 رفت.  یتو گوشش نم یول  ستین   یآدم درست نیگفتم که رام کا ی تر شد به ال یجد  هیقض دمید یوقت

 کرد. یفکر نم  یا گه ید زیچ چیبه ه نیچشم و گوشش رو گرفته بود و به جز رام عشق
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  یم نیروزهاش رو کنار رام نیواقعا بهتر  کایدونستم ال  یشد و م  یتر م   یمیبه روز رابطشون صم  روز
بشه تا   یخواست داماد خانواده سلطان یم  نیخواست؛ رام یخودش نم  یاون رو برا نی گذروند اما رام

  یبرا یپل طفق  کایهاش استفاده کنه. در واقع ال یپوشوندن کثافت کار  یو ثروت اون ها برااز شهرت  
 به خواسته هاش بود.   نیرام دنیرس

 برداره اما اون مارموز تر از اون حرف ها بود.  کای کردم که دست از سر ال دیرو تهد نیرام

  یکنم و م یم یگفت که من به اون ها حسود کایکه از دست من خالص بشه به ال نیا یبرا نیرام
 . زمیخوام رابطشون رو بهم بر

گرفتم به  م یتصم ختم،یهم ر یازم دلخور شد و چند ماه باهام حرف نزد. آخرش فکر هام رو رو کایال
 مامان باباش بگم و اون کار رو هم کردم. 

  یتو خونه زندان یمدت یشد و اون رو برا  یعصبان  یلیخ  کای ز دست الا  دیرو فهم  تیتا واقع کایال  یبابا
 . نهیرو نب  نیرام گهیکرد تا د

. چند سال بعدش  دمشیوقت ند چیه گهیشد و د بی غ یمشکوک  ی لیچند ماه بعد به طرز خ نیرام
 از حد مواد مرده. شیبه خاطر مصرف ب میدیهم فهم

 نزد.  ن یاز رام یوقت حرف چی ه گهید کای سال از اون ماجرا گذشت. ال پنج

 

که بابام فرار کرد و من  یکرد تا وقت یم  یتنها زندگ یمدت یرفتن و اون برا رانی از ا کای ال یبابا مامان
 اون همه  نیرو ب 

 تنها گذاشت.  طلبکار

  طیاون شر یشد که تو  یم نمبعد از مدت ها خونمون اومد. باور  کای روز زنگ خونه زده شد و ال هی
 به کمکم اومده بود. یبحران 

. دستم رو گرفت و بهم گفت  دیبه دادم رس  کای ال یاون همه بدبخت یرفت که تو  ینم  ادمیوقت  چیه
 . مینباشم؛ ما تا تهش با هم یچ ینگران ه
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  گهیخونه د هی کای که توش داشتم مصادره شد، من و ال یکه خونمون با اون همه خاطره ا نیاز ا بعد
 نیوقت ها فکر کردن به ا ی. بعضمیکرد یم  یکه االن توش زندگ یهمون خونه ا م،یدیشهر خر نیپا

 داد. یپشتم بود بهم آرامش م شهیهم  کایکه ال

 

 . میدیرس-

 .میخونه ا یجلو  دم یچشم هام رو باز کردم و د کای ال یصدا با

 . دمیکش یا ازهیو خم دمیهام رو مال  چشم

 !میدیس چه قدر زود ر-

 گفت:   یحق به جانب   افهیق با

 . ریرو دست کم نگ قتیدست فرمون رف گه،یآره د-

 اشاره کردم و گفتم:  کای دست ال یتو یها سهیبه ک می آسانسور که شد سوار

 ! یدزد میبر میخوا یکنه م  یفکر م  نهیها رو تو دستمون بب نیا یکیاگه -

 . گهید یدزد میبر میخوا  یخب م-

 داد. نچ نچ کرد و سرش رو تکون داد.  هیآسانسور تک  وار یبه د نهیبه س دست

 دزد هم شدم.  یدزد نشده بودم که به لطف جنابعال-

 چپ نگاش کردم و گفتم:  چپ

 . میکن دایدزد بچه ها رو پ میر یم می. دار یدزد میر ی ما نم-

 . حیصح -

دزد ها  یخواست ادا یکه م  یبا شالش دهنش رو پوشوند و در حال د،یرو پوش   یمشک  یها دستکش
 گفت:  یبا لحن مرموز  ارهیرو در ب
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 رسم!  یکنار؟ االن حسابتون رو م  نیکش ینم  ؟یکنار! چ ن یبکش ؛ی دزد میر یم میما دار-

 آورد.  یگلوله از دهنش در م کی شل  یرو به شکل اسلحه گرفت و صدا دستش

 ود تا دزد!خل و چل ها شده ب هیتر شب شی. ب رهیباعث شد خنده ام بگ حرکاتش

 . میو به سمت در رفت می آسانسور خارج شد از

 چرخوند گفت:  یدر م یرو تو دیکه کل  یدر حال کایال

 ...یفردا شب لحظه شمار  ی. دارم واسه دزدستیدل تو دلم ن  انا،ید یوا-

  غیصحنه رو به روش ج  دنیبا د  کای و دهنم قفل شد. ال  دیچسب نیدر رو باز کرد کف پاهام به زم تا
بود و   ختهیشد! کل خونه به هم ر یولو شدن. باورم نم  نی زم  یها از دستش رو  سهیو ک  دیکش یف ی خف

 مبل ها وسط خونه ولو شده بودن.

 . دیلرز یبود و صداش م  دهیترس  کایال

 ...جا...چه خبره؟نی...ایا-

 تونستم حرف بزنم.  یبند اومده بود و نم زبونم

 کردم.  یکه انگار زلزله به اون روزش انداخته بود نگاه م ینه ا با ترس به خو فقط

 دستش رو جلوم گرفت و مانعم شد. کایوارد بشم که ال خواستم

 . نرو خونه.میزنگ بزن سیبه پل دیصبر کن! اول با-

 دهنم رو قورت دادم و سرم رو به نشونه باشه تکون دادم.  آب

 در خونه ما جمع شده بودن. یمه جلوها ه هیها اومدن و همسا  سیساعت بعد پل  مین

 بود. دهیدزد رو ند میکرد یکه پرس و جو م یهر کس از

از خودش   یرد  چینکرده بودن. ه دایاز دزد پ یاثر  چیخونه ه یتو  قیها بعد از ساعت ها تحق سیپل
 نذاشته بود!  یباق
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هم از خونه کم نشده  تی چوب کبر  هی یحت میدیکردن فهم یها همه جا رو بررس  س یکه پل نیاز ا بعد
 بود.

 . یا گهید زیکس که بود قصد ترسوندن ما رو داشت نه چ هر

که   یلیو وسا  زیبه م  سیخ ی. با چشم هانهی بش یصندل یرو گرفتم و کمکش کردم تا رو کایال دست
 .دیلرز یکرد و به خودش م یکف خونه ولو بودن نگاه م

 رخش زل زدم.  میمتاسف به ن یا افهیشونه اش گذاشتم و با ق  یرو رو دستم

 . ختهیفقط خونه رو بهم ر دهیندزد یز ی نگران نباش. چ کا،یال-

 

لحظه فکر کردم حرفم رو   هیبود.  ره ی خ  نیزم یرو لیبهم نگاهم نکرد، فقط به وسا  ینگفت. حت یچیه
 .دهینشن

 گفتم؟ یچ یدیشن  ،یال-

  دیدست هام گرفتم و با لحن ام یرو تو  دنیلرز یدست هاش رو که منشون نداد.  یواکنش  چیه  بازم
 گفتم:  یبخش

 . یکنه. نگران نباش ال  یم داشیپ  سیپل  ست،ی ن یز یچ-

 زد.   یکه نگام کنه سرش رو تکون داد و پوزخند عصب نیا بدون

 ... یدزد میرفت یم  میما خودمون داشت-

 که فقط من بشنوم ادامه داد: یلب طور  ری. زدیحرفش رو بر عیها شد و سر سیپل متوجه

 خونه خودمون دزد اومده!   میخبر نداشت  یول-

 و سرم رو به نشونه تاسف تکون دادم.  دمیکش یکالفه ا پوف

 یبود به سمتمون اومد. م یقهوه ا یمرد قد بلند با موها و چشم ها هیلحظه سرگرد که  همون
 خوب نبود من بلند شدم.  ادیز کا یدونستم قراره ازم سوال بپرسه. چون حال ال
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 ن؟ید یشد؟ به کجا رس یچ-

 گفت:  یو با لحن متفکر  دیبه چونش کش یدست سرگرد

  نی دورب  یازش تو یر یازش به جا مونده و نه تصو یبوده. نه اثر انگشت  یحرفه ا یل یجالبه! دزد خ-
 ساختمون ثبت شده. یها

 . دمیفهم  یاز حرف هاش نم  یچیمات و مبهوت شد. ه افمیق

 برسونه.  گهیجور د  هیکرد منظورش رو  یمن شد سع یج ی که متوجه گ سیپل

 ی. اون به قدر یسارق ناش کینه   میطرف هست یسارق حرفه ا هیکه ما با  نهیا ت یخانوم! واقع  دینیبب -
 ساختمون رو از کار انداخته.  یها نی دورب ستمی سبوده که قبل از ورودش تمام  یحرفه ا

 ساختمون باشه؟ نیممکنه از افراد هم یعنی-

 گفت:  یبه اطراف انداخت و با لحن مشکوک   ینگاه مشکوک سیپل

 احتمالش هست. -

 بود. رهی نشسته و به رو به روش خ یصندل  یحرکت رو  یانداختم که تا اون موقع ب کای به ال ینگاه

 د؟یدیرو ند یفرد مشکوک  رای شما اخ-

اون ها   یبودم ول  دهیخواست فرد مشکوک د یکردم تا دلش م یکه کار م  یخواستم بگم تو شرکت یم
 خونه ما داشتن؟ یدزد یبه ماجرا یچه ربط 

 باال انداختم و سرم رو به نشونه نه تکون داد. یا شونه

 کرد و گفت:  ادداشتیبرگه   یرو یز ی چ سیپل

 ؟ ییآشنا ای یلیفام  ،یها، دوست هیهمسا ن؟ی ستیخونه ن دونست که شما یم یکس-

ماجرا باز   ن یاون رو به ا یپا دیشدم. چرا با مونیپش عیاما سر  ارمیرو ب  الدیرو باز کردم تا اسم م دهنم
 کردم؟   یواسش دردسر درست م  یکردم و الک  یم
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 کنم گفت:  یرو پنهون م  یز یبود دارم چ دهیکه انگار از چشم هام فهم  سیپل

 لطفا.  نیاسمش رو بگ-

 رو به اون راه زدم. خودم

 رو؟  یاسم ک-

 .نی ست یدونست خونه ن ی که م یشخص نیهم-

 رو به چپ و راست تکون دادم. سرم

 دونست. ینم  ینه کس-

 به من انداخت.  یمعنادار  نگاه

 خب!  اری بس-

 کرد. ادداشتیبرگه  یرو رو ییزهایانداخت و دوباره چ  نیرو پا  سرش

گفت که   ییزهای دستش اومد و در گوش سرگرد چ ینقاب تو  کیها با  سیاز پل  یک یلحظه  نهمو
 . دمیمن نشن

مرد در حال   هیکه به شکل  ی به رنگ مشک   یکینقاب پالست هیدقت به اون نقاب نگاه کردم.  با
 بود.   دنیخند

 رو زد و با دقت نگاهش کرد.  نکشیگرفت، ع  سی نقاب رو از دست اون پل سرگرد

 

 ابروش رو باال انداخت و رو به من گفت:  یتا هی

 شماست؟  یبرا نیا-

 دهید یی رفتم که جا  یشدم. تو ذهنم داشتم با خودم کلنجار م رهی دستش خ یدقت به نقاب تو با
 اومد.  ینم ادمی یز ی چ ینه ول  ایبودمش 
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 سرم رو به نشونه نه تکون دادم.  یاز مکث طوالن  بعد

 شد.   رهیدستش خ یدوباره با تعجب به نقاب تو سرگرد

 عجب! -

 . میخونه نداشت ی تو یز یچ نی ما همچ ن؟ یکرد داشیاز کجا پ-

 کرده. داش یاز تخت ها پ یکی  ریکه نقاب رو آورد گفت که از ز ی سیاون پل-

 . دهیند یز یچ  نیهم گفت که تا به حال همچ کایال ینشون داد ول کا ی نقاب رو به ال سرگرد

 سخت مشغول فکر کردن شد.  سرگرد

 طور! نیکه ا-

  یکرده بودن که احتمالش م  دایخونه فقط همون نقاب رو پ  یتو یها بعد از چند ساعت بررس سیپل
 رفته بود! ادشیهم  دیرفت سارق اون رو از عمد جا گذاشته بود و شا

کرد تا   یبه هم گره خورده بود و واقعا مغزم کار نم یی جور ها هی زیمعلوم نبود، همه چ زیچ چیه
 بهشون فکر کنم. 

خونه رو سر جاش    لیوسا میتون  یکارشون اون جا تموم شده بود و بهمون گفتن م گهیها د سیپل
 . مینی بچ

 کم عوض بشه. هیخونه  یو پنجره ها رو باز کردم تا هوا  دمیکش یها پوف کالفه ا سیاز رفتن پل  بعد

  شی از چند ساعت پ یشوک بود ول  یرخش نگاه کردم. انگار هنوز تو مینشستم و به ن کایکنار ال  آروم
 . دیرس  یبهتر به نظر م

 ها!  یکن ینگرانم م یدار  گهیبگو دختر. د یز یچ هی ،یال-

 گفت:  یآروم  یشونم گذاشت و با صدا یرو رو  سرش

 و همدست هاشه.   ثمیمن مطمئنم کار م-
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 .میدادم. هر دومون خسته بود  هیرو به سرش تک سرم

 شناسه. یاون که خونمون رو نم  ؟یدون  یاز کجا م-

 مونه. ینداره، مثل آب خوردن م  یکار  یمثل اون که دزد یقاتل هیکرده. واسه  بمونیخب از قبل تعق -

  یانگار مغزم بهم دستور م یخوام حرف بزنم ول یوقت ها م یمغزم قفل کرده. بعض ،یدونم ال ینم-
 خبر ندارم.   یچی ده سکوت کنم چون هنوز از ه

 گفت:  یلحن مطمئن  با

 یشه هم از آدما یو حالت بد م شین یب  یوقت ها م یکه بعض  ینکیمن شک ندارم همون مرد ع-
 .ثمهیم

 چشم هام زل زد. یتو یرو باال آورد و با نگران  سرش

امشب  ی. دزد میبد لیتحو سیرو به پل  ثمیو م میکن دای رو پ میخوا یکه م یزود تر مدارک دیبا انا،ید-
که بهمون بفهمونه خونمون رو بلده و هر وقت که اراده کنه  ثمینشونه از طرف م هینشونه بوده،  هی
 . رهی سته تا جونمون رو بگاز آدم هاش رو بفر یک یتونه  یم

 !میبش  ثمیم الیخ  یب  یگفت یم مارستانیب  یتو که اون روز تو-

 ! ادیز یل یحس رو نداشتم. االن نگرانم؛ خ نیاون موقع ا دیدونم. شا ینم-

 خسته و کالفه بودم.  یلیدست هام گرفتم. خ نی رو ب سرم

انگار نه انگار که  ام،یب رونیبشم و از اون شرکت ب  زیهمه چ الیخ  یخواست ب  ی وقت ها دلم م یگاه
 کرد تا عقب نکشم.  یم  قیداشت من رو تشو ییروی ن هیشد.  ینم ی دونستم ول یم یز یچ

دونستم!   یخودم هم نم  یبود؟ حت یچ تی واقع یبردم. ول   یلذت م تیاز کشف کردن واقع انگار
 داد! یوقت ها اون حجم از ندونستن بهم حس حماقت م  یبعض

 مدتم رو شکستم.  یرو با زبونم تر کردم و مکث طوالن لبم
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کار شک داشتم  نیدر صد هم تو انجام ا کی. اگه قبال مینقشه امون رو اجرا کن   دیفردا شب با نیهم-
 خوام انجامش بدم.  یاالن کامال مطمئنم که م یول

 آره، منم موافقم.-

 اون نقاب افتادم. ادیلحظه  هی

 ؟ یدیند ییبود رو قبال جا  سیرو که دست پل یتو اون نقاب  ،یال-

 رو تکون داد و گفت:   سرش

 اون رو جا گذاشته؟  ینه، به نظرت واسه چ -

با جا   دینشونه است، شا هیها  نیهمه ا دیکنم اون رو از عمد جا گذاشته. شا یدونم، احساس م  ینم-
 گرده.  یفهمونه که باز هم بر م یون مگذاشتن نقاب داره بهم 

 زانوهاش گذاشت و بلند شد. یهاش رو رو دست

  شیچهره واقع میتون یصورتش هست که ما نم یرو ی نقاب  یول کهیبهمون نزد گهیهم داره م دیشا-
 .مین یرو بب

 

 گفت:  دی سکوت من رو د یوقت

  هیو قال قض  میزیبر ینقشه درست و حساب  هی دیجا. امشب با نیا ادیبه حسام زنگ بزنم ب  دیمن با-
 .میرو بَکن 

 موافقم.-

بعد حسام با سرعت برق خودش    قهیدق ستیرو گفت. حدود ب یدزد انی به حسام زنگ زد و جر  کایال
 : د یپرس کای زد از ال یکه نفس نفس م ی رو به خونه رسوند و در حال

 جا چه خ...خبره؟   نیشده؟ ا یچ...چ-

 گفت:  یاشاره کرد و با لحن کالفه ا ن یزم یرو یها شهیبه خورده ش  کایال
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 . دزد اومده.گهید ین یب یخودت وضع خونه رو م-

 موهاش زد. یال یچند بار چنگ  یبا آشفتگ  حسام

 که دزد اومد؟ نیشدم! شما کجا بود جیمن که گ-

 . میدید ختهیبهم ر یطور  نیخونه رو ا میو در رو باز کرد میبرگشت یوقت  دیخر میرفته بود  یمن و ال-

 ضرب گرفت.  نی زم  یداد و با پاهاش رو هیتک  واریبه د  حسام

 هم با خودش برده؟ یبا ارزش  زیطور! چ نیکه ا-

 .میو سرمون رو به نشونه نه تکون داد میبه هم نگاه کرد کایو ال من

  ختنینه واسه به هم ر یدزد ادیبارزش و طال و جواهر م لیوسا نی! معموال سارق واسه دزدبهیعج -
 خونه!

 کرد و دست هاش رو تو هم قفل کرد.  یمکث

که ما از کثافت   دنیافتاد؟ اون ها فهم یاتفاق قبال نم  نیو آدم هاشه وگرنه چرا ا ثمیشک ندارم کار م-
 . میترسوندن ما هستن تا کنار بکش یبرا یدنبال راه نیو واسه هم میهاشون بو برد یکار 

 و گفت:  دیکش  به چونش  یدست کایال

 . مینی نقشه بچ هیو  م یزیهم بر یامشب فکر هامون رو رو مینیبش-

 به حسام دوختم و گفتم:   کای رو از ال نگاهم

 آره، موافقم.-

 نگاه کرد.  کایشده به من و ال  زی ر یبا چشم ها  حسام

 کنتور برق شرکت کجاست؟  نی دون یشما م -

 . میو سرمون رو به نشونه نه تکون داد میبه هم انداخت  ینگاه کایو ال من

 گفت:  ی با لحن متاسف   حسام
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  یشد. اول کنتور برق رو قطع م  یم یعال   نیدونست یکنتور برق رو م  یشانس! اگه جا یَاه، بخشک -
 .میگشت یم میخواست  یبعدش هم راحت هر جا رو که م   فتنیها از کار ب  نیتا دورب میکرد

 هوا زدم و گفتم:  یرو  یبشکن لحظه انگار چراغ مغزم روشن شد. هی

 !میکن داش یپ  میتون  یخب م-

 : دنیو حسام هر دو با تعجب نگام کردن و همزمان پرس  کایال

 ؟ یچطور -

  هیشن  یو اون ها مجبور م  میکن  یبرق رو قطع م یها م یکار برقه. ما س یراحت! حسام که تو یل یخ-
 .میکن یم یکنه. ما هم حسام رو بهشون معرف  رشی تا تعم ارنیبرق کار ب

 زد.  یلبخند کج   کایال

 برق کار دارن! هیخب نابغه، اون ها که خودشون -

 گرفته و رفته. یمرخص  شیچند روز پ یتراب ینه، آقا-

 گرد شد. کایال یها چشم

 ؟ یدون یتو از کجا م-

گرفت. اشکان هم گفت   یم  رو یشرکت داشت از اشکان سراغ تراب  یاز بچه ها یک ی شی چند روز پ-
 . دمیگرفته و رفته. از اون جا فهم یمرخص

 بهم انداخت.  یز ی آم نینگاه تحس   کایال

 .یبهمون داد ی اطالعات خوب  ن،یآفر-

 : دیداد پرس یکه تا اون موقع با دقت گوش م حسام

 ؟ یخب بعدش چ-

 باال انداختم. یا شونه
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. ما هم قطعش  یگ یو به ما م  یکن  یم دایکنتور برق رو پ یمعلومه. تو جا گهیخب بعدش هم که د-
 ! یند ی. فقط حواست باشه سوتمیکن یم

 که نگام کنه سرش رو تکون داد.  نیفکر فرو رفته بود بدون ا یکه تو حسام

 ! نگران نباش، حواسم هست. هینقشه جالب-

... 

 . دیجوش  یو سرکه م  ریل سداشتم و دلم مث ییبود. استرس باال یروز روز مهم و سرنوشت ساز  اون

 گفت:  یآروم یکرد و با صدا  کیسرش رو بهم نزد کایدو ساعت گذشته بود که ال حدود

 حاال وقتشه!-

 تکون دادم. د یرو به نشونه تا  سرم

 .دمی کش  ینفس م یکرده بود و به سخت خی تنم

 بود نگرانم گفت:  دهیکه انگار از صورتم فهم  کای. ال دمیکش یق یکردم و نفس عم یطوالن مکث

 ...یستیاگه االن آماده ن-

 نه نه؛ آماده ام.-

 بلند شدم.  یصندل  یو آروم از رو دمیکش  رونی ب زی م ریز یتا پرونده از کشو  چند

 نشنوه گفت:  یکه کس یبه اطرافش انداخت و طور   یهم که مثل من استرس داشت نگاه کایال

 حواست رو جمع کن! -

 شه. با-

 ها رو بغل کردم و وسط سالن رفتم. پرونده

قورت دادم و همزمان   ینشسته بود نگاه کردم. آب دهنم رو به سخت  یصندل  یکه رو  کای دور به ال از
 .میتکون داد ی به نشونه آمادگ یسر 
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  یکردم و به سمتش رفتم. وقت یاومد. تک سرفه ا یکه داشت به سمت من م دم یرو د  یو زن برگشتم
 بهش زدم و پرونده ها رو از عمد ول کردم.  یکیبا شونم  میدیبه هم رس

 داد زدم.  تی کردم و با عصبان  یاخم

 ؟یحواست کجاست؟ مگه کور -

 بود گفت:   یشاک یکه حساب  یزن به هم گره خوردن و با لحن  یها ابرو

 ! یحواست رو جمع کن یخواست  یدرست حرف بزن! م-

کردم صدام رو اون قدر باال ببرم تا توجه   یدو دستم رو به کمرم زدم و سرم رو باال تر گرفتم. سع هر
 رو جلب کنم. هیبق

 !؟یکار کن  یچ یخوا یاگه درست حرف نزنم م-

 . ستیکه شما حالتون خوب ن نیمثل ا-

 بره که بازوش رو محکم گرفتم و مانعش شدم.  خواست

 . نمیها رو جمع کن بب  نیکجا؟ ا-

 کردن. یکه دورمون حلقه زده بودن داشتن ما رو از هم جدا م یافراد

 ... یتیشخص یآدم ب  یل یشما خ-

 ؟ینداز  یبعدش دعوا راه م  زهیر یپرونده ها از دستم م  یزن یتو که م ایمنم  تی شخص  یب-

 ده دستش رو مشت کرد و جلو دهنش گرفت. گرد ش یچشم ها با

 من!؟ من دعوا انداختم؟ تو اول...-

 از پشت داد زد. ثمیم هوی

 ! نیبس کن -
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 یو به دعوا  ستادهیا نهیکه به دست به س میدید نیخشمگ یا افهیرو با ق ثمیو م میهمه برگشت عیسر
 .کرد یما نگاه م

 .ادی جلو ب ثمی چشم به هم زدن کنار رفتن تا م کیبا  همه

 ن؟ یکن یتو شرکت دعوا م نیدار یجا چه خبره؟ به چه جرئت نیا-

 کرده بود زود گفت:  دایخودش پ   یبرا یحام هیزن که انگار  اون

 خانومه.  ن یسر ا ری . همش زثمیندارم آقا م  یمن گناه-

 کردم.   ادیداغ ماجرا رو ز ازیبخرم پ  کای ال یراکم زمان ب هیکنه تا  دایخواستم دعوا ک ش پ یکه م منم

بگه  یز یکه چ نی. بعدش بدون اختیگه. اول با شونش به شونم زد و پرونده ها رو ر یداره دروغ م -
 از کنارم رد... 

 . یکرد نیو بعدشم شروع به توه   یتو اول به من خورد-

 داد بود گفتم:  هیشب   بای که تقر ییصدا با

 گفتم؟  یکردم؟ چ نیمن!؟ من توه-

 . ختیر هویزد که حس کردم سقف ساختمون  یچنان داد ثمیم

 بسه!-

 . میانداخت نیو سرمون رو پا  میمن و هم اون زن سکوت کرد هم

 غر زد.  تی رو به کارمند ها دوخت و با عصبان   نشینگاه خشمگ ثمیم

 زود!  ن،یبه کارهاتون برس  نیزود بر  ن؟یستیشما چرا سر کار هاتون ن-

و همه سر کارهاشون برگشتن. فقط  دیکه دورمون حلقه زده بود از هم پاش یتی جمع  هیاز ثان یکسر  در
 .میما سه نفر موند

 نشست.  شی صندل یگذاشت و رو بشی ج  یرو آروم تو ن یچ میکه س دمیرو د کا یچرخوندم و ال  چشم
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 کار رو تموم کرده. دمیبهم زد که فهم  یچشمش بهم خورد چشمک تا

اما باز هم استرس داشتم.  میکه موفق شده بود نیدادم. با ا رونی فوت ب هیحبس شده ام رو با   نفس
 دونستم منشا اون همه استرس از کجا بود!  ینم

  یکار کنه ول  یخواست باهامون چ   یدونستم م یبود. نم رهی من خ یمشکوکش رو یبا نگاه ها ثمیم
 . میخواست یرو م  نیتموم شده بود و ما هم از اول هم گهید کای مهم نبود. کار ال

 کردم به خودم مسلط باشم. یهمراه با اضطراب سر تا سر وجودم رو گرفته بود. سع یخوش حال  حس

 گفت:  یز ی آم دیسر منه با لحن تهد ری ز یدونست همه چ یکه انگار م ثمیم

 ؟ یدی. فهمیکن  یشرکت دعوا م ن یبار آخرت باشه تو ا-

 بود با همون لحن ادامه داد.  دهیرو به اون زن که ترس  و

ازتون سر بزنه در کم تر از   یی خطا گهیبار د هیفقط  گه،یبار د هیبا شما هم هستم، با جفتتونم. اگه -
 ! نیاخراج هیثان کی

 .دیابروش باال پر یتا ه یبه من انداخت و  ینگاه معنا دار  ثمیَچشم گفت. م عیزن سر اون

 شم!تو هم بگو چَ -

کردم   ی م یاگه اون لحظه لجباز   یَچشم بگم و ازش اطاعت کنم متنفر بودم! ول یکه به کس نیا از
 . زهیامکان داشت نقشمون به هم بر

 گفتم. یَچشم کوتاه تی به هم فشردم با عصبان  یدندون ها نیب از

 شه، بلند بگو چشم. ینم  یطور  نینه، ا-

  یاما م دیشن یکه حرف هامون رو نم  نی. با ادیکرد لبش رو گز  یبه ما نگاه م یکه از دور با نگران  کایال
 که اون قدر نگران بود. افتاده یدونست اتفاق بد

 یدوختم، دست هام رو کنار بدنم مشت کردم و با صدا ثمیگرفتم و با تنفر به م کای رو از ال چشمم
 گفتم:  یمتوسط
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 َچشم.-

 زد.  یبه مشت هام انداخت و پوزخند یر معنادا نگاه

 ! لیسر کار هاتون. دعوا هم تعط دیبرگرد گهیخوبه! د-

دوباره   ثم یگفت که م یز یچ ثمی اومد و در گوش م مهیبر نداشته بودم که اشکان سراس یقدم هنوز
 شد.  یشیآت

 داد بود گفت:  هیکه شب   ییزد با صدا یموهاش چنگ م یکه تند تند ال یحال  در

 درستش کنه. ادیو بگو ب ی تراب  یاز قسمت ها قطع شده؟ خب زنگ بزن به آقا یک یبرق   یچ یعنی-

 گفت:  یو با لحن کالفه ا دیکوب  شی شونیکف دستش رو به پ اشکان

 گرفت و رفت. یاز خودت مرخص  شیچند روز پ  نیهم یتراب ست؟ین  ادتی-

  گهیبرق کار د هی. زنگ بزن به میدنبال برق کار بگرد دیبا  ریواگ  ریهاگ نیشانس! حاال تو ا یبخشک  یا-
 جا. زود!  نیو بگو زود خودش رو برسونه ا

 به سمت اتاقش رفت.  یتند و عصب یبا قدم ها یبدون معطل و

 .دی لب غر ری عرق بود کتش رو در آورد و ز  سیخ  شیشونیکه پ اشکان

 ارم؟ یب یحاال برق کار از کدوم گور -

 

 اون رو سر جاش نگه داشت. کایال  یبره که صدا خواست

 . نیشماره زنگ بزن نیبه ا نیتون  یم-

 رو به سمت اشکان دراز کرد و گفت:   ی. کارتدمیرو پشت سرم د کایو ال برگشتم

  یم فی. کارش هم خوبه همه ازش تعرادی ب نی بهش زنگ بزن نیتون یاز دوست هامه. م یکی نیا-
 کنن.
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رو صدا   یبهش انداخت و فرهاد  ینگاه میکارت رو گرفت. ن  عیده بود سرکالفه ش یکه حساب  اشکان
 خودش رو رسوند. عیکه انگار همون اطراف آماده بود سر یزد. فرهاد

 بله آقا اشکان؟ -

 کارت رو دستش داد. اشکان

جا. کارمند ها کم کم داره  نیخودش رو برسونه ا  عیسر  یل یبرق کار زنگ بزن و بگو خ نیزود به ا-
 .ادی صداشون در م

 َچشم آقا!-

 و رفت.  دیکش یبود پوف کالفه ا ختهیسرش ر یکه رو ییاز شدت کار ها اشکان

 میبزن  یکه با هم حرف نیو بدون ا میرو تنها گذاشت یفرهاد میجلوه کن  ی عیکه طب نیا یبرا کایو ال من
 .می برگشت زمونی سمت م

  ینگاه م یکرده بود و به فرهاد  زیکه چشم هاش رو ر  یداد. در حال هیتک زیبه م  نهیدست به س کایال
 کرد گفت: 

 ! گهیچرا به کارت زل زده؟ خب بهش زنگ بزن د نیا-

 ؟ی ها رو قطع کرد میس-

 قطع کردم.  نیچ م یآره همشون رو با س-

 . دمیکش  یراحت  نفس

 خب، خوبه. -

 .  رهیکردم تا نقشمون بگ یدلم داشتم دعا دعا م یتو

 رو در آورد و شماره حسام رو گرفت.  شی گوش  یباالخره فرهاد یاز مکث طوالن  بعد

 دادم.  رونی فوت ب هیهام رو بستم و نفس حبس شدم رو با   چشم
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 لب گفت:  ری زد ز یکه ذوق و استرس توش موج م   یبا لحن  کایال

 گذشت! ری به خ-

 رو در آورد و به حسام زنگ زد.  شیگوش  کای ، التماس رو قطع کرد  یکه فرهاد نیاز ا بعد

 رفتار نکن که بهت شک کنن.  یحسام، حواست رو جمع کن! طور -

 . دمیشن ی حسام رو از پشت گوش یصدا

 راحت!  التونی باشه باشه، حواسم کامل َجمعه. خ-

 انداخت.  زیم یرو قطع کرد و رو یگوش ی بدون خداحافظ   کایال

اون   دیفهم  یم ثمیکه اگه م نیگذاشتم و چشم هام رو بستم. فکر ا ز یم یرو دی کش یم ری رو که ت سرم
 آورد لرزه به تنم انداخت.  یسرمون م یی وقت چه بال

 فکر نکنم.  یز یبود به چ دهیکه حسام نرس  یکردم تا وقت یسع

  یم زی م یمدرسه هم هر وقت استرس داشتم سرم رو رو یدونست، تو یاخالقم رو خوب م  کایال
 بستم. یذاشتم و چشم هام رو م

 بمونم. یهمون صدام نزد و اجازه داد همون طور  واسه

 بلند شد. کایال  یزنگ گوش  یبعد صدا قهیدق چند

 بلند کردم.  زیم  یسرم رو از رو عیسر

 . دیسبز رنگ رو کش کونی آ یبدون معطل  کایال

به طبقه دوم. ما همون طبقه  یرس یم  یای!؟ خب از پله ها که باال بیدیرس ؟یچ  ؟ییالو، حسام. کجا-
 باال.  ایرو قطع نکن تا حرف هاتون رو بشنوم. زود ب ی. آره گوش میکن  یکار م

خودش رو   ع یمنتظر اومدن برقکار بود سر یک یبه در خورد. اشکان که همون نزد یتقه ا هیچند ثان بعد
 رسوند و بازش کرد.به در 
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 .دی ما رو ند ی. چشمش رو به اطراف چرخوند ولستاد یوارد طبقه دوم شد و کنار در ا  حسام

 به حسام گفت:  یدهنش گرفت و با گوش   یدستش رو جلو کایال

 .مینشست زی کم اون طرف تر کنار ستون سمت چپ پشت م هی. ما دمتید-

 ون انداخت. بهم یو نگاه معنادار  دیلحظه حسام ما رو د همون

 بهشون گفت و بعدش رفت.  ییها  زی چ هیرفتن. اشکان  یو اشکان با هم به سمت اتاق فرهاد  حسام

 زد.  ی چشم دوختم که داشت با حسام حرف م کایدهن ال به

کنتور برق  یبو نبره. فقط حواست رو جمع کن تا بفهم یبا من حرف نزن تا فرهاد گهیخب د-
 کجاست. 

 . میبود رهی خ یحرکت به حسام و فرهاد یب

 رفتن.  یدر آبدار خونه رو بست و همراه حسام به سمت در خروج  یفرهاد

کردم موفق   یداشتم. احساس م ی بی دادم. اون لحظه حس عج هیتک یصندل  یو به پشت   دمیکش یپوف
 ! نمی کره زم یفرد رو نیتر

 فکر رفته بود. یو تو دیشن  یم یبا دقت حرف هاشون رو از پشت گوش   کایال

 : دمی پرس کای تعجب از ال با

 گن؟  یم یچ-

که بهش    یفعال داره از حقوق کم یچی چه قدر پر حرفه! مخ حسام بدبخت رو خورد. ه یفرهاد نیا-
 کنه. یکشه ناله م  یجا م نیکه ا یادیز  یدن و زحمت ها یم

 رن؟  یدارن کجا م  یدینفهم-

 .دمیگه. نه هنوز نفهم یهم داره چرت و پرت م  یفرهاد نیتونه حرف بزنه. ا  یحسام که نم-

 پرت کرد.   ز یم یرو رو  یو گوش دی کش یبا حسام قطع شد. پوف  کای تماس ال هوی
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 تماسمون قطع شد!   م؟یشانسه ما دار نمیا-

 کم از شدت سر دردم کم کنم.  هیهام رو محکم فشار دادم تا  قهیشق

 

 یقرار  یبا ب  کایضرب گرفته بودم. ال نیزم  یساعت گذشت اما حسام زنگ نزد. با پاهام رو دو
 دوخته و منتظر زنگ حسام بود.   یچشمش رو به گوش

 گفتم:  ینگران  با

 افتاد؟  یزنه؟ نکنه اتفاق  یچرا حسام زنگ نم-

 هنوز کارش تموم نشده. دی. شاهینه حسام تو کارش حرفه ا-

 .نشه دایپ ثمیسر و کله م هوی دعا کن -

رفته.  ادشی برق رو  هیکه فکر کنم کال قض ختهیمهم رو سرش ر یاون قدر کار ها ثمی نه نگران نباش. م-
 .گهیبرقکاره د هیهم   نیافته. ا ینم  یهم اتفاق ادیبعدش هم اگه ب

 کنه.  یبهمون شک م  عیشه؟ سر یم  یچ یکرد یبفهمه تو حسام رو معرف  ثمیاگه م یدون  یم-

 افته. به من اعتماد کن. ینم  یاتفاق  چینترس ه -

 رو برداشت.  یبا سرعت پلنگ گوش  کایلحظه حسام زنگ زد. ال همون

 ؟ یگ یتموم شد؟ جدا؟ راست م  ؟ییالو حسام. کجا-

 فکر رفت.  یمکث کرد و تو کای بهش گفت که ال یز یچ  حسام

 گفت؟  یشد؟ چ  یچ یال-

 که جواب من رو بده به حسام گفت:  نیاومد. بدون ا رونی رو تکون داد و از فکر ب  سرش
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اگه بفهمه   یبفهمه. حسام حواست رو جمع کن. فرهاد  یکه فرهاد  نیبدون ا یدرش رو باز بذار  دیبا-
با من   ی کجاست که تو راحت دار  یها! فرهاد گه یم ثمی رو به م یکنه و همه چ یبهمون شک م

 !یکن  یچه م نمیقطع کن. برو بب  دهیخب خوبه. تا نرس  اره؟ی رفته چند تا ابزار ب  ؟یزن  یحرف م

 انداخت.  زیم یرو قطع کرد و رو یگوش

 بود. ختهیبه هم ر یبهش داده که اون طور  یحسام خبر بد انگار

 !اناید دیگاومون زا-

 شده؟  یچ-

  هیهم دست فرهاد دیواردش نشه. کل  یکنن تا کس یرو هم قفل م  نیزم ری . در زنهیزم  ریز  یکنتور تو-
 رو پرت کنه تا در رو باز بذاره.  یحواس فرهاد یجور  هی دی . حاال حسام باده یبه اشکان م ارهیو بعدا م

 . دمیکوب می شونیکف دستم به پ با

 گذاشتن؟ نیزم  ری ! جا قحط بود که کنتور رو تو زیوا-

 . دیلب غر  ریز  کایال

 . میاتاق مر میامشب بر دیلعنت بهشون! ما هر طور شده با-

  یکندم و دلم م یتونستم تا اومدن حسام صبر کنم. پوست لب هام رو تند تند م  یتو دلم نبود. نم دل
 داد.  یشد تا حسام کارش رو راحت انجام م یگم و گور م یفرهاد یطور  هیخواست 

 فتم: گ کا یرو به ال  عیروشن شده بود! سر هوی به سرم زد. انگار چراغ مغزم  یفکر  هوی

 به حسام بگو در رو باز نذاره.-

 شوکه شد.   کایال

 م؟یو برق رو قطع کن  نیزم  ری ز میبر میتون  یم یمخت تاب برداشته؟ اگه در بسته باشه چطور -

 آوردم.  رونی موهام ب  نیسرم رو از ب سنجاق
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 سنجاق سر قفل باز کنم.  نیمن بلدم با ا-

 دهنش گرفت.  یهاش گرد شد. دستش رو مشت کرد و جلو چشم

 !؟ یدر ب...باز کن یت...تو بلد-

حرف   نیزرنگ تر از ا ینداره که! فقط بجنب که وقت تنگه. زود به حسام بگو فرهاد یآره بلدم. کار -
 .رونیب  ادیره. کارش که تموم شد زود از اون جا ب  یلو م یهاست. اگه در رو باز بذاره همه چ

  یرو به حسام گفت. بعد نفس راحت  زیسرش رو به نشونه باشه تکون داد. زنگ زد و همه چ اکیال
 و گفت:  دیکش

رفتن انجام    رونی همه از شرکت ب ی شب وقت  دیراحت شد! فقط مرحله آخر موند که اون رو با المیخ-
 .میبد

 کرد و ادامه داد:  زیهاش رو ر چشم

رو   میتا در اتاق مر میکرد یفکر م  میداشت یوقت  ؟یدر باز کن یبلد یتو چرا به من نگفته بود ،یراست-
 ؟ی در باز کن یتون  یم ی. چرا نگفت مشیبشکون   یگفت میباز کن  یچطور 

 نوک انگشتم سرم رو خاروندم.  با

 نیرفته باشه واسه هم ادمی دمی کار رو نکردم و ترس نیوقته ا یل یمن خ ه؟یچ  یدون ی...میآخه م-
 نگفتم.

 .رو تکون داد  سرش

 طور!  نیپس که ا-

 شد.  یم  لیشرکت تعط گهیساعت د هیانداختم.  میبه ساعت مچ  ینگاه می . نمینگفت یز یچ گهید

 برق رو درست کرد از شرکت خارج شد. یها میکه س  نیبعد از ا  حسام

رو به راهه    یهمه چ دیفهم  ینه. وقت ایکه مشکل برق رفع شده   دیپرس یبار اومد و از فرهاد هی اشکان
 راحت سر کارش برگشت.  الیبا خ 
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. اون آدم اون قدر دمشید یبودم. همون بهتر که کم تر م دهیند گهیظهر به بعد د یرو از دعوا ثمیم
 ! یدیفهم ینم یز یهم چ یزد  یاگه ساعت ها به چشم هاش زل م یمرموز بود که حت

خورد. داشت با اشکان  میچشمم به مر یکردم که اتفاق ی م وتریپرونده ها رو وارد کامپ   اتی جزئ داشتم
هوا  یدست هاش رو تو  تی کردن. اشکان با عصبان   یکرد، انگار داشتن جر و بحث م یصحبت م 
 گفتن.  یبه هم م یکه چ  دمیشن  یداد. از اون فاصله نم  یتکون م

 شدن و در رو بستن.  میکه با هم وارد اتاق مر دینکش یطول

تمام   گهیخواستن فرار کنن؟ تا چند ساعت د  ی. تا کجا مدمیآبم رو سر کش وانیزدم و ل   یپوزخند
 تونستم بگردم.  یخواست رو م   یکردم و هر جا که دلم م یبرق شرکت رو قطع م  یها ستمیس

نداشتم. حس خال و   یاسترس چی قبل ه  قهیخوردن. بر عکس چند دق یها به زور تکون م قهیدق انگار
 بهم دست داده بود. یپوچ

 

ها  وونهیکه مامانم مرده بود و من مثل د ییمثل روز ها قا یبرام سخت بود. دق دن یانتظار کش شهیمه
 َشستم و منتظر برگشتنش بودم.   یهر روز کنار پنجره م

گرده اما من تو َکَتم  یبر نم گهیگفتن مامانم د یبودن. همه م میزندگ یروزها نی روز ها سخت تر اون
 رفت.  ینم

چشم هام  یجلو اطی مامانم رو تو ح لی روز بابام تموم وسا هیکه  نیتا ا دم یها انتظار کش مدت
  یکه من درش رو قفل کرده بودم تا کس  یاتاق مامانم بودن؛ اتاق یکه تمام مدت تو یل یسوزوند. وسا

 بعد از مامانم واردش نشه. 

همه  ی رحم ینکنه اما اون با ب خواستم که اون کار رو  یزدم و از بابام م  یم  غی کردم، ج یم هیگر
 زد.  شیمامانم رو آت یها یادگار ی

وقت ها  یصورتم زد؛ اون قدر محکم که گاه یتو  یل یس هیدهنم رو باز کردم اعتراض کنم  یوقت
 کردم. یدردش رو حس م

 رو محکم گرفت و گفت:  بازوم
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و   یبزن شی احساساتت رو آت  دی با ین یرو بب تیواقع یخوا  یفرار نکن. اگه م  تی وقت از واقع چیه-
شن و   یوقت دستت بهشون نرسه. اون وقت چشم هات باز م  چیتا ه یز ی بر ای در یخاکسترش رو تو

 .ی رو به رو بش   تیبا واقع   یتون یم

  یکه برا نیداد. ا ادیبهم   یخوب زیچ  یزندگ  یرو قبول داشتم. اما اون تو نیبود و من ا  یآدم بد بابام
 . ختمیر  یرو دور ماحساساتم  دیشدن با یقو

 کنم. یخودم رو قو  تیگوشم بود و بهم کمک کرد تا شخص  یتو شهیبابا هم  یها حرف

 به چشم هام نگاه کرد و گفت:   کای صورتم تکون خورد که رشته افکارم رو پاره کرد. ال یجلو یدست

 یحواست به من نبوده. به چ دمی زنم آخرش فهم  یاست دارم باهات حرف م قهیدختر؟ ده دق ییکجا-
 ؟ یکرد یفکر م 

 باال انداختم. یزدم و شونه ا  یمصنوع لبخند

 . یچ یه-

. دستکش ها و  دیرس یم انی داشت به پا یانداختم. کم کم وقت کار  میبه ساعت مچ ینگاه مین
 سمت راستم گذاشتم. بیج یبرداشتم و تو فمی چراغ قوه رو از ک

 دادم و گفتم:  کایرو به ال فمی سمت چپم گذاشتم. ک  بیج  یرو هم تو نیچ  میو س  یمشک سهیک

همه رفتن   یشو. وقت میبرو قا یبهداشت   سیو تو هم به بهونه سرو نیزم  ریرم ز یحاال وقتشه! من م-
که همه   نی. بعد از افمهیک یهم تو سهیبهم زنگ بزن تا برق رو قطع کنم. دستکش، چراغ قوه و ک 

 رفتن بپوشش. 

 تکون داد.  دیکه با دقت به حرف هام گوش کرده بود سرش رو به نشونه تا  کایال

 . سادمیبرم که با صداش وا خواستم

 مراقب خودت باش.  اناید-

 کردم دلگرم کننده باشه گفتم:  یم  یکه سع یلحن با
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 . میاینگران نباش. ما از پسش بر م -

 .میدیو به هم کوب می دستمون رو مشت کرد یشگیبه رسم هم و

  دیدستم گرفتم. نبا یاومدم. کفش هام رو در آوردم و تو رونیاز طبقه دوم ب  یمعطل  چیه نبدو
 تلف کردن نداشتم. یبرا ی. وقتدیشن یم  یپاهام رو کس  یصدا

 . دمیرس نی زم ریرفتم تا به در بسته ز نیپا  یک یها رو دو تا  پله

کردم تا بتونم   یسنجاق سرم رو از سرم در آوردم و داخل قفل انداختم. دعا دعا م  دم؛یرو پوش  دستکش
 بود.  شیوقت پ یلی که اون کار رو کردم واسه خ یبار  نی در رو باز کنم چون آخر

 شد.  یدادم اما باز نم  یقفل تکون م یرو تو  سنجاق

 . دمیلب غر ریز

 !گهیباز شو د ،یلعنت-

قفل   یسنجاق رو تو  یوباره وارد قفل کردم. اون بار با فشار محکم بار سنجاق رو در آوردم و د چند
 تکون دادم که باالخره قفل باز شد. 

 دستم نگاه کردم. یبه قفل باز تو  یخوش حال با

 رو باز کردم و داخل شدم.   نیزم  ریز در

ت نور  موش بزرگ با سرع هیفرو رفته بود. تا چراغ قوه رو روشن کردم  یک ی سکوت و تار یتو نیزم  ریز
 سوراخ فرار کرد.  یتو واریاز کنار د

 هوا رفته بود! غشیموش ج دنیبود با د شمی پ کایکردم اگه ال تصور

 افتاد. وارید یچشمم به کنتور برق رو هو یها رو نگاه کردم که   واریچراغ قوه تمام د با

 دونه بوق جواب داد. هیزنگ زدم. بعد از خوردن   کای به ال عیسر

 انا؟ ید ییکجا-
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 گفتم: یخفه ا یدهنم گرفتم و با صدا یرو جلو دستم

 . نمیزم  ریمن االن ز-

 اومد گفت:  یکه انگار از ته چاه در م ییصدا با

رو نگاه   رونیدر، ب دیشدم و درش رو از داخل بستم. دارم از سوراخ کل  یبهداشت س یمنم االن وارد سرو-
 موندن. گهید یو دو تا از کارمند ها یفقط فرهادکنم. همه رفتن.  یم

 هم رفته؟ میمر ؟یچ میمر-

 تو اون هم در اتاقش رو قفل کرد و رفت.  یپا شی آره. پ-

 خب، خوبه. -

 با حرص گفت:   کایال

 ! گهی ده! خب برو د یکچل چه قدر لفتش م نیا-

 ؟ ی گ یرو م یک-

 ! گهید نیحرف هاتون رو بزن  رونی ب  نیزنه. خب بر یحرف م یک یداره با  سادهی گم. وا یرو م یفرهاد-

 . دمیآروم خند  کایال  یعصبان  افهیتصور ق با

 گم؟  یمگه دارم جوک م ؟یخند  یچرا م-

 تر حرف بزن ممکنه صدات رو بشنون.   واشی کای ! السیه-

که  هیو بق  یشنوم چه برسه به فرهاد یکه خودم هم نم فهی راحت. صدام اون قدر ضع  التینه خ-
 دورن.  انقدر

 هر وقت همه رفتن بهم زنگ بزن. -

 باشه. -

 دستم نگه داشتم.  یرو قطع کردم و تو یگوش
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کرد.   یاز پشت داشت نگام م یکیکردم   یاحساس م یمخوف و مرموز بود! هر از گاه یلیخ  نیزم  ریز
 دادم.  یم  رونی ب ینفسم رو با راحت  دمید ینم یز یچ یوقت  ینداختم ول  یبا ترس چراغ رو به عقب م

در آوردم و   بمی رو از ج نیچ میشده. س یدوباره زنگ زد و گفت شرکت خال  کای بعد ال قهیده دق حدود
 قطع کردم.  یکی  یکی برق رو  یها میس

 

چشم ها، دماغ و دهنش رو سوراخ  یکه از قبل جا یمشک سهیبرق کل شرکت رفته بود. ک  گهید حاال
 سرم کردم.  یکرده بودم رو تو

 چشم به هم زدن خودم رو به طبقه دوم رسوندم. کیو در   دمیشهام رو پو کفش

 تکونش داد. یصورتم انداخت و به شوخ  یتو هویچراغ قوه رو   کای در رو باز کردم ال تا

 نشه گفتم: لی کردم صدام به داد تبد یم یکه سع  یچشم هام گرفتم و در حال یدستم رو جلو عیسر

 !یاون سمت کورم کرد رشیبگ-

 گرفت.  گهیسمت د هیکرد و چراغ رو به  یز یر خنده

 گفتم:  یلحن جد با

 . میسر اتاق مر می بر دی. بامیوقت تلف کن  دیاالن نبا گهیخب د-

و چراغ رو به   میسادیدر وا ی. جلومیرفت  میتکون داد و زود به سمت اتاق مر دی رو به نشونه تا  سرش
 بازش کردم.  عیدر انداختم و با چند حرکت، سر یدادم. سنجاق سرم رو تو کایدست ال

 برو تو! -

کرد بتونم با    یوقت فکر نم چی. هکرد  یبود و مات و مبهوت به من نگاه م سادهیحرکت وا  یب  کایال
 اون سرعت در باز کنم. 

 !گهیبرو تو د ؟یسادیپس چرا وا-
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ازم گرفت و وارد اتاق شد. منم پشت سرش وارد شدم و در رو باز گذاشتم. رو به   یرو به سخت نگاهش
 کرد گفتم:  یاتاق نگاه م واریکه با تعجب داشت به در و د کایال

 گردم.  یتو کمدش رو بگرد، من هم کشو ها رو م-

 باشه. -

 .میرو هم بگرد یان یو ک  ثمیاتاق م د یفقط زود باش که با-

 باشه. -

 تند کشو ها رو باز کردم و مشغول گشتن شدم. تند

 بود. یشخص  ل یو وسا  یشیاول فقط لوازم آرا یکشو یتو

 پرونده و کاغذ ها گرفتم تا بخونمشون. یدوم هم چند تا کاغذ و پرونده بود. چراغ رو رو یکشو یتو

 نبودن. یمهم زیچ

 بستم و گفتم:  ت یها رو با عصبان  کشو

 ؟یکرد دایپ  یز یتو چ . ستین  یز یجا چ  نی! ایلعنت-

 گشت گفت:  یکه با دقت داشت سقف کمد رو م   یپاش گذاشت و در حال ری رو ز یصندل   کایال

 . ستین یز یسقف کمد هم که چ ینبود. رو یز ینه، داخل کمدش رو کامل گشتم چ-

 فشار دادم. تی دستم بود رو با عصبان یکه تو یچراغ

 بهش زد.  یاومد و لگد آروم  نیپا یاز صندل کایال

 شانس!  یبخشک-

 و گفتم:   دمیکش یپوف

 . زود! ثمیاتاق م میبر دی. بامیندار یجا کار  نیا گهیخب د-
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 .میو سر جاشون گذاشت میبودن رو زود زود جمع کرد ختهیر ن یزم  یکه رو  ییزهایچ

 که بو نبرن. شونینیحواست باشه مرتب بچ  ،یال-

 باشه، حواسم هست. -

 .میو در رو بست میگذاشت زیرو هم پشت م شی صندل

 گفت:  یدیبا نا ام  کایدادم. ال رونی حبس شدم رو ب  نفس

 کرد. دایپ یز یبشه چ ثمیتو اتاق م   دوارمیام-

 .ای شه. دنبالم ب  یم دایپ-

 .می باز کردم و همزمان واردش شد  عیسر میرو مثل اتاق مر  ثمیاتاق م در

تونستم   یکردن. نم  دنیلحظه حس ترس و وحشت وجودم رو فرا گرفت و دست هام شروع به لرز هی
 کرد. یم  ینیدست هام سنگ ی. انگار چراغ قوه تورمیجا بگ هینور رو 

 که متوجه حال بدم شده بود گفت:  کایال

 ! گهیبجنب د انا؟یشده د یچ-

 کردم به خودم مسلط باشم. چراغ رو سفت تر گرفتم. یرو تکون دادم و سع سرم

 گردم و تو کشو ها رو بگرد. یدفعه من کمد رو م نی. استی ن یز یچ-

 .میشروع به گشتن اتاق کرد یگفت و بدون معطل یا باشه

 کنم. ینشستم تا بررس ن یزم یتا پرونده رو برداشتم و رو چند

 ذاشتم. یخورن کنار م   یبه درد نم  دمید یم یتخوندمشون و وق  یتند م تند

 

 .دنیلرز  یم تی به خاطر عصبان دن،یلرز ینم  یبودم. اون بار دست هام سر نگران  یو عصب دیام نا
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 واقعا مسخره بود!  اد؟یب رمی مشت پرونده مزخرف گ هیبودم تا آخرش  دهیقدر زحمت کش  اون

 پرتشون کردم. تیو پرونده ها رو با عصبان   دمیکش یپوف

 خورن! یکدوم به درد نم  چی ها که ه نیا ،یلعنت-

 بگرد فقط بگرد.  انا،یغر نزن د-

 دادم. هیپشتم تک واریهمون طور که نشسته بودم به د دیو نا ام خسته

 گشتم؟ یم دیکجا رو با گهینظر گرفته بودم. د ر ینگاهم همه جا رو ز با

 بودن!  دهیفا یکرد. انگار تموم نقشه ها و تالش هامون ب یرو جلب نم  توجهم یز یچ چیه

کردم و نور رو به سمتش   زیگلدون بزرگ کنار پنجره ثابت موند. چشم هام رو ر یلحظه نگاهم رو هی
 گرفتم.

