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 یباسمه تعال
 
 
 

شق سرعت  عا شار بدم و خودمو توي  این بودم که پامو محکم روي پدال گاز ف
و صداي موتور ماشینم گم کنم... در عوض توي ماشین بابام نشسته بودم و با 
دهن نیمه باز به صففم ماشففین هاي رو به روم زل زده بودم... از ترافین متنفر 

رو به ریه  دسففمومبودم. سففرم درد گرفته بود و احسففاس مد کردم دارم هواي م
شین هاي  صویر ما شد... ت ضافه  سر گیجه هم به دردهام ا هام وارد مد کنم. 
رنگ و وارنگد که رو به روم بد حرکت وایسففتاده بودند و الکد بوق مد زدند 

 حالمو بدتر مد کرد. یه صدا توي سرم پیچید:
"مد دونم از چد شفففاکد هسففتد... از این که نمد توند گاز بدي و این یکد 

 ینم بفرستد تعمیرگاه"ماش
کردم و وارد یکد از کوچه هاي فرعد شفففدم. راه رو از اون با بلد نمودم  پوفد

ولد پرسون پرسون رفتن و به ترافین تربیح مد دادم. کوچه ي فرعد به نسمت 
 بارین و از ماشین هاي پارک شده پر بود.

 ه؟ "ی" بدبخت کساید که خونشون اینجاست... همیشه کوچه شون این شکل
سرعت راه مد  در سط کوچه با  شت و سري افتاد که دا شمم به پ همین موقع چ

رفت. یه شففلوار بین سففرمه اي و کاپشففن مشففکد پوشففیده بود. کیفد رو به 



صورت کج روي شونه ش انداخته بود. سرشو پایین انداخته بود و داشت وسط 
نه ک اهعقب نگ کوچه راه مد رفت. اخم کردم و برایش بوق زدم. بدون این که به

از سففر راهم کنار رفت. یه لح ه راه رفتنش به دویدن تمدیش شففد. پوفد کردم و 
شین ازم  سوار از دو طرف ما شتر کنم که یه دفعه دو موتور  سرعتمو بی ستم  خوا
سمقت گرفتند و به سمت پسر بوون رفتند. کسد که ترک موتور بلوید نشسته 

. پسففر بدون هی  شففتسففر بردابود چنگ انداخت و کیفو از روي شففونه ي پ
 مقاومتد ابازه داد که کیفشو بمرند ولد داد زد:

 ! یکد بگیرتشون... دزد!دزد
شین با  منم شتم. ما صله پامو روي گاز گذا انگار منت ر همین فریاد بودم. بالفا

صففداي بلندي از با کنده شففد. با سففرعت دنمال موتوري ها رفتم. صففداي 
شون کش کوچه شخراش موتورها سد که ترک موتور دوم  گو شته بود. ک رو بردا

از دادم گ بیشترنشسته بود قمه در اورد و به نشونه ي تهدید تو هوا چرخوند. من 
 و زیر لب گفتم:

 مد ترسوند؟ بچه
شت تو  با شتم. موتور اول تازه دا سر گذا شت  سریع موتور دومو پ یه حرکت 

. به محض اینکه وارد خیابان اصففلد مد پیچید. پدال گازو تا ته فشفففار دادم
صداي بلندي نود دربه  شین با  شیدم. ما ستیو ک شدم ترمز د صلد  خیابون ا

 موقعچرخید و رو به روي موتور سففوارها متوقم شففد. موتور اول نتونسففت به 
تغییر بهت بده. با سففرعت به گلگیر سففمت راننده کوبید. هر دو نفر توي هوا 

... یه دور روي کاپوت غلت پرت شففدند. یکد روي کاپوت ماشففین فرود اومد
خورد و از اون طرف زمین افتاد. نفر دوم به آینه ب*غ*ل سففمت راننده کوبیده 



سینه فرو ریخت. ترس برم دا شد. قلمم تو  صداي تشتشد و نقش زمین  وي . 
 سرم گفت:

 " هر دو تاشون و کشتد"
صداي بلند دور ز نمد شم یا نه! از  ستم باید درو باز کنم و پیاده  وبه دنم تدون

سیگار  ستاده بودند و  سوپر مارکت ای سه مرد که دم  شده بود.  چند نفر بلب 
مد کشففیدند به سففمت ما دویدند. در همین موقع موتور دوم هم پیداش شففد. 

دن بودند. با دی دهخوشففمختانه هر دو نفر که با ماشففینم تصففادف کرده بودند زن
سمتمون مد دویدند لنگان لنگان به  شون رفتند. مردهاید که به  سمت موتور

سریع سوار شدند. کسد که ترک موتور نشسته بود کیفو براي همکارهاي سوار 
بر موتور دومش انداخت. من سریع دنده عقب رفتم و ماشین و صاف کردم. به 

سید و کی شونه ي تهدید گاز دادم. مرد تر روي زمین انداخت. هر دو موتور  فون
سمت انتهاي خیابون رفت سرعت به  سیدند و با  ند. در همین موقع مردها بهم ر

به شففیشففه ي ماشففین زدند. از ماشففین پیاده شففدم. یکد از مردها که به خاطر 
 دویدن نفس نفس مد زد گفت:

 چد کار کردي؟ شانس اوردي زنده موندن! خانوم
 دوم گفت: مرد
 مد کشتیشون چد؟ اگه
 سوم گفت: مرد

 اگه تازه تصدیق گرفتد... . دخترم
 عصمانیت داد زدم: با
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گه قاید رو زده بودن!  م یه آ که دزد بودن؟ کیم  ید  ید ند ید و  ما کور بود شفف
صدیق  شم ت شید. یه قرن پی ست... اینو مطمئن با شماها رانندگد من بهتر از 

 گرفتم.
برگردوندم و به سففمت خیابون رفتم . کیفو از روي زمین برداشففتم و کنار  رومو

اون پسر بوون هم سر و کله ش پیدا شد. دوان  ماشین ایستادم. در همین موقع
سرما عرق کرده بود.  صورتش تو اون  سمتم اومد. نفس نفس مد زد و  دوان به 

صورتش ن شو دراز کرد تا کیفو بگیره. من با اخم به  ست شم گاهد هاي  کردم. چ
خمار و کشففیده ي آبد داشفففت. ابروهاي مردونه و خوش فرم و پوسفففت تیره 

خوش حالتش روي پیشفونیش ریخته بود. بیند و لب داشفت. موهاي مشفکد 
هایش خوش فرم بودند و به صففورتش بذابیت خاصففد داده بودند. براي چند 
ثانیه حواسم پرت شد و به اون صورت بذاب زل زدم. اگه مند که اصال به این 
چیزها اهمیت نمد دادم این طور محو تماشفففاش شفففده بودم بقیه ي دخترها 

 دند؟ سرمو پایین انداختم و تو دلم گفتم:برایش چد کار مد کر
 همه خوشگلد به چه درد یه پسر مد خورده؟ این

 بلو اورد و گفت: دستشو
 ممنون خانوم! لطم کردید... نمد دونم چطور ازتون تشکر کنم. خیلد
 دستش دادم و گفتم: کیفو

 ند.نبه تشکر نیست... یه کم سفت وایستید سرباتون که چیزي ازتون نز نیازي
 غره اي به پسر رفتم و تو دلم گفتم: چشم
 میرزا! وایستاد تا کیفشو بمرن! ُشَلن

 چند بار پلن زد و بعد خیلد بدي گفت: پسر



شید شه که ابازه بدید کیفو بمرن تا این  بمخ ولد فکر مد کنم کار عاقالنه اي با
 که قمه بخورید.

 باال انداختم و گفتم: شونه
 به ن رم کار عاقالنه اي نیست که ابازه بدیم ازمون چیزي بزنن. کال
 سر تکون داد و گفت: پسر

 خاطر دو تا شکالت توي کیم نمد ارزه که آدم خودشو ناقص کنه. به
 کوره در رفتم و داد زدم: از

 مد خواي بگد به خاطر دو تا شکالت گلگیر ماشین من داغون شد؟ یعند
به ن ر مد رسففید با تعجب نگاهم کرد. برگشففت و  که محترم و مودب پسففر

 نگاهد به ماشین انداخت. بعد آهسته پرسید:
 اتفاقد افتاد؟ چه

از مردها در حالد که مد خندید مابرا رو براي پسففر تعریم کرد. پوفد  یکد
کردم و به دهن مرد زل زدم! انگار براشففون خیلد بالب بود که نزدین بود دو 

مرد طوري داسففتانو تعریم مد کرد که مابرا به باي یه نفرو به کشففتن بدم. 
د به ن ر م هصففحنه ي هیجان انگیز تعقیب و گریز شففمیه به یه بوک احمقان

رسففید. بعد از تموم شففدن صففحمت هاي مردر پسففر رو بهم کرد و در حالد که 
 یکد از ابروهاشو باال داده بود گفت:

 نماید... .اگه چیزیش مد شد دیه ش با شما بود...  خانوم
 حرفش پریدم و با بداخالقد گفتم: وسط

 مد کنم... قابلد نداشت... فداي سر شکالت هاي توي کیم شما! خواهش
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غره اي به پسر رفتم و به سمت ماشینم رفتم. صداي متعجمشو از پشتم  چشم
 شنیدم که مد گفت:

 عصمد! چه
هامو بستم و نفس عمیقد کشیدم. سعد کردم خودمو کنترل کنم و بیشتر  چشم

سمت  سرعت به  شو گرفتم و با  شدم. گاز شین  سوار ما شم.  صماند ن از این ع
یش بابام بدم...  انتهاي خیابون رفتم. تو دلم دنمال بهونه اي مد گشففتم که تحو

 عجب بالید سر گلگیر اورده بودم!
================== 

دقیقه طول کشففید تا به خونه برسففم. ماشففینو توي پارکینگ پارک کردم.  بیسففت
صمانیت  شده بود. با ع سابد داغون  شدم و نگاهد به گلگیر کردم. بله! ح پیاده 

 لگدي به تایر زدم. دزدگیرو زدم و به سمت طمقه ي اول رفتم.
سرش بود. براي حرف زدن معط مامانم شد و درو برایم باز کرد. چادر نماز  ش ن

به سمت سجاده اش رفت تا بقیه ي نمازشو بخونه. نگاهد به ساعت کردم. دو 
شفده بود. خمیازه اي کشفیدم و با یه نگاه سفریع خونه رو بررسفد کردم. دنمال 

ست با خیال ر شدم که خونه نی شتم. وقتد مطمئن  سمت احتمعین مد گ  به 
 د. روي صففندلدآشففخزخونه رفتم. بوي خوب قرمه سففمزي تو خونه پیچیده بو
 نشستم و به خونه ي زیمامون که غرق سکوت بود خیره شدم.

ست من توي خونه فرش زیادي پهن  کم سرامین بود و طمق درخوا خانه مون 
شده بود. یه قالد پرز بلند قرمز ست ممش قرمز  -ن شکد توي هال بود. ین د م

به روي اون یه میز مکعمد مشففکد رنگ قرار دا شفففت. ال توي هال بود و رو 
د م ن راین  مون که رو به روي ممش ها بود به نسففمت قدیمد به  29تلویزیون 



شت ممش ها یه آباژور بزرگ و قرمز رنگ بود و باالي ممش ها یه تابلوي  سید. پ ر
زیما از گش هاي نارنجد رنگ قرار داشففت. آشففخزخونه ي اپن و بزرگ خونه بین 

ور بودند. یه میز و صففندلد هال و پذیراید بود و کلیه ي لوازم اون سففت سففیل
م رو اشغال کرده بود. یاد خونهچهار نفره ي قهوه اي سوخته بیشتر فضاي آشخز

اومد زماند که ترانه ایران بود همیشه بحث مد کردیم که چرا بابام یه دست میز 
و صندلد شش نفره نخریده. دعا مد کردیم که کار ترانه بیشتر تو دانشگاه طول 

شه و دیرتر بیاد صورت یا من و یا معین باید بامونو به اون مد بک . در غیر این 
هم من شففکسففت مد خوردم و مجمور مد شففدم روي کابینت  شففهدادیم. همی

صیش به کانادا رفته بودر  شینم و غذا بخورم... ولد حاال که ترانه براي ادامه تح ب
 دل همه براي اون دعواها تنگ شده بود.

پذیراید مد خورد. یه دسففت میز ناهارخوري ده دو پله ي کوتاه و پهن به  هال
نفره و یه دست ممش شیري ظریم اون با بود. فقط یه فرش دوازده متري شین 
شتر نقاط خونه در  شن توي بی سرامین براق و رو شده بود و  سالن پهن  کم 

ش صب  شت ممش ها یه تابلوفرش زیما به دیوار ن ود. کنج ب دهمعرض دید بود. پ
سمه ي ستش  دیوار یه مج شکش فرشته ي مو فرفري که یه چنگ تو د ظریم به 

 بود قرار داشت که کادوي عمو براي خونه ي بدیدمون بود.
شت. اتاق خواب من  به سه اتاق خواب دا سمت اتاقم رفتم.خونه مون در کش 

نورگیرترین اتاق بود. از وقتد که ترانه رفته بودر من تو اون اتاق تنها شففده بودم. 
یه پنجر تاق  ه ي بزرگ داشفففت. تختر میز آرایش و میز تحریر قهوه اي رنگ ا

شت.  صله از پنجره قرار دا مه تختخواب چند بع کناربودند. یه تختخواب با فا
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ي خالد و بزرگ زیما که مخصففوک کادو دادن بودر روي هم تلنمار شففده بود. 
میز تحریر کنار کادوها بود که روي اون مرتب بود و وسففیله ي خاصففد روش 

ده نمد شد. سمت دیگه ي اتاقر رو به روي میز تحریرر یه میز آرایش بود که دی
سخري و مام  سهروي اون تقریما خالد بود. فقط دو  مدل کرم مرطوب کننده و ا

دیده مد شد. روي زمین قالد پرزبلندي پهن شده بود ولد بیشتر سرامین اتاق 
 ل*خ*ت بود.

شخزخونه هامو عوض کردم و یه لماس گرم و را لماس سمت آ شیدم. به  حت پو
 رفتم تا ناهار بخورم. مامانم میزو چیده بود. با دیدن من گفت:

 قدر دیر کردي! چه
 صندلد نشستم و گفتم: روي

 بود. ترافین
 ظرف ساالد و روي میز گذاشت و گفت: مامانم

 کد مد دن؟ ماشینتو
 :گفتم

 روز دیگه... مامان... یه چیزي بگم؟ دو
خنده ام گرفته بود و هم خجالت مد کشففیدم. مامانم نگاهد مشففکوک به  هم

چشففم هام کرد. انگار فهمید که باز خراب کاري کرده ام. دسففتد رو که براي 
 کشیدن برنج پیش برده بود پس کشید و گفت:

 چد کار کردي؟ باز
 پایین انداختم و در حالد که براي خودم ساالد مد ریختم گفتم: سرمو
 داغون کردم. وگلگیر



 با صداي بلند گفت: مامانم
 دوباره؟

 بمهه گرفتم و گفتم: سریع
 دوباره؟ تا حاال گلگیر ماشینو به باید نزده بودم. کجا

 چشم غره اي بهم رفت و گفت: مامانم
شین  حتما صال نماید ما شین و یه دور باید به یه باید بکوبد؟ ا هر قطعه ي ما

شین مد یاري. مگه مثش آدم نمد توند  سر ما ست تو داد. هر دفعه یه بالید  د
رانندگد کند؟ حاال بواب باباتو چد بدم؟ گفته بود ماشففین دسففتت ندم ها! 

 گوش نکردم.
 براي خودم ساالد ریختم و گفتم: کمد
 تقصیر من نمود... تقصیر موتوریه بود... . آخه... خب

 که مشخص بود اعصابش به هم ریخته بود گفت: مامانم
 زدین به هم؟ چطوري
بودم بمیرم ولد نگم که دنمال دزدها کرده بودم... اونم دزدهاید که قمه  حاضففر

 داشتند! اگر به گوش بابام مد رسید خونم حالل مد شد. مکثد کردم و گفتم:
توي خیابون اصلد یه موتوري که داشت خالف بهت مد اومد خورد  پیچیدم

 به گلگیر.
 که مشخص بود اشتهاش کور شده گفت: مامانم

 نکردي پلیس بیاد؟ صمر
 به چهره ي نگرانش کردم و گفتم: نگاهد
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 مد خواستم صمر کنم ولد موتوریه در رفت... دیگه منم اومدم خونه. من
 ت:سري تکون داد و گف مامانم

 بواب باباتو چد بدم؟ حاال
دونسففتم بابام قدغن کرده بود که پشففت فرمون ماشففینش بشففینم. اصففال به  مد

شین و این طرف و  شت و فکر مد کرد از بد عرضگد ما رانندگد من ایمان ندا
اون طرف مد کوبونم. مد ترسففید که با این کارهام خودمو به کشففتن بدم ولد 

سه باین همه ي مابرا نمود... مابر صدیقم  صلد این بود که ت ه پان  شد اراي ا
 بود و دیگه اعتمار نداشت. در واقع بابام مد ترسید من دیگرونو به کشتن بدم.

 باال انداختم و گفتم: شونه
 بهشون مد گم. خودم

به چهره ي ناراحت مامانم کردم. موهاي مشففکد رنگش تا روي شففونه  نگاهد
هاش بود. چشم هاي قهوه اي روشن و پوست سفید داشت. شماهت زیادي به 
شت. فقط ل*خ*تد موهام بهش رفته بود. در عوض معین و ترانه کامال  من ندا

 شمیه مامانم بودند.
 دلم گفتم: تو
شکالت! به خدا اگه  به شت  صفش مد کنم. خاطر یه م سه ن سره بر ستم به پ د

شانس  صد نمود. َاه! عجب  شش گرفته بود کیفو... نگو تو کیفش چیز خا دیدم 
که  ند؟ این  عادت نمد کن کارهاي من  به  خانواده چرا  بدي دارم من... این 

د افته م اقماشففینو بزنم به یه باید که چیز عجیمد نیسففت... ماهد یه بار اتف
تهاي مامان کور شففد... حاال بابا تا سففه روز روزه ي دیگه. اوه اوه! اصففال اشفف

 سکوت مد گیره و با من حرف نمد زنه...



شتم به  ناهارمو شکر کردم. وقتد دا شتم و ت سینن گذا که خوردم ظرفمو توي 
 سمت اتاق مد رفتم صداي مامانم بلند شد:

اق ات خوردي و سریع رفتد تو اون اتاقت... از دست تو... من نمد دونم اون باز
 چد داره؟

هر روز این بمله رو مد شففنیدم. چاره اي بز بد بواب گذاشففتن این  تقریما
سوال نداشتم. مد دونستم اگه توي هال و کنار مامانم بشینم باید انواع و اقسام 

 سرکوفت ها رو بشنوم... یه لح ه تمام بمله هاي مامانم از ذهنم گذشت:
 توید که نشستد توي خونه._ همه دارن ادامه تحصیش مد دن. فقط 

 _ بیست و دو سالت شده هنوز یه نیمرو نمد توند بخزي.
_ ترانه رو بمین! بمین همه ي فامیش حسففرتش رو مد خورن... تو چرا یه تکوند 

 به خودت نمد دي؟
 _ نه کار داري نه درس مد خوند... فقط بلدي دردسر درست کند.

 یاره._ هر کد تو رو بگیره سر هفته پست مد 
 م گرفت. عاشق این بمله ي مامانم بودم. یه صداید توي ذهنم گفت: خنده

 " حقیقت محضه! "
خودم فکر کردم اگه توي هال بمونم باید یه دور همه ي این صففحمت ها رو  با

بشنوم. بد خیال شدم و به سمت اتاقم رفتم... آخ که خواب ظهر چه حالد مد 
 داد!

****** 
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هامو باز کردم. دسفتم و دراز کردم و گوشفد موبایلمو برداشفتم. چشفم  چشفم
هامو تنگ کردم و به سففاعتش نگاه کردم. پنج شففده بود. خمیازه اي کشففیدم و 
صداي آوا رو  شمو تیز کردم و  شناید از هال مد اومد. گو صداي آ غلت زدم. 

رار بود با یاد. قب متشخیص دادم. آهد کشیدم. یادم رفته بود که آوا قرار بود دنمال
هم به تولد نامزدش بریم. آوا تنها دوسففتد بود که داشففتم. از دوران راهنماید با 
ستیم. وقتد فهمیدیم  ش شه توي یه کالس بودیم و کنار هم مد  هم بودیم. همی
که هر دو با هم مهندسد شیمد یکد از بهترین دانشگاه هاي تهران قمول شدیم 

یاریم. هرچند که وارد شدن به دانشگاه ما رو ب رنزدین بود از خوشحالد بال د
ستیمون هی  وقت  ضوع کرد که چه قدر با هم فرق داریم ولد دو متوبه این مو
از بین نرفت. تمام غمم این بود که آوا سه ماه دیگه عروسد مد کرد... نامزدشو 
تا حدودي شففناخته بودم. پسففر خوبد بود ولد من احسففاس مد کردم اگه آوا 

بینمون خیلد فاصففله مد افته و من از این که بهترین دوسففتمو از  کنهازدواج 
سوخت. یادم اومد  سیدم. از طرف دیگه دلم براي خودم مد  ست بدم مد تر د
که از وقتد وارد دانشگاه شدیم هر پنجشنمه براي آوا خواستگار مد اومد. بیشتر 

و خوش  گشپسرهاي دانشگاه توي نخش بودند. آوا همه چیز تموم بود... خوش
تیپ بود و اگه قدش اون قدر کوتاه نمود مد شففد گفت که مثش مانکن هاسففت. 
درسش توي دانشگاه خیلد خوب نمود ولد از من بهتر بود. وضع مالد پدرش 
که شففرکت واردات قطعات کامخیوتر داشففت نسففمتا خوب بود... از این لحاظ 

 تقریما در یه سطح بودیم.
من تموم شففد. در سففایه ي شففوخ طمعد و  دانشففگاه گشففتن با آوا به ضففرر توي

روابط ابتماعد خوب آوا... و صففد المته زیماییش... من دیگه به چشففم نمد 



سر  شگاه توي ذهنم بود این بود که از یه پ اومدم. دردناک ترین چیزي که از دان
شش مد اومد. هرچند که آوا به  شم اومده بود ولد اون از آوا خو ترم باالید خو

خاطره ي تلخ تو ذهنم موند. توي احترام دوسففتیم نداد ولد این  ون بهش رو 
دانشففگاه فقط یه نفر از من خوشففش مد اومد که براي خواسففتگاري هم اومد 
شت و نه پولر ردش کرده بود. اون موقع من  ولد بابام به خاطر این که نه کار دا

با خوشترم دوم بودم و اون ترم آخر بود. پسففر  به قول  فه اي بود ولد  یا ام بق
سه به من... با یادآوري  شو بمع و بور کنه چه بر سید که خود سعش نمد ر و
اون خاطره پوزخندي زدم. چه قدر اون موقع خوشحال بودم. فکر مد کردم اگه 
از ترم دوم یه خواسففتگار سففمج پیدا کردم حتما تا ترم آخر به پاي آوا مد رسففم 

 فر بود.ولد زهد خیال باطش! همون خواستگار اولین و آخرین ن
ستم و به اتاقم  از ش صورتمو  ست و  شوید رفتم. د ست شدم و به د اتاق خارج 

شتم. یه  سب گ سد منا شتم. اتوي مو رو به برق زدم و توي کمدم دنمال لما برگ
شلوار بین سرمه اي پوشیدم. داشتم از توي کمد  بلیز یقه اسکد مشکد با یه 

توبهمو بلب  اانم با آوبوت بدون پاشنه م و در مد اوردم که صمحت هاي مام
 کرد.

_ به خدا این دختر خسففته م کرد... نه هدفد داره ... نه انگیزه اي... نه  مامانم
سال دیگه  صیش داره... نمد دونم چند  صد ادامه تح دنمال کار مد گرده ... نه ق
چه طوري مد تونه توي روي شوهرش نگاه کنه. همه ي دختر و پسرهاي فامیش 

خواد بگه؟ واال معینم که  دارن. این دختر با لیسففانس چد مما حداقش دکترا د
 اون قدر تنمش بود االن دیگه داره فوقشو مد گیره.
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 اعتراض کرد: معین
 !مامان
 م گرفت. تو دلم گفتم: خنده

 مد گه دیگه! سه سال طول کشید تا کنکور قمول شه. راست
 بدون توبه به اعتراض معین ادامه داد: مامانم

نداره که بگم شففوهر مد کنه و مد شففینه توي  حداقش به کار خونه م عالقه 
 خونه... به خدا من شرمنده ي اون کسد ام که اینو بگیره.

شو گرفته. تو  بد ستم اون طرف آوا به زور بلوي خنده  صدا خندیدم. مد دون
 دلم گفتم:

ست که  شما شکش اینجا شو... م شرمنده ش  شه یا نه بعد  سد پیدا مد  بمین ک
 کسد پیدا نمد شه!

ساله  آوا ست و دو  سند نداره. تازه بی ست مد گید... ترالن که هنوز  شما در  _
ست که  شکش اینجا شد. آخه م سال دیگه کنکور داد و قمول  شاید  شده.  ش 

 ترالن زیاد به این رشته عالقه نداره.
 _ مشکش اینجاست که ترالن به هیچد عالقه نداره. بابام

 _ مد دونید که داره... . آوا
 دلم گفتم: تو

شه. دوباره داره بحث رانندگد رو پیش  اوه سش از باي گرم بلند مد  اوه! آوا نف
 مد کشه.

 _ به چد؟... نکنه من ورتون رانندگیه؟ بابام
 ات شرکت کنه و ... ._ خب چه اشکالد داره؟ مد تونه توي مسابق آوا



 وسط حرف آوا پرید و گفت: بابام
 دختر گواهینامه هم نداره. این
 _ اون به خاطر شیطنتشه... نه به خاطر این که رانندگیش بده. آوا

دادم از اتاق خارج شم و ابازه ندم این بحث ادامه پیدا کنه. مد ترسیدم  تربیح
الم کردم. آوا با دیدن من از با بلند بابام عصماند بشه. وارد هال شدم و بلند س

 شد و گفت:
 حاضر نشدي؟ هنوز
 این که اونو از مهلکه دور کنم گفتم: براي

 یاي کمکم؟ مد
از خدا خواسته به سمت اتاقم رفت. نگاهد به بابام کردم. با اون چشم هاي  آوا

 آبد رنگش به صفحه ي تلویزیون زل زده بود. با حرکت لب به مامانم گفتم:
 گفتید؟ بهشون

 زودتر از مامانم دوزاریش افتاد و با خنده گفت: معین
 بابا! شاهکارت هم دیدیدم. آره

رفتم. با شففرمندگد نگاهد به بابام کردم. اصففال خندید. چشففم غره اي بهش  و
تحویلم نمد گرفت. باهام قهر کرده بود. به ن رم روش بابام بیشتر آدمو شرمنده 

 مد کرد تا سرکوفت هاي مامانم. نگاهد بهش کردم و گفتم:
 ! قهر کردید؟بابا

 هم خنده م گرفت. بابام چشم غره اي بهم رفت و گفت: خودم
 ه کشتن مد دي.آخرش خودتو ب تو
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که منت ر اشففاره اي از طرفش بودم سففریع کنارش نشففسففتم و صففورت  من
 استخوونیشو ب*و*سیدم و گفتم:

باهام قهر  قربونتون به خدا.  بشففم... من مراقمم... این دفعه تقصففیر من نمود 
نکنید. دیگه بد ابازه سوار ماشینتون نمد شم. دو روز دیگه ماشین خودمو مد 

 دن... .
 وسط حرفم پرید و گفت: معین

 اوه! خدا رحم کنه. از دو روز دیگه خیابوناي تهران مد ریزه به هم. اوه
از دسففت معین حرک مد خوردم. همیشففه منو اذیت مد کرد. واقعا  داشففتم

شم غره اي بهش رفتم و رو به  ستم تحملش کنم. چ شتر از دو دقیقه نمد تون بی
 ستم بهم ریختم و گفتم:بابام کردم و موهاي خاکستري رنگشو با د

 وقت دیگه حواسم و بمع مد کنم... باشه باباید؟ اون
دیدم بواب نمد ده دوباره خواسففتم شففروع به حرف زدن بکنم که بابام  چون

 صورتمو ب*و*سید و گفت:
به خاطر خودت مد گم دخترم... مد ترسم بالید سر خودت بیاري. حاال  من

 برو توي اتاق و دوستتو منت ر نذار.
با پریدم. لمخند پیروزمندانه اي زدم و به سففمت اتاقم رفتم... باالخره ته  از

ستم اگر معین یا ترانه  شند یا نه؟ مد دون شته با تغاري ها باید یه فرقد با بقیه دا
دند این مابرا به این زودي ختم به خیر نمد شفففد. همون طور که باي من بو

 پایین اورد و به بابام گفت: شوانت ار داشتم تا وارد راهرو شدم مامانم صدا
 لوسش کردي... هد لد لد به الالش مد ذاري... . تو



اتاقم شدم و درو پشت سرم بستم. دلم به حال بابام سوخت. حاال تا چند  وارد
سففاعت باید سففرکوفت هاي مامانمو تحمش مد کرد. خودمو به بد خیالد زدم. 

 آوا روي تخت نشسته بود. با دیدنش لمخند زدم و گفتم:
 کردي! خیلد خوشگش شدي. چه
کموند اش یه دربه چشم هاي عسلد و موهاي فندقد فر داشت. ابروهاي  آوا

روشن تر از موهاش بود. پوست گندمد داشت و در کش مد شد گفت که دختر 
خوشففگلیه. برخالف من خیلد خوب آرایش مد کرد و بذابیت صففورتشففو 

 دوچندان مد کرد.
 لمخند زد و گفت: آوا

سان  برعکس ستاي اح شون دو شم تو رو ن توي ژولیده! به خدا خجالت مد ک
 بدم.

صففندلد میز آرایش نشففسففتم. نگاهد به صففورت خودم کردم.  و روي خندیدم
موهاي قهوه اي تیره م تا روي شونه م بود. چشم هاي آبد روشن و پوست سفید 
داشففتم. صففورتم کامال بد عیب و نقص بود ولد خوشففگش نمودم... کامال 

بودم  همعمولد بودم. هرچند که به ن رم زیماید سلیقه اي بود... خیلد کم شنید
که که کسفف که دخترهاید  به این موضففوع فکر کردم  د بهم خوشففگش بگه. 

شگش  ستین خو شه که با براحد پال شون خو شون نقص داره حداقش دل صورت
 مد شن ولد من هی  تغییري تو صورتم نمد تونستم ایجاد کنم.

اتو کردم و از توي کشوي میز آرایشم کیم لوازم آرایشمو بیرون اوردم.  موهامو
رتد به لب هام زدم و چشففمامو مداد کشففیدم. ماه هام و با یه رژ کمرنگ صففو
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ریمش حالت دادم... تنها وسیله ي آرایشد که ازش خوشم مد اومد ریمش بود. 
شدم. آوا که با دیدن این  شتم و از بام بلند  شوي میز آرایش گذا کیم و توي ک

 حرکتم شگفت زده شده بود گفت:
د مد موند... نه بابا! دخترهاي همین؟ ترالن مثش دخترهاي دبیرسففتان بدا؟

 دبیرستاند هم از این بیشتر آرایش مد کنند. مثش بچه هاي دبستاند مد موند.
 از با بلند شدم و گفتم: سریع

اذیت نکن. راحتم این شففکلد. به خدا آبروتو بلوي فامیش هاي شففوهرت  آوا
 نمد برم.

سم تکون داد و  آوا شانه ي تا سري به ن صورتم زل زده بود.  مات و متحیر به 
 گفت:

 بگم بهت؟ چد
 مشکیمو تنم کردم و شال آبد سر کردم. کیفمو برداشتم و گفتم: پالتوي
 نگو! هیچد
شلوار  ظاهرم سفید و  شین  سمون با آوا فرق مد کرد. آوا یه باروند  زمین تا آ

سري شیده بود. رو سفید پو سر کرده بود. با دیدن  بین  شکد  سفید م شم  ابری
دخترهاید مثش اون که این قدر شففین لماس مد پوشففیدند مد فهمیدم که یه 
به خودم تکوند نمد دادم و متحول  قت  تادم ولد هی  و مد عقب اف قدار از  م

 نمد شدم. دو روز بعد یادم مد رفت که به چد فکر کرده بودم.
 ن گفت:هال شدم. مامانم با دیدن م وارد

 ناسالمتد داري مد ري مهموند! دختر
 سریع گفت: آوا



 گفتم ولد قمول نکرد... گفت همین شکلد راحتم. بهش
 دلم گفتم: تو

مامان منم موضعشو مشخص نمد کنه ها! چند سال پیش که عشق آرایش  این
 کردن داشتم نمد ذاشت راحت باشم و االن که از سرم افتاده گیر مد ده.

ي اذیت کردن من سففري به نشففونه ي تاسففم تکون داد ولد بابام با برا معین
رضایت بهم لمخند زد. من که با دیدن لمخند بابام خوشحال شده بودم از خانه 
شید و تقریما هم قد  شو پو شنه بلند شیدم. آوا هم بوت پا بیرون رفتم و بوتمو پو

 من شد.
 اد. با خنده گفتم:کوچه که شدیم چشمم به اسخورتیج قرمز احسان افت وارد

 اون بدبختو براي چد اوردي؟ ماشین
 دزدگیرو زد و گفت: آوا
که ماشین ندارم. بابا و مامانم رفتن با ماشینشون شمال. تو هم که ماشینت  من

 تعمیرگاه بود... نمد شد پیاده بریم خونه ي احسان که!
 شدم و گفتم: سوار
 شاید ماشینشو مد خواست... مثال امروز تولدشه ها! خب

 قفش فرمونو باز کرد و گفت: آوا
نمد شناسیش؟ دست به سیاه و سفید نمد زنه. همه ي کارها رو دوستاش  مگه

شو راه مد  ست چد کار؟ تو نگران اون نماش. کار خود شین مد خوا کردند. ما
 اندازه.
 کمربندمو بستم. آوا خندید و گفت: سریع
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 این قدر رانندگیم بده که این طوري از بات مد پري و کمربند مد بندي؟ یعند
هم خنده م گرفت. به آوا نگاه کردم. قد کوتاهد داشفففت و پشفففت اون  خودم

ماشین با اون ع مت قیافه ي مضحکد پیدا کرده بود.در واقع بواب سوال آوا 
 به خرج دادم و هیچد نگفتم.مثمت بود ولد نجابت 

شدیم که یه  به شتیم وارد اتوبان مد  سان رفتیم. تازه دا  206سمت خونه ي اح
مشففکد برامون مزاحمت ایجاد کرد. آوا که زیرلب به مزاحم ها فحش مد داد 
شین بودند تیخد کامال مطابق  سري که توي ما شم غره اي نثار اونا کرد. دو پ چ

شاید مد روز زده بودند. من با  شو پاک کنه  خودم فکر کردم که اگه آوا رژ قرمز
 بهتر باشه. یکد از پسرها سرشو از شیشه بیرون اورد و گفت:

کوچولو! تو رو چه به رانندگد کردن؟ مگه به کوچولوها هم گواهد نامه مد  آخه
 دن؟

 پشت چشمد نازک کرد و گفت: آوا
 بهتره.من از هرکد بهتر نماشه از شما دو تا که  رانندگد

شینو  سرمو ست ما پایین انداختم و خندیدم. یادم اومد که آوا هر وقت مد خوا
شینو بمینه. با این فکر خنده  شو مثش غاز دراز مد کرد تا کاپوت ما سر پارک کنه 

 م شدت گرفت. پسرها خندیدند و راننده گفت:
 مد طلمیم. حریم

 ابرو باال انداخت و با زرنگد گفت: آوا
اگه بخوام که مد تونم نابودت کنم... ولد اگه دوسفتم پشفت فرمون بشفینه  من

 محوت مد کنه.
 خندیدند. آوا با سر بهم اشاره کرد و گفت: پسرها



 بشین پشت فرمون! بیا
 اخم کردم و گفتم: من
 ! خواهش مد کنم! بد خیال شو!آوا
 با تحکم گفت: آوا
 کن!حال این دو تا رو بگیر و عصمانیم ن بیا

 با حالت توهین آمیزي شیشکد بست و گفت: راننده
 ها رو چه به رانندگد کردن؟ باید برن خونه بشینن ظرف بشورن! زن
به این بمله  یه به تخش در اومد.  به شفففدت  که قلمم  لح ه احسفففاس کردم 

 حساسیت داشتم. دست هامو مشت کردم. به خودم نهیب زدم:
 باش! دوباره شروع نکن. آروم
نمد تونسففتم... خون تو رگ هام با سففرعت به بریان در اومده بود. لب  ولد

 هامو بهم فشردم و گفتم:
 بزن کنار! آوا
 با عصمانیت گفت: آوا

 و چد بزن کنار؟ من دوست ندارم کم بیاریم. چد
 عصمانیت گفتم: با

 بون! مد خوام بشینم پشت فرمون! احمق
 سر تکون داد و با خنده گفت: آوا
 ! اي ول!نآها
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شینو سرها با حالتد  ما ستم. پ ش شت فرمون ن شدم و پ سرعت پیاده  کنار زد. به 
شاره کردم که همین  ستم و به آوا هم ا سوت زدند. کمربندمو ب تحقیرآمیز برایم 
صداي بلند  شتم.  شردم... پامو روي گاز گذا کارو بکنه. فرمون و با پنجه هام ف

 تین آفم توي فضا پیچید و ماشین از بایش کنده شد.
شمم گ از شه ي چ شتابش به  206و شین ما عقب افتاد.  و دیدم که کمد از ما

شکر کردم که  شار دادم. خدا رو  شتر روي گاز ف سید. پامو بی شین ما نمد ر ما
سمقت گرفتم و  سمند  سد  شلوغ نمود. به حالت مماس از یه تاک اتوبان خیلد 

ه ب ردمصفداي بوق تاکسفد بلند شفد. رو به روي تاکسفد در اومدم و شفروع ک
و فراموش کرده بودم.  206حرکات مارپیچد... بد اراده مد روندم... حضففور 

 آوا که کمد هول کرده بود رو بهم کرد و گفت:
 بازي در نیار... مارپیچد نرو! دیوونه

اختیار پوست لمشو کند. از سمت راست یه ون سمز سمقت گرفتم. در همین  بد
صله گرفت و گاز داد. منم سرعتمو به ما رسید. کمد از ماشینمون فا 206موقع 

 بیشتر کردم... آوا بیغ زد:
! دوربین کنترل سففرعت... گواهینامه ي رضففاي بدبخت رو سففوراخ مد رواند

 کنند... رضا منو مد کشه... .
سرعت مد  فقط شتم با  شده بودم... دا در بوابش خندیدم. یه بار دیگه خودم 

بانم به کدوم روندم... نمد فهمیدم که توي کدوم اتو ... نمد فهمیدم که دارم 
سففمت مد رم... ماشففین هاي اطرافمو نمد دیدم... صففداي بیغ هاي آوا رو 

... آوا بیغ دگاز داد کمد از ما بلو ز 206درست نمد شنیدم. در همین موقع 
 زد:



 دوربینم داره به خدا! بابا
 زدم: داد
 قدر نگران دوربین نماش... باشو مد دونم. این

با یه حرکت حرفه اي سففمقت گرفت و بلوي ماشففینمون در اومد. کمد  206
گاز داد و من زدم روي ترمز... نوري تو فضا پیچید و  206سرعتو پایین اوردم. 

روندم. آوا با  206عکس گرفت. از دوربین گذشففتم و پشففت  206دوربین از 
شت ... انگار منت ر بود که دوربین از ما  سمت عقب برگ س عک همتعجب به 

سرعتو  ست و نگاهد متعجب به عقربه ها کرد و  ش صاف ن بگیره. بعد دوباره 
 چن کرد. پوزخندي زد و گفت:

 تو دیگه کد هستد؟ بابا
 باال انداختم و گفتم: ابرو

 خاطر روي گش رضا! کلد عقب افتادیم در عوض! به
 پوزخندي زد و گفت: آوا
ش از زوایاي مختلم ازمون تو رو خدا! مد خواي دو سففه تا عکس خوشففگ نه

 بگیرن که بذاریم توي آلموم خانوادگیمون؟
شففروع کرد به اذیت کردن... راه نمد داد... هر طرفد که مد خواسففتم  206

سد مد کرد. به طرف چپ پیچیدم...  سریع  206بخیچم مد پیچید و راهمونو 
شو کم کرد تا منو هم مجمور به همین کار ک سرعت ه... نبه طرف چپ پیچید... 

 206... دمذهن راننده رو خوندم... تالش آخرمو کردم... به سمت راست پیچی
هم به سمت راست پیچید... آوا به صندلد ماشین چنگ انداخته بود و داشت 
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ستم داره زیرلب بهم بد و  شو کنترل مد کرد که چیزي بهم نگه... مد دون خود
 بیراه مد گه.

ست پی در سمت را سریع کمد به  سمت چپ یه حرکت  سریع به  چیدم و بعد 
سمقت گرفتم. گاز دادم و بلوي  سیر دادم و  پیچیدم... گاز دادم و  206تغییر م

عه محکم روي ترمز زدم. آوا بیغ زد...  یه دف که بلو زدم  یه کم  بلو زدم. 
. مو از پشت سرم شنید 206خودمو سفت سربام محکم کردم. صداي ترمز 

 ... .آوا بازوهاشو بلوي صورتش گرفت و 
متوقم شففد. من زدم زیر  206صففورت نگرفت. در آخرین لح ه  برخوردي

ستم دیگه  سرعت روندم... مد دون سد براي  206خنده... گاز دادم و با  شان
رسیدن بهم نداره... صاف ترین مسیرها رو انتخاب مد کردم و گاز مد دادم... 

 ماس کرد:سرعتم هر لح ه بیشتر مد شد. آوا که عین بید مد لرزید الت
 رو بون هر کد دوست داري آروم تر... ترالن آروم تر... االغ! آروم تر! تو

محو شده بود. از ته دل خندیدم...  206به آینه انداختم... بدي بدي  نگاهد
از اتوبان خارج شدم. ماشینو یه گوشه نگه داشتم. آوا هنوز توي شن بود و مد 

شده بود. با  سفید  شفته ش خندیدم... در لرزید. رنگش عین گ   دیدن ظاهر آ
شو  دبهمون رسفید. آوا نفس عمیقد کشفید و سفع 206همین موقع  کرد خود

شه رو پایین دادم و با خنده به راننده ي  شی که با تعجب  206بمع و بور کنه. 
 منو برانداز مد کرد گفتم:

کد لیاقت داره که رانندگد کنه؟ بدو... بدو برو ظرفا رو بشففور... کهنه ي  حاال
 بچه ها رو هم عوض کن... مردها رو چه به رانندگد کردن؟ برو پسر خوب!

 با عصمانیت گفت: راننده



 ! با این ماشین بایدم بتوند بمري.آره
 زدم و گفتم: پوزخندي

انداختد... نه حاال که باختد و  شففروع کردي باید یه نگاه به ماشففین مد وقتد
 ضایع شدي!

شه صدادارش کم کم  206رو باال دادم.  شی گاز داد و رفت. آوا که نفس هاي 
 داشت آروم مد شد رو بهم کرد و گفت:

شد!  دختره سکته م مد دادي! مد فهمد؟ نزدین بود منو بک شتد  ي رواند! دا
 تو واقعا دیوونه اي!

 شوخد لب برچیدم و گفتم: به
 مجمورم کردي! تو بودي مد گفتد نماید کم بیاریم! خودت

 که داغ کرده بود داد زد: آوا
گفتم؟ من گفتم؟؟؟ من غلط کردم! پیاده شو... بذار خودم بشینم... دیوونه  من

 اي به خدا!
 که از حرکات آوا خنده ام گرفته بود بامو باهاش عوض کردم. تو دلم گفتم: من
 به من مد گن مودي! این آوا هم آخر آدم بون دوسته ها! بعد
سمت خونه ي رضا  آوا صاب به هم ریخته اي به  ست و با اع ش شت فرمون ن پ

روند. ساکت بودم. مد دونستم آوا یه کم ترسیده و تا یه ساعت دیگه همه چیز 
یادش مد ره. فقط سففعد مد کردم بهش نخندم. سففرمو مثش یه بچه ي م لوم 

نداخته بودم و چیزي نمد گفتم. بعد یه ربع به خونه ي رضففا رسففیدیم. پایین ا
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رضا یه خونه ي صد متري توي یه آپارتمان به نسمت قدیمد داشت. دانشجوي 
 پزشکد و انترن بود و فقط یه ماه دیگه به فارغ التحصیش شدنش مونده بود.

ماشففینو با مصففیمت پارک کرد ... تازه اون روز بود که فهمیدم براي چد این  آوا
قدر کارخونه هاي خودروسففازي براي راننده هاید که با پارک کردن مشففکش 

 دارند تجهیزات مختلم طراحد مد کنند... تو دلم گفتم:
 که بدون صداي بوق بوق نتونه ماشین پارک کنه رانندگد نکنه سنگین تره! کسد

این فکرها بیرون اومدم و دنمال آوا وارد آپارتمان شدم. خونه ي رضا طمقه ي  زا
شت. من و آوا در حالد  سور ندا سان چهارم بود. بدي اون آپارتمان این بود که آ
که به نرده ها آویزون شففده بودیم چهار طمقه رو باال رفتیم. وقتد به پاگرد طمقه 

. رضا براي استقمال دم در اومد. یه ي چهارم رسیدیم نفسمون باال نمد اومد..
پسر چشم ابرو مشکد بود که موهاي خرماید تیره داشت. قدش متوسط بود و 

 خوش تیپ بود.
موزین از در باز خونه بیرون مد اومد... مگه من و آوا چه قدر دیر کرده  صداي
 بودیم؟

 مشتد به بازوي رضا زد و گفت: آوا
 ؟ال نمد یاد. چد بگم به تو با این سلیقه تخونه ست تو گرفتد؟ نفسم با اینم
 در حالد که مد خندید گفت: رضا

 اصرار داشتد که نزدین مامان و بابات باشد. تو
 ابرو باال انداخت و گفت: آوا
 گفتم؟ تقصیر من ننداز! من
 دلم گفتم: تو



 ست. 206عمه ي من گفته بود! قضیه ي همون  آره
 خت و با هم وارد خونه شدند. با خنده گفتم:دستشو دور کمر آوا اندا رضا
 ! خب یه سالم مد کردي!رضا
 نگاه معند داري بهم کرد و گفت: رضا

به خانومم افتاد همه چد یادم رفت... شففرمنده! ولد ما با هم از این  چشففمم
 حرفا نداشتیم.

ست شدم. اولین بار بود که خونه ي  د سر اون دو نفر وارد خونه  شت  دادیم و پ
شتم خونه ي بخت آوا رو بدون بهیزیه ش مد  ضا رو مد دیدم... در واقع دا ر
دیدم. کم خونه پارکت بود. رنگ دیوارها یه کم تیره بود و مد دونسففتم که آوا 

. خونه یه سالن تداشحتما خونه رو رنگ مد کنه... تحمش خونه هاي دلگیرو ن
بزرگ داشففت. آشففخزخونه اپن نمود ولد درش کامال رو به هال باز مد شففد. یه 
شتند.  شد که اتاق خواب ها اونجا قرار دا راهروي کوچین با در به هال باز مد 
سایش خونه توي یکد از  شتر و ضا فرش هاي کم خونه رو بمع کرده بود. بی ر

شده بود... حدس مد زدم  ضااتاق ها بمع  سیله ي زیادي توي خونه ش  ر و
نداشته باشه. وارد یکد از اتاق هاي شلوغ پلوغ شدم. کاغذ دیواري کرم اتاق به 
ن رم قشففنگ بود. اتاق پر از پالتو و کت بود که روي هم انماشففته شففده بودند. 
چند نفر دختر توي اتاق بودند که حدس مد زدم هم کالسد هاي رضا باشند. 

مد کردند و بلند بلند مد گفتند و مد خندیدند.  یشصففورت همدیگه رو آرا
شیدم و از  ست به موهام ک شالمو در اوردم و روي تخت انداختم. یه د پالتو و 
سالن افتاد... تعداد مهمونا از اون چیزي که فکر  شمم به  اتاق بیرون اومدم. چ
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مد کردم بیشتر بود. انگار رضا هر کد که مد تونست رو دعوت کرده بود. همه 
 مهمونا از بوون هاي فامیش و دوست هاي رضا بودند.ي 

هال شففدم و نگاهد به دور و برم کردم. رضففا داشففت آوا رو به دوسففتاش  وارد
معرفد مد کرد. بعید مد دونستم اون شب زیاد بتونم آوا رو بمینم. مد دونستم 
سالن رفتم. نگاهد به  سمت  سمه. به  ضا از اول تا آخر مهموند بهش مد چ ر

که صففاحت  ادما و لوسففترها کردم. قدیمد بودند. پیش خودم احتمال دپرده ه
قملد خونه این وسایش و روي خونه به رضا داده باشه. دور تا دور سالن صندلد 
چیده بودند ولد صففندلد ها به تعداد افراد نمود. یه میز ناهارخوري کوچین 

 توي سالن بود که روش چند مدل خوراکد و تنقالت چیده شده بود.
به مهمونا کردم. همه تیپ آدمد اونجا پیدا مد شففد. بعضففد از دخترها  نگاهد

روسري سر کرده بودند... بعضد ها تا مد تونستند آرایش کرده بودند... خیلد 
ها مثش من معمولد و سفففاده بودند. متوبه شفففدم رضفففا هم مثش آوا روابط 

 ابتماعد خوبد داره. با هر تیپ آدمد مد تونست گرم بگیره.
یکد از صففندلد ها نشففسففتم. پا روي پا انداختم و به مهمونا زل زدم...  روي

 حدس مد زدم تا آخر شب کارم همین باشه... تو دلم گفتم:
 کاش هنوز توي خیابون داشتم گاز مد دادم... اي

آوا تونست از رضا بدا شه و لماسشو عوض کنه. کنارمن نشست و در  باالخره
 گوشم گفت:

 مد تونم امشب تو رو به کسد بندازم یا نه. بمینم
 و سر تکون دادم. آوا پوفد کرد و گفت: خندیدم



راست مد گه ها! تو دیگه زیادي بد انگیزه اي. دیگه هر دختر بیست و  مامانت
 دو ساله اي اگه مثش تو مریض نماشه به ازدواج کردن فکر مد کنه.

 تنگ کردم و گفتم: چشمامو
امان منو مد گیري! آخرش از دسففت شففما دو تا مجمور مد همیشففه طرف م تو

شففم ارشففدم بخونم. شففوهرم که اگه پیدا بشففه حرفد ندارم... صففد بار بهت 
 گفتم... مشکش اینجاست که کسد پیدا نمد شه.

 ابرو باال انداخت و گفت: آوا
 من کسد و بهت پیشنهاد بدم چد؟ اگه

 کردم و گفتم: نچد
 این حرفاست؟ ! وسط تولد رضا بايآوا
 خندید و گفت: آوا

چد کار کنم؟ برم اون وسففط با چاقو بر*ق*صففم؟ همه دارن حرف مد  خب
شد! حرف  سال مد  سال مثمت تر از پار شکر هر  زنن دیگه! تو ام که خدا رو 

 دیگه اي به ن رت مد رسه که به هم بزنیم؟
د. غییر کرباال انداختم و خواسففتم چیزي بگم که یه دفعه بو مهموند ت شففونه

چند نفر از مهمونا رو دیدم که به سمت در برگشتند... طولد نکشید که نصم 
بقیه ي مهمونا هم به همون سمت برگشتند. یه سري از تعجب نزدین بود شاخ 

در گوش هم  یزيدر بیارند... یه سففري از دخترها زیرزیرکد مد خندیدند و چ
ار شففد... صففداي موزین مد گفتند. یه دفعه سففکوت عجیمد بین مهمونا برقر

تنها صففداید بود که مد اومد. من و آوا با تعجب به هم نگاه کردیم. از بامون 
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ضا رو  شدیم تا هال رو بمینیم. در کمال تعجب ر شدیم و یه کم با به با  بلند 
شده بود...  شماش بمع  شن توي چ سینه فرو ریخت...  قلممدیدم که ا توي 

ضا با حالت عجیمد به شده بود؟ ر سد که بلوش بود زل زده بود... آوا  چد  ک
شدم.  شتر با به با  سمتش رفت. یه کم بی سریع به  شده  ضا منقلب  که دید ر
حاال دیگه مد تونستم هالو کامش بمینم. چند تا از دوستاي رضا که دور و برش 
شگفتد... و  سري با تعجب و  بودند هم به مهمون تازه وارد زل زده بودند... یه 

سري هم مثش شن آلود... به دلم بد اومد... نکنه خمر  یه  شم هاي ا ضا با چ ر
 مرگ کسد و اورده بودند؟

ضا سر بووند که  ر ستهاش و بلو برد و پ شرد... د لب هاش رو محکم بهم ف
همه بهش زل زده بودند رو توي ب*غ*لش فشرد... هیچکس حرفد نمد زد... 

ها هم مثش رضففا انگار همه به احترام رضففا سففکوت کرده بودند. حال بعضففد 
ست کم شتم از کنجکاوي مد مردم... به آوا نگاه کردم... انگار د ز ا دبود... دا

من نداشففت. با تعجب به پسففري که رضففا رو متاثر کرده بود نگاه مد کرد... 
باالخره یکد از دوسففتاي رضفففا در گوش آوا چیزي گفت... ابروهاي آوا باال 

... به سمت رضا چرخید... اخم رفت... سرشو به نشونه ي فهمیدن تکون داد
میدم زد... فه سینهکرد و سرشو پایین انداخت... چند ثانیه بعد دست هاشم به 

یه چیزي اذیتش مد کنه... انگار ناراحت شففده بود... ولد بنس ناراحتیش با 
 بنس ناراحتد بقیه ي مهمونا که با تعجب آمیخته بودر فرق داشت.

ز آ*غ*و*ش رضا بیرون اومد. فقط مد تونستم به پسر قدبلند کردم که ا نگاهد
شیده  شکد پو سخرت م شت بمینم. یه کت ا شو از پ موهاي خوش حالت تیره 
ست همون موقعد که  شه. در سید خوش اندام با شت که به ن ر مد ر بود. از پ



شففونه باال انداختم و توي دلم گفتم بببه من چه! بعدا مد فهممر   پسففر به 
 سمت سالن برگشت...

سینه فرو ریخت... دلیش خنده هاي آهسته ي  اون قدر شکه شدم که قلمم توي 
دخترها رو فهمیدم... نگاهد به چشففم هاي آبد پسففر کردم... یه ثانیه محو 

 زیماید تاثیرگذارش شدم... اون اینجا چد کار مد کرد؟
================= 

و پایین انداخت و با دیدن من یه کم با تعجب نگاهم کرد... بعد سففرشفف اونم
دوباره به سمت رضا برگشت... رضا نفس عمیقد کشید... خودشو کنترل کرد 

 و گفت:
 که اومدي... خیلد برام ارزش داشت... خیلد... . مرسد

سته ست  آه شم آبد د سر چ ضا با پ ستاي ر شونه ش زد... چند نفر از دو به 
دادند. هیچکس به اندازه ي رضففا احسففاسففاتد نشففده بود. حال و هواي رضففا 
شم آبد عجیب بود. انگار وقتد  سر چ شده بود... طرز نگاه کردنش به پ عوض 

 اونو مد دید یه دنیاي دیگه پیش چشمش بون مد گرفت.
ه به سففمت سففالن اومد. رضففا دسففتشففو روي شففونه ش با گام هاید کوتا پسففر

 گذاشت و رو به مهمونا کرد و گفت:
 ها حتما متوبه شدید که امشب یه مهمون ویاه داریم... بچه
سر زد و لمخند تلخد بهش زد. منت ر بودم که  چند شونه ي پ ست روي  بار با د

شت. ان ضا اونو به بمع معرفد کنه ولد انگار نیاز به معرفد ندا  گار همه مدر
 شناختنش.
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با اخم و تخم به سمت من اومد. من که داشتم از کنجکاوي مد مردم سریع  آوا
 در گوشش گفتم:

 کیه؟ این
 با عصمانیت نفسشو بیرون داد. شکلکد با صورتش در اورد و گفت: آوا

 دوران باهلیت رضا! رفیق
 تعجب ابرو باال انداختم و گفتم: با

 ن باهلیت؟چد؟ رضا و دورا یعند
که داشت شدیدا حرک مد خورد و پاش رو با حالتد عصمد تکون مد داد  آوا

 گفت:
شن؟ حاال نه این که  آره شگاه بوگیر مد  ضد ها مد یان دان دیگه! دیدي که بع

خیلد کارهاي بدي کرده باشه... فقط پارتد و اینا. به هر حال... نمد دونم چرا 
 حاال که رضا داره متاهش مد شه سر و کله ي این پسره پیدا شده.

 تکون داد و گفتم: سري
اشن توي چشم هاي رضا بمع شده بود انگار داشت معشوقش و بد  همچین

 صد سال مد دید.
 پوزخندي زد و گفت: آوا
همین عالقه مد ترسم... خوشم نمد یاد دور و بر رضا بمینمش... اي کاش  از

بره براي همیشه گم و گور بشه... یکد دو سالد بود که رضا ازش خمر نداشت. 
 وش خدمتد کرده و دعوتش کرده.امشب یکد از دوستاي رضا خ

ضا  آوا ستاي ر شت با دو شم آبد که دا سر چ شم غره اي به پ شد گفت و چ ای
سر با این قیافه و  صحمت مد کرد رفت. پیش خودم اعتراف کردم که اگه این پ



ظاهر توي یه پارتد بره چد مد شه! نگاهد به دخترهاید کردم که توي مهموند 
شون با هیجان  سرو نگاه مد کردند و دور بودند. خیلد ها برش به امید  واون پ

یه نگاه رژه مد رفتند... نگاهد دقیق به نیم رخ صففورتش انداختم... لب هاي 
خوش فرم و بیند کامال متناسب با صورتش داشت... توي نگاه اول چشم هاي 
آبد تیره ش توبه ها رو بلب مد کرد ولد دلیش اصلد زیماید صورتش لب ها 

خیلد مد رسففید. از  حالتشد... انگار به موهاي مشففکد خوش و بیند اش بو
شمد داره. به  شخیص بدم که موهاش حالت ابری ستم ت صله مد تون همون فا
صحمت  صمح چه قدر لحن  سر بدي نمد اومد. یادم اومد که اون روز  ن رم پ
کردنش با ادب و احترام همراه بود. شففونه باال انداختم... به من چه؟ حتما آوا 

 .تزي مد دونست که اون طوري مد گفیه چی
صداي بلند  آوا سم بند اومد... با  شگون محکمد از بازوم گرفت که نف چنان نی

آخد گفتم. دو سففه نفر برگشففتند و با تعجب نگاهمون کردند. آوا در گوشففم 
 گفت:

 خدا اگه بري تو نخش چشمتو با ناخونام در مد یارم. به
 م:اذیتش کنم. براي همین گفت خواستم
به  خودت گفتد مد خواي یکد رو بهم پیشففنهاد بدي... فکر کردم همینه. خو

 من پسندیدم... به هم مد یایم... خوشگله.
 پشت چشمد نازک کرد و گفت: آوا
 قول مامانت مرد خوشگش مال دیگرونه. به
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بلوي خودمو بگیرم و پخ زدم زیر خنده... آوا دوباره سففاکت شففد...  نتونسففتم
شخص  شتر در مورد کامال م بود که توي ذوقش خورده. من که کنجکاو بودم بی

 گذشته ي رضا ... که به زودي شوهر بهترین دوستم مد شد... بدونم گفتم:
بگو بمینم... مابراي رضففا چیه؟ تو که بعد اون همه ایراد گذاشففتن روي  خب

 اون همه خواستگار نرفتد با یکد که گذشته ي خوبد نداره ازدواج کند!
روي صندلد نشست. منم کنارش نشستم. دوباره اخم کرد... پاشو با حالت  اآو

 عصمد تکون داد و گفت:
شون از نه ضا تو ست... مد گم فقط مد رفتند پارتد... ر ... یه چیز خیلد بد نی

 همه بچه مثمت تر بود.
 تیکه رو اصال باور نکردم. آوا ادامه داد: این

شتماه مد کنم که به  نمد شه ي ذهنم بود که دارم ا شه یه گو دونم ترالن... همی
رضففا اعتماد کردم... همیشففه فکر مد کردم یه روز رضففا منو متوبه مد کنه که 
گذشففته اش توي زندگد آینده مون بد تاثیر نیسففت... دیدي این دخترهاید که 

شون مد افت شن و تردید به بون شونه چه قدر  سی  بین این همه ه؟نزدین عرو
 شن و تردید یه دفعه سر و کله ي این پسره هم پیدا شد...

 که کم کم داشتم به رضا شن مد کردم گفتم: من
 که خراب نمود! بود؟ وضعش

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت: آوا
به دلم افتاد... یعند  نه نه که بواب مثمت نمد دادم... ولد شفففن  با! مگه  با

ست دارم ای شب... دو سره رو بزنم... به خدا اگه پاش به خونمون همین ام ن پ
 باز شه خودم قلم پاشو مد شکنم.



شت و با  در شونه ي آوا گذا شو روي  ست سمتمون اومد. د ضا به  همین موقع ر
 مهربوند گفت:

 یاي بر*ق*صیم؟ تا ما شروع نکنیم کسد روش باز نمد شه ها! مد
سط رفتند. آوا ضا زد و با هم و همه ي مهمونا با دیدن این  لمخند کمرنگد به ر

شم آبد  سر چ ست زدند... نگاه من بد اختیار روي پ شروع کردند به د صحنه 
سته  سرشو آه شدیم  شم  شم تو چ شت نگاهم مد کرد... وقتد چ چرخید... دا

با همو یه نگاه  نبه نشففونه ي آشففناید تکون داد. منم همین کار رو کردم... 
... این همون چیزي بود که توي تشففخیص دادم که توي صففورتش یه غم بزرگه

ست از  ست که چه قدر دلم مد خوا ضا هم مد دیدم... خدا مد دون صورت ر
مابراي بین اون دو نفر سففر در بیارم ولد آوا خیلد عصففمد بود و نمد تونسففتم 

هاي آوا  خمازش چیزي بخرسففم. رضففا و آوا شففروع به ر*ق*صففیدن کردند... ا
ضا با محمت و صورت آوا زل زده بود. منم بد  هنوز توي هم بود... ر شق به  ع

اختیار با نگاه کردن به اون دو تا لمخند مد زدم... خیلد برام بالب بود که رضا 
به آوا نگاه مد کرد... تجربه ي این احسفففاس رو  با عشففق و عالقه  این طور 

شتم... ولد وقتد بهش فکر مد کردم م ست  دندا سو دو دیدم که ته دلم این ح
ر دختر دیگه اي دوسفت داشفتم که تجربه ي عشفق و عاشفقد و دارم... مثش ه

داشففته باشففم... ولد بعد یاد حرف آوا افتادم... یادم افتاد که گفته بود به رضففا 
صمیم غیرمنطقد  سته بود... از آوا توقع ت شو ب شما اعتماد کرده ... در واقع چ

اشه دور ته ببود که مد گفتند اگه آدم به کسد عالقه داش ستنداشتم... انگار را
 عقش و منطقو خط مد کشه.
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نفر از مهمونا هم به رضا و آوا پیوستند و یه کم فضاي مهموند شادتر شد.  چند
سمتم اومد...  شم آبد به  سر چ شمم دیدم که پ شه ي چ در همین موقع از گو

 کنارم ایستاد و با صداي به نسمت آهسته اي گفت:
 نمد کردم اینجا بمینمتون. فکر

 باال انداختم و بوابد ندادم. پسر گفت: شونه
 خواستم بابت صمح تشکر کنم... راستش... نتونستم صمح بگم که... . مد

 حرفش پریدم و گفتم: وسط
 واقعا! عملیات فوق مهمد بود... نجات یه کیم پر شکالت. آره

و چشمم به ردیم دندون هاي سفیدش افتاد... خدا رو شکر دندوناش  خندید
ضیه  شد فر روکش بود. ظاهرا حداقش یه عیب کوچولو توي ظاهرش بود. ثابت 

 اي که پیش خودم داشتم درست بود... معلوم بود به خودش مد رسه. گفت:
 شکالت نمود... ظرف غذامم توش بود... . فقط

 ته خندیدم... گفتم:پایین انداختم و آهس سرمو
 کیفد... موبایلد... مدرکد... چیزي اون تو نمود که دلم خوش باشه؟ یه

 به نشونه ي نفد تکون داد و گفت: سرشو
 متاسفانه... معموال چیزهاي مهمو توي بیمم نگه مد دارم. نه

شمم شم غره مد رفت... تو  چ شت بهم چ صیدن دا سط ر*ق* به آوا افتاد که و
 دلم گفتم:

 توي بووند یه غلطد کرده آوا چشم غره هاشو به من مد ره. ضار
 گفت: پسر
 تونم اسمتون و بدونم؟ مد



 :گفتم
 هستم. تابین

 صداید توي سرم گفت: یه
 چرا این قدر رسمد؟ خب

 کردم: اضافه
 تابین. ترالن

 همون صدا گفت: دوباره
 نمد گفتد بهتر بود! فامیلیتو

سته  من سرمو آه صیحتم مد کرد.  نمد دونم این کد بود که توي ذهنم مرتب ن
تکون دادم تا از فکر این شففخص نصففیحت گر توي ذهنم بیرون بیام... بالب 
این بود که حرف هاي این شففخص شففماهت عجیمد به حرف هاي مامانم 
داشفففت. یاد بمله هاي بالب مامانم افتادم و سففعد کردم بلوي خنده امو 

 بگیرم.
 گفت: پسر
 رادمان م... رادمان رحیمد. منم
سره    خطاب کنم.  خدا شکر کردم که دیگه مجمور نمودم اونو تو ذهنم بب پ رو 

 تو دلم گفتم:
قدر بدم مد یاد اسففم عجیب غریب روي بچه هاشففون مد ذارن... رادمان  این

 دیگه چه کوفتیه... حاال بدم نیست.
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تونسففتم از زبون اون یه چیزهاید بیرون  فکري به ذهنم رسففید... شففاید مد یه
 بکشم... دست خودم نمود. فوضولیم گش کرده بود. با لحند عادي گفتم:

 چطور با رضا آشنا شدید؟ ظاهرا دوست هاي قدیمد هستید. شما
 طور که به ر*ق*صیدن مهمونا نگاه مد کرد گفت: همون
 ... دوست هاي قدیمد هستیم.اوهوم

با پرروید بهش زل زده بودم... هنوز  رسففما از زیر بواب دادن در رفت. منم 
منت ر بودم که بواب سففوالمو بده. چند ثانیه بهش زل زدم... نه بابا! انگار نه 

 انگار! بعد چند لح ه به سمتم برگشت و گفت:
 شده؟ چیزي

 پرروید گفتم: با
 بواب سوالمم. منت ر

 زد و گفت: لمخندي
 کردم الزمه که شما بدونید همون موقع بوابتونو مد دادم!فکر مد  اگه

شم غره اي بهش رفتم که توي زندگیم  خدا شکر! چه قدرم رک بود! چنان چ رو 
 به هیچکس نرفته بودم. با همون لحن مودب و محترمش حالمو گرفته بود.

سمت  بعد سمت رادمان اومد و با هم به  ضا به  ستاي ر چند دقیقه یکد از دو
رفتند. تا آخر شففب سففعد کردم نگاهش نکنم... به ن رم یه خورده از خود  بقیه

 راضد مد اومد.
صت زیادي براي با آوا بودن ندارم ولد بهم ثابت  اول مهموند فکر مد کردم فر

شففد که اشففتماه کرده بودم... آوا که لجش گرفته بود تا تقد به توقد مد خورد 



ید توي شفففن بود از اول تا آخر پیشففم مد اومد. رضفففا هم که هنوز یه بورا
 مهموند دور و بر رادمان مد گشت.

طور که از رضففا انت ار داشففتم شففامو از بیرون گرفته بود... مثش همیشففه  همون
همه چیزو راحت مد گرفت. از این خصفوصفیت اخالقیش خوشفم مد اومد. 
براي همه هممرگر گرفته بود و اصففال خودشففو توي زحمت ننداخته بود. هرچه 

سمیده من چ بهر به آوا اصرار کرد که کنار هم بشینند آوا قمول نکرد. عین کنه قد
بود. تنهاید منو بهونه کرد و زیر بار نرفت. بعد چند دقیقه هم پیشففمون شففد... 
سته و بدون این که لب به غذاش  ش شه ن ضا افتاد که یه گو شمش به ر وقتد چ

 ر خودش پشیمون شد.بزنه داره با رادمان حرف مد زد بوش اورد و از کا
صد رفتن کردند. یه  یه شتر مهمونا ق سم باز کردن کادوها بی ساعت بعد از مرا

نگاه به ساعتم کردم. یازده و نیم بود. دیگه داشت دیر مد شد. آوا پالتو و شالمو 
از توي اتاق اورد و دستم داد. داشتیم لماسامونو مد پوشیدیم که رضا و رادمان 

سمتون اومدند. را شبه  شم غره  ونهدمان یه لمخند به ن شناید بهم زد که با چ ي آ
 بوابش و دادم... ازش خوشم نیومده بود.

 به آوا گفت: رضا
 بمون... مد خوام باهات حرف بزنم. تو
 روسریشو سر کرد و گفت: آوا

 بیا ماشینتو ازم بگیر... مد خوام ترالنو برسونم. فردا
 خیلد بدي گفت: رضا
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یه چیزیو برات توضففیح  براي ید  با ترالن آژانس مد گیرم... بمین! من و راد 
 بدیم... .

 آهسته گفت: رادمان
 راد! نگو

بهم نگاه کردند... دوباره نگاهشون رنگ غم گرفت. رضا آهد کشید...  دوتاید
 سرشو پایین انداخت و گفت:

 آوا... ترالن با آژانس مد ره. بمون
 ت:خیلد سفت و محکم گف آوا

 ترالنو که مد شناسد... خوشش نمد یاد ترالن با آژانس باید بره. باباي
 مد گفت... بابام خیلد به این مسئله حساس بود. راست

به عنوان یه قاضد اون قدر پرونده هاي بناید مختلم و بررسد کرده بود  بابام
که نسففمت به همه چیز بدبین شففده بود. مرتب بهم گوشففزد مد کرد که سففوار 
ماشین هاي شخصد نشم. تنها دلیلد که رضایت مد داد با وبود باطش شدن 
گواهینامه ام رانندگد کنم این بود که حتد از تاکسففد ها هم مد ترسففید... بهم 
ابازه نمد داد که دیر وقت با آژانس باید برم... نمد دونم... شفففاید اون این 

 شهرو بهتر از من مد شناخت.
 پوفد کرد و گفت: رضا

... اگه مشففکلت ترالنهر راد... بمخشففید... رادمان مد رسففونتش... بمون شففهبا
 باهات حرف دارم.

 که بدبوري عصمد بود صداشو باال برد و گفت: آوا
 گم باباي ترالن حساسه! آژانس مطمئن تر از این آقاست. مد



 نگاهد به رادمان کردم. با خونسردي به آوا نگاه کرد و گفت: زیرچشمد
 ابازه بدید رضا دقیقا مد خواد در همین مورد باهاتون صحمت کنه. اگه
 آهسته به آوا گفتم: من
 خواي یه کم بیشتر بمونیم... حرفاتون که تموم شد مد ریم. مد

 سریع گفت: رضا
 ! اگه دیر کند بابات نگران مد شه... رادمان مد رسونتت... .نه

ضولد  عجب شت من ف کنم. نگاهد به آوا کردم... مد گیري داده بود! اگه گذا
دونستم به صالح آواست که بمونه و در مورد نگرانیش با رضا حرف بزنه... سه 
ماه دیگه عروسففیشففون بود. این پسففره هم که منو نمد خورد! با این که دوسفت 

 نداشتم باهاش توي یه ماشین تنها بشم رو به آوا گفتم:
 مد زنم. ... مسئله اي نیست. من فردا بهت زنگباشه

با ناامیدي نگاهم کرد... امیدش به من بود. مشخص بود که دوست نداشت  آوا
توي اون شرایط با رضا حرف بزنه. مد دونستم شاید این موضوع باعث ایجاد 
دلخوري و کدورت بشففه. براي همین به آوا فرصففت ندادم که پشففیمونم کنه. 

 شدم. جز خونه خارسریع با اونو رضا خداحاف د کردم و دنمال رادمان ا
که  همون با خودم فکر مد کردم  مدم  پایین مد او ها  له  که داشففتم از پ طور 

بواب بابامو چد بدم... مد دونستم اگه بفهمه دارم با یه پسر غریمه برمد گردم 
خونه ازم ناامید مد شه. هرچند که مد دونستم برگشتن با رادمان مسلما بهتر از 

بگم.  راه اینه که راسففتشففو ینتیجه رسففیدم که بهتربرگشففتن با آژانسففه. به این ن
مسففلما بابا مد فهمید که توي اون شففرایط بهترین انتخابم همین بود. از طرف 
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دیگه مد تونسففتم از این فرصففت اسففتفاده کنم و کلد بهونه گیري کنم که چرا 
سر  سر مد اندازه. لمخندي از  شو بهم نمد ده و منو این طوري توي درد شین ما

 دم... آره! این خوب بود!رضایت ز
رادمان یه کمري مشففکد بود. ماشففینش به طرز عجیمد کثیم بود...  ماشففین

 انگار ده سالد مد شد که نشسته بودنش. سري به نشونه ي تاسم تکون دادم.
شت  بلو ستم باید پ شدم. نمد دون شم. یه لح ه گیج  سوار ب ستم  رفتم و خوا

سمت د ستم به  شینم یا بلو. یه لح ه د شت ب ستگیره ي در بلو رفت... نه ز
 بود... .

 "پسره پیش خودش نمد گه این دختره چرا چاي نخورده پسرخاله شده؟"
 به سمت دستگیره ي در عقب رفت... اینم زشت بود... . دستم

 " پسره پیش خودش فکر مد کنه که من گذاشتمش به حساب راننده آژانس"
دستم به سمت دستگیره ي در بلوید رفت. صداي خنده ي دختري رو  دوباره

 از پشت سرم شنیدم. بد اختیار به سمتش برگشتم. دختر با خنده بهم گفت:
 این کاره نیستد بذار من سوار شم. اگه

غره اي بهش رفتم و سوار ماشین شدم. دختره رو شناختم... تازه از خونه  چشم
زو دخترهاید بود که توي مهموند بلوي رادمان ي رضفففا بیرون اومده بود. ب

 رژه مد رفت.
آدرس خونه مونو پرسففید و بعد به راه افتاد. بد اختیار توي نخ رانندگد  رادمان

کردنش رفتم... معمولد بود. نه خوب و نه بد! عادت داشففتم به رانندگد کردن 
 دیگرون دقت کنم... خدا رو شکر کسد رو هم بز خودم قمول نداشتم.

 نصم مسیرو رفته بودیم که رادمان به حرف اومد و گفت: تقریما



 آوا زیاد از من خوشش نمد یاد. ظاهرا
 دادم مثش خودش رک باشم. گفتم: تربیح

 !نه
 سر تکون داد و گفت: رادمان

شتم... المته اینم بگم ها!  حق شتماهات دا سري ا شته م یه  داره... من توي گذ
تیار خودش بوده... منم هر راهد که رفتم به اختیار رضففا هر کاري کرده به اخ

خودم رفتم. من با کارهام به خودم ضرر رسوندم... دوستتون خیلد بد انصافه 
ضا رو پاي دخالت من بذ شتماه هاي ر صرار داره ا ... همین طوري فکر ارهکه ا

 مد کنه مگه نه؟
 به نشونه ي تایید تکون دادم و گفتم: سرمو

شتن شه... شما باع برگ ضا خیلد هم قابش اعتماد نما شاید ر شده فکر کنه  ث 
صحمت  سونید؟ براي این که در مورد آوا باهام  ستید منو بر براي همین مد خوا

 کنید؟
 نگاه عاقش اندر سفیهد بهم کرد و گفت: رادمان

 چه دلیش دیگه اي مد تونست داشته باشه؟ پس
 که هنوز حس فضولد قلقلکم مد داد گفتم: من
 درست نمد دونم بریان چیه... براي همین شاید نتونم کمکد بکنم. من

 گفت: رادمان
شته.  کاري صد نداریم برگردیم به گذ ضا ق سد برنمد یاد... من و ر ست ک از د

همه چیز به بدترین صورت تموم شد... مد خوام اینو از طرف من به دوستتون 
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ست ناباب نی ضا دو شون بگید که من براي ر صدم ندارمبگید... به که  ستم و ق
 .کنمدوستیمو به خاطر یه سري تصورات غلط و اطالعات ناقص خراب 

 تکون دادم و گفتم: سري
مد گم... مطمئن باشید که برایش فرقد نمد کنه... با این حرفا دلش گرم  بهش

 نمد شه.
 شونه باال انداخت و گفت: رادمان

 باشه.مد کنم زدن این حرفا از سکوت کردن بهتر  فکر
که آخرش هم نفهمیدم مابرا چیه. یه ربع بعد به خونه رسففیدیم. آهسففته  من

شن اتاق مامان و بابام  شدم. نگاهد به چراغ رو شین پیاده  شکر کردم و از ما ت
سمت خونه مد رفتم خودم و براي بواب  کردم... پوفد کردم و در حالد که به 

 پس دادن آماده کردم.
خونه ي ویالید رفتم. نماي سفید خونه به خاطر هواي  زدم و به سمت دزدگیرو

شده بود. حیاط بلوي خونه دو باغچه ي بزرگ  ستري  شهر کم کم خاک کثیم 
در دو طرف ورودي خونه داشففت که از علم هاي ه*ر*ز پر شففده بود. درخت 

 هاي قدیمد و بلند سال ها بود که دیگه میوه نمد دادند.
سه پله ي گلد عمور کردم و در خونه رو باز کردم. چشمم به فضاي خونه که  از

خورد اخم هام تو هم رفت. مثش همیشفففه سفففاکت... تارین... و کثیم بود. 
شت. یه خونه ي دوبلکس و بزرگ بود که  سابقو ندا سرامین کم خونه بالي 

سوخته ي چلچراغ عوض ن شمیه مخروبه ها مد موند. المپ هاي  شتر   هشدبی
بود و کش فضففاي خونه فقط با ده المپ باقیمونده روشففن شففده بود. سففه متر 
بلوتر از ورودي خونه دو پله ي عریض و کم ارتفاع بود که به سففالن ختم مد 



سالن به طمقه ي دوم مد رسید  شد. دو ردیم پله با طرح نیم دایره از دو طرف 
 که اتاق خواب ها اونجا قرار داشت.

شی فرش شن و  شیري رنگ هاي رو شده بودند. ممش هاي  ن کم خونه کثیم 
دودي به ن ر مد رسففیدند. روي همه ي میزها شففلوغ و به هم ریخته بود. هر 
طرف ظرف هاي کثیم و کاغذهاي مچاله شده دیده مد شد. وسایش شخصد 

 اعضاي خونه روي زمین ریخته بود.
. از دو پله باال از خونه اي که برام حکم دیوونه خونه رو داشففت گرفتم نگاهمو

رفتم و وارد سففالن شففدم. یه دسففت ممش دور تا دور سففالن با فاصففله از هم به 
ستم  سی شده بود. تو مرکز این نیم دایره یه تلویزیون و  صورت نیم دایره چیده 

ه روي اي که رو ب یشهصوتد تصویري به نسمت قدیمد قرار داشت. روي میز ش
نمود. چند تا کتاب و یه خروار ظرف  بزرگ ترین ممش بودر باي سوزن انداختن

 کثیم و چند تا قرک روي میز بود.
به سففامان افتاد که با نگراند نگاهم مد کرد. کنترل تلویزیون رو روي  چشففمم

 ممش انداخت و گفت:
 بودي؟ کجا

 گوشه ي سالن انداختم و گفتم: کیفمو
 شمم بود. شیفت
 گفت: سامان

 صمح مرخصد نداشتد؟ مگه
 حوصلگد گفتم:بد  با
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سش  صمحو شمو مد پیچوندم باید فردا مد موندم. ح صد گرفتم... اگه ام مرخ
 نمود. تو مثال داشتد درس مد خوندي؟

 کتاب هاي زبانشو بمع کرد و گفت: سامان
 !مثال

همین موقع زند شمه مانند از پله ها پایین اومد. چشم هاي قهوه اي رنگشو  در
ماس خواب خاکسففتري رنگش به تن الغرش زار با تعجب به من دوخته بود. ل

مد زد. موهاي سفیدش تا روي شونه هاش مد رسید. صورت شکسته اش اون 
دهاند  بازن پنجاه ساله رو حداقش شصت ساله نشون مد داد. وارد سالن شد. 

صداید که از ته چاه  شو باال اورد و با  ست هاي الغر سمتم اومد. د نیمه باز به 
 ب گفت:در مد اومد زیر ل

شده بود. آرمان ساعت پیش تعطیش  سه نیم  ... چرا این قدر دیر کردي؟... مدر
 زنگ زدم به ناظمتون گفت که از سرویس با موندي.

 سمتش رفتم. ب*و*سه اي به دستش زدم. با مهربوند گفتم: به
 نخوابیدي؟ هنوز

 نمد کرد. سرشو پایین انداخته بود و زیرلب با خودش حرف مد زد: نگاهم
مثش همیشففه بد شففده... نمد دونم تو این مدرسففه چد کار مد کنه...  معدلش

به در شفففدن... مد گم که پول  باباش مد گم... مد گم بچه ها از راه  به  هد 
 حروم وارد مالمون شده... گوش نمد ده.

 هاشو گرفتم و گفتم: شونه
 ! نگام کن... باید بخوابد... ساعت از دوازده گذشته.امانم



و آهسففته به نشففونه ي فهمیدن تکون داد. چشففم هاي گشففاد شففده اش  سففرش
به سففمت  دیوونگد و بنون رو فریاد مد زد... وقتد دسففتشففو گرفتم و اونو 
آشففخزخونه بردم دهانش هنوز نیمه باز بود. اونو روي صففندلد اپن نشففوندم و 

 گفتم:
 باید قرصتو بخوري. انمام

مه به  بع نن برایش ریختم. وقتد  یه لیوان آب خ هاش و برداشففتم.  ي دارو
 سمتش چرخیدم دیدم که به یخچال زل زده . با لحند سرزنش آمیز گفت:

 ! دیشب داشتد با کد تلفند حرف مد زدي؟بارمان
 ي به صورتم کشیدم... بعضد وقت ها فکر مد کردم خودم هم به اندازه دستد

تار موید با بنون فاصله دارم. مامانم که هر لح ه چشم هاش گشادتر مد شد 
 گفت:

سیگار مد دن... زري خانوم مد  صداي سات بوي  یه دختر بود... همه ي لما
 گه هفته ي پیش که من و بابات رفته بودیم مسافرت دختر اورده بودي خونه.

 گفتم: و لیوان آب رو توي دست هاي مامانم گذاشتم و قرک
 ... عزیزم... باید این قرصو بخوري... باشه؟مامان
گاه عه لیوانو روي میز  ن یه دف ته شفففد.  به صففورتم دوخ مانم  ما نگ و گیج  گ

صداي گوش  سمید و با  صورتم زد. یقه ام رو چ سیلد محکمد توي  انداخت. 
 خراشد بیغ زد:

ست تو... امانتد بود... این بوري  من به تو اعتماد کرده بودم... داده بودمش د
 ازش مراقمت کردي؟ بواب منو بده...
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 هاي مامانمو از یقه م بدا کردم و گفتم: دست
 لطفا بشین قرصتو بخور... داري عصمانیم مد کند. مامان

شو تا مامانم صندلد خود شت کرد و در حالد که روي  ست هاش و م ب مد د
شمم به  شتم. چ شم دنمال قرک هاي مامانم گ شو پایین انداخت. با چ سر داد 
سینن و پر کرده  سته  ش شد. ظرف هاي ن شخزخونه که افتاد حالم بد  سینن آ
شین  شه و ظرف ها رو توي ما شت که بلند  سش و ندا بود. انگار هیچکس ح

شت ابذاره. ماشین ظرف شوید کنار ماشین لماس شوید بود که د شویدظرف 
شینو  ساي خودش ما سامان به هواي لما ستم  ست. مد دون ش لماس ها رو مد 

 روشن کرده.
 مامانم و شنیدم که دوباره داشت زیر لب با خودش حرف مد زد: صداي

م خسففته شففد این قدر درس خوند... برو بیارش پایین... براش شففام قیمه  بچه
رده... مد خواد درسفففت کردم که دوسفففت داره. باباش دعواش کرده... قهر ک

 خودشو توي کتاباش غرق کنه.
 دفعه چنگد به دستم زد و گفت: یه

به کتابه... ولد من مد دونم فکرش یه باي دیگه سفففت... باور کن  نگاهش
 لماساش بوي سیگار مد دن.

کنار یخچال ایستاد. با تاسم به مامانم نگاه کرد و سر تکون داد. مامانم  سامان
 رو بهش کرد و گفت:

... تو یه چیزي به برادرت بگو... بهش بگو که با رادمان و بارمان نگرده... پسرم
 بهش بگو که این دو تا راهشون کج شده... بگو که منو سنگ رو یخ نکنه.



سامان  سامان شتم. به  ست مامانم گذا صو توي د شرمندگد نگاهم کرد. قر با 
ه کرد. در حالد که خودشو اشاره کردم که یه لیوان آب بیاره. مامانم به قرک نگا

 روي صندلد تاب مد داد قرک و خورد. سامان لیوان آب و دستش داد.
 از ذهنم گذشت که مامانم آروم شده دوباره شروع کرد: تا

 براي پسرم میوه پوست بکنم... داره درس مد خونه... مد دوند! بذار
سففمتم چرخید. برقد عجیب تو چشففم هاش دیدم. لمخندي زد با افتخار  به

 گفت:
 پزشکد مد خونه. پسرم

کردم تمام بدنم یخ زد. بغض به گلوم چنگ زد. سففامان با دسففت  احسففاس
صورتشو پوشونده بود. من مات و متحیر به مامانم زل زده بودم. در همین موقع 

سریع خودمو بم شد.  شخزخونه  ع و بور کردم. نگاهد بهش کردم. بابام وارد آ
قد متوسفط داشفت و چشفم هاي آبد رنگش درسفت هم رنگ من بود. بلوي 
موهاي خاکستري رنگش که همرنگ ریش پروفسوریش بودر ریخته بود. بدون 

 توبه به مامانم که محتویات یخچالو بهم مد ریخت رو بهم کرد و گفت:
 این وقت شب کجا بودي؟ تا

سم رضا رو  امواج ستم نماید ا دعواید غریب الوقوع رو حس مد کردم. مد دون
 بیارم. آهد کشیدم و گفتم:

 کار. سر
 زد و گفت: پوزخندي
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کار؟ تو کارت ساعت پنج تموم مد شه... امروزم که مرخصد گرفته بودي.  سر
 فکر کردي من هالو ام؟

 ابام فابعه بارکردم با آرامش بواب بدم. مد دونسفتم عصفمانیت هاي ب سفعد
 مد یاره. گفتم:

 مرخصد گرفته بودم... رفتم دکتر مامان و بمینم... شیفت شممو موندم. صمح
 باال برد و گفت: صدایشو

 شب؟ مگه تو پزشکد که شیفت شب داشته باشد؟ شیفت
 کردم لحنم مثش همیشه متین و آروم باشه. گفتم: سعد

 کشین! گفتم شیفت شب! نگفتم
 یه گام به سمتم برداشت. سامان سریع گفت: بابام

 مد گه بابا! من زنگ زدم از بیمارستان پرسیدم. اونجا بود. راست
شم هاي بابام زل زد.  بابام سامان تو چ سامان نگاه کرد.  لح ه اي با تعجب به 

صله دعواهاي تاریخد  سامان حو ستم  ضوع بابامو قانع کرد. مد دون همین مو
 . مگه نه حاضر نمد شد به خاطر من دروغ بگه.خانوادگیمونو نداره

به سففمت مامانم رفت که داشففت براي بارمان خیالد میوه پوسففت مد  سففامان
کند. بازوي مامانمو گرفت تا اونو به رختخوابش بمره. در آخرین لح ه مامانم 
بازوشو از دست سامان آزاد کرد. با تعجب به صورتم نگاه کرد... دیدم که چونه 

شو دور گردنم اندش لرزید ست سمتم اومد... د سته به  صداش توي اخت. آه  .
 گوشم پیچید... از بغض مد لرزید... آهسته گفت:

دوند چه قدر دلم برات تنگ شفففده بود... فکر کردم دیگه نمد بینمت...  نمد
 من بدون تو طاقت نمد یارم مادر... نمد تونم حتد یه روز بدون تو باشم...



ست هاي الغرش  با ضعیم گریه کردنش و مد د صداي  شتمو نوازش کرد.  پ
صداي گریه  شن هام و گرفتم...  سختد بلوي ا سر شنیدم. بغض کردم... با 

 هاي مامانم خوردم مد کرد...
نوازشففد به صففورتم کشففید. فقط خدا مد دونسففت که چه قدر به اون  دسففت

شتم... محمتد که به نیابت از بارمان باید  تحملش منوازش و محمت احتیاج دا
مد شدم. سامان بازوي مامانمو گرفت. مامانم ب*و*سه اي به گونه م زد. بعد 
شده بود  سمت اتاقش رفت. بابا که متاثر  سامان به  شو پایین انداخت و با  سر
سد از  شه تا پا سمت اتاق کارش رفت تا مثش همی شو پایین انداخت و به  سر

مشففغول کنه.  شففب با حسففاب و کتاب هاي بنس هاي کارخونه اش خودشففو
دست هامو توي بیمم کردم و به سمت اتاقم رفتم. سعد کردم آخرین باري رو 
به یاد بیارم که مامانم منو به یاد داشت... زماند که منو به اسم رادمان صدا مد 

 کرد... نه بارمان ... .
پله ها باال رفتم. به خودم یادآوري کردم که به شففوکت خانوم زنگ بزنم و  از

براي تمیز کردن خونه بیاد. نزدین دو ماه بود که تمیز نشففده بود. همه بگم که 
که چراغو  بدون این  باز کردم.  تاقمو  ثش بهنم بود. در ا نه برام م چیز اون خو
روشففن کنم خودم و روي تختم انداختم. اتاق بزرگد داشففتم. دو تختر یه میز 

درم سلیقه ي خوب ما کامخیوتر و یه دراور از وسایش اتاق بودند. دکور اتاق طمق
 انتخاب شده بود... همه چیز به رنگ محموب بارمان بود... سرمه اي!

تخت به موازات هم گذاشففته شففده بودند. بین دو تخت یه میز کوچین بود  دو
که چراغ خواب و یه قاب عکس روش بود. تخت بارمان سففمت کمد و تخت 
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جره ي بود و دراور نزدین پن من کنار دیوار بود. میز کامخیوتر پایین تخت بارمان
 اتاق قرار داشت.

شیدم. از پنجره به  لماس هامو تو همون تاریکد عوض کردم. روي تخت دراز ک
حرکت شاخ و برگ درخت ها نگاه کردم. معلوم بود باد تندي مد وزید... فکرم 
سرزنش مد کردم... عین یه آدم نحس مد  شتم خودمو  توي اون اتاق نمود... دا

پیش رضفففا  کاشهربا مد رفتم دلخوري و دعوا پیش مد اومد. اي  موندم...
نمد رفتم... هرچند که چاره اي نداشففتم... باید باهاش حرف مد زدم... بازي 
قدیمد شففروع شففده بود... این بار هدف من بودم... هم مد ترسففیدم... هم 
شتم که مابرا  ضا رو دا ساس تنهاید مد کردم... فقط ر شتم... اح ضطراب دا ا

شه... ر ست که با ضا هم مثش قمش نمود... نمد تون و باهاش در میون بذارم... ر
تاد مد  که داشفففت دور و برم مد اف قاتد  فا داشفففت ازدواج مد کرد... از ات

 ترسیدم... مدام پیش خودم مد گفتم چرا من؟... چرا من؟
 در زد و وارد اتاق شد. خواست چراغو روشن کنه که سریع گفتم: سامان

 موش باشه.خا بذار
 ي تختم نشست. آهسته پرسید: لمه

 چد گفت؟ دکتر
 کردم و گفتم: پوفد

 حرفش بود... باید بهش شن بدن... سر
 آهسته گفت: سامان

ست شه تازه یاد بارمان و آرمان  دو سم... اگه مامان خوب ب ندارم راد... مد تر
 مد افته... تحمش گریه هاش رو ندارم.



 زدم و گفتم: پوزخندي
بایدم این حرف رو بزند... تو رو یادش نرفته... این منم که هرچد فکر مد  تو

کنم یادم نمد یاد آخرین بار کد اسففممو درسففت صففدا کرده بود... این منم که 
شم... تو نمایدم دلت بخواد که  صدام مد کنه خورد مد  هر دفعه اي که بارمان 

شه... دلم لن زده براي روزي که منو به خ سه...  اطراون خوب ب خودم بب*و*
 نه به خاطر این توهم که بارمان بلوش وایستاده!

 سر تکان داد و گفت: سامان
ید توي  مد با که نمد تونیم نگهش داریم...  دونم چد مد گد... مد دوند 

 بخش بستري بشه... این طوري براي خودشم بهتره... .
شد و از اتاق بیرون رفت.  مد ستم حق با اونه. بلند  سمت تخت بارماندون  به 

شم  شید که اون تخت خالد نمود... چ سمت زماند پر ک چرخیدم... فکرم به 
سه اي که مامانم  شده بود که باي ب*و* سري تنگ  ستم... دلم براي پ هامو ب

 برایش فرستاده بود روي صورتم مونده بود... .
شمام شدم به ع چ شتر ازش متنفر مد  ستم تا از خونه اي که هر روز بی لم او ب

خواب و رویا پناه بمرم... خونه اي که من خرابش کرده بودم... خیلد سففاده... 
 خیلد غم انگیز... .

****** 
============= 

کردم که کسد روي تخت پرید و با اشتیاق و با صداید بلند صدام زد. با  حس
 بد حوصلگد گفتم:
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 کن بارمان... رواند! مد خوام بخوابم. ولم
دفعه خواب از سرم پرید. وحشت زده چشم هام و باز کردم. سریع سر بام  یه

روي تخت نشففسففتم. نگاهد به تخت بارمان کردم... مثش قمش مرتب و دسففت 
نخورده بود. از حرفد که بین خواب و بیداري زده بودم ترسیدم. یه لح ه حس 

واب کرده بودم بارمان کنارمه و مد خواد طمق عادت همیشففگیش من و از خ
 بیدار کنه.

به سفاعت کردم. کمد زودتر از همیشفه بیدار شفده بودم. از با پریدم.  نگاهد
صمحانه م و بخورم و از  شه  شتم قمش از این که بابام از خواب بیدار ب ست دا دو
شم...  شتم تا بخو سید و بردا ستم ر سد که د سریع اولین لما خونه بیرون برم. 

 لماس هاي دیشمم!
ست موهام و مرتب کردم. کیفم و ادکلند که  اولین سید و زدم و با د ستم ر به د

برداشتم و به آشخزخونه رفتم. ظرف غذام و توي سینن انداختم و ظرف غذاي 
دیگه م که توي یخچال بود و برداشففتم. نگاهد به غذاید که سففامان پخته بود 
شت... با این حال غذا رو  سامان تعریفد ندا ست پخت  کردم... مرغ بود... د

 برداشتم تا ناراحت نشه.
سریع از  صداي شده.  شنیدم فهمیدم بابام از خواب بیدار  شوید و که  ست در د

ستان رفتم.  سمت بیمار سرعت به  شدم و با  شین  سوار ما شدم.  خونه خارج 
صله ي اخم و تخم هاي  شده بودم... حو شیدم... به موقع بیم  نفس راحتد ک

امان که بد کار بود و صففمح تا صففمحگاهد! بابام و نداشففتم. خوش به حال سفف
ست تا لنگ ظهر  سرش و با این کالس و اون کالس گرم مد کرد. مد تون شب 

 بخوابه...



اون خونه خسته شده بودم... از عصمانیت هاي بابام... از سامان که فکر مد  از
کرد به عنوان برادر بزرگ تر وظیفه داره بهم سففرکوفت بزنه... از همه بیشففتر از 

شده بودم از این که مد مامانم ک سته  ه مدت ها بود منو فراموش کرده بود... خ
رو تازه مد کنه... باي خالد  همهدیدم هنوز اسففم بارمان و مد یاره و داغ دل 

 بارمان روي تختد که توي اتاقم بود به اندازه ي کافد آزارم مد داد... .
. توي یه ارم رفتمو تو پارکینگ بیمارستان پارک کردم و به سمت محش ک ماشین

بیمارسففتان دولتد مهندس شففمکه بودم. از شففغلم به نسففمت راضففد بودم ولد 
 محیط بیمارستان حالم و بد مد کرد... بدترین باي ممکن کار مد کردم!

کارم یه اتاق کوچن با سففه میز کامخیوتر بود. پشففت میزي که کنار پنجره  محش
 د. تو دلم گفتم:بود نشستم. هنوز شهرام و ریحانه نرسیده بودن

 !بهتر
صله شتم.  حو شهرام و پرحرفد هاي ریحانه رو ندا ي اخم و تخم کردن هاي 

ستم. هنوز یه ربع هم  ش سر کارم ن صلگد  شن کردم و با بد حو کامخیوتر و رو
ستم تا ریحانه  ساعتم کردم. مد دون شد. نگاهد به  شته بود که در اتاق باز  نگذ

د شه. م تکنه و راه بیفتند ساعت هشسر فرصت براي شهرام صمحانه درست 
 تو دلم گفتم:

 کنه سایه نماشه... . خدا
شد. با  ولد سایه لمخندزنان وارد اتاق  شد... پوفد کردم.  دعام م*س*تجاب ن

 شیطنت گفت:
 کلن؟ تنهاید
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 بدیت گفتم: با
 از این که تو بدون در زدن و ابازه گرفتن بیاي تو آره... تنها بودم. قمش

اصففال به روي خودش نیورد. موهاي مش کرده اش و فرق کج باز کرده  سففایه
سفید  ستش بود. یه پالتوي تنگ  شکد رنگش اندازه ي کم د شال م بود. قطر 
پوشففیده بود و دکمه هاش و باز گذاشففته بود... زیر پالتویش یه تونین مشففکد 

ود ب ضففررنگ پوشففیده بود. نمد دونم کدوم دختر بیکار دیگه اي به بز او حا
چهار صففمح از خواب بیدار شففه و دو سففاعت بلوي آینه روي خودش وقت 

 بگذاره و شش صمح سراغ من بیاد!
به صففورتش کردم. پاي چشففم هاش مثش همیشففه گود رفته بود... مد  نگاهد

دونستم معتاده... لب هایش و پروتز کرده بود و لنز سمز رنگ گذاشته بود. بیند 
شده بود و گوش هاش اش و عمش کرده بود و گونه گذا شته بود. ابروهاش تاتو 

سد با اون ریخت و قیافه  شم نمد اومد ک صال خو سوراخ کرده بود. ا سه تا  و 
دور و برم بگرده. هرچند که مدت ها بود سفففایه من و توي محیط کار بد آبرو 

 کرده بود... تقریما همه اونو دور و برم دیده بودند.
 روي میز نشست و گفت: او
 ام فکر کردي رادمان؟حرف به
 لحن تندي گفتم: با

 و همون موقع دادم. بوابت
نگاهش نمد کردم. به صفففحه ي مانیتور زل زده بودم. تند و بد هدف  اصففال

فولدر باز مد کردم و مد بستم. عصمد شده بودم. تحمش اون دختر و نداشتم... 
 سایه گفت:



مان یه  راد قدر حقوق مد گیري؟ دو میلیون؟  چه  تت نزن... تو  به بخ گد  ل
میلیون؟ کمتر؟ عمرا بیشتر از هشتصد تومن بگیري. تا کد مد خواي به بابات 

 وابسته باشد؟ رادمان! ماهد ده میلیون بهت مد دن... نه نیار!
ست صدایم و باال بردم و  د شم هایش زل زدم...  شتم. توي چ از کار کردن بردا

 تم:گف
 چد؟ بابت
 رک گفت: سایه
 خوشگلیت. بابت
 کردم و گفتم: پوفد

 سراغ یکد دیگه... چیزي که زیاده آدم کم عقش و ساده و خوشگله. برو
 به سمتم خم شد. با ناز و عشوه گفت: سایه
 من تو رو براي این کار مد خوام عزیزم. ولد

 دست چشم هام و مالیدم و گفتم: با
 از سرم بردار سایه... من اهش کار خالف نیستم. دست

 با صداي بلندي گفت: سایه
نکن... خالف نیست. چرا باورت نمد شه به بز تو کس دیگه اي رو  شلوغش

با دیدنش  یه پسففري مد خوام که هی  دختري نتونه  یدا کنم؟ من  نمد تونم پ
... بخسندتش دست رد به سینه ش بزنه. مد فهمد؟ هر دختري با هر سلیقه اي

 فقط تو رو دیدم که این طوري هستد.
 بام بلند شدم. در حالد که سعد مد کردم کنترلم و از دست ندم گفتم: از
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بیرون! زود باش... دوسففت ندارم حرف هاي هر روزم و برات تکرار کنم...  برو
ستم... نیازیم به پول ندارم. برو بیرون... بار دیگه این طوري  من اهش خالف نی

 هت نمد گم.ب
 با عشوه غش غش خندید و گفت: سایه

 ... بهت نمد یاد که عصماند بشد... بازي در نیار.رادمان
تا بازوهایش و گرفتم و از روي میز بلندش کردم. به سففمت در هلش دادم و  دو

 داد زدم:
 گمشو بیرون... . برو

سمتش  سایه سرعت دو گام به  شیدم. با  با تعجب نگاهم کرد. نفس عمیقد ک
 برداشتم. ترسید... ین گام به سمت عقب برداشت. اخم کرد و بلند گفت:

خب! چته وحشد؟ دو بار توي روت خندیدم پررو شدي... نشونت مد  خیلد
شدي... خودت و بدبخت  ضد مد  دم با کد طرفد... به نفع خودت بود که را

 .. فهمیدي؟کردي.
 و ندادم. پشتم و بهش کردم. تلفن و برداشتم و گفتم: بوابش

 بزنم بیرونت کنند یا مد ري؟ زنگ
چشم هاشو تنگ کرد. پوزخندي بهم زد و از اتاق خارج شد. نفس راحتد  سایه

با  نازل شفففده بود؟ کنار اومدن  که برایم  یدم... این دیگه چه بالید بود  کشفف
بابام... به  بداخالقد هاي  کار پیدا کردن براي سفففامان... ن م و ترتیب دادن 

ازم انرژي مد گرفت.  دکارهاي خونه ... و نگهداري از مامانم به اندازه ي کاف
 وقتد براي گوش مالد دادن یه دختر پر ناز و ادا و معتاد و نداشتم.



صندلد نشستم و نفس راحتد کشیدم. در همین موقع در دوباره باز شد.  روي
یز شففدم... کامال آمادگد داشففتم که این بار سففایه رو با کتن بیرون کنم. نیم خ

چشمم که به صورت خندان ریحانه افتاد خیالم راحت شد. یه دختر قد کوتاه و 
گفت که  شدمحجمه بود. چشم هاي عسلد و صورت گرد داشت. در کش مد 

 بانمکه. او با سرزنگد ذاتیش گفت:
 پ! صدات تا اون ور راهرو اومد.آقاي خوش اخالق و خوش تی سالم

بواب سالمش و دادم. ریحانه پشت سیستمش نشست. شهرام پشت  آهسته
سففر زنش وارد اتاق شففد. برخالف ریحانه قدبلند و الغر بود. مو و ریش مرتب 
مشفکد داشفت. تفاوت دیگه اي که با ریحانه داشفت این بود که همیشفه اخم 

 هاش تو هم بود.
 گفت: ریحانه

 چد مد خواست؟ اومده بود برات عشوه بیاد؟ باز
 گفتم: کوتاه
 اینه که دیگه نمد یاد. مهم

پوزخند زد. دعا مد کردم که ریحانه دسفففت از حرف زدن برداره ولد  شففهرام
 انگار تازه موتور فکش به کار افتاده بود:

بهت گفتم با ما بیا بیرون... نامردي کردي نیومدي... بات خالد...  دیشفففب
خیلد پارک قشففنگد بود. اسففمش ب*و*سففتان نهج المالغه بود. یه رسففتوران 
سینما چهار بعدي  شه؟  شت. حتما دفعه ي دیگه با هم مد ریم... با خوبم دا

 داشت... من تا حاال نرفته بودم. تو رفتد؟
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ه دو سففاعت برایم توضففیح مد ده که سففینما چهار خودم گفتم اگه بگم ن پیش
 بعدي چیه. براي همین گفتم:

 .آره
 همون طور که فلشش و براي شهرام مد انداخت گفت: ریحانه
ستد سر اومدي اینجا بعد کجا رفتد که ما رو پیچوندي و نمردي با را ! دیروز یه 

 خودت؟
 کردم و گفتم: اخم

 بودم و بردارم... باید نرفتم... رفتم خونه.فایش هاید که دانلود کرده  اومدم
 بار برخالف انت ارم شهرام گفت: این

 براي بابات خریده بودي؟ کادو
 تصورش یه لمخند محو زدم... ریحانه با شیطنت خندید و گفت: با
 براي باباش نمود! بود؟ نه

 چپ به ریحانه نگاه کردم و گفتم: چپ
 اوات بود.دید چد خریده بودم... کر شهرام

 که با ساکت موندن میونه ي خوبد نداشت گفت: ریحانه
 ! دکتر مامانت چد گفت؟راستد

کشففیدم... اي کاش ریحانه فقط دو دقیقه... فقط دو دقیقه زبون به بیگر  آهد
 مد گرفت... چه قدر حرف مد زد! آهسته گفتم:

 هاي همیشگد! حرف
 دلم گفتم: تو



آدم باید چه قدر به یه نفر بواب سففرباال بده تا طرف از رو بره؟ شففهرام  خداید
 این و چه بوري تحمش مد کنه؟

 حرف بارمان افتادم که همیشه مد گفت: یاد
 هی  چیزي به اندازه ي دختر پرحرف بدم نمد یاد. از

 زدم. یادش به خیر... همه ي دوست دخترهاش پرحرف بودند. لمخند
شش نمد اومد که ریحانه باهام گرم چپ چپ ب شهرام ه ریحانه نگاه کرد. خو

 بگیره. به سمت سیستمم اومد. نگاهد به ریحانه کرد و خیلد بدي گفت:
 و بکش بلو. روسریت

 نچد گفت و با ناراحتد روسریش و تا روي گردي صورتش بلو اورد. ریحانه
یه داده . به کابینت تکناهار بود. غذام و توي ماکروویو گذاشتم تا گرم بشه وقت

بودم و به شهرام نگاه کردم که داشت با حالتد مشکوک به ریحانه نگاه مد کرد. 
ریحانه بیرون آشففخزخونه با شففوخد و خنده لپ تاي یکد از رزیدنت ها رو 

... خون خونش وندمدرست مد کرد. نگاهم و دوباره روي صورت شهرام چرخ
غیرت داشت. ریحانه با همه مد گفت  رو مد خورد. از ن ر من شهرام بیماري!

و مد خندید... حتد با من! شهرام زیادي حساسیت نشون مد داد. سري تکون 
 دادم... به من چه ربطد داشت؟

شم غره اي به  وقتد شد. چ شهرام هم راحت  شد خیال  شخزخونه  ریحانه وارد آ
شهرام رو به من  شید.  سریش و بلو ک ریحانه رفت و ریحانه اتوماتین وار رو

 کرد و گفت:
 دو تا از انترن ها رو دیدم که داشتن در مورد تو و سایه حرف مد زدند. امروز
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 یدم و گفتم:از تعجب چهار تا شد. به سمت شهرام چرخ چشمام
شم بودن. تا  مهدي سد هاي دادا شنان... هم کال و امیر و مد گد؟ اون دو تا آ

 حدودي مد دونن که این دختره الکد به من گیر داده.
 گفت: شهرام

شناسمشون... اونا رو نمد گم... چند نفر دیگه داشتند در موردتون حرف  مد
 مد زدند.

 باال انداختم و گفتم: شونه
شو چد ستم. خودت دیدي! هر کاري کار صر نی ن کنم؟ بذار بزنند. من که مق

کردم نتونسففتم این دختره رو دسففت به سففر کنم. تا حاال فقط کتکش نزدم... به 
 خدا مد ترسم ایدزي چیزي داشته باشه... مگه نه سیاه و کمودش مد کردم.

 خندید و سرش و پایین انداخت. شهرام
به سففمت پارکینگ رفتم. مد خواسففتم به  پنج بود که کارم تموم شففد. سففاعت

شام  صمیم گرفتم براي  موقع به خونه برسم و باید براي اعتراض باقد نذارم. ت
غذا درسففت کنم... مطمئن بودم آخرش با دسففت پخت سففامان و غذاهاي 

 سوخته ش سرطان معده مد گیرم. یاد حرف بارمان افتادم که مد گفت:
شدي... مگه نه با این ریخت و قیافه ت و خدا بهت رحم کرد که دختر ن سامان

 این دست پخته ت باید ترشد مد انداختیمت.
 گفتم: زیرلب

 که راست مد گفت. الحق
گرفت. باز یادش افتاده بودم... یاد صففمح افتادم که حس کرده بودم روي  دلم

تخت پریده و مد خواد بیدارم کنه... اي کاش توي همون توهم مد موندم... 



پیش خودم به مامانم حق دادم که به توهم هاش پناه بمره... دنیا بدون  یه لح ه
 بارمان هی  لطفد نداشت.

خیابون بلوي بیمارستان شدم... همیشه شلوغ بود. پوفد کردم و تصمیم  وارد
گرفتم از کوچه پس کوچه ها راهم و باز کنم و برم. همین که توي کوچه ي اول 
پیچیدم چشمم به یه مزداي سفید افتاد. دست هام از عصمانیت به لرزه افتاد... 

دوسفت نداشفتم این مشفتد به فرمون زدم... ماشفین و یه گوشفه پارک کردم... 
 دختره ي معتاد دنمالم تا خونه راه بیفته.

شفدم تا سفراغم بیاد... همون طور که انت ار داشفتم در و باز کرد و روي  منت ر
 صندلد بلو نشست... با لحند طلمکارانه پرسید:

 ن رت عوض شد؟ چیه؟
 هزارمین بار پرسیدم: براي
 بگو... مد خوام بدونم چیه... . من؟... چرا فقط من؟ یه دلیلد داره... چرا

 سر تکون داد و گفت: سایه
 قیافه ت خوشم مد یاد... . از

به صورتش کردم... مد دونستم دلیش خوبد براي انتخابش داره... نمد  نگاهد
دونسففتم این دلیش چد مد تونه باشففه... فکر این که چرا دارم یه بار دیگه اونو 

کرد. مد ترسففیدم روي تجربیات گذشففته م  توي زندگیم مد بینم دیوونه م مد
 حساب باز کرده باشه. چشمام و با دست مالیدم و گفتم:

که مد خواي بکند خالفه... مد دونم... من اهش کار خالف نیسففتم.  کاري
 بفهم! من از این کار بیرون کشیدم.
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شه به ن ر مد  سایه شه نمود. بدي تر از همی شو تنگ کرد... مثش همی شما چ
 گفت:رسید. 
ناز مد کند... اعتراف مد کنم داري  مهلتم داره تموم مد شفففه... توام داري 

یه بوري مد  ندي!  نه؟ گور خودت و ک حالم و بهم مد زند. قمول نمد کند 
 برمت که خودتم حض کند.

 م گرفت... گفتم: خنده
یدا کند که نگهم  این یه راهد پ ید  با که من و بمري همه ي مابرا نیسفففت... 

کاري داري.. یه؟ تو هی   که مجمورم کند... مد دوند چ یدا کند  یه راهد پ  .
 نمد توند بکند!

 لمخند شومد بهم زد. سر تکون داد و گفت: سایه
 ... نشونت مد دم که چه قدر من و دست کم گرفتد... عوضد!باشه

ماشففین و باز کرد و پیاده شففد. از توي آینه با چشففم دنمالش کردم. سففوار  در
ماشینش شد. گاز داد و رفت. نفس راحتد کشیدم... حس خیلد بدي داشتم. 
مد تونستم تشخیص بدم که توي دردسر افتادم. براي هزارمین بار با خودم فکر 

 کردم:
 من؟ چرا

سابد  کم شین نمود ولد ح شتر توي ما ستام عرق کرده بود... او دو دقیقه بی د
منو به هم ریخته بود. ماشففین و روشففن کردم و به سففمت خونه رفتم... قلمم 
ستم همه چیز و  سد حرف مد زدم. نمد تون سینه مد زد. باید با ک محکم توي 

سر و کله ي شده سایه پی توي خودم بریزم. تا یه ماه پیش که براي اولین بار  دا 
بود به خودم مد گفتم همه چیز اتفاقیه و دارم قضففیه رو پیش خودم شففلوغش 



سد  شن به دلم انداخت... باید به ک صرارهاش... تهدیداش...  مد کنم ولد ا
 خمر مد دادم. نمد تونستم ساکت بشینم.

ستم به فرمون بود  اس سامان من و از فکر بیرون اورد. همون طور که د ام اس 
پیامش و خوندم... ماشففین و مد خواسففت. پام و روي گاز گذاشففتم. مد  متن

 خواستم سریع تر به خونه برسم.
دونسففتم باید به دیدن کد برم... ولد مد ترسففیدم... هنوز به خودم شففن  مد

ستم و  سیدم زندگد دو شم. مد تر شته با سد دا سیدم بدا نح شتم... مد تر دا
ست که چه قدر با شتم. ظاهرا آوا روي  خراب کنم. خدا مد دون ضا حرف دا ر

 من حساس شده بود...
گرفتم ماشین و توي خونه بذارم و بعد پیش رضا برم. نماید این موضوع  تصمیم

 و مخفد مد کردم. باید در موردش با کسد حرف مد زدم... .
و توي کوچه پارک کردم و به سفففامان اس ام اس دادم و خمر دادم که  ماشففین

گذاشففتم. آژانس گرفتم و به سففمت خونه ي رضففا رفتم.  ماشففین و توي کوچه
 سعد کردم خودم و آروم کنم. تو دلم گفتم:

سیدي؟  چرا از حرف یه دختر که دماغش و بگیري بونش در مد ره این قدر تر
 تهدید الکد کرده... مگه پشتش به کجا گرمه؟

لد و دونسففتم اگه بخوام فکر کنم این اتفاقات تصفففادفیه حماقت کرده ام مد
دوست نداشتم قضیه رو پیش خودم بزرگ بکنم. مد دونستم سایه از گذشته م 
خمر داره... مد ترسففیدم برام دردسففر درسففت کنه. امیدوار بودم تهدیداش تو 

 خالد باشه...

http://www.roman4u.ir/


ماید قضففیه رو بدي مد  یه کمد پیش خودم فکر کردم و آروم تر شفففدم... ن
 اي کثیم سفففابق برگردم. منگرفتم. نمد تونسفففت من و مجمور کنه که به دنی

شم... نماید ابازه  ستم دوباره خودم و به لجن بک شده بودم... نمد خوا عوض 
 رضففا مد همد دادم که این چیزها روم تاثیر بذار... ولد محض احتیاط باید ب

گفتم. باید یکد به بز خودمم از این موضوع خمردار مد شد. پیش خودم شن 
شه یا ن سایه موفق مد  شتم که  ست خوردم بدون راه دا شک ستم اگه  ه. نمد خوا

 برگشت بمونم... فقط رضا مد تونست کمکم کنه.
============ 

رو حساب کردم و به سمت خونه ي رضا رفتم. براي باال رفتن از اون همه  کرایه
سم  سیدم نف پله عزا گرفتم... چهار طمقه! کم نمود! به پاگرد طمقه ي چهارم که ر
بند اومد. کمرم و صاف کردم و با آوا چشم تو چشم شدم. رضا کنار آوا ایستاده 

 آوا از اومدنم پشیمون شدم. هاي مبود. با دیدن من لمخندي زد ولد با دیدن اخ
 نگاه معند داري به رضا کرد. رضا بهش توبهد نشون نداد و گفت: آوا

ست و  چطوري ستم در شب نتون سر؟ بیا تو بمینم... خوب کردي اومدي. دی پ
 حسابد بمینمت.

ست شتم معذرت خواهد کنم و راهد که اومدم و برگردم ولد حس کردم  دو دا
مد کنم... همیشففه توي دلم اعتقاد داشففتم که آدم  این طوري همه چیز و بدتر

ضا نگاهد کرد و وارد  ضب به ر شم و غ ستم! اینم مدرکش! آوا با خ سد ه نح
 خونه شد. بلو رفتم و با رضا دست دادم. آهسته گفتم:

 خواستم برات دردسر درست کنم. نمد
 لمخند دلگرم کننده اي بهم زد و گفت: رضا



بیا تو بمینم... رفیق چندین و چند سففاله ي  دردسففر درسففت نکردي... هیچم
 خودمد!

دقت نگاهد به صففورتم کرد. متوبه شففد که حالم خوب نیسففت ولد چیزي  با
نگفت. وارد خونه شدم. هنوز دکور خونه رو به حالت عادي برنگردونده بودند. 

 انگار از شب قمش تا اون روز هی  کس هی  چیزي رو با به با نکرده بود.
شت مانتوش و مد روي  آوا سته بود و دا ش سالن ن صندلد هاي توي  یکد از 

 پوشید. رضا با تحکم بهش گفت:
 ! این بد احترامد و لجمازي و بذار کنار! من دیشب برات توضیح دادم.آوا
 شونه باال انداخت و گفت: آوا
 که چیزي نگفتم... ترالن مد یاد دنمالم... مد خوام باهاش برم خرید. من

 شرمندگد نگاهد بهم کرد و گفت:با  رضا
 معذرت مد خوام... من

 باال انداختم و گفتم: شونه
 ... مسئه اي نیست... فقط مد خواستم باهات صحمت کنم.نه

 دست به سینه زد و گفت: رضا
 خب؟

سایه رو  نیم سم  ستم بلوي او حرفد بزنم. اگه ا نگاهد به آوا کردم. نمد خوا
شد که نمد  ضا متوبه  سایه کیه. ر شد که بدونه  مد اوردم حتما کنجکاو مد 
شد... یه  شکش اینجا بود که آوا هم متوبه  تونم بلوي آوا حرف بزنم... ولد م

 دفعه مانتوش و در اورد و روي صندلد انداخت و گفت:
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 مودید!فر مد
بود خنده ام بگیره. این حرکات از یه دختر بیسففت و دو سففاله بعید بود.  نزدین

انگار بدبوري عصففماند بود. دسففت به سففینه زد و به دهن من زل زد. رو به او 
 کردم و گفتم:

دونم مشففکش شففما با من چیه... حق دارید که نگران همسففر آینده تون  مد
باشید... من و رضا اشتماهاتد توي گذشته مون داشتیم... ولد هی  وقت براي 
هم دوسففت ناباب نمودیم. رضففا از گذشففته ش فاصففله گرفته و تصففمیم گرفته 

 صففلهفاازدواج کنه... بهتون اطمینان مد دم من بیشففتر از رضففا از گذشففته م 
ست نداره با  شتماهام تقاک پس دادم... هی  زند دو شتر بابت ا گرفتم... من بی
پسففري ازدواج کنه که تا چند سففال پیش عشففق پارتد رفتن داشففته و گاهد 
م*ش*ر*و*ب مد خورده و یه لمد تر مد کرده. از ن ر من این بزرگد شففما رو 

ته رو کنار گذاش ازهمد رسونه که به رضا اعتماد کردید و درک کردید که این چی
و بهش یه فرصت تازه دادید... رضا هم صداقت به خرج داد و همه چیز و براي 
شما توضیح داد. مثش خیلد از مردهاي دیگه چیزهاید که به راحتد مد تونست 
سه ماه دیگه  شت... اینم درک مد کنم که  شما در میون گذا مخفیش کنه رو با 

سلما خیلد نگرانید و سیتونه و م شید. مد دونم  ایدش عرو شته با سترس هم دا ا
ضا رو دوباره از راه به در کنم ولد... با همه ي اینا  شاید فکر کنید من ممکنه ر
انت ار دارم در مورد من بد انصففافد نکنید... من و رضففا با هم توي مهموند 
شروع نکردیم...  شتیم ولد با هم  شدیم... با هم اون چیزها رو کنار گذا شنا  آ

شه که رضا به من رضا  شکوندم... اگه االن یه درصد امکانش با رو به این راه ن
اون دوران برگرده من اولین کسففد هسففتم که بهش ابازه نمد دم این اشففتماه و 



بکنه... نمد خوام ازتون درخواسففت کنم که ن رتون و نسففمت بهم عوض کنید 
 ولد توقع دارم که یه کم منصفانه تر قضاوت بکنید.

فت. با کالفگد به رضا نگاه کرد. رضا سرش و پایین انداخت. آوا چیزي نگ آوا
که سففر دو راهد گیر کرده بود روي صففندلد با به با شففد. موبایلش و از توي 
شاره کرد که حرفد بزنم. متوبه  ضا بهم ا صت ر کیفش در اورد. توي اولین فر

ک رو دمن ورش شدم... چاره اي نداشتم. باید چرت و پرت مد گفتم. باید آوا 
 مد کردم. اي کاش زودتر ترالن مد اومد و آوا رو مد برد.

رضا ایستادم و صدام و از قصد پایین اوردم. رضا داشت بال بال مد زد.  نزدین
فکر مد کرد مد خوام حرف مورد داري بهش بزنم. با اشفاره ي چشفم آرومش 

 کردم. صدام و پایین اوردم و گفتم:
ستش شجو را ستد. یه کمکد بهم بکن... با رضا... تو خودت دان ي پزشکد ه

 دکتر مامانم حرف زدم... مد گه باید بهش شن بدیم.
نفس راحتد کشففید. از گوشففه ي چشففمم آوا رو دیدم که به صفففحه ي  رضففا

بایلش زل زده بود ولد چشففماش خیره به صفففحه مونده بود... معلوم بود  مو
ر خصوصا صدام و پایین تگوشاش و تیز کرده بود تا صداي ما رو بشنوه. منم م

 اوردم و گفتم:
بهش شفففن بدن به ن رت به حالت عادي برمد گرده؟ بدتر نمد شفففه؟  اگه

خطرناک نیست که با این سن و سال بهش شن بدن؟ من خیلد نگرانم رضا... 
 دارم دیوونه مد شم.

 با عذاب وبدان نیم نگاهد به آوا کرد و آهسته گفت: رضا
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بودم حال مامانت خوب نیست... ولد نه در این حد... بدي باید بهش  شنیده
 شن بدن؟ پیش کدوم دکتر رفتین؟ کدوم بیمارستان مد خواید بمریدش؟

رو از گوشه ي چشم دیدم که آهسته مانتوش و پوشید. سرم و پایین انداختم  آوا
 و گفتم:

 سخاوت. دکتر
 سر تکون داد و گفت: رضا
ح دکتر یه...  ید خوب با که  ته  گه اون گف اال در موردش حرف مد زنیم... ولد ا

شففن بدن شففاید چاره ي دیگه اي واقعا نیسففت. ایشففاال که خوب مد شففن... 
 خودت و ناراحت نکن... بهت حق مد دم که نگران بشد.

 و روي شونه ي رضا گذاشتم و گفتم: دستم
یه  و بابام توي یه مدت بسففتریش کنند... به خدا من نمد تونم با سففامان باید

 خونه تنها زندگد کنم.
هم دسففتش و روي شففونه م گذاشففت... با محمت به چشففمام نگاه کرد و  رضففا

 گفت:
 چد درست مد شه... امید داشته باش... همه

 با صداي بلندي گفت: آوا
 دارم مد رم. من

 لمخندي به او زد و گفت: رضا
ندگد کنه. بگو کم تو خیابون خودت باش... به ترالن بگو که آروم ران مواظب

 الید بکشه... یه کم رعایت تصدیق نداشتنش و بکنه.
 لمخند کمرنگد زد و گفت: آوا



 نگران اون نماش... رانندگیش خوبه. فعال خداحافظ. تو
 در بیرون رفت. آهسته به رضا گفتم: از

 در گوش واي نایستاده؟ پشت
 پخ زد زیر خنده و گفت: رضا
 این بوریام نیست... مابرا چیه؟ دیگه
 کشیدم و گفتم: آهد

 در مورد سایه ست. مابرا
کردم رضففا داره از تعجب شففاخ در مد یاره. خنده ش کامال از روي  احسففاس

ستم  ضطراب نمد دون صورتم زل زد. از ا شد... با دهن باز به  صورتش محو ن
 باید چد کار کنم... دستد به صورتم کشیدم و گفتم:

 اومده سراغم... دوباره
 روي صندلد نشست. هنوز مات و متحیر بود... عصماند شدم و گفتم: رضا
 ماتت برده؟ یه چیزي بگو... چرا

 با صداید گرفته گفت: رضا
 کد؟ از

 باال انداختم و گفتم: شونه
 ماهه. یه

 چشماش و تنگ کرد و گفت: رضا
 مد خواد؟ چد

 زدم و گفتم: پوزخندي
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 چد فکر مد کند؟ تو
ضا شید...  ر ستد به موهاي خرماید تیره اش ک صندلد تکیه داد... د شتد  به پ

 سري تکون داد و گفت:
دونم چد بگم... موندم به خدا... یعند مد خواد... مد خواد که برگردي  نمد

 سر کار؟
عمیقد کشیدم. لب هام و بهم فشار دادم. احساس مد کردم ضربان قلمم  نفس

ته بود... نفس هام تندتر شد... به چشم هاي مشکد رضا نگاه کردم و اوج گرف
 گفتم:

شه ستند... عجیب بود... مد  همی ستم که باالخره یه روز دنمالم مد فر مد دون
دونستم من و به حال خودم ول نمد کنند... این روز و به چشم مد دیدم... من 

ده م اومد برگردم... اون دیگه حاضر نیستم بعد اون بالید که سر خودم و خانوا
سعت دید االن ضا ... مد  مموقع احمق بودم... حالیم نمود... و شتم... ر و ندا

ترسففم خیلد بیشففتر از دفعه ي پیش ازم انت ار داشففته باشففن... بعد مابراي 
ستم و اینا رو بهت  سه که اینجا واي مد ای ستم که یه روز مد ر بارمان مد دون

 بگم.
 کشید و گفت:دستد به پیشونیش  رضا
 مد خواي چد کار کند؟ حاال
 رفتم... دستم و روي شونه ش گذاشتم . توي چشماش زل زدم و گفتم: بلو
مجمورم کردند که برم یادت نره که این با بودم و این حرفا رو بهت زدم...  اگه

 یادت باشه که من و به زور بردند... به بابام و سامان بگو.



شد و  رنگ شد. نیم خیز  شماش از تعجب چهار تا  ضا پرید. چ صورت ر از 
 گفت:

 مد کند مد کشنت؟ فکر
 و پایین انداختم و گفتم: سرم

... ولد... مد ترسففم به زور منو بمرن... سففایه تهدیدم کرد. رضففا باالخره یه نه
راهد پیدا مد کنند که مجمورم کنند. نمد دونم چه بوري گیر کردند که این 

سایه... ترساش... حرف هاید که طو شدند. این رفت و آمدهاي  ر محتاج من 
شون مد ده که  صرارها و تهدیداش ن شوناز مهلتش مد زنه... ا ارزش دارم.  برا

فکر نمد کنم بخوان شرم و بکنند... من آدم مهمد براشون نمودم. االن بهم نیاز 
که اصففش مابرا رو دارند... ولد... مد خواسففتم یکد بیرون این بریان باشففه 

 بدونه.
 دستم و گرفت و گفت: رضا

 اینجا برو... خودت و گم و گور کن. از
 کمرنگد زدم و گفتم: لمخند

م بهم احتیاج دارند. باید دنمال کارهاي مامانم باشم... باید بهش شن  خانواده
 بدن... شاید مجمور شن توي بخش بستریش کنند. نمد تونم ولش کنم.

 و ایستاد. با بدیت گفت: بلند شد رضا
 قول مد دم خودم دنماله ي کارهاي مامانت و بگیرم... تو برو. من

 تکون دادم و گفتم: سري
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که سر کار مد رم و روزي صد نفر و مد بینم بام امن تره... مد دوند که  اینجا
اطالعاتشففون چه قدر قویه... احتمال این که من و پیدا کنند زیاده... اونم مند 
که باید براي رفتن ندارم... مگه چند وقت مد تونم از تهران دور شم؟ یه ماه؟ 

گم؟ بگم که قضففیه اون ب بهشدو ماه؟ سفففه ماه؟ بابام و چد کار کنم؟ چد 
چیزي که فکرش و مد کرده نموده و من خیلد آشففغال تر و کثیم تر از چیزي 
هستم که فکر مد کنه؟ اگه فرار کنم و برم دل بابام دیگه باهام صاف نمد شه... 
پیدام مد کنند رضفففا... نمد ذارن همین طوري راسفففت راسفففت براي خودم 

و زیر آب کنند ولد این طوري به امید بگردم... اگه فرار کنم شففاید واقعا سففرم 
 این که شاید باهاشون همکاري کنم حداقش مد ذارن که نفس بکشم.

بابام بود. مثش  در بایلم زنگ زد. قلمم توي سففینه فرو ریخت.  همین موقع مو
همیشففه قمش از این که بواب تلفنش و بدم خودم و بمع و بور کردم و بواب 

 دادم:
 بابا. سالم

 خشن و بدي بابام توي گوشد پیچید: صداي
 پسر؟ بیا خونه... باید باهات حرف بزنم. کجاید

 بند اومد... نکنه سایه غلطد کرده باشه! نفسم
 : در مورد مامانته. بابام

 راحتد کشیدم. سریع گفتم: نفس
 مد یام. دارم

 و قطع کردم. رو به رضا کردم و گفتم: تماس



ردم... من سعد مد کنم ازت فاصله بگیرم... نمد ! بمخشید که نگرانت کرضا
شرمنده رفیق... به خدا  سیدن به من بکنه...  سیله اي براي ر سایه تو رو و خوام 

 آرزومه همه ي این مابراها ختم به خیر بشه و بتونم همه چد و بمران کنم.
 با مشت توي سینه م زد و گفت: رضا

با! بمران چد و مد خواي بکند؟ دی گمشففو نذار با مان...  یار راد نه! کم ن وو
 مجمورت کنه که به سازش بر*ق*صد... نمد خواي بري پیش پلیس؟

 و توي بیمم کردم و گفتم: دستام
 وقت عزیزترین کسد که توي دنیا دارم و بلوي چشمم اعدام مد کنند. اون

ضا ست که به  ر شت... مد دون سرش و پایین انداخت... حرفد براي زدن ندا
 یده ام.بن بست رس

رضففا خداحاف د کردم.. دلم نیومد سفففت توي ب*غ*لم فشففارش بدم.  از
دوسففت نداشففتم فکر کنم این آخرین باریه که مد بینمش... به خودم امید مد 

 دادم که همه چیز درست مد شه و مد تونم دوستیم و با رضا ادامه بدم.
خونه خارج شدم. خواستم براي گرفتن دربست سر کوچه برم که چشمم به  از

شماش و  ستمال پاي چ شت با د سته بود. دا ش شین ترالن ن آوا افتاد که توي ما
سته بود و براي  ش شین ن تمیز مد کرد... اخم کردم... انگار تمام مدت توي ما

لعنت  دمخودوسففتش درد و دل کرده بود. سففرم و پایین انداختم و به نحسففد 
فرستادم. ترالن ماشین و روشن کرد و همون طور که انت ار داشتم پاشو و روي 
گاز گذاشففت... احتماال من و دیده بودند. هنوز ماشففین ترالن به انتهاي کوچه 
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نرسففیده بود که یه مزداي سفففید از وسففط کوچه با سففرعت زیاد به سففمت 
 ؟ونجا چد کار مد کردماشینشون رفت... قلمم توي سینه فرو ریخت... سایه ا

 و بیشتر روي پدال گاز فشار دادم و گفتم: پام
مد موندي... باید پشففت در گوش واي مد ایسففتادي... از کجا معلوم که  باید

 واقعا داشتند در مورد مامان پسره حرف مد زدند؟ گفتد مابراي مامانش چیه؟
 گفت: آوا

 و نگاه کن.بون مادرت وقتد رانندگد مد کند بلوت ترالن
 و به سمت بلو چرخوندم و گفتم: سرم

 حاال حرف مد زند؟ خوبه؟
 شونه باال انداخت و گفت: آوا

مد گفت که مامانش بیماري رواند داره. نمد دونم دقیقا مریضففیش  رضفففا
چیه... مد گه توهم داره و کساید و مد بینه که اونجا حضور ندارند و باهاشون 

 حرف مد زنه.
 گفتم: کردم و اخم

 شیزوفرند داره؟ یعند
 گفت: آوا

کن نمد دونم... اتفاقا خودمم همین و از رضففا پرسففیدم ولد مثش این که  باور
 دقیقا این طوري نیست... زمان و مکانم گم کرده و نمد شناسه.

سمقت گرفتم و  پام سد زرد رنگ  ست یه تاک سمت را شتم و از  و روي گاز گذا
 بلوش در اومدم. با تعجب گفتم:

 از اول همین طوري بوده؟ وا؟



 چپ چپ نگاهم کرد و گفت: آوا
اختیار عین دیوونه ها رانندگد مد کند... یه کم آروم برو... نه! بهش شففن  بد

شده... بعد یه مدت تعادل روانیش و ست داده. حاال تو چرا این قدر  وارد  از د
 در مورد این پسره کنجکاوي؟

یکد از حرکات مارپیچد ام بودم که رعایت حال آوا رو کردم و سففعد  وسففط
گاه یه سففري از  کردم عین آدم رانندگد کنم... آوا راسفففت مد گفت... ناخودآ

 حرکات خطرناک و انجام مد دادم. گفتم:
 یمد ازش بدت مد یاد.خاطر این که تو به طرز عج به
توي آینه چشففمم به یه مزداي سفففید افتاد که داشففت با سففرعت رانندگد مد  از

 کرد و الید مد کشید. چشمم و از آینه گرفتم و گفتم:
که نمد دونم مابرا چیه ولد امیدوارم از روي حماقت به رضا بواب مثمت  من

 نداده باشد.
 گفت: آوا

 ... بهم حق بده که بترسم.خوبیه... مد دونم... فقط پسر
شتم و  شونه سد و عاطفد ندا سا باال انداختم. توي زندگیم هی  تجربه ي اح

 نمد تونستم آوا رو درک کنم.
سمقت گرفت... لح ه  در ستم  سمت را سفید گاز داد و از  همین موقع مزداي 

ي آخر آینه به آینه کرد و آینه ي ب*غ*ل ماشففینم و زد. سففرعتش و زیاد کرد و 
 لوي ماشینم در اومد.... داد زدم:ب

 !عوضد
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 م  دستم و گرفت و گفت: آوا
 نکن... بد خیال! قاطد

ست سمقت بگیرم که  د ستم ازش  شتم. خوا آوا رو کنار زدم. پام و روي گاز گذا
ست پیچیدم... بلوم در اومد.  سمت را شیدم.  ست... نفس عمیقد ک راهم و ب
خواستم سریع به سمت چپ بخیچم که باز راهم و سد کرد. آوا که ترسیده بود 

 گفت:
 رو خدا ولش کن ترالن... طرف روانیه. تو
س به سرعتش و کم کرد. با یه حرکت چهار راه ر شد... مزدا  یدیم... چراغ قرمز 

سخر  سمقت گرفتم. چراغ و رد کردم. مزدا  سمت چپ پیچیدم و ازش  سریع به 
به سخر ماشینم باهام اومد. فرمون و سفت با دستان چسمیدم. همه ي مهارتم و 

 زد و گفت: غبه کار بردم و ماشین و به سمت ماشینش کج کردم. آوا بی
 بود به مالد بهش... زدینن

به راننده ي مزدا افتاد. فقط موهاي مش کرده و شففال سففیاهش و مد  چشففمم
دیدم... پس دختر بود. هر دو با هم گاز دادیم و سففرعتمون و بیشففتر کردیم. 
احسففاس مد کردم هر لح ه ضففربان قلمم باالتر مد ره. دوباره ماشففینم و به 

. از تفو کم کرد... ازم فاصله گر سمت ماشینش کج کردم. ترسید و سرعتش
این موقعیت استفاده کردم و سمقت گرفتم. بلو زدم و از مزدا فاصله گرفتم. آوا 

 نفس راحتد کشید و گفت:
 بده برو... تو رو خدا این مسخره بازي و ول کن. همین طور برو... گاز

شد. پوزخ توي شت بهمون نزدین مد  سرعت برق دا دي نآینه دیدم که مزدا با 
 زدم و گفتم:



 به خاطر تو... فقط
شتر سیدیم. براي  بی شتیم به دور برگردون مد ر شت  405گاز دادم. دا اي که دا

ست و توي الین  سمت را شین و گرفتم  دور مد زد بوق زدم... تکون نخورد. ما
شدم. گاز  سمقت گرفتم و وارد الین ین  سمند  ست  سمت را شدم. از  دو وارد 

س صدادادم و با یه حرکت  شدم.  سه  شین  يریع از الین ین وارد الین  بوق ما
ها بلند شففد و سففمند سففریع روي ترمز زد. صففداي بلند برخورد دو بسففم و 

رد شففدم و  405شففنیدم. توبهد نکردم. با اختالف چند سففانتد متر از کنار 
که داشفففت  یدي  له ي چند کمد از بلوي پرا فاصفف با  زودتر از او دور زدم و 

شدم*س*تقیم مد اومد  سینه حمس  سش توي  تته پته  بود هکنار رفتم. آوا که نف
 کنان گفت:

! مد شففه ماشففین و دو دقیقه بزند کنار؟ قلمم توي دهنمه... حالم داره بد رواند
 مد شه.
 و گفتم: خندیدم
 بازي در نیار. سوسول
شمم سرعتم و کم کردم. مزداي  چ شده بود.  صادف  به باند مخالم افتاد... ت

سریع گازش و گرفتم و از  سمند زده بود. پخ زدم زیر خنده.  شت به  سفید از پ
 اونجا دور شدم. رو به آوا کردم و گفتم:

 چد شد؟ فهمیدي
 که گیج شده بود گفت: آوا
 !نه
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 کنان گفتم: خنده
بزنم سففمندي که توي الین دو بود زد روي ترمز و  از دور برگردون دور اومدم

 مزدا از پشت خورد بهش... خوشم اومد... خوب حالش گرفته شد.
 ناله کرد: آوا
ست گاز بدي... یعند در واقع تو  تو رو خدا آروم تر برو... االن که دیگه الزم نی

 باعث شدي که تصادف کنند؟
 بد خیالد گفتم: با

گیره دنمال هرکسففد راه نیفته. آینه ي ماشففین و زد! خدا چد! خوبه! یاد مد  پس
رو شففکر که فردا ماشففینم و مد دن... یه روز دیگه ماشففین بابا دسففتم مد موند 

 کامال از بینش مد بردم.
 و کم کردم و سعد کردم مثش یه آدم عادي رانندگد کنم. آوا پرسید: سرعتم

تم دیگه بابات بهت چد شففد که دوباره دسففتت ماشففین مد دن؟ من گف حاال
 ماشین نمد ده.

 زدم و گفتم: لمخندي
روز که رادمان من و رسففوند بابام فهمید. گفت دیگه بدون ماشففین بیرون  اون
 نرم.

 خندید و گفت: آوا
 کردن؟ دعوات

 باال انداختم و گفتم: شونه



گفتم که مسففلما دوسففت رضففا قابش اعتمادتر از راننده ي غریمه ي  بهشففون
شتم... نه! دعوا نکردن... ولد کلد  شده بودن که چاره اي ندا سه... متوبه  آژان

 به نفعم شد !
شب چند ساعت دنمال آوا از این مغازه به اون مغازه رفتم. آوا تا مد تونست  اون

مالش را ید کرد. من فقط دن ها خر ه مد رفتم و بمله هاي کوتاهد از حرابد 
مثش بب خوبه    بب بد نیست    بب مشکیش خوشگش تره   مد گفتم. اون روز 

ولد به شرط  اومدحوصله ي خرید کردن و نداشتم. از خرید کردن خوشم مد 
این که مغازه ها شلوغ نماشه. حراج بنس هاي زم*س*توند همه رو به خیابونا 

اي سففوزن انداختن نمود. اکثر پالتوها فقط براي کشففونده بود و توي مغازه ها ب
شده بود که  40یا  36سایر  به باال مونده بود... یعند این که خوش به حال آوا 

 بود هیچد گیرم نمد اومد. 38 یزمبود! من بدبختم که سا 36سایزش 
گیر اورد  38مغازه ي به نسمت خلوت گیر اوردیم و آوا یه باروند سفید سایز  یه

دسففتم گذاشففت. قمش از این که خودم بفهمم چد شففده دیدم توي اتاق  و توي
پروم. به گیجد خودم خندیدم... هرچه قدر من ماسففت بودم آوا تیز و فرز بود. 

بدونم. قمش از این که آوا  روباروند رو پوشففیدم و در اتاق و باز کردم تا ن ر آوا 
. نگاهد به ابروهاي دهنش و باز کنه فروشففنده که یه پسففر بوون بود من و دید

برداشته ش کردم... زیرلب ایشد گفتم. پسر شروع به تعریم کردن از بنسش 
و این که چه قدر به من مد یاد کرد... آوا برگشت و چپ چپ به فروشنده نگاه 

 ! همین طور داشت حرف مد زد:ارکرد... ولد انگار نه انگ
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سکد داره و کامال من ست که ... خانوم این باروند حالت عرو شما سب اندام  ا
شه که  ص سایز خا کمر باریکد دارید. همین یه دونه هم مونده... اینم به خاطر 

 مونده!
شه  حاال سایزي که تموم مد  شه اولین  سعد کردم خنده م و  38خوبه همی ِا ! 

 بمع و بور کنم. فروشنده همین طور داشت حرف مد زد:
 خانوم هاید هستن که اندام... . مخصوک

 رفش پریدم و گفتم:ح وسط
مد شفففه تمومش کنید؟ من مثال توي اتاق پروم... آخرین آدمد که ن رش  آقا

 توي این مغازه برام مهمه شمایید.
 دلم گفتم: تو

 کنم تا شب در مورد اندامم!!!! مد خواد حرف بزنه! پررو! ولش
 صداید توي سرم گفت: یه

 توي صورتشون مد خندي پررو مد شن دیگه! وقتد
 دوباره داشت پر حرفد مد کرد: فروشنده

... من دیگه حرفد نمد زنم... من به خاطر این که به انتخاب بهتر شففما باشففه
 کمن کنم اینجام!

 گفتم: زیرلب
 حرف نزن دیگه! خب
 توبه به بمالت پسر رو به آوا کردم و گفتم: بدون

 چیه؟ ن رت
 گفت: آوا



 نیست! بدک
 بدک نیست؟ خوشگله که! به باروند کردم... نگاهد

 دوباره شروع کرد: فروشنده
این بنس ترکه! فقط همین یکیش مونده... این و هی  باي تهران نمد  خانوم

تونید زیر صفففد تومن پیداش کنید. اینجا نمایندگد مارکه ب ...  ... نمایندگد 
به خاطر این که تن  تندیسففمون داره همین و پنجاه تومن گرون تر مد ده... 

 یز شده قیمتش و اوردیم پایین... .سا
 بداخالقد به پسر گفتم: با

 شما که هنوز دارید صحمت مد کنید! آقا
شته ش که حالم و  آوا سر ابروهاي بارین و بردا از لحن بد من به خنده افتاد. پ

 بهم مد زد و باال انداخت و گفت:
 شما چه قدر عصمد هستید! خانوم

 که لح ه به لح ه بداخالق تر مد شدم گفتم: من
شم...  آقا شما معذب مد  صال زیر این نگاه  شما چه قدر حرف مد زنید! من ا

 مد شه ما رو تنها بذارید؟
 سرش و پایین انداخت و گفت: فروشنده

 من دیگه حرف نمد زنم... فقط مد خواستم... باشه
 گفتم: بلند

 حرف نزنید دیگه! خب
 ه خندید و گفت:آهست آوا
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 کن بابا! ول
شم شیدم. از  چ ستم و پالتوي خودم و پو سر رفتم. در اتاق پرو و ب غره اي به پ

 اتاق پرو بیرون اومدم و از آوا پرسیدم:
 بود؟ چطور

 به سمت صندوق رفت و گفت: آوا
 نمود... ولد کمرش خوب واي نمد ایستاد... بد
 فروشنده اي که پشت صندوق ایستاده بود گفت: به
 دکمه هاشم که شش بود... آقا

 گفت: فروشنده
تقصیر ما نیست... این خانوما این قدر خشن با این مانتوها برخورد مد  خانوم

کنند که ما شففب ها مد شففینیم اینجا نخ سففوزن دسففتمون مد گیریم دکمه مد 
 دوزیم.

 گفت: آوا
 چند مد دید که بمرمش؟ حاال

 سر تکون داد و گفت: فروشنده
 باور کنید قیمت ها مقطوعه. خانوم
شنده قیمت و پایین نمد  حدود شنده و آوا زل زدم. فرو ستادم و به فرو یه ربع ای

 اورد و آوا توي سر مال مد زد!
 _ مدلش که قدیمد شده.

 _ زود کثیم مد شه.
 ده همه ش مد ریزه._ دکمه هاش لقه و به فردا نرسی



 _ کمرش بد واي مد ایسته.
 _ از اینجا اول باید م*س*تقیم بمریمش خشن شوید بعد استفاده کنیم.

تا باید پیش رفت که واقعا از خریدنش پشیمون شدم. چشمم و چرخوندم  آوا
و با بد حوصلگد نگاهد به در و دیوار مغازه کردم. چشمم به فروشنده ي دیگه 
که ابروهاي بارین داشت افتاد. اونم با من چشم تو چشم شد. دستش و روي 

خب سففینه ش گذاشففت و تع یم کرد. خنده م گرفت و سففرم و چرخوندم... 
 تقصیر خودش بود که این قدر پرحرف بود!

آوا یه تخفیم اسففاسففد از فروشففنده گرفت و از مغازه بیرون اومدیم. تا  باالخره
 پامونو از مغازه بیرون گذاشتیم آوا گفت:

باروند قشنگیه خدا وکیلد! اگه سد و شیش و داشت عمرا مد ذاشتم به  عجب
 تو برسه.

 تعجب نگاهش کردم و گفتم: با
 اینا چد بود توي مغازه مد گفتد؟ من داشتم پشیمون مد شدم. پس

 خندید و گفت: آوا
 ! ساده نماش... براي این گفتم که ازشون تحفیم بگیرم.ترالن
صال از  چند ساس حماقت مد کردم... من ا سر هم پلن زدم... اح شت  بار پ

 تم.نداش این کارها بلد نمودم. انگار بابام راست مد گفت! من اصال سیاست
از اون براي خرید شلوار بین به یکد از مغازه ها رفتیم. اونجا هم یه سري  بعد

سایز  شد.  سته نمد  شلوار کوتاه بود و دکمه ش ب شکش دیگه پیدا کردم. فاق  م
شنده ي اونجا دعوا  سري هم با فرو شد. یه  شم برام زیادي بزرگ مد  بزرگ تر
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دکمه ي شلوار  ستناست براي بکردم که اصرار داشت مشکش از منه و مد خو
 شخصا اقدام کنه.

ست شتم حرک مد خوردم. آوا که  د خالد از مغازه بیرون اومدیم. من هنوز دا
شده بود. من  صورتش قرمز  شن هاش و پاک کرد.  شده بود ا از خنده روده بر 

 پوفد کردم و گفتم:
 خدا مد خواستم با پشت دست بزنم تو دهنش! به

 :خنده کنان گفت آوا
 چد پیش خودش فکر کرده بود؟ آخه

 بداخالقد گفتم: با
 مد دونم! چد
از کمد گشففت و گذار به سففمت ماشففین رفتیم. اول آوا رو خونه ي رضففا  بعد

سوندم و براي ناهار روز بعد به خونه ي خودمون دعوتش کردم. بعد از اون با  ر
سمت  شینم و روز بعد تحویش مد گیرم به  شوق فراوان بابت این که ما ذوق و 

 خونه ي خودمون روندم.
ه پارک کردم و صففمر کردم که اول کوچه مون که رسففیدم ماشففین و یه گوشفف به

شیدم و نگاهد  شینش و از توي پارکینگ بیرون بیاره. خمیازه ک سایه مون ما هم
به ساعت کردم... نه شده بود... واي نه! دوباره باید نصیحت هاي بابا در مورد 
گرگ هاي کمین کرده توي ابتماع و مد شنیدم... هر وقت بعد از تارین شدن 

شید.  هوا خونه مد اومدم شیرین گرگ هاي بامعه رو پیش مد ک بابام ممحث 
همون طور که زیرلب غرغر مد کردم ماشففین و به سففمت پارکینگ هدایت 



کردم... خودم و براي شففنیدن نقش قول هاي بابا از هزاران پرونده ي مختلم 
 آماده کردم.

****** 
ف مد کرد و اصرار داشت که ظرف هاي ناهار و خودش بشوره. مامانم تعار آوا

مد گفت نه! شففما مهمونید... منم روي صففندلد نشففسففته بودم و با بد تفاوتد 
نگاهشففون مد کردم... از کار خونه بدم مد اومد... از کار بیرون هم بدم مد 

 اومد... کال از کار کردن بدم مد اومد!
باالخره تونست آوا رو منصرف کنه و خودش دست به کار شد. من و آوا  مامانم

شاره کرد که چاي دم  روي ستیم. مامانم بهم ا ش شخزخونه ن صندلد هاي توي آ
کنم. از با بلند شففدم و قوري رو برداشففتم. یه قاشففق چاي توش ریختم و زیر 

 شیر کتري گرفتم تا آب بوش توش بریزم. مامانم پرسید:
 آوا بون! ایشاال کارهاتون و براي عروسد کردید؟ خب

 گفت: آوا
 تا حدودي! بله

 گفت: مامانم
 سخت باشه دست تنها! خانواده ي آقاي دکتر تهران نیستند... نه؟ باید

 دلم گفتم: تو
 دکتر؟ آهان! رضا رو مد گه... اون که هنوز دانشجو ِا بابا! آقاي

 گفت: آوا
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و باباش اصفففهان زندگد مد کنند. رضففا وقتد دانشففگاه قمول شففد اومد  مامان
 تهران. االن چند سالد هست که تنها زندگد مد کنه.

 پرسید: مامان
 رو اصفهان مد گیرید یا تهران؟ عروسد

 لمخند زد و گفت: آوا
 داریم در موردش حرف مد زنیم. هنوز

 و تو دلم گفتم: خندیدم
 واهاي تاریخیشونه؟من ور همون دع صحمت؟

شیر کتري و  در سریع  همین موقع آب بوش روي زمین ریخت. از با پریدم. 
 بستم. آوا سریع بلند شد و قوري رو از دستم گرفت و گفت:

 این بوري که تو کجش کردي چاي از لوله ش مد ریزه بیرون دیگه! خب
 که داشت حرک مد خورد گفت: مامانم

 دم کند؟تو چاي هم نمد توند  یعند
 کنان گفتم: خنده

شد... خداید هرچد  چرا سم به حرفاتون پرت  شلوغش مد کنید؟ خب حوا
 بلد نماشم چاي دم کردن که بلدم.

 زیرلب گفت: آوا
 اون چاي هاي کمرنگد که هر دفعه مد ذاري بلوم مشخصه چه قدر بلدي! از

 از بازوش گرفتم. آوا قوري رو روي کتري گذاشت. نیشگوند
ید و من روي  پنج خت دراز کشفف تاق من رفتیم. آوا روي ت به ا عد  قه ي ب دقی

 صندلد میز آرایشم نشستم. آوا که داشت با ناخوناش ور مد رفت گفت:



 رفتم دیدن رضا! امروز
 :گفتم
بدیدي نیسففت! هر روز مد ري دیگه! خوب چشففم مامان باباها رو دور  چیز

 سافرت برگردن؟دیدید. این مامان ایناي تو نمد خوان از م
 چپ چپ نگاهم کرد و گفت: آوا

 حرف بزنم! وسط حرفم نخر. بذار
 تکون دادم. آوا آهد کشید و گفت: سر
فکر مد کند من خیلد تند رفتم؟ از دیشفففب تا حاال یه کم عذاب وبدان  تو

گرفتم. با این که اصففال از رادمان خوشففم نمد یاد ولد دلم براش مد سففوزه. 
ست.  سرده  ست. خودش هم یه بوراید اف شیده  شون کامال از هم پا خانواده 

شه. فکر مد کنم یه ک صمیمد با ستد نداره که باهاش  ضا مد گه هی  دو  مر
 بدبنسد کردم که نذاشتم با رضا راحت باشه... از طرفد نگرانم.

 دلخوري به آوا نگاه کردم و گفتم: با
 که مابرا رو به من نمد گد... انت ار داري چطور راهنماییت کنم؟ تو
 دست هاش و پایین انداخت و گفت: آوا
یه درصففد فکر مد کردم درک مد کند مد گفتم... اگه بهت بگم دیگه نمد  اگه

 توند نگاهت و به رضا عوض کند.
 باال انداختم و گفتم: ابرو
 چد کار مد کردن؟ تو که مد گفتد رضا اهش دوست دختر بازي هم نمود. مگه

 گفت: آوا
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که من تو رو  بابات بفهمه... ازم ناامید مد شففه... آخه همیشففه امید داره اگه
 عاقش کنم.
 زدم و گفتم: پوزخندي

 بابا! خیلد وقته ناامید شده... فهمیده تو از این عرضه ها نداري. نه
سمتم پرت کرد. بالش و توي هوا گرفتم  آوا شت و به  سرش بردا بالش و از زیر 

 و خنده کنان گفتم:
 راست مد گم دیگه! خب

 با عصمانیت گفت: آوا
ل مد کنم توي نامرد داري مسففخره مد کند. بابا سففه ماه دیگه دارم درد و د من

ساس بلو رفتم...  سم که چه قدر با اح سیمه. تازه دارم به این نتیجه مد ر عرو
تازه دارم مد فهمم اصال پشت تصمیم هام منطق نموده. رضا خانواده ي خوبد 

 تشخوبه... تحصیال شداره... خوش اخالقه... صادق و روراسته... وضع مالی
مد  ندن او به... ولد وقتد براي درس خو فه ش خو یا باهوشفففه... ق به...  خو
تهران... به عنوان یه پسففر هجده نوزده سففاله خیلد خودش و گم کرد... دیگه 
خانواده باالي سرش نمودن و نمد دونم... شاید دوست هاي ناباب کشوندنش 

م شته... مندوست دختر ندا تسمت پارتد رفتن و اینا. خودش مد گه هی  وق
باور مد کنم. مد دونم که راست مد گه ولد از طرف دیگه به این موضوع فکر 
مد کنم که اگه قمش از ازدواج نتونسففته خودش و بمع و بور کنه هی  دلیلد 
نداره که بعد از ازدوابم آدم بشففه... اونم توي ایران که خیلد از مردها تازه بعد 

دن و ... تازه موضففوع خانواده ش هم از ازدواج یادشففون مد افته بووند نکر
هسففتن که خیلد اذیت مد کنند... تازه دارم به این موضففوع فکر مد کنم که 



ازدواج کردن با پزشففکد که باید چند شففب توي هفته کشففین باشففه خیلد 
سخته... این فکرم مثش خوره افتاده به بونم که یه وقت نکنه رضا همه ي مابرا 

 باشه... تهرو بهم نگف
 آهد کشید و حرفش و قطع کرد. سرتکون دادم و گفتم: آوا
... مد دونم... ممکنه بعضففد از مردها بعد از ازدواج یه سففري کارها رو آره

شهر دیگه و دور  سال تنهاید توي یه  بکنند ولد نه مردهاید مثش رضا که هفت 
از خانواده هاشففون زندگد کردند. اون مال کسففاید هسففتنش که توي خانواده 

تعصمد بزرگ شدن و پشت خودداري هاشون اعتقاد نموده... ابمار بوده. هاي م
بعد از ازدواج که این ابمار برداشففته مد شففه خیلد کارها مد کنند. تو از این 

 لحاظ نگران رضا نماش.
 دلم گفتم: تو

 هر غلطد مد خواسته توي دوران قمش از ازدواج کرده! ظاهرا
 دادم: ادامه

 هاتو درک مد کنم... ولد بد موقعد به شن افتادي. نگراند
 پوزخندي زد و گفت: آوا

سم خورده بود دیگه  براي ضا ق شده. ر سرو کله ش پیدا  این که رادمان بدموقع 
باهاش نمد گرده ولد دیروز توي خونه ش بوري رادمان و نگاه مد کرد انگار 

 داره برادر کوچیکه شو نگاه مد کنه.
 :پرسیدم

 کوچیکه؟ مگه چند سالشه؟ ربراد
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 اون قدر بد نگاهم کرد که سرم و پایین انداختم. گفتم: آوا
شم  تو تو مغزت گیر دادي به این که من به این یارو ن ر دارم. من از مردهاي چ

رنگد خوشم نمد یاد... مرد باید چشمش سیاه باشه... تازه! مرد خوشگش مال 
 دیگرونه!

 خندید و گفت: آوا
ت اینه که شفوهر زشفت مد خواي! حاال ریخت شفوهرت و شفاید یه درد پس

بوري بتوند تحمش کند... بنده ي خدا ژنش به بچه هاتم مد رسففه. بچه هاتو 
 مد خواي چد کار کند؟

از دو سفففاعت شففوخد و خنده آوا رفت. برام عجیب بود که آخرش هم  بعد
شتر چیزي  ضوع مهمد نمد اومد و بی ضا رو بهم نگفت. به ن رم مو مابراي ر
شتر از این  صمیم گرفتم آوا رو بی شید مطرحش کنه. ت بود که آوا خجالت مد ک

 اذیت نکنم و دیگه در این مورد ازش چیزي نخرسم.
بیرون اومدم. معین روي ممش نیم خیز شففده بود و همون  بود که از اتاقم عصففر

طور که تخمه مد خورد به تلویزیون زل زده بود. چشماش گشاد شده بود و هر 
لح ه به حالت ایستاده نزدین تر مد شد... داشت فوتمال نگاه مد کرد. آهسته 
وارد هال شففدم. کنترل و از روي ممش برداشففتم. به صفففحه ي تلویزیون نگاه 

دم. فوتمالیسفففت توي و شففوت کرد... معین از با پرید... دکمه رو زدم و کر
تلویزیون و خاموش کردم. معین با ناباوري به صفففحه ي خاموش تلویزیون 
شت. کنترل و  سمت من برگ شم به  شد... با خ نگاه کرد... تازه فهمید که چد 

 د:رفتم. معین داد ز نهروي ممش انداختم و با خونسردي به سمت آشخزخو
 داري مد ري پشت مامان قایم بشد؟ کجا؟



با  توي خت.  که داشفففت براي خودش چاي مد ری با رو دیدم  با آشففخزخونه 
 خونسردي رو به معین کردم و گفتم:

 پیدا نکردم... اومد پشت بابا قایم شم. مامانو
 آهسته خندید. معین گفت: بابام
 کار مسخره ت یعند چد؟ این

 :گفتم
داشففتم سففریال دانلود مد کردم قطعش کردي. یادت رفته؟ نود و هفت  صففمح

 درصد دانلود شده بود.
 کنترل و برداشت و تلویزیون و روشن کرد و گفت: معین
 فوتمال تموم شه بهت مد گم! نشونت مد دم! تازگد ها خیلد پررو شدي. بذار

 بابا از آشخزخونه بیرون اومدم و گفتم: دنمال
 تازه نیست! همچین هم نه

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت: بابا
 !بسه

چشفم غره اي بهم رفت و با اعصفاب خوردي دوباره به تلویزیون زل زد.  معین
بابا روزنامه رو برداشففت و صفففحه ي حوادب و باز کرد. پوفد کردم و تو دلم 

 گفتم:
مد خمرهاي این طوریه! انگار سففرکار به اندازه ي کافد از این چیزها ن عاشففق

 بینه!
 با دیدن تیتر درشت صفحه ي حوادب ن  نچد کرد و گفت: بابام
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 بیا این و بخون! بمین با چه روش هاید مواد مخدر وارد مد کنند. ترالن
 بد حوصلگد گفتم: با

تو رو خدا بد خیال! از بچگد من و به باي قصفففه هاي خوب براي بچه  بابا
 هاي خوب با صفحه حوادب روزنامه بزرگ کردید.

اومد که از سن ده یازده سالگد صفحه ي حوادب روزنامه رو مد خوندم.  یادم
 دیگه براي خوندنش اشتیاقد نداشتم.

ورده معین از تعمیرگاه اگرفتم بیرون برم و با ماشففین عزیزم که تازه از  تصففمیم
بودش یه دوري بزنم. طمق معمول همون پالتوي مشکد رو پوشیدم و شال آبد 

 سر کردم و از خونه خارج شدم.
ذوق و شوق دستد به فرمون ماشینم کشیدم و از پارکینگ بیرون اوردمش. با  با

شینم ل*ذ*ت  صداي موتور ما شتم از  ست دا سرعت کمد به راه افتادم... دو
 ... آخیش! از شر ماشین بابا خالک شدم!بمرم
خیابون اصففلد پیچیدم. همون طور که داشففتم رانندگد مد کردم و براي  توي

خودم شففعر مد خوندم آینه رو تن یم کردم.یه دفعه چشففمم به یه مزداي سفففید 
 افتاد. قلمم توي سینه فرو ریخت. اینجا چد کار مد کرد؟

ید بشففم ولد بعد پشففیمون شففدم. نمد پام و روي گاز بذارم و ناپد خواسففتم
خواستم دوباره مابراي دیشب پیش بیاد. دوباره از توي آینه به پشت سرم نگاه 
شین بمع  شمد بود؟ بعله! خودش بود! کاپوت ما شین دی کردم. یعند همون ما
شده بود و چراغاش شکسته بود... قلمم تند تند مد زد... حتما اومده بود حالم 

 و بگیره.
 یه گوشه پارک کردم... تو دلم گفتم: و ماشین



همین با وسففط خیابون که شففلوغ پلوغه با هم برخورد کنیم... اگه دوباره  بذار
یاد  ظاهرا خونه مون هم  یاد...  گه سففرش ب یه بالي دی نه  بذاریم ممک کورس 

 گرفته... ممکنه برام شر شه.
وردم و ون افرمون و دم دسففتم گذاشففتم. از توي کیفم یه چاقوي بیمد بیر قفش

توي بیمم گذاشتم. مزداي سفید پشت ماشینم پارک کرد. از توي آینه دیدم که 
شال  شناختم. یه  شد. موهاي مش کرده ي فرق کجش و  شین پیاده  راننده از ما

بیشتر  پوشیده بود که دقهوه اي روشن سر کرده بود. پالتوي قهوه اي کوتاه و تنگ
اشنه تفنگد پوشیده بود و کفش هاي پ شمیه به کت بود. شلوار بین مشکد لوله

ده سانتد مشکد پاش بود. با دست به شیشه ي ماشینم زد. چشمم به صورتش 
افتاد... یا خدا! لب هاي پروتز کردهر بیند عمش کردهر گونه هاي کاشففته شففدهر 
ابرو هاي تاتو شففدهر لنز رنگد... چد از توي صففورتش مال خودش بود و خدا 

 مد دونه!
 باز کردم و پیاده شدم. دختر خندید و گفت: ماشین و در
 به! راننده ي حرفه اي دیشمد... چه اتفاقد! دوباره دیدمت! به

به ماشینش کردم... اوه اوه! درب و داغون شده بود. باید خسارت سمند  نگاهد
 رو هم مد داد... پس براي چد داشت مد خندید؟

 تر نگاهش کردم... نه! انگار اصال ناراحت نمود. دقیق
 و بلو اورد و با لمخند دوستانه اي گفت: دستش

 من سایه ست! اسم
============ 
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ستم  نگاهد سر خورد. مد دون شینش  ستش کردم... دوباره نگاهم روي ما به د
ست نمد ده و بهش شده د صادف کردنش  سد که باعث ت  هی  آدم عاقلد با ک
لمخند نمد زنه. دوباره نگاهد به دسففت سففایه کردم... نه! یه کاسففه اي زیر نیم 

دور  یارکاسففه بود. دسففتم و توي بیب پالتوم کردم... دسففت راسففتم و بد اخت
 چاقوي بیمد حلقه کردم... آرزو کردم که اي کاش توي ماشین مونده بودم.

شت لمخند مد زد. ا سایه ستش و پایین اورد ولد هنوز دا برو باال انداخت و د
 گفت:

 نمد یاد کم رو باشد... . بهت
شتم.  شونه سمت بهش ندا باال انداختم... باید زودتر مد رفتم... حس خوبد ن

نکنه لمخندهاش نشون دهنده ي آرامش قمش از توفان باشه؟ شاید مد خواست 
سایه هم  صادف بودم.  سابد بهم بده... من باعث و باند اون ت شمالد ح یه گو

شین خودش هم مق سمند رو باید مد داد... ما سارت  مثش  هرگزصر بود... خ
روز اول نمد شففد. پس براي چد وایسففتاده بود و با اون لمخند مسففخره نگاهم 

 مد کرد؟
 گفت: سایه

 یاي بریم یه باید مثش کافد شاي ؟ مد
 به سرتاپاش کردم و گفتم: نگاهد

 باعث شده فکر کند خوشم مد یاد بیشتر باهات آشنا شم؟ چد
 لمخند کجد زد و گفت: سایه

 نمد خوام بیشتر باهات آشنا شم... برات یه پیشنهاد دارم. من
 ذره اي کنجکاوي گفتم: بدون



 ... مد شنوم!خب
لمخند دیگه اي زد... از لمخندهاش خوشففم نمد اومد. انگار فقط دو  سفففایه

ماش و ک هاش هی  روحد نمود... همین طرف ل ند ش مد داد... پشفففت لمخ
مسففئله باعث مد شففد به این موضففوع فکر کنم که مد خواد در یه فرصففت 

 مناسب... شاید توي یه خیابون خلوت تر... حسابد حالم و بگیره.
 گفت: سایه
 که نمد شه. اینجا

 گام به سمت عقب برداشتم و گفتم: یه
 وقتم و مد گیري. داري

 یه قدم به سمتم برداشت و گفت: او
 نمد خواي به حرفام گوش بدي؟ بمین! چرا

 دست چخش به ماشینش اشاره کرد و گفت: با
و داغون کردي... باعث شفدي وسفط خیابون کلد از راننده ي سفمند  ماشفینم

فحش بخورم... باید خسارتم بدم. خودتم مد دوند که تو باعث شدي تصادف 
 کنم... .

 حرفش پریدم و گفتم: وسط
 شکایت کن... برو ثابت کن که تقصیر من بوده. برو

شد. این آدم عجیب و غریب از کجا  دیگه سرریز مد  شت  صمرم دا سه ي  کا
 پیداش شده بود؟... دوباره داشت لمخند مد زد... گفت:
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شنهاد  اگه ستم بگم یه پی شکایت کردن و اینا بودم اینجا نمد اومدم... خوا پد 
مهم دارم که در عوضففش دارم از همه ي این مسففايش مد گذرم... نمد خواي 
بشنویش؟ باور کن شانس اوردي که به تور من خوردي. نه تنها شاکد نشدم و 

 دنمال انتقام نیومدمر بلکه اومدم بهت پیشنهاد کار بدم.
 کردم و گفتم: اخم
 کار؟

 ش و باهام کمتر کرد و گفت: فاصله
کسد و دیدم که عکس العمش هاش به اندازه ي تو سریع باشه. رانندگیت  کمتر

حرف نداره... از دیشففب تا حاال دارم پیش خودم تحسففینت مد کنم. تا حاال 
تاثیر قرا حت  عا ت نه. واق ندگد ک ثش تو ران نه م که بتو یده بودم  ند  ردختري رو 

 گرفتم.
 گفتم: کوتاه

 .مرسد
گاه شم نمد اومد و حرفاش  ناخودآ شتم. ازش خو در مقابش او حالت دفاعد دا

به ن رم بودار بود. اگه یه آدم عاقش و طمیعد باي او بود پوستم و مد کند نه این 
شخیص بدم یه باي کار  شت که ت که ازم تعریم کنه. نیاز به هوش زیادي ندا

اومده بود نشففون مد داد  لمونه مون و پیدا کرده بود و دنمامد لنگه. همین که خ
که خودم و توي دردسر انداختم. اضطراب پیدا کردم... حاال باید چطوري مد 
شاي برم. همون  ست این نمود که باهاش به کافد  سلما راه در پیچوندمش؟ م

و راونجا وسط خیابون بهترین نقطه بود. شلوغد خیابون و بمعیتد که از پیاده 
 دادند. مدرد مد شدند بهم احساس امنیت 



کردم خودم و بد حوصله نشون بدم. دستم و روي دستگیره ي در گذاشتم  سعد
 و گفتم:

 کلد کار براي انجام دادن دارم... اگه حرف خاصد نداري برم. من
 با خوش روید آزاردهنده اي گفت: سایه

 تونم توي ماشینت بشینم و باهات صحمت کنم؟ مد
 رک گفتم: خیلد

 !نه
 سایه محو شد. کمد چشماش و تنگ کرد و گفت: لمخند

 که مد خوام بهت بدم اول از همه به نفع خودته. پیشنهادي
 تکون دادم و گفتم: سر

 زودتر بگو و بعد برو. پس
 باال انداخت و گفت: شونه
 مد کنم باید آدم بدبیند باشد... . فکر

 حرفش پریدم و گفتم: وسط
 بگم فکر مد کنم از کدوم قماشد... . ذارن

 صداي بلند زیر خنده زد و گفت: با
 رکم هستد! خوشم اومد. پس

 ماشین و باز کردم و گفتم: در
 من اصال خوشم نیومد... خداحافظ! ولد
 با صداي بلندي گفت: سایه
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خوام بهت کار پیشففنهاد کنم... یه کاري که خیلد اسففتعداد خوبد توش  مد
 داري... مربوط به همین رانندگیه. ن رت چیه؟

اختیار متوقم شففدم... اولین چیزي که توي ذهنم اومد بابام بود... امکان  بد
 نداشت که موافقت کنه. سایه از مکث چند ثانیه ایم استفاده کرد و ادامه داد:

یه راننده ي خوب مد خواد... زیاد وقت ندارم که کسففد و پیدا کنم که  ريیسففم
سمقت مد گرفتد و  بتونه ن رش و بلب کنه... وقتد تو رو دیدم که اون طوري 

 گاز مد دادي فهمیدم هموند هستد که به درد ريیسم مد خوره.
شدم  به سریع متوبه  صیش کرده خیلد  ساله ي تح ست و دو  عنوان یه دختر بی

سایه کردم و که  شه. براي همین رو به  ستد با این کار نمد تونه کار خوب و در
 گفتم:

 چد کاره ست؟ ريیست
 که فکر کرده بود کنجکاو شدم گفت: سایه
 و دیگه باید بیاي کافد شاي تا بفهمد. این

 زدم و گفتم: پوزخندي
گه مدیر فالن  ا حت مد گفتد  کال نمود خیلد را خالد از اشفف یدنش  فهم

... یا ريیس فالن شففرکته... این که داري این طوري منو مد پیچوند باسفففت
 نشون مد ده که داري از چه تیپ آدمد صحمت مد کند.

 مسخره م کرد و گفت: سایه
 تیپ آدمد؟ چه

 :گفتم
 احتمال خیلد زیاد خالف کار! به



 خندید و گفت: سایه
 راحت شد؟! چه بدبین! ريیسم یه شرکت داروسازي داره. خیالت اوه

 باال انداختم و گفتم: ابرو
 شرکت؟ کدوم

 گفت: او
 هورمون! ایران

 تکون دادم و گفتم: سر
یه شففرکت معتمر چه احتیابد به یه راننده ي دختر داره؟ اونم راننده اي  ريیس

 که گواهینامه نداره؟
 گفت: سایه
 گواهینامه م نداري... باید در موردش حرف بزنیم. پس

 گفتم:رک  خیلد
 اصال از پیشنهادت خوشم نیومده... من
شونت غیر منت ره اي  در سایه با خ شم که  سوار  ستم  شند و باز کردم و خوا ما

در و محکم بست. بد اختیار دستم و توي بیمم کردم و چاقو رو لمس کردم... 
 او دیگه لمخند نمد زد. با عصمانیت گفت:

کن بمین چد بهت مد گم! من دو روز بهت وقت مد دم که در موردش  گوش
شم نمد یاد بچه پرروید مثش  شه... خو فکر بکند. مهلت خودم داره تموم مد 
یام  گه مد  یدي؟ دو روز دی ندازه. بهش فکر کن! فهم تو منو توي دردسففر ب

ادن د راژسففراغت. به این فکر کن که با همین رانندگد دیوونه وار و با همین وی
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ها که مشففخصففه چه قدر ازش ل*ذ*ت مد بري مد توند ماهد چند میلیون 
 درآمد داشته باشد.

 تکون دادم و گفتم: سر
 اهش کار خالف نیستم. من

 که هر لح ه عصماند تر مد شد گفت: سایه
 کد گفتم خالفه؟ من

 و کمد باال بردم و گفتم: صدام
به  فکر مد کند من خرم؟ آدمد که خالف کار تو ماشفففه ماهد چند میلیون  ن

دختري که گواهینامه هم نداره نمد ده. فکر مد کند از پشففت کوه اومدم؟ آخه 
شه نیازي به آدمد با ریخت و قیافه ي  شرکت ایران هورمون با سد که ريیس  ک

 تو نداره که براش دنمال راننده بگرده.
 هم صدایش و باال برد و گفت: سایه

داري روت و زیاد مد کند. از این بلمش زبوند هات خوشففم نمد یاد. دو  خیلد
شنگ فکرات و بکن... هفته اي یکد دوبار  شین ق سراغت. ب روز دیگه مد یام 
ند میلیون مد گیري...  ماهد چ ريیسففم و مد بري این ور و اون ور در عوض 

شه... هیچکس نمد فهمه...  سد با خمر ب ست که ک صال هم نیاز نی د م مه توا
توند پول خوبد در بیاري... پشتت به کجا گرمه که این قدر راحت مد گد نه؟ 
شن؟ تو مگه کجا کار مد کند؟  شتر آدم مد ک مد دوند ملت براي دو قرون بی

 مگه چه قدر مد گیري؟
 زدم و گفتم: پوزخندي

 .پشتم به یه باباي پولدار گرمه... بهترین شغش دنیام داشتن یه باباي پولداره من



شده بودم او داره از کار  سایه شده بود... منم که دیگه مطمئن  پوفد کرد. کالفه 
سعد مد کردم به روي خودم نیارم...  خالف حرف مد زنه کمد ترسیده بودم. 
خیلد خوشحال بودم که ظاهرا در این زمینه موفق بودم. زبونم که کال افسارش 

گاهم بود و بد اختیار براي خود مد کردر به کمکم  طقش ندست ضمیرناخودآ
 اومده بود.

 گفت: سایه
شتد و حقوق  مد شده پیش خودت آرزو کند که اي کاش کار دا دونم تا حاال 

باباش پول بگیره مجموره ازش اطاعتم بکنه...  خودت و داشففتد. آدم وقتد از 
مجموره هرچد مد گن بذاره روي چشففمش... براي این که محتابه ولد اگه 

وع وضروي پاي خودش وایسته مد تونه هرکاي دوست داره بکنه. مطمئنم این م
 به فکر خودتم رسیده.

فکر به ذهنم رسففیده بود ولد لزومد نداشففت که سففایه هم در بریان قرار  این
 بگیره. در ماشین و باز کردم و گفتم:

کاري کنم...  من ثش تو هم با کسففد م که  ندارم  قه اي  حرفم و زدم... عال
 خداحافظ!

 گفت: سایه
 از خر شیطون پایین بیاي. روز دیگه مد یام سراغت... به نفع خودته که دو

توبه به او در و بسففتم و ماشففین و روشففن کردم. گازش و گرفتم و به راه  بدون
افتادم... قلمم محکم توي سففینه مد زد. یه حسففد بهم مد گفت که این تازه 
شت  سفید مد گ شمم توي آینه دنمال مزداي  گاه چ ست. ناخودآ شروع مابرا 
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سولد انگار دیگه تعقیمم نمد کرد. ب صا ا صو فین ترا یرا این حال خودم و مخ
شیدم. یه بار دیگه  ساس امنیت مد کردم. نفس عمیقد ک کردم. این طوري اح
لت...  مال هم ردیم کردم... ريیس... مه یه رو توي ذهنم دن هاي سفففا حرف 

 راننده... چند میلیون... دو روز دیگه... هیچکس هم نمد فهمه... .
ب مد خوندم... باباید داشففتم که خودش سففال بود که روزنامه ي حواد چند

قاضففد بود و هر روز در مورد پرونده هاش توي خونه صففحمت مد کرد. خودم 
آدم عاقش و بالغد بودم و چشففم و گوش بسففته نمودم... مد تونسففتم به راحتد 
ضطربم مد  ضوع م سایه از کار خالف حرف مد زنه. این مو شخیص بدم که  ت

سففراغم بیاد... یعند اگه مد گفتم نه ولم مد کرد و کرد... قرار بود دو روز دیگه 
 مد رفت؟ یا بدتر سه پی  مد شد؟ باید چد کار مد کردم؟

ستم با  یاد شرکت ایران هورمون... مد دون سایه گفته بود...  دروغد افتادم که 
سایه هم  شخیص داد...  شه رگه هاید از حقیقت و توي دروغ ت شد مد  تیزهو

شد به ن ر نمد  شنهادش با آدم باهو ست کم در مورد مطرح کردن پی سید. د ر
و  اعصففابش ويمن که هوش زیادي به کار نمرده بود. شففاید اگه کنترل بهتري ر

ضیه رو طوري  ست همین ق شت مد تون شتري توي زبون ریختن دا مهارت بی
گاه یه دروغ کامال غیرحرفه  مطرح کنه که بذب این کار بشففم... شففاید ناخودآ

 کت داروسازي! نکنه من ورش به مواد مخدر بود؟اي گفته بود... شر
 حرف چند ساعت پیش بابام افتادم: یاد

 بیا این و بخون! بمین با چه روش هاید مواد مخدر وارد مد کنند. ترالن
مد فهمید من به خاطر کش کش و روکم کند با همچین آدمد طرف شفففده  اگه

مابرا رو بهش بودم پیش خودش چه فکري مد کرد؟ عقش حکم مد کرد ک ه 



بگم ولد از نصففیحت هاید که مد تونسففتم تن تکشففون و پیش بیند کنم مد 
ترسففیدم... از نگاه پر از سففرزنش بابام... مد دونسففتم باید موضففوع رو بهش 
شاید  شلوغش مد کردم...  شتم الکد  شاید دا شد...  ضد نمد  بگم... دلم را

یاط حکم مد کرد که سففایه با شففنیدن بواب نه دیگه سففراغم نمد اومد... احت
عاقالنه تر فکر کنم ولد ترس از سرزنش ر نصیحت ر نگاه هاي ناراضد بابام و 

عد از مطرح کردن این موضففوع در انت ارم بود ر که ب هاید  یت  حدود  ويم
تصمیم هام اثر مد ذاشت... بهتر بود که اول با آوا صحمت مد کردم... آره! این 

 بهتر بود!
شففتم و نادیده بگیرم... خودم و براي اولین بار به کردم اضففطرابد که دا سففعد

سته و هرگز دو روز دیگه  سخردم... آرزو کردم زمان وای ست هاي امن ترافین  د
 فرا نرسه.

============= 
 آوا توي گوشد تلفن پیچید: صداي

 دونستم حتد براي یه ساعت نمد توند دوریم و تحمش بکند. مد
 حالد که پام و بد اختیار با حالتد عصمد تکون مد دادم گفتم: در

 باهات حرف بزنم... یه اتفاق خیلد بد افتاده. باید
 هش کرد و گفت: آوا

 شده؟... االن کجاید؟ صداي ماشین و بوق و اینا مد یاد. چد
 _ توي خیابونم. ماشین و زدم کنار.

 : نگو که تصادف کردي! آوا
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ر کردي همه مثش خودتن؟ همه ش ماشفین و مد زنن این ور و اون _ نه بابا! فک
 ور؟

 : باز تو شروع کردي؟آوا
 _ بگو کد رو االن دیدم!

 داد زد: آوا
 !رادمان

عصفمانیت سفرم و توي دسفتم گرفتم... چطوري فکرش به اون رسفیده بود؟  با
 انگار مغزش فقط تو این زمینه کار مد کرد.

 نشون بده... دیگه شورش و در اوردي... نه بابا!_ آوا خودت و یه با 
 : پس کد؟ آوا

 _ اون دختره دیروزیه که سوار مزدا بود.
 : اوه اوه اوه! آخه چه بوري پیدات کرد؟ پیدات کرد یا اتفاقد دیدیش؟آوا

 _ نمد دونم... آوا مد ترسم.
 : مگه چد شده؟ دعوا شد؟آوا

 مینمت._ خیلد بدتر از این حرفا... باید ب
 : آخه االن رضا مد یاد خونمون.آوا

 _ َاه! تو و رضا یه روز نمد تونید بدون هم باشید؟
 : خب شوهرمه! چشم مامان و بابام هم دور دیدیم.آوا

 خندید. پوفد کردم و گفتم: آهسته
 مد یاد؟ واقعا کارم وابمه. کد
 : حاال مگه رضا نامحرمه؟آوا



 _ نه محرمه!
 قدر خصوصیه حرفات که رضا نماید بفهمه؟ : یعند اینآوا

 _ آخه دلیلد نداره بفهمه.
 : من معموال حرف هاید که بینمون رد و بدل مد شه رو بهش مد گم... .آوا

 حرفش پریدم و گفتم: وسط
 خیلد لطم داري! تو

ضا رو در بریان قرار بدم... خیلد باهاش بور  دودل شتم ر ست ندا بودم. دو
به ن رم او عاقش تر و منطقد تر از آوا بود. چه عیمد داشففت که  نمودم. از طرفد

او هم خمردار بشففه؟ ولد نه! حس بدي داشففتم... دوسففت نداشففتم رضففا پیش 
 خودش فکر کنه که مابرا رو بزرگ کردم.

 : زنده اي؟ چرا حرف نمد زند؟ خب از پشت تلفن بگو.آوا
 _ حاال نمد شه رضا نیاد؟

 که بیشتر کنجکاو مد شه. : اگه بهش بگم نیادآوا
کردم. حاال مگه رضففا کد بود که بخواد پیش خودش فکر کنه من ترسففو  پوفد

ستم...  سوید نی شم آدم تر ام؟ حتما اونم تا حاال فهمیده بود که من هرچد نما
دسففت کم با رانندگد کردنم به همه ثابت کرده بودم که چه تیپ آدمد هسففتم. 

 آهسته گفتم:
 هیچد.خب! فقط...  خیلد

 : خب بگو... .آوا
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سید... مد یام االن  شروط بذارم چیزي به ذهنم نر شرط و  ستم  _ هیچد. خوا
 اونجا.
و قطع کردم. با بدبیند از توي آینه پشففت سففرم و نگاه کردم. خمري از  تماس

شیدم.  صماند نمود. نفس راحتد ک صادف کرده با یه راننده ي ع سفید ت مزداي 
هنوز اضفطراب داشفتم و کم دسفتم یخ کرده بود. ماشفین و روشفن کردم و با 

سرم و چ شت  سمت خونه ي آوا رفتم. مرتب از توي آینه پ  نسرعت کمد به 
مد کردم. توهم این و داشتم که سایه داره سایه به سایه م مد یاد! نمد دونم چرا 
شتر ترسیده بودم یا از لمخندهاي  صمیش بی این قدر هش کرده بودم... از لحن ع
مرموزش؟ کامال از ظاهر و لحن کالمش مد تونسففتم حدس بزنم که خیلد با 

یه خالف کار رو به رو نشففده  با میه آدم عادي فاصففله داره. تا حاال توي زندگی
بودم... همه ي حرف هاي بابام در مورد باندهاي مختلم توي ذهنم اومد... 
 قاچاق دخترها و زن ها... قاچاق اعضاي بدن... مور مور شدم. از ته دل گفتم:

! خودت کمکم کن... دیشب عجب حماقتد کردم. بچه بازي در اوردم و خدایا
 دیگه از این غلطا نکنم.گرفتار شدم... قول مد دم 

این قول ها به خدا زیاد داده بودم! اولین باري که به خاطر یه حرکت نمایشد  از
صمح توي رختخواب با خدا حرف  شب خوابم نمرد. تا  شدر  گواهینامه م پان  
زدم و دویسففت بار قسففم خوردم که عین آدم رانندگد کنم. سففه روز بعدش به 

ه و دوبار تنمر در سففاعت توي اتوبان گرفخاطر سففرعت دویسففت و ده کیلومت
 گواهینامه م پان  شد.... دقیقا سه روز بعد!

سم خوردم که از ترم  ترم شد پیش خودم ق شگاه هم وقتد معدلم پونزده  اول دان
بعد به نیت هفده به باال بخونم... بگذریم که هر ترم بدتر از ترم قمش شففد... از 



به ها زیاد کرده بودم... زن دگیم تکرار قسففم خوردن هاید بود که دو روز این تو
 بعد کامال فراموششون کرده بودم.

شین ضا افتاد... زودتر  ما سخورتیج قرمز ر شمم به ا و توي کوچه پارک کردم. چ
یدم. زنگ و زدم و سففعد کردم خیلد خودم و  یده بود. آهد کشفف از من رسفف

عیفد مضففطرب نشففون ندم. خوشففم نمد اومد که دیگرون فکر کنند آدم ضفف
 هستم.

ي آوا طمقه ي دوم یه آپارتمان قدیمد و سه طمقه بود. از پله ها باال رفتم و  خونه
ضا با دیدنم  ستقمال دم در اومده بودند. ر ضا افتاد که براي ا شمم به آوا و ر چ

 خندید و مثش همیشه بدون سالم کردن گفت:
 گندي زدي؟ چه

 ضا گفت:چپ به آوا نگاه کردم. آوا خنده کنان به ر چپ
 نکن... بذار برسه بعد حسابد حالشو مد گیریم. اذیتش

 و در اوردم و روي زمین انداختم. گفتم: بوتم
اندازه کافد حالم گرفته شفففده. نیازي نیسفففت که تو خودت و توي زحمت  به

 بندازي.
خندید و از بلوي در کنار رفت. خونه ي سففه خوابه با طرح و مدل قدیمد  آوا

ز اتاق ها اتاق مهمان بود که هر وقت شب اونجا مد موندم روي داشتند. یکد ا
تختش مد خوابیدم. توي هال یه دست کاناپه ي سفید چرم بود. برعکس خونه 

اینا پر از فرش  آواي ما که روي زمین فرش زیادي انداخته نشففده بودر خونه ي 
ه نقش هاي نفیس بود. وسایش خونه شون بدیدتر از خونه ي ما بود ولد طرح و
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بدترین  گاه اول توي ذوق مد زد.  قدیمد بود و در ن نه شففون خیلد  ي خو
شد... من  شوید توي هال باز مد  ست شون این بود که در د صیت خونه  صو خ
صمر کنم همه از هال  شدم  شتم... مجمور مد  شکش دا همیشه با این موضوع م

ستفاده مد کردم. بین هال و پذیراید ی شوید ا ست سیو پر  هبیرون برن بعد از د پا
از گش و گیاه قرار داشت. یه دست ممش شین توي پذیراید بود که در اون لح ه 

 رومملد ها رنگ زیماي طالید ممش و پنهان کرده بود.
ممش نشففسففتم. آوا برام یه لیوان چاي اورد. بدم نمد اومد محض خنده و  روي

شففوخد یه تیکه در مورد رادمان بندازم و این دو نفر و به بون هم بندازم. بعد 
 بد خیال شدم... اصال وقت شوخد و مسخره بازي نمود.

 رو به رضا کرد و گفت: آوا
ش فهمیدي شب ترالن با یه مزدا کورس گذا شد؟ دی شد طرف چد  ت و باعث 

یه تصادف خفن بکنه که توش مقصرم هست... امروز یه دفعه اي یارو رو توي 
 خیابون دیده.

 با تعجب گفت: رضا
 بابا! نه

 :گفتم
 بابا!... آوا قندونت کو؟ بعد به من مد گد خونه داري بلد نیستم. آره
 ابرو باال انداخت و گفت: آوا

 ر سوال نمر! در حدش نیستد.میزه... خونه داري من و زی روي
خندید. راسففت مد گفت. قندون و یه ظرف پولکد روي میز بود. یه برعه از  و

چاي خوردم و شففروع به تعریم کردن کردم... مابرا رو کامش تعریم کردم. 



صحمتم با او  شه که روي  ضا نگاه نمد کردم. امیدوار بودم متوبه ب صال به ر ا
ردم به رو ب ایهمساله قاطد بکنه. وقتد اسم سنیست و نماید خودش و توي این 

شد... آوا روي حرفام تمرکز کرده بود  ضوح دیدم که رضا روي ممش با به با  و
گه نمد  عذبم مد کرد. دی که م گاهم مد کرد  جب ن با تع ولد رضفففا همچین 
تونسففتم بد توبه باشففم و نگاهش نکنم... هرچند لح ه یه بار نگاهش مد 

شده بود... اول کردم... تغییر حالت ها سوال  سعد  تعجبش برام  کرد... بعد 
 کرد خودش و بمع و بور کنه... آخرش به یه اخم عمیق ختم شد.

 حرفام تموم شد آوا نگاهد به رضا کرد و گفت: وقتد
 باید چد کار کنیم؟ حاال
 آوا هم مثش من ترسیده بود و استرس پیدا کرده بود. گفت: انگار

 ت بگد. اگه نمد توند بگد من مد گم.ن رم باید به بابا به
 ناراحتد گفتم: با
خدا مد ترسم نذاره پشت ماشین بشینم... تو که مد دوند من یه روز پشت  به

شین روزنامه بخون... چهار  شه... ب شروع مد  شینم مد میرم. دوباره  شینم ن ما
بدوند  ید  با نه!  جا ایرا مد کن... این با مردم رفت و آ یا رو بمین...  با برو... دن

تا گرگ توي این خ ندگد مد کند... هزار  جا ز نا هسففتش... تو داري ک یابو
شین...  شین ن شت ما سالد... زود گول مد خوري... پ سن و  دختري... کم 
شففب قمش تارین شففدن هوا برگرد... به هرکسففد اعتماد نکن... این لماس و 
سربه راه  شخزي یاد بگیر... پذیراید یاد بگیر... درس بخون...  شین آ نخوش... ب
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بد خیال آوا... حوصففله ندارم شففو... خودت و با این کارهات بدبخت نکن... 
 این بمله ها رو براي بار هزار و دویستم بشنوم.

 انت ارم رضا طرفم و گرفت و گفت: برخالف
 ن رم نماید فعال به بابات چیزي بگد. به
 تعجب نگاهش کردم. رضا گفت: با

کاري که بابات مد تونه بکنه اینه که کار و از طریق قانون پیش بمره... ولد  تنها
اولین کسففد که قانون و زیر پاش گذاشففته توید و بعد بابات... تو گواهینامه 
ستد. براي همین ممکنه با پیگیري این  ش شت رل مد  صال نماید پ نداري... ا

شد. این طوري ممک ضیه اول از همه خودت گرفتار ب عتمار بابات هم زیر ا نهق
 سوال بره. پس فعال صمر کن.

 این که باهاش موافق بودم گفتم: با
 که فقط دو روز وقت دارم... یعند بسط بشینم توي خونه این دو روز و؟ گفت
 شونه باال انداخت و گفت: رضا

بعد دو روز با کینه و کدورت برگرده... شاید عصمد تر شه... شاید بیشتر  شاید
کنه. مطمئن باش اونم وقتد گفته دو روز مد دونسته که ممکنه تو خودتو تهدید 

 قایم کند.
مد گفت... ن رم عوض شد... چه قدر خوب بود که رضا اونجا نشسته  راست

بود... این آوا که انگار الل شففده بود. هی  ن ري نداشففت. فقط با حرکت سففر 
 حرف هاي رضا رو تایید مد کرد.

 ادامه داد: رضا



باید بکند اینه... تو شماره ت و به من بده... شماره ي منم توي گوشیت  ريکا
ساس خطر کردي یا حس کردي  سیو کن. نذار فکر کنه تنهاید... هر وقت اح
که دنمالته بهم زنگ بزن... روي من به عنوان یه برادر حسففاب کن. مطمئنم با 

 معین زیاد راحت نیستد.
خاموش کردن تلویزیون افتادم... مد دونستم  مابراي دانلود کردن سریال و یاد

 معین آماده ست که برم خونه تا کله م و بکنه.
 گفتم: صادقانه

بهم امید دادي رضففا... دسففتت درد نکنه... آره فکر کنم این طوري بهتر  واقعا
 باشه.
 سر تکون داد و گفت: رضا
شه مابرا رو با  باید شاید الزم با بمینیم بعد این دو روز چد مد گه... اون وقت 

 بابات در میون بذاري.
ستم و با همدلد و  سرم ش ساعت اونجا ن شونه ي تایید تکون دادم. نیم  و به ن

حرف هاي رضففا و آوا انرژي گرفتم. بعد از اون احسففاس کردم که بهتره برم و 
آوا نگران بود و اصرار داشت که با رضا برم... مد  بیشتر از این مزاحم اونا نشم.

 :تترسید سایه بالید سرم بیاره. رضا خنده کنان گف
ترالن نماش... تا وقتد توي ماشففین باشففه باش امنه... هی  خطري اون  نگران

تو تهدیدش نمد کنه. به محض این که پیاده شففه باید چهارچشففمد مراقمش 
 باشد.

 به آوا کردم و گفتم: رو
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تنها برم... نمد خوام اگه دنمالم باشفففه من و با کس دیگه اي بمینه. نمد  بهتره
 خوام فکر کنه ترسیدم... دوست ندارم نقطه ضعم دستش بدم.

 هنوز دل نگرون بود. رضا دست شو دور شونه ش انداخت و گفت: آوا
 نمد شه... نگران نماش. چیزي

 دستم و فشرد و گفت: آوا
نه رفتار کن... عین آدم رانندگد کن... چشففمات و خوب باز رو خدا عاقال تو

سیدي  شم ر شه؟ بهت زنگ مد زنم که مطمئن  ست و بمع کن. با کن و حوا
 خونه... اگه بواب ندي یه راست مد رم پیش بابات.

هاي آوا بیشففتر به باي این که دل گرمم کنه نگرانم کرد... یعند قضففیه  حرف
 این قدر بدي بود؟

ندیده بگیرم از ک خداحاف د ردم و در حالد که سففعد مد کردم تخش قلمم و 
شت دو طرف کوچه رو  شدم. در حیاط و باز کردم و با ترس و وح خونه خارج 
بررسففد کردم... پرنده پر نمد زد... چشففمم به یه مزداي سفففید افتاد. بیغ 
کوتاهد کشیدم و خودم و توي خونه پرت کردم. در و پشت سرم بستم و دستم 

ي قلمم گذاشتم. چشمام و بستم و چند بار نفس عمیق کشیدم. یه صداید و رو
 توي سرم گفت:

 ! وقتد پاتو روي گاز مد ذاشتد باید به اینجاهاش هم فکر مد کردي.حقته
 و باز کردم... خودم و دعوا کردم: چشمام

 چد؟ مگه هر مزداي سفیدي مال سایه ست؟ یعند



ستم مد لرزید... نگاهد  تمام سته در و باز کردم. د شجاعتم و بمع کردم. آه
نه! مزدا تصفففادف نکرده بود. نفس راحتد کشففیدم... از  به کوچه انداختم... 

 دست خودم حرک مد خوردم. چه قدر احمق شده بودم!
 بدو خودم و به ماشینم رسوندم. بدو

که توي ماشین نشستم و در و قفش کردم احساس امنیت کردم. ماشین و  همین
سد دنمالم مد یاد یا  سیر مراقب بودم که ک شن کردم و به راه افتادم... توي م رو
نه... هر وقت که چشففمم به یه مزداي سفففید مد افتاد قلمم توي سففینه فرو مد 

شمم هرچد م شکر اون  شد... خدا رو  سفید توي  زدايریخت و حالم بد مد 
 شهر بود توي مسیرم قرار مد گرفت.

شده  باالخره شین و توي پارکینگ پارک کردم. خیالم راحت  به خونه رسیدم. ما
بود و ضربان قلمم به حالت عادي برگشته بود. داشتم قفش فرمون و براي احتیاط 

 مد بستم که موبایلم زنگ زد. تو دلم گفتم:
 شده بود!... بنده خدا چه قدر نگران آواست
شد سینه  گو شنا بود. یه دفعه قلمم توي  شماره ناآ شتم... نه! آوا نمود...  رو بردا

 فرو ریخت... نکنه سایه باشه!
 دادم: بواب

 !بفرمايید
 مردانه ي بم و گیراید توي گوشد پیچید: صداي

 . رادمان هستم. سالم
 تعجب گفتم: با
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 بله؟
 سریع گفت: رادمان

 باهات حرف بزنم... باید
========= 

 چهارم فصش
حیاط و باز کردم. نگاهد به کوچه کردم. خمري از سفففایه نمود. ترالن توي  در

ماشففین نشففسففته بود و چپ چپ نگاهم مد کرد. با گام هاي بلند خودم و به 
 ماشین رسوندم و سوار شدم. سالم کردم. ترالن آهسته بوابم و داد و گفت:

 !خب
 بد مقدمه! گفتم: چه
 شه یه کم از این با دور شیم؟ مد

چیزي نگفت. نگاهد به لماسففم کرد... لماس خونه تنم بود... پوزخندي  ترالن
 زد... تو دلم گفتم:

 چیه؟ انت ار داشت براش تیپ بزنم؟ خب
به صففورتش کردم... قیافه ش خوب بود. فقط خیلد سفففاده تر از اون  نگاهد

 چیزي بود که من بتونم بخسندم. به قول بارمان بد رنگ و رو بود.
پاش و روي گاز گذاشففت و با سففرعتد که یه مقدار براي حالت عادي  ترالن

 رانندگد کردن زیاد بود از کوچه خارج شد. توي دلم گفتم:
ه خاطر سایه... حاال خوبه سایه چیزي بهش نگفته و این اضطراب داره ب حتما

 طوري مد کنه! بچه سوسول به همین مد گن ها!



شمم به  در سمقت گرفت. چ ست یه پرادو  سمت را سرعت از  همین موقع با 
شین رو کنار زده بود و پارک کرده بود... عین  پیکاند افتاد که چند متر بلوتر ما

سمتش مد رفتی شتیم به  شن دا م. ترالن عین دیوونه ها به باي این که ترمز مو
 بکنه پاش رو بیشتر روي گاز گذاشت. صدام و بلند کردم و گفتم:

 کار مد کند؟ چد
با سرعت بلوي پرادو در اومد و از چند سانتد متري پیکان رد شد. نفس  ترالن

سینه م مد زد. با تعجب بهش نگاه کردم. کامال  شیدم. قلمم محکم به  راحتد ک
سکته کرده بودم.  شه بد حالت بود. من تقریما  صورتش مثش همی سرد بود.  خون

 نفس عمیقد کشیدم و گفتم:
 همیشه این طوري رانندگد مد کنید؟ شما

 به سمتم برگشت و با تعجب گفت: ترالن
 چطوري؟

یه حرکت مارپیچد آخرین لح ه وارد بریدگد شففد و صففداي بوق ماشففین  با
... بوابم و گرفتم... کال همین شکلد رانندگد مد هاي پشت سرمون بلند شد

 کرد!
 گفتم: آهسته

 عجله اي ندارم. من
 با تعجب گفت: ترالن
 منم عجله ندارم. بله؟
 گفتم: رک
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 بد رانندگد مد کنید. خیلد
 دفعه صدایش و بلند کرد و گفت: یه

 من بد رانندگد مد کنم؟ هرچد باشه از رانندگد شما بهتره. چد؟
 که از عصمانیت غیر منت ره ي او خنده ام گرفته بود گفتم: من

 توهین نداشتم. قصد
یه سمقت خطرناک دیگه!... انگار مشکش رواند داشت! با صداي بلندي  دوباره
 گفتم:
ندگیتون دارین اعصفففابم و بهم مد  خانوم با این ران ید...  پارک کن یه با  لطفا 
 ریزید.

 ن  نچد کرد و گفت: ترالن
 قدر شما زود مد ترسید. چه
 که واقعا مد ترسیدم او سرمو به باد بده لمخند زدم و گفتم: من

 همچین زودم نمود. واال
 و گوشه ي خیابون پارک کرد و گفت: ماشین

پریده... معلومه حسفففابد ترسففیدید... یه فکر به حال این روحیه ي  رنگتون
 لطیفتون بکنید.

 دلم گفتم: توي
 ي رواند! باید توي تیمارستان بستریش کنند. دیوونه

 حرک گفتم: با
 که وقتش نیست. مگه نه تیکه اي که انداختین و بد بواب نمد ذاشتم. حیم
 چپ نگاهم کرد و گفت: چپ



! مد شه بگید با من چد کار دارید؟ رضا اصال کار درستد نکرد شماره ي خب
 من و به شما داد.

برگشفففت... این دیگه کد بود! صففورت و نگاه  قلمم به حالت عادي ضففربان
سم و  سته نف شورش بور در نمد اومد. آه شر و  صال با رانندگد پر  سردش ا

 بیرون دادم و گفتم:
تونید بعدا رضفففا رو به خاطر این کارش بازخواسفففت کنید. من که ازش  مد

 نخواستم این کار و بکنه. نگرانتون بود.
 کون داد و گفت:که مشخص بود عصمیه سرش و ت ترالن
 ! حاال چد مد خواید بهم بگید؟ من باید سریع برم.خب
کشففیدم... این دختر اصففال هی  ن ري در مورد این که سفففایه کد بود  آهد

 داشت؟ مد دونست چه خطري داره تهدیدش مد کنه؟
 و پایین انداختم و گفتم: سرم
 بار پیشنهاد سایه نرید. زیر

 خنده اي عصمد کرد و گفت: ترالن
 مهمتون همین بود؟ حرف
 :گفتم
شدت  سایه ساید که مد خواد و پیدا کنه. خودش به  چند روز مهلت داره که ک

تحت فشاره. اگه بایگزیند براي شما پیدا نکنه ممکنه دست به هر کاري بزنه. 
شید... اگه به هر  شو گرفته... مواظب خودتون با شم ظاهرا رانندگد کردنتون چ

 داست.خطریقد تسلیم سایه بشید و کارش و قمول کنید برگشتنتون با 
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 با تعجب ابروهاشو باال داد و گفت: ترالن
صحمت مد  من ورتون چیه؟ اون بهم گفت که پول خوبد بهم مد ده و طوري 

 کرد انگار مد تونم برگردم خونه و در عین حال کار اونم راه بندازم.
ستم...  سرم ش و پایین انداختم... یه لح ه زمان و گم کردم... یادم رفت کجا ن

 ن توي سرم انعکاس پیدا کرد:صداي ترال
بهم گفت که پول خوبد بهم مد ده و طوري صففحمت مد کرد انگار مد  اون

 تونم برگردم خونه و در عین حال کار اونم راه بندازم.
گیج رفت... چشمام سیاهد رفت... دستم و بلوي چشمام گرفتم... همه  سرم

 با برام سیاه شد... سیاه... سیاه ِ سیاه...
اهد رگه هاید از نور قرمز مد دیدم... اون رگه ها من و از سیاهد نجات سی بین

سینه مد  شد... قلمم محکم به  ضافه  داد... کم کم رگه هاید از رنگ آبد هم ا
زد... کم کم سففیاهد کمرنگ شففد... آدم هاید رو مد دیدم که باال و پایین مد 

ود... توي اون پریدند... دسففتام شففروع به لرزیدن کرد... دهنم خشففن شففده ب
 گرما سردم شده بود...

 ترالن توي گوشم پیچید: صداي
 حالتون خوبه؟ شما

و باز کردم... دستم و پایین اوردم... نه از رگه هاي قرمز خمري بود و نه  چشمام
 از آدماید که باال و پایین مد پریدند...

 و به شدت تکون دادم و گفتم: سرم
 ... خوبم...خوبم



به چد  ترالن با تعجب بهم نگاه مد کرد... کمد فکر کردم... داشففتیم رابع 
 حرف مد زدیم؟... یادم اومد... سایه!

 به ترالن کردم و گفتم: رو
 حرفام شدید؟ متوبه
 سر تکون داد و گفت: ترالن

! مد شه پنهون کاري و تموم کنید؟ این مابرا چه ربطد به شما و رضا داره؟ بله
 ایه کیه و چد مد خواد؟مد شه بگید که س

 گفتم: رک
 ! نمد شه.نه

 صداش و باال برد و گفت: ترالن
 ناخواسته دارم درگیر این مابرا مد شم. منم
 بهش کردم و گفتم: رو

فقط مد تونم بهتون بگم که قمول کردن پیشففنها سففایه... به هر طریقد... به  من
سهر دلیلد... تا ابد گرفتارتون مد کنه... هرکاري  لیم که مد تونید بکنید ولد ت

شما یه بایگزین پیدا کنه  سایه توي این چند روز براي  شید  شید... امیدوار با ن
 و ... .
 وسط حرفم پرید و گفت: ترالن
منو مد ترسونید... باباي من قاضیه... دوستاي زیادي داره که پلیس اند...  شما

 د...من مابرا رو بهش مد گم. شما هم بهتره همکاري کنی
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ستام سینه  د ضد بود! قلمم توي  سایه ي احمق! باباي دختره قا شت کردم...  و م
فرو ریخت... نه! نماید مابرا رو به باباش مد گفت. ضففربان قلمم باال رفت... 
اگه دسففت پلیس به او مد رسففید من دیگه چطور مد تونسففتم به زندگیم ادامه 

 بدم؟
 به ترالن کردم. گفتم: رو

 نمد تونید من و مجمور به همکاري کردن بکنید... شما
 سر تکون داد و گفت: ترالن
 مد بینید! حاال
سایه عجب  قلمم سینه فرو ریخت... دوست داشتم این دختر و خفه کنم!  توي 

حماقتد کرده بود! فقط رانندگیش و دیده بود و پیشففنهاد داده بود... پنجه م و 
توي موهام کردم... باید چد کار مد کردم؟ آینده و زندگد این دختر توي خطر 

باید این کار بده.  باباش خمر  به  به نفعش بود که  ... رو مد کرد... ولد بود... 
ستم... اگه پاي پلیس به  شم... نمد تون سم اعدام با شاهد مرا ستم  من نمد تون
این مابرا باز مد شد... عجب اشتماهد کردم که به ترالن زنگ زدم... اي کاش 
این ته مونده ي مردونگد و انسان دوستیم هم از بین مد رفت... توي ذهنم بود 

سایه همه با م طرکه به ترالن بگم به خا ستم  سایه اونو پیدا کرده... مد دون ن 
دنمالم مد اومد. حتما اون روز که بلوي خونه ي رضففا دیدمش ترالن و دید و 
دنمالش رفت.... ولد با این وضففعیت دیگه نمد تونسففتم چیزي از این مابرا 

 بروز بدم.
 و پایین انداختم و گفتم: سرم
 و برسونید خونه... من



 نیت گفت:با عصما ترالن
 همین؟

مد گفت... توي ذهنم خیلد حرف ها بود که مد دونسففتم باید بهش  راسففت
 بگم ولد نمد شد... باباش قاضد بود... باید سکوت مد کردم...

شد و  ترالن سایه تموم مد  سر تکون داد... اي کاش زودتر مهلت  پوفد کرد و 
شین د شت. نگاهم و به بیرون از ما سرمون برمد دا ست از  وختم... باباش د

قاضففد بود... شففاید اگه من و مد بردن مد تونسففت کمکم کنه... رو به ترالن 
 کردم و گفتم:

شنهاد داد که پول خوبد بهم مد ده... قمول  سایه ست... به منم پی دنمال منم ه
نکردم... تهدیدم کرده... من خیلد شرایط بدي دارم. مد دونم که خیلد راحت 

 هاش برم...مد تونه مجمورم کنه با
دسففتش و از روي سففويی  ماشففین برداشففت و نگاهم کرد... سففرماي  ترالن

غیرمنت ره اي رو اطرافم احساس کردم... تصوراتم به رفتن با سایه محدود مد 
شفففد... بعد از اون دیگه چیزي نمد دیدم... انگار بعد از اون زندگیم به پایان 

 مد رسید...
 گفتم: آهسته

ضففعم دسففتش ندید... هیچد بروز ندید... بذارید مهلتش تموم شففه...  نقطه
 ولد... اگه... اگه از رضا شنیدید که...

مه همچین  حرفم یه غری که از  قدر سففخت بود  گذاشففتم... چه  کاره  و نیمه 
 تقاضاید بکنم... ولد چاره اي نداشتم... نفس عمیقد کشیدم و ادامه دادم:
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. بدونید که خوشففحال مد شففم اگه مابرا رو به شففنیدید که من و برده.. اگه
 باباتون بگید.

ماشففین و روشففن کرد. اخم کرد بود... بهش حق مد دادم... گیج شففده  ترالن
 بود. گفت:

 االن نماید بگم ولد بعدا باید بگم؟ چرا
 :گفتم

شون کار مد کنه رو  اگه سایه برا شه و رد گروهد که  ست به کار ب پلیس االن د
و اعدام مد کنند که اگه بمیره منم دیگه نمد تونم توي این دنیا  بگیرن کسففد

زندگد کنم... ولد اگه سایه من و بمره شاید این فرصت و داشته باشم که به اون 
 خمر بدم و از این مابرا دورش کنم.

کردم ترالن هر لح ه بیشففتر ازم متنفر مد شففه... چشففم غره اي بهم  احسففاس
 رفت و گفت:

راي نجات دادن بون کسففد تالش کنم که معلوم نیسففت چد کار باید ب بدا؟
 کرده که به اعدام محکومه؟

 باال انداختم و گفتم: شونه
دیگه برمد گرده به احساسات لح ه اي و مقطعد... مثش احساسد که بعد  این

از تماس رضا بهم دست داد... منم دلیلد براي هشدار دادن به شما نداشتم... 
ن احسفففاس کردید که بیشففتر از اون چیزي که فکرش و مد ظاهرا همین اال

مروزي و ا رهايکردید توي خطرید و باید به باباتون خمر بدید. من که شما دخت
مد شناسم... آخرین باید که مشکالتتون و مد برید خانواده هاتونه. منم مد 
تونسففتم سففاکت بمونم و چیزي نگم... شففما هم توي اون زمان اگه یه لح ه 



شففن و تردید شففدید... به این موضففوع فکر کنید که امید یه بنده خداید  دچار
 مثش من فقط به شماست.

شه رانندگد  دیگه سته تر از همی شن کرد... آه شین و رو حرف نزدم... ترالن ما
شد از روي  ساتش و مد  سا مد کرد... انگار توي فکر رفته بود... حاالت و اح

نمالم اومد مضففطرب بود و تند و بد رانندگد کردنش تشففخیص داد... وقتد د
 مد کرد. گدپروا رانندگد مد کرد... حاال که توي فکر بود آهسته رانند

و به شففیشففه تکیه دادم... توي ذهنم به دنمال امید گشففتم... دنمال رویا...  سففرم
یا هم هیچد نداره...  یاید نداشففتم... آدم بدون رو خیلد وقت بود که هی  رو

ي خوش نداشتم... به آینده فکر نمد کردم... توي گذشته هی  امیدي به روزها
توي اتاقم خالد  تختي نحس و شومم دست و پا مد زدم... توي روزهاید که 

 نمود...
ماشففین و رو به روي خونمون پارک کرد... آهسففته خداحاف د گفتم و به  ترالن

سففمت خونه رفتم... وقتد در خونه رو پشففت سففرم بسففتم صففداي ماشففینش و 
شفنیدم که به همون آهسفتگد دور مد شفد... دسفتام و توي بیمم کردم و وارد 

 خونه شدم.
 تارین خونه حالم و بدتر کرد. سامان با تعجب پرسید: فضاي

 دختره کد بود؟ ینا
 اي به دمخاید و لماس توي خونه م کردم و گفتم: اشاره

 دوست دخترم نمود! خیالت راحت! مطمئنا
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بار دیگه بلغزه و بهم  چپ یه  پاي من  چپ نگاهش کردم... انگار منت ر بود 
 سرکوفت بزنه. به سمت اتاقم رفتم. خودم و روي تخت انداختم.

مغزم پر از فکرهاي مختلم بود... ذهنم به سمت اشتماه هاید کشیده مد  توي
شد که براي آدم راه بمران کردن نمد ذاشتند... اشتماه هاید که تا آخر اثراتشون 
مد مونه... به مادري فکر کردم که بیرون اون اتاق توي بنون و دیوونگد دست 

ز دسفففت داده بود... به ا شو پا مد زد... به پدري که کنترل اعصفففابش و کام
برادري که به این زندگد پر از بد انگیزگد محکومش کرده بودم... نگاهم روي 

 تخت خالد توي اتاقم سر خورد...
حاال اون دختر... ترالن... مد دونسففتم اون روز سففایه من و تا خونه ي رضفا  و

ین ماشفف تعقیب کرده بود... حتما ترالن و اونجا دیده بود... وقتد که آوا توي
سد من ترالن و هم  بود... بعد امتحانش کرد... و بعد انتخاب کرد... انگار نح

شی ستم به هی  با دهگرفتار کرده بود... و من فقط روي تخت دراز ک  بودم... د
 نمد رسید... مغزم دیگه کار نمد کرد... دیگه ظرفیت نداشتم...

سمت وان حموم و تیغ پر ک سرم سد ها با درد مد کرد... فکرم به  شید... نح
شد... اگه مرد بودم خیلد وقت پیش توي اون حموم کار خودم  رفتنم تموم مد 

 و تموم مد کردم... اگه مرد بودم...
و بستم... همه با برام سیاه شد... سیاه ... سیاه ِ سیاه... توي سیاهد  چشمام

ن گم شففدم... سففرم گیج مد رفت... قلمم محکم توي سففینه مد زد... توي او
سیاهد  ستام مد لرزید... کم کم رگه هاي قرمز توي  شده بود... د سردم  گرما 

خشففن شففده  هنمظاهر شففد... اون رگه ها من و از سففیاهد نجات دادند... د
بود... لرزش دستم به بازوهام رسید... کم دستم دیگه از شدت سردي حس 



ر سیاهد دونداشت... قلمم محکم به قفسه ي سینه م مد زد... دنیا توي همون 
سیاهد کمرنگ  شدند...  ضافه  سرم مد چرخید... کم کم رگه هاي آبد هم ا
شفففد... آدم هاید رو دیدم که باال و پایین مد پریدند... دخترهاید که با دو تا 
سته بودند و  ش سه چهار تا دختر ن سرهاید که بین  صیدند... پ سر مد ر*ق* پ

ه داده بودند و با تعجب ب سففیگاري مد کشففیدند... دخترهاید که به دیوار تکیه
ساید که  صیدند نگاه مد کردند... ک سط مد قر ساید که با بد خیالد اون و ک

ض صداي  سته بودند و با  شون و ب شما موزین باال و پایین مد پریدند...  ربچ
شونه هام  صداي بلند موزین زمین زیر پام و مد لرزوند... لرزش بازوهام به 

ضرب سینه م زیر  سه ي  ه هاي بد امون قلمم بود. چرخیدم... پس او رسید... قف
 کجا بود؟
به چند نفر خورد که روي زمین نشففسففته بودند... خیلد دورتر از آدم  چشففمم

هاي بد خیالد که فقط مد ر*ق*صففیدند و من و نمد دیدند... به سففمت اون 
آدم ها رفتم... دو زانو روي زمین نشففسففته بودند... چشففمم به پسففري بود که 

بود... پاهام مد لرزید... نمد تونستم بلوتر برم... دست هاي پسر پشتش بهم 
و دیدم که باال رفت... دو دسفتد توي سفر خودش زد... با زانو زمین خوردم... 
شده  سنگین  سرم  سرایت کرد...  شد... لرزش به همه ي بدنم  قلمم هزار تیکه 

ست هاش محکم سر یه بار دیگه باال رفت... با د ست هاي پ س بود... د ر توي 
نمد تونسفت وزنش و  ردنمخودش زد... سفرم عین یه وزنه شفده بود... دیگه گ

تحمش کنه... رگه هاي آبد ناپدید شففد... با سففر زمین اومدم... رگه هاي قرمز 
 محو شد... فقط سیاهد بود... سیاه... سیاه ِ سیاه... .
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****** 
. با صففداید گرفته با شففدت باز شففد. از خواب پریدم. همه با تارین بود در

 گفتم:
 کیه؟
روشن شد... نور چشمم و زد. دستم و بلوي چشمام گرفتم. صداي بابا  چراغ

 رو شنیدم:
 دختره کد بود که اومده بود دم در؟ این

 دلم گفتم: تو
 الله! فهمید! بدبخت شدم. بسم

و پایین اوردم. چشففمام و تنگ کردم... خودم هم نفهمیده بودم که کد  دسففتم
خوابم برده بود. از روي تخت بلند شدم. چند ثانیه طول کشید تا بتونم درست 
شلوار  سرم و بلند کردم و به بابا نگاه کردم. کت و  ستم.  سابد روي پام وای و ح

یب آبد روشن بسته ار يسرمه اي پوشیده بود و یه کراوات سرمه اي با خط ها
بود. بهم نزدین شد. ابروهاش و با یه اخم پایین انداخته بود. دستاش و مشت 

 کرده بود. سینه به سینه م ایستاد و گفت:
 رفته بودي؟ کجا

 کردم با خونسردي بواب بدم. گفتم: سعد
ست لپ تاپش و  یکد از انترن هاي بیمارستان بود. اومده بود دم در... مد خوا

 نم.درست ک
 چشماش و تنگ کرد و گفت: بابام

 در؟ انترن؟ چرا اومده بود سراغ تو؟ دم



 باال انداختم و گفتم: شونه
سد ست مد  ک شناخت. مد گفت ایناید که بیرون کامخیوتر در دیگه اي و نمد 

 کنند سواد درست و حسابد ندارن.
 با لحن توهین آمیزي گفت: بابا
 وقت تو داري؟ اون

 کردم و گفتم: اخم
 مشکش چیه؟ مشکش دختر بودنشه؟ حاال
 انگشت اشاره ش و بلوي صورتم گرفت و گفت: بابام

ست ست... فهمیدي؟ بهت ابازه نمد  د از پا خطا کند بات بیرون این خونه 
 دم یه بار دیگه این خونه رو بهم بریزي.

 صداي بلندي گفت: با
 فهمیدي؟

و به نشففونه ي بواب مثمت تکون دادم. در همین موقع موبایلم زنگ زد.  سففرم
شند...  شت خط با شهرام یا ریحانه پ سینه فرو ریخت. دعا کردم که  قلمم توي 
بایلم و  بایلم دراز کردم که بابام پیش دسففتد کرد و مو دسففتم و به سففمت مو

 .. .د.برداشت. چشمم به صفحه ي موبایش افتاد. سرم گیج رفت... رضا بو
صفحه ي موبایلم زل زد.  بابا شده بود به  شاد  صمانیت گ شم هاید که از ع با چ

صداي نفس هاي بلندش و مد شنیدم. نزدین بود از خشم و عصمانیت منفجر 
صمانیت هایش غیر قابش  ستم ع صمانیت مد لرزید. مد دون ستاش از ع شه. د ب

یه دفعه دستش و  کنترله. آب دهنم و قورت دادم و منت ر عکس العملش شدم.
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باال برد. سریع با خالد دادم که سیلد محکمش توي گوشم نخوره. موبایش و 
 توي سینه م کوبید و گفت:

 ي نمن به حروم! پسره
و بهم کرد و از اتاق بیرون رفت. در و محکم بهم کوبید. نفس راحتد  پشففتش

 دم:کشیدم. خیلد بهتر از اون چیزي بود که انت ارش و داشتم. بواب دا
 الو؟
 : الو رادمان؟ سالم. چطوري؟ رضا

 _ سالم. مرسد تو چطوري؟ آوا رفت؟
 : منم خوبم... آره همین االن رفت. چد شد؟ ترالن و دیدي؟رضا

 _ آره... چیز زیادي نتونستم بهش بگم... تو مد دونستد باباش قاضیه؟
 : آره! براي همین تعجب کردم که سایه اونو انتخاب کرده.رضا

 _ سایه اگه معرفیش کنه گور خودش و کنده.
 : اي کاش بهش مد گفتد که با باباش صحمت کنه.رضا

 _ رضا... یه بار دیگه م بهت گفتم.
 صداش و باال برد و گفت: رضا
این قدر به فکر توِا؟ آره؟ اوند که ولت کرد و رفت! به فکر زندگد خودت  اونم

 خودت بهتره. یه کم واقع گرا باش.باش... به فکر اون چیزي باش که براي 
شد...  شده بودم... تو متوبه نمد  _ اگه واقع گرا بودم االن مثش مامانم دیوونه 
شکاک تر و  سامان حالم و بهم مد زنه... بابام روز به روز  شده.  زندگیم بهنم 
بدبین تر و عصففمد تر مد شففه. داره کم کم یه دیوونه ي به تمام معنا مد شففه... 

شده. امامانم  زندگد چد داره؟ تو به من  ینکه... خودت مد دوند چه بوري 



بگو چه بوري ممکنه که همه چد درست شه؟ رضا! حالم از این واقعیت بهم 
مانم بودم...  ما باي  کاش من  ها آرزو مد کنم اي  قت  مد خوره. بعضففد و

 دیوونگد و بنونم توي این موقعیت نعمتیه.
نیسفففت که بذاري هر بالید که مد خوان : مد دونم... ولد راهش این رضفففا

 سرت بیارن. یه چند روز از تهران برو. بذار آبا از آسیاب بیفته.
 _ امشب مامانم و مد برن...

 سکوت کرد... ادامه دادم: رضا
 برن که بستریش کنند... نمد شه که نماشم... مد

 باز چیزي نگفت... بحث و عوض کردم. گفتم: رضا
چطوري ترالن و انتخاب کرد؟مد دونستم دنمال منه. احتماال اون روز دم  سایه

در خونه ي شففما ترالن و دید. از این دختري که من دیدم بعید نیسفففت که یه 
 سري حرکت انجام داده باشه که توبه سایه رو بلب کنه.

ضا شب ترالن و آوا با هم رفتن خرید. توي ر : احتماال همین طور بوده. همون 
 سایه باهاشون یه مسابقه ي مسخره گذاشت ولد خودش تصادف کرد... راه
 اختیار لمخند زدم. بد

 : امروزم دوباره رفت سراغ ترالن...رضا
 _ چه بوري پیداش کرد؟

ضا شین ر سایه دم خونه ي من ک صمح اومده بود خونه م. احتماال  : آوا امروز 
شت خونه ي من سرنخد که از ترالن دا بود. حتما آوا که از خونه  مد داد. تنها 

شین ترالن دیده بودش. از  سایه دنمالش رفت. به هر حال دیروز توي ما م رفت 
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سایه هم تمام مدت اشانس بد ترالن آوا هم م*س*تقیما رفته بود خونه ي اون  .
 دنمال آوا بوده دیگه.

کشیدم و چیزي نگفتم... انگار سایه روي دور خوش شانسد افتاده بود...  آهد
 نحسد و بدشانسد هم از وقتد یادمه رفیق صمیمد من بودند.

 : چد کار مد کند؟رضا
شه. راهد بز این  سایه تموم  سعد مد کنم مقاومت کنم تا مهلت  _ هیچد... 

 ندارم. نه مد تونم در برم نه مد تونم به پلیس خمر بدم. گیر افتادم...
 از پایین صدام کرد. سریع گفتم: سامان
ضا سامانر شده. من برم...  !  صدام مد کنه. فکر کنم مامانم از خواب بیدار 

 بعدا حرف مد زنیم.
 : مراقب باش... رادمان این چند روز و دووم بیار...رضا

 _ برام دعا کن.
و قطع کردم و پایین رفتم. سففامان توي هال نشففسففته بود و کتاب هاي  تماس

اب به تلویزیون بود. زبانش بلوش باز بود. مثش همیشفففه نگاهش به باي کت
شت توي هال قدم مد  شش کرده بود. دا بابام کتش و در اورده بود و کراواتش و 

 زد.
شلوغ تر بود.  مامان شه  شیده بود و خوابیده بود. خونه از همی روي ممش دراز ک

خورده هاي شففکسففته ي ظرف روي زمین ریخته بود. احتماال توي همون یه 
سففاعتد که با ترالن بیرون رفته بودم مامان حسففابد توي خونه دردسففر درسفت 

 کرده بود.



سید سامان سید. احتماال مد تر صمد به ن ر مد ر ضطرب و ع  که من و بابا م
باهم درگیر بشیم. با دست بلوي دهنش و گرفته بود و پاش و با حالتد عصمد 
تکون مد داد. بابا نشففسففت و سففرش و بین دسففتاش گرفت. قمش از این که بابا 

 شروع کنه گفتم:
! شففما که مد دوند رضففا بد تقصففیرترین آدم دنیاسففت... من و بارمان پاي بابا

ستادیم... م شتماهمون وای صر بودیم. مد دونم که براي پدر و مادر ا ا دو نفر مق
سر  ضا پ شتماهد به اون بزرگد کرده... ولد ر شون ا سخته که قمول کنند بچه 

 خوبیه... االنم داره ازدواج مد کنه.
 سرش و باال اورد و گفت: بابا

 خوام بشنوم. نمد
یفته. ونم نشدم خیلد عصمانیه ولد داره بلوي خودش و مد گیره تا به ب متوبه

 ساکت شدم. سامان بحث و عوض کرد و گفت:
یکد دو سفففاعت دیگه مد یان تا مامان و بمرن. اگه مد خواي خداحاف د  تا

 بکند...
نداد... سرش و پایین انداخت. معده م تیر کشید. نمد دونم چرا یهو سرم  ادامه

ایین ره پسففنگین شففد. نتونسففتم سففرم و باال نگه دارم... بد اختیار سففرم و دوبا
انداختم... مد دونستم که نمد تونیم نگهش داریم ولد نمد تونستم دوریش و 

تونسففتم بدون او  نمدتحمش کنم... یه قطره اشففن از چشففمم پایین چکید... 
توي اون خونه نفس بکشففم... سففعد کردم بغضففم و توي گلوم خفه کنم... به 

سه... مد دونستم این خودم یادآوري کردم که از قمش مد دونستم این روز مد ر
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کافد  ندازه ي  به ا مد  یادش نمد او که من و  مان بهتره... این  ما طوري براي 
عذاب آور بود ولد این که از عطر تنشففم محروم بشففم و نمد تونسففتم تحمش 

 کنم...
شیدم... موهاي نرمش و  پایین سته ش ک شک صورت  ستد به  ستم... د ش ممش ن

شت که اشن هام روي گونه هام بریزن... نوازش کردم... دیگه برام اهمیتد ندا
بغض داشففت خفه م مد کرد... نمد خواسففتم باور کنم شففب آخریه که دارم 

ستم خو شمام حلقه زده بود... نمد تون شن توي چ  بصورتش و مد بینم... ا
بمینمش... دستاش و ب*و*سیدم... ب*غ*لش کردم تا روي تخت بذارمش... 

به پنجاه کیلو مد رسففید... از پله ها باال  اون قدر الغر شففده بود که به زحمت
شترک مامان و بابا رو باز کردم. مثش همه باي دیگه ي خونه به  رفتم. در اتاق م

مامان قرار  اهارهم ریخته بود. روي میز آرایش ظرف هاي دسففت نخورده ي ن
داشففت. صففندلد میز آرایش یه طرف واژگون شففده بود. روتختد یه گوشففه ي 

شده  شلوارهاي بابا روي تخت پرت تخت مچاله  ست از کت  سه د بود و دو 
شففده بود. مامان و یه طرف تخت گذاشففتم. کت شففلوارهاي بابا رو توي کمد 
آویزون کردم... روتختد و صففاف کردم و کنار مامان نشففسففتم... دسففتش و 

 ب*و*سیدم... زیرلب گفتم:
 و بمخش... همه ش تقصیره منه... من

شوند سید پی سرم و کنارش روي مامانم و ب*و* ستش و نوازش کردم...  م... د
تخت گذاشففتم... عطر تنش و براي آخرین بار حس کردم... دوسففت داشففتم 

 همون با همه چیز تموم شه... دیگه نمد تونستم ادامه بدم... آهسته گفتم:
 و بمخش... من



و روي هم گذاشتم... تصویر پسري که دو دستد توي سر خودش مد  چشمام
 چشمم اومد... تصویر مامانم... بابام... سامان... ترالن...زد بلوي 

شده بودم که براي آدم راه  سرم شتماه هاید غرق  و توي بالش فرو کردم... توي ا
 بازگشت نمد ذارند. قلمم فشرده شد... بدون مامان باید چد کار مد کردم؟

****** 
و باز کردم. هوا کامال روشن شده بود. چند ثانیه طول کشید تا مغزم به  چشمام

کار افتاد. نگاهد به سففاعت کردم... نه بود! از با پریدم. دیرم شففده بود. شفب 
مام پم کرده بود...  که چشفف یه کرده بودم  قدر توي رختخواب گر مش اون  ق

گه توي اون دی اناحساس مد کردم توي خونه ي مرده ها نفس مد کشم... مام
 خونه زندگد نمد کرد...

به سمت کمد لماسام رفتم. یه شلوار بین و یه پلیور برداشتم و پوشیدم.  سریع
سر کار رفتن مجمور مد  شه براي  شیدم. چرا همی ستد به موهام ک بلوي آینه د

 شدم هول هولکد حاضر بشم؟
شلوارم کردم. یه کمد زانو انداخته بود... نه! نمد تو نگاهد شبه  ستم بخو مش. ن

در کمد و باز کردم. شلوار بین مشکد... نه! به لماسم نمد اومد... شلوار بین 
 سرمه اي... کثیم بود... شلوار بین آبد... اینم زانو انداخته بود.

 به سمت دیگه ي کمد انداختم... لماس هاي بارمان! نگاهد
 بودم... باید مد و دراز کردم و یه شلوار بین خوشرنگ برداشتم... دودل دستم

 پوشیدمش یا نه؟
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مامانم افتادم... چه قدر روي مرتب و تمیز بودن ما تاکید داشففت... یه بار  یاد
دیگه قلمم فشففرده شففد... بغض راه گلوم و بسففت. شففلوار بارمان و روي تخت 
انداختم. بدون این که دیگه به لماسففام فکر کنم از اتاق بیرون رفتم. نه بابا خونه 

سفامان... نفس راحتد کشفیدم... بهتر! بدون مامان نمد تونسفتم هی   بود و نه
کدوم از اونا رو تحمش کنم. با شففونه هاید خم شفففده از خونه بیرون رفتم. به 
خودم دلداري مد دادم که این طوري براي مامان بهتره و شففاید خوب بشففه و 

 برگرده...
کنار مد اومدم...  عمیقد کشففیدم... زندگد ادامه داشففت... باید باهاش نفس

شاید اون طوري من و یادش مد  ستم براي دیدن مامان برم...  آخر هفته مد تون
 اومد.

به حیاط کردم... اه! سامان ماشین و برده بود. مجمور بودم با آژانس برم.  نگاهد
 پوفد کردم. هر وقت صمح دیر بلند مد شدم سامان ماشین و برمد داشت.

س در شین حیاط و باز کردم تا  شمم به ما ر کوچه برم و آژانس بگیرم. یه دفعه چ
شن  شد... خ سینه حمس  سم توي  سینه فرو ریخت. نف سایه افتاد. قلمم توي 
شففده بودم. نمد تونسففتم تکون بخورم. سففایه سففرش و به سففمتم چرخوند. 

ستم بکنم شاره کرد... چد کار مد تون شاگرد ا صندلد  باید  ؟پوزخندي زد. به 
 ... نمد خواستم تا بیمارستان دنمالم راه بیفته.حرفاش و مد شنیدم

سمت ماشینش رفتم. قلمم محکم توي سینه مد زد. نگاهد به ماشین کردم.  به
سر  شده بود... دم ترالن گرم! این عفریته رو  صادف کرده بود و کاپوتش بمع  ت

 باش نشونده بود! نمد دونم چرا با اوردن اسم ترالن یه کم دل گرم شدم.
 ماشین نشستم. سایه ابرو باال انداخت و گفت: توي



 شدي؟ راضد
 گفتم: رک

 !نه
 زد و گفت: پوزخندي

 این طور! که
بایلش و در اورد. دیدم که یه تن زنگ زد. قلمم محکم توي سففینه مد زد.  مو

شن کرد  شین و رو سایه ما دلم گواهد مد داد که به زودي یه اتفاق بد مد افته. 
 و گفت:

 رسونمت. مد
 ماشین و باز کردم و گفتم: در

 بابا! برو
توي دهنم بود. مد دونسففتم که تماس سففایه به من مربوط مد شففه. با این  قلمم

سایه  شون بدم. قمش از این که در و بمندم  ضعیم ن ستم خودم و  حال نمد خوا
 گفت:
 .! نمد خواستم این طوري پات و به این کار باز کنم. خودت خواستدرادمان

مثش سففیر و سففرکه مد بوشففید. نمد دونسففتم چد در انت ارمه. وارد اتاق  دلم
ستم.  ش صندلد ن سالم کردم. روي  شهرام  شدم و با اخم و تخم به ریحانه و 

 ریحانه با خنده گفت:
 شد رادمان؟ چرا دیر کردي؟ شب باید تشریم داشتید؟ چد

 و ندادم. شهرام به ریحانه اعتراض کرد: بوابش
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 چد؟ این چه حرفیه؟ یعند
 گفت: ریحانه
 نگفتم که! چیزي

بحث کردن هاي اون دو تا شروع شده بود. کامخیوتر و روشن کردم. موبایلم  باز
صفحه ش نگاه کردم... یه  شن و تردید به  شتم... یه لح ه با  و روي میز گذا

ب باید بهش مد گفتم که  به ترالن خمر بدم...  باید   احسففد بهم مد گفت که 
 باباش حرف بزنه ولد...

... چشمم از صفحه ي موبایلم گرفتم. ریحانه از باش بلند شد تا سر نتونستم
کارش بره. کالسففد گذاشففته بود تا به بعضففد از دکترها و انترن ها یه سففري از 
شهرام  برنامه هاي خاک و آموزش بده. قمش از این که پاش و از در بیرون بذاره 

 گفت:
 کم بلو بکش. روسري رو یه اون

زدم... شففهرام واقعا یه چیزیش مد شففد! وقتد ریحانه با اخم و تخم  پوزخندي
 اتاق و ترک کرد گفتم:

 قدر گیر نده بهش... این
 چشم غره اي بهم رفت و گفت: شهرام

 چد کار داري؟ تو
 باال انداختم. راست مد گفت... به من چه؟ شونه

ستم باید  دل شتم... نمد دون چد کار کنم. به ن رم احمقانه ترین کار شوره دا
صفحه ي مانیتور زل بزنم... بدبختد این بود  شینم و به  این بود که همون با ب

 که کار دیگه اي هم نمد تونستم انجام بدم.



موبایلش و بواب داد... اخم کرد و از اتاق بیرون رفت... گوشففیم و با  شففهرام
ترالن خمر مد دادم؟ خوش به حال شففن و تردید برداشففتم... باید به رضففا یا 

شتم... نه  ترالن... دلش به باباش گرم بود. من بودم که هیچکس و توي دنیا ندا
 برادر... نه پدر و نه مادر...

کشففیدم... دو به شففن بودم. نمد دونسففتم باید چد کار کنم... در همین  آهد
سمتم شهرام عین یه گرگ زخم خورده به  شد و  شدت باز  اومد. با  موقع در با 

سینه فرو ریخت. پاکتد رو روي میز انداخت. یقه م و گرفت  دیدنش قلمم توي 
 و منو محکم توي دیوار کوبوند. صورتش از خشم قرمز شده بود. داد زد:

ضد ستم یه چیزي بینتونه... من خر و بگو  عو ستم... مد دون شغال... مد دون آ
 که به تو اعتماد کرده بود.

از این که به خودم بیام مشفت محکم شفهرام توي صفورتم خورد. دنیا دور  قمش
سففرم چرخید. سففرم به دیوار خورد و یه لح ه چشففمم سففیاهد رفت. تلو تلو 

 خوران خودم و ازش دور کردم. یکد از پرستارها وارد اتاق شد و گفت:
 خمر شده؟ چه

بستم. قمش از دوم شهرام توي شکمم خورد. از درد خم شدم و چشمم و  مشت
صورتم خورد. محکم به دیوار خوردم. یه  سوم توي  شت  این که به خودم بیام م
شهرام حمله کردم و محکم هلش  سمت  شدم. به  صمانیت دیوونه  لح ه از ع
دادم. شففهرام به میز خورد و کیس کامخیوتر و گرفت تا تعادلش و حفظ کنه... 

 و داد زدم: موفق نشد و زمین خورد. خون روي لمم و پاک کردم
 دیوونه شدي؟ چته؟

http://www.roman4u.ir/


 پرستار دیگه وارد اتاق شد و گفت: یه
 کنید... ناسالمتد اینجا بیمارستانه. تمومش

بلند شد و دوباره به سمتم حمله کرد. مشتش و توي هوا گرفتم و دستش  شهرام
با شففکم توي میز خورد. بالفاصففله  به سففمت میز هلش دادم.  و پیچوندم. 

شدم شت وتوي  چرخید. آماده  صورتش بزنم که پاکت و بردا شت توي  که با م
 صورتم کوبوند. داد زد:

 چیه؟ هان؟ این چیه؟ این
آسففتین خون روي لمم و پاک کردم. قلمم محکم توي سففینه مد زد. تو دلم  با

 گفتم:
 طرف سایه نماشه... خدایا... از طرف سایه نماشه. از

اید که توي پاکت بود و بیرون دهنم و قورت داد. با دسففت لرزون کاغذه آب
کشففیدم. با دیدن عکس هاي توي پاکت سففرم گیج رفت. دهنم از تعجب باز 
سایه  مونده بود... لرزش دستم بیشتر شد... نمد دونستم باید چد کار کنم... 

 با من چد کار کرده بود؟ من ورش از این کار بچگونه چد بود؟
 به شهرام کردم و تته پته کنان گفتم: رو
 ... اینا همه ش دروغه...اینا

 که از عصمانیت دیوونه شده بود داد زد: شهرام
ست... همه ي  چد شما دوتا ستم یه چیزي بین  شه مد دون دروغه؟ هان؟ همی

 حرفاتون بودار بود...
 که از عصمانیت مد لرزید گامد به سمتم برداشت و گفت: اون



کاري  براي که ک*ب*ا*ف*ت  همین طرفش و مد گرفتد... آره؟ براي این 
 هاي خودت و بخوشوند... عوضد... تو دوستم بودي.