 کوتاه به سمتش رفتم. یبلند شدم و با قدم ها  آروم

غول گشتن کشو ها بود و متوجه من سخت مش کایکرد. ال یمن رو به اون گلدون جذب م یحس هی
 نشد.

. خم شدم و خاک مرطوبش رو با  دیرس  یزانو هام م  ی. اندازه اش تا باالسادمیسر گلدون وا یباال
 انگشت هام کنار زدم. 

 حرکت موندم. یخورد که ب   یز یانگشتم به چ هوی

 پنهان شده بود.  یز یچ  هیخاک گلدون  داخل

 . دمیکنار زدم و گوشه پرونده رو د یتر  شی رو با سرعت ب  خاکش

 هام برق زد! چشم

 .دمشیکش رونی گوشه پرونده رو گرفتم و ب عیسر

 پرونده انداختم چشم هام گرد شد! یروش رو کنار زدم و تا نور رو رو خاک
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بزنم    غیج ی خواست از خوش حال  یدست هام بود. دلم م یبود! پرونده طبقه سوم درست تو خودش
بگم. فقط به پرونده   کایتونستم دهنم رو باز کنم و به ال ی نم  ی. حتتونستم بکنم  ینم یحرکت چیاما ه
 زدم. یشده بودم و پلک هم نم  رهیدستم خ یتو

 : دیغر یلب م ریگشت و ز یکشو ها رو تند تند م کایال

اتاق بشم و آخرش به جز چند تا قاب  نیخوام زحمت بکشم تا وارد ا یدونستم انقدر م یاگه م-
 عکس و کاغذ پاره... 

 رو قطع کرد و سرش رو باال آورد. حرفش

 گم؟ چرا مثل مجسمه خشکت زده؟ یم یمن چ ید یاصال گوش م -

  یکیتنم   یرو بدم پرونده رو باز کردم و تا چشمم به اون عکس افتاد موها  کای که جواب ال نیا بدون
 شد!  خی س یکی

 به تنم افتاد.  یدختر بچه بود. لرزه ا هیگه عکس جسد بر  ن یاول یرو

صورتش رو پوشونده   یخون رو یکه به طرز وحشتناک  دمیرو د یا گهیزدم و عکس جسد بچه د ورق
 بود.

  یجسد اون بچه ها دستش رو جلو  دنیکنارم نشست؛ با د عیکردم. سر دایپ یمهم  زیچ  دهیفهم کایال
 . دیکش یخفه ا  غیدهنش گرفت و ج 

 .دمشونید یگوشم بودن و هر روز م  خیب  قایشد اون قاتل ها دق ینم  باورم

 زدن. یبه قلبم م  یاون عکس ها انگار خنجر  دنید با

 رو نداشتم. دنشیطاقت د گهید

 بغلم زدم.   ریپرونده رو بستم و ز  کای پر از وحشت ال ینگاه ها یجلو

 تونست.  ی بگه اما نم یز یخواست چ  یانگار م کایال

 جا خورده بود. یل من حساب هم مث اون
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 بزنه گفتم:  یکه بتونه حرف نیاز ا قبل

 اتاق رادمهره. میبگرد دیکه با ییجا نیآخر-

  یز ی. تازه، اون که از چمیکرد دای رو پ  میکه دنبالش بود  یز یما چ  م؟یبگرد دیبا  یچ یاتاق اون رو برا-
 خبر نداره!  

 بهش اعتماد ندارم. یشم. درسته دوست باباته ول  یاتاقش رو کامل نگردم مطمئن نم  ی تا وقت-

 باشه بهش... یز یاما اون دوست بابامه و اگه چ-

 . ایدنبالم ب-

هم پوف کالفه   کایاومدم. ال  رونیب  ثمی باشم از اتاق م  کایاز سمت ال  یا گهیکه منتظر حرف د نیا بدون
 و دنبالم افتاد. دیکش یا

 . دمیشد دو  یرو به سمت طبقه باال که طبقه سوم شرکت مها  پله

  دمیهر کار کردم نتونستم بازش کنم. با مشت به در کوب ی ول  دمینفس زنان به در اتاق رادمهر رس  نفس
 قلبم گذاشتم و نفس نفس زدم.  یدادم. دستم رو رو هیو بهش تک

 داد و گفت:  هیبه ستون کنارش تک   نهیدست به س کایال

 م؟یکار کن یچ دیحاال با-

 . میدر رو بشکون دیمعلومه، با-

  یسنجاق سر  چیشه و با ه یدر شکسته نم نی. اشیبشکون یکه بتون  ستیدر ها ن هیدر مثل بق نیا-
 شرکته! سی جا اتاق رئ نیا یشه. نا سالمت یهم باز نم 

ها رفتم، چراغ قوه رو با دهنم نگه داشتم و   یبه حرف هاش بدم به سمت صندل یتیکه اهم نیا بدون
 حرکت بلند کردم.  هیها رو با  یاز صندل  یکی

 تند به سمتم اومد. یشد با قدم ها یم  وونهیمن د یکه انگار داشت از کار ها کایال

 .ی در رو باز کن نیا یتون  ی! تو نمنیبذارش زم-
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 دستم گرفتم.   یگذاشتم و چراغ رو تو نیزم  یرو رو  یصندل

 کنم.  دایجا اومدم که جواب سوال هام رو پ  نی. من امیتالشمون رو بکن  دیما با یول-

ما   یچه باور نکن  ی ده! چه باور کن یم جهی تالشمون نت م یکه بدون یاما تا وقت م یتالش کن دیآره ما با-
  گهینداره که د یپس لزوم  میکرد دایرو پ میخواست یکه م یز ی . ما چمیدر رو باز کن نیا میتون  ینم

 مگه نه؟ م،یخودمون رو به درد سر بنداز

 با دست هاش دو طرف بازو هام رو گرفت و ادامه داد.  دیسکوتم رو د یوقت

 . میبر دی واسه تلف کردن نمونده. با یوقت گهیخب د-

 ها رو در آورد و به سمتم گرفت.  یدود نکی که دستش بود ع فمیک یتو از

 . مشونیشرکت بزن   یها دستت باشه که موقع خروج از تو نیا-

 باشه. -

اتاق رادمهر خودم رو   یتکون دادم. به خاطر نرفتن تو دیها رو گرفتم و سرم رو به نشونه تا  نکیع
 شد.  یاز نمجوره ب چینداشتم. اون در با همه در ها فرق داشت و ه  یکردم اما چاره ا یسرزنش م

... 

 مبل انداختم. اون قدر خسته بودم که حوصله حرف زدن نداشتم. یو خودم رو رو  دمیکش یپوف

 به حسام زنگ زد و گفت زود خودش رو برسونه.   کایال

 . دمیعکس جسد اون بچه به خودم لرز دنیرو باز کردم و دوباره با د  پرونده

 ه نوشته شده بود.بچ یبرگه رو با دقت خوندم که مشخصات ظاهر  یباال

 و سرش رو با تاسف تکون داد. دیکش یکرد، آه سوز دار  یکه از کنارم به پرونده نگاه م کایال

 بچه ها.   نیمادر پدر ا چاره ی . بشنیم دایپ  یفی کث یچه آدم ها نیبب -
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معصومشون باعث   یها افهیشد. ق  یم کهی ت کهی کردم انگار قلبم ت یبه عکس اون بچه ها نگاه م یوقت
 چشم هام حلقه بزنه.  یشد تا اشک تو

 دست هام گرفتم. نیرو بستم و سرم رو ب   پرونده

دونستم اون هم  یاما م دمیگفت که نشن یم ییها زیلب چ ریپرونده رو برداشت و ورق زد. ز  کایال
 بود. ختهیمثل من پکر و به هم ر

کرده    یروش خال خی پارچ آب  هیبعد خودش رو رسوند. تا پرونده رو نگاه کرد انگار   قهیچند دق  حسام
 بودن.

 لب گفت:  ریزد ز یطور که پرونده رو آروم ورق م همون

 شه!  یباورم نم-

 هم قفل کرد و گفت:  یدست هاش رو تو  کایال

 داره.  قتیکه حق نیمثل ا ی. ولمیما هم اولش شوکه شد-

 انداختم. کا یه البه حسام و بعد ب ینگاه

افته.   یداره تو اون شرکت م ییچه اتفاق ها میو بگ سی پل شی پ میپرونده رو ببر نیا دیفردا با-
 فقط...

طبقه  یتو  یچ یکه ه یفکر رفتم. چرا اسم پرونده رو طبقه سوم گذاشتن در حال  یکردم و تو یمکث
 سوم نبود که بهش شک کنم؟

طبقه سوم  گهیشد؟ چرا بهم گفت که د  یبود عصبان ده یکه من رو تو طبقه سوم د نیسحر از ا چرا
 خبر بودم؟  یوجود داشت که ازش ب  یقتی نرم؟ نکنه هنوز حق

 : د یدستش زد و با تعجب پرس یتو  بیبه س یگاز  کایال

 ؟ یفقط چ-
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 یم ی ذهن من چ یبهم انداخت. هر دوشون کنجکاو بودن تا بفهمن تو  ینگاه پرسشگر  حسام
 گذشت. 

 کردم و گفتم:  یسرفه ا تک

 .می نکرد دایپ  یز یو چ میکه چرا اسم پرونده طبقه سومه؟ ما که طبقه سوم رو گشت  نیفقط ا-

 گذاشت و از جاش بلند شد.  زیم  یپرونده رو رو حسام

 باشه! گهید یمنظورش از طبقه سوم جا دیشا-

 تکون داد. دیبه حسام انداخت و سرش رو به نشونه تا ینگاه  کایال

 است. گهید یجا هیمنظورشون طبقه سوم  دی. شا یگ یآره راست م-

 پرسشگرم رو به حسام دوختم و گفتم: یها نگاه

 تونه باشه؟ یکجا م  یول-

 باال انداخت.  یشونه ا  حسام

 دونم. ینم-

 .زد  یپوزخند  کایال

که  یی برن؛ جا یم گهید یجا  هیدزدن و با خودشون  یها رو م مثل روز روشنه که اون ها بچه-
 یرد گم ُکن یشهر باشه و برا نی خونه متروکه تو هم  هی ممکنه  یاسمش رو گذاشتن طبقه سوم. حت

 اسمش رو گذاشته باشن طبقه سوم! 

  زیم ی گرفتم و به پرونده رو  کای پر سوالم رو از ال یکرد. نگاه ها  یتر م جیمن رو گ کای ال یها حرف
 دوختم.

اون رو   دی با  ثمیکنه؟ چرا م یکار م  یپرونده تو شرکت چ نیپس ا ،یگ یطور باشه که تو م نیاگه ا-
 کرده باشه؟ خب چرا از اول پرونده رو نبردن همون جا؟  میگلدون قا یتو

 کردن. ینم دایپسوالم  ی برا  ینگفتن. اون ها هم جواب  یز یو حسام بهم نگاه کردن و چ  کایال
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که  یدیداشت؛ کل دیکل هیکردم اون معما فقط  یبود. احساس م یدونستم جواب چ یهم نم خودم
 شد.  یبه اون پرونده ختم نم 

  یکه برا ییکرد، سوال ها یذهنم رو مشغول م یتر  شی ب یگذشت سوال ها یچه قدر زمان م هر
 کردم.  ینم  دایپ یکدوم جواب درست چیه

 اجاق گذاشت تا گرم بشه.  یرو باز کردم و غذا رو رو خچالیدر  کایال

 .میکن  یم دایرو هم بعدا پ  نیخب جواب ا-

 ادامه داد:  ی ز ی آم طنتی لحن ش با

 چسبه؟  یم یچ یبعد از دزد نیحاال بگ -

 زد. یاشاره کرد و پوزخند کای به دست ال  حسام

 !یها شد  رزنیپ هیدستت چقدر شب  یبا اون مالقه تو-

 گفت:  دیشد. مالقه رو به سمت حسام گرفت و با تهد یدکنک خالبا  هیمثل  کایال

 مالقه نزدم تو سرت.  نیجواب من رو بده تا با ا-

 بخرم.   یدیجا کل هیبرات  تتیموفق نیا یبرا دیبا-

 ... ای یبند یحسام اون دهنت رو م-

 . دمیوسط حرفش پر  تی عصبان با

 !دیبس کن -

 

 دادم و گفتم:  رونیب  تی با تعجب به من نگاه کردن. نفسم رو با عصبان کای و ال  حسام

  یکه مسخره باز  نینه ا م؛یبگ یو چ  میببر سیپل  شیپ  یکه پرونده رو ک   نیباش نیبه فکر ا دیاالن با-
 . نیاریدر ب
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 شد.  یکرد و جد یتک سرفه ا حسام

 گه.  یراست م  اناید-

  ختیر یبشقاب م  یتو یخودش ماکارون  یداشت براکه   یغذا رو خاموش کرد و در حال ریز  کایال
 گفت: 

  یشرکت. دلم نم میبر گهید میتون ی نم میببر سیپل  شیبهتره. اگه فردا پرونده رو پ میبه نظرم فردا نبر-
پس فردا   نیگرده. بذار یرو از دست بدم که در به در داره دنبال پرونده م ثمی م یدنید افهیخواد ق

 .میببر

 

 بزنم.  یا روزمندانهیباعث شد لبخند پ  ثمیو نگران م شونیپر افهیلحظه فکر کردن به ق هی

 .میداد یاز دستش م دیشد و نبا یم ی دن ید یلیگفت؛ اون لحظه خ  یراست م   کایال

... 

 انقدر بلند بلند تو پله ها نخند.  ی! السیه-

 به شونم زد و با خنده گفت:  ی کی  کایال

 قرمز شده! ی مثل گوجه فرنگ ثمی م افهیفکر کن! االن ق-

 گرفته بود. من هم خندم  کای خندش دوباره اوج گرفت. از خنده ال و

 .میدیخند  یو م میکرد  یم فیتعر ثمیم یدنید  افهیهمش از ق میشده بود داریصبح که ب  از

 .می شد خکوبیسر جامون م هویکه  میدیبه طبقه دوم رس  کایال یها ی خنده و مسخره باز  با

 گشتن. یبودن و داشتن تک تک اتاق ها رو م ختهی شرکت ر یها مثل مور و ملخ تو سیباز بود، پل  در

 . میمات و مبهوت به هم نگاه کرد کایو ال من

 کردن؟  یو رو م ری داشتن اون جا رو ز یها واسه چ سیجا چه خبر بود؟ پل  اون
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 زد.   یها حرف م سیاز پل یکی بود و داشت با   سادهیوا میاتاق مر یجلو نهیدست به س ثمیم

 لب گفت:   ریکه مثل من شوکه شده بود ز کایال

 جا چه خبره؟  نیا انا،ید-

 . دمیدونم واال! منم مثل تو االن رس ینم-

 گردن.  ی. دارن همه اتاق ها رو م بهی عج یل یخ  یول-

 دهنم رو با ترس قورت دادم.  آب

 دن؟ یرو فهم شبید انی نکنه جر-

که عکس   یو بگه من قاتلم؟ پرونده ا سی بگه؟ زنگ بزنه به پل سی به پل دیبا ی واسه چ ثمینه بابا. م-
 تمام مقتول هام توش بوده سرقت شده؟

 زد.  یپوزخند

 ها! یساده ا-

 

 لب گفتم: ری دادم و ز رونی حبس شدم رو ب  نفس

 . میجلوه کن یسر کار مون تا عاد می. بهتره برمیسادیدر وا یجا جلو  نیا ستیخوب ن-

 لب گفت و پشت سرم راه افتاد. ری ز یباشه ا  کایال

 .مینظر گرفت  ری رو ز  ثمیها و م سی و از دور حرکات پل  می نشست زمونی م پشت

 میدر اتاق مر یجلو ثمیاون کار رو کرده بود؟ چرا م یها زنگ نزده بود پس ک سیبه پل ثمیم اگه
 افتاد؟  یداشت اون جا م یکرد؟ چه اتفاق یداخل رو نگاه م یبا نگران  بود و سادهیوا

دستبند زده بودن و اون رو   میکه به مر  یها در حال سی! پلکه شوکم کرد  دمیرو د  یز یلحظه چ همون
 کرد از اتاقش خارج کردن. یم هیکه گر یدر حال 
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 اسلحه خبر نداره.  نی. من روحمم از استیمن ن ی! اون اسلحه برانیکار من نبوده. حرفم رو باور کن -

 کرده بودن.  دایاسلحه پ هی میاتاق مر یاسم اسلحه چشم هام گرد شد! تو  دنیشن  با

 ! میدیند یاسلحه ا یول میرو گشت میکل اتاق مر شبینداشت! ما که د امکان

 مات و مبهوت به من زل زد و گفت:  کایال

 تو اتاقش نبود! ی. اسلحه امی اون جا رو گشت شبید کدوم اسلحه؟ ما که -

 گذاشته بود؟ میاون اسلحه رو تو اتاق مر  یشده بودم. ک جیگ

رفتم.   تی. زود بلند شدم و به سمت جمع نمیبب  یز ینتونستم چ گهیدورشون حلقه زدن و د هیبق
 کنارشون زدم و جلوتر رفتم. 

 خواست.   یکمک م ثمیکرد و از م  یم هیهمچنان گر میزدن تا رد بشن. مر  یرو کنار م هیها بق سیپل

  یز یانداخت و چ نی مثل دو تا کاسه خون شده بود سرش رو پا تیکه چشم هاش از عصبان  ثمیم
 نگفت. 

 گفت:  یم هیخورد. با گر  یکرد و از جاش تکون نم  یمقاومت م میمر

 ! نیکنم من رو نبر ی! خواهش منیکن  . لطفا حرف هام رو باورست یمن ن  یاون اسلحه برا-

و از پنجره شرکت   دمیاون رو از ساختمون خارج کردن. دو میمر یها با وجود مقاومت ها سیپل اما
 کردن و بردن.  سی پل  نیرو سوار ماش میرو نگاه کردم. مر   نیپا

 کردم.  یرو با نگاهم دنبال م  نیبودم و رفتن ماش سادهیحرکت پشت پنجره وا یب

 .ستادی و رو به روم ا دیبه سمتم دو کای شده بودم. ال  جیبود. کامال گ ختهیو بهم ر بیعج زیچ همه

 سر اون هم بود. یکرده تو ریکه ذهن من رو درگ ییدونستم تمام سوال ها یم

 نبود! یز ی. اون جا که چ میاتاقش رو گشت شبیاما ما د-

 فکر فرو رفتم. یشدم و تو  رهی ا معلوم خنقطه ن هیپنجره به  از
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 پاپوش درست کرده بود؟  میمر یبرا یک

به هم  یدندون ها یکه نگام کنه از ال نیو بدون ا سادیاز کنارم رد شد. کنارم وا ثمیلحظه م همون
 فشردش گفت: 

 !ی باشه، خودت خواست-

 رفت. برگشتم و با نگاهم رفتنش رو دنبال کردم.   یبدون معطل و

 . دیلبش رو گز  کایال

 بود!  یچه قدر عصبان نیا-

 کردم.  زی هام رو ر چشم

ساده نبود که با   یمعما هیقتل اون بچه ها  یکردم معما یمشخص نبود. حاال احساس م زیچ چیه
که  ییا بودن؛ دست هااون معم یهم تو یا گهید یپرونده بشه حلش کرد. دست ها هیکردن  دایپ

 صاحب هاشون مشخص نبود!  تیهو

 

هم قفل کرد و با   یدست هاش رو تو کای . المینشست یصندل  یو رو میبرگشت زمونی به سمت م کای ال با
 گفت:  یلحن مشکوکانه ا

که تو  میدون یپاپوش درست کرده؟ هر کس که ندونه، من و تو خوب م  میکه واسه مر هیاون ک-
 ده؟ یم  یچه معن نینبود. ا یاسلحه ا چیاتاقش ه

کردم. مشکل   یمغزم بودن که داشتم بهشون فکر م یتو  یتکرار  یهمون سوال ها کایال یها سوال
 .کرد  یم  تیواقعا من رو اذ نیکردم و ا  ینم دایبراشون پ یجواب چیجا بود که ه نیا

کارش با اون تموم   ثمیکه م نیبه اهدافش بود و بعد از ا  ثمیرسوندن م یبود برا لهیوس هیفقط  میمر
 گرفت از سر راه برش داره. میشد تصم

 گفتم:  کایکردم و رو به ال زی هام رو ر چشم
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  دیامروز با یعن ی. میبد لیتحو  سی و فردا پرونده رو به پل میرو تموم کن فیکث یباز   نیزود تر ا دیبا-
رو از   یزمان چیه  دیشرکت. ما نبا میاومد میبود که پا شد  نیاما اشتباهمون ا میکرد یکار رو م نیا

 . میخر  یم قتو همدست هاش و ثم یم یبرا م،ید ی. هر چه قدر که ما زمان رو از دست ممیدست بد

 مگه اون چند تا همدست داره؟ -

که اسمش   یاز اون هاست. در مورد اون دختر  یکیاشکان  یدونم. ول  یرو نم قشیفعال تعداد دق-
 .میکن  قیتحق دیسحره هم با

 بود چشم هاش رو تنگ کرد و گفت:  دهیشرکت د یکه سحر رو چند بار تو کایال

 . هیباز نیا یخودشه. شک ندارم اون هم از مهره ها-

 شد. ثمی هراسون از جلومون رد شد و بدون در زدن وارد اتاق م اشکان

ر   هیکردن  دایپ یفرصت برا نیلحظه بهتر اون  سر نخ ها بود.  یس 

 برم.  ثمیجام بلند شدم تا به اتاق م از

صحنه   ی کرد که نرم اما به حرفش گوش ندادم. چند تا از پرونده ها رو برا یداشت مقاومت م  کایال
 فتم و رفتم.دستم گر یتو یساز 

بودن اما زرنگ تر از اون حرف ها بودن که بخوان  یکه جفتشون عصبان  نیبسته بود. با ا  ثمیاتاق م در
دونستم اون  یکه م ومدیم یو صندل زیلگد زدن به م یصدا  ی بلند دعوا کنن. فقط هر از گاه یبا صدا

 کرد.  یها م شد از اون کار  یم یعصبان   یلیخ  یبود. وقت ثمی م یکار ها از عادت ها

 . دمیحرف هاشون چند بار اسم رادمهر رو شن یبه ال ال

خواست گوشم رو به در بچسبوندم تا راحت حرف هاشون رو بشنوم اما به خاطر رفت و آمد   یم دلم
 تونستم اون کار رو کنم.  یکارمند ها نم  هیبق

 شدم.  کیبه در نزد گهیقدم د هیبود که  نیکه از دستم بر اومد ا یکار  تنها

 واضح تر شدن.   بایها تقر صدا
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 به اشکان گفت:   تیبا عصبان  ثمیم

  یکردن. م ریرو دستگ می. مردنشی! دزد ستیپرونده ن ؟یگند رو جمع کن  نیا یخوا   یم یحاال چطور -
َشبه به باد رفت.   هی میدیکه کش ییتموم زحمت ها  یعنی! یبدبخت یعنی  ؟یچ  یعنی نیا یدون

 شانس!  یبخشک 

 گفت:  یآروم تر  یبا صدا اشکان

 !اد یکه واقعا داره گندش در م  نی. مثل امیکار رو زود تر تموم کن دیبا-

 زد. یو صدا دار  یپوزخند عصب  ثمیم

 یاشکان! م ستیپرونده ن  م؟یتمومش کن  یچطور   ؟یچطور  م؟یها؟ تمومش کن م؟یتمومش کن-
 !ستیپرونده ن ؟یفهم

 . ده یپرونده رو دزد  یک میبفهم دیبا اول-

 شک ندارم کار سحره! شک ندارم! -

  نیزم  ریدختر وارد ز هیکه  نیکه هست ا یر یها ثبت نشده. تنها تصو نی ازش تو دورب یر یتصو چیه-
 شده.

! سحره. رفته کنتور برق رو قطع کرده، بعدش هم اومده سر وقته اتاق من و پرونده  گهیخب خودشه د-
 . دهیرو دزد

 صدا ها قطع شدن. هوی

 در رو باز کرد.  ثمیقدم از در فاصله گرفتم که م هیکردم و  یمکث

مثل   قایاون لحظه دق ثمیشدم. م خکوبیو سر جام م  دمی کش یبلند نیه ثمیم  یعصبان  افهیق دنید با
 و آماده حمله کردن بود.  یببر زخم  هی

 

 به خون نشستن.  تیمن چشم هاش از عصبان  دنید با
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 .دنیلرز یم شی نیب یکه پره ها دیکش ینفس م تی با عصبان  چنان

 نشه گفت:  لیکرد به داد تبد  یکه داشت کنترل م  یرو کنار بدنش مشت کرد و با لحن دستش

 هان؟ ؟یکن یم  یجا چه غلط نیتو ا-

 دهنم رو با ترس قورت دادم و با ترس گفتم: آب

 م...م...من...-

 پخش شدن.  نیزم  یو پرونده ها رو  دیزد که از ترس دست هام لرز یداد چنان

 ؟ یکن  یکار م  یجا چ نیا نمیبگو بب-

 دادم.  هیترس و وحشت به ستون کنارم تک با

  زد. یم ید یهاش رو چنان مشت کرده بود که بند انگشت هاش به سف دست

رفتم   یکرد از اون جا م  یکه در رو باز م نیبگم. کاش قبل از ا یز یچ تونستمیبند اومده بود و نم زبونم
 کار از کار گذشته بود. گهیاما د

 گوش ندادم.  کای کردم که به حرف ال یخودم رو سرزنش م یحساب 

 هیکنه.   یرو سر من خال میمر ی ر یبه خاطر دستگ تشیکرد تا تمام خشم و عصبان یم یسع ثمیم
 سر من بود.  ر یکرد انگار تمام اتفاق ها ز یبهم نگاه م یجور 

 گفت:  ی آروم  یانداخت و با صدا ثمینگاه به م هینگاه به من و  هی اشکان

 کارمند ساده است. بذار بره. هیاون فقط  ؟یکار دار   یبا اون چ-

 . دیبهم فشردش غر یدندون ها  نیاز ب ثمیم

کم کم  گهی. دستهیمیپشت در اتاق من فال گوش وا ست یدفعه اولش ن نی! ایدون  یآخه تو که نم -
 رادمهره! یمخف  یکنم از آدم ها  یدارم شک م

 بود؟  یرادمهرم چ  یکه من آدم مخف  نی اون حرف خشکم زد. منظورش از ا دنیشن  با
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داد. انگار حرف آخر   یمحو شد و جاش رو به نگران ثمیاز صورت م تی خشم و عصبان هیاز ثان یکسر  در
 جمعش کنه. دیبا یکرد چطور  یاز دهنش در رفته بود و داشت فکر م 

 کرد. یدهنش مشت و تک سرفه ا یرو جلو دستش

 گفت:   یقبلش نداشت با آروم هیبه لحن چند ثان یشباهت چیکه ه یلحن با

 سر کارت.  یبر  یتون  یم گهیخب د-

 زدم. خنگ ها بهش زل  مثل

 محو شدن؟ چرا اون قدر دست و پاش رو گم کرده بود؟ هوی  یچطور  تیهمه خشم و عصبان اون

  یم دیکه نبا یز ی نگاه کرد. انگار واقعا چ ثمیرخ م میبه ن یآب دهنش رو قورت داد و با نگران  اشکان
 بود. دهی پر ثمیگفتن از دهن م

 . دیوارد اتاقش شد و در رو کوب  تیا عصبان نگاه به من انداخت، ب هینگاه به اشکان و بعد  هی ثمیم

 و رفت.  دیلب غر ری به من انداخت، ز ی. اشکان نگاه کوتاهمیو اشکان دم در موند من

 نداشتم. یکدوم جواب  چیذهنم که واسه ه یمن موندم با هزار تا سوال تو فقط

 برگشتم. زم ی و به سمت م دمیسالنه راهم رو کش سالنه

 وونهیکنم قطعا د  دایپ  یتونستم جواب یذهنم نم ی. اگه واسه اون همه سوال تودیکش  یم ری ت سرم
 شدم.  یم

  یمخف یبود که من از آدم ها  یشد. منظورش چ  یذهنم تکرار م یبار ها و بار ها تو ثمی آخر م حرف
 اون ماجرا داشت؟  یتو یداشته باشه؟ مگه اون هم دست یآدم مخف  دیبا یچ یرادمهرم؟ رادمهر برا

 بود. ده یبه ذهنم رس  ی. انگار جوابسادمیجام وا سر

اون   یتو یرادمهرم پس حتما رادمهر هم نقش   یمخف یواقعا شک داشت که من از آدم ها  ثمیم اگه
خواست دستشون رو برمال   یو همدست هاش بو برده بود و م  ثمیم یاز کار ها دیماجرا داشت. شا
 بود.  زار یاون قدر از رادمهر ب   ثمیم نیکنه. واسه هم
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پشت در    یبود که چ دنیدائم مشغول سوال پرس کاینشستم و ساعت ها فکر کردم. ال میصندل یرو
 بهش ندادم. ی اما جواب  دمیشن ثمیم

  یبه اندازه کاف کایشدم چون ال  یم مونیرو بهش گفته بودم پش یکه همه چ  نیوقت ها از ا یبعض
 خواست براش دردسر درست کنم.  یمشکالت داشت، دلم نم

که بود مربوط به اون پرونده   ی. هر چ فتهیقرار بود ب  یکردم اتفاق بد  یداشتم. احساس م دلشوره
 شد. ی و طبقه سوم م یلعنت

به رادمهر اعتماد   کایکه ال نی تونستم وارد اتاق رادمهر بشم و اون جا رو هم بگردم. با ا ی م کاش
 داشت اما من بهش شک داشتم.

 ذهنم زده بود. یتو ینبود که بتونم ازش بگذرم. انگار با اون حرف جرقه ا یحرف ساده ا  ثمیم حرف

 بود؟   یاسلحه گذاشته بود. هدفش از اون کار چ میاتاق مر یتو  یک  دمیفهم یم دیبا

شده ام رو بهش   زیر یم رد شد. چشم هاطور که نشسته بودم چشمم به سحر خورد که از جلو همون
 کرد.  یرو داشت پنهان م  ییها زیکردم اون هم چ یبه سحر نداشتم. احساس م یدوختم. حس خوب 

نبود که  یز ی اون چ قتیگفت تمام حق یبهم م یحس هی شد اما  یمشخص م  زیفردا همه چ باالخره
 دونستم. یمن م

داشتم تا فکر   اجی احت ییبه تنها دایروز ها شد ی. بعضد ینپرس یز یچ گهید دیسکوتم رو د  یوقت  کایال
 کنم، اون روز هم از همون روز ها بود. 

 کرد. فیرو تعر زیبه حسام زنگ زد و همه چ  کایال

گرد سه   زیم هی . حسام هم اومد و می رفت  یفروش  تزایپ هیبه  میشد لیکه از شرکت تعط  نیبعد از ا شب
 . میداد لیبا هم تشک   ینفر 

 .دیخند  یجی گاز سر  حسام

بعد از شما وارد اتاق   یک ی ای نیشما اتاقش رو خوب نگشت  ایشه. دو تا احتمال وجود داره.  یباورم نم-
 شده و اسلحه رو اون جا گذاشته. میمر
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 به من انداخت و گفت:  ینگاه  کایال

. من  میکمد ها رو هم از چشم ننداخت یباال ی. حتمیاتاقش رو مو به مو گشت انایامکان نداره! من و د-
 اون جا نبود. یمطمئنم اسلحه ا

 کردم.  زی هام رو ر چشم

 شده و اسلحه رو گذاشته. میبعد از ما وارد اتاق مر  یکیمونه احتمال دوم!  یپس م-

 

 داد. هیتک  یصندل  یبه پشت  حسام

 بشه؟  تا بعد از شما وارد شرکت نی دونسته که شما اون جا  یاز کجا م  ؟یاما ک-

 ابروم رو باال انداختم. یتا هی

 نذاشته؟  ثمیبذاره؟ چرا تو اتاق م میاسلحه رو تو اتاق مر دیچرا با  یکه بپرس نهیو بهتر ا-

 باال انداخت.  یشونه ا اناید

 باشه! از کجا معلوم؟  ثمیکار خود م دیشا-

! اون ومدیخونش در نم یزد یبود! کارد م  یچقدر عصبان  یدیامکان نداره کار اون باشه. خودت که د-
تونم باور کنم چون اصال  ینم گهی رو د  یکی نیرو بتونم باور کنم ا یکار اون بوده؟ هر چ یگ  یوقت م
 .ست یپشتش ن  یمنطق

 چونش گذاشت.   ریدستش رو ز حسام

 بده.  سی پل  لیقاتل بخواد همدست خودش رو تحو هیکه  نی! ابهی واقعا عج-

 زد و گفت:   تزاشیگاز به پ هی کایال

تا   نیرو بخور تزاتونیکار اون هاست نه ما. پ گهیاش د هی. بق سهیپل  زیم یبه هر حال پرونده فردا رو-
 . فتادهیاز دهن ن
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و اشکان  ثم یفقط به م هیکردم قض یحس م   یکردم. از طرف یتا فردا صبر م دی دونستم چطور با ینم
 اون قتل نقش داشتن.  یهم تو یا گهید یشد؛ آدم ها  یختم نم

 تر کرده بود. دهیچی رو پ زیهمه چ میمر یر یدستگ

 شوک بودم.  یهنوز هم تو ییجور ها هی. می مر یر یرو داشتم به جز دستگ  یهر کار  انتظار

 شد. ی ذهنم تکرار م  یبار ها و بار ها تو ثمیم حرف

کم کم   گهی. دستهی میپشت در اتاق من فال گوش وا ستی دفعه اولش ن نی! ایدون  یآخه تو که نم  》

 《رادمهره!  یمخف  یکنم از آدم ها  یدارم شک م

 کرد.  یم  جیتر گ شیکردن به اون حرف من رو ب  فکر

 بودن؟ زاری و اشکان تا اون حد از راومهر ب ثمیبود؟ چرا م یچ  تیواقع

 دنیکردم مغزم در حال ترک  یشد و احساس م یگذشت ذهنم مخشوش تر م یچه قدر که زمان م  هر
 بود.

 

... 

گرم و   یروز ها حساب هیشدم. اون روز بر خالف بق ابونیخ  یدادم و محو تماشا  هیتک شهیرو به ش سرم
 بود.  یآفتاب

 . دمیکش  یمانتوم رو تکون دادم و پوف  یو باال شال

 رو روشن کن.   نیکولر ماش یچقدر گرمه! ال-

 گفت:  یا دهیرد و با لحن کشانگشتش رو به سمت دکمه کولر ب کایال

 خانوم! شما امر بفرما.  انایَچشم د-

 هاپو. یبار به من نگفت هیچه عجب -
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 خانوم.  دیمثل خورش  یامروز مهربون  ،یست یچون امروز هاپو ن-

 کردم.  یکوتاه  خنده

 چرت و پرت نگو! یبسه ال-

همه  یبذار   رونیب  نیو از ماش رفتار کن. االن پات ر  یکم عاد هی ؟یچرا انقدر سفت پرونده رو بغل کرد-
 .یگرده بس که مشکوک  ی سر ها به سمتت بر م

 گفتم:  ینگران  با

  ی. دلم شور ممیهمه مدت دنبالش بود نیکه ا هیزیچ تمونه،یموفق دیپرونده کل نی. اکایترسم ال یم-
 زنه.

 زنه؟  یدلت شور نم یحاال اگه سفت بغلش کن-

 نگفتم.  یز یبهش رفتم و چ یغره ا چشم

 که نگام کنه گفت:  نیا بدون

 . یاداره آگاه میتو رگ بعدش بر میبزن یبستن  هی میاول بر ای . بری باشه انقدر سخت نگ-

 گرفتم. یصندل  یمو از پشت هیتک عیاون حرف، سر دنیشن  با

 ره.  ینم نیاز گلوم پا  یچیندم ه سیپل  لیپرونده رو تحو نینه! من تا ا-

کنار پارک نگه   یشگیهم یفروش  ی رو کنار زد. کنار همون بستن  نیتوجه به حرف من ماش یو ب  دیخند
 بهم زد. یداشت. کمر بندش رو باز کرد و چشمک 

لوت خشک    ر ی. گلوم مثل کوسیپل  شی پ میبعدش بر میبخور یشو دو تا بستن ادهی . پری سخت نگ ادیز-
 شده.

 و در رو بست.  شد ادهیاز سمت من باشه پ  یکه منتظر حرف نیا بدون

 . دمیلب غر ریز



 فرار از واقعیت 

141 
 

  یتو گوشش نم  میخور  یم یبعد بستن میبد لیپرونده رو تحو نیگم اول ا یچه قدر احمقه! بهش م-
 !وونهیما داره. دختره د هی شهیره! مرغش هم  یره که نم

موتور سوار با سرعت نور از کنارم رد شد و پرونده  هیگذاشتم  نیزم  یپام رو رو هیرو باز کردم و تا  در
 . دیرو از دستم کش

  رونی هراسون از مغازه ها ب  ه یکه بق  دمیکش یبلند غ یگوش هام گذاشتم و ج  یهام رو رو دست
 . ختنیر

 .دمیدو ی دنبالشون م ،《نیسی وا》زدم یکه داد م یپاهام جمع کردم و در حال  یرو تو رومین  تمام

  دیپام لرز ار ی اخت یکردم که ب  یبه جلو پرت م یقدم هام رو به سخت نیاومد. آخر یباال نم  گهید نفسم
 افتادم.  نیزم  یو رو

 هی یزدم سرم رو بلند کردم و با نگاهم رفتنشون رو دنبال کردم که تو یکه نفس نفس م یحال  در
 . دنیچی پ  یفرع

درک اون لحظه رو   تی تونستم هضمش کنم. مغزم قابل یاتفاق افتاد که نم عی سر زیقدر همه چ اون
 نداشت. 

 انگار گوش هام کر شده بودن. دمی شن  ینم  ییصدا چیه

 یکرد کنارم نشست. لب هاش تکون م یم هیکه داشت مثل ابر بهار گر یو در حال دیبهم رس  کایال
 توقف شده!م ای. حس کردم دن دمیشن یگفت اما من نم یم  یز یچ هیخوردن و انگار داشت با گر

که تا   ییبهشون زل زدم. دست ها یرو آروم باال آوردم و با ناباور  دنیلرز یکه م میخال  یها دست
 بودن.  یپرونده رو گرفته بودن اما االن خال شیپ قهیچند دق

شد تموم   یدست هام بود! باورم نم یشدم االن پرونده تو  یم ادهیپ  نیتر از ماش رید هیثان هی اگه
 رفته بود. نی از ب دهامیام

سست و لرزون   یگذاشتم و با پاها نیزم  یکه انگار چند سال گذشت، دستم رو رو هیاز چند ثان بعد
 بلند شدم. 
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 . دیچرخ  یدور سرم م ای رفت و دن  یم یاهیهام داشت رو به س چشم

به . همه جا رو  نمیهاشون رو درست بب  افهیتونستم ق  یدورمون جمع شده بودن اما نم  یادیز افراد
 رفت.   یم یاهیس

همه جا   هوی زد و بعد   یم غیبود که انگار داشت ج  کایوحشت زده ال افهیق دمیکه د یصحنه ا  نیآخر
 شد.   کیتار

 

... 

 چشمم رو روشن کرده بود.  یزدم. فقط نور مهتاب جلو یقدم م کیجاده تار کی یتو

 . انگار فقط خودم اون جا بودم! دیرس  یبه گوش نم ییصدا چیه

 کرد.  یم  جادیا یترسناک یشد و صدا یشاخه درخت ها با سرعت رد م یاز ال به ال باد

و سکوت اون    ییبود که از تنها ب یبودم. برام عج یکردم و دنبال چ یکار م  یدونستم اون جا چ  ینم
 !دمیترس  یجاده نم

دندون هام سکوت   دنیلرز ی . صدادمیسرد شد و من به خودم لرز یعاد  ریکم هوا به طور غ کم
 شکوند.  یاون جاده رو م  نیسنگ

مادرم آرامش به چهرم   افهیق دنیبا د یاز پشت سر صدام زد. وحشت زده به عقب برگشتم ول یکی
 برگشت. 

 شد. دهیما تاب  نیاز نور ب یا کهی ها کم کم محو شدن؛ انگار بار یکی تار

 کرد.  یبهم نگاه م  شیشگیبود و با همون لبخند گرم هم ستادهیمن ا یچند قدم یدرست تو مامانم

  یبه چهره مهربونش زل زدم، درست مثل ماه یکردم. با غم خاص  یاز مدت ها دوباره حس بچگ بعد
 زل زده بود! ای که از داخل ُتنگ به در
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انداختم. من رو در آغوشش    آغوش گرمش ی. خودم رو تودمیزدم و به سمتش دو  ایرو به در دلم
 سرم نشوند.   یرو یفشرد و بوسه ا

 هام همه جا رو پر کرده بود. هیهق هق گر یصدا

 . نمیرو بب افشیاومدم و تند تند اشک هام رو کنار زدم تا بتونم درست ق رونیبغلش ب از

 رو از دست بدم. یلحظه ا چ یخواست ه ینم دلم

 .دیبه سرم کش  یکرد دست ی صورتم نگاه م یکه با دقت به اعضا یحال  در

 بغض گفتم:  با

االن  ی. ولنیکه تو و بابا کنارم بود ییخواد برگردم. برگردم به همون روز ها ی مامان خستم! دلم م-
 کدومتون رو کنارم ندارم.  چیه

 دست هاش فشرد و گفت:  یهام رو تو دست

 رو به رو شو!  تی با واقع-

 . دمیخند  یجی سر گ از

خودم رو    یکه من حت  نهیا تیبابا ترکم کرده. واقع ،یکه تو ترکم کرد نهیا تیواقع  ه؟یچ تی اما واقع-
احساس، درست مثل   یب یاناید هیکه قلبش پر از محبت بود فرق کرده. شده  یی انایهم ترک کردم. د

 سنگ!

 کنه. یم تمیوقت ها اذ  یبعض نیا و

 کرد و در گوشم گفت:  ک یرو بهم نزد صورتش

دست هاته اما اگه  یو تو کیمونه. همون قدر بهت نزد  یدست هات م  یتو شهیش هیمثل  تیواقع-
  یکه تو فکر م ستین  یتیاون واقع نیو بشکنه! پس مراقب باش. ا فتهی ممکنه از دستت ب یبترس
 . اناینترس د یچ یاست. از ه گهید زیچ هی یکشف کن  دیکه با یت ی. واقعیکن

 . حرف هاش برام گنگ و مبهم بود.دمیفهم  یاز حرف هاش نم  یز یچ
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 مامان!؟ یزن  یحرف م یاز چ یدار -

 فرار نکن.  تی! از واقعتیواقع-

 ؟ یزن  یازش حرف م  یکه دار  یتیچه واقع نیاما ا-

 شد گفت:  یکه داشت آروم ازم دور م  یهام رو آروم رها کرد و در حال  دستم

 برم.  دیبا گهیحرف هام رو به خاطر بسپار. من د-

رو  یبه خودم اومدم که تنها بودم! درست حس پرنده ا ی نره اما وقت شمیخواستم التماس کنم از پ یم
 داشتم که راه خونه رو گم کرده بود.

 

... 

 آتشفشان در حال انفجار بود. هیچشم هام رو باز کردم. سرم مثل  یدی احساس سردرد شد با

 داخل اتاقمم.  دمیفهم وارید یرو ی قاب عکس ها دنیتختم نشستم. با د یرو

 شد. یم دهیباز به داخل اتاق تاب  مهی از پنجره ن  ابونی خ یچراغ ها نور

 بودم؟ دهیانداختم و ماتم برد! ساعت ده شب بود! من تا اون موقع خواب یوار یبه ساعت د ینگاه

اومد که  ادمیچشم هام اومد. تازه  یجلو دیکه موتور سوار پرونده رو از دستم کش یلحظه صحنه ا هی
 افتاده بود.  یچه اتفاق

 . فتنیب  ادمیهام دوباره  یشدم تا بدبخت  یوقت از خواب پا نم چیه کاش

 کرد.  یشد. انگار داشت با تلفن صحبت م یم دهیاز آشپزخونه شن کایال یصدا

. میزنگ نزد  سینه به پل  س؟ی!؟ پلی. چمیدیرو ند افشونیواال. کاله کاسکت داشتن ق دونم یآره. نم -
 دزد ها معلوم نبود.  افهیچون ق ادی از دست اون ها بر نم یکار 

 نکردن. دایکه اون شب اومده بود خونمون رو پ یها هنوز دزد سی هم پل بعدش
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 بودم!  دهیسال نخواب تخت بلند شدم. اون قدر خسته بودم که انگار ده یاز رو آروم

 کرد.  یکرد و همزمان با تلفن صحبت م یداشت با قهوه ساز قهوه درست م  کایآشپزخونه شدم. ال  وارد

 ؟ یزن  یحرف م  یدار  یبا ک -

 . دیکش یبلند نیه دی و تا من رو د برگشت

 گفتم:  یحوصلگ یب  با

 ؟یدیمگه جن د ه؟یچ-

 گفت:  یقطع کرد و با خوش حال یرو بدون خداحافظ یگوش

 . دمیترس  یکم کم داشتم م گهید ؟یباالخره به هوش اومد-

خواستم به اتاقم   یحرف واسه گفتن داشت. م یکل کا یدونستم ال یحرف زدن نداشتم. م حوصله
 از پشت بازوم رو گرفت.  کای برگردم که ال

 ! سایلحظه وا هی-

 گفت:  یدستش شد. با شرمندگ  یهابا انگشت  یانداخت و مشغول باز  نیرو پا  سرش

 یرو اون جا نگه م  نیماش دیکنم. من نبا یازت معذرت خواه یدونم چطور  ی. نم انایواقعا متاسفم د-
 ... یداشتم تا بستن

 .ینداشت  یر ی. تو که تقصکای تمومش کن ال-

 گفت:  یرو باال آورد و با ناباور   سرش

 ؟ یستی تو از دست من ناراحت ن یعنی-

 باال انداختم. یا شونه

 فته؟ یاتفاق ب نیقراره ا یدونست یناراحت باشم؟ مگه تو م دیبا  یچ ینه برا-
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خوش حال شده بود و   یادیهم ز  دیشا  ایداشت  ازیهضم حرف هام به زمان ن  یکرد. انگار برا یمکث
 بروز بده. یدونست چطور  ینم

 رم اتاقم. یمن م گهیخب د-

 .سادمیانداخت و بازوم رو رها کرد. خواستم برم که با صداش سر جام وا  نیرو آروم پا دستش

 ! اناید-

 که برگردم جواب دادم.  نیا بدون

 بله؟ -

ت دارم. تو بهتر یل یخ-  ! یدوستم نی دوس 

توش   یطنتی ش چیه شهیکه بر عکس هم ییدرشتش نگاه کردم؛ چشم ها یو به چشم ها برگشتم
 لب هام نشست.  یرو ینبود. لبخند

ت دارم. -  منم دوس 

 تر تنها باشم.  شی خواست ب یکردم، وارد اتاقم شدم و در رو بستم. اون روز ها دلم م  یکوتاه مکث

 

 شدم.  ره ی خ  رونیپنجره به ب  از

 چشم هام محو شده بودن. یهام جلو دیتمام ام انگار

  یبرا یمدرک  چیه گهیبود. د شمیشدم پرونده پ یم داریب یخواب بود و وقت   هیهمه اون ها  کاش
 به باد رفته بود. زیهمه چ گهی. دو همدست هاش نداشتم ثمیم یر یدستگ

چشم هام اومد. با نوک انگشتم گوشه چشمم رو پاک کردم تا   یمظلوم و کودکانه ماهان جلو افهیق
 لب گفتم:  ریشده بودم ز رهی آسمون خ یکه به ماه تو  ی. در حالزهی نر نی اشکم پا

رو ثابت کنم. تا حق شما رو از اون پست    قتیرو نداشتم تا حق  نیا اقتیمن رو ببخش ماهان. من ل-
 بده.   سیپل  لیپرونده رو تحو هینتونست  یتکه ح اقتمی ل یآدم ب هی. من رم یفطرت ها بگ
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 《فرار نکن! تیواقع  از》مامان تو خوابم افتادم.  یحرف ها ادی

کردم؛ من به دنبال   یفرار نم  تی کردم؟ من از واقع یبود که من داشتم ازش فرار م یتیچه واقع اون
 دنبالم کرده بود! تیهم واقع  دیبودم و شا  تیواقع

 

... 

پف کردش زد و با   یموها یال ی. چنگ ختیتختش ر یلباس رو  یدر کمدش رو باز کرد و کل کایال
 گره خورده به لباس ها چشم دوخت. یابروها

 بپوشم؟  یشن. پس من چ یاندازم نم گهی کدوم د چیها ه نیا-

 یتو یوصف نکرد  یخوش حال هیخواستن نامزد بکنن.   یم کای بعد از مدت ها حسام و ال باالخره
 م داشتم.وجود

 خبر نداشتم. الدی بود که از م  یروز  چند

 کرد.  یم ی هام رو خنث  یچشم هام بود و تمام خوش حال یهمش جلو شیچند روز پ  یدزد صحنه

 اون چند روز دل و دماغ شرکت رفتن رو نداشتم. یتو

 جور کردم و بهش دادم.  یبابا رو به سخت یاز طلبکار ها  یکی پول

پول دو  تشیدونستم اگه چند سال پشت سر هم کار کنم نها ین که مطلبکار مونده بود یکل هنوز
 دادم.  یتاشون رو م

 یشدم و صحنه دزد  یم رهینقطه خ هیموندم. از صبح تا شب به  یخونه م یبد بود و تو   یلیخ  حالم
 کردم.  یذهنم مرور م   یرو بار ها و بار ها تو

 . ختیر یم  رونی کمد ب یانداختم که داشت لباس هاش رو از تو کای به ال ینگاه

 بره.  شمیتونستم تصور کنم ازدواج کنه و از پ یقدر به بودنش عادت داشتم که نم اون
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  هیکردم   یم یخوشبخت   ای تیمن به از دست دادن عادت کرده بودم. هر وقت احساس موفق  البته
کردم اما از دست  یم یکه در کنار مادرم احساس خوشبخت  یدادم. مثل وقت  یرو از دست م  یز یچ

راحت از    یل یپرونده رو خ یدزد ها فاصله داشتم ول ی ر یقدم با دستگ هیکه فقط  یوقت ایدادمش 
 .دمدست دا

 و گفتم:   دمیکش رونی لباس ها ب نی ساده و کوتاه از ب یلباس آب هی

 رو بپوش.  نی. همادیو به رنگ پوستت هم م هیخوبه. آب  نیا-

 دستم انداخت و سرش رو تکون داد. یبه لباس تو یدینا ام نگاه

 . ادیهم خوشم نم نینه. از ا-

 چونش گذاشت و گفت:   ر یتخت نشست. دستش رو ز یرو  یکالفگ با

 شیدشه که عروس تو جشن نامز  یلباس بخرم. نم   رونی با حسام برم ب دی. باشه  ینم  یطور  نیا-
 نداشته باشه که! ی لباس درست و حساب 

 داد هم خوش حالم و هم ناراحت. یزدم که نشون م  یکم رنگ لبخند

دست هاش گرفت   یدارم. دست هام رو تو یچه حس د یفهم  عیچشم هام سر  یبا نگاه کردن تو  کایال
 گفت:   یبخش دیو با لحن ام

 و بهت سر بزنم. شتیپ امی دم اگه با حسام ازدواج هم بکنم هر روز ب ی. من بهت قول ماناید-

 . ختیبهم ر یموهام رو به شوخ  جلو

 شه من هاپو کوچولوم رو ول کنم برم؟ یمگه م-

به   دیساکت تر شده بودم. شا یل ینگفتم. اون روز ها خ  یز یانداختم. سکوت کردم و چ نی رو پا سرم
آرزوش رو   شهیشدم که هم یم  لیتبد یکه واقعا داشتم به آدم نیا ایبود و   ری اخ یخاطر اتفاق ها

 خواست.   یکه بابام م یز ی چ قایآدم سرد و ساکت! دق هیداشتم. 