 عصمانیت گفتم: با
قدر چرت و پرت نگو... تو خجالت نمد کشففد؟ تو مهندس کامخیوتري.  این

اینا همه ش فتوشاپه... عکس ها ادیت شده... اگه من و نمد شناسد زنت و که 
 شناسد.مد 

 داد زد: شهرام
 مد شناسم مد گم! چون

داشففتم اون قدر بزنمش تا بفهمه چد داره مد گه. از اون مرد مریض  دوسففت
بعید نمود که همچین چیزي و باور کنه. انگار سففایه مد دونسففت داره کد رو 
بازي مد ده. در همین موقع دو تا از پزشففن هاید که مد شففناختم وارد اتاق 

بد  آدمرو توي پاکت چخوندم. نمد خواسففتم بلوي اون همه شففدند. کاغذها 
ستاش و  شده بود. د صمانیت قرمز  شماش از ع شهرام کردم. چ شم. رو به  آبرو 
مشففت کرده بود و صففداي نفس هاي بلندش و به وضففوح مد شففنیدم. آهسففته 

 گفتم:
مه ش  شففهرام خدا ه به  ها رو بمین.  گه این عکس  بار دی یه  باش...  قش  عا

 . نذار توید که مهندس کامخیوتري رو به همین راحتد خر کنند.فتوشاپه..
شت  شهرام سریع بینمون پرید و نذا شن ها  دوباره بهم حمله کرد. یکد از پز

 که دست شهرام بهم برسه. یکد از پرستارها گفت:
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بفرسففتید... خجالت بکشففید. ناسففالمتد شففما مهندس هاي این  صففلوات
 ف بزنید بمینید مابرا چیه.مملکتید. بشینید قشنگ با هم حر

سرش و  پزشن ست هاي لرزانش  شهرام با د شوند .  صندلد ن شهرام رو روي 
ستم  ستاده بودم و پاکت و توي د سکته کنه. همون با ای سیدم  گرفت... مد تر
گرفته بودم... اگه دسففتم به سففایه مد رسففید زنده نمد ذاشففتمش... خیلد بچه 

من مد تونه وادارم کنه کاري که مد خواد و  بود... فکر مد کرد با بد آبرو کردن
 بکنم؟

سینه مد  روي ست هاي منم مد لرزید. قلمم محکم توي  شستم... د صندلد ن
زد. احسفففاس مد کردم حرارت از صففورتم بیرون مد زنه. دیگه چطوري مد 
تونستم سرم و توي بیمارستان باال نگه دارم؟ احتماال اون پرستارها حرفامون و 

 و فهمیده بودند که مابرا از چه قراره... شنیده بودند
کت که مد افتادم دوسفففت داشففتم بزنم زیر خنده...  یاد پا عکس هاي توي 

 دیوونگد محض بود ولد واقعا خنده م مد گرفت... تو دلم گفتم:
 اگه احمق نمود که دنمال من راه نمد افتاد. سایه

دونستم تا عمر دارم نمد تونم توي صورت ریحانه نگاه کنم... سایه چطور  مد
شیدم...  صورتم ک ستد به  سته بود با آبروي زن نجیمد مثش اون بازي کنه؟ د تون
اونجا موندن فایده اي نداشت. از با بلند شدم. کیفم و برداشتم. پاکت و روي 

 پاي شهرام انداختم و گفتم:
که عقلت به چشففمته... حداقش اون چشففمات و باز کن و درسففت بمین. من  تو

 این قدر احمق نیستم که سراغ یه زن شوهردار برم.
 کردم بلوي خودم و بگیرم و اون بمله رو نگم ولد نتونستم: سعد



 که زیاده دختر... مگه خرم که سراغ زن تحفه ي تو برم؟ چیزي
شتم ساس مد کردم.  و بهش کردم و از اتاق بیرون پ ستارها رو اح رفتم. نگاه پر

زیرلب چیزي بهم مد گفتند. از خجالت صففورتم سففرخ شففد. سففرم و پایین 
 انداختم و سریع از بیمارستان بیرون رفتم.

سففرد که به صففورتم خورد حالم بهتر شففد. نمد دونسففتم باید چد کار  هواي
یه چیزي ید مد کردم؟  با کار  جا مد رفتم؟ چد  ید ک با رو خوب مد  کنم... 

ستفاده کنه و منو مجمور کنه به  ضیه ا سایه نمد تونه از این ق ستم... این که  دون
 خواسته هاش تن بدم.

عمیقد کشیدم و براي گرفتن آژانس به راه افتادم... هنوز چند قدمد بیشتر  نفس
سایه افتاد.  شمم به  شتم و چ شنیدم. برگ شیند رو  صداي بوق ما نرفته بودم که 

سابد بهش بزنم... احتماال بد اراده ب ستم یه کتن ح سمتش رفتم... مد خوا ه 
سففایه هم حدس زده بود که مد خوام این کار رو بکنم. با یه مرد چهارشففونه با 
بازوهاي عضالند اومده بود. مرد عینن دودي زده بود و دست به سینه نشسته 

صورتم ه ستم کتن بخورم...  شدم... نمد خوا سایه  به  نوزبود. بد خیال زدن 
 خاطر مشت هاي شهرام درد مد کرد.

 با لمخند گفت: سایه
 ! چد شد ؟خب

 زدم و گفتم: پوزخندي
 بچه اي! فکر کردي این طوري مد توند مجمورم کند؟ خیلد
 شونه باال انداخت و گفت: سایه
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 مد خواي ادامه بدي؟ هنوز
 غره اي بهش رفتم و گفتم: چشم

 کردي این قدر ضعیفم که به این زودي تسلیم شم؟ فکر
 سر تکون داد و گفت: سایه

 نیستد... لجمازي... یه کمد هم احمقد... بازي ادامه داره! ضعیم
مسففخره اي زد... یه حسففد بهم مد گفت که سففایه خوب مد دونه که  لمخند

 چطور باید بازي کنه.
شففد. باید زودتر به خونه مد و بهش کردم. او گاز داد وبا سففرعت دور  پشففتم

رفتم. آژانس گرفتم. همین که توي ماشین نشستم شماره ي ترالن و گرفتم... از 
شففانس من گوشففد و برنمد داشففت... دوباره زنگ زدم... نه! برنمد داشففت... 

وم زنگ بار س برايقلمم توي سینه فرو ریخت... نکنه بالید سرش اومده باشه! 
ند نمد شففدم... چرا بواب نمد داد؟ اي کاش زدم... از اضففطراب سففربام ب

 همون دیروز بهش مد گفتم که به باباش خمر بده...
دونسففتم باید براش اس ام اس بزنم یا نه... مد ترسففیدم گیر سففایه افتاده  نمد

باشففه... این طوري مد فهمیدند که باباش قاضففیه و کار هر بفتمون تموم مد 
 باید به پلیس خمر مد دادم؟ شد. نمد دونستم باید چد کار کنم...

داشففتم... ممکن بود خودمم زنداند بشففم... از طرف دیگه... اگه اونو  شففن
ستم که اگه اون بمیره منم مد میرم... توي تموم این  اعدام مد کردند... مد دون
سال ها قلمم به عشق اون تخیده بود... عالقه اي که بهش داشتم من و به این دنیا 

 گفت: دد... یاد حرف رضا افتادم که مامیدوار کرده بو
 فکر خودت باش... به



نمد تونسفتم شفاهد مرگش باشفم... نمد تونسفتم... گوشفد و توي بیمم  ولد
 گذاشتم...

شدم. کلید انداختم و  به شین پیاده  ساب کردم و از ما خونه رسیدم. کرایه رو ح
سم و عوض  سمت اتاقم رفتم. لما ست به  کردم و خودم و در رو باز کردم. یه را

روي تخت انداختم... سرم از درد داشت منفجر مد شد. تصویر عکس هاید 
دادم...  فشفارکه دیده بودم بلوي صفورتم بود... چشفمام و بسفتم و با دسفت 

 فایده اي نداشت. عکس ها توي مغزم مد چرخید. باید چد کار مد کردم؟
بایلم زنگ زد. از با پریدم. با دیدن در شففماره ي ترالن نفس  همین موقع مو

 راحتد کشیدم... یه بوراید خوشحالم شدم.
 _ الو؟ ترالن؟

 با صداید کامال ناآشنا بواب داد: مردي
 شما کد هستید؟ الو؟
 کردم و سعد کردم تخش قلمم و نادیده بگیرم. گفتم: اخم
 زنگ زدید آقا! از من مد پرسید کیم؟ شما
 زنگ زده بودید.: شما چند بار به این شماره پسر
 این که قال قضیه رو بکنم گفتم: براي

 گرفته بودم. اشتماه
 : اشتماه گرفته بودي؟ آره؟ پس چرا اولش گفتد ترالن؟پسر
 خاک بر سر من کنند با این سوتیام! من من کنان گفتم: اي

 شما؟
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 : من برادرشم.پسر
 خدا! همین و این وسط کم داشتم. یا

 براي بر و بحث نداشتم. تو دلم گفتم: وقتد
 که ترالن مابرا رو به باباش بگه همه چد روشن مد شه. همین
 همین گفتم: براي

شد شد خودت زنگ  گو ستم با تو حرف بزنم به گو و بده به ترالن. اگه مد خوا
 مد زدم.

 صداش و باال برد و گفت: پسر
 روید هم داري! چه

 هش! کارم وابمه._ بهت مد گم گوشد و بده ب
 : حمومه... بذار از حموم بیاد... تکلیفم و باهاش روشن مد کنم.پسر

 _ هر کاري مد خواي بکند بکن...
سط از  تماس سره این و سد افتاده بودم. این پ شان و قطع کردم... روي دور بد

کجا پیداش شففده بود؟ پوفد کردم و گوشففد و روي تخت انداختم... باید چد 
؟ باید مد رفتم با شففهرام حرف مد زدم؟ باید به رضففا مد گفتم؟ کار مد کردم

 شانس اورده بودم عاخدا رو شکر کردم که سایه سراغ خانواده م نرفته بود... واق
که از مامانم به عنوان طعمه استفاده کرده بود... زندگد مشترک شهرام و ریحانه 

ن بودم... شففاید خدا رو با این کارش زیر سففوال برده بود. با این حال خوش بی
 کمکم مد کرد و این مابرا هم ختم به خیر مد شد.

 زنگ زد... شهرام بود. نفس عمیقد کشیدم و زیرلب گفت: موبایلم
 الله! بسم



 _ الو؟ از خر شیطون پیاده شدي؟
 : کد مد خواسته این طور با آبروي ما بازي کنه؟شهرام

 _ پس پیاده شدي!
 : بواب منو بده!شهرام

 _ من از کجا بدونم؟
 : چه بوري دستش به عکس خصوصد زن من رسیده بود؟شهرام

 _ هنوز که داري مد گد عکس خصوصد!
سرش و از یه با کات کرده بود که تونسته بود بذارتش توي شهرام : به هر حال 
 عکس!

 _ باور کن نمد دونم.
 : عکس تو رو از کجا اورده بود؟شهرام

 کد این کار رو کرده!_ من اصال نمد دونم 
 : آبروي منو با این کارش توي بیمارستان برده!شهرام

_ اگه داد و بیداد نمد کردي آبروریزي نمد شفففد... دیگه هی  کدوممون نمد 
 تونیم توي اون بیمارستان کار کنیم.

حال و احوال ریحانه رو بخرسم ولد بلوي زبونم و گرفتم. همین و کم  خواستم
 داشتم که شهرام دوباره بوش بیاره... تازه داشت سر عقش مد اومد.

 _ االن کجاید؟
 : دارم مد رم خونه... نمد تونم اونجا رو تحمش کنم.شهرام

 _ کد به گوشیت زنگ زد و خمر داد؟
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 : حراست!شهرام
 بودن کد بسته رو اورده بود؟_ بدي؟ ندیده 

 : مد گفتن پین بود.شهرام
 _ پد اش و بگیر.

 : باشه...شهرام
 _ دیگه مشکلد با من نداري؟

: نه... ولد دیگه نمد خوام بمینمت... دیگه نمد خوام دور و بر ریحانه شففهرام
 بمینمت.
حال  نو از عصمانیت بستم. سعد کردم لحن کالمم و کنترل کنم . با ای چشمام

 وقتد شروع به صحمت کردم صدام از خشم مد لرزید:
مرد حسابد! من با زن تو هی  کاري ندارم! فهمیدي؟ اگه بخواي هم دیگه  بمین

 طرف شما دو تا نمد یام. اوند که آبروي زن تو رو برده آبروي منم برده.
 : شما دو تا همیشه مشکوک رفتار مد کردید.شهرام

 پیش مامان من بستري کنند. _ تو رو هم باید بمرن
 : حرف دهنت و بفهم.شهرام

 _ مریضد داري... راست مد گم... شکاک و بدبیند...
 : رادمان احترام خودت و نگه دار!شهرام

 _ نیست که تو احترام نگه مد داري!
 : دوباره شروع نکن!شهرام

شنوم... از این به بعد قمش از این که صدات و ب سه! نمد خوام  شت بزند _ ب  م
 چشمات و باز کن...



 و قطع کردم و گوشد رو با حرک روي تخت کوبوندم! پسره ي رواند! تماس
سد رو هم  حس شم. ک شتر از این توي خونه بمونم دیوونه مد  مد کردم اگه بی

شتم با  ست ندا ضا برم. دو سید که پیش ر سر بزنم. به فکرم ر شتم که بهش  ندا
به رو شففم ولد چاره ي د یگه اي هم نداشففتم. مد دونسففتم توي این آوا رو 

یه ن ید  با کاره.  بدترین  قت  هان کردن حقی یت سففکوت کردن و پن در  فرموقع
 بریان قرار مد گرفت...

شتم و  از ستم بود و بردا سد که دم د شدم. کمد و باز کردم و اولین لما بام بلند 
تم. برداشپوشیدم. شلوار بارمان و توي کمد آویزون کردم و شلوار بین مشکد 

سامان و بابا  ساعتد تا اومدن  سه  شکر دو  ساعت کردم... خدا رو  نگاهد به 
تم. با ي پایین رف مقهوقت داشفتم. موبایلم و توي بیمم گذاشفتم و به سفمت ط

شنیدن صداي تق تق ظریفد سر بام متوقم شدم... سرم و چرخوندم... کسد 
ه مامان مد خوابید و ندیدم... خونه ي شففلوغ و تاریکمون مثش وقت هاید ک

 کامال ساکت بود.
ستمال بلوي  سرم سرم با د شت  ستد از پ سمت در چرخوندم. یه دفعه د و به 

دهنم و گرفت. فریادي زدم که زیر فشففار قوي دسففت هاي مردونه خفه شففد. 
سعد کردم خودم و آزاد کنم... ماده ي سرد و فراري توي دهن و بینیم پیچید... 

م و کنار کشففیدم ولد مردي از پشففت محکم منو نفسففم و حمس کردم... خود
ستمال و محکم  ست دیگه ش د شو دور گلوم پیچید... با د سمیده بود. بازو چ
روي دهنم مد فشرد. پی  تاب مد خوردم و تقال مد کردم که خودم و آزاد کنم. 
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بد اختیار نفس عمیقد کشففیدم. سففرم گیج رفت... به دسففت هاي مرد چنگ 
  سیاه... . ِسیاهدم و بعد همه با سیاه شد... سیاه... زدم... فریاد آخر و ز

سیاه  صداي شمام و باز کردم... اول همه با  شده بود... چ زنگ موبایلم بلند 
بود... چند بار پلن زدم... کم کم فضا برام روشن شد. پایه ي میز تلویزیون و 
 تشففخیص دادم... سففرم از درد داشففت منفجر مد شففد... زنگ موبایلم قطع
شففد... آرنجم و روي زمین گذاشففتم و نیم خیز شففدم... سففرم گیج مد رفت. 
احسففاس مد کردم دنیا داره دور سففرم مد چرخه... گلوم مد سففوخت... آب 
دهنم و چند بار قورت دادم... بدتر شد... سرم سنگین شده بود و نمد تونستم 

تم باال نگهش دارم. با دسففت چخم سففرم و گرفتم... وزنم و روي دسففت راسفف
شونیم ک ستد به پی شیدم... د اي کاش  ...شیدمانداختم. چند بار نفس عمیق ک

این سر درد تموم مد شد. دستد به شقیقه هام کشیدم... صداي زنگ موبایلم 
 دوباره بلند شد... توي همون حال و هواي گیج گیجد گفتم:

 ... نه... سایه نماشه...سایه
سم ترالن گوشد شتم... با دیدن ا سیاهد  رو بردا بون گرفتم... احساس کردم 

هاي بلوي چشففمم از بین رفت... نوري از امید به قلمم تابیده شففد... امیدي 
 بز او نداشتم.

 _ الو... بگو که خودتد ترالن...
 طلب کارش و شنیدم: صداي

 قرار کد باشه؟ مگه
_ چند سففاعت پیش... نمد دونم... شففاید یه سففاعت پیش.... شففاید کمتر... 

 ساعت چنده؟



 : چد مد گد؟ترالن
 _ دفعه ي قمش که زنگ زدم داداشت گوشد و برداشت.

 با صداي بلندي گفت: ترالن
 مد گد! چد بهش گفتد؟ دروغ

_ گوش کن... به بابات همه چیز و بگو... هرچد بهت گفتم و فراموش کن... 
 همه چد رو به بابات بگو... بگو که...

همون حالت گیج و ویج هم فقط به او فکر مد کردم... شفففن و تردید و  توي
سعد کردم به  سعد کردم ذهن و قلمم و روي همه چد بمندم.  شتم...  کنار گذا

 زبونم ابازه بدم که بدون اختیار حرف بزنه...
ست کرده  صمح براي من پاپوش در سایه تهدیدت کرده...  _ به بابات بگو که 

... تازه به هوش اومدم... بیهوشففم کرده بودن... نمد دونم بود... اومدم خونه
 وقتد پاشم با چد رو به رو مد شم... ترالن... مد شنوي؟

دونم چرا بغض کردم... بريت نداشففتم بلند بشففم... چد کار کرده بودند  نمد
 که مجمور بودند قملش منو بیهوش کنند؟

 : چه پاپوشد؟ترالن
یت کرده بودن... عکس من و زن یکد از _ یه سففري عکس م*س*تهجن و اد

 همکارام که خیلد هم غیرتد و دیوونه ست.
 : خب این چه ربطد داره؟ترالن

 _ اینا رو از من نخرس...
 : مطمئند بیهوشت کردن؟ترالن
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 شدم و داد زدم: عصماند
 قدر خنگ نماش... خواب که نمودم! مطمئنم... این

 و پایین اوردم و گفتم: صدام
بابات بگو همه چد رو از رضا بخرسه... من مطمئن نیستم چد برام پیش مد  به

 یاد... ترالن... آوا نفهمه... رضا بد گ*ن*ا*هه...
 : رادمان...ترالن

شتم. باید چد کار مد کردم؟  صداي شت خطد دا شد... لعنتد... پ بوق بلند 
 زدم. سففریعاگه سففایه بود چد؟ نماید مد فهمید که داشففتم با ترالن حرف مد 

 گفتم:
 ... شاید آخرین بار باشه که حرف مد زنیم.ترالن
 : این طوري نگو...ترالن

_ من چند سففال پیش با سففایه کار مد کردم... نمد ذاره با اون چیزهاید که از 
 سرانشون مد دونم زنده برگردم...

 : کدوم سران؟ترالن
 _ رضا برات مد گه... من و بمخش... خداحافظ.

 : رادمان...ترالن
 و قطع کردم.. حدسم درست بود... سایه پشت خط بود. تماس

 : پس بهوش اومدي!سایه
 _ چه غلطد کردي عوضد؟

 : هنوز نرفتد توي اتاقت؟سایه



شدم...  قلمم ستم هی  حرفد بزنم... از بام بلند  سینه فرو ریخت... نتون توي 
گوشد و پایین اوردم و به سمت پله ها رفتم. سرم گیج مد رفت... نمد تونستم 
باال  به زور  به نرده گرفتم و خودم و  درسفففت و حسفففابد راه برم... دسففتم و 

ش ضربان قلمم هم بی شیدم... هرچه قدر باالتر مد رفتم  صم ترک شد...  داي د 
 نفس هام بلندتر مد شد... دماي دستم پایین تر مد اومد...

اتاق و باز کردم. تو نگاه اول هی  چیز مشکوکد ندیدم. نفس راحتد کشیدم  در
ولد بعد بلوتر رفتم... چشمم به لماسد که صمح پوشیده بودم افتاد... قلمم یه 

 وي لماس نگاه کردم...بار دیگه توي سینه فرو ریخت. به خون خشن شده ي ر
... دستام به لرزه در ادلماس غرق خون بود... یه لح ه حالت تهوع بهم دست د

تاد...  کامخیوتر بود اف که روي میز  چاقوید  به  یدم... چشففمم  مد... چرخ او
گاه دستم و به سمتش دراز کردم... سریع بلوي خودم و گرفتم... نماید  ناخودآ

 اثر انگشتم روش مد موند...
سم  وا سکته مد کردم... نف شتم  سر خوردم... دا رفتم... به دیوار تکیه دادم و 

 باال نمد اومد... سایه چد کار کرده بود؟
و مد شففنیدم که صففدام مد زد. گوشففد و با دسففتد لرزون دم گوشففم  صففداش

 اوردم. سایه گفت:
 شد؟ دیدي؟ چد

 پته کنان گفتم: تته
 ... مد ... مد کشمت... مد

 خونسردي خندید و گفت: با
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... پلیس توي راهه... دارن مد یان سففمت تنها م نون پرونده... بیا سففر رادمان
 کوچه... یه ون سیاه منت رته.

و به شدت تکون دادم... بغضم داشت مد ترکید... سایه من و نابود کرده  سرم
 بود... با صداید لرزان گفتم:

 !نه
 کنند.: خریت نکن... اعدامت مد سایه

 _ تو... تو... چد کار کردي؟
 : من کاري نکردم... تو شهرام و کشتد.سایه

اختیار فریادي کشففیدم... قلمم دیوانه وار به سففینه م مد کوبید... سففرم و از  بد
 پشت محکم به دیوار کوبوندم. خودم و بمع کردم و داد زدم:

 نداره... امکان
یه باش سفففا یه توِا... مطمئن  مه چد عل لدم... توي : ه کارم و خوب ب من 

بیمارستان دیدن که باهم درگیر شدید...چهار نفر شاهد دارند... االنم شواهدي 
توي خونه تون گذاشتم که نمد توند خوابشم بمیند... رادمان... بار اولم نیست 

کن... به سففامان...  فکرکه این کار و مد کنم... اعدامت مد کنند... به بابات 
 رمان مد تونند رفتن تو رو هم تحمش کنند؟بعد آرمان و با

روي گونه هام ریخت... رعشففه اي به بدنم افتاده بود... مغزم کار نمد  اشففکام
 کرد... فشار عصمد اون قدر روم زیاد بود که نمد تونستم تحملش کنم.

: یه ون سففیاه سففر کوچه منت رته... فکر مد کنم پلیس تا دو سففه دقیقه ي سففایه
رادمان... چیز زیادي ازت نمد خوایم... مطمئن باش زندگیت دیگه برسففه... 

 بهتر از این بهنمد مد شه که داري توش دست و پا مد زند.



و قطع کرد... دسففتم و به دیوار گرفتم و بلند شففدم... پاهام مد لرزید...  تماس
ست که این قدر  شته بود؟ مگه از من چد مد خوا شهرام و ک سایه  یعند واقعا 

ه به خاطرش حاضففر بشففه آدم بکشففه؟ اگه شففهرام مرده بود... اولین مهم بود ک
کسففد که م نون شففناخته مد شففد من بودم... بلوي چشففم چهار نفر شففاهد 
ما  ماس خوند هم بلوي صففورتم بود... حت چاقو و ل درگیر شفففده بودیم... 
چیزهاید دیگه اي هم باهاي دیگه ي خونه مخفد شففده بود... باید چد کار 

 مد کردم؟
لح ه اي فکر کردن به سمت دستشوید رفتم. گوشد موبایلم و برداشتم  دونب

و توي چاه دستشوید انداختم. نه مد خواستم کسد از رضا چیزي بفهمه و نه 
 مد خواستم آدماي سایه از ارتماط من و ترالن سردر بیارن...

به شففن بودم که چاقو رو بردارم یا نه... نمد خواسففتم اثر انگشففتم روش  دو
 بیفته... قلمم محکم توي سینه مد زد... خدایا به دادم برس...

و بر اتاق چرخیدم... به بن بسففت رسففیده بودم... امیدم به ترالن و باباش  دور
بود... باید مد رفتم... اگه مد موندم و نمد تونسففتم ثابت کنم که شففهرام و 

 نکشتم اعدام مد شدم... باید مد رفتم.
رج شففدم... کم مونده بود قلمم از سففینه م بیرون بجهه. دوان از خونه خا دوان

بدنم مد لرزید... کامال گیج شففده بودم... شففکه شففده بودم... نگاهد به سففر 
شت از  شین ون دویدم. در پ سمت ما سیاه منت رم بود. به  کوچه کردم... یه ون 

 داخش باز شد.
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سففوار  عمیقد کشففیدم... به سففمت ون رفتم. آب دهنم و قورت دادم و نفس
 شدم... در پشت سرم بسته شد... سرم و چرخوندم... صداي آشناید شنیدم:

 مغزت و به کار انداختد! باالخره
 توي سینه حمس شد... به سمت صدا برگشتم... با ناباوري گفتم: نفسم

 ... !تو
 پنجم فصش

ستام شتم پیش خودم فکر  د ست دا شده بود؟ چرا دو مد لرزید... یعند چد 
کنم که همه ي اینا یه بازي کثیفه؟ چرا دوسففت داشففتم فکر کنم که همه ي اینا 

 یه شوخیه؟
محکم توي سینه م مد زد. روي تخت نشسته بودم و به ساعت دیواري زل  قلمم

 زده بودم. چرا بابا این قدر دیر کرده بود؟
ستام ستم باید چد کار کنم... حرف هاي رادمان توي  یخ د زده بود... نمد دون

سیده  صداي بم و گیراش افتادم... مد لرزید... انگار تر سرم مد پیچید... یاد 
 بود... چد شده بود؟ چرا باید این بار آخرین بار مد شد؟

شن ها... تردید ها.. سرم . و به دیوار تکیه دادم... همه ي ترس ها ... همه ي 
رو کنار گذاشففتم. مد دونسففتم اگه به بابا نگم نه تنها خودم بلکه رادمان رو هم 

 نابود مد کنم.
اولین باري افتادم که دیده بودمش... یاد چشففم هاي خوشففرنگ و صففورت  یاد

زیماش افتادم... شففاید سففایه اونو به خاطر همین زیماید مد خواسففت... یاد 
 حرفش افتادم که گفته بود قمال با سایه کار مد کرده ... و رضا... .



ضطراب مغزم از کار افتاده بود قلمم شدت ا سینه مد زد. از  قط . فمحکم توي 
شتر  شه این قدر دیر مد کرد؟ یا امروز که بهش بی منت ر اومدن بابا بودم... همی

 از همیشه احتیاج داشتم متوبه شده بودم که چه قدر دیر به خونه مد یاد...
شدم... با دیدن معین وا رفتم... آخرین  در شد. با هیجان از بام بلند  اتاق باز 

باره روي تخت آدمد بود که توي اون شففرایط مد خواسفف تم بمینم. خودم و دو
انداختم. آهد کشیدم... ضربان قلمم که یه دفعه از شدت شور و شوق باال رفته 

 بود دوباره به حالت نرمال برگشت.
در و بست و وارد اتاق شد... اخم کرده بود و عصماند به ن ر مد رسید.  معین

قلمم توي سففینه فرو ریخت... یادم افتاد که گوشففیم و برداشففته بود... خیالم از 
سینه زد و  ست به  سر مودب و محترمد بود. معین د بابت رادمان راحت بود. پ

 گفت:
 د؟پسره ي پررو و بد ادب کد بود که زنگ زده بو این

رادمان؟ پوفد کردم... انگار دقیقا همون روزي تصففمیم گرفته بود بد  بان؟
 تربیت بشه که نماید! حاال معین و باید کجاي دلم مد ذاشتم؟ گفتم:

 رضاست. دوست
که انگار بعد سففال ها یادي از غیرت وتعصففب کرده بود با اخم و تخم  معین

 گفت:
 تو چد کار داشت؟ با

راسففتش و ؟ دروغ؟ مد دونسففتم دروغ توي این موقعیت باید مد گفتم؟  چد
 بدترین انتخابه. براي همین گفتم:
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سره معین صحمت کنم. در مورد همین پ ... یه اتفاق بد افتاده... من باید با بابا 
 ست.
 سریع گفت: معین
 کارت کرده؟ چد

 عصمانیت گفتم: با
شن و تردیدت بیا پایین! من باید  یه ضع  صحمت کنکم از این مو م. این با بابا 

 پسره افتاده توي دردسر... از من خواسته بود با بابا در موردش حرف بزنم... .
 چیند به بینیش انداخت و گفت: معین

 صداش نمد اومد که آدم تو دردسر افتاده اي باشه! به
 تعجب گفتم: با

 مد گد؟ مگه چد گفته؟ مگه به صدا ِا؟... بابا کد مد یاد؟ چد
 شونه باال انداخت و گفت: معین

 خونه ي عمه... مگه نمد دونستد؟ رفته
کردم قلمم یه لح ه از حرکت وایسففتاد. با دهن باز به معین زل زدم و  احسففاس

 گفتم:
 !نه

 روي صندلد نشست و گفت: معین
یادم نمود! اون روز که عمه اومده بود اینجا نمودي. مامانم این قدر سففرش  آهان

ستگار براي ژیال به دعوا  کردنت گرم بود که یادش رفت بهت بگه... امروز خوا
 اومده... بابا هم به عنوان بزرگ فامیش رفته اونجا.



کم دسففت توي پیشففونیم زدم. آخه امروز؟ امروز؟ خدایا! چرا این قدر من  با
سد در خونه ي عمه رو نزده بودها! همین  سال بود که ک سد  سم؟ حاال  شان بد

با بابا کار داشتم ژیال داشت راهد خونه ي بخت مد شد! بخت امشب که من 
 مردم چه بد موقع هم باز مد شه!

 با تعجب نگاهد بهم کرد و گفت: معین
 چرا پریده؟ حالت خوبه؟ رنگت

رو شففکر اون روز روي دور اذیت کردن نمود. دسففتم و پایین انداختم و  خدا
 گفتم:

 هت بگم... نه... ولش کن.!... گوش کن معین! باید یه چیزي بنه
 معین از این چیزها چد مد فهمید؟ از با بلند شدم و گفتم: آخه
 مد رم دم خونه ي عمه! یه پنج دقیقه که بابا مد تونه بیاد دم در! من

 سمت کمد رفتم. معین گفت: به
بهش تلفن بزن اگه این قدر وابمه! ... اصففال بد خیال! صففمر کن تا سففه  خب

 چهار ساعت دیگه بابا مد یاد.
حرف رادمان افتادم که مد گفت براش پاپوش درسففت کرده بودند... یعند  یاد

ستم  صمر کنم. نمد تون ستم  صال نمد تون براي منم همین کار رو مد کردند؟ ا
 شم.یشتر از این لفتش بدم و بیشتر گرفتار بیه با بند بشم. مد ترسیدم که ب

 به معین کردم و گفتم: رو
 چهار ساعت دیگه خیلد دیره... سه

 که با دیدن حال و احوالم هش کرده بود گفت: معین
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 زنگ بزن بهش... خب
 تکون دادم و گفتم: سر

 راه مد زنم. توي
شلوارم و  معین شد و از اتاق بیرون رفت تا  عوض کنم. بعد از یه از باش بلند 

 دقیقه دوباره در و باز کرد و داخش شد. گفت:
 مابرا در مورد چد هست؟ حاال

پالتوي مشففکد رو پوشففیدم و شففال آبیم و روي سففرم انداختم. سففويی   همون
 ماشین و برداشتم و گفتم:

 این پسره پاپوش درست کردند و انداختنش توي دردسر... براي
 اخم کرد و گفت: معین

 پاپوشد؟ چه دردسري؟ چه
 باال انداختم و گفتم: شونه
 کن خودمم نمد دونم. باور

 با شن و تردید ابرو باال انداخت و گفت: معین
 این پسره کد هست که این قدر برات مهم شده؟ حاال
 تونستم بگم براي خودم نگرانم! براي همین گفتم: نمد
 ن غفلت کردم...گفته بود که به بابا بگم... ولد ... م بهم

 که خیالش تا حدودي راحت شده بود گفت: معین
خب... حاال اگه خیلد کارت ضففروري نیسفففت نرو اونجا... مجلس  خیلد

 رسمیه. ضایع بازي در نیار.



غره اي بهش رفتم... مد دید که حالم خوب نیست و رنگم عین گ  شده  چشم
 ها!
ذارم که چیزي به فکرم رسففید... خونه رو باز کردم و خواسففتم پام و بیرون ب در

نماید همه ي درها رو پشت سرم مد بستم... باید یه قدم بلوتر از سایه حرکت 
 مد کردم. به سمت معین چرخیدم و گفتم:

شماره ش و بهت مد دم... اون از رادمان معین سد دیگه!  شنا ضا رو مد  ... ر
یمد... باشففه؟ یادت ... همین پسففره که زنگ زده بود... خمر داره... رادمان رح

 نمد ره؟
 اخم کرد و گفت: معین

 شماره ش و به من مد دي؟ چرا
شد اون روز توي  موبایلم ضا کردم... خوب  شماره ي ر و دراوردم و نگاهد به 

خونه ي آوا شماره ش و بهم داده بود... نمد خواستم کسد از آوا شماره ي رضا 
رو بگیره و اونو به مابرا مشفکوک کنه. اصفال دوسفت نداشفتم پاي آوا هم این 

ه د کرده بودیم کوسط کشیده بشه. طمق یه قرارداد نامريد منر رادمان و رضا عه
آوا رو از این قضففیه دور نگه داریم... به خودم قول دادم به محض تموم شففدن 

 مابرا بین و پوک رضا و رادمان و در بیارم و کم دست آوا بذارم.
 رو روي کاغذ نوشتم و گفتم: شماره
بد هیچد باشفففه  یان  به بز من توي بر گه هم  یه نفر دی ... همین بوري... 
 نیست.

 اخم کرد. در خونه رو بست و گفت: معین
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صال از همین  نمد صمر کن بابا بیاد... ا شکوک مد زند.  خواد بري... خیلد م
 با زنگ بزن.

 نچد کردم و گفتم: ن 
 نده معین! باید برم. گیر

 صداش و بلند کرد و گفت: معین
شففماره ي رضففا رو بهم مد دي که اگه یه وقت بالید سففرت اومد بتونیم  داري

فهمیم مابرا چیه... فکر کردي نمد فهمم خودتم توي دردسففر افتادي؟ این ب
سرته؟ این همه مدت که مد گفتد مد ري پیش آوا پیش  ست پ سره کیه؟ دو پ

 این مرتیکه بودي؟
 چشماش زل زدم و گفتم: تو

دوند چیه معین؟ خیلد خوب شففد که رفتد سففراغ حسففابداري... تو واقعا  مد
ضعیفد داري...  شم  ش همون بهتر که به حرف بابا گوش ندادي و حقوق حس 

 نخوندي.
 با عصمانیت گفت: معین

 پررو شدي؟ باز
 این وسط داشتیم دعوا مد کردیم! در خونه رو باز کردم و گفتم: حاال

 امروز آدم باش! من زود مد یام. یه
و پشت سرم بستم. با سرعت به سمت ماشینم رفتم. توي ماشین نشستم و  در

کمربندم و بستم. نفس عمیقد کشیدم و سعد کردم اضطرابد که داشتم و کنار 
بایلم به بابا زنگ  بزنم. همون طور که داشففتم قفش فرمون و باز مد کردم با مو



شت شت! م سه بوق... بر نمد دا شین  دزدم... یه بوق... دو بوق...  به فرمون ما
 زدم و داد زدم:

 ! نمد گه شاید یه کد کار وابب داشته باشه!آه
باره زنگ زدم... بواب نمد  مد بایش بابا اکثرا روي سفففایلنته. دو دونسففتم مو

 داد... سري به نشونه ي تاسم تکون دادم... براش اس ام اس زدم:
 ... بهم زنگ بزن... یه کار فوق وابب دارم...باباید
نداره... مامان همیشفففه  رهشففما فایده اي  ي مامان و گرفتم... مد دونسففتم 

شنید... همون طور  صداش و نمد  شت توي کیفش و اکثرا  موبایلش و مد ذا
 که انت ار داشتم گوشد رو بواب نداد. پوفد کردم و ماشین و روشن کردم.

طور که با سففرعت به سففمت خونه ي عمه مد رفتم به رضففا فکر مد  همون
ست و کردم صت در سر فر شتم بابا  ... باید بهش زنگ مد زدم؟ یا باید مد ذا

شخص بود که اون و رادمان هی  میلد به حرف  شه؟ م سابد ازش حرف بک ح
 يزدن ندارند. معلوم نمود چد کار مد کردند... هر چند ثانیه یه بار بمله ها

سایه همکار بود... خداي من! گیر چ ساید رادمان توي ذهنم مد یومد... با  ه ک
 افتاده بودم.
گاه با یه حرکت مارپیچد از سمت راست به سمت چپ اتوبان رفتم...  ناخودآ

چشففمم به یه زانتیاي سفففید افتاد... قلمم توي سففینه فرو ریخت... نکنه پلیس 
نامحسففوس باشففه؟ یه کم سففرعتم و کم کردم. قلمم محکم توي سففینه مد زد. 

 زیرلب گفتم:
 غلط کردم... خدا
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شمم به  زانتیا شین معمولد بود. چ شیدم... ما شد... نفس راحتد ک از کنارم رد 
سینه  سم توي  شده دنمالم بود... نف سفید با کاپوت بمع  آینه افتاد... یه مزداي 

 حمس شد... سایه دنمالم بود!
شت  پام شتم... این کار و کامال بد اراده انجام دادم. چند بار پ و روي گاز گذا

تم و سعد کردم بلو بزنم و سایه رو با بذارم ولد گمم نمد سر هم سمقت گرف
 کرد... شیطونه مد گفت دوباره باعث بشم تصادف کنه...

 صداید توي سرم گفت: یه
یاد بگیره؟ مد  حاال مه رو  نه ي ع ند مد ري؟ مد خواي خو قدر ت چرا این 

 خواي بابات و بمینه؟
کار باید مد کردم؟ بعد از کاري که با رادمان کرده بود بیشففتر از قمش ازش  چد

ستم به خودم  سینه مد زد. هی  بوري نمد تون ترسیده بودم. قلمم محکم توي 
 دلداري و امید بدم... یعند باهام چد کار داشت؟

! همین و کم داشففتم. با مشففت به فرمون زدم. لعنتد! حاال باید چد کار ترافین
کردم؟ سففایه بهم رسففید. کنار ماشففینم متوقم شففد. نگاهش نمد کردم. مد 

صداي تاالي و تلوي قلمم و مد شنیدم. صداي بوق ماشین سایه که کنارم بود 
کنه  رمو مد شففنیدم... توبهد بهش نکردم. مد خواسففت چد کار کنه؟ مجمو

به سففمت خونه کج مد  ید بهتر بود که راهم و  باهاش حرف بزنم؟ شفففا که 
سیدم اگه این طور کردم. ستم بابا رو بمینم. مد تر شب مد تون .. به هر حال تا 

پیش برم هی  وقت نتونم مابرا رو با بابا درمیون بذارم... اگه سففایه همین با 
قدر  چه  گه  هاش برم چد؟ م با که  کار و تموم مد کرد و منو مجمور مد کرد 

 طول کشیده بود که رادمان و توي دردسر بندازه؟



صماند به ن ر مد به  سایه سمتش چرخید. ع سرم به  بوق ممتد زد. بد اختیار 
 رسید. داد زد:

 سر حرفت هستد؟ هنوز
ستم شد  د شه ي رو پایین دادم. گو شی و توي کیفم کردم و موبایلم و در اوردم. 

 رو نشونش دادم و گفتم:
 راهت و بکش و برو یا به پلیس زنگ مد زنم. یا

 پوزخندي زد و گفت: سایه
 راضد نشدي! باشه... خودت خواستد! پس
سینه فرو ریخت. اگه مابراي رادمان نمود این تهدیدش و بدي نمد  قلمم توي 

سایه هم  شه رو باال دادم.  شی شدم.  گرفتم ولد با این حرفش بدبوري نگران 
همین کار و کرد. نگاهش به بلو دوخت... دیگه نگاهم نمد کرد... یه لح ه 

کاري کنم تصادف کنه و توي همین تصادف زخمد بشه...  به فکرم رسید که یه
یه تصادف شدید! هرچند که مد دونستم سوار ماشین ایمن و محکمیه ولد اگه 
سایه رو  شاید خدا کمن مد کرد و  شدید پیش بیارم  صادف  ستم یه ت مد تون
براي چند روز راهد بیمارسففتان مد کردم... بد فکري به ن ر نمد رسففید ولد 

. که احمق نمود.. ایهتونسففتم همچین موقعیتد رو پیش بیارم؟ سففچطوري مد 
 عمرا دنمالم راه نمد افتاد. با کالفگد دستد به پیشونیم کشیدم...

شففماره ي بابا رو گرفتم... یه بوق ... دو بوق ... با کالفگد پوفد کردم.  دوباره
سر شدت هیجان از با پریدم.  شت. از  شد رو بردا یع در همین موقع بابا گو

 گفتم:
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 ! الو؟بابا
 که صداش و پایین اورده بود گفت: بابا

 بابا؟ بانم
 نگاهد به سایه کردم که با حالت مشکوکد نگاهم مد کرد. نیم

_ بابا! باید باهاتون حرف بزنم. االن مد یام دم خونه ي عمه... تا بیسفت دقیقه 
 دیگه مد رسم.

 : چیزي شده؟ خیلد وابمه؟ بابا
 وابمه._ آره خیلد 

 : در مورد چیه؟بابا
_ راسففتش چند روز پیش یه اتفاقد افتاد که من بهتون خمر ندادم... همون روز 

 که با آوا براي خرید رفتم.
 : چه اتفاقد؟ داري نگرانم مد کند!بابا

 _ نگران نماشید... ولد مد یام دم خونه ي عمه که با هم حرف بزنیم.
 : با ماشین به کسد زدي؟بابا
و بستم و دستد به صورتم کشیدم... همیشه مد ترسید که من یکد رو  شمامچ

 با این رانندگیم به کشتن بدم.
 _ نه!

 : پس چد؟بابا
 _ مد یام مد گم دیگه!

: خیلد خب... منت رتم... خب االن دل شففوره گرفتم. حداقش بگو در مورد بابا
 چیه؟



شنهاد داده بود که به  شنهادش _ یکد یه کاري بهم پی ن رم خالف مد اومد. پی
 و رد کردم ولد نگرانم.

 یه کمد هش کرد و گفت: بابا
 کاري؟ چه

_ شغش رانندگد! ولد فهمیدم کار درستد نیست. رد کردم بابا... فقط مد خوام 
 بهتون بگم.

 : تا بیست دقیقه ي دیگه اینجا باشد ها! مراقب باش... تند نرو.بابا
 _ چشم!

 ر سر با این رانندگیت کار دست خودت دادي!: دیدي آخبابا
فاتون مد  که از همین حر ید چرا از اول بهتون نگفتم؟ براي این  _ مد دون

 ترسیدم.
 : یعند چد؟بابا

 _ هیچد... تا بیست دقیقه ي دیگه اونجام... خداحافظ.
: خیلد مراقب باش بابا... مرتب بهت زنگ مد زنم... تند نرو... سففمقتم بابا

 نگیر... آروم رانندگد کن...
 _ چشم!

و قطع کردم. نفس راحتد کشففیدم. احسففاس امنیت بیشففتري مد کردم  تماس
 ولد هنوزم قلمم محکم تو سینه مد زد. به خودم دلداري دادم:

 بیست دقیقه... فقط بیست دقیقه مونده. فقط
 دونستم که قملش باید سایه رو بخیچونم ولد توي اون ترافین... مد
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شلوغ  باالخره سمت  شدم. وارد یه خیابون به ن بعد از ده دقیقه از اتوبان خارج 
سرم درد گرفته بود.  شدم. مثش هر وقت دیگه اي که توي ترافین گیر مد کردم 
اعصففابم تحرین شففده بود و بهم ریخته بود. اصففال حواسففم به رانندگیم نمود. 

گه . بعد از چند دقیقه دیمرتب به آینه نگاه مد کردم تا بمینم سففایه کجاسففت..
شم یا ناراحت... نمد  شحال با ستم باید خو سرم ندیدم... نمد دون شت  اونو پ
دونستم سایه براي چد دست از تعقیب کردنم برداشته. به دلم بد اومده بود... 

 نکنه رفته بود تا نقشه اي که برام کشیده رو عملد کنه؟
مد اومد. صداي بوقش بلند شد. به ماشیند افتاد که داشت از رو به رو  چشمم

سریع توي الین دیگه رفتم. نزدین بود بهش بزنم... حواسم به کلد پرت شده 
شتم ولد  ضطراب ندا ضطربد نمودم.. حتد براي کنکور هم ا صوال آدم م بود. ا

 تلفن رادمان بدبوري من و بهم ریخته بود.
 لم گفتم:کردم خونسرد باشم... چند بار نفس عمیق کشیدم... تو د سعد

مد شه... دستشون بهت نمد رسه... بابا االن منت ره... به معین هم که  درست
سرنخ دادي... رادمان از اولش هم بد عرضه بود. یادت نیست چه شش وایستاد 

 و ابازه داد کیفش و بزنند؟ روحیاتش همین طوریه! زود تسلیم مد شه.
شد... انگار هرچه قدر پیش خو یه سر رادمان مد زدم کمد حالم بهتر  دم توي 

 سرحال تر مد شدم... مدام به خودم مد گفتم تو مثش اون نیستد!
کم سردردم از بین رفت. ضربان قلمم به حالت عادي برگشت... هرچند که  کم

 کم دستام یخ زده بود و چشمام بد اراده به سمت آینه مد چرخید.
شنید در صداي بلند موتوري رو از کنارم  شینم همین موقع  شت کنار ما م... دا

شه زد. از  شی شد و به  شین نزدین  مد اومد. توبهد بهش نکردم. یه دفعه به ما



سته بودند. اولد  ش شت نگاهش کردم... دو نفر روي موتور ن با پریدم. با وح
 که ماشین و کنار دکاله کاسکت سرش بود ولد دومد نه. مرد دوم بهم اشاره کر

 بزنم... تو دلم گفتم:
 !حتما

دسففت اشففاره کردم که چد کار داري؟ مرد دوم باتومد رو از دسففت چپ به  با
دسففت راسففت داد... قلمم توي سففینه فرو ریخت... یه دفعه موتوري به سففمت 

 ماشینم پیچید... مرد دوم با باتوم محکم توي شیشه زد...
شینم  در شت کنار ما شنیدم... دا صداي بلند موتوري رو از کنارم  همین موقع 

شه زد. از  شی شد و به  شین نزدین  مد اومد. توبهد بهش نکردم. یه دفعه به ما
سته بودند. اولد  ش شت نگاهش کردم... دو نفر روي موتور ن با پریدم. با وح

 که ماشین و کنار دکاله کاسکت سرش بود ولد دومد نه. مرد دوم بهم اشاره کر
 بزنم... تو دلم گفتم:

 !حتما
دسففت اشففاره کردم که چد کار داري؟ مرد دوم باتومد رو از دسففت چپ به  با

دسففت راسففت داد... قلمم توي سففینه فرو ریخت... یه دفعه موتوري به سففمت 
 ماشینم پیچید... مرد دوم با باتوم محکم توي شیشه زد...

زدم و یه لح ه کنترل ماشین و از دست دادم... سریع فرمون و چرخوندم  بیغد
ترل ماشین و یه بار دیگه توي دستام گرفتم. موتوري به ماشین نزدین شد. و کن

بهش فرصت ندادم که ضربه ي دوم و بزنه. به سمت موتور پیچیدم... سرعتش 
که... چشففمم به  تمو کم کرد... بلوي موتور پیچیدم و پام و روي گاز گذاشفف
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شد شین هاید افتاد که توي راه بندون انتهاي خیابون متوقم  سما ریع ه بودند. 
باره اوج گرفته  توي اولین کوچه ي فرعد که دیدم پیچیدم... ضففربان قلمم دو

 بود. زیرلب گفتم:
 بست نماشه... خدایا بن بست نماشه. بن

سریع پیچیدم...  ولد سینه م فرو ریخت. هیند گفتم و  بود... قلمم دوباره توي 
و مد شففنیدم که هر از شففانس من توي کوچه پرنده پر نمد زد. صففداي موتور 

شتم.  صاف کردم و پام و روي گاز گذا شین و  شد. ما لح ه بهم نزدین تر مد 
 و نه من... بوق رفتبا سرعت به سمت موتور رفتم... نه اون از سر راه کنار مد 

باال زدم... آخرین لح ه از کنارش پیچیدم و رد شفففدم. قلمم توي  زدم... نور 
و روي فرمون سر مد خورد. احساس مد  دهنم بود. کم دستام عرق کرده بود

به  یداش شفففده بود؟  بدنم از ترس مد لرزه... این دیوونه از کجا پ کردم تمام 
هاید افتاد که پشففت سففر هم  نسففمت خیابون اصففلد رفتم. چشففمم به ماشففی

متوقم مد شففدند... یه حسففد بهم مد گفت که یه نفر مخصففوصففا راه و بند 
ابون اصففلد انداختم. توي الین مخالم اورده... با سففرعت از فرعد توي خی

شففروع به رانندگد کردم. صففداي بوق ماشففین ها... ناسففزاي راننده ها... توي 
کورم بکنند... تعداد ماشین ها زیاد  بودگوشم بود... نورباال مد زدند و نزدین 

شنیدم... قلمم دوباره به  صداي موتور رو  سرعت برونم.  ستم با  بود و نمد تون
 . زیرلب گفتم:تخش در اومد

 ! کمکم کن.. این دیوونه چد از بونم مد خواد؟خدایا
داشتم با ماشین بهش بزنم... یا بالید که سر سایه اوردم و سرش بیارم  دوست

 ولد نمد شد... موتور بود! مد ترسیدم توي تصادف بمیره!



نه م کرده بود.  موتور که دیوو قدر محکم مد زد  ید. قلمم اون  باره بهم رسفف دو
دستام به لرزه در اومده بود. دوباره موتور به شیشه ي ماشین نزدین شد. کسد 
که ترک موتور نشسته بود دستش و باال برد و باتوم و یه بار دیگه به شیشه زد... 

 به دادم نمد رسید؟ وغدبیغ زدم... چرا هیچکس توي خیابون به اون شل
انندگد مد کردم... ماشففین و بیشففتر کردم... خیلد داشففتم خطرناک ر سففرعت

سففرعتم بیشففتر از اوند بود که بتونم با وبود مهارتم توي اون خیابون شففلوغ 
شین ها  سمقت مد گرفتم ولد موتور به راحتد از بین ما رانندگد کنم... مرتب 

 رد مد شد و دوباره خودش و بهم مد رسوند.
فعه ر.... یه دبه سر خیابون رسیده بودیم. گاز دادم... موتور هم همین طو تقریما

عین دیوونه ها بلوم پیچید... سففریع فرمون و به سففمت چپ کج کردم. یه 
ماکسیما از رو به رو داشت مد اومد. فرمون و بیشتر کج کردم تا شاخ به شاخ 

بهم خورد و  ماشففیننشففم... ماشففینم آخرین لح ه بهش مالیده شففد... تعادل 
ست دادم شین و از د . ... فرمونو به چپ پیچوندم..براي کثري از ثانیه کنترل ما

به راسففت پیچوندم... پام و از روي گاز برداشففتم... چشففمم به زند با چادر 
 مشکد افتاد که بلوي ماشین بود.

 روي ترمز زدم. فرمون و به سمت راست کج کردم... و ... محکم
بلند برخورد کردن بسمد با شیشه ي ماشین و شنیدم... سر زن محکم  صداي

توي شیشه خورد و بعد از یه دور غلت خوردن روي کاپوت به زمین افتاد... رد 
 خون روي شیشه ي ماشین موند...

http://www.roman4u.ir/


اي بعد ماشیند محکم به ماشینم کوبید و روي صندلد شاگرد پرت شدم.  ثانیه
ش شین ها رو  شت منفجر مد صداي بلند بوق ما ست چخم از درد دا نیدم... د

شد... یه ماشین به در زده بود و ضربه ي محکمش طرف چپ بدنم و سر کرده 
 بود...

لح ه چشففمم سففیاهد رفت. صففداي بلند فریاد مردم و بیغ یه زن و مد  یه
شنیدم... تمام بدنم مد لرزید... سرم گیج مد رفت... صداي دور شدن موتور 

 و شنیدم... وظیفه ش و انجام داده بود...
مچاله شده بود ولد خوشمختانه تونستم پاهام و بیرون بکشم... حالت تهوع  در

دم به شیشه ي خوند نگاه نکنم. صداي برخورد سر زن داشتم... سعد مد کر
ستم و  شد. د شتر  شم بود... حالت تهوعم بی شین هنوز توي گو شه ي ما شی با 

اون قدر  دسففتامروي دهنم گذاشففتم... تمام بدنم مد لرزید... یخ زده بودم... 
سم باال نمد اومد... چد کار  شون نگاه کنم... نف ستم به مد لرزید که نمد تون

 بودم؟ کرده
به چند نفر افتاد که دور ماشین بمع شده بودند... راننده ي پیکاند که  چشمم

بهم زده بود هم پیاده شده بود و سر خونیش و با دست گرفته بود... انگار سرش 
به فرمون خورده بود... نگاهد به مردم کردم... چشماشون چهار تا شده بود... 

 . چند نفر روشون وبودندن گرفته بعضد ها مثش من دستشون و بلوي دهنشو
از اون من ره برگردونده بودند... از همه بدتر کسففد بود که داشففت با هیجان با 

 موبایلش حرف مد زد... مد دونستم داره به پلیس خمر مد ده...
 صداید توي سرم گفت: یه

 زدي دختر! تصدیقم نداري! گند



.. در و باز کردم. قمش از این همون حال خراب خودم و به در شاگرد رسوندم. با
که پام و روي زمین بذارم سففرم و پایین انداختم... چشففمم به یه بفت چشففم 
سففیاه باز و یه صففورت خوند و له شففده افتاد... بیغد بلند زدم... خودم و به 

 ...ودعقب پرت کردم... زن چادري دقیقا زیر ماشین افتاده ب
سترین و پیاپد ام ادامه پیا بیغ شده ي هاي هی شت به در مچاله  ده کرد... از پ

ید و نمد تونسففتم  مارهاي عصففمد مد لرز نده خوردم... دسففتم عین بی ران
شم  صورت زن با چ ستم و از ته دل بیغ زدم...  شمام و ب شون کنم... چ کنترل

سته... لب هاي پار شک شکافته ... بیند  شاند  شکد... پی ده... و ش ههاي باز م
ن گرفت... وحشت زده چشمام و با دست صورتد غرق خون پیش چشمم بو

 گرفتم و بیغ زدم:
 ... نه ... نه!نه

و پی  و تاب مد دادم و نمد تونسففتم آروم بگیرم... ولد باید بیرون مد  خودم
 رفتم... نمد تونستم توي اون فضاید بسته بمونم... نمد تونستم نفس بکشم...

انوهاید تو باز کردم و با زو به صندلد گرفتم و پشت ماشین رفتم. در پش دستم
شین تکیه  ستند وزنم و تحمش کنند ایستادم... به ما شدت لرزش نمد تون که از 

 دادم... سعد کردم به زند که زیر ماشین افتاده بود نگاه نکنم...
اون قدر مد لرزید که نزدین بود زمین بخورم. تمام صففورتم از اشففن  زانوهام

 م؟ نکنه اون زن مرده باشه؟خیس شده بود... چه غلطد کرده بود
شین نزدین تر  عقب شدم... مردم هر لح ه به ما شین دور  عقب رفتم... از ما

مد شففدند... یه الین خیابون کامال بند اومده بود... راننده ي پیکان لب بوي 
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آب نشسته بود و سرش و با دستمال چسمیده بود. یکد از مردها به سمتم اومد 
 و گفت:

 تر؟ مگه دیوونه شدي؟ مد بیند چه غلطد کردي؟کار کردي دخ چد
 پسر بازوي اون مرد و گرفت و گفت: یه
موتوري داشت اذیتش مد کرد... من دیدم... با باتوم توي شیشه ي ماشینش  یه

 زد... ترسید و کنترل ماشین و از دست داد...
سم باال نمد اومد... قلمم و کامال توي گلوم حس مد  روي ستم... نف ش زمین ن

 کردم... معده م پی  مد خورد... اگه اون زن مرده باشه...
هق هق افتاده بودم... گریه هاي عصمیم بند نمد اومد... مردم هر لح ه بهم  به

نزدین تر مد شفففدند... اون قدر حالم خراب بود که بريت نمد کردند بهم 
شون و از  صداها شن... در گوش هم یه چیزهاید مد گفتند...  کامال نزدین ب

 بین هق هق گریه هام مد شنیدم:
 _زن رو کشت... واي خدا... زیرش کرد...

 _ کم سن و سالم هست... حتما تازه تصدیق گرفته.
 _ دیوونه! داشت خالف بهت مد اومد...

 د شه..._بذارید آمموالنس و پلیس بیان بمینیم چد م
هم تو راه بود! بدبخت شدم... یه لح ه مردم از بلوي چشمم کنار رفتند  پلیس

سمت  سرش به  ستاش به طرفین باز بود و  شمم به بنازه ي زن افتاد... د و چ
باال بود... دهنش نیمه باز بود و از همون فاصله مد تونستم صورت خوند و له 

شته بودمش... من! تو شب تا آشده ش و بمینم... من ک س خریني  ته لح ه نتون
 بودم اونو با چادر مشکد تشخیص بدم...



 ي پیکان داد مد زد و ناسزا مد داد: راننده
مد گم این زنا نماید پشففت رل بشففینند... نگاه کن این دختر چد کار کرد!  هد

هم ماشففین من و داغون کرد هم زن مردم و به کشففتن داد... این زن حتما بچه 
داره... آخه دختر چرا نشففسففتد پشففت ماشففین وقتد نمد توند داره... شففوهر 

 رانندگد کند؟ بواب بچه هاي یتیم این زن و چد مد خواي بدي؟
سمت بوي  هق شدم و به  شدت گرفت... یه دفعه از بام بلند  هق گریه هام 

آب رفتم. همه ي محتویات معده م و برگردوندم... لب بوي آب ولو شففدم... 
.. رعشففه به بدنم افتاده بود... تمام بدنم عرق کرده چشففمم سففیاهد مد رفت.

 بود... قلمم اون قدر محکم مد زد که مد ترسیدم از سینه م بیرون بجهه.
 مردم توي گوشم مد پیچید: صداي

 _ یه موتوري داشت اذیتش مد کرد... داشت از دست اون در مد رفت.
شه دیگ شینه همین مد  شت رل مد  ه! این بامعه م پر _ دختر به این بووند پ

 از گرگ...
 _ خدا به خانواده ي این زن صمر بده...

 _ چرا پلیس نمد رسه؟
 و روي گوشام گذاشتم و از ته دل بیغ زدم... یه بار... دوبار... سه بار... دستام

و پایین اوردم... سففرم و روي بدول گذاشففتم و زدم زیر گریه... نمد  دسففتام
شت مد  ضطراب و وح شتم از ترس... ا تونستم خودم و بمع و بور کنم... دا

 مردم.
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دفعه صداي ترمز بلند یه ماشین و شنیدم... بد اختیار سرم به سمت ماشین  یه
 چرخید... مزداي سفید!

صحنه در و باز کرد و دوان دوان ب سایه سمتم اومد... حتد نیم نگاهد هم به  ه 
 ي تصادف ننداخت. بازوم و گرفت و در گوشم گفت:

 شو... زود باش. بلند
سرش افتاده بود و موهاي مش کرده اش دور و برش رها  شال صورتد رنگ از 

شده بود... هیجان زده به ن ر مد رسید. بازوم و از توي دستش در اوردم... هق 
بازه نمد داد که صففحمت کنم. سففایه کنارم نشففسففت و آهسففته هق گریه بهم ا

 گفت:
 آدم کشتد... مد فهمد؟ تو که تصدیق نداري... مد دوند یعند چد؟ زدي
چشماش زل زدم... اون شب لنز آبد گذاشته بود... بمله اي رو گفت که  توي

 تا آخرین روز زندگیم فراموش نمد کنم:
 قتش عمد! یعند
ریخت... سرم گیج رفت و یه لح ه نزدین بود غش کنم...  توي سینه فرو قلمم

راسففت مد گفت... گواهینامه م باطش شففده بود... خالف بهت رانندگد کرده 
 بودم... و آدم کشته بودم!

 سیاهد مد رفت... سایه دستم و کشید و گفت: چشمام
ن ر! مردم زنگ مد زنند به پلیس... قمش از این که شففانس فرار و ازت بگیبجنب

 بیا بریم... آدم کشتد! مد فهمد؟
 و کشید و از زمین بلندم کرد. زیرلب گفت: دستم

 ... زود باش...بدو



ستم شدم و تمام انرژیم و  د شینش دوید... از با کنده  سمت ما شید و به  و ک
صداي مردم  شین دویدیم...  سمت ما سرعت به  توي پاهاي لرزانم ریختم. با 

 از پشت سرمون بلند شد:
 _کجا؟

 _ داره در مد ره...
 _ بدو آقا!

 _ بگیرش... داره در مد ره.
در و باز کردم و خودم و توي ماشففین انداختم. سففایه سففوار شففد و قفش  سففریع

شین  شه ي ما شی ست به  سیدند. با د مرکزي رو زد. چند نفر از مردها بهمون ر
 زدند.

 _ باز کن درو...
 _ وایستا بمینم.

 آدم کش؟ _ کجا داري مد ري
شتد  سایه سرم و به پ شد...  شین از باش کنده  شت و ما پاش و روي گاز گذا

تکیه دادم و بعد انرژیم ته کشففید... چشففمام سففیاهد مد رفت... حسففد بین 
شته  شته بودیم که من ک سر گذا شت  شتم... زند رو پ شیاري دا شد و هو بیهو

 بودمش... من آدم کشته بودم...
========== 

سر دردناکم و تکون بدم...  سایه ستم  شتر کرد... نمد تون شین و بی سرعت ما
 بدنم در اثر تصادف کوفته شده بود... ناله اي کردم و گفتم:
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 خوام برم پیش بابام. مد
 لمخند کمرنگد زد و گفت: سایه

 بابات چد کار مد تونه برات بکنه؟ آدم کشتد... بابات؟
 بغضم و فرو دادم و گفتم: دوباره روي گونه هام ریخت. اشکام

به زنه نمد  تو قت  گه اون نمود من هی  و تاده بودي... ا یه رو فرسفف اون موتور
 زدم... شاهدم دارم... مردم دیدند.

 سر تکون داد و گفت: سایه
... ولد مد دوند اولین چیزي که توي دادگاه ازت مد پرسن چیه؟ اینه که خب

سابقه ي خراب  شدن گواهینامه ت براي با توبه به این که به  رانندگیت و باطش 
 چد توي وهله ي اول پشت فرمون نشسته بودي؟

شت  سرم صال نماید پ ست مد گفت... من ا سمت پنجره چرخوندم... را و به 
 فرمون مد نشستم... آهسته گفتم:

 این که تو منو ترسونده بودي. براي
 خندید و گفت: سایه
کسففد براي این حرفات توي دادگاه ارزش سففالته دختر؟ واقعا فکر کردي  چند

 قايش مد شه؟ فکر مد کند قانون به احساس ترس تو اهمیتد مد ده؟
 و با دست گرفتم و با صداید که به زور در مد اومد گفتم: سرم

 خالف کار بودن تو که مد ده. به
 ابرو باال انداخت و گفت: سایه

مد ده ولد سففر بفتمون با هم باالي دار مد ره... اون وقت بابا بونت  اهمیت
 چه احساسد بهش دست مد ده؟ هان؟



دونستم االن یه سري بمله ردیم مد کنه که با احساساتم بازي کنه... مد  مد
دونسففتم مد گه که مامانت چه احسففاسففد پیدا مد کنه... بابات چد فکر مد 

 .. و ...کنه... خانواده ت و اذیت نکن.
به پهناي صورتم اشن مد ریختم ولد تسلیم نمد شدم... مد دونستم  داشتم

شاید بابام مد تونست  اگه باهاش برم از چاله در مد یام و توي چاه مد افتم... 
بد گ*ن*ا*هیم و ثابت کنه... هرچند که حق با سفففایه بود... من در وهله ي 

شدم و رانندگ شین مد  سوار ما صال نماید  سال حمس  چندد مد کردم... اول ا
بهم مد خورد؟ یه سال؟... دو سال؟... پنج سال؟... ده سال؟ نمد خواستم به 
خانواده م فکر کنم... مد دونسففتم اگه شففروع به فکر کردن در مورد اونا کنم 
خودم و تسففلیم سفففایه مد کنم... یاد حرف رادمان افتادم که مد گفت نقطه 

ضففعفم و رو کرده  نقطههمون بار اول ضففعم دسففت سففایه نده... من احمق 
بودم... گفته بودم که گواهینامه م باطش شده... چشمام و بستم... باید چد کار 
مد کردم؟ فقط یه چیز و خوب مد دونسفتم... نماید برم... نماید با سفایه همراه 

 بشم...
 و باال اوردم و گفتم: سرم
 و همین کنار پیاده کن. من

 خندید و گفت:با صداي بلند  سایه
کردي من راننده تم؟ سوار شدنت یعند این که قمول کردي باهام همکاري  فکر

 کند.
 عصمانیت گفتم: با
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 شدنم یعند این که فقط مد خواستم از اونجا دور بشم. سوار
 سعد کرد با لحند منطقد حرف بزنه. گفت: سایه
 باش... تو آدم کشتد. عاقش

 و داد زدم:و به کم ماشین کوبوندم  پام
باهات  تو یه کار خالف  تهدیدم کرده بودي... ازم دعوت کرده بودي که توي 

 همکاري کنم... یه موتور و فرستاده بودي که تمرکزم و توي رانندگد بهم بزنه...
 پوزخندي زد و گفت: سایه

 و رو کن! مدرکش
 بار من بودم که داشتم پوزخند مد زدم. سر تکون دادم و گفتم: این

 دارم... نگران نماش! مدرکم
 ابرو باال انداخت و گفت: سایه

 بدا؟
محکم توي سففینه مد تخید... هم از ترس و هم از عصففمانیت مد لرزیدم.  قلمم

سایه  صاف بیام در مورد رضا و رادمان بلوي  اون قدرها هم کم عقش نمودم که 
ست. براي  ستم نماید بفهمه بابام چد کاره  ون به همین زبحرف بزنم... مد دون

 بیگر گرفتم و روم و برگردوندم.
 با زیرکد به صورتم نگاه کرد و گفت: سایه
 ! پس مدرکت چیه؟ بلوف زدي یا نمد خواي براي من روش کند؟خب

 ناسزاید بهش گفتم... تو دلم گفتم: زیرلب
 کمکم کن! چد کار کنم؟ خدایا



توي دهنم بود... لرزش دسففتام از وقتد که مابراي رادمان و شففنیده بودم  قلمم
حتد براي یه ثانیه هم قطع نشففده بود... سففعد کردم مغزم و به کار بگیرم. همه 
ي احتماالت و پیش خودم بررسفد کردم. چند لح ه به کارهاید که کرده بودم 

گذاشففته بودم! فکر کردم. ماشففین و کیم و موبایلم و توي صففحنه ي برم با 
حداقش خوبیش به این بود که دست سایه به موبایلم نمد رسید. اصال دوست 
نداشففتم آخرین تماسففم... که تماس با بابا بود... رو چن کنه. اگه مد فهمید 

 بابام کیه کارم تموم بود!
کردم همه ي حرفاید که بابا در مورد باندهاي مختلم و خالفکارها بهم  سعد

شتم کمتر موفق مد زده بود و به ی شتر مد گ اد بیارم... ولد هرچد توي ذهنم بی
شدم. انگار همه ي این اطالعات از ذهنم پر کشیده بود... مغزم فقط به یه چیز 

 فرمان مد داد... به نافرماند!
 به سایه کردم و گفتم: رو
 مد ذاري برم یا از بردنم پشیمون مد شد. یا

 با تعجب گفت: سایه
هنوزم مد خواي سففمج بازي در بیاري؟ بمین! فقط ماییم که مد تونیم  بدا؟

ازت محاف ت کنیم. مد فهمد؟ تو آدم کشففتد! خیلد شففانس بیاري براي ده 
یت بعلد  سففال مد افتد زندان... ما مد تونیم ازت محاف ت کنیم. برات هو

 مونادرست مد کنیم.... نمد ذاریم دست پلیس بهت برسه. در ازاش باید باه
 هم کاري کند.
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بار که مد گفت تو آدم کشتد چشمه ي اشکم از نو مد بوشید... اي کاش  هر
 دیگه تکرارش نمد کرد... دوباره داشتم به گریه مد افتادم... گفتم:

 شماها چد کاره اید؟ آخه
 که کم کم داشت بداخالق مد شد گفت: سایه

 ه!قدر حرف مد زند! مد ریم اونجا خودت مد فهمد دیگ چه
و وارد یه کوچه ي خلوت کرد. چشففمم به یه مرد چهارشففونه و قد بلند  ماشففین

افتاد که وسط کوچه ایستاده بود. سایه ماشین و کنار مرد نگه داشت. مرد سوار 
 شد و پشتم نشست. سایه دوباره به راه افتاد. مرد پرسید:

 شد که همکاري کنه؟ راضد
 به بداخاالقد گفت: سایه

 لیش نیست چد کار کرده!! هنوز حانه
 با همون صداي خشن و بمش گفت: مرد
 خواي بهش فرصت بدي؟ مد

شن؟  قلمم شم منو بک ضد ن صتد؟ نکنه اگه را سینه فرو ریخت... چه فر توي 
 قلمم به تخش در اومد. سایه نگاه خصمانه اي بهم کرد و گفت:

 !نه
 با پریدم و گفتم: از
 چد حرف مد زنید؟ از
ست  یه دفعه مرد از پشفت دسفتمالد رو روي دهنم فشفرد... بیغد زدم و به د

سرم گیج رفت...  هاي مرد چنگ زدم. ماده اي فرار توي دهن و بینیم پیچید... 



دست و پا زدم... با ناخون هام دست مرد و چنگ زدم... چشمام سیاهد رفت 
 و بعد همه با تارین شد...

****** 
شمام سر چ شیدم... و باز کردم. از  شونیم ک ستد به پی شتم مد مردم. د درد دا

متوبه شففدم که روي یه تشففن نازک دراز کشففیده ام... بدنم هنوز کوفته بود. 
خواستم از بام بلند شم که سرم گیج رفت و دوباره روي تشن افتادم. چشمام 
سیاه  شماي  صورت خوند یه زن با چ سته ناله اي کردم... یه دفعه  ستم و آه و ب

به خودم لرزیدم. اشففکام روي صففورتم  باز بلوي چشففمام بون گرفت... 
ریخت... عجب کاري کرده بودم... چطوري مد تونسففتم خودم و تا آخر عمر 
بمخشففم؟ یه چیزي توي وبودم بود که نمد خواسففت قمول کنه اون زن مرده... 

باشفففه...  زندهمرتب بهم امید مد داد... مرتب بهم مد گفت شفففاید اون زن 
شماي بازش ولد... مد  شده بود... بدن بد حرکت و چ ستم که کار تموم  دون

ستم قمول کنم که  شن مد کرد... مرده بود... هرچند که نمد تون همه چیز و رو
 یه آدم به همین راحتد ممکنه بمیره...

شم... وزنم و  به سعد کردم بلند  ستد من کجا بودم؟ دوباره  خودم اومدم... را
بلند شففدم. سففرم گیج رفت. دسففتم و به دیوار  روي دسففتام انداختم و از با

گرفتم... چشمم به زن بووند افتاد که رو به روم روي زمین نشسته بود. پوست 
شت و بیند ش  شماش در شت... چ سلد دا شم هاي ع بود.  پهنکاراملد و چ

پیشففوند بلندي داشففت و یه هد بند مشففکد به سففرش زده بود. سففويد شففرت 
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شلوار بین مشکد پوشی ده بود. کاله سويد شرتش و روي هدبندش مشکد و 
 انداخته بود.

دفعه متوبه اطرافم شفففدم... قلمم توي سففینه فرو ریخت... منو کجا اورده  یه
شیدم و خودم و چن کردم... این از ترس و  سام ک ستد به لما بودند؟ یه دفعه د
دلهره اي ناشففد مد شففد که هر دختري داشففت... این که بهش دسففت درازي 

 ولد نه! انگار من و براي این چیزها نمد خواستند... نکنند...
به در و دیوار خونه اي افتاد که توش بودم. بعضد باها با اسخري شکش  چشمم

ضد  شده بود. دیوارها کثیم بود و بع شته  و بمله هاي مختلم روي دیوار نو
شده بود.  سقم المپ آویزون  ستر از  سته بود. به باي لو باها تار عنکموت ب

ود. کساید روم ب هد به سرم کشیدم... یه سالن با سقم به نسمت کوتاه رو بدست
رو مد دیدم که بدون توبه به من این طرف و اون طرف مد رفتند. زمین موکت 
سرمه اي رنگد داشت و هی  باي اون فرش دیده نمد شد. همه با کفش روي 

 موکت راه مد رفتند.
محکم توي سففینه مد زد... راسففتد راسففتد توي دردسففر افتاده بودم. آب  قلمم

 دهنم و قورت دادم... وحشت زده به این طرف و اون طرف نگاه کردم.
و به سففمت زن بوون چرخوندم. چند ثانیه توي چشففمام زل زد... بعد  سففرم

 سرش و به سمت سالن چرخوند و با صداید تو دماغد داد زد:
 وش اومد.! دختره به هبیا

نفر به سففمتمون چرخیدند... رد نگاه زن و گرفتم... داشففت به مردي نگاه  چند
مد کرد که وسط سالن ایستاده بود و پشتش به ما بود. داشت با یه دختر آهسته 
صحمت مد کرد. با کنجکاوي به مرد نگاه کردم... از همون زاویه هم برایم بد 



. دو طرف سرش دیدماز پشت مد نهایت آشنا بود. موهاي مشکد کوتاهش و 
شت. قد بلند و الغر اندام بود... مطمئن بودم  ست تیره اي دا شیده بود. پو و ترا
سد مد انداخت...  که هی  وقت اونو ندیده بودم ولد تیپ هیکلش من و یاد ک
سد بهم مد گفت که اون مرد خیلد هم  سینه مد زد... یه ح قلمم محکم توي 

 با من غریمه نیست!
که با مرد حرف مد زد سففرش و به نشففونه ي فهمیدن تکون داد و به  دختري

سینه  سم بند اومد... قلمم توي  سمتم چرخید... نف شد... مرد به  سرعت دور 
 فرو ریخت. لرزش دستام برگشت...

شرنگش نگاه کردم... بیند و لب هاي  باورم شم هاي آبد خو شد... به چ نمد 
بود... زیر چشمام سیاه شده بود...  خوش فرمش... ولد... چه قدر عوض شده

ابروي سمت چخش و تیغ انداخته بود. آستین هاي تد شرت مشکد چسمونش 
شتناک مردي با دن صویر وح ستش ت ست را ساعد د  ندوو باال زده بود... روي 

 هاي نیش بلند خال کوبد شده بود.
 فتم:گبه سمتش رفتم... قلمم محکم توي سینه مد زد... تته پته کنان  آهسته
 ... چه... چه ... چه بالید سرت اوردن؟رادمان
زد... لمخندش شیطنت خاصد داشت... چشماش برقد داشت که قمال  لمخند

ندیده بودم... حس مد کردم به یه آدم دیگه تمدیش شففده... آدمد که به سففختد 
مد شففد گفت که زیماسففت... هرچند که از پشففت صففورت تیره ش آثاري از 

 شد... صورتش الغرتر و تیره تر از قمش شده بود. زیماید دیده مد
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سردي داره آدامس مد بوه... نه!...  بلوش شدم که با خون ستادم... متوبه  وای
باور نمد کردم... انگار اصففال از دیدنم شففکه نشففده بود... انگار اصففال نگران 

 نمود... انگار همه چیز زیر سر خودش بود.
 ناباوري گفتم: با

 تو بود؟ ش نقشه ي همه
شیطونش و تحویلم داد... موقع لمخند زدن لمش و به طرف چپ  همون لمخند 

 کج مد کرد و ابروي راستش و یه کم باال مد داد...
توي صففورتم نگاه مد کرد و لمخند مد زد... خون تو رگام به بوش  داشفففت

 اومد. یه دفعه به سمتش حمله کردم. یقه ش و چسمیدم و داد زدم:
ضد شغاعو سر ! آ شتم بهت اعتماد مد کردم... همه ش زیر  ضد! من دا ل عو

 خودت بود! بهم دروغ گفتد! خیلد پستد... خیلد...
و از ساعد چسمید و با قدرت دستام و از یقه ش بدا کرد. ساعد هر دو  دستام

ستام و به دو طرف باز  شار داد. د شت هاي بلندش ف ستم و محکم توي انگ د
شید. به سینه ش خوردم. صورتش و بلو اورد و کرد و من و به سمت خودش ک

 گفت:
 رادمان نیستم... من

قلمم اوج گرفت... محو آبد نگاهش شففدم... نه... او رادمان نمود...  ضففربان
شت.  صداي بم و گیراي رادمان ندا شماهتد به  شدار و زخمیش هی   صداي ک

 توي چشمام زل زد... لمخند شیطونش و تحویلم داد و گفت:
 من بارمانه! اسم



و بلند کردم. چشففمم به مرد بووند افتاد که روي ممش شففاهانه ي طالید  سففرم
رنگد کنار شومینه نشسته بود. مجسمه هاي طالید باالي شومینه با رنگ ممش 
و رنگ قهوه اي سففنگ هاي شففومینه هماهنگد داشفففت. دیوار اتاق با کاغذ 

حیوون  هیفرشد از پوست  دیواري کرم شیکد پوشیده شده بود. پایین پاي مرد
شعله هاي آتیش  ستش بود و به  سکد د شده بود. یه لیوان وی سته پهن  زبون ب
نگاه مد کرد. اتاق کوچین تارین با نور شومینه روشن شده بود. پشت سرم یه 
شت. کنج دیوار یه گرامافون بود که  صندلد زیماید قرار دا میز گرد و چوبد و با 

 بود. روي میزي کوتاه گذاشته شده
کت شففلوار سففرمه اي به تن داشففت. کراوات و بلیزش به رنگ بنفش بود .  مرد

نگاهد به موهاي خوش حالت مشففکیش کردم. چشففم هاي مشففکد خوش 
شد که به خاطر نیارمش. خوب  حالتش توي زاویه ي دیدم نمود ولد دلیش نمد 

سمت خوش قیافه بود. با شت و به ن صورت مردونه اي دا م وریادم مد اومد که 
 نمد شد اون بود که حاال روي اون صندلد نشسته بود.

تن ابزاي  نگاهش تن  با دقت  به صففورتم نگاه کرد...  و از آتیش گرفت و 
صففورتم و بررسففد کرد. نگاهش روي چشففمام ثابت موند. با یه حرکت نرم از 
روي ممش بلند شففد و به سففمتم اومد. دسففتش و بلو اورد و چونه م و گرفت... 

 این طرف و اون طرف چرخوند.سرم و به 
شکد با تاي  در شدند. دامن هاي کوتاه م شد و دو دختر بوون وارد  اتاق باز 

سمت میز  شیده بودند. به  شون و اتو ک شیده بودند. موهاي طالید رنگ قرمز پو
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شروع به چیدن میز  شت.  سرم قرار دا شت  شکلد رفتند که پ چوبد و دایره اي 
 کردند... وقت شام شده بود.

 خندید و گفت: مرد
سففاله که همدیگه رو ندیدیم... باورم نمد شففه این قدر توي این چهار  چهار

سففال عوض شففده باشففد... اون موقع ها صففورتت بچگونه بود... ولد االن... 
 واقعا بذاب شدي... خیلد خوش قیافه تر از سابق شدي.

ش با سمت سرم کرد. به  شت  شاره ي ظریفد به دخترهاي پ شم ا ن وحرکت چ
برگشففتم. داشففتند میز و مد چیدند... تا دیدند که دارم نگاهشففون مد کنم 

 سرشون و پایین انداختند و نگاهشون و ازم گرفتند.
به صورت مرد کردم. اگر بینیش کمد کوچین تر بود صورتش بد عیب  نگاهد

 و نقص مد شد. پوست سفیدش تضاد بالمد با موهاش داشت. بهش گفتم:
شرفت کردي خوب ... یادم مد یاد دنمال این و اون مد دویدي و التماس مد پی

 کردي که یه کار درست و حسابد تر بهت بدن.
 زد و گفت: پوزخندي

ستش و بگو...  بهتر شتند... را ضد ها بودم که بربزه ي هی  کاري رو ندا از بع
 هنوزم همون بوري شش و ولد؟

 و ندادم... لمخندي زد و گفت: بوابش
کجا مونده؟ چه قدر لفتش داده... هی  از این بد خیالد و خونسردیش  داداشت

 خوشم نمد یاد.



شتر  در شد. با گام هاي بلندي که بی شد و بارمان وارد اتاق  همین موقع در باز 
ست محکم توي کمرم زد و  سمتم اومد. با د ست و خیز مد موند به  شمیه ب

 گفت:
 چطوري؟

ضففربه اش یه خورده سففربام با به با شففدم... مرد لمخند معند داري بهم  با
 زد... بارمان دستش و روي شونه م انداخت و گفت:

 ... موضوع چیه؟خب
 سیگاري روشن کرد و گفت: مرد

ست همکاري کنه... براش توضیح دادي که  موضوع ضر نی شت حا اینه که دادا
و ازش مد گیریم و به برم قتش عمد اگه باهامون کار نکنه همه ي حمایتمون 

 اعدام مد شه؟
 شونه باال انداخت و گفت: بارمان

 ... توضیح ندادم.نه
 نیم نگاهد به بارمان کرد... اخم کرد و گفت: مرد

 ... بهتره براش توضیح بدي.خب
نگاهد بهم کرد ولد چیزي نگفت. لمخند زد و شفونه م و فشفرد... نمد  بارمان

از صورتش بکنم... دنمال بارماند مد گشتم که مد شناختم...  تونستم نگاهم و
پیداش نمد کردم... انگار پشففت اون صففورت تیره و چشففم هاي گود رفته گم 

 شده بود...
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گرفته بود... دیگه برام مهم نمود که کجام... چد ازم مد خوان... چه بالید  دلم
م اهمیت مد داد هم سرم مد یاد... حس مد کردم آخرین آدمد که توي دنیا به

شد که بارمان این طور غرق  سرم و پایین انداختم... باورم نمد  از بین رفته... 
شه... با دیدنش همه ي م شه... این طور گم ب شده  رزهايب سته  شک مقاومتم 

شه و مقاومت  سختد مد ک سال ها فکر مد کردم اون داره  بود... همه ي این 
 یکد مثش اونا شده باشه.مد کنه... باورم نمد شد که خودش هم 

 سرش و به سمت مرد چرخوند و گفت: بارمان
 ... حاال باید چد کار کنیم؟خب
 شونه باال انداخت و گفت: مرد

خودت به داداشت حالد مد کند که همکاري کنه و بات و پر کنه یا این که  یا
 مد سخریش به من تا حالیش کنم.... حواست با منه بارمان؟

که داشت دو تا دختر پشت سرمون و دید مد زد سرش و به سمت مرد  بارمان
 برگردوند و گفت:

 ... آهان... باشه... خودم حالیش مد کنم.هان؟
ماش و بمع کرد... مد دونسففتم از دخترهاي  چیند خت و ل ندا به بینیش ا

 موطالید خوشش نمد یاد. رو به مرد کردم و گفتم:
ید نیست که بتوند سرم بیاري و راضیم کند آب از سرم گذشته... هی  بال من

 همکاري کنم.
سمش چد بود ولد  مرد ست. دعا مد کردم یادم بیاد که ا ش دوباره روي ممش ن

که حتد  قدر فرد بد اهمیتد بود  کاري مد کردم اون  با گروه هم که  ماند  ز
 اسمش و نخرسیده بودم.



 ت:از دخترها لیوان مرد و پر کرد. راست ایستاد و گف یکد
 براي دیدنتون اومده... سایه
 لمخندي زد و گفت: مرد
مد... خیلد دوسفففت داشففتم  چه پاي خودش او با  که خودش  خوب شفففد 

 بمینمش...
سر تکون داد. منم دوست داشتم سایه رو بمینم... دوست داشتم گردنش  دختر

و بشففکنم... دختره ي عفریته! برام پاپوش درسفففت کرده بود... اونم قتش! قتش 
مد... قتلد که پشففتش یه خروار مدرک و شففاهدم بود... خیلد خوب به یاد ع

داشتم که همیشه توي این کار مهارت خاصد داشت. انگار ساخته شده بود تا 
 آدم بکشه و ردپاید از خودش نذاره.

شت کردم. فکم  در ستام و م شد. بد اختیار د سایه وارد اتاق تارین  شد و  باز 
شد و دندونام و ر شمم و ازش گرفتم. منقمض  شار دادم... با نفرت چ وي هم ف

شماش و  ستاده بود و چ سینه ای ست به  سمت بارمان چرخوندم که د سرم و به 
. ترسففیدمتنگ کرده بود. همون برقد رو توي نگاهش مد دیدم که ازش مد 

لماش و روي هم فشففار مد داد و به وضففوح بلند شففدن صففداي نفسففاشففو مد 
 داشتیم... نفرت تا سر حد مرگ!شنیدم. یه حس مشترک 

یش من و بارمان داد. سففرش و باال گرفت و بلوي مرد  سفففایه پوزخندي تحو
 ایستاد و گفت:

 دو تا کار و تموم کردم. هر
 سر تکون داد و گفت: مرد
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 دونم... مد
 و توي هم گره کرد و گفت: انگشتاش

 ... اسم دختري که اوردیش چیه؟خب
 شونه باال انداخت و گفت: سایه
 نخرسیدم. ازش

 پوزخند زد. سایه چشم غره اي بهش رفت و گفت: بارمان
 کار دیگه اي هم بز مسخره کردن بلدي؟ تو

 با لحن کوبنده اي گفت: بارمان
 چد؟ تو کار دیگه اي بز گند زدن بلدي؟ تو

 با خشونت داد زد: مرد
 !بسه

 به سایه کرد و گفت: رو
 آمارش و در اورده... اسمش ترالنه... ترالن تابین! رویا
سیده  قلمم سایه به اونم ر ست  سینه فرو ریخت... کجا اورده بودنش؟ د توي 

بود؟ باهاش چد کار کرده بودند؟ تونسففته بود به باباش خمر بده؟ قلمم محکم 
صورتم نذاره.  شونه اي توي  شگفتد و بهتم ن سعد کردم  سینه مد تخید.  توي 

 و توي دهنم احساس مد کردم.قلمم 
 گفت: مرد

 قاضیه... باباش
 ! همه ي درات و روم نمند... یه وقت بالید سر باباي دختره نیارن!خدایا

 ادامه داد: مرد



 مد کند ارسالن تابین نمد تونه دخترش و تمريه کنه؟ فکر
 :از صورت سایه پرید. یه قدم به سمت عقب برداشت و تته پته کنان گفت رنگ

 ... من... من... نمد دونستم...من
 داد زد: مرد

 که نمد دونستد! احمق! قملش نرفتد آمارش و در بیاري؟ معلومه
 با صداید لرزون گفت: سایه
 کنید فکرشم نمد کردم که باباش آدم خاصد باشه. باور
 با صداي بلندي گفت: مرد
بهت مهلت داده بودم که گندهاید که زدي و بمران کند... نه این که همه  من

 مون و بندازي توي دردسر... مد دوند چیه سایه؟ مواد مغزت و از بین برده...
 به التماس افتاد... اشکاش روي صورتش ریخت و گفت: سایه

... باور کنید من به درد مد خورم... مهلتد که بهم داده بودید کم بود... آخه نه
یدا کنم؟... بمران  به درد بخوره رو پ یه نفر که  یه هفته چطور ممکن بود  توي 
مد کنم... قسم مد خورم که بمران کنم... کاري نداره که! دختره رو مد کشیم 

سازي کنیم... خودم این  صحنه  شون مد دیم  رکا... مد تونیم  رو مد کنم... ن
ند و  ند نفر بهش ت*ج*ا*و*ز کرد ناه بردش... چ یابون پ به ب که از ترس 

 کشتنش...
از تعجب گشففاد شففد... قلمم توي سففینه فرو ریخت... دسففت چخم و  چشففمام

محکم روي دسففت راسففتم کوبوندم تا لرزشففش و متوقم کنم ولد فایده اي 
 افتاد.نداشت... دو تا دستم با هم به لرزه 
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 سر تکون داد و محکم گفت: مرد
 نمد ذارم دستت به ترالن بخوره. من
و بارمان نگاهد معند دار بهم کردیم... این حرفش یعند چد؟ هرچد که  من

بود باعث شففد دلم یه کم آروم بگیره... دختره ي بدبخت! عجب شففانس بدي 
 ود.داشت. همه ش تقصیر من بود. نحسد من اونو هم گرفتار کرده ب

 خودش و به پاي مرد انداخت و گفت: سایه
 درستش مد کنم... خواهش مد کنم... یه بار دیگه بهم فرصت بدید. من
مد زد و مد دیدم که از ترس مد لرزه... حقش بود... دلم خنن شفففد. با  زار

 نفرت نگاهم و ازش گرفتم. مرد با لگدي اونو کنار زد و گفت:
درد نمد خوري. مغزت دیگه کار نمد کنه...  بهم نزن آشففغال! دیگه به دسففت

 بدبوري معتاد شدي...
 بیغ زد: سایه
 مد کنم.... قول مد دم ترک کنم. ترک
 با سر به دو دختر اشاره کرد که از اتاق بیرون برن. رو به بارمان کرد و گفت: مرد

 رو سخردم دست تو... خودت حسابش و برس. سایه
وحشت به بارمان نگاه کردم. برقد رو توي چشماش مد دیدم که برام غریب  با

ست.  ش شیطنت آمیز روي لمش ن شوم از بنس بنون... لمخندي  نمود... برقد 
 دستش و پشت شلوارش برد و اسلحه اي بیرون کشید. زیرلب گفتم:

 ... خواهش مد کنم...بارمان
 پوزخندي زد و گفت: بارمان

 خششه توي انتقام نیست؟ آره؟که توي ب ل*ذ*تد



 دست توي پیشونیم زد و گفت: با
ست... دنیاي واقعد... احمق ست. اینجا دنیا شب بچه ها صه هاي  ! اینا مال ق

 دیگه قصه نیست.
شید. بارمان چنگد به موهاي  به شت ک سایه بیغد از وح سایه رفت.  سمت 

 یه بیغ زد:سایه زد. اونو با موهاش بلند کرد و به دیوار کوبوند. سا
 ... خواهش مد کنم... قسمت مد دم... تو رو بون مادرت...بارمان
 فریاد زد: بارمان

 مامان منو نیار ! اسم
صورتش از  صورتش سایه که عین بید مد لرزید و  شده بود.  شه  تیره تر از همی

 اشن خیس شده بود با صداید بیغ بیغد گفت:
ار و بکنم... تو رو بون رادمان... تو کرده بودن... نمد خواسففتم اون ک مجمورم
 رو خدا!

دسففت راسففتش و باال اورد. سففایه بیغ گوش خراشففد کشففید. سففرم و  بارمان
چرخوندم. صفداي شفلین گلوله توي فضفا پیچید... بیغ گوش خراش سفایه 
سمتش چرخوندم. بارمان  سرم و بد اختیار به  شه.  سوت بک شد گوشم  باعث 

 با خونسردي گفت:تیر و توي زانوش زده بود... 
 به خاطر رادمان... این

 رو کمد باال اورد... با صداي بلندي گفتم: اسلحه
 تمومش کن... بارمان
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نگاهم نکرد. شکم سایه رو نشونه گرفت و شلین کرد... بیغ سایه حالم  حتد
و بهم مد زد... چند قدم به سففمت عقب برداشففتم... حالت تهوع بهم دسففت 

 داده بود. بارمان گفت:
 به خاطر مادرم... این
ضعم کرده بود... نگاهد به بارمان  سر سایه از درد  شونه گرفت...  سایه رو ن

 کردم و داد زدم:
 کن... ولش

 توي چشماي سایه زل زد و گفت: بارمان
 به خاطر آرمان. اینم

 کرد... نفسم توي سینه حمس شد... بسد سایه روي زمین افتاد... شلین
****** 

ون مشکد نشستیم. از سردرد داشتم مد مردم... حالم بد بود... سال ها  توي
ولد وقتد باهاش رو به رو  بود که آرزو مد کردم مرگ سففایه رو به چشففم بمینم

شفففدم فهمیدم که تحملش و ندارم... تحمش این چیزهاید که بارمان با خیال 
 راحت و خونسردي از کنارشون مد گذشت و نداشتم...

 و توي دستام گرفتم. بارمان دستش و روي شونه م گذاشت و گفت: سرم
 هنوز هم همون طوري لطیفد؟ تو

 و بلند کردم و گفتم: سرم
دوند از چد مد ترسففم؟ از این که اون قدر عوض شففده باشففد که نتونم  مد

 باهاش کنار بیام.
 سرش و پایین انداخت و گفت: بارمان



 مد دوند که من براي چد مجمور شدم این راه و برم... تو
 زدم و گفتم: پوزخندي

 دونستم... دیگه نمد دونم. مد
 شونه م و فشرد و گفت: بارمان

چاره اي دونم از  مد که  چد حرف مد زند... مد فهمم... خودت مد دوند 
نداشففتم. من به خاطر شففماها این کار و کردم... به خاطر تو... رادمان! نگام 

 کن... من به خاطر تو این راه و اومدم...
 چشماش نگاه کردم و گفتم: به
 شدي مثش خودشون... این دیگه بحث ابمار نموده... بحث انتخاب بوده. تو

 روش و برگردوند. دستش و از روي شونه م پایین انداختم و گفتم: بارمان
 چد مد کشد؟ شیشه؟... حشیش؟... کوک؟... حاال

 آهسته گفت: بارمان
 ...هرويین

ستام یخ زده... هرويین  سرم ساس مد کردم د ستم گرفتم... اح و دوباره توي د
مصففرف مد کرد... باورم نمد شففد... با خودش چد کار کرده بود؟ اون واقعا 
سردي هاش عجیب  شر و با انرژي که خون شیطون و  برادرم بود؟ همون بارمان 

ی نار  ندش بود... حس مد کردم ک مان جار  هاي انف یت  مان مه غ هتر از عصفف ری
نشففسففتم... حس مد کردم گم شففدم... بدون اون منم هی  بودم... یاد مامانم 
افتادم که همیشه نگران سیگار کشیدن هاي او بود... کجا بود که بمینه بارمان از 

 سیگار به هرويین رسیده بود.
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ید دیدنش زندگد کرده بودم... فکر مد کردم داره  همه به ام ها  ي این سفففال 
شه...  شم نمد کردم سختد مد ک مطمئن بودم داره ممارزه مد کنه... حتد فکر

 این قدر راحت تسلیم بشه...
 گفت: بارمان
ضاوت نکن... رادمان ... خیلد چیزها اتفاق افتاده که ازش خمر نداري...زود ق

 ولد یه چیزي و بدون...
 چشمام زل زد و گفت: توي
 ه مد شه.کاري که بهت بگن و نکند آخر و عاقمتت مثش سای اگه

 ناباوري بهش نگاه کردم و گفتم: با
 قرار بود من و از این مابرا دور نگه داري. تو

 سرش و پایین انداخت... آهسته گفت: بارمان
 ...نتونستم

 نگاهم کرد و گفت: زیرچشمد
سابقم و ادامه بدم... مد  تالشم و کردم. باور کن... ولد... دیگه نمد تونم کار 

 بیند که! با این سر و وضع...
سر  حرفش صورتش کردم... نمد دونم چه بالید  صفه رها کرد. نگاهد به  و ن

ابروش اومده بود... تیغ زده بود یا شکسته بود؟ زیر چشم هاي آبد رنگش سیاه 
و پوسففتش تیره شففده بود. موهاي مشففکد خوش شففده بود... صففورتش الغر 

یده بود... هن تاه کرده بود و دو طرف سففرش و تراشفف تاه کو  وزمحالتش و کو
شیطنت خاصد توي حرکات و حاالت صورتش بود... همین شیطنت ها بهش 
ست مد گفت... دیگه نمد  شدم... را صورتش دقیق  بذابیت مد داد... توي 



سابقش و ادامه بده...  ست کار  صورتش و تخریب کرده تون انگار مواد زیماید 
ه دیگ نکهبود... پس براي همین پاي من به مابرا باز شفففده بود... به خاطر ای

بارمان تواناید هاي سففابقش و نداشففت... به راحتد مد شففد با نگاه کردن به 
شت که منو  سد دا صورتش تشخیص داد که معتاده... نمد دونم بارمان چه ح

تار مد  کاري کرده بود؟ این طور گرف هاشففون هم با نده بود؟  ید... شففرم د
که حس مد کردم هیچد ازش نمد د بار بود  حال بود؟ اولین  ... ونمخوشفف

که  قدر ازم دور شفففده بود  بدنیم اون  یه روح در دو  که مطمئن بودم  پسففري 
 احساس مد کردم هی  وقت نمد شناختمش...

شتام نگاه کردم... همون طور که  آهد سرم و پایین انداختم و به انگ شیدم...  ک
شت چد  شد... االن دا شیده  سمت ترالن ک شون بازي مد کردم فکرم به  باها
کار مد کرد؟ اگه اون مرد ازش دفاع نمد کرد و سایه نقشه ش و عملد مد کرد 

 چد؟... تو دلم گفتم:
کردم این طور نمد شد... اون بنده ي خدا فاصله م و با اطرافیانم حفظ مد  اگه

رو هم گرفتار کردم. خدا کنه به باباش خمر داده باشففه... اگه نه... دیگه امیدي 
 به نجاتمون نیست...

ست  نیم سته بود کردم... مد دیدم که لرزش د ش نگاهد به غریمه اي که کنارم ن
.. د کشففید.پیدا کرده... عصففمد به ن ر مد رسففید... مرتب بینیش و باال م

 پوزخندي زدم... انگار وقتش شده بود که مصرف کنه.
لح ه به لح ه عصففمد تر مد شففد.. پاشففو با حالتد عصففمد تکون مد  بارمان

سمت تاب مد داد... آب ریزش بیند پیدا  سمت و اون  داد... خودش و به این 
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کرده بود. از عصمانیت هاش مد ترسیدم... مد دونستم به راحتد عصماند نمد 
شه ولد وقتد عصمد بشه مثش بابا منفجر مد شه. سکوت کرده بودم... اگه مد 

 خواستم با خودم روراست باشم باید اعتراف مد کردم که ازش مد ترسیدم.
خیلد زودتر از اون چیزي که توقع داشففتم به مقر گروه رسففیدم.  خوشففمختانه

ختمون قدیمد بارمان در ون و باز کرد و از ماشفین پیاده شفد. به سفمت یه سفا
رفتیم. در سفففید زنگار گرفته اي داشففت. بارمان در زد و بعد از چند دقیقه یه 

شکوکدپیرزن خمیده با موهاي حناید و بیند عقابد در و باز کر  . زن نگاهد م
 به ما کرد. بارمان با بد صمري گفت:

 کنار دیگه! نمد شناسد منو؟ برو
د به چادر گلگلد و خال گوشتد چنگد به عصاش زد و کنار رفت. نگاه پیرزن

روي صورتش کردم. چشم هاي مشکد و صورتد چروکیده داشت.... او براي 
 چد با این سن و سال با این ها همکاري مد کرد؟

سفره مد موند. بارمان پرده رو با  بلوي شمیه  شتر  در پرده اي آویزون بود که بی
 یرزمین برسه. یه حیاطخشونت کنار زد... انگار عجله داشت که سریع تر به ز

بزرگ با درخت هاي قدیمد و بلند و حوضففد بزرگ رو به رویم بود. نزدین 
ساختمون دو تا تخت کنار هم گذاشته شده بودند و روشون فرش کشیده شده 
بود. یه پلکان با نرده هاي سفففید به ایون خونه مد رسففید. کنار حوض چند 

حیاط یه قفس خالد بود که گلدون گذاشففته شففده بود و یه گوشففه ي دیگه ي 
 احتماال قمال توش مرغ و بوبه نگه مد داشتند.

به سففمت زیرزمین رفت. دنمالش راه افتادم. قمش از این که از پله هاي  بارمان
زیرزمین پایین برم چشففمم به دو مرد افتاد که پرده ها رو کمد کنار زده بودند و 



. مد دونستم اونجا نگهمان از پشت شیشه ي پنجره ي خونه نگاهم مد کردند..
 داریم ولد نمد دونستم چند تا...

سنگد پایین رفتیم. بارمان کلید انداخت و قفش در فلزي  از پله هاي کم عرض 
 رو باز کرد. پشت سرش وارد زیرزمین شدم.

زیرزمین نسمتا کوتاه بود و از اون المپ آویزون شده بود. روي دیوارهاي  سقم
س ستري و کثیم با ا سرمه اي خاک شیده بودند. موکت کم اتاق  شد ک خري نقا

سته بود.  ضد با تار عنکموت ب سته بود و بع ش رنگ بود. گرد و خاک همه با ن
یه طرف زیرزمین چهار تا اتاق بود و یه طرف دیگه ش حموم و دسففت شففوید 
قرار داشت. برخالف چند ساعت پیش که اونجا رو ترک کرده بودم خلوت بود. 

یب و غریمد داشت... دیوارها بد حساب و کتاب بلو عقب اونجا طراحد عج
رفته بودند و فضاهاي اتاق مانندي به وبود اومده بود. چند تا تشن این طرف 

دل و روده ش بیرون  هو اون طرف سفففالن پهن شفففده بود. یه کیس کامخیوتر ک
ریخته شففده بود وسففط سففالن افتاده بود. همه با پر از آشففغال چیخس ر کاغذ 

 ی  و کاغذ هاي مچاله شده بود.ساندو
 رو بهم کرد و گفت: بارمان

 این زنه مد یاد برات غذا مد یاره... منم مد رم لماسم و عوض کنم. االن
 تکون دادم... مد خواست بره لماس عوض کنه!!!! سر

کردم و یه گوشه روي زمین نشستم... ذهنم درگیر چند مسئله ي مختلم  پوفد
شده بود... آینده ي خودم... وضعیت خانواده م... اعتیاد بارمان... مرد آشناید 

 که دیده بودم و اسمش و یادم نمد اومد... مرگ سایه... و ترالن...
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 او کجا بود؟ راستد
اتاقد که درش بسته بود باید بود که  با بلند شدم و به سمت اتاق ها رفتم. از

بارمان داشففت لماس عوض مد کرد! توي یه اتاق دو پسففر بوون روي تخت 
شده  صندلد چیده  هاي چوبد خوابیده بودند... توي اتاق دیگه یه میز و چند 

ونها داشتند با ا ربود و چند کامخیوتر این طرف و اون طرف قرار داشت و چند نف
اتاق آخر نیمه باز بود. تقد به در زدم. چند ثانیه بعد در باز کار مد کردند... در 

شکد در و باز کرده بود. نگاهد به  شرت م سويد  شد. یه زن بوون با هدبند و 
صداي تو دماغیش  سلیش کردم. زن با  شم هاي ع صاف کاراملد و چ ست  پو

 گفت:
 مد خواي؟ برو تو اتاق بارمان. چد

شم نیومد از ستم م*س*تقیما از ترالن  لحن طلب کارانه ش خو ولد نمد خوا
حرف بزنم. یه قدم به سففمت عقب برداشففتم و قمش از این که دهنم و باز کنم و 
حرف بزنم چشمم به ترالن افتاد. یه متر عقب تر از زن ایستاده بود. با دیدن من 

 سرباش با به با شد...
لد تماطیم.. وشد حرفد بهش بزنم. نمد خواستم کسد بفهمه با هم در ار نمد

شتم با او... به عنوان  ست دا شد. دو سالمه خیالم تخت  همین که دیدم ظاهرا 
صحمت  ستم به اندازه ي خودم پاک و بد گ*ن*ا*هه ...  سد که مد دون تنها ک

سب مد موندم... بهتر بود که کسد  تماط ما ار ازکنم. باید منت ر یه فرصت منا
 خمردار نشه.

 و پایین انداختم و به زن گفتم: سرم
 مد خواستم بمینم چه خمره. فقط



سمت اتاق بارمان رفتم... دستم و به سمت دستگیره دراز کردم... دستم توي  به
ستم و پایین انداختم.  ستم بارمان و اون طوري بمینم... د هوا موند... نمد خوا

م که چشمم و بست یه گوشه ي سالن نشستم و سرم و روي زانوم گذاشتم. همین
کردم... یه لح ه  ازتصویر سایه بلوي چشمم بون گرفت... سریع چشمم و ب

صففداي شففلین اسففلحه ي بارمان توي گوشففم پیچید... دسففتد به صففورتم 
 کشیدم... شهرام و چه بوري کشته بودند؟

باید همه ي اینا رو تحمش مد کردم؟ این بازي کد تموم مد شففد؟ چد  چطور
تا کجا مد تونستم پیش برم؟ دوست نداشتم تسلیم خواسته  ازم مد خواستند؟

سایه رو به  سیدم... مرگ  شم ولد مثش هر آدم دیگه اي از مرگ مد تر شون ب ها
چشم دیده بودم... اگه بارمان این طور بود بقیه چطور بودند؟ نمد تونستم دلم 

م و خوش کنم که بارمان ازم دفاع مد کنه و نمد ذاره منو بکشففند... تصففمی
سم بود  سم... از برادري که یه روز نزدین ترین ک شنا شتم بارمان و از اول ب دا

 فقط لمخند معروفش و برق چشماش باقد مونده بود...
سریع  یه شدند.  ساله وارد زیرزمین  ربع بعد پیرزن به همراه زند حدودا چهش 

سنه  شامم خورد تازه فهمیدم چه قدر گر م. اسفره پهن کردند. بوي غذا که به م
سرم و رو زمین بذارم و از  شتم  ست دا شتم غذا بخورم... دو ست ندا صال دو ا

د ... به فکرم رسینیازاششر این بالها به خواب پناه بمرم... ولد خب... آدمه و 
که اعتصفففاب غذا بکنم... کم مونده بود از این فکر خنده م بگیره... اون وقت 

 این آدما ولم مد کردند؟
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ي ذهنم زده شد... اگه منم بذابیت ظاهریم و از دست مد دفعه برقه اي تو یه
شتند... ولد.. اون وقت منو  سرم برمد دا ست از  شاید اون وقت د دادم چد؟ 
مد کشففتند یا ولم مد کردند؟ مشففکش این بود که چند نفرشففون و به چهره مد 
شم و اون وقت همه چد رو  شم دادگاهد مد  ستند اگه آزاد ب شناختم. مد دون

 سایه و گروه لو مد دم... نه! این بار دیگه راهد براي خروج نداشتم... در مورد
اتاق ها یکد یکد باز شد. دختري با موهاي طالید و چشم هاي سمز که به  در

طرز حیرت انگیزي زیما بود از اتاقد که میز و صندلد داشت بیرون اومد. تابد 
شنگ آرایش ک سفره رفت. خیلد ق سمت  رده بود و بذاب به موهاش داد و به 

ت. نیسفف یشبود... مد دونسففتم حضففورش توي اون بمع بد ارتماط با زیمای
پشفففت سففرش یه مرد چهارشففونه و قدبلند از اتاق خارج شفففد... سففریع 
شناختمش... هموند بود که با سایه دیده بودمش... یه پسر ریزه میزه با موهاي 

 ون اومد.قرمز و صورت کن مکد هم آخرین کسد بود که از اتاق بیر
سر سفره نشستند و در حالد که نگاه هاي مشکوکد به من مد کردند  همشون

 مشغول غذا خوردن شدند.
اتاق بارمان و ترالن هم زمان باز شففد. دختري که هدبند سففرش بود از اتاق  در

 بیرون اومد. رو به بارمان که دوباره سرحال شده بود گفت:
 نمد خوره. غذا

 با بد خیالد شونه باال انداخت و گفت: بارمان
ساب کار  خب سنگد نمد میره که! از فردا ح شب غذا نخوره از گر نخوره! یه 

 دستش مد یاد...



که کمتر از دو  نگاهد بهم کرد و چشففمکد زد. انگار خیلد خوشففحال بود 
سففاعت پیش آدم کشففته بود. از یه طرف گرسففنگد بهم فشففار مد اورد و از یه 

ق نه چیزي رو توي طرف اون  عده م بتو که مطمئن نمودم م در عصففمد بودم 
 خودش نگه داره. از سردرد داشتم مد مردم.

 رو به دختر مو طالید کرد و گفت: بارمان
 تا بشقاب غذا بکش بیار توي اتاق من. دو

 با بد میلد قاشقش و توي بشقابش انداخت. یه دفعه بارمان داد زد: دختر
 باش. زود

با پرید. سریع دو تا بشقاب برداشت. بارمان با دست بهم اشاره کرد از  دختر
که به اتاقش برم. تربیح مد دادم از اونجا دور بشم. بلند شدم و به سمت اتاق 

 رفتم.
تخت چوبد با مالفه ي مچاله شده و پتوي گلوله شده کنار دیوار بود. یه میز  یه

تاق سففه در چهاري بود که سففقفش کامخیوتر و یه دراور از وسففایش اتاق بودند. ا
کوتاه بود و روي دیوار تصویري مشابه خال کوبد بارمان با اسخري نقاشد شده 

 !نبود. پوزخند زدم... اینم محش فرمان دهد بارما
 تخت نشستم و بد اختیار گفتم: روي

 توي خواب با بالش کشتد مد گیري؟ هنوزم
سیند غذا رو  بارمان شد و  ست. دختر موطالید وارد  ش خندید و روي زمین ن

 روي زمین گذاشت. بارمان بهش گفت:
 و پشت سرت بمند. در
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 اطاعت کرد. همین که در بسته شد گفتم: دختر
 این که ريیس اینجا توید. مثش

 چند قاشق از خورشت کرفسد که توي بشقاب بود خورد و گفت: بارمان
خش و چش هم زیردستمن... این دختره کارش مثش تو ِا. فقط اون  .. یه مشتآره

پول مد گیره و کار مد کنه ولد تو فعال داري سنگ بلوي پامون مد اندازي... 
اسففمش راضففیه سففت... اون یارو گندهه اسففمش رحیمه... از قد و هیکلش 

یوار معلومه چد کاره سفت... اون پسفر کوچولو ِا وحید ِا... تو کار دزدي و از د
باال رفتن و ایناسففت... خیلد به درد بخوره... دیگه کد؟ آهان! رویا ! رویا باید 
برات بالب باشففه... تنها کسففیه که دیدم توي کامخیوتر این طوري مخه... هر 

 کاري ازش برمد یاد.... همونیه که هدبند مد زنه.
 دلم گفتم: تو

 که آمار ترالن و در اورد. هموند
 لحند که سعد مد کردم عادي باشه گفتم: با

 که غذا نمد خوره کیه؟ اوند
 براي خودش ماست ریخت و گفت: بارمان
 ترالنه... همون

 :پرسیدم
 کاره ست؟ چد

 خندید و گفت: بارمان
به... االن مثش تو داره ناز مد کنه ... بیا غذات و  شففنیدم رانندگیش خیلد خو

 بخور... با گرسنگد دادن به خودت هیچد حش نمد شه.



شدم و کنار  بوي شروع به خوردن بکنم. بلند  سه م مد کرد که  سو خوب غذا و
 بارمان نشستم. آهسته گفتم:

 براي چد مد خواید؟ راننده
 دستم گذاشت و گفت: بشقاب غذا رو توي بارمان

سایه زیاده روي  ما ستند... االن که فهمیدیم  نمد خوایم... براي ريیس مد خوا
کرده و دختري که خودشففم راضففد نیسففت و توي این کار کشففیده دیگه هیچد 

 مشخص نیست.
 به غذام زد. پشت دستش زدم و گفتم: ناخونکد

 این عادتات و ترک نکردي؟ هنوزم
ستش و تعارف یه تیکه گ بد شت و خورد. ابروي را شقابم بردا شت از توي ب و

 باال داد و گفت:
 بنتلمن و آقاید؟ هنوزم

 زدم و گفتم: پوزخندي
 خیلد الت و الواتد. تو
 ژست خاصد دستد به موهاش کشید و گفت: با
خاطر موهامه؟ یادته همیشه دوست داشتم این طوري درستش کنم و مامان  به

 ابازه نمد داد؟
 و گفتم: خندیدم

 اون قسمتد رو یادمه که مد خواستد موهات و سمز فسفري بکند. بیشتر
 پخ زد زیر خنده و گفت: بارمان
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بون تو شفوخد کرده بودم... بابا چه بدي گرفته بود! مد خواسفت از خونه  به
 بیرونم کنه... یادته کال بابا چه قدر منو از خونه بیرون مد کرد؟

 :گفتم
 میون... مامان چه قدر حرک مد خورد...شب در  یه
لح ه به چشففماي هم زل زدیم... خنده ي روي صففورتمون کم کم محو  یه

سرمون و هم زمان پایین انداختیم  شد... ازش یه لمخند کمرنگ باقد موند... 
و با غذامون ور رفتیم... لمخندمون هم مثش روزهاید که دیگه برنمد گشففت از 

احسففاس سففرما مد کردم... چه قدر خوشففمخت  بین رفت... توي سففینه م
 ... قاشق و توي بشقاب انداختم... من خرابش کرده بودم... من...بودیم

 آهسته گفت: بارمان
 چطوره؟ مامان

خودم کلنجار رفتم... باید بهش مد گفتم که کامال روانش و از دسففت داده؟  با
ستم اگه بگم از  شاکد بودم ولد مد دون ستش  دلم نمد اومد... با این که از د

 درون خورد مد شه... بارمان پرسید:
 قرک مد خوره؟ هنوزم

 کشیدم و گفتم: آهد
 ...آره

 شن دادن رسیده... بارمان گفت:که کار از قرک و دارو گذشته و به  نگفتم
 هنوزم نچسمه؟ سامان

 اختیار لمخند زدم و گفتم: بد
 ...آره



 نیم نگاهد بهم کرد و گفت: بارمان
 چد؟ هنوزم توي کار از خونه بیرون انداختنه؟ بابا

سر بواب مثمت دادم... بارمان که مشخص بود اشتهاش کور شده با غذاش  با
 ور مد رفت... آهسته گفت:

 داشتم که رفتم... دوستتون
و توي بشففقاب انداخت... احسففاس کردم اشففن توي چشففمام بمع  قاشففق

 شده... دستم و روي شونه ش گذاشتم و گفتم:
 دونم... مد

 داید که از بغض مد لرزید گفت:سرش و بیشتر خم کرد و با ص بارمان
ست شه...  دو ستم پات به اینجا باز  سرتون بیارند... نمد خوا شتم بالید  ندا

 ولد...
 و فوت کرد و ساکت شد... شونه ش و فشار دادم و گفتم: نفسش

یارم... فکر نمد کردم توي این  وقتد ین بود شفففاخ در ب مت نزد توي ون دید
 موقعیت بمینمت...

 کرد و گفت:و بلند  سرش
ترسیدم اگه قمول نکند بالید سرت بیارن... همیشه منت ر فرصت بودند...  مد

 خیلد از کساید که پست گرفتن و مد شناختد... نمونه ش همین دانیال.
اسم اون مرد دانیال بود... اسمش به ن رم آشنا مد اومد. انگار قمال شنیده  پس

 بودم که دانیال صداش کنند.
 ادامه داد: بارمان
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فرصففت بودند که دوباره مجمورت کنند همکاري کند. راسففتش... توي  دنمال
شون همکاري کنه و بعد ول کنه بره... باید تا پاي  سد باها شون نمد ره که ک کت
ند هی   ند و گفت یاد منو بهونه کرد کار بمونیم... براي همین اعت مرگ توي این 

 دیگه نمد دروغشونه... راست و دختري حاضر نیست این طوري بهم اعتماد ک
دونم... براي همین فرستادند دنمال تو... راستش وسط یه پروژه ي مهم بودیم... 
شونه  سایه گفت که تو رو بک شدم. دانیال به  سال خیلد تابلو  من توي این یه 
توي این کار... باید باي منو پر کند. هم به خاطر این که شففمیه مند... هم به 

 نمد رسه. بیتتسد به پاي بذاخاطر این که ک
 :گفتم

صدامون خیلد باهم  دختره ستیم...  صش نی شن نمد کنه؟ من و تو کخد برابر ا
 فرق مد کنه.

 گفت: بارمان
 عکسم و دیده... رابطه مون اینترنتد بود. فقط

 تعجب گفتم: با
 مگه چند سالشه؟ اینترنتد؟

 نگاهش و ازم دزدید و گفت: بارمان
 سال. چهارده
به صففورتم کشففیدم... اعصففابم بهم ریخت. معده م تیر کشففید... با  دسففتد

 عصمانیت گفتم:
 بدا مد خواي دختر چهارده ساله رو بکشد؟ تو

 سریع گفت: بارمان



کد گفتم مد خوایم بکشففیمش؟ فقط مد خوایم گروگان بگیریمش براي  من
 این که باباش و مجمور کنیم یه کاري بکنه.

 همون عصمانیت و ناراحتد گفتم: با
 کیه؟ دختر

 بارمان خواست دهنش و باز کنه و حرف بزنه در باز شد. تا
 وارد اتاق شد و گفت: رویا
 خواي با این دختره حرف بزند؟ نمد

 ن  نچد کرد و گفت: بارمان
احسففاس مسففئولیتت منو کشففته! چه قدر نگرانشففد! من هنوز نمد دونم  این

ر دارند... اگه راضففد نشففه که به درد ريیس نمد خوره... راضففد باهاش چد کا
 کردنش هم کار من نیست. فردا یه کاري براش مد کنم.

 شونه باال انداخت و گفت: رویا
 کنم تو بهتر مد توند راضیش کند. فکر

شاره کرد که از اتاق بیرون بره. رو  بارمان سر به رویا ا نیم نگاهد به من کرد. با 
 و گفت:بهم کرد 

 بریم... بیا
 کردم و گفتم: اخم
 براي چد بیام؟ من

 از باش بلند شد و گفت: بارمان
 مد فهمد. خودت
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نداشففتم بلوي اون با ترالن رو به رو شففم. مد دونسففتم بارمان خیلد  دوسففت
شتم بفهمه که ترالن و  ست ندا سات و فکرم و بخونه. دو سا راحت مد تونه اح

 مد شناسم. نمد دونستم تا چه حد مد شه بهش اعتماد کرد.
بام بلند شففدم و دنمال بارمان رفتم. وارد اتاق ترالن شففدیم. ترالن یه گوشففه  از

تاق  روي به دیوار تکیه داده بود. چشففمم و دورتا دور ا زمین نشففسففته بود و 
چرخوندم. دیوارهاش و زمینش نسففمت به اتاق هاي دیگه تمیزتر بود. یه تخت 

ود. تمیز و مرتب ب المشفففابه تخت بارمان توي اتاق بود با این تفاوت که کام
 خ*ته ايمشففخص بود که توي اون اتاق یه دختر زندگد مد کنه نه پسففر شففش*

که روي اون مد  تاق بود  به نسففمت بزرگ توي ا کامخیوتر  یه میز  بارمان!  مثش 
تونستم دو تا کیس و سه تا مانیتور بمینم... احتماال مربوط به کارهاي رویا بود. 

شانس بد من مانیتورها خاموش  شتم بمینم رویا چه تیپ بودنداز  ست دا ... دو
 کاري رو انجام مد ده.

ست. من کنار دیوار  در اتاق بارمان ش ست. روي زمین و بلوي پاي ترالن ن و ب
صال ترالن و نگاه نکنم. بارمان  سعد مد کردم ا سینه زدم.  ست به  ستادم و د ای

 همون طور که به زمین زل زده بود گفت:
شون همکاري کند.  فردا شنهاد مد کنم باها شب مد یان که بمیننت... بهت پی

 و آزاد مد کنند... المته با مرگشون. اینجا آدماید که به درد نخورن
هی  عکس العملد نشون نداد. بارمان با انگشت ضربه اي به گونه ي او  ترالن

 زد و گفت:
 دارم با تو حرف مد زنم ها! کري؟
 سرش و یه کم باال اورد. با صداید گرفته گفت: ترالن



راي و که بشففغلتون چیه؟ براي چه باندي کار مد کنید؟... فقط لطفا نگ شففما
 ایران هورمون کار مد کنید!

 آهسته خندید و گفت: بارمان
 هورمون چیه دیگه؟ ایران

 چپ چپ بهش نگاه کرد. بارمان گفت: ترالن
 مخدر. مواد

 با لحن کوبنده اي گفت: ترالن
ساید همکاري کنم که مد خوان ملت  تو شم با ک ضر مد  فکر مد کند من حا

یش  بدبخت کنند؟ آدم هاید که مد خوان کسفففاید مثش تو رو تحو و معتاد و 
 بامعه بدن؟

ستش و باال انداخت... فن پایینش و کمد بلو داد... فهمیدم  بارمان ابروي را
ش عوض شففد و بهش برخورده. همون طور که انت ار داشففتم لحن حرف زدن

 گفت:
شینت مد کنم و مد  خیلد سوار ما ضافه بزند  داري تند مد ري دختر! حرف ا

به برم قتش تحت تعقیمد! فکرم  ته!  که نرف یادت  یش پلیس مد دمت!  برم تحو
لدیم  نکن خیلد بچه زرنگد! بهتر از اون چیزي که بتوند تصففورش و بکند ب

ن وسففط ضففرر مد کنه چطوري خودمون و مخفد کنیم. اون وقت کسففد که ای
! چند سففال که بیفتد زندون آب خنن بخوري یاد مد گیري بلمش زبوند توید

 نکند و درس اخالق ندي.
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هاي ترالن از وحشت چهار تا شد. یه لح ه نفسم توي سینه حمس شد.  چشم
به برم قتش؟ پس این همون پاپوشد بود که سایه براي اونم درست کرده بود... 

باي برگشففتد براي آدم نمد ذاره... تنها موردي که بدترین  تنها موردي که هی 
سعد مد کنه تا ابد ازش  کنه... برمد که  فرارمجازات و داره... چیزي که آدم 

نه خودش مد تونه بخذیرتش نه بريت مد کنه شففانسففش و براي تمريه شففدن 
 امتحان کنه... تنها کاري که سایه خوب مد تونست انجام بده...

 :گفت بارمان
 ... خورده فرمایشد در مورد مسايش اخالقد نداري؟خب
سففرش و پایین انداخت و چیزي نگفت. بارمان با لحن پیروزمندانه اي  ترالن

 گفت:
ست  پس سرت و پایین بندازي و را سیدي که نمد توند  خودتم به این نتیجه ر

ست توي خیابون بگردي. احتیاج داري که یکد ازت حمایت کنه. اینو بدو  نرا
که هی  کس بهتر از ما نمد تونه این کار رو بکنه. سال هاست که اینجا مخفد 
یت بعلد داریم. بهترین راه براي تو اینه که دسفففت از  موندیم... همه مون هو
ما  به  که تو  غذات و بخوري... االن همون طوري  بازي برداري و بري  چه  ب

 احتیاج داري ما هم بهت احتیاج داریم.
 ترالن نزدین کرد و گفت:و به گوش  سرش
ضافد  ایناید ستند... یه کلمه حرف ا که فردا مد یان بمیننت مثش من مهربون نی

 بزند یه گلوله توي مغزت خالد مد کنند.
 سرش و عقب کشید و آهسته گفت: ترالن

 تربیح مد دم بمیرم ولد بون آدماي دیگه رو توي خطر نندازم. من



 مسخره ش کرد و سوتد کشید. زد زیر خنده و گفت: بارمان
شه اي تحویلم نده... مد دونم به محض این که  از شعارهاي آرماند و کلی این 

بون خودت وسففط بیاد عالم و آدم یادت مد ره... مثش همه ي آدم هاي دیگه 
 که ادعاشون مد شه فداکار و اهش ایثارن...

 باش بلند شد و گفت: از
ستت این رویا با ساب کار د شکم خالد بگیر بخواب... فردا ح شنگ و  هاي ق

 مد یاد.
 به من کرد و گفت: رو

 ... حاال مد رسیم به تو...خب
شه ي پلیدش و در مورد اون دختر  فکر ضیم کنه که نق کردم مد خواد دوباره را

 چهارده ساله ابرا کنم. نیم نگاهد به ترالن انداخت و گفت:
 از کجا مد شناسید؟ دو تا همدیگه رو شما
توي سففینه فرو ریخت... اون از کجا فهمیده بود؟ بارمان با دیدن تغییر  قلمم

اندازه ي مشهود چشم هام پوزخند زد. ترالن سریع سرش و باال اورد. وحشت 
زده بهم نگاه کردیم. نگاه بارمان لح ه به لح ه سردتر مد شد... به چشم هام 

 زل زد و گفت:
 مد زنم... از کجا این دختره رو مد شناسد؟ با تو حرف دارم
و ترالن دوباره بهم نگاه کردیم... باید براش خالد مد بسففتیم... ممکن بود  من

ترالن به باباش گفته باشه. در این صورت بارمان ممکن بود بلوي باباي ترالن 
 و بگیره.
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کردیم...  و ترالن همزمان دهنمون و باز کردیم که چیزي بگیم... بهم نگاه من
شیطونش  سکوت کردیم. بارمان یکد از همون لمخندهاي  ستیم و  دهنمون و ب

 و تحویلمون داد و گفت:
گاهتونم. عاشق  همین هماهنگد هاي ناخودآ

به این  بازم مان چطور متو بار که  چیزي نگفتیم... هی  ن ري در مورد این 
ارتماط شففده نداشففتم... یعند سففایه من و ترالن و با هم دیده بود و گزارش داده 

 بود؟ این طوري براي من خیلد بد مد شد.
بارمان نمد ترسیدم... از چیزي که مد دونست مد ترسیدم. سریع داشتم با  از

ستم بارمان خیلد خودم فکر مد کرد ستش و بگم یا نگم. چون مد دون م که را
نه قسففمت هاید از واقعیت و  یا  راحت تشففخیص مد ده دارم دروغ مد گم 

 حذف کردم و گفتم:
هم توي یه مهموند آشنا شدیم... بعد دیدم سایه دنمالشه... کنجکاو شدم که  با

 بدونم سایه چد کارش داره... همین...
 زل زدم. یه کم چشمش و تنگ کرد و گفت:چشم هاي بارمان  به

 مهموند کد؟ توي
 دادم پاي رضا رو به این مابرا باز نکنم. با خونسردي گفتم: تربیح

 از بچه هاي دانشگاه... یکد
 بفت ابروهاشو باال داد و گفت: بارمان

 کد؟ من یا تو؟ دانشگاه
ست بواب و از تو طوري شمام زل زده بود انگار مد تون شون بخونه... توي چ

از سوالد که پرسیده بود تعجب کردم. یه حسد بهم مد گفت که مابرا رو مد 



دونه فقط مد خواد اسففم رضففا رو نیاره. کم کم ضففربان قلمم داشففت باال مد 
ست مد داد سردیم و از د شتم خون شتم کم مد اوردم... دا سعد مرفت... دا  ...

 تم:کردم همه چیز و با همون لحن آروم پیش بمرم. گف
 ...من

 سرش و کمد به بلو خم کرد و گفت: بارمان
 کد تا حاال رضا دوست دانشگاه تو شده؟ از

بند اومد... چه تالش بد فایده اي... همه چیز و مد دونسففت. بارمان به  زبونم
 سردي گفت:

 کردي... ناامیدم
 به ترالن کرد و گفت: رو

 رضا مد شد؟ کیه
از این که ترالن دهنش و باز کنه و حرف بزنه بارمان شففکلکد در اورد و  قمش

 گفت:
ستش و بگو. یه دروغ دیگه توي این  صمر صمر کن... کجا با این عجله؟ را کن 

 اتاق بشنوم بفتتون و پشیمون مد کنم.
ست  ترالن سر عالمت نفد دادم... بارمان از کجا مد تون نگاهد به من کرد. با 

 وا کیه؟بدونه که آ
 آهسته گفت: ترالن

 داداشمه. دوست
 پوزخندي زد و گفت: بارمان
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کدوم بود؟ همون دختره بود که با هم مد رفتید دم خونه ي رضففا و با  داداشففت
 هم برمد گشتید؟

 چیزي نگفت. خواست سرش و پایین بندازه که یه دفعه بارمان داد زد: ترالن
 و باال کن! سرت
تو دلم دعا مد کردم که بارمان بوش نیاره. مد دونسففتم که از با پرید.  ترالن

 وقتد عصماند مد شه دیوونه مد شه.
 پوفد کرد و گفت: بارمان
 یا خواهرته؟ دوستته

 آهسته گفت: ترالن
 .دوستم
 با لحن کوبنده اي گفت: بارمان

 حتما خواهرته! پس
 م لومانه گفت: ترالن

 و مد گم! راستش
 سرش و به نشانه ي تایید تکون داد و گفت: بارمان

 اولین بار! براي
 و با تاسم این طرف و اون طرف کردم و بعد پایین انداختم. گفتم: سرم
 مدت با سایه ما رو دید مد زدي... مگه نه؟ تمام

 شونه باال انداخت و گفت: بارمان
د شففکه گزارشفففا رو مد خوندم. آدرس خونه ي رضفففا رو که خوندم زیا فقط

 نشدم... انت ار داشتم که سراغش بري.



 کشید و ادامه داد: آهد
یه چیزي رو براي شما دو تا روشن کنم... مد دونم که باهاتون چد کار  بذارید

مد کنند... اول با پاپوش مد کشففنتون اینجا... طوري که متوبه بشففید اینجا 
شید خودتون هم خالف کارید. امروز  براتون یه پناهگاهه... طوري که متوبه ب

با د یرون خداحاف د ب نیايدر واقع روز مرگ شففما توي دنیاي بیرون بوده... 
 بکنید...

کرد. من و ترالن متاثر از زندگد خودمون بودیم... سففکوت کرده بودیم.  مکثد
راسففت مد گفت... یاد شففهرام افتادم... هم ناراحت بودم و هم دلم براي خود 

 بدبختم مد سوخت... بارمان ادامه داد:
 یه کاري مد کنن که خوردتون بکنند... بعد

 اخت و گفت:به ترالن اند نگاهد
این مورد تو موقعیت بدتري نسففمت به رادمان داري. خانوما بیشففتر از آقایون  تو

شون دارید  ست ساید که دو ضربه مد خورن... بعد از اون پاي ک ضیه  توي این ق
وسففط مد یاد... به احتمال زیاد از رضففا شففروع مد کنند... چون با یه تیر دو 

... و بعد اگه راضففد تونغ خانواده هانشففون مد تونند بزنند... بعد مد رن سففرا
 نشدید...

اشاره و انگشت وسطش و بهم چسموند و با دستش شکش یه اسلحه رو  انگشت
شلین گلوله رو  صداي  شت و با دهنش  شقیقه ش گذا ست کرد. اونو کنار  در

 در اورد... دستش و پایین انداخت و ادامه داد:
 شما مردنه... از من گفتن! ادامه مد دیم... پیش مد ریم... ولد سهم ما
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 باال انداخت. به سمت در رفت. قمش از این که در و باز کنه گفت: شونه
سم رادمان و اورد.  ترالن ضایع بازي در اورد و ا لطم کرد و بلوي دوبین آدم 

مطمئن باشید به گوش باالید ها مد رسه... به نفع هممون بود که این موضوع 
 درز پیدا نمد کرد.

باز کرد. بهم اشاره کرد که از اتاق خارج بشم. نگاهد به ترالن کردم... هر و  در
شتیم مقاومت کنیم... و هر  صمیم دا ضطرب بودیم... هر دو ت دو ناراحت و م
سته شدن  شک دو مد دونستیم که مقاومتون یه مرزي داره... یه حدي داره... از 

 اون مرز مد ترسیدیم...
ستراحت کنم. بارمان رفتم. بارمان ب دنمال شش و داد که روي زمین بندازم و ا ال

 سرم و روي بالش گذاشتم. بارمان روي تخت دراز کشید و آهسته گفت:
شون تقریما ته و توي  فردا ستش و بگو... خود ضا را وقتد اینا اومدن در مورد ر

 قضیه رو در اوردن. بد خودي براشون خالد نمند...
 ن اوردم و گفتم:به تقلید از اون صدام و پایی منم

 براي رضا پیش نمد یاد؟ مشکلد
 ساعد دستش و روي پیشونیش گذاشت و گفت: بارمان

 نه... فعال
 راحتد کشیدم... حداقش اون در امان بود... بارمان آهسته گفت: نفس
 به اینا بگو که راضد شدي. فردا

 گفتم: آهسته
 یه دختر چهارده ساله رو گروگان بگیرم؟ که

 به سمتم چرخید و گفت: بارمان



فقط باید بکشونیش به سمت اون باید که مد ن رمونه. بعد چند روز دختره  تو
 رو آزاد مد کنند.

 زدم و گفتم: پوزخندي
وقت تنها چیزي که دختره یادش مد یاد قیافه ي منه... مجمور مد شففم تا  اون

.. مگه فقط همین ابد براشففون کار کنم. این یه شففروعیه که بازگشفففت نداره.
 مورده؟
 گفت: بارمان

 کن بالید سرت مد یارن که مرغ هاي آسمون به حالت زار بزنند. باور
 و توي بالش فرو کردم و گفتم: سرم

االنشففم دارن زار مد زنند... دوسففتم و کشففتید... انداختید گردن من...  همین
 همه ش توي این فکرم که بابا و سامان باید چد کار کنند.

 پنهون کاریم افتادم... سریع اصالحش کردم و گفتم: یاد
 همه بدتر مامان... از

 توي اون موقعیت هم به فکرش بودم... بارمان ول کن نمود: حتد
 خودت پرسیدي من از کجا شروع کردم... چرا به این روز افتادم؟ از

 و روي هم گذاشتم و گفتم: چشمام
 من منفیه بارمان... بواب
پوفد کرد و ناسزاید بهم داد. چشمام و روي هم فشار دادم... خیلد زود  بارمان

راهد برزخ بین خواب و بیداري شدم... از یه طرف نگراند ها دنیا رو داشتم... 
بارمان... ترالن... مرگ شففهرام... مرگ سففایه... تهدیدي غریب الوقوع... آینده 
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که با لماس سفففید زیر  درياي ممهم... و از طرف دیگه کاب*و*س هام... ما
دستگاه شن مد لرزید و ناله مد کرد... پسري که در دنیاید سیاهر با رگه هاي 

 قرمز و آبد که با دو دست توي سرش مد زد...
شمام شده بود و کمرم درد گرفته بود. همون طور  چ شن  و باز کردم. گردنم خ

صداي سته خودم و تکون دادم...  سته خوابم برده بود. آه ش شکمم  ن قار و قور 
 بلند شده بود؟ آخه چرا این قدر در مقابش گرسنگد ضعیم بودم؟

و مالیدم... یهو همه چیز یادم افتاد... وا رفتم و دوباره تکیه م و به دیوار  چشمام
شمام  شته بودم گریه کرده بودم که چ شب اون قدر براي زند که ک دادم... از دی

 باز نمد شد....
... صففد در صففد برادر رادمان بود... از حرف هاي دیشففمش بارمان افتادم یاد

ترسففیده بودم. از خودش زیاد حسففاب نمد بردم... از حرفاش مد ترسففیدم... 
یادم افتاد که چه قدر باهام صمیمد مد شد... خوشم نمد اومد که بهم دست 

 مد زد.
عند اونا ی کردم... یعند بابا به رضففا زنگ زده بود؟ تنها امیدم بابام بود... پوفد

 مد دونستند که بابام قاضیه؟
ستد صال کاري هم بود که از  د شیدم... باید چد کار مد کردم؟ ا صورتم ک به 

دستم بر بیاد؟ روي زمین دراز کشیدم... سرم درد مد کرد... دوست داشتم از 
یا  درد و بدبختد همون با بمیرم. در باز شفففد و اون زند که خودش و بهم رو

 وارد اتاق شد. دستش و توي بیب سويد شرتش کرد و گفت: معرفد کرده بود
 شد اومدي... یه سري اومدن که بمیننت. خوب



دفعه از با پریدم... نکنه هموناید باشففند که بارمان حرفشففون و زده بود؟  یه
راست سر بام نشستم. رویا به چشم هاي من که از تعجب گشاد شده بود زل 

 زد و گفت:
 بگو که راضد شدي... همه مثش بارمان بد خیال نیستنا! بهشون

دوسففت نداشففتم باهاشففون همکاري کنم... یه عمر توي خونه ي پدري  واقعا
زندگد کرده بودم که با تمام قدرتش با این چیزها ممارزه کرده بود... کسففد که 
عمرش و براي این ممارزه گذاشففته بود... حاال چطور مد تونسففتم با کسففاید 

بودم که  آدمداري کنم که یه عمر بدشففون و شففنیده بودم؟ یعند واقعا من همک
حاضر بشم به معتاد کردن مردم کمن کنم؟ اگه به خاطر بون خودم باهاشون 
همکاري مد کردم مد تونسففتم بقیه ي عمرم و با عذاب وبدان بگذرونم؟ یا 
بارمان؟... همون طور بد خیال و خونسففرد... کد مد  مد شفففدم یکد مثش 

 دونست؟ شاید اونم یه روز مثش رادمان بود...
نداشتم خودم و گم کنم... بد هدف و انگیزه بودم ولد براي خالف بد  دوست

انگیزه تر... این طور بار نیومده بودم که خیلد سفففاده زیر بار برم... یاد گرفته 
شم که با یه باد به ای شتم از اون دخترهاید با ست ندا  نبودم مقاومت کنم... دو

شتم مث ست دا شن... دو شیده مد  شب به  شطرف و اون طرف ک حرفد که دی
بارمان زده بودم قوي باشففم و حاضففر بشففم بمیرم ولد همکاري نکنم... ولد 
سخره م کرده بود...  شم بود... یادم افتاد که چه بوري م حرف بارمان توي گو

م از راسففت مد گفت... حرفام شففعار بود... اون گوشففه افتاده بودم و داشففت
گردنم کالفه شده بودم... چطور  وگرسنگد به خودم مد پیچیدم... از درد کمر 
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ادعا مد کردم که حاضففرم مرگ و بخذیرم ولد همکاري نکنم؟ اگه واقعا سففراغ 
خانواده م مد رفتند چد؟ دوست نداشتم توي دردسر بندازمشون... نگرانشون 

ست ست... مد تون شون نی ستم دل توي دل صور بکنم که ببودم... مد دون ابا م ت
 توي دلش مد گه:

بهش مد گفتم چشففم و گوشففش و باز کنه... آخرشففم خودش و توي  همیشففه
 دردسر انداخت... آخرشم با ماشین به یکد زد و کشتش...

صال ستم  ا صال نمد تون صور بکنم که مامان توي چه حالیه... ا ستم ت نمد خوا
بهش فکر بکنم... مرتب تصاویري از صورت خیس از اشکش بلوي چشمم 
مد اومد... بهش فکر که مد کردم گریه م مد گرفت. یاد معین افتادم... حتما 

ته بود و همراهیم  که روز آخر بلوم و نگرف ته بود  بدان گرف  هنکردعذاب و
شتن داده  شم با این رانندگیم یکد و به ک ست مد گفت... من آخر بود... بابا را

 بودم...
 با تعجب گفت: رویا

 چته؟
 و پایین انداختم. رویا بلوي پام نشست و گفت: سرم
این طوري مد کند با خودت؟ بابا برو بهشففون بگو قموله و تمومش کن...  چرا

بار ريیس و ماهد یکد دو این طرف و اون طرف بمري...  فقط مد خوان 
 همین...

 لح ه خونم به بوش اومد و گفتم: یه
 براي همین پاپوش قتش برام درست کردید؟ همین؟

 آهسته گفت: رویا



ستن از این  مد شون همکاري کند... مد خوا ستن مجمورت کنند که باها خوا
 کار به عنوان یه اهرم فشار استفاده کنند... برات نقطه ضعم ساختن...

 زدم و گفتم: پوزخندي
 باید قمول کنم که بفهمن خودمم اینو نقطه ي ضعفمم مد دونم؟ و

 سري تکون داد و گفت: رویا
د یاد... تو از بین مد ري و اینا یکد دیگه رو پیدا وسففط چیزي گیر تو نم این

 مد کنند.
 گفتم: آهسته

 رو خدا بمین کد داره این حرفا رو مد زنه؟ کسد که بزو خودشونه... تو
همین موقع در باز شد... وقتد دیدم بارمان وارد شد فهمیدم که دیگه باید از  در

ستاد. من اتاق بیرون برم... باید مد دیدم که چد کارم دا شد و ای رند. رویا بلند 
 شالم و بلو کشیدم و موهام و تو دادم... بارمان به رویا گفت:

 !بیرون
سرم  رویا ستش و توي بیمش کرد...  بدون هی  حرفد بیرون رفت... بارمان د

پایین بود... داشتم با ریشه هاي شالم ور مد رفتم... قلمم محکم توي سینه مد 
ر ترسففیده بودم؟... چرا این قدر مضففطرب بودم؟ چرا یه زد... براي چد این قد

 کم براي قوي بودن تالش نمد کردم؟
صورتم دیدم... با  سرم سانتد متري  صورت بارمان و توي یه  و بلند کردم... 

سته آخد  شت به دیوار خورد... آه شیدم که از پ سرم و عقب ک سریع  خوردم و 
 گفتم و خودم و بمع و بور کردم.
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 آهسته ترین صداي ممکن گفت: با بارمان
 ي رادمان و داشتد؟ مد گفت که داشتد... شماره
نگفتم... دوسفففت نداشففتم حتد یه کلمه باهاش حرف بزنم... مردک  چیزي

 خالف کار! با اون ابروي شکسته ش!
 با همون صداي آهسته گفت: بارمان

پاپوش قتش درسفففت کردند...  به همه بگو که رادمان بهت خمر داد که براش 
شدي  شین  سوار ما ستد بري به بابات خمر بدي. دلیش این که  سیدي و خوا تر
این بود که سففایه آدرس خونه ت و مد دونسففت. مد ترسففیدي که تو رو هم 

 بیهوش کنند... فهمیدي؟ همین و به همه بگو... به همه! حتد به رویا...
 گفتم: آهسته
 چرا؟

 پوفد کرد و گفت: بارمان
شت... همه ي درها رو روي خودت  شاید ست دا شتر از من دو خدا تو رو بی
 نمند...
 ایستاد... با سر اشاره اي به سالن کرد و گفت: راست

 کارت دارن... بیا
گاه دسففتم به شففالم رفت و مرتمش کردم... دسففتام و  از بام بلند شففدم. ناخودآ

مشت کردم. دنمال بارمان از اتاق خارج شدم...سرم و پایین انداختم و دنمالش 
راه افتادم. نفسففم و آهسففته فوت کردم... سففعد کردم خونسففردیم و حفظ کنم. 

ستاد  ستادم... ان ممنضربان قلمم هر لح ه باالتر مد رفت. بارمان که ای گار ای



سرم  صداید توي  ستم باال بگیرمش... یه  شده بود... نمد تون سنگین  سرم 
 گفت:

 باش... اوند که بهش احتیاج دارن توید... ضعم نشون نده. قوي
شمم به مردي افتاد که بین دو تا  نفس سرم و بلند کردم... چ شیدم و  عمیقد ک

لوار نوک مدادي پوشیده بود... آدم چهار شونه و قوي هیکش نشسته بود. کت ش
شاهد  شسته بود انگار روي تخت پاد صندلد پالستیکد ن با چنان ژستد روي 

 نشسته... توي صورتش دقیق شدم... چه قدر آشنا بود...
صداي  یه شد...  سینه م حمس  سم توي  سینه فرو ریخت... نف دفعه قلمم توي 

 آشناش و شنیدم:
 ...ترالن

 :صداي گرفته اي گفتم با
 ...دانیال
ستم شت کردم... اینجا چد کار مد کرد؟ قلمم توي دهنم بود. یه  د شتر م و بی

نگاه به دور و برم کردم... بارمان با دقت به دانیال زل زده بود... رادمان یه گوشه 
سرش و تا  ستگد و فریاد مد زد... اخم کرده بود و  صورتش خ ستاده بود...  ای

 باید که مد تونست پایین انداخته بود...
یار یه کم به سففمت رادمان رفتم و بهش نزدین شففدم. دانیال با همون اخت بد

 نگاه تیزش دنمالم کرد و گفت:
 پسره خودش االن آخر آدم بدبخته... فکر نکن مد تونه برات کاري بکنه. اون
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ستم  ولد شتري مد کردم... حداقش مد دون ساس امنیت بی من کنار رادمان اح
ثش خو که توي اون بمع م یه  ها کسفف که بر خالف تن ند  نه... هرچ دم مد مو

 برادرش اصال بذبه نداشت ولد به هرحال مرد بود...
 انگشت هاشو توي هم گره کرد و گفت: دانیال
... چند تا راه داري... بهترینش اینه که با ما راه بیاي... اگه بهمون ثابت ترالن

سر راه برت داریم. .. دوستم بشه که به دردمون نمد خوري مجمور مد شیم از 
شار وارد کنم... مثال این که خانواده ت و گروگان  شتر از این بهت ف ندارم که بی
بگیریم و اینا... واقعا ارزشففش و نداره. چون چیزي که زیاده آدماي مثش تو... 
آدماید که با بون و دل کار مد کنند... فقط یه کم به این موضوع فکر کن وقتد 

 نه چه حالد مد شه...بابات بنازه ت و دم خونه ش بمی
توي سففینه فرو ریخت. لمام و بهم فشففردم. باید یه چیزي مد گفتم... ولد  قلمم

شه؟ ایناید که خیلد راحت براي رادمان و من پاپوش درست  چد؟ مد گفتم با
شند...  ستند به همین راحتد من و هم بک شته بودند مد تون کرده بودند و آدم ک

ه حرف هاید ک اونلح ه بیشتر مد شد. پس ترسیده بودم... لرزش دستام هر 
 دیروز زده بودم چد شد؟ تو دلم گفتم:

! چرا من بريتش و ندارم که صاف وایستم و بگم هر کاري دوست دارید خدایا
 بکنید؟

 که با انگشت هاش بازي مد کرد گفت: دانیال
دوند داریم کجا زندگد مد کنیم؟ بامعه مون و مد شففناسففد؟ مد دوند  مد

بابات از دخترهاید که مد دختر ي مثش تو که فراریه چه قدر آسففیب پذیره؟ 



فرسففتنشففون دوبد برات گفته؟ شففاید به درد ما نخوري ولد یه دختر ایروند 
 همیشه اون طرفا به درد مد خوره...

صویر چندش آور به ذهنم  دیگه سري ت شتم با تموم وبود مد لرزیدم... یه  دا
ش س سریع توي ذهنم پ ستم رنگم پریده و کامال هجوم اورد.  ون زدم... مد دون

تابلوِا که چه قدر ترسففیدم... نگاهد به اطرافم کردم... به بز دانیال و آدماش 
سففمت رادمان رفتم...  بهفقط بارمان و رادمان توي سففالن بودند... یه کم دیگه 

 آهسته سرش و باال اورد...
 ادامه داد: دانیال

قتش و کشففت و کشففتار ندارم... همون دوبد بهتره... ... من زیاد رابطه اي با آره
 ن ر تو چیه بارمان؟

 یکد از همون لمخندهاي شیطونشو زد و گفت: بارمان
و بفرسففتن دوبد که دو روزه پسففش مد فرسففتن... اونا دخترهاید رو مد  این

شته  سوء تغذیه دا شن... نه این که مثش این دختره  شگش با شگش م خوان که خو
 باشن.

 پوزخندي زد و روش و از بارمان برگردوند. رادمان زیرلب گفت: الدانی
 آره و تمومش کن... ارزش نداره... بگو

یه کم دلم آروم  انگار ید بودم...  تای یه  منت ر همین حرف بودم... انگار منت ر 
 گرفت... تو دلم گفتم:

 تونم بگم آره و همه چد رو تموم کنم. مد
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اومد... یعند این قدر ضففعیم بودم؟ حتد یه روزم یه لح ه از خودم بدم  ولد
از اومدنم به اونجا نگذشففته بود... یعند این قدر پخه بودم که یه روزه خودم و 
ست مد گفت...  ستم مقاومت کنم؟ دانیال را سلیم کنم؟ ولد تا کجا مد تون ت

... آدم هاید که به شندآدم هاي زیادي هستند که توي رانندگد مهارت داشته با
طر پول و مقام حاضففرند هر کاري بکنند... سففایه به خاطر وقت کمد که خا

 داشت من و انتخاب کرده بود. صادقانه از خودم پرسیدم:
 داره؟ ارزش

 قدر ترسیده بودم که رک و راست به خودم گفتم: اون
 !نه

دونستم کار این باند بدا در مورد مواد مخدره یا نه ولد حرف هاي دانیال  نمد
و در مورد دخترهاي ایروند اون طرف مرز قمول داشففتم... اگه بابام اینجا بود 
چد مد گفت؟ واقعا هی  وقت پیش خودش فکر مد کرد که اي کاش دخترش 

شد با باند مواد مخدر کار کنه و در عوض خودش  ضر نمد  ست ا وحا سیر د
ستم که حتد بابا هم  هاي مردهاي ه*ر*زه ي اون طرف مرز کنه؟... نه! مد دون

 این طوري فکر نمد کرد...
روزنامه هاید افتادم که خونده بودم... یاد داسففتان هاید افتادم که شففنیده  یاد

بودم... داسففتان هاید در مورد دخترهاي که بهشففون ت*ج*ا*و*ز شففده بود... 
چه قدر با خوندن این داسففتان ها گریه کرده بودم... چه  خدا مد دونسففت که

نده  ها دل سففوزو قدر براي اون دختر چه  عا بودمقدر زار زده بودم...  ... واق
تحملش و داشففتم که هر روز از این دسففت به اون دسففت بشففم؟ نمد تونسففتم 



حتد براي یه ثانیه به این موضففوع فکر کنم... همه ي تمرکزم و روي پس زدن 
 ورات گذاشته بودم....این تص
و فرو دادم... نه... نمد تونسففتم... رادمان راسففت مد گفت... حقیقتا  بغضففم

شتم و از بین مد بردم... اگه توي ایران مد  شت... نماید راه بازگ شش و ندا ارز
 موندم شانس بیشتري براي نجات پیدا کردن داشتم.

 کشیدم... تو دلم گفتم: آهد
 این ضعم بمخش...... منو به خاطر خدایا
 گفتم: آهسته

 ...باشه
 لمخندي زد... کمد به سمت بلو خم شد و گفت: دانیال
 چد باشه؟ چد؟
 و یه کم باال بردم و گفتم: صدام

 ... باهاتون همکاري مد کنم.باشه
به خاطر بغض توي گلوم مد لرزید. سففرم و پایین انداختم... از خودم  صففدام

 ضعیم و بدبخت بودم... به خودم گفتم: بدم اومده بود... چه قدر
 دیگه بلوشون گریه نکن... حداقش

صورتم نریزند.  نفس شکام و گرفتم که روي  شیدم و به زور بلوي ا عمیقد ک
شه این  شده بود؟ همی ست  چطور دانیال به اینجا رسیده بود؟ چطور این قدر پ

 ن این طوریه؟شففکلد بود یا تازگد ها عوض شففده بود؟ بابا فهمیده بود که او
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نمد شففد  ورمبراي همین پول نداشففتنش و بهونه کرد و بواب رد بهش داد؟ با
 اون باشه که این حرف ها رو زده باشه... باورم نمد شد...

 لمخندي به بارمان زد و گفت: دانیال
فهمیدي چطوري یه دختر و راضففد مد کنند ؟ شففاید خیلد از دخترها  حاال

که وایستن و بگن من از مرگ نمد ترسم ولد هی   بربزه ي این و داشته باشن
 دختري نیست که بگه از این یه مورد نمد ترسه.

چیزي نگفت. صورتش هی  احساس خاصد رو منعکس نمد کرد. نیم  بارمان
نگاهد به رادمان کردم... نگاهمون توي هم گره خورد. چشففماش و بهم زد... 

... منم یه مقدار آروم تر مد خواسفففت بهم عالمت بده که کار درسففتد کردم
 شدم... واقعا به کسد احتیاج داشتم که به تصمیمم مهر تایید بزنه.

 رو به رادمان کرد و گفت: دانیال
 هنوز سر حرفت هستد؟ تو

چیزي نگفت. دانیال پوزخندي زد و من به این موضوع فکر کردم که چه  رادمان
قدر پوزخندهاش برام آشففناسففت... انگار همیشففه موقع پوزخند زدن یه خورده 
سرش و به سمت عقب مد برد و حرکتد شمیه به تین عصمد با صورتش انجام 

شه این طور مغ ستم همی شناختمش... نمد دون ده یا بو رورمد داد... زیاد نمد 
 نه...

 گفت: دانیال
تصففمیم مد گیرم که چطور راضففیت کنم... مطمئن بودم داداشففت از پس  دارم

راضد کردنت بر نمد یاد... چطوره یادي از اون دوستت بکنیم... اسمش چد 
 بود؟... رضا؟



نفسففش و با صففدا بیرون داد ولد نگاهش و از دانیال نگرفت... دانیال  رادمان
ید. انگار دنمال چیزي مد گشت که بیشتر رادمان و تحت دستد به چونه ش کش

 فشار بذاره... چشماش و یه کم تنگ کرد و گفت:
 مثال مامانت... یا

تکون محسوسد خورد. سر باش بابه با شد و چشم غره اي کار ساز  بارمان
 به رادمان رفت... رادمان سرش و پایین انداخت. بارمان عصماند شد و گفت:

 رت و پایین مد ندازي؟ مگه دیشب بهم نگفتد که راضد شدي؟چرا س چته؟
با تعجب سففرش و بلند کرد. بارمان که چشففماش از عصففمانیت گشففاد  رادمان

شفده بود داشفت با چشفم و ابرو براي رادمان خط و نشفون مد کشفید. رادمان 
 دهنش و باز کرد که چیزي بگه... دانیال با صداي بلندي گفت:

یش پلیس مد دیمت.. برادرت هم مد بندیم به  یا همین االن مد گد آره یا تحو
تخت و اون قدر مد زنمیش تا ترک کنه. اون وقت خودش و مد فرستیم پد این 

 ماموریت. بوابت چیه؟ زود باش همین حاال بگو.
 مکثد کرد. دانیال با عصمانیت رو به یکد از مردها کرد و گفت: رادمان
ماشففین پرتش کن  ... دارهبمرش نه... بمرش و بلوي کالنتري از  ناز مد ک

 بیرون...
 سرش و براي دانیال خم کرد و به سمت رادمان اومد. بارمان داد زد: مرد

 چیزي بگو دیگه! مد خواي اعدامت کنند؟ یه
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به رادمان رسید. من و با خشونت کنار زد. قدش نزدین دو متر بود و شاید  مرد
ند سفففانتد متر از دور کمر من کوچیکتر بود!  بازوي عضففالنیش فقط چ دور 

 بازوي رادمان و گرفت و به سمت عقب کشیدش. رادمان باالخره گفت:
 خب... باشه... همکاري مد کنم. خیلد
 با عصمانیت گفت: دانیال
نمد خوام همکاري کند... همون بارمان بمونه بهتره. تو از اولشففم به درد  دیگه

 نمد خوردي.
شوندش. رادمان تقال  مرد سمت در ک ستش و دور گردن رادمان انداخت و به  د

ست  شد. د سیان قرمز  صورتش به خاطر کممود اک کرد که خودش و آزاد کنه. 
شلوارش رفت. رادمان چن شت  سلحه ي پ سمت ا گد به بازوي مرد بارمان به 

 انداخت و داد زد:
 خب... خیلد خب... همکاري مد کنم... غلط کردم. خیلد
شید  دانیال شاره کرد که رادمان و ول کنه. همین که مرد بازوش و کنار ک به مرد ا

رادمان ازش دور شففد. خم شففد و دسففتش و روي گلوش گذاشففت... چند بار 
 نداخت.نفس عمیق کشید... بارمان دستش و پایین ا

 از باش بلند شد و به بارمان گفت: دانیال
دو سه تا ماموریت ساده و آبکد بهشون مد دم که بمینم چه قدر سر حرفشون  یه

 هستند. بعد مد فرستمشون سر ماموریت اصلد.
 اومد و بهم نزدین شد و گفت: بلو

 با من بیا... کارت دارم. تو



ن لح ه برگشتم و با نگراند به رادما هم به سمت یه گوشه ي سالن رفتیم. یه با
نگاه کردم. صفففاف ایسففتاده بود ولد دسففتش هنوز به گلوش بود... سففرم و 
ستم و بلوي  شتم و پاي را شتم گذا ستام و پ ستادم. د چرخوندم و کنج دیوار ای

هاي دانیال رو  فپاي چخم اوردم. سففرم و پایین انداختم و منت ر موندم که حر
ردم که زودتر بره... اي کاش مد شففد هرچه زودتر به بشففنوم... خدا خدا مد ک

 اتاقم برگردم...
 آمرانه گفت: دانیال
 و بلند کن. سرت

کمد سففرم و بلند کردم... قدش نسففمتا بلند بود. صففورتش توي میدون دیدم  یه
ستگاریم اومده  شمد که خوا نمود. فقط تا گره کراواتش و مد دیدم... یادم افتاد 
شیده بود... مامانم با بد رغمتد گش  شلوار بین پو بود یه کت قدیمد نخ نما با 

معتقد بود که اون در حد  باارزون قیمتش و توي گلدون گذاشففته بود... ولد با
خودش زحمت کشففیده... مد گفت اگه به بیب این پسففر نگاه کنیم مد بینیم 
که خیلد هم براي این خواسففتگاري خرج کرده... خیلد بیشففتر از کسففاید که 
سابد  ست و ح ست گش در شون کاري نداره که یه د شون خوبه و برا ضع مالی و

 بخرند...
شمام مد ر* خاطرات شب بلوي چ صید. هیجان زده بودم... نه براي اون  ق*

این که دانیال ازم خواسففتگاري کرده... براي این که فکر مد کردم اون شفففب 
شروعد براي دوراند مد شه که برخالف دخترهاي دیگه خواستگارها در خونه 
مون صففم مد کشففند... اون شففب فکرم پر از یه مشففت رویاي دخترونه بود.. 

http://www.roman4u.ir/


یاید که همه ي دخترها دارن د و وقتد به یه سففن خاک برسففند مد بینند رو
 هیچکس به این رویا نرسیده...

 گفت: دانیال
 چد فکر مد کند؟ به

هاي تیره ش دوختم.  بد به چشففم  گاهم و از گره کراواتش گرفتم و  یار ن اخت
خوش قیافه بود... یادمه شففب خواسففتگاري با ترانه توي اتاق نشففسففته بودیم و 

این پسففره هیچد نداره به بز یه قیافه ي خوب!... آوا  ترانه اعتراف کرده بود که
توي دانشگاه گفته بود که اگه بواب مثمت بدم ژن بچه هامون خوب مد شه... 

 از وقتد یادم مد اومد آوا فقط به ژن بچه هاش فکر مد کرد...
حرفد سففر زبونم بود ولد نمد تونسففتم بگم... هد مد خواسففتم بهش بگم  یه

شد... حر ست ولد نمد  سیدم... دو صم گرفته بود... ولد هنوزم ازش مد تر
هاي هیکلد دور و برش مد  یه بوري تالفد کنم ولد از اون مرد داشففتم 

 ترسیدم. با این حال دلم و به دریا زدم و گفتم:
 این که چه قدر عوض شدي. به

 طور که انت ار داشتم دانیال پوزخند زد. گفت: همون
 آدم شدم؟ چیه

شتم که تحویلش بدم. چیزي پیدا نکردم.  دنمال شدت کوبنده گ یه بمله ي به 
 اون گفت:

خواستم بهت بگم که... هرچد که توي گذشته مون بوده رو فراموش کن...  مد
به  بابات  نا... چون همون روزي که  یت و ای همین که من اومدم خواسففتگار



من و احساسم  خاطر بیب خالیم بیرونم کرد احساسم هم از بین رفت... روي
 هی  حسابد باز نکن...

 بار من بودم که داشتم پوزخند مد زدم. گفتم: این
خاطر همین احسففاس سففطحیت و به خاطر پشففتکاري که توي کار خالف  به

 داشتد بواب منفد شنیدي... نه به خاطر بیب خالیت.
 نگاه بدي بهم کرد و گفت: دانیال

شتکار شتکار... تو فکر مد کند آدما خالف کار دنیا مد  پ توي کار خالف... پ
یان؟ تو فکر مد کند یه سففري ها از بدو تولدشففون براشففون مقدر مد شففه که 
شته و پاک و منزه به دنیا مد یان؟  سریه دیگه مثش تو فر شن و یه  خالف کار با

ا شتم... هر بندا ايدور و بر من هیچکس نمود که دستم و بگیره. هی  سرمایه 
شتم...  شون پایین بود. منم عجله دا ستن یا حقوق سابقه کار مد خوا مد رفتم 
احمق بودم... مد خواسففتم دختري که شففرط رسففیدنم بهش فقط پول بود و از 

 دست ندم. فقط از یه کار مد شه زود پولدار شد... اونم کار خالفه!
 باال انداختم و گفتم: ابرو

ست از بین ! فکر مد کردم هموآهان سا شمد که از خونه مون بیرون رفتد اح ن 
 رفت.
 با عصمانیت مشتد به دیوار پشت سرم زد و گفت: دانیال
روزي که به خاطر تو اومدم خونتون به اندازه ي کافد تحقیر شفففدم...  همون

بهت ابازه نمد دم که یه بار دیگه با حرفات خوردم کند... فهمیدي؟ هنوزم 
 واهد.مثش اون وقتات خودخ
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 عصمانیت گفتم: با
 هنوز آشغالد فقط لماس عوض کردي. توام

 با عصمانیت دستش و مشت کرد و گفت: دانیال
 باش تالفد این حرفا رو سرت در مد یارم... آدمت مد کنم. مطمئن

و بهم کرد و به سففمت در رفت. در حد مرگ ازش بدم اومده بود. به  پشففتش
ف کار شده بود اون وقت باباي منو به خاطر خونش تشنه شده بودم... اون خال

ست... بابام باید چد کار مد کرد؟ ته تغاریش و مد داد  صر مد دون کارش مق
ار ک مایشگاهدست آدمد که توي آلونن زندگد مد کرد و بعد از ظهرها توي آز

 مد کرد و یه حقوق بخور و نمیر مد گرفت؟
سمیده بودم و ماتم برده بود. از بام خودم اومدم... رفته بودند. من به دیوار چ به

 تکون خوردم. صداید توي سرم گفت:
 اینه که دیگه کسد تهدیدت نمد کنه. حداقلش

نمودم که با خاطره اي که از اون تصادف توي ذهنم مونده بود بازم بتونم  مطمئن
مثش قمش پشففت فرمون بشففینم... صففورت اون زن مرتب بلوي چشففمم مد 

شیدم  ستاده بود... اي کاش اومد... آهد ک سمت باید رفتم که رادمان ای و به 
یاي  مد شفففد از شففر این واقعیت هاي دردناک به یه خیال خوش... به یه رو

 قشنگ پناه برد... حیم که اصال امکانش نمود...
 سرکد به داخش سالن کشید و گفت: رویا

 رفتند؟
 سیگاري روشن کرد و گفت: بارمان
 !اوهوم



 رو به من و رادمان کرد و گفت: رویا
 شدید؟ راضد
 باز گفت: بارمان
 !اوهوم

سم.  کنار شتم که ازش بخر سوال دا ستادم. اخماش توي هم بود. کلد  رادمان ای
متاسفففانه برادرش عین کنه بهش چسففمیده بود و مهلت نمد داد که حتد براي 

 گفت:چند دقیقه باهاش تنها بشم. بارمان به سمت رادمان اومد و 
 نماش... یه کار آسون بهت مد دن. چیزي نمد شه. نگران

 روش و از بارمان برگردوند. بارمان عصماند شد و گفت: رادمان
 مگه تقصیر منه؟ چیه؟

یه کم عجیب شفففده بود... مرتب فین فین مد  رادمان بارمان  چیزي نگفت. 
شید... بد تاب به ن ر مد رسید. فکر مد کردم  صورتش مد ک ست به  کرد.. د
آدم خونسففرد و بد خیالد باشففه ولد عصففمد به ن ر مد رسففید. آخرش هم به 

 سمت اتاقش رفت و در و محکم پشت سرش بست.
... کسد توي سالن نمود. فقط من و رادمان و دور تا دور سالن چرخوندم نگاهم

 بودیم... انگار فرصتد که مد خواستم و به دست اورده بودم.
 رادمان به در بسته ي اتاق بارمان بود. آهسته گفتم: نگاه
 وقت نکردم مابرا رو براي بابام بگم. من

برگشفففت و با ناامیدي نگاهم کرد... از ته دلش آه کشففید. با دسفففت  رادمان
چشففماشففو مالید. نگاهش... رفتاراش... اخمش... نشففون مد داد که خیلد 
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ضعیم  ساله  شیش  ست و پنج  سر بی سه با یه پ شفته و نگرانه. به ن رم در مقای آ
ه  لح اونبود و اون طوري که ازش انت ار داشففتم قوي نمود. با این حال توي 

درکش مد کردم. خودمم احساس اونو داشتم. قلمم توي دهنم بود... دستام یخ 
زده بود... و از این که قمول کرده بودم همکاري کنم پشیمون بودم.رادمان سرش 

 و پایین انداخت و آهسته گفت:
 دیگه هیچد... پس
یاس و ناامیدي رو مد تونسففتم از توي صففداش تشففخیص بدم. اخم کرده  اوج
 و چشماش پر از درد و نگراند بود.بود 

 تر از قمش گفتم: آهسته
به برادرم یه چیزهاید گفتم. شففماره ي رضففا رو بهش دادم و گفتم که اگه  ولد

اتفاقد افتاد این شففماره رو به بابام بده.قمش از این که تصففادف کنم و این طور 
ارم مد رم تا و د گرفتار بشففم به بابام زنگ زدم و بهش گفتم که یه اتفاقد افتاده

 بمینمش.
آهسته سرش و بلند کرد. برق امید و مد تونستم از توي نگاهش بخونم.  رادمان

 به چشم هاي خوش حالت و خوشرنگش نگاه کردم و گفتم:
بابام با رضففا حرف مد زنه. مد دونم که براي نجات دادنمون هرکاري  مطمئنم

 که بتونه مد کنه.
صدا بیرون داد و چیزي نگفت. کمرنگد بهش زدم. راد لمخند سش و با  مان نف

شت.  شماش برقد از امید دا سید ولد چ شفته و ناراحت به ن ر مد ر هنوزم آ
سد بود که توي اون بمع  شتر باهاش حرف بزنم. اون تنها ک شتم بی ست دا دو

 لحن ازمد تونسفتم بهش اعتماد کنم... مثش خودم بود... شفرایط منو داشفت. 



ه در نهایت ادب و احترام بود خوشففم مد اومد. از صففحمت کردنش که همیشفف
گه  مه چد و توي خودم ن گه من آدم پرحرفد بودم و نمد تونسففتم ه طرف دی
دارم. همیشه مسايلد که پیش مد اومد و سریعا به گوش آوا مد رسوندم. براي 

 و ادامه بدم گفتم: تاین که مکالمه اي رو که رادمان میلد به ادامه دادنش نداش
 برادر بزرگترته؟ انبارم

 لمخند کمرنگد زد و گفت: رادمان
 ... ده دقیقه بزرگ تره.آره
تا دختر  بد با دو  یار لمخند زدم... برام بالب بود. توي دوران دبیرسففتان  اخت

دوقلو همکالسففد بودم. دخترهاي کم حرف و گوشففه گیري بودند. اصففال نمد 
تونستم اون دو تا رو از هم تشخیص بدم. تنها راهد که براي تشخیص دادنشون 

شون م شوخد به شون بود. به  ه د گفتم کپیدا کردم رنگ متفاوت بامدادي ها
بامدادي هاشون و با خودشون همه با بمرن تا من بتونم تشخیصشون بدم... 
شتند خیلد با هم فرق مد  شماهتد که با هم دا ولد رادمان و بارمان... در عین 
به  که  ها چیزي  نده بود ولد تن مان خیره کن یت راد بذاب ماید و  ند... زی کرد

شماي آبیش ب ود... آبد نگاه رادمان آدم صورت بارمان بذابیت مد داد برق چ
شیطنت  شه برقد از  و بد اختیار آروم مد کرد... ولد توي چشماي بارمان همی
وبود داشففت... عین یه وسففوسففه مد موند... بد اختیار ضففربان قلب آدم و 

 دستکاري مد کرد.
سکوت به زیرزمین نگاه مد کردم... وقتد یاد حرف هاي دانیال مد افتادم  توي

کشید. تن تن بمله هاید که گفته بود توي ذهنم بود... چه قدر پشتم تیر مد 
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راحت به خاطر بنسففیتم تحقیرم کرده بود... دوسففت داشففتم به چیز دیگه اي 
ز دانیال هنو نفکر کنم... دوسففت داشففتم اون ترس و وحشففتد که با وبود رفت

مان و  بدم توي اون لح ه فقط راد توي وبودم بود و دور بریزم... از شفففانس 
 اشتم که باهاش حرف بزنم... اونم که ساکت بود... انگار توي فکر بود.د

بلوي کنجکاویم و بگیرم و از این فرصففت به دسففت اومده اسففتفاده  نتونسففتم
 نکنم. پرسیدم:

 چیه؟ مواد مخدر؟ کارشون
 یه کم فکر کرد... آهسته گفت: رادمان

 طور مد گن. این
 و گفتم:که مطمئن نیست. پوزخندي زدم  فهمیدم

 مهندسد شیمد خونده... احتماال همین طوري وارد باندشون شده. دانیال
 با کنجکاوي نگاهم کرد. شونه باال انداختم و گفتم: رادمان

 دانشگاهد بودیم. هم
 پوزخندي زد و گفت: رادمان

طوري وارد باند نشففد. قمال با ما کار مد کرد... بعد دیدند که کارش زیاد  این
 و بردنش که توي البراتور کار کنه. خوب نیست

 باال انداختم و پرسیدم: ابرو
 چد کار مد کردید؟ شما

 دست به سینه زد. سرش و بلند کرد و گفت: رادمان
 کاري که االن باید بکنم. همین



نگاهش کردم... امیدوار بودم باالخره بهم بگه که قمال چد کار مد کرده.  منت ر
 رادمان ادامه داد:

ترالن! هدف خودت و مشخص کن. یا باید بموند و پلیس بازي در بیاري  بمین
یا باید به فکر فرار باشففد. فقط یکد از این دو تا رو مد توند انتخاب کند. نه 

 بفتش رو!
 شدم. اخم کردم و گفتم: عصماند

شد من  اون چیزي که مخفیش مد کند همون چیزیه که غیرم*س*تقیم باعث 
 شم.اینجا گرفتار ب

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت: رادمان
اطمینان مد دم که هی  ربطد نداره... تو هم به باي فضففولد کردن بهتره  بهت

 یه وعده غذا بخوري که اعصابت سر باش بیاد.
بهم برخورد. تا حاال ندیده بودم که این طوري صففحمت کنه... اون که  خیلد

 همیشه مودب بود...
 م و گفتم:تحقیرآمیز بهش کرد نگاهد

اگه فکر نجات دادن خودتد باید یه کم سفت و سخت باشد... خیلد زود  توام
 به غلط کردن مد افتد.

و بهش کردم و به سففمت اتاق رویا رفتم. همین که دسففتم و به سففمت  پشففتم
دستگیره دراز کردم در اتاق بارمان باز شد. چشم تو چشم شدیم... دیگه نه فین 

صمد سرتا پام و  فین مد کردم و نه ع شیطونش  به ن ر مد رسید. با همون نگاه 
 از ن ر گذروند و گفت:
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 کنم از امروز رسما همکار شدیم. فکر
 کردم و گفتم: اخم

 این طور به ن ر مد رسه... متاسفانه
یه کم تنگ کرد و یه لمخند کمرنگ روي لمش نشففسففت. اون قدر  چشففماشففو

نگاهش بد پروا بود که نتونستم بیشتر از این تحملش کنم. در اتاق رویا رو باز 
کردم و خودم و توي اتاق انداختم. رویا کاله سففويد شففرتش و از روي سففرش 

کرد. ن نگاهمانداخته بود و تند تند با کیمورد چیزي رو تایپ مد کرد. اصففال 
 معلوم بود که کار مهمد داره. بدون توبه به اون خودم و روي تخت انداختم.

بودم... دوست داشتم گریه کنم... رادمان بهم بد احترامد کرده بود...  عصماند
از بارمان و اون نگاه پر از وسفوسفه اش وحشفت داشفتم... دانیال خوردم کرده 

شده بودم... واي خدا! چه قدر بود... مجمور به همکاري با این بد همه چیز ها 
 دلم گفتم: تومعده م درد مد کرد... چشمام و از دردش بستم... 

کاش بارمان باي رادمان بود... این طوري خیلد بهتر بود... اون وقت مد  اي
 تونستم روش حساب کنم... از رادمان هی  بخاري بلند نمد شه.

د کیه کنم... حداقش کسد و ماون شرایط دنمال کسد مد گشتم که بهش ت توي
سم حاال باید  ستم که بتونم دو کلمه باهاش حرف بزنم و درد دل کنم و بخر خوا

 چد کار کنیم... و امیدوار باشم که بوابد به بز طفره رفتن بشنوم...
 صداید توي سرم گفت: یه

 نیازي به کس دیگه اي داري؟ چه
را ما دخترهاي ایراند همیشففه و باز کردم... از خودم پرسففیدم واقعا چ چشففمام

دنمال یه تکیه گاهیم؟ چرا بهمون بر مد خوره که بهمون مد گن ضعیم ولد تا 



ستمون و بگیره؟... چرا؟ خب پس  سر مد افتیم منت ریم یکد بیاد و د توي درد
سعد مد کنه خودش خ شه  ضعیفیم... آدم قوي همی سته که  شورا بمع و  ود

گاه به سمت رادمان کشیده مد شدم... بور کنه... منم توي اون شرایط نا خودآ
هم مرد بود و هم مشففکش مشففترکد با من داشففت ولد... نماید این کار و مد 
شتم؟ مد تونستم روي پاي خودم بایستم... تو دلم  کردم... مگه من چد کم دا

 گفتم:
به هیچکس ندارم... احتیاج به هی  مردي ندارم... خودم از پس خودم  احتیاج

... من که سففنم کمتره و دخترم خیلد قرک و محکم تر از اون بچه بر مد یام
 سوسولم...

نه اي که مردها خیلد توش ادعا  یاد مهارت خودم توي رانندگد افتادم... زمی
 داشتند... نه... من احتیابد به کسد نداشتم... به هیچکس...

باره روي هم گذاشففتم... یاد حرف هاي دانیال افتادم...  چشففمام بغض و دو
کردم... چرا باید این قدر ضعیم باشم؟ چرا مجمور شدم تسلیم بشم؟ ولد... 
باید چد کار مد کردم؟ اصففال اعتقاد نداشففتم که ما زن ها ضففعیم آفریده 

شخزي بهمو سفره آراید و آ درس  نشدیم... فقط اي کاش مادرهامون به باي 
 قوي بودن مد دادند... درس زن بودن... .

****** 
 سیگاري روشن کرد و گفت: بارمان

که  تو ماشففین بیفتد. فقط وقتد  مال اون  ید رحیم و سففوار کند و دن با فقط 
 ماموریتت تموم شد گیر نیفت. فهمیدي؟ کار سختد نیست.
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 کردم و گفتم: اخم
 چد؟ یعند

پکد عمیق به سففیگارش زد و دودش و بیرون داد. نیم نگاهد بهم کرد و  بارمان
 گفت:

 یعند چد؟ تو فقط باید رحیم و برسوند. چد
کردم. بارمان یه پوشففه بهم داده بود که توش پرینت یه ایمیش بود و نوشففته  پوفد

بود که باید چد کار کنم. چند بار خونده بودمش... مشخصات یه پاو پرشیاي 
سفید رنگ و توش نوشته بود. کروکد مسیر رفت و برگشت هم توي ورقه هاي 

شمد  بداگونه قرار شده بودم. زیرچ شت... ولد من گیج  به بارمان  نگاهددا
با خونسففردي اعصفففاب  خت شففلوغ پلوغش لم داده بود و  که روي ت کردم 
خوردکند سیگار مد کشید. اضطراب داشتم و ذهنم درگیر چند تا مسئله بود. 
بارمان حن شفففده بود.  به دیواري دادم که روش عکس خال کوبد  تکیه م و 

 م کشیدم و گفتم:دستد به پیشونی
 من و براي همین مد خواستین؟ براي این که رحیم و برسونم؟ همین؟
سرش کرد. پوزخندي زد  بارمان ست چخش و تکیه گاه  روي تخت غلتد زد. د

 و گفت:
خواي همین اول کار بفرسففتنت که ريیس و با به با کند؟ مد دوند چه  مد

د؟ من که چند ساله توي این قدر طول مد کشه که به یه عضو بدید اعتماد کنن
 کارم هنوز حتد اسم ريیس و هم نمد دونم.

 ناباوري نگاهش کردم و گفتم: با
 ! اون وقت براي چد براش دنمال راننده مد گشتن؟آهان



با یه سیند شکالت داغ وارد اتاق شد. بوي خوب نوشیدند لمخندي روي  رویا
سیند رو بلوي بارمان خم کرد. شوند. رویا  سیگارش و خاموش  لمم ن بارمان 

ها رو برداشفففت. منت ر بوابم بودم. بهش زل زده بودم و  کرد و یکد از لیوان 
بواب  یالحتد پلن هم نمد زدم... ولد سففکوت بارمان نشففون مد داد که خ

دادن نداره. رویا سففیند رو بلوم گرفت. بدون هی  حرفد یه لیوان برداشففتم. 
رف اتاق روي زمین دمر دراز کشففیده بود. رویا نگاهد به رادمان کرد که اون ط

یه سففري ورق روي زمین پهن کرده بود و در حالد که پوسففت لمش و با دندون 
مد کند نوشففته ها رو مد خوند. هر چند دقیقه یه بار با خودکار قرمز دور یه 
صمد که به پاش مد داد فهمیدم  شید. از تکون هاي ع سري چیزها خط مد ک

متوبه نگاه خیره ي رویا شد. با سر اشاره کرد که چیزي  اضطراب داره. باالخره
 نمد خوره.

 روي تخت نیم خیز شد و گفت: بارمان
سراغ  این سایه ي خدا بیامرز بخرسد. قاعدتا باید مد رفت  سوال و باید از اون 

آدم هاي سفففابقه دار و یه نفر و متقاعد مد کرد که با ريیس همکاري کنه... نه 
سراغ سایه توي  این که بیاد  ساله و به زور مجمورش کنه... کال  یه دختر هیفده 

 این مدت همکاریش با ما خیلد گند زد... اینم روش.
یا با تعجب به بارمان زل زدیم. حتد نگاه رادمان هم روي ورق هاي  من و رو

 پخش شده روي زمین ثابت موند. رویا با تعجب گفت:
 مرده؟ سایه

 لیوان و به سمت دهنش برد و با سر بواب مثمت داد. رویا پرسید: بارمان
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 چطوري؟
سرش و بلند کرد و به برادرش نگاه کرد. بارمان با خونسردي نوشیدنیش  رادمان

 و مزه مزه کرد و گفت:
خاطر خراب کاریش مجازات شففد...این دختر و به این بازي کشففوند و گند  به

 زد. دانیال هم کشتش.
مان بت مونده بود.  راد ثا طه ي  یه نق گاهش روي  خت. ن ندا پایین ا سففرش و 

شیدم. نمد دونستم این که بابت  شده. آهد ک مشخص بود که فکرش مشغول 
شم عیمد داره یا نه. هی  وقت فکر نمد کردم به باید  شحال با سایه خو مرگ 

 فالنبرسففم که مرگ یه آدم خوشففحالم کنه. از اون آدم هاید نمودم که تا بگن 
رم و اعدام کردند بگم خدا رو شففکر! همیشففه سففر مجازات اعدام با بابام مج

ست  سمکد بهم د سایه یه حس  شنیدن خمر مرگ  شتم. با این حال از  بحث دا
سایه بلوي  داد. لمخندي زدم و لیوان نوشیدنیم و به سمت دهنم بردم. تصویر 

شم هاید ک شمم بون گرفت... با اون موهاي مش کرده... و چ قت هی  و هچ
 نفهمیدم چه رنگیه... صداش توي ذهنم پیچید:

صدیق نداري... مد دوند یعند چد؟...  زدي شتد... مد فهمد؟ تو که ت آدم ک
 یعند قتش عمد!

تا  یه بازي داده بود  ند نفر و  یدم. ازش متنفر بودم... چ به خودم پیچ لح ه 
به زند فکر کردم که زیر چرخ هاي ماشففینم بون دا . د..کارش و پیش بمره؟ 

شم هاي  صویر چ شتم. یه بار دیگه ت شد. لیوان و روي زمین گذا شتهام کور  ا
دیوار تکیه  بهسیاه زن با اون صورت له شده بلوي چشمام ظاهر شد... سرم و 



سایه یه کمد  سعد کردم این افکار و از ذهنم بیرون بریزم... خمر مرگ  دادم... 
 روحم و تسکین داد. زیرلب گفتم:

 بود! حقش
 رو به به برادرش کرد و گفت: مانبار

 مابرا شدي؟ متوبه
 پلن زد. بدون این که سرش و باال کنه گفت: رادمان

 حدودي! تا
 از روي تخت بلند شد. کش و قوسد به بدنش داد و گفت: بارمان

 شو دیگه... وقت زیادي نداریم. بلند
ورق ها رو از روي زمین بمع کرد و توي یه پوشه ي آبد رنگ گذاشت.  رادمان

 با ناراحتد گفت:
 روز زمان خیلد کمیه. یه

 پوزخندي زد و گفت: بارمان
بلوي دانیال الکد ناز نمد کردي کار به اینجاها نمد رسففید. تو که مد  اگه

ست چرا الکد مقاومت کر سته  ست و بالت ب ستد متهم به قتلد و د ي؟ ددون
این طوري بدتر بلوشففون خورد شففدي... هنوزم پخه اي... یه کم سففیاسففت 
به  نداري. کار درسفففت این بود که زودتر بواب مثمت مد دادي و در عوض 

 کردن نمد افتادي. لطغ
 از روي زمین بلند شد و گفت: رادمان
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ست چد  توي ستد!... مد دوند کار در ش ست هم که فعال بلوي من ن سیا با 
 بود که وقتد سایه دنمالم اومد یه راست برم پیش پلیس.بود؟ این 

خندید و چشمم به ردیم دندون هاش افتاد که یه کم به زردي مد زد...  بارمان
یه تفاوت دیگه با برادرش! المته خیلد خوب یادم بود که دندون هاي رادمان هم 

 روکش بود...
 گفت: بارمان

 ت با گروه مد انداختنت زندان.! اون وقت به خاطر سابقه ي همکاریآهان
 پوشه رو روي تخت انداخت. شونه باال انداخت و گفت: رادمان

که نمد دونسففتم دارم بار کد کار مد کنم. فوقش برام یه چند سففال حمس  من
 مد بریدند. مد تونستم وثیقه بذارم و بیام بیرون.

 ي بارمان شدیدتر شد. گفت: خنده
 مد ذاشت! ! بابا حتما برات وثیقهآره

 یه دفعه عصماند شد و داد زد: رادمان
 این که این کار و نکردم این بود که مد ترسیدم تو رو اعدام کنند. دلیش
شماش  آثار شیطون چ شد. برق  شیطون بارمان محو  صورت تیره و  خنده از 

خاموش شد. هیچد نگفت... به رادمان زل زد. رادمان دستد به صورتش کشید 
شید تا به خودش مسلط بشه. بارمان سرش و پایین انداخت. و نفسد عمیق ک

شم. از  شاره کرد که خارج ب سر بهم ا سمت در اتاقش رفت. با  خیلد آروم به 
شغالد که پایین  سطش آ شمم به  سمت در رفتم چ شدم. همین که به  بام بلند 
سطش دالیش پرخاش هاي بارمان و آبریزش بیند هاي گاه  تخت بود افتاد. توي 

 اهش چشمن مد زد... سطش پر از سرنگ بود. تو دلم گفتم:به گ



 مصرف مد کنه؟ چد
شده بودم  حدس شه. یه بوراید با همون نگاه اول مطمئن  مد زدم که معتاد با

که یه چیزي مصففرف مد کنه. یادم اومد که روز قمش دانیال تهدید کرده بود که 
 اونو به تخت مد بنده و مجمورش مد کنه که ترک کنه.

اتاق بیرون اومدم. بارمان بهم اشاره کرد که وارد یکد از اتاق ها بشم. همون  از
اتاقد بود که میز و صندلد داشت و چند مدل کامخیوتر صمح تا شب توش کار 
مد کردند. وارد اتاق شدم. نگاهد به اطراف کردم. یه میز گرد بزرگ با هشت تا 

شت میز گرد یه میز کام سط اتاق بود. پ سو خیوترصندلد و خته عریض قهوه اي 
قرار داشت. چهار تا مانیتور روي میز بود و یه تلویزیون ال سد دي هم به دیوار 
ضعیم فن  صداي  شیده بودند ولد  شده بود. روي مانیتورها روکش ک صب  ن
یکد از کیس ها رو مد شففنیدم. متوبه شففدم که موقتا کارشففون و به این طریق 

 پنهان کردند.
سه چهار تا صندلد سفید پالستیکد رو توي هم کرده بودند. گوشه ي اتاق  یه

دیوار این اتاق برخالف اتاق هاي دیگه کاغذ دیواري شففده بود. یه گوشففه ي 
 دیوار چند تا تیکه ي روزنامه رو بریده بودند و کنار هم چسمونده بودند.

 دختر قد کوتاه با موهاي فرفري مشففکد توي اتاق بود. یه سففري کاور لماس یه
روي میز پهن کرده بود و با چشم هاید منت ر به بارمان نگاه مد کرد که داشت 
صندلد هاي پالستیکد  ست یکد از  صندلد ها کلنجار مد رفت و مد خوا با 

 . پا روينشسترو بدا کنه. باالخره موفق شد. صندلد رو کنار من گذاشت و 
شت. وقتد ن ستش و روي پاهاش گذا صد د  گاه خیرهپا انداخت و با ژست خا
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ي منو دید برگشففت و یکد از همون لمخند هاي معروفش که باعث مد شففد 
ابروي سمت راستش یه کم باال بره تحویلم داد. دوباره چشماش شیطون شده 

سري بود که با یه نگاه و با یه لمخند مد ت ستبود... تنها پ لمم و باال ضربان ق ون
سوسه بمره... حاال این به خاطر چد بود و نمد دونم.. سمش و پیش خودم و . ا

سته و  شک سه مد موند... با اون ابروي  سو شمیه یه و شته بودم... بدا هم  گذا
 مدل موهاي عجیمش...

اختیار یه کم ازش فاصففله گرفتم. زیرچشففمد نگاهش کردم. لمخندش به  بد
 پوزخند تمدیش شد.

شد. نگاهد به دور و بر اتاق کرد. نگاهد بد تفاوت رادمان که  د به منوارد اتاق 
ستاده بودم کرد. منم زیاد بهش محش نمد دادم.  سینه و بالتکلیم ای ست به  د

 هنوز به خاطر حرف هاش دلخور بودم.
 با دیدن رادمان دستاش و بهم زد و گفت: دختر
 کار امشمت و انتخاب کن. لماس
کار؟ تصففویري از لماس قصفففاب ها توي ذهنم اومد. انگار رادمان هم  لماس

ده بود چون رو به بارمان کرد و با اشففاره ي صففورت پرسففید این چد تعجب کر
 مد گه؟

 شونه باال انداخت و گفت: بارمان
و دانیال همیشففه توي روش کارمون اختالف سففلیقه داریم. دانیال معتقده  من

بار هم مد تونه از این طریق  نه این  مش کند. فکر مد ک ید ع با ثش همیشفففه  م
 بواب بگیره.

 رادمان و شنیدم که آهسته گفت: صداي



 مد دونم. بعید
 سرش و به نشونه ي تایید تکون داد و با خنده گفت: بارمان
شکش  دانیال ست دخترش م شد که با دو سايش زنونه چیزي حالیش مد  اگه م

 پیدا نمد کرد!
شکوک دانیال  و شاره اي کرد. اخم کردم. مطمئنا با دیدن رفتار م سر به من ا با 

نتیجه رسففیده بودند. هرچند که احتماال قسففمت مربوط به عرب ها رو  به این
 نشنیده بودند!!!

 گفت: بارمان
شدیم  فعال سته ي دانیال عمش مد کنیم... وقتد راه افتادیم و مطمئن  طمق خوا

 که دستش بهمون نمد رسه کاري و مد کنیم که من مد گم.
 ت:رو به دختر کرد و با لحند طلب کارانه گف بعد

دل تو دلت نیست که این حرف ها رو تحویش دانیال بدي... مگه نه؟ اگه  چیه؟
 بخواي مد توند تندي بري و یه زنگد بهش بزند!

چیزي نگفت و در عوض به لماس ها اشففاره کرد. زیپ کاورها رو پایین  دختر
 کشید. از بین اون همه لماس بارمان به کت شلوار اشاره کرد و گفت:

سال به باال شلوار؟  کت سه چهار  ست و  شوخد مد کند! اون دخترهاي بی
هستن که از مردهاي کت شلواري خوششون مد یاد نه یه دختر پونزده شونزده 

 ساله.
 بدون توبه به بارمان رو به رادمان کرد. لمخندي زد و با ناز و ادا گفت: دختر
 عزیزم... بمین کدومش و بیشتر دوست داري. خب
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صورتش بود  رادمان صال دختره رو نگاه هم نکرد. با همون اخمد که توي  که ا
سخره اي قري به گردنش داد  به لماس ها نگاه کرد. در عوض بارمان با حالت م

 و گفت:
 !ایششش

بلوي خنده م و بگیرم و آهسففته خندیدم. دختر به ما توبهد نکرد.  نتونسففتم
ارن ر مد کرد. رادمان هم لماس هاي مختلم و بلوي رادمان مد گرفت و اظه

شت.  شت خودش و مد ک صورت دختره که دا که به هرباید نگاه مد کرد بز 
دختر با دسففت توي بازوي رادمان مد زد و مد گفت و خودشففم مد خندید. با 
که  که بود هیز نمود. دیده بودم  لمخند نگاهشففون مد کردم. رادمان هرچیزي 

شون و  شم خیلد از دخترها براي یه نگاهش خود شتند ولد هی  وقت چ مد ک
چروند نمد کرد و به هی  کس هم محش نمد داد... برخالف برادر هیزش که 

 با نگاهش آدم و مد خورد...
 یه شلوار بین مشکد برداشت که بارمان گفت: دختر

 ازش خوشم نمد یاد. من
 اخمد کرد و گفت: دختر

 نیست تو خوشت بیاد که... قرار
 گفت:با بداخالقد  بارمان

! این قدرم قر و قمیش براي داداشففم نیا... مد دوند که عصففماند بشففم سففاکت
 چطوري قاطد مد کنم!



پشت چشمد نازک کرد و چیزي نگفت. خوشمختانه دست از سر رادمان  دختر
برداشففت ولد هنوزم با اشففتیاق نگاهش مد کرد و هر چند لح ه یه بار یه نگاه 

 انداخت.پر از نفرت هم به صورت بارمان مد 
 رو به بارمان کرد و گفت: رادمان
 این لماس ها سایز من نیست. بیشتر

 با بد خیالد دستد توي هوا تکون داد و گفت: بارمان
 نیست... فقط یکیش و بردار که دهن دانیال بسته شه. مهم

بعد از مکثد طوالند یه شلوار بین و یه تد شرت آستین بلند سرمه اي  رادمان
 برداشت. با نارضایتد نگاهد به کت هاي مشکد اسخرت کرد. بارمان گفت:

 تو چیه؟ ن ر
لماس هاي توي کاور نگاه مد کردم. اکثرا مارک دار و خوش دوخت بودند  به

ولد انگار رادمان مشففکش پسففند بود. همچین به بینیش چین انداخته بود انگار 
 داشت به لماس بچه گداها نگاه مد کرد. یه دفعه بارمان با صداي بلند گفت:

 !اوي
 و به سمتش چرخوندم و با تعجب گفتم: سرم

 مند؟ با
 ابرو باال انداخت و گفت: بارمان

 پیش دوست پسر خالف کار و تازه به دوران رسیده ت؟ کجاید؟
 داشت حرصم و در مد اورد. بارمان ادامه داد: دیگه
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دختري که رادمان قراره بمینتش هم سففن و سففاله تو ِا. به ن رت این شففکلد  این
ز پسففرهاي فشففن خوبه؟ به ن ر من که دخترهاي هم سففن و سففال تو بیشففتر ا

 خوششون مد یاد. االن به ن رت رادمان به اندازه ي کافد بذاب هست؟
که " مگه  رادمان گاه پر از غرور بهم کرد... نگاهش این معند رو مد داد  یه ن

 مد شه نماشم؟! " چشم غره اي بهش رفتم و یه دفعه از دهنم پرید و گفتم:
 اصال از پسرهاي این تیخد خوشم نمد یاد. من

با تعجب نگاهم کرد. بارمان بلند زیر خنده زد. رنگ به رنگ شففدم...  رادمان
آخه این چه حرفد بود که زدم؟ رادمان همین طور بر و بر نگاهم مد کرد. اي 
یدم. حرف  لت کشفف جا یه کم خ فت.  گاه خیره ش و ازم مد گر کاش این ن

 :گفت ونسنجیده اي زده بودم. خوشمختانه بارمان قضیه رو بمع و بور کرد 
 باش ن ر بده دیگه! زود

سففمت لماس ها رفتم. نگاه رادمان و روي خودم احسففاس مد کردم. بارمان  به
 خنده کنان به برادرش گفت:

 زد تو بربکت ها! خوب
هام داغ شففد... حاال مگه ول مد کردند؟! چشففمم به یه شففال گردن آبد  گونه

ش شرنگ افتاد. اونو از بین لماس ها بدا کردم. یه کت م سخرت هم که خو کد ا
 بلوش چرم کار شده بود برداشتم و دست رادمان دادم و گفتم:

 ن ر من! اینم
لماس ها رو از دسففتم گرفت. از این پذیرش غیرمنت ره تعجب کردم و  رادمان

سففرم و بلند کردم. یه لح ه محو چشففم هاي خوش حالتش شففدم. تا حاال 



صله ندیده بودم. یه لمخند بذ سته صورتش و از اون فا اب و دخترکش زد و آه
 گفت:

 وقت تو از چه تیپ پسري خوشت مد یاد؟ اون
لح ه شففیطنت و از توي چشففماش خوندم... نه! انگار واقعا برادر دوقلوي  یه

شم مد اومد... یعند  شکد خو شم رنگد و مو م سرهاي چ بارمان بود! من از پ
زي که به ذهنم یکد مثش رادمان ولد... نمد شففد که بگم! براي همین اولین چی

 رسید و گفتم:
 چشم ابرو مشکد! پسر

 ابرو باال انداخت و گفت: رادمان
 ! یکد مثش همون دوست پسر سابقت!آهان

تعجب نگاهش کردم. هی  وقت از این حرف ها نمد زد. ازش فاصله گرفتم  با
و چشمم و از صورت خوشگلش که با هاله اي از شیطنت بذاب تر هم شده 

 بود گرفتم.
 همین موقع بارمان گفت: در

با ترالن موافقم. به ن رم دخترها پونزده شففونزده سففاله این طور تیپ ها رو  من
 بیشتر دوست دارند.

ساله؟... یادم افتاد که توي اتاقش هم بهم گفته بود  با شونزده  خوردم. پونزده 
 دختر هیفده ساله... این بدا فکر کرده بود که من این قدر کوچیکم؟

شکد از اتاق خارج  پوزخندي سر دختر مو م شت  سرم و برگردوندم. پ زدم و 
سش و عوض کنه. به دیوار تکیه دادم  شدم. بارمان هم بیرون اومد تا رادمان لما
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ست  شد. د سرم و کجا گرم کنم که بارمان بهم نزدین  شتم فکر مد کردم  و دا
 :گفتراستش و به دیوار تکیه داد و صورتش و بلوي صورتم گرفت و 

 ت هم که خوبه کوچولو! سلیقه
 داشت شیطون مد شد. اخمد کردم و گفتم: دوباره

 مثال تو خیلد بزرگد؟ حاال
 شکلکد با صورتش در اورد و گفت: بارمان
 نه سال! حداقش

 زدم و گفتم: پوزخندي
 قدر از مرحله پرتد!... من بیست و دو سالمه. چه

با ناباوري نگاهم کرد. شففونه هامو با بد تفاوتد باال انداختم. سففرش و  بارمان
بلوتر اورد تا صففورتم و از نزدین بمینه. دوباره ضففربان قلمم داشففت باال مد 
رفت. خواستم سرم و عقب تر بمرم که سرم به دیوار خورد. دوباره همون لمخند 

سففته کرد و شففیطون روي لب هاي بارمان با خوش کرد. صففداش و یه کم آه
 گفت:

 زود مد ترسد! چه
با چشففماش اشففعه ي ایکس روي صففورتم انداخته بود. همه ي ابزاي  انگار

 صورتم و با دقت بررسد کرد. یه صداید توي سرم گفت:
 تو چرا اینجا وایستادي و از بات بم نمد خوري؟ خوشت اومده؟ حاال

شده بودم...  یه شماش  سه ي توي چ سو سخ و شده بودم... م شن  بوراید خ
 خواستم خودم و کنار بکشم ولد تو دلم گفتم:

 ! باید حالش و بگیرم که این قدر زود پسرخاله نشه.نه



 لحن بدي بهش گفتم: با
 بازرسیت تموم شد؟ چیه؟

 همون صداي آهسته گفت: با
 زرسد بدند هم مد رسیم... هش نشو.از دور ن اره مد کردم... به با داشتم

شففدم. دسففتم و باال اوردم که توي صففورتش بزنم. دسففتم و توي هوا  عصففماند
چسففمید. احسففاس کردم م  دسففتم... از همون باید که انگشففت هاي بلند 

 بارمان دورش حلقه شده بود گر گرفت و داغ شد. خندید و گفت:
 شوخد مد کنم باهات... عصماند نشو. دارم
صداش و همون طور آهسته کرده بود. انگار مد دونست این طور حرف  ارهدوب

 زدن به صداي زخمیش بذابیت مد ده. چشمکد زد و گفت:
 رو که مد شناسد... از این شیطنت هاي کوچولو دوست دارند. مردها
 و از توي دستش بیرون کشیدم. ازش فاصله گرفتم و گفتم: دستم

شون مثش تو ه*ر*زه  اتفاقا مردها رو خوب مد آره سه نفرر پنج نفر سم. از  شنا
 ند.

زیر خنده زد که تعجب کردم... چه خوشش هم اومده بود! همون طور  همچین
 که مد خندید گفت:

 ادعا مد کند که مردها رو مد شناسد! پس
 چشمد نازک کردم و گفتم: پشت

اصوال مردها توي حدس زدن سن خانوما خیلد بهتر از خود خانوما عمش  المته
 مد کنند! نمد دونم چرا در مورد تو صدق نمد کنه!
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 ابرو باال انداخت و گفت: بارمان
 بگو چه کاري رو مردها بهتر از خانوما انجام نمد دن؟ تو

 زدم و گفتم: پوزخندي
ادعا دارن ولد من بهتر از خیلد از رانندگد کردن... کاري که مردها توش  مثال

 مردها انجام مد دم.
این بحث ها متنفر بودم. من نمد دونم اسففتارت برتري مردها از زن ها کجا  از

 زده شد!
 زد و گفت: سوتد

ستد... اون طوري که فکر  کم شم مد یاد... زبون درازم که ه کم داره ازت خو
 مد کردم هم بچه نیستد.

 چشماش پر از شیطنت شد و گفت: دوباره
 کنم روزهاي بالمد توي این زیرزمین در انت ارمون باشه. فکر

 غره اي بهش رفتم و گفتم: چشم
 یه روز یه سیلد محکم تر از ایند که توي هوا گرفتیش مد خوري. باالخره
سمت اتاق  سرش شتم و بهش کردم و به  و کج کرد و در بوابم فقط خندید. پ

ست نکردم... اون رویا رفت ضاوت نادر ستم که پیش خودم ق م... دیگه مد دون
واقعا مد تونست خیلد راحت باعث بشه که صورتم سرخ بشه... ضربان قلمم 
باال بره... سر بام خشکم بزنه... اونو خیلد خوب شناخته بودم... با اون نگاه 

 :کردمپر از شیطنت و صداي زخمیش... تو دلم یه بار دیگه اسمش و تکرار 
 !وسوسه

 هشتم فصش



با شفففالد که ترالن انتخاب کرده بود درگیر بودم. یه ربع طول کشففید تا  هنوز
 تونستم با یه مدل خوب به گردنم بمندمش.

هی  باي اون زیرزمین به اندازه ي دستشوییش بدم نمد اومد. فضاید نمور  از
و گرفته داشففت و نور المخش هم خیلد ضففعیم بود. کاشففد هاي سفففید کم 
شت  سفانه تنها آینه اي که توي اون زیرزمین وبود دا شده بود. متا سیاه  زمین 

آینه ي  ههم آینه ي دسففتشففوید بود. راضففیه و رویا هر کدوم براي خودشففون ی
کوچین داشتند ولد به درد من که مد خواستم صورتم و بعد چند روز اصالح 

 کنم نمد خورد. بدبختد بزرگتر اصالح صورت با تیغ بارمان بود!
حالد که بینیم و چین انداخته بودم تیغ بارمان و از نزدین از ن ر گذروندم.  در

ه نه بارمان ایدز داشففتپوفد کردم و براي اولین بار با خودم فکر کردم که ممک
باشه؟ مد دونستم که از سرنگ هاي نو استفاده مد کنه ولد اینو مطمئن نمودم 

شته  سد دا ستر سرنگ ها د شه به این  ممکنه یه وقت هاید هم از  یاکه آیا همی
 سر بدبختد و بیچارگد از سرنگ مشترک استفاده کرده باشه...

 دلم گفتم: تو
ده نمد مونه... مد مونه؟ کد بود مد گفت بیشتر ایدز که زیاد بیرون زن ویروس

 از بیست دقیقه بیرون بدن زنده نمد مونه؟ شایعه بود یا درست بود؟
نچد کردم و تیغ و براي دهمین بار زیر شیر آب تمیز کردم. دستد به صورتم  ن 

کشیدم. قمش از این که پام و توي دستشوید بذارم راضیه در حالد که خودش و 
د و سففعد داشففت با بهم زدن اون ماه هاي بلندش برام دلمري کنه لوس مد کر

یش که همیشففه ته ر هگفته بود که ته ریش خیلد بهم مد یاد و شففاید بهتر باشفف
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ضیه  شونده بود. را سرباش ن سابد اونو  شر ح بذارم. بارمان هم با یه توي و ت
 ح مدهم به حالت قهر به اتاق رویا رفت. همون طور که داشتم صورتم و اصال

 کردم با خودم فکر کردم که عجب دختر کنه و بلفیه.
با  یه یدم. تیغ و پرت کردم و  یه کوچولو صففورتم و بر ید و  عه دسففتم لغز دف

 عصمانیت گفتم:
 ! همین و کم داشتم! ایدز گرفتن از بارمان!َاه

به دور و برم کردم. چنگد زدم و یه کوچولو از دسففتمال توالت و کندم و  نگاهد
م صففورتم گذاشففتم. نفسففم و با صففدا بیرون دادم... ظاهرا اون شففب روي زخ

 بدشانسد بهم رو کرده بود.
ربع بعد کار اصالح صورتم و تموم کردم. موهامو مرتب کردم و از دستشوید  یه

بیرون اومدم. چشمم به بارمان افتاد که به دیوار تکیه داده بود و داشت پوشه ي 
 م و با بداخالقد گفتم:من و نگاه مد کرد. به سمتش رفت

 که ایدز و از این بور حرفا نداري! تو
 نگاهد تمسخرآمیز بهم کرد و گفت: بارمان
... الزم نیست نگران باشد. من مثش تو دست و پاچلفتد نیستم که از پس ندارم

 اصالح صورتمم برنیام. تا حاال صورتم و باهاش نمریدم.
سم تکون داد ولد بهش  نفس شونه ي تا سرش و به ن شیدم. بارمان  راحتد ک

 توبهد نکردم. نگاهد به پوشه کردم و گفتم:
 مد ترسد گند بزنم که داري ماموریتم و دوره مد کند؟ چیه؟

 سرش و بلند کرد و گفت: بارمان
 ترسم؟... یه کم... مد دوند اگه گند بزند و گیر بیفتد چد مد شه؟ مد



 نگفتم. بارمان پوشه رو بست و گفت: چیزي
 حالتش اینه که کنار هم اعدام مد شیم... ن رت چیه؟ باحاله نه؟ بهترین

 خندید. آهد کشیدم و گفتم: و
نه از این ماموریت مد ترسففم و نه مثش تو توي موفقیتمون شفففن دارم...  من

فقط... دلم به این کار راضد نیست. دوست ندارم یه بار دیگه خودم و توي این 
راه بندازم. خصوصا این که این بار مد دونم دارم براي چه کساید کار مد کنم. 

خودم و ازش  نمتوماموریت امشففب یه شففروعه... شففروع راهد که دیگه نمد 
شب باید بریم دنمالش فکر مد  شم... دارم به اون دختر بدبختد که ام بیرون بک

 کنم... یه دختر شونزده ساله... بارمان گوشت با منه؟
و به یه باید پشت سر من دوخته بود. چرخیدم. فهمیدم داره ترالن و  چشمش

شام شت  سته بود و دا ش ش و مد خورد. نگاه مد کنه که کنار رویا روي زمین ن
اخم کردم. هی  خوشففم نیومد که بارمان داشففت اونو دید مد زد. رو به بارمان 

 کردم و گفتم:
 هنوزم وقتد دخترها رو دید مد زند مد ري تو حالت خلسه؟ تو

 به خودش اومد. رو به من کرد و گفت: بارمان
 هان؟

 عصمانیت گفتم: با
 زنم.! دو ساعته که دارم باهات حرف مد زهرمار
 یه کم به طرف راست خم شد تا ترالن و بهتر بمینه. آهسته گفت: بارمان
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مد شه بیست و دو ساله ش باشه؟ من فکر مد کردن نوزده بیست ساله  باورت
ش باشففه. براي همین هد اذیتش مد کردم و سففنش و مد اوردم پایین... ولد 

 بیست و دو... خوبه ها!
 رتم کشیدم و گفتم:اعصابد بهم ریخته دستد به صو با

 شه اونو بیخیال شد و منو دریابد؟ مد
 خنده ادامه دادم: با

ساب مد  مد شش نمد یاد! توام تیپ من ح سرهاي این تیخد خو دوند که از پ
 شد دیگه!

 شونه باال انداخت و گفت: بارمان
 من ورش پسرهاي شش و ولد مثش تو بوده! شاید
و باز کرد... بحث منتفد شفففد. نگاهد از این که بوابش و بدم پوشفففه ر قمش

 سرسري به نوشته ها کرد و گفت:
! کار آسففونیه. همه ي تحقیقاتش و بچه هاي تیم هاي دیگه کردند... منم خب

از پشت سر هواتو دارم. تو فقط دختره رو سوار ماشین کن و برسونش به انمار. 
 خیلد ساده ست.

 :گفتم
 بازپرس راشدیه... درست مد گم؟ دختر

 با بد تفاوتد گفت: بارمان
 که این طور نوشته. اینجا

 :پرسیدم
 اون چد کار دارند؟ با



 شونه باال انداخت و گفت: بارمان
مد خوان با اسففتفاده از دختره باباهه رو مجمور کنند که توي کار ريیس  حتما

 فضولد نکنه.
 زدم و گفتم: پوزخندي

با دختر با ما کلد از  مامور پلیس مسففل عه یه  بام يش توي  ش در مورد مسفففا
نصیحت شنیده. مطمئن باش که به خاطر چشم و ابروي یه پسر سوار ماشینش 

 نمد شه.
 خندید و گفت: بارمان

 به من! یه کاري مد کنم که با کله شیربه بزنه توي ماشینت. بسخرش
 به لح ه نگران تر مد شدم و اضطرابم بیشتر مد شد. گفتم: لح ه

 ن ماموریت منه... نه تو!مد کردم ای فکر
 دستش و روي شونه م گذاشت و گفت: بارمان

مد خوان مطمئن بشففن که مد تونند بهت اعتماد کنند... همین! براشففون  فقط
مهم نیسففت که این کار چه بوري انجام بشففه... فقط براشففون مهمه که انجام 

 بشه.
کم ضففربان قلمم داشففت باال مد رفت. اصففال دلم راضففد نمود که یه دختر  کم

شففونزده سففاله رو اسففیر این آدم ها کنم... اونم فقط به خاطر اعتیاد برادرم و 
مسايش شخصد خودم... دوست داشتم دختره رو به یه نحوي نجات بدم... یه 

 ... از تهدیددمبوري که خودمم گیر نیفتم. یه بوري که نفهمند من فراریش دا
دانیال مد ترسیدم. دوست نداشتم بون خودم و توي خطر بندازم ولد... نمد 
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شده بود  سال ها پیش بهم ثابت  سقوط کنم که  سط بریاند  سر و ستم به  خوا
 چه قدر مد تونه خطرناک باشه.

 نگاهد به ساعتش انداخت. سر تکون داد و گفت: بارمان
 !بریم

 م گفتم:و بیرون دادم و به خود نفسم
 قمش از این که ماموریت شروع بشه یه کاري بکنم... باید یه فکري بکنم. باید

شت و نه به این فکر مد کردم  نه سرش دا شه اي بودم که بارمان توي  به فکر نق
ضوع فکر مد  شتم به این مو ست انجام بدم... فقط دا که چطور ماموریت و در

 کردم که چطور دختره رو فراري بدم.
یا بده. نگاهد به اطراف  دنمال بارمان راه افتادم. ایسففتاد تا چند تا تذکر به رو

کردم. ترالن و اون دور و برها نمد دیدم. ظاهرا شففامش و تموم کرده بود و رفته 
 بود. تو دلم گفتم:

کاش این ماموریت و االن بهم نمد دادند... شففاید باباي ترالن کاري کرده  اي
شففتمون باشففه. شففاید باباش بتونه ثابت کنه که من باشففه. شففاید امیدي به بازگ

سرم و خراب کنم...  شت  ست ندارم همه ي پش هاي پ شتم... دو شهرام و نک
ولد... اگه دسففت گروه رو بشففه چد؟ اون وقت بارمان چد مد شففه؟... نماید 

 دستشون بهش برسه.
با سففر بهم اشففاره کرد که حرکت کنیم. به سففمت در زیرزمین رفتیم.  بارمان

بارمان قفش در و باز کرد. دسففتمال و از توي بیمم در اوردم و یه بار دیگه روي 
 باي زخم کشیدم. ظاهرا که زخمش بسته شده بود. دیگه خون نمد اومد.



که در باز شد و نسیم خنن به صورتم خورد فکري به ذهنم رسید... قلمم  همین
سینه فرو ریخت. این کار دیوونگد بود ولد... تنها  ه راه چاره بود. یه لح توي 

 بین خواستن و نخواستن گیر کردم. به خودم گفتم:
 این چیزیه که مد خوام؟ واقعا
چیزي که باعث مد شففد شففن به دلم راه بدم بارمان بود... برادرم... وقتد  تنها

یادم مد افتاد که براي چد این طور سففقوط کرده و بین این آدم ها گم شففده... 
عزیز بود ولد نماید به خاطر اون آدم هاي دیگه رو به خطر  ولد... برادرم برام

 ساله. شونزدهمد انداختم... خودم... ترالن... و اون دختر 
 دفعه تصمیمم و گرفتم. روي شونه ي بارمان زدم و گفتم: یه

 مد رم دستشوید! من
 داد زد: بارمان

 کن! صمر
بهش نکردم. با گام هاید بلند به سففمت دسففتشففوید رفتم. بچه هاي  توبهد

شت یکد از دیوارهاید بود که  ستشوید پ شام بودند. د سفره ي  سر  دیگه هنوز 
یه بخشد رو از سالن اصلد بدا مد کرد. همین که دستم و به سمت دستگیره 

مد  ندراز کردم در خود به خود باز شد. ترالن بود که داشت از دستشوید بیرو
 اومد. بالفاصله توي دستشوید هلش دادم و در و از پشت بستم

شتم.  ترالن ستم و روي دهنش گذا سریع د دهنش و باز کرد که بد و بیراه بگه. 
چشماش از تعجب چهار تا شد. چنگد به دستم زد و خواست خودش و بدا 
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 وکنه. یه کم دیگه هلش دادم و به دیوار چسففموندمش. م  دسففتش و چسففمیدم 
 آهسته گفتم:

 ! کارت دارم.هیس
دسففتش و آزاد کنه. با ناخون هاي اون یکد دسففتش روي دسففتم که  خواسففت

 بلوي دهنش بود و چنگ زد. آهسته گفتم:
 نقشه دارم. یه

و پایین انداخت. منم دسففتم و از روي دهنش برداشففتم. همچین اخم  دسففتش
داشففتم چند تا دسففتمال کرده بود انگار بهش توهین کرده بودم. همون طور که 

 توالت بدا مد کردم گفتم:
از این که از در زیرزمین بیرون برم برام یه خودکار بیار... اگه روان نویس  قمش

 باشه که چه بهتر!
 خیلد آهسته ولد با لحند تمسخرآمیز گفت: ترالن

 دیگه اي الزم نداري؟! چیز
رتم و م گرفتم. صوعصمانیت به سمتش چرخیدم. بازوش و محکم توي دست با

 به صورتش نزدین کردم و با عصمانیت ولد به آهستگد گفتم:
شعار بدي...  مد سخره کند و  خواي از این با بیرون بریم یا نه؟ فقط بلدي م

شه اي که دارم و  ست حداقش بذار من نق سرت نی آره؟ اگه خودت فکري توي 
 ابرا کنم.

 نگفت. بازوش و ول کردم و گفتم: چیزي
از این که از زیرزمین برم بیرون یواشکد بهم یه خودکار برسون. بعد از این  قمش

که من بیرون رفتم هم از دسففتشففوید بیرون بیا. سففریع دسففتمال و توي بیمم 



چخوندم و از دستشوید بیرون رفتم. وارد سالن اصلد شدم. راضیه بساط شام و 
یرزن مد داد. پ تتوي سففیند گذاشففته بود و داشففت از در زیرزمین اونو دسفف

صداي خنده هاي رحیم و کاوه هم از توي یکد از اتاق ها مد اومد. فقط رویا 
توي سالن بود که داشت کیس کامخیوتر و دستکاري مد کرد. سرش پایین بود. 
توبهد بهش نکردم. به سففمت بارمان رفتم. کار راضففیه هم تموم شففد. رو بهم 

 کرد و با لمخند گفت:
 موفق باشد. امیدوارم

صال ست موهاي بلندش و تاب  ا صماند بارمان نکرد. با د صورت ع نگاهد به 
 داد و به سمت رویا رفت تا موي دماغ اون بشه. بارمان زیرلب گفت:

 مجمور مد شم این دختره رو زیر مشت و لگد بگیرم. آخرش
 نگاهد بهم کرد و گفت: بعد
 که رفته بودي از شدت اضطراب باال بیاري! نگو

 :گفتم
 نگو... داشتم زخم روي چونه م و نگاه مد کردم. چرت
 به سمت در چرخید. تو دلم گفتم: بارمان
 دیگه ترالن! بجنب

ضربان قلمم باالتر مد رفت.  نفس شت  شیدم. هر ثانیه اي که مد گذ عمیقد ک
شت  سته پ شت... آه بیرون رفتن بارمان از زیرزمین برام به اندازه ي یه عمر گذ

داشت تموم مد شد. نقشه م داشت نقش بر آب مد شد. در  سرش رفتم. وقتم
 همین موقع ترالن به سمتموم دوید و صدا زد:
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 !رادمان
به دسففتاش نگاه کردم. بفت  با یار  به سففمتش چرخیدم.بد اخت امیدواري 

دستاشو و مشت کرده بود. یکد از آستین هاشو توي مشت دستش گرفته بودم. 
فهمیدم موفق شففده و خودکار و اونجا قایم کرده. به سففمتم اومد. دسففتش و به 

 سمت شالم دراز کرد و گفت:
 درست بمندمش. بذار

سمتش چرخید کامش شماش نگاه کردم. به  صله ش و باهام کم کرد. به چ م. فا
 نگاهد معند دار بهم کرد. بارمان با بد قراري گفت:

 دیگه! ن ربازیتون تموم نشد؟ خب
ندادیم ولد نگاهمون و ازهم گرفتیم. ترالن شالم و باز کرد و خودکار و  بوابشو

ست. دو  شال و ب شکد از درش به یقه م آویزون کرد. دوباره  و  تا لمه ي کتمیوا
 گرفتم و بهم نزدیکش کردم. زیرلب گفتم:

 !ممنون
 ازم فاصله گرفت و گفت: ترالن

 امشب شانس باهات یار باشه. امیدوارم
شتش شمد  پ شتند زیرچ ضیه و رویا افتاد که دا شمم به را و بهم کرد و رفت. چ

رد... نگاهمون مد کردند. از اون طرف بارمان هم با شن و تردید نگاهم مد ک
یه بوري به ما زل زده بودند انگار شففاهد یه صففحنه ي رمانتین بودند. تو دلم 

 گفتم:
 درک! بذار هرچد مد خوان پیش خودشون فکر کنند. به



سففر بارمان از پله ها باال رفتم و وارد حیاط شففدم. خیالم یه کم راحت  پشففت
نقشففه ي شففده بود ولد هنوز بین خواسففتن و نخواسففتن بودم... نمد دونسففتم 

خوبد کشففیدم یا نه... اضففطراب داشففتم... نه به خاطر ماموریتم... به خاطر 
 نقشه اي که داشتم.

سط شدن توي اون زیرزمین کذاید هواي  و ستادم و بعد یه روز حمس  حیاط ای
سرد بود و خیلد زود نوک بینیم  شیدم. هوا  سد عمیق به ریه هام ک تازه رو با نف

و هواي تازه برام خیلد دلنشففین تر از فضففاي دم  یخ زد. با این حال این سففرما
 ...ودکرده و خفه ي زیرزمین بود... اونجا برام عین بهنم ب

شتم  بارمان ستش و پ شتر از این از هوا ل*ذ*ت بمرم. د صت نداد که بی بهم فر
 گذاشت و گفت:

باش دیگه! این آدما بیشففتر از هر چیزي از بدقولد و دیر کردن بدشففون مد  زود
 یاد.

به نشفونه ي فهمیدم تکون دادم. دنمال بارمان رفتم. به دسفتمال توالت و  سفري
ستن  ستن یا نخوا سیر خوا خودکاري که از یقه م آویزون بود فکر کردم... بازم ا

 شدم... واقعا این چیزي بود که مد خواستم؟
شدیم. در حالد که  از شتیم. بارمان پرده رو کنار زد و از خونه خارج  حیاط گذ

 دستاش و با نفسش گرم مد کرد گفت:
ند و حتد تعداد نفسفففامون هم مد  حماقت گذاشففت مامور برامون  ها!  نکند 

شففمرند. فهمیدي؟ اگه خراب کند بدبوري تنمیه ت مد کنند... یه بوري که 
 روزي صد بار آرزوي مرگ کند.
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نگفتم. اصال حرفاش و نمد شنیدم. توي نخ نقشه ي خودم بودم... اگه  چیزي
با دسففتمال توي بیمم بود... اگه  ماط  نه م مد زد در ارت قلمم محکم توي سففی

 سرماي دستام کامال با سرماي هوا بد ارتماط بود به خاطر نقشه م بود.
کوچه ي تارین نگاه کردم. سففر کوچه یه چراغ برق داشففت. همه ي خونه  به

هاي توي کوچه به سففمن خونه اي بودند که ما توش سففاکن بودیم. کوچه به 
سمت پایین شیب داشت و از وسطش یه بوي آب رد مد شد. کمد اون طرف 

 تر از خونه یه مغازه بود که کرکره شو پایین کشیده بودند.
کوچه رفتیم. هوا داشففت تارین مد شففد. کم کم دونه هاي سففمت باالي  به

درشت برف شروع به باریدن کردند. به بخاري که از دهنم خارج مد شد نگاه 
کردم. بیند م کامال بد حس شده بود. دوست داشتم شال گردن و بلوي دهنم 
بگیرم... واقعا بهش احتیاج داشففتم ولد نمد تونسففتم ریسفففن کنم و باي 

 بدم. توي اون لح ه حتد به بارمان هم اعتماد نداشتم...خودکار و لو 
شتر  وارد سردي هوا و باریدن برف خلوت بود. بی شدیم که به خاطر  خیابوند 

سه  شت باز بود.  شتري دا سه تا م سته بودند و فقط یه نونواید که دو  مغازه ها ب
شیدند سیگار مد ک سر نوبوون هم به دیوار تکیه داده بودند و  وي . تچهار تا پ

خیابون فقط یه تویوتاي قدیمد قهوه اي با یه پیکان سفید رنگ پارک بود. محله 
 ي قدیمد و خلوتد به ن ر مد رسید.

 آهسته گفت: بارمان
این خیابون برات یه ماشین گذاشتند. وقتد به خیابون مورد ن ر رسیدیم از  آخر

شه که ست با شم ولد حوا سوار موتور مد  شم و  شین پیاده مد  برات مامور  ما
 گذاشتند و چهار چشمد مراقمتن.



 تعجب گفتم: با
 تو سوار موتور مد شد؟ موتور؟
 حرفم و اصالح کرد و گفت: بارمان

 موتور مد شینم. ترک
 زدم و گفتم: پوزخندي

 کالس مالست چد شد؟ پس
 با صداید که اوج یاس و دلشکستگیش و نشون مد داد گفت: بارمان
یه آدم ! همون موقع کالس فت...  مه ش از بین ر نه زدم بیرون ه که از خو

معتاد... اونم از نوع هرويیند... اونم ازنوع تزریقیش مگه کالس مالس سففرش 
مد شففه؟... حداقش اگه آیس یا ُکن مصففرف مد کردم یه چیزي!... اي بابا... 
ین روي تد  یه چروک کوچ که  نده... اون روزهاید  هیچد از اون روزها نمو

 افتاد کش خونه رو روي سرم مد ذاشتم...شرتم مد 
شتم  آهد ست دا سکوت کرد... قلمم به درد اومد... با تموم وبودم دو شید و  ک

به روزهاي گذشته برگردم... ولد عجیب بود... عجیب بود که راضد بودم... از 
سد راه  شتم کنار بارمان راه مد رفتم... یه بار دیگه کنار ک این که یه بار دیگه دا

سد که اگه  مرفتم که برخالف همه ي آدم هاي دیگه حرفامد  و مد فهمید... ک
درد کشففیدیم باهم کشففیدیم... اگه سففختد کشففیدیم ر با هم پشففت سففرش 
گذاشففتیم... دوسففت داشففتم اون خیابون تا ابد ادامه داشففته باشففه و بتونم کنار 

صحمت کنم... حتد اگه زیر اون برف و توي او سبارمان راه برم و باهاش  وز ن 
 و سرما باشه.
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تا لمه ي کتم و بهم نزدین کردم و از سففرما به خودم لرزیدم. سففرم و پایین  دو
انداخته بودم تا سففوزي که مد اومد صففورتم و اذیت نکنه... هرچند که کم کم 

 صورتم هم داشت از شدت سرما یخ مد زد و بد حس مد شد.
دند.حس مد کردم به چراغ روشففن خونه هاید کردم که سففر نمش بو نگاهد

خانواده هاید خوشففمخت توي اون خونه ها زندگد مد کنند... حداقلش این 
بود که پیش هم بودند... مثش من خانواده اي از هم پاشیده نداشتند... مثش مند 

ند بود هرويی عتادنمودند که مادرم گوشه ي آسایشگاه افتاده بودر برادر دوقلوم م
ستم تحت ت سرت به اون خونه هاي و خودم به برم قتش دو عقیب بودم... با ح

 کلنگد درب و داغون نگاه کردم و گفتم:
وقت ها فکر مد کنم حق با مامان بود. شففاید پول حروم وارد مالمون  بعضففد

شففد که خانواده مون اون طور از هم پاشففید و از اوج خوشففمختد به بدبختد 
 رسیدیم.

 خندید و گفت: بارمان
شت ه همچین سري هاید که تو بچگد از اوبد هم ندا ا! نکنه دلت براي پس 

 بابا مد خوردیم تنگ شده؟
 نگاهش کردم و گفتم: زیرچشمد

شین و خون  یادته شه ي ما شی شونیم خورد به  سرم که پی یه بار همچین زد پس 
 اومد؟
 سیگاري روشن کرد. صورتش و بمع کرد و با غیظ گفت: بارمان

 د از رفتن منم دست به زن داشت؟همون روز ازش متنفر شدم... بع از
 و به نشونه ي نفد تکون دادم و گفتم: سرم



اون دبدبه و کمکمه دیگه خمري نیست... هنوزم داد بیداد مد کنه و گیر مد ده  از
ولد دیگه ما هم بزرگ شففدیم... یادم نمد یاد از دوره ي دبیرسففتان به بعد ازش 

 کتن خورده باشیم.
 به ماشیند که چند متر بلوتر پارک بود اشاره کرد و گفت: بارمان

 شو! سوار
سفففید صففندوق دار بود... ماشففیند که خیلد زیاد بود... فکر  206پاو  یه

ستگیره دراز  ستم و براي گرفتن د شین رفتم. د سمت ما شمندانه اي بود. به  هو
توي کردم که صففداي غیرفعال کردن دزدگیرش بلند شففد. سففرم و چرخوندم و 

شتم که دزدگیر و زده بود. از بین دونه هاي در سد گ برف  شتتاریکد دنمال ک
چشمم به مردي افتاد که روي یه موتور نشسته بود و به ما نگاه مد کرد. بارمان 
سويی  و  شت و  شین برگ سمت ما سويی  و ازش گرفت. به  به طرفش رفت و 

 برام انداخت و گفت:
 !بریم

 که ماشین و روشن کردم پرسیدم: همین
 کجا بریم؟ باید

 با سر به موتور اشاره کرد و گفت: بارمان
 برو. دنمالش

 کنجکاوي پرسیدم: با
 کیه؟

 گفت: بارمان
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باالتره... مد دوند یعند چد؟ یعند  اسففمش هاي  هاي تیم  چه  یده. از ب مج
 بهمونه.چاکر و مخلص ريیسه... حواست بهش باشه چون بدبوري حواسش 

 دلم گفتم: تو
 که پشتش بهمونه. فعال

 طور که رانندگد مد کردم به اطرافم نگاه کردم. پرسیدم: همون
 تهرانه؟ کجاي
 لمخند زد و گفت: بارمان

 گفته که تهرانه؟ کد
مد زدم از شهر خارج شده باشیم. خواستم اطالعات بیشتري از بارمان  حدس

شه براي چد... براي همین با لحند معمولد  شتم متوبه ب ست ندا بگیرم... دو
 گفتم:
 االن باید خیلد بریم تا به تهران برسیم؟ یعند

 شونه باال انداخت و گفت: بارمان
 دونم... بستگد به ترافین داره... نمد

به باده اي کردم که توش وارد شفففده بودیم. یه لح ه به سففرم زد که  نگاهد
م*س*تقیما از بارمان بخرسففم کجاییم... ولد بعد... پشففیمون شففدم. هنوز هم 
ست هاي خودم بارمان و  ستم با د ستن بودم... نمد خوا ستن و نخوا بین خوا

 اسیر کنم... تو دلم گفتم:
 نداختد وسط بهنم!! دستت درد نکنه. م*س*تقیما منو اخدایا

این حال به خودم دلداري دادم و گفتم که بهتره بدونم کجاي دنیا اسیر شدم.  با
 تا خواستم از بارمان چیزي بخرسم گفت:



 که نرفته! یادت
معند دار بهم کرد. نمد دونسففتم من ورش چیه. با سففر اشففاره کردم که  نگاهد

ست... آهد  ستش و روي بینیش کجا سکوت د شونه ي  چد مد گد؟ فقط به ن
 کشیدم... چرا... یادم بود. فقط امیدوار بودم که این روش عوض شده باشه.

دونسففتم توي ماشففین میکروفون کار گذاشففته ند. دیگه بريت نداشففتم از  مد
 ارمان سوالد در این مورد بخرسم. براي همین با بد میلد گفتم:ب

 ت چیه؟ نقشه
 که از عوض کردن موضوع خوشش اومده بود گفت: بارمان
این چند روز دنمال این دختره بوده. االن داره از کالس زبان برمد گرده.  مجید

ش در حال ایه مسیر خلوتد رو پیاده مد ره. توي یه خیابونیه که بیشتر ساختمون
ساخت هستن و کس زیادي اون دور و بر زندگد نمد کنه. نقشه ي من اینه که 

کنیم. تو مد توند  ایجادمن و مجید دقیقا توي همون خیابون براش مزاحمت 
سففر به زنگاه برسففد و تیریپ قهرمان بازي در بیاري... دختره رو نجات بده و 

شه که  شین بکنش... مد خوام یه بوري با ست سوار ما به خاطر در رفتن از د
ما سوار ماشین تو بشه. بعدم به اسم شلوغد خیابون یا درمانگاه... یا هرچیزي 

به ن ر خ که توي پوشفففه  ودتکه توي اون موقعیت  به سففمت آدرسففد  خو
سیم و دختره رو تحویش مد گیریم. همین!  سر مد ر خوندیش بمرش. اونجا ما 

که آدم قابش اعتمادي هسففتد.  کار خیلد آسففونیه. فقط مد خوان مطمئن بشففن
شدن  سلیم ن شون ثابت کن. مقاومت کردن و ت ضوع رو به لطم کن و این مو

 خوبه ولد رک بهت مد گم... تو اصال توش مهارت نداري.
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همین موقع مجید متوقم شففد. منم ماشففین و کنار باده کشففیدم. مجید  در
م و بذارم که پا شروع به صحمت کردن با موبایلش کرد. یه لح ه به فکرم رسید

به سففمتمون اومد.  ید  بارمان فرار کنم. در همین موقع مج گاز و همراه  روي 
 گوشد موبایش و دست بارمان داد و گفت:

... گوشففد و پیش خودت نگه دار... بارمان! خطش کنترل مد شففه. در بعدش
 عرض چند ثانیه هم ردیابد مد شه. بچه نشد...

 وسط حرفش پرید و با بداخالقد گفت: بارمان
 خب برو پد کارت! خودم همه ي اینا رو مد دونم. خیلد

شه سوار موتور  شی شت. مجید دوباره  شش گذا شد و روي گو رو باال داد و گو
 شد و به راه افتادیم.

شنیدن مکالمه ي تلفند تیز کرده بودم ولد بارمان حرفد نمد زد  گوشم و براي 
صداي قیا قیا برف پاک کن و فقط گوش مد ک شم به باده دوخته بودم.  رد. چ

توي گوشففم مد پیچید. دونه هاي درشففت برف روي شففیشففه ي ماشففین مد 
نشست و بعد با حرکت برف پاک کن محو مد شد. سعد مد کردم موتور و گم 
بایش و توي بیمش  نکنم و م*س*تقیم دنمالش برم. تلفن بارمان تموم شففد. مو

ست زیر  صندلیش کرد بعمه اي رو بیرون اورد. از توي یه بعمه ي انداخت. د
سفید رنگ یه شد فلزي در اورد... مد شناختمش... ردیاب بود. پوفد کردم و 

 گفتم:
 مد ترسند در برم؟ چیه؟

 شونه باال انداخت و گفت: بارمان
 اطمینان بیشتر. براي



هی  حرفد سففاعتم و باز کردم و به بارمان دادم. بعد از این که ردیاب و  بدون
ستم.  ساعت و دوباره ب شت.  سش دا ساز کرد بهم پ ساعت با صفحه ي  کنار 

 بارمان تذکر داد:
ست ست. طمق همون کروکد  حوا شین باید نري که توي برنامه نی شه با ما با

 ونه ن ها!که برات کشیده بودند برو. فهمیدي؟ اینا منت ر به
 زدم و گفتم: پوزخندي

 بوري مد گد انگار بار اولمه که قراره از این کارها بکنم. یه
 شونه باال انداخت و آهسته گفت: بارمان
 هاي یه برادر بزرگ تر! نگراند
و به سففمتش چرخوندم. فقط براي یه لح ه مردي رو کنار دیدم که نه  سففرم

شماش گو د افتاده بود... مردي رو دیدم که با هم صورتش تیره بود... نه پاي چ
پا به این دنیا گذاشته بودیم که یه روز خوش بهمون نشون نداده بود... کسد که 
شترک بود... هدفامون  صه هامون م خنده ها و گریه هامون با هم بود... غم و غ
یکد بود... توي زندگیم هی  وقت نمودش و احسففاس نکرده بودم... توي اون 

 ش سال هی  دلخوشد دیگه اي بز هم نداشتیم...بیست و شی
شففده بود... ولد هنوز هم حس مد کردم نیمه ي دیگه منه... حس مد  عوض

 کردم قسمتد از وبود منه که کمتر از این نیمه م برام عزیز نیست...
 پرمهر بهش زدم و گفتم: لمخندي

 نماش... کارم و بلدم... نگران
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ز یقه ي لماسفم آویزون شفده بود... دسفتمالد که به خودکاري فکر کردم که ا و
ست و پا مد  ستن د ستن و نخوا شده بود... هنوز هم بین خوا توي بیمم مچاله 

 زدم...
ستیم.  باده شدم که نزدین هاي کرج ه شناختم متوبه  صوک رو که  ي مخ

هرچند از کرج به بز مهرشففهر که چند سففال پیش چند بار اونجا پارتد رفتیم 
رو بلد نمودم ولد اون باده رو خوب مد شففناختم... بدا توي  باي دیگه اي

 کرج بودیم یا اطرافش؟
 تهران که رسیدیم اسیر ترافین شدیم. نگاهد به ساعتم کردم و گفتم: به

ها  پدري بده تن بازه  بذاره و بهش ا قت بیرون از خونه  تا این و که دخترش و 
 برگرده حتما خیلد از دخترش مطمئنه.

 سر تکون داد و گفت: بارمان
شینت پناه مد یاره...  دختر شه ي من به ما ساله هم با نق شیش  ست و پنج  بی

نگران نماش. فقط یه چیزي یادت باشفففه... کاري به ن ریه ي دانیال نداشففته 
بازي کن.  یه مرد غیرتد و  ین نزن. فقط نقش  با این دختره ت باش... اصففال 

 من ورم و متوبه مد شد؟
صمیم مد کرد. چرا این قدر بهم بد اعتماد بود؟ هاش ک نگراند شت ع م کم دا

 با سر بواب مثمت دادم و گفتم:
 چرا این قدر بهم شن داري؟ چته؟

طوري م لومانه نگاهم کرد که اصففال به قیافه ش شففیطونش نمد اومد.  بارمان
 گفت:

 ندارم بلوي چشمم پرپرت کنند. کارت و درست انجام بده. دوست



سزاهاي زیرلب بارمان متوبه همین مو در قع موبایلش زنگ زد. از غرغرها و نا
شففدم که دانیال پشففت خطه. بارمان به سففوال هاي دانیال بواب کوتاه مد داد. 
نگاهم به ثانیه شففمار چراغ قرمز بود. فکرم پیش نقشففه م بود. زیرچشففمد به 

ان به چشففم بارم هبارمان نگاه کردم... باید چد کار مد کردم؟ متوبه شففدم ک
ماشففین سففمت چخمونه. به سففمت ماشففین چرخیدم. چهار تا دختر بوون و 
خوش تیپ با موهاي تیره و آرایش هاي چشففم گیر کنارمون پارک کرده بودند. 
باره به سففمت بارمان چرخیدم. با خنده به یکد از دخترها چشففمن زد.  دو

شنی سقلمه دمصداي الو الو گفتن هاي دانیال و از اون طرف خط مد  اي به . 
صله  سر و گوشش مد بنمید... بالفا بارمان زدم... حتد توي اون موقعیت هم 

 به خودش اومد و همون طور که انت ار داشتم گفت:
 هان؟
 خندیدم... آخه این پسر چرا این طوري بار اومده بود؟ آهسته

شده بود.  چند سینه حمس  سم توي  دقیقه ي بعد به خیابون خلوت رسیدیم. نف
نگاهد به خیابون کردم. یه مدرسففه ي راهنماید پسففرونه اون طرف خیابون بود 
که اون وقت شفففب تعطیش بود. چند باي خیابون سفففاختمون هاي در حال 

ضد ها شتند. در این بین خونه هاید هم بودند که چراغ بع  نشوساخت قرار دا
روشن بود. نمد دونم از باریدن برف بود یا بدشانسد دختر بازپرس راشدي که 
پرنده توي خیابون پر نمد زد. شدت بارش برف از کرج کمتر بود ولد توي نور 
چراغ هاي روشن خیابون مد دیدم که یه باهاید کنار خیابون نشسته... صداي 

 مد شکست.بریان آب توي بوي آب تنها صداید بود که اون سکوت و 
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شتم. موبایش بارمان  سر شد نگه دا یه خیابون فرعد که به اون خیابون ختم مد 
 زنگ زد. بعد از یه مکالمه ي چند ثانیه اي از ماشین پیاده شد و گفت:

 و بمع کن... تو موفق مد شد... مد دونم... از پسش بر مد یاي. حواست
شم هاي نگرانش نگاه کردم. براي این که بهش  به اطمینان بدم پلکام و روي چ

 هم فشردم و گفتم:
 نماش. نگران

ساعتم  با ضربان قلمم اوج گرفت. نگاهش روي  شالم کرد...  بدبیند نگاهد به 
 موند. سري تکون داد و در ماشین و بست.

به اطراف ماشففین کردم. مد دونسففتم میکروفون کار گذاشففتند. مد  نگاهد
ترسیدم به صداي نفس هام که تند شده بود هم دقیق شده باشند. با دست چخم 
محکم فرمون و گرفتم. نقشفففه ي خیابون و پیش خودم مرور کردم. هی  باي 

سید... به بز... خیابوند که چند دقیقه ازم شلوغد به ن رم نر له صفا ونامن و 
شلوغ و پر رفت و آمد بود... باید قمش از  ساعت ها  شت و معموال توي این  دا
این که به اونجا برسففیم کار و تموم مد کردم... مد دونسففتم توي هواي برفد 

 خیابون ها شلوغ تر مد شه و این به نفعم بود.
ضربان قلمم باالتر  هر شد...  شتر مد  ضطراب منم بی شت ا ثانیه اي که مد گذ

پایین تر مد اومد و ذهنم کمتر از قمش کار مد کرد. مد ر فت. دماي دسففتام 
دوسففت داشففتم چند بار نفس عمیق بکشففم و خودم و آروم کنم ولد دوسففت 

که  دننداشتم کساید که به صدام گوش مد کردند این صدا رو بشنود و فکر کن
دارم به خاطر این ماموریت قمضه روح مد شم. زمان به سرعت مد گذشت و 

قشففه اي که پیش خودم کشففیده بودم هنوز کامش نشففده بود... هنوز تصففمیم ن



قطعد نگرفته بودم... با امیدواري به یاد این بمله ي دانیال افتادم که گفته بود 
. یه فکري به شفففدت هبارمان و به تخت مد بنده و مجمورش مد کنه ترک کن

ر مورد اون دختر چهارده آزارم مد داد... این که این باند منو بعد از نقشه شون د
سففاله بازم مد خوان یا کلکم و مد کنند؟ تصففمیم نهاید رو گرفتم... من باید 

 این کار و مد کردم.
و مجید کاله مشففکد رو روي سففرشففون کشففیدند. بارمان ترک موتور  بارمان

سکت  شد. کاله کا سر و کله ي یه موتور دیگه پیدا  ست. در همین موقع  ش ن
سر مرد ب سمت قرمز رنگد  شاره اي کرد. بعد به  سر به بارمان و مجید ا ود. با 

 مخیابون اومد و پشت داربست یکد از ساختمون هاي در حال ساخت متوق
 شد.

 با سر اشاره اي بهم کرد... ماموریت شروع شده بود. بارمان
شت که ازم  صداي شخراش موتور توي کوچه ي فرعد پیچید. چیزي نگذ گو

 کوچه رفتند. دور شدند و به اون سمت
شتم توي ذهنم بمله هاید که بهش احتیاج  روي ضرب گرفته بودم. دا فرمون 

 داشتم و ردیم مد کردم. نفس عمیقد کشیدم و تو دلم گفتم:
 موفق مد شم... مد دونم که مد شم! من

زمان چطور گذشت. یه لح ه با شنیدن صداي بیغ دختري به خودم  نفهمیدم
صداي موتو شده بود و لح ه به لح ه بهم نزدین تر مد اومدم. دوباره  ر بلند 

شن  شین و رو شده. ما سوژه ي مورد ن رمون نزدین  شدم که  شد. مطمئن 
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ساس مد کردم قلم شم دوختم... اح شمام و تنگ کردم و به کوچه چ  مکردم. چ
 توي دهنمه و اگه کاري نکنم ممکنه از دهنم بیرون هم بزنه.

شدي توي باالخره سفید و  دختر بازپرس را شن  تیررس نگاهم قرار گرفت. کاپ
مقنعه ي مشففکد داشففت. بارمان که ترک موتور نشففسففته بود چنگد به بازوي 
دختر زد و اونو سففمت خودش کشففید. دختر بیغ بلندي زد و خودش و کنار 
شید.  سمت موتور ک شد. دختره رو به  شد. بارمان پیاده  شید. موتور متوقم  ک

ذاشت. حتد از اون فاصله مد تونستم حس مجید دستش و روي دهن دختره گ
 کنم که دختره داره قمضه روح مد شه. داشتند به زور دختره رو سوار مد کردند.