مدت بعد   هیکه   نیبا حسام و ا شی کرد از نامزد یداشت. اون فکر م  گهید یمعن هی کایال یبرا سکوتم
 رفت ناراحتم. یم شمیاز پ
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 فشرد. یدست هاش بودن به آروم  یهام رو که تو دست

 تو چشم هام نگاه کن. انا،ید-

 نگاه کردم.  شیاشک  یچشم ها یرو آروم باال آوردم و تو سرم

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 غم بغل کرده.  یخل من زانو قی کنن اون وقت رف  یذوق م شونیواسه نامزد ه یبق ؟یچرا بغض کرد-

 ؟ یزن  یو حرف نم یچرا ساکت انا،ید-

 االن باهات حرف زدم! نیکه هممن؟ من -

کنم بعد از    یاحساس م  یول یزد  یتر باهام حرف م  شی . خب تو قبال ب ستین  یطور   نینه منظورم ا-
 پرونده ها باهام سر... یدزد انیجر

اخالقم  نیو از ا   رمیگوشه گ شهی. همی شناس   ی. تو خودت من رو خوب میحرف رو نزدن ال نیا گهید-
 خواستم. یم شهیشم که هم یم یبه آدم ل یکنم دارم تبد ی. تازه حس مادیهم خوشم م

 داشت.  دی بگه اما ترد  یز یخواست بهم چ یکرد. انگار م   یفکر رفت و مکث یتو

 بگو.-

 اومد و گفت:  رونی فکر ب از

 رو بگم؟  یچ-

 .یبهم بگ یخوا یکه تو ذهنته و م یز یهمون چ-

 داشت.  دی کرد. انگار باز هم واسه زدن اون حرف ترد یدهنش گرفت و تک سرفه ا یرو جلو دستش

 دستش شد. یبا انگشت ها یانداخت و مشغول باز  نیرو پا  سرش

 خوام بگم که... یم-
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نداخت و با انگشت   یم  نیبزنه که براش سخت بود سرش رو پا  یخواست حرف یم یوقت شهیهم
 کرد.  یم یدستش باز  یها

 و گفتم:  دمیحرفش پر وسط

 . یحرفت رو بزن ال-

 . شمرده شمرده گفت: د یکش یق یهاش رو بست و نفس عم چشم

 خوام بهت بگم به نفعته. پس...پس...  یکه م یز یچ-

 کرد و به سرعت کلمات رو ادا کرد. یمکث

و    یرس ینم  ییبه جا گهینباش چون د رشیگ یوقت پ چی طبقه سوم شو و ه الی خ  یب گهیپس لطفا د-
 . یکن  یم تی قط خودتو اذف

زد بهم نگاه   یکه توش التماس موج م ییتموم شدن حرفش چشم هاش رو باز کرد و با چشم ها با
 کرد.

 تا تهش باهاتم.  یگ  یبار م هیشو  الی خ یب  یگ  یبار م هی. ارمیمن که از کارت سر در نم-

.  میببر سیپل  شیکه پ ستیتو دستمون ن یمدرک چیه گهیکنه. ما االن د یفرق م طیاالن شرا یآره ول -
 . میبکن میتون  ینم یکار  چیه سیپل  شیپ م یبر  یاگه با دست خال

شد مغزم ناخودآگاه  یبگم. هر وقت حرف از طبقه سوم م دیبا یدونستم چ یکردم. نم  یطوالن مکث
 کرد.  یقفل م

 ادامه داد.  دیکه سکوتم رو د کایال

  ریذهنمون رو درگ یخودی و فقط ب میندار یمدرک چیه گهیبشه. ما د الی خ یگم ب  یبه حسام هم م-
 .میماجرا کرد نیا
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خسته بودم که دلم   زیکردم. اون قدر از همه چ یم  لیتحل هیمغزم تجز یرو تو کای ال یدقت حرف ها با
 .امین رونیوقت ب  چیه گهیتصادف کما برم و د هیخواست با  یم

 تواست.  یبا نگاهش ازم جواب م  کایزانو هام گذاشتم و بلند شدم. ال  یرو رو دستم

 و گفتم:  دیاز دهنم پر هویگفتن اون حرف مردد بودم اما  از

 باشه. -

 .سادیزد. بلند شد و رو به روم وا  یپهن یشد و لبخند  انی نما  کایال یچشم ها یتو  یبرق

 . یکن  ینم دیدونستم من رو نا ام یم-

 بغلم کرد.  عیسر و

 زد گفتم:  یتوش موج م  یکه خستگ یاومدم با لحن  رونیاز بغلش ب  یقتو

 .رونیخواد برم ب یمن دلم م-

 وقت شب!؟ نیا-

واسه مراسم چند روز بعد   نیرم نگران نشو. تو هم به حسام زنگ بزن تا با هم بر  یم نی آره. با ماش-
 . نیلباس بخر

 ... یول-

  یمون یاون وقت م  رتتی گ یو حسام هم نم  یش ینداره. اخم هات رو هم باز کن که زشت م یول-
 دستم. یرو

 . دینازک کرد و بعدش خند یچشم پشت

 شه. یکردم بعد از رفتنم دلش برام تنگ م   ی! من رو باش که فکر موونهید-

 زدم.  یصدا دار   پوزخند

 باطل! الی خ یمن دلم تنگ بشه؟ زه -
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 . دیبه بازوم کوب   یو مشت آروم  دیخند

 احساس!  یدختره ب ست؛ی هم تو شکمش ن یروده مهربون  هی-

 رفتم.  رونی زدم و از اتاقش ب یلبخند

نرفته بودم. دلم واسه   رونی ب ییوقت بود تنها  یل یزدم. خ رونی هام رو عوض کردم و از خونه ب لباس 
 خلوت خودم تنگ شده بود!

  ابونی. انتظار داشتم اون وقت شب خدمیچرخ  یها م ابونیخ  یهدف تو یرو روشن کردم و ب  نیماش
 خلوت باشه اما اون طور نبود. مردم در حال رفت و آمد بودن.

ازم   کایم نکنم. الفکرم رو مشغول طبقه سو گهیقول داده بودم که د کا یهم به خودم و هم به ال من
 بود.  یکردم چون حرفش منطق  یقبول م دیرو فراموش کنم و من هم با زی خواست همه چ

اون و کثافت   هیعل یمدرک گهیاومد. من هم که د یاز دستش برم یبود و هر کار  یآدم خطرناک  ثمیم
 کردم.  یکال فراموشش م دیهاش نداشتم پس با یکار 

 خورد.  نمیماش شهیبه ش یتقه ا هویچراغ قرمز بودم که  پشت

 

 شهیبه ش ی کس  دیبود! شک کردم شا بی . عجدمیرو ند ی کس یبرگردوندم ول شهیرو به سمت ش سرم
 خورد. یخرگوش  یلحظه چشمم به دو تا مو هینزده و من تو توهم بودم اما 

  یخرگوش یبا موها  زهی م زهی دختر ر هیآوردم.  رونیدادم و سرم رو ازش ب  نیپا  یرو با کنجکاو شهیش
 دستش بود گفت:  یکه چند تا گل رز تو

 ؟ یخر  یگل ها م نیدونه از ا هیخاله! خاله! -

 قلبم فرو کردن.  یخنجر تو هیکه تن اون بچه بود انگار  یکهنه ا یلباس ها دنید با

 کردم و گفتم:  ینسبتا طوالن  مکث

 ؟ی کن یکار م یچ رونیوقت شب ب نیا زم،ی عز-



 فرار از واقعیت 

153 
 

داداشش بود از دور به سمتش   دیرس  یپسر حدود هشت ساله که به نظر م هینداد.  یجواب دختر
 و نفس نفس زنان رو به دختر کوچولو گفت:  دیدو

 ؟ یی جا  نیسارا تو ا-

 دست سارا افتاد اخم هاش تو هم رفت.  یتو ی چشمش به گل ها تا

 ؟ یچند تا رو بفروش نیا یها که هنوز دستتن! از صبح هنوز نتونست نیا-

 به من انداخت.  یبه اون پسر بده نگاه مظلومانه ا دیبا ی دونست چه جواب  یبود و نم دهیکه ترس  اراس

 کرد گفت:  یاشک هاش رو پاک م کش یکوچ یکه با مشت ها یزد و در حال هیگر ری ز هوی

 داداش! دیببخش-

 م؟ یبگ دیبا ی. حاال به بابا چید ی. تو کار ت رو درست انجام نم می! بخشش ندارری نخ-

ازش مونده   هیبه چراغ قرمز انداختم که فقط ده ثان ینگاه میبود ن  رونی ب شهیطور که سرم از ش همون
 بود.

 رو به اون دو تا بچه گفتم:  عیسر

 باال! نیبپر-

. خب حق داشتن! اون ها که دنی ترس   دمیباز به من زل زدن. فهم مهیگرد شده و دهن ن یچشم ها با
 . دمیترس  یکرد من هم م یکار رو م نیباهام ا یکیشناختن. اگه  یمن رو نم 

 باشه تا اعتمادشون رو جلب کنم گفتم:  زی کردم محبت آم یم یکه سع یزدم و با لحن   یمصنوع لبخند

 م؟ یبخور رونی شام امشب رو ب هیبچه ها نظرتون چ-

 بچه گونه و بامزش گفت:  یصدا اشک هاش رو کنار زد. با همون سارا

 خاله؟ میکجا بر میخوا یم-
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زد.   یمونده بود. قلبم تند تند م هیبه چراغ قرمز دوختم که فقط پنج ثان ینگاهم رو با نگران  نیآخر
 و عجله گفتم:  یدوباره بهشون نگاه کردم و با مهربون 

 ! یشهر باز  میر یبرمتون رستوران و بعدش هم م  ی منظورم رستورانه. م-

 یوقت گهیبهشون اون حرف ها رو بزنه. د یشد کس  یشدن. انگار باورشون نم  رهی حرکت بهم خ یب
 زد.  یچهرم موج م  یتو یدینمونده بود. نا ام

 بلند شد. یپشت  یها نیبوق ماش   یحرکت کردن و صدا م یکنار یها نیماش  هوی

 پدال گاز گذاشتم تا خواستم فشارش بدم پسر گفت:  یم رو روو پا  دمیکش یکالفه ا پوف

 !میای باشه م-

 شاگرد نشستن.   یصندل  یرو زود باز کردم و دو تاشون رو  نیبرق زد. در ماش یهام از خوش حال  چشم

 پدال گاز فشار دادم و حرکت کردم. یپام رو رو عیسر

 بغلش فشرد و گفت:   یبود. سارا رو محکم تو  دهیترس  یانگار  پسر

 م؟ی ر  یکجا م میخاله، دار-

 زدم. یپر رنگ لبخند

 رستوران. می ر یم میگفتم که، دار-

 . دیکوچولوش رو به هم کوب یزد و دست ها غی ج ی از خوش حال سارا

 آخ جون رستوران!-

 گذاشت.  شی نیب  یچپ چپ نگاش کرد و انگشتش رو رو هیبودم اسمش چ دهیکه هنوز نفهم پسر

 ساکت باش! س،یه-

 کرد و به حالت قهر روش رو از داداشش برگردوند.  یز ی اخم ر سارا

 روشن داشت و چشم هاش هم رنگ موهاش بود. یقهوه ا یبه پسر انداختم. موها ینگاه مین
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 ه؟یخب آقا پسر، اسم شما چ-

 پرهام. اسمم پرهامه. -

 ؟یدوست دار  ی! خب پرهام غذا چیهم عال  یل یخ-

 گفت:  عیسر سارا

 .میکباب! کباب دوست دار-

 سارا زد.  یبه پهلو  یکی با آرنجش   پرهام

 ! گهیمنم گفتم د یدوست دار  یچ دیخاله پرس ؟یزن  ی! چرا میآ-

 نزن.  یحرف  چیتو لطف کن ه-

 خوام حرف بزنم. اصال به تو...  یم-

 کردم و گفتم:  یکوتاه  خنده

 ها! نی دعوا کن  نمینب گهیبچه ها. د هیدعوا کار زشت-

 انداختن. نیدوشون ساکت شدن و سرشون رو پا  هر

 گفت:  یپرهام با کنجکاو قهیاز چند دق بعد

 خاله! -

 رو به سمت پرهام چرخوندم. سرم

 جانم؟ -

 ؟ یکن  یکار رو م  نیا یدار  یواسه چ-

 کدوم کار؟ -

 رستوران؟   یبر  یما رو م یدار  یواسه چ-
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 باال انداختم. یا شونه

تون دارم.-  چون دوس 

 ؟یدوسمون دار  یچطور  یشناس یاما تو که ما رو نم -

 گفت:  هوی سارا

 ؟ یچ یعن ی. خاله نحس نیگن شما نحس یتازه همه بهمون م-

 به سارا رفت.  یچشم غره ا پرهام

شدن که با اون بچه    یم دایپ ییکردم هنوز کسا  یجوابش رو بدم. باور نم  دیبا یدونستم چطور  ینم
 زدن. یحرف م  یها اون طور 

 رو شکوندم و رو به سارا گفتم:  مینسبتا طوالن  مکث

  یکه بهت گفته نحس در واقع از نحس  یکه اون حرف رو بهت زده. کس یهمون آدم یعنینحس -
رو   زیهمه چ دیبکنه. تو نبا  یکرده اون رو سر شما خال یسع نیکشه واسه هم  یوجود خودش زجر م 

شغل خوب    هیو  یش  یبا سواد م ،ی خون  یدرس م ،یر  یمدرسه م ،یکه بزرگ بش ی. وقتیر یبه دل بگ
 .فتهی قراره ب زیانگ جان ی بزرگ و ه یاتفاق ها ی. کلیکن  یم دایپ

تونم درس بخونم همون طور که خودش هم درس نخونده. مگه  یوقت نم  چیاما پرهام بهم گفته ه-
 نه پرهام؟ 

دستش  ی با انگشت ها یدوخت و مشغول باز  نیبه پرهام انداختم. پرهام نگاهش رو به زم ینگاه
  یچهرش حس م یرو تو یدی بود اما نا ام نی که سرش پا نیبود. با ا دهینشن یز ی شد. انگار که چ

 کردم. 

 صورتش نباشم.  ید تا من شاهد غم توبو  نیهم سرش پا دیشا

 

 .  دنیکش یم  یدست هاشون معلوم بود چه قدر سخت یبود. از َتَرک رو  میوخ  یل یاون بچه ها خ وضع



 فرار از واقعیت 

157 
 

 مصمم گفتم:  یلحن با

 کنم مدرسه.  یخودم ثبت نامتون م-

رو با ذوق به    کشی کوچ یبهم نگاه کرد. سارا کف دست ها یسرش رو باال آورد و با ناباور  عیسر پرهام
 و گفت:  دیهم کوب

 گفت؟  یخاله چ ید یآخ جون! پرهام شن-

 : د یپرس یکه هنوز به من مشکوک بود با لحن مشکوک پرهام

 ن؟ ی کن یکار ها رو واسه ما م نیا نیچرا دار  د؟یهست یاما شما ک -

  یدارم دو تا بچه باحال که به دلم نشستن رو مدم فقط  یانجام نم  ی. کار خاص اناستیمن اسمم د-
 !نیکنم تا برن مدرسه؛ هم   یثبت نامشون م گهیماه د  هیبرم رستوران و 

 نگفت.  یز یدوخت و چ  نیشده بود نگاهش رو به پا جیمن گ یاز کار ها یکه حساب  پرهام

 رستوران نگه داشتم. هی  یبعد جلو قهیدق چند

 . نیش ادهی بچه ها، پ میدیرس-

 .میو وارد رستوران شد ادهیپ نی سه نفرمون از ماش  هر

 بعد از گرفتن سفارش غذامون رو آورد.  قهیچند دق گارسون

 گفتم: انایبه پرهام و د رو

 . دیخب بچه ها. غذا هم رس-

 بزنن مشغول غذا خوردن شدن.  یکه حرف ن یو سارا بدون ا  پرهام

 شد.  یگذشت و بشقاب هر دو تاشون خال قهیدق چند

 گفت:  یشکمش گذاشت و با لحن بامزه ا  یدستش رو رو سارا

 دستت درد نکنه.  اناینخورده بودم. خاله د ییغذا نیوقت بود همچ یل ی! خشی آخ-
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 هم تشکر کرد.  پرهام

 زدم.   یگرم لبخند

 دلم. یها ز ی کنم عز یخواهش م-

 . میکه پول رستوران رو حساب کردم از اون جا خارج شد نیاز ا بعد

  یوقت بود اما اشکال  ریداد. د  یانداختم که ساعت دوازده شب رو نشون م م یبه ساعت مچ ینگاه
 نداشت. 

خواست تمام وقتم   یدادن. دلم م ینشده بودم. بهم حس آرامش م   ریبودن با اون بچه ها هنوز س از
 رو باهاشون بگذرونم. 

 یچند ساعت تموم اتفاق ها یداد. برا یم  یو دلگرم دیلبشون بهم ام  یرو  بایز  یاون لبخند ها دنید
 گذروندم.  یرو فراموش کرده بودم و داشتم خوش م   ریاخ

 دادم و رو به بچه ها گفتم:  هیتک یصندل  ی. به پشتمیشد  نیماش سوار

 م؟ یخب، حاال کجا بر-

 انداخت و گفت:  ن یبه ساعت ماش  ینگاه مین  پرهام

 بابا نگرانمون بشه. دیخونه. شا میبهتره برگرد-

 کرد.  یز ی اخم ر سارا

  رونیوقت ب  ری بهم گفت تا د  شبیشه. تاَزَشم د یوقت نگرانمون نم چیبابا ه ؟یگ  یچرا دروغ م-
 بمونم و تا گل ها رو تا شاخه آخر نفروختم نرم خونه.

 بگه.  یدونست چ یبا خجالت نگاهش رو بهم دوخت و نم   پرهام

 

 زد گفتم:  یتوش موج م یکه خوش حال  یرو روشن کردم و با لحن  نیماش
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 !یشهر باز   یبه سو شی. پمیخب معلوم شد وقت دار-

 شروع به دست زدن کرد.  یبا خوش حال سارا

 ! یآخ جون شهر باز -

 کردم.  یرانندگ  ی دور بر گردون دور زدم و به سمت شهر باز  از

د و حرف  بو رهی پرهام به جاده خ یگفت ول یم یاز عالقش به شهر باز  ی سارا با خوش حال ریمس کل
 زد.  ینم

 شدم.  یبادکنک خال هیخاموش مثل  یدستگاه ها دنیبا د می دیکه رس یشهر باز  به

 : دمیشد پرس  یکه داشت از اون جا رد م یکی از

 بازه؟  ییچه روز ها یشهر باز  د،یببخش-

 .هر روز تا ساعت ده شب بازه -

حواله چرخ و فلک خاموش کردم. به سمت بچه ها   ید ینگاهم رو با نا ام نی بودم. آخر دهیرس رید
 برگشتم. نشستم تا هم قدشون بشم.

 صورتش پخش کرده بود کنار زدم و گفتم:  یرنگ سارا رو که باد نامرتب رو  ییطال یموها

 .یشهر باز  ارمت ی دم فردا ب ی. قول ممیدیرس ریامشب د-

 به موهاش زدم و گفتم:  یه اشد. بوس رهی خ نی انداخت و به زم نیرو با حالت قهر پا  سرش

 جا.  نیا میای دم فردا شب بازم ب ی. قول م زمی قهر نکن عز-

 دستش رو به سمتم گرفت و گفت:  کیکوچ انگشت

 ؟ید یقول م-

 .رو دور انگشتش حلقه کردم  کمی کوچ انگشت

 دم. یمعلومه که قول م-
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 زد.  یکرد انداخت و لبخند یبه پرهام که تا اون موقع داشت به ما نگاه م ینگاه

 ؟ید ی. شن ارهیگفت فردا هم ما رو م انایخاله د-

 تکون داد. دیسرش رو به نشونه تا پرهام

 . دیکش یم  نیرو به رو افتاد که داشت کرکره رو پا یفروش  یبه مغازه اسباب باز  چشمم

 . از دور داد زدم.دمیبه سمت مغازه دو شدم دست سارا رو گرفتم و بلند

 ! مغازه رو نبند!سایآقا وا-

کرکره   میدیدو  یما که از دور به سمتش م  دنیبه اطرافش انداخت. با د یو نگاه سادیلحظه وا هی مرد
 .رو نگه داشت 

 . رمی زانو هام گذاشتم تا بتونم نفس بگ  ی. خم شدم و دستم رو رومیدینفس زنان به مغازه رس نفس

 تونستم راحت نفس بکشم بلند شدم و رو به اون مرد گفتم:  یقتو

 .میکن  دیخر میخوا یما م ن،یلطفا مغازه رو باز کن-

 موند.  رهی ها خ  یاسباب باز  یسارا و پرهام رو ینگاه ها میمغازه که شد وارد

 . دمیپرهام خر یبرا ی اسباب باز  نیماش هیسارا و  یعروسک برا هی

 .میشد  نیرو حساب کردم و بعدش سوار ماش  پولش

 کرد. یبغلش فشرده بود و موهاش رو نوازش م یعروسک رو تو سارا

 بذارم؟  ی. اسمش رو چ انایخوشگله خاله د یل یخ نیا-

 .یکه خودت دوست دار  یهر چ-

 . یل  یذارم ل   یاسمش و م-

 مثل خودت.  قایقشنگه؛ دق یلیاسمش خ -
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 دست هاش گرفت و گفت:  یتو نی نگاهش رو از ماششوک بود.   یانگار هنوز تو پرهام

 خاله.   یمرس-

 .زمی کنم عز یخواهش م-

 رو روشن کردم و راه افتادم.  نیماش

  نیهم  یتو م؛ینیب  یرو م گهی . فردا ساعت هشت شب همدهیموقع خداحافظ  گهیخب بچه ها د-
 . باشه؟ میدیرو د گهیکه امروز هم د  یابونیخ

 تکون دادن.  دیسر هاشون رو به نشونه تا همزمان

 به پرهام گفتم:  رو

کنم   ی. فکر م نیفردا کار کن ستیبسته پول اون جاست. اون رو بردار. الزم ن  هی داشبورت رو باز کن. -
 باشه. یمدت براتون کاف هیواسه 

 مردد بود.  پرهام

 ... یول-

 که گفتم رو انجام بده. یکار  .میندار یول-

 نگاه به من کرد.  هینگاه به پول و بعد  هیداشبورت رو باز کرد و پول رو برداشت. با تعجب  پرهام

 ! ادهیز یل یکه خ نیا-

 جاست؟   نی. خونه تون هممیدی رس گهیکنم د یفکر م-

 سرش رو باال آورد.  سارا

 کوچه سوم. یجاست. تو   نیآره هم-

 .هیوارد کوچه بشم و تا همون جا کاف  ستیگفت الزم ن  پرهام

 بشن گفتم:  ادهی که پ نیاز ا قبل
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 .نینگ ی ز یبه مامان باباتون چ نیدیکه من رو د نیبچه ها بهتره راجع به ا-

 : د یبا تعجب پرس  پرهام

 چرا؟ -

 گهیه همدمامان بابات اجازه ندن دوبار دی. شانیر یم رونیندونه با من ب  یچون بهتره که فعال کس-
 .مین یرو بب

 . میگ ینم  یز ی باشه چ-

 خوب. یبچه ها  نیآفر-

 شدن. لحظه آخر براشون دست تکون دادم و اون جا رو ترک کردم.  ادهیو پرهام پ  سارا

 اپن بود.  یکاغذ رو کهیت  هی. دمیرو ند  کای ال یخونه شدم ول  وارد

 و خوندمش.  برداشتم

 《. نگران نشو.میا ی م ریشب هم د رونیب  میمن و حسام رفت 》

 

 بود! الدیبه اتاقم برم که زنگ در زده شد. م خواستم

 بگم.  الدیرو به م زیگرفته بودم همه چ میتصم

 مبل نشست سرش رو به اطراف چرخوند. یرو تا

 ست؟ ین کایال-

 . ستشینه، ن-

 .می دید مارستانیرو تو ب گه یبار همد نی. آخرنمتیآهان. دلم برات تنگ شده بود اومدم بب-

 بهت بگم. یز یچ ه یخوام   یم الدیه. مآر-
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 ؟ یز یچه چ-

 رو بهش بگم.  زیبود که همه چ نیکار ا نیرفتم. بهتر یذهنم با خودم کلنجار م  یتو داشتم

 کردم.  فیرو براش تعر  زیمقدمه همه چ بدون

 باز بهم زل زد.  مهی کرد و با دهن ن یمکث

 برم شرکت.  ینذار  گهیتو د دمیترس  یگفتم ول  یزود تر بهت م دیدونم با یم الد،یم-

 بهم نگاه هم نکرد.   ینگفت. حت یچیه

 .میگرفت  ییدو تا کای رو با ال میتصم  نیرو کش بدم. ا  هیقض نیخوام ا ینم  گهیباور کن د الدیم-

  تی واقع ایخوام بهت بگم ب  ی. اتفاقا میبکش رونی ب هیقض نیخوام بهت بگم پات رو از ا  ینه، من نم-
 .میرو با هم کشف کن

 اون حرف رو بزنه. الدیهام گرد شد. انتظار نداشتم م چشم

 ؟ یگ یراست م -

اون ها هر کثافت   م؟یایانقدر راحت کنار ب  یمهم نیبه ا هیبا قض  میتون یگم. چطور م یآره راست م-
 م؟ی ما سکوت کن یدن و انتظار دار  یخواد انجام م یکه دلشون م یکار 

 . میازشون ندار یدرکم چیه گهیاما ما د-

 .میکن  دایباز هم مدرک پ میتون  یم-

 تو فکر فرو رفتم. الدیم یحرف ها با

 دونم.  ی! واقعا نمالدیدونم م ینم-

 .مینگفت  یز یو چ میدومون سکوت کرد هر

 .میزن  یکنه. بعدا راجع بهش حرف م   یمن االن سرم درد م-

 رم. تو هم مراقب خودت باش.  یم گهیباشه، پس من د-
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تختم افتادم. من که فردا صبح    یکردم و وارد اتاقم شدم. با همون لباس ها رو یخداحافظ الدیم از
 داشت عوضشون کنم!؟ ی خواستم با همون لباس ها شرکت برم پس چه لزوم یم

کرد چقدر دلم  یکردم اگه ازدواج م  یشد. داشتم فکر م ینبود خونه سوت و کور م  کایکه ال ییها وقت
 شد.  یبراش تنگ م

 به اون دختره خل و چل وابسته شده بود. میزندگ کل

 هم افتاد. یلبم نشست و پلک هام رو یرو یاون فکر ها پوزخند  با

 

... 

 دهنش گرفت.  یدستش رو مشت کرد و جلو کایال

  یکن که لباس هات رو عوض نیبدون ا شبی. ددمی عمرم د یکه تو یهست یآدم نیتو تنبل تر-
 شرکت!  یو امروز هم با همون لباس ها اومد  یدیخواب

 کردم و گفتم:  یکوتاه  خنده

 .یدیخواب  یم  رونی بود با لباس ب ادیمثل من ز تی زندگ یتو هم اگه دغدغه ها -

 گفت:   دیکش یکه انگار درد م  یرو پشت کمرش گذاشت و با لحن  دستش

 بود کمرم شکست!   نیآخ، جملت سنگ-

 براش نازک کردم.  یو پشت چشم  دمیخند

 گفت:  یکرد و با لحن جد یسرفه ا تک

شرکت هنوز   میساعته اومد هی. میو کارمون رو شروع کن میبهتره کمتر چرت و پرت بگ  گهیخب د-
 کنه.  یاگه بفهمه پوستمون رو م ثمی. ممینزد  دیو سف اهیدست به س

 و مشغول کارم شدم.  گفتم یلب باشه ا ری اومد لبخندم محو شد. ز ثمیاسم م تا



 فرار از واقعیت 

165 
 

شستم از   یم ییروشو  یداشتم دست هام رو تو یشدم. وقت یبهداشت   سیبعد وارد سرو قهیدق چند
 کرد.  یکه با تلفن داشت صحبت م دمیرو د  یزن نهیآ

کم با دوست هات   هینداره.  هیگر زمی. نه عزامیگفتم که م گه،ینکن د هیجان. مامان جون گر  نیآره نگ-
 .ی کن تا سرگرم ش یباز 

 و ادامه داد. دیکش یپوف

 برم سر کارم. خدافظ.  دیبا گهی. دامیتونم ب یدلم، گفتم که نم زیمامان جون، عز-

 داد. رونیرو قطع کرد و نفس حبس شده اش رو ب  تلفن

 به سمتش برگشتم و گفتم:  یکنجکاو با

 دخترت بود؟ -

. ره ی گ یکنه و سراغم رو م یم یب یاون جا هم غر یتمش مهد کودک ول آره دخترمه. پنج سالشه، گذاش-
 بچه ها. نیاز دست ا

دلم  یول دمشید شبیکه د ن یچشم هام اومد. با ا  یسارا جلو افهیلحظه ق هیزدم.  یح یمل  لبخند
 براش تنگ شده بود. 

 مونده بود.  یل یانداختم. تا ساعت هشت خ م یبه ساعت مچ ینگاه

زدن. خواستم برم تا سر و گوش    یحرف م  یداشتن با فرهاد ثمیاومدم. اشکان و م  رونیاون جا ب  از
ماجرا  الیخیکه بهم گفت ب  کا یال شبید ی. حرف هاسادمی نظرم عوض شد و سر جام وا یآب بدم ول 
 ذهنم تکرار شد. یبشم تو

که  یونستم. تنها مدرک ت یاما نم رم یها بگ  یخواست انتقام ماهان رو از اون عوض یدلم م  یلیخ
 بودم. فیآدم سرگردون و بال تکل  هیداشتم به سرقت رفت و من فقط 

 رو عوض کردم.   رمینگاهم رو ازشون گرفتم و مس یاز مکث طوالن  بعد
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 . دیبا ذوق کف دست هاش رو بهم کوب  کاینشستم ال  زیکارم برگشتم و تا پشت م سر

 ابروم رو باال انداختم. یتا هیتعجب  با

 !؟ یچرا انقدر خوش حال ه؟یچ-

 گفت:  یخوش حال با

خواد   یبودم بهم گفت دلش م  رونیکه با حسام ب  شبیکنم. د فیرفته بود برات تعر ادمیرو  نیا-
ترسه، تا پشت   یو سرعت م جانی دونستم حسام از ه ی. من هم چون منهیدست فرمونم رو بب

از جاش کنده شد و صداش تا هفت   نیگاز فشار دادم که ماش یوفرمون نشستم چنان پام رو ر
 . دیچی تر پ فاون طر  ابونیخ

 و ادامه داد.  د یخنده به بازوم کوب با

  یآروم رانندگ کای گفت ال یو با ترس م  یصندل  یبود به پشت دهی. حسام از ترس چسب اناید یجات خال-
 شده بود.  یچه شکل افشیق یدی د یو م یبود دیبرق! با  ریبه ت  میخور یتر، االن م واشی کایکن، ال

چقدر اون لحظه   ین یکه بب ینبود فیکردم. ح یتر م ش ی رو ب نی و سرعت ماش دمیخند یهم م من
 خنده دار بود. 

 تو سرش زدم.  آروم

 . ی و ما رو زهر ترک نکن  یکن  یزدم تا مثل آدم رانندگ یتو سرت م یکیمن اگه اون جا بودم، مثل االن -

 شد.  لی تبد یطان یبه خنده ش   خندش

 هیکنم و  یم یخونه من رانندگ  میگرد یکه بر م  ی. وقتیترس یتو هم م یخب پس اعتراف کرد -
 زنم که تو ذهنت حک بشه. یبرات م  یش یحرکت نما

 . رکی رم س  یم نمیبب  یش ینه دستت درد نکنه. من بخوام حرکت نما-

 در آورد و گفت:  فشیرو از ک   شیگوش
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رو بهت   دمیکه خر  یو نتونستم لباس یتو خواب بود دمی رس  یوقت شبید ،یاون ها رو ول کن. راست-
 نشون بدم.

 بهم نشون داد.  شی از گوش یعکس 

 . به نظرت قشنگه؟دمیرو خر نیا-

 رو گرفتم و با دقت به لباسش نگاه کردم. یگوش

 آره قشنگه، مبارکت باشه!-

 . دیکش  یتراح  نفس

 . ستیخوب ن  ادیکردم ز ی! فکر مشی آخ-

 رو بهش دادم.  یگوش

 . یش یمثل فرشته ها م شی بپوش ی. مطمئنم وقت هینه عال-

 گفت:  یو با لحن خجالت  د یبه گونش کش یدست

 کشم!  یحرف ها نزن خجالت م نیاز ا-

 . ادیاز خجالت حرف نزن که اصال بهت نم گهیتو د-

 کردم و گفتم:  یمکث

 داره؟ یعروس شدن چه حس -

 واال! فقط استرس و اضطرابه.  یچ یه-

 لحظه سحر به سمتمون اومد. همون

بود   دهیما رو شن ی. سحر که انگار حرف هامینگفت یز یو چ میبه هم انداخت ینگاه معنا دار  کایو ال من
 گفت:  یبا لبخند مصنوع 

 شه؟ یداره عروس م یک-
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 قورت داد و به خودش اشاره کرد. یختآب دهنش رو به س  کایال

 من.-

 گفت:  یلحن لوس با

 کرده. یدلم هوس عروس یل ینرفتم. خ ی عروس  هیوقته  یل یخ-

 گفت:  دیبا ترد  کایال

 . ایتو هم ب ی. آ...اگه دوست دار هیجشن معمول هی فقط  ستی ن یعروس -

 که انگار منتظر اون حرف بود گفت:  سحر

 . امی باشه حتما م-

 زد.  یمصنوع لبخند

 برم به کار هام برسم. فعال. دیمن با گهیخب د-

 دادم. رونی فوت ب هیرفتن سحر نفسم رو با  با

 ؟ یچرا دعوتش کرد-

 کرده؟ یگفت هوس عروس  یبود م سادهیجلومون وا  یچطور  یدیند-

رو به   نهیدهنم رو بستم. دست به س ثمیگم که با اومدن مب یز یچپ نگاش کردم و خواستم چ چپ
 بود.  یعصبان  یز ی کرد. انگار از چ یو مثل طلبکار ها بهمون نگاه م سادیرومون وا

 د؟ یکن یشما دو نفر وسط حرف زدن هاتون کار هم م-

 سر ها زود به سمت ما برگشت و همه جا ساکت شد.  هیبق

 

 زد.  یحرف م یش کرده بودم داشت اون طور که باها  ییکار ها یتالف  یبرا  دمیفهم
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 یکه سع  یدوختم و با لحن  زیبگه که با پام به پاش زدم. نگاهم رو به م یز یدهنش رو باز کرد چ کایال
 کردم محکم باشه گفتم:  یم

 . میکن یکار م  میدار-

 زد.  یز ی تمسخر آم  پوزخند

 مشخصه!-

 دوخت.  کای رو از من گرفت و به ال  شیعصبان  نگاه

 . نیکه خوش و ب ش راه انداخت  ستیجا خونه خاله تون ن نی. ا نیبه کار هاتون برس-

 بهم گفت:   یز ینقطه ضعف من کف دستش بود. با لحن تمسخر آم انگار

 بگو َچشم.-

.  شت کردم هم فشردم و دستم رو م یرو باال آوردم و با نفرت بهش نگاه کردم. دندون هام رو رو سرم
 کرد. یم یاون داشت با اعصاب و روان من باز 

دونست تا چه حد از چشم  ینگاه به من انددخت. اون هم م هیو بعد  ثمینگاه به م هیبا ترس   کایال
 گفتن متنفرم. 

 فرو کردو گفت:  بشیدستش رو تو ج دیکه سکوت من رو د ثمیم

 خواد اخراج...   یکه دلت م  نیمثل ا-

 َچشم! -

شد. کم کم از حالت تعجب   یهم انگار باورش نم  ثمیگرد شده بهم نگاه کرد. خود م یبا چشم ها  کایال
  یشده بود که اون طور احساس افتخار م  روزی جنگ پ دونیم یزد. انگار تو یدر اومد و لبخند مصنوع

 گفت:  یکرد. با لحن مغرور 

 . یبه کار ت برس یتون یم گهیخب خوبه! د-

 بلند از اون جا دور شد.   یبا قدم ها و
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 گفت:   ثمیبعد از رفتن م  کایال

 .ی. خودت که خوب از کار هاش خبر دار ضهیو مر یآدم عقده ا هی. اون فقط اناید ریبه دل نگ-

 زدم.  یعصب   پوزخند

 تونم ثابت کنم. یکه نم یداره وقت یا دهیچه فا یآره خبر دارم ول -

کردم. از   یو پوشوندم. احساس ضعف و شکست م انداختم و با دست هام صورتم ر نی رو پا سرم
 اون احساس متنفر بودم.

 نگفتم. یز ینزد و من هم چ یحرف   چی. همیکه عصبان دیدونست از سکوتم فهم   یکه اخالقم رو م کایال

 دهیچ یهمه جا پ بوردیک یکه صدا یکردم طور  یم پی تا وتریکامپ  یکارم شدم و تند تند تو مشغول
 بود.

رد و    کایمن و ال نی ب یحرف  چیاون چند ساعت ه یتموم شد. تو یساعت گذشت و ساعت کار  چند
 بدل نشده بود.

 .میاز شرکت خارج شد کایرو برداشتم و همراه ال فمیک

 .  دمید یرو تا اون حد ساکت م  کایبار بود ال نیاول ی. برامینزد یهم حرف  نیماش تو

 ؟ یچرا ساکت ،یال-

 بهم نگاه کرد.  یحوصلگ یگرفت و با ب  شهیسرش رو از ش هیتک

 کنه. فکر کنم فشارم افتاده.  یکم سرم درد م هی. فقط ستین  یمهم زیچ-

 درمونگاه؟ میبر یخوا یم-

 خونه. میکن که زود برس  ی. فقط تند تر رانندگستینه الزم ن-

 .باشه -
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کالم   یآهنگ ب هیبط دراز کردم و تر کردم. دستم رو به سمت ض شی پدال گاز ب یپام رو رو فشار
 گذاشتم. 

زود تر   کایساختمون نگه داشتم. ال یبعد جلو قهی. چند دقمیبا هم نزد یحرف  چ یهم ه ریطول مس در
 شد و در ساختمون رو باز کرد. ادهیاز من پ

 شدم. ادهیپ  نیباال انداختم و از ماش یبود. شونه ا  بیسرد و عج  رفتارش

 رو روشن کردم.  ونی زی بل افتادم و تلوم یرو  میخونه که شد وارد

 .میغذا گرم کرد و با هم خورد یکم کایال

 و به سرفه افتادم. دیانداختم غذا تو گلوم پر میبه ساعت مچ   ینگاه تا

 کردم و گفتم:  ی. تک سرفه ادمیرو تا ته سر کش وانیآب دستم داد و زود ل وانیل  هی کایال

 شدم!  یداشتم خفه م ش،ی آخ-

 گلوت.  دیغذا پر یبه ساعتت نگاه کرد یآخه وقت ؟ یبر  یخوا یم ییجا-

 دستمال دور دهنم رو پاک کردم.  با

 . رونیبرم ب   الدیآره قراره با م-

 ن؟ یکرد یآشت-

 !میکن  یکه آشت میقهر نبود-

 تعجب بهم نگاه کرد.  با

 ؟یبهش نگفت یز یتو که چ-

  نیسمت ا گهی. من بهش گفتم دفتادین  یگفتم. البته اتفاق خاص یبهش م   دیبا یول یمتاسفم ال-
  یوقت ی دم. اون اولش مخالف بود ول  یندازم و کارم رو انجام م  یم  نیرم. سرم رو پا  یموضوع نم

 تر باهاش حرف زدم آرومش کردم.  شیب
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 بلند شدم.  یصندل  یباال انداختم و از رو یا شونه

لباس هام رو عوض   عیرسه. سر یساختمون م  یجلو گهید قهیبهم زنگ زد و گفت تا پنج دق الدیم
 کردم و از خونه خارج شدم.  یخداحافظ  کایرو برداشتم. از ال  فمیکردم و ک 

زد و   یلبخند دیداده بود. تا من رو د هیتک  ن یبه ماش نهیکه دست به س دمیرو د  الدیرو باز کردم و م در
 گفت:  یبلند یبا صدا

 خانوم!  انایبه به د-

 نباشه. یانداختم که کس یکردم و به اطراف نگاه یکوتاه  خنده

 ! آروم تر. سیه-

سوارش شدم در رو بست. خودش هم سوار شد و به سرعت از   یشاگرد رو باز کرد و وقت  یصندل  در
 .میاون جا دور شد

  یدوست دار  یل یخ تزایاز اون جا که تو پ ؟یفست فود  ای شاپ  یرستوران، کاف م؟یبر دیخب کجا با-
 ...میر  یم میپس مستق

 .میبر گهید یجا  هی دینه، قبلش با-

 ابروش رو باال انداخت.  یتا هیکه نگام کنه   نیا بدون

 کجا؟ -

 . یشهر باز  میبر  گهیقراره با دو نفر د-

 

 دادم. ح یتر توض  شیب  دهینفهم یز یچ دمید یرو عوض کرد و مثل خنگ ها بهم زل زد. وقت دنده

و پشت چراغ قرمز با دو تا بچه   رونیحالم واقعا خوب نبود. از خونه اومدم ب  شبیمن د الد،یم نیبب -
 فروختن.  یکار آشنا شدم که داشتن گل م

 خب! -
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کردم و   یادامه جملم رو کامل کنم. تک سرفه ا یکردم چطور  یکردم و داشتم فکر م یکوتاه مکث
 گفتم: 

 که از وسط نصف شده باشه.   یبیهان بود؛ مثل س ما هیشب یل یشه اگه بگم پسره خ یباورت نم  الد،یم-

 خب! -

 . دمیاخم بهش توپ با

 انقدر خب خب نگو و بذار ادامه حرفم رو بزنم! -

 گفتم:  یلحن آروم  با

به ماهان داره. من که نتونستم  یب یشباهت عج  هیکجا بودم؟ آهان! پرهام که داداش ساراست  -
دو تا بچه محبت بکنم تا   نیخواد به ا  یدر عوض دلم م  رمی ها بگ یانتقام مرگ ماهان رو از اون عوض

 بدم.   نیتسک یبتونم عذاب وجدانم رو تا حد

 .ینداشت  یر ی. تو که تقصیواسه کشته شدن ماهان عذاب وجدان داشته باش دیاما تو نبا-

 غم آلود گفتم:  یشالم شدم. با لحن یها شهیبا ر یانداختم و مشغول باز  نی رو پا سرم

تونستم   یم رنیذاشتم دزد ها پرونده رو ازم بگ یکردم و نم یتر حواسم رو جمع م  شیاگه من ب-
 بدم.  سیپل  لیو همدست هاش رو تحو ثمیم

م خودت رو سرزنش  تو نبوده، ک ری شدن اون پرونده هم تقص دهیگذشته ها گذشته. دزد گهیحاال د-
 کن.

 . ینکن تی اذ انیجر نیخودت و سر ا گهی. بهم قول بده که دنهیخوام هم  یکه ازت م یز یچ  تنها

 اومد گفتم:  یکه انگار از ته چاه در م ییصدا با

 کنم.  یم یسع-

 خب حاال اون بچه ها کجان؟ -

 اون جاست.  شهیهستش. بهم گفتن محل کارشون هم یرانندگ  ییچراغ راهنما هی ابونیخ نیا ته
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 . میرس یآهان. کم مونده. االن م-

 . میدیبه اون جا رس  قهیتر از دو دق کم

 و همه جا رو نگاه کردم.  سادمیوا  نیشدم. کنار ماش ادهی رو کنار زد و زود پ  نیماش الدیم

 قدش بشم.  رفتم و خم شدم تا هم شونیکیفروختن. به سمت  یتا بچه داشتن گل م چند

 ؟ یدی. تو پرهام و سارا رو ندزمی سالم عز-

 .دمشونیبله د-

 جا؟  نیا  ومدنیکجان؟ امروز ن-

 بله اومدن. پشت سرتونن.-

 کردن.  یبودن و بهم نگاه م سادهیپشتم وا  قایکه دق دمیو سارا و پرهام رو د برگشتم

 ن؟ یدلم. خوب یها زی سالم عز-

 . نشستم و بغلش کردم. دیدست هاش رو باز کرد و به سمتم دو سارا

 . نمتیب یخوش حالم که م  یلیخاله خ -

 منتظرمونه.   یکه شهر باز  مینیبش ن ی سوار ماش میبر گهیطور. خب د نیمنم هم-

 به پرهام و سارا نگاه کرد.  نهیاز آ الدیم میکه شد  نیماش سوار

 سالم بچه ها، حالتون چطوره؟ -

 با خجالت گفت:   پرهام

 . یمرس-

 عقب برگشتم و گفتم: به

 ! یشهر باز  یبه سو  شیپ-
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 گفت:  یو با خوش حال  دیدست هاش رو بهم کوب سارا

 !یشهر باز   ،یآخ جون، شهر باز -

و بچه ها با   الد یراه م یپدال گاز فشار داد. تو یلبش رو پررنگ تر کرد و پاش رو رو یلبخند رو الدیم
 .دنیخند  یگفتن و م  یتر شدن؛ با هم م ی میهم صم

که   یداد، آرامش یحس آرامش بهم دست م ییجور ها هیبردم.  یواقعا لذت م   یمیصم  یاون فضا از
 وقت بود از ته قلبم حسش نکرده بودم.   یلیخ

من با اون   ییروز از آشنا کیکه فقط   نیشد. با ا یم م یسارا و پرهام باعث دلگرم یخنده ها یصدا
 شناختمشون.  یوقت بود م یلیگذشت اما انگار خ  یبچه ها م

ندر غاز   یگل م ابونیخ  یبودن که از صبح تا شب تو یپاک و معصوم یها بچه ها اون فروختند تا چ 
 رو براشون رقم زده بود. رینداشتن فقط سرنوشت اون تقد یگناه چیپول به خونه ببرن. اون ها ه

  ریتر هم سن و سال هاشون ز شی کردن، ب یو کار م  ختنیر  ینور آفتاب عرق م ر یاون بچه ها ز یوقت
 کردن. یبودن و داشتن برنامه کودک تماشا م   دهیباد کولر دراز کش

شده   نیکه سوار ماش یبرد چون از وقت یلذت م   یلیبا اون بچه ها خ  ییهم مثل من از آشنا الدیم
 شد.   یلب هاش محو نم یهم لبخند از رو  هیثان کی یزد و حت یبودن باهاشون حرف م 

 اومدم و گفتم:  رونی از فکر ب عیصورتم تکون داد. سر یجلو یدست الدیافکارم غرق شده بودم که م یتو

 شده؟  یبله؟ چ-

 . یفهم یم یبنداز   رونینگاه به ب هی شهیاگه از ش-

 کنارم چرخوندم و چشمم به چرخ و فلک روشن افتاد.  شهیرو به سمت ش سرم

 . دیپر یم نیداشت باال پا یصندل یرو   یبا خوش حال سارا

 !میدیرس   م،یدیآخ جون، رس-

 افکارم غرق شده بودم و حواسم به اطراف نبود.  یتو یادیهم من ز دی! شام یبود دهیزود رس چقدر
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داد. چهار   الدی . من دست سارا رو گرفتم و پرهام هم دستش رو به ممیشد ادهی پ نیاز ماش  یهمگ
 .میشد یوارد شهر باز  ینفر 

از اون  یسارا بخونم. پرهام هم دست کم کیو ذوق رو از صورت کوچ یتونستم خوش حال  یم
 نداشت البته ناگفته نماند خودم هم مثل بچه ها ذوق داشتم!

کجا رو   میدونست  یداد! نم یم جانیکه سوار دستگاه ها بودن به آدم ه ییکسا ادی و فر غی ج یصدا
که سوارشون   ییکردن و کسا یتگاه ها به سرعت حرکت مدس میکرد یهر جا رو که نگاه م م،ینگاه کن
  یم جیکردن که با نگاه کردن بهش هم سرم داشت گ یحرکت م عیزدن. اون قدر سر یم  غیبودن ج

 .  فتر

 به اطراف انداخت و گفت:  ینگاه سرسر  الدیم

 م؟ یرو سوار بش یک یخب، اول کدوم -

 . یدونم. هر کدوم که تو بگ ینم-

 گفت:  دیچرخ و فلک د یام رو رو رهینگاه خ  یوقت

 . امیو ب  رمیگ  یچرخ و فلک م  تی رم چهار تا بل یم-

 باشه. -

 

 اشاره کرد.  ییرو بغلم کردم. به ترن هوا سارا

 م؟ یهم بش یکیشه سوار اون  یخاله، نم -

 .  ادیاون ها خطرناکن. در ضمن من اصال از سرعت و خطر خوشم نم زم،ی نه عز-

 . دیخند  پرهام

 ؟ یترس   یاز سرعت م-

 ! دیشا-
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 ها اومد.  تی با بل الدیبعد م قهیدق چند

 . نیسوار ش نی بر  ت،یهم بل نیا-

  کیو کوچ  کیکوچ نیزم  یرو ی. کم کم چرخ و فلک باال رفت و آدم هامیاتاقک نشست هی یهم تو با
 شدن.  یتر م

  یکه موهاش رو نوازش م  ی. بغلش کردم و در حالدیبود دستم رو سفت چسب دهیکه انگار ترس سارا
 کردم بهش گفتم ترس نداره. کم کم از اون فضا خوشش اومد و بهش عادت کرد. 

 . میردهم ک یباز  نیاز چرخ و فلک ماش بعد

 .میانگار که کوه کنده بود میخسته شد  یساعت حساب چند

 

 .میو روش نشست میرفت  مکتین  نیتر کیسمت نزد به

 گفت:  یداد و با لحن خسته ا هیتک ی صندل یبه پشت الدیم

 شما چطور؟  م،یخسته شد یکه حساب   انایبچه ها، من و د-

شد همزمان سرشون رو به نشونه نه تکون  ینم دهیصورتشون د یتو یخستگ  چیو پرهام که ه سارا
 دادن. 

 . میخنده زد  ریز  ییانداختم و دو تا الدیبه م ینگاه

 رو به رو خورد.   یفروش ینگاهش به بستن هوی الدیم

 زد گفت:  یکه هنوز خنده توش موج م یجاش بلند شد و با لحن از

 گردم.  یمن االن بر م-

 با سارا و پرهام خوش حال بود.  اون قدر از وقت گذروندن الدیشد م ینم  باورم

 پرنده اشاره کرد و با ذوق گفت:  یآب شده بود به کشت خشیکه انگار تازه  سارا
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 .میاژدها سوار بش  میبر-

 .ستنی اون ها خطرناکن و مناسب سن تو ن زمی عز-

 شد. زونیو لوچش آو لب

 تونم سوار بشم؟ یمثال اگه هم قد پرهام بشم م-

سارا تو دست   کیکوچ ی. دست هامیکرد یو همزمان با هم خنده کوتاهبه پرهام انداختم  ینگاه
 هام گرفتم و گفتم: 

 . یسوار بش  یتون  یهم نم  یهم سن پرهام بش ینه، وقت-

 که انگار قهر کرده بود گفت:  یکرد و با لحن  یز یر اخم

 تونم سوار بشم؟  یم یپس ک -

 صورت سارا گرفت و گفت:  یرو از پشت جلو یف یق  یبستن الدیم

 . میزن  یرو بخور بعدا راجع بهش حرف م  یبستن نیاول ا-

  میزندگ یبار تو  نیاول ی! برادیبهم چسب  یلیخ میبود. از حق که نگذر دهیخر یهممون بستن یبرا الدیم
 گذشت.  ی چند ساعت دغدغه هام رو فراموش کرده بودم و بهم خوش م یبرا

  رهیکردن خ  یم یچمن ها داشتن توپ باز  یسارا و پرهام که رو دادم و به  هیتک مکتین یپشت به
 شدم.

 زد و گفت:  شیگاز بزرگ به بستن هی الدیم

  یم ادمیخنده هات  یکم کم داشت صدا گهیبودمت. د دهیوقت بود انقدر خوش حال ند یل یخ-
 رفت. 