سرعت به  سریع شتم. با  سفالت خیس گذا شدم و پامو روي آ شین پیاده  از ما
 سمتشون دویدم و داد زدم:

 کنید! ولش
 رو به بارمان کرد و گفت: مجید

 ه مد یاد سمتمون.باش! یکد دار زود
مان که برگشفففت مشفففت من توي  بار خت. همین  ندا دختره رو روي موتور ا

شففکمش خورد. از پشففت چنگد به کاپشففن دختره زدم و کنار کشففیدمش. داد 
 زدم:
 ! برو تو ماشینم.برو

شتم  مجید صورت مجید زد و پ ست دختره رو گرفت. دختر با کیم توي  م  د
ضامن داري  شد. از توي بیمش چاقوي  پناه گرفت. بارمان از روي زمین بلند 

 در اورد و گفت:
 کنار! برو



 دیدن چاقو یه گاه به سمت عقب برداشتم. زیرلب به دختر گفتم: با
ده... بشین توش و درش سفی 206به سمتش حمله کردم بدو سمت اون  وقتد

 هم قفش کن.
که بد اختیار به بازوم چنگ زده بود عین بید مد لرزید. بعید مد دونستم  دختر

ستش و توي هوا گرفتم و  سمتم حمله کرد. د از پس این کار بر بیاد. بارمان به 
کشیدم. با زانو لگدي توي شکمش زدم و دستش و پیچوندم. مجید از پشت با 

قه کرد. دختر بیغد زد و صفففداي دسففتش و دور گرد یدنشنم حل روي  دو
 آسفالت و شنیدم... باالخره از شن در اومده بود...

عقب رفتم و مجید و به درخت پشففت سففرمون کوبوندم... دوباره عقب  عقب
رفتم و محکم تر کوبوندمش... دسففتش و شففش کرد. خودم و کنار کشففیدم و 
شد!  شد... دلم خنن  صداي فریادش بلند  صورتش زدم.  شتد محکم توي  م

 آدم هاي دانیال هرچه قدر بیشتر بخورند بهتره!
ست  بارمان شد. خوا سر پا  ستش و توي هوا دوباره  شکمم بزنه که د شتد به  م

 گرفتم. با دست دیگه م گلوش و گرفتم. صداي آهسته ي بارمان و شنیدم:
 و شش کن دیوونه! خفه م کردي! دستت

 عقب هلش دادم. مجید آهسته گفت: به
 تو ماشین! برو

شتم شکم مجید زدم... عقب عقب رفت و  برگ شت دیگه توي  و با حرک یه م
ورد. موتور کج شد و مجید زمین خورد. بارمان هم داشت فیلم مد به موتور خ
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اومد... افتاده بود روي زمین و سففرفه مد کرد. همچین به گلوش چنگ زده بود 
 انگار نیم ساعت گلوشو چسمیده بودم.

سمت ماشین دویدم. دستگیره رو گرفتم... باز نمد شد. مشتد به پنجره زدم  به
 و گفتم:

 کن! بازش
موتور و از پشت سرم شنیدم. دختر قفلو زد. سریع توي ماشین پریدم و  صداي

مار و سففریع توي ذهنم دوره کردم. نفس راحتد  بار کروکد ان یه  تادم.  به راه اف
 کشیدم. تا اینجاش به خیر گذشته بود.

سمت پایین  صداي شین و پر کرده بود. به  ضاي ما هق هق گریه هاي دختره ف
 خیابون روندم و گفتم:

 حالتون خوبه؟ شما
دونسففتم باید مکالمه ي خوبد انجام بدم... حس مد کردم گوش چند نفر  مد

 تیز شده و تن تن کلمه هاید که مد گم ثمت و ضمط مد شه.
شدم که هق هق گریه مجال صحمت کردن به دختره نمد ده. زیرچشمد  متوبه

ن مد نگاهش کردم. بلوي مقنعه ش خیس شفففده بود. عین ابر بهاري اشففف
ریخت. دلم براش سوخت... فقط شونزده سالش بود. دستش و بلوي دهنش 

 گرفته بود و سعد مد کرد صداي گریه شو خفه کنه.
 لحند آرامش بخش گفتم: با

 باشید... تموم شد. آروم
به آینه کردم. دو تا موتور با فاصففله ازمون مد اومدند. ضففربان قلمم  نگاهد

صت بود... تا دختره گیج و ویج بود باید کارم ودوباره باال رفته بود. بهتر  ین فر



شروع مد کردم. سریع دستمال و از بیمم بیرون کشیدم. تو ذهنم به میکروفون 
ستم روي  ست را ستمال و با د دهن کجد کردم. خودکار و از یقه م آزاد کردم. د
صحمت کردن  شروع به  شتن کردم... در عین حال  شروع به نو پام پهن کردم و 

 دم تا کسد و مشکوک نکنم:کر
یه دختر خانوم به بووند شففما خوبیت نداره که این وقت شففب تنها این  براي

 طرف و اون طرف بره... ممکن بود خداید نکرده بالید سرتون بیارن.
 :نوشتم

صدامون  هی  شتند و به  شین میکروفون کار گذا شکوکد نزن! توي ما حرف م
شه دا رند. مد خوان گروگان بگیرنت. نترس. من گوش مد کنند. براي بابات نق

 کمکت مد کنم. مواظب تن تن کلمه هاید که مد گد باش.
آب دهنش و قورت داد و چند بار نفس عمیق کشففید. داشففت سففعد مد  دختر

کرد به خودش مسلط بشه. نگاهد به آینه کردم. فاصله ي موتورها داشت باهام 
شتم منو حین نوشتن بم شدم. نماید مد ذا ستم اون قدر مد لرزید ککم  ه ینند. د

به شدت بدخط شده بودم. نوک خودکار هد به دستمال گیر مد کرد و یه سري 
 باها سوراخش کرده بود.

دونم اون شب خدا چه قدرتد بهم داده بود که هم مد تونستم حرف بزنمر  نمد
شدن موتورها فهمیدم که  سم و هم رانندگد کنم. هرچند که از نزدین  هم بنوی

 سرعت ماشین زیادي پایین اومده. پامو بیشتر روي پدال گاز گذاشتم.
ستم عرق کرده بود و خودکار توش لیز مد خورد. قلمم محکم به  کم ست را د

 قفسه ي سینه م مد زد و آروم نمد گرفت.
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 با صداید لرزون گفت: دختر
 آقا! بمخشید
 و به مسیري که داشتم توش رانندگد مد کردم دوختم و گفتم: چشمم

 بله؟
چشم دنمال خیابوند که باید واردش مد شدم گشتم... پیداش کردم. دستم و  با

از روي دسففتمال بلند کردم و سففریع پیچیدم. دوباره دسففتم و روي دسففتمال 
 گذاشتم و نوشتم:

شتماه مد رم. دعوا کن . ب بگو سیر و ا  ه خیابون ... که رسیدیم یه دفعهکه دارم م
 در و باز کن و پیاده شو. فرار کن. مراقب موتوري ها باش.

 گفت: دختر
 ازتون ممنونم. واقعا

 که مد نوشتم گفتم: همونطور
 مد کنم. شما هم باي خواهر منید. خواهش

 :نوشتم
بابات بگو با ارسالن تابین تماس بگیره. بگو دخترش دست مردي به اسم  به

یه  یه زیرزمین توي  ما رو توي  گاهد دخترش بوده. بگو  که هم دانشفف له  یا دان
 محله ي قدیمد توي کرج نگه مد دارند.

کم حرفد مد کردم. خطرناک بود. براي همین یه لح ه دست از نوشتن  داشتم
 برداشتم و گفتم:

 زخمد شدید؟ شما
 گفت: دختر



 ...نه
 ترکید و گفت: بغضش

 خوام برم خونه مون. مد
تموم شده بود. دیگه نمد تونستم چیزي بنویسم. خودکار و سر باش  دستمال

شتر  سرعتم و بی صله گرفته بودند.  شتم. توي آینه نگاه کردم. موتورها ازم فا گذا
 کردم. گفتم:

ست نی خب سونمتون. دیگه در شانس من مد ر ست پیاده برید. خانوم خیلد 
 اوردید. معلوم نیست چه بالید مد خواستند سرتون بیارند.

یدم.  405یه  از گه موتورها رو نمد د مدم. دی قت گرفتم. بلوش در او سففم
سکوت روي  شونه ي  ستم و به ن سریع د ستمال و روي پاي دختره انداختم.  د

 بینیم گذاشتم.
ستاش به توي دهنم بود. دختر رو زی قلمم شد... د شماش گرد  شتم. چ رن ر دا

لرزه در اومد... حس کردم االن بلو چشمم سکته مد کنه... دهنش باز و بسته 
 مد شد ولد صداید از دهنش خارج نمد شد.

 و به مسیر دادم. داشتیم به خیابون مد رسیدم. تو دلم گفتم: حواسم
 دیگه! به خودت مسلط شو. بجنب
 شدت هیجان و استرس داشتم مد مردم. یخ زده بود. از دستام
باره روي  دختر دسففتمال و مچاله کرد و توي بمیش گذاشفففت. اشففکاش دو

صففورتش ریخت. دسففتش و بلوي دهنش گذاشففت... یه نفس عمیق کشففید. 
 دستش و پایین انداخت و گفت:
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 ! شما دارید کجا مد رید؟آقا
شده بود. لمش و به دندون گرفت.  نفس سفید  شیدم. رنگش مثش گ   راحتد ک

 به آینه نگاه کردم... باز هم موتوري ها!
 :گفتم
ستم از  هی  شلوغه... آخه مد خوا ست که  سمت. نی با! بد اختیار اومدم این 

 موتوریه دور شم.
ت داشدست به دختر اشاره کردم که ادامه بده. دستاش و دوباره مشت کرد.  با

صداش در نمد اومد. نفس  شد. چونه ش اون قدر مد لرزید که  زهره ترک مد 
 عمیقد کشید و گفت:

 دور بزنید... خیلد از خونه مون دور شدید. لطفا
 گریه افتاده بود. گفتم: به

که نمد تونم دور بزنم. یه کم بلوتر بریم مد اندازم توي فرعد ها و مد  اینجا
 رسونمتون.

 گفت: سریع
 آقا! من همین با پیاده مد شم. ممنون

سرم و  به شت.  شانس فرار کردن دا شلوغ بود.  خیابون مورد ن ر رسیده بودیم. 
 به نشونه ي تایید براش تکون دادم و گفتم:

 خواید که دوباره براتون مشکش پیش بیاد؟ خب من مد رسونمتون. مد
 زیر گریه زد و گفت: دختر

 نگه دارید! آقا
 :گفتم



 این طوري مد کند؟ آروم باش... بذار تا ایستگاه تاکسد برسونمت. چرا
به آینه افتاد. موتور مجید خیلد بهمون نزدین بود. یه دفعه دختر در و  چشففمم

شد. دختر از  سري بلند  شت  شین پ گاه روي ترمز زدم . بوق ما باز کرد. ناخودآ
سففر و کله ي دو تا ماشففین بیرون پرید و به سففمت الین مخالم دوید. یه دفعه 

 موتور سوار پیدا شد.
شدت هیجان از ماشین بیرون پریدم. صداي بوق ماشین هاي پشت سریم  از

بلند شففده بود. مجید به سففمت دختر روند. صففداي فریاد چند نفر از عابرهاي 
پیاده رو شفنیدم. بد اختیار یه گام به سفمتش برداشفتم. یه لح ه فکر کردم مد 

شید ک یغدد چنگ زد و کاپشن دختره و چسمید. دختر بخواد زیرش کنه. مجی
و دنمال موتور روي زمین کشففیده شفففد. مجید موتور و نگه داشفففت. دختر با 
شنش در اورد و دوید. مرد موتوري که کاله  ستین کاپ ستش و از توي آ زرنگد د
شین  سمتش دوید. دختر خودش و بلوي یکد از ما شت به  سکت قرمز دا کا

توي  ممداخت. صففداي ترمز توي فضففا شففنیده شففد... قلهاي الین مخالم ان
شین به پاي دختر خورد. دختر چنگد به کاپوت زد  سینه فرو ریخت. کاپوت ما

 و زمین خورد.
پیاده شد. چند نفر از عابرهاي پیاده به سمت دختر دویدند. صداي بوق  راننده

شتند پیاده مد دند. شده بود. کم کم راننده ها دا شین ها بلند  ساس خطر  ما اح
 کردم. مجید داد زد:

 ... بریم... کنسش شد.بریم
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شین  سریع سمت دختر رفتند... یه عده از ما شدم.چند نفر به  شین  سوار ما
 پیاده شدند... دو نفر به سمت موتور مجید دویدند...

مجید به راه افتادم. اولین چیزي که توي آینه دیدم موتور دوم بود که پشت  دنمال
شمم به آینه بود. سرم مد او سمت چپ کج کردم... چ شین و به  مد. یه کم ما

دیدم که مردم دور دختر و گرفتند و کمکش کردند که بلند شففه... نفس راحتد 
زیر  با صداي بلند داشتمکشیدم. یه دفعه اون فشار از روم برداشته شد.دوست 

سرکوب ساتم و  سا ... کردم خنده بزنم. به زور لب و لوچه م و کنترل کردم و اح
موفق شففده بودم. باالخره یه راه فرار درسففت کرده بودم... یه درز کوچین... یه 

 شکاف!
سم سمکد مد کردم. تو دلم به دختر زرنگ  نف ساس  صدا بیرون دادم. اح و با 

 بازپرس راشدي احسنت گفتم.
 هنوز محکم به سینه م مد زد... ولد از شدت خوشحالد! به خودم گفتم: قلمم
ثابت کنم که بد گ*ن*ا*هم. اصال شاید سایه بلوف زده باشه. شاید  تونم مد

سایه کنار  شدم هی  بوري با  ضر ن شاهده که من حا ضا  شه. ر شهرام زنده با
بیام. اگه این باند و لو بدم شففاید بتونم بد گ*ن*ا*هیم و ثابت کنم. اون روز 

قاطد  یداهش شففدم و به حرف سففایه گوش دادم... امروز نماید بچگد کنم. نم
صورت هی  وقت نجات پیدا نمد  شم... در این  برم و بنایت هاي این باند ب

 کنم... غرق مد شم.
سمت یکد  متوبه سیرمون به باده ي کرج نمد خوره. در عوض به  شدم که م

از زمین هاي خالد و خاکد خارج از شففهر رفتیم... زمیند وسففیع که پر از 
چد بود؟ ماشففین و پشفففت موتور  درخت هاي کاج بود. اخم کردم... مابرا



 ابشقمجید پارک کردم. مجید به زمین خاکد اشاره کرد. پیاده شدم. سرم و در م
سففوز سففردي که مد اومد پایین انداختم. دنمال بارمان رفتم. دونه هاي برف به 
پیشوند و موهام مد خورد. خواستم شالم و بلوي بینیم بکشم که یاد خودکار 

شت هم کالهش  افتادم. باالخره مجید سکت قرمز دا ستاد. مردي که کاله کا ای
 و گفتم: مو در اورد و کنار مجید ایستاد. رو به بارمان کرد

سش با اومد گفت  من خراب کاري نکردم. دختره خش و چش بود. همین که نف
 که مد خواد پیاده شه.

 با نگراند گفت: بارمان
 بقیه هم همین طوري فکر کنند. امیدوارم

باال انداختم. برخالف بارمان که مضففطرب بود من آروم بودم. کارم و  شففونه
درست انجام داده بودم. باید توي یه فرصت مناسب به بارمان هشدار مد دادم 
که خودش و از این گروه دور کنه. نماید مد ذاشففتم دسففت پلیس بهش برسففه. 

 بارمان دستش و روي شونه م گذاشت و گفت:
س تو تد کردي... براي تو فقط مهم این بود که اعتماد اونا رو هرکاري که مد تون

ست. از این به بعد مد توند  بلب کند که کردي. بقیه ش دیگه به تو مربوط نی
شنه  ست که به خون تو ت سد اینجا نی شد. دیگه ک با خیال راحت تري نفس بک

 باشه.
 همین موقع مجید با لحن تمسخرآمیزي گفت: در

 مد پرم... که وسط حرفتون بمخشید
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ستمال هاید  به شمم به د ستش بود. چ سفید د شن  سمتش چرخیدم. هنوز کاپ
افتاد که توي اون یکد دسففتش مچاله شففده بود. قلمم توي سففینه فرو ریخت. 
احسففاس کردم چشففمم سففیاهد رفت... الل شففدم... مجید اسففلحه ش و در 

 اورد... قلمم و نشونه گرفت و گفت:
 ده...! اسلحه ت و تحویش ببارمان

کردم بارمان سرباش خشن شد. با ناباوري به اسلحه ي توي دست  احساس
 مجید نگاه کرد. مجید داد زد:

 باش! زود
دستش و پشت شلوارش برد و اسلحه رو بیرون کشید. قلمم محکم توي  بارمان

سد  ستم که نح شه مد دون ستم... همی سینه مد زد... لو رفته بودم... مد دون
کار و خراب کرده بود... مرد دوم بین من و  دارم... این عه هم نحسففد من  دف

 مجید قرار گرفت و گفت:
 کنید! تمومش

 با بداخالقد گفت: مجید
 کنار! برو
 با لحند که سعد مد کرد آروم باشه گفت: مرد

 باید در مورد این زمینه تصمیم بگیره... دانیال
 معند داري به بارمان کرد و گفت: نگاه
 دوند که! مد

 با اسلحه ش مجید و نشونه گرفت و گفت: بارمان
 کنار! اگه مردي خودم و نشونه بگیر. بگیرش



 پوزخندي زد و با لحن تمسخرآمیزي گفت: مجید
 ! حاال یه معتاد عوضد داره به من مد گه مرد به کد مد گن.مرد

 بلوم ایستاد... هنوز مجید و نشونه گرفته بود. مرد گفت: بارمان
 کنید... بارمان اسلحه تو تحویش بده. تمومش

 دستش و بلو برد و گفت: بارمان
 بمینم اون دستمال چیه... بعدش تحویلش مد دم. باید

 با سر به من اشاره کرد و گفت: مجید
 از خودش نمد پرسد؟ چرا

سففکوت کرد. مرد دوم اسففلحه ي بارمان و مجید از دسففتشففون کشففید.  بارمان
 مجید و بارمان با نفرت بهم نگاه مد کردند.

 دستمندي از توي بیمش در اورد و گفت: مرد
 تصمیم مد گیره که باهات چد کار کنه. دانیال

ستمند شید. مجید موتورها رو توي زمین  د شین ک سمت ما ستم زد و منو  و به د
ش ستش بود. خاکد ک سفید توي د شن  شون کرد. هنوزم کاپ ید و همون با ول

شت فرمون  شاره کرد که پ شت. به بارمان ا شن گذا ستمال و توي بیب کاپ د
 بشینه. خودش بلو نشست. مرد دوم هم کنار من نشست...

و به شیشه تکیه دادم...تو دلم خدا رو شکر کردم که بارمان شر به پا نکرده  سرم
صففال عاقالنه نمود که توي یه زمین خاکد و خالد با دو تا مرد بود. به ن رم ا

 گردن کلفت درگیر بشیم.
 دلم گفتم: تو
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! چرا؟... چرا من این قدر بدشانسم؟ حداقش به خاطر ترالنم که شده بهم خدایا
 رحم مد کردي... حاال چد کار کنم؟

 و با صدا بیرون دادم... تو دلم گفتم: نفسم
رصففد اون نوشففته ها رو یادش مد مونه؟ اصففال پایین هاي دختره چند د یعند

نوشته رو خونده یا وقتد باالش و خوند هش شد و سریع خواست که پیاده شه؟ 
 از باید که من نحس و بدشانسم حتما هیچد یادش نمد مونه....

اون قدر درد مد کرد که نمد تونسففتم چشففمم و باز نگه دارم. نگاه نگران  سففرم
صمد بارمان و از ت ساس مد کردم... نه داد مد زد و نه ع وي آینه روي خودم اح

بود... سففکوت کرده بود... از سففکوتش مد ترسففیدم... مد شففناختمش... مد 
ستم ای شه که به حرف بیاد... مد دون ستم خیلد طول نمد ک ا سکوت ه ندون

 معموال مقدمه ي انفجارهاي تاریخد بارمان مد شن.
سففیدیم... فقط مد دونسففتم که قلمم یه لح ه هم چطور به زیرزمین ر نفهمیدم

باید منت ر مجازاتم مد  آروم نگرفته بود و دسففتام هم بدبوري مد لرزید... 
که من راضففد  یب بود  ید مد دادم... ولد عج با که  تاواند بود  موندم... این 

بودم... هنوزم ته  دادهبودم... بون یه آدم... یه دختر شونزده ساله ... رو نجات 
 امید داشتم. دلم

****** 
 کاپشن و کنار دست دانیال گذاشت و گفت: مجید

 بز این دستمال ها موبایلش هم توي بیمش بود. به
 با بداخالقد گفت: دانیال
 خودش موبایلش به چه دردم مد خوره؟ بدون



 گفت: مجید
شم اون همه  ولد شد بلوي چ شد... نمد  شت بلب توبه مد  آقا! خیلد دا

آدم سففوار موتورش کنیم. من که از اولم گفتم این نقشففه خیلد ایراد داره. باید 
شه رو عوض  ستور دادید که نق شما یه دفعه دیروز د کار خودمون و مد کردیم. 

 کنیم.
ستمال و  دانیال صمانیت مد لرزید د ست هاید که از ع روي پاش پهن کرد با د

 و گفت:
 مشکش ما اینه یا چیز دیگه؟ االن

چیزي نگفت. دانیال به دسففتمال که خیس و پاره بود خیره شففد. دعا مد  مجید
شته ها بلند  سرش و بعد چند دقیقه از روي نو شته ها رو بخونه.  کردم نتونه نو

 کرد و گفت:
و هم بفرسففت براي ! موبایش دختره رو منهدم کن... پرونده ي راشففدي رمجید

 تیم فرامرز!
 رو بهم کرد. از عصمانیت نفس نفس مد زد... گفت: دانیال

شه خوندش... کرج؟ دانیال؟...  بوهرش ست که ن شده ولد بوري نی پخش 
 بدا؟

 و به گوشه اي پرت کرد... چند تا نفس عمیق کشید و گفت: دستمال
از ذهن آدم قدرش یادش مد مونه؟ شففهر کرج باید نیسففت که اسففمش  چه

سم دانیال هم که  بخره... محله ي قدیمد هم به احتمال زیاد یادش مد مونه... ا
 اسم سختد نیست... مد دوند چیه رادمان؟ گند زدي به هممون...
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سرد  نفس ست خون سعد کرد ژ ستاش و توي هم گره کرد و  شید. د عمیقد ک
ه د بهمیشففگیش و دوباره پیدا کنه. نتونسففت به خودش مسففلط بشففه. دسففت

 پیشونیش کشید و بعد از مکثد طوالند گفت:
قراره تاریخ تکرار شففه... انگار مد خواي تکرار اون یکد قلت باشففد...  انگار

خوب یادم مد یاد... یادم مد یاد اون روزها که براي اولین بار بارمان و دیدم 
شیطون... زبون باز...  شر بود...  شدم...  صورتش مد  شه محو بذابیت  همی

... خوش فکر... بذاب... و... موفق! ... یه نگاه به داداشففت بکن... سففرکش
تا اون زهرماري و بهش  بدبخت که محتاج دسفففت منه  یه آدم  هی  چد بز 
شد؟  سرکش چد  ست... تا حاال ازش پرسیدي که اون آدم مقاوم و  برسونم نی

 چه بوري شد که باي خودش و به این بره ي مطیع داد؟
بودم... زیرچشمد نگاهد به بارمان کردم... سرش و به دیوار تکیه داد  نخرسیده

و چشففماش و بسففت... ولد مد تونسففتم حس و حالش و از توي صففورتش 
بخونم... مد دونسففتم اگه چشففماش باز بود مد تونسففتم درد و از چشففماش 

 بخونم... سرم و پایین انداختم... دانیال گفت:
یت هاش مثش ت توي یه خراب کاري بزرگ و عمدي کردي... یکد از مامور و 

فرستادمش اون باید که عرب ند انداخت... حاال نگاهش کن... دنمال مردي 
سد که عالم و  سایه اي از ک شناختیش... بمین چد ازش مونده...  بگرد که مد 

 هترینآدم اعتقاد داشففتند یه روز مرد بزرگد مد شففه... دانشففجوي پزشففکد ب
 .دانشگاه سراسري ایران..

شده... دانیال به  سرم سیخ  ساس کردم مو روي تنم  ستم گرفتم... اح و توي د
 سمتم اومد... دستش و روي شونه م گذاشت و گفت:



ستم باهات راه بیام... من روي  نمد ستم این کار و باهات بکنم... مد خوا خوا
تو به عنوان هم تیمد م حسففاب باز کرده بودم... بد کردي... خودت هم خوب 

وند که وسففط بزرگترین ماموریتمون نمد تونیم بد خیالت بشففیم... ولد مد د
 چنان کاري باهات مد کنم که دیگه خودت هم خودت و نشناسد.

 پوزخندي ادامه داد: با
پایین  به که سففطح توقع منو  نت براي همین بود؟ براي این  تاد غلط کردن اف

ین مرد شففدي... بمبیاري؟ فکر مد کردم خیلد بدبخت و ضففعیفد... نه انگار 
 که چه طور مد خوام این مرد و بشکنم و خوردش کنم...

======== 
 پوزخندي ادامه داد: با

پایین  به که سففطح توقع منو  نت براي همین بود؟ براي این  تاد غلط کردن اف
بیاري؟ فکر مد کردم خیلد بدبخت و ضففعیفد... نه انگار مرد شففدي... بمین 

 ین مرد و بشکنم و خوردش کنم...که چه طور مد خوام ا
صله گرفت. رو به ترالن که با رنگ پریده یه گوشه وایستاده بود کرد و داد  ازم فا
 زد:
 هم بخواي بفتن بندازي همین مد شه... فهمیدي؟ تو

چیزي نگفت. رنگش مثش گ  سفید شده بود... انگار من از همه آروم تر  ترالن
بودم... هرچند که حرف هاي دانیال دلهره ي بدي به دلم مد انداخت ولد به 
باعث و  یه آدم بد گ*ن*ا*ه مد اومد و من  که اگه این بال سففر  خودم گفتم 
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راري داده رو ف هبانیش بودم باید بیشتر عذاب مد کشیدم... همون بهتر که دختر
 بودم... از کارم پشیمون نمودم... ابدا !... فقط توي شن بدشانسد خودم بودم.

 پشتش و بهم کرد و به سمت در رفت. بارمان با صداید گرفته گفت: دانیال
 لعنتد ها قول داده بودید که به خانواده م کاري نداشته باشید. شما

 و گفت: ایستاد. نیم نگاهد به بارمان کرد دانیال
قرار بود که خودت و دربسففت در اختیارمون بذاري و خالصففانه همکاري  تو

کند. اشتماه تو رادمان و به این با کشوند... از بین رفتن صورتت... زیماییت... 
ها از کد  بازي  مه ي این  نت برگرد عقب و بمین ه یه کم توي ذه یادت...  اعت

شد... از نافرماند تو... نتیجه ي نافر ششروع  . شدن برادرته.. کنجهماند تو 
بذارند داداشفففت زندگیش و بکنه... ولد... تو  آره... بهت قول داده بودند که 

 دقیقا دلیش اینجا بودنشد...
 به سمت من چرخید. با صداید گرفته گفت: بارمان

 همین طور فکر مد کند نه؟... توام
شم و مد  قلمم شعله هاي خ شماش نگاه کردم.  سینه فرو ریخت... به چ توي 

دیدم که آبد چشففماش و تیره و تار کرده بود... مد دونسففتم االن منفجر مد 
 شه...
 گفتم: آهسته
 ...بارمان
 یه کم صداش و باال برد و گفت: بارمان
 و بده... من مقصرم؟... بوابم
 گفتم: سریع



 ...من
 داد زد: بارمان
 بده!... بواب

 کردم... شاید آره... شاید نه... سکوت
 داد زد: بارمان

وقتد اومدي یه بوري نگام مد کند انگار که یه انگلم... دیگه هی  ذوق و  از
شففوقد براي کنار من بودن نداري... مد دوند چیه؟ رادمان... اگه مد خواي 

 بزند... اون بارمان مرد... برادرت و پیدا کند... باید یه سر به قمرستون
دسففتش و بلوي ترالن گرفت و یه کم عقب کشففیدش... احسففاس خطر  رویا

کرده بود. باالخره اون چیزي که ازش مد ترسیدیم سرمون اومده بود... بارمان 
قاطد کرده بود... صندلد اي که تا چند دقیقه ي قمش دانیال روش نشسته بود و 

 زد: دادیاد زدي و مشتد به دیوار زد. برداشت و به دیوار کوبید. فر
... ایند که بلوت وایسففتاده یه آشففغاله... آره بابا... آره... من معتادم... ُمرد

هرويین مصرف مد کنم... معتاد تزریقیم... دو روز دیگه م حتما مد افتم دنمال 
کرک و مد رم یه راسففت وسففط سففینه ي قمرسففتون... دنیا باشففه مال شففما آدم 

شففما آدم هاي پاک و منزهد که هی  وقت از خودتون نخرسففیدید این خوبا... 
مردک کثیم براي چد مد کشفففه... خورد شفففدن و له شفففدنش و دیدید ولد 
سد که  شکد... ک شجوي پز زحمت کنجکاوي کردنم به خودتون ندادید... دان
سم تن تن مولکول هاید که مد ریزه توي رگش و مد دونه... براي چد  مکانی
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چد کار مد کنه براي  شند که بهتر از همه مد دونه داره با خودمد کشففه؟ او
 چد مصرف مد کنه؟... تا حاال از خودت پرسیدي چرا؟

لگدي به کیس کامخیوتر رویا که روي زمین بود زد و با صداي بلندي داد  بارمان
 زد:

و که روي هم مد ذارم اون گذشففته ي لجنم مد یاد بلوي چشففمم...  چشففمم
شش به زندگد لجنمون پدري که همی شه تحقیرمون مد کرد... مادري که واکن

خوردن قرک اعصفففاب بود... برادر بزرگتري که انگار از هممون کوچین تر 
 تیبود... برادر دو قلوید که به من تکیه داشففت ولد روزي صففد بار براي حما

کردنش شففکسففت مد خوردم... یه برادر کوچیکتر که وقتد بهش فکر مد کنم 
بز خودم توي بدبختد هاش مقصففر نمد دونم... و حاال... حال  هیچکس و

 زندگد من...
 صداید گرفته ادامه داد: با

شتر گم  روزهاید شدنه... تکراري از هر روز بی سقوطه... تکرار غرق  که تکرار 
شدن... تا باید که هر چه قدر سر مد چرخونم هی  امیدي نمد بینم... پایین 

م که نمد تونم براشففون کاري بکنم... مد بینم برادري رفتن آدم هاید و مد بین
ر فرصت زندگد بهت شکه همیشه سعد مد کردم با گذشتن از زندگد خودم به

شتماه من... به خاطر  شه... به خاطر ا شیده مد  شت من ک سرنو رو بدم داره به 
اعتیاد من... و نمد تونید بفهمید چه قدر سففخته که هی  چیز ندارم گرو بذارم 

سم آینده م برام وبود نداره که بهش فکر کنم و و ب شمش... چیزي به ا یرون بک
از دیروزش سففیاه تر بشففه. وقتد نگام مد  شحدس بزنم چه قدر قراره هر روز

کنید فقط اعتیادم و مد بینید... این و نمد بینید که روزي چند بار صففورت آدم 



صور کنم... چه قدر باید به  شتم و پیش خودم ت شهاید که ک ب یاد بیارم... از 
هاید که چشم روي هم مد ذارم و چشم هاي باز غزل و مد بینم متنفرم... مد 

 تنها دلخوشد من فکر کردن به زندگد آروم تو ِا... ؟دوند چیه
شت قلمم و  بد شد... اي کاش تمومش مد کرد... دا شن  شمام پر ا اختیار چ

 :هزار تیکه مد کرد... بارمان یقه م چسمید و داد زد
به تو  بغض خاطر زندگد دادن  به  نکن عوضففد... بغض نکن... من زندگیم 

ست و  شق تو... خانواده م ... لح ه به لح ه اي که توي لجن د باختم... به ع
شتد  پا مد زدم فکر مد کردم مد ارزه... فکر مد کردم ارزش داره... چون تو دا

شید ي... فکر مد یه باي دیگه ي همین خاک زندگد مد کردي... نفس مد ک
شم  شحالد تو مد ارزه... اگه من له مد  شم به خو کردم اگه من دارم غرق مد 
شد... فکر مد کردم چه اهمیتد داره که  تو داري روز به روز خوشمخت تر مد 
یه نیمه فداي اون نیمه بشففه...تو به من بگو اگه تو غرق بشففد چد براي من مد 

توي گذشففته با داره نه توي حال  هش نمونه؟ تو بهم بگو براي آدمد که دنیا برا
 چه دلخوشد دیگه اي مد مونه؟

و از یقه م بدا کرد... عقب عقب رفت... تمام بدنش مد لرزید...  دسففتش
صفففداش دیگه در نمد اومد... نفس منم باال نمد اومد... بغض بدي گلوم و 
بسففته بود... بارمان توي چشففم هام زل زد... دیگه نه شففیطنتد توي چشففماش 

 بود... نه پلیدي... نه بدبنسد... چشماش از اشن برق مد زد...
 صداید که به زور در مد اومد گفت: با
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مد کشففم... براي اینه که مد خوام خودم و از روي زمین محو کنم... مد  اگه
خوام خودم و از بین بمرم... مد خوام یادم بره که چه قدر توي دانشففگاه سففرم 
توي کتاب بود... چه قدر برام مهم بود که یه پزشففن خوب بشففم... ولد وقتد 

 ...منبرادرم توي ب*غ*ل خودم بون داد نتونستم براش هی  کاري ک
ترالن و رویا هم در اومده بود... بارمان باز عقب عقب رفت... آهسففته  اشففن
 گفت:

شگد یادم بره که آرمان  مد خوام فقط یه دقیقه... فقط چند ثانیه... توي عالم نئ
 توي ب*غ*ل من بون داد...

 تموم وبودش داد زد: با
خوام یادم بره که نفس آخرش و شففنیدم... مد خوام یادم بره که نتونسففتم  مد

 هی  کاري براش بکنم... مد خوام یادم بره... بذارید یادم بره...
دانیال بلو اومد و بارمان و گرفت. اونو به سففمت اتاقش کشففوند.  بادیگارد

 بارمان تقال کرد که خودش و آزاد کنه. داد زد:
د؟ کارهاید که باهام کردید بس نمود که حاال مد خواید با کن... بس نمو ولم

 برادرم هم همین کار و بکنید؟
گارد فت... دسففتم و از توي دسففتش بیرون  بادی بازوم و گر یال  گه ي دان دی

 کشیدم... نفس عمیقد کشیدم. محکم گفتم:
 مد یام. خودم
 تم:تو چشم بارمان که دیگه نفسد براش نمونده بود دوختم و گف چشم

 برمد گردم... قول مد دم که نشکنم... قول مد دم نذارم کسد خوردم کنه. من



بارمان باال نمد اومد... نمد خواسففتم براي خداحاف د پیشففش برم...  نفس
نمد خواسففتم کار و سففخت تر کنم... سففرم و چرخوندم و دنمال دانیال رفتم. 

شم ها سمت ترالن چرخوندم... به چ سرم و به  شن آلودش آخرین لح ه  ي ا
 نگاه کردم و گفتم:

 ...متاسفم
یدم نه  چرخ که بتو گاه کردم... هی  حرفد نمود  مان ن بار هاي  به چشففم  و 

سم و بیان کنه... هی  بمله اي نمود که باهاش بتونم حرف دلمو بزنم...  سا اح
هد و  گاهد پر از قول و قرار... پر از ع گاه بود... ن با ن حاف یمون فقط  خدا

 پیمان...
صداي چن چن آب از  در سته موند...  شمم به در ب شد... چ سته  زیرزمین ب

ناودون گوشم و پر کرد... سوز بدي مد اومد... هنوز توي شن بودم... صداي 
 دانیال منو به خودم اورد:

ساید که  تا سد و ندیدم که قدر ک سال زندگیم ک شیش  ست و  حاال توي این بی
 ار ندارم قدر اون داداش آشففغال تر از دوسففتش دارند و بدونه... از تو ام انت

 خودت و بدوند.
لح ه از عصففمانیت خون بلوي چشففمام و گرفت. یه دفعه به سففمتش  یه

چرخیدم و مشففت محکمد توي صففورتش زدم. دانیال محکم به دیوار پشففت 
سرش خورد. بادیگاردش بالفاصله به سمتم دوید... ولد من پشتم و به دانیال 

صداي آخ و واخش ب سم که  شینش رفتم... ق سمت ما شده بود کردم و به  لند 
شم... به برم  یهخوردم  ست هاي خودم بک روز... باالخره یه روز این مرد با د
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به برم همه ي  به برم همه ي دردهاید که کشففید...  بارمان...  خورد کردن 
بدترین شففکش توش  به  که  به برم زندگد اي  که از دسفففت داد...  روزهاید 

و مشففت کردم... مد دونسففتم باالخره یه روز به اونجا مد باخت... دسففتام 
 ...رسم

ستش و تکیه گاه  نگاهد ست را سته بود و کم د ش به بارمان کردم. روي زمین ن
سففرش کرده بود. به نقطه اي روي زمین زل زده بود. آهسففته به سففمتش رفتم و 

 دهصففداش زدم. به خودش اومد. برخالف دفعات قمش که با شففیطنتد آزاردهن
به  یه لح ه دلم  که  نان م لوم شفففده بود  بار چ گاهم مد کرد این   حالشن

 سوخت.
یاد لح ه ي  براي تادم...  مابراي رادمان اف یاد  بار توي اون چند روز  دهمین 

آخري افتادم که بهم گفته بود متاسفففم... خدا مد دونسففت توي اون لح ه چه 
 حالد بهم دست داده بود...

 که باید با صداش منو به خودم مد اورد:این بارمان بود  حاال
 تو اتاق من... این مردک و منت ر نذار. برو

 دونم چرا... ولد بد اراده گفتم: نمد
 ... من... متاسفم... من... به رادمان کمن کرده بودم.راستش
 پوزخندي زد و گفت: بارمان

 دونم... بلوي چشم خودم این کار رو کردي. مد
سینه  قلمم شده بود! چرا به روي خودش نیورده توي  فرو ریخت... پس متوبه 

بود؟ سففرم و پایین انداختم. نمد دونم براي چد تاب نیوردم که بیشففتر از این 
 کنارش وایستم.



 گام هاید بلند به سمت اتاقش رفتم. با
و عوض کرده بودیم. با ون سیاه اومده بودم و نمد دونستم به کدوم شهر  بامون

ساکن یه ویالي  شمختانه این بار از زیرزمین خمري نمود.  شده ایم. خو منتقش 
کوچین بودیم که چون توي شففب به اونجا منتقش شففده بودیم چیزي از در و 

 همسایه هاش نمد دونستم.
یه راهروي عریض به سففمت سففالن مد  در ورودي ویال که همیشففه قفش بود از

خورد. توي راهرو دستشوید قرار داشت که برخالف دستشوید توي زیرزمین 
 خیلد شین بود.

سففالن کیپ به کیپ فرش انداخته شففده بود و خمري از ممش و میز نمود. یه  کم
آشففخزخونه ي اپن پر از وسففیله هم اونجا بود که نشففون مد داد دیگه خمري از 

شمد که غذاهاي خون شده بود.  شخزي نوبتد  ست. آ ست پخت پیرزن نی گد د
نوبت به من رسففید همگد دور هم یه نیمروي سففوخته نوش بان کردیم و این 
شفد که من از لیسفت آشفخزي حذف شفدم... کسفد هم نمود که بريت کنه به 
شمد که  شخزي نمد کرد. در عوض  بارمان بگه غذا بخزه. در نتیجه بارمان هم آ

صرار مد نوبت رحیم ب شد ا سابد خوردیم و اگه رومون مد  ود یه چلوکماب ح
 کردیم که اون هرشب غذا بخزه.

آشففخزخونه یه در به حیاط پشففتد مد خورد ولد در قفش بود و راهد براي هوا  از
 خوردن و قدم زدن توي حیاط نمد موند.

شده  توي طمقه ي اول به بز این ها یه اتاق خوابر که در واقع همون اتاق کار 
بودر قرار داشت. با باال رفتن از چند پله به طمقه ي دوم مد رسیدیم که فقط سه 
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خالد بود و  ها هم  تاق  هال بین ا خالد داشفففت.  ماري  یه ان تاق خواب و  تا ا
فقط من و راضففیه  هخونزمینش با فرش کهنه اي پوشففیده شففده بود. توي اون 

تخت نداشففتیم. من مجمور بودم توي اتاق رویا و روي زمین بخوابم و راضففیه 
 هم چون دوست نداشت با کسد هم اتاق بشه توي اتاق کار مد خوابید.

اتاق بارمان شدم. چند روز بیشتر از اومدنمون نمد گذشت ولد بارمان به  وارد
کم اتاق و تا باي ممکن به  طرز حیرت انگیزي تونسففته بود توي همون مدت

هم بریزه. روي زمین از آشففغال چیخس گرفته تا ورق هاي مچاله شففده ریخته 
شده  ساش روي اون مچاله  ست از لما شلوغ پلوغ بود و چند د شده بود. تخت 
شده بود. کامخیوترش و هنوز  ستمال پر  سرنگ و د شغال  شغال از آ سطش آ بود. 

 بهش داده بودند در نیورده بود. از توي بعمه اي که موقع اسماب کشد
شکد  دانیال شلوار و پلیور م سرتاپاش کردم.  به دیوار تکیه داده بود. نگاهد به 

پوشیده بود و دستمال گردن طالید بسته بود. ساعتش و با لماساش ست کرده 
بود. یه ساعت به صفحه ي مشکد گرد که دورش طال کار شده بود به دستش 

ش هنوز بود... در ک فتادههمه تغییر و تحول هنوز برام با نیبسففته بود. انگار این 
نتونسففته بودم هی  کدوم از اتفاق هاي دور و برم و درک کنم... هنوزم منت ر 
بودم که از خواب بیدار شم و بمینم که کنار خانواده مم و مشکلم اینه که ماشینم 

 و هنوز از تعمیرگاه نگرفته ام.
 :پرسید

 ده اي؟ماموریت آما براي
به برخوردهاي  شففونه نداختم. توي نگاهش غرور کمتري نسففمت  باال ا م و 

 قملیمون مد دیدم ولد این باعث نمد شد که از نفرتد که بهش داشتم کم بشه.



 به روم وایستاد. دست به سینه زد و گفت: رو
 مثش رادمان نقشه ي فرار داري؟ توام

 دلم گفتم: تو
 ش و نه... ولد آرزوش و دارم. نقشه

 یه کم دیگه بهم نزدین شد و گفت: دانیال
 یه عده رفته بودند دیدن دوست قدیمیت... اسمش رضا بود درسته؟ دیروز

توي سففینه فرو ریخت. سففریع سففرم و باال اوردم و با چشففم هاید که از  قلمم
ش هاي همیشگیوحشت گشاد شده بود به دانیال زل زدم. دانیال یکد از پوزخند

 و زد و گفت:
گزارش هاي سایه در موردش خونده بودم... مد دونستد قمال با گروهمون  توي

 همکاري مد کرد؟
 دونستم... مثش رادمان... مد

 ادامه داد: دانیال
سد ست...  ک ساکن نی سه مدتیه که دیگه اونجا  خونه ش نمود... به ن ر مد ر

 رند. مد دوند معنیش چیه؟نتونستند ردش و هی  باي دیگه اي بگی
 کجا باید مد دونستم؟ دانیال پوزخندش و بمع و بور کرد و گفت: از

 اینه که پلیس فرستادش باید که دستمون بهش نرسه. معنیش
شد. دانیال که با  نفس شته  شم بردا ساس کردم باري از دو شیدم. اح راحتد ک

 دقت به صورتم زل زده بود گفت:
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وبیه؟... رادمان براي چد مد خواسفت منو به باباي تو مد کند این خمر خ فکر
لو بده؟ حدسففش کار مشففکلد نیسففت... ظاهرا سففایه بیشففتر از این حرفا گند 
زده... بابات دنمال کارات بوده... با این که اصففال از باباي از خود راضففد و 

انکار نمد  ومغرورت خوشففم نمد یاد ولد تمحر خاصففد که توي کارش داره ر
 بوري که بوش مد یاد خوبم توي تحقیقاتش پیشرفت کرده بود. کنم. این

 از امید به دلم تابیده شد. دانیال ادامه داد: نوري
به که داري مد شففنوي یه عده دارند مد فهمند ما چد  فکر مد کند خیلد خو

 کاره ایم؟ مد دوند واکنش ما به این اتفاقا معموال چیه؟
 دست بهم اشاره کرد و گفت: با

 که عاملد که باعث به وبود اومدن دردسر شده رو حذف کنیم... اینه
 توي سینه فرو ریخت. دستام به لرزه در اومد. دانیال گفت: قلمم

معتقده به درد کارمون نمد خوري. تا دنیا دنیاسففت ريیس به تو این یکد  ريیس
ین!... ولد خب... من فکر مد کنم شفففاید تاب به دختر   اعتماد نمد کنه... 

بتوند توي زمینه هاي دیگه به دردمون بخوري. براي همین وسففاطت کردم که 
فعال دسففت نگه دارند و بهت فرصففت بدن که ثابت کند با رادمان فرق داري و 
یت بوده...  گه ش خوش شفففانسفف یش دی ته دل مال دردسففر نمد گردي... الم دن

اشه شته بتحقیقات بابات به بن بست خورده... اگه امیدي هم براي ادامه ش دا
از بین مد ره... به باید رسففیده که دیگه نمد تونه ادامه بده... این یعند شففاید 
پایین... مثش  به عنوان یه عضففو سففطح  بتوند ريیس و راضففد کند که بذاره 

 االنت... نگهت داریم... واقعا شانس اوردي.
 عصمانیت گفتم: با



 این چیزها رو از باباي من از کجا مد دوند؟ تو
 نگاه عاقش اندر سفیهد بهم کرد و گفت: دانیال

چند سففاله که این باند وبود داره و به کارش ادامه مد ده یعند کسففاید که  اگه
ضد و وارد  ستند مد دونند دارند چد کار مد کنند... اگه دختر یه قا کاره اي ه

 وباند مد کنند مد دونند که باباش نمد شینه نگاه کنه و دنمال کارهاي دخترش 
 مد گیره.

به عقب  دانیال با عصففمانیت  به خودش نزدین کرد.  بازوهام و گرفت و منو 
 هلش دادم ولد اون منو بیشتر به سمت خودش کشید و گفت:

سري که برامون درست کردي مد ارزي مند که  اگه ثابت نکند به این همه درد
پایی ن وسفففاطت کردم و زیر سففوال مد بري. اگه بخواي خودت و توي گروه 

بکشد منم باهات پایین کشیده مد شم... این چیزیه که به هی  وبه ابازه ش 
.. قمش کند . رستو نمد دم... اگه یه بار... فقط یه بار اشتماه بکند... دردسر د

از این که دسففتور کشففتنت و بدن خودم تن تن اعضففاي خانوادت و بلوي 
ا گشنه م... اون چشمت مد کشم... اون باباي مغرورت که فکر مد کرد من گد

برادر از خود راضففیت که عارش مد اومد نگام کنه... اون خواهر عوضففیت که 
که داشففت  متمام مدت اون شففب سففرش توي گوش تو بود و خوب مد دون

مسخره م مد کرد... و مامانت که با اون نگاه هاي پر از ترحمش حالم و بد مد 
قیرم کردند متنفرم... نذار کرد... از همه ي دور و بري هات که تا تونسففتند تح

که این نفرت کار دسففتم بده... قدر کاري که مد خوام برات بکنم و بدون... 
 مگه نه بعد از دیدن مرگشون مد فرستمت همون باید که قولش و داده بودم.
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داد و بعد از این که بهم تنه زد به سمت در رفت. بغضم و فرو دادم... نمد  هلم
ري مد لرزم... از حقارت؟ از ترس؟... با صداید که دونستم براي چد این طو
 از بغض مد لرزید گفتم:

نمد خوام تو هی  کاري برام بکند... تربیح مد دم بذاري بمیرم تا این که  من
شمم و باز کنم و  شم نمد یاد یه روز چ این طوري با حرفات تحقیرم کند. خو

شدم یکد مث سد که ببمینم این قدر توي این کار فرو رفتم که  اید زور ش تو... ک
 بزند تا یه ذره انسانیت توش بمیند...

 سمتم برگشت... عصماند بود... و شاید یه کم کالفه... گفت: به
این کار و به خاطر تو نکردم. به حرمت اون روزهاید این کار و کردم که هر  من

 وقت توي چشمات نگاه مد کردم قلمم توي سینه م فرو مد ریخت.. به حرمت
اون روزهاید که ثانیه به ثانیه ش و با رویاي رسففیدن به تو... به عشففق تو مد 

زندگیم پیدا کردم  ويگذروندم... به احترام همون احسففاسففد که فقط یه بار ت
به  کار و  نه هیچکس درکش کرد... من این  باورش کرد...  نه هیچکس  ولد 

شه که من چه حسد شاید یادت رفته با شتم...  خاطر خودم کردم... تو  بهت دا
تو شففاید یادت رفته باشففه که چه روزهاید رو گذروندم... ولد من تا عمر دارم 

سد رو فر سا مد کنم که مد دونم پاک بود  اموشفراموش نمد کنم...نه اون اح
ولد تو به گندش کشففیدي... نه اون حس حقارتد رو یادم مد ره که با کارهاي 

. نمد خوام بابت این نفس هاید که خانواده ت و با نگاهاشون بهم دست داد..
هت دادم ازم تشففکر کند... تو فقط بلوي نیش  یدنش و ب بازه ي کشفف من ا

 زبونت و بگیر که بدبوري باعث مد شه آدم به خونت تشنه بشه...
 و باز کرد و قمش از این که از اتاق بیرون بره گفت: در



 پیش رویا... کمکت مد کنه که حاضر بشد... برو
======== 

 که دانیال از اتاق بیرون رفت نفس راحتد کشیدم. تو دلم گفتم: همین
شده  ما ستگاري به این آدم حرفد زدیم که این قدر براش عقده  شب خوا صال  ا

باشفه؟ ترانه داشفت در گوش من ویز ویز مد کرد که پسفره خوشفگله! خودش 
 برداشت بد کرده...

بارمان بیرون با تاق  یا افتاد. اون روز یه  ناراحتد از ا به رو اومدم که چشففمم 
سرش انداخته  سرمه اي رنگش و  شرت  سويد  سرمه اي زده بود و کاله  هدبند 

 بود. با دیدن من گفت:
 ... یه سري کار هست که باید انجام بدیم.بیا

اتاقمون شففدم. یه تخت مرتب با روتختد سفففیدر یه میز کامخیوتر بزرگ و  وارد
 خیوتري توي اتاق بود. رویا گفت:تجهیزات کامش کام

 تغییر قیافه بدي. باید
 تعجب پرسیدم: با

 چد؟ براي
 نگاه عاقش اندر سفیهد بهم کرد و گفت: رویا

ست توي خیابون  تو ست را ستد... فکر مد کند مد توند را یه مجرم فراري ه
 براي خودت بگردي؟

سابقه ي  با سیاه از  شد این لکه ي  شدم... اي کاش مد  این حرفش ناراحت 
 من پاک بشه... گفتم:
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 رادمان چرا تغییر قیافه نداد؟ پس
 پشتش و بهم کرد و یه سري وسیله روي تخت چید و گفت: رویا

یه کوچه ي خلوت  ماموریتتون مان توي  یت راد مامور نه...  با هم فرق مد ک
 توبانه.بود... مال تو وسط ا

 زدم و گفتم: پوزخندي
 رسوندن رحیم این حرفا رو داره؟ مگه
 با کالفگد یه کاله گیس برام انداخت و گفت: رویا
 قدر حرف مد زند! بیا اینو سرت کن. چه

گیس به صففورت موهاي فر مشففکد بود. رویا به ظاهر داشففت کمکم مد  کاله
 کرد که کاله گیس رو سرم کنم. بعد از چند دقیقه دستش و کنار زدم و گفتم:

 کمن نکند بهتره! تو
سرش مد  ترانه شت که توي مهموند ها  شگش دا یه کاله گیس ش*ر*ا*بد خو

یاد گرفته بودم چطور با نگاه کردن بهش  بذارم. موهامو  کرد و منم  کاله گیس 
توي کاله توري مخصوک پستیا بمع کردم. کاله گیس و سر کردم و با چند تا 

شکد هم بهم داد که بذا سرم محکمش کردم. رویا یه لنز م ... رمسنجاق روي 
سر  شن ریختم تا آخر  سر در نمد اوردم. اون قدر بلوي آینه ا از این یه مورد 

 م روي چشمم گذاشتم.تونستم لنز و بذارم. یه عینن ه
 همین موقع صداید از پشت سرم شنیدم: در
 ! چه زشت شدي!َاه

بود. دسففت به سففینه زده بود و به چهارچوب در تکیه داده بود. اخماش  بارمان
 توي هم بود. با نارضایتد چشم از قیافه ي من گرفت. رویا گفت:



 قابش شناساییه. هنوز
 بلو اومد. عینن و از روي چشمم برداشت و گفت: بارمان

 عیمد داره؟ تو مد خواي کار دانیال بد عیب و نقص انجام بشه؟ چه
 نگاه معند داري به رویا کرد. رویا شونه باال انداخت و گفت: و

ستش و بگو!  فقط شکلد به وبود بیاد... بارمان! را نمد خوام براي این دختره م
ان بیفته با دوربین کنترل سرعت اون حوالد رو بررسد مد اگه اتفاقد وسط اتوب

ند و روش زوم کنند.  یدا کن ند... مد دوند که ممکنه عکس این دختره رو پ کن
 ن رتونه؟ مدوسط اتوبان قراره چه اتفاقد بیفته؟ کدوم اتوبان 

 پوزخندي زد و گفت: بارمان
م و بردن به هم خورد... رویا! قرار مدارهاي من و تو همون زماند که داداش بمین

 تو زیر قولد که به من داده بودي زدي...
 وسط حرف بارمان پرید و گفت: رویا

 تو مابرا رو مد دوند! مد دوند که اگه کاري براي برادرت مد کردم... بارمان
 با عصمانیت داد زد: بارمان

 در عوض همه ي کارهاید که کردم فقط ازت یه چیز خواستم! من
 ستش و روي بینیش گذاشت و گفت:د رویا

 ! چته؟ مد خواي صدامون و بشنوند؟هیس
شم  و سرش و نزدین گو ست. بارمان  سمت در رفت و اونو ب صمانیت به  با ع

 اورد و گفت:
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سط صله بعد از این  و اتوبان که رسیدید رحیم ماموریتش و انجام مد ده. بالفا
که ماموریت انجام شد تو از دستور رحیم سرپیچد کن و یه کم دردسر درست 

 کن... حواست باشه! سرکشد کن... نه اون قدر که سرت و به باد بدي!
 تعجب گفتم: با

 چد؟
 زده گفت:که حرف هاي بارمان و شنیده بود وحشت  رویا

مان یال بار با دان مازي  حث لج و لج جا ب ! مد فهمد داري چد مد گد؟ این
 نیست... بحث انتقام گرفتن نیست... بحث بون ترالنه...

 سریع گفتم: من
توي این یه مورد طرف دانیالم... اون پیش ريیس وسففاطت کرده و نذاشففته  من

 منو بکشند... اگه خیط بشه ريیس منو مد کشه.
 صداش و پایین اورد و گفت: بارمان

خواي بونت به خطر نیفته؟ اگه این ماموریت و انجام بدي ماموریت دوم  مد
رو بهت مد دن. این ماموریت ها زنجیروار به هم وصش ند. یه لح ه به خودت 
که هی  راه  تا خرخره توي لجن فرو رفتد... مد بیند  که  یاي و مد بیند  مد 

 .بدهدیگه هیچکس نمد تونه نجاتت  چاره اي نداري. اگه غرق بشد
 تعجب گفتم: با
 باالخره کدوم طرفد هستد؟ تو

 پوزخندي زد و گفت: بارمان
 فقط اهش با سیاست پیش رفتنم... چیزي که تو رفتار تو و رادمان نمد بینم. من

 با بداخالقد گفت: رویا



 االن بهمون شن مد کنند. بسه
که کامال گیج شده بودم به رویا نگاه کردم. بارمان سري به نشونه ي تاسم  من

 تکون داد و گفت:
گفتم فقط شففعار مد دي! مگه تو نمودي که از بون دیگرون حرف مد  دیدي

 زدي؟ چد شد؟ تا پاي بون خودت وسط اومد بقیه رو فراموش کردي؟
 من کنان گفتم: من

 ... ام... نه خب!خب
سخره م  روي بارمان شون مد داد توي دلش داره م شونه م زد و با لمخندي که ن

 مد کنه گفت:
 خواد بمعش کند! نمد
شاره کرد که از  رویا ست بهم ا شد آب بده. با د سر و گو در اتاق رو باز کرد تا 

شت باال مد رفت. به  ضربان قلمم دا شیدم.  شم. نفس عمیقد ک اتاق خارج ب
بازوم و گرفت و منو به سففمت خودش کشففید. سففمت در رفتم. یه دفعه بارمان 

 قمش از این که عکس العمش تندي نشون بدم در گوشم گفت:
از اتوبان کرج خارج مد شد حواست باشه که دوربیند که نزدین شهرک  وقتد

 آپاداناست روي سرعت مجاز اتوبان داخش شهر تن یم شده...
گاهد معند دار بهم کرد. فرصفف با گاهش کردم. ن جب ن که تع یدا نکردم  تد پ

 بخرسم من ورش چیه... رویا دستم و گرفت و وارد سالن شدیم.
 نگاهد به صورتم کرد و گفت: دانیال

http://www.roman4u.ir/


ضمن! ن  سن و یه عینن طمد الزم داریم... در  ساییه... یه ما شنا ! هنوز قابش 
یه مانتوي ساده ي مشکد بخوش و موهاتو مثش همیشه تو بذار. مد خوام ظاهر 

باشففد... قمش از این که رحیم رو برسففوند هم عین آدم رانندگد  موبهد داشففته
کن. هی  حرکت مشففکوکد انجام نده. چند تا ماشففین و براي مراقمت ازت 

 گذاشتم. رحیم هم چهار چشمد مراقمته.
به رحیم کردم. خیلد خونسرد به ن ر مد رسید... درست به خونسردي  نگاهد

 همون موقعد که داشت کماب ها رو به سیخ مد کشید.
 بلوي زبونم و بگیرم و گفتم: نتونستم

 یارو با قد دو متریش موبه ِا اون وقت من باید این قدر عوض بشم؟ این
 با بدبنسد نیشخندي زد و گفت: دانیال

 ثش تو بلوي دوبین شاهد آدم نکشته!یارو م این
توي سففینه فرو ریخت... عجب چیزي رو یادم انداخته بود... با ناراحتد  قلمم

 سرم و پایین انداختم.
ربع بعد کامال حاضر شده بودم. ماسکد که روي بینیم بود اذیتم مد کرد. به  یه

ویا د حرف رعینن هم عادت نداشتم. با این حال دیگه قابش شناساید نمودم. یا
به  که منجر  کاري کنم  تادم... یعند قرار بود  در مورد دوربین و زوم کردن اف

شرفته ي پلیس بشه؟ نمد دونستم باید  ساسد این مورد چه اح درتحقیقات پی
شم... به عنوان یه مجرم از پلیس فراري بودم و به عنوان یه آدم دزدیده  شته با دا

اونا داشففتم... این گروه منو محکوم به  شففده میش زیادي براي رو به رو شففدن با
 احساسات متضاد کرده بود.



که  یه نه فرو ریخت... دوربیند  تادم. قلمم توي سففی بارمان اف یاد حرف  دفعه 
نزدین شففهرک آپادانا بود... سففرکشففد کردن... زیاد پیش نرفتن... تازه داشففتم 

از بلوي متوبه حرفاش مد شدم. اون ازم مد خواست که با سرعت غیر مجاز 
 دوربین رد بشم؟... ولد... براي چد؟

 به رحیم گفت: دانیال
 دوند که باید چد کار کند! مد

 با صداي کلفت و خشنش گفت: رحیم
 آقا! بله

 بازوم و گرفت و همون طور که منو به سمت در ویال مد کشوند گفت: دانیال
مه عدا  ه که ب کاري نکن  هت زدم و پیش خودت دوره کن...  که ب ي حرفاید 

شم... تو خراب مد  شد. اگه این کار و خراب بکند من خراب نمد  شیمون ب پ
 شد! فهمیدي؟

 اون یکد بازوم و گرفت و منو به سمت خودش چرخوند. آهسته گفت: بعد
دوسفففت داشففتم که تو االن توي خونه و پیش خانواده ت باشففد... نمد  من

خواسفتم درگیر این مابرا بشفد... سفایه با حماقتش تو رو وارد این قضفیه کرد 
نار  هاش ک با ید تغییرات و قمول کند و سففعد کند  با جاید  که این حاال  ولد 

 ي؟بیاي... من و تو اینجا دشمن نیستیم... ما با هم همکاریم. فهمید
شمن سیلد  د شتم یه  ست دا ستیم؟ یاد حرفهاش در مورد عرب ها افتادم. دو نی

محکم توي صففورتش بزنم... ولد اگه حرفاش در مورد ريیس درسففت بود این 
 عکس العمش خیلد منطقد به حساب نمد اومد.
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در ویال رو باز کرد. برگشففتم و با چشففم دنمال رویا گشففتم. در عوض با  دانیال
شم شدم. دست راستش و پایین انداخت و روي رون پاش با بارمان چشم تو چ

 انگشت عدد صد و بیست رو نوشت...
چشففم هاش نگاه کردم... یه لح ه همون بارمان قدیمد رو دیدم... با همون  به

شت که بد  شم هاي آبیش برقد دا شمن زد... چ شگیش بهم چ شیطنت همی
دد صد که بد ارتماط با عاختیار آدم و براي شیطنت وسوسه مد کرد... شیطنتد 

 و بیست نمود...
======== 

****** 
سیاه پیاده شدیم. رحیم سويی  یه مزدا  وقتد ي سفید  3به کرج رسیدیم از ون 

بود. براي همین باهاش راحت بودم. سففوار  3و بهم داد. ماشففین بابام هم مزدا 
سمت اتوبان کرج رفتیم. بعد از دو  ستور رحیم به  ه رحیم دقیقشدیم و طمق د

 گفت:
 تو با کسد عوض نشدي؟ مطمئند

 دهنم و قورت دادم و گفتم: آب
 چطور؟

به بواب اون نمود. نمد تونستم درست و حسابد رانندگد کنم. به فرمون  نیازي
چنگ زده بودم و دسففتام به لرزه در اومده بود. هر بار که فرمون و یه کم تکون 

ي چشمم بون مد گرفت. بغض کرده مد دادم صورت زند که کشته بودم بلو
کردن  انندگدبودم و اشففن توي چشففمام بمع شففده بود. دیگه عالقه اي به ر

نداشتم. دیگه صداي موتور ماشین بهم آرامش نمد داد. لمم و به دندون گرفتم. 



شه. مرتب  ستم کمتر ب ستم گرفتم تا لرزش د شین و محکم تر توي د فرمون ما
شد و فکر مد کر سیاه بلوي دچار توهم مد  دم هر لح ه ممکنه زند با چادر 

 ماشین ظاهر بشه.
گاز دادن و  توي عادت مد کردم.  ندگد  به ران بان بودیم... کم کم داشففتم  اتو

سعد مد کردم با  سخرده بودم و  گاهم  ضمیر ناخودآ ست  پیچوندن فرمون و د
گاهم فقط به حرف هاي بارمان فکر کنم... هنوز نفهمیده بودم براي چد  خودآ

اید از ب ربینباید این کار رو بکنم. براي چد باید سففرکشففد مد کردم؟ چرا دو
 ماشین عکس مد گرفت؟

بایلش حرف مد زد. وسففط مکالمه ش با لحند آمرانه  رحیم خیلد آروم با مو
 گفت:

 و کم کن... داریم بلو مد زنیم. سرعتت
 :پرسیدم

 چد؟ از
بوابم و نداد و به مکالمه ي تلفنیش ادامه داد. توهم هام برام فرصففتد  رحیم

نمد ذاشت که روي مکالمه ي رحیم دقیق بشم. وارد الین وسط شدم. سرعتم 
به ماشففین هاي اطرافم کردم... مردهاي تنها...  پایین اوردم. نگاهد  و یه کم 

تا دختر دانشففجو... ماکسففیم ید...  ...اخانواده هاي پر بمعیت... سفففه  پرا
گار این  نگ بود... ان مه چیز برام گ قدر ه چه  حد...  اتوب*و*س شففرکت وا
ماشففین ها و آدم هاشففون از یه دنیاي دیگه بودند... انگار همون زماند که اون 

 زن رو کشتم از این دنیا طرد شدم. صداي بارمان توي گوشم پیچید:
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 روز مرگ شما توي اون دنیا بود... امروز
د. ترالند که متعلق به این دنیا و خیابوناش بود مرده بود... دختري با اون بو حق

که پشففت این ماسففن و عینن قایم شففده بود ترالن نمود... خیلد وقت بود که 
خودم و گم کردم... خودم و یه باید دور و بر همون خیابوند که توش تصادف 

 کردم با گذاشته بودم...
دانشگاهم... ساخته بودند اون قدر ضعیم که خانواده م... مدرسه م...  ترالند

 و تو خالد بود که با یه تلنگر از هم پاشید...
بان نگاه کردم... این آخرین فرصففتم بود... یا  پلن زدم و با یه دید دیگه به اتو

یا براي  جات مد دادم  مان گوش مد دادم و خودم و ن بار یه ي  به توصفف ید  با
 تو دلم گفتم:همیشه غرق مد شدم. نفس عمیقد کشیدم. 

 مد تونم. من
صویر شتم ولد  ت شد. هیجان دا شمام محو  سیاه زن از بلوي چ شم هاي  چ

 اضطراب نه!...
 گفت: رحیم

 و گوشه ي اتوبان بکش و خیلد آروم برو. ماشین
 :گفتم
 چرا؟

 قوي تر از چند لح ه ي پیش شده بود. رحیم با بداخالقد گفت: صدام
 که بهت گفتم و بکن! کاري
شم  کاري شه بک ستم پیش خودم نق رو انجام دادم که بهم گفته بود... مد خوا

ولد مد دونستم که موفق نمد شم. یه باي کار ایراد داشت... این که من نمد 



دونستم دقیقا قراره با چد رو به رو بشم. انت ار داشتم رحیم از ماشین پیاده بشه 
 بزنه گوشد رو به گوشش فرولد وقتد دیدم که هنوز نشسته و بدون این که ح

چسمونده ر فهمیدم که مابرا چیز دیگه ایه. فقط یه راه داشتم... اونم این بود که 
 خوب عکس العمش نشون بدم... مثش همیشه!

توي آینه یه پراید سفففید رنگ رو دیدم که با فاصففله ازمون مد اومد. حدس  از
ا کردم. کش ماسن مد زدم که مراقممون باشه. ماسن و روي صورتم با به ب

روي بینیم رد انداخته بود و اذیتم مد کرد. عینن رو یه کم باالتر دادم. خیلد با 
کردم. شش دونگ  اطرافماین ظاهر ممدل ناراحت بودم. نگاهد به ماشین هاي 

حواسففم و بمع کرده بودم. حرف هاي بارمان و مرتب تکرار مد کردم تا ملکه 
شه... نمد دونم چرا میش سوسه تن بدم...  ي ذهنم ب شتم که به این و عجیمد دا

یه بوراید از اون لمخند شیطاند لح ه ي آخرش خوشم اومده بود... لمخندي 
 روي صورتش نشسته بود. ادرشکه براي اولین بار بعد از رفتن بر

 رحیم گفت: باالخره
 و بیشتر کن. سرعتت

د و ه رومون کرالین وسففط برگشففتم. رحیم اشففاره اي به پرشففیاي سفففید رو ب به
 گفت:

 برو. دنمالش
به پالک ماشففین کردم و توي ذهنم ثمتش کردم. بعد ابازه دادم که یه  نگاهد

 ماشین بینمون فاصله بندازه.
 بهم هشدار داد: رحیم
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 نکن! فاصله ت و باهاش کم کن. گمش
 سردي گفتم: به

 و بلدم... تو حواست به کار خودت باشه. کارم
اون فاصله توي نخ مردي که راننده ي پرشیا بود رفتم. چیز زیادي ازش نمد  از

 دیدم... فقط متوبه شدم که مردي با موهاي خاکستریه.
این مرد رو با کارمون درک نمد کردم... باید تعقیمش مد کردیم؟ باید  ارتماط

 غافش گیرش مد کردیم؟ ما با این مرد چد کار داشتیم؟
 آهسته گفت: رحیم
سمقت بگیر و کنارش حرکت کن... بعد  وقتد سمت چپ پرشیا  بهت گفتم از 

 وقتد بهت گفتم گاز بده و با آخرین سرعت برو.
شمم دیدم که رحیم  من شه ي چ سر تکون دادم. از گو شده بودم فقط  که گیج 

سلحه رو به  سینه فرو ریخت. رحیم ا سلحه اي بیرون اورد. قلمم توي  سته ا آه
 فت:سمت من گرفت و گ

 !حاال
سمت چپ ماشین بلوییم سمقت گرفتم و وارد الین سوم شدم. سخر به سخر  از

پرشففیا روندم. رحیم شففیشففه رو پایین داد. دو زاریم افتاد. تازه فهمیدم که مد 
شه رو پایین داده بود  شی ستري که  شت به مرد مو خاک خواد چد کار کنه. با وح

 و سیگار مد کشید نگاه کردم. داد زدم:
 کار مد کند؟ دچ

شقیقه ي مرد فواره  صداي ضا پیچید. بیغد زدم. خون از  شلین گلوله توي ف
زد. روي فرمون افتاد. ماشین کج شد و یه وانت از پشت بهش زد. سمندي که 



شینش  شیا نخوره... ما شید تا به کاپوت پر ستد رو ک توي الین اول بود ترمز د
به ماشفین  وتوبان و طد کرد کج شفد و کنترل ماشفین و از دسفت داد. عرض ا

شنیدم... اتوبان  شین ها رو به هم  صداي برخورد پیاپد ما سریم خورد.  شت  پ
 بسته شد.

قدر  به گاز بود... داشففتم پرواز مد کردم. قلمم چرا این  پام رو  مدم.  خودم او
 محکم مد زد؟ دستام چرا سر شده بود؟ چرا یادم رفته بود نفس بکشم؟

سففرم نمود. بد اختیار از یه تاکسففد سففمقت گرفتم.  هی  ماشففیند پشففت دیگه
صداي بوق چند تا ماشین از پشت سرم بلند شد. با یه حرکت مارپیچد چند تا 
ماشین و پست سر گذاشتم. دیگه نمد تونستم از توي آینه صحنه ي تصادف و 
بمینم... الل شده بودم... تمام بدنم سر شده بود. چطوري داشتم هنوز رانندگد 

 دم؟مد کر
دفعه حرکت دسففت بارمان روي پاش و به خاطر اوردم... انگار تازه خون به  یه

شهرک  ساختمون هاي  شمم به  شد... چ ستام گرم  شده بود... د ستام پمپ  د
اکماتان افتاد... صد و بیست... نگاهد به عقربه ها کردم... یه کم بیشتر از صد 

صد و ده تا... پام و روي گاز گذا شاید  دهنم و قورت دادم.  آبشتم. تا بود... 
یه سمقت سریع... عقربه ها... صد و بیست تا... الید کشیدم... رحیم دستش 

 و به داشمورد گرفت و داد زد:
 باش. مواظب
 از سمت راست... عقربه ها... صد و سد تا... تو دلم گفتم: سمقت
 ... بیشتر...بیشتر
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 بارمان توي گوشم پیچید: صداي
 کن... نه اون قدر که سرت و به باد بدي... سرکشد

 داد زد: رحیم
 غلطد مد کند؟ سرعتت و بیار پایین. چه

 حرفش گوش ندادم... تو دلم گفتم: به
 این دوربین لعنتد کجاست؟ پس
چه قدر که بلوتر مد رفتیم تعداد ماشففین ها بیشففتر مد شففد. رحیم بلندتر  هر

 داد زد:
 مد گم کمش کن. بهت

شتم. وارد الین  206ه ی از سد گذ صله ي کم بین دو تا تاک سمقت گرفتم. از فا
 سرعت شدم... صداي بارمان توي گوشم بود:

 کم دردسر درست کن. یه
 به عقربه ها کردم... صد و چهش تا.... نگاهد

زدم... نور باال زدم... هیونداي رو به روم کنار کشید... ازش بلو زدم... یه  بوق
طنت چشففم هاي بارمان و به خاطر اوردم... عقربه ها... صففد و بار دیگه شففی

شید...  ست تا رو مد ک صد و بی ست بارمان و توي ذهنم عدد  صت تا... د ش
 بیشتر از صد و بیست بودم...

هاي بلوم هر لح ه بیشتر و بیشتر مد شد... دیگه نمد دونستم کجاي  ماشین
تم کم شه... بیشتر گاز دادم... تهرانم... فقط داشتم گاز مد دادم. نذاشتم سرع

صداي زخمد و بذابش نیروي  شمم اومد...  شم هاي آبد بارمان بلوي چ چ



شففو بیرون  لحهبیشففتري بهم داد... عقربه ها.... صففد و هشففتاد تا... رحیم اسفف
 کشید و گفت:

 سرعتت و کم نکند شلین مد کنم. اگه
 دلم گفتم: تو

 این دوربین کجاست؟ پس
شمورد بلند  یه شنیدم... بیغد زدم... دودي از دا شلین گلوله رو  صداي  دفعه 

شد... کنترل ماشین از دستم خارج شد... ماشین به سمت راست متمایش شد. 
رحیم به سمت فرمون حمله کرد و اونو به سمت چپ کشید. دو دستد فرمون 

 زد: گوشم داد درو گرفتم و چرخوندم. پام و بیشتر روي گاز فشار دادم... رحیم 
 دار تا تیر بعدي رو توي پات نزدم... نگهش

سر  در شمم روي عقربه ها  ضا پیچید... چ همین موقع نور فلش مانندي توي ف
خورد... صففد و چهش تا... نفس راحتد کشففیدم. پام و از روي گاز برداشففتم. 

 درحیم و کنار زدم. فرمون و چرخوندم. از فاصله ي چند سانتد متري سوناتا ر
س مد نف سشدم... ماشین صاف شد. عرق سرد روي پیشونیم نشسته بود. نف

 زدم... رحیم صاف نشست... داد زد:
 غلطد کردي؟ چه

تته پته کنان یه چیزي بگم که چشففمم به نور قرمز و آبد توي آینه افتاد...  اومدم
 آهسته گفتم:

 دنمالمون بود... پلیس
 با تعجب داد زد: رحیم

http://www.roman4u.ir/


 چد؟
 م اومدم و داد زد:خود به

 دنمالمونه. پلیس
========= 

روي گاز گذاشتم. صداي آژیر پلیس و مد شنیدم... آخه با مزدا چطور از  پامو
دست بنز در برم؟ رحیم به سمت پشت برگشت. سریع با موبایلش شماره اي 

 گرفت. داد زد:
 از کجا پیداشون شد؟ ...نماید دستشون بهمون برسه... حالیته؟ اینا

شته بودم... توي قتش یه نفر دیگه  نیازي به داد و فریاد اون نمود... من یه نفر و ک
هم همکاري کرده بودم... شففاید ترور... اصففال دلم نمد خواسففت گیر پلیس 

 بیفتم... ولد آخه...
چند کلمه پاي تلفن حرف زد. فاصله مون با پلیس بیشتر شد... پام روي  رحیم

شدم... هر  سمقت مد گرفتم... باید از اتوبان خارج مد  گاز بود و همین طور 
 لح ه ممکن بود ماشین هاي بیشتري پیدا بشن... ولد باید کجا مد رفتم؟

 به دادم رسید و گفت: رحیم
 سمت گیشا. برو

 تعجب گفتم: با
 االن خیلد شلوغه! اونجا
 خنده اي عصمد کرد و گفت: رحیم
 خیلد چیزها مونده که یاد بگیري... براي همین مد گم اون طرفد برو. هنوز



صله ش  آب شنیدم. فا شین پلیس و مد  صداي آژیر ما دهنم و قورت دادم... 
ازمون زیاد بود. شففاید نمد خواسففت تنهاید بهمون نزدین بشففه... این یعند 

 ین هاي دیگه هم توي راه بودند.ماش
 زیرلب چیزي گفت. شیشه رو پایین داد و گفت: رحیم

 طوري نمد شه... بکشونش یه باي خلوت. این
 باال تنه ش و از پنجره بیرون بمره که بیغ زدم: خواست

 ! یه وقت تیراندازي نکند! تحریکشون نکن.نه
 داد زد: رحیم
 به کار خودت باشه. سرت
 به سمت چپ پیچیدم. رحیم به طرفم پرت شد. داد زدم: سریع

 حرفم گوش کن... اینا ما رو نمد کشن... تو بدتر تحریکشون مد کند. به
صداي آژیر پلیس و  پامو شتم... دیگه به عقربه ها نگاه نمد کردم.  رو گاز گذا

مد شففنیدم که هر لح ه بهمون نزدین تر مد شففد. پامو روي گاز گذاشففتم 
 ماشین ما کجا و ماشین اون کجا...ولد... 

تونستم توي یه مسیر صاف رانندگد کنم... راه به نسمت شلوغ بود و این به  نمد
سرعت کم مد اورد... همون بهتر که بین  شتاب و  شینم از  نفع مند بود که ما

 ماشین ها گرفتار شده بودیم و مرتب مجمور بودم سمقت بگیرم...
لمم توي دهنم بود... دیگه خمري از هیجان نمود... آژیر توي مخم بود. ق صداي

سیده بود... توي دلم  شین ر سه تا ما صله مون به  ضطراب بود... فا همه ش ا
 گفتم:
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 ... تو مد دوند من بد گ*ن*ا*هم... نذار دستشون بهم برسه...خدایا
دهنم و قورت دادم... انگار خودمم توي دلم خودم و مقصر مد دونستم...  آب

 همین از پلیس مد ترسیدم. صداي آژیرش عصمیم کرده بود...براي 
شتیم سنگین  دا ستم که یه ترافین  شدیم. مد دون شا نزدین مد  به خیابون گی

 انت ارمون و مد کشه. رحیم گفت:
ساژ  برو سمت پا شین و ول کن و بدو  شینا بعد ما سط ما شینا... برو و سط ما و

 نصر... من پشتتم... یه قدم اشتماه برداري از پشت با تیر مد زنمت. زود باش.
و پایین اوردم... از بین ماشففین ها گذشففتم... به صففداي آژیر گوش  سففرعتم

... به زودي مد شففد دادم... به ن رم اومد تمدیش به آژیر دو تا ماشففین شففده بود
 سه تا... بعد چهار تا...

رو به روي پاساژ رسیدیم روي ترمز زدم. صداي بوق ماشین هاي پشت سرم  تا
سمت خیابون  سرعت به اون  شدم. با تمام  شین پیاده  سریع از ما شد.  بلند 
دویدم. صففداي بوق ماشففین و به دنمالش صففداي بلند ترمز به گوشففم رسففید. 

و ماشین از چند سانتد متریم گذشت. دوان دوان خودم و  سرعتم و بیشتر کردم
توي پاسففاژ انداختم. نفس راحتد کشففیدم. صففداي آژیر پلیس بلندتر شففد... 
داشففتند بهمون مد رسففیدند. یه دفعه یکد از پشففت دسففتم و چسففمید. بیغد 

 کشیدم... برگشتم و رحیم و دیدم. خیالم راحت شد...
با او دسففتم که  ید و در حالد  نه مد زد از و کشفف به مردم ت ن هیکش گنده ش 

سریع از  شید و  ستم و ک سمت اولین خروبد دوید. د ساژ به  راهروي تنگ پا
پله ها پایین رفتیم. به یه مشفففت پسففر نوبون که پایین پله ها بودند تنه زد و 

پشففت  وپرتشففون کرد. دوان دوان به سففمت یه مورانوي مشففکد دویدیم. من 



سوار کرد و خودش کن شین  صداي ما شه  سته ب ست. قمش از این که در ب ش ارم ن
ستم  سمت را صداید از  سرعت به راه افتاد...  شد و با  شین بلند  تین آف ما

 شنیدم:
 و خوب انجام دادي. کارت

شتم و با  یه سته بود برگ ش ستم ن سمت را سمت دانیال که  صمانیت به  دفعه با ع
 مشت توي سینه ش زدم. با تعجب گفت:

 وحشد شدي؟ چرا
 زدم: بیغ
 آشغال بهم نگفته بودي که باید آدم بکشیم. توي

اشکام کد روي صورتم ریخت. با دست صورتم و پوشوندم. صداي  نفهمیدم
 بادیگارد نحس دانیال و شنیدم که گفت:

 نازک نارنجد هم هست! چه
خندید. از شدت گریه نفسم باال نمد اومد... تازه داشتم مد فهمیدم که چد  و

. دانیال دستش و روي شونه م گذاشت ولد با خشونت دستش و پس کار کردم
 زدم و گفتم:

 بهم نزن عوضد! دست
 بهم هشدار داد: دانیال

 نشو... از حدت هم خارج نشو... مد خواي بندازمت بلوي پلیس ها؟ پرو
 عصمانیت گفتم: با

 ... اصال همین و مد خوام.آره
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قدر عصففمد و ناراحت بودم که یادم رفته بود تا چند دقیقه ي پیش چطور  اون
 داشتم از دستشون در مد رفتم. دانیال پوزخندي زد و گفت:

شه شنهاد مد با صال همون کاري رو مد کنیم که تو بخواي... فقط بهت پی ... ا
 کنم بذاري من یه تلفن بزنم بعد اگه خواستد بلوي کالنتري پیدات مد کنیم.

و از بیمش بیرون اورد. یه شففد اسففتوانه اي فلزي به پایین موبایلش  موبایلش
وصفش بود... نمد دونم براي چد بود... شفاید براي این که روي صفداش نویز 
ستم به چه دردي  شه... نمد دون سش ردیابد ن شاید براي این که تما بندازه ... 

 گفت: ونسرديخمد خوره. شماره اي گرفت و بعد از وصش شدن ارتماط با 
از دخترت... این از سروان... مد خوام بدونم تا کجا مد توند پیش بري...  اون

 یه کم دور و برت و نگاه کن... دوست دارم حدس بزند که نفر بعدي کیه...
ستوانه اي رو از انتهاي  لمخندي شد ا ست. تماس و قطع کرد.  ش روي لمش ن

وشففد رو باهاش تمیز کرد... گوشففیش کند. دسففتمالد از بیمش در اورد و گ
 پنجره رو پایین داد و گوشد و از پنجره بیرون انداخت...

 رو بهم کرد و با پوزخندي گفت: دانیال
 هنوزم دوست داري برسونمت کالنتري؟ چیه؟
توي سینه حمس شده بود... بدا طرف سروان بود؟ ماتم برده بود... الل  نفسم

وي هم بذارم و بمینم که همه ش شففده بودم... دوسففت داشففتم چشففمام و ر
 خوابه... سرم گیج مد رفت.

 آهسته گفت: رحیم
 کار درستد نکردید که خودتون اومدید. آقا

 و با دستام گرفتم. دانیال گفت: سرم



شین  دنمال شما نمودم ولد خب... دیدم که بهترین راه نجاتتون فعال ماییم... ما
 و چد کار کردید؟

 سرش و پایین انداخت و گفت: رحیم
 شدیم ولش کنیم... مجمور
 نوچ نوچد کرد و گفت: دانیال
 خوب نیست... اگه اثر انگشت روي فرمون و چن کنند... اصال
 گفت: رحیم
فرمون یه عالمه اثر انگشت مونده... دیده بودید که چند هزارتا رفته بود...  روي

ی ند اثر انگشفففت و پ که بتون یه چیز دیگه م احتمال این  قا...  ند کمه... آ دا کن
 هست... دوربین نزدین آپادانا از ماشین عکس گرفت.

 داد زد: دانیال
 چد؟

 با پریدم. دانیال بازوم و گرفت و داد زد: از
 چه غلطد کردي؟ تو

 پته کنان گفتم: تته
 ... خب... چیزه... پلیس دنمالمون بود.من
 دهنم و قورت دادم و به خودم گفتم: آب
 همون دانیاله... اصال نماید ازش بترسد... این

 کردم. توي بلد همون ترالن همیشگد رفتم و گفتم: اخم

http://www.roman4u.ir/


دنمالمون بود... اگه گاز نمد دادم االن بفتمون گوشفففه ي بازداشففتگاه  پلیس
 بودیم.

 دلم گفتم: تو
این بارمان روز خوش نمینه... اگه پلیس نمد رسففید باید چه بهونه اي مد  الهد

 اوردم؟ تا من باشم با حرف هاي این پسره ي شیطون صفت وسوسه نشم.
 با دست پیشونیش و گرفت و گفت: دانیال

شه یه ماموریت... فقط یه ماموریت بدون خراب کاري انجام واي ... چرا نمد 
 بشه.

 کردم: اعتراض
 که کارم و درست انجام دادم... من

 گفت: رحیم
 مهم اینه که ماموریت انجام شد... آقا

 سر تکون داد و گفت: دانیال
این نیست که انجام شد... مهم اینه که چطور انجام شد... اون از ماشین  مهم

که وسط خیابون ول شد... اینم از عکسد که ازتون گرفته شد... خوب شد این 
 قیافه داده بود...دختره تغییر 

شین سیاه منت رمون بود. از این که قرار بود  ما شد. ون  یه باي خلوت متوقم 
از شففر دانیال خالک بشففم خوشففحال بودم... سففوار ون شففدم و چشففمام و تا 
رسففیدن به مقصففد بسففتم... توي وبود خودم دنمال چیزي گشففتم که به خاطر 

لوم ا نکردم... بغضم توي گهمکاري توي قتش سروان تسکینم بده... چیزي پید
 شکست...



========= 
****** 

 سیگاري آتیش زد و گفت: بارمان
 و چهش تا؟ صد
 تکون دادم و گفتم: سر

 کنم همین حدودا باشه... فکر
 مکثد کرد و پکد به سیگارش زد. آهسته گفت: بارمان
خوب نیسفففت... خیلد ها دم اون دوربین گیر مد افتن به خاطر این که  خیلد

فکر مد کنند هنوز توي محدوده ي خارج شهرند. براي همین مشکوک نمود که 
با صد و بیست تا از بلوش رد بشد... صد و چهش هم بدک نیست... ولد اگه 

 بیشتر بود خیلد بهتر مد شد.
 غره اي بهش رفتم و گفتم: چشم

 اینا رو باید از حرکت دست تو مد فهمیدم؟ ي همه
... با دیدن خنده ش بد اختیار لمخند زدم... در کمال شففگفتد متوبه خندید

شففدم که دوسففت ندارم ناراحتیش و بمینم. با وبود همه ي رفتارهاي آزاردهنده 
اي که داشففت ر شففیطنت هاش آدم و از حال و هواي بدي که توي اون فضففا 

شت در مد ا شتم کنار بارمان قدیموبود دا شم...  دورد... خیلد احتیاج دا با
سروان و یه بار  صحنه ي مرگ  شتم  ست ندا شم... دو شتم تنها با ست ندا دو

 دیگه پیش خودم دوره کنم.
 اولین خنده ي بارمان بعد از رفتن رادمان بود. بارمان پرسید: این
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 یه تیر توي داشمور ماشین خورده بود؟ ماشین و ول کردید؟ گفتد
 سر بواب مثمت دادم. بارمان لمخند زد و گفت: با

 خوبه... خیلد
 که یه کم گیج شده بودم گفتم: من
 نمد فهمم این کارها براي چیه؟ من

 پکد به سیگارش زد و گفت: بارمان
گیمو سیاه کرد... االنم بدشون داستان زندگد منو نمد دوند... این گروه زند تو

نمد یاد مثش یه آشغال منو کنار بندازند... ولد خب... هنوزم منو به خاطر طرز 
تفکرم و نقشفففه هام مد خوان... چیزي که نمد دونند اینه که آدم وقتد خوش 

 فکر باشه توي همه ي زمینه ها خوش فکره...
 نگاه معند داري بهم کرد. با تعجب گفتم: و

 براشون نقشه داري؟ یعند
با همون شففیطنت همیشففگیش چشففمکد بهم زد. آرامش خاصففد پیدا  بارمان

 کردم... نفس راحتد کشیدم. نور امید به دلم تابید...
 ... چند ثانیه بعد با نگراند پرسیدم:ولد

 مطمئند منو نمد کشند؟ تو
 گفت: بارمان

تو پاک کردن صففورت مسففئله سففت... آسففون ترین ولد احمقانه ترین  کشففتن
کاریه که مد شفففه کرد... اگه بکشففنت تحقیقات پلیس ادامه پیدا مد کنه... 
ید  تای هاي پلیس مهر  ید  به شفففن و ترد که  یادي وبود داره  مال خیلد ز احت
که این گروه وبود داره و تو هم  ند  ندار مدرکد  نا هنوز هی   بخوره... او



ضو شون بذارند... در عوض ع شتن تو بدترین ردیه که مد تونند از خود شد. ک
شد  سقوط کند و ب سن وبود داره. اوال اگه خیلد  شتنت خیلد ح توي نگه دا
مثش خودشون... کاري که مطمئن باش سعد مد کنند باهات بکنند... احتمال 

فعه د اینزیادي وبود داره که بابات کنار بکشففه و براي حفظ بون دخترش که 
سکوت کنه و همه ي تحقیقاتش و کنار  شهر  از طرف پلیس و قانون تهدید مد 
بذاره... این طوري یکد از دشففمن هاشففون و سففاکت کردند... از طرف دیگه! 
ضیه کار کشتیه اي... در نتیجه توي  ست! دختر یه قا بون تو چیز بد ارزشد نی

ط و به د تونند شففرایم ريشففرایط بحراند با تهدید بون تو و حتد با گروگان گی
شرایط  شون حکم یه برگ برنده توي  شون تغییر بدن... تو مد توند برا نفع خود
بحراند رو داشته باشد... حاال تو بهم بگو! کشتن تو چه نفعد مد تونه براشون 
شن و تردیدهاي بابات و  شکوک مد کنه و  شه؟ بز اینه که پلیس و م شته با دا

شدت مد گیره... از طرفد! خیلد ک دهمامورهاید که روي این پرون ار مد کنند 
طمیعیه که بابات بعد از رو به رو شدن با این مسئله توي کارش مصمم تر بشه. 

 این چیزیه که خیلد وقت ها شاهدش بودیم...
 کم دلم به حرفاش گرم شد... رویا در زد و وارد شد. آهسته گفت: یه

 اومده. دانیال
 پوفد کردم و از بام بلند شدم. بارمان گفت:زیرلب ناسزاید گفت.  بارمان

 مد خواد ترالن و بمینه! حتما
 به من کرد و گفت: رو

 چرا این قدر دور و بر تو مد گرده؟ این
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نداشففتم بهش بگم که دانیال قمال خواسففتگارم بوده. با شففناختد که از  دوسففت
سر دانیال مد کوب شتم مد دونستم که این موضوع رو توي  ت ه. دوسبارمان دا

باره عقده تراشففد بکنم. براي همین چیزي  نداشففتم براي این آدم کینه اي دو
 نگفتم.

 و روي سرم مرتب کردم. دانیال با دیدن من پوزخندي زد و گفت: شالم
سرت برنمد داري؟ یادم نمد یاد که خیلد به این چیزها  هنوزم این لچن و از 

 پایمند بوده باشد.
لد این طوري بلوي اون مردهاي غریمه احسففاس مد گفت... نمودم و راسففت

 راحتد بیشتري مد کردم. به سردي گفتم:
 و بگو. کارت

ضیه صندلد براي دانیال  را همون طور که خرامان بلو مد اومد از اتاق کار یه 
سالن و ترک  شاره کرد که  ست بهش ا اورد. دانیال بدون این که نگاهش کنه با د

 زد و گفت:کنه. نشست. بعد لمخندي بهم 
 رابع به یه ماموریت مشترک چیه؟ من... تو ... رادمان... راضیه... ن رت

 باال انداختم و گفتم: ابرو
 رادمان؟

 خندید و گفت: دانیال
شگلیه که به اوه صورت به اون خو شمش... حیم  ... مطمئن باش من نمد ک

 این زودي ها زیر خاک بره. فعال کارش دارم...
خوب معند فعال ي که گفته بود و مد دونسفتم. پوزخندي زدم و آهسفته  خیلد
 گفتم:



ي خرخونیات توي دانشگاه براي همین بود؟ براي این که با علمت زندگد  همه
 مردم و سیاه کند؟

 هم در بوابم پوزخند زد و گفت: دانیال
که ازش  تو مارتو دارم... مد دونم همین علمد  کار کردي؟ آ مت چد  با عل

حرف مد زند و بردي ور دل مامانت و خونه نشففین شففدي. خوشففم مد یاد... 
 خوب شعار مد دي...

 نگفتم... دانیال کت قهوه اي رنگش و مرتب کرد و گفت: چیزي
ترالن! هرکسففد رو براي یه کاري سفففاختن... هرکسففد روحیات خاک  بمین

نت  خودش و داره... مثال تو رو اصفففال براي خون و خون ریزي و خشفففو
نساختن... تو به درد این کارها نمد خوري... منم مد خوام یه لطفد بهت کنم 

 هکو به باي این که دنمال کارهاي آزاردهنده بفرستمتر با خودم همراهت کنم 
هم حواسم بهت باشه و هم یه سري کار سطح باالتر و لطیم تر انجام بدي... 

 ن رت چیه؟
 عصمانیت گفتم: با
 کردن تو شده لطم؟ کد تا حاال تحمش از

 عصماند شد و صداش و باال برد: دانیال
قت تو همون خورده  باالخره یا یه روز اون زبونت و قیچد مد کنم... ل خودم 

صد رحیم  شخ ست. تربیح مد دي با من بیاي مهموند یا راننده ي  کاري ها
 باشد ؟
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مسففلما بودن با اونو تربیح مد دادم ولد لزومد نمد دیدم که بلوش به  خب
 این قضیه اعتراف کنم. دانیال از باش بلند شد و گفت:

 و بهم مد ریزي... اعصابم
 قدم به سمتم برداشت و گفت: یه

یه خورده مقدمه چیند الزم داره... براي مقدمه چینیش هم تو  این یت  مامور
شد... شم همه  باید کنارم با سرپیچد کردنت با شاهد  اگه یه بار... فقط یه بار 

ي حمایتم و ازت مد گیرم. حیم که رادمان و این چند روز ندیدي که بمیند 
 چطور حساب کار دستش اومده!

توي سففینه فرو ریخت... پسففره ي بدبخت... دانیال به طرف در رفت و  قلمم
 گفت:

 پس فردا آماده شو. براي
روشو ازم برگردونه بهش پشت کردم و از پله ها باال رفتم. صداي از این که  قمش

بهم کوبیده شدن در و شنیدم. باالي پله بارمان و دیدم که به دیوار تکیه داده بود 
شیطنتش هم روي لمش بود. نگاه  سینه زده بود. همون لمخند پر از  ست به  و د

شد شیطون  شماش  ست با بود... دوبار هعجیمد بهم کرد... دوباره چ ه مد خوا
 چشماش من و به چه کاري وسوسه کنه؟

 پیش گرفتم و گفتم: دست
 فکرش و نکن که این کار و براي دانیال بکنم! اصال

 تکون داد. ن  نچد کرد و گفت: سر
شد... نه نجات پیدا مد کند و نه  بد ستد! این بور پیش بري نه آزاد مد  سیا

 مد توند دست این آدما رو رو کند...



ش و از دیوار برداشففت. به سففمتم اومد... بازوهام و گرفت و صففورتش و  کیهت
باره یه برق عجیمد پیدا کرده بود. لمخند شففیطنت  نزدین کرد. چشففماش دو

 آمیزي زد و گفت:
کم مثش من شففیطون صفففت باش... وقتد باي مانور دادن نداري سففکوت  یه

ت کن... بعد توي یه کن... وقتد موقعیت مناسب براي ضربه زدن نداري اطاع
ضربه اي بزن  ست زماند که هی  کس انت ارش و نداره  سب... در صت منا فر

 که دیگه طرف مقابلت نتونه بلند شه...
 چپ نگاهش کردم و گفتم: چپ

همون عدد صد و بیسته که باید یه عدد و کلد پیش خودم تجزیه تحلیش  بریان
 مد کردم؟

 و صمیمانه به صورتم کشید... خندید و گفت: دستش
 ! استاد اینجا وایستاده تا مسئله رو برات حش کنه.نترس

خدا مد دونسففت که چه قدر به این اسففتاد شففیطون صفففت... با اون لمخند  و
وسوسه کننده... با اون چشم هاي براق پر از شیطنت... احتیاج داشتم... خدا 

 یاد... مد دونست چه قدر ازش خوشم مد
======== 

****** 
به یه  رحیم یا مد گفت  ترفیع گرفت و براي همیشفففه گروه ما رو ترک کرد. رو

گه  جا ا که این به شفففدم  تازه متو ند.  باالتر منتقلش مد کن به ي  با در گروه 
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ماموریتد رو درست انجام بدي ترفیع مد گیري و اگه ماموریتد رو خراب کند 
 تنمیه مد شد.

یا بیشففتر از بقیه ي بچه هاي گروه خوشففم مد اومد. اگه دم به دقیقه با  از رو
با این خالف کارها همکاري نمد کرد  با بون و دل  کامخیوتر ور نمد رفت و 

 مد گفتم که دختر خوبیه.
راضیه بدم مد اومد... آویزون همه ي پسرها بود. یه پسر دیگه م به اسم کاوه  از

ه اسففتاد دزدي کردن و قفش باز کردن بود. خیلد باهامون همکاري مد کرد ک
شاید  شده بودم و  شمختانه زیاد باهاش رو به رو ن ساکتد بود. خو سر خنثد و  پ

 .ودمعجیب باشه که بگم حتد یه بار هم باهاش حرف نزده ب
بارمان... انگار یه چیزي توي وبودش آدم و به سففمتش بذب مد کرد. یه  و

شم ک صمیمیت و حس عجیمد که توي خودم ک رده بودم این بود که بدیدا از 
یا و بارمان بدم اومده بود. بچه نمودم... مد دونسففتم  بین تو بین بودن رو

 یادآوريمعند این حس چیه... فقط سعد داشتم انکارش کنم و مدام به خودم 
یادم مد اومد که شفففاید  یه معتاده... خالف کاره... ولد بعد...  کنم که اون 

به ن ر نرسففه ولد اون قدرها هم که به ن ر مد رسففید بد نمود! خیلد آدم خوبد 
 به اینجا که مد رسیدم تو دلم مد گفتم:

 این حرف یعند چد؟ خب
شیطون مد  دیگه صورت بارمان و  ستم خودم نمود... بد اختیار هر وقت که  د

یادآوري کنم که  به خودم  دیدم لمخند مد زدم... ولد مرتب سففعد مد کردم 
این آدم مثش یه وسففوسففه مد مونه... دوسففت نداشففتم بهش نزدین تمام وبود 

 بشم... فقط مد خواستم از حرف ها و توصیه هاش استفاده کنم...



شتم. به  ولد سخره ي بد موقع ندا ساس م صتد براي تجزیه تحلیش این اح فر
اندازه کافد ذهنم درگیر صففحنه ي تیر خوردن سففروان بود... به اندازه ي کافد 
بابت کند بودن و دیر عکس العمش نشففون دادن خودم درگیر بودم... فرصففتد 

شتم... تمام وبودم از عذاب وبدان پر  ساس بدید ندا بود...  شدهبراي یه اح
سروان بچه داره؟ زن داره؟ االن اونا چه حالد دارند؟  مرتب به خودم مد گفتم 

 آخه این چه غلطد بود که کردم؟ و زیر گریه مد زدم.
بر این همه ي اعضاي گروه براي یه چیز دیگه هم نگران بودند... رادمان!  عالوه

ید م چه بالهر ساعتد که مد گذشت براش نگران تر مد شدیم... نمد دونستی
دارند سففرش مد یارن... هرچد که بود خیلد خوشففایند به ن ر نمد رسففید... 
سوندم...  سرزنش مد کردم که نماید اون خودکار رو بهش مد ر مرتب خودم و 
شرایط  سینش مد کردم. خودم توي  ولد باید اعتراف مد کردم که توي دلم تح

 ین بود که فرار کنم ولداین ماموریت ها بودم و تنها کاري که تونسففتم بکنم ا
شور مد  شه ش و با موفقیت ابرا کرد... دلم براش  شید و حتد نق شه ک اون نق

 براي یه دوست... نگزد... نگران بودم... شایدم دلتنگ... دلت
شد. رویا توي اتاق کار بود  دختري شت وارد اتاقم  شکد فرفري دا که موهاي م

هیچکس بريت نداشففت  و اون قدر سففرش شففلوغ بود که عصففمد شففده بود و
ست  ستر با د سمش هدا  شه. دختر مو فرفري که فهمیده بودم ا بهش نزدین ب

 پر و کلد لماس اومده بود.
یه دامن نماتد با یه تاي سفید که کمربند خیلد شیکد داشت دستم داد. با  هدا

 عصمانیت گفتم:
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 هی  وقت حاضر نیستم این شکلد لماس بخوشم. من
رم روسففري سففر نمد کردم ولد هی  وقت هم تاي و که بلوي نامح درسففته

با اون مردها هم  ته از وقتد که  دامن... اونم دامن کوتاه!... نمد پوشففیدم. الم
 خونه شده بودم بريت نکرده بودم که شال و از سرم در بیارم.

 با بداخالقد گفت: هدا
 شه که عین امش ها بري. نمد

 صداي بلندي گفتم: با
 هرچد لماس ل*خ*تد تر باشه شین تره... آره؟! اون وقت آهان
 یه دامن سفید با یه تاي پشت گردند مشکد نشونم داد و گفت: هدا

 این و بخوش. حداقش
 زدم: داد
 که از اونم بدتره. این

 دفعه هدا از کوره در رفت و داد زد: یه
بد سففلیقه ي دیوونه! نمد دونم  من به تو! دختره ي  بدم  دیگه نمد دونم چد 

 دانیال چه اصراري داره که با تو بره مهموند.
خمري از اون دختر پر ناز و عشففوه اي که با رادمان هر و کر مد کرد نمود.  دیگه

ستوه  ست من به  شته بود. هدا که از د صداي داد و بیدادمون کش ویال رو بردا
شکایت  اومده شروع به  صله  شماره ي دانیال و گرفت و بالفا بودر با موبایلش 

 کردن کرد:
 _ این دختره ي امش عقب افتاده رو از کجا گیر اوردي؟

 _ هرچد لماس بهش نشون مد دم نه مد یاره.



 _ ولش کنم با مانتو روسري مد یاد وسط مهموند.
 _ آخه من که دستم به باید بند نیست.

 یا با خودش حرف بزن._ گوشد! ب
بد میلد موبایش و از دسففتش گرفتم. بالفاصففله صففداي عصففماند دانیال و  با

 شنیدم:
 به حرف هدا گوش نمد دي؟ چرا

 ناراحتد گفتم: با
 از این لماس نمد پوشم. من

_ ما با هم حرف زده بودیم ترالن... مگه نه؟ آدم بعضففد وقت ها براي دانیال
نقش بازي کنه... توام امشففب نقش دختري رو بازي رسففیدن به هدفهاش باید 

 کن که از این لماسا مد پوشه.
 _ آخه... من نمد تونم.

 با عصمانیت داد زد: دانیال
به  یعند گه  که ا که نمد توند؟ تو منو مسففخره کردي؟ ترالن مد دوند  چد 

 دردمون نخوري مجمور مد شیم حذفت کنیم.
 صدامو بلند کردم و گفتم: منم
 چه ربطد به لماس پوشیدن داره؟ این

_ باید بریم فیلم بازي کنیم. باید نقش آدم هاید مثش خودشففون و بازي دانیال
 کنیم. لماس مناسب اولین قدمه. متوبه مد شد یا باز لج کردي؟

 سمابت گفتم: با
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شم. به اندازه ي  من سا نمد پوشم. فهمیدي؟ من قرار بود که راننده با از این لما
سن  کافد ضیه تحقیرم کردي. حق نداري روي من به عنوان عرو سر این ق هم 

 خیمه شب بازي حساب باز کند.
 حرف آخرش و زد: دانیال

تا یه سفففاعت دیگه اونجام. اگه لماس پوشففیده بودي که هی ! اگه نه مد  من
 فرستمت اونجاید که رادمان و فرستادم... شیر فهم شد؟

م ولد از شففدت عصففمانیت! دوسففت داشففتم و قطع کرد. بغض کرده بود تماس
دانیال دم دستم بود تا با دستاي خودم خفه ش کنم. هدي لمخندي پیروزمندانه 

 به مند که بلوش وایستاده بودم و از عصمانیت مد لرزیدم زد و گفت:
 شد؟ زبونت و قیچد کرد؟ چد

 همین موقع بارمان وارد اتاق شد. در
====== 

قیافه ش معلوم بود که تازه از خواب بلند شففده. ژولیده بود و با اخم و تخم  از
 نگاهمون مد کرد. خودش و روي تخت رویا انداخت و گفت:

 خمر شده؟ این سر و صداها براي چیه؟ چه
 گرفته بود. هدا دست به سینه زد و گفت: صداش

 خواد لماسد که بهش دادم و بخوشه. نمد
 نشون بارمان داد. بارمان صداش و صاف کرد و گفت:دامن نماتد رو  و

 کنار. از رنگش خوشم نمد یاد. بندازش
با بد  حاال مان  بار نه مد زدم.  ندا ند پیروزم هدا لمخ به  که داشففتم  من بودم 

سمتم  سمون با  شکد چ شلوار بین م صلگد لماس ها رو بهم ریخت. یه  حو



شکد  انداخت. هدا اخم کرد. بارمان دوباره لماس ها رو بهم ریخت. یه تاي م
دایره  نکه لمه هاي بلویش بلندتر از لمه هاي پشففتیش بود و کمربندي با سففگ

اي شکش داشت دستم داد... این دفعه اخم هاي من توي هم رفت. بعد یه شال 
بافتند خاکسففتري که روش گش و برگ هاي کوچیکد بافته شففده بود به سففمتم 

 گرفت و گفت:
 ؟با این حش مد شه مشکلت

تونسففتم شفففال و یه بوري بندازم که بلوي یقه و قسففمتد از بازوهام و  مد
بخوشونه. باالخره بارمان تونست کاري بکنه که با انتخابش هم دهن من و بمنده 

 هم دهن هدا رو! هدي کوتاه گفت:
 کن و دوباره بیا. تنت
سریع ل وارد سرد بود.  سیله خیلد  شدم که به خاطر نمودن و اس مانماري خالد 

شغول آماده کردن لوازم آرایش بود و  شتم. هدا م شیدم و به اتاق رویا برگ رو پو
بارمان هم توي اتاق نمود. هدا با وسففواس خاصففد لماسففم و بررسففد کرد و یه 
بفت بوت پاشففنه بلند خاکسففتري برام کنار گذاشففت. موهامو فقط اتو زد. یه 

شو  شتیم. اگه بلو صورتم دا سر آرایش  صد قلدرگیري دیگه هم  م نمد گرفتم 
صه بعد از کلد دعوا کردن و بد و بیراه گفتن من  صورتم و آرایش مد کرد. خال
 آماده شدم و هدي هم که سردرد گرفته بود سریع وسایلش و بمع کرد و رفت.

آینه ي رویا به صورتم نگاه کردم. با دست یه کم سایه ي دودي پشت چشمم  با
سایه  شمام با اون  شم و ریمش بلوه ي دیگه اي پیدا و پاک کردم... چ و خط چ

کرده بود... شففاید هر دختر دیگه اي باي من بود با دیدن اون همه تغییر ذوق 
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که این چیزها معند و مفهومش و برام از  تاده بودم  باید گیر اف مد کرد ولد 
 دست داده بود.

دلم بد اومده بود... همه ي اینا براي مقدمه چیند یه عملیات بود یا دانیال  به
قصد دیگه اي داشت؟ ... همون روز اول بهم گفته بود که از احساسش چیزي 
باقد نمونده... ولد... حرفاش و کارهاش چیز دیگه اي رو نشففون مد داد... 

 باشه؟ نقشه اي داشته مراضربان قلمم باال رفت... دستام و مشت کردم... نکنه ب
 _ چیه؟ این قدر خوشت اومده که نمد توند چشم از آینه برداري؟

 و چرخوندم. بارمان به چهارچوب در تکیه داده بود. گفتم: سرم
 تو زبون دراز شدي؟ باز

از همون لمخندهاي شففیطونش و زد. آهسففته تکیه ش و از چهارچوب  یکد
 .برداشت... در و بست و به سمتم اومد

 رو به روم... روي زمین نشست. آینه رو روي تخت انداختم و گفتم: درست
 دوست ندارم اینجا برم. اصال

 دستش و دور زانوهاش حلقه کرد و گفت: بارمان
 ... مد ري...چرا

 کشیدم و گفتم: آهد
 ... من دوست ندارم زیاد دور و بر دانیال باشم.آخه

 :پرسید
 نمد خواي بگد که واقعا دوست پسرت بوده!قمال بینتون بوده؟  چیزي

 از اون چیزي بود که فکر مد کردم... مکثد کردم و گفتم: تیزتر



... فقط... ازم خوشش مد اومد... روز اول که اینجا دیدمش بهم گفت که از نه
احسففاسففش نسففمت بهم چیزي باقد نمونده... ازم کینه به دل گرفته... فکر مد 

 کنه که تحقیرش کردم.
 :گفت
تحقیرش کردي؟ من مد شناختمش... از سر و وضعش مشخص بود که  بدا

وضع مالیش خوب نیست... تو رو هم یه بوراید شناختم... اون پالتو مشکیه 
که همیشه تنته رو دیدم... با چشمم مد شد تشخیص داد که مارک داره... اونم 

 .بودهد مقاتاز نوع اصلش! کار سختد نیست که حدس بزنم بینتون اختالف ط
 تکون دادم و گفتم: سر

 نکردم ولد پسش زدم... تحقیرش
 حرفم و قطع کرد و گفت: بارمان

که  اون باید  به هر  قدرت... ولد آدم  قام...  مه چد داره... پول ... م االن ه
برسفففه نمد تونه چیزي که گذرونده رو فراموش کنه... اونم نمد تونه فراموش 

شته. حا ضعد دا ست اورده یه کنه که چه و سته رو به د ال که هرچیزي مد خوا
و... ... یعند ترهحسففرت ته دلش مونده... تنها چیزي که نتونسففته به دسففت بیا

این معند عالقه داشففتن نمد ده... این فقط یه حسففرته... اون آدم باه طلب و 
مغروریه... مطمئن باش هرکاري مد کنه که یا تو رو خورد کنه یا به دسففتت 

به دست اوردن تو یعند به دست اوردن همه ي چیزهاید که حسرتش و بیاره... 
یاره مد فهمه که این چیزي نیسفففت که  به دسفففت ب مد خورده... وقتد تو رو 
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غرورش و ارضا کنه... چون اونم مثش بقیه ي آدم ها نمد تونه گذشته ش و پاک 
 کنه... اینه که کنارت مد زنه...

 تعجب پرسیدم: با
 یعند چد؟ این

 لمخند تلخد زد و گفت: بارمان
 این که هر کاري مد توند بکن ولد تسلیمش نشو. یعند

 ناراحتد گفتم: با
 من همین االن دارم باهاش مد رم مهموند... ولد

 و با آرامش تکون داد و گفت: دستش
نیست... یادته در مورد سکوت کردن و ضربه زدن چد بهت گفتم... حاال  مهم

ند مهم  با یه کاري کن که هم براي  خوب گوش کن بمین چد بهت مد گم... 
شد هم براي پلیس... توي این موقعیت هر کدوم از این دو تا رو که از دست  با

ص سقوط مد کند. نذار آدم هاي این باند فکر کنند که تاریخ م ي. رف داربدي 
به دردشففون نمد خوري و مد تونند  نذار فکر کنند که بعد از یه مدت دیگه 
حذفت کنند... مد دوند اگه پلیس دستش بهت برسه اولین باید که مد برنت 

 کجاست؟
 سر بواب منفد دادم. بارمان ادامه داد: با

بازبوید... ترالن! آخر آخرش اون چیزي که براي آدم مد مونه چیزیه که  اتاق
 اینجاشه!

 به سرش اشاره کرد. لمخندي زد و گفت: و



از ریخت و قیافه بیفتد یا دسففتت بشففکنه و نتوند رانندگد کند این باند  اگه
حاضره نگهت داره... به شرط این که مغزت خوب کار کنه... پلیس هم حاضره 

به شففرط این که اطالعات خوبد بهت تخ باهات معامله کنه...  بده و  فیم 
 داشته باشد. تا باید که مد توند اطالعات بمع کن.

 شده بودم. گفتم: گیج
ضولد کند یا باید در  رادمان شت. مد گفت یا باید ف دقیقا ن ر عکس این و دا

 بري.
شیطنت... و نه با من ور... حتد  بارمان ... شاید یه کم پدرانهلمخند زد... نه با 
 گفت:
من فقط دو روز بلوترش و مد بینه... ولد من همیشه به فکر سال هاي  داداش

بعدم. رادمان دنمال راه فراره من به فکر زندگد بعد فرارتونم. یادت که نرفته! تو 
یه مجرمد... نذار محکوم شد... تا باید که مد توند سیاست به خرج بده... 

شفیلم بازي کن...  شات و تیز کن... هرچد مد  و پیش خودت ثمت و  نويگو
ستد به حرف  ش ضمط کن... روزي که توي اتاق بازبوید و بلوي بازپرس ن

 من مد رسد....
========= 

****** 
یه پلیور شففین سففرمه اي پوشففیده بود و کراوات خاکسففتري زده بود. یه  دانیال

باروند کوتاه سففرمه اي هم تیپ خوبش و تکمیش مد کرد. اون دو مرد هیکلد 
 هم بلو نشسته بودند و یکد از اونا رانندگد مد کرد.
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و توي هم گره کرده بودم. سففرم از فکر کردن به مسففايش مختلم درد  انگشففتام
. حرف هاي بارمان به ن رم منطقد مد اومد. تو دلم آرزو مد کردم گرفته بود..

 که عرضه ي ابرا کردن این نصیحت ها و پیشنهادها رو داشته باشم.
زند که با ماشففین زیر کرده بودم... و از اون بدتر... مردي که شففاهد  تصففویر

ارق ف مرگش بودم یه گوشه ي ذهنم مونده بود و تا از فکر کردن به چیزهاي دیگه
 مد شدم به مغزم هجوم مد اوردند.

یه بوراید دلتنگش بودم... اونو دوسفففت خودم مد  و مان...  در آخر... راد
دونسففتم... تنها دوسففتد که داشففتم... تنها همدردي که توي اون شففرایط برام 

 وبود داشت... یعند چه بالید سرش اورده بودند؟ ... نگرانش بودم.
 ومدم:صداي دانیال به خودم ا با

 شدي! عوض
نگاهد بهش کردم. دیگه اونو پیش خودم به عنوان یه فرد بدید مد شناختم  نیم

و هرچه قدر تالش مد کردم نمد تونستم اون دانیال درس خون توي دانشگاه و 
 به خاطر بیارم. با این حال پوزخندي زدم و گفتم:

 ... خیلد زیاد!توام
 تکون داد و گفت: سر

 که خوشگش شدي. این بود من ورم
و ندادم. اگه در شرایط دیگه اي بودم و یه پسر خوش تیپ و آراسته بهم  بوابش

مد گفت که خوشگش شدم تحت تاثیر قرار مد گرفتم ولد... من یه نفر و کشته 
بودم و توي قتش سروان هم ناخواسته شرین شده بودم... دیگه این طور مسايش 

دخترونه مال ترالن  اتین افکار و احسففاسففاهمیتش و برام از دسففت داده بود. ا



سته بود و اون قدر بد کار بود  ش شمختد بود که توي خونه ور دل مامانش ن خو
 که مد تونست با هر حرفد براي خودش رویاپردازي کنه.

باده نگاه کردم. همیشففه دوسففت داشففتم بدونم میگون کجاسففت که آوا با  به
د ره. حاال توي شرایط و موقعیتد که خانواده ي عموش آخر هفته ها به اونجا م

شده بودم... براي دیدن مرد دیوانه اي  شتم راهد میگون  صال انت ارش رو ندا ا
 پناه اورده بود. از دترکه از سففرماي تهران برفد فرار کرده بود و به یه باي سففر

شدیم که به ویالهاي باالي تخه  شدیم. وارد یه راه خاکد  صلد خارج  باده ي ا
 شد.منتهد مد 

 گفت: دانیال
این مردي که داریم مد ریم پیشففش اسففتاد پامان ِا... یعند همه اسففتاد  اسففم

 صداش مد کنند.
 بد عالقگد گفتم: با
 من چه؟ نقش من این وسط چیه؟ به
دفعه یاد توصففیه ي بارمان افتادم. سففر بام با به با شففدم. حق با اون بود.  یه

 نماید این طوري حرف مد زدم. باید اطالعات بمع مد کردم.
 گفت: دانیال

امشفففب فقط وظیفه داري که با من کش کش نکند و اداي یه دوسفففت دختر  تو
 خوب و در بیاري.

 ي گفتم:بلوي خودم و بگیرم و با صداي بلند نتونستم
 چد؟
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 لمخند پلیدي بهم زد و گفت: دانیال
 عارت مد یاد دو ساعت این نقش و بازي کند؟ چد؟
 غره اي بهش رفتم و گفتم: چشم

 قرار بود اینجا راننده باشم... نه چیز دیگه! من
 با قاطعیت گفت: دانیال

شه کنترل کرد. از این به بعد خودم مد  اون قول و قرارها بهم خورد. تو رو نمد 
خوام دور و برت باشم. فهمیدي؟ باید بلوي چشمم باشد. اگه بهم ثابت بشه 

 که به درد این کار نمد خوري مد دم شرت و بکنند.
 نگفتم. تو دلم گفتم: چیزي
 این طوري بهتر باشه... شاید

 لحن معمولد پرسیدم: با
 یارو چد کاره ست؟ این

 گفت: دانیال
که خیلد توي کارمون بهش احتیاج داریم... مد دوند! اگه همیشه بخواي  یکد

ست مد خوري. پامان مد  شک ستفاده کند خیلد زود  از روش هاي معمول ا
تونه کمکمون کنه که پیشرفت کنیم... فقط مشکش اینه که ایشون یه مقدار دارن 

فعال ادعاي  نطاقچه باال مد ذارن... بوي پول به مشففامش خورده... براي همی
 انسانیت مد کنه و حاضر نمد شه کمکمون کنه.

شدیم. یکد از بادیگاردهاي  بلوي شین متوقم  در یه آپارتمان چهار طمقه ي 
 دانیال گفت:

 کنید ماشین و پارک کنیم و ... صمر



 وسط حرفش پرید و گفت: دانیال
 دو تا توي ماشین بمونید... این یه مهموند دوستانه ست. اشم

 اسلحه ش و چن کرد و گفت: خشاب
 تونم مراقب خودم باشم. مد

 رو توي بیب داخلد بارونیش گذاشت. اسلحه
حیاط شففدیم. تعداد زیادي پله ي سففنگد رو باید باال مد رفتیم تا به در  وارد

دو طرف پله ها قرار داشت. وسط ورودي برسیم. باغچه ي شین سه طمقه اي 
باغچه چراغ هاید به شففکش فانوس قرار داشففت. مد تونسففتم حدس بزنم توي 

 بهار این باغچه ي قشنگ با گش هاي رنگارنگ چه قدر دیدند مد شه.
شکیش داده بود. به طمقه ي دوم  طمقه شیده ت سرپو ستخر  شگاه و ا ي اول رو با

دم در ایسففتاده بود. شففلوار و بلیقه ي  رسففیدیم. در باز بود و یه مرد میانسففال
شم هاي تیره  شت بوگندمد و چ سفید با پیرهان آبد پوشیده بود. موهاي کم پ

 و گفت: یدداشت. چهارشونه و خوش اندام بود. با دیدن دانیال خند
 محمد فهمیده رگ خواب من دست تو ِا... بیا تو دانیال! پس

سریع مغزم به کار افتاد و اسم  دانیال ست داد.  نیم نگاهد بهم کرد و با پامان د
ضر  شروع به پردازش اطالعات کرد... پامان حا محمد رو ذخیره کرد... ذهنم 
نمود با این مملغ به این باند همکاري کنه... شففخصففد به اسففم محمد دانیال و 

حمد همون ريیس که م تفرسففتاده بود که اونو راضففد کنه... یعند امکان داشفف
 باشه؟
 دستش و روي شونه م گذاشت و گفت: دانیال
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 دوست دخترم... باران! اینم
حت نمودم...  باران؟ باران را با  نگ نکرد؟ من  ماه با من ه مش  خب چرا از ق

شه. پامان  سم خودم نزدین تر با شت که به ا سمد مد ذا حداقش اي کاش یه ا
با نگراند نگ با دسففتش و بلو اورد... دانیال  اهم کرد ولد برخالف انت ارش 

 خوش روید با پامان دست دادم و گفتم:
 باالخره تونستم شما رو بمینم. دانیال خیلد از شما برام گفته بود. واي

خیلد سریع تونست خودش و بمع و بور کنه و حیرت زدگیش و پشت  دانیال
شد کنم. حرف سرک شتم  صد ندا صال ق شب ا سردش قایم کنه. اون   چهره ي 
هاي بارمان توي گوشففم بود. مد دونسففتم باي خوبد براي کسففب اطالعات 

 اومدم. همین طور داشتم براي پامان زبون مد ریختم:
شت... منم هد به  واي شگلد هم دا شنگد!... چه باغچه ي خو چه خونه ي ق

به ولد  دانیال مد گم آخر هفته ها من و بیار این دور و برها که آب و هواش خو
نمد دونم آخر هفته ها کجا سففرش و گرم مد کنه که یاد هرچیزي مد افته بز 

 من!
 د خندید و گفت:مونده بود دهن دانیال از تعجب باز بمونه. پامان بلن کم

دانیال اولش خیلد تعجب کردم وقتد فهمیدم باالخره اسففیر یه دختر  راسففتش
 شدي ولد االن مد فهمم که حق داشتد!

و روي شونه م گذاشت و موهام و ب*و*سید. اخمام توي هم رفت. با  دستش
ست خودم بود باي  شد. اگه د شم  شت ولد چند سال بابام و دا سن و  این که 

 ا دست پاک مد کردم. یه صداید توي سرم گفت:ب*و*سه شو ب
 ! تا تو باشد این قدر ورابد نکند.حقته



سه اتاق خواب خانه به اون باز  سمت چپ در ورودي راهروید بود که در هر 
مد شففد. دو تا پنجره با کرکره هاي زرد توي راهرو بود. انتهاي راهرو هم حموم 

 و دستشوید قرار داشت.
سمت خالد بود. فقط یه فرش  و دانیال وارد من شدیم. اتاق به ن یکد از اتاق ها 

ماشیند و یه ممش لیموید رنگ رنگ اتاق بود. پالتوهامون و در اوردیم. در کمد 
شکیش داده.  سمت داخلد در و یه آینه ي بزرگ ت شدم که ق نیمه باز بود. متوبه 

شتم بلوي آینه موهامو مرتب مد کردم حرکات دانی ال رو هم همون طور که دا
 زیر ن ر داشتم. پشتم ایستاد و دستش و دور کمرم حلقه کرد. آهسته گفتم:

 نشو... مثش این که بدي گرفتد ها! پررو
توي آینه دیدم که همون پوزخند مغرورانه روي صففورتشففه. سففرشففو نزدین  از

 گوشم اورد و گفت:
 تو سرته؟ چد

این که نفسففش به گوشففم مد خورد خوشففم نمد اومد. سففرم و به سففمتش  از
 چرخوندم و گفتم:

 کاري که گفتد و مد کنم. چیه؟ خوشت اومده؟ دارم
 معند داري بهم کرد و گفت: نگاه

 بدم هم نیومده. همچین
 توي سینه فرو ریخت. زیرلب گفتم: قلمم

 !عوضد
 ه بهش تنه زدم و از اتاق بیرون رفتم.از این که بیشتر از این پررو بش قمش
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سالن بود  سمت شت. کنار کمدي که ابتداي  سالن قرار دا ست در ورودي  را
شخزخونه ي اپن بمع و بور  سالن هم یه آ شد. انتهاي  دري به بالکن باز مد 
شده بود که با رنگ زرد  سالن چیده  ست ممش نارنجد خوشرنگ توي  بود. یه د

خونه  اینولین چیزي که به ن رم اومد این بود که پرده ها هماهنگد داشففت. ا
تلویزیون نداره. کار سفختد نمود که تشفخیص بدم خونه رو تازه گرفتند و هنوز 

 پرش نکردند. یه صداید توي سرم گفت:
دقتد که االن داري به خرج مد دي و اگه اون موقع که رانندگد مد کردي  این

 داشتد االن اینجا نمودي!
 ذهنم به صداي توي سرم گفتم: توي
 ذاري گندي که زدم و بمع و بور کنم یا نه؟ مد

شت. توي اون لح ه چپ  دانیال شونه م گذا ستش و روي  ست و د ش کنارم ن
چپ نگاه کردن هاي من و لمخند زدن دانیال که از روي بدبنسففد بود واقعا 

شففخزخونه دیدند بود. پامان با یه بطري م*ش*ر*و*ب و سفففه تا گیالس از آ
 خارج شد. تو دلم گفتم:

 و کم داشتم! همین
 روي ممش لم داد و کوسن ها رو دور و برش گذاشت. به دانیال گفت: پامان

 و مد کشد؟ زحمتش
 دلم گفتم: تو

! این و کجاي دلم بذارم؟ حداقش اي کاش اولش یه کم قیافه مد گرفتم و خدایا
 یر نکنم.الکد صمیمیت نشون نمد دادم که این طوري گ



شففروع به باز کردن بطري کرد. پامان داشففت احوال پرسففد مد کرد و  دانیال
 گوش هاي منم تیز شده بود:

شنیدم بیماریش بدیه! هنوز ایرانه؟ راهد پیدا نکرده که خارج  محمد چطوره؟ 
 بشه؟

 دانیال یه بمله بود: بواب
 وقته باهاش تماس نگرفتم. خیلد
 گیالسد رو که دانیال براش پر کرده بود برداشت و گفت: پامان

 حتما خیلد بهت اعتماد داره که همه ي کارها رو دست خودت سخرده. پس
مطمئن شده بودم که محمد اسم ريیسه. قلمم از هیجان محکم توي سینه  دیگه

 مد زد. دانیال گیالسد دستم داد و گفت:
 بچه هاي تو چطورن؟ ایران بیا نیستن؟ خانوم
 کمد از نوشیدنیش و با ل*ذ*ت مزه مزه کرد و گفت: پامان
سال مد یاد ایران. مد خوام به افتخارش یه مهموند بدم...  اتفاقا دخترم بهار ام

یه مهموند که همه ي دوست و آشناها رو دعوت کنم... دوست دارم تو و باران 
 که مد خوام نشونت بدم. هم باشید. خیلد ها هستند

 وضوح دیدم که چشم هاي دانیال برق زد ولد گفت: به
 ... مطمئن نیستم که بتونم بیام.راستش
 معند دار بهم کرد و به پامان گفت: نگاهد

باران هم بهار امسففال مد یاد ایران. قراره یه مدت با هم بریم مسففافرت...  برادر
 د وقت و با اونو برادرش باشم.راستش به باران قول دادم که اون چن
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 اخم کرد و گفت: پامان
 بد شد... دوست داشتم سمزواري رو نشونت بدم. خیلد
 پوزخندي زد و گفت: دانیال
خیلد مشففتاقم که از نزدین بمینمش... ولد... دیدي که... دل باران از  اتفاقا

 دست من پره. مرتب بهم مد گه که براش وقت نمد ذارم.
باره یه نگاه معند دار بهم کرد. متوبه شفففدم منت ره تا منم یه چیزي دو دانیال

 بگم. به ناچار دوباره شروع به زبون ریختن کردم:
دانیال همه ي وقتش و با کار و همکاراش پر مد کنه. دفعه ي پیش هم که  آخه

عا  یدنش نرفت و برادرم واق بارم براي د یه  یال حتد  مده بود ایران دان برادرم او
حت شففد... وقتد هم که بهش مد گم هی  وقت براي من وقت نداره و بهم نارا

 اهمیت نمد دهر مد گه که پر توقعم!
ناز و ادا براي دانیال پشففت چشففمد نازک کردم. پامان غش غش خندید و  با

 گفت:
از عوارض کارهاي پر زحمته دیگه!... راسففتش و بگید! کجا باهم آشففنا  اینم

 شدید؟ ظاهرا خیلد وقته همدیگه رو مد شناسید.
 دستش و دور کمرم انداخت و گفت: دانیال

شناییمون به پارتد آره سیم... آ شنا ساله که همدیگه رو مد  . من و باران چند 
شجوید برمد گرده ولد تازگد ها سیدیم که بهتره  هاي دوران دان به این نتیجه ر

 روابطمون و با هم صمیمانه تر کنیم.
 بهم کرد و با لمخند گفت: رو

 نه عزیزم؟ مگه



 بوابش لمخندي زدم که بیشتر شمیه دهن کجد مد موند. در
شده بود ولد من حتد براي فیلم بازي کردن  گیالس هاي دانیال و پامان خالد 

ه سمت دهنم بمرم. دانیال که مد ترسید پامان هم حاضر نشده بودم گیالس و ب
شففن بکنه درسففت زماند که پامان داشففت تلفن بواب مد داد گیالس رو از 

 دست من گرفت و با گیالس خالد خودش عوض کرد.
 تلفن پامان تموم شد دانیال پرسید: وقتد
 ... کار و بارت چطوره؟خب

 کمد دیگر براي خودش نوشیدند ریخت و گفت: پامان
 نیست... چند تاید شاگرد خصوصد دارم. بدک

 دلم گفتم: تو
معلم پیانو نیست!... هیکلش که ورزشکاریه... شاید براي تمرین دادن  مسلما

یا کین  ید براي دفاع شففخصففد  یه ورزش خاک مد خوانش... شفففا براي 
 بوکسینگ و اینا!

ستند با کمن پامان  کم شد... پس مد خوا شن مد  شت برام رو ضیه دا کم ق
 نیروهاشون و ورزیده تر بکنند. تو دلم گفتم:

هی  ربطد به مواد مخدر نداره... دیگه مطمئنم بارمان دروغ گفته که مابرا  اینا
در مورد مواده. دستم بهش برسه مد کشمش... بهم اطالعات غلط مد ده بعد 

بشففیند بلوي میز بازپرس این حرف ها به دردت مد خوره.  مد گه روزي که
 منو مسخره ي خودش کرده.

 گفت: دانیال
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 سر حرفت هستد؟ نمد خواي قمول کند که باهامون همکاري کند؟ هنوز
 گیالسش و روي میز گذاشت و گفت: پامان

کن که کار کردن با شففماها خیلد زحمت داره و در عین حال خطرناکه...  قمول
ید در عوضش یه چیزي بگیرم که ارزشش و داشته باشه. بهت برنخوره ها! تو با

شنهاد مد کند... نمد ارزه... یعند  ستد ولد قیمتد که پی سر خیلد خوبد ه پ
 به ریسکش نمد ارزه.

 چیزي نگفت. پکر شده بود. پامان دستاش و بهم کوبید و گفت: دانیال
 و روشن کردم. ! ن رت در مورد آب تند چیه؟ تازه بکوزيخب

 سریع توي بلد همون پسر خوش اخالق رفت و گفت: دانیال
 که موافقم! من

 بهم نگاه کرد. تو دلم گفتم: پامان
 یعند قراره منم باهاشون آب تند کنم؟ خدایا! غلط کردم که اومدم! بانم؟
 از در شوخد و خنده در اومدم و گفتم: دوباره

سند. نمد تونم که مد دونید خانوم ها چه قد شما سا شون ح ر به آرایش و موها
 بیام... ممکنه همه ش به هم بخوره.

 با بد خیالد گفت: پامان
 بابا! فقط مد خوایم توي بکوزي بشینیم. اي
 دلم گفتم: تو

 ! منو بکش!خدایا
 که مد دونست در مورد این یه مسئله کوتاه نمد یام گفت: دانیال



خانوم ما خیلد حسففاسففه! مد ترسففه آب به موهاش بخوره و اتوي موهاش  این
 خراب شه.

دیگه اصففرار نکرد. خوشففمختانه از اون آدم هاي تعارفد نمود. به سففمت  پامان
اتاقش رفت تا بسففاط اسففتخر و آماده کنه. من و دانیال توي سففالن تنها شففدیم. 

حالم و بد مد  نفس راحتد کشففیدم. حتد فکر کردن به مابراي بکوزي هم
 کرد.

 سرش و به گوشم نزدین کرد. سریع سرم و کنار کشیدم و گفتم: دانیال
 ! مد زنم تو صورتت ها!دانیال

زد. کم کم داشففتم به این پوزخندهاي مغرورانه ش حسففاسففیت پیدا  پوزخندي
 مد کردم. گفت:

 خوام یه چیزي در گوشت بگم. ابازه هست؟ مد
 ین کرد و گفت:سرش و به گوشم نزد دوباره

کاري کن که راضففد شففه من و تو با برادرت توي مهموند دخترش حاضففر  یه
 شیم.

 تعجب گفتم: با
 برادرم؟

 ابرو باال انداخت و آهسته گفت: دانیال
 !رادمان

زدم. پس قرار بود اون شفففب بلیط ورودمون به مهموند رو بگیریم. با  سففوتد
 تعجب گفتم:
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 دخترش رو مد دونستد؟ مابراي
 پوزخندي زد و گفت: دانیال

ما رو دست کم گرفتد ها! معلومه که مد دونستم... اصال براي همین تو رو  تو
 هم با خودم اوردم.

و با صففدا بیرون دادم و چیزي نگفتم. پامان یه مایو به دانیال داد. منم از  نفسففم
اون پایین بیکار نماشففم. دانیال با زیر میز چند تا روزنامه و مجله در اوردم و تا 

 مالیمتد که از صد تا فحش و ناسزا بدتر بود گفت:
 ! اینا رو کجا مد یاري؟عزیزم

 با لحند مشابه لحن خودش گفتم: منم
 مد دوند که دوست دارم خمرها رو دنمال کنم. عزیزم
 لمخندي زد. روزنامه رو آهسته از دستم کشید و گفت: دانیال

 حاال؟کد تا  از
 مثش خودش لمخند ملیحد زدم و گفتم: منم

 دیروز تا حاال! از
شیدم و قمش از این که حرفد بزنه دنمال پامان راه  روزنامه ستش بیرون ک رو از د

افتادم و به طمقه ي پایین رفتم. مد دونستم دانیال دوست نداره خیلد در بریان 
مابراهاید باشم که دور و برم وبود داره. این موضوع بیشتر وسوسه ام مد کرد 

 ته شده.که روزنامه رو بخونم و بمینم چه چیزي اون تو نوش
شنیدم که به دانیال  روي صداي پامان و از توي رختکن  ستم و  ش صندلد ن یه 

ضیح مد داد که نو ِا و  شت تو شکش داره یا نه... دا مد گفت با مایوي مهمون م
 هیچکس تا حاال نخوشیدتش. تو دلم گفتم:



نه...  نمد حاضففره بک کاري  ماموریتش هر  جام دادن  یال براي ان که دان نه  دو
 مایو که سهله!پوشیدن 

دو نفر وارد بکوزي شففدند و منم سففرم و به روزنامه گرم کردم تا مجمور  اون
 نماشم به دو تا مرد نیمه برهنه که یکیشون هم دانیال بود! نگاه کنم.

صفففحه ي حوادب رو باز کردم. با دیدن اولین خمر قلمم توي سففینه فرو  سففریع
شدي د سروان را شدن  شته  ستم به ریخت. خمر در مورد ک ر اتوبان کرج بود. د

شمام و روي  شد. لمم و گزیدم... نمد تونستم چ شن  لرزه در اومد... دهنم خ
ن کار و ای بارمتن متمرکز کنم... چشمام و بستم و نفس عمیقد کشیدم... چند 

با سففرعت از ن ر  باز کردم. متن رو  تکرار کردم. آروم تر شفففدم. چشففمام و 
ن عضففو نیروي دریاید ارتش بوده. تو دلم گذروندم... متوبه شففدم که سففروا

 گفتم:
با نیروي دریاید چد کار دارند؟ ... مد خوان از طریق دریا مواد با به با  اینا

 کنند؟
 صداید توي سرم گفت: یه
 که داشتد به این نتیجه مد رسیدي که این چیزها ربطد به مواد مخدر نداره! تو

اخمار رو دنمال کنم. روزنامه اي که قدر عصففمد شففدم که نتونسففتم بقیه ي  اون
توي دستم مچاله شده بود رو پایین اوردم. احتماال قیافه م خیلد تابلو شده بود 

 چون پامان پرسید:
 شده؟ چیزي
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صفحه ي ورزش که کنار  بد شمم به  سر خورد. چ اختیار نگاهم روي روزنامه 
 صفحه ي حوادب بود افتاد. لمخندي تصنعد زدم و گفتم:

 یونایتد... فکر کنم قراره شرطو به دانیال بمازم. ترمنچس
 که بدبوري توي نخ من بود گفت: دانیال

 نکن عزیزم... مطمئن باش. فکر
 رو به پامان کرد و گفت: بعد

شت. منم  باران صد دا سن ارادت خا سر الکس فرگو از دوره ي نوبوونیش به 
شرط بندي  سابقه هاي لیگ باهم  سر م شه که  سیم. چند وقتد مد  طرفدار چل

 مد کنیم.
ستر یونایتد طرفداري مد  یاد شه بد خودي از منچ سال قمش افتادم که همی چند 

یارم... احسفففاس مد کردم این خاطرا تا حرک معین و در ب مال آدم کردم  ت 
دیگه ایه... روز به روز بیشففتر به حرف بارمان مد رسففیدم... من توي دنیاي 

 بیرون مرده بودم...
وقتد پامان و دانیال لماس عوض کردند و وارد خونه شفففدیم هم از فکر  حتد

 سروان بیرون نیومدم.
ستم زیر نگاه پامان  دانیال شن کنم. نتون ستم داد تا موهاش و خ شوآر و د س

حال دانیال و که اون شب رسما داشت سوء استفاده مد کرد بگیرم. سشوآر و 
به سففر دانیال نزدین کردم و با بدبنسففد تو دلم خندیدم. دانیال سففشففوآر و از 

 دستم گرفت و با لمخندي تصنعد گفت:
 و سوزوندي.بان! عزیزم!... سرم  باران
 باال انداختم و گفتم: شونه



 دوند که کار آرایشگریم زیاد خوب نیست. مد
شتش و با حوله  و شت موهاي کم پ ست خودش دادم. پامان که دا شوآر و د س

 خشن مد کرد گفت:
 دختر شیطوند هم هست! چه

 لخم و با انگشت اشاره و انگشت وسطش کشید و گفت: دانیال
 کرده دیگه!چیزها شیرینش  همین

 دلم گفتم: تو
موقعش همچین شففیریند نشففونت بدم که حظ کند... صففمر کن! بهم مد  به

 رسیم.
بهم اشفففاره کرد که دنمال پامان برم. واقعا نمد دونسففتم باید چطوري  دانیال

 راضیش کنم. حداقش اگه دلم مد خواست که راضیش کنم یه چیزي!
تازه وارد آشففخزخونه شففده بود و داشففت با قهوه بوش سففر و کله مد زد.  پامان

 دستم و توي بیب پشت شلوارم کردم و کنارش ایستادم. پامان گفت:
 رو خونده بودي که اون طور رنگت پریده بود... آره؟ خمرها

 فهمیده بود. با حالتد پدرانه شونه م و نوازش کرد و گفت: پس
 دانیالد؟ نگران

 لم گفتم:د تو
 ... نگرانم قسمت نشه با دست هاي خودم خفه ش کنم.آره

 گفتم: آهسته
 خطرناکد مد کنه. کارهاي
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 با سر بواب مثمت داد. چیزي به فکرم رسید و گفتم: پامان
ست که باید  برادرم ست نداره با دانیال بمونم. دانیالم متوبه نی خیلد نگرانه. دو

بهم گفته بودم که برادرم و دعوت کنه و  اعتمادش و بلب کنه. دفعه ي پیش
ستاش هم آدم هاي قابش اعتمادین... نمد  ستاش و نشونش بده که بفهمه دو دو

 دونم... مد ترسم دانیال همه چد رو خراب کنه.
چیزي نگفت. سه فنجون قهوه ریخت و وارد سالن شدیم. بعد از این که  پامان

دسففت تخته بازي کردند وقت رفتن قهوه مون و خوردیم و پامان و دانیال چند 
رسففید. پامان لح ه ي آخر دوباره مابراي مهموند دخترش و پیش کشففید و 

 گفت:
 براي مهموند باهاتون تماس بگیرم؟ پس

 نگاهد بهم کرد و گفت: دانیال
 دونم... باران! چه کاره ایم؟ نمد

 فکر کردم. چد باید مد گفتم؟.. بعد از مکثد گفتم: کمد
 تونستم برادرم و تنها بذارم مد یام. اگه
بلمه ي بد معند! خوشففمختانه دانیال سففریع دنماله ي حرفم و گرفت و  چه

 گفت:
باران بره  آخه باران. زشففته  یاد خونه ي  یاد ایران مد  باران هر وقت مد  برادر 

صا این که برادرش فقط براي دیدن باران  صو باید و اونو تو خونه تنها بذاره. خ
 مد یاد. ایران

 دلم گفتم: تو
 ! چه سرعتد توي خالد بستن داره!ایول



 گفت: پامان
 چرا ایشونم با خودتون نمد یارید؟ خب

 کمرنگد روي لب هاي دانیال نشست. دوباره نگاهد بهم کرد و گفت: لمخند
 چیه؟ ن رت

 باال انداختم و گفتم: شونه
 کنم قمول کنه! فکر

به بونم افتاد... امشب ماموریت بعدي رو براي خودم و رادمان بور  اضطراب
مه ي  که این برنا که آرومم مد کرد... این بود  یه چیز بود  کرده بودم... فقط 

 بدید بهم امید مد داد که رادمان به زودي آزاد مد شه.
که هیچکس  باید  ید  جا... شفففا جا مد ریم... نمد دونم ک یه روز از این  _

و نفهمه تا بتونیم خودمون و گول بزنیم و بگیم براي همینه که دردمون زبونمون 
شه که دلتنگد نذاره یادمون بیاد  و درک نمد کنند... یه باید که اون قدر دور با

 بودیم... یه روز باالخره ناهتوي سایه ي حمایت!! آدمد به اسم پدر چه قدر بد پ
 ولد مد ریم... مد ریم... مد ریم باید که... نمد دونم کجا...

خورشففید از البه الي تخته هاي کوبیده شففده به پنجره روي صففورتم افتاد.  نور
سته  شمام و آه شد و از خواب پریدم... چ شم خاموش  صداي بارمان توي گو
با اون دیوارهاي زرد...  تاق  تاق بودم... توي اون ا باز توي همون ا باز کردم... 

شسقم بلند و ترک خورده... و پنجره ي  ن اي که نزدی دهکوچین تخته کوب 
سففقم بود ... و چند حرف بد معند انگلیسففد که با فاصففله از هم روي دیوار 

 کنده شده بود:
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A S K R O B S 
شیدم...  روي ستم و ک شدم. درد توي کمر و گردنم پیچید... د تخت با به با 

ستمند  سردي د شه... ولد...  فلزي روي به امید این که اون روزر روز آزادیم با
تا بلوي  خت...  له کرد... خیلد تالش کردم... خیلد سفف چا مچم قلمم و م

 شکسته شدن بغضم رو بگیرم. زیرلب گفتم:
 !... ازت آزاد شدن و نمد خوام... فقط منو بکش و همه چیز و تموم کن.خدایا

شب  نگاهد ست همون باید بود که دی صمحونه م در سیند  به اطرافم کردم. 
ست نخور شت... روي یه میز م*س*تطیلد کوتاه و سیند د شامم قرار دا ده ي 

چوبد! درد معده م داشففت دیوونه م مد کرد. خدا مد دونسففت این چندمین 
 سیند غذاید بود که بهم چشمن مد زد ولد من تسلیمش نمد شدم.

با  مدتد تاقد  ین و کثیم زندوند شفففده بودم... ا تار تاق  که توي اون ا بود 
نج دیوارهاش تار عنکموت بسففته بود و روي موکت سففمز دیوارهاي بلند که ک

رنگش گرد و خاک نشففسففته بود. توي اتاق فقط یه میز کوتاه چوبد و یه تخت 
که به  دفلزي با تشففن نازک وبود داشففت... دیگه یادم نمد اومد چند روز بو

 اون تخت بسته شده بودم.
ند شد... احساس دوباره روي سیند صمحونه لغزید... صداي معده م بل نگاهم

با نون لواش  به اون روز حس نکرده بودم که پنیر  تا  کردم آب دهنم راه افتاد... 
بیات و یه لیوان شیر چه قدر مد تونه اشتهاآور باشه... م*س*ت بوي پنیر شده 

 با خداست. گشتنمبودم... ولد... مد دونستم اگه به غذا لب بزنم بر
 دلم گفتم: و به سمت نون دراز کردم... تو دستم

 یه تیکه ي کوچولو! فقط



... دستم توي هوا متوقم شد... چهره ي اون نیمه ي دیگه م بلوي صورتم ولد
شمیه  صویر توي آینه بهم  بون گرفت... تنها چهره اي توي دنیا که به اندازه ي ت
بود... مردي با چشم هاي آبد که کنار چشم هاش چین و چروک ظریفد افتاده 

ست تیره بود و پایین چ شده بود... با پو سیاه  ه لب هاید که کمد ب وشمهاش 
کمودي مد زد... ابروي شففکسففته و بیند خوش تراش... و اون قد بلند و اندام 

 الغر...
دفعه با دست سیند رو هش دادم... سیند روي زمین افتاد و شیر روي موکت  یه

د یري که حتاتاق ریخت... سرم و به سمت دیگه اي چرخوندم تا چشمم به پن
 از روي زمین بهم چشمن مد زد نیفته... به خودم دلداري دادم:

 تموم شد. باالخره
باز شففد. قلمم توي سففینه فرو ریخت. بد اختیار خودم و روي تخت مچاله  در

 کردم. صداي ضمخت و نحس شکنجه گرم و شنیدم:
 سیند و انداختد زمین؟ باز

شمم ستم  چ شکد رنگش نیفته. مد دون شت م سیمیش پرپ ستم تا نگاهم به  و ب
سینه ش و به طرز چندش  شیده که موهاي  شه یه بلیز با یقه ي بار پو مثش همی
آوري نشفون مد ده. دسفت زبرش و روي م  دسفتم احسفاس کردم. در کمال 

 هبتعجب صداي باز شدن قفش دستمند رو شنیدم. چشمام و باز کردم... نگاهد 
 ستم کردم... آزاد شده بودم.د

شن  نیروم ست به ت سرم گیج رفت. با د ستم.  ش و بمع کردم و روي تخت ن
چنگ زدم ... مد ترسیدم که بیفتم. نفس عمیقد کشیدم... سعد کردم آبریزش 
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بینیم و نادیده بگیرم... تمام بدنم مد لرزید... آهسففته از تخت پایین اومدم... 
شده بودم... پاهام تحم شت. روي زانو افتضعیم  ستاي ادمش وزنم و ندا ... د

شکم  سرم و بلند کردم... دردي توي گردن خ شتم...  لرزونم و روي زمین گذا
پیچید... خودم و به سمت در کشیدم... نوري که از در نیمه باز بیرون مد اومد 
نوید ورود به بهشففت رو بهم مد داد.. ضففربان قلمم باال رفت... دهنم خشففن 

... خودم و به سمت در کشیدم... مسعد کردم وایستم... نمد تونستشده بود... 
صداي نفسام توي گوشم مد پیچید... یه کم دیگه به سمت در رفتم... چشمام 

 سیاهد مد رفت... تو دلم گفتم:
 ! بذار به در برسم... بعد غش کنم.خدایا

شت  یه ستم و دارز کردم. نوک انگ شیدم... د سمت در ک کم دیگه خودم و به 
 وسطم چوب در رو لمس کرد... و...

 دستم و توي هوا گرفت و خندید. صداش مو به تنم راست کرد: مرد
 نکردم که بري... مد خواستم اون یکد دستت و به تخت بمندم. ولت
دوباره روي تخت بودم... پیش چشففمم سففیاه شففد... به خودم که اومدم  دنیا

نگاهد به دست چخم با اون لکه هاي آبد و سیاه روي بازوم و م  بسته شده به 
 تخت کردم... حتد نا نداشتم که خدا رو صدا کنم...

****** 
بیند داشففتم... سففرم درد مد کرد... عصففمد و کالفه بودم... حرکات  آبریزش

 مد لرزید. زیرلب گفتم:عصمد پام کامال بد اراده بود... تمام بدنم 
 چرا نمد یاد؟... چرا نمد یاد؟ پس



ست شن زدم.  د شتد به ت شده بود. م سته  شیدم... محکم به تخت ب چخم و ک
چنگد به قفسه ي سینه م زدم.نفس عمیقد کشیدم... اضطراب داشتم... شاید 
به خاطر این که سه روز بود شکنجه گرم بهم سر نزده بود... شاید به خاطر این 

ش شده با سوراخ محکوم  سیدم تا ابد به موندن توي اون  ... ولد... مکه مد تر
راسففتش دلیش اضففطرابم هی  کدوم از اینا نمود... دسففت لرزونم و به پیشففونیم 
شده  ست  سته بود... مو روي بدنم را ش شونیم ن سرد روي پی شیدم... عرق  ک

 بود...
شت شیدم ولد فایده اي بز  م ست چخم و محکم ک شن زدم. د دیگه اي به ت

 دردي که توي مچم پیچید نداشت. خودم و دلداري دادم و گفتم:
 یاد... مد یاد... االن مد یاد. مد

 نیوردم و داد زدم: طاقت
 کدوم گوري موندي؟ پس
ن نمود... ای مونده بود به گریه بیفتم... داشتم از گرسنگد مد مردم ولد دردم کم

تموم اسففتخون هاي بدنم درد مد کرد... درد توي همه ي ابزاي بدنم پیچیده 
 بود... صداي داد و بیدادم بلند شد:

 به دادم برسه. یکد
داشففتم سففرم و به تخت بکوبونم... خودم و روي تخت بمع کردم...  دوسففت

تم خودم د تونسضربان قلمم باال رفته بود... از درد به خودم پیچیدم... دیگه نم
و آروم کنم... صفففداي ناله ها و داد و بیدادم کش اتاق رو برداشففته بود. انگار 

. دیگه اختمهیچکس صففدام و نمد شففنید. چنگد به بازوي دسففت چخم اند
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ستم  شم و نه مد تون ستم خوددار با شتم... نه مد تون قدرت هی  کاري رو ندا
 تحمش کنم... یه ساعت... دو ساعت... سه ساعت...

 کم خورشید غروب کرد. خمري از کسد نمود. به خودم دلداري دادم: کم
 مد خوان ترکم بدن! شاید
این چیزي نمود که آرومم کنه. بیشتر به خودم پیچیدم... بدنم مد لرزید...  ولد

شتم توي اون تاریکد که کم کم اتاق و پر مد  ست دا شتم... دو حالت تهوع دا
 کرد گم بشم...

****** 
اشق از پوره ي سیب زمیند توي دهنم گذاشتم. فقط مد خواستم معده م و ق یه

ساکت کنم. قاشق چهارم و توي دهنم گذاشتم... اصال میلد به غذا نداشتم... 
 حالت تهوع داشتم.

که من مد  سففیند پایین... این چیزي نمود  خت پرت کردم  رو از روي ت
ستم... چنگد به بازوي چخم زدم... غذا نمد تو ستخون هام و خوا ست درد ا ن

آروم کنه... پن  روز بود که چیزي بهم تزریق نکرده بودند... با بد قراري خودم 
ست بسته م ابازه مد داد از تخت  شیدم. تا باید که د و از روي تخت پایین ک
شن و زیر و رو  ست آزادم تخت و بهم ریختم... بالش و ت صله گرفتم... با د فا

پایین مد چکید... به همه با دست مد کشیدم تا  کردم. عرق از روي پیشونیم
چیزي که این قدر بد قرارش بودم و پیدا کنم... چشففمام سففیاهد مد رفت... 

شده بود... دیگه بوند براي تکون  سنگین  شتم... از حال  دادنسرم  بالش ندا
 رفتم.

****** 



 شکنجه گرم توي گوشم پیچید: صداي
ناراحت شفففده بودي؟ ولد از داداشفففت مردتري... اون  از نمودن من این قدر 

 خیلد سر و صدا راه مد انداخت...
 کر خندید و گفت: کر

 دوند چه فحش هاید بهم مد داد. نمد
 و از دستم بدا کرد. چشمم و باز کردم. مرد ن  نچد کرد و گفت: سرم
 توي اعتصاب غذاید؟... فایده نداره... هنوز

گیج مد رفت. به شدت بد حال بودم. با صداید که از ته چاه در مد اومد  مسر
 آهسته گفتم:

 ... کنید.ولم
 و گفت: خندید
 نماش... باالخره ولت مد کنیم. نگران

قدر گیج مد رفت که نمد تونسففتم  بوي لیمو توي بینیم پیچید... سففرم اون 
بچرخونمش ولد مد دونسففتم که داره مثش همیشففه هرويین و با آب لیمو قاطد 

 مد کنه...
 توي دستم احساس کردم... آهد کشیدم... شکنجه گرم گفت: سوزشد

 اون چیزي که این قدر بد خاطرش داد و بیداد کردي. اینم
نیه ي بعد یه حس سرخوشد عجیب بهم دست داد... کم کم سر گیجه ثا چند

م برطرف شففد... نفهمیدم کد شففکنجه گرم اتاق و ترک کرد... یه مقدار حالت 
تهوع داشفتم... ولد آرامشفد عجیب بهم دسفت داده بود... دیگه نه اضفطراب 
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 روي A S K R O B Sداشتم نه دردي حس مد کردم... دیگه برام مهم نمود 
وار چه معند مد ده... بد اختیار یه لمخند روي لمم نشست... آخ که چه قدر دی

فارق از درد و نگراند... آرامش...  یا...  فارق از دن این حس خوب بود... 
 آرامش...

****** 
 دونستم چند روز گذشته... نمد
تونسففتم به اعتصفففاب غذام ادامه بدم... از طرفد معده م تحمش غذا رو  نمد

نداشت. با پوره ي سیب زمیند و سرم زنده بودم... ولد مشکش من این نمود... 
درد من اون روزهاید بود که بهم تزریق نمد کردند... درسففت زماند که بدنم 

د . از تکرار نئشگ..دشروع به ترک این ماده مد کرد دوباره بهم تزریق مد کردن
سیدم... رو به تنها روزنه اي که به دنیاي بیرون باز بود کردم...  و خماري مد تر
به اون پنجره ي تخت کوب شففده... اشففکام روي گونه هام ریخت... کم کم 
داشففتم توي ذهنم مفهوم آزادي رو گم مد کردم... چیزي از دنیاي بیرون یادم 

 نمد اومد..
روي دیوار کردم... بد اختیار قاشق رو برداشتم  A S K R O B Sبه  نگاهد

 رو رسم کردم... Rروي دیوار حرف  Sو با تهش بعد از آخرین 
****** 

مرد خوش قیافه اي که رو به روم بود نگاه کردم... با اون کت شففلوار خوش  به
دوخت و کراوات خاکستري... موهاي مشکد و چشم هاي تیره ش و به خاطر 

الهه ي عذاب من سففر رسففیده بود... دانیال براي چد اینجا اومده مد اوردم... 
 بود؟



======== 
مرد خوش قیافه اي که رو به روم بود نگاه کردم... با اون کت شففلوار خوش  به

دوخت و کراوات خاکستري... موهاي مشکد و چشم هاي تیره ش و به خاطر 
دانیال براي چد اینجا اومده مد اوردم... الهه ي عذاب من سففر رسففیده بود... 

 بود؟
 نگاهد به صورتم کرد. با عصمانیت به شکنجه گرم گفت: دانیال

 که پوست استخوون شده. این
 شونه باال انداخت و گفت: مرد

 غذا کرده بود. اعتصاب
 با ناباوري نگاهش کرد و گفت: دانیال
 اعتصاب غذا؟ چرا بهم تلفن نزدي و خمر بدي؟ چد؟

 خندید و گفت: مرد
 خام این فیلم بازي کردن ها نشید. من این مارمولن ها رو مد شناسم. آقا

 با دست صورتم و بررسد کرد و بهم گفت: دانیال
به زور نگه  اگه به دردم نمد خوري. داداشفففت رو هم  از ریخت بیفتد دیگه 

چه ن بداشتم. تو رو دیگه این شکلد نگه نمد دارم. از همین االن مد شیند عی
 ي آدم غذات و مد خوري.

 گفت: مرد
 تونه آقا! معده ش تحمش نمد کنه. نمد

 با بداخالقد داد زد: دانیال
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 بزنن. چه غلطد کردي؟ من این پسره رو الزم دارم. گندت
 چشمکد زد و گفت: مرد

 این قدرها خوشگش هست که بتونید ازش استفاده کنید. هنوز
 با شن و تردید نگاهد بهم کرد و پرسید: دانیال

 تا تیر تابلو مد شه؟ اعتیادش
 خنده ي کریهد کرد و گفت: مرد

 تیر که چه عرض کنم! تا اردیمهشت از دور داد مد زنه! تا
 پوفد کرد. مرد گفت: دانیال

 خواید نگهش دارم و ترکش بدم؟ مد
که به خاطر خماري یه کم خواب آلود بودم بد توبه به صففحمت هاي اونا  من

رو پیش خودم  A S K R O B Sنگاهد به دیوار کردم و سعد کردم مسئله ي 
 حش کنم.

 دستد به صورتش کشید و گفت: دانیال
 از این که بون گرفت ترکش مد دیم. بعد
 شونه باال انداخت و گفت: مرد

 تره مد شه... قدر بگذره سخت هرچه
 بدون توبه به اون صورتم و بین دستاش گرفت و گفت: دانیال
 برمد گردیم... مد ریم پیش برادرت... پیش بارمان! داریم

شنیدم.  فقط صداش و مد  شتم دهنم و باز کنم. به زور  نگاهش کردم. حال ندا
 دانیال با حالد آشفته رو به مرد کرد و گفت:

 گفتم تند نرو! بهت



 گفت: مرد
 نکردم... فیلمشه آقا... داداشش هم دست خودم بود. کار

 از باش بلند شد و گفت: دانیال
مثش داداشش نیست... داداشش هنوزم که هنوزه بفتن مد ندازه... این از  این

 اولش هم بون نداشت.
و روي هم گذشفتم. دسفت چخم و باز کردند... هی  واکنشفد نشفون  چشفمام

ه اون زیرزمین هی  امیدي بهم نمد داد... دوسففت داشففتم ندادم... برگشففتن ب
مرگ به سراغم بیاد... از گذشته فقط یه چیز به خاطر مد اوردم... نورهاي قرمز 

 چه قدر ستو آبد... پسري که با دست توي سرش مد زد... فقط خدا مد دون
دوست داشتم توي اون سایه هاي قرمز و آبد محو تو تاریکد گم بشم... بزید 

 از اون بشم...
****** 

و روي بالش با به با کردم. چشففمام و باز کردم. چشففمم به دختري با  سففرم
چشم هاي آبد و موهاي قهوه اي ل*خ*ت افتاد که شال مشکد رنگد سر کرده 
بود. سفیدي بیش از حد صورتش چهره اش رو بد روح کرده بود. با اون چشم 

تا دید چشففم  گاهم مد کرد.  لت ن حا ند زد. هاي بد  باز کردم لمخ  باهام و 
 صداید که بعد از چند روز سکوت در مد اومد گفتم:

 ...ترالن
 عمیق تر شد. با لحند پر انرژي گفت: لمخندش

 چطوري؟
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 تونستم بوابش و بدم. حرف زدن خیلد ازم انرژي مد گرفت. نمد
 به ظرف سوپد که توي دستش بود اشاره کرد و گفت: ترالن

 بخوري. باید
 کردم: ناله

 تونم... . نمد
 موهامو از روي پیشونیم کنار زد و گفت: ترالن
شانس  معده شتر از یه ماه هیچد نخوري؟  ستد بی شده... چطور تون ت داغون 

 اوري زنده موندي. بارمان مد گه که معجزه شده...
 حرفش پریدم و گفتم: وسط

 کجاست؟
 دوباره لمخند زد و گفت: ترالن

 دنمال کاري... همین باست... نگرانش نماش. رفته
 و هم زد و گفت: سوي

 یه قاشق... فقط
ستم چیزي  دهنم شد... نمد تون شق دوم و که خوردم حالم بد  و باز کردم... قا

شتم  ست دا شتم... انگار دو بخورم... و بالب تر این که میلد براي خوردن ندا
ه ش و باالي سففرم احسففاس مد با آ*غ*و*ش باز به اسففتقمال مرگ برم که سففای

 کردم.
****** 

شدید بود که  به صش بود نگاه کردم. معده دردم اون قدر  ستم و سرمد که به د
نمد ذاشت به هیچد فکر کنم. بدبور بد قرار شده بودم. مرتب از این دنده به 



شتم  ساس مد کردم خون توي رگام یخ زده... دوباره دا شدم. اح اون دنده مد 
 :گفتمتخش قلب پیدا کرده بودم. با ترس پیش خودم مد لرزیدم. 

 شروع شد! دوباره
شمم به ترالن افتاد که با نگراند نگاهم مد کرد. بدون این که چیزي بگه  تازه چ

از اتاق بیرون رفت و شنیدم که بارمان و صدا زد. دوست داشتم دست بندازم و 
. اشتم. مد ترسیدم..سرم و از دستم بیرون بکشم... تاب و تحمش هیچد رو ند

 مد ترسیدم. هاز این که درد استخوون و عضله هاي بدنم شروع بش
به برادرم افتاد که دم در ایسففتاده بود. اخماش اون قدر توي هم بود که  چشففمم

 شکستگد ابروش معلوم نمد شد. تو دلم گفتم:
 منم این شکلد شدم؟ یعند

بازوش نگاه کردم که کمد باالتر از خالکوبد  به لکه هاي آبد و سففیاه روي 
عجیمش بود... درسففت مثش لکه هاید بود که روي دسففت من بود. کنارم روي 
تخت نشست. پارچه اي سیاه رنگ رو کمد باالتر از آرنجم گره زد. سرنگد که 

ردوندم. برگ موتوي دستش بود و باال اورد... با انگشتاش دنمال رگ گشت... رو
ضربان قلمم پایین اومد... بد  ساس کردم.... و بعد...  ستم اح شد توي د سوز
سد از آرامش به قلمم نفوذ کرد... یادم رفت کجا  ستم... ح شمام و ب اختیار چ
ستم و دراز  سته بودم... حس مد کردم اگه د ش شیده بودم... کنار کد ن دراز ک

توي تاریکد بازي کنم... خیلد  رکنم مد تونم با لکه هاي قرمز و آبد شففناو
ست مد  شتم... دیگه معده م اذیتم نمد کرد... بارمان را آروم بودم... دردي ندا
گفت... یادم رفته بود که آرمان بلوي چشففمم پرپر شففد... یادم رفت مامانم 
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وقتد بسفد آرمان و توي پزشفکد قانوند دید غش کرد... یادم رفت دیگه هی  
رفت توي بیمارسففتان رواند بسففتري شففده بود... و  دموقت مثش قمش نشففد... یا

توي ر*ق*ک لکه هاي قرمز و آبد من بد گ*ن*ا*ه و فراموشفکار بودم... من 
شده  شهرام محکوم ن شواهد قتش  شده بودم و با دیدن  توي خونه مون بیهوش ن
صورت و  شمم نزده بودند... خونش روي  صدف و بلوي چ شاهرگ  بودم... 

اون دنیاي بد وزند از یه بچه هم معصففوم تر و  تويمن دسففتام نریخته بود... 
فراموش کار تر بودم... نمد خواستم از این دنیا بدا شم... دنیاید که با هر بار 

 تزریق کوتاهتر مد شد...
شمام شنیدم... توي آخرین  چ سد رو  صداي خفه ي هق هق ک و باز کردم... 

چشمم به اون نیمه ي تالش هاي خورشید وقت غروب براي روشن کردن اتاق 
دیگه م افتاد... با موهاید که از دو طرف تراشففیده شففده بود و پوسففتد تیره... 
دسففتش و روي پیشففونیش گذاشففته بود... شففونه هاش مد لرزید... قطره هاي 
شرد... روي  شلوار بینش مد چکید... بغض گلومو ف شکش و دیدم که روي  ا

ین که روي تخت ولو شم خودم تخت نیم خیز شدم. سرم گیج رفت... قمش از ا
 و کنترل کردم و شونه ي بارمان و گرفتم. سرم و روي بازوش گذاشتم و گفتم:

 بمخش... منو
دستش دستم و گرفت... دستش یخ کرده بود. خیلد آهسته ... با صداید که  با

 به اندازه ي تمام سال هاي بوونیمون بغض داشت گفت:
 منو بمخش... اگه... تو

 د و ساکت شد... بین اشن ریختن هاش پوزخندي زد و گفت:کشی آهد



بدبختد شففرف  فکر به این  با مد خوردیم  با مد کنم پس سففري هاید که از 
داشفت... حداقلش این بود که به خاطر سفر و صفدا کردن سفر ظهر یا نمره ي 
شرف  سانیت گرفتیم  شکنجه هاید که در بواب ان هیفده گرفتن بود... به این 

 داشت.
 صداید گرفته گفتم: با

یاد؟ سفففاعتد چهار هزار تومن... همه ش و  یه یادت مد  روز معلم بودیم... 
ورمد داشففتیم مد رفتیم فسففت فود سففر کوچه و هات داگ مد خوردیم... با 

 خودمون فکر مد کردیم رضا چه خوش بخته که خونه مجردي داره...
 و محکم تو دستش فشرد و گفت: دستم

سته بودي و بغض کرده بودي... نه  پنج ش شه ي حیاط ن سالمون بود که تو گو
براي این که از دوچرخه افتاده بودي... نه براي این که توي پالسففتیکیت پاره 
شده بود... نه براي داشتن یه ساعت... براي داشتن یه خانواده ي بهتر... همون 

 موقع بلوت روي زمین زانو زدم...
 ریخت. ادامه داد: روي گونه هام اشکم

دادم که تا ابد مراقمت باشففم... قول دادم نه بذارم بابا روت دسففت بلند کنه  قول
باال  نه معلم مهدکودک بهت بگه  نه گنده الت محش چپ نگاهت کنه...   ...

 چشمت ابرو اِ 
 هام و گرفت. با چشم هاي خیس از اشکش توي چشمام زل زد و گفت: شونه
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به حرمت اون ده  توي پنج سفففالگد مردونه ترین قول زندگیم و بهت دادم... 
دقیقه... و االن توي سففن بیسففت و شففیش سففالگد خودم و مد بینم که از پنج 

 سالگیم هم کمترم.
 اي عصمد کردم و گفتم: خنده

هرکاري مد تونسففتد کردي... همه ي اون کارهاید که هی  وقت نتونسففتم  تو
 ندگیت و به خاطر من ول کردي...بمرانش کنم... تو ز

 و دو طرف صورتش گذاشتم و گفتم: دستم
مد گفتد... آدم یادش مد ره... توي اون سرخوشد و آرامش آدم یادش  راست

 مد ره که چه چیزهاید دیده.
 تو ب*غ*ل خودش کشید و گفت: منو

 دو نخور... این سرخوشد لعنتد روز به روز کوتاهتر مد شه... مد رس گولش
به یه باید که براش له له مد زند... مد شفففه قد یه ثانیه... یه چشففم به هم 
ست  شنوي که یه چیزي ه شتن... معتادها بهش مد گن فلش... بعد مد  گذا

عد ای نه... بهش مد گن کرک... ب هت برمد گردو  نکه این سففرخوشففد و ب
د... سففرخوشففد ابازه نمد ده فکر کند که همه ي بدنت داره کرم مد زنه... بع

شد و  سیر مد  سد باید که ا سد که بعدي نمد مونه... مد ر به باید مد ر
شد و کمرنگ  سرخو سه ي این  سو ست که و شد نی سرخو توي زندگیت هی  
کنه... باید مرد باشد که از این فراموش کردن و آرامش صرف ن ر کند ... باید 
مرد باشففد که سففرت و باال بگیري و وسففوسففه نشففد که خودت و توي این 
سرخوشد گم کند... برگشتن به دنیاي درد و بدنامد مردونگد مد خواد... مد 

 خوام یه اعترافد کنم... غرق شدم ... چون... من مردش نمودم.



 هام و فشرد... چشمام و روي هم گذاشتم... بغضم و فرو دادم و گفتم: شونه
 مردشم... من

======== 
****** 

روال اون چند روز تا چشففم باز کردم ترالن و دیدم. همون طور که انت ار  طمق
شته بود و منت ر بود. بد اختیار با دیدنش  سیند غذا پایین تخت گذا شتم یه  دا

 لمخند زدم و با صداید گرفته گفتم:
 وقت چشمم و باز مد کنم مد بینمت. هر
صورت بد روحش به شنگد زد که به  صد سمتم چرخید. لمخند ق  طراوت خا

 داد. گفت:
 دونم من ره ي ناراحت کننده ایه! مد

با تردید  چشففمکد زد.... خندیدم... و بعد... خنده از روي لمم محو شفففد. 
 پرسیدم:

 ترسد بمیرم؟ براي همین تنهام نمد ذاري؟ مد
 نگاهش و ازم دزدید و گفت: ترالن

 بابا!... براي چد بمیري؟ نه
 نیست.دونستم حرف دلش این  مد

 و عوض کرد. سیند غذا رو روي تخت گذاشت و گفت: بحث
... آقاي دکتر برات فعال همین پوره ي سففیب زمیند رو تجویز کرده... ظاهرا بیا

 معده ت فقط با همین مشکش نداره.
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 دلم گفتم: تو
 داره از این غذا بهم مد خوره. حالم
 ادامه داد: ترالن
 هم داره براي شب مرغ درست مد کنه... آب مرغم برات خوبه. رویا

 :پرسیدم
 کیه؟ نگو که دانیال شلوغش کرده و دکتر خمر کرده! دکتر

 گفت: ترالن
 بابا! بارمان و مد گم... نه

از غذام خوردم. خیلد بیشتر از دفعه هاي پیش مد تونستم بخورم. حالم  کمد
د گفت که بون گرفته بودم. نمد تونسففتم بهتر شففده بود... یه بوراید مد شفف

ضربه  شتر بهم  سرهم بی شت  صرف کردن هاي پ حدس بزنم که ترک کردن و م
خا به  گامم  غذام... ولد مد دونسففتم آزادي زودهن یا اعتصفففاب   طرزده بود 

 اعتصاب غذام بود... اگه نه حاال حاال ها توي اون اتاق کثیم بودم.
 گفت:طور که غذا مد خوردم ترالن  همون

خوان ازت توي یه ماموریت اسففتفاده کنند... اوایش بهار یه مهمونیه که باید  مد
ضیه... دانیال مد گه فقط یه مهمونیه  شرکت کنیم... من و تو و دانیال و را توش 

 ولد به دل من بد اومده.
 کشید و ادامه داد: آهد

به دارهاي نیروي تو تش یکد از در ند توي ق یاید  که نمودي مجمورم کرد در
 همکاري کنم... اونم درست وسط اتوبان...



و پایین انداخت... ادامه نداد. مد دونستم خیلد حرف توي دلش مونده  سرش
 و مد خواد با کسد درد و دل کنه. گفتم:

 یه راهد براي رفتن پیدا مد کنیم. باالخره
 زیرچشمد نگاهم کرد و گفت: ترالن

سط  اینا شند... اونم و ست؟ خیلد راحت آدم مد ک ست... ه به خاطر مواد نی
اتوبان! خیلد راه هاي دیگه براي کشتن اون آدم وبود داشت... اون قدرها بچه 
نیستم که نفهمم این کارشون از روي قصد و غرض بوده. شاید مد خواستند با 

 این کارشون پیامد بدن...
 زدم و گفتم: پوزخندي

کار و مد کنه یا خیلد احمقه یا یه نقشه ي حساب شده داره... و  که این کسد
 شجاعت زیاد براي ابراي این نقشه.

 گفت: ترالن
قمال باهاشون همکاري مد کردي... مگه نه؟ یعند هنوز نمد دوند براي کد  تو

 کار مد کند؟
 :گفتم

کنه...  دشرط بمندم که حتد خود دانیال نمد دونه دقیقا براي کد کار م حاضرم
 من که هی !

شد. به اندازه ي ظرفیت معده ي دردناکم غذا خوردم و  سکوتد بینمون برقرار 
گه  که توي ذهنم بود و ن نار زدم. بین مطرح کردن اون چیزي  سففیند رو ک
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داشففتنش تردید داشففتم... کسففد رو بز ترالن نمد شففناختم که قابش اعتماد 
 باشه... ولد... یعند از پسش بر مد اومد؟

 و به دریا زدم و گفتم: دل
 خوام ترک کنم. مد

تا توي  ترالن گاهم و ازش بگیرم  باوري! تربیح دادم ن نا با  گاهم کرد...  ن
 تصمیمم سست نشم. ادامه دادم:

قدر که بگذره بیشتر به مواد وابسته مد شم... ترک کردنش سخت تر مد  هرچه
هنمه بهترین فرصت براي شه. االن که درد و خاطره ي خماري هام دقیقا توي ذ

 کنار گذاشتن همه چیزه.
 سر تکون داد و گفت: ترالن

 دونم... قمول دارم... بارمانم گفته بود که مد خواي ترک کند ولد... مد
 کرد و ادامه داد: مکثد
االن این کار و نکند... بارمان مد گه ترک کردن هرويین براي کسففاید که  بهتره

سرت  شه. با این بالید که  شته با سوء تغذیه دارن حتد مد تونه خطر مرگ دا
اومده هم این ریسفففن خیلد باالییه. دانیال هم براي همین آزادت کرد... مد 

ید اسففتراحت کند... بیشففت با یترسففید نتوند تحمش کند. تو االن  ماه ر از  ه 
اعتصاب غذا کردي. مواد نذاشت متوبه درد بشد... نذاشت متوبه بشد چه 
بالید سففر خودت اوردي... برات خیلد خطر داره... من فکر مد کنم بهتره 

 بذاریش براي بعد...
 تاسم سر تکون دادم و گفتم: با



 ید...کاش شما آدم هاي دور و بر من دست از این فاز منفد دادن برمد داشت اي
 این قدر بهم نگید نمد تونم.

 گفت: ترالن
ضیه سمیته...  ق ضعیت ب ست... مربوط به و صد و نیتت نی مربوط به اراده و ق

 مد فهمد خطر مرگ یعند چد؟
 رک گفتم: خیلد

ستفاده کنند و بعد  تربیح سوء ا مد دم به این دلیش بمیرم تا این که چند ماه ازم 
بکشففنم... چیه؟ نکنه فکر کردي به مند که ثابت کردم بهشففون وفادار نیسففتم 
سم و امتحان کنم...  شان ست باالتري مد دن... حداقش تو یه نفر بذار که من  پ

ون رژیم بگیره چون شفف بچهبارمان عین این مادرهاید مد مونه که نمد ذارن 
ستد که اینجا با  سد ه سش به من همینه. تو تنها ک ضعم کنه... ح سن  مد تر

 من دوسته و مد تونه کمکم کنه.
 سکوت کرد. داشتم ازش ناامید مد شدم که گفت: ترالن
 ... ولد... اگه حالت بد بشه همه ش منتفیه ها!باشه

 زدم و گفتم: لمخندي
 ...باشه

 ادامه داد:با نگراند  ترالن
سختیه ها! توي مراکز ترک اعتیاد با چند نوع آرام بخش و داروي  این کار خیلد 

 دیگه معتادها رو ترک مد دن. تو اینجا دستت به هیچد بند نیست.
 گفتم: کوتاه
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 دونم... مد
 که زیاد موافق این برنامه به ن ر نمد رسید گفت: ترالن

باید بذاریش براي فردا شب... فردا بارمان براي یه ماموریت چند روزه مد  ولد
ست  سم بعدا منو بازخوا ساب مد برم... مد تر ستش و بخواي ازش ح ره... را

 کنه... حوصله ي بحث و دعوا ندارم.
ماري خالد  فرداي بارمان ویال رو ترک کرد وارد ان که  اون روز درسفففت وقتد 

ت در بود. توي اون اتاق هیچد نمود. کم زمین به بز شففدم. کلید انماري پشفف
باید که لوله ي شففوفاژ رد مد شففد یخ بود. یه دسففت رختخواب توي اتاق 
گذاشتیم و ترالن قول داد که به بز مواقعد که مد خواستم دستشوید برم در و 
روم باز نکنه... بهش هشدار دادم که موقع ترک کردن این حالت زیاد اتفاق مد 

 و آمادگیش و داشته باشه.افته 
از من مضففطرب تر به ن ر مد رسففید. نمد دونم چد پیش خودش فکر  ترالن

مد کرد... این که من از پس کنار گذاشتن مواد بر نمد یام... یا این که خودش 
 نمد تونه از پس مراقمت از من بر بیاد.

 کاري که مثش همیشففه بیشففتر وقتش و بلوي آینه مد گذروند و با ما راضففیه
نداشففت... کاوه که از همه سففر به زیرتر بود و صففدا ازش در نمد اومد... فقط 

 رویا بود که با نگراند کار ما رو از دور ن اره مد کرد.
 اتاق رو به ترالن دادم و سفارش هاي آخر رو کردم: کلید

قدر داد و بیداد کردم و فحش دادم در و باز نکن... فهمیدي؟ بعد یکد  هرچه
ز دیگه هیچد نمد فهمم. صففد در صففد از این تصففمیمم پشففیمون مد دو رو

شم... امکان نداره درد و عذاب ترک رو بتونم تحمش کنم و سر حرفم بمونم. تو 



راي کمکم نکند ب گهنماید بهم ابازه بدي که دوباره سمت مواد برم... ترالن... ا
 همیشه از دست مد رم ها!

 رسید گفت: که یه مقدار عصمد به ن ر مد ترالن
 خب! چه قدر مد گد؟ فهمیدم دیگه! خیلد

ستم کمتر از  کنار سفید اتاق نگاه کردم. مد دون ستم و به در و دیوار  ش شوفاژ ن
 دوازده ساعت دیگه این اتاق برام یه شکنجه گاه دیگه مد شه.

 گفت: ترالن
 اولد که با اینا همکاري مد کردي فکر مد کردي که کارت به اینجا برسه؟ بار
 بار اول افتادم... بدون توبه به نیشد که توي لحن ترالن بود آهسته گفتم: یاد

 موقع هی  فکري نمد کردم. اون
 گفت: ترالن

بهت نگفته بودن که کارشففون مواده؟ نمد دونسففتد داري عین این بال رو  مگه
 هاي مردم مد یاري؟ سر بچه

 ناراحتد گفتم: با
 دوباره شروع کردي؟ ترالن

 دلم گفتم: تو
شته و  واقعا سال و وقت گذا ست و دو  ست دارم باباش و بمینم... عین این بی دو

 بمله هاي قلنمه سلنمه به بچه ش یاد داده!
 :گفتم
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خت نمد  نمد بدب که خودم و  کاره ن... اگه مد دونسففتم  نا چد  دونسففتم ای
کردم... وقتد براي اولین بار سراغ یکد از ماموریت ها رفتم اصال نمد دونستم 
ایناید که دارم باهاشففون همکاري مد کنم گروه یا باندن... فکر مد کردم دارم 

 به یه بچه پولدار تازه به دوران رسیده لطم مد کنم.
 و با صدا بیرون دادم... گفتم: منفس
ترالن... اگه کنجکاوي... اگه مد خواي بدوند توي گذشففته ي من چد  بمین

 بوده حق داري ولد لزومد نداره با این حرفا زیر زبون منو بکشد...
 چشماش نگاه کردم و گفتم: به

 نمد خوام گذشته م با خودم بره زیر خاک. من
 کامال تغییر موضع داد و گفت: ترالن

بارمان توبه نکن. تو االن خیلد قوي  این چه حرفیه؟ بمین... خیلد به حرف 
سرم بهت زدن و معده ت هم بهتره. این موضوع تو رو نمد  شدي. یه عالمه  تر 

 کشه...
 :گفتم

دونم... فقط... توي این روزها آدم نمد دونه چه بالید قراره سففرش بیاد...  مد
 د حرف هاید که پیش خودم نگه داشتم یه روز به دردت بخوره.شای

 که مشخص بود از حرف هاید که زده بود پشیمون شده بود گفت: ترالن
 اصال من ورم... من

 حرفش پریدم و گفتم: وسط
 دونم... مد



سکوت رو  براي شیدم و  سد عمیق ک شد. نف سکوت بینمون برقرار  چند ثانیه 
 شکستم:

برادر بودیم... سامان برادر بزرگترمه... آرمان برادر کوچیکترم بود... چهار تا  ما
بابا بزرگم یه کارخونه دار بود که کارخونه ش و به تنها پسففرش... یعند باباي 
شه  ضعمون خوب بود. یعند همی شه و شه گفت همی شید. تقریما مد  من... بخ

ن م و توي بهتریمد پوشفیدی وبهترین غذاها رو مد خوردیمر بهترین لماس ها ر
شمختد نمد  شدیم...نمد دونم این که مد گن پول خو سه ها ثمت نام مد  مدر
یاره راسته یا دروغ... به هر حال زندگد بدون پول هم خیلد سخته. مسلما این 
که آدم همیشه حسرت چیزهاي نداشته رو بخوره چیز بالمد نیست و نمد شه 

شت... به هر شمختد گذا سمش و خو شدن به چیز  ما براي حالا شمخت  خو
دیگه اي به بز پول هم احتیاج داشففتیم. همه چیز زندگیمون خوب بود به بز 
اخالق بابام... بد اندازه عصففمد و بد صففمر و تحمش بود... تا تقد به توقد مد 
ست  شت... دو ست به زن هم دا شد... د صماند مد  خورد بوش مد اورد و ع

... این طوري حرف بزنم ولد مشففخص ندارم در مورد یه بزرگ تر... اونم بابام
بود که باباي من تعادل رواند نداره... نمد دونم... شاید هم از ما خوشش نمد 
اومد... شففاید به خاطر عالقه اي که به مامانم داشففت نمد تونسففت بمینه که 
به بچه هاي  یده بودم بعضففد از مردها  ما محمت مد کنه... شففن به  مانم  ما

اومدن حسففادت مد کنند ولد هی  وقت نشففنیدم که  به دنیا ازهخودشففون که ت
شته  شه... این طوري نمود که به ما عالقه ندا سال طول بک ست  سادت بی این ح
باشه... بذار این طوري بهت بگم! خیلد حوصله مون و نداشت... نه حوصله 
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ي حرف هاید که مد زدیم... نه حوصففله ي تربیت کردن ما رو... نه حوصففله 
ش شت که براي ن شتماهد دا ون دادن راه و چاه برامون وقت بذاره... هر وقتم یه ا

 از سر ندونم کاري و بچگد مد کردیم بدبوري بوابمون و مد داد...
======== 

========= 
 کشیدم و ادامه دادم: آهد

شففنیدم که مد گن آدم ضففعیفد هسففتم... اگه غیر از این بود تعجب مد  خیلد
کردم. حس مد کنم تمام شخصیتم توي دوران بچگد خورد شد... هرپسربچه 
سد که بتونه بهش تکیه  شه... ک سد که قهرمانش با اي احتیاج به پدر داره... ک

یه  فقط چگدکنه... براي من پدر فقط مفهوم احتیاط کردن داشت... از همون ب
تکیه گاه داشففتم که اون بارمان بود. شففروع حمایت هایش از من از یه حس 
شد... این که ده دقیقه ازم بزرگتره... این حس با خودمون بزرگ  شروع  بچگونه 
شففد... هنوزم ادامه داره. وقتد آرمان به دنیا اومد هر دومون با هم تالش کردیم 

ته تغاري بود و براي همه خیلد ازش پشففتیماند کنیم... ازش حمایت کنیم... 
 عزیز بود... حتد براي بابام.

 به یاد اوردن دوران گذشته اخمام توي هم رفت... مکثد کردم و گفتم: با
ستش سخته که برگردي عقب را ... وقتد توي زندگیت یه اتفاقد مد افته خیلد 

 و توي ذهنت دنمال این بگردي که این اتفاق از کجا شففروع شفففد... ولد من
ما پیش  که  ماند  به ز طه مد رسففم...  یه نق به  قب برمد گردم فقط  هرچد ع
دانشگاهد بودیم و یکد از دوستاي قدیمد بابام بهش خیانت کرد. ضرر خیلد 
بزرگد بهمون زد. بابام خیلد عصففمد شففده بود... غیرقابش کنترل شففده بود... 



هر نمد دوند چطور ازش مد ترسففیدیم... سففعد مد کردیم اصففال بلوش ظا
ست و ریس  شو را شیم... همون موقع بود که بابام پولد رو نزول کرد و کارها ن

که ت کارش بود. روزي نمود  خالم این  مانم خیلد م ما خونه داد و  ويکرد... 
بیداد نداشته باشیم. نمد توند بفهمد چه قدر دلمون مد خواست از اون خونه 

 فقط دانشگاه هاي شهرستان و اون دعواها دور بشیم. با بارمان قرار گذاشتیم که
و انتخاب کنیم تا از شففر اون خونه خالک شففیم... حاال بماند که آرمان وقتد 

س شت که تنهاش بذاریم. از یه طرف  تفهمید چه قدر بهونه مد گرفت. دو ندا
دلمون براي این برادر کوچیکه مد سففوخت از طرف دیگه طاقتمون واقعا طاق 

ونسففتیم درس خوندیم. من نرم افزار قمول شففده بود. خالصففه اون سففال تا مد ت
ستش و بخواي  شد... را شکد قمول  شته ش تجربد بود پز شدم و بارمان که ر

... گول رتمه هاي خوبمون و خوردیم و گفتیم شففداشففتماهمون از اینجا شففروع 
حیفه که با این رتمه یه دانشففگاه پایین تر و انتخاب کنیم... اون زمان هم مثش 

چه کنکور مه ي ب چه ه هاي تهران  گاه  گه فکر مد کردیم توي دانشفف هاي دی
خمره... این شد که به هواي آرمان و به خاطر بوگرفتگد همین تهران و انتخاب 
کردیم... مد دوند... آدم ها تو دوران دبیرسففتان فکر مد کنند همه ي سففختد 
هاشففون بعد از کنکور از بین مد ره و همه ي آرزوهاشففون با دانشففگاه رفتن 

شه؟ برآو شروع مد  شگاه از کجا  سرخوردگد توي دان شه... مد دوند  رده مد 
 از اون با که همون ترم اول مد فهمد همه ش یه سراب بود...

 پوزخندي زد و گفت: ترالن
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دونم چد مد گد... منم همین حس و داشتم... خیلد براي دوران دانشگاه  مد
فاصففله داشففت... ترم اول  رویاپردازي کرده بودم... دانشففگاه خیلد با رویاهام

یاها و  افسففردگد گرفته بودم... بعدش فهمیدم که آدم نماید تو زندگیش از رو
 خواب و خیاالش توقع آن چناند داشته باشه...

 تکون دادن سر حرفش و تایید کردم و گفتم: با
صمیمیتمون و حفظ کردیم.  با شته نمودیم ولد  این که من و بارمان با هم هم ر

بارمان توي دانشففگاه با رضففا که همکالسففیش بود آشففنا شففد... مد دوند که! 
مامان و باباي رضا وضع مالد خوبد دارند و شهرستان زندگد مد کنند. رضا 

بور  لدخیهم توي تهران خونه مجردي داشففت... من با دوسففت هاي بارمان 
بودم... خصففوصففا با رضففا... ما سففه تا همون سففال اول دانشففگاه کلد با هم 
سالگد همه چیز و تحمش کردیم... حتد  ست  ستش... تا بی شدیم. را صمیمد 
اخالق هاي بابام رو... بزرگ شففده بودیم و یاد گرفته بودیم باهاش چطور رفتار 

م ته بودیم تح یاد گرف نه...  یاد اذیتمون نک که ز مان هم کم شکنیم  تا آر تر کنیم 
ضفربه بخوره... وقتد بیسفت سفالمون شفد کم کم یه مقدار از بو خرخوند و 
ستش و بخواي یه کم هم تفریح الزم  شدیم. را شگاه خارج  بوگرفتگد اول دان
خاب  هاي خوبد براي تفریح کردن انت ته اعتراف مد کنم راه  داشففتیم... الم

 نکردیم.
. ترالن دستش و زیر چونه ش زده بود و در به نشونه ي تاسم تکون دادم سري

سففکوت منو نگاه مد کرد و گوش مد کرد. خوشففحال بودم یه گوش شففنوا پیدا 
 کردم. ادامه دادم:



کم شففیطنت هاي سففه نفرمون اوج گرفت. کم کم پامون به مهموند هاي  کم
شگاه که خب اکثرا بوش  ضد وقت ها مهموند هاي دان شد... بع مختلم باز 

شتر وقت ها مهموند هاید مد رفتیم که بوش خیلد خوب  سالم بود ولد بی و 
 دماصففال خوب نمود. رضففا از ما دو تا مثمت تر بود... رعایت خیلد چیزها رو 

به اي بود... دختري نمود که بمینه باهاش  کرد. بارمان هم که اون موقع ها عجو
 تین نزنه.

یه لح ه تصفففاویري از اون دوران برام  بد یار لمخند زدم... مکثد کردم و  اخت
 زنده شد... ادامه دادم:

شت ولد خب به هر حال پدر  مد سته بابام اخالق هاي خوبد ندا دوند... در
بود. من و بارمان کلد نقشه براي خودمون داشتیم ولد همیشه بابام و یه سدي 

یدیم. بابام خیلد مخالم عیاشففد ها من و براي رسففیدن به این نقشففه ها مد د
گیر مد  از قمش شففتربارمان بود. از وقتد شففروع به مهموند رفتن کردیم بابام بی

داد... نمد دوند چه قدر از رضففا بدش مد اومد... دیدي که! وقتد بچه ها یه 
خطاید مد کنند پدر و مادرها همیشفه دنمال کسفد مد گردند که تقصفیرها رو 

... هی  وقت قمول نمد کنند که این خطاها و اشففتماه ها رو بچه بندازن گردنش
دادند. بابام هم دیواري کوتاه تر از  مهاي خودشففون با اراده ي خودشففون انجا

رضففا گیر نیورده بود... دیدي که توي این بور مواقع هم بچه ها لج مد کنند و 
مان هم بار بیشتر به اون چیزي که باباشون بهش حساس شده گیر مد دن! من و

به رضا و برنامه هامون گیر داده بودیم... مشکش اینجا بود که چون همیشه بابام 
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صالحمون و  نباهامو شد که این دفعه واقعا خیر و  دعوا مد کرد باورمون نمد 
 مد خواد.

سففري تکون داد و نشففون داد که متوبه حرف هاید که مد زنم هسففت.  ترالن
 گفتم:

ی این مه پ ها ادا مان تصففمیم گرفتیم خونه اختالف  بار که من و  تا این  دا کرد 
مجردي بگیریم. بابام هم که مابرا رو فهمیده بود خیلد مراقب پولد که کم 
دسففتمون مد ذاشففت بود. با پول تو بیمیمون نمد شففد خونه مجردي گرفت. 

صمیم گر شتیم... ت صوصا این که ما دو تا خیلد بریز و بخاش دا که بریم  یمفتخ
اولش از سالم ترین کار شروع کردیم. معلم سرخونه! بارمان زیست  سر کار...

درس مد دادم... نمد دوند  accessو  excelکنکور درس مد داد و منم 
ستان بارمان بهش مد گفت که  ست دبیر درآمدمون چه قدر پایین بود! معلم زی

اسففم در کنه و درآمد  نهاگه صففمر و تحمش داشففته باشففه بعد از یه مدت مد تو
خوبد پیدا کنه ولد من و بارمان عجول بودیم. مد خواستیم همون سال از اون 
شد که خیلد زود  سالگد... این  شیش هفت  ست و  سن بی خونه بریم... نه تو 
از اون کار زده شففدیم... انصففافا کار سففختد هم بود... صففمر و حوصففله مد 

ست... باید برا ست... مطالعه مد خوا شتد... این یشخوا شد که  وقت مد ذا
بارمان خیلد زود بد خیالش شففد... بعد تصففمیم گرفت که توي آزمایشففگاه 

 دانشگاهشون کار کنه..
 م گرفت... ادامه دادم: خنده
مسفئول آزمایشفگاه میکروبیولوژي بهش گفت که چون تقاضفا زیاده مد  یادمه

تونه توي آزمایشففگاه کار کنه ولد حقوقد بهش نمد دن... از طرفد چون باید 



تر روزهاي هفته دانشففگاه مد رفتیم نمد تونسففتیم دنمال کارهاي دیگه بیشفف
بگردیم... یادش بخیر... بارمان صفففحه ي روزنامه رو باز مد کرد و با خنده 
بهم مد گفت که حتد پین موتوري رو هم با موتور مد خوان که ما نداریم... 

توي  آره ! کارهاید مثش ظرف شففسففتن و گارسففون بودن هم وبود داشففت ولد
ایران بیکار بودن و پول بابا رو خوردن به اندازه ي کارهاي سففطح پایین قمیح 
نیست... ما هم باالخره داشتیم توي همین ابتماع زندگد مد کردیم... اسم یه 
سریع داد مامان و بابامون بلند مد  سري از کارها رو که توي خونه مد اوردیم 

خالصه ش مد کنم! آخرین کاري  شد که شما مد خواید آبروي ما رو بمرید...
که سراغش رفتیم این بود که پشتیمان آموزشگاه هاي کنکور بشیم... که خب... 

 به نیروي بدید احتیاج نداشتند. وظرفیت اونام تکمیش بود 
 کشیدم و گفتم: آهد
توند بفهمد که چه قدر دوست داشتیم از اون خونه بریم... از اون خونه و  نمد

دور شففیم... بریم یه باید که خمري از داد و بیداد نماشففه...  بنگ و دعواهاش
یه باید که وقتد خسففته و کوفته از دانشففگاه برمد گردي و مد خواي توش 

ستراحت کند غم عالم توي دلت نریزه... ولد کار پیدا ن ا شد... براي دو ت مدا
رو  يپسر دانشجوي بیست ساله هی  کاري نمود... هرچند ماه یه بار یه شاگرد

دوست و آشنا برامون پیدا مد کرد که همون پولد که ازشون مد گرفتیم و همون 
شففب تموم مد کردیم... مد دوند... همه ش این نمود... یکد من و بارمان که 

ستمونبا معلمد بون کندیم و هیچد کم  سره  د و نمد گرفتر یکد مثش یه پ
ن نمد دونم شففرکت توي دانشففگاهمون که افتاد توي کار گلد کويسففت و از ای
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یا هم  ماشففین زانت یه  ید و  یه خر یه خونه توي قیطر هاي هرمد و خیلد زود 
انداخت زیر پاش... هر وقت اسمش و ربط و بد ربط بلوي بارمان مد اوردم 

 تو... وسریع مد گفت خاک تو سر من 
 زدم و گفتم: پوزخندي

ها هم با یکد این حال تفریح ما هنوزم مهموند رفتن بود... بعضففد وقت  با
دوسففت مد شففدیم و چند هفته اي با هم بودیم ولد بعد بهم مد زدیم... هر 
وقت قرار بود ما مهموند بگیریم هم توي خونه ي رضفففا برگزارش مد کردیم. 
همه با هم مهموند مد رفتیم... از مهرشففهر کرج گرفته تا شففمیران... نمد 

 دونم چد شد که سایه توي بمع ما بر خورد.
======== 
 هاي ترالن از تعجب گرد شد. ادامه دادم: چشم

یش  اون یا اوا تاد نمود  یا مع فه ش این شففکلد نمود...  یا خت و ق ها ری قت  و
کشیدنش بود و ضایع نشده بود. خالصه توي چند تا از مهموند هامون شرکت 
شت...  کرد و توي بمعمون با افتاد. یه چیز عجیب در مورد اون برام وبود دا

باباش اختال با مامان و  داشفففت و تنها  فاین که اون یه دختره دیخلمه بود که 
زندگد مد کرد... ولد هم ماشففین داشففت... هم خونه... هم خوب لماس مد 

 پوشید... هم خوب خرج مد کرد.
 زدم... به افکار گذشته م... گفتم: پوزخندي

خیلد دور و برش مد پلکیدم. دوسففت داشففتم سففر از کارش در بیارم. اون  من
راي همین توبهم به این قضففیه موقع ها فکرم درگیر کار و پول در اوردن بود و ب

شد. بهم گفت  شده بود. تا اینکه خودش هم متوبه کنجکاوي هاي من  بلب 



ستهاگه بخوام مد تونه یه کاري براي منم بور کنه. منم از خدا خ م. قمول کرد وا
تو دلم گفتم فوقش اگه از این کار خوشففم نیومد مد تونم ولش کنم... بارمان 

و منم هواتو دارم. این شففد که یه ماه بعد سففایه یه  هم گفت تو برو سففر این کار
شنهاد کرد. بهم گفت تنها کاري که باید بکنم اینه که توي یه  کار عجیب بهم پی

تیپ بزنم و به هر دختري که بهم چراغ  یلدمهموند شففرکت کنم. بهم گفت خ
سففمز نشففون داد کم محلد کنم. واقعا به ن رم کار مسففخره اي بود. بارمان گیر 
داده بود که اونم باید باهام بیاد... شن و تردیدمون به این کار زماند بیشتر شد 
ست دو تا مهره اي که انتخاب  سایه قمول نکرد. بعدها فهمیدم که نمد خوا که 

شتم تنها برم ب هکرد ست ندا ود و یه با اکران کنه... منم به دلم بد اومده بود. دو
شد که با  شت. این  سایه هم حرفد ندا شنهاد داد که باهام بیاد.  ضا پی اونجا. ر

 رضا رفتم.
شده. ادامه  از ضا کنجکاوتر  سم ر شنیدن ا حالت چهره ي ترالن فهمیدم که با 

 دادم:
جا نکردیم...  هی  گه. کار خاصففد اون هاي دی ثش مهموند  یه مهموند بود م

اونجا براي اولین بار دانیال و چند تا از پسففرهاي دیگه که مثش خودم مهره هاي 
 تازه وارد و بد اهمیت بودن و دیدم.

 وسط حرفم پرید و گفت: ترالن
 بیست سالت بود؟ دانیالم بود؟ شما دو تا هم سنید؟ گفتد

 سوء ظن نگاهش کردم و گفتم: با
 ... بیست سالمون بود. چطور؟هآر
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 گفت: ترالن
 ... ولش کن... مد گفتد!هیچد

 :گفتم
یه ر*ق*ک  مد با سفففا خاصففد نکردیم... فقط آخرش  کار  گفتم... هی  

صد هزار تومن بهم پول داد...  سایه پون صد کردم و تموم! آخر مهموند  صا اخت
رو  انم که قضیهاصال باورم نمد شد. فهمیدم کاسه اي زیر نیم کاسه ست. بارم

 مفهمید مثش من شففن کرد و گفت دیگه حق ندارم سففراغ این آدما برم. خودم
موافق بودم. دیگه توي اون سن بهم ثابت شده بود که از هی  کاري به اندازه ي 
کار خالف نمد شففه یه شففمه این قدر پول در اورد. حرف هاي مامانم که خیلد 

بود. براي همین خواستم از این کار به حالل و حروم معتقد بود هم توي گوشم 
فت ا هام حرف زد. مد گ با یه خیلد  نار بکشففم... سفففا پولر پول حروم  ینک

نیست... پول مفته. مد گفت بعضد ها هستن که پول زیادي دارن ولد آشناي 
خاصد ندارن و با یه سري چشم و هم چشمد دارن. مد گفت این آدمها خیلد 

گیرن و کالس بذارن. براي همین به یه دوسففت دارند که مهموند هاي خوب ب
و اونا هم به همه  کنیمسفري مثش من پول مد دن که توي مهمونیشفون شفرکت 

مه ي  ناي خفن داریم. منطقد نمود ولد ه ما خیلد دوسفففت و آشفف بگن آره 
ستش توي این چند  سخره بود. را چیزهاي این دنیا روي منطق نمد چرخه... م

شم و وقت که مهموند مد رفتم دیده بو دم که واقعا براي گرفتن مهموند بهتر چ
و در مورد دخترهاي یه مهموند  نهم چشففمد وبود داره. یه چیزي شففمیه به ای

ضیه گیر  ضیه ي اونا فرق مد کرد. بارمان به این ق شنیده بودم... ولد خب... ق
داده بود و مد گفت اونا هم تو رو براي همین موضففوع مد خوان... مد گفت 



شففگلد و خاصففد... خالصففه از این بور حرف ها... ولد من نمد فهمد خو
شفففه... در عین حال یه حس کنجکاوي  ددختر نمودم که سففریع تو دلم خال

مسففخره هم داشففتم. دوسففت داشففتم بدونم قضففیه واقعا چیه... اگه راسففتش و 
بخواي بعد از همه ي این حرفا باید اعتراف کنم اون پونصفففد تومن مفت هم 

بود... فکر کن یه مهموند بري و خوش بگذروند و آخرشم خیلد بهم چسمیده 
کار معلمد که باید بون بکند و آخر سففر فقط  ربهت پول بدن... اینو بذار کنا

 خرج رفت و آمدت و در بیاري.
 گفت: ترالن
این بوریام نیست... من شنیدم خیلد از معلم هاي کنکور خوب پول در  دیگه

 مد یارن.
 سر بواب مثمت دادم و گفتم: با

ستمزد درسته صفر کیلومتره د سد که  ست توي این کار زیاده. براي ک ... ولد د
شد پول خوبد  صمر کردن مد  سال  باالید وبود نداره... گفته بودم که! با چند 

 از همون کار در اورد ولد من و بارمان عجول بودیم.
 عمیق کشیدم و ادامه دادم: نفسد

سایه بهم گفت به تا مهمو دو شت. تا این که  صورت گذ ند دیگه هم به همین 
یکد از دوسففتاش که دور و برم مد پلکه محش بدم و کم کم باهاش دوسففت 
بشم. گفت هرکاري مد خواي بکن فقط باهاش بهم نزن و سعد کن اعتمادش 

 یهاو بلب کند. منم کاري که گفته بود و انجام دادم. به خاطر سفارش هاي س
ي بود دختره رو تحمش کردم. توي اون دوران سففایه ازم فاصففله گرفت. هر طور
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فهمیدم که نمد خواد دختره بفهمه صففمیمیتد بین من و سففایه سففت. بعد یه 
مدت سایه بهم گفت که توي فالن روز دختره رو بکشونم به خونه اي که خارج 

خوبد از یه پول  رهشففهر بود... همین! بعد از این که این پروژه تموم شففد دوبا
سراغش  شدم که دیگه اون دختره بهم زنگ نمد زنه. وقتد  سایه گرفتم. متوبه 
و از سایه گرفتم گفت که دوست پسر این دختر ازش کینه به دل گرفته بود و مد 
ستش و بخواي باور  شید. را شه رو ک ست انتقام بگیره. براي همین این نق خوا

د کنه. دسففت کم اگه کاري نم یننکردم.هی  پسففر با عقش و شففعوري همچ
ضا مد  سره یه رواند به تمام معنا بود. ر شون مد داد که پ ست بود ن حرفش را
گفت که خیلد در این مورد کنجکاوي نکنم ولد من به این موضففوع مشففکوک 
نه و  خاب ک که پسففره مد تونسفففت انت گه بود  هاي دی شفففده بودم. خیلد راه 

ه ط این وسط رضا بود کعجیمترینش همیند بود که سایه ازش حرف مد زد. فق
یه حرفد زد و تونست این قضیه رو برام توبیه کنه... این که شاید دوست پسر 
دختره مد خواسففت یه بهونه اي براي بهم زدن با دختره پیدا کنه و براي همین با 
نقشففه منو سففر راه دختره قرار داد. بعد هم به دختره گفته که دلیش این کارهام و 

نت تو  یا با این بهم زدنم خ یه کم منطقد تر بود.  به ن رم  باز این حرف  بوده. 
 حال از این کار خوشم نیومد... تصمیم گرفتم کنار بکشم.

داشففتم آبریزش بیند پیدا مد کردم. مد دونسففتم مهلتم براي حرف زدن  دوباره
 داره تموم مد شه. براي همین ادامه دادم:

صله گرف از تم... بارمان که از اولش هم سایه و پروژه هاي عجیب و غریمش فا
شد. تا این که یه  شحال  شش نمد اومد با این کارم کلد خو سایه خو خیلد از 
اتفاقد افتاد که همه چیز و تغییر داد... یکد از همسفففایه هاي دهن لقمون به 



م و خونه اورده. بابا خترمامان و بابام گفت که بارمان و دیده که هفته ي پیش د
ي سففر این قضففیه با هم کردند... بارمان هم وسففایلش و بارمان هم دعواي بد

بمع کرد و به نشففونه ي اعتراض و قهر از خونه رفت. یه مدت خونه ي رضففا 
موند... ولد خب... تا ابد که نمد تونست اونجا بمونه. اي شد که تصمیممون 
شد. از طرف دیگه کم کم پولد که بارمان  براي گرفتن خونه مجردي محکم تر 

کشید. غرورش ابازه نمد داد که برگرده خونه و معذرت خواهد کنه.  داشت ته
بابام هم که مد دونسففت بارمان خونه ي رضففاسففت و بهش بد نمد گذره به 
شه اهمیت نمد  شتد کردن پیش قدم ب التماس هاي مامانم که مد گفت براي آ
داد. بو خونه مون حسففابد بهم ریخته بود. مامانم بدبوري نگران آرمان بود 
که تازه وارد دبیرسففتان شففده بود و نمره هاش بد مد شففد. مد گفت بو خونه 
ابازه نمد ده این بچه درس بخونه... من به بارمان پیشففنهاد دادم که فعال با 
همون پولد که از سایه گرفته بودم بسازه ولد بارمان دست به اون پول نمد زد و 

در  حداقش یه دقیقه رنگ تربیح مد ده سففوء تغذیه بگیره و بمیره ولد فتمد گ
شتیم باعث  شار و عجله اي که دا شد که ف و دیوار خونه مجردیمون و بمینه. این 

 شد دوباره به سمت سایه کشیده بشیم...
کردم. کم کم داشففتم حالت تهوع پیدا مد کردم. مد دونسففتم زمانم داره  مکثد

 فتم:و گ تموم مد شه. دستد به سرم که هر لح ه دردش بیشتر مد شد کشیدم
نقشففش و در مورد ما خیلد حرفه اي بازي کرد. اولش با پول خوب و  سفففایه

شد مزه ي این پول بره زیر دندونمون... مد دید که من  سون باعث  ماموریت آ
مثش پسففرهاي دیگه اي مثش دانیال بدبخت و بیچاره و محتاج دسففتش نیسففتم 
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د پول الزم شففدم از براي همین ماموریت هاي آسففون بهم مد داد... بعد که دی
شم و بگیرم و اونم  ست دادا شد... گفت اگه بخوام مد تونم د در دیگه اي وارد 
وارد این کار کنم. این طوري به قول اون مد تونستیم دو برابر این درآمد و داشته 
باشیم. این شد که بارمان هم وارد این کار شد... ماموریت هاي عجیمد بهمون 

که با فالن دختر دوسففت شففو... ازش فاصففله بگیر... مد داد... مثال مد گفت 
کار و بکن... از این بور  بهم بزن... برو خونه ش... توي فالن مهموند فالن 
کارها... باید اعتراف کنم با اومدن بارمان خیلد بیشففتر از قمش بهم خوش مد 

 گذشت. توي بعضد از مهموند ها که مد شد رضا رو مد بردیم...
 نده افتادم و گفتم:اختیار به خ بد

ي خنده مون هم همیشففه دانیال و یکد دو تا از پسففرهاي دیگه بودن که  سففوژه
مثش اون بودن... خصوصا بارمان خیلد دانیال و اذیت مد کرد. اونا هم هی  از 
ما خوشففشففون نمد اومد. خب بین ما خیلد فاصففله و اختالف بود... من و 

بهمون  یچیشن و پول بابامون که هبارمان غرور اصفففالت خانواده ي به ناممو
نمد رسید و داشتیم... المته باید اعتراف کنم که اونا خیلد از ما زرنگ تر بودن. 
مرتب سعد مد کردن پروژه ي بیشتر بگیرن و خودشون و به سایه نزدین کنن. 
شرفت مد کرد. با این حال ما خیلد  شت پی شم ما دا دانیال عین چد بلوي چ

بود که آخرش ماموریت هاي مهم  ن. چیزي که مهم بود ایاهمیت نمد دادیم..
مال من و بارمان بود... این وسففط چیزي که اهمیت داشففت قیافه و تیپ بود با 
سففرزبون و مهارت توي رفتار کردن با دخترها که توي این زمینه هم تجربه ي 

 من و بارمان بیشتر از اونا بود.



بینیم شففدید شففده بود... کم کم حس کالفگد داشففت اذیتم مد کرد.  آبریزش
دوسففت داشففتم سففریع تر این مابرا را به باید برسففونم براي همین سففرعت 

 بیشتري به لحن و کالمم دادم:
بامان تصففمیم گرفتیم که پخه نماشففیم و نذاریم این آدما یه وقت ازمون سففوء  با

کاوي ند. براي همین خیلد کنج فاده کن که طمق  اسففت بار  یه  مد کردیم. مثال 
شنگ دیدم که یه نفر از دور  سایه با یکد از دخترها رفته بودیم بیرون ق ستور  د

کرده بودیم و  ضففمطازمون عکس گرفت. همه ي اینا رو توي ذهنمون ثمت و 
تا این که توي اولین ماموریت رسففمیم یا به قول  دنمال بواب براش بودیم... 

شین بهم دادن که توش دوربین کار سایه حرفه ایم اتفاقد  افتاد... اون روز یه ما
گذاشته بودن... میکروفون و ردیاب به خودم و لماسام وصش کردن... یه ماشین 
سوارش بودیم مد اومدن...  شیند که  سایه ي ما سایه به  سوار هم  و یه موتور 

رنتد تباید براي دیدن دختري که چند وقتد بود با راهنماید سفایه به صفورت این
باهاش در ارتماط بودم برم. سففایه گفته بودم بعد از گشففت و گذار برم خونه ي 
دختره و... خالصه نصفه شب که دختره خواب خواب بود فالن اطالعات و از 

باباي دختره بردارم. مد دونستم این ماموریت خیلد مهمه. سایه  تايتوي لپ 
یت مامور یت توي این  یاید براي موفق هاد رو یه  یه پیشففن بهم داده بود. فقط 

به هیچکس هم در موردش چیزي نگفتم...  که من  کار بود  کالد توي  اشفف
صففدف دختر خوبد به ن ر مد رسففید... به ن ر مند که توي ارتماط با دخترها 

شت اداي دخترهاي آن چناند  کم صدف یه دختر خوب بود که دا تجربه نمودم 
یت نداشففتم که بازیش بدم. با رو در مد اورد... براي همین خیلد ته دلم رضففا
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این حال براي انجام دادن این ماموریت آماده شففدم... ولد اتفاق بدي افتاد... 
نمد دونم یه دفعه چد شففد... دختره رو ترس برداشففته بود... تا وسففط خیابون 
چشمش به یه ماشین پلیس افتاد خودش و از ماشین بیرون انداخت. من اصال 

ه که پشت سرم بود سریع خودش و رسوند و دختره نفهمیدم چد شد... موتوری
سلحه به راه  شده بودم... با تهدید و زور و ا شکه  شین انداخت. من  رو توي ما
افتادم و طمق آدرسففد که بهم دادن به یه انمار رفتیم. با شففکنجه و هزار تا راه و 

شتن که اعتراف کنه با پلی شیدن... انت ار دا  سروش تهوع آور از دختره حرف ک
همکاري کرده ولد دختره فقط گفت که اولین بار بوده که مد خواسته با یه پسر 
بیرون بره و تا همین باش هم به تحرین دوسففتاش این کار و انجام داده ولد 

با با کار واردات لوازم الکترونیکد و برقد و نمد دونم از این  شچون  توي 
شمش به یکد از دوربین هاي مخفد که مدل هاي بدیدترش و  چیزها بوده چ

باباش وارد کرده بوده افتاده و ترسففیده... این شففد که از ماشففین بیرون پرید... 
شد با اون کارهاید  شده بود... نمد  ره با دخت کهدیگه به این ماموریت گند زده 

سازي آدم رباید و دزدي رو ترتیب  صحنه  شد که  کرده بودن ولش کنند... این 
شم دادن و ... یه چاقو رو... زد صدف... اونم بلوي چ شاهرگ گردن  ن توي 

 من...
ست شتم...  د شیدم... حس مد کردم یه بار دیگه توي انمار برگ از حرف زدن ک

با دسفففت بلوي خونریزي صفففدف و مد  انگار همین دیروز بود که داشففتم 
گرفتم... نگاهد به دسففتام کردم... دسففتاید که ناخواسففته صففدف و به قتش گاه 

 ینیکشففونده بود... دسففتاید که نتونسففت بلوي مرگش و بگیره... دسففتام و پا
بدم مد اومد... از صففورتم...  بدم مد اومد... از خودم  نداختم... ازشففون  ا



شد... لعنت به زیماید... لعنت  شروع  شومش  صورتد که همه چیز با زیماید 
 به من... لعنت به حرصد که توي گ*ن*ا*ه و کار خالف بود...

 یه راه براي خالصفد از این سفیاهد ها وبود داشفت... این که ترک کردن فقط
این اعتیاد ناخواسففته بونم هم ازم بگیره... و مرگ... یه آرزوي دسففت یافتند 

 بود... اگه فقط بخت و اقمال باهام یار مد شد...
ضعیم  سرم صابم  شنیدم. اع صداي ناله هاش و مد  و به در تکیه داده بودم. 

شففده بود... صففداي راه رفتن هاش... صففداي زمزمه هاش... صففداي ناسففزا 
شان...  ستم بکنم. بز این که از دادن شم بود. هی  کاري نمد تون همه توي گو

 پشت در بگم:
 بیار! طاقت

وقت که صففداید از انمار نمد شففنیدم مد فهمیدم که دوباره ضففعم کرده و  هر
سیند غذاش و براش مد اوردم... خیلد کم غذا مد  صله  شده. بالفا ساکت 

تا کجا مد تونسفففت خورد... هر روز کمتر از روز قمش... نمد دونم مع ده ش 
تحمش کنه. هر بار که براي چند دقیقه از انماري بیرون مد اومد از دیدن رنگ و 
بدن عرق کرده ش وحشفففت مد کردم. توي همون دو روز  یده ش و  روي پر
شده بود. آخرین باري که از اتاق بیرون اومد مجمور بود براي راه  سابد الغر  ح

 رفتن دستش و به دیوار بگیره...
مد کردم یه معتاد هرويیند که مد خواد ترک کنه کلد دردسر داشته باشه و  فکر

صاب  ضعیت رادمان فرق مد کرد. اعت مرتب بخواد دنمال مواد بگرده... ولد و
باورم  یه ماهش ضففعیفش کرده بود... و بعد هم ترک کردن هرويین...  غذاي 
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. از اون پسرهاید نمد شد این رادمان بود که داشت این طور مقاومت مد کرد..
نمود که کنارش احسففاس امنیت کند... نه خیلد قوي و هیکلد بود و نه خیلد 
شففجاع... ولد انگار مقاوم تر از اون چیزي بود که فکرش و مد کردم... وقتد 
شتر از  صش و مد دیدم که روز به روز بی صورتش نگاه مد کردم زیماید خا به 

ص شد... ولد م شار محو مد  بودنش وادارم مد کرد توي دلم  ممقمش زیر این ف
 کنار ترسد که بابت سالمتیش داشتم ر تحسینش کنم.

شففدم که دوباره صففداش در نمد یاد. از با پریدم و بدو بدو به طمقه ي  متوبه
پایین رفتم. رویا داشت تند و با عجله غذا رو سرهم بندي مد کرد تا سر کارش 

شه هاید که روي زمین پخش ضیه  برگرده. کاوه پو کرده بود و مرتب مد کرد. را
 هم داشت ناخوناش و الک مد زد.

یه سففیند برداشففتم و رویا رو کنار زدم. یه کم برنج از توي قابلمه توي  سففریع
شتم. از پله ها باال رفتم. کلید و از  سیند گذا ست توي  شقاب ریختم و با ما ب

 بیب پشت شلوارم بیرون اوردم و در و آهسته باز کردم.
شمم شکمش و  چ ستش  شسته بود و با د به رادمان افتاد که دو زانو روي زمین ن

 گرفته بود. سیند رو بلوش روي زمین گذاشتم و گفتم:
 غذات و نخوري هی  با نمد رم... باید همه شو بخوري. تا

چخش که روي زانوش بود به شدت مد لرزید. شونه هاش خم شده بود.  دست
شده بود. شماش و  سر و گردنش خیس عرق  سته تاب مد داد. چ خودش و آه

از درد بسففته بود. با دیدن حال و احوالش معده ي خودمم تیر کشففید. با تاثر 
 نگاهش کردم و گفتم:



... بد خیالش شو... شاید بعدا که یه کم قوي تر شدي تونستد این کار رادمان
 و ادامه بدي.

 زد و با صداید گرفته گفت: پوزخندي
و بذاري براي فردا هی  وقت انجامش نمد دي... یا االن... یا کار امروزت  اگه

 هی  وقت دیگه!
 دونم چرا بد اختیار این حرف و زدم: نمد

 بارمان نگاه کن! این قضیه اون قدرها هم بد نیست! به
 دفعه چشماش و باز کرد. صداش و باال برد و داد زد: یه
نیست؟ تو داداش منو قمش از اعتیادش دیده بودي؟ نه! دیده بودي؟ خوردش  بد

 کردن... با همین مواد لهش کردن... مد دوند چیه؟ تو نمد فهمد...
شده بود. بوند توي  دوباره شگر  صمد و پرخا ست. بد نهایت ع شماش و ب چ

 بدنش نمونده بود مگه نه بعید نمود ازش کتن هم بخورم.
 اش زد و ناله کرد:به بازوه چنگد

 کد تموم مد شه؟ ... خدایا... چرا تموم نمد شه؟ پس
ستش شت...  د شوفاژ گذا سرش و روي  شد.  شوفاژ گرفت و خم  و به لوله ي 

به زمین چنگ مد زد.  با دسفففت دیگه ش  ید...  بدنش مد لرز بد قرار بود... 
ي واقعا دیدنش توي این وضففعیت دیوونه م مد کرد... دوسففت داشففتم هرکار

 بکنم که دیگه این طوري نمینمش...
 چیزي بگم که یه دفعه رویا وارد اتاق شد و با لحند پرشتاب گفت: خواستم

 اومده! دانیال
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 توي سینه فرو ریخت. چشمام از ترس چهارتا شد. رویا گفت: قلمم
 نفهمیده ولد مطمئن باش مد یاد سراغ رادمان و مد فهمه. هنوز

تاق بیرون رفتم و در انمار و قفش کردم. کلیدش و توي بیب  از با پریدم. از ا
سلط  سعد کردم به خودم م شتم. آب دهنم و قورت دادم و  شلوارم گذا شت  پ
بشم. یه دقیقه ي بعد دانیال که عین گرگ زخم خورده مد موند ر با دست هاید 

سریع از پله ها باال اومد. بدون این که نگاهم ک شت کرده  سمت انماري م نه به 
رفت. قلمم توي دهنم بود... دستگیره رو کشید... در باز نشد... مشت به در زد 

 و گفت:
 کن لعنتد! مد خواي خودت و به کشتن بدي؟ بازش

سینه مد زد.  بوابد شدت توي  صله گرفتم. قلمم به  سته از اونجا فا شنید. آه ن
 اگه دانیال مد فهمید کلید دست منه...

 همین موقع راضیه خرامان بلو اومد و گفت: در
 دست دختره ست... کلید

ناباوري نگاهش کردم... لمخندي موزیانه روي لماش نشففسففته بود. دوسففت  با
داشتم با دستاي خودم خفه ش کنم. سر بام خشن شده بودم... نمد تونستم 

 بم بخورم.
قمش از طوفان بود به سففمتم چرخید. با لحند که نشففون دهنده ي آرامش  دانیال
 گفت:

 و بده به من! کلید
 کردم اعتماد به نفسم و از دست ندم. گفتم: سعد



اونو به خاطر قیافه ش نمد خواي؟ منم مد خوام یه کاري برات بکنم که  مگه
 قیافه ش خراب نشه. بده؟

گامد به سففمتم برداشففت. از ترس یه قدم به سففمت عقب رفتم. دانیال  دانیال
 اهام کمتر کرد. با صداید که از عصمانیت مد لرزید گفت:فاصله ش و ب

 کلید و بده به من... توي کارم دخالت نکن. اون
 سمت در رفتم. بلوش وایستادم و گفتم: به
 ! دست از سرش بردار... به اندازه ي کافد زندگیش و خراب کردي.نه

 از عصمانیت قرمز شده بود. گفت: صورتش
 در برو کنار.زبون خوش از بلوي  با

 و به طرفین تکون دادم و گفتم: سرم
 !نه
سمتم حمله کرد. دست چخم و کشید. خواستم دستم و بیرون بکشم که منو  یه

به سففمت خودش کشففید و محکم توي صففورتم زد... برق از سففرم پرید... از 
سمت پایین لیز  شد و به  ست  س ضربه محکم به در خوردم. زانوهام  شدت 
به در  که روي زمین ولو بشففم گلوم و گرفت و محکم منو  مش از این خوردم. ق

... چشففم راسففتم سففیاهد مد رفت... طرف راسففت صففورتم مد وندسففمچ
 سوخت... نفسم توي گلوم حمس شد. داد زد:

 و بده من! این پسره بمیره هممون و مد کشن. کلید
دسففتش چنگ زدم... داشففت خفه م مد کرد. دسففتش و شففش کرد... نفس  به

 :فتمصداداري کشیدم... چشمام بهتر مد دید... با نفرت نگاهش کردم و گ
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 بمیر! برو
ستش صورتم خورد.  د سیلد دوم محکم توي  و ول کرد و قمش از این که بجنمم 

 سرم چرخید. پیشونیم به چارچوب در خورد. روي زمین ولو شدم.
 وحشت زده ي راضیه رو شنیدم: صداي

 کار مد کند؟ چرا وحشد شدي؟ چد
 داد زد: دانیال
 پایین! گمشو

شمام ستم هی  با رو نمد دید. چد بود که توي گلوم  چ شم را و باز کردم. چ
 گیر کرده بود؟ قلمم بود یا... بغصم بود؟

 دستم و کشید و از روي زمین بلندم کرد. دستم و پشتم پیچوند. داد زدم: دانیال
 ولم کن! آشغال

و محکم تر پیچوند. ناله اي کردم. ترسففیدم اگه تکون بخورم دسففتم  دسففتم
 بشکنه.
و توي بیمم کرد. چیزي پیدا نکرد. خواست بیب هاي پشتیم و بگرده  دستش

 که طاقت نیوردم و داد زدم:
 دست نزن! بهم

تر شففد. هلم داد. محکم به در خوردم. خودم و روي زمین انداختم.  عصففماند
 ر اوردم. دانیال دستش و بلو اورد و با هیجان گفت:کلید و از بیمم د

 دختر خوب! بدش به من! آفرین
و روي زمین گذاشففتم و دسففتم و روش... یه دفعه کلید از زیر در به اون  کلید

 طرف پرت کردم. دانیال از عصمانیت مشتد به دیوار زد و داد زد:



 !... بیا باال!خسرو
 گونه م خیلد درد مد کرد.ترس نفس نفس مد زدم. استخون  از

از بادیگاردهاي دانیال به سففرعت از پله ها باال اومد. دانیال به در اشففاره  یکد
 کرد و گفت:

 !بکشنش
 زدم: داد
 !نه

سرو شید. دوباره خودم و بلوي در  خ شید و با یه حرکت منو کنار ک ستم و ک د
 انداختم و گفتم:

 کن وحشد! ولم
 دوباره به سمتم یورش اورد که صداید از طرف چخمون شنیدیم: خسرو

 دست بزند روزگارت و سیاه مد کنم! بهش
سه نفر به سمت صدا چرخیدیم... با دیدن صورت آشنا و تیره ش نوري از  هر

 امید به قلمم تابیده شد... با بغض... خیلد آهسته... صداش کردم:
 ...بارمان

ستش شلوارش برد. د شت  ست  و پ صله دانیال د شید. بالفا سلحه رو بیرون ک ا
 توي بیب داخلد کتش کرد. بارمان اسلحه رو پایین اورد و گفت:

 بخوري مد ترکونمش... تکون
هممون روي هارد کامخیوتري که روي زمین بود سر خورد. بارمان با همون  نگاه

 صداي زخمد و لحن پرتمسخرش گفت:
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بانن مرکزي مد  اطالعاتد خواسففتد... اطالعاتد که از دختر مرداند که از 
داریم... فایش هاید که دو ساله داریم از پرونده هاي سردار بیرون مد کشیم... 
همه ش توي هارد رویاسففت که االن زیر پاي من افتاده... خوب فکر کن! بمین 

 یا نه! ارزهمعتاد نگه داشتن داداش من به خیط شدن بلوي محمد مد 
سته به ها لگدي صله به خودش آه سد خورد. بالفا سو رد زد. دانیال تکون مح

 اومد و گفت:
 باش این سرکشد هات و گزارش مد دم. مطمئن
 با خونسردي سر تکون داد و گفت: بارمان

باش خسففرو هم گزارش مد ده که داري دو تا ماموریت و با هم خراب  مطمئن
ش ا گدوره هاید مثمد کند. فکر کردي فقط کنارت واي مد ایسففته که نذاره گد

 ما به لماس هاي خوشگلت چنگ بندازیم؟
 نمد شد. توي اون موقعیت هم داشت با بدبنسد مد خندید. ادامه داد: باورم
که مد کند و هرچد مد گد  براي که هرکاري  این از کنارت بم نمد خورده 

 رو گزارش بده.
به خسرو کرد. برق آشناي وسوسه به صورتش شیطنت داد. با لحند خاصد  رو

 گفت:
دوند چیه؟ اگه اون در و باز کند دانیال داداش منو معتاد مد کنه... دختر  مد

مرداند هم تا تابسففتون نمد یاد ایران... صففورت داداش من تا تابسففتون خراب 
 مد شه... اون وقت دیگه نه منو دارید نه اونو...

بارمان لمخندي پر از  خسففرو یال همزمان نگاه مشففکوکد بهم کردند.  و دان
 شیطنت زد و گفت:



ستادي و بر و بر دانیال و  تو ست نداري محمد مواخذه ت کنه که چرا وای که دو
 نگاه کردي و گذاشتد همه چیز و خراب کنه!

شت سه مد کرد. لحن  دا سو سرو رو و سرزنش آمیزش خ با اون لمخند و لحن 
 ناکد به کالمش داد و گفت:سوز
وقت به باي این که یه روز کنار خود محمد... یا شففایدم ريیس وایسففتد  اون

مجمور مد شففد بري دنمال خوردکاري هاید که مال امثال رحیمه... فقط به 
 خاطر این مردیکه ي رواند عقده اي.

 با سففوء ظن به دانیال نگاه کرد. دانیال که مشففخص بود با حرف هاي خسففرو
 بارمان ته دل خودش هم خالد شده تغییر موضع داد و گفت:

بهته بارمان! امروز براي خودت دشففمن تراشففیدي. نمد ذارم همین  چشففمم
 طوري براي خودت بولون بدي.

شتش صداي خنده ي بارمان  پ سرعت از پله ها پایین رفت.  و بهمون کرد و با 
 رد و گفت:بدرقه ي راهش شد. خسرو با اخم نگاهد به بارمان ک

سیلش و داري که این باند و که چه عرض کنم... کش  توي صفت پتان شیطون 
 دنیا رو بهم بریزي.

 هارد و از روي زمین برداشت. پوزخندي زد و چیزي نگفت. بارمان
سرو سمتم اومد. دو زانو بلوم  خ شد. بارمان به  به دنمال دانیال از ویال خارج 

 نشست و گفت:
 م.صورتت و بمین بذار
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ستم شتش و  د سرم و پایین انداختم. انگ شتم و  سیلد دانیال گذا و روي باي 
زیر چونه م گذاشففت... سففرم و آهسففته باال اورد و با لحن مهربوند که صففد و 

 هشتاد دربه با لحن صحمت کردن چند دقیقه قملش فرق داشت گفت:
 خواي به عمو دکتر باید که درد مد کنه رو نشون بدي؟ نمد
دونم چرا قلمم عین گنجیشففن توي سففینه مد زد. دسففتش و روي دسففتم  نمد

 گذاشت. آهسته دستم و پایین اورد. با پشت دستش صورتم و نوازش کرد...
_ خدایا... چرا دسففتش و پس نمد زدم؟... چرا قلمم این طور مد زد؟... چرا 

 دوست داشتم زمان وایسته؟
 دستش و روي صورتم گذاشت... آهسته گفت: کم
شتم... نه تا وقتد من  دیگه ستش بهت بخوره... نه تا وقتد که من پی نمد ذارم د

 نفس مد کشم...
_ چرا بغض کردم؟ ... چرا اشفن توي چشفمم حلقه زده؟... چرا حرفاش این 

 طور آرومم مد کنه؟
سه نمد  با سو صورتم و قاب کرد ... این همه مهربوند به آقاي و ستش  دو تا د

شت  اومد... عجیب بود صورتم و با انگ شتند بود...  ست دا ولد... خیلد دو
شیطنتر  شماش نگاه کردم به باي برق  ستش نوازش کرد... به آبد چ ش هاي 

 محمت توش موج مد زد...
_ خدایا... چرا االن؟ ... چرا بعد بیست و دو سال توي همیچین موقعیتد باید 

 این اتفاق بیفته؟
م و قرار نداشفففت... خودم و عقب به سففمت خودش کشففید... قلمم آرو منو

 کشیدم. آروم تر از قمش گفت:



 ... اذیتت نمد کنم... فقط... دوست ندارم این بد پناهیت و بمینم...نترس
و گذاشففت زیر بازومو منو به سففمت خودش کشففید. مد ترسففیدم اگه  دسففتش

بهش نزدین بشففم ضففربان باالي قلمم و حس کنه... مد ترسففیدم اگه بهش 
شم سقوط  نزدین ب سیدم دیگه نمینم که چطور  شم... مد تر تا ابد گرفتارش ب

ستم پیش خود  مکرده... مد ترسیدم... از چیزي که اتفاق افتاده بود و نمد خوا
 بهش اعتراف کنم مد ترسیدم...

مد لرزید... بازوش و گرفتم... و آهسففته سففرم و روي شففونه گذاشففتم.  دسففتام
ام و بستم... یه قطره اشن ماه هام و تر خیلد آروم پشتم و نوازش کرد... چشم

 کرد... قلمم آروم گرفت...
خواستم همه چد و با اشن و آه خراب کنم... همه چد تموم شده بود...  نمد

باي  مه چیز و برام دلنشففین مد کرد... حتد  که ه یدا کرده بودم  باید رو پ
 سوزش یه سیلد بد رحمانه رو...

 نیست...که هی  باي دنیا مثش اون  باید
ستد صورتم حس کرده بودم که زبري مردونه ش روحم و با لطافتد  د رو روي 

 رویاید نوازش کرده بود...
 که هی  دستد مثش اون روحم و به بازي نگرفته بود... دستد

 بگم خدایا... االن نه... ولد... خواستم
ضطراب برام شده  همه شده بود... بارمان بین هیاهوي بد رحمد و ا چد تموم 

یاهاي دخترونه...  بود نیمه ي گمشفففده اي که بین خواب هاي شففیرین... رو
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دنمالش مد گشففتم ولد توي تلخد حقیقت ... با بغضففد ناشففد از کینه اي 
 سخت... پیداش کردم... تو نیمه ي سیاه و شوم این دنیا...

 وازش آروم دستد سخردم که تمام زندگیم و آهسته زیر و رو کرد...و به ن خودم
========= 

****** 
شدیم. بلند  با سریع از هم بدا  شدن قفش در به خودمون اومدیم.  صداي باز 

شدم و بارمان در اتاق و باز کرد. وقتد بارمان وارد اتاق شد قلمم توي سینه فرو 
که راد خت... اون نمد دونسفففت  گه هم مد ری نه... و ا مان داره ترک مد ک

 فهمید... مسلما موافق نمود.
دهنم و قورت دادم و وارد اتاق شدم. رادمان به دیوار تکیه داده بود و پاشو و  آب

 با حرکتد عصمد تکون مد داد. بارمان بازوهاشو گرفت و با صداید بلند گفت:
 ک کند!با خودت چد کار مد کند؟ ولش کن! نمد خوام تر داري

بود با دیدن صففورت رنگ پریده ي رادمان وحشففت کرده. رادمان چنگد  معلوم
 به دست برادرش زد و گفت:

نده تو  نمد یه برگ بر ما بشففم... نمد خوام  خاطر مواد رام این آد به  خوام 
 دستشون داشته باشن.

 با عصمانیت گفت: بارمان
دوند ترک هرويین براي کسففاید مثش تو که این طور ضففعم کردن چه قدر  مد

 مد تونه خطرناک باشه؟
 پوزخندي زد. سرش و با حرکتد عصمد تکون داد و گفت: رادمان

 چیه؟ مرگ؟ کد گفته مرگ بهتر از این زندگد کوفتد نیست؟ خطرش



زمین نشففسففت و سففرش و بین دسففتاش گرفت. دوباره داشففت خودش و  روي
هسته تاب مد داد. بارمان که لح ه به لح ه عصمد تر مد شد صداش و باال آ

 برد و گفت:
هی  وقت بلوي من از این حرفا نزن! فهمیدي؟ من زندگد خودم و از  دیگه

 بین نمردم که تو بیاي براي من از مردن حرف بزند.
ستش و توي موهاش کرد... زیرلب با خودش رادمان شت د  که آروم و قرار ندا

حرف مد زد. بعید مد دونستم توي اون شرایط درست و حسابد متوبه حرف 
 هاي برادرش بشه. نزدین بارمان ایستادم و گفتم:

بریم بیرون... بذار به حال خودش باشفففه. چند روز طاقت بیاره همه چد  بیا
 تموم مد شه.

 سر تکون داد و آهسته گفت: بارمان
 نمد فهمد... تو
 حرک گفتم: با

... راسففتش و بخواي نمد فهمم... نمد فهمم چرا بلوي دانیال اون طوري آره
 فیلم اومدي ولد االن داري همون کاري رو مد کند که اون مد خواست بکنه.

 و با صدا بیرون دادم. با لحن آروم تري گفتم: نفسم
اولش دلم نمد خواسففت کمکش کنم ولد بعد دیدم داره خوب تحمش مد  منم

 کنه... حیفه... بذار داداشت به زندگد طمیعیش برگرده.
 رو بهم کرد و گفت: بارمان
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خواسففتم دسففت دانیال بهش بخوره. ترالن! االن همه ي اسففتخون ها و  نمد
یه... نمد  دوند چه عضففله هایش درد مد کنه... نمد توند بفهمد چه عذاب

دردیه... نمد فهمد وقتد خون تو رگ آدم یخ مد زنه چه حس بدي بهت مد 
 ده...

 دفعه رادمان سرش و بلند کرد و با بداخالقد داد زد: یه
! نمد فهمه... توید هم که زدي و سففرحالد نمد فهمد... برید بیرون... هر آره

 دو تاتون...
ر روي دوتا زانوهاش نشففسففت. کالفگد از باش بلند شففد. دوباره کنج دیوا با

درد و از چشم هاي بارمان مد خوندم. نمد تونست از باش تکون بخوره. مد 
 دونستم تحمش نداره رادمان و این طور بمینه.

 صداي رویا به خودمون اومدیم: با
 ! بیا اینجا بمینم چه گندي زدي!بارمان
 به سمتش چرخید و با بد عالقگد گفت: بارمان

 شده؟ چد
 گفت: رویا
باش! بیا بمینم! نگران داداشفففت نماش... داره همون کاري و مد کنه که تو  زود

 عرضه شو نداشتد!
از اتاق بیرون رفت. اخم هاي بارمان توي هم رفت. سففرش و پایین انداخت  و

یا باعث شفففده بود به غرورش  و آهسففته به سففمت در رفت. انگار حرف رو
 با تردید به رادمان نگاه کرد. گفتم:بربخوره. دم در دوباره ایستاد. 

 حالش خیلد بد شد قول مد دم که قضیه رو منتفد کنم. اگه



و به چشم هام دوخت. چند ثانیه بهم نگاه کردیم... و بعد پشتش کرد  نگاهش
 و از اتاق بیرون رفت.

 رویا رو شنیدم: صداي
ستد  بار سد و تهدید مد کند! مد دون سایش من ک شه که مد بینم با و آخرت با

 اگه بالید سر هارد مد یومد اینا منو مد کشتن؟
 توي لحن بارمان موج مد زد: کالفگد

کار مد کردم؟ باید مجمورشون مد کردم توي یه ثانیه از کارشون منصرف  چد
 شن... اینجا چیز با ارزشتري بز این نیست.

اق و قفش کردم و کلید و توي بیمم گذاشتم. احساس کردم بارمان هم داره ات در
سر به  صمد تکون مد ده. رویا پوزخندي زد. با  شو با حالت ع مثش برادرش پا

 اتاق بارمان اشاره کرد و گفت:
 یه نفسد تازه کن بعد با هم حرف مد زنیم... برو

و در و محکم بسففت.  به سففمت طمقه ي پایین رفت. بارمان وارد اتاقش شففد و
ستم  شه... مد خوا شش و بهش بگم که نگران رادمان نما شتم برم پی ست دا دو
بهش بگم که رادمان تواناییش و داره که همه چد رو کتار بذاره. دسففتم و دراز 

 کردم ولد قمش از این که در و باز کنم متوبه حرف رویا شدم:
 تازه کردن! نفس

ن نشستم... سرم و به دیوار تکیه دادم... انگار و پایین انداختم. روي زمی دستم
اتفاقات چند دقیقه ي پیش توي خواب برام پیش اومده بود... به در انماري نگاه 
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کردم... به آرامش بد ن یري که اون لح ه کنار اون در داشففتم فکر کردم... و 
 حاال...

شت این سته بودم و دا ش ست رو به روي در انماري ن م نیمه ي طرف راهرو... در
سرم بود معتاد  شت  دیگه ي حقیقت و مد دیدم... این که مردي که توي اتاق پ

 بود...
 و دور زانوهام حلقه کردم... یه صداید توي سرم گفت: دستام

 قدر بدبختد... مرد رویاهات معتاده... تازه این یه چشمه از هنرهاشه! چه
****** 

زدم. صففداي زخمد بارمان و شففنیدم که کامال نشففون مد داد بد حوصففله  در
 ست:
 کیه؟

در و باز کردم و وارد اتاق شدم. پنجره ي اتاقش و مثش اتاق هاي دیگه با  آهسته
سایه  شید که به پنجره مد خورد رنگ اتاق  شونده بودند. نور خور رنگ قرمز پو

 اي از قرمزي مد گرفت. گفتم:
 ؟شه بیام تو مد

 تخت دراز کشیده بود و سیگار مد کشید. نیم خیز شد و گفت: روي
 تو همین االنش هم توي اتاقد! واال

نگفتم. نگاهد به در و دیوار اتاقش کردم. کامخیوترش و روي زمین بود و  چیزي
معلوم بود از زمان اسماب کشد تا به اون روز دست نخورده. اتاقش مثش همیشه 

 د.شلوغ و بهم ریخته بو



و خاموش کرد. از روز قمش تا به اون موقع با هم حرف نزده بودیم.  سففیگارش
 گفتم:

 بگم رادمان حالش بهتره... و... نیازي نیست نگرانش باشد. خواستم
 تخت نشست. دستد به گردنش کشید و گفت: روي
 چد کمکش مد کند؟ براي
 باال انداختم و گفتم: شونه
نداره... از طرفد... دلم براش مد سففوزه که این ... اون کس دیگه اي رو خب

 طوري معتادش کردن.
سففر تکون داد ولد چیزي نگفت. نمد دونسففتم چطور باید سففوالد که  بارمان

 عین خوره به بونم افتاده بود و مد پرسیدم... من مند کردم و گفتم:
 ... دیروز از یکد حرف زدي به اسم محمد...راستش
 گفت: بارمان
 انیاله...د ريیس
 گفتم: آهسته

 مد کردم ريیس بانده... فکر
 بهم کرد. گفت: نگاهد

 عین طلب کارها باالي سرم وایستادي؟ بیا بشین! چرا
سیگار توي  با ستم. در حالد که با ته مونده هاي  ش صله ازش روي تخت ن فا

 باسیگاري بازي مد کرد گفت:
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ر توي قله سففت که عقش کله. با این باند مثش یه هرم مد مونه... یه نف سففاختار
زیرکد خاصففد همه چیز و مرتب کرده. همه به اسففم ريیس مد شففناسففنش... 
شرط مد بندم دانیال که چه عرض کنم! محمد هم تا حاال ندیدتش.... گروه ما 

این بایگاه و  کهتو قاعده ي این هرمه... چند تا گروه دیگه مثش ما هم هسففتن 
له... ري یا ما دان یه؟ خیلد از دارن. ريیس  یه... مد فهمد چطور یال محم یس دان

ستن یا براي یه دوره ي  شد ه ساید که با اینا همکاري مد کنند در واقع آزمای ک
کوتاه مدت باهاشففون همکاري دارند. سفففایه یه کسففد بود مثش االن من... 