که به  نیدر آوردم و با انگشت شستم صورتش رو نوازش کردم. بدون ا  بمیج ی ماهان رو از تو عکس
 نگاه کنم گفتم:  الدیم
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  یز یوقت جبران نشن. چ چیه دیاشتباه ها شا یوقت برنگردن. بعض چیه گهید  دیها شا زی چ یبعض-
شه و   یتو که مدام تکرار م ی درون یمونه عذاب وجدانه، همون صدا یم یباق شهیوسط هم نیکه ا
 .تهی. فرار کردن از عذاب وجدان در واقع همون فرار از واقعیازش فرار کن یتون  یقت نم و چیه

 

 من کالفه شده بود یتکرار  یدونستم از حرف ها  یموهاش زد. م  یال یو چنگ  دیکش یپوف الدیم

  تی. واقعیعذاب وجدان دار  یتوش نداشت  ینقش چیو ه  یکه نکرد یکار  یکه تو برا  نهیا تیواقع-
 .ی کن  یم تی ارزش اذ یب   یها زیخودت رو به خاطر چ یکه تو دار  نهیا

 خشم بهش نگاه کردم. با

 .یار یراحت به زبون م یکه انقدر دار  ستین یارزش یب  زیگناه چ یبچه ب  نیقتل ماهان و چند-

 به خودش گرفت.  یحق به جانب افهیق

 که...  نهیبوده. منظور من ا یارزش یب  زی گم قتل ماهان و اون بچه ها چ یمن نم-

 انداخت.  نیو سرش رو پا دیکش یکالفه ا پوف

 !نیهم نم،ی شدن تو رو بب تیخوام اذ  یمن فقط نم -

 اما...  یگ یم یفهمم چ  یم-

کرد و با   خی  وهی. تنم دیحرفم تو دهنم ماس دمیسارا و پرهام رو ند یبه رو به روم افتاد و وقت چشمم
 . دمیرو چسب الدیم یترس بازو

 ...الدی...مالدیم-

 شده؟  یچ ه؟یچ-

 تته پته گفتم:  با

 !ستنی ب...بچه ها ن-
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 . دیمثل فنر از جاش پر الدیم

 ستن؟ی ن  یچ یعن ی ستن؟ین-

 !مینجایما ا-

 دادم. رونیسارا و پرهام چشم هام رو بستم و نفس حبس شدم رو ب  دنیو با د برگشتم

 م؟ یش ینگران م نیگ  ینم ن؟یبچه ها شما کجا رفته بود-

 گفت:  یز ی و با لحن تمسخر آم سادیوا نهیدست به س پرهام

 ن؟ ی ش یشما قاتل ها هم مگه نگران م-

 بود.  یمنظور پرهام چ دمی. من که نفهم میبهم نگاه کرد یج یبا گ  الدیو م من

 ابروش رو باال انداخت.  یتا هی الدیم

 م؟ یانایقاتل؟ منظورت من و د-

 .دیکه همه سر ها به سمت ما چرخ  یداد زد تی سارا رو بغل کرد و با عصبان هوی  پرهام

پشتتون   نیزد یحرف م نیداشت ی. وقتدمی. همه حرف هاتون رو شن نیآره، شما قاتل داداش من-
 دادم. یبودم و گوش م سادهیوا

بود؟   یشدم. منظورش از اون حرف ها چ   یتر م جی تر و گ جیگذشت داشتم گ یلحظه که م هر
افتاد   یچه اتفاق هوی درست بود،   شی پ قهیکه تا پنج دق  ز یبه من داشت؟ همه چ یداداشش چه ربط 

 شد؟  ختهیکه پرهام اون قدر به هم ر

 ه من اشاره کرد و با بغض گفت: داشت ب یکه داشت به عقب قدم بر م یحال  در

 . یخائن  هی. تو یو حاال هم عذاب وجدان دار  یتو ماهان رو ُکشت-

 کرد. ی م هیدستش رو دور گردن پرهام انداخته بود و داشت آروم گر سارا

 جام بلند شدم و آروم به سمت پرهام قدم برداشتم. از



 فرار از واقعیت 

181 
 

 زد گفتم:  یتوش موج م یجی که گ یلحن با

 سر در...  یز ی پرهام؟ من واقعا از حرفات چ هیمنظورت چ-

 هیبودم  دهی! از اول هم فهمیزد ی من و سارا رو گول م ی همه مدت داشت نی. تو ایار یسر در ن  دمیبا-
 .میبرات مهم شد ییهویکه ما انقدر  یدار  ینقشه ا

 

 .دیگونه ام غلت یرو ینتونستم بغضم رو نگه دارم. قطره اشک  گهی. دسادمیجام وا سر

 شده از اشکش رو پاک کرد و ادامه داد:  سی صورت خ  نشیآست با

 که دستته، عکس ماهانه؛ داداش من! یاون عکس -

 کردم.  هیافتاد. با دست هام صورتم رو پوشوندم و گر نیزم  یاز دستم رو عکس

رو کنترل کنم.   مینتونستم احساسات لعنت  یشدن نبود ول  یاحساسات یدونستم که اون لحظه جا یم
 از دست من خارج شده بود.  زیت بود که کنترل همه چوق  یلیخ

 دستش رو پشت کمرم گذاشت و در گوشم آهسته گفت:  الدیم

 . آروم باش. اناینکن د هیگر-

اون باتالق فرو رفته   یدونستم تا چه حد تو یدست من نبود. نم  زیچ چیه گهیخودم نبود، د دست
 از جنس عذاب وجدان! یبودم، باتالق

 بغلم کرد و دوباره در گوشم گفت:  الدیم

 کنم! تمومش کن.  یخواهش م اناید-

 شده بود.  سیخ هیاومدم. کل صورتم از گر رونیب   الدیکردم خودم رو کنترل کنم. از بغل م یسع

 و با نفرت بهم زل زده بود.  سادهیهمون طور رو به روم وا پرهام

 گفتم:   دیلرز یکه م ییصدا با
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 . باور کن پرهام! ستمیمن...من قاتل ن -

 شد. سرش رو تکون داد و گفت:  یتر م شینگاهش ب  یگذشت تنفر تو یلحظه که م هر

 تو!  ش،ی. تو ُکشتیعذاب وجدان دار   یکه گفت دمیگوش هام شن نیخودم با هم-

 ه بود پا به فرار گذاشت. طور که سارا رو بغل کرد همون

 

 زدم. غ یگوش هام گذاشتم و ج  یهام رو رو دست

 به خون نشسته سرم داد زد. یگوش هام برداشت و با چشم ها یدست هام رو از رو الدیم

. اون وقت تو به خاطر حرف دو تا  یکن تیخوام خودت و اذ  ی! بهت که گفته بودم نمانای بس کن د-
 ؟ یختی بهم ر یجور  نیبچه ا

 خوام برم دنبالشون. یم-

 دستش مچ دستم رو محکم گرفت و مانعم شد. با

 . یر   یجا نم چیتو ه-

 گفتم:  هیگر با

 بذار برم! الدیکنم م یخواهش م-

 رو باال برد.  صداش

 بهت گفتم نه! -

 کردم.   ها تکرار وونهیانداختم و مثل د نی رو پا سرم

 ...ی. قاتل ن ستمی. من قاتل ن ستمیم...ن قاتل ن -

 . یستیمعلومه که ن ،یستینه تو قاتل ن-
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 گفت:  یدست هاش دو طرف بازوهام رو گرفت و با لحن قاطع با

 . اریوقت! حاال هم سرت و باال ب  چی حرف رو تکرار نکن، ه  نیوقت ا چیه گهید-

کما  هیخسته شده بودم و دلم  ز ی . از همه چارمیقدرت نداشتم که بتونم سرم رو باال ب  یاونقدر  یحت
 . امین رونیوقت ازش ب  چیکه ه ییخواست؛ کما یم

 .میخارج شد یبا هم از شهر باز   یحرف چیدستم رو گرفت و بدون ه الدیم

لرزون در رو   یشاگرد نشستم و با دست ها  یصندل ی. رو میدیرس  نیچشم به هم زدن به ماش هی تو
 دادم و چشم هام رو بستم.  هیتک نیماش شهیبستم. سرم رو به ش

 رو شکست.  نمونیسکوت ب الد یم قهیاز چند دق بعد

 حالت خوب شد؟   اناید-

 تکون دادم. د یرو به نشونه تا  سرم

 واقعا بابت اتفاق امشب متاسفم.-

 که نگاش کنم گفتم:  نیهام رو باز کردم و بدون ا چشم

 تو بود؟   ریمگه تقص ؟یتو چرا متاسف-

 خودت رو ناراحت نکن.-

خودم رو سرزنش نکنم اما  یگ یخودم رو ناراحت نکنم، م  یگ  ی. بهم میزن یحرف رو م نیا شهیهم-
 .یدرکم کن  یتون ی. تو نمی کن  یو امر و نه  یدستور بد یتو فقط بلد ؟یبار شده که درکم بکن  هی

خواست ازم ناراحت   یحرف زده بودم. دلم نم الدیتند با م یل یهام رو فشار دادم. خ قهیدستم شق با
 .بشه

 آرامش دنده رو عوض کرد و گفت:  با

 ...ی دونم االن ناراحت یم-
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 تمومش کن. گهی! دستمینه من ناراحت ن-

 واسه زدن نداشتم. یحرف گهینگفت. من هم د یز یچ

کردم و از    یلب خداحافظ ریرد و بدل نشد. ز نمونیب یحرف   چیدر ساختمون ه یجلو  میبرس  یوقت تا
 شدم.  ادهیپ  نیماش

حوصله   ی. حت دمینشن  یرو صدا زدم اما جواب کای وارد خونه شدم ال  یدر چرخوندم و وقت یرو تو دیکل
 نداشتم بهش زنگ بزنم بفهمم کجاست. 

 فکر فرو رفتم. یادم و تود  هیتک خچالیرو پر از آب کردم. به  وانیل یآب رو برداشتم و تو پارچ

 یبچه هشت ساله بود، بچه ا هیکرده بود؟ اون فقط   یبچه کار بود! مگه اون چه گناه  هیفقط  ماهان
خونه نره. چطور دلشون اومد  یشد تا شب دست خال یم  یها سپر  ابونیخ یتو  شی که دوران کودک

 که اون کار رو باهاش بکنن؟ 

 رفت.  یقلبم فرو م  ی تو یپرهام انگار خنجر  یحرف ها یادآور ی با

 《. یخائن  هی. تو یو حاال هم عذاب وجدان دار   یماهان رو ُکشت تو》

 خورده شد.  شهیو کف آشپزخونه پر از ش  دیترک هویدستم رو چنان فشار دادم که  یتو وانیل

 نداشت.  یتیاما برام اهم دیچک  یم نی زم یاز دستم رو خون

 لب گفتم:  ریز

 کنم. یکار رو م نیرو ثابت کنم. هر طور که شده ا تی دم واقع ی! قول مرمیگ  یانتقام ماهان رو م-

 

... 

 . دیکف دست هاش رو بهم مال کایال

 ؟ یرو هم نوشت   بایاسم ز-
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 آره نوشتم. -

 زد و گفت:  تی از سر رضا ی. لبخنداز کارت ها رو برداشت و پشتش رو خوند یکی

 !یداز همون اول هم خوش خط بو-

گفت که   یم  کایال میبود رستانیدب  یکارت ها شدم. وقت هیکردم و مشغول نوشتن بق یخنده ا تک
 گفتم کو تا اون موقع! یکنم و من هم م یس یرو پشت نو  شیجشن نامزد یکارت ها دیمن با

و حسام بود. از صبح داشتم اسم مهمون ها رو پشت   کایال یزود گذشت. فردا جشن نامزد  یلیخ
 نوشتم.  یم شیکارت نامزد

 گفتم:  کایلحظه زنگ در خورد. سرم رو باال آوردم و به ال همون

 ؟ یبود یمنتظر کس -

 . دیدست هاش رو با ذوق بهم کوب کف

 ! دیرس-

 د؟ یرس  یک-

 رو زد.   فونیآ دکمه

 !دیرس  تزایپ  تزا،یپ-

 .می نداشت زیچ چیبه ه می داشت تزایبه پ کایکه من و ال ی. عشقو سرم رو تکون دادم دمیخند

  یسیمشغول مرتب کردن خونه شد و من هم ادامه کارت ها رو پشت نو کایال  تزا،یاز اخوردن پ  بعد
 کردم. 

 به کمرم دادم.  یگذاشتم و کش و قوش زیم یساعت بعد همه کارت ها تموم شدن. خودکار رو رو هی

 تموم شدن! ش،ی آخ-
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به پشت کارت ها    یمبل نشست. نگاه یُشست آب رو بست و کنار من رو یکه داشت ظرف م  کایال
رو دور گردنم انداخت و بغلم  سشیخ  یدست ها هویبرق زد.  یانداخت و چشم هاش از خوش حال 

 شدم.  یکه داشتم خفه م یکرد طور 

...ال-  با...باشه خ...خفه...شدم!  یال 

 ست ت درد نکنه!من؛ د یهاپو یمرس-

 گفتم: یآزاد یدست و پا زدن برا نیکرد. در ح  یولم نم کای شدم و ال  یمن همچنان داشتم خفه م و

ل...ولم کن!-  خ...خفه...ش...ش...شدم...و 

 .دمی پر رونیکه از قفس آزاد شده بود از بغلش ب  یهاش رو شل کرد و من مثل پرنده ا دست

 . دمیکش  یقلبم گذاشتم و نفس بلند یرو رو دستم

 چه خبرته؟ ،یکرد یخفم م یداشت-

 برداشت.   زیروش خ   کای بود و تا من بردارم ال زی م یرو م یاس ام اس برام اومد. گوش هیلحظه  همون

 .رو بده به من  یگوش کایال-

 فرستاده. یبرات چه شعر عاشقونه ا  الدیم نمیخوام بب  ی. مگل کرده میفضول-

 ش زدم.تو سر یک یو  دمیرو از دستش کش یگوش

 فرسته. یشعر عاشقونه نم  الدیم-

 . دیخند  طنتی ش با

 فرسته؟  یم  یپس چ-

 فرستاده.  یبذار نگاه کنم بعد بگم چ-

 کرد.  زونی و لوچش رو مثل بچه ها آو لب

 فرستاده.  یچ نمیمن بب یذاشت  یخب م-
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 . ادیرو خوندم که گفته بود شب به خونه م الدی بهش رفتم و بعد اس ام اس م یغره ا چشم

 بهم زل زد.  یبا کنجکاو  کایال

 برم اتاقم. د یبا یندار  یجا. خب خانوم فضول اگه با من کار   نیا ادیننوشته. گفته شب م یخاص  زیچ-

 . دیلب غر  ریز  کایال

 و تو اتاقم رفتم. دمیخنده لپش رو کش با

 ن و من تنها شدم. رفت رونی ب  دیخر یو حسام برا کای دوباره ال شب

  یرو روشن کردم و با ب ونی زیبرداشتم. تلو زیم یمشت تخمه از ظرف رو  هیمبل نشستم و  یرو
رو   ونیزی شد. تلو  یپخش نم یدرست و حساب زیچ  چیکردم. ه نیکانال ها رو باال پا یحوصلگ 

 : دمیلب غر ری خاموش کردم و ز

 داد. ینشون م لمی ف یکل ونیزیحاال اگه کار داشتم تلو -

شدم. آروم سرم رو به سمت پنجره چرخوندم   خی به پنجره اومد و سر جام س یز یبرخورد چ یصدا هوی
 و آب دهنم رو با ترس قورت دادم. 

 

همون   یبه سمت پنجره قدم برداشتم. پرده رو آروم کنار زدم و چشمم رو اطیجام بلند شدم و با احت از
 ثابت موند.  ینکیمرد ع

 دادم. هیزدم بهش تک   یکه نفس نفس م ی. در و بستم و در حال دمیو به اتاقم دو  دمیشک یبلند نیه

 زنگ زدم. بعد از دو تا بوق برداشت.  الدیرو برداشتم و به م یگوش

 . من تو راهم دارم...انایسالم د-

 جاست! نیاون مرد ا الدیم-

 اون جاست؟  یک  ؟یک-
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 . دنبالمه شهیداره و هم یدود نک یکه ع یهمون مرد-

 ؟ ینکیکدوم مرد ع-

 نگفته بودم.   الدیاز اون مرد به م یز ی افتاد که چ ادمی تازه

 خونه.  ای . فقط زود بیچ یه-

 رسم.  یباشه دارم م-

 رو قطع کردم و دوباره به سمت پنجره رفتم. یگوش

انداختم  ابون یبه سر تا سر خ ی. پنجره رو باز کردم و نگاهدمیرو ند  یکس یرو آروم کنار زدم ول پرده
بود  سادهیساختمون وا  یجلو شی پ قهیدق هیکننده بود. اون که تا  جیگ  یلی. خدمیاون مرد رو ند یول

 کرد پس کجا رفت!؟ یو به من نگاه م

 بود؟  یاون دنبال چ دم؟ید ینحس اون مرد رو م ختیر  دیبا ی. تا ک دمیرو بستم و پرده رو کش پنجره

 جواب به ذهنم هجوم آوردند.   یب یهم سوال ها باز

 . ومدی. در رو باز کردم اما داخل ن دیرس الدیگذشت که م قهیدق چند

 !گهیتو د ایب ؟یساد یدر وا یچرا جلو-

 کنار رفت و چشمم به سارا و پرهام خورد.  الدیم هوی

 . دمید یم گهیبار د هیشد اون ها رو  یباز موند. باورم نم دهنم

 !نجانیها ا یک  نیمن، بب  یخدا یوا-

به سرش   یو سارا کفش هاشون رو در آوردن و وارد خونه شدن. سارا رو بغل کردم و بوسه ا  پرهام
 زدم.

 .نمتی ب ی. خوش حالم که دوباره م زمی عز-

 دست هاش رو دور گردنم حلقه کرد.  سارا
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 .انایدلم برات تنگ شده بود د-

 دلم! زی تر عز شی من ب-

 کرد گفت:  یم یباز  کشیکوچ  یکه با انگشت ها یحال انداخت و در  نیسرش رو پا پرهام

 ... حیرو برامون توض زیهمه چ الدی متاسفم. آقا م یل یخ-

 . نیمبل بش ی. برو روفتاده ی ن یاتفاق  چیادامه نده، فکر کن ه گهید-

 مبل نشست.  یبگه رو یز یکه چ نیکرد؛ بدون ا یبه اطراف خونه انداخت و مکث  ینگاه مین  پرهام

 زد. یتمند یلبخند رضا الدیم

 ؟ ینی جا بب  نیشد بچه ها رو ا ی باورت نم-

  یلی. خیجا آورد   نیازت تشکر کنم که اون ها رو ا یدونم چطور  یمن واقعا ازت ممنونم. نم الدیم-
 زده ام!  جانیه

ت. دهیزده ند جانیوقت انقدر ه چیمشخصه. ه افتی دونم، از ق یم-  بودم 

  ینگاه به سارا انداختم. اونقدر خوش حال بودم که نم هینگاه به پرهام و بعد  هی یخوش حال با
 بگم.  دیبا یدونستم چ

 ؟ی بگ  یز یچ یخوا  ینم-

 ممنون! زی ممنون، بابت همه چ-

 که به وجود اومده بود رو از ذهن بچه ها رفع کردم.  ینکردم. فقط سوءتفاهم یمن که کار -

 زدم.  الدیبه م یپررنگ لبخند

 ! گهیتو د ای ب ؟یسادیدر وا یجلو   فیرا بالتکلحاال چ -

 تو هم رفت.  هویافتاده بود لبخندش محو شد و اخم هاش  ادشی  یز یکه انگار چ الدیم

 الد؟ یشده م یز یچ-
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 کو کجاست؟  ؟یدید روینک یمرد ع هی یتو به من گفت -

 . دمیکوب میشونی به پ  یکیکف دستم  با

 رفت بهت بگم. ادمی پاک  زیزده شدم که همه چ جانیبچه ها ه دنیانقدر با د-

 انا؟ ید یکن یرو ازم پنهون م  یز یچ-

  نکیشناسم چون هر بار ع ینم  قیاش رو دق افهیکنه. ق یم  بمیداره تعق  یکی که  هیآ...راستش مدت-
 طرف صورتش هم سوخته.  هیپوشه.  یم یو کت بلند  یرو چشم هاشه. کاله مشک یدود

 برم دنبالش.  دیبا-

  هویکرد اما  یبود داشت به من نگاه م سادهیوا ابونی . اون طرف خستیجا ن  نیا گهینه، اون د-
 زد.  بشیغ

 که نگام کنه سرش رو تکون داد. نیا بدون

 طور! نیکه ا-

 .می زن  یداخل بعدا راجع بهش حرف م ایحاال ب -

 نگام کرد. یبا کنجکاو سارا

 شده؟   یخاله، چ-

 . امیمن االن م نیبرادرت بش شی . برو پزمی عز یچ یه-

 گذاشتم و رو به پرهام گفتم:  زی م یها رو رو شربت

 پرهام، چند تا سوال ازت دارم. -

 بپرس خاله. -

 شد؟ دهیبهتر بگم دزد ای...دیشد که ماهان ناپد یچ-

 شد.  رهی نقطه نامعلوم خ هیبه   پرهام
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اون پول ها از  دیپول اومد خونه. بابام پرس دسته  هیشروع شد که ماهان با   یاز اون روز  زیهمه چ-
کم  هی! ما اولش  یلیدل چیاون ها رو بهش داده بدون ه ییآقا هیکجا اومدن و ماهان هم گفت 

.  دکنه برامون قابل درک ش یکار م هیریموسسه خ هی یاون مرد تو  میدیفهم  یوقت  یول میتعجب کرد
 مهم نبود که اون پول از کجا اومده. پول رو گرفت و خرج موادش کرد. ادی بابام هم ز یبرا

 انداخت.  نیکرد و سرش رو پا یمکث

 هم گره کرد.  یداد دست هاش رو تو یکه با دقت گوش م الدیم

 شد؟  یبعدش چ -

 ادامه داد: ارهیکه سرش رو باال ب نیبدون ا  پرهام

وقت خونه   ری شد و شب د یاون مرد م نیار ماشکرد. سو یبا ما کار نم گهیچند روز بعدش ماهان د-
 اومد. یم

 گفت:  سارا

 از بابا کتک خورد.  یخونه حساب  ادی م ریبه بابا گفت داداش ماهان شب ها د  یتاَزَشم پرهام وقت-

 چپ چپ نگاش کرد. پرهام

 اش رو من بگم. هی تو ساکت شو بذار بق-

 !گمیخودم م  رمی نخ-

شکالت داد تا پرهام ادامه   هی سارا رو بغل کرد و بهش  الدیشد که م یکم داشت دعواشون م کم
 حرفش رو بزنه. 

کار داشت. مطمئن   یاون مرد با ماهان چ دمیوقت نفهم   چیگذشت و من ه ی طور م  نی هر روز هم-
 نبود. هی ریخ  یبودم از آدم ها

 : دمی ابروم رو باال انداختم و با تعجب پرس یتا دو
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 بود؟ یاون مرد چه شکل -

 .ومدیدنبال ماهان م یدود نکیبا ع شهیچون هم نمیوقت نتونستم چشم هاش رو بب  چیه-

چشم هام   یدنبالم بود جلو شهیکه هم  یهمون مرد ریناخودآگاه تصو  دمیرو شن  یدود نکیاسم ع تا
 اومد.

 افتاد. یکردم هم لرزه به تنم م یکه تصورش م ییهاوقت  یرو تکون دادم. حت سرم

 : دیمشکوکانه پرس یبا لحن الدیم

 بود؟ چاق، الغر، قد بلند... یاندامش چه شکل -

 کم قد بلند تر بود. هیاز شما  بایداشت و قدش هم بلند بود. تقر یوزن متوسط -

 نگاه به پرهام انداختم. هیبعد  الدی نگاه به م هیتعجب  با

 ست؟ ین ه یریخ  یاون مرد از آدم ها یکرد یچرا فکر م-

بسته پول داده بود و   هیبه داداشم  یاتفاق  یلیبه کفششه. اون خ یگیر هی کردم  یچون حس م -
 شد.  یمی زود باهاش صم   یلیخ

 انداخت و با خجالت گفت:  نیرو پا  سرش

بهتون شک کردم. فکر   نیبرد ی و ما رو شهر باز  نیدادشما به ما پول  یبود که وقت نی به خاطر هم-
 .نیاومده بود میو حاال هم سراغ من و آبج دنیکه داداشم رو دزد نیکردم شما هم از همون آدما

 خورد دزد باشه. یشک نکردم چون بهش نم اناینه من به خاله د-

 

 دادم. لیبه سارا تحو یح یمل  لبخند

 وقت برنگشت.  چی ه گهیروز ماهان با اون آقا رفت و د هی یول-

 زانوهاش گذاشت و از جاش بلند شد.  یدست هاش رو رو الدیم



 فرار از واقعیت 

193 
 

 عجب! -

 رو بهش دوختم. میرو باال آوردم و نگاه سوال سرم

 به؟ی عج یچ-

 .ومدنیکه اون ها چرا تا االن سراغ پرهام و سارا ن نیا-

 و گفتم:  ترس نگاهم رو به پرهام و سارا دوختم  با

 !انیبچه ها هم ب  نیخب هر لحظه ممکنه سراغ ا-

 .میبه نفع خودمون استفاده کن ه یقض نیاز ا دیآره و با-

 ؟ یچ یعنی-

 کنه. ینقش باز  یمدت هی دیپرهام با یعنی-

 ؟ یکنه؟ واسه ک ینقش باز -

و همدست   ثمیم یبرا یعنیو کشتن؛  دنیکه داداشش رو دزد ییخب معلومه! واسه همون ها-
 هاش. 

بشن. اون ها اگه   کیبچه ها نزد نیها به ا یفکرشم نکن من بذارم اون عوض یذارم. حت  یمن نم-
 ذارن.  یدستشون به پرهام برسه زندش نم 

  یعوض یاون قاتل ها میخوا یپرهام به سرنوشت داداشش دچار بشه. ما فقط م میخوا  یما که نم-
 ! نیهم م؛یکن دایرو پ

 .میکرد  دایما قاتل ها رو پ-

 ذهنتن.  یتو یها فقط حدس ها نیاما ا-

  یک یکن  یحدس بوده؟ فکر م  هیکردم فقط  دایپ ثمیکه تو اتاق م یاون پرونده ا یبگ  یخوا یم-
بوده.  ثمی سر م ریزنگ زد؟ خب مثل روز روشنه همش ز  سیگذاشت و به پل   میاسلحه رو تو اتاق مر

 . هاسلحه گذاشته تو اتاقش و کارش رو تموم کرد هیرو فاش کنه   زیقراره همه چ میکه مر دیفهم  یوقت
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آدم فرستاد تا پرونده رو ازم   یک  یوارد خونمون شد تا ما رو بترسونه؟ فکر کرد  یدزدک یک یکرد فکر
 بدزدن؟

 ...یتو درسته ول یحرف ها-

  یتبکنم و پرهام رو دو دس یخطر   نیتونم همچ یو من نم   نیخطرناک  یاون ها آدم ها یول-
 کار حماقته! نی. ابدم  لشونیتحو

 داد زد. یبلند بایتقر یصدا با

 گم! یم یلحظه گوش کن من چ هی-

 گفت:  یآورد و با لحن شمرده شمرده ا نیرو پا   صداش

 یکه از پرهام برا نیجز ا میندار یچاره ا ی. من هم نگرانشونم ولییبچه ها نیدونم تو نگران ا یم-
 ی! ما ممی پرهام رو به َامون  خدا ول کن  میخوا  ی. ما که نممیاون آدم ُکش ها استفاده کن  یر یدستگ
 .میکن  دایکنه تا ما جاشون رو پ یمدت براشون نقش باز  هیپرهام  میخوا

 جاشون مشخصه، طبقه سوم شرکت. -

 زد.  یعصب   پوزخند

چشم اون همه آدم؟ تو   ی؟ جلواون ها انقدر سادن که تو طبقه سوم آدم ُبکشن یکن یتو واقعا فکر م -
 ؟یشد وونهید

 پس...پس چرا اسم اون پرونده طبقه سومه؟-

 نداره حتما طبقه سوم شرکت باشه.  یلزوم -

 پس طبقه سوم کجاست؟ -

 به پرهام انداخت و گفت:  یمرموزانه ا نگاه

 کنه. ی. اگه پرهام زرنگ باشه و باهامون همکار میرو بفمهم  نیا میخوا یما هم م-
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خواست پرهام قبول   یاالن دلم م یمردد بودم ول  شیپ  قهیگرانم رو به پرهام دوختم. تا چند دقن نگاه
 کنه.

 نگاه به من انداخت.  هیو بعد   الدینگاه به م هی پرهام

 الدیقاطعانه رو به م یشد. از جاش بلند شد و با لحن  ینم  دهید یشک و دودل چیصورتش ه یتو
 گفت: 

 کنم!  یقبول م-

 زد. دستش رو پشت کمر پرهام گذاشت و گفت:  تیاز سر رضا یلبخند الدیم

 یتا قاتل ها یکن  ی. تو به ما کمک میَمرد یلیخ ی ول  یدار  یکه سن کم  نیپسر! تو با ا نیآفر-
 . میریپست فطرت بگ یها یو انتقامش رو از اون عوض میکن دایداداشت رو پ 

 کار کنم؟  یچ دیخب، حاال من با-

 چشم هاش نگاه کرد و گفت:  یخم شد تا هم قد پرهام بشه. تو الدیم

  دینبا یول  یر   ی. تو با اون ها مانیزود سراغ تو هم م ای ریکه اون ها د میدون  یهممون خوب م-
 یم بتونیاون ها تو رو با خودشون بردن ما تعق  یاز نقشمون ببرن. وقت ییکه بو  یرفتار کن یطور 
اون جا و   زنیتا بر میزن  یزنگ م  سیها به پل  یاون عوض  یکردن جا دایو در آخر با پ  میکن
 ؟یدیکنن. فهم  رشونیستگد

 تکون داد.  دیکرد سرش رو به نشونه تا  یگوش م الدی م یکه مو به مو و با دقت به حرف ها پرهام

 بله متوجه شدم. -

 پرهام گذاشت.  یشونه ها یهاش رو رو دستش

 .ی تون یرم که مدا دیمن بهت ام-

 تونم. یآره م-
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 گفت:  ینگاهش رو به من دوخت و با لحن مطمئن الدیم

 .فتهیپرهام ن  یبرا  یاتفاق چ یدم ه یبهت قول م-

 انداختم. الدینگاه به م هینگاه به پرهام و بعد  هی

 . دوارمیام-

 بچه ها رو به خونشون رسوند.  الدیبعد از خوردن شام، م شب

 کرد.  یاتاق هال رو روشن م  یالمپ اتاق من کم  ییسوت و کور بود و فقط روشنا خونه

خواست همه چراغ ها رو خاموش کنم تا از اون  یدلم م  شهیو سکوت بودم و هم یکی تار عاشق
 داد لذت ببرم.  یکه بهم دست م یآرامش

پرهام   دمی ترس  یزد و م  یشور م ی ل یم و سارا بودم. دلم خُشستم و تو فکر پرها  یظرف ها رو م داشتم
  دیبود که ما با ی. اما اون کار دمیبخش   یوقت خودم رو نم چینقشه ما بشه. در اون صورت ه  یقربان 

تا ابد    یو اون طور   میریانتقام ماهان رو بگ میتونست یگفت. م یراست م الدی. ممیداد یانجام م 
 شد.  یراحت م  المیخ

 از پشت سرم اومد که خشکم زد! یفی ضع یصدا هوی

 وارد در شده بود.  یدیاومد انگار کل یاز طرف در م  صدا

نداشت و قبل از   یدیکه کل  کایزده بود. ال  خیکار کنم. تنم از ترس  یچ دیدونستم با یشدم و نم  هول
 زد.  یرو م  فونیاومدن زنگ آ

 کشو برداشتم.دستکش ها رو از دستم در آوردم و چاقو رو از داخل  عیسر

که چراغ ها رو روشن   نیخورد. بدون ا یاز نور اتاقم به چشم م یفیضع یفقط رگه ها ی کی اون تار تو
وارد بشه بتونم از پشت   یکه اگه کس یطور  سادمیخودم رو به در رسوندم و کنارش وا  عیکنم سر

 بهش حمله کنم. 

در چرخونده شد. آب دهنم رو با ترس قورت دادم و چاقو رو جلو گرفتم. چاقو   یبار دوم تو یبرا دیکل
 کرد.   یم ینیدست هام داشت سنگ یتو
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 .دیبه خونه تاب  رونیب  یینصفه باز شد و روشنا در

 کردم.  یخاموش کردن چراغ ها سرزنش م یرو برا خودم

اشت چاقو رو کنار گلوش  قدم اول رو گذ یحبس شد و خودم رو آماده کردم تا وقت نمیتو س نفس
 بذارم. 

 هوا رفت.  غمیج کایال افهیق دنیبرگشت. با د هویوارد خونه شد و تا خواستم حرکت کنم  یشخص

 ؟یدیچته؟ مگه جن د-

 که از ترس دهنش باز مونده بود. نمیطرف صورتش رو بب هیتونستم  یفقط م یکی اون تار یتو

 دستم نگاه کرد. یتو یترس به چاقو با

 ؟ یمن رو بکش یخواست  یم ه؟یچ نیا-

 گفتم:  یرو پاک کردم و با کالفگ  میشونیپ یآوردم. عرق رو  نیو چاقو رو پا  دمیکش یپوف

 شدم.   یفکر کردم دزده. داشتم زهر َتَرک م ی نداشت دیتو کل  ر،ی نخ-

 چپ نگام کرد و شالش رو در آورد.  چپ

 . یدیو نفهم یکرد یم ری دارم. تو طبق معمول تو هپروت س   یرو بر م دیبهت گفتم کل  یمن که رفتن-

 رو سر تا سر خونه چرخوند.  نگاهش

 ؟ یگرفت یمگه مراسم سوگوار  ؟یحاال چرا چراغ ها رو خاموش کرد-

مانتوش رو    یکه داشت دکمه ها ی و در حال دیکش یالمپ رو زد. پوف دیرو پشت سرش بست و کل  در
 مبل انداخت.  یکرد خودش رو رو یباز م 

مغازه! پاهام داره قطع   نیمغازه به اون مغازه، از اون مغازه به ا نیچه قدر خسته شدم! از ا یوا-
 ...یم
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ابروش رو باال انداخت   یتا هیشربت قفل شد و ادامه حرفش رو خورد.  یها وانیل یچشمش رو هوی
 و با تعجب به من نگاه کرد.

 ؟ یمهمون داشت-

 جا بود.  نیا  الدیآ...راستش آره. م-

 بار با انگشت هاش اون ها رو شمرد.  نیها نگاه کرد و ا وانیبا تعجب به ل   دوباره

 دو، سه، چهار...  ک،ی-

 کرد.  زیهاش رو ر چشم

 سه نفره؟  الدیها که چهار تان. م  نیا-

 هم داشتم. سارا و پرهام.  گهی و تا مهمون د. دری نخ-

 گفت:  یهاش رو به کمرش زد و با لحن طلبکارانه ا دست

 ...دایپ  دیجد ی!؟ دوست هاهیجور نیآهان! پس ا-

 . دمیخند

 . پرهام و سارا فقط بچه ان.ستین یکن  یطور که تو فکر م  نی. اوونهینه د-

خواستم حس  یبود، نم شیجشن نامزد  ریدرگ گهید کایاز نقشمون بهش نگم. ال یز ی دادم چ حیترج 
بگه که زود ادامه   یز ی خودش عقب بمونه. دهنش رو باز کرد چ یگل کنه و از کارها هوی  شیکارآگاه باز

 دادم:

  ادی خواست ب  یم الدیم یبودن و امشب وقت دهیکه قبال من رو د الدنیم یخاله   یاون ها بچه ها-
 . ننیمن رو بب خوان یداده بودن که م ری جا بهش گ نیا

 رو با تعجب تکون داد.   سرش

 آهان.-
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 . ریبرم بخوابم شب بخ  دیمن با گه،یخب د-

 . ریشب بخ -

نکرد وگرنه حتما   چمیسوال پ ادیز   کای راحت شد ال  المیو خ  دمیکش یاتاق شدم و در رو بستم. پوف وارد
 دادم.  یم یسوت

 

... 

 .دم یلب غر  ریانداختم و ز هیبه بق  ینگاه

 لباس من رو از پشت بکشه!  پیز  یکی-

 کردن و سرشون به کار خودشون گرم بود.  ی م شیداشتن آرا نهیآ ینکرد. همه جلو  یکس توجه چیه

 هم فشردم.  یهام رو با حرص رو دندون

 لباس من رو بکشه؟ پی ز ستیکس ن چیه یعنی-

  پین هنوز زو م دیرس  یداشت م کای. الدمیکش ینداد. پوف کالفه ا تیاهم  یبار دوم هم کس  یبرا
 .فته ی وقت ن هیبودم. لباسم رو محکم گرفته بودم تا  دهیلباسم رو نکش 

برق زد. به عقب برگشتم تا ازش   ی. چشم هام از خوش حالدیلباسم رو باال کش پمینفر از پشت ز هی
 سحر لبخندم محو شد. دن یبا د  یتشکر کنم ول

 کرد.  یم  ییصورتش خودنما یرو یظی غل شیبلوندش رو فر کرده بود و آرا یموها

 صورتش بود.  یاش رو یشگیهم ز ی آم ری نگاه تحق همون

 لب تشکر کردم.  ریزدم و ز   یمصنوع لبخند

 داشت سر حرف رو باهام باز کنه. یزد و سع  یپوزخند

 ؟یدار  یدوستته. چه حس  نیامشب جشن بهتر-
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 رو پررنگ تر کردم. میباال انداختم و لبخند مصنوع یبدم. شونه اکردم کوتاه جوابش رو   یسع

 !هیخوب یل یحس خ-

 .یهم عال  یل یخ-

 برم.  دیمن با  یندار  یخب اگه کار -

 خرابه و ممکنه باز بشه.  پش ینه فقط مراقب لباست باش چون ز-

 آهان، باشه.-

  کایباعث شد بفهمم ال  غیدست و ج  ی. صدانهی گم و گور کردم تا من رو نب تیجمع  یخودم رو تو عیسر
 باز موند. مهیدهنم ن  کایال  دنیدر رسوندم و با د یو حسام وارد سالن شدن. زود خودم رو جلو

 !یدختر، تو چه قدر خوشگل شد-

 دور خودش زد.  ی و چرخ دیخند

 پرنسس ها شدم نه؟ هیشب -

 پرنسس زشت و غرغرو. هیآره. -

 . دینازک کرد و خند یچشم پشت

 . دمیبغلش کردم و گونه اش رو بوس محکم

 کنن.  یمهمون ها هم باهاشون احوال پرس هیحسام هم دست دادم و بعد کنار رفتم تا بق به

بلند آهنگ  یداشتم که به خاطر صدا الدیپاسخ از م یآوردم. چند تا تماس ب رونی ب فمی رو از ک میگوش
 بودم.  دهینشن

توک پا   هیبا مهمون ها بودن. خواستم تا سر اون ها گرم بود   یو حسام هنوز مشغول احوال پرس  کایال
 زنگ بزنم بعدش برگردم.  الدیاز سالن خارج بشم و به م
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آهنگ تا اون جا هم  یزنگ زدم که بعد از دو تا بوق برداشت. صدا الدیاومدم و به م رونیسالن ب  از
 و مجبور بودم بلند حرف بزنم.  ومدیم

 ؟ یی. کجاالدیالو م-

 . انایافتاده د یاتفاق هی-

 افتاده؟ یچه اتفاق  ؟یچ-

 . انیکردم انقدر زود ب  یفکر نم-

 زود اومده؟  یواضح تر حرف بزن لطفا! ک الدیم-

 پرهامه.  شیاالن پ یدود نکی. اون ها اومدن سراغ پرهام. همون مرد با ع ثمیم یآدم ها-

 داد زدم. یبلند بایتقر یصدا با

 ؟ ییپرهامه؟ تو االن کجا شی اون پ ؟یچ-

پرهام   شیاومد پ  یبنز مشک  هیزنم. اون مرد با  یم دیو دارم از دور اون ها رو د  نمیماش یمن االن تو-
 زنن.   یشد و االن هم دارن با هم حرف م ادهیو ازش پ 

شون نکن  الدیم-  . یتو رو خدا مراقب باش ُگم 

اون   یشرکت کس ی. از آدم هاشک نکرده یراحت. برگرد داخل سالن تا کس  التینه حواسم هست، خ -
 جاست؟ 

 جاست. نیفقط سحر ا-

نباش. به من اعتماد   زیچ چینفر نقش آنتن رو اون جا داره. زود تر برو داخل و نگران ه هیهمون -
 کن.

 .باشه -

  یکردم عاد یم  یاما سع دیجوش  یو سرکه م  ریرو قطع کردم و وارد سالن شدم. دلم مثل س یگوش
 برخورد کنم تا سحر شک نکنه. 
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زنگ  الدیاومدم و به م رونیدوباره از سالن ب دنیرقص یهمه داشتن م یساعت گذشت و وقت چند
  یداشت ول یبا دو تا بوق بر م  شهیهم الدی. مزل زدم  ی به صفحه گوش یبرنداشت. با نگران  یزدم ول

 به مغزم هجوم آوردن.  یک ی یکیافتاده بود؟ سوال ها  یاد؟ چه اتفاقد یچرا االن جواب نم

 

 . دمیگز ی کردم و پوست لبم رو م یم  یطول و عرض اون جا رو ط ینگران  با

 افتاده؟ یاتفاق -

رفتار   یکردم طور  ی. آب دهنم رو قورت دادم و سعدمیبه عقب برگشتم و سحر رو پشت سرم د  عیسر
 زدم. ی. لبخند مصنوع نشه میکنم تا متوجه نگران 

 نشده. چطور؟ یز ینه چ-

 شده به من بگو. یز یافتاده. اگه چ یفکر کردم اتفاق  یقرار  یب  دمیآخه د-

 . ستی ن یز ی نه سحر جان چ-

از کنارش رد شدم و وارد سالن   یمعطل  چیخالص بشم بدون ه شیبعد یکه از شر سوال ها نیا یبرا
 شدم.

رو روشن کرد بهم زنگ    شیگوش  یدادم تا وقت امیپ الدی مثل خوره به جونم افتاده بود. به م دلشوره
 بزنه. 

باز هم خاموش بود و من هر لحظه نا    الدیم یزنگ نخورد. گوش میآخر شب منتظر موندم اما گوش تا
 شدم.   یتر م دیام

و حسام    کایبه ال  کیشدن. بعد از تبر  ید و مهمون ها آماده رفتن مش یکم جشن داشت تموم م کم
 .میسالن موند یو حسام تو  کای کردن. در آخر فقط من با ال یترک م یک ی یک ی سالن رو 

 نشوندم و دست هاش رو گرفتم. کایگونه ال یرو یا بوسه

 . یازدواج کن ی. از همون اولم آرزو داشتنمیب  یروز رو م نیخوش حالم باالخره ا یل یخ-
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 چپ چپ نگام کرد.  کایخنده زد و ال ری ز یپق حسام

  یکه سخت تالش م یا افهیگرفت. با ق کای ال یکتش در آورد و جلو بیج یاز تو یدیجا کل هی حسام
 خنده نزنه گفت:  ری کرد ز

 . ادی و فکر کردم خوشت ب دم یدست فروش خر  هیگشتم خونه از  یبرم یوقت  شبیرو د نیا-

 خنده زد.   ری نگاه به حسام انداخت که حسام ز هیو بعد  یدینگاه به جا کل هیبا حرص   کایال

رو گرفت. با لحن   یدیزد و جا کل  یلبخند  یناباور  نیدر ع  یدونستم قراره پوست حسام رو بَکنه ول  یم
 گفت:  یپر محبت

 هات شدم.  ی خل باز  نیعاشق هم -

 بود گفت: که شوکه شده  حسام

 ؟ یگ یم یجد-

 رد و بدل شد.  نشونیب یهم گذاشت. بعدش نگاه عاشقونه ا یرو دیپلک هاش رو به نشونه تا  کایال

 گفتم:  ی ز ی آم طنتی لحن ش با

 برم.  دیبا گهیخب خب فکر کنم من د-

 نگاهش رو از حسام گرفت و به من دوخت.   کایال

 بهت بگم. یز ی چ هیخوام   یم اناید-

 شنوم.  یبگو م-

 خارج.  میواسه چند روز بر می خوا  یمن و حسام م-

 . دیابروم باال پر یتا دو

 ! خوش بگذره.یچه عال-

 رو روش شونه ام گذاشت.  دستش
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 شرکت.  یتنها بر  دیمدتم با نیگردم. تو ا یفقط چند روزه. زود بر م-

 ذاشتم.  یوقت پام رو اون جا نم  چیه گهیدلم گفتم شرکت؟ کدوم شرکت؟ من د تو

 بمون. ینداره. هر چند روز که خواست ینه مشکل-

 . آروم در گوشم گفت: دیآغوشش کش یداد و بعد من رو تو لمیتحو  یمهربون نگاه

 شه. یدلم واسه هاپوم تنگ م-

 

 کردم و در گوشش گفتم:  یخنده ا تک

 تنگ نشه. حال هاپوت خوبه.-

 طبقه سوم...   انیراجع به جر  اناید-

 . حواسم هست. یسفارش کن  ستی الزم ن-

 انداخت و گفت:  کاینگاه به ال هینگاه به من و بعد  هی. حسام میکرد یو مکث می اومد رونی بغل هم ب از

 م؟یرو هم با خودمون ببر اناید یخوا یم-

 دهنش رو باز کنه گفتم:  کای که ال نیاز ا قبل

 بهتون خوش بگذره.  دوارمیسفر دو نفره است و ام  هی نینه، نه ممنون. ا-

 انداختم.  میبه ساعت مچ ینگاه مین

 برم.  دیبا گهیکنم من د یخب فکر م -

 اومدم. رونیکردم و از سالن ب  یخداحافظ   باهاشون

 زنگ زدم اما خاموش بود.   الدیشدم و دوباره به م  نیماش سوار
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زد   یرعد و برق م ی. وقتدمیترس ی از رعد برق م  شهیزد. هم یو رعد و برق م دی بار یم یدیشد بارون
که   یکه مامانم عمل داشت. اون شب ی درست مثل موقع فتهی ب یاتفاق بد ه یکردم قراره  یحس م

خودم جمع شده بودم. داشتم  یزد و من از ترس تو  یمامانم عمل داشت همراه بارون رعد و برق م 
رعد و برق   هی یاما در آخر هر دعام صدا ادیب رونیکردم که مامانم زنده از اتاق عمل ب  یم دعا

و همون طور هم شد.  فتهیب  ی اتفاق شوم هیاومد. اون لحظه حس کردم که قراره  یوحشتناک م
 رقم خورد. میاتفاق زندگ نیمن رو ترک کرد و تلخ تر  شهیهم یمامانم برا

 .فتهی و پرهام ن  الدیم یبرا  یفاقکردم تا ات   یدلم دعا دعا م تو

پدال گاز فشار دادم و  یاون جاده بود. پام رو رو ییتنها روشنا  نمیرو روشن کردم. نور ماش   نیماش
 کردم.  یبه سمت خونه رانندگ عیسر

که خاموش   نیزدم. با ا یزنگ م الدیدستم داشتم به م  یک یکردم و با اون  یم یدست رانندگ  هی با
با  گهی. بعد از چند تا زنگ دگرفتم یشدم و دوباره شمارش رو م   یهر بار لجباز تر از قبل م یبود ول
 : دم یلب غر ریشاگرد پرت کردم و ز  یصندل یرو رو   یگوش تیعصبان 

 سرشون اومده؟ ییبال هی خاموشه؟ نکنه   شیشانس! پس کجاست؟ چرا گوش نیلعنت به ا-

  یداد. دست خودم نبود. وقت یکه دهنم مزه خون م یکندم طور  یتند تند مپوست لبم رو  ینگران  با
 آوردم.  ینگران بودم به پوست لب هام هجوم م یلیکه خ

 داد.  یبهم دست م یگرفته بود و حس بد یتر  شیقبل شدت ب  قهینسبت به چند دق بارون

لحظه خداروشکر کردم که چراغ   هیروشن نبودن ظاهرا برق رفته بود.   ابونیخ یکدوم از چراغ ها  چیه
 کرد. یشد رانندگ یقطعا نم  یک یاون تار یسالمن وگرنه تو نمیماش یها

 یم تمیو خلوت اون جاده بدجور اذ   یاهیاما س ومدیخوشم م  یکی از سکوت و تار شهیکه هم نیا با
  یلی کردم گم شدم. حس خ  یحال حس م  با اون  یرفتم ول  یکرد. مطمئن بودم راه رو درست م 

کم   گهیو پرهام رو گم کردم. د  الد یکردم م یکردم گم شدم و هم حس م یبود. هم حس م یمزخرف
 شدم.  وونهیکردم که د یم ککم داشتم ش

 ینداشتم اتفاق بد  ینگران اتفاق افتادن حس هام بودم؛ هر وقت که حس خوب  یز یتر از هر چ شیب
 نداشتم. یندی. اون لحظه هم اصال حس خوشاافتاد و برعکس یبرام م
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برداشتم و   ی صندل یرو از رو یگوش عی. سرستادیحس کردم قلبم از حرکت ا میزنگ گوش  یبا صدا هوی
 جواب دادم: ی با نگران نمیکه اسمش رو بب  نیبدون ا

 ؟ ییکجا الدیالو م-

 .د یچیگوشم پ یتو یا بهی مرد غر یصدا

 ! ی به نفعته امشب خونه نر -

آودم   ی. صداش برام نا آشنا بود و هر چه قدر به مغزم فشار مسادمیترمز فشار دادم و وا  یرو رو پام
 اومد.  ینم  ادمی  یبودم ول دهیهم اون صدا رو قبال شن  دی. شاهیتونستم بفهمم اون ک ینم

از سمت    یمن رو به خودم آورد. انگار منتظر حرف  یزمخت اون مرد از پشت گوش ینفس ها یصدا
 کردم نلرزه گفتم:  یداشتم کنترل م یکه به سخت ییمن بود. با صدا

 ؟ ی هست یتو ک-

  یزد و حالم رو خراب تر م یگوشم زنگ م یخنده هاش تو یکرد. صدا دنیبلند شروع به خند  بلند
 و ترس داد زدم. تی کرد. با عصبان

 

 ؟یخوا یم  یاز جون من چ ؟یهست  یگفتم تو ک-

 زد گفت:   یتوش موج م دیکه خنده و تهد  یلحن با

. اگه ه یکاف گهید یدیدرباره طبقه سوم فهم ی! هر چیکن یدراز تر م متیپات رو از گل یدار  گهید-
کنن.  هیالت گرآسمون به ح یکه مرغ ها میاریسرت م ییبال  یکن یسرکش  نیتر از ا شی ب یبخوا
 ؟ یدیفهم

بلند و عذاب آورش رو   ی. دوباره خنده هادمیکش یکوتاه  غیزد که ناخودآگاه ج  یچنان رعد و برق هوی
 شروع کرد. 

 ؟ یفتی با ما َدر ب یخوا یکوچولو! اون وقت م  یترس  یرعد و برق م  هیتو هنوز از -
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 شدم. داد زدم. یم وونهی کم کم داشتم د گهیخنده اش اوج گرفت. د و

 خفه شو!-

  یسیداد. خ یکرد و عذابم م یپاره م  کهیقلبم رو ت  یادامه داد. خنده هاش مثل خنجر  دنیخند به
 کردم.   یگونه هام حس م یاشک رو رو

 بلند تر از قبل داد زدم. دیلرز یکه صدام م  یحال  در

 گم خفه شو!  یبهت م-

  نی که سفر عاشقونه بهتر یخوا  یدر ضمن، نم  با خودته! میها رو بهت گفتم. حاال تصم  یمن گفتن-
 بشه؟  لیدوستت با نامزدش به عزاش تبد

  ی زنگ گوش هام هر لحظه بلند و بلند تر م یاون حرف زنگ زد. صدا دنیلحظه گوش هام از شن هی
 بزنم.  غی خواست ج  یکرد که دلم م یم  تمیشد و اون قدر اذ

 ه؟ یمنظورت چ-

ش  رونیپرونده ب  ن یمنظورم مثل روز روشنه! اگه تو پات رو از ا- رو    کایاون وقت من مجبورم ال  ینک 
 ُبکشم. 

نفس   یتا گرمم کنن. به سخت دن یلرز یکه حس کردم دندون هام داشتن م یکرد؛ اون قدر  خی تنم
 .کرد یکردم دو تا دست زمخت گردنم رو گرفته بود و داشت خفم م یو احساس م دمیکش یم

 زد و ادامه داد.  یبلند  پوزخند

 . یخالصه به نفعته که امشب خونه نر -

 تونستم دهنم رو باز کنم حرف بزنم. ینم

 تونست بکنه. ی نم یکار  چیرو داشتم که قطع نخاع شده بود و ه  یحس کس قایدق

و  ر  یحرکت به رو به روم زل زده بودم گوش  ی. همون طور که بدیچ یگوشم پ یمکرر تو یبوق ها یصدا
 آوردم. ن یآروم آروم پا
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 خنده هاش تو گوشم بود. یشد. صدا یذهنم تکرار م یاون مرد دوباره تو یتک حرف ها تک

 اون جا آخر خط بود؟ ایهم مونده بود  یبود؟ اصال راه یکردم؟ راه درست چ  ی م دیکار با یچ

 .ندمیو آ تی به خاطر جون خودم، امن کا،یکردم؛ به خاطر ال  یرو فراموش م زی همه چ دیبا دیشا

  دن،یگناه به قتل رس یکه ب یدادم؛ به خاطر ماهان، به خاطر اون همه بچه ا یادامه م دیهم با دیشا
 . تیبه واقع  دنیبه خاطر رس

 کار ممکن بود.  نی تر فیکث  تیفرار کنم. فرار از واقع تیتونستم از واقع ینم من

  نیخواست از ماش یو پشت سر هم داد زدم. اون لحظه دلم م دمیتا مشت محکم به فرمون کوب چند
شد و راحت    یتموم م  زیهمه چ یاون طور  دیبندازم. شا  نیماش ری بشم و خودم رو وسط جاده ز ادهیپ
 . دمیکش یشدم. واقعا عذاب م یم

 

  یز یو چ دمی سبز رنگ رو کش کونی که اسمش رو نگاه کنم آ نیزنگ خورد. بدون ا میلحظه گوش همون
 نگفتم.

 . الدی. منم مانایالو د-

 داد زدم. دمی رو شن  الدیم یصدا تا

 خاموشه؟  تی چرا گوش ؟ ییمعلوم هست کجا-

 . انایآروم باش د-

 تر از قبل داد زدم.  بلند

 تونم آروم باشم!  ینم  ؟یفهم  یتونم آروم باشم م ینم-

 بکش.  قیند تا نفس عم باشه باشه. فقط چ-

 ن؟ یماهان کجاست؟ شما کجا ه؟یچه کوفت گهید قینفس عم-
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 رو به راهه.  ی. نگران نباش همه چمیهم  شیما االن پ-

 کردم و گفتم:  ی. مکث کوتاهدمیکش  یاز سر آسودگ یهام رو بستم و پوف چشم

 چرا خاموش بود؟ تی گوش-

 ؟یکنم. تو االن خونه ا یم فی رو برات تعر یهمه چ-

 . ستمینه خونه ن-

 ؟ یی پس کجا-

 کجام.  دمیبود که نفهم   کیبه اطرافم انداختم اما اون قدر تار ینگاه

 دونم. ینم-

 انا؟ ید ییوقت شب کجا  نیا ؟یچ یعنی-

 . دمیکش یکالفه ا پوف

. من ی فه کنکردن کال چیآدم رو با سوال پ یدونم! تو هم فقط عادت دار  یدونم، نم یدونم، نم ینم-
 باشم. رونی وقت شب ب  نیا دینبا  یکه بهم بگ ستمیبچه دو ساله ن 

 من فقط نگران... -

  یمتنفرم! نم ؟یدیمتنفرم فهم  یکن  یکه بهم م ی. من از هر ابراز احساساتی خواد نگرانم بش  ینم-
 بهت بگم... یدونم با چه زبون

 انا؟ یافتاده د یاتفاق -

 ... ینه چه اتفاق-

 کردم و بعدش گفتم:  یطوالن مکث

 . انیحدسات درست از آب در م شهی آره. خوشبختانه هم-

 . ستیکنم حالت خوب ن  یدنبالت. احساس م امیهمون جا نگه دار تا ب یهر جا که هست-
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 گوشه نگه داشتم.  هی-

 رو برام بفرست.   شنتینشو تا من خودم رو برسونم. لوک  ادهیپ  نیخب خوبه. از ماش -

دادم و  هیسرم رو به فرمون تک  شنیرو قطع کردم. بعد از فرستادن لوک   یو گوشلب گفتم    ریز یا باشه
 چشم هام رو بستم. 