شد که زیما شت. متوبه  سري  یدهمچین بایگاهد دا رادمان مد تونه براي یه 
به دردش بخوره. براي همین آزمایشش کرد... بعد قمول کرد که  از ماموریت ها

سمون بود و  سایه ريی شم... اون زمان دانیال همکار ما بود...  منم وارد مابرا ب
 ريیس اونم محمد بود... یعند محمد سمت االن دانیال و داشت.

 اطمینان گفتم: با
 اینا هی  کدوم هی  ربطد به مواد مخدر نداره! و

 با سر بواب مثمت داد و گفت: نبارما
! ولد اون روزي که بحث مواد و پیش کشففیدم قصففدم این نمود که بهت درسففته

دروغ بگم... باند ما شناخته شده ست ... ولد نه به کار اصلیشون... به قاچاق 
شدن. اگه به پلیس در مورد  شت نقاب مواد مخدر قایم  ست پ سال ها مواد... 

و بدي  همواد مخدر بگد و مشففخصفففات این گروهمکاري ابماریت با باند 
باورت مد کنند ولد بعید مد دونم تونسففته باشففند چیزي در مورد کار اصففلد 

 گروه فهمیده باشند.
 شده بودم. پرسیدم: گیج



چد ازم خواسففتن که توي قتش یکد از دربه دارهاي نیروي دریاید کمن  براي
 د قاچاق کنند.کنم؟ من فکر مد کردم مد خوان از راه دریا موا

 شونه باال انداخت و گفت: بارمان
 دونم.... نمد

 بد قراري پرسید: با
 چرا ن رشون عوض شده و دیگه نمد خوان که راننده شون باشم؟ پس

 دوباره گفت: بارمان
 دونم... نمد

 :پرسیدم
 از رادمان چد مد خوان؟ پس

 لمخند تلخد زد و گفت: بارمان
 ه داشتن رو!ماموریتد ک بزرگترین

 از هیجان به تخش در اومد. پرسیدم: قلمم
 اون ماموریت چیه؟ و

سه اي...  بارمان سو شیطنتد... بدون هی  و شمام نگاه کرد... بدون هی   به چ
 کمد با نگراند... آهسته گفت:

 که به وسیله ي اون بنگ داخلد راه بندازن! این
========= 

 بود از تعجب شاخ در بیارم. با ناباوري گفتم: نزدین
 !... یعند چد؟نه
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 به پیشونیم کشیدم و گفتم: دستد
 گیج شدم... من

 که داشت با ته مونده هاي سیگار بازي مد کرد گفت: بارمان
 دوند مزدور به کد مد گن؟ مد

 باال انداختم و به حالت پرسشد گفتم: شونه
 که پول مد گیره تا یه کار نادرست انجام بده؟ کسد

 با سر بواب مثمت داد و گفت: بارمان
 ما اینه... کار

 نگفتم... فقط بهش زل زدم. تو ذهنم گفتم: هیچد
 این وسط چد بود؟ مواد

 گفت: بارمان
سد رو  وقتد شکالتش یه ک سد مد خواد به خاطر اهداف یا اختالف ها و م ک

ه به باند ما پول مد ده تا این کار و براش بکنیم... به دالیش از سففر راهش بردار
 مختلم... از سیاست گرفته تا مسايش شخصد...

 :پرسیدم
 خودشون و پشت یه باند مواد مخدر قایم کردن؟ چرا

 اخم کرد و گفت: بارمان
یا مد گفت اون اوایش کارشففون مربوط به مواد بود... یه  مطمئن نیسففتم... رو

ین داشففتن که اونا سففر مخالم هاشففون و آدم هاید که براشففون گروه کوچ
شون زماند خورد که یه  ساز بودن و زیر آب مد کردن. برقه ي تغییر کار خطر
باند قاچاق کاال بهشففون پول زیادي داد تا یکد از رقیب هاي چندین و چند 



شون... مد دوند...  صلی شد کار ا شون و حذف کنند... بعد یه مدت این  سال
کشتن... ترور کردن... مثش خرید و فروش مواد مخدر نیست... خیلد زود آدم 

توي این کار لو مد ري... این باند هم به خاطر مخفد کاري هاي حرفه ایش 
تا حاال دووم اورده... هی  کدوم از اعضفففاي رده پایین گروه... مثش اون وقت 

یه مشت دروغ در  هاي من و رادمان... نمد دونند دارند براي کد کار مد کنند.
به خوردشففون دادند. براي همین اگه گیر پلیس  باند قدیمد مواد  مورد همون 
بیفتنر چیزي دسففتگیر پلیس نمد شففه... از طرف دیگه... مهارت خوبد توي 

 زیادي دارند... ايبمع کردن اطالعات دارند... باسوس ه
ستم و باال اوردم و بارم کم سردرد مد کردم. د ساس  شتم اح ساکت کم دا ان 

 شد... چشمام و بستم و گفتم:
سابد از  مد ست و ح سد در ستن که هنوز ک خواي بگد اون قدر حرفه اي ه

 کارشون خمر نداره؟
 خنده ي تلخد کرد و گفت: بارمان

چند ساله این با برده و اسیرم... از دنیاي بیرون چیزي نمد دونم... ولد...  من
 این طور حدس مد زنم.

و پایین انداختم. یه لح ه یاس و ناامیدي تمام وبودم و گرفت. بارمان  سففرم
 متوبه شد و آهسته گفت:

 شدي... نه؟ ناامید
 کشیدم و گفتم: آهد
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سم  توي ست... ولد مد تر شکد نی شون ادامه پیدا نمد کنه  این که تا ابد کار
 مجمور شم تمام دوران بوونیم و اینجا بگذرونم...

ودم و منحرف کنم. با لحند که غم و ناراحتد ازش مد بارید کردم فکر خ سعد
 گفتم:
... مد گفتد... مابراي بنگ چیه؟ شففما از کجا در موردش فهمیدید؟ خب

 چه ربطد به رادمان داره؟
ساتم و از توي  بارمان سا ست اح صورتم نگاه کرد... انگار مد خوا با دقت به 

 صورتم بخونه. منم بد اختیار نگاهم و ازش دزدیدم. گفت:
 حدسه... یه

راحتد کشففیدم... پس فقط حدس بود... توي قلمم یه حس آرامش خیلد  نفس
 خوب حس کردم. بارمان ادامه داد:

 ه.حدس که پشتش یه کم مدرک وبود دار یه
 اون حس خوب پودر شد... بارمان گفت: بالفاصله

قمال براي گروه هاي باالتر کار مد کرد... مد گفت که مامور بوده یه سري  رویا
عات در مورد  و  FN SCARو  MK43و نمد دونم  M4 carbineاطال

M4E2  وAT -4  وFN 303  وM590  وMP4N ...در بیاره 
 حرفش پریدم و گفتم: وسط

یارم؟ ایناید که مد گد چد  مد شفففه یه بوري حرف بزند که منم سففر در ب
 هست؟ مدل گوشیه؟

 زیر خنده زد و گفت: بارمان
 گوشد؟ اینا اسلحه ست. مدل



 توي سینه فرو ریخت. بارمان خنده ش و بمع کرد و گفت: قلمم
 یه اتفاقد براي رویا افتاد و منتقلش کردن به گروه ما... ولد

 پرسیدم:کنجکاوي  با
 چد؟

 گفت: بارمان
هرکسففد که بهش تهمت بخوره رو مد اندازن گروه هاي پایین... به رویا  اینجا

هم تهمت باسففوسففد زدند... هرچند که نتونسففتند دلیلد برایش بیارن... این 
موضففوع فقط باعث شففد که حذفش نکنند... انداختنش این پایین که براي یه 

 گروه بد اهمیت مثش ما کار کنه.
 ناراحتد گفتم: با

باید بخوان همچین کاري  پس یعند مد خوان اسففلحه وارد کنند؟ براي چد 
 بکنند؟ چد بهشون مد رسه.

 نگاه عاقش اندر سفیهد بهم کرد و گفت: بارمان
شه...  خیلد شور راه بیفته به نفع خیلد ها مد  چیزها! وقتد یه بنگ توي یه ک

چاق چد هاي سففوخت... حتد توي محتکرها... قاچاق چد هاي کاال... قا
اوضاع بنگ و اون شلوغ پلوغد کار و بار قاچاق چد هاي انسان هم بهتر مد 

من و  هشه. توي بنگ یه سري آدم از خود گذشته بونشون و وسط مد ذارن ک
تو بهتر زندگد کنیم... یه سففري هم هسففتند که از شففلوغد ها براي تلکه کردن 

فاده م که نمد توند پیش خودت مردم و پول در اوردن اسففت ند... طوري  د کن
یا آدم هاید که به  بدترند  تصففمیم بگیري این آدم هاي سففوء اسففتفاده چد 
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سرزمینت حمله کردند... این وسط خیلد چیزها به نفع خیلد ها مد شن... و 
 اون خیلد ها به این باند قدرت مد دن تا این زمینه رو به وبود بیارند.

 برایم روشن مد شد. سر تکون دادم و گفتم:یه چیزهاید داشت  تازه
همین به پامان هم احتیاج دارند... حاال... رادمان این وسففط چد کاره  براي

 ست؟
سرش و پایین انداخت... سکوتش طوالند شد... با کنجکاوي نگاهش  بارمان

 کردم... آهسته گفت:
باند براي وارد کردن اسففلحه هاید که الزم داشففت تونسففت رد یه سففري از  این

قاچاق چد هاي اسففلحه رو بگیره ولد نتونسففت راضففیشففون کنه که همکاري 
کنند... این وسط با سرویس هاي اطالعاتد خوبد که داشتند متوبه شدند که 

ساله از شته که چند  صله شونیکد از این آدم ها یه زن ایراند و یه دختر دا  فا
گرفته ولد با کارهاید که غیر م*س*تقیم براي دخترش مد کنه و پول هاید که 
به حسابش مد رسه نشون مد ده که همچین هم بهش بد عالقه نیست... ایران 
شد به اموال و دیدن فامیش  سرک زندگد نمد کنند ولد هرچند وقت یه بار براي 

این بود که چند سفال  ندتهاشفون این طرفا مد یان... یه مشفکش بزرگ که داشف
پیش یه سري پسر بوون توي ایران که دیده بودند این مادر و دختر وضع مالد 
شون اخاذي کنند. براي همین دختره  شیدن که از شه ک شون نق خوبد دارندر برا
رو مد دزدن و خدا مد دونه چه بالهاید سففرش اوردند که دختره از اون به بعد 

و متنفر شد. با این که فقط چهارده سالشه و  فتراز هرچد پسر ایرانیه فاصله گ
سرهاي ایراند نمد  ست ولد محش به پ سربه راه نی آمارش و دارند که خیلد هم 
ذاره. راسففتش یکد از روش هاي گروه ما اینه که وقتد با باباي کسففد کار دارند 



برن سراغ دخترش... یه پسري رو از گروه بفرستن که با دختره دوست شه و کار 
و پیش بمره... از گروگان گیري گرفته تا دزدیدن... هرچد... این نقشففه رو  هوگر

براي تینا... همین دختره کشیدن ولد مشکلشون این بود که تینا یا فکر مد کرد 
چون توي ایران زندگد نمد کنه خیلد باکالس و خاصففه و پسففرهاي ایراند در 

همین هرکاري  رايبحدش نیسففتن... یا از اون مابرا خاطره ي بدي داشففت. 
کردند نتونستند هی  کدوم از پسرهاي مورد ن رشون که بهشون اعتماد داشتند 
کار توي  جام دادن این  خاربد و ان یه آدم  یدا کردن  ند... پ ین کن و بهش نزد
خارج کشور هم به این آسوند نیست چون این باند این ارتماطاتد که توي ایران 

شد  شون و با من امتحان کردند که اون  هکداره رو توي خارج نداره. این  س شان
موقع توي همین گروه بودم و یه روز خودم و خالصففانه بهشففون سففخرده بودم... 
مند که کلد هم براي تحت فشار گذاشتنم وسیله داشتند... براي همین خیلد 
ساده دختره رو توي ف.ي.س.ب.و.ک. با یه اکانت بعلد از من َاد کردند... و 

 ظاهرا دختره ازم خوشش اومد.از شانس بد من 
 کرد... سري به نشونه ي تاسم تکون داد و ادامه داد: پوفد
مون تحت ن ر ريیس گروه به صففورت اینترنتد ادامه پیدا کرد... از این  رابطه

رابطه ي اینترنتد فهمیدند که مد تونند از من اسففتفاده کنند که توي یه موقعیت 
 تفاده کنند و باباش و تحت فشار بذارند.مناسب از نزدیکد من به دختره اس

 گیج شده بودم. پرسیدم: دوباره
ند.  چرا کار و تموم کن خب گروگان بگیرنش و  مه رو دور دهن مد پیچن؟  لق

 چرا حتما باید یه پسر با دخترهاید که مد ن رشونه دوست بشه؟
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 لمخندي زد و گفت: بارمان
 باشه که االن از هم پاشیده بود. این گروه مد خواست این قدر بد احتیاط اگه

 زدم و گفتم: پوزخندي
رفته وسط خیابون و بلوي چشم اون همه آدم سروان و کشتند؟ به ن رم  یادت

 خیلد بد احتیاط تر از این حرف ها هستند.
 شونه باال انداخت و گفت: بارمان

ستن نمد ه د یدونم من ورشون از این کار چد بوده ولد... مطمئن باش مد خوا
پیامد بفرسففتند.... اما در مورد چیزي که پرسففیدي... وقتد یه دختر با یه پسففر 
دوست مد شه... اونم یه دختر کم سن و سال... سعد مد کنه این موضوع رو 

سلما نمد ره به مامانش بگه ا شباز خیلد ها مخفد کنه... م ست  م دارم با دو
مامانش و بخیچونه.  پسففر بدیدم بیرون مد رم. در عوض یه چیزي مد گه که

بعضففد وقت ها کیس هاید که مد ن رمون هسففتن خیلد ازشففون محاف ت و 
مراقمت مد شه. خودشون هم اینو مد دونند... ولد وسوسه ي دوست شدن با 

د. و دور بزنن  تدیه پسر خوش قیافه باعث مد شه خودشون این مرزهاي محاف
گاه با ما همکاري مد کنه... خودش سففعد مد کنه  این طوري طعمه ناخودآ

پنهون کاري کنه... خودش سففعد مد کنه یه سففري چیزها رو مخفد کنه... 
کاري که در غیر این صورت کار ما مد شه. در ضمن این طوري اون پسري که 

شده این کار و بکنه مد تونه اطالعات رو از خانواده ي دختره به  داز گروه مامور 
ش ست بیاره... حتد ممکنه پاش به خونه  سد رو با د شه. این که ک ون هم باز 

شوند به محلد که مد خواي زندانیش کند  دوز و کلن و همکاري خودش بک



خیلد حرفه اي تره تا این که بلوي چشففم مردم به زور سففوار ماشففینش کند یا 
 سر راه مدرسه بدزدیش...

 :گفتم
 ممکنه پلیس بعدا بتونه رد این دوستد و بگیره و اون پسره رو پیدا کنه. ولد

 لمخندي زد و گفت: بارمان
این مورد دو تا حالت داریم. یا کسد که مد ن رمونه که خانواده ي خودش  توي

سد  سابقه ي خرابد دارند بلوي پلیس... مثش تینا که باباش اون طوریه... یا ک
ا پلیسففه و باند مد خواد باهاشففون ممارزه کنه که در اون که مثال باباش وکیله ی

س سیا ستفاده نمد کنند و با  شتري پیش مد رن...  تصورت از این روش ا بی
یادمه که در مورد یکد از پسففرهاي همین گروه یه چیزي شففمیه این موردي که 
گفتد پیش اومد... دوسفففت هاي دختره در مورد این پسففره به پلیس گفتند... 

هت گفتم که این گروه سففرویس هاي اطالعاتد خوبد داره؟ قمش از این یادته ب
شون ک سره برسه خود ست پلیس به پ و کندند. یه چیزي رو در مورد  لکشکه د

این باند یادت باشففه... این آدم ها هی  وقت احتیاط و کنار نمد ذارن... وقتد 
شون همکاري کنه حتما ازش آتو مد گ سد ابازه مد دن که باها یرن... یا به ک

این که آدم هاي خودشون و دور و بر طرف مد ذارن... کساید که اون آدم نمد 
رو بکنه که بهش خیانت کنند... مثش راضففیه و کاوه که  رشتونه هی  وقت فک

 مثش دستگاه ضمط و پخش مد مونند.
با صففورتش شففکلکد در اورد. داشففتم از کنجکاوي مد مردم. براي همین  و

 دوباره گفتم:
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 رادمان چیه؟ برايما
 گفت: بارمان

گم بهت... مد دوند... من آدم خوبد نیسففتم... حتد قمش از این که وارد  مد
ستم که بون  شرف نی شم هم خوب نمودم... ولد این قدرها هم بد  این گروه ب
ندازم... من نمد خواسففتم  به خطر ب نافع دیگرون  خاطر م به  مه آدم و  عال یه 

شم صلیم که در باعث و باند این بنگ با ود یه تینا ب مورد... قمش از ماموریت ا
به  با پسففر یکد از در ند وقتد بود  ند. چ یت فرعد ولد مهم بهم داد مامور
صوصا اون ماموریت  شده بودم و مثال رفیقش بودم. مخ ست  دارهاي ارتش دو
و خراب کردم تا بد اعتمادشون کنم... خودم و براي همه چیز هم آماده کردم... 

توي یه اتاق و براي یه مدت نگهم  نمردن... ولد... اونا منو انداخت حتد براي
صت میلد گرم هرويین  ش شتند... بهم هرويین تزریق کردند... مد دوند...  دا
در روز مد تونه آدم و در عرض دو هفته معتاد کنه... نشونه هاي ترکش هم بعد 

روز طول  از مصرف نکردن بعد از چهش و هشت ساعت شروع مد شه و تا ده
سه چهار روز بدون مواد ولم مد کردند...  شه... بهم تزریق مد کردند...  مد ک
خوردم کردند... بعد هم با این اعتیاد ولم کردند.... به چیزي که مد خواسففتند 
رسففیدند... کسففد که هرويین مصففرف مد کنه تا وقتد مواد بهش برسففه رام و 

 دند... بعد سراغ برادرم رفتند... کسدمطیعه... اونا منو با این کارشون از بین بر
 که قمال هم باهاشون همکاري مد کرد... کسد که از منم خوش قیافه تر بود...

روشففن کرد... فهمیدم عصففمد شففده. پکد عمیق به سففیگارش زد و  سففیگاري
 گفت:



شه دنمال یه فرصت بودند  مد سایه نشه مد کشنش... همی سلیم  دونستم اگه ت
ون منو مد شففناخت... سففایه و دانیال و مد شففناخت... که حذفش کنند... ا

ضر  سال ها قمش هم ثابت کرده بود که هی  رقمه حا شناخت...  محمد رو مد 
 درمابه همکاري خالصففانه باهاشففون نیسففت. دیگه نمد دونسففتم باید نگران بر

باشم یا کشورم... من کنار کشیدم که اون آدمد نماشم که این کارو مد کنه ولد 
ا انتخاب برادرم بیچاره م کردند... با این حال دعا مد کردم که سففایه بتونه اونا ب

رادمان و متقاعد کنه که با ما همکاري کنه... که خوشمختانه با اون ذات پلیدش 
 و تمحر خاصش توي صحنه سازي قتش تونست رادمان و بکشونه اینجا...

این که فکر مد کردم این حرف ممکنه احسففاسففات بارمان بریحه دار کنه  با
 پرسیدم:

 تو رو نکشتند؟ چرا
 پوزخندي زد و گفت: بارمان

اون روز دانیال چد گفت که! من این با زاپاسففم... اگه رادمان بالید  شففنیدي
سففرش اومد از من اسففتفاده مد کنند... احتماال نتونسففتند یه بانشففین مورد 

 ادتر پیدا کنند. اینم از مزایاي مشکش پسندي تینا خانومه.اعتم
 و بلند کرد و گفت: سرش

 چد؟ تو یه کم از خودت بگو... تو
اختیار لمخندي زدم... سففرم و پایین انداختم... به انگشففت هام نگاه کردم.  بد

 آهسته گفتم:
 چیزي ندارم که بگم... یه عالمه چیزهاي معمولد... من
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 اخم مصنوعد و بامزه اي کرد و گفت: بارمان
یدن  من مه حرف زدم... تو نمد خواي هیچد بگد؟... من منت ر شففن این ه

 همون چیزهاي معمولیم...
 باال انداختم و گفتم: شونه

زندگد سفففاده... به اندازه یه زندگد معمولد بد هیجان... اون قدري که به  یه
روي گاز مد ذاشففتم و ویراژ مد  خاطر یه خورده آدرنالین بدون تصففدیق پامو

دادم... یه زندگد بد دردسر... یه آدم خوشمخت که هی  مسئولیتد نداشت... 
 زندگد من مثش مال تو تعریم کردند نیست...

 لمخندي زد و گفت: بارمان
... خوشمختد رو که تعریم نمد کنند... همه ي داستان ها در مورد بدبختد آره

 د من...هاست... مثش داستان زندگ
شماش و  توي سکوت نگاهش کردم... خیلد با دقت... چین هاي ریز کنار چ

شدم... همه چیزهاید که هر روزي  ستگد ابروش  شک شمردم... محو  تو دلم 
 که مد گذشت بیشتر از قمش برام عزیز مد شد...

روي دستش سر خورد... دستاید با اون انگشت هاي کشیده که لرزش  نگاهم
ونسففت ازم مخفد کنه... و اون خال کوبد که معنیش و نمد خفیفش و نمد ت

که منو از  بازوش... چیزي  یاه و آبد روي  هاي سفف که  یدم... و... باي ل فهم
مد اورد  مخواب و رویا بیرون مد اورد... لکه هاید که قلمم و مد فشففرد... یاد

 کسد که بلوم نشسته کیه...
 گفت: آهسته

 ...برو



شدم دوباره داره به فین فین و بلند کردم... خو سرم ستم چیزي بگم که متوبه  ا
مه ي گمشفففده م توي ذهنم  یاي نی له شفففد... رو چا ته... قلمم از درد م مد اف
شکست و هزار تیکه شد... مردي که بلوي من نشسته بود معتاد بود... کسد 

مه چیز و فراموش  ید مد تونسفففت ه خاطر دو گرم پودر سففف به  نهکه  ... ک
 .خودشو... منو..

شد به  از شتر مد  صم ناپذیري که هر لح ه بی شدم... با ناراحتد و بام بلند 
سففمت در رفتم... دسففتگیره رو تو دسففتم گرفتم... مکثد کردم و به سففمتش 
برگشتم... توي هاله اي از نور قرمز اتاق نگاهش کردم... سرش و بیین دستاش 

 ید... گفتم:شگرفته بود... بعد با بد قراري دستد به قسمت تراشیده ي سرش ک
خاطر دو دقیقه ي فراموشد خودت و از بین مد بري؟ ... بارمان... این فقط  به

یه خوشففد کوتاه مدته... یه چیزهاید هسففتن که تا ابد با آدم مد مونن و آروم 
آروم روحش و آزار مد دن... بعضد دردها هی  وقت قرار نیست آروم بگیرن... 

 مثش درد از دست دادن یه برادر...
 تکون داد و گفت: سري
ش به خاطر اون نیسففت... به خاطر اینه که... مد خوام خودم و فراموش  همه

کنم... خودم و از بین بمرم... من یه آدم معتاد خالف کار اضففافیم... هر شففب 
پیش خودم تصمیم مد گیرم که خودم و از دیدن فردا محروم کنم و شر خودم و 

دا مد شففه پی زندگیمیدا مد کنم یه چیزي تو بکنم... ولد وقتد که بريتش و پ
که دلم و به این دنیا خوش مد کنه... یه چیزي که منو به این دنیا وصفففش مد 

 کنه...
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 کردم من ورش رادمانه... آهسته گفتم: فکر
 خوب مد شه... نگران نماش... رادمان

 همون فاصله به چشمام زل زد و گفت: از
 از رادمان حرف نمد زدم... من

شوند از اون  چیزي شت و نه ن سه دا سو توي نگاهش بود که نه رنگد از اون و
شففیطنت... چیزي که سففرخد چشففماش و آبریزش بینیش کم رنگش مد کرد 
ولد محوش نمد کرد... چیزي که مد دونسففتم اگه به زبون بیاره تمام مرزهاي 

 مقاومت و تحملم و از بین مد بره...
 گفت: آهسته

 ...برو
و پایین انداختم... بیرون رفتم و در اتاق و بسففتم... نمد دونم چرا بغض  سففرم

سته بودم...  سد که روز به روز اوج مد گرفت ب شمام و روي ح کرده بودم... چ
نمد خواسففتم مردي رو بمینم که پشففت سففیاسففت هاش ناامیدي از خودش ر 
پشففت حرف هاي مقتدارنه ش ضففعم و پشففت سففایه ي حمایتش فقط و فقط 

بود... آره... من دوست داشتم چشمام و بمندم... مد خواستم با چشم  هدسیا
شیطنتش و  شتم فقط  ست دا شم که دو سه ي نگاهد ب سو سیر و سته ا هاي ب

 بمینم...
****** 
 محکم تق تقد که به در مد خورد و شنیدم. پرسیدم: صداي

 شده؟ چد
 با بداخالقد گفت: رادمان



 کن این درو! مد خوام بیام بیرون. باز
 :پرسیدم

 کجا؟
 با عصمانیت گفت: رادمان

 رفتن هم برمه؟ دستشوید
و باز کردم. چشففمم به ظاهر آشفففته ي رادمان افتاد. موهاش به هم ریخته  در

بود. همون باید که وایسففتاده بود به خودش مد پیچید. دسففتاش مد لرزید و 
د تکون مد داد. تا چشففمش به من افتاد با پاهاش و به شففدت با حالت عصففم

 صداي بلند گفت:
چرا داري این طوري نگاهم مد کند؟ اگه حالت ازم بهم مد خوره نگاه  چیه؟

 کن... کد ازت خواسته وایستد اینجا کیشین بدي؟ برو رد کارت!
دونسففتم عصففمیه ولد با این حال بهم برخورد. چشففم غره اي بهش رفتم و  مد

 گفتم:
 . زودم بیا!..برو

به راه افتاد و تنه اي بهم زد. سففعد کردم عصففمانیتم و کنترل کنم. دیدم  سففریع
بارمان داره از دور نگاهم مد کنه. سففري به نشففونه ي تاسففم تکون داد. بهم 

 نزدین شد و گفت:
گفتم نمد تونه... آخه دختر! توي کلینین ترک اعتیاد با کلد قرک و دارو  بهت

ترک مد دن تازه بعد چند ماه دوباره شروع مد کنند به مصرف و مراقمت اینا رو 
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کردن... فکر مد کند هرويین مثش نقش و نماته که دو روز بندازیش تو دهنت و 
 بگد به به چه چه! و فردا هم بندازیش کنار؟

 باال انداختم و گفتم: ابرو
و توبیح نکن!... مد تونه... چهار روز گذشففته... باید این چند روزي  خودت

 که مونده رو هم دووم بیاره.
 به سمتمون اومد و گفت: رویا

 چیه؟ مابرا
با حالتد مشففکوک به من و بارمان نگاه کرد. با سففر به انماري اشففاره کردم و  و

 گفتم:
 کردن رادمان! ترک

 گفت: بارمان
 د سر داداشم بیاد...خدا اگه بالی به

 گفت: رویا
ترک نکنه ممکنه سرش بال بیاد... یه کم منطقد باش... این قدر احساساتد  اگه

صمیمش براي ترک کردن قرک  شه... یادته چه قدر ت نماش... ترک کردن به نفع
سر  شده بود بازم  شروع  و محکم بود؟ حتد یادمه وقتد حالت هاي خماریش 

یه حرفش بود. اگه براي نجا بذار خودش  قش  کاري نمد کند حدا ت برادرت 
 کاري کنه.

 پوزخندي زد و گفت: بارمان



سیر مد  شما ستخوون درد آدم و از زندگد  شید که چطور ا دو نفر متوبه نمد 
کنه... انگار همه ي عضففالت بدنتون و آتیش مد زنن... آدم از کالفگد و درد 

 نید چه قدر سخته.نمد دونه باید چد کار کنه... اصال درک نمد ک
 همون طور که به سمت پله ها مد رفت گفت: رویا
که متوبه نمد شه توید... یه بوري توي اون دوران ترسوندنت که بريت  اوند

 نداري به ترک کردن فکر کند.
 یه دفعه صداش و بلند کرد و گفت: بارمان

 من؟ من ترسیدم؟ کد؟
 به چشم هاي بارمان زل زد و گفت: رویا

 مد گم؟ دروغ
 کالفگد سرم و چرخوندم... در دستشوید باز بود. با

شوید دویدم. در و تا ته باز  قلمم ست سمت د سریع به  سینه فرو ریخت.  توي 
کردم و سرک کشیدم. خمري از رادمان نمود. قلمم توي دهنم اومده بود. یه لح ه 

. هش کردم ترسففیدم... کجا رفته بود؟ نکنه مد خواد بالید سففر خودش بیاره!
 دوباره توي دستشوید سرک کشیدم. با صداي بلند گفتم:

 !نیست
 و رویا هنوز داشتند بحث مد کردند: بارمان

 _ تو مد خواي اونم مثش خودت معتاد و بدبخت نگه داري.
 _ به تو مربوط نیست... توید که تجربه ش نکردي نمد فهمد.

 ._ داري دستد دستد برادرت و مد ندازي تو چاه
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_ من فقط نمد خوام آسففیب بمینه... مد فهمد این طوري ترک کردن چه قدر 
 خطرناکه؟

سن و قمول  سر باش بود این ری صرف نمد کرد و عقلش  _ اون وقتد مواد م
 کرده بود.

 و بهشون رسوندم و داد زد: خودم
 ... رادمان نیست!نیست

لح ه هر دو تا با تعجب نگاهم کردند. بالفاصففله بارمان به خودش اومد و  یه
به سففمت انمار دوید. رویا به سففمت اتاق خودش رفت و من به سففمت اتاق 

 بارمان دویدم. چشمم به رادمان افتاد و نفس راحتد کشیدم.
شت. از  یه شن و مد گ شت زیر ت شدم داره چد کار مد کنه. دا دفعه متوبه 

 م و مشت کردم و به سمتش رفتم. بازوش و کشیدم و گفتم:خشم دستا
 کار داري مد کند؟ این بود ترک کردنت؟ چد

 محکم از دستم بیرون کشید و با صداي بلندي گفت: دستشو
 بهم نزن... به تو ربطد نداره... هر غلطد که بخوام مد کنم. دست

 صدا زدم: بلند
 ! رویا... بیاید اینجاست!بارمان

صمانیت به هر  انبارم سریع خودش و به ما رسوند. با تعجب به رادمان که با ع
 سوراخ سنمه اي سرک مد کشید نگاه کرد و گفت:

 چد کار مد کند؟ داري
 از روي تشن پایین اومد و با اخم هاي توي هم گفت: رادمان

 من کو؟ سهم



 با خنده گفت: بارمان
 همشو! کشیدم

 دفعه رادمان داد زد: یه
 غلط کردي! تو

 خنده ش و بمع کرد و گفت: بارمان
کم برات کنار گذاشففتم... بیا بریم توي انمار... اونجا دور از چشففم این دوتا  یه

 فوضول بهت مد دمش...
شم غره رفتیم. بارمان بازوي رادمان  من و رویا که تازه از راه رسیده بود بهش چ

 و گرفت و گفت:
 بریم داداش گلم. بیا

 دستش و از دست بارمان بیرون کشید و گفت: رادمان
 با! بیارش اینجا...من توي اون سوراخ برنمد گردم. همین

 دوباره بازوي رادمان و گرفت و گفت: بارمان
 بریم اونجا... بیا

 محکم دستش و کشید و با عصمانیت داد زد: رادمان
 ه حالد دارم.قدر بهم دست نزن... خودت کشیدي حالیت نیست من چ این

 :گفتم
... فردا روز پنجمه... زمان ترک بین پنج تا ده روزه... شففاید فردا همه ش بمین

 تموم شه... یه کم دیگه طاقت بیار.
 دفعه به سمتم خیز برداشت و داد زد: یه
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شم؟ آره؟ فکر مد کند بچه م که با دو  منو بمین! به ن رت من تا فردا خوب مد 
 تا بمله ي قشنگ و وعده وعید خام شم؟

 گام به سمتم برداشت و انگشت اشاره ش و به سمتم گرفت و گفت: یه
 از سرم بردار... فهمیدي؟ ولم کن... دست

ان نگاه کردم. بارم آن ازش ترسففیدم. عقب عقب رفتم و با التماس به بارمان یه
دوباره بازوي رادمان و کشففید. یه دفعه رادمان قاطد کرد. برگشففت و با مشففت 

 توي سینه ي بارمان زد و داد زد:
 از سرم بردار. دست
سرش و  بارمان شت رادمان نگاه کرد...  عقب عقب رفت. با تعجب به باي م

ه م تو چشماش زبونبلند کرد و با ناباوري به رادمان زل زد. کم کم شعله ي خش
 کشید. صدایش و باال برد و گفت:

 مد زند؟ چته؟ وحشد شدي! منو
 به یقه ي رادمان زد و گفت: چنگد

برو تو همون اتاق... اون قدر اونجا مد موند تا آدم بشففد... رو من دسففت  بیا
 بلند مد کند؟

 برادش و هش داد و گفت: رادمان
 بده.بیشتر از این وحشد نشدم سهم منو  تا

شید. رادمان تقال کرد که خودش  بارمان کمرش و گرفت و اونو از اتاق بیرون ک
شون مد کردم. رادمان داد  ستاده بودم و با تاثر نگاه شه وای و آزاد کنه. من یه گو

 زد:



ساطت به راهه اون وقت بلوي منو  ولم شد و ب ضد... خودت مد ک کن... عو
 مد گیري؟

 برادرش و به سمت انمار هش داد و گفت: بارمان
... من این شکلیم... خیلد بیشتر از اون چیزي که فکرش و بکند عوضیم... آره

سففهمتم مد خوام باال بکشففم... برو توي اون انمار تا اون روم و باال نیوردي... 
 بنمه ي کشیدن و نداري.

ب هلش داد و به سففمت بارمان حمله کرد. بارمان محکم به سففمت عق رادمان
سریع در انمار و بست. دستگیره رو محکم به سمت داخش بیرون نگه داشت و 

 داد زد:
 ... بجنب! ترالن

خودم اومدم. سففریع کلید و در اوردم و در و قفش کردم. رادمان محکم به در  به
ستد به  سید د صمد به ن ر مد ر شدت ع سزا مد داد. بارمان که به  مد زد و نا

 گفت: پیشونیش کشید و
 مد تونه دووم بیاره؟ یعند
 پوزخندي زد و گفت: رویا

 ن ر من که حالش خوبه... زیادي هم خوبه... به
 با انگشت به سرش زد و گفت: بارمان

 رو از دست داده! اینجا
 با امیدواري گفتم: من

 روز دیگه تموم مد شه. شیش
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صمانیت لگدي  رادمان شمون مد داد. بارمان با ع شت از اون طرف فح هنوز دا
 به در زد و گفت:

 ! اگه بیشتر از این حرف بزند از غذا هم خمري نیست!ساکت
 کم فکر کرد و گفت: یه
 دستشوید هم همین طور! از
یا نگاهد بهم  و با اعصفففاب خوردي به سففمت طمقه ي پایین رفت. من و رو

کردیم. شونه باال انداختم و خواستم به سمت طمقه ي پایین برم که رویا دستم 
 و گرفت و گفت:

 لح ه بیا... کارت دارم. یه
 رفتم و وارد اتاق خودمون شدیم. در و بست و گفت: دنمالش
 دیدي؟

 ناراحتد گفتم: با
 توام نمد خواي بذاري رادمان ترک کنه! هنکن

 سري به نشونه ي تاسم تکون داد و گفت: رویا
بذارم رادمان ترک کنه... ولد... اون چیزي که االن دیدي  من دقیقا مد خوام 

 اون روي یه آدم معتاد بود...
 قدم به سمتم برداشت. صداش و پایین اورد و گفت: یه

مان خوشفففت ا مد بار که از  یه آدم فهمم  که اون  یادت نره  مده... ولد...  و
هرويینیه... گول این حرفا رو که مد گن معتاد یه بیماره رو نخور... این بیمار 
وقتد بهش نرسفففه دیگه نه خانواده حالیش مد شفففه... نه احترام... و نه حتد 

 عشق!



 توي سینه فرو ریخت. رویا نگاه معند داري بهم کرد و گفت: قلمم
کن... قشنگ بمین داري با سر وسط کدوم مابرا مد ري... آخه  و باز چشمات

 دختر تو توي بارمان چد دیدي؟
 انکار کردم و گفتم: سریع

 داري براي خودت مد گد؟ چد
 دونم چرا قلمم به تخش در اومده بود. رویا چپ چپ نگاهم کرد و گفت: نمد

به  یعند که زیرزیرکد  هاید  گاه  هات و ن که از حواس پرتد  قدر شففوتم  این 
یه خالف  تاد؟  یه مرد مع قت تو این بود؟  یا مان مد کند نفهمم؟ ترالن! ل بار
ضد بود... مگه نه؟ حد تو  کار؟ یادت رفته از کدوم خانواده مد یاي؟ بابات قا

 این بود؟
 باال انداختم و گفتم: شونه

آدم ها و احساساتشون و مد سازه... منم االن توي این دوند چیه؟ شرایط  مد
 شرایط یه آدمیم که مرتکب قتش شدم... منم خالف کارم.

 با ناباوري سر تکون داد و گفت: رویا
 این قدر زود مد خواي عقش و منطق و بذاري کنار؟ یعند

بد خودي از بارمان طرفداري مد کردم؟ رویا راسففت مد گفت... اگه به  چرا
رمان هم مواد نمد رسففید مد شففد عین رادمان... همون طور پرخاش گر و با

شده  صیت و مودب بود این طوري  شخ صمد... اگه رادماند که اون قدر با  ع
 بود بارمان که از اون هم بدتر بود!

 هاي رویا بدبور اذیتم مد کرد. رویا گفت: حرف
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شماش قمش شد ولش کن... خوب تو چ سته ب به  نگاه کن... از این که بهش واب
شمش و  سیاهد دور چ شد چین و چروک و  شماش ب باي این که بادوي چ
بمین... رنگ تیره ي پوستش و بمین... یه کم به زخم هاي کوچین روي دستش 
نگاه کن... حد تو این نیسفففت ترالن. یادت رفته چطوري بار اومدي؟ متوبه 

 طرفد که مقابلته یه آدم معتاده؟ هستد
 و باال گرفتم و گفتم: سرم

... من این طوري بار اومدم که از معتادها بترسففم... مثش همه ي دخترهاي آره
دیگه... به ن ر منم آدمد که با انتخاب خودش معتاد مد شففه و زندگد خودش 
و خانواده ش و به باد مد ده بیمار نیسففت... آدم گ*ن*ا*هکار و خطاکاریه... 

یه که دار با اونا یکد مد ولد خیلد بد انصفففاف بارمان و  بهکندي  بارمان   ... 
 خاطر این که وارد اون ماموریت نشه معتاد شد... اونم نه به اختیار خودش...

 سر تکوت داد و گفت: رویا
... این حرفا همه ش درسففت... ولد آخرش به یه با ختم مد شففه... به این آره

روز بهش مواد نرسففه که همین آدمد که دم از عشففق و عاشففقد مد زنه اگه دو 
 همه چد یادش مد ره و حاضره به خاطر یه بار کیم خودش گردنتم بشکنه...

 گفت: رویا
شق یه طرفه  آدمد شه... و هی  دختري نمد تونه ع شق ب که معتاده نمد تونه عا

مه چیش و مد  یه نفر و بخوان ه که دخترها وقتد  یادت نره  نه...  مش ک رو تح
و ... وابسففتگیش و... حاال تو داري خودت و  خوان... خودش و ... توبهش

به او که خودش و توبهش و وابسففتگیش فقط  ندازي   نبلوي آدمد مد 
 زهرماریه... تو توي دنیاي این آدم هی  باید نداره...



ساتم سا شد. دهنم باز مونده بود و  اح شت با این حرف ها بریحه دار مد  دا
ز دهنم بیرون مد زد. رویا به دیگه نمد تونسففتم بوابش و بدم. قلمم داشففت ا

 سمت در رفت و گفت:
آدم هاي خمار کنار خیابون و دیدي که اسفند دود مد کنند؟ حتما همیشه  اون

با ترحم نگاهشون مد کردي... بارمان فقط فرقش اینه که چشماش آبیه... بلده 
خوب حرف بزنه... بلد با نگاهش وسوسه ت کنه... بلده چطوري دل یه دختر 

رزونه... آخر آخرش وقت خماري درسفففت مثش هموناسفففت... حاال چه و بل
معتاد شففده باشففه چه معتادش کرده باشففن... اون چیزي که براي تو مد مونه 

 نتیجه شه.
 تو چشمم حلقه زد. رویا در و باز کرد و گفت: اشن

شید ستد بمخ ... من خیلد آدم رکیم... فقط فکر مد کنم تو از اون دخترهاید ه
سففایه ي مامان و بابا باال سففرشففون نماشففه خیلد زود علد رغم همه ي که اگه 

صیش  سوخت که یه آدم تح شون و به باد مد دن... دلم  سر خود شون  ادعاها
س ستد د شده د سیر  و  خودش تدکرده از یه خانواده ي خوب که اتفاقد اینجا ا
 گرفتار آدمد کنه که قمش از اعتیادش هم سربه راه و با لیاقت نموده.

ست  گاهن معند داري بهم کرد... از اتاق بیرون رفت و در و بسفت. زانوهام سف
شففد. خودم و روي تخت انداختم. قلمم داشففت از سففینه م بیرون مد بهید... 
یت و توي فرق سففرم  تام یخ کرده بود.. بهتر از این نمد تونسفففت واقع دسفف

 زدم: دبکوبونه... بغضم تو گلوم گیر کرده بود... مرتب به خودم تلنگر م
 نداري گریه کند... حق نداري... خودت و بمع کن. حق
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و گاز گرفتم. دسففتام و مشففت کردم... به سففختد این بغض لعنتد رو فرو  لمام
سمت اتاقم مد اومد. تو دلم  شنیدم که به  سد رو مد  صداي گام هاي ک دادم. 

 گفتم:
 نه... خواهش مد کنم االن نه... االن
 توي راهرو شنیدم: ... صداي بارمان و ازولد

! بیا شام... دست پخت این دختره راضیه خوبه. بچه ها هیچد برات نمد ترالن
 ذارن ها!

 دفعه داد زد: یه
کن دیگه رادمان... هنوزم ازت شففاکیم... مد یام با دسففت هاي خودم  تمومش

 خفه ت مد کنم ها.
 و باز کرد و گفت: در

 دیگه! بجنب
 دیدن صورتم با خورد. گفت: با

 شده؟ چد
 به سمتم بیاد که با صداي بلند گفتم: خواست

 این با برو... از
 وایستاد و گفت: سرباش

 خوبه؟ حالت
 داشت در مد اومد... با صداید بلندتر گفتم: اشکم

ید در آره با خانوم اول  یه  تاق  یاي توي ا ندادن وقتد مد خواي ب یاد  هت  ... ب
 بزند؟



 با حالتد خیلد عادي گفت: بارمان
 بخواي... نه... این یه مورد و وقت نکردن یادم بدن. راستشو

 و با عصمانیت به زمین کوبوندم و گفتم: پام
 مد کنم تنهام بذار... خواهش

 سر تکون داد و گفت: بارمان
 این شد! آهان

به سففمت در رفت. قمش از این که بیرون بره برگشففت و با کنجکاوي نگاهم  و
 کرد. نفس عمیقد کشیدم و گفتم:

 نیست... فقط مد خوام یه کم تنها باشم... همین! چیزیم
 و پایین انداخت و گفت: سرش

 مطمئند؟
 ... ولد سر تکون دادم و گفتم:نمودم

 ... این طوري بهتره.آره
... چشففمام و روي هم گذاشففتم... عقش مد گفت حق با و بسففت و رفت در

ساس که نمد دونم چرا این قدر قوي بود مد گفت که این  ست... ولد اح رویا
سقوط مد کنم...  سر  ضوع فقط به خودم ربط داره... متوبه بودم که دارم با  مو
ولد... توي این سففقوط حس ل*ذ*ت بخشففد بود... هرچند آخرش تارین و 

رسید ولد... وسوسه ي چشماي بارمان وادارم مد کرد خودم  به ن ر مد هممم
و به دسففت این ل*ذ*ت بسففخرم... به ل*ذ*ت و خوشففد توي سففقوط... و این 
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سر  سقوط... آخر این حس بد ن یر با  ستم آخر این  عذابم مد داد که مد دون
 زمین خوردنه...

ت یه بند داش غذاي رادمان و توي سیند گذاشتم و دم در اتاقش ایستادم. ظرف
 غرغر مد کرد و حرف مد زد:

سیدم به خدا! مد خوام یه دوش بگیرم... باور کنید از  این درو باز کنید دیگه! پو
 دیروز تا حاال عالیمم از بین رفته. چرا حرفم و باور نمد کنید؟

و باز کردم و وارد شدم. رادمان کنار در نشسته بود و با حالتد کامال خصمانه  در
مد کرد. سیند رو روي زمین گذاشتم و با دقت به صورتش نگاه کردم... نگاهم 

به  نه  نه از درد و رنج خمري بود و  راسفففت مد گفت... دیگه توي صففورتش 
شدت بداخالق به ن ر م سید. توي اون  دخودش مد پیچید... هرچند که به  ر

 چند روز کامال به یه رادمان دیگه تمدیش شده بود.
شماش گود رفته بود و  رنگ صورتش پریده بود و لماش ترک خورده بود. پاي چ

شده بود... بالب این بود که بذابیت ظاهریش و کنار همه ي اینا  خیلد الغر 
حفظ کرده بود... برعکس بارمان که توي صففورتش اثري از زیماید نمود و تنها 

 چیزي که بذابش مد کرد اون نگاه خاک و شیطونش بود.
 م بلند شدم و گفتم:با از

گفته هرچه قدر بیشففتر اینجا بموند بهتره. مد گه کسففاید که ترک مد  بارمان
کنند تا چند ماه به مواد کشففش دارند. مد دوند که! چون خودش مصففرف مد 

 کنه و همه ي بساطش آماده ست ممکنه وسوسه شد.
 ر ن کالفگد دست توي موهاي مشکیش که به اندازه ي قمش خوش حالت به با

 نمد رسید کرد و گفت:



 پسره هم دو ترم دانشگاه رفته و فکر کرده پزشن متخصص شده. این
 باال انداختم و گفتم: شونه

که باهات نداره. حاال که دیده تونستد طاقت بیاري و ترک کند مد  پدرکشتگد
 خواد کمکت کنه که به سمتش برنگردي.

 فت:سرش و به دیوار پشتش تکیه داد و گ رادمان
کاش زودتر سر و کله ي دانیال پیدا شه و منو از دست شماها نجات بده...  اي

 ولتون کنند تا چهار پنج ماه من و این تو نگه مد دارید.
 چپ نگاهم کرد و گفت: چپ

و خوب بدي گرفتد ها! به روحیاتت مد یاد که از این کارها بکند... به  کارت
 ریدم و با عصمانیت گفتم:همین شعار دادنت هات... وسط حرفش پ

 حرف هاي االنت و مد شنیدم هی  وقت برات این کارها رو نمد کردم. اگه
که پسري که اون لح ه بلوم نشسته بود توي ده روز با اراده و بدون هی   حیم

قرک و آراممخشففد هرويین و ترک کرده بود... اگه نه همون افکار و برداشففت 
 ندم.هاي قدیمیم و توي سرش مد کوبو

سرم و بلند کردم کاوه رو دیدم. اخم کردم  در اتاق و روش قفش کردم. همین که 
 و گفتم:

 چد کار مد کند؟ اینجا
 همون م لومیت و کم روید همیشگیش آهسته گفت: با

 ...هیچد
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ستم  سرش سوء ظن نگاهش کردم. مد دون سریع رفت. با  و پایین انداخت و 
 که به قول بارمان مثش دستگاه ضمط و پخش مد مونه... تو دلم گفتم:

 بیشتر از این مراقمش باشیم. باید
 طور که به سمت طمقه ي پایین مد رفتیم تو دلم گفتم: همون

شه که به خاطر  چه شده با ست به قدر یه آدم باید بدبخت  نجات پیدا کردن د
 دامن دانیال شه.

به دعاید که رادمان کرده بود پوزخندي زدم... ولد ... وقتد سففر و کله ي  و
دانیال پیدا شد فهمیدم این دعا خیلد زودتر از اون چیزي که انت ارش و داشتم 

 م*س*تجاب شده...
****** 

م د تونسفت تصفمیپیرهن سفرمه اي با کمربند سففید پوشفیده بودم. هدا نم یه
بگیره که کفش سففرمه اي مناسففب تره یا سفففید... خودم کفش سففرمه اي رو 
تربیح مد دادم. هرچند که توي سففن بیسففت و دو سففالگد همچنان با پاشففنه 

 هاي بلند مشکش داشتم.
هام  هدا به صففورت کج روي یکد از شففونه  بابلیس پیچیده بود و  موهام و 

 د که یه دفعه با عصمانیت گفت:ریخت... داشت صورتم و آرایش مد کر
 پسره چرا این قدر مد یاد و مد ره؟ ین

تاق رد مد  خودم به بهونه هاي مختلم از دم در ا بارمان  که  هم متوبه بودم 
سمتم اومد. کار  صمانیت در اتاق و بهم کوبید و با اخم و تخم به  شه. هدا با ع

یاج داره ه راضیه چیزي احتآرایشم که تموم شد هدا به طمقه ي پایین رفت تا بمین
. از اتاق خارج مد شففدم. مد میا نه. منم مانتوم و پوشففیدم و شففالم و سففر کرد



خواستم به رادمان سر بزنم و بمینم حال و احوالش چطوره. سه روز بود که طمق 
صا  شخ ستور دانیال از اتاق بیرون اومده بود. دانیال  صانه اش! به د دعاي خال

رد. سفففارش غذاهاي مخصففوک مد داد و برایش روي کارهاش ن ارت مد ک
ضطرابد  شتد مختلم مد اورد که پوستش و تقویت کنه. از ا صوالت بهدا مح
نه در مورد  که خودش هم مد دو یال بود مشففخص بود  کارهاي دان که توي 
رادمان زیاده روي کرده. با وبود تالش هاي دانیال رادمان کامال شففمیه به آدمد 

شه... مد موند که بعد از یه  سخت در حال گذروندن دوران نقاهت با ضد  مری
اصلد این بود که نمد تونست خیلد غذا بخوره و  شهرچند که به ن ر من مشک

 احتماال این موضوع توي مهموند بدبوري ضایع مد شد.
از این که به اتاق رادمان برسم بارمان و توي راهرو دیدم. با دیدن من تع یم  قمش

 کوتاهد کرد و گفت:
 به! ترالن خانوم!... خانوم! براي ما هم از این تیخا بزن. به

 :گفتم
 ! پررو!گمشو

 بد اختیار خنده م گرفت. بارمان ابرو باال انداخت و گفت: ولد
 خوش به حال دوست پسر بعضد هاست. امشب
نیش کالمش شدم.. دوباره داشت بحث دوست پسر و پیش مد کشید.  متوبه

 با حرک گفتم:
 ار باید بهت بگم این یارو دوست پسر من نیست؟ب چند

 شونه باال انداخت. باز چشماش شیطون شده بود. گفت: بارمان
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شاید اگه دقیقا بگد قمال رابطه تون  چد کار کنم؟ حرفات متقاعدم نمد کنه... 
 چه شکلد بوده متقاعد بشم.

 صداید بهم گفت: یه
 و تموم کن! یه بار شیون هم یه بار! بگو و همه چیز مرگ
کشیدم. گوشام و تیز کردم. در اتاق بارمان بسته بود ولد صداي دانیال مد  آهد

صدامو پایین اوردم و  سر لماس بر و بحث مد کرد.  شت با رادمان  اومد که دا
 گفتم:

 دانشگاهیم بود... اومد خواستگاریم ولد بواب رد بهش دادم. هم
 سوتد زد و گفت: بارمان

 این طور! که
باز شد... این همون چیزي بود که ازش مد ترسیدم. نیش باز و قیافه ي  نیشش

ذوق زده ي بارمان نشففون مد داد که توي اولین فرصففت از این موضففوع علیه 
 دانیال استفاده مد کنه. اخم کردم و گفتم:

 نگد ها! بهش
 با خنده گفت: بارمان

 باش این حرف ها همین با مد مونه. مطمئن
 ت:گف زیرلب

 قیافه ي پلیدش معلومه که داره عین چد دروغ مد گه! از
 بدي شد و گفت: بارمان
! یادت نره چد بهت گفته بودم ها! مواظب باش. نذار تالفد خورد شففدن ترالن

 غرورش و ازت بگیره. بازیچه ش نشو.



ماش توي هم بود.  در مد. اخ یال بیرون او باز شفففد و دان تاق  همین موقع در ا
د رنگش و عقب داده بود. مثش همیشه یه کت شلوار شین به تن موهاش مشک

صافا خوش تیپ  شکد! ان ستري با پیرهن م شلوار و کراوات خاک شت. کت  دا
بود  هدشده بود ولد اون ترکیب رنگ به ن ر من حالت خمیثانه اي به ظاهرش دا

 که الحق هم برازنده ش بود.
شففکد لماسففاش با رنگ آبد تیپ اسففخرت زده بود و رنگ سففرمه اي و م رادمان

سش  شده بود. با این که مارک و دوخت لما ست  شکیش  شماش و موهاي م چ
هاي  بذاب تر بود... اون چشففم  یت  ها یال نمود بد ن هاي دان ماس  حد ل در 

 خوشگش و خوش حالت چیزي نمود که یه دختر به آسوند بتونه ازش بگذره.
 با دلخوري گفت: دانیال
 نداري رادمان! لیاقت

 به بارمان کرد و گفت: رو
 کردم این داداش عقب مونده ت کت شلوار نخوشید. هرکاري

 نیشخندي زد. با نگراند توي دلم گفتم: بارمان
 نشه در مورد خواستگاري چیزي بگه! خش

 با لحن پر از شیطنتد گفت: بارمان
مثش شففما نیسففتن که از بچگد با پاپیون و کراوات بزرگ شففده باشففن و به  همه

 باي قنداق توي کت و شلوار گذاشته باشنشون.
متوبه شففدم که داره به وضففع مالد بد دانیال توي گذشففته تیکه مد  بالفاصففله

ندازه. رادمان پشفففت سففر دانیال از زور خنده رنگ عوض کرده بود. دانیال به 
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بارمان برگردوند. زحمت خودش و کنت که چیزي نگه. روشففو از  رل مد کرد 
یه لمخند کمرنگ روي  یه لح ه با خورد. بعد  تاد.  به من اف  لمشچشففمش 

 نشست. بارمان با دیدن لمخند دانیال به من نیشش و بست و اخم کرد.
 با همون لحن مغرور همیشگیش گفت: دانیال
 منت رتم. پایین
 مان به برادرش گفت:از پله ها پایین رفت راد وقتد

 تمیز حالش و گرفتد. خیلد
 دستشون و بهم زدند و بارمان گفت: کم

 !چاکریم
همراه دو برادر به سففمت طمقه ي پایین رفتم. هنوز به پایین پله ها نرسففیده  به

ستادم.  ضیه از اتاقش بیرون اومد. با دیدنش بد اختیار از حرکت ای بودیم که را
وشیده بود که با چشم هاي خوشرنگش هماهنگ شده یه پیرهن دکلته ي سمز پ

د ریخته بود. زیمای ورشبود. موهاش بلند و طالید ش و سشوآر کشیده بود و د
خیره کننده ش با اون آرایش نفس گیر شده بود. یه خودم اومدم. به دنمال بارمان 

ه یاز پله ها پایین رفتم. وقتد متوبه شدم که بارمان حتد نیم نگاهد هم به راض
 ننداخته خوشحال شدم. آهسته بهش گفتم:

 پسر نجیب و سر به زیر! آفرین
 و کج و کوله کرد و گفت: صورتش

 از دخترهاي مو طالید خوشم نمد یاد. من
شنوم. هنوز این فکر از ذهنم بیرون  انت ار شین تري ازش ب شتم بمله ي دلن دا

 نرفته بود که بارمان چشمکد بهم زد و گفت:



 عوض ارادت خاصد به خانوم هاي چشم آبد و مو قهوه اي دارم. در
 داشتم مد فهمیدم معند قند تو دل آب کردن یعند چد. تازه

 با لحن طلب کارانه اي گفت: رادمان
 ! منم اینجا وایستادم ها! گفتم یه یادآوري کرده باشم.بمخشید

 گفت: بارمان
 سرخري. همیشه
 پوزخندي زد و گفت: رادمان
 اینه که نمد توند دکم کند. بدیش

شتن  به ستاده بود و دو تا برادر و که دا سالن ای شه ي  سمت رویا رفتم که یه گو
شت چپ چپ نگاهم مد کرد. با این  شتم. رویا دا کش کش مد کردند تنها گذا
که کنارش ایسففتاده بودم بهش نگاه نمد کردم. بعد از حرف هاید که بهم زد 

دم و در رابطه با بارمان بدونم ولد مشففکش اینجا بود که تالش کرده بودم که ح
من هرلح ه و هر روز بارمان و مد دیدم... همیشه بلوي چشمم بود... و این 

 کار و براي از اون گذشتن سخت مد کرد...
 با صداي بلند گفت: دانیال

 حواسففتون و به من بدید! یه بار دیگه دوره مد کنیم! راضففیه! تو دنیاید... همه
ست  شه که براي خوش گذروند نمد ریم. یه را ست با خواهر ناتند مند. حوا
مد ري سراغ سمزواري. یادت باشه که امشب حداقش باید ازش آدرس یا شماره 

 رو بیرون سففلحهتلفن بگیري... رادمان! زرنگ بازي در بیاري وسففط مهموند ا
سففراغ دختر مد کشففم و یه تیر حرومت مد کنم! ... بدي مد گم! تو باید بري 
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پامان! من بهت نشففونش مد دم... خودت که بلدي چطور باهاش صففمیمد 
سمت هم مد  شه. ا شماره اي چیزي ازش بگیري عالد مد  شد. اگه بتوند  ب

 ذاریم بردیا...
 به من کرد و گفت: رو

! مد دوند که امشففب اسففمت باران ِا... تو امشففب هی  وظیفه اي نداري ترالن
 بم نخوري و با منم کش کش نکند.بز این که از کنار من 

 پوزخندي زد و از اون طرف سالن گفت: رادمان
 کن سخت ترین وظیفه رو تو داري. باور

 و قمول داشتم. تحمش کردن دانیال واقعا سخت بود... حرفش
شت کمرم گذاشت  به ستش و پ شد دانیال د سمت در ویال رفتیم. وقتد در باز 

 اخالقد گفتم:و به سمت بلو هلم داد. با بد
 االن صمیمد نشو که اعصابم ضعیم مد شه. از

غره اي بهش رفتم. آخرین لح ه بد اختیار سففرم و به سففمت بارمان  چشففم
سید. اونم  چرخوندم که برخالف چند دقیقه پیش کالفه و ناراحت به ن ر مد ر
شد و  سفرش و بلند کرد و بهم نگاه کرد. لمخندي زدم... یه دفعه صفورتش باز 

 م لمخند زد... یه لح ه از ذهنم گذشت:اون
 کاش اونم امشب با ما مد اومد. اي

****** 
توي یکد از ویالهاي مهرشففهر بود. تا نزدیکد هاي مهرشففهر با ون  مهموند

رفتیم. بعد از اون سوار ماشیند شدیم که دانیال راننده ش بود. من بلو نشستم 
شین  ستند. دو تا ما ش ضیه و رادمان عقب ن هم مراقممون بودند... یکد از و را



بلو... یکد از پشت... تو دلم داشتم براي دانیال نقشه مد کشیدم. اگه رادمان 
سففریع بلو مد پرید و دسففتش و دور گردن دانیال حلقه مد کرد و خفه ش مد 
ستم و اون دو تا  ش شت فرمون مد ن سریع پ شد. منم  کرد همه چد تموم مد 

شم به هم زدن شین و توي یه چ سم  ما شکش کوچولو به ا شتم. یه م با مد ذا
شد خیلد راحت از پنجره  سختد نمود. مد  ضیه هم بود که حش کردنش کار  را
پرتش کرد بیرون... ولد... باید بعدش کجا مد رفتیم؟ ما دو تا قاتش بودیم... 

 توي دنیاي بیرون چه باید داشتیم؟
که د وقتد هاید  مت در ویال رفت یکد از مرد به سفف یال  با دقت دان م در بود 

صففورت دانیال نگاه کرد. بعد تصففویر دانیال و توي تملتد که توي دسففتش بود 
سافتد رو پیاده مد  شدیم. باید یه م شاره کرد که وارد  سر بهمون ا چن کرد. با 

 شفففده بود مد شففنرفتیم تا به باغد که با چراغ هاي سفففید و پایه بلندي رو
 رسیدیم.

ید و قرمز ریخته شده بود و روي اون سنگ باغ سنگ هاي ریز مشکدر سف کم
ریزه ها سففنگ هاي مربد شففکش سفففید بزرگد بود که باید پا رو روي آنها مد 
گذاشففتیم و راه مد رفتیم. دو طرف این راه درخت هاي بلندي بود که بین اونا 

سردت شته بودند. به ن رم هوا  شرنگد گذا ود از اوند ب رصندلد و میز قرمز خو
 این طور استفاده کرد. که بشه از باغ

سرزنش آمیز به رادمان  صداي شنیدم که با لحند  سرم مد  شت  ضیه رو از پ را
 مد گفت:

 اصال امشب مناسب این بمع نیست... لماست
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 با بد حوصلگد گفت: رادمان
! مد دونم چشففم شففما دخترها فقط به لماس و ماشففین پسففرهاسففت ولد تو آره

 کارم و بهتر از تو انجام مد دم. نگران نماش... من با همین لماسم
 گفت: دانیال

 کنید! بس
 دو نفر ساکت شدند. دانیال گفت: هر

 هستید که اینجا ما مهمونیم و نماید از این حرف هاي مشکوک بزنیم؟ متوبه
 کرد و به سمت ویالي بزرگد که رو به رومون بود رفتیم. پوفد

بزرگد پیش روم بود. صففداي موزین مالیمد از روي سففن مد اومد...  سففالن
صففداي پیانو فضففا رو پر کرده بود. تا چشففم کار مد کرد مردهاي کت شففلوار 
پوشففیده و زن هاید با لماس هاي شففب آن چناند دیده مد شففد. دانیال با دیدن 

 کت شفضففاي اونجا ناسففزاید به رادمان داد که حاضففر نشففده بود با زبون خو
ضعیم بود دانیال بريت نکرده بود  شلوار بخوشه. از باید که مریض احوال و 

 تهدیدش کنه.
به پامان افتاد که داشففت به اسففتقالمون مد اومد. اونم مثش مهموناش  چشففمم

سط چراغ  شیده بود و کراوات زده بود. رادمان با اون لماس اون و شلوار پو کت 
 بود یا لجمازي... مد زد. نمد دونم پشت این انتخابش سیاست

 با من دست داد و گفت: پامان
 خوشحالم کردي که اومدي باران بان... خیلد



بعد چشففمش به رادمان افتاد. با تعجب به صففورت رادمان زل زد... من و  و
به  به چد زل زده بود؟  قا  بدل کردیم... دقی گاهد رد و  جب ن با تع یال  دان

 خوشگلیش یا مریضیش؟
 یال چیزي بگه پامان لمخندي زد و گفت:از این که دان قمش
 باید برادر باران باشید! شما

 با خوشحالد دست رادمان و فشرد. راضیه تابد به موهاش داد و گفت: و
 شاهرخ و باید نمد بینم... من

شه. پامان نگاه معند  دانیال سمتد از فیلم شدم ق سریع متوبه  اخمد کرد که 
 داري به دانیال کرد و به راضیه گفت:

 سالن نشسته... آخر
 بدون توبه به ما به اون سمت رفت. دانیال با تعجب راضیه رو صدا زد: راضیه

 !دنیا
راضففیه نگاهش هم نکرد. یه خانومد با کت و دامن مشففکد که ظاهرا  ولد

 خدمتکاري چیزي بود مانتو و روسري رو ازم گرفت.
 دوباره دستش و پشت کمرم گذاشت... تو دلم گفتم: دانیال
 کردن دانیال بهتر از رانندگد کردن و همکاري توي قتله؟ تحمش

 فقط به اندازه ي سرسوزند بهتر بود. متاسفانه
د نعکس مسفففید کم سففالن اون قدر براق بود که مثش آینه تصففویر و م سففنگ

سالن  شده بود.  سقم بلند آویزون  شکوه طالید رنگد از  سترهاي با کرد. لو
غرق نور و درخشش بواهرات خانوم ها بود. اطراف سالن میزهاید چیده شده 
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بود که انواع و اقسففام غذاها و نوشففیدند ها روي اون موبود بود. باي باي 
صندلد هاي چرمد شد که دورش  شده  سالن میزهاي گردي دیده مد  چیده 

بود. کسففاید که دور میز نشففسففته بودند اکثرا مشففغول بازي با ورق بودند. دود 
 سیگار بعضد ها توي فضا پیچیده بود.

من و به سمت میزي کشوند که یه سري مرد مسن سر اون نشسته بودند.  دانیال
ستم و رادمان هم  ش وقتد مردها رو بهم معرفد کرد زیاد گوش ندادم. کنارش ن

سر مد چرخوند که زودتر دختر پامان و پیدا کنه کنارم  شت  ست. دانیال دا ش ن
شففد که  رديو رادمان و دک کنه. چون موفق نشففد مشففغول صففحمت کردن با م

 سیگار برگ مد کشید.
با بد حوصففلگد اطرافش رو نگاه مد کرد. چند تا دختر بوون همین  رادمان

ن و نگاه کردند. زیرلب طور که از کنار میزمون مد گذشففتند برگشففتند و رادما
چیزي بهم گفتند. از خنده ي روي لب ها و برق چشففماشففون معلوم بود که 

اونا  بهدارند چد بهم مد گن. رادمان سففرشففو برگردوند و تربیح اصففال روشففو 
 نکنه.

با چشففم دنمال راضففیه مد گشففتم... باالخره پیداش کردم. خیلد از ما دور  من
شیده بود. ریش  سرش و ترا سته بود که چاق و چله بود و  ش نمود. کنار مردي ن
شته بود.  ضیه گذا شت کمر را ستش و پ شت. د ستري رنگ دا سوري خاک پرف

اون  زنگاهد به مردهاید کردم که دور و برش بودند. مشففخص بود که دو تا ا
مردهاي قدبلند و چهارشففونه اي که کنارش بودند بادیگاردش هسففتند. تو دلم 

 گفتم:
 معلومه براي آدم کله گنده اي نقشه دارند. پس



و چرخوندم که بقیه ي کسففاید که دور میز اون مرد نشففسففته بودند و  چشففمم
بمینم. نگاهم روي کسففد که سففر اون میز نشففسففته بود ثابت موند... قلمم توي 

ه فرو ریخت. چشفم هاي تیره و کشفیده ش و به من دوخته بود. احسفاس سفین
 .دمکردم قلمم تیر کشید. با دهن باز بهش خیره شده بودم... الل شده بو

 رادمان و شنیدم: صداي
 شده؟ چیزي
سینه مد زد.  دهنم ستم به لرزش افتاد... قلمم تند تند توي  شده بود. د شن  خ

 رادمان رد نگاهم و گرفت و گفت:
 مرده کیه... اون

 سختد تونستم صدامو و پیدا کنم: به
 ...اون

 گفت: رادمان
 ...خب
زل زده بود و مشخص بود که اونم تعجب کرده. رادمان آهسته به دستم زد  بهم

 و گفت:
 خوبه... حالت

 صداید لرزون گفتم: با
 مرد... بهترین دوست بابامه... اون

========== 
 سرک کشید تا دوست بابام و بهتر بمینه. آهسته گفتم: رادمان

http://www.roman4u.ir/


 چد کار مد کنه؟ اینجا
 همین موقع دانیال به سمتمون چرخید و گفت: در

 کسد مد گردید؟ دنمال
صله صندلیش تکیه داد.  بالفا شتد  شدم. رادمان خیلد م لومانه به پ ساکت 

سر و کله ي پامان پیدا  شمختانه  شکوک بهمون نگاه کرد. خو دانیال با حالتد م
 شد. روي یکد از صندلد هاي خالد نشست و رو به دانیال گفت:

 و دیدي؟ سمزواري
 با لحند عجیب گفت: دانیال

 مد بینم... دارم
 برگ مد کشید با خنده گفت: که سیگار مردي
 نمد یاد خواهرت و با یه حرکت یه لقمه ي چپ کنه. بدش

شاید به ن ر همه لمخند تلخ مد اومد ولد  و همه زیر خنده زدند. لمخند دانیال 
از ن ر مند که مابراي نقشه ي راضیه رو مد دونستم این لمخند بیشتر شمیه یه 

 پوزخند بود.
شدم... نه!  دوباره شم  شم تو چ ست بابام چ سمزواري نگاه کردم. با دو به میز 

خودش بود... چشففم هاي تیره و کشففیدهر موهاي قهوه اي رنگد که بلوش 
خالد شففده بود و باي سففوختگد روي شففقیقه ش... چطور ممکن بود آقاي 

و  شفارسد رو نشناسم؟ اونم به نشونه ي آشناید برام سر تکون داد و بعد دست
شد...  به شت. نوري از امید به قلمم تابیده  سکوت روي بینیش گذا شونه ي  ن

یعند ممکن بود به بابام خمر بده که من اینجام؟ ممکنه کمکم کنه تا از این با 
فرار کنم؟ قلمم از هیجان داشففت از دهنم بیرون مد پرید... نماید دانیال چیزي 



.. مرسففد که باالخره یه .خدایااز این مابرا مد فهمید... خدایا! شففکرت... 
 کورسوي امید به این زندگد من باز کردي...

یه کم این طرف و اون طرف و نگاه کرد و چون دختر پامان و پیدا نکرد  دانیال
 گفت:
 ! دخترت و هی  با نمد بینم... فکر مد کردم مهموند براي اون باشه.پامان
 نگاهد به اطرافش کرد و گفت: پامان

جا  نمد یاد دونم ک ته... راسففتشففو بخواي فکر نکنم این مهموند ز نشففسفف
 خوشحالش کرده باشه... آخرین باري که دیدمش توي باغ بود.

خندید. آقاي فارسد نزدین یه میز بزرگ ناهارخوري ایستاده بود و داشت از  و
شت... لمخندي زدم و رو به دانیال  سیند مزه براي خودش یه چیزهاید برمد دا

 گفتم:
 برات چیخس بیارم... مد دونم دلت مد خواد... بذار

 بام بلند شدم... صداي پر نیش و کنایه ي دانیال و از پشت سرم شنیدم: از
 ... تو همیشه خوب مد توند حدس بزند دل من چد مد خواد!آره

سته ستادم... نگاهد به  آه سد ای سمت میز ناهارخوري رفتم. کنار آقاي فار به 
م... متوبه شففدم نیم نگاهد بهم کرد... قلمم محکم ظرف کوچین چیخس کرد

 توي سینه مد زد. آهسته گفتم:
 منو مد دونید؟ مابراي

 این که سرشو بچرخونه نگاهم کرد و خیلد آهسته گفت: بدون
 باید که هستد بمون! همین
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 توي سینه فرو ریخت. نفسم بند اومد. با ناباوري گفتم: قلمم
 چد؟
 گفت: آهسته

 بابات به این خوشه که تو اینجاید... دل
 ! چرا نفس کشیدن یادم رفت؟خدایا
 گفتم: آهسته
 این قدر وضعم اون بیرون خرابه؟ یعند
 فارسد نگاهد پر از دلسوزي بهم کرد و گفت: آقاي
 بیرون چیزهاي خوبد منت رت نیست... اون

 و برداشت و رفت... بشقابش
یخد توي دستمه... رادمان با حالتد مشکوک به دستام مد کنم. ظرف چ نگاهد

نگاهم مد کنه. دانیال ظرف و ازم مد گیره و روي میز مد ذاره... من کد اومدم 
سر بام نشستم؟ دماي دستم چرا این قدر پایین اومده؟ نفس عمیقد کشیدم... 

 چرا فکر مد کردم دنیا براي یه قاتش باید داره؟
خوش خدمتد کرد و براي همه نوشففیدند چند دقیقه یکد از خدمتکارها  بعد

شت  ستم چد کار کنم... رادمانم دا ستم باید با لیوان توي د اورد. من نمد دون
 لیوان و توي دستش مد چرخوند و به ن ر مد رسید توي فکر باشه...

دانیال با اون مردها گرم بود که کم کم معشففوقه هاي بوونشففون سففر مد  سففر
ستند. ش شون مد ن سیدند و کنار صال نمد  ر بو مهموند خیلد بد نمود ولد ا

غذا  یا  ندم و رو گه توي ویال مد مو به ن رم ا تونسففتم ازش ل*ذ*ت بمرم... 
درسففت مد کرد و بارمان طمق عادتش مثش پسففربچه هاي سففه چهار سففاله 



مد کرد بیشتر بهم خوش مد گذشت... یا حداقش اگه آقاي فارسد در  ندشیطو
 این با منو بیرون مد بره...گوشم مد گفت که همین امشب از 

ها دوباره پر شففد... شففروع به بازي با ورق کرده بودند... نمد دونسففتم  لیوان
بازیشون چیه... یه کم سرک کشیدم و نگاه کردم... چون پول وسط مد ذاشتند 

 فهمیدم که از اون تیپ بازي هاید نیست که من بلدم.
 حواس پرتد دانیال و پامان استفاده کردم و دوباره آقاي فارسد رو دید زدم. از

ستاده بود... تو  کنار شکد ای سمون م شب چ سمت بوون با لماس  یه خانوم به ن
همون نگاه اول فهمیدم که زنش نیسفففت... و مابرا وقتد عجیب تر شفففد که 

چشم هام  دستش و دور کمر اون خانوم گذاشت و براي ر*ق*ک وسط رفتند.
 از تعجب چهار تا شده بود...

ها براي بار سففوم پر شففد... دعا مد کردم ظرفیت دانیال باالتر از این  گیالس
شون خیلد هیجان انگیز بود... دخترهاید که دور  شه... ظاهرا بازی حرف ها با
مردها نشففسففته بودند با هیجان مد گفتند و مد خندیدند... این وسففط مند که 

ود... تا اینکه برام مهم نم ولدبه دانیال کرده بودم خیلد تابلو بودم  تقریما پشتم و
دانیال سففیخونکد به کمرم زد و مجمور شففدم به طرفش بچرخم. دانیال رو به 

 رادمان کرد و گفت:
 خواي یه دوري بزند و هواید تازه کند؟ اینجا باغ قشنگد داره ها... مد

ن بهم نگاه کرد... انگار زیاد دوسفففت نگاه معند داري به رادمان کرد. رادما و
 نداشت از اونجا بره... لحن دانیال یه کم دستوري شد:

 دیگه... برو
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 رو به بمع دوستاش کرد و گفت: بعد
 حال بردیا یه کم امشب نامساعده ... راستش

از دخترها که روي دسففته ي ممش و کنار مردي که سففیگار برگ مد کشففید  یکد
 نشسته بود گفت:

 بد ماست... شانس
 خنده ي بلفد کرد. رادمان دوباره نگاهد عجیب بهم کرد... تو دلم گفتم: و

 قدر لفتش مد دي! چه
دانیال کم کم داشت تهدیدآمیز مد شد. رادمان از باش بلند شد و آهسته  نگاه

به سففمت باغ رفت. با چشففم رفتنش و دنمال کردم... دیدم مردي که کنار در 
سته دنمالش رفت... ظاهرا اینجا هم مراقب داشتیم... پامان مد ایستاده بود آه

و چن مد کرد  ردونست؟ مد دونست چند نفر از زیر دست مردي که تصاوی
سه  شون با دانیال توي یه کا ش ست در رفته ند؟ یا چند نفر که بهش اعتماد داره د
سففت؟... نه! پاماند که چشففماش کم کم داشففت سففرخ مد شففد هیچد نمد 

 .دونست..
چهارم بود که گیالس ها پر مد شففد... چرا صففداي خنده هاي دانیال این  بار

قدر داشففت بلند مد شففد؟ ... بارمان چد گفته بود؟... در مورد این که دانیال 
ممکنه انتقام غرور خورد شففده ش و ازم بگیره... پیرهن من یه کم زیادي کوتاه 

سفید و خوش فرمه؟...  ادينمود؟... چرا تا حاال متوبه نشده بودم که پاهام زی
دانیال چرا کم کم داره بهم نزدین مد شففه؟... اصففال از این که دسففتش و دور 
بازوم حلقه کرده خوشففم نمد یاد... چرا وقتد کارت و وسففط میز مد انداخت 
گیالسففش و برمد داشففت و همین طور که از اون زهرماري مد خورد یه نگاه 



ا گفته بود؟... االن چرا فاصله ي من عجیمم به من مد کرد؟... بارمان دیگه چی
و دانیال این قدر کم شفففده؟... یا خدا! تاره داشففتم مد فهمیدم که نگاه هاي 
یال کم کم داره  تازه داشففتم مد فهمیدم که دان رادمان معند نگراند مد داد... 

 م*س*ت مد شه!
 و انداخت دور کمرم و صورتش و نزدین گوشم اورد و گفت: دستش

 ي مثش یه دختر خوب روي دسته ي ممش من بشیند؟نمد یا چرا
ستم شتر از  د شت دانیال بی شده بود تنها مانعد بود که نمد ذا که از آرنج خم 

این بهم بچسففمه... اون قدر بهم نزدین بود که نوک بینیش به الله ي گوشففم 
 بخوره... صداي نحسش و تا به اون لح ه از این فاصله نشنیده بودم:

یاي روي اگه یاط براي خودت  ب بار توي ح ته دو پام بشففیند مد ذارم توي هف
بچرخد... شففایدم بعضففد وقت ها بتوند بري دور دور... چیزي که فکر کنم 

 توي دنیا بیشتر از همه دوستش داري...
 حرک دندونام و بهم فشار دادم و گفتم: از
. .همین با هم بوي گند دهنت و کثیفد ذاتیت و خیلد خوب حس مد کنم. از

 الزم نیست براي این که بیشتر ملتفت بشم بهت بچسمم.
و به سمت صورتم چرخوند. دستم با سرعت نور به حرکت در اومد و  صورتش

بد اراده ي دور گلوش حلقه شففد... خم به ابرو نیورد... انگار که هی  اتفاقد 
 نیفتاده باشه در ادامه ي حرفش گفت:

ت ادامه بدي روزگارت و سففیاه مد اگه به این سففرکشففد و کم محلد ها ولد
 کنم...
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 از دخترها از اون طرف گفت: یکد
موش و گربه بازي رو دوسففت داره... مد بینم باالخره یه دختري رو پیدا  دانیال

 کرده که خوب قاعده ي بازي و بلده...
شم ما اون قدر این بازي آره شم اونا بازي ما موش و گربه بازیه... به چ ... به چ

شنه  ست... از اون بازي هاي کثیفد خ که قاعده ش و هیچکس بز آدما بلد نی
که فقط خودمون از پسففش برمد یایم... نه یه موش... نه یه گربه... غریزه پیش 

ي سیاه آدمها برمد اومد...  نیمهاین بازي ها کم مد یاره... این بازي ها فقط از 
این بازي ها کم مد  اشن تو چشمام حلقه زد... نیمه ي سفید من همیشه پیش

 اورد...
سرم و عقب  دانیال ست  شتر از این نمد تون سرش و بلوتر اورد... گردن من بی

صداي مادرم بهم  شمیه  صداید  سانتد متر... یه  سه  شد  صله مون  شه... فا بک
 گفت:

 شو... بزن تو صورتش... برو سمت در... بلند
من بازي با دانیال و به بازي با بون آدم ها تربیح مد دادم... قلمم محکم  ولد

صله مون فقط  شکم روي گونه م بچکه... فا سینه مد زد... کم مونده بود ا توي 
 دو سانتد متر بود... صداي بارمان و از عمق وبودم شنیدم:

رکاري _ این فقط یه حسففرته... اون آدم باه طلب و مغروریه... مطمئن باش ه
مد کنه که یا تو رو خورد کنه یا به دسففتت بیاره... به دسففت اوردن تو یعند به 
دست اوردن همه ي چیزهاید که حسرتش و مد خورده... وقتد تو رو به دست 
بیاره مد فهمه که این چیزي نیسففت که غرورش و ارضففا کنه... چون اونم مثش 

 نه که کنارت مد زنه...بقیه ي آدم ها نمد تونه گذشته ش و پاک کنه... ای



ستام عرق کرده...  قلمم شده... کم د سانتد متره  صله مون یه  توي دهنمه... فا
 انگار ترانه سرش و دوباره نزدین گوشم اورده و مد گه:

 نماشه خوش قیافه هستش... هرچد
 با خنده داره مد گه: آوا

 شن... ش و نگاه کن! ژن خوبد داره ها... بچه هاتون خوشگش مد قیاقه
ست  اشفکم روي گونه م ریخت... معین سفرش و اون طرف کرده و حاضفر نی

 حتد دانیال و نگاه کنه...
مانم لدون مد  ما نه و توي گ گاه مد ک گش ن به دسفففت  حالتد تحقیرآمیز  با 

 ذارتش...
داره مد لرزه... یه قطره اشن دیگه روي گونه م مد چکه... آره گ*ن*ا*ه  دستام

صورت له  من بزرگ بود... من سیاه و  شم هاي  شین زیر کردم... چ یه زنو با ما
شففده ش هرشففب مهمون خواب و رویام مد شففه... ولد چرا این شففکلد باید 

این طوري  دتاوان بدم؟ من دوست دارم زیر چرخ هاي یه ماشین له بشم... ول
 به خاطر بنسیتم تحقیر نشم...

 و با اون چشم هاي آبد آرومش مد بینم... صداش و مد شنوم: بابام
حد خودش دسففت گش خیلد خوبد خریده... کارش خیلد بیشففتر از آدم  در

 هاید که دستشون به دهنشون مد رسه مد ارزه...
 حاال دیگه فاصله اي نمونده... و

ستد سینه فرو ریخت... د د شونه م خورد. از با پریدم... قلمم توي  یال انروي 
 سریع سرش و عقب کشید...
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همون چشففم هاي آبد خوشففگلش مثش همیشففه مهربون نگاهم کرد... روي  با
سته بود و بدون هی  حرکت و هی  تالشد همه ي نگاه ها رو  ش سته ي ممش ن د

 به خودش مد کشید...
یه نگاه... از پشففت پرده ي لرزون اشففن... از فرشففته ي نجاتم تشففکر مد  با

 کنم...
 با صداي بم و گیراش گفت: رادمان

 یاي با این آهنگ بر*ق*صیم؟ خیلد قشنگه ها... مد
========== 

 دوازدهم فصش
با تعجب نگاهم کرد... کم کم نگاهش رنگ سففرزنش گرفت و بعد...  دانیال

ست ترالن و گرفتم  شید. پوزخندي بهش زدم. د شمامش زبونه ک شم توي چ خ
تم... کم دسففتش یخ کرده بود... سففرش و پایین و به سففمت وسففط سففالن رف

ستادیم...  سالن ای سط  شده. و سرخ  صورتش  شدم که  انداخته بود... متوبه 
 ترالن که گیج به ن ر مد رسید سرش و باال اورد و نگاهد به اطرافش کرد...

 گفت: آهسته
 که بلد نیستم بر*ق*صم... من

 و روي شونه م گذاشتم و گفتم: دستش
 و باي پاي من بذار...پات فقط

ها رو براي  سففرش یانو خیلد  خت. صفففداي گوش نواز پ ندا پایین ا باره  و دو
ر*ق*ک وسففط سففالن اورده بود... خیلد آروم با ترالن مد ر*ق*صففیدم... 
حواسففش به گام هاش نمود... منم توي ر*ق*ک تانگو اسففتاد نمودم. بیشففتر 



شت که دخترعمو سه اومده بودند خاطراتم از تانگو به زماند برمد گ هام از فران
صیدیم... یاد بارمان افتادم که  تويو  سرعمه م با هم تانگو مد ر*ق* سد پ عرو

 یه دفعه از پشت بهمون تنه مد زد و ما رو توي ب*غ*ل هم مد انداخت.
 دقت نگاهد به صورت ترالن کردم. آهسته گفتم: با
 براي چد خجالت مد کشد؟ تو

 بود که خیلد عذاب مد کشه. آهسته گفت: معلوم
 کن... ولش

 یخ کرده ش که توي دستم بود و فشار دادم و گفتم: دست
 اوند نیستد که باید خجالت بکشه... تو
باالي سففر ترالن نگاهد به دانیال کردم که هنوز ورق دسففتش بود ولد بدون  از

ت عصففمانیش توبه به بازي با حرک نگاهمون مد کرد. پوزخندي به صففور
زدم... هرچند که حقش بود به خاطر این دختري که نزدیکم وایسففتاده بود و 

 عین بید مد لرزید یه کتن اساسد بهش بزنم.
سش  ترالن ستم حوا شت.. به روي خودم نیوردم... مد دون شو روي پام گذا پا

باي دیگه سففت. این قدر همدیگه رو نمد شففناختیم که بتونم حرفد بزنم و 
سمت دیگه اي منحرف کنم... ولد اون قدر به هم تعهد داشتیم که  ذهنش و به

 بدم. تشاون کمکم کنه که اعتیاد و کنار بذارم و منم از دست دانیال نجا
تموم شد... ترالن با نگراند نگاهم کرد... یه آهنگ دیگه شروع شد. مد  آهنگ

شمکد به ست نداره پیش دانیال برگرده... چ ستم حاال حاالها دو  ش زدم ودون
 گفتم:
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 یکد قشنگ تره ها! این
 روش لمش نشست. لمخندي

که وسففط سفففالن مد  یه ین بمعیتد  که نزد تاد  به مردي اف عه چشففمم  دف
شقیقه ي زخمد نگاهمون  شم هاي تیره و  صیدند ایستاده بود و با اون چ ر*ق*

 مد کرد... دوست باباي ترالن!
ستم شم ولد تر خوا ست باباش بک سمت دو  سیدم که حال ترالنبحث رو به 

 بدتر از این بشه...
 و پایین انداختم... هی  کاري نمد تونستم بکنم... سرم

 دوم که تموم شد ترالن گفت: آهنگ
سرت رادمان سراغ اون دختره نري دوباره یه بالید  شب  ... مد دوند که اگه ام

 مد یارن! برو... من حالم خوبه.
دقیق به صففورتش کردم. یه کم رنگ پریده به ن ر مد رسففید ولد بهتر  نگاهد

 بود... تونسته بود خودش و پیدا کنه. با این حال گفتم:
 به اونم مد رسیم. حاال
 لمخند کمرنگد زد و گفت: ترالن
 معده دردت خوب نشده... مد خواي بازم سرت بال بیارن؟ هنوز
 باال انداختم و گفتم: شونه

 زي بود که خودم انتخاب کردم... نه اونا!چی این
 دستش و از روي شونه م پایین انداخت و گفت: ترالن

 ...ممنونم



آهسففته به سففمت دانیال رفت. منم دنمالش رفتم. نمد دونسففتم باید چد کار  و
کنم که امنیت ترالن و توي مهموند تضففمین کنم... ترالن با فاصففله از دانیال 

شت چپ ست. دانیال دا ش ستم. دانیال  ن ش چپ نگاهش مد کرد. کنار ترالن ن
 گفت:

 شد؟ از باغ خوشت نیومد؟ چد
 معند داري بهش کردم و گفتم: نگاه
 ! اتفاقا خوب بود که چند دقیقه تنها توي فضاي باز نفسد تازه کنم.چرا

سد رو توي باغ ندیده بودم. ظاهرا متوبه  امیدوار شه که ک شده با بودم متوبه 
 شده بود. رو به ترالن کرد و گفت:

 ! امشب مثش همیشه نیستد ها!باران
 با صداید ضعیم و خشن گفت: ترالن

به خاطر دعوتد که خود اسففتاد شففخصففا ازم کرده بودن اومدم... مد  راسففتش
 دوند که زیاد حالم خوب نمود.

 با حالتد مشکوک به من و ترالن نگاه کرد و گفت: مانپا
 شده که شما دو نفر باهم دیگه ناخوش شدید؟ چد

 چیزي که به ذهنم رسید و گفتم: اولین
 بوراید مسموم شدیم... آخه دست پخت دانیال و امتحان کردیم. یه

ل اشلین خنده ي مهمونا تو فضا پیچید. حتد ترالنم زیر خنده زد. دانی صداي
سابید. لمخندي زدم... حقش بود...  صمانیت دندون هاش و روي هم مد  از ع

 زیادي امشب دور برداشته بود.
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 همین موقع صداید رو از سمت راستم شنیدم: در
 ! مد شه براي من ماشین بگیرید که برم؟بابا
 سمت راست چرخیدم. پامان گفت: به

 بهت خوش نمد گذره؟ چرا؟
شمم شکد تا روي زانو به دختري با ق چ ساده ي م سط افتاد که یه پیرهن  د متو

پوشیده بود. موهاي مجعد و پرپشت قهوه اي تیره ش که تا کمرش مد رسید و 
شکد و  شم هاي خوش حالت م سته ر چ باز دورش ریخته بود. گونه هاي برب

شگش کرده بود. برخالف دختره صورتش و بانمن و خو  ياابروهاي کمونیش 
 ش نکرده بود و لماس آن چناند هم نخوشیده بود. تو دلم گفتم:توي مهموند آرای

 دختر پامان اینه؟ یعند
شم و ابرو به اون دختر  سرم سمت دانیال چرخوندم. دیدم دانیال داره با چ و به 

اشفففاره مد کنه... پس خودش بود! یه کم با دیدن تیپ لماس پوشففیدنش با 
 خوردم. انت ار داشتم طور دیگه اي باشه.

 آهسته گفت: پامان
 دخترم... یه کم دیگه که بگذره مهموند هم تموم مد شه. زشته
چیزي نگفت. آهسففته به سففمت یکد از میزهاي ناهارخوري رفت. یه  دختر

دقیقه ي بعد دانیال با چشففم و ابرو به ظرف چیخس و ترالن اشففاره کرد. متوبه 
 من ورش شدم. رو به ترالن کردم و گفتم:

 مد خوري؟! چیخس باران
 نگاهد به دانیال کرد و به من گفت: ترالن

 بیاري. اگه



 کاسه کوزه مون و بهم ریخت: پامان
 بردیا بان زحمت بکشن؟ چرا

یکد از خدمتکارها رو صفففدا زد. دانیال با اعصفففاب خوردي یه کم دیگه از  و
 نوشیدنیش خورد. ترالن طاقت نیورد و گفت:

 هم بکند دیگه! یه کم رعایت کن.بان امشب باید رانندگد  دانیال
 پوزخندي زد و گفت: دانیال
 ... من بیشتر از این حرفا با دارم.نترس

به ن رم دانیال دیگه با نداشفففت. مطمئن بودم آخرش مجمور مد شففیم  ولد
سین  سالن بیرون بمریمش... با این حال باي تح زیرب*غ*لش و بگیریم و از 

سش به ماموریتش شت که هنوزم حوا بود... هرچند که بعد یه مدت متوبه  دا
میز  رشدم دیگه روي این موضوع هم نمد تونه تمرکز کنه... اکثر کساید که دو

 نشسته بودند م*س*ت شده بودند.
 با خنده ادامه داد: دانیال

 هم نتونستم رانندگد کنم پامان امشب یه اتاق بهمون مد ده. اگه
این همه وقاحت باز مونده بود. در  ترالن که چه عرض کنم! دهن منم از دهن

شد. با  سالن خارج مد  شت از  شمم به دختر پامان افتاد که دا همین موقع چ
 سر به ترالن اشاره کردم که به حیاط بریم. ترالن با تعجب پرسید:

 بیام؟ منم
 شدم بلند حرف بزنم: مجمور

 یه هواید بخوریم. بیا
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 با تحکم اعتراض کرد: دانیال
ودت نمد توند یه با بند بشففد الزم نیسففت باران هم دنمال خودت راه ! خبردیا

 بندازي!
 بام بلند شدم. نگاهد به چشم هاي سرخ دانیال کردم و گفتم: از
 یه آبد به صورتت بزند بد نیست. تو

چپ نگاهش کردم. ترالن که بلند شفففد به سففمت باغ رفتیم. همین که  چپ
 راحتد کشیدیم. ترالن آهسته گفت:پامون و از در بیرون گذاشتیم نفس 

ست  تو ست دارم دانیال و با د سره کن که از اینجا بریم... دو رو خدا کار و یه 
 خود م خفه کنم... حاال این که منم اینجام مشکلد درست نمد کنه؟

 زدم و گفتم: لمخندي
 ...چرا

 تعجب نگاهم کرد. گفتم: با
سر بمین سته... به ن ر مد رسه حوصله ش  ش صندلیه ن ! دختر پامان روي اون 

سمتش... همین طور که داریم آروم راه مد ریم از دانیال و  شه. مد ریم  رفته با
که خواهر و  تابلو کنیم  یه بوري بلوش  ید  با بد مد گیم.  یه کم  مهموند 

شینیم و یه کم  سر یه میز مد  بعد  مد زنیم. حرفبرادریم. بعد دو تاید باهاش 
 چند دقیقه تو بلند شو و به هواي قدم زدن از ما دور شو... باشه؟

 سر تکون داد و گفت: ترالن
 !باشه
زنان به سففمت باید رفتیم که دختر پامان نشففسففته بود. همین که یه کم  قدم

 نزدین شدیم بحث و شروع کردیم.



صال از این ترالن شورش و در اورده. ا شب  شم نمد : دانیال ام ستاش خو دو
 یاد... از استاد انت ار دیگه اي داشتم.

_ صد بار بهت نگفتم که این پسره در حدت نیست؟ با این وضعد که امشب 
 درست کرده آبرومون و برد.

 : نمد دونم چرا امشب این طوري شده!ترالن
 _ بو این مهموند داره خسته م مد کنه.

اینجا... فکر مد کردم بو صففمیمانه تري : دانیال نگفته بود این طوریه ترالن
داشففته باشففه. دنیا هم که تا اومد رفت دنمال اون مردک! فکر کنم دانیال براي 
همین این قدر شفففاکیه... شفففاید براي همین امشفففب این قدر م*ش*ر*و*ب 

 خورد.
یه برادر بزرگ  به عنوان  _ بد خود کارش و توبیح نکن... اگه روي حرف من 

ساب ب شده. به ن رم تر یه کم ح شد. هنوزم دیر ن از مد کردي این طوري نمد 
 بهتره این دوستد مسخره تون و هرچه زودتر تموم کنید.

قدم هاید رو از پشت سرمون شنیدیم. سریع به سمت عقب برگشتیم.  صداي
چشففمم به مرد چهار شففونه اي افتاد که با چهره اي خشففن و بدي بهمون زل 

 اومد. من و ترالن با تعجب به هم نگاه کردیم. زده بود و آروم دنمالمون مد
 پرسید: ترالن

 این یارو چیه؟ چرا دنمالمون مد یاد؟ مابراي
 طرز غیرمنت ره اي دختر پامان گفت: به

 پشت سر اوند که داشتید حرف مد زدیدر حرف نزنید! مراقمه
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سته  و ش صندلد هاي قرمز رنگ ن سمتش چرخیدیم. روي یکد از  خندید. به 
بود. آرنج دست راستش و روي میز گذاشته بود و سرش و به دستش تکیه داده 

 بود. من و ترالن نگاهد بهم کردیم... بازي شروع شده بود.
طور قدم زنان به سففمت میزي که دختر پامان پشففت اون نشففسففته بود  همون

 لمخندي زدم و گفتم:رفتیم. 
 یه نفر دیگه م به بز ما از مهموند ناراضیه... خود صاحب مهموند! ظاهرا
 پامان لمخندي زد و گفت: دختر

 نمد تونم بین دوستاي بابام خوش بگذرونم و خوشحال باشم. من
ساده بود... به بز یه رژ محو آرایش دیگه اي  به صورتش نگاه کردم... چه قدر 

 ن مودبانه گفت:نداشت. ترال
 تونیم بشینیم؟ مد

 یه لمخند دلنشین زد و گفت: دوباره
 .بفرمایید

چهارشففونه کمد از ما فاصففله گرفت ولد هنوز توي میدون دیدم بود. با  مرد
فاصله از ما ایستاده بود و موشکافانه نگاهمون مد کرد. ترالن منت ر نگاهم مد 
صحمت و باز کنم. قمش از این که دهنم و باز  سر  شدم خودم باید  کرد. متوبه 

 کنم دختر پامان گفت:
 مشب ه*و*س کنه این قدر متفاوت باشه؟باعث شده یه آقاید مثش شما ا چد

ست. نگاه متعجب دختر پامان به لماس هایم بود.  لمخندي ش روي لب ترالن ن
 شونه باال انداختم و گفتم:



نمد دیدم که خودم و همرنگ بماعتد کنم که براي یه بار افتخار آشناید  دلیلد
 باهاشون و داشتم.

یز آهسففته لگدي به زیر کفشففش در سففکوت نگاهمون مد کرد. از زیر م ترالن
 زدم. به خودش اومد و گفت:

زیاد تو قید و بند تشففریفات و اینا نیسففت... دانیال هم زیاد توضففیح نداده  بردیا
بود که چه بور باید قراره بریم. چند سال هم ایران نموده و زیاد با بو مهموند 

 هاي اینجا آشنا نیست.
 دلم گفتم: تو

 دختر! آفرین
 روهاش و باال داد و گفت:اب دختر
 ایران زندگد نمد کنید؟ کدوم کشور هستید؟ بدا؟

 باید که توي زندگیم فقط دوبد رو دیده بودم گفتم: از
 ... چند ساله که دوبد زندگد مد کنم.راستش

 پرسید: دختر
 هستید؟ راضد

شتن  به ضد بود؟ از برگ صورتش نگاه کردم. این دختر از زندگد توي خارج را
به ایران چطور؟ خوندن اون صففورت سففاده و بانمن کار سففختد به ن ر نمد 
رسید... مد تونستم از توي صورتش این و بخونم که از چیزي ناراحته... شاید 

داخته بود... که ان مرداز برگشتن به ایران... ولد... به دستمند و گردنمندي نگاه ک
 بدلیجات به سمن کامال ایراند... ن ر این دختر در مورد ایران چد بود؟
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 گفتم: آهسته
... نمد دونم... کارم و دوست دارم... ولد دلمستگد هاي زیادي اینجا راستش

 دارم.
 :پرسید

 تونم بخرسم کارتون چیه؟ مد
 ع نشم. گفتم:دادم خیلد از واقعیت دور نشم که بعدا ضای تربیح

 یکد از بیمارستان ها مهندس شمکه م... و شما؟ توي
 زد و گفت: لمخندي

 زندگد مد کردم... دانشجوي نقاشد بودم. فرانسه
 زدم و گفتم: لمخندي

 برگشتید ایران! پس
 و بهم فشار داد و با سر حرفم و تایید کرد. لماش

د به سففمتمون مد اومد. مرد همین موقع دانیال رو دیدم که با گام هاي بلن در
چهارشففونه براش سففر تکون داد. تعجب مد کردم که چطور هنوز سففرپاسففت. 

 لمخندي تصنعد زد و گفت:
 بان! مد شه بیاي توي سالن؟ همه سراغت و ازم مد گیرن. باران

نگاهد بهم کرد. تربیح مد دادم یه بوري دانیال و دست به سر کنه ولد  ترالن
شدم... ترالن  شون  شد و همراه اون رفت. چند لح ه مات رفتن از باش بلند 
چرا رفت؟ براي ماموریت من؟ سرم و پایین انداختم... حتما از اعتیاد و حال و 

 هواي من ترسیده بود...



تر پامان برگردوندم. از پامان توي نگاه اول خودم اومدم. سرم و به سمت دخ به
شتم. دختر خوبد به  سمت به دخترش این حس و ندا شم نیومده بود ولد ن خو

 ن ر مد رسید.
 :گفت

 کنم زیاد از این آقاي دانیال... درست مد گم؟ ... خوشتون نمد یاد! فکر
 زدم و گفتم: لمخندي

 خوشم نمد یاد. اصال
شد سکوتد شون بینمون برقرار  شد باها سخت مد  . از اون دخترهاید بود که 

 ارتماط برقرار کرد. ادامه دادم:
... مردهاي ایراند یه تعصب خاک روي خواهراشون دارند... فکر نمد راستش

 کنم بتونند خیلد راحت با دوست پسر خواهرشون کنار بیان.
 تکون داد و گفت: سر

دم... دنمال اخالق خاک مردم ي پیش که برگشففتم ایران دنمال همین اوم دفعه
ایران... دنمال باید که روي شرم و حیات اسم بچه مثمت بودن نذارن... باید 
شن... من این  شته با شما مد گید و دا صمد که  که مردهاش همین غیرت و تع

 سنت ها و اخالقیات مردم ایران و دوست داشتم... ولد...
در به دلیش این که چرا این ق و نصفه نیمه گذاشت... پس کم کم داشتیم حرفش

 ناراحت و غمگینه مد رسیدیم. گفتم:
 برگشتن خوشحال نیستیدر نه؟ از
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باره دسففتش و زیر چونه زد. لمخند روي لمش به ن ر مد رسففید به خاطر  دو
صورتش پاک کنه.  سایه ي غم و از  ست  شه با این حال نمد تون رعایت ادب با

 شونه باال انداخت و گفت:
اونجا خیلد چیزها برام غریمه سففت... اونا با این همه تفاوت نمد ... راسففتش

تونند منو از خودشففون بدونند... این غریمد خیلد اذیتم مد کرد... حتما اینو 
مد دونید که کسففد که خارج کشففور و براي زندگد انتخاب مد کنه باید اینو 

یه غریمه  به عنوانکنه که  لبدونه که هی  وقت نمد تونه مثش اونا بشه... باید قمو
اونجا زندگد کنه... هرچند وقت یه بار برمد گشففتم ایران و به خودم مد گفتم 
ستها... برام غریمه ترن... من  شناها... دو قید درس و مد زنم... ولد... اینجا آ

 نه مد تونم مثش فرانسوي ها اونجاید بشم و نه مد تونم این آدمها...
 اي به ویال کرد و ادامه داد: اشاره

تحمش کنم. از زندگد تو ایران راضد نیستم... از زندگد تو فرانسه هم راضد  رو
نیسففتم... پدرم برام خیلد عزیزه ولد نمد تونم باهاش کنار بیام... دوسففتام 
عوض شففدند... دیگه فکر و ذهنشففون مثش دوران راهنماید و دبیرسففتان پاک 

هاید که مد شناختم و پیدا کنم... تنها شدم... دنمال یه نیست... نمد تونم آدم 
با مد گردم که بتونم خودم باشففم... براي همین یه با بند نمد شففم... هد از 
این طرف به اون طرف مد رم... هی  با آروم و قرار ندارم... مد دونید...داستان 

 زندگد من همیشه سفر از غربتد به غربت دیگه بوده...
وت کردم... یاد دوراند افتادم که پشت سر گذاشته بودم... درست لح ه سک یه

قمش از این که سففایه منو به باي یه مجرم با بزنه... دنیاید رو به یاد اوردم که 



توش باید نداشففتم... یاد اون روزها افتادم که همه ي دنیا برام غریب و بیگانه 
 .مبود... خیلد خوب مد تونستم من ورش و بفهم

 ن دادم و گفتم:تکو سر
 فهمم. مد

 باش بلند شد و گفت: از
ید ها...  بمخشفف مه  ها حرف زدن براي غری که پرحرفد کردم... بعضففد وقت 

کساید که هی  ذهنیتد از آدم ندارن آسون تره... شکایت از آشناها رو نمد شه 
 پیش یه دوست و آشنا برد...

 اي به لماسام کرد و گفت: اشاره
یدن این همه تفاوت یاد خودم افتادم... برام بالب بود که این یه لح ه با د فقط

سیدید... منم  شتید ولد کامال با اعتماد به نفس به ن ر مد ر همه با بقیه فرق دا
شد  شتن باعث مد  شه این فرق دا شتم... ولد ... همی شه با همه فرق دا همی

 خودم و کمتر از بقیه بدونم...
 تم:به راهش ادامه بده که گف خواست

نمد کنم دختري که چند سففال خارج کشففور زندگد کنه ولد با دسففتمند و  فکر
 گردنمند ایراند توي مهموند حاضر بشه دلیلد براي خودکم بیند داشته باشه.

و پایین انداخت. لمخندي زد که خوب مد دونسففتم بد اراده سفففت.  سففرش
سته از شده بود... آه سرخ  صورتش  شش زد. یه کم  شت گو م دور موهاش و پ

شففد... نگاهم بهش خیره موند... خیلد سففاده تر و شففاید بهتره بگم... خیلد 
 پاک تر از اوند بود که توقع داشتم.
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ویال نگاه کردم... باید برمد گشتم ... از بام بلند شدم. دستام و توي بیمم  به
کردم و وارد ویال شفففدم. چشففمام و چرخوندم و مهمونا رو از ن ر گذروندم. 

 دیدم که دیگه رسما روي پاي سمزواري نشسته بود... تو دلم گفتم: راضیه رو
 داره از ذوق سکته مد کنه! پیرمرد

زدم. دنمال ترالن گشففتم. پیداش نمد کردم. یه کم نگران شفففدم...  پوزخندي
دانیال اون شب زیادي پررو شده بود. یه کم بلوتر رفتم و وحشت زده دنمالش 
گشفتم. چشفمم به دانیال افتاد که دسفتش و دور کمر یه دختر انداخته بود و در 

 گوشش چیزي مد گفت. نفس راحتد کشیدم. تو دلم گفتم:
 این بور دخترهاست... از لیاقتت
ترالن و یه کم اون ورتر پیدا کردم. داشت براي خودش ول مد چرخید.  باالخره

 به سمتش رفتم. با دیدنم لمخندي زد. بهش که رسیدم گفتم:
 شد؟ دانیال و پیچوندي؟ چد

 زد و گفت: پوزخندي
 نبچه ست... فکر مد کنه اگه بره سمت دخترهاي دیگه مد تونه توبه م خیلد

 و بلب کنه.
 کشید و ادامه داد: آهد
 شه بهم بگد چطور مد تونم با یه آدم رواند و عقده اي درست رفتار کنم؟ مد

 باال انداختم و گفتم: شونه
 خودمم توي این یه مورد موندم... من

 گفت: ترالن
 ... چد شد؟خب



 :گفتم
یه هیچد فت... ولد فکر کنم  قدار دردسففر ... حرف زدیم... خوب پیش ر م

شه همین بوري  ضر  ست که حا شیم... این از اون تیپ دخترهاید نی شته با دا
 توي خیابون با یه پسر این ور اون ور بره.

 شونه باال انداخت و گفت: ترالن
ست که با یه خب سئله اي نی سلما خیلد براش م سال خارج بوده... م ... چند 

 پسر بیرون بره.
 تاي ابروم و باال دادم و گفتم: یه

 گفته که هر دختري که خارج مد ره و برمد گرده باید حتما ول بشه؟ کد
 سر به مهموناید که پشت سرم بودند اشاره کردم و گفتم: با

 نمد بیند این ایرانیا از هرچد خاربیهر خاربد ترن. مگه
 پوزخندي زدم. و

شمم به دختر پامان  سرم سته بود. وقتد و چرخوندم و چ ش شه ن افتاد که یه گو
چشففم تو چشففم شففدیم لمخند زد. منم بد اختیار لمخندش و با لمخند بواب 

 دادم. ترالن با بد قراري گفت:
 کار و یه سره کن دیگه! بعد یه عالمت به دانیال بده که بریم. برو

 و به سمتش برگردوندم و گفتم: سرم
ه موبوداتین؟ وقتد مد خواي بري دخترها رو نمد شففناسففد؟ نمد دوند چ تو

سمتشون مد شن قطب هم نام آهنربا... وقتد مد خواي از دستشون فرار کند 
 مد شن قطب غیرهمنام آهنربا...
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 اخم کرد و گفت: ترالن
 که مد گد پسرها نیستند؟ ایند
 و باال گرفتم و محکم گفتم: سرم

باید پیش بري... باید یه ! دارم در مورد دخترها حرف مد زنم... یواش یواش نه
کوچولو باهاشون حرف بزند... بعد یه کم ازشون فاصله بگیري و فرصت بدي 
که به حرفات فکر کنند... بعد اون فرصت کوچین باید هد بلوي چشمشون 
رژه بري و دقیق بررسد کند و بمیند چطوري نگاهت مد کنند... اون وقت مد 

دوباره یه کم مد ري پیشففشففون و  فهمد نتیجه ي فکر کردناشففون چیه... بعد
باهاشففون حرف مد زند... نماید بري از همون اول یه بند همه ي حرف ها رو 
شت  شکلد رفتار کنه تو ازش خو سر با تو این  بزند... آخه خدا وکیلد اگه یه پ

 مد یاد؟ نه! مد خوام بدونم خوشت مد یاد؟
 با حالت مسخره اي برام دست زد و گفت: ترالن
 . خوب بلدي.....آفرین
 کردم و سرم و با تاسم تکون دادم. ترالن چشماش و تنگ کرد و گفت: پوفد
 سال براشون کار مد کردي؟ حرفه اي شدي! چند
 و به سمتش برگردوندم و گفتم: سرم

 اي بودم... بازنشسته شده بودم. حرفه
 نگاهد به پشت سرم کرد و گفت: ترالن

 .. من مد رم خودم و بین بمعیت گم و گور کنم...اوه! دانیال داره مد یاد. اوه
 گفتم: زیرلب

 همنام آهن ربا... قطمد



چیزي نگفت و به سففرعت ازم دور شففد. کمتر از یه دقیقه ي بعد دسففت  ترالن
 دانیال روي شونه م خورد. گفت:

این که یادت رفته برنامه ي امشفففب چد بود! قرار بود با دختر پامان گرم  مثش
 ترالن!بگیري نه 

 نگاه بدي به صورتم کرد. دست زیر چونه م زد و گفت: و
خاطر رحم و شفقت من یه خورده از این خوشگلیت برات مونده که دخترها  به

 دورت و بگیرن... فهمیدي؟
 دلم گفتم: تو

 و شفقت؟! یا ترس از خراب کردن یه ماموریت؟ رحم
 پرسید: دانیال

 االن مرتمم؟ من
شفته شده  نگاهد شده بود. موهاش یه کم آ به گره کراواتش کردم که یه کم کج 

 بود. با تیزبیند مد شد باي رژ قرمز روي لمه ي کت و گردنش و دید.
 هاي کتش و بهم نزدین کردم و با لمخند گفتم: لمه
 مرتمد! آره

سمت پامان رفت. از این همه اعتماد به نفس خند دانیال  هبا اعتماد به نفس به 
 م مد گرفت.

صندلد نشستم و دنمال دختر پامان گشتم. نزدین یکد از میزها ایستاده  روي
صیدند و نگاه مد کرد... هیچکس و  سالن مد ر*ق* سط  ساید که و بود و ک

 توي مهموند ندیدم که به اندازه ي این دختر احساس تنهاید بکنه...
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 سمتش رفتم و گفتم: به
 ر رفته...حوصله ي صاحب مهموند هم س پس

 و گفت: خندید
 ... هیچد رو بیشتر از این دوست ندارم که یه ماشین بگیرم و برم خونه.آره

 باال انداختم و گفتم: شونه
که ماشففین ندارم ... اگه نه هم شففما رو مد رسففوندم هم خودم مد رفتم  حیم
 خونه.

شمم شده بود. آهسته به طرف  چ صحمت کردن با پامان  به دانیال افتاد که گرم 
 ما مد اومدند. سرم و به سمتش چرخوندم و گفتم:

 من اسم شما رو نمد دونم... راستش
 زد و گفت: لمخندي

 هستم. آتوسا
 لمخند زدم و گفتم: منم

 هستم... خوشمختم. بردیا
سففیدند. پامان اشففاره کرد که سففر میزي همین موقع دانیال و پامان به ما ر در

 بشینیم که کنارش ایستاده بودیم. دانیال زیرلب ازم پرسید:
 این دختره کجا غیب شد؟ پس

شو تکون مد داد. با  ترالن صمد پا سته بود و با حالتد ع ش شه ن و دیدم که یه گو
 سر ترالن و نشون دانیال دادم. دانیال گفت:

 یکد رو مد گم. اون



شونه باال باید  به نگاه کردم که چند دقیقه ي پیش دیده بودمش... اونجا نمود. 
سم تکون داد.  شونه ي تا سري به ن انداختم و اظهار بد اطالعد کردم. دانیال 

 رو به پامان کرد و گفت:
یا رو کنترل راسففتش گه نمد تونم دن گه بریم... دی ما دی که  ... فکر کنم بهتره 

شب یه کم  ستم کنم... بارانم که ام شده... ولد مد خوا رفتارش عجیب غریب 
 دعوتتون کنم که براي هفته ي بعد بیاید خونه ي من...

 دستد به سرش کشید و گفت: پامان
 ي بعد... هرچه قدر فکر مد کنم برنامه مو یادم نمد یاد. هفته

سا سرش و پایین  آتو ست با ناراحتد  که دید حال و احوال باباش زیاد خوش نی
انداخت. دانیال هم متوبه شففد که پامان توي موقعیتد نیسففت که بوابد بده. 

 براي همین دستد به شونه ش زد و گفت:
 زنگ مد زنم و هماهنگ مد کنم... بهتون

 رو آتوسا کرد و گفت: بعد
 هم حتما تشریم بیارید... باران خوشحال مد شه بمینتتون. شما

سففر بهم اشففاره کرد که بلند شففم. با آتوسففا و پامان خداحاف د کردیم. من  با
 دنمال ترالن رفتم و دانیال رفت تا راضیه رو پیدا کنه.

 ترالن فهمید که داریم مد ریم از خوشحالد از با پرید و گفت: وقتد
 زود م*س*تجاب شد.خدا! دعام چه  واي
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راحتد کشید و دنمالم راه افتاد. یکد از خدمتکارها مانتو و شالش و اورد.  نفس
ست باباش مد گرده...  شدم که دنمال دو شت و متوبه  لح ه ي آخر ترالن برگ
 یه امید خاصد توي چشماش بود که باعث شد دلم براش بسوزه. آهسته گفتم:

 ... بیا بریم...ترالن
ن انداخت. دسففت توي بیب مانتوش کرد و بلوتر از من به راه و پایی سففرش

افتاد. دانیال و راضیه هم سر رسیدند. راضیه خوشحال و شاد به ن ر مد رسید. 
 برعکس دانیال که اخماش توي هم بود.

به میزي کردم که چند دقیقه ي پیش سففرش  قمش از رفتن برگشففتم و نگاهد 
چونه زده بود و با لمخندي محزون نگاهم نشسته بودم. آتوسا دوباره دست زیر 

 مد کرد. بهش لمخند زدم و تو دلم گفتم:
 یه خداحاف د نیست... این یه شروعه... این

سردرد مد مرد. معلوم نمود چطور هنوز مد تونه رانندگد کنه.  دانیال شت از  دا
 راضیه با خنده گفت:

 خرخره خوردي ها! تا
 صداید نچندان آهسته گفتم: با

 دیگه گیرش نیاد. ترسید
 با عصمانیت گفت: دانیال

 ... ولد کر نیستم... م*س*تم
 زدم... با بداخالقد گفت: پوزخندي

ضیه شدي؟ بهت را شمم دور  شب؟ براي چد از بلوي چ ! چد کار کردي ام
 گفته بودم که توي محدوده ي دیدم باشد.



 با خنده و عشوه ي حال بهم زند گفت: راضیه
 ي خشن و خالد که نمد شد ازش شماره بگیرم.بور همین

 دلم گفتم: تو
 !چندش

 یه دفعه سر حال اومد و گفت: دانیال
 شماره گرفتد؟ ازش

 خندید و گفت: راضیه
 از اون! دعوتم کرد که برم خونه ش. بهتر

 آهد کشید و گفت: دانیال
 باالخره یه چیزي امشب درست از آب در اومد! پس
 از توي آینه نگاهد بهم کرد و گفت: بعد

 با آتوسا ارتماط برقرار کند؟ تونستد
 تکون دادم و گفتم: سر

 شروع خوب بود. براي
 به پیشونیش کشید و گفت: دستد
صمیمد تر خوبه سا  سعد کن اونجا با آتو ... دعوتش مد کنیم خونه ي من... 
 بشد.

 رو به ترالن کرد و گفت: بعد
 رسیم به تو! مد

 عصمانیت صداش و باال برد و گفت: با
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گه که امشفففب  م چه غلطد بود  نار من بم نخوري! این  به تو نگفتم از ک من 
 کردي؟ همه فکر کردند با هم مشکش داریم...

 با بد حوصلگد گفت: ترالن
شه... گفته بودي نقش دوست  فکر شته با صد دا نمد کنم نقش من اهمیت خا

 دخترت و بازي کنم... نه کسد که عاشق چشم و ابروته.
 با کالفگد سري تکون داد و گفت: دانیال

ست شیند.  دو ست که بیاي کنار طرف ب سد بودن فقط معنیش این نی دختر ک
 مد گم! خیلد کارهاي دیگه هم باید بکند... مد فهمد که چد

روش و برگردوند. سففعد کردم فکرش و بخونم ولد... این بار نتونسففتم  ترالن
یده اي نمود ولد... براي  گذره... ترالن دختر پیچ بفهمم تو دلش چد مد 

 فهمیدن یه سري دردها باید یه زن بود...
****** 
****** 

 _ بلند کن اون هیکلت و! کلد کار داریم.
شمام ستم و غلتد  و باز کردم. نور چ سریع ب شمام و  شمم و زد. چ قرمز اتاق چ

 زدم. صداي خش دار و آشناي بارمان و شنیدم:
 که آدم با صداي دل انگیز دانیال از خواب بلند شه چه روزي مد شه! روزي

شمام ستاده بود و با اخم و تخم  چ سرم وای شمر باالي  و باز کردم. دانیال مثش 
 چوب در تکیه داد بود و سیگار مد کشید.نگاهم مد کرد. بارمان به چهار

 دستم و گرفت از با بلندم کرد. با صداید گرفته گفتم: دانیال
 خمر شده؟ چه



 بسته اي رو روي پام انداخت و گفت: دانیال
 ريیس خودش شخصا برات فرستاده! اینو

وي تبسته ي م*س*تطیلد و نازکد که روي پام افتاده بود نگاه کردم. بسته رو  به
 دستم زیر و رو کردم ولد بازش نکردم. دانیال گفت:

 به کارهاید که با کامخیوتر مد کند باشه... حواست
 بسته اشاره کرد و گفت: به

روزهاید که ابازه ي استفاده ازش و داري خود ريیس شخصا مانیتورت و  توي
 نگاه مد کنه آقاي مهندس شمکه!