و با   دمی کش یبلند  نیخورد. ه  شهیبه ش یتقه ا هویشدن که  یم نیهام کم کم داشتن سنگ پلک
 فرمون برداشتم.  ی وحشت سرم رو از رو

  دهیبارون مثل موش آبکش ریدادم. ز ن یرو پا شهیو ش  دمیکش یپوف آسوده ا الدیصورت م  دنید با
 حرف زدن داد بزنه. یبارون اونقدر بلند بود که مجبور بود برا یشده بود. صدا

 انا؟ یحالت خوبه د-

 رو آروم تکون دادم. سرم

 شته؟یآره خوبم. ماهان پ-

 کنار زد.  شی شونیپ یرو از رو  سشیخ یموها

 بهتر باشه بره خونه. دینه. گفتم شا-

 اشاره کرد.  نشیاشم به

 . ایشم و تو هم با دقت پشت سرم ب   یم نیخونه. من سوار ماش میخب بهتره ما هم زود بر-

 .سادیمن سر جاش وا یبره که با صدا  خواست

 نه!-

 رو بهم دوخت.  شی و نگاه سوال برگشت

 ؟ یبمون رونی شب ب یخوا ینه؟ نکنه به سرت زده و م  یچ یعنی-

 رو تکون دادم. سرم
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 .میکه خونه من نر نهینه منظورم ا-

 چرا؟ -

 کرد.   دمیبهم زنگ زد و تهد ثمیم یاز آدم ها گهید یک ی ،یکه تو بهم زنگ بزن  نیقبل از ا-

 کرد. یعصب  خنده

 شم. یم وونهیدارم کم کم د گهیشه! د یمن، باورم نم یخدا یوا-

 طور.  نیمنم هم-

 . ای و روشن کن و دنبالم بر نتیخونه ما. زود ماش  میر  یپس م-

بود و   ختهیاز ترسم ر  یکم الدیرو روشن کردم. با اومدن م  نیرو به نشونه باشه تکون دادم و ماش سرم
 رو نداشتم. یاون حس گم شدگ گهید

  س ی شر شر بارون خ  ریکه ز نیا یو برا میشد ادهی پ عی. سرمیدیرس الدیتا به خونه م  دیطول نکش یلیخ
 .میدیتا در ساختمون دو مینش

 در انداخت و بازش کرد. یرو تو دی کل الدی. ممیباز وارد ساختمون شد  مهیدر ن از

 . برو داخل. میدیخب باالخره رس-

 مبل انداختم. یالمپ رو روشن کردم و خودم رو رو دی بگم وارد خونه شدم. کل  یز یکه چ نیا بدون

 انا؟یباره. مگه نه د یم یعجب بارون -

 واریشده از د زونی نقاب آو ینگاهم رو هویکه نگاش کنم سرم رو به نشونه آره تکون دادم.  نیا بدون
 شد.  خیم

 زد.   یلحظه رعد و برق وحشتناک همون

 !الدی...میم-
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حرکت بهش زل  ی. همون طور که ب دیبه سمتم برگشت و رد نگاهم رو دنبال کرد تا به نقاب رس  الدیم
 زده بود گفت: 

 ه؟ یچه کوفت گهید نیا-

  هویبرداشتمش و با دقت بهش نگاه کردم.   وارید یو به سمت نقاب رفتم. از رو  دمیفنر از جام پر نیع
 .افتاد ادمینقاب رو به سرگرد داد  سی که پل یصحنه ا

 کردم. کیهام رو بار چشم

 خودشه!-

 گاه کرد.شد و با دقت به نقاب ن کیبهم نزد الدیم

 خودشه؟  یچ-

هم  نیشده بود. لنگه هم دایخونه پ  یتو یکه اون روز دزد هیهمون نقاب  نیا  الد؟یشه م یباورت م-
 هاست.  سی دست پل

 

 شدش رو از نقاب به من دوخت.  زیر یچشم ها الدیم

 هیآدم همون کس نیکرده بعدش هم رفته. ا زونیآو وارید ینفر وارد خونه شده و نقاب رو رو هی یعنی-
 که اون روز وارد خونه شما شده بود.

 رو به دستش دادم و نشستم. نقاب

 . یگ یکه م هیزی همون چ قایدق-

 تکون داد.  یجی رو با گ  سرش

 ده. ی م یکار ها چه معن  نیفهمم ا یخب من نم -

 کنن تا من و تو رو بترسونن.  یکار ها رو م  نیخب مشخصه. همه ا-
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 م؟یکار کن یچ دیحاال با-

 هام رو محکم فشار دادم. قهیشق

 دونم.  یدونم، واقعا نم  ینم-

 فکر رفت.  یدوخت و تو نیرو از من به زم  دشینا ام نگاه

 شد؟ یپرهام چ  ،یراست-

 اون مرد اومد دنبالش. میزد یهمون طور که حدس م-

 زده بود؟ یدود نکی بازم ع-

 آره متاسفانه. -

 شد؟   یخب بعدش چ-

 داد و دست هاش رو تو هم گره کرد.  هیمبل تک  یپشت به

هم اطراف شهر   گهیکم د هی. دیو براش لباس خر کیبوت هی  یکردم. با هم رفتن تو بشونی . تعقیچ یه-
 ابونیهمون خ یکه سوارش کرده بود. تو ییو بعدش ماهان رو رسوند همون جا دنیچرخ نیبا ماش 
رو از   ششد. گفت اون مرد خود نمی که رفت، پرهام سوار ماش نی. بعد از ایرانندگ  ییچراغ راهنماکنار  

 کرده و گفته که قصد کمک داره. ی معرف هیری خ یآدم ها

 که به ماهان زده بوده!  ییهمون حرف ها قایدق

 داده؟ یخب، پرهام جوابش رو چ-

 ره. ندا یهمون طور که از قبل باهاش هماهنگ کرده بودم بهش گفته مخالفت -

 شه؟  یمشکوک م هیقض یطور   نیا یکن یاما فکر نم -

 ه؟ یمنظورت چ-

 خراب بشه. یپرهام شک کنه و همه چ یعاد یرفتار ها نیترسم اون قاتل به ا یم-
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سن  نیبچه با ا هینداره  یبچه هشت ساله است. اون قاتل هم انتظار  هی! پرهام فقط اناید الیخ یب-
 کنه. یرو ط   شی. بذار نقشه روال عادمیکه تلف کن میشک کنه. ما وقت اضافه ندار یز یکم به چ

 به خود گرفت.  یحالت مصمم  نگاهش

رو تمومش کنم بره و بعدش هم واسه  هیقض نیزود ا یل یدم خ ی! قول مانایبه من اعتماد کن د-
 .میکن  یفکر  هیخودمون 

 ست هاش گرفت و ادامه داد.شد. دست هام رو تو د رهی نشست و به چشم هام خ جلوم

رو در کنار تو   میزندگ  هیخوام بق   ی . من ممیفکر کن دیبا میبساز میخوا یکه م  یمشترک ی واسه زندگ-
 .انایبگذرونم د

نگاه کنم و  الدیم یتونستم به چشم ها  یگرفتم. نم یب ی افتاد و دلشوره عج زی م  یبه نقاب رو نگاهم
 دونستم. یرو نم  لشیدل

 : د یپرس یجی گ با

 ؟یبگ یز ی چ یخوا یتو نم -

عقب رفتم. موهام رو پشت گوش   یو کم  دمیکش رونی دست هام رو آروم از دست هاش ب دیترد با
 انداختم. نی گذاشتم و سرم رو پا

  یروزها اصال حال خوب نی. من االن ایمن رو درک کن طیاما بهتره شرا یگ یم  یچ فهممیمن م-
 دارم...

دونم که همش به خاطر قتل ماهانه. اما من بهت   یرو هم م  نیو ا یگ یم  یدونم چ یآره، آره م -
 شه.  یدرست م  زیدم همه چ یقول م

 . دوارمیام-

 زنگ خورد و خشکم زد.  میلحظه گوش همون

 با تعجب بهم نگاه کرد. الدیم
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 د؟ یچرا رنگت پر-

 قورت دادم و به خودم اومدم.  یدهنم رو به سخت آب

 .دمینگاه کردم و شماره بابا رو د یصفحه گوش به

 کردم. اون شماره خود بابا بود! یاما اشتباه نم  دمیکرد. چشم هام رو با دستم هام مال خی هوی تنم

 جواب بدم.  دیگفت با یداشتم. حسم بهم م دی جواب دادن ترد یبرا

  یته چاه در م که انگار از ییرو آروم در گوشم گذاشتم. با صدا یو گوش  دمیسبز رنگ رو کش  کونیآ
 اومد گفتم: 

 بله؟ -

 کرد.  یصحبت م یس یکه داشت انگل دیچ یگوشم پ یتو  انسالیزن م هی یصدا

 . دمیفهم  یگفت اما زبونش رو نم   یرو با عجله و تند تند داشت بام م یز یچ هی

 کردم.  یداشتم صحبت م یبا ک دیپرس یبا اشاره ازم م  الدیم

 رو به سمتش دراز کردم.  یگوش

 زنه تو هم زبانت خوبه.  یحرف م  یسی. داره انگلهیدونم ک یجواب بده. نم   ایب-

 دستم انداخت. یتو  ینگاه به گوش هینگاه به من و  هیتعجب  با

 !گهید رشیبگ-

 

 گرفت و مشغول حرف زدن با اون زن شد.  دیرو با ترد یگوش

زن   هیخودش  یسوال به مغزم حمله کرده بود. چرا بابا بعد از پنج سال بهم زنگ بود؟ چرا به جا یکل
 کار داشت؟  یکرد؟ اون باهام چ یصحبت م 
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به   یسیچند تا جمله انگل الدیشده. م یکردم بفهمم چ ی دوختم و سع الدیپر سوالم رو به م یها نگاه
 به من زل زد.  ینگرانمات و مبهوت شد و با  افشی ق هوی اون زن گفت. 

 تر ترسوند.  شیمن رو ب  الدینگاه م اون

 افتاده؟  یچه اتفاق الد؟یشده م یچ-

  یحساب افشیموهاش زد. ق یال  ی. از جاش بلند شد و چنگدیرو قطع کرد و لبش رو گز یگوش الدیم
 بود.  دهیشن  یبود. انگار خبر بد ختهیبه هم ر

 شده؟  یگم چ یبا توئم! م الدیم-

 یهم داشت برا دیشا  ایتونست   یبزنه اما نم یخواست حرف   یبهم انداخت. انگار م یدار معنا  نگاه
 کرد.  یم ی نیاون حرف مقدمه چ

 داد بود گفتم:  هیشب  بایکه تقر ییبا صدا دمیسکوتش رو د یوقت

 !الدیم-

 ... نیگم. بب یباشه باشه، بهت م-

 کرد و نگاهش رو ازم گرفت.  یمکث

 آ...راستش...راستش...-

 . دمیکش  یعصب پوف

 ؟ یراستش چ-

اون قدر به هم   الدیافتاده بود که م یاتفاق بد هیزد. مطمئن بودم  یصورتش موج م  یتو ینگران
 بود.  ختهیر

 اومد گفت:  یکه انگار از ته چاه در م ییصدا با

 ! مارستانهیبا...بابات...راستش بابات...تو ب-
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 هام تو هم رفت. اخم

 ؟ یچ یعنی-

  یول  مارستانیها رسوندنش ب هیاز حد الکل از هوش رفته. همسا  شیبه خاطر مصرف ب -
 قبلش...قبلش تموم کرده.

 زل زدم.  واریمبل نشستم و به د یجون رو ی . بدیکش ریقلبم ت  هوی

 شونم گذاشت.  یکنارم نشست و دستش رو رو الدیم

 گم. یم  تی. تسلانایواقعا متاسفم د-

  ینم یداشتم؛ حت یدونستم اون لحظه چه حس ینگفتم. نم یچ چینشون ندادم. ه یواکنش چیه
 بود.  یتونستم درک کنم حس خال و پوچ   یکه م یشوکه. تنها حس ای نمیدونستم غمگ

 کرد. یمن رو فقط به سکوت وادار م  یز یچ هیبود. انگار   یدونستم منشا اون سکوت چ  ینم

 

... 

 کرد. یتک سرفه ا الدیم

 .سادهیپشتمون وا-

نگاه کردم.   یپشت نیبغل به ماش   نهیشده از آ کی بار یدادم و با چشم ها نیپا یرو کم  میدود نکیع
 نشسته و منتظر اومدن پرهام بود. نشیماش یاون مرد پشت سر ما تو

 آره خودشه. -

 . دمیبه هم فشردم غر یدندون ها نیب از

 داره؟  یرو از چشم هاش بر نم  شیلعنت یدود نکی چرا اون ع-



 فرار از واقعیت 

218 
 

فرمون ضرب گرفت. انگار اون هم   یانداخت و با انگشت هاش رو شیبه ساعت مچ ینگاه مین الدیم
 قرار بود. یمثل من ب

 جا باشه.  نیساعت هم  نیپس پرهام کجاست؟ قرار بود ا-

 داد زد. الدیبه اطراف بندازم که م ینگاه خواستم

 سرت رو برنگردون! -

 . دمیچرخ  الدیم به سمت عیسر

 گردم.  یدارم دنبال پرهام م ؟یزن  یچرا داد م-

 هم فشرد. یرو  تی لب هاش رو با عصبان الدیم

و اگه تو رو    ثمهیم یکه اون از آدم ها یبا خودت فکر کرد چیه ؟یگرد یدنبالش م یدار  یطور  نیا-
 شه؟  یخراب م  یهمه چ نهیجا بب نیا

 . دمیلب غر ریز

 خب حواسم نبود. -

 حواست باشه.  دیبا-

 یکرد و تند تند ال یبغل نگاه م نهیبه آ یبه خودش گرفته بود. هر از گاه یو نگران یجد افهیق
 زد.  یموهاش چنگ م

کرد ممکن بود همه نقشه هامون به  یم رید یادیکرد. اگه ز یپرهام کم کم داشت نگرانم م  ومدنین
 . زهیهم بر

 به رو به روم زل زده بودم. یکندم و با نگران  ید ملب هام رو تند تن پوست

 الدیخواست اون جا رو ترک کنه. م  یاون مرد به گوش خورد و انگار م نیروشن شدن ماش یصدا
 و گفت:  دیکوب  شیشونیمحکم به پ

 ! دیمرغ از قفس پر-
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کردم که نره    یبغل زل زده بودم، تو دلم دعا دعا م نهیبه آ ی. با نگران دیجوش  یو سرکه م ریمثل س دلم
اون   نیو سوار ماش  دیکه همون لحظه رس دمیبغل، پرهام رو د نهیاز آ یو منتظر پرهام بمونه. با ناباور 

 مرد شد. 

 .میدی کش یاز سر آسودگ یهمزمان پوف الدیو م من

 داغم گذاشتم و گفتم:  یشونی پ یسردم رو رو دست

 ده بود تا گند بخوره به همه نقشه هامون.مون گهیکم د هیفقط -

 رو روشن کرد.  نیداشت ماش یکه چشم از اون مرد بر نم یدر حال الدیم

 گذشت.  ری آره واقعا، به خ-

 .میحرکت کرد و بالفاصله ما هم پشت سرش راه افتاد یپشت  نیماش

 کم نشه تا شک کنه.  یمراقب باش فاصلمون اون قدر -

 زد.  یپلک هم نم  یکرد و حت  ینگاه م ییجلو  ن یدقت به ماش با

 حواسم هست. -

 تر شد.  شیسرعتش ب   ییجلو نیکم ماش کم

 کنه؟  یم نی چرا همچ یروان  نیا-

 تر شد.  شی ب یل یخ  ییجلو نیتر کرد. سرعت ماش  شیرو ب  نی هم سرعت ماش الدیم

 تند تر، تند تر برو، تند تر! الد،یم-

 ار داد.پدال گاز فش یپاش رو با تمام قدرتش رو الدیم

 به جلوم دوختم. آب دهنم رو با ترس قورت دادم و سکوت کردم.  الدیرخ م مینگرانم رو از ن نگاه

 داشبورت رو باز کن و اون اسلحه رو از داخلش بده به من!-

 بهم انداخت و بلند تر از قبل داد زد.  ینگاه مین دیمن رو د یحرکت  یب  یبهش نگاه کردم. وقت یجی گ با
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 بهت گفتم داشبورت رو باز کن!  ؟یدینشن-

اسلحه  دنیلرز  یکه م ییداشبورت رو باز کردم. با دست ها یمعطل  چیبه خودم اومدم و بدون ه تازه
 رو برداشتم.

 

  یپرواز م  میکردم دار  یبود که حس م  ادیاون قدر ز نی . سرعت ماشدیاسلحه رو از دستم کش عیسر
 .میکن

 داد. یلب داشت به اون مرد فحش م  ریز الدیم

 دم.  یپست فطرت. بهت نشون م  یعوض-

 الد؟ یشده م یچ-

 . میدنبالش دهیفهم فی پست فطرت کث نیا-

 هام از ترس گرد شدن. چشم

 ؟ یاما چطور  ؟یچ-

 . دیکوب نش یدو تا به فرمون ماش تی عصبان با

 دونم. انقدر حواس من رو پرت نکن. ی نم انا،یدونم د یشانس! نم نیلعنت به ا-

هوا  ی. گرد و خاک تومیدیچی پ یفرع  ی. ما هم دنبالش تودیچ یپ  یفرع هی یاون مرد با سرعت تو هوی
 .مین یذاشت جلو رو درست بب  یپخش شده بود و نم 

 داد. یو دست هاش رو تو هوا تکون م بود   یعصبان یزخم  ری ش هیمثل  الدیم

 . نمیتونم جلو رو بب  ینم ه؟یچه کوفت  گهیگرد و غبار د نیا-

 . جون پرهام در خطر بود. میکرد ی رو گم م  نیماش دینبا

 ترمز فشار داد. چشم هام از تعجب گرد شد. یپاش رو محکم رو الدیم هوی
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 .میکن یبرو دنبالش االن گمش م ؟یسادیچرا وا ؟ی کن  یکار م یچ یدار -

 تکون داد.  یسر  یدینا ام با

 شه.  ینم گهید-

 زدم. داد

 شه؟  ینم  یچ یعنی-

 اون جا نبود.  ین یماش  چیه یکم محو شد ول   هیبه جلوم نگاه کردم. گرد و خاک  یناباور  با

 دست هام گرفتم. نی رو ب سرم

 الد؟یم یکار کرد یتو چ-

 و با بغض ادامه دادم.  دیگونه ام لغز یرو  یاشک قطره

 .یرو خراب کرد  زی. تو...تو همه چیبرد نی هامون رو از ب دیتو همه ام-

 که داد زدم. رهیرو دراز کرد تا بازوم رو بگ دستش

 به من دست نزن!-

 گفت:  ی کرد و دستش رو عقب برد. با شرمندگ یمکث

. اون از عمد  میدید یرو نم  ییجا هم مشخص نبود و جا  چی. همیباور کن ما گمش کرده بود انا،ید-
 تا از دست ما خالص بشه.  دیچیپ  یخاک  یفرع نیا یتو

 

  یپرهام جلو چشم هام بود. اون بچه چه حال افهی. فقط ق دمیشن  ینم یز یچ گهینگفتم. د یز یچ
 م؟ یکار کرد یداشت؟ اون به ما اعتماد کرده بود اون وقت ما چ

 یبا سرعت دور زد که دوباره گرد و خاک بلند شد. با مشتم اشک هام رو پاک کردم و با صدا الدیم
 گفتم: یته اگرف
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 م؟ یر یکجا م -

 شرکت. -

 کردم.  یخنده عصب تک

 اون ها انقدر پخمه ان که پرهام رو ببرن شرکت؟  یکن یتو زده به سرت مگه نه؟ به قول خودت فکر م-

 افتن! یاتفاق م  ی کن یکه فکرش رو هم نم ییها زیچ شهیهم-

تونست   یمعجزه م  هیکردم فقط   ی رو نگاه کردم. احساس م رونیب  شهیرو ازش برگردوندم و از ش  روم
 ما رو به پرهام برسونه.

 .میکنم. ما وقت ندار یخواهش م  الد،یتند تر برو م-

 دنبالمون؟  فتهی ب سی پل یخوا  یتو که نم-

بچه رو جلو   هیرو بهش بگم. بگم  زی تا همه چ ادیب  سی خوام پل ی. اتفاقا من مستیبرام مهم ن-
 .ومدیاز دستمون بر ن  یکار  چیو ما ه ندیچشممون دزد

و چراغ قرمز ها رو رد   دیکش یم ییها ال  نیماش نیبرخورد. با سرعت از ب  الدیبه م یحرفم بدجور  انگار
 . دیبه فرمون کوب یمشت الدی. ممیکرد ریگ  ینیسنگ کیتراف یشرکت تو کیکرد. نزد یم

 شو.  ادهیشانس! پ نیلعنت به ا-

و بدون توجه به بوق   میرو همون طور وسط جاده رها کرد  نی. ماشدمیپر نیدر رو باز کردم و پا عیسر
 .میدیدو یپشت  یها نیماش یها

 .دمیدو یبا تمام وجودم م الدیبه شونه م شونه

 فقط بدو! جون پرهام در خطره. الد،یبدو م-

  ینم ت ی اهم هیبق ینگاه هابلندم رو به جلو پرت کردم. به  یهام رو مشت کردم و قدم ها دست
 .دنید یدادم. چشم هام فقط برج شرکت رو از دور م 
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  ینفس هام نم یرو به جز صدا ییصدا  چیذاشتم پاهام بلرزن. گوش هام ه یخاطر پرهام نم  به
 کرد.  یفکر نم  یا گهید زی چ چیو مغزم به جز پرهام به ه دنیشن

 یشلوارم پاره شد و از زانوم خون م یافتادم. زانو نیزم  یرو  اری اخت یکرد و ب  ری گ یز یپام به چ هوی
 .ختیر

 و سرش رو به عقب چرخوند.  سادیکه جلو تر از من بود وا الدیم

 ! اناید-

 زدم. ادی تمام وجودم فر با

 !الدیبدو. بدو م-

حس   یکردم ب  یادامه داد. دستم رو که احساس م دنی نگاهش رو ازم گرفت و به دو دیبا ترد الدیم
  یو سخت تالش م دمیشده از جام بلند شدم. لنگ لنگان دو  یگذاشتم و به هر سخت نی زم یشده رو
 .فتمی ن  نیزم یکردم رو

 

لحظه  هیبود. انگار برق ها رفته بود.  کیباز شرکت رو هل دادم و واردش شدم. همه جا تار مهین در
 بود.  سادهیآسانسور وا در یکه جلو نمیرو بب  الدیبه سمتم گرفته شد و تونستم م ینور 

 : د یپچ پچ بود پرس هیکه شب  ییصدا با

 انا؟ یحالت خوبه د-

 سمت پله ها. ریرو بگ  تیطبقه سوم. نور گوش میجون اون بچه؟ بدو بر ایاالن واقعا حال من مهمه -

  یول می نور رو به عقب انداخت ع یاز پشت اومد. سر یز یافتادن چ یصدا هویکه  میپله دوم بود یرو
 .میو به هم نگاه کرد میشد  خکوبی. سر جامون ممیدیند یز یچ

 ؟یدیتو هم اون صدا رو شن -

 سرش رو به نشونه آره تکون داد.  الدیم
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 رفتم.  نیکردم پله ها رو پا   یکه با دقت به اطراف نگاه م یدادم و در حال   هیتک  واریرو به د دستم

 اومد آروم گفت:  یکه پشت سرم م الدیم

 باشه.  نیزم  ریزنم صدا از ز یحدس م -

 کردم.  یکوتاه مکث

 .نی زم ری ز میپس بر-

 .میدستمون گرفت یو تو میهامون رو در آورد کفش

 .میدیرس ی میدر قد هیتا به  میرفت  نیرو تند تند پا نیزم ری دار ز بیش یها پله

 : دی به هم فشردش غر یدندون ها  نیرو چرخوند و از ب  رهیدستگ الدیم

 گندش بزنن! در قفله. -

 قفل در نشستم. یو جلو دم یکش رونی موهام ب  یسرم رو از ال سنجاق

 .نهی ب یقفل. چشمم درست نم  ینور رو بنداز رو-

 کرد.   کیرو به قفل نزد  شینور گوش  الدیم

دونست که بلدم با سنجاق سر    یت، نم کرد. حق هم داش یاش رو به خودم حس م رهی خ یها نگاه
 قفل در رو باز کنم.

 : دیزدم ازم پرس  یطور که حدس م  همون

 ؟ یدر باز کن  یمگه تو بلد-

 شه.  ینگو حواسم پرت م  یز یچ الدیم-

 گرفتم و جلو تر از اون داخل رفتم. الدیرو از م ی لحظه در رو باز کردم. گوش همون

 گفتم:   الدی. آهسته رو به مدمیند یز ی چ یو نور رو به اطراف انداختم ول سادمیجا کنار در وا همون



 فرار از واقعیت 

225 
 

 جا اومد؟  نیصدا از ا  یتو مطمئن -

 شک ندارم. -

  یچطور  نی من! بب یخدا یبوده. وا یَجک و جونور  ای ی موش دی. شاستین یچ ی جا ه  نیپس چرا ا-
 . میوقتمون رو تلف کرد

نور رو به اطراف چرخوندم   عیب کرد. سرتوجهمون رو جل یشدن صندل  دهیکش یلحظه صدا همون
 .دمیند یز یباز هم چ یول

 داد و گفت:  هیتک واریهم مثل من از تعجب کپ کرده بود. به د الدیم

 فهمم.  یمن واقعا نم -

مشت تار   هینداشت. فقط  یا  دهی. فادمیکش یچرخوندم. آه ی داشتم نور به اطراف م یدینا ام با
 بود.  واریعنکبوت و چند تا موش گوشه د

 ثابت موند.  واریخزر گوشه د یبرگ ها یلحظه چشم هام رو  هی

 خوره؟  یبه چه درد م نیزم  ری به نظرت برگ خزر تو ز الد،یم-

 زد.  یز ی تمسخر آم  پوزخند

 ؟ یپرس یاز من در مورد برگ خزر سوال م یدار  تی وضع نیتو ا   انا؟یحالت خوبه د-

شوکه   دمیکه د یز یبه سمت اون خزر ها رفتم. با پام خزر ها رو کنار زدم و با چ  الدیبه م توجه یب
 رو پوشونده بودن. شیخزر ورود یکه با برگ ها یتونل مخف هیشدم. 

 سرش رو تکون داد.  یاون تونل با ناباور  دنیبا د الدیرو صدا زدم. م الدیم عیسر

 شه. یکه تونله! باورم نم  نیا-

 کردم. کیهام رو بار چشم

 به طبقه سوم داره.  یفهمم چه ربط  یباز هم نم   ی. ولینیزم  ریتونل ز هیآره تونله. -
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 بذار من اول برم. -

 رم.  ینه! خودم م-

تونستم حدس بزنم که  یتنگ بود. نم ی. تونل حساب دمیخواب  نیزم  یها رو کامال کنار زدم و رو خزر
 . دمیمار داخل تونل خز نینه. ع ایتونم ازش رد بشم  یکامل م

. تونل اون قدر تنگ بود که می. کفش هامون رو پشت تونل گذاشتدیخز یهم پشت سرم م الدیم و
 شدن.  یکردم استخون هام داشتن خورد م  یحس م

 شده بود از پشت سر گفت:  میکه انگار متوجه خستگ الدی. مدمیکش ینفس م یسخت به

 .میتند تر برو. وقت ندار اناید-

 یم دهیتونل کم کم داشت د یعرق شده بود. خروج سی خ  میشونیکه پ یسرعتم اضافه کردم طور  به
 بود.  شهیگفتم. انگار خورده ش یز یبرخورد کرد و آخ ر یز ی ت زیلحظه دستم به چ هیشد. 

 . میبرگشت ندار ری است و ما مس  شهی. فقط جلومون پر از خورده شیچ یه -شد؟  یچ-

 ادن؟ یز یل یچقدرن؟ خ نی مرده شور شانسمون رو ببرن! حاال بب-

 گفتم:  یدینا ام با

 . ادنیمتاسفانه، آره ز-

 م؟ یزیتو سرمون بر دیبا یمن! حاال چه خاک یخدا یوا-

 

سنگ قبرش نشسته بودم و داشتم  یداشتم. باال یبی مامانم بودم حس عج یتو مراسم خاکسپار  یوقت
شد؟ همون لحظه    یم یرفتم چ یقبر م  نیا یمامانم تو یکردم که اگه من االن به جا یفکر م  نیبه ا

تونستم نفس   یشد نم یکه هر وقت جلوم از مرگ و قبر صحبت م  ی. طور بهم دست داد  یحس خفگ
راه   چیشدم و ه یشتم خفه مکردم. دا یم  یاون تونل احساس مردگ ی. اما من اون لحظه توشمبک

 آدم  مرده!  هیمثل  قای هم نداشتم؛ دق ینجات 
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 برم.  رونیتونم ازش ب   یته خط بود و مطمئن بودم نم گهیجا د اون

من، من   یداد ول  یو آسمون فحش م  نیو به زم دیکوب  یتونل م کینزد یها وار یبا مشت به د الدیم
 کنم.  یبرام نمونده بود که بخوام کار  ینفس چیه گهید

کردم کم   ی باتالق بود. هر وقت به مردن فکر م هی یمثل افتادن تو قایمن، فکر کردن به مرگ دق یبرا
اون لحظه که به مرگ   ؟یتونستم نفس بکشم. اما اون لحظه چ یشدن و نم  یم  نیکم پلک هام سنگ

موند   یم یی بود و مثل معما بیشدن؟ برام عج  یم نیکردم پس چرا پلک هام داشتن سنگ  یفکر نم
 کردم.  یحلش م  دیکه همون لحظه با

 

تونل نبود که من رو خفه   یبه مرگه. در واقع اون تنگ هیشب  قایدق یدینا ام دمیجا بود که من فهم  اون
سرم رو به   یتونستم حت یداد. نم یبود که داشت گلوم رو فشار م یدیکرد، فکر کردن به نا ام یم

 عقب برگردونم. 

 رو صدا زدم.   الدیهمون جا م از

 لباست رو ب َکن.  نی از آست کهیت هی الد،یم-

 جا هست که من اصال بتونم دستم رو بلند کنم؟ یجا انقدر  نیگرفته؟ به نظرت ا تی شوخ ؟یچ-

 چی. با تمام وجودت تالش کن. هالد ی. تموم تالشت رو بکن ممیبش دینا ام  دیکنم. ما نبا یخواهش م-
 ! یراه  چیه ؟یفهم ی م  ستین یراه برگشت

 کرد و گفت:  یمکث

ها رو   شهی دست هام رو تکون بدم. به نظرم بهتره ش  یتونم حت  یاما من نم  یگ  یم یفهمم تو چ یم-
 . یبا دقت کنار بد
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  یپوستم حس م یخون رو رو یو گرم  دیبر شهیدستم رو ش یها رو با دستم کنار زدم. چند جا شهیش
  یبرا یشدم. واقعا وقت الشونی خ یب گهیموندن که د  یهم کف تونل باق یتر  زیر  یها شهیکردم. ش

 برداشتن اون ها نبود. 

ها  شهیدادم. کمرم رو باال تر بردم تا شکمم به ش هیهام رو بستم و آرنج هام رو به کف تونل تک  چشم
 نخوره. 

داخل آرنجم فرو برن نه شکمم.   شهیدادم ش  حیکم کم از اون جا عبور کردم. ترج  یزخم یآرنج ها با
 اومد آروم گفت:  یکه پشت سرم م یدر حال الدیم

 م؟یرس  یپس نم -

 تونل مشخصه. یآخراشه. خروج  -

خودم رو از   عی رو داشتم که از قفس آزاد شده بود. سر یس پرنده ا احسا دمیتونل رس یبه خروج یوقت
 . دمیکش  یانداختم و نفس راحت رونیتونل ب 

تا اون   دمشیدستم رو گرفت به سمت خودم کش یدراز کردم. وقت الدیشدم و دستم رو به سمت م خم
 . ادیب  رونی هم از تونل ب

 کردم گفتم:  یرو پاک م میشونیکه داشتم عرق پ  ی. در حالدیکش ی و نفس راحت  نشست

 بود.  شیپ  هیچند ثان نیهم  میزندگ یلحظه ها نیاز وحشتناک تر  یکیتونم بگم  یبه جرئت م-

 .دیکش  ینفس راحت گهیچشم هاش رو بست و بار د الدیم

 منم!-

 پرهام.  شیپ  میبر دینشده با ریپاشو، پاشو تا د-

چونم   ریز ی خاکش بره. همون لحظه تفنگتا گرد و  میو دست هامون رو تکون داد میبلند شد همزمان
 چونم زل زدم. ری و با وحشت به تفنگ ز سادمیحرکت وا یقرار گرفت. ب 

 اومد.  یمخوف یصدا
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 ذارم.  یازت سر بزنه زنده ات نم  یاگه حرکت-

. میکرد یبه هم نگاه م میحرکت فقط داشت یب الدی گذاشتن. من و م الدیسر م  یتفنگ هم رو هی
 دهیاما فا می زد یدست و پا م  می. داشتدنیهمزمان با دست هاشون دهنمون رو گرفتن و به عقب کش

که دستش  نیکرد. بدون ا  یاحساس نم یدرد چیانگار ه ینداشت دستش رو محکم گاز گرفتم ول یا
 چونه ام فشار داد.  یدهنم برداره سر اسلحه رو محکم تر رو یرو  زرو ا

  یبه ضررت تموم م یدختره سرکش و گرنه همه چ یها رفتار نکن  یثل وحشو م یر ی بهتره آروم بگ-
 شه.

 از پشت اومد. ییصدا هوی

 . نیدو تا بچه سرکش رو ول کن نیخب خب بچه ها. ا-

 ... سیاما رئ -

 که گفتم! نیهم-

  ی. تونمیاون مرد شل شد به عقب هلش دادم و سرم رو چرخوندم تا صاحب صدا رو بب یدست ها تا
 .هیک یاومد صدا برا  ینم ادمی  یمشخض نبود. صداش برام آشنا بود ول ی خاص   زی چ یکی اون تار

 طرف صورتش مشخص شد. اون اشکان بود! هیآروم به جلو قدم برداشت و  آروم

 زد.  یشلوارش در آورد و لبخند کج  بیمن دست هاش رو از ج  دنید با

 سرکش شرکت.  یاز همکارها یکیجاست!   نیا یک نیبب -

 کرد و ادامه داد.  یکوتاه مکث

 جا؟  نی ا یاومد ی. واسه چلهیشرکت که امروز تعط -

 دم.داد ز  بایرو کنار بدنم مشت کردم و تقر دستم

 پرهام کجاست؟ -

 از آدم هاش بازوم رو محکم گرفت و مانعم شد.  یک یبه سمتش بردارم که  یقدم خواستم
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 و سرش رو تکون داد.  دیخند

 آره؟  ،ی دون  یرو م   تیکل واقع یکن  یتو االن فکر م -

. نه تنها  یکه تو ماهان رو کشت نهیا تیدونم. واقع  یخوب هم م  یلیدونم. خ یرو م تی آره واقع-
 !یف یآدم کث هیگناه که عکسشون تو پرونده بوده. تو   یماهان، بلکه اون همه بچه ب 

 . نمیبه خون نشسته اش رو خوب بب یتونستم چشم ها  یم یکی اون تار ی. تو دیخند  تی عصبان با

ق که فقط داره از  احم هیدونه.  ی نم  یچ یه  تیدختر سرکش که از واقع هی! یدختر احمق  هیتو فقط -
 کنه.  یفرار م تیواقع

 ...یفرار نم  تی من از واقع-

 . یکن یفرار م  یدار  گه،یچرا د-

 داد زد. الدیم

جا تا   نیا نی و آورد نیدیپرهام رو دزد  یعوض ثمیتو و اون م میدون یدهنت رو ببند. هممون خوب م-
 مثل داداشش. قایدق نش؛یبکش

محکم تو   ی ل یس هی هویچشم هاش نگاه کرد.  یکرد و تو  یشد. مکث کینزد الدی چند قدم به م اشکان
 . دیکه حس کردم تنم لرز یزد طور  الدیگوش م

 

 خواست بهش حمله کنه اما دست هاش رو از پشت گرفتن.  الدیم

 ها! یعوض نی! ولم کننیولم کن-

 به افرادش انداخت.  ینگاه مین  اشکان

 .دشون یببر-

 َچشم آقا.-
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بگم دهنم رو چسب زدن. داشتم دست و   یز یکه بتونم چ نیهام رو از پشت گرفتن و قبل از ا دست
دست اون مرد رو   الدیزمخت و گنده اون مرد نجات بدم. م  یدست ها نیزدم تا خودم رو از ب یپا م

 دهنش برداشت و گفت:  یاز رو یبه سخت

 َپست...  یعوض-

 که دهنش پر از خون شد. دیکوب الدیبه دهن م  یمشت محکم اشکان

 نکردم.  یگلوله تو مخت خال هیدهن گنده ات رو ببند تا -

 بزنم اما دهنم بسته بود.  غیج خواستم

 به خون نشسته به اشکان نگاه کرد.  یبا چشم ها الدیم

گرد شده به  ی. با چشم هادنیکش  الدیسر م یرو یگون هیرو هم با چسب بستن و  الدیدهن م زود
 کردم. دست و پا زدم و سرم رو به نشونه اعتراض تکون دادم.اون مرد نگاه 

از  یز یتونستم چ  یشد و با دستش صورتم رو مماس با صورتش نگه داشت. نم  کیبه من نزد اشکان
 خوند. یاز چشم هام م یز ی اون انگار داشت چ یچشم هاش بخونم ول 

 . یفهم یرو م  ت یامروز واقع-

و همه جا تو   دنیسر من کش یهم تو یگون هیحظه چشم هاش زل زدم. همون ل  یحرکت تو یب
 مطلق فرو رفت. یاهیس

سرم گذاشتن تا دست از پا خطا نکنم اما من که  یهام رو از پشت بستن و سر اسلحه رو رو دست
 . دمید یرو هم نم  ییجا چیاومد. دست ها و دهنم بسته بود و ه یاز دستم بر نم یکار 

 به پهلوم زد.  یکیبازوم رو محکم گرفت و دنبال خودش کشوند.  یدست

 زود باش، عجله کن! تند تر، تند تر! -

پچ  یصدا  یبردن. هر از گاه یدونستم داشتن ما رو کجا م یتر کردم. نم  شی قدم هام رو ب  سرعت 
 گفتن.  یم یچ  دمیشن  یاومد اما درست نم یپچ از اطراف م 
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 ! نیبرو پا  االی. نیجا پله است. برو پا نیا-

 تر کرد و داد زد. شیسرم ب   ینکردم. فشار سر اسلحه رو رو یحرکت چیه

 گفتم؟ یچ یدیمگه نشن-

 برم.  نیکرد از پله ها پا یرو محکم فشار داد و با زور کار  بازوم

 کجا بود.  الدیدونستم م ی. نممیسادیپله ها وا نیپا

 کردم.  یم یسرم بردارن. احساس خفگ یرو زود تر از رو  یلعنت یخواست اون گون یم دلم

به گوشم   ییآشنا یلحظه صدا هی. دمیشد رو شن  یم  کیکه داشت بهم نزد  یکس یقدم ها یصدا
 گفتن. یم یچ  دمیفهم ی زد اما نم یخورد که داشت با اشکان حرف م

 ن ها نبود.اون قدم ها و پچ پچ کرد یاز صدا  یخبر  گهیلحظه بعد صدا ها قطع شد. د چند

 چشم هام زد. یتو ی فیشد و نور ضع دهیاز سرم کش یگون  هویتو فضا حاکم بود.   ینیسنگ سکوت

 شد.  خیبود م  دهیپوش سی که لباس پل ثمیم یباز کردم و نگاهم رو  یهام رو به سخت  چشم

 ثمی! می دار یب  ایخواب بود  یتو  دمید ی که رو به روم م یز ی دونستم چ یشده بودم و نم جیگ کامال
 آوردم! یشد. داشتم شاخ در م  یباورم نم س؟ی لباس پل یتو

 و دوباره نگاش کردم.   دمیهام رو با دست هام مال چشم

 . دیو دور خودش چرخ دیخند ثمیم

 ؟ ین یلباس بب  نیشد من رو تو ا یمگه نه؟ باورت نم  یتعجب کرد ه؟یچ-

 که بازوم رو محکم گرفته بود اشاره کرد. یبه مرد اشکان

 دهنش رو باز کن. -

 َچشم آقا.-
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قورت دادم و در   یدهنم کند. پشت سر هم چند تا سرفه کردم. سرفه هام رو به سخت یرو از رو چسب
 کردم گفتم:  ینگاه م ثمیکه داشتم با دقت به لباس م   یحال

 ؟ یهست یتو واقعا ک -

 چشمم گرفتم.  یدر آورد و جلو راهنشی پ بیرو از ج  یکارت 

 !یهستم. مهران نجف  یسرگرد نجف -

کردم. با   یزدن. اصال باور نم  یشدن. گوش هام داشتن زنگ م خی اون حرف س دنیتنم با شن یموها
 کارت بود!  یشدم. عکس خودش رو رهیدستش خ یگرفتم و به کارت تو  ثمی نگاهم رو از م یناباور 

 و دهنش رو باز کردن.  دنیکش الدی رو از سر م  یگون ثمیلحظه به دستور م همون

 من ثابت موند.  یرو عیسر الدیم نگاه

 انا؟ یحالت خوبه د-

 مثل من شوکه شد! دید ثمی رو تو تن م سی . تا لباس پلدیرس ثمینگاهم رو دنبال کرد و به م رد

 تکون دادم. یج یرو با گ  سرم

 . یگ یکنم. تو دروغ م  ینه، باور نم -

 . دمیکوب  نشیبه س یتر رفتم و مشت جلو

 ! دروغ گو!ییدروغ گو هیتو -

 گذاشت.  بشیج یرو فوت کرد و تو کارتش

 .دیچ یبهش زد. بالفاصله دود همه جا پ  یقیرو روشن کرد و پک عم  گارشیس

 

 !سمی. من پلنی رو بب  تیواقع نش،ی! بب تهیکل واقع نیخب ا   ؟یرو بدون  تیواقع  یخواست یمگه نم-

 تو دروغ... -
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 زد. داد

 نگو و فقط به حرف هام گوش بده. باشه؟ یچ یه-

 تکون دادم. دیکردم و به چشم هاش زل زدم. سرم رو آروم به نشونه تا یمکث

 کرد که از کجا شروع کنه.  یموهاش زد. انگار داشت فکر م یال یو چنگ  دیکش یپوف ثمیم

 گفت:  یاز مکث نسبتا طوالن بعد

شه که به عنوان   یم یدو سال  بای. تقر ینفوذ سیپل هی سم،یمن پل  یدونم باورش سخته ول یخب، م-
ماه بعد از من تو  هیبهتره بگم اون قاتل استخدام شدم. اشکان هم   ایشرکت رادمهر  یمعاون تو

 شرکت استخدام شد. 

 تکون دادم.  یرو با ناباور  سرم

 قاتل؟ مگه رادمهر قاتله؟-

 دوخت.  نیرو از من گرفت و به زم نگاهش

. من خودمم دنبال  دستیچ یپ یرادمهره نه من. همه چ  نیدنبالش باش د یکه با یآره، اون قاتل -
 رادمهرم. 

 زد.  یز یپوزخند تمسخر آم الدیم

 .ی دید یشرکت م ی. تو که رادمهر رو هر روز تویگ یچرند م  یتو دار -

در واقع بهتره بگم  تونم گردنش رو قطع کنم. یاالنش هم تو چنگ منه و اراده کنم م نیرادمهر که هم-
که رادمهر   یده، کس یدستور ها رو بهش م  نیکه همه ا یرادمهرم نه خود رادمهر؛ کس  سیدنبال رئ

 بره.  یازش حساب م

 گفتم:  تیرو تکون دادم و با عصبان  سرم

 ؟ یرادمهر  سی دنبال رئ یگ یگناه رو کشتن اون وقت تو م  یاون همه بچه ب ؟یچ یعنی-

 زدم.  یعصب   پوزخند
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 واقعا مسخره است. -

 زد گفت:   یکه آروم دورم قدم م یشلوارش فرو کرد. در حال بیج  یو دست هاش رو تو برگشت

تموم   میکن  ری و فقط رادمهر و چند تا از همدست هاش رو دستگ مینکن دایرادمهر رو پ  سیاگه ما رئ -
  یکنه تا کار ها دایپمثل رادمهر رو   یکی تونه  یم یبعد از مدت  سشیره چون رئ یزحماتمون به باد م

باند   هی  ،باندن هیاون ها  ستن،یرو که نا تموم موندن تموم کنه. اون ها فقط چند نفر ن  فشیکث
 یوگرنه همه چ سمیبفهمن من پل   دی. اون ها نبامیبر شی آهسته پ دیخطرناک! ما با  یلیخطرناک! خ 

 ره.  یبه باد م

 

 ثمی. من هنوز به مدمیکرد اما ترس یکار م یخواستم ازش بپرسم که اون پرونده تو اتاقش چ یم
کردم سوالم رو   یپرونده از اتاقش کار من بوده. سع دنیدزد دیفهم یم دیاعتماد نکرده بودم. اون نبا

 ازش بپرسم. گهیجور د هی

 شما بود؟ یاز آدم ها میمر-

  میشرکت رو هک کن یها ستمیتمام س میمر لهیبه وس میخواست  ی. مهکر فوق العاده بود هی میآره. مر-
 اما... میار یتا سر نخ به دست ب

 زد.  یچهرش موج م یتو یدیام نا

  میو هم تو اتاق مر دنیشدن. هم پرونده رو از اتاقم دزد زیاما اون پست فطرت ها متوجه همه چ-
 اسلحه گذاشتن تا از شرش راحت بشن. 

 ؟ یاون پرونده رو از کجا آورده بود-

 فکر فرو رفت.  یزد و تو گارشیبه س یا گهیپک د ثمیم

 حرف زد.  ثمیم یجلو اومد و به جا اشکان

 . میبود دهیاون پرونده رو از اتاق سحر دزد-

 سحر!؟ -



 فرار از واقعیت 

236 
 

 .رادمهره   یمخف یآره سحر، اون هم از همدست ها-

 شه.  یمن، باورم نم یخدا یوا-

 : د یبه هم فشردش غر یدندون ها نیکفشش لگد کرد. از ب ری انداخت و ز نی رو زم گارشیس ثمیم

ر   یل یاون پرونده خ- که اون پرونده رو   یما. روز  یاون ها و هم برا یبود. هم برا  یاتیو ح یس 
 کس بهش شک نداشته باشه.  چیکه ه یمن دادمش دست کس میدیدزد

 م؟ یمر-

کار کرد؟   یاون احمق چ  ی. ولدهی ند یپرونده رو از شرکت خارج کنه تا کس  دیآره. بهش گفتم زود با -
  یو بهش م ستیمثل تو حواسش ن یکی  یپرونده رو سفت بچسبه تا وقت هیعرضه نداشت  یحت

 ولو نشه. نی خوره پرونده رو زم

 لب گفت:  ر یزد و ز یعصب   پوزخند

 !یدختره دست و پا چلفت-

 و ادامه داد: دیکش یپوف

من و   شیکه زد هراسون اومد پ یبعد از اون گند م یگفتم. کجا بودم؟ آهان! مر یآره، داشتم م-
 ؛یحرف ها بود نیتو سرکش تر از ا یول یماجرا بش نیا الی خ  یکردم ب یمشخصات تو رو داد. فکر م 

 ! یهنوزم هست

اون روز چقدر   دمیوقت نفهم چی. گرچه من هیسیپشت در اتاقم و فال گوش وا یایکردم ب  ینم فکر
اشکان   یول  یرادمهر  یمهم بود. فکر کردم از آدم ها یلی برام خ یول یدیاز حرف هام رو پشت در شن

 یفرسته سراغم، راست هم م  ینم یمثل تو رو واسه جاسوس یآدم ناش هیوقت  چیگفت رادمهر ه 
 . تگف

 گرده. یکه دنبال جواب م یدختر کنجکاو هیکه تو فقط  دمیرس  جهینت نیا به

 نکرده! دایکه هنوز هم جواب رو پ-

 داد. لمیتحو یو نگاه معنادار  سادیوا
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 شه.  یمشخص م زیهمه چ ی. به زودیصبر کن  دیفقط با -

 داد گفت:  یگوش م ما یکه تا اون موقع فقط داشت به حرف ها  الدیم

همه حرف هات از   یچرا ال ؟یکن ینگاه م هیقض نیبه ا یبا خونسرد یچرا انقدر دار  ه؟یمنظورت چ-
 صبر...  یگ یم یاون وقت تو دار  دنیبچه جونش در خطره! پرهام رو دزد هی ؟یگ  یصبر م

 رو قطع کرد.  الدیحرف م  اشکان

 ؟ یشناس ی! اون بچه رو م سایوا  سایوا ؟یچ-

 

 جواب دادم.  الدیم یبه جا من

 خب...  ی . اومدم دنبالش ولنجامیشناسمش و به خاطر اون بچه است که االن ا یآره م-

 انداخت و گفت:   ثمیبه م ینگاه  اشکان

 اون ها طبقه سومه.  یبعد ریباشه، متوجه شدم. مس-

 جان؟  نیاون ها االن ا ؟یچ-

 رفت بهت بگم.  ادمیو منم   یدینپرسوقت در مورد طبقه سوم ازم  چیآره. تو طبقه سومن. ه-

داره پرهام رو   یلیاون جا نبود! اصال چه دل یچیامکان نداره. من طبقه سوم رو قبال گشتم. ه یول-
 ببرن اون جا؟ 

 اون حرف جا خورده بود گفت:  دن یکه انگار با شن ثمیم

 ؟ یبا ک ؟ ی ک   ؟یتو طبقه سوم رو قبال گشت ؟یگفت  یچ-

 

با   ومدیبه ذهنم ن  یحی توض چیه ی. وقت دمیپرونده کار من بوده ترس دنیکه بفهمه دزد نی. از ادمیترس
 عجله حرف رو عوض کردم. 
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  نیبدم چرا رفتم طبقه سوم؟ خب ا ح یبرات توض  نمیبش  دیبا یبچه دزد نیحا...حاال به نظرت وسط ا-
 بارم که شده رفته باشم اون جا.  هیکه   هیعیجا محل کارمه طب

 کردم.  یبود داشتم دست به سرش م دهیبهم انداخت. انگار فهم یمعنادار  نگاه

 کرد و گفت:  یکوتاه مکث

 . یکه دنبالش بود هیجا همون طبقه سوم نیا-

 گرفتم و به اطراف دوختم. ثمینگاهم رو از م یناباور  با

 مگه نه؟   یکن  یم یشوخ  یدار -

جا   نی و ا ین یزم  ریتو االن سه طبقه ز ت؟ی وضع نیدارم تو ا یبه نظرت من حال و حوصله شوخ -
 بچه ها رو توش ُکشتن.  یک یکه ماهان و اون  هیهمون طبقه سوم

. دنیلرز یرو نداشتم. پاهام داشتن م  یا گهیحرف د چی ه دنیرفت. تحمل شن   یم جیداشت گ  سرم
 خوردم.  زی ل نیدادم و آروم به سمت پا  هیپشتم تک واریبه د

 مه؟جا همون طبقه سو نی...ایعنی-

 بله.-

  یشدن. با لحن بغض آلود یگونه هام جار  یهم فشار دادم و اشک هام آروم رو یهام رو رو پلک
 گفتم: 

 . ادی سر پرهام ب  ییبال یبذار  دیتو نبا-

 .میبزن  یحرکت دیاالن نبا یعن ی. ادیاز دست ما برنم  یبهت بگم االن کار   دیبا یمتاسفم ول -

  یچشم هام کنار نم یلحظه هم از جلو کی یماهان حت افهیتونستم حرف بزنم. ق  یبد بود. نم حالم
 رفت. 

 بگم.   یز یتونم چ  یحرف واسه زدن دارم اما نم یکه کل  دیصورتم فهم ینگاه تو  هیکه با  الدیم

 گفت:  تیپشت دستش خون اطراف دهنش رو کنار زد و با عصبان  با
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  یتون ینم  یگ ی. اون وقت م دنیبچه رو دزد هی. ی س یتو پل ؟یگ یم یدار  یچ  یفهم یم ؟یچ-
تو دستتون   یخورن؟ اسلحه ها یبه چه درد م سادنیکه کنارت وا  ییآدم ها ن یپس ا ؟یبزن   یحرکت

 خوره؟  یم یبه چه درد

 نه تو! سمیجا حرف، حرفه منه نه تو! من پل نیا-

 جام بلند شدم و با بغض گفتم:  از

 . یبکن  یتون یخواد م  یدلت م یر غلطه  یسیچون پل  یکن یلعنت به تو که فکر م -

 چند قدم از سمت پله ها اومد.  یصدا

 .دیاز بشکه ها کش یک یدهنم رو گرفت و من رو زود پشت  یجلو هوی ثمیم

  عیسر ثمیشدن. دو تا از افراد م می بشکه قا یک یرو گرفت و پشت اون  الدیدهن م یهم جلو اشکان
 . دمیگفتن که نفهم ییها زی کنارمون اومدن و در گوشش چ

 آروم در گوشم گفت:  ثمیم

 . انی. اون ها دارن مادی صدات در ن-

رو    شینور گوش ثمی تونستم نوک انگشت هام رو تکون بدم. م ینم یحرکت بود. حت یسرد و ب  بدنم
 فرو رفت.  یک یقطع کرد و بعد همه جا تو تار

 خوام فرار بکنم.  یکرد م  یمن رو محکم گرفته بود انگار فکر م  ثمیدم. مدهنم رو با ترس قورت دا آب

به گوش خورد.   یخنده بلند یاز سمت پله ها اومد و بعدش صدا  یفی گذشت که نور ضع هیثان چند
 شد.  یحرف زدنشون داشت واضح تر م   یشدن چون صدا یتر م کی انگار داشتن نزد

 . نمیبب   قیشون رو دقتونستم صورت ها  یبود که نم کیقدر تار اون

و کامران هم  اریگذره. ماز یخوش م  ای. بگهیمسافرت دوستانه است د هینباش!  لیپسر، انقدر زن ذل -
 .انیم
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خوام با بچه ها برم مسافرت که پوستم رو    یرهاست. اگه بهش بگم م ییهفته سالگرد فوت دا نیا-
 َکنه.  یم یقلفت

 دهیسرش کش یهم رو یگون هیهوش بود.  ی. انگار ب نمیبب  شونیک یتونستم پرهام رو بغل  باالخره
 بودن.

 گفت:  یو به شوخ  دیخند شونیکی

 رم، هر وقت بخوام... یکنم. االن راحتم. هر وقت بخوام م یمشکالت ازدواج نم  نی به خاطر هم-

 ؟میبذار دیبچه رو کجا با نی! انیزن  ی! چقدر حرف مگهید نیخفه ش -

 گفت که پرهام بغلش بود. یحرف رو کس اون

 

 شدن. منظورشون از بچه پرهام بود.  خی س  هویتنم  یاسم بچه به گوشم خورد موها تا

اون   یرو شی بذار  دیجا؟ خب با نی ا یایم یبارته دار  نی مگه اول ؟یپرس یم هی چه سوال مزخرف نیا-
 . واریکنار د  یصندل

 .د یلب غر  ریآروم ز ثمیم

 َگله ان!  هیها که  نیشانس! ا نیلعنت به ا-

 شده بود آروم گفت:  میقا یاز افرادش که کنار بشکه بغل  یکی

 هفت نفرن. شیحدود ش -

 . دیلب غر ری رادمهر چشم دوخت و ز یبه آدم ها  تیبا عصبان  ثمیم

 ! یعوض یکله پوک ها-

 نشوندن و دست و پاهاش رو با طناب چند دور بستن.  یصندل یرو رو  پرهام
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. انگار مست بود. بغل دیخند  یبودن هر هر م دهی که رس  یرادمهر از اول تا وقت یاز آدم ها یکی
 و گفت:  دیمشت به بازوش کوب  هی شیدست

 کنه. یگند الکل ت داره خفمون م یپسر! بو یخورد یبازم که زهر مار -

 گفت:  یو با لحن سر خوش دیکه مست کرده بود خند یاون

 نداره. یبه تو ربط...ربط -

در گوش اون   یمحکم  یل یزود بلند شد. جلو تر رفت و س  یافتاد ول نیزم یهلش داد. اون مرد رو بعد
 مرد مست زد.

 ؟ یالکل بخور  دینبا اتیعمل  نیچند بار گفته ح  سیرئ -

 رونید. اسلحه اش رو ب کر یصورتش گذاشت. مکث کوتاه یکه مست کرده بود دستش رو رو یمرد
 زده بود گرفت.   یل یکه بهش س یآورد و به سمت اون 

 مرد با ترس به اسلحه چشم دوخت.  اون

 ؟یعقلت رو از دست داد  ؟یکن یکار م  یچ ی...دار یدار -

 گفت:  یال یخ  یزد و اسلحه رو به سمت پرهام نشونه گرفت و با ب  یمست پوزخند مرد

 بوده اون وقت...   یپرسه کار ک یرادمهر م یرو ُبُکشم و بعد وقت  یفسقل نیخوام ا یم-

 به اون مرد انداخت و ادامه داد. یمعنادار  نگاه

 اون وقت بگم کار تو بوده.-

 گفت:  یز یآم دیبا لحن تهد  هیباال انداخت و رو به بق  یا شونه

 کنم.  یدست هام خفتون م  نی خودم با هم نیرو باز کن   فتونیشما ها هم اگه دهن کث-

 از سمت پله ها اومد. ییصدا هوی

 کنم.  یالبته قبلش من دنده هات رو خورد م-
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کرد. اون ها تا   یبود و به با خشم به افرادش نگاه م سادهیپله ها وا یجلو  نهیدست به س رادمهر
 شوکه شدن.  یحساب  دنیرادمهر رو د

 . نیاینم نی آقا، شما که گفته بود-

 اومدم.  یول  امی آره گفته بودم نم-

 بود چند قدم به سمتش بر داشت. رهیطور که به مرد مست خ  همون

 . مگه نه بچه ها؟میدار  ازی گروهمون ن یتو یپاکساز  هیفکر کنم به -

 نگفتن. یز یبه هم نگاه کردن و چ همه

 به اسلحه تو دست مرد مست اشاره کرد.  رادمهر

 تفنگت رو بده. -

دستش چشم دوخت.   یزد و به اسلحه تو یفنگش رو به رادمهر داد. رادمهر پوزخندت  یمعطل چیه یب
 . ننیرو بب شیکردن تا واکنش بعد یکرده بود. همه با دقت بهش نگاه م یمکث طوالن

 کرد سکوتش رو شکست و گفت:  یطور که به اسلحه نگاه م همون

خودش، خودش   ایکشته بشه. حاال  خودش هم یتونه با اسلحه  یکه آدم م نهی ا ای دن بیاز عجا یکی-
 . گهی د یکی  ایُکشه  یرو م

 . اوردمیهاش مرموز بود. از حرف هاش سر در نم حرف

به اون  یکرد سرش رو باال آورد. نگاه معنادار  یم یدستش باز  یطور که داشت با اسلحه تو همون
 : دیمرد انداخت و پرس 

 ؟ یکن یحاال تو کدوم رو انتخاب م-

. دست دیچ یپ  نیزم  ریز یفضا یخنده هاش تو یکرد. صدا دنیشروع به خند یبا سر خوش مرد
 زد گفت:  یکه خنده توش موج م یرو به سمت رادمهر دراز کرد و با لحن  شی خال

 حرف ها...  نیمن و تو که ا ق،یرف  الیخ  یب-
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  یهام رو رو . دستدیپاچ واریشد که خونش به د  یاون مرد خال یشونیگلوله درست وسط پ هی هوی
 شدم.  رهیخ  نیزم  یبه جسد اون مرد رو یگوش هام گذاشتم و با ناباور 

گذشت حالم بد   یخودم افتادم. هر لحظه که م یکابوس ها ادیخون صورتش رو پوشوند.   بالفاصله
 شد.  یتر م

 فوت کرد.  هی سر تفنگش رو  رادمهر

 .ن ی. شروع کن هستن یخب بچه ها، منتظر چ -

 .دیرو از سر پرهام کش یگون شونیکیبه هم انداختن و همزمان سر هاشون رو تکون دادن.  ینگاه

لحظه چشم  هی. دیدرخش یم  یکی اون تار یصورتش تو یپرهام بسته بود. رد خون رو یها چشم
 هاش رو باز کرد، از همون دور نگاهم کرد و گفت: 

 فرار نکن! تی از واقع-

 پرهام واقعا بهم اون حرف رو بهم زد.  ایدونستم تو توهم بودم  یسر تا پام رو فرا گرفت. نم وحشت

 

فشار داد که حس کردم استخون هام   یمحکم مچ دستم رو گرفت و طور  ثمیبلند بشم که م خواستم
 شکست. 

 شه؟  یم  یچ ننیجا بب نیاگه اون ها تو رو ا یدون ی. موونهیدختره د نیبش-

 دهنش رو گرفته بود. یپنهان شده و اشکان جلو یانداختم که پشت بشکه کنار  الدیبه م ینگاه مین

 برم.  دیفهموند که با یبا چشم هاش بهم م انگار

 داد زدم.  ثمیگرفتم و سر م الدیرو از م نگاهم

 ! ستیبرام مهم ن-

 کرد.  کی به عقب برگشت و چشم هاش رو بار عیصدام سر دنیبا شن  رادمهر
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 ن؟یدی صدا رو شن  نیاشمام -

 . دیچشمش به من خورد با تعجب خند تا

 خانوم! کارمند جوان شرکت...  انایجاست! د  نیا یک نیبب -

 بود. دهیرو ند ثمیشدم چون هنوز م میاون جا قا یی کرد تنها یرو به سمتم گرفت. فکر م اسلحه

 ؟ یبر  رونی جا زنده ب نیذارم از ا یم یواقعا فکر کرد-

 نکنن. یحرکت چیداد ه یبه افرادش انداخت انگار که داشت بهشون هشدار م  ینگاه ثمیم

دونستم به خاطر سرما   ینگفتم. فقط احساس لرز داشتم. نم یز یدهنم رو با ترس قورت دادم و چ  آب
 ترس.  ای دمیلرز یم

 ؟  بچه رو جلو چشم هات بکشم؛ چطوره نینه! بهتره ا  یبچه رو. ول نیُکشم بعدش ا یاول تو رو م -

 بلند شد و اسلحه رو به سمت رادمهر گرفت.  ثمیم هوی

 ! یش یجا کشته م نیقبلش خودت هم  یول-

 هیکه اسلحه رو کنار بذاره چند تا دست زد و با کنا نیشوکه شد. بدون ا  یحساب ثمی م دنیاز د رادمهر
 گفت: 

 نه؟ مگه  میجا اضافه ا نیکه جمعتون جمع بوده، فقط من و افرادم ا نیبه به! مثل ا-

رو  گهیهم بودن و قلب همد یگرفت. اسلحه هاشون درست رو به رو ثمیم یجلو  یرو دو دست اسلحه
 هدف گرفته بودن. 

 گفت:  یبا لحن مشکوک   رادمهر

 زدم! یحدس م  دیمگه نه؟ با یبود سی تو پل-

 زد. یپوزخند عصب  ثمیم

 .یحدس بزن   یکه نتونست یاونقدر کله پوک  یآره ول -
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 ؟ یخوا یم یدهنت رو ببند! از من چ-

آسمون  یکه مرغ ها ارمیسرت م ییولش کن بذار بره و گرنه بال ؟یخوا یم یتو از جون اون بچه چ -
 کنن. هیبه حالت گر

  می. قولنج گردن و انگشت هاشون رو شکستن. رادمهر نسادنیرادمهر جلو اومدن و کنارش وا افراد
 به افرادش انداخت و گفت:  ینگاه

 شه.  یم  یمغزت خال یده تا گلوله تو ی بزن ی حرکت یتا بخوا-

رو   الدی . اشکان هم مسادنیاومدن و کنارش وا رونی از پشت بشکه ها ب ثمیلحظه افراد م همون
 .ستادیا ثمی کنار م قایهمون جا رها کرد و دق 

 به افرادش بندازه رو به رادمهر گفت:  یکه نگاه نیبدون ا ثمیم

 شه؟  یم  یبزنم ده تا گلوله تو مغزم خال یبخوام حرکت  ؟ یحاال چ-

 به هم فشردش گفت:  یدندون ها  نیدوخت و از ب ثمینگاه پر حرصش رو به افراد م رادمهر

 ن؟یکرد دایجا رو پ نیا ی ها چطور  یشما لعنت-

 زد.  یج لبخند ک  اشکان

. اول ی دو تا کار بکن دیکه تو االن با نهی. مهم امیکرد دایجا رو پ   نیا یما چطور   ستیمهم ن گهید نیا-
 یکه بهت پول م ی. کس ستیرئ  شیپ  یما رو ببر  دیکه با  نیبره و دوم ا یکه اون بچه رو آزاد کن نیا

 . یبزن فیکث یکار ها نیده تا دست به ا

 کرد رو به افرادش گفت:  یکه داشت اشکان رو مسخره م یو با لحن دیخند

 ! سیرئ  شی پ میرو ببر نیبعدش ا میبچه رو آزاد کن دیبچه ها؟ اول با  نیدیشن-

 خنده زدن. ری ز یو افرادش همزمان پق خودش

 گفت:  ثمیزد رو به م  یکه هنوز خنده توش موج م یلحن با



 فرار از واقعیت 

246 
 

انقدر   نی دم؟ واقعا مسخره است! فکر کرد یرو انجام م   نیکه گفت ییکار ها  نیمن ا یکن  یفکر م-
 کودنم؟

 داد زد. ثمیم

که به خاطر پول جون اون بچه   ی. کودن یزن  یم یکه به خاطر پول دست به هر کثافت کار   یآره. کودن-
 ...یکه به خاطر پول دار  ی. کودنیر ی گ یمعصوم رو مثل آب خوردن م یها

 خفه شو!-

 ...ای  یکن یاالن آزاد م نیاون بچه رو هم  ایگم رادمهر.  یدارم با زبون خوش بهت م-

 ؟ یچ ای-

کرد که اسلحه از  یدست رادمهر خال یگلوله تو هی هویبه افرادش انداخت.  یکرد و نگاه  یمکث ثمیم
 دستش افتاد.

 

 و رادمهر شروع شد. انگار جنگ شروع شده بود! ثمیمکرر افراد م یها کیشل

تا دست    دمیبه سمت پرهام دو عی استفاده کردم. سر  یاومدم و از اون شلوغ رونی پشت بشکه ب زا
بازوم رو   یک ی  فتمیکه ب  نیگفتم و قبل از ا یشد. آخ بلند  کیپام شل  یگلوله تو هیهاش رو باز کنم که 

 و پشت بشکه برد. دیکش

 داد. یداشت بازوم رو فشار م تی که با عصبان دمیرو چرخوندم و اشکان رو د سرم

کار   یوسط که چ   یدیو گلوله بارون پر یر یدرگ نیا ن ی ب ه؟یچه وضع ی نیب ی نم  ؟یشد وونهیتو د-
 ؟ یکن

 خواستم پرهام رو...   یمن فقط م-

  ی! مسیپل م، یسی. پلمیست ین یجا گالب نی. ما که اینگو! الزم نکرده پرهام رو نجات بد یچ ی! هسیه-
 جا و تکون نخور...   نیا نیتو. پس بشنه  میس یما پل ؟یفهم
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 گلوله به بشکه خورد که اشکان حرفش رو قطع کرد.  هی هوی

 به اطرافش انداخت و رو به من گفت:  یهراسون نگاه

 برم. از جات تکون نخور.  دیبا گهیمن د-

 رفت.  شمیاز پ  عیسر و

 زد.  ادیفر الدیم

 ! اناید-

 افتاد. نیزم  یاش خورد و رو نهیوسط س یر ی ت هویشد و تا خواست به سمتم بدوئه  بلند

 . دمیکش  یگوش خراش غ یگوش هام گذاشتم و ج  یهام رو رو دست

 از افرادش داد زد. یکیافتاد سر  الدی تا نگاهش به م ثمیم

 ! دشی...ببردشیببر-

 من آوردن و همون جا ولش کردن.  شی رو پ الدیم عیسر

 باز نگه داشته بود.  یپام گذاشتم. چشم هاش رو به سخت یرو رو  الدیم هق هق سر با

 گفتم:  هیگر با

 کنم.  یخواهش م الدی . میر ی بم  دیتو نبا الدی تو رو خدا چشم هات رو نبند. م الدیم الد،یم-

 گفت:  دیکش  ینفس م  یکه به سخت یحال  در

 ... انای...داید-

شدن. با پشت دستم اشک هام رو کنار زدم و صورتش رو با   یصورتم جار  یرو  مهی هام سراس اشک
 دستم نوازش کردم. 

 کنم. به خاطر من.   یزنده بمون. خواهش م  الدی. ماری کنم دووم ب ی خواهش م الدیم-
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  هیبود چشم هاش آروم آروم بسته شد. دو طرف صورتش رو گرفتم و با گر  رهیهمون طور که بهم خ اما
 دادم.  یتکونش م

 ...الدی. میر ی بم دی شو. تو نبا اردیب الدیم-

 . نمشیدادن تا واضح بب یاومد. اشک هام بهم فرصت نم ینفسم باال نم  گهید

گوش هام  یزدن. دست هام رو رو یتفنگ ها زنگ م کیگلوله و شل یهام داشتن از صدا گوش
 گذاشتم و چشم هام رو فشار دادم.

 کرد. یم یز ی و خون ر دی کش یم ری داشت ت پام

و دست هاش رو زود باز کرد. اون رو    دیرادمهر به سمت پرهام دو یاز آدم ها یکی  یاون شلوغ یتو
 زد.  میچشم به هم زدن از اون جا ج  هی یکولش انداخت و تو یرو

 زدم:  داد

 ! نشیری ! بچه رو برد! بگنشیری فرار کرد! بگ-

  کیشل ی ودن و صداو کشت و کشتار ب  یانداز  ری. همه مشغول تدیشن یحرف هام رو نم یکس  یول
 برسه.   یذاشت صدام به کس یگلوله ها نم

 داد زدم. اون بار با تموم وجودم داد زدم:  دوباره

 ! فرار کرد! نشی ریبگ-

از افرادش   یکیبه  یبلند یو با سرعت به عقب برگشت. با صدا دیصدام رو شن ثمیلحظه م همون
 گفت: 

 بدو دنبالش! بدو!-

 دنبالشون از پله ها باال رفت.  عی سر ثمیحرف م دنیمرد با شن اون

 دستم گرفتم و فشردم. ینگاه کردم. دستش رو تو الدیبه م  دوباره

 کنم تنهام نذار.  یکنم بلند شو. خواهش م  ی خواهش م الدیم-
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  یچشم هاش پر پر م  یهاش جلو  دیحرکت بودم که تموم ام  یمرده ب هیکنم. مثل  یتونستم کار  ینم
 ه. بکن یتونست کار  یشد و اون نم 

  یم نیزم  یشدن و رو یم  یچشمم زخم یو رادمهر جلو ثمیدادم. افراد م هیبه بشکه تک  یدینا ام با
برام مهم نبود.   یز یچ گهیهم د دی کردم و شا یحس نم  ی ز ی. انگار چدمید ینم  یز یمن چ یافتادن ول

 بود.  الدیم شی فکرم فقط و فقط پ

چون همه داشتن  دیکس فرارش رو به جز من ند چیکه متوجهش شدم فرار رادمهر بود. ه یز یچ  تنها
 کردن و حواسشون نبود.  یم یانداز  ری به سمت هم ت

 بودم که بخوام دوباره داد بزنم.   یجون تر از اون یب

کرده  فرار   یداشت؟ افراد اصل  یا دهیچه فا یافتادن ول نی زم یکشته شدن و رو  ی کی  یکی رادمهر  افراد
 بودن و پرهام رو با خودشون برده بودن. 

 و خسته بودن داد زد: یزخم یتازه متوجه فرار رادمهر و نبودن پرهام شد. رو به افرادش که همگ ثمیم

 کجاست؟  ی پس اون رادمهر لعنت -

 نگاه کردن. گهیهراسون به همد افرادش

زد که حس کردم   یانداخت و محکم شوتش کرد. چنان داد نیزم  یرو  تیاسلحه رو با عصبان ثمیم
 .دنیها لرز وارید

 !نی . بجنبنیدنبالشون. زود باش  میبر  دیشانس! با نی! لعنت به ایلعنت-

 رادمهر نشسته بود.  یاز افراد زخم یکی از پشت صداش زد. کنار  اشکان

 نفله هنوز زنده است.  نی. اثمیجا م   نیا ایب-

طرف صورتش رو گرفته   هیکه خون  ی به سمتش رفت. باال سر اون مرد زخم یمعطل  چیبدون ه ثمیم
 بود نشست. 
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 گفت:  دی اون مرد رو با دستش گرفت و با تهد صورت

 حرف بزن احمق! بگو کجا رفتن؟ -

 . دینال ینگفت. فقط داشت از درد م یچیه

 . ختی ر  رونی که خون از دهنش ب دیدهنش کوب یتو   یمشت محکم ثمیم

 کنم. یم یتو مخت خال   یک یحرف بزن. وگرنه -

 بهش زد.  یبلند شد و لگد محکم  تی با عصبان ثمینداشت. م یا دهیهم فا باز

خواست    ی. انگار م دمیرو ادا کرد که واضح نشن ییکرد کلمه ها  یرو تحمل م یادی که انگار درد ز مرد
از   ثمیسرش گذاشت. م یو رودوباره باال سرش نشست و اسلحه ر ثمیتونست. م  ینم  یبگه ول یز یچ
 اون مرد گرفت و گردنش رو باال آورد. قهی

 بگو. زود تر بگو تا دنده هات رو خورد نکردم. -

 متوجه نشد. ثمیگفت اما م ییکلمه ها دهیبر  دهیبر  دیکش ینفس م یکه به سخت مرد

 : دیغر تیسر اون مرد فشار داد و با عصبان یرو رو اسلحه

 ! یگ یم یچ نمیدرست حرف بزن بب-

 هم افتاد.  یکرد و پلک هاش رو یمکث د یکش یآخرش رو م یکه انگار نفس ها  مرد

کرد و تند تند   یم یداشت طول و عرض اتاق رو ط  تی اش رو ول کرد و بلند شد. با عصبان  قهی ثمیم
 زد.  یموهاش م یچنگ ال

 گفتم: هیبا گر  ثمیبه م رو

 ن؟ ی کن ینم یکار  هیده؟ چرا حالش ب الدیم نین یب  ینم-

 بهم نگاه هم نکرد.  یحوصله حرف زدن نداشت. حت  ثمیم

 چسبوند و گفت:  الدیشد. گوشش رو به قلب م ک ینزد الدیبه م اشکان



 فرار از واقعیت 

251 
 

 .ادیآمبوالنس داره م  میزنه. زنده است. زنگ زد یضربان قلبش هنوز م -

 رفت.   ثمیبلند شد و به سمت م اشکان

 م؟یکار کن یچ دیحاال با-

رو سر اشکان   تشیکلمه حرف از طرف اشکان بود تا مثل بمب بترکه. تمام عصبان  هیانگار منتظر  ثمیم
 کرد و داد زد:   یخال

فرار کردن! واقعا  یک   میدیو نفهم  میدونم! ما مثل احمق ها سرمون رو تو کبک کرد یدونم، نم ینم-
 مسخره است. 

 افتاد. الدیبه من و م   هوی نگاهش

 انداخت و گفت:  ختیر  یبه پام که ازش خون م ینگاه مین

 ؟ یتو خوب-

 گفتم:  یخفه ا یصدا با

 . ستیاصال خوب ن الدیم یمن آره ول -

 رسه. نگران نباش.   یاالن آمبوالنس م-

 داده بودن. رو به اشکان با عجله گفت:  ی زنگ خورد. انگار بهش خبر مهم  ثمیم یگوش

 جا باش.  نیرم تو ا یمن م-

 باشه. -

 مثل برق از پله ها باال رفت.  و

 پام انداختم. یرو  الدیحرکت م ی به صورت ب ینگاه

 موهاش زدم و آروم گفتم:  یال یچنگ

 کنم.  ی. خواهش مالدیرسه. لطفا تحمل کن م  یاالن آمبوالنس م-
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... 

 ن؟ یخانوم مگه نگفتم از جاتون بلند نش -

 بود گفتم:  سادهیجلوم وا نهیتکون دادم و رو به اون پرستار که دست به س ی حوصلگ  یرو با ب سرم

 . مارستانهیب  نیاز دوست هام. تو هم یک ی شی خوام برم پ یم-

 ه؟یاسمشون چ-

 . یم یرح الدی. مالدیم-

 .امیباشه. من االن م-

 رد اتاق شد. بعد پرستار وا قهیدق چند

 االن تو کماست.  ی م یرح الدیاز همکار هام پرس و جو کردم. م -

 اومد. نی پا  یر ی اطراف به طرز چشمگ یاسم کما گوش هام زنگ زد و حس کردم دما دنیشن  با

 .دی تختم بلند شدم و هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که پام لرز یرو از

 و بازوم رو گرفت.  دیبه سمتم دو  پرستار

 . نیاستراحت کن دیخانوم گفتم که با-

 برم.  دیاون واکر رو به من بده. من با-

 . نیشه. آروم باش  یگم نم  یخانوم م-

 رو کنار زدم.   پرستار

 برم.  دیمن با-

 اتاق شد. لحظه دکتر وارد   همون
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 جا چه خبره؟  نیا-

 بود رو به دکتر گفت:  دهیکه بازو هام رو سفت چسب  یدر حال پرستار

 شه.  یجا بند نم  هیکنم  یهم م یدوستش که کماست. هر کار  شیخواد بره پ  یگه م یم-

 برم. ولم کن بذار برم.  دیمن با-

 جلو تر اومد. دکتر

 کنم.  یم قیتزرآرامبخش  هی. من براتون نی خانوم لطفا آروم باش-

 و صورتم رو با دست هام پوشوندم.  نشستم

 کردم؟   یکار م  یچ دیاومد من با یم الدیسر م  ییکرد. اگه بال  یکار نم فکرم 

رفت و من رو تنها    رونی آرامبخش از اتاق ب قیتخت دراز بکشم. بعد از تزر یکمکم کرد تا رو   پرستار
 گذاشت. 

 

... 

  یسر جام نشستم و گوش یبلند شد. به سخت میزنگ گوش یصدا  هویبرد.  یشب بود و خوابم نم مهین
  یداشتم. بعد از مکث طوالن دیجواب دادن ترد  یشماره ناشناس بود. برا هیبرداشتم.  زی م یرو از رو

 باالخره جواب دادم.

 . دیچ یگوشم پ یتو ییآشنا یصدا

 !ثممیم-

 پرهام بود. با عجله گفتم: دیکه به ذهنم رس یکلمه ا ن یگم. اولب دیبا یدونستم چ یشدم. نم  شوکه

 شد؟ یپرهام! پرهام چ -

 رو به راهه. نگران نباش.  زیهمه چ-
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 نه؟  ای نیکرد  داشیکلمه بگو پ هی-

 راحت. الت ی . خمیکرد داشیپ-

 لب خدا رو شکر کردم.  ری دادم و ز رونی ب  یرو با آسودگ نفسم

 حالت خوبه؟ پات چطوره؟-

 آره من خوبم.-

 . نمتیبب دیبا انا،ید-

 ؟یاالن؟ واسه چ-

 رسم اون جا. یم گهیکم د هی. مارستانمیگم. خواستم بگم االن تو راه ب یبهت م-

 . ایآهان. باشه ب-

 فکر فرو رفتم. یرو قطع کردم و تو یگوش

رو    یگذاشت. صندل زی م یتش رو رودس ی. دسته گل تود یرس  مارستانیبه ب ثمیساعت بعد م  هی حدود
 و روش نشست.  دیکنار تختم کش

 زدم.  یجون  ی به دسته گل انداختم و پوزخند ب ینگاه

 ه؟یچ گهید نیا-

 برن.   یم ضی مر ادتیدسته گله. واسه ع-

 بهش انداختم. یحوصله ا یب نگاه

 از رادمهر نشد؟  یخبر -

 بگم.  یچ  دیدونم با ینه متاسفانه. واقعا نم -

 و سرم رو تکون دادم.  دمیکش یپوف
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 ؟ یبگ یز یچ یخوا ینم  انا،ید-

 که نگاش کنم گفتم: نیا بدون

چشم هام گلوله خورد و االن تو  یجلو الدیافتن خستم. م یکه دورم م  یمن خسته ام. از اتفاقات-
 کماست. 

 . دیابروش باال پر یاون حرف چشم هاش گرد شد دو تا دنیشن  با

 کماست؟  الدیم ؟یچ-

 .نمشیآره. نذاشتن برم بب -

 ساعت بعد دوباره برگشت. میاز اتاق خارج شد و حدود ن عیبگه سر یز یکه چ نیا بدون

 ؟یشد؟ کجا رفته بود یچ-

 . دمیحالش رو پرس الدیرفتم از دکتر م-

 مونه؟  یتو کما م  یخب! حالش چطوره؟ تا ک  -

 از بدنش رفته. یادیز یل ی . خون خستی مشخص ن یچی گفت هنوز ه-

 صورتم رو با دست هام پوشوندم.  یانداختم و با کالفگ نی رو پا سرم

ها بهش   یاما اون عوض دیشده به سمتم دو  یپام زخم دید ی شد. وقت یطور  نی به خاطر من ا الدیم-
 بخشم.  یوقت خودم رو نم چیکردن. من...من ه کیشل

 بگم. یز ینتونستم چ گهی. ددیترک بغضم

 شونه ام گذاشت.   یرودستش رو   ثمیم

ها   تکاریما اون جنا اد،ی م رونی از کما ب الدیشه. م یدرست م یلطفا آروم باش. باور کن همه چ اناید-
 . میکن یم  ریرو دستگ
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وقتمون رو تلف   میرسه. فقط داد  یدستمون هم بهش نم گهیرادمهر فرار کرده رفته. ما د  ؟یچطور -
 . میکن یم

 نباش.  دیحرف رو نزن. نا ام نیا-

اون مدت افتاده بود که دلم  یتو  بیعج یگفتن نداشتم. اون قدر اتفاق ها یبرا  یز ی نگفتم. چ یز یچ
 کس حرف نزنم و فقط به اون اتفاق ها فکر کنم. چیخواست با ه یم

 گفت:  دیاز من نشن یکه جواب ثمیم

 .اشکانه  شیکه پرهام حالش خوبه االن هم پ نهیخبر خوب ا-

 برق زد.  یرو باال آوردم. چشم هام از خوش حال سرم

 ؟ یگ یراست م -

 آره. -

 حالش چطوره؟ -

 حالش خوبه. اشکان االن مراقبشه.-

 خب خدارو شکر. -

 . نهیخواد تو رو بب یگفته م-

  ییتا دوباره بال نی. تو رو خدا مراقبش باش دنشید امیمرخص بشم م مارستانیکه از ب  نیبعد از ا-
.  نیتر هم داره که اسمش ساراست. مراقب اون هم باش کیخواد کوچ هی. در ضمن اون ادیسرش ن 

 . انیرادمهر دنبال اون هم ب  یممکنه آدم ها

 نباش.  یچی. نگران هشمونهیسارا هم پ-

 دونن؟  یپدر و مادرشون م ؟یگ یراست م -

فکر فرو رفته   یکرد. سخت تو یم  ینیداشت مقدمه چ  یحرف هیکرد. انگار واسه گفتن  یکوتاه مکث
 بود.
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 . دیابروم باال پر یتا هی

 تو فکر؟   یشد؟ چرا رفت یچ-

 مامان باباش ُمردن! میدیفهم شبیما د-

 

 باز بهش زل زدم. مهیگرد شده و دهن ن یجا خوردم. با چشم ها یحساب 

 ؟ یچ-

 رو به نشونه تاسف تکون داد.  سرش

از پرهام آدرس خونشون رو گرفتم. اشکان رو فرستادم تا بره در خونشون. چند ساعت بعد   شبید-
  نیجون جفتشون کف زم یجسم ب دمید دمیرس یبهم زنگ و گفت زود خودم رو برسونم اون جا. وقت

 از حد مواد اوردوز کرده بودن. شیافتاده. به خاطر مصرف ب

 

  رهی نقطه نا معلوم خ هیحرکت به   یکرد. ب یاور نم رو ب دنیشن  یکه گوش هام م  ییحرف ها مغزم
 شده بودم. 

 شه؟   یم یپرهام و سارا چ فیپس تکل-

که قراره جفتشون رو، هم پرهام و هم سارا رو به   میکرد دایخانواده خوب پ  هینگران اون ها نباش. ما -
 قبول کنن. یفرزند خوندگ 

 باز هم استرس داشتم. یول راحت شد  المی کم خ هیقورت دادم.   یدهنم رو به سخت آب

 خبر دارن؟  هیقض نیپرهام و سارا از ا-

 آره خبر دارن.-

 االن در چه حالن؟ -
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جا و   نیداد. بعدش هم که من اومدم ا یم شیکرد و پرهام داشت دلدار هی کم گر هی. سارا یچ یه-
 شد.  یچ  دمینفهم

 رو آروم تکون دادم. سرم

 آهان!-

 خواست بگه. یم یا گهید زیکرد. انگار چ یطوالن مکث

 کرد و گفت:  یسرفه ا تک

 هم بهت بگم. گهید زیچ هیجا   نیراستش اومدم ا-

 ؟ یبگ یچ-

 بهت زنگ زده؟  یتو چند روز گذشته کس -

 .ی پرس یکه م هیچه سوال مسخره ا نیا-

 بهت زنگ زده؟ یکه فرد مشکوک نهینه، منظورم ا-

 گفتم:  یحوصلگ ی با ب گذاشتم و م یشونیپ یرو رو دستم

 . نمیکره زم یفرد رو  نیمن خنگ تر ی ! بهتره بدونالیخ  یب-

 کرد. دمیفرد مشکوک بهم زنگ زد و تهد هیکه   یافتادم؛ همون شب یاون شب بارون  ادی هوی

 فکر فرو رفتم گفت:  یتو دیکه د  ثمیکردم. م یمکث

 شد؟  یچ-

 شده بودم سرم رو تکون دادم. رهی نقطه نامعلوم خ هیطور که به  همون

 .ادیم ادمی ییها زیچ هیکنم  یتر فکر م  شیاالن که ب-

 چشم هاش زد. یتو  یبرق
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 اومد؟  ادتی  یچ ؟یچ-

رفت و با دستش چونه اش رو   یق یفکر عم یدادم. تو حی اون فرد مشکوک رو بهش توض تماس
 خاروند. 

 شماره اش رو به من بده.-

 زنگ زده بود. یاز تلفن عموم -

 .دیلب غر ریو ز دیکوب شیشونیکف دستش به پ  اب

 شانس! نیلعنت به ا-

 کرد.  یم  یقرار طول و عرض اتاق رو ط  یب یجاش بلند شد و با قدم ها از

 .م یآورد ریازش گ  یز یچ  یرد هی دیحاال اون شماره رو به من بده شا-

 کرد. یلب تشکر  ریرو بهش دادم. ز   شماره

 به سر تا پاش انداختم و گفتم:  ینگاه

 ؟ یس یپس تو واقعا پل-

  یم هیچه سوال مسخره ا نیکنم. ا  یرو باز   سیپل هیمدت نقش  هیتئاترم، ازم خواستن  گرینه، باز-
 ؟ یپرس

 . یباش س یخوره پل یآخه اصال بهت نم -

 باشم؟ یخوره چ   یبهم م-

 خوره.   یتر م شی ها و دزد ها ب یبه قاچاقچ افتیق-

 کرد و سرش رو تکون داد.  یخنده ا تک

 . یزن  یحرف رو م  نیکه ا  یهست ینفر   نیتا حاال بهم نگفته بود. تو اول یجالبه! کس-
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  یجور خاص هیهم جرئت نداشته بگه. آخه تو  دیرو بهت بگه با شا  قتینخواسته حق یکس دیخب شا-
 .یهست

 ؟ یچجور -

 .یهست یهم از خود راض  یل یخ  ه،یبق سر یزن یداد م ،یش  یم یعصبان   یر   یزود از کوره در م-

 . ادی ازش خوشت ب یست یمدل منه. مجبور ن نیآره ا-

نبودم معلوم  نیزم  ری ز یاون جا تو روزی. اگه من دیدختر سر به هوا و حواس پرت هیضمن، تو هم  در
 سرت اومده بود.  یینبود االن چه بال

 باال انداختم. یا شونه

 ُکشتن. ی! فوقش منم م یچ یه-

ُکشن که انقدر نسبت به کشتن   یده بار جلوت آدم م  ی. انگار روز یزن  یچقدر راحت از مردن حرف م-
 . یتفاوت یب

  یدونم ک ی رو بکشم. نم  یکیخواد   یشم دلم م یم ی عصبان  یلیخ  یباورت نشه اما من وقت دیشا-
 رو بکشم. ی کیخواد   یدلم م یول

 روانشناس.  هی شی ببرمت پ  دیفکر کنم با-

 بود؟  یچ  تیاسم واقع یندارم. راست  یاجی من به روانشناس احت-

 مهران. -

 زنم.  یصدات م  ثمی. در هر صورت من م ادی آهان، مهران. اون هم بهت نم-

 و سرش رو تکون داد.  دیخند

 باشه. -

مدت ها ذهنم رو مشغول کرده بود رو ازش بپرسم. لبم رو با زبونم تر   یکه برا یگرفتم سوال میتصم
 کردم و گفتم: 
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 ادته؟یبودم رو  سادهیاون روز که من پشت در اتاقت فال گوش وا ،یراست-

 زد.  یپوزخند

 !یپشت در اتاقم فال گوش بود شهیتو که هم-

 ! دمیترس  یکردم قاتل بود و ازش م  یافتادم که فکر م  ییروز ها ادی

  یرفتار م یو مچم رو گرفت. تو هم اون قدر عاد دیرس می که مر یگم. همون روز  یاول رو م  یروز ها-
 اون جام. یدونست یکه انگار م یکرد

 . ادمهیآهان، آره -

رو    نکتیع  یگفت ی. میزد یم یب ی عج ی. حرف هایکرد  یپشت تلفت دعوا م ی ک یبا  یاون روز داشت-
  یجور حرف ها م  نیطبقه سوم. از ا میهر طور که شده امشب بر دیشناسنت. ما با یو گرنه م اریدر ن
 .یزد

 .یتو! تک تک حرف هام رو مو به مو تو ذهنت نگه داشت یدار  یچه حافظه ا-

 خواستم. ینگفتم. با نگاهم ازش جواب م  یز یچ

 فکر فرو رفت.  یدوخت و تو نیرو به زم نگاهش

 افتاد. ادشیتازه  هیاز چند ثان بعد

بهش   نیبکنه. واسه هم  بیافتاد. من اون روز اشکان رو فرستاده بودم تا رادمهر رو تعق مادیآهان، -
 یمنظورشون از طبقه سوم، طبقه ا میکرد ی. ما هم مثل تو اولش فکر مارهیرو در ن نکشیگفتم ع یم

 . میاون جا رو بگرد  میخواست یبود که اتاق رادمهر اون جاست. اون شب من و اشکان م

 ن؟یگشت-

 از  ییخب رادمهر زرنگ تر از اون حرف هاست که رد پا یه، ول آر-

 

 .میبرگشت ی. متاسفانه دست خالبه جا بذاره خودش



 فرار از واقعیت 

262 
 

 طور! نیکه ا-

 انداخت و از جاش بلند شد.  شیبه ساعت مچ ینگاه ثمیم

 برم.  دیبا گهیمن د  یندار  یخب، اگه کار -

 ... ساینه وا-

نه. از  ایگفتم  یپرونده ها رو بهش م  نیموضوع دزد دی دونستم با یتعجب بهم چشم دوخت. نم با
اون  دنی با شن ثمیدوستم م یبهش بگم. نم   دمیترس ی طرف م  هیاما از  ومدی خوشم نم یپنهون کار 

 داد. ینشون م یحرف چه واکنش 

 مدتم رو شکستم.  یکردم و مکث طوالن یسرفه ا تک

 .یکه اومد نی. ممنون بابت ایبر  یتون  ی. میچ یه-

 پات زود تر خوب بشه. فعال.  دوارم ینکردم. ام یکار -

 فعال.-

از وجودم به خاطر   ی. بخش دمیرو سرم کش  یحوصلگ یاتاق رو ترک کرد پتو رو با ب ثمیکه م نیاز ا بعد
 داد. یهم داشت حق رو بهم م گهیکرد و بخش د یداشت سرزنشم م قت ینگفتن حق 

 اومد. رونی از پرستار ها از ب یکی با  کا ی بحث کردن ال یصدا هوینگذشته بود که  یا قهیدق چند

 خوام قتل کنم؟ ی! مگه مگهیمالقاته د هیبه من چه که وقت مالقات تموم شده! -

 شم حراست رو خبر...  یو گرنه مجبور م   رونی ب دیگفتم بفرما -

 .قه یلطفا، فقط چند دق-

 باشه پس...-

 .دیپلنگ تو اتاق پر  وزیمثل  کایستار تموم بشه الکه حرف پر  نیاز ا قبل

 ! اناید-
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گچ بود گرفت و به   ی. نگاهش رو از پام که توسادیکرد و سر جاش وا ینگاهش به من افتاد مکث تا
 چشم هام دوخت. 

 کرد بغضش نشکنه گفت:  یم یکه سع یجلو اومد و در حال   آروم

 برات افتاده دختر؟  یچه اتفاق ؟یشد یتو چ-

 گفت:  هینتونست تحمل کنه و بغضش شکست. با گر گهید

 ؟یاز خودت مراقب بود یطور  نیا ؟یمراقب  یمگه نگفته بود-

 .زه ینر نیگونش پاک کردم تا پا یانگشت شستم اشکش رو از رو با

رو  نکن. دوست ندارم اشک هات  هینکن. به خاطر من هم که شده گر هیکنم گر یخواهش م  یال-
 .نمی بب

 با حسام چطور بود؟ سفرت

 توئه.  ری من االن تمام فکر و ذکرم درگ ؟یپرس یاز سفر من م  یدار  ر ی واگ  ریهاگ نیوسط ا-

 پشت دست اشک هاش رو کنار زد و دستم رو گرفت.  با

 افتاد؟ یشد؟ چه اتفاق یچ-

 بهت بگم. من...  دیبا  یول  یش یم  یعصبان  یدونم اگه بشنو یم ،ی. الیچ یه-

 هام رو بستم و تند تند کلمات رو ادا کردم تا حرفم زود تر تموم بشه. چشم

 طبقه سوم شدم و...  هیقض ری گیراستش من دوباره پ نیبب -

 . دیگرد شده وسط حرفم پر یچشم ها با

 مگه بهت نگفته... ؟ی کار کرد ی تو چ ؟یچ-

 لطفا بذار حرفم رو تموم کنم.  یال-

 بگو.-
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  ینبود که فکرش رو م یاون ثمی. ممیکرد ی! ما کال اشتباه مدمیفهم یشه اگه بهت بگم چ ی باورت نم-
 .میکرد

 باند خودش؟  ینکنه تو رو هم گول زد و برد تو-

 ؟ یکن یطور فکر م ن یواقعا در مورد من ا-

 کنم.  ینم  یفکر  چی نه من در مورد تو ه -

 رو صدا زد.   کای بزنه پرستار ال یبخواد حرف  مونیکی که  نیااز  قبل

 داره. تی. واسه من مسئولنیببر  فیخانوم تشر-

 اتاق رو ترک کرد.  یاز جاش بلند شد و بدون خداحافظ  ی حرف چیبدون ه  کایال

 دستم رو کنار بدنم مشت کردم. یموندم. بعد از مکث طوالن رهیباز به در اتاق خ  مهیدهن ن با

 

... 

 از خواب بلند شدم. ثمیم یروز بعد با صدا صبح

 جاست!  نیا یک ن یپاشو بب انا،ی. داناید-

 پرهام و سارا ثابت موند.  یهام رو آروم آروم باز کردم و نگاهم رو چشم

 !ستادیمی ذوق قلبم داشت وا از

 نم گفت: تونستم حرف بز  ینم  یاز شدت خوش حال دیکه فهم ثمیم

خواستن   یبچه ها صبرشون تموم شده بود و م یول دنشونید یایم  یمرخص بش یوقت یگفته بود-
 جا.  نیمن هم آوردمشون ا َنن تیزود تر بب 

بغل کردن پرهام و سارا باز کردم.  یکه شده سر جام نشستم و دست هام رو برا یهر سخت به
 و بغلشون کردم.  دنی جفتشون به سمتم دو
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 گفتم:  ختمیر یو اشک م  دمیبوس  یکه موهاشون رو م یحال  در

 بچه ها! نمتونی ب یخوش حالم که دوباره م  یل یخ-

 پرهام رو گرفتم. یپشت دستم اشک هام رو کنار زدم و دو طرف بازو با

 اورد؟ یسرت ن   ییاحمق که بالپرهام؟ اون رادمهر  یتو خوب-

 راحت.  التی نه خاله. من خوبم خ-

 گفت:  نشیریبا همون لحن بچه گونه و ش سارا

 دلم برات تنگ شده بود.  یلیخ  انا،یخاله د-

 رو سرش نشوندم.  یرو دوباه در آغوشم گرفتم و بوسه ا سارا

 دلم!  زیمنم دلم برات تنگ شده بود عز-

لحظه تمام خاطرات اون شب  هیبغلش بود.   دمیرو که اون شب از پارک براش خر  یعروسک همون
 .چشم هام اومد یجلو

 بکنه.  ی. اون هم با خودم آوردم تا باهات خدافظنی رو بب  یل یخاله، ل -

 . دمیزدم و گونه اش رو بوس  ینیغمگ  لبخند

 .مین یب یرو م گهیچون باز هم همد میکن یبا هم خدافظ ستیما قرار ن-

 به ساعتش انداخت.  ینگاه ثمیم

 برن.   یو بچه ها رو م انیم  دشونیجد یمامان بابا گهیساعت د میتا ن-

گفت بچه ها   یبه اون ها اعتماد داشت و م  ثمیکه م نیسر تا سر وجودم رو فرا گرفت. با ا  یب یعج غم
 کنن اما من دلم گرفته بود. یرو خوشبخت م 

 دارم گفت:  یحسچه   دیکه انگار از چهره ام فهم ثمیم

 . ین یب یکه بچه ها رو م  ستین  یبار آخر  نیمنن. باور کن ا یمیقد یزن و مرد از دوست ها نیا-
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 رو از پرهام به سارا دوختم. نمیغمگ نگاه

 صورتم نگاه کرد.  یجلوم نشست و تو ثمیم

 . اناید نیمن رو بب -

  نی. ضربان قلبم پادیچ یوجودم پ یگرفت و فشرد. حس آرامش تو یدست ها یهام رو تو دست
 بود!  بیبرگشت. اون حس آرامش برام عج یاومد و نفس هام به حالت عاد

 پر از آرامشش دوختم.  یرو به چشم ها نگاهم

 . انای. بهم اعتماد کن دینیتا بب  ارمیبازم بچه ها رو م -

 ختم.گرفتم و به پرهام و سارا دو  ثمیرو از م نگاهم

 ذهنم حک بشه.  یتر نگاهشون کنم تا صورت هاشون تو  شیخواست ب یم دلم

 بلند شد و پرهام و سارا جلو اومدن. دوباره بغلشون کردم.  ثمیم

تون دارم. خ یل یخ-  !ادی ز یل یخ  ،یلیدوس 

 گفت:  پرهام

 طور.  نیما هم هم-

 ها رو از خودم جدا کردم.  اون

 زنم؛ باشه؟  یبهتون سر م  امیم شهیمن هم-

 تکون دادن. دیرو به نشونه تا  سرشون

 هاشون نشوندم.   یشون یپ یرو یا بوسه

 ! نیآفر-

 کردم گفتم:   یکه موهاش رو نوازش م یرو به پرهام دوختم و در حال نگاهم
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 ؟ ی بهم که درست رو خوب بخون ید ی. قول میو با سواد بش ی. درس بخونیتو هم قراره مدرسه بر -

 دم.  یآره، قول م-

 .میهم حلقه کرد یرو تو کمونی کوچ انگشت

 زنگ خورد.  ثمی م  یلحظه گوش همون

 . خدافظ.میرس ی. باشه، االن ممیای. زود مییجا هیآره، آره! آوردمشون -

 به پرهام و سارا انداخت.  یرو قطع کرد و نگاه سرسر  یگوش

 اشکانن. ش ی االن خونه و پ دتونیجد ی. مامان بابامیبر دیبا گهیبچه ها ما د-

دست جفتشون رو گرفت. موقع رفتن براشون دست تکون دادم و  ثمیگلوم رو چنگ زد. م یبغض
 کردم بغضم نشکنه. یسع

بچه گونه سارا، چهره معصوم پرهام و   یصدا یشد؛ دلم برا یبراشون تنگ م  یل یدونستم دلم خ یم
 شد.  یتنگ م  یپاکشون حساب یقلب ها

 

... 

 برم.  الد یم دنیشدن تا به د  یاصرار به پرستار ها و دکتر ها باالخره راض  با

 تخت نشستم و به صورت مهربونش زل زدم. با انگشت شستم گونه اش رو نوازش کردم.  یرو کنارش

 دارم. لطفا ترکم نکن.  ازین  زنده بمون. من به بودنت الد،یم-

 چشم هام حلقه زد.  یتو اشک

 دست هام گرفتم. یحرکتش رو تو  یب یها دست

ت دارم م یخواهش م  الد،یم-  . به خاطر من زنده بمون.الدی کنم! من دوس 

 برم. رونی ب  دیلحظه دکتر ها گفتن که با همون
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 نداشت.  یا دهیکردم اما فا یرفتن مقاومت م یبرا

 . دمیرو بوس  شیشونیدم و پ آخر خم ش لحظه

ت دارم! -  دوس 

  دمیفهم  یخورد. از چهره هاشون م  الدیم یاومدم بالفاصله چشمم به مامان بابا رونی از اتاق ب یوقت
 چقدر آشفته بودن.

 .دی به سمتم دو یبا نگران   دیتا من رو د مامانش

 گفت:  هیبغلم با گر ی. تومیرو بغل کرد گهیهمد

 چطوره؟  الدی...ماناید-

 .میبراش دعا کن دیبا ست،ی معلوم ن یچی هنوز ه-

 ها کمکم کردن تا به اتاقم برگردم.  پرستار

 دعا کردم.  الدیم یموندم و برا دار یشب تا صبح ب  اون

 فکرش هم وحشتناک بود! یشد؟ حت یم یدادم چ یاز دستش م اگه

 رو از سرم دور کنم.   یمنف یکردم فکر ها یرو تکون دادم و سع سرم

 

... 

  یسپر  یبه سخت  مارستانیب یگذشت. روز ها تو  یبودم چند روز م دهیرو د ثم یکه م یبار  نی آخر از
 شدن. یم

  یذاشت و م   یم زمی م یرو رو تزامیکه باهام حرف بزنه پ نیزد؛ بدون ا یچند بار بهم سر م یروز   کایال
  یکس رو نداشتم؛ حت چیچون اصال حوصله ه ارمشیکردم به حرف ب ینم  یرفت. من هم سع

 دوستم! نیتر یم یصم
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 . دمیرو از پشتم شن ییپا یکردم که صدا یرو نگاه م  رونی پنجره داشتم ب از

 زد.  یاون وقت روز بهم سر م شهیهم  کای دونستم ال یرو به عقب نچرخوندم. م سرم

 یزد. شونه ا ینم یخواست قهر رو ک ش بده و حرف یبعد صدا قطع شد. ظاهرا باز هم م هیثان چند
 زدم.   غیبود ج زمی م یکه رو ینقاب دنیبا د یباال انداختم و به عقب برگشتم ول

 تا پرستار هراسون وارد اتاق شدن.  دو

 ابوس شده بود.ک هی. اون نقاب برام دمیپشتم چسب  واریدهنم گرفتم و با ترس به د یرو جلو پتو

دستم رو گرفته بود و اصرار داشت دراز   شونیکیچشمم دور کردن.  ینقاب رو از جلو عیها سر پرستار
 خوردم.  یبکشم اما من تکون نم 

 ام شد.  ختهی وارد اتاق شد و متوجه اوضاع بهم ر کای لحظه ال همون

 شده؟  یجا چه خبره پرستار؟ چ نیا-

 .دهی ترس یز یکه دوستتون از چ نی. مثل ایچ یه-

 .دی رو فهم  زیدست پرستار افتاد همه چ یتا چشمش به نقاب تو  کایال

 مامان بزرگ ها بود گفت:   هیکه شب یتخت نشست و با لحن یرو  کنارم

 .ید یحرفم رو گوش نم   یشو! ول  الشیخ  یخط قرمز بکش و ب هیماجرا  نیا یهزار بار بهت گفتم رو -

 سرش داد زدم. تی عصبان با

که   ییچرت و پرت ها نیاز ا گهیبسه! من د ؟یکرد حتمی انقدر مثل مامان بزرگ ها نص یخسته نشد-
 خسته شدم! ؟یفهم  یخسته شدم، م یگ یم

 زد.  یپوزخند

 ! به سالمت!یو بر  یبذار  یتون یاگه تحمل کردن من برات انقدر سخته م-

 تونم بذارم برم؟  ی. چطور میدوستم  نی تر یم یتو صم  یول-
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 دم نباشم! یم حی ترج-

کردم از قبل حرف هاش رو آماده  یکرد. حس م یرحمانه حرف هاش رو به سمتم پرت م  یب  یلیخ
 کرده بود. 

 چرا؟ -

 خاص خودم رو دارم.  لیچون دال-

 کنم.  یوقت فکر نکن درکت نم  چیه کا،یال-

 رو قورت دادم و ادامه دادم:  بغضم

 ؟یرو بهم بگ  لشیشه دال یم-

 نمت یخوام بب یواقعا نم گهیبرو! د میگم. برو! از زندگ  یم  یبرو. دارم کل یکن  ینگفتم چون درکم نم-
 . نمتیخوام بب  ینم  ؟یفهم یم انا،ید

 یباهام حرف نزده بود. چطور م یتا به حال اون طور  کای دونستم. ال یاون حرف ها رو نم لیدل
 زه؟ یبهم بر  ییهوی تونست اونقدر 

 موهاش زد.  یال  یو چنگ دیکش یپوف

که اگه بهت   یو زود رنج  یدختر احساسات هیرو بهت بگم. چون تو  لشیتونم دال  یکه نه نم نیو ا-
.  یدختر لوس  هیخوام. تو  یرو نم  ن ی. من هم ایکن یم هی و ساعت ها گر  ینیش ی بگم مطمئنم م یز یچ
! یتهس یباز هم لوس و احساسات  یکرد یخودت زندگ  ی پا یکه مامان بابات ترکت کردن و رو نیبا ا
 فکر کن.  یکم منطق  هیاحساسات مسخره رو!  نیکنار ا ز یبر

 .میاول باش  یبا هم مثل روز ها دیکنم با یم  فکر

بود که   زیآم  هیزد. حرف هاش اون قدر کنا یتر به گلوم چنگ م شیگذشت بغضم ب  یلحظه که م هر
 تونستم هضمش کنم. ینم

 قبل رو نداشتن.   تی میاون صم گهیکه د ییچشم ها به چشم هاش انداختم. ینگاه
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 م؟یاول باش  یکه مثل روز ها هیمنظورت چ-

 البته! یبود و عال  یعاد زی. همه چانای خوام د یرو م مونیقبل  یمن دوست-

 ه؟یعاد ریمگه االن غ-

 از حد! ادیز ه،یم یاالن صم-

شد   یگفتن نداشتم. باورم نم یبرا  یز ی چ یعنینگفتم.   یز یپشت دستم اشک هام رو کنار زدم و چ با
 زد.  یداشت اون حرف ها رو بهم م کایال

که   ییهویعوض شده بود! اون قدر   ییهوی یل یشناختمش. خ ینبود که من م ییکایهمون ال اون
 هضمش برام سخت بود.

 دهنم رو قورت دادم. آب

 هوام رو داشت.  شهیکه هم یبود  یتو تنها کس  یول-

 . ادیجا ب   نیذاشتم تا ا یم دیاشتباه از خودم بود. نبا-

قلبم فرو شده   یتو ی. انگار خنجر د یکش یم ری کردم قلبم داشت ت یانداختم. احساس م  نی رو پا سرم
 بود.

 زدم.  بسته شدن در اومد. سرم رو باال آوردم و به در بسته زل یبعد صدا هیثان چند

و   دمیخند یباهاش م  شهیکه هم یقبل. کس  یکایال یبرا د،یجد یکایال یتنگ شده بود. نه برا دلم
 شاد بودم. 

 خواستم.   یرو م یادیز  یلیدونستم چند روز اما مطمئن بودم زمان خ یداشتم. نم اجیزمان احت به

بودن رو   یراحت برچسب لوس و احساسات   یلی خ هیبق  یکرده بودم محکم باشم ول یعمرم سع  تموم
 یدونستن چقدر ذهن من رو با حرف هاشون به هم م یچسبوندن. اون ها نم یم میشون یپ یرو
 . ختنیر
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از پشت   ثمیم یاما صدا اناستیبه در اتاقم خورد که رشته افکارم رو پاره کرد. فکر کردم د  یتقه ا هوی
 در اومد.

 تو؟   امیتونم ب  یم-

 

 کردم و گفتم:  یهام بشه. تک سرفه ا هیخواستم متوجه گر  ینم

 تو.  ایآره ب -

 چشم هام نگاه کرد. یکنار تختم نشست و تو یصندل   یدر رو باز کرد و وارد اتاق شد. رو ثمیم

 گفتم: یدهنم رو قورت دادم و با لحن معذب  آب

 ؟ یکن ینگام م  یجور  نیچرا ا-

 ؟ یکرد هیگر-

 نه! ؟یچ-

 . دمیکش ی مصنوع  ازهیو خم دمیال چشم هام رو م  عیسر

 بخوابم.  دیبا ه،یخواب   یفکر کنم واسه ب-

 آهان، باشه.-

ازم گرفت و به سمت در رفت. تا دستش  یخواست بره. نگاهش رو به سخت  ی دونستم دلش نم  یم
 افتاد. زود سرش رو به سمتم چرخوند و گفت:  ادشی یز یچ هیرفت انگار  رهیدستگ یرو

 بود؟ ی . به دوستت...اسمش چیش  یدکترت گفت فردا مرخص م ،یراست-

شده بود انگار   بهی اسمش برام غر یبی . به طرز عجارمیرو ب  کای برام سخت بود اسم ال  طیاون شرا یتو
 وقت صداش نزده بودم.  چیکه ه

 گفتم: اومد  یکه انگار از ته چاه در م ییصدا با
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 . کایال-

 دنبالت.  ادیب  یبهش بگ  یتون ی. مکایآهان، ال-

 . ریباشه. شب بخ -

 و با اون کار بهش نشون دادم که حوصله حرف زدن ندارم.  دمیسرم کش یرو رو پتو

 بود.  رهی و به من خ سادهیتونستم حدس بزنم همون جا وا یاما م دمش ید یکه نم نیا با

و از پنجره اتاقم به ستاره   دمی. پتو رو از سرم کشدیچیبسته شدن در تو اتاق پ  یبعد صدا هیثان چند
 شدم.  رهی ها خ

اون مدت   یدونستم تو یبود اما خوب م یچ  کایال  بیو غر بیعج  یرفتار ها لی دونستم دل ینم
بود که من داشتم  یو تنها دوست  نی دادم. اون بهتر یبه حرفش گوش م دیکرده بودم. من با تشیاذ

 خواستم از دستش بدم. ی وجه نم چیبه ه پس

 دونستم!  یخودم هم نم یکردم؟ حت   یکار م یچ دیاز اون مخمصه با ییرها یبرا

 

... 

 آوردم.  یم نی پا  یدیرو با ناام یهر بار گوش یزنگ زدم ول   کایبار چندم به ال یبرا

که ناخون   یدست هام فشار دادم طور  یرو تو یتموم شد. با حرص گوش میگوش یسر شارژ باتر  آخر
 هام کف دستم رو سوراخ کرده بودن.

رو توش گذاشتم. پرستار رو صدا زدم تا   لمیرو برداشتم و وسا می. کوله پشتسر جام نشستم یسخت به
 واکر رو بهم بده. 

. دلم دمی غر یلب م ریبزنم اما بهم اجازه ندادن. ز الدیسر به م هیخواست قبل از خونه رفتن  یم دلم
 تنگ شده بود. الدیم یبرا

 سر راهم سبز شد.  ثمیم هو یشدم که  یاز اتاق خارج م  داشتم
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 متعجبش رو از پرستار کنارم به من دوخت و گفت:  نگاه

 جا چه خبره؟  نیا-

 باال انداختم. یا شونه

 بهم داده. ی دکتر اجازه مرخص  یرم خونه. خودت گفت  یدارم م-

 کجاست؟  کایپس ال  ؟ییکه چرا تنها نهیدونم. منظورم ا یآره، اون رو که م-

 انداختم.  نینگفتم و سرم رو پا یز یچ

  ینم  کایصحبت کنم. مطمئن بودم ال   کای خواست برم خونه و مفصل با ال یکالفه بودم. دلم م  یلیخ
 زم بگذره. ا  یتونست به اون راحت 

 لب گفتم:  ر یز ثمی رو به زور باال آوردم و خطاب به م سرم

 برم خونه.  دی . من باادی نم کاینه، ال-

 رسونمت خونه.  ی. منهیپا نی من هم  نیباشه، ماش-

 ... ینه خودم م-

 رسونم.  یهمون سمته. تو رو هم سر راهم م رمیمس-

 : دم یتعجب پرس  با

 مارستان؟ ی ب یاومد یتو واسه چ-

 نتظار اون سوال رو نداشت. با تته پته گفت: ا انگار

 نه.  ای یمرخص شد نمیبب امیسر ب هی. گفتم  یچ چی...هیه-

 سمتم اومد تا کمکم کنه. به

 بهم کمک کنه متنفر بودم!  یکه کس نیا از
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 اخم گفتم:  با

 تونم برم. یخوام. خودم م یمن کمک نم -

موهاش زد و   یال ی. چنگدیکش یقابل تحمل بود. پوف کالفه ا ری براش غ یادیمن ز یحرف ها انگار
 گفت: 

 دونم؟  یکار کردم که خودم نم یمگه من چ ؟ یکن ی از من فرار م یفهمم چرا دار  یمن نم-

 !نیکم تنها باشم؛ هم  هیخوام  ی. من فقط مینکرد یتو کار -

 زد.  یپوزخند

 ! میتنها باش میبر با هم ای خواد تنها باشم. پس ب یآره، خودشه! منم دلم م-

 گم. یم  یمن دارم جد-

 ام. یمنم جد-

بدم چرا   حیبودم که بهش توض ی. خسته تر از اونمینزد یکدوم حرف چیسکوت برقرار شد و ه نمونیب
 بود؟  یدادم؟ مگه اون ک یم حی رو توض یز یبهش چ  دیخواستم تنها باشم. اصال چرا با یم

 بشم. نشینکردم و قبول کردم سوار ماش یمخالفت 

 در رو بست.  تی که سوار بشم با عصبان نیعقب رو باز کردم اما قبل از ا در

 قدم به عقب برداشتم.  هیو   دمیترس

 ؟ یکن  یم یجور  نیچرا ا-

 . نیجلو بش   ایب-

 هم فشار دادم.  یهام رو محکم رو لب

 سوار شدم.  تیشاگرد رو باز کردم و با عصبان  یصندل  در
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حرف بزنم. اگه اون  ادیز ثمیخواست با م یرد و بدل نشد. واقعا دلم نم نمونیب  یحرف  چیراه ه یتو
 شد. یمن بوده قطعا برام گرون تموم م ریپرونده تقص یدزد دیفهم یم

 کجا رفت.  دمیشد. ازش نپرس ادهیراه کنار زد و پ وسط

 زل زدم. رونی دادم و به ب  هیتک شهیرو به ش سرم

 شد. نی سوار ماش  تزایبعد با دو تا جعبه پ قهیدق چند

 لبم نشست.  یرو  یچشمم بهشون افتاد ناخودآگاه لبخند تا

 دوست دارم؟  تزای پ یدونست  یاز کجا م-

 ابروش رو باال انداخت.  یزد دو تا  ی که داشت کمربندش رو م یحال  در

 دوست نداشته باشه! تزایکه پ هیخانوم، ک اناید دینفرما-

 کردم و گفتم اشتها ندارم.  یلب تشکر  ریز

 رو روشن کرد و راه افتاد. نیبگه ماش یز یکه چ نیا بدون

پشتش  نهیتنگ شده داشت از آ یشد. با چشم ها ادیز ی لیخ  نیسرعت ماش  هویافکارم بودم که  غرق
 کرد.  یرو نگاه م

 زل زدم. شی رخ عصب م یباز به ن مهیدهن ن با

 کن.  یشده؟ آروم رانندگ  یچ-

 نگو.  یز ی چ س،یه-

 ؟ یچ-

  نیبه ماش نهیبه خون نشسته داشت از آ یتر کرد. با چشم ها شی پدال گاز ب  یفشار پاش رو رو هوی
 کرد. ینگاه م یپشت

 شده؟  یخب بگو چ -
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 کنن. یم بمونیدارن تعق-

 ؟یواسه چ-

 شه!  یاالن مشخص م-

 زدم.   ینم کیبودم و از ترس ج  دهیچسب یصندل   یکرد که به پشت ی م یتند رانندگ اونقدر

 

 .دمیفهم  یگفت که نم یلب م  ریز  ییها زی چ تی هم رفته بود و با عصبان یتو ثمیم یها اخم

  یحرکت جلو هیبا  ثمیهمچنان دنبالمون بود. م یپشت  ن ی. ماشدیچی پ یجاده خاک هی یسرعت تو به
 و نگه داشت. دیچ یپ  نیاون ماش

 شد.  ادهیرو زود باز کرد و پ  کمربندش

 نکردم.  یو حرکت  سادمیوا  نیهمون جا کنار ماش یشدم ول  ادهیهم پشت سرش پ  من

  نی. به ماشدیکش  رونی حرکت اون رو ب  هیاون مرد گرفت و با  قهیباز کرد،  ت ی در رو با عصبان ثمیم
 بود سرش داد زد. دهیاش رو چسب قهیو همون طور که سفت  دشیکوب

 ؟ یکن یم بمونی تعق یدار  یواسه چ-

شده بود و   ادیز یل یخ ثمیم ی کرد. انگار فشار دست ها ینگفت و فقط داشت تقال م  یز یچ مرد
 کرد. ی داشت اون رو خفه م

 حرف بزن تا دندون هات رو تو دهنت خورد نکردم!-

 رفتم.  ی. داشتم راهم رو مستمیمن دنبال تو ن-

 بلند از قبل داد زد.  ییاش رو فشار داد و با صدا قهیمحکم تر  ثمیم

 ؟یهست  یدنبالمون. زود بگو دنبال چ یافتاد میدر اومد مارستانی که از ب یروغ نگو! درست موقعد-

 شد به زور گفت:  ی که داشت خفه م مرد
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 . یچ ی...هی...هیه-

 تو دهن اون مرد بکوبه که داد زدم:  یخواست مشت ثمیم

 کار رو نکن!  نینه، ا-

 شد.  نشیرو به عقب هل داد و سوار ماش ثمی حواسش به من پرت شد اون مرد با تمام قدرت م تا

اما اون مرد  ادیب  نیکرد پا  یم  دشیو تهد  دیکوب یم  نیماش شهیبه ش یمتوال یبا مشت ها ثمیم
 چشم بهم زدن فرار کرد. هی یتو

 شد.  لیتبد  کینقطه کوچ هیکه به  یرو دنبال کرد تا وقت  نیرفتن ماش  ش یبا نگاه عصبان  ثمیم

بود که موقع  یآدم ثمینگفت. م یچ چیبه خون نشسته نگام کرد. ه ی و با چشم ها برگشت
 بود.  بیاون لحظه برام عج  یانداخت. سکوتش تو یراه م دادیداد و ب تیعصبان 

 رو ازم و گفت:   شیعصب  نگاهش

 .نی تو ماش نیبش-

 . دیهم سوار شد و در رو کوب  ثمیسوار شدم. م یحرف چیه بدون

 نگفت.  یز ی کرد و چ یمکث

  یتونستم. احساس م ینم  یخواستم سر صحبت رو باهاش باز کنم ول یشدم و م رهیرخش خ  مین به
 آرامش قبل از طوفان بود.  ثم،ی کردم سکوت م

 . دیبه فرمون کوب یمشت هوی

  دمیفهم یمشتم بود. م یاون احمق االن تو یشانس! اگه حواسم رو پرت نکرده بود نیلعنت به ا-
 دنبال مائه! یواسه چ

  هیاصال شب یول  یس یتو پل یشه؟ نا سالمت یحل م یبا دعوا و کتک کار  یهمه چ یکن یچرا فکر م-
 ندازن. ی راه نم  یکتک کار  هیبا بق یخودی ها که ب سی . پل یستیها ن  سیپل

 رسه.  یرادمهر و آدم هاش نم سی هم دستم به رئ گهیاگه بخوام با روش تو جلو برم که تا صد سال د-
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 تو اشتباه... یول-

 بگم که... یز ی خورده. ممکنه چ  یلینگو. من اعصابم خ  یز ی لطفا چ-

  یکه باعث شده بودم اون مرد فرار کنه احساس شرمندگ نیو ادامه حرفش رو خورد. از ا دیکش یپوف
 تم.داش

 

دادم  حی بودن. ترج دهیبگم. انگار مغزم قفل کرده بود و همه کلمه ها از ذهنم پر  دیبا  یدونستم چ ینم
 نگم و سکوت کنم. یز یچ

 بود.  ختهیبه هم ر زیاون روز ها همه چ چقدر

 شدم.  ادهیکردم و پ  ی خداحافظ  ثمی. از ممید یدر خونه رس یچشم به هم زدن جلو هی یتو

 خونه نبود.  یتو کای در انداختم و وارد خونه شدم. چراغ ها خاموش بودن و ظاهرا ال یرو تو دیکل

که  نیوقت بدون ا چیه  کای. الگوشه پرتشون کردم. نگران بودم هیدر آوردم و  ی هام رو با کالفگ لباس 
 رفت.   ینم ییبه من بگه جا یز یچ

شد.  ی ذهنم مرور م یبود تو که اون روز بهم زده ییخواست بهش زنگ بزنم اما حرف ها یم دلم
رو بعد از    یکه انتظار نداشتم جواب بده گوش نیدست از غرور برداشتم و دوباره بهش زنگ زدم. با ا

 چند تا بوق برداشت. 

 سرد و خسته بود. صداش

 بله؟ -

 ؟ یی. کجایالو ال-

 . رونی ب-

 بود.  یاون همه سرد برخورد کردنش با من چ لیدل  دمیفهم ی کردم. واقعا نم یمکث
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 هینگم. چون بغضم در حال شکستن بود. فقط  یز یدادم چ  حیحرف واسه زدن داشتم اما ترج  یکل
 کنه. ریتونست اشکم رو سراز یم کای از طرف ال گهیکلمه د

 اومد گفتم:  یکه انگار از ته چاه در م ییصدا با

 باشه. -

موندم. با تمام   رهیدستم خ یتو  یحرکت به گوش  یطع کرد. ب رو ق  یبگه گوش یز یکه چ نیا بدون
حرکت   هیرو با  زی م یرو یها لهی. تمام وسداد زدم  تی دستم فشردم و از عصبان  یرو تو یوجودم گوش 

 . ختمیر نی زم یرو

 اشک هام دست خودم نبود.  اریدست هام گرفتم. اخت نی تختم نشستم و سرم رو ب یرو

از خودم بدم   یل یاومد، اون لحظه هم خ یکردن بدم م یم هیگر یز یکه سر هر چ ییاز آدم ها شهیهم
 ! ادی ز یل یاومد؛ خ یم

... 

زنگ زدم اما برنداشت. به حسام هم زنگ زدم اما  کایسه صبح بود. دوباره به ال کینزد ساعت
 خاموش بود.   شیگوش

 . دمیلرز یاز اندازه سرد شده بود. داشتم م شیاطراف ب  یکردم دما  یم  احساس

اتاقش چرخوندم.   یو چشمم رو تو  سادمیدر وا یرفتم و درش رو باز کردم. جلو  کای سمت اتاق ال به
 کرد.  یم تمی اذ شیخال   یچقدر جا

تپش   جانیاز ذوق و ه  دمیچارچوب در د یرو تو کایال یدر چرخونده شد. وقت  ی تو دیلحظه کل همون
 قلبم اوج گرفت. 

 

 گفتم:  یرو فراموش کردم و با خوش حال ر یاخ  یلحظه تموم اتفاق ها کی یبرا

 سالم!-
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 آشپزخونه رفتم. یداد و به سمت آشپزخونه رفت. دنبالش تو یلب سالم  ریز

 پس؟  ینگرانت بودم. کجا بود یل یخ-

 داره؟ یبودم. اشکال رونی ب-

 دهنم رو قورت دادم. آب

 . فقط نگران...ینه، چه اشکال -

 . یکن  یاز بس مثل مامان بزرگ ها باهام رفتار م یمن نباش! خستم کردانقدر نگران -

دونست با حرف هاش تا اون حد   یاگه م دی. شاکردنیم  کهیت  کهیقلبم رو ت  یهاش مثل خنجر  حرف
 زد.  یحرف نم یااون طور  گهیکرد د یم تمیاذ

 . ستین لیدل  یدونستم اون رفتار ب ی افتاده بود. م یاتفاق د یخسته بود، شا دیشا

 گفت.  ینم  یداشت ول  از یاون به کمکم ن دیازش بپرسم. شا خواستم

 شده؟  یز یچ کا،یال-

 نه.-

 ؟ یکن یرفتار م یطور  نیپس چرا ا-

 ؟ یچطور -

 احساس.  یسرد و ب -

 زد و نگاهش رو ازم گرفت.   یپوزخند

 .یبودم! تو متوجه نشد نیهم شهیمن هم-

  کایتونستم قبول کنم ال یخواب بود. نم کردم همه اون ها  یکرد. حس م  یم جمی هاش داشت گ  حرف
 عوض شده بود. ییهویاونقدر 

 .یعوض شد  یلیتو خ  کایال-
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 زد.  یبهم انداخت و لبخند کج  یآبش رو سر بکشه نگاه معنادار  وانیکه ل نیاز ا قبل

 بهم نگفته بود!  یکس یواقعا؟ ول -

 شناختم.   یکه من م ی ستین ییکا ی . همون الیعوض شد یل یآره، واقعا. تو خ-

 اپن گذاشت و گفت:  یرو رو وانی. ل دینفس سر کش هیآبش رو  وانیباال انداخت و ل یا شونه

  ینشونش نم  یشدم که قبال بودم ول  یبه همون آدم لی آره. من عوض شدم. تبد یراستش رو بخوا-
ودم باشم! خوام خ یکردم. االن م یخسته شدم. خسته شدم از بس نقش باز  گهیاالن د یدادم. ول
 . یواقع  یکایهمون ال

 تونستم قبول کنم. یهم واضح بود اما من نم  دیهاش برام گنگ و مبهم بود؛ شا حرف

  دهیچشم هاش د یتو یوقت بود رنگ محبت و دوست  یل یسردش دوختم. خ یرو به چشم ها نگاهم
 شد.  ینم

! فقط از من نخواه که عوض بشم. من یبر  یبذار  ی تون یم ادی دونم. اگه از من خوشت نم ینم-
 شم.  یو عوض هم نم  نمیهم

  یتو یلیمثل س یکی پشت سر اون  یکی  کای ال یاومد. انگار حرف ها نی پا هویاتاق   یکردم دما حس
  یکردم قلبم داشت مچاله م یحس م یول  دیرس  یمسخره به نظر م دیشدن. شا  یم دهیصورتم کوب

 شد.

 بودم. رهیحرکت بهش خ  یب

دونستم حرف زدن  ینگم. م  یز ی دادم چ حیگفتن داشتم اما ترج  یبرا یادی ز یکه حرف ها نیا با
 نداشت. یا دهیفا گهید

 لب گفت و از کنارم رد شد.  ری ز یر ی به خ شب

تونستن واکر رو محکم   یجون بودن و نم ی. دست هام سرد و ب سادمیهمون جا وا یا قهیدق چند
 . رنیبگ

 بود.  کایدو نفره من با ال  یاتاقم پر از عکس ها واریاتاقم شدم. د وارد
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  نیگذروندم. بهتر کای رو کنار ال  مینصف زندگ  دمیفهم ی کردم م  یهر وقت به گذشتم نگاه م راستش
رو ازم بخواد؟  لیاوا یتونست دوست  یکنار اون رقم خورده بود. حاال چطور م میزندگ   یخاطره ها
 بره؟   نیشبه از ب هی تیم یصم خواست اون همه یچطور م 

 

... 

 چیاتاقش بود. ه یهنوز تو کایال ی انداختم. ساعت از ده صبح گذشته ول یوار یبه ساعت د  ینگاه مین
 . دیخواب ی وقت تا اون موقع نم 

با خودم کلنجار رفتم باالخره به    یکه کل نی. بعد از اادی ب رونیخواست ب  ینم ی بود ول   داریهم ب دیشا
  دیاومد. شا ینم رونیخوشش ب   دیسمت اتاقش رفتم. دستم رو باال بردم در بزنم اما مردد بودم. شا

 . نهیخواست من رو بب  یدلش نم

 به در بزنم، در باز شد.  یکه تقه ا نیاز ا قبل

 انداختم.  نیآب دهنم رو قورت دادم و دستم رو پا  کایال دنید با

 چمدون داخل دستش ثابت موند. یرو نگاهم

 ه؟یچ گهید نیا-

 انجام بدم.  دیکم کار دارم که با هی. ستمین یمدت هیخوام بهت بگم. من   یم  یز یچ هی نی بب انا،ید-

 چه قدر؟  یعنیمدت؟  هی-

 تر! شیهم ب دی شا ایهفته.  هی دیشا-

 ؟ی دار  یچه کار  ؟یبر  یخوا  یهفته؟ کجا م  هی-

 زد گفت:  ی توش موج م  یو کالفگ  تیکه عصبان  یلحن با

خوام   یدونم کجاست. م یزده. نم بشیغ  ست،ی! حسام چند هفته نیدیبازم که از اون سوال ها پرس-
 مدت تنها باشم. هی
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 . دمیتعجب پرس  با

 زده؟  بشی غ یحسام!؟ از ک-

 نگفت.  یز یباال انداخت و چ یا شونه

 گفتم: دیدوختم. با ترد نیرو ازش گرفتم و به زم نگاهم

 باشه. فقط... -

 ؟ یفقط چ-

 . ای زود تر ب-

 . خدافظ.ستی دست من ن-

 گذاشت. زی م یها رو رو  دی. کل سادیدر خونه وا ی کنارم رد شد و جلو از

 داشته باشم. یاز یبهشون ن گهیکنم د  یفکر نم-

 اما...-

 . دیانداخت و وسط حرفم پر شیبه ساعت مچ ینگاه مین

 شده. خدافظ.  رمید یل یخ-

 رفت و در رو پشت سرش بست.   یمعطل چیبدون ه و

 بودم. سادهیبه در وا رهیجا خ  همون

کردم.    یم ییاحساس تنها ی ل یشدم. خ رهی نقطه نامعلوم خ هیمبل نشستم و ساعت ها به  یرو
 بودم! نی کره زم یآدم رو نیکردم تنها تر یاحساس م 

 شده بود. کیدونم ساعت چند بود اما آفتاب غروب کرده و خونه تار ینم

هام   ییبا همه تنها ییکرد. اون تنها یبودم اما اون بار فرق م ییو تنها یک یکه عاشق تار نیا با
 کرد.  یدور گردنم حلقه شده بود و داشت خفم م یمتفاوت بود. انگار مثل طناب 
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 گهینخوردم. د یتکون  چیخونه رو شکست. از جام بلند نشدم. ه  نیسکوت سنگ فونیزنگ آ یصدا
 برام مهم نبود. یچ چیه

 اومد. یاز پشت در م  ثمی م یبه در خورد. صدا یبعد تقه ا قهیدق چند

 ؟یخونه ا انا،ید انا،ید-

 .نم یرو بب یخواست کس   یندادم. دلم نم  یجواب

 کرد و گفت:  یطوالن مکث

 . لطفا در رو باز کن کار ت دارم.یدونم خونه ا یم-

 موند. یکردم تا خود صبح همون جا م  یلجباز بود و اگه در رو باز نم یل یخ  ثمیدونستم م یم

که نگاش کنم   نیزور از جام بلند شدم و سالنه سالنه به سمت در رفتم. در رو باز کردم و بدون ا به
 . نمیدوباره سر جام برگشتم تا بش

 که؟ی ارجا چرا انقدر ت  نیا-

 رخم زل زد. میرو روشن کرد. با تعجب به ن  المپ

 تو چرا چشم هات انقدر گود رفته؟-

 موهام رو کنار بزنه اما دستش رو پس زدم.  خواست

 . ستین میزی من خوبم. چ-

 و سوال بود. یپر از نگران  نگاهش

 زنه!  یم خیجا چرا انقدر سرده؟ آدم  نیا-

 رفت و روشنش کرد.  یسمت بخار  به

 کرد و گفت:  یتک سرفه ا ینسبتا طوالن یاز مکث  بعد

 کجاست؟  کایال-
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 دونم. ینم-

 رو باز کرد و گفت:   خچالی

 شه؟  ینم  دایواسه خوردن پ یز ی جا چ نیا-

 

 رو بست و به سمتم برگشت. خچالی در

 غذا... رونیزنم از ب  ی. زنگ میات مشخصه غذا نخورد افهیتو هم از ق-

 ممنون.  رم،یمن س-

که   فتمینمونده بود تا ب یز یلحظه تعادلم رو از دست دادم. چ هیبلند بشم تا به اتاقم برم اما  خواستم
 دستم رو گرفت. ثمیم

 انا؟ ید یتو خوب-

 رفت.   یم یاهیسرم گذاشتم. انگار همه جا رو به س یرو رو دستم

 . ستین  میزیآره خوبم. چ-

 دکتر؟  میبر یخوا ی. میا یخوب به نظر نم   یول-

 رو تکون دادم.  دستم

 نه نه. من خوبم. -

 ؟ یمطمئن -

 آره. -

 باال انداخت.  یا شونه

  ادمیکال  دمت یحال د  نیبا ا یوقت یخبر خوب بدم ول  ه یبرم. اومده بودم بهت  دیمن با گهیخب د-
 رفت. 
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 زدم.   یپوزخند

 هم وجود داره؟ یمگه خبر خوب -

 .میکرد   ریکه ما سحر رو دستگ نهیآره. خبر خوب ا-

 خب خوبه.-

  میکن یکار  دی . فقط بامیکن ریکل باندشون رو دستگ میتون یم گهیتا چند روز د یعن ی نی! اهیخوبه؟ عال-
 !نیدختر اعتراف کنه؛ هم نیا

 . دوارمیام-

 دفعه محو شد. کیصورتش   یتو یخوش حال   تمام

 .یاز خودت نشون بد یواکنش هی انتظار داشتم حداقل -

 .دمیبهش توپ   تیرو باال آوردم و با عصبان  سرم

جا برم. دلم   نیاز ا یخواد چند روز  ی! خستم. دلم مست یبرام مهم ن  یچیه گهید ه؟یچ یدون  یم-
 . نمیرو هم ندارم که بب  ی. البته کسنمیرو بب یخواد کس  ینم

 ترکم کرده.  کا ی تو کماست. ال الدیم

وارد اتاقم بشم که از پشت بازوم رو گرفت. برگشتم و باهاش چشم تو چشم شدم. با نگاه   خواستم
 کرد. یبه وجودم نفوذ م   یبی چشم هاش حس عج یکردن تو

 به دستش که بازوم رو گرفته بود انداختم و گفتم:  ینگاه

 ؟ یکن  یم یجور  نیچرا ا-

 و مشکوکانه گفت: کرد  کیقدم عقب رفت. چشم هاش رو بار هیرو ول کرد و  دستم

 انا؟ یتو چته د-

 کردم.  یخنده ا تک
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 من؟ من خوبم. باور کن.-

 اما من نگرانتم. -

 . لطفا نگرانم نباش. ستمین  یمن آدم خوب یکن  یاونقدر ها هم که فکرش رو م-

 ...یهست یطور  نیبگم...واسه من که ا یدونم چطور  ی...نم یعنی. یفرق دار  هیچرا، تو با بق -

. آره من دیکه پرونده رو از اتاقت دزد میرو برات روشن بکنم. من همون کس یز یچ هیپس بذار -
 رو به باد داد. آره من همونم. یبود  دهیمدت کش نیا یرو که تو تو  ییکه تمام زحمت ها میهمون

 باز بهم زل زد. مهیشاخ در آورده بود. با دهن ن انگار

 کار...  یتو...تو...چ-

 د. کر یخنده ا تک

 ! یکن  یم یشوخ -

 .میدیکل نقشه اش رو با هم چ چون یبپرس کای از ال یبر  یتون ی. ممینه. کامال جد-

 رو به چپ و راست تکون داد.  سرش

 کنم.  یاما...اما من باور نم -

 . یقبولش کن دی. باتهیواقع هی نیا-

 خودش رو به خشم داد. یمحو شد و جا هوی چشم هاش  ینگفت. اکن آرامش تو یچیه

به هم   یدندون ها نی. از بدنیلرز یم شی نیب یکه پره ها دیکش ینفس م تی با عصبان  چنان
 فشردش گفت: 

 ! یاحمق هیتو -

احمق به  هی گفت. من  یهم فشار دادم. حق داشت اون حرف رو بزنه و راست هم م یهام رو رو پلک
 تمام معنا بودم! 
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که حس کردم صداش گوش هام رو سوراخ   دیسرش چنان کوب رفت و در رو پشت یمعطل  چیه بدون
 کرد.

دادم؟ چرا تمام فکر و ذکرم   یجلوه م یدونستم چه مرگم شده بود. چرا داشتم خودم رو آدم بد ینم
 بود؟   کای ال ریدرگ

 

... 

که   یتختم نشستم و در حال   یفنر رو نی. عدمیاز خواب پر شهیبرخورد سنگ به ش  یشب با صدا مهین
شب بهم   یک یپرده رو کنار زدم اما تار عیشدم. بلند شدم و سر رهی زدم به پنجره اتاق خ ینفس نفس م

 . نمیرو بب  یز یداد چ یاجازه نم 

 !گهید بیاتفاق عج   هیزد. باز هم رعد و برق و  یو رعد و برق م دی بار یم یدیشد بارون

 یشد. انگار شهر تو ینم دهی د زیچ چیبه صورتم برخورد کرد. ه یپنجره رو باز کردم. باد سرد در
 بود. دهی خواب یک یسکوت و تار

 توهم زده بودم. دیدادم. شا هیپنجره رو بستم و بهش تک  در

تونستم.  ینم  یکردم نفس بکشم ول  یقلبم گذاشتم و سع یکردم. دستم رو رو یم یخفگ   احساس
 اتاق نبود.  یتو  یژن یاکس چیانگار ه

 قدم بزنم.  یبرم و کم رونی خواست ب یاومدم. دلم م رونی اتاقم ب از

  یرفتم. هوا سرد بود و بارون شر شر م رونیاز خونه ب  دیو بعد از برداشتن کل  دمیرو پوش شرتمیسو
 . دیبار

 خواست به خونه برگردم.  یدلم نم ی شده بودم ول دهیبارون مثل موش آبکش ریز

کردم. تک تک اون فکر ها مثل   یفکر م ری اخ یهدف در حال قدم زدن بودم و به تمام اتفاق ها یب
 شدن.  یبدن خسته ام زده م  یبودن که رو یر یزنج 
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داشت   یز ی چ هیو خلوت بود اما   کیشد. تار ینم دهیدراز که انتهاش د یکوچه شدم. کوچه ا هی وارد
 کرد.  یش مکه من رو جذب خود

کدوم روشن نبود و کوچه  چیچراغ ه یکه اون جا پر از خونه بود ول  نیوارد کوچه شدم. با ا  اری اخت یب
 بود.  دهیخواب ین یسکوت سنگ یتو

 . بن بست بود.دمیقدر رفتم که به آخرش رس اون

  هیمن هم  یراهم رو گرفته بود زل زدم. انگار زندگ یکه جلو  یوار یو به د سادمیهمون جا وا یمدت
ذاشت    یخوب رو گرفته بود و نم یها و اتفاق ها  یتموم خوش یکه جلو یوار یداشت؛ د وارید
 .نمشونی بب

قبل   یانایبعد از مرگ مامانم که انگار بعد از رفتنش د دیشده بودم، شا یاون جور  یدونستم از ک  ینم
هم بعد از رفتن   دیشا اید از رفتن پدرم که من رو تنها ولم کرد و رفت بع دیرو هم با خودش برد، شا

اون هم ترکم  یولبه هم وابسته بود  مونیوقت مثلش رو نداشتم و تموم زندگ   چیکه ه یدوست کا،یال
 کرد.

 شدم.  یقبل نم  یانایوقت د چی ه گهیبود که د نیدونستم ا یکه م یز یدونستم! تنها چ ینم واقعا

ها بلند بلند   وونهیشدم. دست هام رو باز کردم و با تمام قدرتم داد زدم. مثل د  یداشتم منفجر م  انگار
رفته بود! دوباره با تمام قدرتم داد زدم. چه حس   ادمی  دنیبودم که خند دهی. اون قدر نخند دمیخند
 . یبود! حس خال و پوچ  یخوب

  ینم تیاهم  زی چ چیکردم به ه ی تظاهر مطور نبود.  نیا یول  ستیبرام مهم ن   یز یکردم چ  یم  تظاهر
که  ییدادم. به تمام آدم ها یم  ت یهم اهم ادیز  یلیدادم، خ یم تیطور نبود. من اهم نیا یدم ول
  فکرمن رو رها کرد و رفت  شیکه چند سال پ یدادم. به پدر  یم تیکردن و رفتن هم اهم انتی بهم خ

دادم. آره،  ی م تیترکم کرد هم اهم لیرحمانه قلبم رو شکست و بدون دل یکه ب یکردم. به دوست یم
 احمق به تمام معنا بودم!  هیگفت. من  یراست م  ثمیم

کردم   یبود که توش موفق نبودم. تظاهر م یدر حال تظاهر کردن بودم و اون تنها کار  میزندگ تمام
 بودم.  یبه شدت احساسات یکردم احساسات پوچن ول ینبودم. تظاهر م یام ول  یدختر محکم 
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برگشتم و  دمیلرز  یکه از سرما م یصورتم رو کنار زدم. در حال   یبارون رو یپشت دستم قطره ها با
 اراده بودن. یگشتم. قدم هام سست و ب  یبه خونه بر م دیبه پشت سرم انداختم. با ینگاه

 .دی چی داخل کوچه پ یمرد هوی شدم که  یم کیبه سر کوچه نزد  داشتم

 .میبود سادهیهم وا یشدم. درست با فاصله کم رو به رو خکوبیم سرجام

 کرد. یم ییصورتش خودنما  یرو یدود نکیبود و ع دهیپوش یبلند کت

کنار صورتش خورد. ترس تمام وجودم رو فرا  یتر که به صورتش دقت کردم چشمم به سوختگ شیب
 دنبالم بود.  یدود نکی با ع شهیکه هم یگرفت. اون خودش بود! همون مرد

افتاد کوچه  ادمیقدم با ترس به عقب برداشتم تا فرار کنم اما تازه  هیدهنم رو با ترس قورت دادم.  آب
 بن بست بود. 

تونستم بدوم. برگشتم و  یکرد و نم ی. دو قدم به سمتم برداشت. پام درد مدمیاضطراب لبم رو گز با
 تونستم. انگار دهنم قفل شده بود.  ینم  یخواستم داد بزنم ول ی. مدمیلنگ لنگان به عقب دو 

داشتم  لیدل  یدونستم چرا ب ینه. نم ای اومد  یدنبالم م نم یجرئت نداشتم سرم رو بچرخونم تا بب  یحت
 فرار نبود.   یبرا  یدونستم راه یکه م نیبا ا دمیدو یم

 جلوم نگاه کردم.   واریو به د سادمیوا دم یآخر کوچه که رس به

لبش آروم داشت به سمتم  یرو  یو با وحشت پشت سرم رو نگاه کردم. مرد با لبخند مرموز  برگشتم
 تر به خودم بلرزم.  شیشد ب  یزد باعث م  یم ی که هر از گاه  یداشت. رعد و برق  یقدم بر م 

. انگار از  دمیپشتم چسب واری. نفس نفس زنان به ددیقدم رس هیاصلمون به چشم به هم زدن ف هی یتو
 برد.  یترسم لذت م دنید

 . دمیبار صداش رو شن   نیاول یبرا

 نداشته باشم.  یدم باهات کار  یقول م یگم انجام بد یرو که بهت م  یاگه کار -

 . دمید یم نکشیع شهیشدم. انعکاس صورت وحشت زده ام رو از ش رهی ترس بهش خ با
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 گفتم:  یلرزون یصدا با

 خوا...  یم ی...چیچ-

 گذاشت.  شی ن یب یرو رو انگشتش

 نگو. فقط گوش بده.  یچ ی! هسیه-

کردم ستون   یبودم که احساس م دهیپشتم چسب واریبه د  یدهنم رو با ترس قورت دادم. طور  آب
 . دیکش یم ری فقراتم ت

 پرونده بود.  هیتر شب شی بود. ب یاون چ  دمینفهم  یک یتار یدر آورد. تو یز یچ ه یداخل کتش  بیج از

  یکه گمش کرد یپرونده است. همون پرونده ا نی. اهیچ نیذهنته که ا یسوال تو نیدونم االن ا یم-
 چنگ منه! ی. االن تویو دنبالش 

 

تونستم تکون بخورم.   یکه با تعجب ادغام شده بود تمام وجودم رو فرا گرفت. نم   یترس احساس
 شد. یتر م شی تر و ب شی پشتم هر لحظه ب  واریفشار انگشت هام به د

 زد.  یز ی تمسخر آم  پوزخند

تا ازم   یقدرت رو ندار  نیا یتو حت  یدرست جلوته. ول  یهمه مدت دنبالش نیکه ا یز یچ  ؟ینی ب یم-
 .شی ریبگ

 زد. یم رونی . چشم هام داشت از حدقه بچشم هام پاره کرد  یرو جلو  پرونده

 زد.  یکج  لبخند

 ! یبکن یغلط  چیه یتون  یو نم یفی دختر ضع هیتو  ؟یفی از اندازه ضع شی ب  یل یخ  یکن  یفکر نم-

 گوشم کرد و آهسته گفت:  کیرو عقب داد. سرش رو نزد نکشینوک انگشت ع  با

. هم به نفع توئه هم به نفع دوستت یکن یبا ما همکار   دیدرست بشه با زی همه چ یخوا یاگه م-
 . یکن  یبا ما همکار   دیدوستت زنده بمونه با یخوا  ی. اگه مکایال
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از دست رفته ام  یروی گوش هام شروع به زنگ زدن کردن. انگار تمام قدرت و ن کایاسم ال دنیشن  با
 اد زدم. دوباره به جسمم برگشت. دست هام رو مشت کردم و د

 ؟ یکرد دمیو تهد یکه به من زنگ زد یپس اون روز هم تو بود-

 دوباره داد زدم. دمیلبش رو د یپوزخند مسخره رو یوقت

 کجاست؟  کایال-

 کرد.  یداشت گوش هام رو سوراخ م یخنده ها یکرد. صدا دنیبلند شروع به خند یصدا با

 زد گفت:  یکه هنوز خنده توش موج م یبا لحن قهیاز چند دق بعد

 ؟ی کرد  یو رو نم یبچه کوچولو؟ پس تو هم زبون داشت یدفعه زبون در آورد هیشد که  یچ-

اطرافمون رو   ین یبهش زد. بالفاصله دود سنگ یق یرو روشن کرد و پک عم  گارشی قدم عقب رفت. س هی
 احاطه کرد. 

 دوستت کجاست؟ برات مهمه؟  ی بدون  یخوا  یواقعا م-

 کم بشه... کای مو از سر ال هیمو... فقط  هیعلومه که برام مهمه! اگه م-

 بچه جون!  یحرف ها هست نی تر از ا  فی. تو ضعیبکن یکار  یتون  ینم  یعنی  ؛یکن  ینم  یکار  چیه-

 انداخت.  نی زم یرو رو  گارشیس یا گهیاز پک د بعد

فراموش   دی . نبایدم تا خوب فکر هاتو بکن یو چهار ساعت بهت وقت م  ستیانتخابت رو بکن. من ب-
 تو وابسته است. میبه تصم  کای که جون ال یکن

 رو مشتش کردم. دستم

 کنم.  یشما باز نم  یها یکثافت کار  یوقت پام رو تو چیمن ه-

 باال انداخت.  یا شونه

 کنم.  یم  قطع خی خودت از ب  یچشم ها  یشم گردن دوستت رو جلو یپس مجبور م-
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زد که انگار از   ی حرف م یافتادم. اون مرد طور  دمید یکابوس هام م  یکه تو یصحنه ا ادیلحظه  هی
 من خبر داشت.  یکابوس ها

نازکش به   یشد. فقط لب ها  ینم دهیهم د نکشیع  گهیکه د ی. اون قدر دی رو جلو تر کش کالهش
 بود.  انی نما شی شگیهمراه پوزخند هم

کوتاه و مطمئن   یکتش فرو برد و برگشت. با قدم ها بی ج یدست هاش رو تو یاز مکث طوالن  بعد
 کوچه رو ترک کرد. 

کرد. چند تا عطسه    یتر م شیتر و ب شی شده بود. لرزش تنم هر لحظه ب سی بارون خ   ریبدنم ز تمام
 . سادمیوا نهیپشت سر هم کردم و دست به س

 وحشتناک اون جا رو تحمل کنم.   یفضاتونستم  یرفتم. نم  یاز اون جا م دیبا

 شد. ی ذهنم تکرار م  یاون مرد مدام تو یها حرف

 《کنم.  یقطع م خیخودت از ب یچشم ها یشم گردن دوستت رو جلو  یمجبور م پس》

قرار   ینشدم و دوباره بهش زنگ زدم. ب  دیزنگ زدم اما برنداشت. نا ام کایرو در آوردم و به ال میگوش
 کردم:  یلب تکرار م  ری بودم و ز

 تو رو خدا بردار!  ،یال-

 آوردم.  نی رو پا یگوش  یدیباز هم با نا ام اما

 

 .دمیبخش  یوقت خودم رو نم چیافتاد وگرنه ه یم  کا یال یبرا ی اتفاق دینبا

ذاشت صفحه   یچشم هام جمع شده بود و نم  یاما اشک تو رمیخواستم شماره اش رو دوباره بگ  یم
 . نمیرو واضح بب  یگوش

رو    کایشده بودن رو کنار زدم و شماره ال یبارون که با هم قاط یپشت دستم اشک هام و قطره ها با
 بار گرفتم. نیواسه چندم
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رو برداره. بعد از  یکردم تا گوش  یلب دعا م ری. زدی چی پ یگوشم م یتو یتکرار  یبوق ها یصدا
 آوردم.  نیپا یدیرو با نا ام یو گوش  دمیکش ی آه هیگذشت چند ثان 

بود زل زدم. با انگشت شستم گونه اش رو نوازش   کای که عکس دو نفره ام با ال میبک گراند گوش به
 کردم. 

 کردم.  یذهنم مرور م یتو  یکی  یکی رو  میکه با هم ساخته بود ییخاطره ها تموم

کنم اون  یبه خاطره هامون فکر م ی کردم وقت یوقت فکر نم   چیلب هام نشست. ه یرو  یتلخ  لبخند
 و کالفه باشم. ختهیقدر به هم ر

احساس سر درد و لرزش   دمیبه خونه رس یتا خونه برگشتم. وقت ادهیاون اطراف نبود. پ ین یماش چیه
 کردم.  یسوخت و مکرر سرفه م یداشتم. گلوم م یتر  شیب

 کرد. یم  ینیشونه هام سنگ یرو یز یچ هی انگار

حوصله نداشتم  یشده بودن. گشنم بود ول نیسنگ یلی مبل افتادم. پلک هام خ یو کوفته رو خسته
 هم گذاشتم و بالفاصله خوابم برد.  یغذا بخورم. پلک هام رو رو

... 

 یم دهیبدنم د  یتو یضیمر یاز جام بلند شدم. تمام عالمت ها یدیشد یشب با احساس تشنگ مهین
با شالق به   یک ی . انگار دیکش یم  ری نستم تکونش بدم. کمرم تتو یشد. گردنم خشک شده بود و نم 

 پشت کمرم زده بود. 

چشم هام رو بسته بودم داشتم  ی. از وقتختمیآب واسه خودم ر وانیل هیاز جام بلند شدم و  یسخت به
 . یشگیو هم ی تکرار  ی. همون کابوس هادمید یکابوس م 

 زنگ زدم.  کایرو برداشتم و دوباره به ال میگوش

 بله؟ -

شد جواب بده. انگار تمام کلمه ها از ذهنم فرار کرده بودن.   ی. باورم نمدیصداش رنگم پر دنیشن  با
 واسه گفتن درست کنم. یگشتم تا جمله ا یدنبال کلمه ها م
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 !یخوا ی م یلطفا بگو چ  اناید-

بود که  یهمون کس تونستم رهاش کنم. اون یکه رفتارش تند و زننده شده بود اما من نم نیا با
 کرد.  ینم  یهوام رو داشت و پشتم رو خال شهیهم

 کردم صدام رو صاف کردم.  یتک سرفه ا با

 .نمت یبب   دی...من بایال-

 کرد.  یخنده ا تک

 وقت شب؟  نیا-

 داشته باشه. من واقعا حالم بده. یکنم فرق   یفکر نم-

 . یش  یم درست ی! بخواب الی خ یبه چرت و پرت گفتن! ب  یبازم که شروع کرد-

 کردم تا صدام نلرزه. یرو قورت دادم و سع بغضم

 !یمن واقعا حالم بده ال یول-

بگم چون بغضم   یز یتونستم چ ی. من نم دیکه انگار هزار سال طول کش ی. مکثمیمکث کرد جفتمون
 گفتن نداشت.  یبرا ی داد و اون هم حرف یبهم اجازه حرف زدن نم 

 رو شکست و گفت:  نمونیب  نیسکوت سنگ کایال

 .میرفت یکه با هم م  یشگیپارک هم ایباشه. فردا ساعت دو ب -

 خوبه. -

 برم. خدافظ. دیبا گهیمن د-

شده بود! من و  هیو پنج ثان  قهیمکالمه مون انداختم. فقط دو دق میبه تا یرو قطع کردم. نگاه یگوش
 .میزد  یکم تر از دو ساعت حرف نم میزد یبه هم زنگ م یوقت  کایال
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  یداد اما نم یداشت عذابم م  کای بود. ال لشیدل یب یکرد رفتار ها  یم تمیکه اذ یز یچ  نیتر شیب
 باشم.  تیاهم یتونستم نسبت بهش ب  یمن نم  یکرد. از طرف  یاون کار رو م یچ یدونستم برا

 کس رو نداشتم. چیبه جز اون ه من

 دست هام گرفتم. نی خوردم و سرم رو ب  یمسکن قرص

 

... 

 . دمیسبز رو کش  کونی آ یمعطل چیبدون ه  کایاسم ال دنید با

 ؟ ییکجا ،یال-

 همچنان سرد بود. لحنش

 .میفروش  تزایهمون پارک، کنار پ  یمن جلو-

 .دمی رو د  کای لحظه چشمم رو چرخوندم و ال همون

 . دمتیآهان. آره د-

لبم کم کم  ینشون نداد. لبخند رو یواکنش یول  دیرو از دور براش تکون دادم. اون هم من رو د دستم
 ها فکر نکنم و به سمتش برم.  زیکردم به اون چ یمحو شد. سع

نبود و   یشگی مثل هم ششیکرده بود. آرا ریی تغ ی اش کم افهی. ق سادمیتر رفتم و رو به روش وا جلو
  یلباس نم یوقت اون طور  چیبود. ه دهیپوش یبلند و دستکش مشک یچرم یشده بود. پالتو ظیغل

 . دیپوش

 زدم و گفتم: یزورک   لبخند

 ؟ یخوب -

 شه.  ینم نیآره. بهتر از ا-
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 رو آروم تکون دادم. سرم

 م؟ ینی شه بش یم-

 نفر از پشت صدام زد.  هیلحظه  همون

 واسه شماست؟   نیخانوم، اون ماش دیببخش-

 .سادنیوا  نمیدو نفر کنار ماش دمیو د برگشتم

 آره مال منه. -

 . نیرو بردار نتونی. لطفا ماشنی پارک کن دیجا نبااون -

 . زود بر...هیمن کارم فور-

 . نیشه خانوم. لطفا جا به جاش کن  ینم-

 کرد برم و جا به جاش کنم. یدوختم که با ابرو بهم اشاره م کایرو از اون ها گرفتم به ال نگاهم

 گذاشتم. کایشونه ال یهام رو فشار دادم. دستم رو رو قهی و شق  دمیکش یپوف

 . امیمن االن م-

 برم.  دیچون کار دارم و با ایزود ب -

  یکه انگار از ته چاه در م ییگفت. با صدا یدونستم که دروغ م  یبهش انداختم. م یمعنادار  نگاه
 گفتم. یاومد باشه ا

 اون طرف تر پارکش کردم.  یرفتم و کم نم یبه سمت ماش  عیسر

چند نفر   ی. سرم رو با وحشت چرخوندم و با ناباور دمیرو شن  یبلند غی ج یبشم صدا ادهیخواستم پ تا
 کردن.  یم  نیموزی رو به زور وارد ل کایکه داشتن ال دمیرو اون طرف جاده د

فشار   نیرو به سمت پا  کای حرکت سر ال هیگذاشته بود، با  کایدهن ال یاز اون ها دستش رو رو یکی
 به سرعت از اون جا دور شد.  نی انداخت. ماش نیداد و اون رو به زور تو ماش
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 .دمیکش یخفه ا  غیدهنم گذاشتم و ج یرو رو دستم

 از جاش کنده شد. نیپدال گاز فشار دادم که ماش  یباز رو بستم و پام رو چنان رو مهیدر ن  عیسر

من   یزدن. اما برا یاومدن همشون بوق م یکه از جلو م ییها نی رفتم و ماش ی خالف جهت م داشتم
 داشتم. یبر نم یکنار  نیموزیمهم نبود. چشم از ل

  کا ی به جز ال  یچ یاون لحظه ه یول  دمیترس  یم  ادیتر کردم. از سرعت ز شی پدال گاز ب یپام رو رو فشار
 برام مهم نبود. 

 به فرمون زدم.  یکم از من جلو تر بودن. مشت هی. اون ها میدیمشترک رس ابونیخ هی به

 ! یلعنت-

  کیکردم پدال در حال کنده شدن بود. بهش نزد یپدال گاز فشار دادم که حس م یقدر پام رو رو اون
 کنارش بودم.  قایتر شدم و دق

  یشهامت به خرج م دیدهنم رو قورت دادم و داشبورت رو باز کردم. با ترس تفنگ رو برداشتم. با آب
 بود. کایکه برام مهم بود جون ال  یز ی دم. تنها چدا

 گفت:  یبلند یداد و با صدا نیپا یرو کم شهی شاگرد نشسته بود ش  یصندل   یکه رو یکس

 ؟یمسابقه حاضر  هیواسه -

کردم   یسع  یدست سخت بود ول  هیآوردم و به سمتش گرفتم. کنترل کردن فرمون با  رونیرو ب  تفنگ
 کرد. ی م ین یدست هام سنگ  یاره شروع شده بود و تفنگ تومسلط باشم. لرزش دست هام دوب

 

 تمام قدرتم داد زدم.  با

 ذارم.  یپست فطرت ها وگرنه زندتون نم نینداشته باش کا ی به ال یکار -

 . دیلرز یدستم م یتو تفنگ

 کرد. دنیمرد بلند بلند شروع به خند اون
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 ؟ یکن  یم دیاون وقت اون وقت ما رو تهد یر ی تفنگ رو درست بگ یتون یتو هنوز نم-

 شهیبه ش میگلوله از تفنگ خالص کردم که مستق هیماشه فشار دادم و  یانگشتم رو رو تی عصبان با
 بهش نخورد.  ی. از بدشانسدیخورد. مرد بالفاصله سرش رو دزد

 کرد. کیهام شل  کیتفنگش رو در آورد و به الست عیدوم رو خالص کنم که سر ریت خواستم

 چشم بهم زدن پنچر شدن و ازشون عقب موندم. هی یهام تو کیتا از الست دو

 داد زدم.  تی عصبان با

 شانس! لعنت!  نیلعنت با ا-

 شدن.  لی تبد کی نقطه کوچ ه یچشم به هم زدن به   هیشد که در عرض  ادی قدر سرعتشون ز اون

  ادمیشدم.  مونیزنگ بزنم اما پش ثمی رو در آوردم تا به م میرو کنار زدم. گوش ن یو ماش   دمیکش یپوف
 داشتم.  یبار باهاش چه رفتار  نیافتاد که آخر

کردم. از خودم متنفر بودم! من  ی و آسمون فحش نثار م  نی و به زم  دمیکوب میشون یدستم رو به پ کف
 .جز من نبود یها کس یو مقصر همه اون بدبخت فتهی به دردسر ب  کای باعث شدم تا ال

... 

  دیکردم. نبا یم یقرار طول و عرض اتاق رو ط  یب یکرد. با قدم ها یکم کم داشت غروب م دیخورش 
هام رو فشار   قهی. با دست هام شقادی ب کایسر ال  ییذاشتم وگرنه ممکن بود بال  یدست م یدست رو

 کنم. دایرو پ   کای راه چاره بودم تا ال هیدادم و دنبال  یم

بود اما  یکار احمقانه ا دیدونم شا یدستم بود. منتظر بودم تا هر لحظه زنگ بخوره. نم یتو میگوش
 زنن.   یدونستم که بهم زنگ م یگفت. م  یوقت بهم دروغ نم چیحسم ه

زدم. ناخودآگاه به سمت همون کوچه  رونیو از خونه ب   دمیهام پوش نیبلندم رو به همراه پوت  یبارون
 بودم.  دهیو در  ینکی رفتم که اون مرد ع یا

 نکرده بود و من توهم زده بودم. یر ییهم تغ دیکردم اون کوچه عوض شده بود. شا یم  احساس
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. نمینظر گرفتم. منتظر بودم تا اون مرد رو دوباره بب  ری و با نگاهم اطراف رو ز ستادمیکوچه ا سر
 اون دفعه من دنبالش بودم! شهیبرعکس هم 

 فش برگشتم. به طر عینفر از پشت صدام زد که سر هی

 اد؟ یاز من برم یخانوم، کمک-

 گردم.  یطرف صورتش هم سوخته م هیکه  یدود نکیمرد قد بلند با ع هیآ...من دنبال -

 رو تکون داد.  سرش

 . دمیاطراف ند نیرو ا  یکس  نیتا حاال همچ -

 .دمی رو به سمت خونه کش دم ینا ام  یکه برم. به ناچار قدم ها دیرس  یبه ذهنم نم یا گهید یجا

بودم   سادهی وا ابونیکرد. وسط خ ی م  ینیدوشم سنگ یرو میبودم. کوله پشت کای رو تو فکر ال  ریمس کل
  نکیازش ع یکه قبل دزد یدوختم؛ همون مغازه ا یفروش  نکیجونم رو به مغازه ع   یب یو نگاه ها

 . میدیخر

 . دیچی گوشم پ یتو کایاون لحظه ال یها حرف

 《کارآگاه ها نشدم! هیشب ست، یخوب ن نیا نه》

 لب هام نشست.   یرو  یتلخ  لبخند

 . سادمیوسط جاده وا دمیها به خودم اومدم و فهم نیمکرر ماش  یبوق ها یصدا با

 آورد و گفت:  رونی ب شهیاز راننده ها سرش رو از ش  یکی

 خانوم حواست کجاست؟ -

 ندادم و راهم رو ادامه دادم.  یتیاهم

سر درد و سوزش   شبیگوشه نشستم. مثل د هی ابونیو نداشتن. همون جا کنار ختحمل وزنم ر  پاهام
 گلو داشتم.
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راهشون رو   ستمیگدا ن دنیفهم  یکه م نینداختن، بعد از ا  یبهم م ینگاه می موقع رد شدن ن  مردم
رو از دست داده بودم و کم کم داشتم   زیهمه چ گهیرفتن. برام مهم نبود! من د  یو م دنیکش یم

 دادم. یخودم رو هم از دست م

  یافتاد ول نیزم یاز دستم رو میاز جام بلند شدم. کوله پشت یاز گذشت چند ساعت به سخت  بعد
 برداشتنش نداشتم. همون جا ولش کردم و  یبرا یتوان

 جونم رو به سمت خونه برداشتم. یکوتاه و ب  یها قدم

 بوده و جا گذاشتمش. میکوله پشت  یتو دیکل  دمیفهم  دمیرس  ساختمون که یجلو

 . دیچرخ یداشت دور سرم م ای شد. انگار دن  یهر لحظه داشت بد تر و بد تر م حالم

 سر خوردم.  نیدادم و آروم به سمت پا هیدر تک  به

 ؟ یگشت یدنبال من م -

لبش   یرو ش ی شگیهم زی شوکه شدم. پوزخند تمسخر آم  ینکیاون مرد ع دنیرو باال آوردم و با د سرم
 بود.

 م؟یندار ی شوخ  ی ما با کس یدیکن. د یبهت که گفته بودم باهامون همکار -

 از جام بلند شدم. واریپاهام جمع کردم و با گرفتن د یقدرتم رو تو تمام

توش نشسته بودن و  دهیپوش یپشتش دوختم. دو نفر با صورت ها  نیرو از اون مرد به ماش نگاهم
 کردن. یبه ما نگاه م

 چشم دوختم. ینکیدهنم رو قورت دادم و به مرد ع  آب

کرد   یرو بردارم اما دستم رو محکم گرفت و مانعم شد. نچ نچ  نکشیدستم رو دراز کردم تا ع بالفاصله
 و سرش رو تکون داد. 

 و داد زدم.  دمیشک رونی رو از دستش ب دستم

 کجاست؟  کایال-
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 ؟ی بدون  یخوا  یواقعا م-

  یرو. اون اصال روحشم از کثافت کار   کای نه ال نینامرد ها! من رو ُبکش نیبه اون نداشته باش یکار -
و بهش گفتم. آره، من بودم. همه  دمیرو فهم  زیمن بودم که اول همه چ نیشما خبر نداشت. ا یها
 . نینداره. من رو ُبکش یر یتقص چیسر منه. اون ه ری ز زیچ

 واقعا؟ -

 . نیبه اون نداشته باش یآره، واقعا. کار -

 ؟ یگ یاز کجا بدونم راست م -

 . کای ال شی پ نی کنم من رو ببر یکنم! التماستون م  ی. خواهش منمشیبب نیاول من رو ببر-

 

انجام   ی هر کار  کای کرد. من حاضر بودم به خاطر ال یبودم اما اون بار فرق م   التماس کردن متنفر از
 بدم. 

 فکر فرو رفت.  یرو به آسمون دوخت و تو نگاهش

 شرط...  هیبه  یول  کایال  شیبرم پ یباشه. من تو رو م -

 . لطفا! ششیپ نی! فقط من رو ببریکنم؛ هر چ یباشه قبول م یهر چ  ؟یچ...چه شرط -

 . یکار رو بکن نیکه ا یمجبور  یعنی. یبکن یا همکار با م دیبعدش با-

 کنم؟  یها همکار  تکاریتونستم با اون جنا  یکردم. چطور م  یمکث

 لو بدم.  ثمی باندشون اون ها رو به م یتونستم با وارد شدن تو یبه سرم زد. من م یفکر 

 اثر داره.  کا ی ال یکه ازت سر بزنه تو زندگ ییحواست باشه هر حرکت خطا ؟یکن  یفکر م یبه چ یدار -

 رو تکون دادم. سرم

 کنم. یکنم باهاتون همکار  یباشه. من قبول م-



 فرار از واقعیت 

304 
 

 ! یخب، خوبه. باالخره سر عقل اومد-

 کجاست؟  کای بگو ال-

به سر   یچ یگذاشت  انیرو در جر سی پل میاگه بفهم  یدون  یم ؟ ینگفت یز ی ماجرا چ نیکه از ا یبه کس-
 اد؟ یم  کایال

 رو به چپ و راست تکون دادم. سرم

 دونه. ی کس نم  چینه، نه. ه-

 خب! لهیخ-

شدن و به سمتم  ادهیپ  نی. بالفاصله اون دو نفر از ماش انداخت  یو به اون دو نفر نگاه معنادار  برگشت
 رفتم. یهمراهشون م دیبا ی بودم ول  دهیهجوم آوردن. ترس

  شونیکی دن، یکش نیمن رو به سمت ماش  انهیوحشحرکت   هیاز بازوهام رو گرفتن، با  یکی کدوم  هر
 انداخت. نیفشار داد و من رو داخل ماش  نیسرم رو به پا 

. اون قدر دی سرم کش یرو رو یهم کنارم نشسته بود که بالفاصله دهنم رو چسب زد و گون گهینفر د هی
ام، دهنم و به خودم اومدم که دست ه یرو بهم ندادن. وقت یحرکت  چیعمل کردن که فرصت ه  عیسر

 چشم هام رو بسته بودن.

اومد. احساس ترس و وحشت مثل خوره به تنم   یگذاشتن. نفسم باال نم جگاهمی گ یاسلحه رو رو سر
 افتاده بود.

کرد. اون لحظه   یم بمونیگفته بودم تا تعق ثمیبهم دست داد. کاش به م یمون یلحظه حس پش  هی
 گفتم. یبهش م  دیخودم بود. با ر یداشتم. همش تقص ازی ن ثمیواقعا به م

بدم مال کدومشون بود. حرف   صی تونستم تشخ  یفضا رو پر کرد. نم یقهقهه وحشتناک یکم صدا کم
 .اوردمی کدوم سر در نم چیزدن که از ه یم  یو مبهم  بیعج یها

رسم رو  فرو رفت. اون سکوت ت ی نیو سنگ  بیتو سکوت عج  نیهمه صدا ها قطع شد و ماش  بعدش
 کرد.   یتر م شیب
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 سردم بود. یلیاومد. خ یتر م نیکردم دما پا یگذشت احساس م یلحظه که م هر

دونم چند ساعت   یکردم. نم  یحس نم یدرد گهیسرم عادت کرده بودم و د  یفشار تفنگ رو به
 کردم.  یم  یگذشته بود. احساس خفگ

  نمیبب یز یتونستم چ  یکه نم نی. ادیچ یفضا پ  یگرگ ها تو ی. بالفاصله صداسادیوا  نیلحظه ماش هی
 کرد. یم تمیتر اذ  شیب  زیاز همه چ

 نیزم  یجون رو  یپرت کرد. ب رونی ب  نیحرکت از ماش هیگرفته شد و من رو با  یتوسط کس  بازوم
 کردم.  یپوستم حس م یشد رو رو یم  ریسراز مینیکه از ب  یخون یافتادم. گرم  یخاک

 کرد.  یم  تمیکه دست هام رو از پشت بسته بود اذ ی زانوم نشستم. طناب محکم  یرو یسخت به

 شد.  یم ک یداشت بهم نزد یکی. انگار  دمیشن  یرو از کنارم م   ییقدم ها یصدا

شروع شد. صدا هاشون اون قدر آروم   یزمزمه ا یقدم ها قطع شد و بالفاصله صدا یبعد صدا یکم
 . دمی شن  ینم  یز یبود که چ

و   دنیکش رون ی رو از سرم ب یحرکت گون هیبا  د،یکه انگار صد سال طول کش قهی چند دق از گذشت بعد
 دهنم کندن. یچسب رو از رو

بود و   شی . هوا گرگ و مدمیجلوم ند  یخال ابونیب هیبه جز  یز ی چ یهام رو با ترس باز کردم ول چشم
 کرد. یآفتاب کم کم داشت طلوع م

 

 .ستادیا نهیبود جلو اومد و دست به س دهیرو از سرم کش  یکه گون یکس

 .نمی اش رو بب افهیتا ق  ارمیتونستم سرم رو باال ب ینم

 .دمید یکفش هاش رو م  فقط

 باال آوردن سرم نداشتم. چشم هام رو هم به زور باز نگه داشته بودم.  یبرا یقدرت  چیه انگار
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حرکت باال    هیچونه ام رو محکم گرفت و سرم رو با بهم زد که دهنم پر از خون شد.   یمحکم یلیس هوی
 آورد. 

 یتو یکه اون شب دزد یتر وحشت کردم؛ همون نقاب ش ی صورتش افتاد ب یکه به نقاب رو  چشمم
 شده بود. زونیآو الدی خونه م واریکه از د یشد؛ همون  دایخونمون پ

حرص و نفرت   ییبودم؛ چشم ها دهید ییجا  هیهاش برام آشنا بود. انگار اون چشم ها رو قبال  چشم
 به خون نشسته بودن. تی زد و حاال از عصبان   یتوش موج م

 . دیلرز  یزمخت و زبرش م یدست ها  یام تو چونه

 پشت نقاب به افرادش که پشت سرم بودن اشاره کرد و گفت:  از

 .نی زود بازش کن-

که دست هام باز   نیدست هام داشتم. با ا یتو یحس  یدستم هام رو باز کردن. احساس ب عیسر
 بودن اما باز قدرت نداشتم که اون مرد رو به عقب هل بدم. 

 تر فشار داد و سرم رو باالتر گرفت.  شیام رو ب  چونه

 . یکه از خودت دفاع کن یقدرت رو نداد نیتو ا ؟یدید-

 .دیحرکت نقاب رو از صورتش کش  هینقاب گذاشت و با  یرو رو دستش

بود! اما امکان نداشت. اون چند سال   نیخوابم. اون خود رام یاحساس کردم تو نی رام افهیق دنید با
 مرده بود! شیپ

دنبالم بود؟ باورم   هیبه سا هیتمام مدت سا نیصورتش چشم دوختم. رام یرو  یبه سوختگ یناباور  با
 شد!  ینم

 تا سرفه پشت سر هم کردم و سرم رو تکون دادم. چند

 !یستی . تو زنده ن یا م... امکان نداره. تو... تو ُمرد-
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با نفرت بهش   شهیکه هم ی! همونیملک  نی. منم، رامسادمیرو به روت وا قایمن زنده ام. االن هم دق-
. آره، من همونم. همون که یختیرو به هم ر  میاشتباه کل زندگ میتصم هیکه با  ی . همون یکرد ینگاه م
 ازدواج بکنه.  کایبا ال  ینذاشت

 نمیتفاوت بش یتونستم ب  یو من نم   یختیر یرو به هم م  کای ال یزندگ ی! داشتیتو معتاد بود-
 نگاهت... 

 زد. داد

 خفه شو!-

 نداره، نداره، نداره!  ت یعها واق نینه ا-

 .زدم یها داد م وونهید نیبه صورتم زد. اما من ساکت نشدم و ع یمحکم  یلیس

 نداره. تیواقع  نیکنم. ا ی . نه باور نمیستی. تو زنده نی! تو ُمرد یاحمق هیتو -

که جرئت رو به رو   ی. تو اون قدر بزدل و احمق یکن یازش فرار م یدرست رو به روته. تو دار  تیواقع-
  یرو م تیکل واقع گهید قهی. تا چند دقتهیاز واقع یفقط بخش نی. البته، ایرو ندار   تی شدن با واقع

 . یفهم

 ه؟یخوام بدونم اون چ  یفهمم؟ م یم گهید قهیکه تا چند دق هیاون چ ه؟یاون چ-

 از پشت سرم اومد.  کایال یصدا

 منم!-

 خشکم زد.  کایال افهیق دنیبه عقب برگشتم و با د یناباور  با

لب هاش   یرو  یز یآم  روزیکرد. لبخند پ  یبود و به من نگاه م ستادهیاز من ا یدر فاصله چند قدم کایال
 بود.

 کردم.   یکرد. نه، من باور نم یرو قبول نم دنید یرو که چشم هام م یز ی قفل شده بود. مغزم چ دهنم

 نقشه بودن. هیکردم که تموم اون ها فقط  ی نم باور
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 زد و چند قدم کوتاه به سمتم برداشت.  یصدا دار   پوزخند

 جا...  نی منم! درست هم تی آره، اون واقع-

 کرد و ادامه داد.   کیرو بهم نزد  سرش

 چشم هات!  یو جلو-

 گفت:  یو با لحن آروم دیآشفته ام کش یبه موها یدست

 نیکه ا می. من، همون کسیدی د ینم یچشم هات و کنارت بود ول یتموم مدت جلو تی آره، واقع-
 . یمن رو بهتر بشناس  ی! امروز نقابم رو از صورتم برداشتم تا بتون یهمه مدت دنبالش بود 

 شد.  لی به زمزمه تبد صداش

 دوستت رو! نیدر واقع بهتر-

 کرد گفت:  یصورتم پاک م  یکه با انگشتش رد خون رو از رو ی زد و در حال  یمصنوع لبخند

 ؟ یدار  یاالن چه حس-

 بکنه.  یرو با تنفر عقب بردم که باعث شد تک خنده ا  صورتم

 انا؟ یعقب د یبر  یصورتت رو چرا م-

 گفت:   یز ی لحن تمسخر آم با

 ؟ ی! االن ناراحتیآخ-

 هم فشار دادم. یرو  تیهام رو با عصبان  دندون

  زیهمه چ دمیپر یاز خواب م ی کابوس بود و وقت هیاور کنم. کاش همه اون ها فقط تونستم ب ینم
 شد.  یتموم م

 



 فرار از واقعیت 

309 
 

دونستم اون لحظه چه  ینم ینگفتم. حت  یچ چیانداختم. ه نی رو ازش گرفتم و سرم رو پا نگاهم
 داشتم.  یحس

  هیبکنم. مثل   یحرکت چیتونستم ه  ینم  یاز طرف یکنم ول  یخال یخواست خودم رو با داد بلند یم دلم
 حرکت بودم.   یُمرده ب

 نمرده بود.   نیکرد. رام ی م یمن نقش باز  یتموم مدت برا  کایتونستم هضمش کنم. ال ینم

تونستم دهنم رو باز کنم. تمام   ینم  یاز طرف  یکرد ول انتی بپرسم چرا بهم خ کایخواست از ال  یم دلم
 کرد. یبدنم درد م

باهام رفتار   یشب باز  مهیعروسک خ هیداد. تمام مدت مثل  یم میم مدت بازشد که تما ینم  باورم
  نی. رامدمی د یچشم هام بود رو نم یکه تمام مدت جلو یتی. من واقعدمیفهم یمن نم  یکرد ول  یم

 کردم. یفرار م تی احمق بودم که تمام مدت از واقع هیگفت. من فقط  یراست م

 دو طرف صورتم رو گرفت و سرم رو باال آورد. صورتم رو مماس با صورتش نگه داشت و گفت:  کایال

 ؟ی بگ  یز یچ یخوا  ینم-

  دهیوقت ند چیشناختم. انگار که ه  یاون چشم ها رو نم گهیدرشتش زل زدم. د یدقت به چشم ها با
 بودمشون!

 رو قورت دادم.  بغضم

 ! ی وون یح هیخوام بگم تو    یچرا، م-

  یکه هنوز خنده توش موج م ی. سرش رو تکون داد و با لحندیخند  تیرها کرد و با عصبان   رو  صورتم
 زد گفت: 

 خودته نه من!  ریتقص  ینی تا اطرافت رو درست بب یو چشم هات رو باز نکرد  یکه تو کور بود نیا-

 ؟ یگرد یم  یدنبال چ کا؟ی ال ی هست یتو ک-

 من!؟-
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 زد.  یصدا دار   پوزخند

که دستور داد  یباندم. همون نی مهم ا ی. من از اعضایهمه مدت دنبالش بود نیکه ا میمن همون-
نقاب   هیکه کنارت بودم انگار  ی! تمام مدتممیخود واقع گهی. االن دنمیپرونده رو ازت بدزدن. آره، من ا

 نیاز ا دمیشک یمن چقدر عذاب م یدون  یباشم و تو نم  یواقع  یکایتونستم ال یصورتم بود. نم یرو
همه   ریخواست بزنم ز یوقت ها دلم م یکردم. بعض یم یدختر مهربون و خوب رو باز  هیش که نق

  یدون یشدم م یم مونی هر بار پش یرو بهت نشون بدم و بعدش هم ُبکشتم! ول  میخود واقع ،یچ
 چرا؟

 در گوشم گفت:  آهسته

عذاب! همون طور که من تموم   ، یخواستم عذاب بکش ی . میر ی خواستم راحت بم یکه نم نیواسه ا-
دنبالت بود. گفتم چشم ازت بر   هیبه سا هیرو فرستادم دنبالت. سا  نی. رامدمیکش یمدت عذاب م

 . یکن  یوحشت م یچطور  نمیخواست بب  ینداره. فقط دلم م

 !یکش  یزجر م  یدار  یچطور  نمی خواست بب یم دلم

 بغض گفتم:  با

 . تو...تو...کایال یکرد  انتیتو به من خ -

 لب هاش بود بهم نگاه کرد.  یکه رو یزانو زد و با همون لبخند بدجنس  لومج

که از  یبود   یرو نشون بدم. تو دختر   ییها زیچ هی. من فقط خواستم بهت اناینه، اشتباه نکن د-
تو سه  یخواست  ی. هر چیکرد یتو ناز و نعمت زندگ شهی هم ،یهمون اول هم تو پر قو بزرگ شده بود

 . یداشته باش تی زندگ یتو یکم و َکسر  چیکردن، نذاشتن ه شماره برات فراهم

 رو مشت کرد و ادامه داد.  دستش

 من... ی. ول اناید یکم نداشت تی تو زندگ یچ چیتو ه-

 زد.   یتلخ  لبخند
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که   یکی. کنارم باشه شهیکه هم یک یمحبت.  هیکم داشتم.  میزندگ یعشق تو هی من داشتم! من  یول-
 ؟ یکار کرد یتو چ  یبکنم. ول هیبتونم بهش تک

 چونه ام فشار داد و گفت:  ریرو ز  تفنگش

 . یختیرو بهم ر میتمام زندگ ی! آره، توئه لعنتشی کردم تو ازم گرفت داشیپ یوقت-

 . اون...اون معتاد بود.ینبود که دنبالش بود یاون آدم  نیاما رام-

 زد. داد

 دنی ! تو با دی. البته بهتره بگم هستیبود  یدختر لوس و احساسات هی. تو انایدهنت رو ببند د-
رو به   زیهمه چ یکرد یخوش حالم سع نیمن کنار رام ید ید یشد. وقت یم تی من حسود یخوشبخت
 . یز یهم بر

 .نم یتونستم واضح بب یرو تار کرده بودن و نم   دمید یهام جلو اشک

هق افتاده بودم و واقعا دست خودم نبود که   . به هقرمی شدن اشک هام رو بگ  یجار  یجلو نتونستم
 ! تیعصبان  ای کردم  یم هیگر  یدونستم از ناراحت  ی. نم رمی جلوشون رو بگ

 هق هق گفتم:  با

 . حرف هام رو باور کن. من به خاطر خودت اون کار رو کردم.کای خواستم بهت صدمه بزنم ال  یمن نم-

نه، من   یک یمن  یباور کنه ول  دیشا  یبگ یمعلول ذهن هی ها رو اگه به  نی! ایلعنت یگ یدروغ م  یدار -
 کنم.  ی باور نم

 تر به چونه ام فشار داد. شی تفنگ رو ب سر

 بندازم.  اهیرو به خاک س   تیگرفتم زندگ  میمن هم تصم یخت یمن رو بهم ر یتو زندگ  یوقت-

شده بود از    یخال شی شونیپ یتوگلوله  هیکه  الدیعکس م دنیرو در آورد و جلوم گرفت. با د  شیگوش
 زدم.  یم غ ی دادم و ج یها سرم رو تکون م وونهید نیزدم. ع  یبلند غی ترس ج

 کنم. یم ی هم تو مغز تو خال  گهی د یکیخفه شو وگرنه -
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 ماجرا شده بود.  نیا یهم قربان الدی شد م  یهام اوج گرفت. باورم نم هیگر شدت

 

 گفت:  یرحم یب  با

 .دمیام رس نهیری د یو حاال به آرزو نمی صحنه رو بب نیخواست ا یوقته دلم م  یلیکن! خ  هیآره، گر-

 کرد.  یرو نگاه م  ختنمی لذت داشت اشک ر با

  یها محکم م یسخت  یکه به قول خودت جلو یبود یتو همون دختر مغرور و خودخواه انا؟ید ادتهی-
صحنه    نیبهتر نیبخشه! ا ! لذتزهیانگ جانی. هیز یر  یزار زار اشک م یاالن دار  ی. ولیستادیا

 .مهی زندگ

 شدن حسام هم کار تو بوده؟ دیناپد-

 . دیبلند خند بلند

 کرد من هم ردش کردم رفت.  یم  یداشت فضول ی ادیاون هم مثل تو ز-

 تمام قدرتم سرش داد زدم. با

 . ینبرد تی از انسان ییبو چی! تو هوونیح  هی! یوونیح هیتو -

 .گرفت  یتر اوج م  شیداشت هر لحظه ب صدام

 اون فقط نگاه کردن و پوزخند زدن بود. واکنش

 گفت:  کایجلو تر اومد و رو به ال  رادمهر

 .میشه. بهتره زود تر کار رو تموم کن ی کم کم داره روشن م گهیخانوم! هوا د-

 تونستم حدس بزنم منظورشون از تموم کردن کار، ُکشتن من بود. یم

رو   تیکه واقع یوقت بود که مرده بودم. همون لحظه ا یل یرام نمونده بود. من خب  یجون چیه
 .بودم ُمردم  دهیفهم
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مامانم افتادم که  یحرف ها ادیتونستم هضمش کنم.    یحبس شده بودم و نم  تیچنگال واقع یتو
و باهاش بجنگم تا   سمیکه سخت بود وا یز ی هر چ یفرار نکنم. جلو زیچ چیگفت از ه یبهم م شهیهم
 . امی ب رونیب دونیاز م روزیکه پ نیا

  ازیخورده بودم و ن نیو بلند بشم. من زم رمیدست خودم رو بگ یوقت بهم نگفت چطور  چیه اما
 بهم کمک بکنه.  یکیداشتم 

انداخت و   ی نگاه نیبه رام  کایکرد. ال یبود و داشت به ما نگاه م سادهیگوشه وا هیتا اون موقع  نیرام
 رو تکون داد.  سرش

 کرد و تفنگش رو به سمتم هدف گرفت.  زیچشم هاش رو ر  نیرام

نه. هر لحظه منتظر فرو رفتن گلوله وسط  ایدونستم به حسم اعتماد کنم  یهام رو بستم. نم  چشم
 گفت:  ییو بعد بالفاصله صدا  دمیرو شن نی چند ماش  دیترمز شد ی صدا هوی مغزم بودم. 

 !نیحرکت! اسلحه هاتون رو بنداز  یب-

 قلبم به وجود اومد.  یتو  یدیو اشکان انگار روزنه ام ثمیم دنیهام رو باز کردم و با د چشم

مجبور بود داد بزنه تا صداش به ما   ثمیبود. م ادیگرفت. فاصلمون ز نی تفنگش رو به سمت رام ثمیم
 برسه. 

 و دست هات رو بذار کنار سرت.  نیزم یحاال بنداز رو نیتو! با توئم! تفنگت رو هم-

 و اشکان گفت:  ثمیاومد و رو به م  رونیب  نیرام  نیلحظه رادمهر از ماش همون

 وفادار شرکت! یبه به؛ کارمند ها-

 ثمیم دنیکه با د نیهم بود. رام یرو به رو   قایگرفت. تفنگ هاشون دق ثمیتفنگ رو به سمت م نیرام
 شوکه شده بود گفت: 

 ؟ یکرد دایجا رو پ نیا یتو چطور -

 زد.  یپوزخند ثمیم
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 کنم، نه؟  داتیکه پ یدید یتو خوابت هم نم -

 نگاه نگرانش رو بهم دوخت.  ثمیم

 تو حالت خوبه؟  انا،ید-

 بکنم. یحرکت چیتونستم ه ینم

 افتاد. زد که تفنگش  ثمیگلوله به دست م هی به من پرت شده  ثمیحواس م  دیکه د نیرام

  نیپناه گرفت و گلوله به بدنه ماش نیپشت ماش  عیسر  نیزد اما رام نیبه سمت رام یر یت  اشکان
 خورد. 

و گلوله رادمهر خطا   دیسرش رو دزد عیحرکت سر هیبه سمت اشکان زد اما اشکان با    یر یت  رادمهر
 رفت. 

سرم گذاشت. رو به   یسر تفنگش رو رو کا ی کنه ال کیتفنگش رو برداشت و تا خواست شل عیسر ثمیم
 و اشکان گفت:  ثمیم

 شه؟ یم  یجلو چ  نیایقدم ب هیاگه  نی دون یم-

به  یتفنگش رو دو دست ثمیو اشکان سر جاشون خشک شدن و نگاهشون رو به هم دوختن. م ثمیم
 گرفت و گفت:  کای سمت ال

 شه؟ یم یر مو از سر اون دختر کم بشه چتا هیاگه  یدون  یم-

 .تر کرد و داد زد  شیسرم ب یفشار تفنگ رو رو کایقدم به جلو برداره که ال هیخواست  ثمیم

 !ای بهت گفتم جلو ن-

 گفت.  یز ی اولش برگردوند. تو گوش اشکان چ یهوا مونده بود سر جا یرو که رو قدمش

 که شاهد پچ پچ اون ها بود گفت:  کایال

عقب. زود!   ن یقدم بر هیو  نیزم نی تفنگ هاتون رو بذار ن؟ یگ یبه هم م نیدار  ی! شما دو نفر چیه  -
 !االی
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اشکان تکون داد، بعد همزمان تفنگ   یسرش رو برا ثمیبه هم انداختن. م  یو اشکان نگاه ثمیم
 قدم عقب رفتن. هیگذاشتن و  نیزم  یهاشون رو رو

 کنار سرتون.  نی ست هاتون رو بذارد-

 

 که کالفه شده بود بلند تر از قبل داد زد.  کای نکردن. ال یحرکت چیو اشکان ه ثمیم

 !گهید نیگفتم؟ بجنب  ی چ نیدینشن-

 سر هاشون گذاشتن. یدست هاشون رو رو همزمان

 دوخت.  کای نگاهش رو از من گرفت و به ال ثمیم

 نداشته باش.  یرو آزاد کن بره. با اون کار   اناید-

 زد.  یپوزخند  کایال

 ! ستیها که ن یراحت  نیبه هم-

 ؟ یرو ول کن   انایکار کنم تا د ی چ دیمن با-

 گفت:  یدوخت. بعد از مکث نسبتا طوالن  نیبه رام ثمینگاهش رو از م  کایال

رو با   انا ی. ما تا فرودگاه دیدست از سرمون بردار  ی. البته اگه توئه لعنت شی اتر میر  یما امروز م-
کنم و خالص.  یم یگلوله تو مغزش خال  هیهمون جا  ی. اگه مامور ها رو خبر کنمیبر یخودمون م

و به  یباش یاگه بچه خوب  یاز سر من گذشته. ول گهیترسم. آب د ینم  یچیاز ه یدون  یخودت هم م
 .می کن یرو هم تو فرودگاه ولش م  انایو د میر یما م  ،ینگ  یز یچ یکس

 گفت:  یبه اشکان انداخت. بعد از مکث نسبتا طوالن  ینگاه ثمیم

 . یتو بگ یباشه، هر چ-

 چشم هام نگاه کرد.   یزد. خم شد و تو یا روزمندانهی لبخند پ  کایال
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 . یبرو خدات رو شکر کن گذاشتم زنده بمون-

 چونم گذاشت و فشارش داد. ری رو ز تفنگ

 ُکشتمت. یها م نی زود تر از ا دیوگرنه با-

 گفت. رادمهر گفت:  یز ی چ کای جلو اومد و در گوش ال نیرام

 .میهامون رو عوض کن  نیماش دیبا-

 زد.  یا روزمندانهیانداخت و لبخند پ ثمیم نی به ماش  ینگاه نیرام

 . نیاون ماش یتو نین یبش  نیبر-

 کرد.  زی چشم هاش رو ر کایال

 کنه.  یشک نم  سیپل نیکس به ماش چی. ههیفکر خوب-

  یگلوم نشسته بود و نم یبلندم کرد. گرد و خاک تو ن یزم  یحرکت از رو هیبازوم گرفت و با   رادمهر
 تونستم نفس بکشم.

 بدو.  اال،ی-

 فشار داد. جگاهمی گ یتونستم قدم از قدم بردارم. رادمهر سر تفنگش رو رو ینم

 ! یراه برو لعنت-

 اشتم.هام رو به زور برد قدم

 بدو! تند تر، تند تر! -

 . دیکش  یم نیعجله من رو به سمت ماش  با

زد.   یچشم هاش موج م یتو یدوختم. ترس و نگران  ثمیجونم رو به م ینگاه ب دمیکه رس نیماش به
 . دنیلرز ی م  یلب هاش از نگران

 ... اناید-
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هل داد تا سوار  نیسرم گذاشت و به سمت پا  یبهمون نداد. دستش رو رو یفرصت  چیه رادمهر
 بشم.  نیماش

 رادمهر اومد.   شیپ ی از افرادش با گون یکی

 م؟ یقربان، الزمه صورتش رو بپوشون -

 به صورت پر از خونم انداخت.  ینگاهش رو از گون رادمهر

 نه الزم نکرده. -

 

حرکت تفنگ رادمهر رو   هیهوشش کرد. با  یبه سر رادمهر زد و ب   یکی با آرنجش  ثمیلحظه م همون
  یبالفاصله رو نیکرد. رام   یگلوله تو پاش خال هیسرش رو بچرخونه  نیکه رام نیبرداشت و قبل از ا

 افتاد.  نیزم

 رفت.  نیو پشت ماش  دیغلت  نیزم یرو ثمی کنه، م کیشل  ثمیتا خواست به سمت م  کایال

ها باز شد و مامور ها مثل   نیاطرافمون رو احاطه کردن. در ماش سیپل  نیلحظه چند تا ماش همون
 .ختنیر  نیمور و ملخ پا

  یرو عیسر  کای کرد. ال یتو پاش خال  ری ت هی عیها پا به فرار گذاشت اما اشکان سر سی پل دنیبا د  کایال
 گذاشت.  کایسر ال  یبه سمتش رفت و اسلحه رو رو ثمیافتاد. م نیزم

 . نیتمومه! اسلحه ات رو بنداز زم گهید یباز -

 هم فشار داد. یو لب هاش رو رو دوخت  ثمینگاه پر از تنفرش رو به م  کایال

 . دیسر خوش خند ثمیم

 اسلحه ات رو. ن یته خطه. بذار زم گهیجا د نیا-

 کرد. انگار قبول کردن شکست براش سخت بود.  یمکث طوالن کایال
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  هیهوش شده بود. بق یافتاده بود. رادمهر هم ب نیزم یرو  یزخم نیانداخت. رام  نیرو به رام نگاهش
 کرده بود.  ریدستگ س ی افرادشون رو هم پل

  نیزم یزن به سمتش اومدن، بهش دستبند زدن و از رو سی انداخت. دو تا پل نیزم یرو رو اسلحه
 بلندش کردن. 

 کردن.  نیرو هم سوار همون ماش نیمکردن. را سیپل  نیشده بود رو سوار ماش  هوشیکه ب  رادمهر

 و ساد یخواست سوار بشه وا یکه م یموقع  کایال

 به خون نشسته بودن. تی تنفر بهم چشم دوخت. چشم هاش از عصبان با

 وقت! چی بشه؛ ه دهیبه اون جا کش  مونیکردم دوست  یوقت فکر نم  چیچشم بر نداشتم. ه کایال از

 گهیو د سادی وا نیدو تا ماش  نیب ثم یشد. م  نینگاهش رو ازم گرفت و سوار ماش یاز مدت طوالن  بعد
 . نمیرو بب   کاینتونستم ال

 رفت.  یآشفته بود و از دستش خون م یبهم چشم دوخت. حساب  یبا نگران ثمیم

خون  ینشست. با دقت به چشم هام نگاه کرد. نگاهش از چشم هام سر خورد و رو نیماش  یتو  کنارم
بودن. آروم    دنیمردونه اش در حال لرز یانداخت. شونه ها نیم ثابت موند. سرش رو پا اطراف دهن
 کرد.  یم هیداشت گر

 . به سرفه افتاده بودم.ختیر  رونیاز دهنم ب یتر  شیدهنم رو باز کردم حرف بزنم خون ب  تا

ش  که افسوس تو یرو بهم دوخت. با لحن  نشیو غمگ  سشیخ یسرش رو باال آورد و چشم ها ثمیم
 زد گفت:  یموج م

 ذاشتم. ی تنهات م دیمن بود. نبا ری . همش تقصانایمن بود د ری تقص-

 رو مشت کرد.  دستش

 کنم!  یکنم زنده بمون، خواهش م یخواهش م انایلعنت به من! د-

 رو به اشکان گفت:   یآورد. با لحن مضطرب رونیب ن ی و از ماش دیآغوش خودش کش یرو تو من



 فرار از واقعیت 

319 
 

 .مارستانیب  مشیببر دیشه. با یهوش م  ی. داره بستیحالش خوب ن -

 . بعد از اون انگار گوش هام کر شده بودن. دمیبودن که شن  یکلمات ن یها آخر اون

که افتاده بودن  ییلحظه همه اتفاق ها کی یسراسر وجودم رو فرا گرفت. برا یب ی آرامش عج احساس
 .هم گذاشتم یرو رو  نمیسنگ یسپردم و پلک ها یرو به فراموش

 

... 

 به خودم اومدم.  یزمزمه ا یصدا دنیشن  با

 کنم. یکنم زنده بمون. خواهش م یخواهش م  انا،ید-

 فشرد.  یدستم رو گرفته بود و م یک ی انگار

 بود.  ثمیم یآشنا، صدا یتونستم حدس بزنم که اون صدا یم

اولش همه جا رو تار   یخورد. چشم هام رو آروم آروم باز کردم ول  یز ی دستم ناخودآگاه تکون ر انگشت
 .دمید یم

 که کنارم نشسته بود.  نمیرو بب ثمیتونستم چهره م هیاز چند ثان بعد

 . دیگنج یپوست خودش نم یتو یاز خوش حال  دید اریمن رو هوش یوقت ثمیم

 ! یلیخوش حالم خ  یل ی! خاناید یباالخره به هوش اومد-

 اومد. ی تنش بود. چه قدر اون لباس بهش م  سی. لباس پلدمید یچشم هاش م یتوذوق رو  برق

 گفتم:  یفی ضع یزدم و با صدا  یجون  یب  لبخند

 جام؟   نیا یمن از ک  -

 ازت رفته بود. یادی. خون زیشد  یبستر  وی یس یآ یچند روزه که تو-
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 یانداخت و با لحن غم آلود نیگلوش جا خوش کرده بود. سرش رو پا  یتو ی کرد. انگار بغض یمکث
 گفت: 

 ...من...من...واقعا...اناید-

 داشت.   یغم خاص  هیرو باال آورد. چشم هاش   سرش

  یل یخ ،یل ی. خمونمیکردم. باور کن پش یترکت م  دیکردم. نبا یخوام. من کار احمقانه ا یمعذرت م -
 احمقم... هیزدم. من  یحرف م  یر باهات اون طو دی! اون شب نباادیز

. اگه ونمی. من به تو مدی. تو جون من رو نجات دادیکن   تیخواد انقدر خودت رو اذ ی. نمالیخ  یب-
 قبرستون بود. نهی االن جام س یبود دهیرس رید

 .دیگونه ام کش یشستش رو رو  انگشت

 صورتته.   یزخم رو یهنوز جا-

 . ستین  یمهم زیچ-

چشم هام  یاز جلو لمیمثل ف یانداز  ری و ت کیشل یاومدن. صحنه ها یذهنم م یکم خاطرات تو کم
 شدن.  یرد م

 : د یفکر فرو رفتم پرس یتو دیکه د ثمیم

 انا؟ یشده د یز یچ-

 سرم گذاشتم و سرم رو تکون دادم. یرو رو دستم

 نه، فقط...-

 ؟ یفقط چ-

 به سرشون اومد؟  یچ-

اون  یخواست برا یدستش شد. انگار م یبا انگشت ها یانداخت و مشغول باز  نیرو پا  سرش
 سرش رو باال آورد و گفت:  یکنه. بعد از مکث نسبتا طوالن ی نیحرف مقدمه چ



 فرار از واقعیت 

321 
 

 کنن. یاعدامشون م گهیبه همشون حکم اعدام دادن. تا دو روز د-

 طور! نیکه ا-

باند   سی باند شده. رئ  نیوارد ا ن یسطه رامبه وا شیاعتراف کرد. گفت پنج سال پ یبه همه چ کایال-
 .نهی رام یدون یهم همون طور که م

 ش؟ ی پنج سال پ-

 کنن.   یکنن و اون رو هم وارد باند م  یم دا یدو سال بعدش هم رادمهر رو پ  بایآره. تقر-

آشنا شد و   نی با رام شیدرست پنج سال پ کایفکر فرو رفتم. ال یشدم و تو رهی نقطه نامعلوم خ هی به
که رابطشون به هم خورد. پس از همون موقع شروع به انتقام گرفتن از من کرد؛ از   دیسال نکش هیه ب

 همون اول!

 شد.   یسرم تکرار م یدائم تو کای ال حرف

 《خودته نه من!  ریتقص  ینی تا درست اطرافت رو بب یو چشم هات رو باز نکرد  یتو کور بود اگه》

 . دمیبهم فشرده ام غر یدندون ها نیب از

 چه قدر احمق بودم...چه قدر احمق بودم! -

 

 گفت:  یبا لحن متاسف ثمیدست هام گرفتم. م نی رو ب سرم

 از همون اول قصدش انتقام گرفتن از تو بوده. کایال-

 رو مشت کردم.  دستم

 !زیلعنت! لعنت به همه چ-

 سراسر وجودم رو فرا گرفته بود. کای تنفر از ال حس

 شونه ام گذاشت و گفت:   یش رو رودست ثمیم
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ما  یشد  ینم  یباز  نیباند بزرگ و خطرناک بودن که اگه تو وارد ا هیناراحت نباش! اون ها  انا،ید-
 . اناید میتوئ ونیرو مد ت یموفق نی. ما امیکن  ریاون ها رو دستگ می تونست یوقت نم  چیه

 بودم گفتم:  رهی زدم و همون طور که به رو به روم خ یعصب   پوزخند

 پرونده هم کار اون بوده؟  دنیدزد-

 رخم دوخت و آروم گفت:  می رو به ن  دشینا ام نگاه

 آره. -

 مشت کردم.  تیرو با عصبان  دستم

 ذاشتم.  ینم یاون شرکت کوفت  یوقت پام رو تو چیکاش ه -

 حسام افتادم. ادیلحظه  هی

 . ستین یچند وقته که ازش خبر  ن؟یکرد دایشد؟ اون رو پ یحسام چ-

 تکون داد. دیسرش رو به نشونه تا ثمیم

  نیزم یدست هاش رو بستن و رو میدیاون جا د میدی رس  یبود. وقت ن یزم ری طبقه سوم ز یآره، تو-
. مارستانیب  مشیو رسوند می به اورژانس زنگ زد عیازش رفته بود. سر یاد یانداختنش. خون ز

 خوبه.  بایخوشبختانه زنده موند و االن هم حالش تقر

 افتاده بود.  ادشی  یز یکرد. انگار چ  یمکث

 بهت گفت رادمهر با باباش دوسته؟ کایال-

 که نگاش کنم سرم رو به نشونه آره تکون دادم. نیا بدون

 شناخت.  یر نم رو به نام رادمه   یاون کس یول میکرد   ییگفته. ما از باباش هم بازجو یدروغ م -

 قورت دادم.  یگلوم رو به سخت یتو بغض

 کار رو بکنه؟ نیچطور...آخه چطور...تونست باهام ا-
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  دیچ یبرد. واسه عذاب دادن من نقشه م   یو لذت م  دید یمن رو م دنیتمام مدت عذاب کش اون
 کردم و...   یمن...من مثل احمق ها بهش اعتماد م یول

 شم.  یحرف بزنم منفجر م گهیکلمه د هی ردم اگه نتونستم ادامه بدم. احساس ک گهید

 زد گفت:   یکه آرامش توش موج م  یچونه ام رو گرفت. سرم رو آروم باال آورد و با لحن ثمیم

 . انایتو چشم هام نگاه کن د-

 رو بهش دوختم. میاشک یها چشم

 دست هاش دو طرف بازو هام رو گرفت و گفت:  با

هم   گهیبشن. تا دو روز د  ییشناسا یخودش و کل باندش همگ  یکرد یکه کار  ی تو بود نیو در آخر ا-
و  یرو به رو شد  تی . تو با واقعهیکاف نی و هم یشن. گذشته ها گذشته. تو االن سالم یاعدام م

  شاز یکه دار  نهیده پس نشوَنش ا یرو عذاب م که تو تهیواقع نی! اگه اهیکاف  نیهم ؛یکشفش کرد
 فرار نکن.  تی ! از واقعاناید ریرو بپذ  تی . سخت و محکم باش و واقعیکن یفرار م

 

من رو از   تی ذاشتم واقع  یم دیگفت. من نبا یراست م ثم یفکر فرو برم. م یهاش باعث شد تو حرف
 کردم.  یاومدم و ازش فرار نم یکنار م  تیبا واقع دی. من باارهیپا در ب 

 .دیچ یوجودم پ   یتو یبی گرمش دست هام رو گرفت. بالفاصله حس آرامش عج یدست ها با

 !؟ یکرد دایمن رو پ یچطور  ،یراست-

زنگ   میگوش هویکردم که  یم قیتحق   یموضوع هی یبودم. داشتم با بچه ها رو  یاداره آگاه یمن تو-
  بمیرو تو ج  یدم. گوش  یبه شماره ناشناس جواب نموقت  چیخورد. شماره ناشناس بود. من ه

د زود  یبود. نوشته بود که با الدیاس ام اس برام اومد. م  هی. بالفاصله دمیگذاشتم و به ادامه کارم رس
حالش اصال    دمیکه رس ی. وقتمارستانی. خودم رو به سرعت رسوندم ب مارستانیب  یتو ششیبرم پ 

 . دنیخوب نبود. بهم گفت تو رو دزد

 گلوم رو چنگ زد. یبغض تازه ا الدیاسم م دنیشن  با
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 که تو کما بود!  الدیاما...اما م-

 زد.  یلبخند تلخ  ثمیم

 اومده بود. رونی همون روز از کما ب-

 چشم هام حلقه زد.  یتو اشک

 دن؟ یبود من رو دزد  دهیفهم یچطور -

 بوده. آره؟ دهیخر یگوش هیروز تولدت برات  یبهم گفت که تو  الدیم-

 فکر فرو رفتم. یتو

 داره؟  هیقض نیبه ا یخب چه ربط  یآره ول -

 یم یتو از شهر خارج شد  نهی ب یکه م یاس گذاشته بوده. وقت یپ  یج  تیگوش  یاز قبل تو الدیم-
 زنه.  یبوده به من زنگ م یو چون خودش بستر   دنتیفهمه که دزد

 جا خوردم.  یحساب 

 اس گذاشته؟  یپ یج  میگوش یاون قدر نگرانم بوده که تو الدیم  یعن یشه.  یباورم نم-

 هم گذاشت.  یهاش رو به نشونه آره رو پلک

 وجودم رخنه کرد. یتو یبیغم عج هیدوختم.  نیرو به زم  نگاهم

 دستش اشاره کردم و گفتم:  به

 دستت چطوره؟ -

 کرد.  یز یکرد و اخم ر یش نگاهدست به

 گچش گرفتن. زود خوب شد.  یبود وی یس یآ  یمدت که تو تو نی. ا ستین یز ی خوبه، چ-

 به در اتاق خورد و اشکان وارد شد.  یلحظه تقه ا همون
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 بود. جلو تر اومد و گفت:   شیشونیپ  یزخم رو یتا جا چند

 انا؟ یسالم. حالت خوبه د-

 راحت بشه. الشیزدم تا خ  یمصنوع لبخند

 . ستین  میزیآره من خوبم. چ-

 .دیکش یاز سر آسودگ یپوف

 .میتوئ  ونیپرونده رو مد  نیا تیخب، خداروشکر. ما واقعا موفق-

 از جاش بلند شد.  هوی ثمیسکوت گذشت که م یتو یا قهیدق چند

 گردم.  یزود بر م  ،ییجا هیرم  یمن م-

 به اشکان انداخت.  ینگاه

 ارم.کار ت د  ایتو هم باهام ب-

 زد.  یبه گلوم چنگ م یبودم. بغض  الدیفکر م ینگفتم. هنوز تو  یز یچ

داشتم. احساس   یدیشد  یی. احساس تنهاباز گذاشتن. دلم گرفته بود مهیرفتن و در رو ن رونیاتاق ب  از
 . نمیکره زم یآدم رو نی کردم تنها تر یم

  دیزود با ای  ریبود که د یتیبودم. هر چند تلخ اما اون واقع دهیرو فهم  تیحال بودم که واقع  خوش
 شدم. یباهاش رو به رو م 

اما من تجربه کرده   یضربه بخور   یوقت انتظارش رو نداشت چیکه ه  یسخت بود از طرف کس یلیخ
 بودم.

 داشتم. از یهضم اون اتفاق ها فقط به زمان ن  یبرا

 . یداشتم. حس غم توام با خوش حال یبی عج حس
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افتادم غم  ی م کای ال فیکث  یو کارها الدیم  ادیتا  یاز طرف  یخوش حال بودم ول  تی واقع دنیفهم  یبرا
 گرفت.  یسراسر وجودم رو فرا م 

  یاومدم؟ چطور  یکنار م الدیبا رفتن م دیبا یزدم. چطور  هیگر ر یرو با دست هام پوشوندم و ز  صورتم
 دادم؟  یخودم رو به رفتنش عادت م دیبا

دست هام گرفتم و بهش   یگردنم بود. پالکش رو تو یداد هنوز تو هیکه روز تولدم بهم هد یگردنبند
 شدم.   رهیخ

بودم   رهیهنوز برنگشته بود. همون طور که به اون پالک خ  ثمیدونم چند ساعت گذشته بود. م ینم
 .ختمیر یآهسته اشک م

 در داخل آورد و گفت:  یسرش رو از ال  ثمیم هوی

 ؟یآماده ا-

 : دم یپشت دستم اشک هام رو پس زدم و با تعجب پرس با

 آماده باشم؟ یواسه چ-

 دستش اشاره کرد و گفت:  یتو کیرو کامل باز کرد، به ک در

 !ای دختر دن نیتولدت مبارک. شجاع تر-

 . دیپاش   یم یاز پشت سرش برف شاد اشکان

 لب هام نشست.  یرو   یناخودآگاه لبخند

 نبود امروز تولدمه!  ادمیاصال  ثم،یواقعا ممنون م-

 . دیرو بوس میشونیکنارم گذاشت و پ  زیم  یرو رو کیک

 سراسر وجودم رو فرا گرفت.   یب یسرخ شدن و احساس عج  هویهام  گونه
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 اشاره کرد.  کیک یکنارم نشست و به شمع رو  یصندل یرو ثمیم

 زود آرزو بکن! اال،ی-

 افتادن. ادمیکردم. خاطرات تولد پارسال  یکوتاه  خنده

 بهشون فکر نکنم.  گهیکردم د یسع

رو فراموش کنم و بعدش شمع رو فوت   زیدلم آرزو کردم که بتونم همه چ یهام رو بستم، تو  چشم
 کردم. 

 به چشم هام زل زد و گفت:  ثمیم

 دم. ی. قول مانایذارم د یوقت تنهات نم  چیه گهید-

 زد.  یکه آرامش توش موج م ییچشم هاش ثابت موند؛ چشم ها یرو نگاهم

 دست هاش گرفت.  یرو تو دستم

 . انایبهم اعتماد کن د-

 شونه مردونه اش گذاشتم.  یزدم و سرم رو رو یلبخند

  یکس برام مهم نبود جز اون لحظه. دلم نم چیو ه  زی چ چیکه انگار ه یداشتم؛ حس یخاص  حس
 عوض کنم.  یا گهید زی چ چیخواست اون لحظه رو با ه

... 

 تونستم مرخص بشم. یم گهیگذشته بود. د یهفته ا چند

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه متفکر  ثمی. ممیاومد رونیب مارستانی از ب ثمیم همراه

 خونه؟  میبر ادهیپ  هینظرت چ-

 تو؟  ای کدوم خونه؟ خونه من -

 کدوم.  چیه-
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 خنگ ها بهش نگاه کردم.  مثل

 در آورد.  بشیج  یرو از تو ید یکرد و کل یبلند خنده

 خونمون! میر یو نه خونه من. م میر  ینه خونه تو م-

 باز نگاش کردم و گفتم:  مهیدهن ن با

 ؟یدیخر گهیخونه د هی یتو واقعا رفت-

 زد گفت:  یکه آرامش توش موج م یچشم هام زل زد و با لحن  به

و از نو شروع   میزی خواد جفتمون گذشته رو دور بر ی. دلم م یخوام دوباره به اون خونه برگرد  ینم-
 مگه نه!؟ زهی انگ جانیه  د،یشروع جد هی. میکن

 و گفت:  دیکردم. با خنده من اون هم خند دنیباز شروع به خند مهیدهن ن با

کنار هم   م یتون  یرو! ما م  تیرو، خوشبخت دنتیتو رو، خند یخوام! خوش حال   یرو م  ن یه، من همآر-
 .زهیرو بهم بر   یخوشبخت نی تونه ا ینم  یز یچ چیدم ه  ی. و بهت قول مم یخوشبخت باش گهید

 زد و دستش رو به سمتم دراز کرد.  یگرم لبخند

 !انایبه من اعتماد کن د-

  یشدم. داشتم فکر م رهیحرکت به چشم هاش خ  یب هیهاش پر از تمنا و خواهش بود. چند ثان  چشم
 یکردم؟ فکر کردن بهش هم باعث ترسم م یکار م  یچ  دمید یروز اون چشم ها رو نم  هیکردم اگه 

 شد.

عوض  یا گهید زی چ چیخواست اون احساس رو با ه یکردم و دلم نم  یاحساس آرامش م ثمیم  کنار
 .کنم

 یدستم رو تو نانیکه به سمتم دراز کرده بود سر خورد. با اطم یدست یاز چشم هاش رو نگاهم
 دستش گذاشتم و کنار گوشش گفتم: 

ت دارم! -  دوس 
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 گره کور!  هیبه هم گره خورده بود؛  نگاهمون

 کنار گوشم زمزمه کرد:  وستهیو پ  دیآغوش گرمش کش یرو تو من

 وقت! چی وقت...ه چیذارم...ه ی وقت تنهات نم چیه-

 

 *انی*پا
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