 ت:به نشونه ي تاسم تکون داد و گف سري
شتماه مد کنه که به همچین مار خوش خط و خالد  هرچند که به ن ر من داره ا

 اعتماد مد کنه.
 به بارمان کرد و گفت: رو

 هدا مد یاد اینجا که راضیه رو براي قرارش آماده کنه. کمکش کن ... امشب
بعد از اتاق خارج شد. منت ر موندم تا صداي بسته شدن در ویال رو بشنوم.  و

 رو به بارمان کردم و با ناباوري گفتم:بعد 
 نمد شه... اینجا اینترنت دارید و تا حاال به من نگفته بودي؟! باورم

با سففر بواب مثمت داد و پکد به سففیگارش زد. از با پریدم. بارمان  بارمان
سریع به سمتم اومد. با دست به قفسه ي سینه م زد و منو روي تخت انداخت. 

 گفت:
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باي خوش اخالقمون  مثال با به  هان؟ مد خواي  کار کند؟..  مد خواي چد 
عادي  که زندگد  ته  یادت رف چن کند؟ تو  یا وال فیسففموکت و  یش بزند  ایم

 نداري؟ عادت رفته که مجرمد؟
 عصمانیت گفتم: با

 داري مد گد قراره تا آخر عمر همین با بمونم؟ یعند
 گفت: بارمان
باش... بیرون رفتن از اینجا مهم نیست... کد بیرون رفتن مهم تره... اگه  صمور

که  ته... مد دونم  به ي دار منت ر بذاري فقط چو با بیرون  پاتو از این  االن 
یا بمینمت اول از همه  باور کن اگه دور و بر کامخیوتر رو زمانش مد رسفففه... 

شکنم... مانیتور این کامخیو شه. فکر نکنه ترخودم قلم پاتو و مد   م چن مد 
 همین طوري به حال خودمون ولمون کردند.

 اي به بسته کرد و گفت: اشاره
 کن بمینم بریان چیه؟.. هرچند که حدس مد زنم چه خمر باشه. بازش
رو باز کردم. یه پوشففه ي آبد رنگ توي بسففته بود. بارمان ن  نچد کرد و  بسففته
 گفت:
 در اومد... تینا! کارت
 از کردم و پرسیدم:رو ب پوشه

 دختره؟ همون
شده  بارمان ست. مشغول خوندن متن تایپ  ش هومد کرد و کنارم روي تخت ن

ستور العمشر  سموکر کلد د شدم... یه یاهو آي دير یه اکانت فی شه  ي توي پو



شم هاي بارمان نگاه کردم.  سرم و بلند کردم و به چ شون...  یه خروار خط و ن
 پرسیدم:

 کار و انجام بدم؟بدا باید این  من
 دوباره هومد کرد و گفت: بارمان
صال دلت نمد خواد  نگران نماش... بعدش همه چد اون قدر بهم مد ریزه که ا

 از این با بري.
 :پرسیدم

 ت چیه؟ نقشه
 پوزخندي زد و گفت: بارمان
مد شففه هیچد تو مغزم نیسففت؟ نمد خوام بهت بگم این کار و خراب  باورت

کن... چون بونت گروي این کاره... نمد خوام هم بگم این کار و انجام بده... 
 چون بون خیلد ها به خطر مد افته.

 به متن کردم و گفتم: نگاهد
 دختره چد کاره ست؟ باباي

 گفت: بارمان
 اسلحه... قاچاقچد

 گفتم:ناباوري  با
 چطوري این قدر خونسرد اینجا نشستد؟ تو

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت: بارمان
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پشتن بزنم خوشحال مد شد؟ چد کار مد تونم بکنم؟ یه دقیقه... فقط  برات
یه دقیقه فکر کن و بمین اصففال کاري وبود داره که ما بتونیم انجام بدیم؟ یه راه 

 حش بده.
 رفتم... واقعا هم عجب روزي بود!مد گفت. سرم و بین دستام گ راست
با سرعت به کار افتاده بود... میش عجیمد براي سرکشد کردن داشتم... به  مغزم

شون  سته  سلیم این خوا ستم که در نهایت ت عاقمتش فکر نمد کردم... مد دون
 نمد شم.

****** 
 با کالفگد گفت: بارمان

 شه توام یه ن ري در مورد لماس راضیه بدي؟ نمد
 گفتم: زیرلب
 بوري هم پررو و آویزونه... نمد خوام بهش رو بدم! همین
 داشت با صداي بلند با هدا بر و بحث مد کرد. راضیه

 : این لماس و بذار براي یه شب دیگه.هدا
 : خودم بهتر شاهرخ و مد شناسم.راضیه

 : بهترین لماس و نگه دار براي آخرین شب.هدا
ضیه شمرا شکش  ست... برید یه لماس بهترین از این برام پیدا : این دیگه م اها

 کنید که اون شب بخوشم.
 در اتاق و باز کرد و بیرون اومد. خیلد محکم گفت: راضیه

 امشب همینو مد پوشم. من



پیرهن دکلته تا باالي زانو به رنگ قرمز بیغ پوشففیده بود. دهن من و بارمان  یه
یا  اون طرف از خنده روده بر شفففده بود. از تعجب باز موند. نمد دونم چرا رو

هدا عصماند و برافروخته پشت سر راضیه ایستاده بود. کاوه از آشخزخونه بیرون 
 اومد و به راضیه زل زد.

 داد زد: هدا
مد خواي پیرمرد و امشففب قمضففه روح کند؟ پیرمرده! مد فهمد؟ پیره!  دختر

 قلمش مد گیره یهو همچین چیزي و بلوش بمینه!
 به لماس راضیه اشاره کرد و گفت: بارمان

 این لماس و بمینه از شدت ذوق و شوق سکته مد کنه؟ یعند
 که متوبه من ور بارمان نشده بود گفت: هدا

 چد؟
 گفت: بارمان
 و بخوش! همین خوبه! همین
کنان سففر تکون دادم و به سففمت پله ها رفتم. هدا هنوز داشففت در مورد  خنده

فت. راضففیه هم با حرف بارمان شففیر شففده بود و دیگه اهمیت این لماس مد گ
 کوتاه نمد اومد.

پله ها که رسیدیم چشمم به ترالن افتاد که روي باالترین پله نشسته بود.  باالي
 با دیدن صورت گرفته ش پرسیدم:

 چیه؟
 باال انداخت و گفت: شونه
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 ...هیچد
کردم... این چش باش بلند شد و به سمت اتاقش رفت. با تعجب نگاهش  از

 بود؟
 باش متوقم شد. به سمتم برگشت و گفت: سر
 چیزي ازت بخرسم باز بهم فضول نمد گد؟ یه
 تعجب گفتم: با

 ... شاید گفتم.بخرس
 گفت: آهسته

 شاهرخ سمزواري چد کاره ست؟ این
 اون صدام و پایین اوردم و گفتم: مثش

 کله گنده هاي قاچاق کاال! از
 :پرسید

 کارش دارند؟ چد
 باال انداختم و گفتم: شونه

 خوان بکشنش... مد
 تعجب پرسید: با

 چد؟ مابرا رو تعریم کن دیگه! براي
 حرف هاید که دیروز بارمان در این زمینه بهم زده بود افتادم و گفتم: یاد
صد باهاش دارند. یکد از رقیماش پول خوبد  یه شخ ساب  بوراید خورده ح

یا به بارمان گفته بود چند سفففال قمش محموله ي مواد  داده که بکشففنش... رو



همین باند رو هم لو داده بود و بدبوري به ريیس ضرر رسونده بود. این شد که 
 هم به خاطر انتقام هم پول مد خوان بفرستنش سینه ي قمرستون.

 تکون داد و گفت: سري
 دوستاي پامان به ن ر مد رسید... اگه بمیره پامان شاکد نمد شه؟ از

 باال انداختم و گفتم: شونه
مد گفت پامان فقط محض چاپلوسففد به اون مردک چسففمیده... حاال  بارمان

 براي چد مد خواي اینا رو بدوند؟
 :گفت

شته بارمان شاید یه  مد گفت باید از همه چیز اطالعات دا شم ... مد گفت  با
 روز همین اطالعات بشه راه نجاتم.

لح ه مکث کردم... پس براي همین سففاکت مونده بود که سففر فرصففت با  یه
 دست پر فرار کنه؟ مسلما مابرا به همین سادگد ها نمود.

 به دور و برم کردم. رویا هنوز پایین بود. به ترالن گفتم: نگاهد
 کسد از پله ها باال اومد خمرم کن!باشه... هر وقت  حواست

سففرعت وارد اتاق رویا و ترالن شففدم. موس کامخیوتر رویا رو تکون دادم. یه  به
 لح ه به تصویر مانیتور نگاه کردم. ترالن آهسته گفت:

 چد کار مد کند؟ داري
 :گفتم
 اطالعات نمد خواستد؟ مگه
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ست دقیقه بود که در حال پردازش اطالعات  شواهد شون مد داد کامخیوتر بی ن
 بود... عددها توي سه تا ستون به سرعت عوض مد شدند... تو دلم گفتم:

آدم بیکاري بیست دقیقه پشت مانیتور مد شینه و اینو چن مد کنه؟ مد  کدوم
 یاد ده دقیقه ي دیگه نتیجه شو مد بینه دیگه...

 م. ترالن گفت:و به دریا زد دل
 فهمه به کامخیوترش دست زدي. مد

 از یه دقیقه دست از کنکاش کامخیوتر برداشتم و گفتم: کمتر
 نکردم که بفهمه. کاري

داشتم یه سري به برنامه هاي کامخیوتر بزنم ولد به ن رم خیلد تابلو مد  دوست
 شد. براي همین از اتاق بیرون اومدم. ترالن دنمالم راه افتاد و گفت:

 کار کردي؟ چد
 به حفظ کردن اطالعاتد که برداشته بودم کردم و گفتم: شروع
 ...هیچد
العات و توي مغزم مرور کردم. با سففوء ظن نگاهم کرد... یه بار دیگه اط ترالن

سخرده بودم که توي  سورد به ذهنم  شغلم اون قدر اطالعات و کد و پ به خاطر 
 این کار مهارت پیدا کرده بودم. خیلد زود همه چیز ملکه ي ذهنم شد.

 هنوز داشت با تعجب نگاهم مد کرد. ترالن
 فت:اومد و گ از اتاق بیرون بره... ولد منصرف شد و ایستاد. به سمتم خواست

با مرگ  یه مدي؟ ...  نار او هاش ک با چه بوري  چیزي بگم... راسففتش... 
 صدف...



بوابد ندادم. تو سففکوت به صففداي ضففعیم بر و بحثد که از طمقه ي  اولش
 پایین مد اومد گوش دادم. آهسته گفتم:

نیومدم... هی  وقت نیومدم... شفففاید براي همین هی  بوري نمد تونم  کنار
 خودم و راضد کنم که باهاشون همکاري کنم.

 گفت: ترالن
 بعدش چه بوري راضد شدي که باهاشون همکاري کند؟ پس

 تکون دادم و گفتم: سري
باهاشففون همکاري نکردم... همه چد رو تموم کردم. بهشففون گفتم که  دیگه

سففمشففون رو هم نمد یارم ولد اونا از چیزهاید که من مد دونسففتم مد دیگه ا
ترسیدند... موندم توي خونه ... مامانم قرک اعصاب مد خورد و کارش گریه 
کردن بود... طاقت دوري بارمان و نداشففت. بابام هم که آدمد نمود که سففراغ 

 ت هايبارمان بره و از خر شففیطون پایین بیارتش... این وسففط آرمان و شففیطن
به رویمون آدم  دوره ي نوبوونیش هم قوز باال قوز شفففده بود. همسفففایه ي رو
شت پنجره مد گذروند. بدون این که مراعات  صم عمرش و پ ضولد بود و ن ف

ک یه روز  که  فت  نه بهش گ مان منو بک ما خونه نمودیم  هحال و احوال خراب 
. لماس هاي آرمان دوست دخترش و اورده خونه... مامانم داشت دق مد کرد..

آرمان بوي سیگار مد داد... شب ها تا صمح پاي تلفن بود. مامانم همه ش مد 
گفت که آرمان داره راه کج من و بارمان و مد ره... مد گفت حتما پول حروم 
وارد مالمون شففده که همه ي بچه هاش دارن از راه منحرف مد شففن... روز به 

شد. منم  شتر از قمش خورد مد  صابش بی شدار روز اع براي این که به آرمان ه
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بدم که مراقب مامان باشه و یه کم مراعات کنه سر صحمت رو باهاش باز کردم 
 و ازش در مورد دوست دخترش پرسیدم.

 روي زمین نشست. ادامه دادم: ترالن
گفت اسففمش غزله... باهم توي مهموند آشففنا شففده بودند... تا اون موقع  مد

ستم که آرمان م صال نمد دون ضیه بدیه... ا هموند و اینا هم مد ره. فهمیدم ق
 مد دوند...

 زدم و گفتم: پوزخندي
شتم مد کردم ولد به برادر  من ست دا از اون برادرها بودم که خودم هرکاري دو

کوچیکم سففخت مد گرفتم... از اون برادر بزرگ هاي حال بهم زن! خودم این 
نیسفففت. با این حال یه کم راه و تا آخر رفته بودم و مد دونسففتم تهش هیچد 

ست به خرج دادم و چیزي به آرمان نگفتم که اگه بعدا ه سئله اي پیش مسیا  م
اومد بیاد پیشم و با من قضیه رو در میون بذاره... ولد خیلد فرصت پیدا نکردم 

 که نگران این چیزها باشم... دوباره سر و کله ي سایه پیدا شد.
سففرم و به دیوار تکیه دادم و سففکوت کردم... به یاد اوردن اون روز یه لح ه  با

 ادامه دادم:
هشدار داد... بهم گفت که برگردم سر کارم... بهم گفت که اوضاع بدتر از  بهم

اونیه که فکرش و مد کنم. گفت فقط با مرگ مد تونم از این کار بدا بشففم... 
 تهدیدم کرد... بدي نگرفتم... زندگیم و به باد داد...

 تاریکد پیش چشمم ظاهر شد... گفتم:اي از  هاله
شب خونه بودم که یه دختري به خط اتاقم زنگ زد... از صداهاید که از اون  یه

ور خط مد اومد معلوم بود که وسففط یه مهمونیه... بهم گفت اسففمش غزله... 



شده... خیلد ترسیدم.  سریع خودم و برسونم... گفت حال آرمان بد  گفت که 
صداي دختره معلوم سریع  از  شه.  ضه روح مد  بام بلند شدم  ازبود که داره قم

و به بارمان زنگ زدم. آدرسد که غزل داده بود و دادم. به سمت باید رفتیم که 
 ظاهرا یه مهموند بود...

تاریکد هاله اي از نور قرمز و آبد رو مد دیدم که بهم چشففمن مد زد...  توي
شب خون توي رگم یخ  شد... یه بار دیگه مثش اون  شرده  ساس کردم قلمم ف اح

 زد... حس کردم بغض گلوم و گرفت... گفتم:
شیدم  مهموند سرک مد ک شلوغ پلوغ بود... هرچه قدر این طرف و اون طرف 

مد ر*ق*صففیدند و باال و پایین مد پریدند نمد کسففد رو بز بمعیتد که 
دیدم... یه لح ه سرم و چرخوندم... از دور... بین اون دود... بین نورهاي قرمز 
و آبد ر*ق*ک نورها ... مردي رو دیدم که دو دسففتد توي سففرش مد زد... 
پسففري رو دیدم که بلوي پاش روي زمین افتاده بود... بارمان خیلد دیر باالي 

 ن رسیده بود... تموم کرده بود...سر آرما
و بستم... همه با برام سیاه شد... سیاه ... سیاه ِ سیاه... توي سیاهد  چشمام

گم شففدم... سففرم گیج مد رفت... قلمم محکم توي سففینه مد زد... توي اون 
سیاهد  ستام مد لرزید... کم کم رگه هاي قرمز توي  شده بود... د سردم  گرما 

خشففن شففده  هنمها من و از سففیاهد نجات دادند... د ظاهر شففد... اون رگه
بود... لرزش دستم به بازوهام رسید... کم دستم دیگه از شدت سردي حس 
نداشت... قلمم محکم به قفسه ي سینه م مد زد... دنیا توي همون سیاهد دور 
سیاهد کمرنگ  شدند...  ضافه  سرم مد چرخید... کم کم رگه هاي آبد هم ا

http://www.roman4u.ir/


رو دیدم که باال و پایین مد پریدند... دخترهاید که با دو تا شفففد... آدم هاید 
سته بودند و  ش سه چهار تا دختر ن سرهاید که بین  صیدند... پ سر مد ر*ق* پ
سففیگاري مد کشففیدند... دخترهاید که به دیوار تکیه داده بودند و با تعجب به 

سای صیدند نگاه مد کردند... ک سط مد ر*ق* ساید که با بد خیالد اون و  دک
موزین باال و پایین مد  ربکه چشففماشففون و بسففته بودند و با صففداي ضفف

پریدند... صففداي بلند موزین زمین زیر پام و مد لرزوند... لرزش بازوهام به 
شففونه هام رسففید... قفسفففه ي سففینه م زیر ضففربه هاي بد امون قلمم بود. 

 چرخیدم...
د دورتر از آدم به چند نفر خورد که روي زمین نشففسففته بودند... خیل چشففمم

هاي بد خیالد که فقط مد ر*ق*صففیدند و من و نمد دیدند... به سففمت اون 
آدم ها رفتم... دو زانو روي زمین نشففسففته بودند... چشففمم به پسففري بود که 
پشتش بهم بود... پاهام مد لرزید... نمد تونستم بلوتر برم... دست هاي پسر 

ش زد... با زانو زمین خوردم... و دیدم که باال رفت... دو دسفتد توي سفر خود
شده  سنگین  سرم  سرایت کرد...  شد... لرزش به همه ي بدنم  قلمم هزار تیکه 
سر  ست هاش محکم توي  سر یه بار دیگه باال رفت... با د ست هاي پ بود... د

نمد تونسفت وزنش و  ردنمخودش زد... سفرم عین یه وزنه شفده بود... دیگه گ
دید شففد... با سففر زمین اومدم... رگه هاي قرمز تحمش کنه... رگه هاي آبد ناپ

 محو شد... فقط سیاهد بود... سیاه... سیاه ِ سیاه...
 دستش و روي شونه م گذاشت... صداشو شنیدم: ترالن

 ... حالت خوبه؟رادمان
 عمیقد کشیدم... بغض توي گلوم و پایین دادم و گفتم: نفس



 و کشتن... برادرم
بازوم و گرفت و با ناباوري نگاهم کرد... چشماش از تعجب گشاد شده  ترالن

 بود... رنگش پریده بود... قلمم محکم توي سینه مد زد. ترالن گفت:
 ... آرمانو؟برادرت

تاد... بین اون  نفس تاریکد ایسفف مان بین اون  یه لح ه ز یدم.  عمیقد کشفف
.. همون وقتد که سیاهد... همون موقعد که صداي ضجه هاي غزل بلند شد.

 یه نفر توي صورتم آب پاشید و واقعیت مرگ برادرم و توي سرم کوبید...
 دادم: ادامه
ند...  غزل نداخت باال مد ا که توي مهموند قرک  که چند وقتد بود  مد گفت 

آرمان بار اولش نمود که اون طور توي ب*غ*ل بارمان سففنگ کپ کنه... غزل 
شون ق شب یه دختري به رک فروخته... خیلد ارزون... دختري مد گفت اون 

ردیم ک شکه براي اولین و آخرین بار دیدنش... رد دختره رو زدیم... وقتد پیدا
 فهمیدیم سایه باهامون چد کار کرده...

یه لح ه صحنه اي از گذشته اي نه چندان دور بلوي چشمم اومد... بارمان  و
 توي چشماي سایه زل زد و گفت:

 به خاطر آرمان. اینم
 کرد... بسد سایه روي زمین افتاد... شلین

 نفس عمیق دیگه... گفتم: یه
وسففط یکد از ماموریت هاش بود... چند نفر که پسففت داشففتند و مد  بارمان

ساکتمون کردند... و بدتر از اون... نابودمون کردند...  شناختیم... این طوري 
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شکد قا سد آرمان و توي پز سرش زد... حالت مامانم وقتد ب نوند دید کال به 
 بنون بهش دست داد... دیگه هی  وقت مثش قملش نشد...

گاه پر از ترحمش و  ترالن خت... بهتر... مجمور نمودم ن ندا پایین ا سففرش و 
 تحمش کنم... ادامه دادم:

شده...  به شتم بفهمه که مامان این طوري  ست ندا بارمان چیزي نگفتم... دو
ستم دیر یا زود مد فهمه ... منت ر بودم که هرلح ه برگرده خونه... اون  مد دون

وقت مد تونسففتیم فکرامون و روي هم بریزیم و یه کاري کنیم... سففایه هم از 
به حرفش گوش  گه  که ا یدمون مد کرد  هد تب ت یه ي  نکنیماون طرف مر بق

شده  شن  ضاي خانواده مون و هدف قرار مد ده... دیگه مثش روز برامون رو اع
که سففایه یه قرک دسففتکاري شففده با دز باال به آرمان داده بود... ولد...  بود

بارمان نیومد... کم کم دیگه از سایه هم خمري نشد... رفتم سراغ رضا... رضا 
 ...تهگفت که بارمان بساطش و بمع کرده و رف

 تلخد زدم و گفتم: لمخندي
صانه ک به شون خال ار کنه... در عوض اونا سایه قول داده بود که تا آخر عمر برا

له رو قمول کرده  عام نا هم این م ند... او خانواده مون و خط بکشفف دور من و 
بودند... براي کارشففون فقط به یه نیمه از دوقلوهاي رحیمد احتیاج داشففتند... 
یه بار دیگه بارمان شففد حامد من... مثش یه برادر بزرگ تر واقعد... در عوض 

 .زندگد خودش بهم زندگد داد..
 تو چشمم حلقه زد. گفتم: اشن
که زندگیم  کاري ند  تا عمر دارم نمد تونم بمران کنم... هرچ که  رو برام کرد 

سامان  سته براي بابا و  شک ست و پا  شدم مابرا رو د شد... مجمور  سخت 



بگم... و خب... همه منو مقصر مد دونستند... من در واقع از زندگیشون طرد 
سامان به ضد وقت ها  شده بودم... لطم  شینش و بع من در حدي بود که ما

ندگد  نه ز بذاره توي اون خو که  حد بود  با در این  با بده... لطم  بهم قرض 
ستم مد  سئله اي نمود... مد دون کنم... این که خرج و مخاربم و نمد دادند م
ترسند... مد ترسیدند دوباره راهم کج بشه... مجمور شدم دور همه ي دوست 

 ترسیدند زندگیشون و مدکشم... به همه چیز شن داشتند... و رفیقام و خط ب
از ایند که هسففت بدتر بکنم... اگه یه سففاعت دیر مد کردم فکر مد کردند که 
ست که از  شد یه نفر دیگه م ه سمت اون کار... باورشون نمد  شتم  دوباره برگ
خودشففون ناراحت تره... نمد تونسففتند عمق پشففیموند منو بخونند... ولد... 

 ... بهاش زندگد بارمان بود...ودرچد که بود... آزادي برام عزیز به
 آهسته گفت: ترالن

 خاطر تو حاضر شد باهاشون همکاري کنه؟ خودش و فدا کرد؟ به
 بارمان من و ترالن و به خودمون اورد: صداي

 خودش و فدا کرده؟ کد
 ي سیگارش و برداشت. ترالن از باش بلند شد و گفت: بسته

 ...هیچد
لمخندي رو که روي لب ترالن نقش بسففته بود نفهمیدم... انگار حال و  معند

هواش عوض شده بود... سریع از اتاق بیرون رفت... بارمان سیگارش و آتیش 
 زد. زانوش و خم کرد و روي تخت گذاشت. یه کم به سمتم خم شد و گفت:

 ه بیرون رفت!شده؟ دختره ي پلید اشکت و در اورد و خودش با خند چد
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 و گفتم: خندیدم
 من؟ اشن

 شوخد در گوشم زد و گفت: به
شو شمات حلقه زده. اگه اذیتت کرده گم شن تو چ ضد! ا ! من و خر نکن عو

 بگو برم گیساش و بچینم.
 . کنارم نشست و سیگار بهم تعارف کرد. رد کردم و گفتم:خندیدم

 وقته نکشیدم. خیلد
 با خنده گفت: بارمان

شدي...  بد شدي... آقا  سر نجیمد  شرف! همه چد رو هم ترک کرده... چه پ
بدبختش  باال بزنیم... حاال کد رو برات بگیریم و  ید کم کم برات آسففتین  با

 کنیم؟
 سر به سمت پایین اشاره کرد و گفت: با

 خواي این راضیه رو برات بگیرم؟ خوب چیزي شده بود موقع رفتن ها! مد
 کردم و گفتم: اخم

 که از دخترهاي بور بدت مد اومد! تو
 پکد به سیگارش زد و گفت: بارمان

 بدم مد یاد مد گم دیگه! اگه خوشم مد اومد که نمد دادمش به تو. چون
 با سوءظن نگاهم کرد و گفت: بعد

چد چد به این دختره مد گفتد؟ این دهقان فداکاري که داشففتد ازش  داشففتد
 حرف مد زدي کد بود؟

 :گفتم



 قدیم افتاده بودم... یاد
 تعجب نگاهم کرد و گفت: با

 پته مته ي منو روي آب مد ریختد؟ داشتد
 و گفتم: خندیدم

 ازت تعریم مد کردم بد لیاقت! داشتم
 و روي پام گذاشت و گفت: سرش

شمات حلقه زده هان شن تو چ ! آفرین... برادر با مرام خودمد... براي همین ا
 ساتیت کنند...بود؟ خاک تو سر احسا

بهش لمخند زدم... اون همیشففه یه گوشففه از زندگیم بود... یه گوشففه ي  فقط
خیلد بزرگ... از نصم بیشتر... همون گوشه اي که اگه از اخالق بابام به تنگ 
یه دفعه پیداش  تاد  ناه مد بردم... اگه زندگیم تو خطر مد اف مد اومدم بهش پ

 لویت بودم...مد شد و نجاتم مد داد... تنها کسد که همیشه من براش او
شد...  صدف شمم پرپر  ستام ریخت... آرمان بلوي چ مرد و خونش روي د

حالت بنون به مادرم دسفففت داد... و همه ي اینا رو فقط کنار اون مد شفففد 
تحمش کرد... کنار کسد که اگه کم مد اوردم دستش و مد ذاشت روي شونه م 

 و به خاطرم زندگیش و وسط مد ذاشت...
شیطو به شم هاي  شمم چ سیگار و توي چ ن و آبیش نگاه کردم... یه دفعه دود 

فوت کرد. چشففمم سففوخت و صففداي آخ و اوخم بلند شففد. کورمال کورمال 
 مشتد بهش زدم که فکر کنم به چونه ش خورد. داد زدم:

 و داغون کردي بیشعور! چشمم
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 خنده ش بلند شد... نیمه ي دیگه ي من هی  وقت آدم نمد شد! صداي
========= 
دانیال برام سففر تکون داد. نفس عمیقد کشففیدم و به سففمت در رفتم.  بادیگارد

کلید انداختم و در خونه رو باز کردم. چشمم به خونه اي با سمن مدرن ولد به 
یدي  تابلو نمود. سففف تاد... خمري از فرش و  خالد اف طرز حیرت انگیزي 

شم مد یکنواخت در و دیوار خونه با ممش هاي قرمز کمتر به  . نگاهم به اومدچ
سمت سالن کشیده شد. دانیال و پامان بیلیارد بازي مد کردند. ترالن و آتوسا 

 مشغول تماشاي تلویزیون بودند.
 و با صدا بستم. دانیال سرش و بلند کرد و گفت: در

 عجب! فکر کردم نمد یاي! چه
 بوابد رو دادم که بهم یاد داده بودند: همون
 بودم... خواب

شکد با  بلو شوار بین م سمت آتوسا رفتم. یه  ست دادم. به  رفتم و با پامان د
تاي خوشرنگ بنفش و سفید پوشیده بود. روي اون کت کوتاه مشکد رنگد به 
سال آخر  سمن گوشواره هاید بود که بارمان  شت. گوشواره هاش از اون  تن دا

که مادرم  یددبیرسففتان توي اردوي اصفففهان براي مادرم خریده بود... همونا
 عاشقش بود...

ساده و ملیح به ن ر مد رسید. فقط نگاهش رنگد از  آتوسا شب مهموند  مثش 
سر  سا  شده بود. وقتد آتو سا دقیق  صورت آتو شناید گرفته بود. دانیال توي  آ
بایش نشففسففت رو به من کرد و با سففر بواب منفد داد... امیدوار بود بتونه از 



صورت آتوسا عالقه رو بخونه ولد... هی  نشونه اي از  و نگاه هاي  عالقهتوي 
 خاک توي صورت آتوسا نمود.

برنامه اي نگاه کردم که از تلویزیون پخش مد شففد. ظاهرا در مورد نقاشففد  به
هاید توي یه سففمن خاک بود. آتوسففا با هیجان براي ترالن در مورد تابلوها 
شخص بود که هی  عالقه اي به  ضافد مد داد و ترالن هم... کامال م ضیح ا تو

شت... کال ترالن با هنر میونه اي نداشت... این رو از استعداد این موضوع ندا
 افتضاحش تو آشخزي مد شد تشخیص داد.

 کمد از نوشیدنیش خورد و گفت: پامان
اولش زیاد خوشمین نمودم که آتوسا توي نقاشد چیزي بشه... ولد بهم  راستش

 تد؟یت گفثابت کرد که اشتماه مد کنم... آتوسا براي باران از آخرین نقاش
با فروتند سرش و پایین انداخت و چیزي نگفت. پامان با غرور خاصد  آتوسا
 گفت:
نقاشیش به خاطر خالقیت خاک آتوسا توي نورپردازي... درست مد  آخرین

 گم آتوسا؟... بایزه گرفت.
یال یا چرا  دان خدا خه چد بگم؟  با چشففم و ابرو اشفففاره کرد چیزي بگم... آ

 نقاشد؟
سر پامان بهم اشاره کرد که یه چیزي بگم... لمخندي به دوبا دانیال ره از پشت 

حرک خوردنش زدم و صمر کردم تا آتوسا به آشخزخانه برود. از بایم بلند شدم 
به همون سففمت رفتم. آتوسفففا ظرف خالد پفیال رو روي میز آشففخزخونه  و 

 دم:یپرس مودبانهگذاشت... که احتماال این کار توي شرح وظایم ترالن بود! 
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 براتون بریزم؟ بازم
 تکون داد و گفت: سر

 ممنون... نه
 سوالد که در مورد نقاشد به ذهنم مد رسید رو پرسیدم: تنها

 رنگ روغن کار مد کنید؟ با
 زد و گفت: لمخندي

 مداد رنگد! با
 تکون دادم و گفتم: سر
یه نمایشففگاه نمد زنید؟ فکر مد کنم توي ایران حوصففله تون سففر رفته  چرا

 باشه... این طوري سرتون حسابد گرم مد شه.
 گفت: آتوسا

سد رو هم ندارم که کمکم  آخه سم و خب... ک شنا من اینجاها رو خوب نمد 
 کنه.

 دلم گفتم: تو
 تنها راهه. این

 :گفتم
 م بسخرم که کمکتون کنه.بخواید مد تونم به یکد از دوستا اگه

 تعجب گفت: با
 بدا؟

 دلم گفتم: تو
 ول! کلکم گرفت! اي



 تکون دادم و گفتم: سر
 ... اگه بخواید همین امشب بهش زنگ مد زنم.آره

 معصومانه و مودبانه گفت: خیلد
 نیست؟ زحمتتون

 اختیار لمخندي زدم و گفتم: بد
 حرفا چیه؟ این

بعد از تموم شففدن بازي بیلیارد پامان و دانیال مشففغول پ  پ  کردن  درسففت
شدند. من و ترالن با نگراند بهم نگاه مد کردیم. نگرانیمون وقتد شدت گرفت 
که پامان ورقه اي رو امضففا کرد و دسففت دانیال رو خیلد محکم توي دسففت 

ي همکار ونافشففرد. من و ترالن شففکه شففدیم. پس باالخره پامان قمول کرد با ا
 کنه...

این طور که بوش مد اومد تینا هم تابسففتون به ایران برمد گشففت... چه قدر  و
همه چیز سریع پیش رفته بود! وقتمون داشت تموم مد شد... باید چد کار مد 

 کردیم؟ قلمم توي سینه فرو ریخت... اگه موفق نمد شدیم کاري بکنیم چد؟
پامان و  پیدا نکردم... بعد از رفتن بیشتري براي فکر کردن به این قضیه فرصت

با حالت خاصففد نگاهم کرد... حرک  به روم ایسففتاد...  آتوسفففا دانیال رو 
خوردنش رو نمد تونست پشت این ظاهر خاک مخفد کنه. دندون هاش و از 

 عصمانیت روي هم سابید و گفت:
 چه کاري بود که کردي؟ این
 زد: داد
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 دي؟این چه کاري بود که سرخود کر هان؟
 باال انداختم و گفتم: شونه

از من مد خواسففتد به این دختره نزدین بشففم منم بهترین راه رو انتخاب  تو
کردم. اگه مد خواسففتیم با روش هاي تو پیش بریم هی  وقت نمد تونسففتم به 
به  که خیلد از دخترها  یال! من قمول دارم  ین بشففم... بمین دان این دختره نزد

شون به خاطر چ ظاهر مردها توبه دارند شه هم و ابروي یه  شمولد دلیش نمد 
مرد هرکاري بکنند... این خیلد تابلو ِا که آتوسففا از اون دخترهاید نیسففت که 
شدن بهش دارم اینه که  شه... تنها راهد که براي نزدین  شیفته ي این چیزها ب
مثش یه دوسففت کنارش باشففم... تو که ندیدي وقتد بهش گفتم براي قضففیه ي 

 گاه آشنا دارم چه ذوقد کرد...نمایش
 صداش و پایین اورد و گفت: دانیال

راه دیگه پیدا کن... ولد یه راهد که یه خورده عقش و منطق پشتش باشه... نه  یه
کاریم... نمد تونیم  یه گروه خالف ما  چه فکري کردي؟  این! تو پیش خودت 

 توي خیابون راه بیفتیم و براي کسد نمایشگاه بزنیم.
 :گفتم
این دیگه مشففکش شففماسففت... فکر نمد کنم براي آدم هاید که وسففط  خب

 خیابون آدم مد کشند کار سختد باشه که یه نمایشگاه بزنند...
بام بلند شففدم. خواسففتم بد اعتنا به دانیال به سففمت در برم که شففونه م و  از

 گرفت. من و به سمت خودش برگردوند و گفت:
سر مد ضیه ي دونم براي چد این طوري  شدي... فهمیدي که به خاطر ق خود 

خت  هت سفف که نمد تونیم خیلد ب قدر برامون مهمد... مد دوند  چه  نا  تی



هت  یابد ب نا هی  احت عد از تی باشفففه... ب یادت  یه چیزي رو  بگیریم... ولد 
 نداریم... منم کسد نیستم که دور خودم آشغال بمع کنم.

دونسففت با این حرف چه  کینه رو توي نگاهش خوندم... خودش هم مد برق
سد به بونم انداخت... و من فقط به این فکر مد کردم که چه قدر زمان  ستر ا

 داره زود مد گذره...
 سیزدهم فصش

به زور رادمان و توي آشخزخونه کرده بود تا غذا درست کنه. خودش اون  بارمان
مزواري ا سطرف سالن نشسته بود. منت ر بود راضیه رو براي آخرین مالقاتش ب

راهد کنه. منم یه طرف دیگه ي سالن نشسته بودم. خیلد سخت بود که از این 
شیطن سالن خودم و کنترل کنم و به موبودي پر از  سه که اون  تطرف  سو و و

شده بود...  سته بود نگاه نکنم. تا اون روز یه چیزي بهم ثابت  ش سالن ن طرف 
ري و دورش و خط این که هر وقت مد خواي روي یه احسففاس سففرپوش بذا

 بکشد با شدت بیشتري توي وبودت اوج مد گیره...
 کم گردنم به صورت غیرارادي داشت باال مد اومد... تو دلم گفتم: کم

 یه نگاه! فقط
بارمان چشم تو چشم شدم... مثش همیشه نگاهش شیطون و پلید بود. عمق  با

د تاریکد... و م نگاه آبد رنگش به وضففوح سففیاهد مد زد... به بدبختد... به
سیاهد چه  شدن توي این  سه ي غرق  سو ستم تا ابد هیچکس نمد فهمه و دون

 قدر هر روز توي من شدت مد گیره...
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سمت به  از ستادم! بله! اینم واکنش عقلم ن با پریدم... به خودم اومدم و دیدم ای
این نگاه پر وسففوسففه که با نوري نامريد قلب آدم و دسففتکاري مد کرد... نمد 
با این چیزها مد تونه بلوي  قش من فکر مد کرد  قش کم ع دونم چطور این ع

 و بگیره.وسوسه ي شدیدي که هر لح ه از سمت بارمان ساطع مد شد ر
 صداید توي سرم گفت: یه

قرارداد رو با دانیال بست... این دختره تینا هم که داره از خارج مد یاد...  پامان
همه ي کارهاي باند هم که داره طمق نقشه شون پیش مد ره... از بابا و مامانت 
سرت  سر انداختد... خاک توي  ضا رو هم که توي درد هم که خمر نداري... ر

 که وسط این همه استرس و بدبختد عاشق شدي!
این حس تاسم خوب بود... باز ایول به مرام این صداي توي سر من که  !آهان

سرزنش هاي مادرم بود. این عقش عقب افتاده ي من اگه عرضه  شمیه  چه قدرم 
 داشت منو از این بدبختد بیرون مد کشید.

یا انداختم. اي کاش حداقش  از پله ها باال رفتم و خودم و روي تخت خالد رو
ند که از بیکاري به این پسره ي معتاد فکر نمد کردم... کم یه کاري بهم مد داد

 کم دلم شروع به حرف زدن کرد:
 _ خب چه عیمد داره که معتاد باشه؟

 _ حاال ایناید که معتاد نمودند چه گلد به سرت زدند؟
 _ خب شاید ترک کنه...

شه... به زور معتادش کردند... بمین چه  سته معتاد  سر پ_ اون که خودش نخوا
 خوبد بوده که تربیح داده معتاد شه ولد به مردم خیانت نکنه.

 به عقش ناقصم کردم و گفتم: رو



چه حرف خوبد مد زنه! توي ابله فقط بلدي آدم و از با بخروند. عرضففه  بمین
 نداري دیگه!

 دوباره داشت سخنراند مد کرد: دلم
ي قتش سففروان مجرم _ بمین چه قدر ازت حمایت مد کنه! اگه اون نمود تو تو

 شناخته مد شدي بدون این که مدرکد براي بیگ*ن*ا*هیت باشه...
 _ پاشو... پاشو برو طمقه ي پایین و بد خودي پسر مردم و متهم نکن!

 تاي ابروم رو باال دادم و به دلم گفتم: یه
 شدي ها! زیادي داري حرف مد زند. پررو
یه دفعه به خودم اومدم... من نه عاشففق شففده بودم و نه احمق! من دیوونه  بعد

 شده بودم!
 همون موقع راضیه وارد اتاق شد و من و از بنون نجات داد. خوشمختانه

 _ مد شه باهات حرف بزنم؟
صله توي بینیم پیچیده  لماس شیده بود. بوي خوب عطرش از همون فا بیرون پو

 بود و به ن رم مد اومد که یه خورده مضطرب باشه. بود. آرایش غلی د کرده
 بد عالقگد گفتم: با

 مد خواي بگد؟ چد
سفیدش نگاه کردم. چطوري با این کفش ها راه مد رفت؟  به شنه بلند  کفش پا

 کنارم نشست و گفت:
 یه معذرت خواهد بهت بدهکارم. من

 تعجب فکر کردم چرا؟! راضیه ادامه داد: با
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 که دانیال باهات داشت...رفتاري  بابت
 بمع شد و تو دلم گفتم: صورتم

 ي پرروي پاچه خوار! عمرا بمخشمت... دختره
 سرش و پایین انداخت و گفت: راضیه

... ترالن... من پشففیمون شففدم... فقط بابت رفتاري که دانیال باهات راسففتش
شم  شم تحمش این رو ندارم که یه مرد بلوي چ شت... من هرچد که با من دا

یه زن و بزنه... یه عمر بابام این رفتار رو با من و مامانم داشففت... بعد بابام هم 
شوهرم... راستش... شاید اگه اینو بگم از من بیشتر از این بدت بیاد ... ولد... 
یه بار توي دعواهام با شففوهرم کنترلم و از دسففت دادم و با مجسففمه ي تزيیند 

یدم دیگه نفس نمد کشففه... بعدش هم توي سففرش زدم... اون قدر زدم که د
 آواره ي خیابون شدم... تا این که یکد از اعضاي گروه منو کشوند اینجا...

 نگاهد بهم کرد که بهت زده بهش زل زده بودم. گفت: نیم
 ...متاسفم

 تعجب گفتم: با
 اینا رو داري بهم مد گد؟ چرا

 دقیق به صورتش کردم و گفتم: نگاهد
 داري؟ استرس

 و نداد... در عوض گفت: بوابم
عذرت که توي گوش  م قدري  یاد ولد... من این  کارت نمد  به  خواهد من 

ستعداد دارم توي هی  کار دیگه اي ندارم... براي  ستادن و خمرچیند کردن ا وای



همین از من به تو نصففیحت که همیشففه همه چیز اون طوري که به ن ر مد یاد 
 نیست!

رد که نمد دونم چرا توي ذهنم حن شفففد. از باش نگاه معند داري بهم ک و
شده بود... چه  سش به منم منتقش  ستر شت... حاال ا شد و منو تنها گذا بلند 

 چیزي اون طوري که به ن ر مد اومد نمود؟
****** 

بودم که یهو با صففداي بلندي از خواب پریدم. رویا سففرش رو از روي  خواب
کامخیوت پاي  ند کرد... اونم  ر خوابش برده بود. گیج بودم. صفففداي کیمورد بل

زمزمه هاید از طمقه ي پایین مد اومد... یه دفعه صففداي یه نفر اوج گرفت و 
 گفت:
 بگو بیاد پایین! بهش
تلو تلوخوران به سففمت چراغ رفت و روشففنش کرد. نور چشففمم و زد. تا  رویا

سمت  شت به اون  شمم به بارمان افتاد که با اخم و تخم دا رویا در و باز کرد چ
 راهرو مد رفت. نگاهد به رویا کرد و گفت:

 و بمند! در
 مردي رو از طمقه ي پایین شنیدم که از خشم دورگه شده بود: صداي
 اینجا بمینم. ! بیابارمان

 با تعجب زمزمه کرد: رویا
 اینجا چد کار مد کنه؟ محمد

 یه کم صداش و باال برد و گفت: بعد
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 کار کردي بارمان؟ چد
 با تحکم گفت: بارمان

 گفتم در و بمند! بهت
سمت طمقه ي پایین رفت. نمد دونم چرا قلمم این قدر محکم مد زد... اون  به

چد بود؟ بارمان کاري کرده بود؟ محمد اومده بود  صداي بلندي که اومد براي
 اینجا؟

سمت  آروم شدم و دنمال رویا پاورچین پاورچین به  شتم. از بام بلند  و قرار ندا
پله ها رفتم. خیلد آروم از نرده آویزون شفففدم ولد توي اون تاریکد چیزي رو 

 ت:ته گفنمد دیدم. صداي پاید از پشت سرم شنیدم. از با پریدم. رادمان آهس
 منم! چته؟
شنیدیم و هممون  اونم صداي محمد رو  شد...  ستاد و روي نرده خم  کنارم وای

 سر بامون خشن شدیم:
 اینجا چه غلطد مد کردید؟ شماها

توي سینه فرو ریخت... چد به گوشش رسیده بود؟ ترک کردن رادمان؟...  قلمم
 گشتد که رادمان توي کامخیوتر رویا زد؟

 محمد بلند شد: صداي
 در رفته! دختره

 توي صداي بارمان موج مد زد: ناباوري
 راضیه؟

 توي رگم یخ زد! راضیه؟ در رفته بود؟ یعند چد؟ خون
 محمد لح ه به لح ه اوج مد گرفت: صداي



هاي سففمزواري همه ي مامورهاید که مراقب ماموریت بودن و کشففتن!  آدم
 کردند همچین نقشه اي با هم بکشند؟خودش با دختره فراري شده! کد وقت 

عذرت خواهد کرده بود... براي همین اضففطراب  پس یه م براي همین راضفف
 داشت... قلمم محکم توي سینه مد زد... عجب بريتد داشت این دختر!

 با لحن تمسخرآمیزي که برام آشنا بود گفت: بارمان
 نمد ري اینا رو از ريیسم بخرسد! اون بد عرضه مسئول این ماموریت بود. چرا

 گفت: محمد
 نیست... از فردا تو ريیسد! دیگه
هر سه نفرمون از تعجب باز موند. قلمم دیوانه وار توي سینه مد زد. انگار  دهن

 بارمان هم شکه شده بود... هیچد نگفت. محمد گفت:
وسایلش و بمع مد کنه مد یاد اینجا... اگه دست از پا خطا کرد بفرستش  فردا

 به درک!
بلند بسته شدن در ما رو از شن در اورد. رادمان با لحند پر از شیطنت  صداي

 که بد شماهت به لحن بارمان نمود گفت:
 از فردا مهمون داریم! پس

****** 
پهلو شدم. نور مانیتور صورت رویا رو صمح توي تاریکد از این پهلو به اون  تا

نشففون مد داد که اخم کرده بود و شففدیدا توي فکر بود. صففداي پ  پ  هاي 
بارمان و رادمان مد اومد ولد نمد فهمیدم چد مد گن. خوشففحال بودم؟... 

 نمد دونم... مضطرب بودم؟... بدون شن!
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ست دختر دانیال رو بازي از شحال این که دیگه مجمور نمودم نقش دو  کنم خو
بودم... هرچند که یه چیزي خیلد اذیتم مد کرد. این که پروژه ي پامان هنوز 
ادامه داشت و متاسفانه رابط پامان با باند دانیال بود و مد ترسیدم که علد رغم 

 بدم. دامهاین با به باید مجمور باشم به نقش بازي کردن ا
اعتراف کنم ولد... درد مشففکش من این نمود... نمد خواسففتم پیش خودم  ولد

من یه چیز دیگه بود. یاد موقعیت دانیال افتادم... دو تا بادیگارد... لماس هاي 
 مارک دار و گرون قیمت... سرسخردگیش به باند...

توي بارمان چد دیده بود که اونو به عنوان بانشففین دانیال انتخاب کرده  محمد
بد عیب و نقص انجام مد  بود؟ اصففال چرا بارمان همه ي ماموریت هایش رو

داد؟ ته دلم از ترس خالد شففد... اگه همه ي حرف هاي بارمان دروغ باشففه 
یا کاریش بکنم ولد خ یه  ته ش و مد تونسففتم  ناخواسفف یاد   !...نتچد؟ اعت

 هرگز!... با حرک مشتد به بالشم زدم و زیرلب با حرک گفتم:
 ي عوضد! مرتیکه
سمتم چرخید. ن متوبه سر رویا به  سته شدم  ستم زبونم و کنترل کنم و آه تون
 گفتم:

 اون؟ چرا
 نور مانیتور به چهره ي متفکر رویا نگاه کردم. آهسته گفت: توي

شاید به بهونه ي این که این دو تا برادر رو از هم بدا کنند...  مطمئن ستم...  نی
 شاید براي این که از اینجا دورش کنند...

 و به نشونه ي منفد تکون دادم و گفتم: سرم



نمد کنم... اگه نقشففه شففون این بود به بارمان پسففت نمد دادن... فقط  فکر
 منتقلش مد کردن... من که مد گم اون یه آدم خاين و دور رو ِا.

 پوزخندي زد و گفت: رویا
به  ونمد خواد به این چیزها فکر کند... فردا مردي مد یاد اینجا که پستش ر تو

ست داده... به خاطر این که رادمان اون  ضاي این گروه از د سه نفر از اع خاطر 
دختره رو فراري داد... از ماشففیند که تو راننده ش بودي عکس گرفتند... و این 

سمزواري رو لو داد و  شه ي قتش  ضیه نق هم فرار کردند... این مرد پر از  باکه را
بخاري ازش بلند نشه... رادمان نیست بغض و کینه ست... اون کاوه نیست که 

که از وقتد چشففم باز کرده به خاطر خوشففگلیش یه عالمه دختر دورش بمع 
شدند... بارمان نیست که هرويین مصرف کنه و تمایلش به بنس مخالم کم 
بشه... این همون کسیه که ازت خواست دوست دخترش باشد... حواست به 

یال بزرگ تر باشفففه ترالن... دان حاال توي زندگیت خودت  تا  که  هدیدیه  ین ت
 داشتد.

این زن درد نکنه... خیلد راحت با دو کلمه حرف مد تونست کاري کنه  دست
سینه حمس بشه... من باید  که از شدت اضطراب دلم پی  بخوره و نفسم توي 

 با دانیال چد کار مد کردم؟ خدایا این همه بدبختد بس نیست؟
****** 

ن رد شففدم. توي یه نگاه دیدمش که اخم هاش توي هم بود و کنار اتاق بارما از
شاید توي هر موقعیتد که بود قلمم با دیدن  سایلش رو بمع مد کرد.  شت و دا
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شدم ولد... از ن ر  شدر بغض مد کردم و دلتنگش مد  شرده مد  صحنه ف این 
 من اون یه خاين بود.

ه داشفففت لقمه هاي لیوان چاي براي خودم ریختم و به رادمان نگاه کردم ک یه
کوچین نون و مربا براي خودش درسفففت مد کرد. معده ي داغون رادمان هم 
براي ما بساطد شده بود. از یه طرف وضعیت معده ش باعث مد شد بیشتر از 

د م هنمقمش بفهمم براي معتاد نشففدن چه تالشففد کرده... و بالفاصففله توي ذ
کار رو نکرده... از طرف مان این  بار که چرا  مد  که  او با این  یدم  گه مد د دی

رادمان دست کم ده کیلو وزن کم کرده بود هنوز بذابیتش رو حفظ کرده بود... 
شت به  صد از زیماید رادمان رو ندا و از باید که بارمان قش رادمان بود و یه در

 چد کار مد کنه... تو دلم گفتم: ماین نتیجه مد رسیدم که هرويین با یه آد
 هرويیند خاين! مردک
یا و بارمان هم زمان وارد  عاقش شففده بودم! دیگه دلم بلمش زبوند نمد کرد. رو

آشففخزخونه شففدند. اصففال دوسففت نداشففتم بمینم که بارمان خوشففحاله... اگه 
خوشحالیش رو مد دیدم ممکن بود کنترلم رو از دست بدم و اون قدر بزنمش 

 که کار دست خودم بدم.
 گفت: بارمان
 یه چاي براي من بریز! ترالن

مد خواستم مخالفت کنم باید باهاش حرف مد زدم... و من اصال دوست  اگه
شتم.  صحمت کنم. یه چاي ریختم و بلوش گذا شتم حتد یه کلمه باهاش  ندا
سعد کردم به چشم هاي شیطون و صورت پر از وسوسه ش نگاه نکنم... و این 

چرا  د؟وکار عجیب سخت بود... چرا... چرا این پسر این قدر وسوسه برانگیز ب



با اون لمخندهاي کج و کوله ش و چشففم هاي گود افتاده این قدر بذاب بود؟ 
هرچه قدر که توي صورت برادرش مالحت و آرامش بود توي صورت این یکد 

 شیطنت و پلیدي بود... واقعا این دو تا چطوري دو قلو بودند؟
 با صداي بلندي گفت: بارمان

 دیگه چیه؟ این
سرم و بلند  بد شنگد اختیار  شم هاش نگاه کردم... این که رنگ ق کردم و به چ

 داشت مهم نمود... اون حس پشت این چشم ها ضربان قلمم و باال مد برد...
 توي سرم گفت: صداید

! دختر عاقش! خانوم مهندس! این قدر بدبختد که یه بفت چشففم دیوونه ترالن
 ت کنه؟ آره؟

ک با ناید روم و برگردوندم. چشففم آبد  ه چیز خاصففد نمود... خودمم بد اعت
 داشتم! ... مردک خاين!

 لیوان چاي و باال گرفت و گفت: بارمان
 چاي چرا رنگ زهرماره؟ این

 گفت: رادمان
 این قدر غر نزن... بو ریاست گرفتت ها! بخور

 نون رو به سمت خودش کشید و با خنده گفت: بارمان
 ذاري حس بگیرم که! نمد
 د و گفت:وسط حرفشون پری رویا
 مد ري؟ کد
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 با تعجب گفت: بارمان
 کجا؟

 گفت: رویا
سئول  وقتد ستد... م سئول این گروه نی شه باي دانیال رو بگیري فقط م قرار با

 گروه هاي دیگه هم هستد... پس مسلما از این باي مد ري.
 گفت: بارمان

قراره درگیر مسفئله ي تینا خانوم بشفیم... باید همین با باشفم و به رادمان  فعال
 خط بدم... فعال از شرم خالک نمد شید.

 اخم کرد و گفت: رویا
 چرا داشتد وسایلت و بمع مد کردي؟ پس

 پوزخندي زد و گفت: رادمان
ه بمع قدر از بارمان بعیده که اتاق رو بمع و بور کنه همه فکر کردند دار این

 مد کنه که بره.
 گفت: بارمان

تاق و  از قت من مجمور مد شففم ا با رو بهم مد ریزي... اون و مه  بس تو ه
 مرتب کنم.

که! پوزخندي زدم... بارمان آخر آدم شففش*خ*ته بود! مگه کسففد هم پیدا  واقعا
 مد شد از اون بدتر باشه؟

 رادمان باال رفت و گفت: ابروهاي
 من همه با رو بهم مد ریزم؟ تو که... من؟

 وسط حرفش پرید. به شوخد پس سر برادرش زد و گفت: بارمان



 حرف ريیست حرف نزن. رو
صورت اون...  شوخد شون باال گرفت. این مد زد توي  شوخد دعواي فیزیکی

 اون مد زد توي بازوي این... نمد دونم چرا رو به رادمان کردم و بلند گفتم:
 ! نزن بابا! این معتاده بونش در مد ره ها!دیگه خب

شده بهم  یه شاد  شم آبد همرنگ گ شدند. دو بفت چ ساکت  شون  دفعه بفت
خیره شد. پشتم و بهشون کردم و به سمت اتاق مشترکم با رویا رفتم ولد هنوز 

 سنگیند نگاهشون رو حس مد کردم.
توي ب*غ*لم اتاق شففدم و در رو بسففتم. روي تخت نشففسففتم و زانوم رو  وارد

 گرفتم...
 ... معتاد بود... بونش زود در مد رفت...آره
... معتاد بود... زندگیش چرخه ي بین دوره ي خماري و نئشففگد بود... من آره

 توي این چرخه چه باید داشتم؟
این قدر پناه و بدبخت بودم که به اون پناه بردم... به تکیه گاهد که این قدر  چرا

 ي که این قدر پست بود...سست بود... به مرد
باز شفد... مد دونسفتم خودشفه... در و بسفت و بلوم وایسفتاد... سفرم به  در

 سمت پنجره بود. بارمان گفت:
 صمح تا حاال چرا این شکلد شدي؟ از چد ناراحتد؟ از

شت بهونه ي  چرا شت یه م نماید بهش مد گفتم؟ چرا باید عین موش خودم و پ
ش اید از پس هرکاري برنمد اومدم ولد زبونم براي زدن نداشته قایم مد کردم؟ 

 هرحرفد خوب مد چرخید... رو بهش کردم و گفتم:
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دونم... از صففمح تا حاال دارم به این فکر مد کنم که از چیه تو بیشففتر بدم  نمد
مد یاد... از این که معتادي و عرضه نداري ترک کند و این قدر ادعا داري... یا 
شم مد خوندي... یه  شدي و تمام این مدت چرت و پرت در گو این که ريیس 

 مشت حرف قشنگ که من احمق هم فریمش رو خوردم.
 به سینه زد. اخم کرد. سر تکون داد و گفت: دست

رو نمد دونم... ولد من از اون مسففئله ي اولد که گفتد بیشففتر رنجیدم...  تو
ن رت چیه که اونو انتخاب کند؟ امیدوارم تونسففته باشففم توي انتخابت بهت 

 کمن کرده باشم.
 در اوردم و گفتم: شکلکد

 تثنا این دفعه حق با توِا.! االن که بهش فکر مد کنم مد بینم اسممنون
 دفعه داد زد: یه

 شدي! چرا این شکلد مد کند؟ بچه
 صاف نشستم و گفتم: سربام

خودت و بدون! من به هیچکس ابازه نمد دم سففر من داد و بیداد کنه. از  حد
 مردهاید که هنرشون توي قدرت حنجره و بازوشونه متنفرم...

 زد و گفت: پوزخندي
مد گد... من از اولش هم در موردت اشتماه کردم... فکر مد  ... تو راستباشه

شده که وقتد  شده... این که باالخره آدمد پیدا  کردم رویاهام به واقعیت تمدیش 
صففورتم و نگاه مد کنه منو بمینه! نه یه معتاد ابماري رو... تنها آدمد که بفهمه 

ره که حاال نمد گم ي دیگه م دا یمهبارمان به بز نیمه ي سففیاه و معتادش یه ن
 خیلد معصوم و پاکه ولد حداقش به بدي اون یکد نیمه ش نیست.



 زانوش رو روي تخت گذاشت و به سمتم خم شد. گفت: یه
یال اونجا  تو بذارم باید که امثال دان پام و  یاد  فکر مد کند من خوشففم مد 

مورم جبولون مد دادند؟ تو فکر مد کند من خوشحالم که قراره بیشتر از این م
توي  یاد  فکر مد کند خوشفففم مد  عا  ق یت کنم؟ وا نا ند برم و ب کن

 ک*ب*ا*ف*ت کاري هاي اون باال باالید ها غرق بشم؟
 و گرفت و گفت: بازوم
این طوري فکر مد کند؟ من خودم و این طور به تو شففناسففوندم؟ من اگه  آره؟

شت  مد خوام برم... اگه قمول کردم که تو و برادرم و اینجا پیش دانیال بذارم و پ
 میز کثیم ریاست بشینم براي این بود که تو رو از اینجا بمرم...

 و با یاس و ناامیدي تکون داد و گفت: سرش
شار مد اورد بهم امید مد داد این بود که اگه  تنها چیزي که وقتد خماري بهم ف

ها رو نجات مد دم...  دارم خودم و از بین مد برم در عوض دارم بون خیلد 
این چیزیه که تا آخر دنیا هیچکس نمد فهمه... تنها رویاي من این بود که فقط 

شه که منو این قدر بدبخت نمی گاه مد نه... وقتد دیدم منو نیه نفر... یه نفر پیدا 
کند و به باي این که صففورتت و از نفرت بمع کند مد خندي... وقتد دیدم 
به باي این که ازم دور شففد بهم تکیه مد کند... فکر کردم تو همون آدمد... 
فکر کردم به عنوان کسد که هی  وقت آرزوهاش توي این دنیا براورده نشد توي 

ا رویام و دارم به عینیت مد بینم... چه قدر اشففتماه بدترین موقعیت زندگیم تنه
 کردم...
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و پایین انداخت. از اتاق بیرون رفت. اعصففابم بهم ریخته بود. نمد  دسففتش
شتم که یه خورده گند زده  شم. قمول دا ستم یه با بند  ستم چرا ولد نمد تون دون

دي بدي ه ببودم و تند رفته بودم. بلند شدم و به سمت اتاقش رفتم... این دفع
سایلش رو بمع مد کرد... این بار قلمم با دید شت و سینه  ندا صحنه تو  این 

یه  ثان ند  باره دلم هواید شفففده بود... توي نور قرمز براي چ خت... دو فرو ری
 بارمان رو نگاه کردم که داشت وسایلش رو توي ساک مد چخوند. گفتم:

 توید که بچه شدي. حاال
 کالفگد گفت: با

 !هرچد
 :تمگف
 که گفتد نمد ري! تو

 روي روي تخت انداخت و گفت: ساک
تینا رو اوردم که بمونم و نذارم دانیال اذیتت کنه... ولد دیدم اشتماه کردم.  بهونه

 تو با این نیش زبونت از پس خودت برمد یاي.
به سففرم کشففیدم که کم کم داشففت درد مد گرفت. وارد اتاقش شففدم و  دسففتد
 گفتم:
خاب من... م خب به عنوان ريیس انت که چرا تو رو  جب کردم  ن فقط تع

کردند... تو از ماموریت مهمد سففرپیچد کرده بودي... منطقد نمود توید که 
 ثابت کرده بودي بهشون وفادار نیستد رو براي این پست انتخاب کنند.

 زد و گفت: پوزخندي



وفاداریم نمود... توي این موقعیت اونا فقط به یه نفر احتیاج داشففتند که یه  از
شناختد... اونا  شناختند... تو ن ست تر از دانیال پیش بره. اونا منو  سیا مقدار با 
فهمیدند که کارهاي من از روي سففیاسففته... تو همه ي کارهاي منو به حسففاب 

 فریمکاري گذاشتد.
 رد و گفت:بداخالقد سرش و بلند ک با

چد اینجا وایسففتادي؟... حرفات تموم نشففد؟ عیمد نداره... با نصففم  براي
 حرفات اون اثري که مد خواستد و گذاشتد...

 باال انداختم و گفتم: شونه
شه همه چیز اون دیروز شم و گفت که همی ضیه بره اومد پی ... قمش از این که را

 ز بدبین شدم.طوري که به ن ر مد رسه نیست... منم به همه چی
 و به نشونه ي تایید تکون داد و گفت: سرش

مد گه... حاال دیدي که مابراي منم اون طوري که به ن ر مد رسففید  درسففت
 نمود؟

 سمتش رفتم و آهسته گفتم: به
 مد خوام... معذرت
 زیپ ساک رو بمنده که ساک رو کنار کشیدم و گفتم: خواست

 شه نري؟ مد
 ا حالت طلب کارانه اي نگاهم کرد. خجالت زده گفتم:و راست کرد و ب کمرش

 ... معذرت خواستم دیگه!خب
 لحند که رنجیدگد ازش مد بارید گفت: با
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 به خاطر حرف راضیه به من شن کردي؟... راضیه؟؟؟!!! تو
 :گفتم
شت که قمش از رفتن و فرار کردن اومد و خب صد دا ... آخه... حتما من ور خا

این حرف رو بهم زد. ازم بابت کارهاید که کرده بود معذرت خواهد کرد و این 
شب هم یه  شدم. همون  شکوک  گاه به همه چیز م بمله رو گفت. منم ناخودآ

 .دکردفعه سر و کله ي محمد پیدا شد و باي تو رو با دانیال عوض 
نگفت... سففکوت بارماند که هی  حرفد رو بد بواب نمد ذاشفففت  چیزي

 خیلد معند داشت. گفتم:
 ري؟ نمد

بده و لمخند  انت ار هرچیزي رو داشففتم بز این که... یه دفعه تغییر موضففع 
 بزنه...

 پر از شیطنت زد و گفت: لمخندي
سوال مد ره... پیش خودت فکر مد کند با یه حرف مد  آخه اگه نرم ابهتم زیر 

 توند رفتن و نرفتن منو تعیین کند.
 باال انداختم و با تقلید از لحن شیطنت آمیزش گفتم: ابرو

 یه حرف داشتم مجمورت مد کردم بري... حاال نمد شه با یه حرفم بموند؟ با
 و برداشت و گفت: ساک

حرف بب معذرت مد خوام    باشففه... نه... نمد شففه... با یه حرف اون یه  اگه
 بهتر چرا...

قه  مد گش کرده و دلش مد خواد بهش ابراز عال باره شففیطونیش  دونسففتم دو
کنم... ولد عمرا! اصال روم نمد شد زل بزنم توي چشم یه پسر... اونم پسري 



 بهش کردم و در حالدبه پرروید بارمان... و بگم دوستت دارم... عمرا! پشتم و 
 که به سمت در مد رفتم گفتم:

 حرف بهتري نمد شناسم. من
 که پام و از در بیرون گذاشتم گفت: همین
 ! گفتد راضیه چد گفت؟ترالن

 سمتمش برگشتم و دوباره تکرار کردم: به
 همیشه همه چیز اون طوري که به ن ر مد رسند نیستند... گفت
 زده بهم زل زد. قلمم توي سینه فرو ریخت. دوباره وارد اتاق شدم و گفتم: بهت

 یعند چد؟ این
برده بود... یه دفعه به خودش اومد و روي تخت نشفسفت. اضفطراب به  ماتش

 بونم افتاد. گفتم:
 دیگه بارمان! بگو

 تکون داد و گفت: سري
شه شه ي ذهنم بود ولد به خودم مد  همی ضوع یه گو شتماه این مو شاید ا گفتم 

 مد کنم... ولد نه... دیگه مطمئن شدم که اشتماه نیست...
 از این که چیزي بگم دستم و گرفت و گفت: قمش

شه؟ خیلد زود... خیلد زودتر از اوند که فکرش رو  ما از این با مد ریم... با
 بکند.
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ستم شم هاي هم نگاه د شد... به چ سکوت بینمون برقرار  شرد. یه لح ه   و ف
ضربان قلب اونم مثش من باال رفته  شده بود یا اون؟...  ست من داغ  کردیم... د

 بود؟
 گفت: آهسته

 قدر وحشتناکم؟ از من بدت مد یاد چون معتادم؟ این
بگم اگه معتاد نمودي به خاطرت همه ي حد و مرزها رو زیر پا مد  خواسففتم

که پیش خودم  قه از اون لح ه اي  ید... چند دقی ذاشففتم ولد... زبونم نچرخ
شده  شت؟ پس چرا الل  گفتم زبون من براي زدن هر حرفد مد چرخه مد گذ

 بودم؟
 به سمت خودش کشید و یه کم بهم نزدین شدیم... آهسته گفت: دستمو

حاضففرم خیلد کارها به خاطرت بکنم ولد... نمد شففه این بدي رو کنار  من
 همه ي این کارها از من قمول کند؟

 خودش آهسته گفتم: مثش
نمد شففه ترک کند؟ ... چرا نمد شففه بین اون کارهاید که حاضففري برام  چرا

 بکند این کار رو هم با بدي؟
نگفت... تو ذهنم دنمال دلیلد براي سففکوتش گشففتم... منو به سففمت  چیزي

خودش کشفید. بد اختیار خودم و عقب کشفیدم... دیگه نتونسفتم سفرم و باال 
سمت در رفتم. قمش از اینکه وارد  شیدم و به  ستش بیرون ک ستم و از د بگیرم. د

ستاده بود و به رنگ قرم سمتش چرخیدم. کنار پنجره وای شم به  پخش  زراهرو ب
شففده روي پنجره زل زده بود. نور قرمز روي صففورتش افتاده بود... نمد دونم 
چرا... ولد یه لح ه نه اون سففیاهد هاي زیرچشففمش و دیدم... نه باي لکه 



شن توي  شمیه رادمان بود... ا هاي روي بازوش رو... مردي رو دیدم که خیلد 
 بود... انرادمچشمم حلقه زد... زیماید صورتش مثش زیماید صورت 

... دسففت هاي مرد من مد لرزید... انگشففت هاش و توي هم گره کرد... ولد
 نمد فهمید با این بد قراري هاش چطور قلمم و ریش مد کنه...

و توي موهاش کرد... نمد فهمید کنار از بین بردن خودش منم نابود  دسففتش
 مد کنه...

اهاي دخترونه م و با بد فهمید وقتد از درد به بازوهاش چنگ مد زنه روی نمد
 رحمد به آرزوهاي محال تمدیش مد کنه....

فهمید دردي که توي بدنش مد پیچیه در مقابش دردي که قلمم و فلج مد  نمد
 کنه هیچه...

فهمید آرامش و ل*ذ*ت چند دقیقه ایه بعد از این عذابش... همون وقتد  نمد
پایانه ولد که توي اون حس خوش عالم و آدم و فراموش مد کنه.. . براي اون 

 براي من شروع آه و حسرته...
شکم شیدم... اون بین دردهاي  ا روي گونه هام ریخت... من کنارش درد مد ک

خودش منو گم مد کرد... من عذاب مد کشففیدم... اون بین رنج هاي خودش 
ستم همون وقتد که من توي رویاي روزهاید ام  منو فراموش مد کرد... مد دون

ک کردهر اون توي سفرخوشفد منطقه ي فلشفه ب فلش اصفطالحیه که که اون تر
معتادها براي توصففیم دقیقه هاید به کار مد برن که حس سففرخوشففد بعد از 

 مصرف توشون اوج مد گیره...  
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نمد تونستم کنار دردهاي اون بد تفاوت بشینم... آروم به سمتم برگشت...  من
ق کرد... مردي که آرزومندم حاال خودش و مد دیدم... مردي که من و عاشفف
 کرد... مردي که رویاهام و با حقیقت آتیش زد...

 صداید که از بغض مد لرزید گفتم: با
 ... نمد تونم... نمد تونم از کنارش رد شم...من

سته سمتش رفتم... بد اختیار بودم... دیگه دلم حرف نمد زد...ولد اون  آه به 
 بود که به باي مغزم به پاهام دستور مد داد که راه برم...

ستم و دور گردنش حلقه کردم و  کنارش شتم... د ستادم... دیگه اراده اي ندا ای
 گفتم:
 اه بیارم...رو ندارم که دردم و پیشش برم... ناچارم از تو به خودت پن کسد

ستش شتر دلم و  د سکوت کنارمون مویه مد کرد و بی و دور کمرم حلقه کرد... 
مد فشففرد... منو محکمتر توي ب*غ*لش کشففید... آروم توي ب*غ*لش تابم 
مد داد... دست نوازش پشتم مد کشید... که گریه نکنم... به خاطر بدي هاي 

 اون اشن نریزم...
بگذرم.... نمد تونسففتم خودم و به سففیاهد  ... نمد تونسففتم از بدي هایشنه

 هاش بسخرم... من تحمش غرق شدن توي سیاهد ها رو نداشتم...
شمام شته اومده  چ شدم که اون از گذ شتم... توي دنیاید غرق  و روي هم گذا

بود و حد و مرزي براي دوست داشتن نمود... سدي براي دلدادگد نمود... ولد 
چشمام مد تابید حتد از پشت پلن هاي بسته  قرمزیه نوري که از پنجره روي

اون به باد مد  تیادیادم مد انداخت که این رویا هم مثش رویاهاي دیگه کنار اع
 ره... به باد...



ویال باز شد. دزدکد از باالي پله ها به اون سمت نگاه کردم. دانیال با شلوار  در
فه اي پکر و اخمد غلیظ بین و تد شففرت سففرمه اي دم در ایسففتاده بود. با قیا

شونه ش با به با کرد. بارمان با لحند  شتیش رو روي  شد. کوله پ وارد خونه 
 پرتمسخر گفت:

 پس کت شلوارت کو؟ ا؟
خنده ي آهسته ي رادمان رو شنیدم. از پله ها پایین رفتم. دانیال نگاهد  صداي

ان بدي بد حالت حواله ي مند کرد که با کنجکاوي بهش زل زده بودم. بارم
 شد و گفت:

تاق که؟ مد دونم از اول  ا نداره  نداره... عیمد  نا  خت و ای مال توِا. ت کنفرانس 
شید که اینجا از این  شدي ولد دیگه باید بمخ شن پر قو بزرگ  زندگیت روي ت

 خمرها نیست.
شت. از  دانیال ست از تحقیر کردن برمد دا چیزي نگفت... اي کاش بارمان د

 این همه دشمند خسته شده بودم.
 خواست به سمت اتاقش بره که بارمان گفت: دانیال

 لح ه صمر کن! یه
 به همه ي اعضاي گروه کرد و گفت: رو

همه اینجا تعریم شففده سففت... کاوه! همون دله دزدي که بود باقد  مسففئولیت
مونه... رویا! به کارهاي کامخیوتریش ادامه مد ده... رادمان رو هم همه مد  مد

 دونند به خاطر خوشگلیش اینجاست...
 کرد به من و گفت: رو
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 هم توي پست راننده باقد مد موند... تو
دونسففتم باید نفس راحتد بکشففم یا نه. بارمان به سففمت دانیال چرخید و  نمد

 گفت:
شب تا حاال دار از صد دی ستعداد خا ضوع فکر مد کنم که تو چه ا م به این مو

داري... متاسفانه به هی  نتیجه اي نرسیدم... براي همین فعال کارهاي آشخزي 
 رو انجام بده تا کشم استعداد بشد.

فقط سففکوت کرد... ولد حالت مرموز چهره ش و خونسففردي اغراق  دانیال
 آمیزش منو مد ترسوند.

 با سر به رادمان اشاره کرد و گفت: بارمان
 ریم سراغ کامخیوتر رویا! بجنب که تینا خانوم منت ره. مد

از پله ها باال رفتند. من و رویا هم از پله ها باال رفتیم. حضففور دانیال  دوتاید
سعد مد کردم  شدیدي پیدا کنم. با این حال  ضطراب  شده بود دلهره و ا باعث 

 وش کنم.دلم رو به حضور بارمان خ
صفحه ي  رویا ستادم و به  سمت اتاق بارمان رفت. منم دم اتاق خودمون ای به 

 کامخیوتر زل زدم. بارمان داشت مد گفت:
باشففه... همین االن مانیتورو چن مد کنند. به سففرت نزنه که کاري  حواسففت

 کند ها!
 گفت: رادمان

صال این دختره رو نمد  خب ستادي دیگه! چد کار کنم؟ من ا سرم وای بابا! باال 
 شناسم.

 خندید و گفت: بارمان



 نداره... استاد همین با وایستاده. عیب
کردم حوصففله ي دنمال کردن مابراي چت کردن تینا و رادمان رو  احسفففاس

ا رو دیدم و ندارم. به سففمت اتاق بارمان رفتم. همین که سففرم و بلند کردم روی
 با خوردم.

شونه مد  هدبندش شونه موهاي بلند و موابش رو  شت با  رو دراورده بود و دا
کرد. موهاش خیلد بلند بود... و خیلد کم پشفففت... پایین موهایش به رنگ 
طالید و بلوي موهاش مشففکد بود... درسففت مثش کسففد که سففال ها بود 

به رنگ طالید کدر موهایش نگاه کردم... از  موهایش رو رنگ نکرده بود... 
همون طیم رنگد بود که عمدتا خانوم هاید که ازدواج مد کردند انتخابش 

 مد کردند...
ند  نمد یاي چ ید... رو یا توي ذهنم نمد گنج عد از زندگد رو دونم چرا این ب

سال پیش... بیشتر از پنج یا شش سال پیش موهاي کوتاه طالید داشت... چرا 
 فهمیدم؟من این رویا رو نمد 

سففمتمچرخید. با دیدن من با خورد. شففونه رو کناري گذاشففت و سففریع  به
 موهاش و با چند تا کش و یه تش بمع و بور کرد. لمخند زدم و گفتم:

 که نامحرم نیستم. من
رو روي سففرش گذاشففت و کاله تد شففرت آسففتین بلندش رو روي  هدبندش

 سرش کشید. گفتم:
 گم!مهمه... نه؟ حجاب رو مد  برات
 لماسش رو مرتب کرد و گفت: رویا
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 عجیمه؟
 باال انداختم و گفتم: شونه

نه... فکر مد کنم یه زن... توي سن تو... دیگه حجاب براش به معند ابمار  کم
 نیست... به معند عادت هم نیست... پشتش باید یه اعتقاد باشه.... یه دلیش...

 گفت: رویا
 چیزي بد دلیش نیست. هی 
 و به نشونه ي تایید تکون دادم و گفتم: سرم

... ولد من نمد تونم آدم خالف کاري که حجاب براش مهمه ولد بون آدم آره
 ها برایش مهم نیست رو درک کنم.

 بد اعتناید از کنارم رد شد و گفت: با
 نمد تونم یه دختر عاقش و بالغ رو که عاشق یه معتاد شده رو درک کنم. منم

.. تازه داشففتم عمق حرف راضففیه رو مد فهمیدم... انگار هی  زدم. پوزخندي
 چیز اون طوري که به ن ر مد اومد نمود! تو دلم گفتم:

 و توي کار تو این یکد رو هم در مد یارم. ته
****** 

 _ خاک تو سرت با این غذا درست کردنت!
 بازم هیچد نگفت. بارمان ظرف غذا رو پس زد و گفت: دانیال

 به مرغ نمن اینا نزدي آره؟ مخصوصا
 براي اولین بار بعد از ورودش به ویال حرف زد: دانیال

 ناراحتد برو تو قرارگاهت... الزم نیست اینجا بموند. اگه
 با لحن تندي گفت: بارمان



 توي موقعیتد نیستد که براي من تعیین تکلیم کند. تو
 آهسته گفت: دانیال

 بوري تو رو انتخاب کردند؟! چه
 پوزخندي زد و گفت: بارمان

 اصال این که تو رو کنار زدند باي تعجب نداره! ولد
 با حرک نفسش و بیرون داد و گفت: دانیال

برمد گرده به داداش تو! بقیه ش هم برمد گرده به راضففیه اي که زیر  نصفففش
 د شه.دست تو بوده. همه ي این آتیش ها از گور تو بلند م

 ابروش رو باال داد و گفت: بارمان
هست خسروید که یه روز زور بازوش و به رخمون مد کشیدي االن  حواست

 زیر دست منه؟
ساکت شد. عصمد شده بودم. از بام بلند شدم. به اندازه ي کافد شاهد  دانیال

دشمند و کینه بودم. دست پخت دانیال هم که از من بدتر بود... دست کم من 
دونسففتم اگه ادویه ي درسففت و حسففابد به مرغ نزند هم بوش هم مزه ش  مد

 غیر قابش تحمش مد شه.
صر شده بودم  ع شخزخونه مرخص  بود. تازه از وظیفه ي بان کاه! تمیز کردن آ

کرم و لوسیون از دستشوید بیرون اومد... من نمد  که رادمان هم با یه ب*غ*ل
 فهمیدم آدمد به خوشگلد اون مگه نیازي هم به خوشگش تر شدن داشت؟

 با هم از پله ها باال رفتیم و من گفتم: همگام
 این کرم ها اثري هم داره؟ حاال
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 ابرو باال انداخت و با لحن بامزه اي گفت: رادمان
 ده شدم؟!بیند مثش ماه شب چهار نمد

 و گفتم: خندیدم
 به خاطر اینه که دو پرس غذا خوردي! اون

سید. یه کم  به شمون ر صداي پ  پچد از انماري به گو سیدیم.  باالي پله ها ر
دقت کردیم. بارمان و رویا بودند. نگاه مشففکوکد بهم کردیم. صففداي پ  پ  

 قطع شد.
شاره  رادمان شون ا سر به اتاق خود شمکد بهم زد. با  کرد. متوبه من ورش چ

 نشدم ولد رادمان با لحند معمولد مکالمه مون رو ادامه داد:
 اینه که آب رفته زیر پوستم؟ من ورت

 به سمت اتاقش رفت. حاال متوبه من ورش شده بودم. دنمالش رفتم و گفتم: و
 ت چطوره؟ بهتره؟ معده

 گفت: رادمان
د کنه ولد دیگه مثش سففابق ... خیلد بهتر شففده... بعضففد وقت ها اذیت مآره

 نیست.
اتاق شدیم و بعد دوباره گوشمون و تیز کردیم. پ  پ  ها از سر گرفته شده  وارد

سمت انماري بریم. پاورچین پاورچین و بد  شاره کرد که به  سر ا بود. رادمان با 
 صدا به اون سمت رفتیم و گوش وایستادیم. بارمان داشت مد گفت:

یا داریم پیش مد ریم... زودتر از اون چیزي که پیش بینیش و ... خیلد تند رو
 کرده بودیم داریم به موضوع نزدین مد شیم.

 هم مثش بارمان آهسته گفت: رویا



به... فقط داري این دسفففت و اون دسفففت مد کند... از  تو تت خو که موقعی
موقعیتت اسففتفاده کن! این داداشففت چشففم و گوش بسففته به ن ر نمد یاد... 

 خودش از پس تینا برمد یاد.
 گفت: بارمان

 این نیست. مشکلم
 رویا حالتد تهدیدآمیز به خودش گرفت: لحن

بت منه که بهت یادآوري کن این م اگه بزند زیر همه چد منم مد زنم دفعه نو
زیر همه چد؟ حواست هست بیرون این دیوارها چد منت رته؟ مد خواي با یه 

 پرونده ي سنگین و اعتیاد کجا بري؟ تو کسد رو بز من نداري.
 پوزخندي زد و گفت: بارمان

 من نمودم تو باید تا ابد اینجا مد پوسففیدي... من نمودم تا ابد باید براشففون اگه
 کار مد کردي. من امیدتم... تنها امیدت!

 گفت: رویا
ست پیش مد رفت. تو نمد فهمد  قمش شت در از اومدن این دختره همه چد دا

 که باید ول کند و بري دنمال کارت؟ مد دونم به خاطر این دختر موندي.
 بارمان کمد عصمد شد: لحن

 پیش دانیال و برم؟ بذارمش
 قلمم باال رفت. رویا هم عصماند شد: ضربان

 من اینجا چد کاره م؟ پس
 گفت: بارمان
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 آروم نمد گیره. دلم
 چرا داشتم با دمم گردو مد شکستم؟ رویا با حرک گفت: من

نشو... این پست رو خدا برامون رسوند. بارمان! برو... مگه نه بعد رفتن  احمق
شه. دارم بهت اخطار مد دم... اگه  رادمان و مابراي تینا کار هممون تموم مد

این دختره رو ول کردي که هی ! اگه نه همه ي قرار مدارهامون به هم مد خوره. 
کردي چطور نمد توند به  تخابتوید که یه روز به خاطر مردمت اعتیاد رو ان

 همین خاطر از یه ه*و*س بگذري؟
 یه کم صداش و باال برد و گفت: بارمان

... تو به مند که یه عمر دنمال این چیزها بودم داري یاد ... ه*و*س؟ه*و*س؟
مد دي ه*و*س به چد مد گن؟ تو فکر مد کند من االن دنمال ه*و*س بازیم؟ 
که بینمون بوده رو از بین مد بري! متوبهد؟ تو  مه ي احترامد  یا داري ه رو

 همیشه سرت توي کار خودت بوده ولد...
شاره کرد که وا رادمان سر بهم ا شد. با  شاد  شمام از تعجب گ شیم. چ رد اتاق ب

سففرم و به نشففونه ي نه تکون دادم. رادمان بازوم و گرفت و یه دفعه دوتاید وارد 
شدیم. بالفاصله بارمان و رویا ساکت شدند. رادمان در و پشت سرش بست و 

 گفت:
 مد کنم شما دو تا یه توضیح به ما بدهکارید! فکر
 خیلد خشن و بدي گفت: رویا

 از بلوي در کنار! روب
 گفت: رادمان

 !نوچ



 با نگراند گفت: بارمان
 نه! دانیال و کاوه مد فهمند. االن

 گفت: رادمان
 نمد کنم که قرار باشه شما دو تا باهم فرار کنید و ما رو اینجا قال بذارید! فکر

 :گفتم
ضففمن! من و رادمان توي سففن و سففالد نیسففتیم که دیگرون مثش بچه ها  در

مان براي  بار یارن! ...  بازي در ب مان  ند و بخوان برامون قهر تار کن هامون رف با
 رادمان توضیح مد ده و رویا براي من!

یا پوفد کرد و دسفففت به کمر زد. محکم  و یا نگاه کردم. رو طلب کارانه به رو
 گفت:

 !نه
 به رویا کرد و گفت: رو بارمان
 که چد؟ باید بهشون مد گفتیم دیگه! آخرش

 بازم گفت: رویا
 !نه

 تغییر موضع داد. اخم کرد و با تحکم گفت: بارمان
 پایین و سر اون دو تا سرخر و گرم کن! برو

 چشم غره اي به بارمان رفت. بارمان با بداخالقد گفت: رویا
 باش! زود
 گفت: رویا
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 این قرار ما نمود! بارمان
 گفت: بارمان

 برادر منم به اینجا توي قرارمون نمود! قرار بود ازش محاف ت کند. ورود
 عصماند شد و گفت: رویا

انصفففاف! مد دوند که هی  بوري نمد تونسففتم باهاشففون ارتماط برقرار  بد
کنم... در ضففمن! سففروان راشففدي هم توي برنامه مون نمود... خیلد چیزها از 

 ترل خارج شد.کن
 با سر به در اشاره کرد و گفت: بارمان

 برو تا بقیه ي چیزها هم از کنترل خارج نشده! پس
تسلیم شد. با اخم و تخم از انماري خارج شد و در رو بهم کوبید. بارمان  رویا

 رو به ما کرد و گفت:
 ...خب

 دست چشماش و مالید و گفت: با
 اید داشتیم.و رویا با هم یه قرار مداره من

 حرفش پریدم و گفتم: وسط
 نیست از اول بگد؟ از اونجاید که رویا از پست باالتر به اینجا رسید؟ بهتر

 دستش رو پایین انداخت و گفت: بارمان
 این زن رویا نیست... اسم
شدیم.  نمد سر و پا گوش  سینه فرو ریخت. من و رادمان  دونم چرا قلمم توي 

 بارمان ادامه داد:
 آمنه ست... خالف کار هم نیست... باسوس وزارت اطالعاته... اسمش



========= 
 من و رادمان از تعجب باز مونده بود. من با ناباوري گفتم: دهن

 !نه
 گفت: رادمان

 چد کار مد کنه؟ اینجا
 گفت: بارمان

 مد کنه... سوال هاید مد پرسد ها! باسوسد
 :گفتم
 چرا بلوي این مابرا رو نمد گیره؟ پس

 گفت: بارمان
 بگیره؟ چطوري

 گفت: رادمان
 اول توضیح بده بمینیم مابرا چیه. از

 گفت: بارمان
 به بیگر بگیرید تا بگم! زبون

و رادمان مثش بچه هاي حرف گوش کن ساکت شدیم و به بارمان زل زدیم.  من
 بارمان با لحند آهسته گفت:

که اوایش تغییر کار باند بود آمنه وارد مابرا شد... من ازش خیلد موقعد  همون
نمد دونم... مسففلما قضففیه این بود که به عنوان عامش نفوذي وارد باند شففد... 
ولد یه چیزي رو خوب مد دونم... این که آمنه تازه کار بود.... شفففاید بدون 
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ضاي باند نتون سابقه اي ... هی  کدوم از اع سرویس هاي  با وبود ستنهی  
 اطالعاتد قویشون از این آدم چیزي در بیارن.

 پرسید: رادمان
 بوري تونست وارد بشه؟ چه

 گفت: بارمان
ماهنگد و طمق  به با ه فت  کامخیوتري... مد گ کارهاي  هارتش توي  خاطر م

نقشففه یکد از سففایت هاي مهم اطالعاتد رو حن کرد. بعد از اون براش یه 
 پرونده ي بعلد درست کردن و فرستادنش زندان.

 تعجب گفتم: با
 بابا! نه

 شونه باال انداخت و گفت: بارمان
ستم... ولد و در سر راه بریان بزيیاتش نی شه  قتد از زندان در اومد و طمق نق

یکد از مهره هاي باند که عضففو بمع مد کرد قرار گرفت همه اونو به عنوان 
زند شففناختند که به خاطر برم بزرگ اینترنتد زندان رفته بود. این شففد که وارد 

 باند شد.
سیگارش رو از بیمش  بارمان سموند.  سرش چ شت  شو خم کرد و به دیوار پ پا

 ورد و گفت:در ا
زود تونسففت به خاطر آشففناییش با سففرویس هاي اطالعاتد و مهارتش  خیلد

پیشففرفت کنه. اوایش همه چیز خوب پیش مد رفت. کارهاي باند و با در ن ر 
شه هاي قملد تا حدودي پیش مد برد... همه چیز رو هم  گرفتن هماهنگد و نق



 خرابد شففد که کار گزارش مد داد... کم کم داشففت وارد گروه هاي باالتر م
 شد.

 روشن کرد و ادامه داد: سیگارشو
شففن کردند... شففانس اورد مدرکد پیدا نکردند که ثابت کنند داشففته به  بهش

هاش محض  فت یکد از هم تیمد  مافوقش گزارش مد داده... خودش مد گ
خودشیریند لو دادش... به هر حال... فقط مد تونم بگم شانس اورد... ولد... 

 باعث شد که اونو بندازن توي یه گروه سطح پایین...همین شن 
به سیگارش زد... دود سیگارش کم کم بین فضا اتاق محو شد ولد بوش  پکد

 به مشامم مد رسید. بارمان گفت:
اون به بعد مجمور شد که آسه بره و بیاد... مانیتورش کنترل مد شه... همه ي  از

بهش اینترنت مد دن... کارهاش چن مد شففه... توي سففاعت هاي خاصففد 
ست با  سال ها شده...  سیش به همه چد قطع  ستر توي یه بمله بهت بگم! د
مافوقش ارتماطد نداشففته... تا این که تونسففتیم همدیگه رو کشففم کنیم... هم 
من به اون و کارهاش شففن کردم... هم اون متوبه شففد که دل من با این آدمها 

شتیم ست... با هم قول و قراري گذا ... این که یه روز باالخره از این با یکد نی
بیرون بریم... به شففرط این که من از اون محاف ت کنم و اون از من... من قول 
دادم که رازش رو نگه دارم... تا باید که مد تونم بهش اطالعات بدم... از این 
با بیرون بمرمش. اونم قول داد که توي دنیاي واقعد مراقب من باشه و شهادت 

 رفع اتهام ازم بشه. بده تا
 گفت: رادمان
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 سروان و من چد بود؟ مابراي
 شونه باال انداخت و گفت: بارمان

رادمان... خیلد سففخته که بمیند و بدوند که قراره یه آدم رو بکشففن ولد  بمین
سروان  ستت برنیاد... اگه رویا یا من اقدامد براي نجات دادن بون  کاري از د
عات  باد رفتن اطال به  به معند  ما  تادن  تادیم... گیر اف مد کردیم گیر مد اف

ستی ساله بود... از طرفد... ما مد دون رن تو رو هم وارد مد دا مچندین و چند 
کنند... نمد تونسففتیم بلوشففون رو بگیریم. راهد براي ارتماط با تو یا با پلیس 

 نداشتیم...
 :گفتم
ست به چه درد  پس ستش به هی  با بند نی این ماموري که اینجا گیر افتاده و د

 ما مد خوره؟
 گفت: بارمان

به دردمون مد خوره این پامون و توي مامور فقط بیرون این دیوارها  ... وقتد 
 کالنتري گذاشتیم.

 رو پایین تر اورد و گفت: صداش
باشففه... بلوش حرفد نزنید که باعث بشففه مجرم بلوه کنید... اگه  حواسففتون

 توي دادگاه شهادت بده مد تونه خیلد برامون تخفیم بگیره.
ست داره چد کار مد  لمخندي ست... انگار بارمان دقیقا مد دون ش روي لمم ن

یا دوسففت بود...  کنه... فیلم بازي مد کرد... اطالعات بمع مد کرد... با رو
شحال بودم که تکیه م رو به این آدم  شد... خو شت... دلم گرم  شه ي فرار دا نق

 دادم.



 تکیه ش رو از دیوار برداشت و گفت: بارمان
شماها رو از این با بیرون بمره خودمم. اگه شه که بتونه  شته با سد وبود دا . .ک

 ما چهارتا بیرون مد ریم و بقیه ش با آمنه ست...
 سر تکون داد و گفت: رادمان

 کم دارم امیدوار مد شم... کم
 همین طور... منم داشتم امیدوار مد شدم... منم

شدم که یه بار دیگه مامانم و بمینم... و بابا رو... حتد معین رو... شاید  امیدوار
 ترانه رو... و آوا...

شین خودم رانندگد  یه ستم توي اتاق خودم خلوت کنم... با ما بار دیگه مد تون
 کنم...

بار دیگه مد تونستم بیرون این دیوارها براي خودم کسد بشم... توي این راه  یه
اول امیدم به بارمان بود... بعد به آمنه... فقط این وسففط یه چیزهاید مشففکش 

.. کاوه... این تشففکیالت... راسففتد سففاز بود... یعند خیلد چیزها... دانیال.
 بارمان دقیقا چطور مد خواست ما رو بیرون بمره؟

 چهاردهم فصش
شده بود و من  به شکده ي هنر زل زدم. با خودم فکر کردم کد بهار  ورودي دان

سیده بودیم؟ چرا زمان این قدر زود  شت ر سط اردیمه نفهمیده بودم؟ کد به و
ع و تموم شففده بود؟ چد کار کرده بودیم؟ مد گذشففت؟ عید نوروز کد شففرو

ور د انوادهاصففال بهم تمرین گفته بودیم؟ یاد آخرین عید نوروزي که همه ي خ
 هم بمع شده بودیم افتادم...
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 سال پیش بود؟ شیش سال؟ هفت؟... چند
شو زیر میز  همون صمد پا سکوت کرده بود ولد با حالتد ع سامان  موقعد که 

ست تکون مد داد... بارمان  شت با دو ست زیر چونه زده بود و از زیر میز دا د
شته بود و با یه  شو روي میز گذا سر دخترش اس ام اس بازي مد کرد... آرمان 
صداي بلند  شت با  سین زل زده بود... بابا دا سفره ي هفت  نگاه بد حالت به 
پاي تلفن بر و بحث مد کرد... مامان داشفففت از این طرف به اون طرف مد 

د مد کرد اعضففاي خانواده رو دور هم بمع کنه... منم که منت ر دوید و سففع
بودم... منت ر بودم هرچه زودتر از شفر این گردهماید ابماري خالک بشفم و 

 با بارمان و رضا برم مهموند...
شت با تلفن حرف مد زد و  خوب شد بابا هنوز دا سال تحویش  یادمه وقتد که 

 ورت بارمان و ب*و*سید و گفت:به حسابدارش ناسزا مد داد... مامان ص
 نو ممارک باشه آقاي دکتر آینده... سال

 بعد نوبت من بود: و
 نوي تو ام ممارک پسر خوشگلم... سال

تا فرق مد ذاره و  و ما دو  مامان بین  که مد گفت  بارمان  بعد شففوخد هاي 
شوخد هایش از  ستم این  شگش رو به من مد ده... مد دون صفت خو شه  همی
کجا مد یاد... همه مد دونسففتند مامان چه قدر به این که بارمان دانشففجوي 

شکیه افتخار مد کنه... و براي این که به منم بمله ي محمت آمیزي  مد  گهبپز
گه پسففر خوشففگلم... بارمان هم همیشففه این موضففوع رو بزرگ مد کرد... 

 مخصوصا این طور مد گفت که من فکر کنم مامان منو بیشتر دوست داره...



حاال اواسففط اردیمهشففت ه*و*س عید اون سففال هاید رو کرده بودم که دیگه  و
خونه بیم  برنمد گشففت... همون موقع هاید که روز اول عید من و بارمان از

مد شفففدیم و حتد به فکرمون نمد رسففید که یه روز فقط خودمون دو تا مد 
 رمونیم و سففخت دلتنگ اون روزها مد شففیم... روزهاید که هی  بوري تکرا

نمد شدند... دیگه آرمان نمود... مامان االن یه گوشه ي آسایشگاه رواند بود... 
بابا دیگه ما رو آدم حسففاب نمد کرد... سففامان ازمون متنفر شففده بود... این 
شده بود... حاال آقاي دکتر معتاد  سد  شان سد و بد خوشگلد براي من مایه نح

 شده بود...
شتم... سرمو صندلد بردا شتد  شمم به دختري افتاد که یه مانتوي  از روي پ چ

سمت چخش  ستین  ستینش معمولد بود و آ شیده بود که یه آ سنتد پو سرمه اي 
خفاشففد بود. داشففت عینن دودیشففو از توي کیم طرح سففنتیش در مد اورد. 
موهاي تیره و خوش حالتش از زیر شففال مشففکد رنگش بیرون ریخته بود. بد 

ران و سففنت یه حالت احترام توي وبود آدم لمخند زدم... عالقه ش به ای اختیار
به وبود مد اورد... آره... آتوسففا براي من این بود... یه دختر قابش سففتایش و 

 محترم...
شو پایین  از سر سه...  شنا شدم. عینن دودیم و باال زدم تا منو ب شین پیاده  ما

لو ب انداخته بود و با یه ب*غ*ل تابلو و قاب به سمت انتهاي خیابون مد رفت.
 رفتم و گفتم:

 خانوم... آتوسا
 و بلند کرد. با دیدن من لمخندي زد و گفت: سرش
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 ... شمایید؟ انت ار نداشتم اینجا بمینمتون...سالم
 لمخندي زدم و گفتم: منم

... آقاي صدرا بهم زنگ زدند و گفتند که امروز براي دیدن استاد کاویاند سالم
 مد رید.

شجوهاي  صدرا ضاي تیم هاي باالتر یکد از دان سابق کاویاند بود. یکد از اع
تونسففته بود باهاش ارتماط برقرار کنه و با دادن پول و رشففوه راضففیش کنه که 
واسففطه بشففه و کار آتوسففا رو راه بندازه... همه ي این زحمت ها هم به خاطر 

بگن که من  احرف من بود... خب! مد خواسففتند توي دسففتورالعملشففون دقیق
ر کنم! من چاره اي نداشففتم بز این که براي نزدیکد به این دختر باید چد کا

 سرخود عمش کنم.
 به دانشکده اشاره کرد و گفت: آتوسا

 ! از اونجا مد یام.بله
به لماس هایم کرد. تد شرت و بین مشکد پوشیده بودم و یه شال قرمز  نگاهد

داشففت پیش رو به صففورت خیلد هنري به گردنم بسففته بودم... احتماال اون 
خودش فکر مد کرد که چرا توي این گرما شال گردنم انداختم... نمد دونست 

 که به شالم چه تجهیزاتد وصش کرده اند...
 اي به ماشین کردم و گفتم: اشاره

 برسونمتون... امروز ماشین بارانو اوردم. بفرمایید
 طور که انت ار داشتم آتوسا گفت: همون
 شم.... مزاحمتون نمد ممنون

 :گفتم



 مزاحمتد؟ من که بیکارم... ماشینم که هست... چه
ستمو شینو براش باز  د ستش گرفتم. در ما دراز کردم و چند تا از قاب ها رو از د

 کردم. قاب ها رو روي صندلد عقب گذاشتم و سوار شدم.
شجوهاید نگاه مد  سرمو شت با یه لمخند محو به دان سمتش چرخوندم. دا به 

نار ماشین رد مد شدند و با یه لمخند یا بهتره بگم با نیش باز یه نگاه کرد که از ک
 معند داري هم به من مد کردند...

توبه به این چیزها ماشین رو روشن کردم. بارمان توي برنامه چد رو برام  بدون
 تن یم کرده بود؟ کافد شاي!

ودیم... ا ماشین ببه آینه کردم. مجید با موتور دنمالم بود. تحت ن ر دو ت نگاهد
از مابراي دختر راشدي به این ور تصویب شده بود که توي ماشین دوربین هم 
ستند  شون داده بودم... ولد نمد دون ست ساب کار رو دفعه ي پیش د بذارند. ح
سففرکشففد و لجمازي تو پوسففت و اسففتخوون من و بارمانه... من با این چیزها 

 تسلیم نمد شدم... هولم نمد شدم...
 بارمانو از توي دستگاه کوچین پخشد که توي گوشم بود شنیدم: صداي

راه اصففلد خارج شففو... برو توي کوچه هاي فرعد... یه ماشففین پلیس اون  از
 طرفا ست.

از مشکالت استفاده کردن از یه قاتش فراري براي زدن مخ یه دختر بود! آخه  اینم
ذاشففتند برم پد کارم و یه این دختر که اهمیتد به من و قیافه م نمد داد... مد 

 آدم دیگه رو بام مد ذاشتند...

http://www.roman4u.ir/


صد خیابون ها رو نگاه مد  نگاهد شوق و ذوق خا سا کردم. با  صورت آتو به 
 کرد. حدس مد زدم که دوست نداشته باشه حاال حاالها خونه بره. گفتم:

 کافد شاي موافقید؟ با
 باال انداخت و گفت: شونه
 شناسید...... اگه باید رو مد باشه

 تکون دادم و گفتم: سر
 شناسم... همین دو رو برها یه باي خوب هست. مد
 ! یه باي خوب! یه باید که قشنگ تحت کنترل نیروهاي باند باشه...آره
کافد شاي رسیدیم. یه کافد شاي کوچین بود که نورپردازي خاصش فضا  به

شده  سرهاید  ضوع عالوه بر این که به نفع دختر و پ رو تارین کرده بود. این مو
بود که دوست داشتند یه کم با هم صمیمد بشن به نفع یه مجرم فراري که توي 

 روز روشن داشت ول مد چرخید هم شده بود.
اي رنگ با میزهاي شیشه اي دایره اي شکش دور تا دور کافد هاي قهوه  صندلد

شن  شفاي چیده شفده بود. فضفاي تارین که با چراغ هاي رنگد زرد رنگ رو
شففده بود باعث مد شففد دیوارها زرد به ن ر بیایند. چند تابلوي کوچین هم به 

 دیوار آویزون شده بود.
یه برش کین  تا میلن شففین قهوه سفففارش دادم. براي آتوسففا سفففارش دو

 شکالتد دادم. وقتد سفارشمون رو اوردند آتوسا با تعجب پرسید:
 شما چد؟ رژیمید؟ پس

 خنده اضافه کرد: با
 نمد کنم شما احتیابد به رژیم داشته باشید! فکر



این دختر که از وضعیت معده ي من خمر نداشت... حساسیتش کم شده  آخه
 د شده بود!بود ولد گنجایشش اندازه ي معده ي نوزا

 :گفتم
 نیستم... باران استثنا امروز یه صمحونه ي مفصش درست کرده بود. رژیم

 دلم گفتم: تو
 قدرم که به ترالن مد یاد از این کارها بکنه! چه

شغال کرده بودند نگاه کردم. با  با شم به دو دختري که میز رو به روییمون و ا چ
تکون دادن سففر بهم اشففاره کردند که دارم خوب پیش مد رم... مد دونسففتم 
محمد سفففارش این همه نیرو رو به بارمان کرده. حسففابد دور و برم رو شففلوغ 

 کرده بود.
ا! این دختر چرا به این شال گیر دوباره داشت به شالم نگاه مد کرد... خد آتوسا

داده بود؟ شففاید حق با ترالن بود و رنگ بیغ قرمز خیلد بلم بود... شففاید 
باید شال آبد مد بستم... از رنگ آبد خسته شده بودم... از وقتد به دنیا اومده 

 بودم خودمو توي لماس هاي آبد دیده بودم.
 گفت: آتوسا

 اد بدید؟شه این مدل شال بستنو به منم ی مد
شال و نه ست که زیر این  شال کردم... آخه این دختر نمد دون ! نگاهد به گره 

شم خنده م گرفت.  ضطرب ب ستگاهیه... به باي این که م البه الش چه دم و د
 لمخندي زدم و گفتم:

 نمستم آخه... کار بارانه... خودم
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 زیر چونه ش گذاشت و گفت: دستشو
 ! بالمه مدلش...آهان

 توي گوشم گفت: بارمان
شده  چه ست  سه دور با دختره دو قدر لفتش مد دي! من باي تو بودم تا حاال 

 بودم و بهم زده بودم.
 دلم گفتم: تو

 بله! شما
اختیار یه کم موهامو روي گوشففم ریختم. آتوسففا نگاهد به دخترهاید که  بد

 یکد از میزهاي کافد شاي رو اشغال کرده بودند کرد و گفت:
وقت ها فکر مد کنم متوبه چیزهاید که کنارتون اتفاق مد افته نمد  بعضففد

 شید!
پ  پ  دخترها رو مد شنیدم. با کنجکاوي نگاهد به میزشون کردم. سه  صداي

 بفت چشم به صورتم خیره شده بود. سرمو به سمت آتوسا چرخوندم و گفتم:
 چون عکس العملد نشون نمد دم؟ چرا؟
 :لمخندي زد و گفت آتوسا

از مردها بعیده که این قدر نسففمت به این حرکت هاي دور و برشففون بد  آخه
 تفاوت باشند... توي مهمونیم هم این رفتارتون خیلد توي چشم بود.

 خنده گفتم: با
 کال به مردها لطم دارید. شما
 خندید و گفت: اونم
 خواستم توهین کنم... بمخشید... ولد... خیلد هاشون این شکلین... نمد



 باال انداختم و گفتم: شونه
 فکر نمد کنم کار درستد باشه که سر آدم مرتب سمت خانوم ها بچرخه... آخه

 توي گوشم گفت: بارمان
 بون عمه ت! آره

م گرفت ولد بلوي خودمو گرفتم و به یه لمخند تمدیلش کردم. موضففوع  خنده
 رو عوض کردم و پرسیدم:

 کارهاتون خوب پیش رفت؟ راستد
 زد و گفت: لمخندي

... آقاي صففدرا خیلد کمن کردند... امروز هم اسففتاد نمونه کارهامو نگاه بله
ر نمایشففگاه هم کردند و بهم قول دادند که منو چند با معرفد کنند و توي کا

کمکم کنند... واقعا ممنونم که آقاي صففدرا رو معرفد کردید. سففرم این چند 
 وقت خوب گرم شد... واقعا به این موضوع احتیاج داشتم.

 تکون دادم و مودبانه گفتم: سر
 تونستم کاري انجام بدم. خوشحالم

 کمد از کیکش خورد و گفت: آتوسا
کمن کردید... آخه ما که خیلد همدیگه رو برام باي سففواله که چرا بهم  ولد

 نمد شناسیم...
سیده بود موند... برام  نگاهش صم هم نر روي لیوانم که هنوز محتویاتش به ن

 سنگین بود... اي کاش به باش یه قهوه سفارش مد دادم...
 باال انداختم و گفتم: شونه
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ي خودم به ... چطوري بگم؟ عالقه ي شففما به نقاشففد منو یاد عالقه راسففتش
چیزهاید مد اندازه که اون قدر شففجاعت نداشففتم که براي به دسففت اوردنش 
تالش کنم... من دوست داشتم تربیت بدند بخونم... عاشق ورزش کردن بودم 
ولد... محکوم شففغش هاي از پیش تعریم شففده ي این بامعه شففدم... دکتر 

 پدرانه... شدن ... مهندس شدن... محکوم آرزوهاي مادرانه و افتخارهاي
شو  متوبه ست سا خالد بمندم این بار را گاه به باي این که براي آتو شدم ناخودآ

ست اوردن دل مادري  شتم براي به د ست دا گفتم. آره... این حقیقت بود... دو
که همیشففه توي خونه غرق رنج و عذاب مردهاي دور و برش بود... شففوهر و 

 یقم دوم بود...پسرهاش... سراغ رشته اي برم که توي لیست عال
 پرسید: آتوسا
 عالقه اي به کارتون ندارید؟ یعند

چشففم هاي تیره و خوش حالتش نگاه کردم... توي وبودش فقط مالحت  به
 بود... بد اختیار آدمو وادار به لمخند زدن مد کرد... گفتم:

 بدم نمد یاد ولد... ازش
 شغلم توي بیماریستان افتادم و گفتم: یاد
هر روز قرار باشه صمح پاشد و بري سر کاري که توي دلت عشقد نسمت  اگه

 بهش احساس نمد کند کم کم برات خسته کننده و عذاب آور مد شه...
شته برنگردم... به اندازه ي کافد بب حال     سعد کردم خیلد توي ذهنم به گذ

نده زبرایم پیچیده شففده بود... نیازي نمود که غصففه هاي گذشففته رو توي دلم 
 کنم. گفتم:



این بهت بهتون غمطه مد خورم... کنار همه ي مشففکالتد که توي زندگد  از
هرکسفد وبود داره شفغلد دارید که مد تونید با انجام دادنش خیلد چیزها رو 

 فراموش کنید.
 لمخندي زد و گفت: آتوسا

که همیشفففه  منم ید  که خواهري دار بت این  با طه مد خورم...  ما غم به شفف
که من کنارتون ین... این چیزي بوده  ید... هرچند کوچ ه... اینکه خانواده دار

 همیشه دنمالش بودم ولد تواناید به دست اوردنش رو نداشتم.
 دلم گفتم: تو

 بابا! کدوم خانواده؟! اي
 باال انداختم و گفتم: شونه

ها همیشففه از چیزي که دارن شففاکین و چشففمشففون دنمال چیزهاییه که  آدم
 دیگرون دارند.

 رو به نشونه ي تایید تکون داد. سرش
سا کیکش رو خورده بود و باقد موندش هم  لیوان شده بود... آتو هامون خالد 

 با چنگال خورد کرده بود. دیگه وقت رفتن رسیده بود...
شففدیم و از کافد شففاي بیرون رفتیم. کمد دورتر از کافد شففاي یه پارک  بلند

سته بود و تار  ش سن زده بود و روي زمین ن کوچین بود. مردي رو دیدم که ما
سمتم  صد به این من ره نگاه مد کرد. به  شت با عالقه ي خا سا دا مد زد. آتو

 برگشت و گفت:
 اون سمت؟ بریم
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اب مثمت دادم. آتوسا بلوتر راه افتاد. چشمم به تونستم نه بیارم. با سر بو نمد
شاره  سر به پارک ا شده بود. با  مجید افتاد که از اون طرف خیابون بهمون خیره 
کردم. مجید با سر بواب منفد داد. قلمم توي سینه فرو ریخت... مجید دوباره 

شتش رو  شونه ي نفد تکون داد. م دهنش اورد و فهمیدم  بلويسرش رو به ن
ره گزارش مد ده. منم آهسته داشتم دنمال آتوسا مد رفتم... چند ثانیه بعد که دا

 بارمان توي گوشم گفت:
 سمت پارک... نرو

صرف  مغزم سا رو من سید که آتو سرعت به کار افتاد... راهد به ذهنم نمد ر به 
کنم... دو دقیقه گوش کردن به آهنگ که این حرف ها رو نداشفففت... بارمان 

 تکرار کرد:
 سمت پارک... پلیس توي پارکه... رون

بوري مد تونسففتم بهش بگم فقط مد خوایم از بلوش رد شففیم؟ یه دفعه  چه
چشمم افتاد به ماموري که داشت توي پارک گشت مد زد... پشتش به ما بود و 

 خیلد باهامون فاصله داشت. گفتم:
 !آتوسا

اش کردم... سففمتم چرخید... فهمیدم بدون هی  پسففوند و پیشففوندي صففد به
 عیمد نداشت... آسمون که به زمین نمد اومد...

 سر به مامور اشاره کردم و گفتم: با
 خواي اون طرفد نریم؟ شنیدم بدیدا خیلد گیر مد دن. مد

 گفت: آتوسا
 ما که ظاهر موبهد داریم... کاري هم نمد کنیم که! چرا؟



 باال انداختم و گفتم: شونه
 دونم... ولد بعضد وقت ها گیر دادنشون بد حساب کتابه. مد

 با حالت خیلد ملوسد ماه هاش رو بهم زد و گفت: آتوسا
 یه دقیقه... باشه؟ فقط
مد شففد به این حالت بواب منفد داد؟ چیزي نگفتم. زیرچشففمد اون  مگه

به اون سففمت  جا بود؟ سففرم و  ید ک گاه کردم... پس مج یابون رو ن طرف خ
... مجید نمود... قلمم توي سینه فرو ریخت... یه کم عقب تر رو نگاه چرخوندم

ود ب نکردم... خمري از موتوري ها نمود... دختري که توي کافد شففاي مراقممو
شد... یه  شینش مد  سوار ما شت  رو دیدم... همون طور که نگاهش بهم بود دا

 دفعه صداي موتور رو از رو به روم شنیدم. سرم و چرخوندم...
 با سرعت به سمت آتوسا کج شد... داد زدم: موتور

 باش... مواظب
شده بود... به سمت آتوسا دویدم.... و لح ه اي بعد... صداي بیغ بلندي  دیر

 به گوش رسید و مجید با سرعت از کنارم رد شد...
======== 

توي سففینه فرو ریخت. چند رهگذر به سففمت آتوسففا دویدند. مجید از  قلمم
 شت سرم گفت:پ

 کاریت و بمع کن! خراب
 حرک نفسمو بیرون دادم و گفتم: با

 تو رو هم مد رسم. حساب
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صورتش از درد توي هم رفته بود. زانوش رو  روي سا زانو زدم.  زمین و کنار آتو
چسففمید. صففداي آه و ناله اش بلند شففد. از بین دو سففه نفري که دورمون بمع 
سترس  شیدم. خمري از اون مامور پلیس نمود. با این حال ا سرک ک شده بودند 

 پیدا کرده بودم. سریع زیرب*غ*ل آتوسا رو گرفتم و گفتم:
 بریم درمانگاه! یاب

 توي گوشم گفت: بارمان
 بزنن رادمان! پاتو توي درمانگاه نمد ذاري! فهمیدي؟ گندت

آتوسففا کمن کردم که بلند شففه. خواسففت ازم فاصففله بگیره ولد نتونسففت  به
تعادلش رو حفظ کنه و به دسففتم چنگ زد. بازوي چخش رو با دسففت گرفتم. 

حالد که با نگراند اطرافم رو نگاه  دسففت راسففتم رو دور کمرش انداختم و در
 مد کردم آتوسا رو پشت ماشین سوار کردم.

 سوار شدم و پامو روي گاز گذاشتم. بارمان گفت: سریع
 خودم کله ت و مد کنم! داري کدوم گوري مد ري؟ رادمان
توبه به بارمان عینن دودیم و زدم و موهام و روي گوشففم ریختم... بد  بدون

 وهام به زحمت تا وسط الله ي گوشم مد رسید.فایده بود... م
 آتوسا گفتم: به

 نماش... االن مد رسیم. نگران
 با عصمانیت گفت: بارمان
 حالیته که به برم قتش عمد تحت تعقیمد؟ داري چه غلطد مد کند؟ رادمان
 به سمت آتوسا چرخوندم و گفتم: سرمو

 ریم درمانگاه... االن مد رسیم. مد



 دیگه داشت داد مد زد: بارمان
درد و درمانگاه! اي مرض! پسففره ي نفهم! مجمورم نکن که بگم همین االن  اي

 از ماشین پیاده ت کنند!
ته بود. زانوي  از هاش توي صففورتش ریخ گاه کردم. مو به آتوسفففا ن نه  توي آی

صداي آه و  شو گاز مد گرفت که  شده بود. لب ها شلوارش از خونش خیس 
. چشففم هاشففو بهم فشففار مد داد و مشففخص بود که درد ناله ش بلند نشففه

وحشففتناکد داره... بارمان هم عین شففیطان ربیم در گوشففم حرف مد زد و 
 کرد که بد خیال رسوندن آتوسا بشم. مدوسوسه م 

 _ برادر من... عزیز من... نکن... این کارو با خودت نکن!
 _ مد گیرن مد برن اعدامت مد کنند...

 ب ...   رو ول کن... کاري که بهت مد گم و بکن! _ این دختره ي
 _ یه کلمه حرف بزن بمینم اصال صدام و مد شنوي؟

 _ حاال یه امروز باید دهقان فداکار مد شدي؟
فحش نابور نثارم کرد... نمد دونم حواسففش بود که مادر و خواهر نداشففته  یه

 ي من مادر و خواهر نداشته ي خودش هم مد شه یا نه؟!
 به آتوسا کردم و گفتم: رو

ي بابات و بده... باید باهاش حرف بزنم... مد خوام آدرس اینجا رو  شففماره
 بدم.

 سریع گفت: آتوسا
 ! نه... بابام نمد تونه بیاد!نه
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 تعجب نگاهش کردم و گفتم: با
 چد که نمد تونه؟ گوشیتو بده که بهش زنگ بزنم. یعند

پاشففو محکم تر فشففار داد. رد اشففن رو توي صففورتش مد دیدم... با  آتوسففا
 صداید لرزون گفت:

 بابام... نمد تونه. آخه
 رو بدون ابازه برداشتم و گفتم: کیفش

 نمد تونم بیام تو... اینجا ایرانه! بیام تو بگم باهات چه نسمتد دارم؟ منم
 گفت: بارمان

 بابا! توي مطب و درمانگاه که هرکد به هرکیه! نه
از کنار پدال ترمز برداشففتم و با حرک کم ماشففین کوبوندم و به حالت  پامو

 اولیه برگردوندم... چرا بارمان خفه نمد شد؟
به تابلوي یه درمانگاه افتاد. سریع کنار زدم. شماره ي پامان رو گرفتم.  چشمم

 ک ممنوع بود! اینم بهونه اي براي پیچوندن!نگاهد به دور و برم کردم. پار
آه و ناله هاي کوتاه آتوسا به نفع خودم استفاده کردم. شالم رو باالتر اوردم و  از

 گفتم:
 ! دو دقیقه صمر کن االن حلش مد کنم!بارمان
 با عصمانیت گفت: بارمان

 حلش کردي که هی ! نکردي پدرت و خودم در مد یارم! اگه
 دلم گفتم: تو

 که بو ریاست گرفتتش! اینم



درمانگاه رو به پامان دادم. از ماشففین پیاده شففدم. شففال آتوسففا رو روي  آدرس
 سرش مرتب کردم. موهاش رو از روي پیشونیش بمع کردم و گفتم:

 مد یاد... باشه؟ فقط چند دقیقه صمر کن. یه کم تحمش کن. بابات
تر آماده باش وایستاده بود. فهمیدم اگه پامو رو بلند کردم. مجید یه کم دور سرم

توي درمانگاه بذارم مد شفففه آخرین کاري که توي زندگیم کردم. بارمان توي 
 گوشم گفت:

افسر پلیس توي این خیابون هست... تکون بده اون ماشینو! واي خدا! همون  یه
 بهتر که اونجا نیستم... به خدا دلم مد خواد خفه ت کنم.

 ماشین شدم و گفتم: سوار دوباره
 باید راه بیفتیم... اینجا پارک ممنوعه! آتوسا
 سرش رو روي پاش گذاشت و گفت: آتوسا
 هم حالم بد نیست... انداختمت توي دردسر! خیلد

 دختره این وسط چد مد گفت؟ توي این وضعیت هم تعارف مد کرد؟! این
 آتوسففا رو به بلوي اون طرف خیابون کشففیدم و پارک کردم. تابلوهاي ماشففینو

ستاش و پاک کردم.  ستمال کم د ستم. با د ش شین منتقش کردم و کنارش ن ما
قلمم از شففدت اسففترس آروم و قرار نداشففت. بارمان که با دوربین داشففت همه 

 چیز رو نگاه مد کرد گفت:
نمد گذره ها! حاال دارم مد فهمم چرا نمد توند دل بکند و بیاي... بمینم  بدم

 که کار و به ناز و نوازش هم گسترش بدي؟!بنمش و داري 
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یاسفففت این پروژه انتخاب کرده  نمد بارمان و براي ر دونم کدوم آدم احمقد 
بود؟! بارمان و مسففخره بازي هاي بد باش بدترین گزینه براي رهمري کردن 

 همچین عملیات هاید بود. آتوسا دستمو گرفت و گفت:
 ... خوبم... این قدر نگران نماش.بردیا

شار داد و  سرمو ستمو ف شن آلودش نگاه کردم. د شم هاي ا بلند کردم و به چ
 گفت:

 تونم تحمش کنم... فقط بدبوري زمین خوردم. مد
 همین موقع نفسش از درد بند اومد. بد اختیار با دست کمرش رو چسمید. در

نکشففید که سففر و کله ي پامان هم پیدا شفففد. با دیدنش نفس راحتد  طولد
 کشیدم.

شخص شین  م سمت ما سریع به  صال منو ندید.  سابد هش کرده. انگار ا بود ح
رفت. دسففت آتوسففا رو گرفت و کمکش کرد که پیاده شففه. بعد تازه متوبه من 

 شد. با حالتد گیج و ویج بلو اومد و دستم رو فشرد و گفت:
سرم خیلد لطم کردي... ابازه بده من آتوسا  خدا تو رو رسوند بردیا بان... پ

 رو بمرم درمانگاه بعد مد یام پیشت...
 گفتم: سریع

نه! من دیگه دارم مد رم. شففما زودتر آتوسففا خانوم رو برسففونید... منم نه  نه
 تصدیق دارم نه کارت ماشین. بهتره زودتر برم.

تونستم با نگاه با آتوسا خداحاف د بکنم... هنوزم پامان دست دادم ولد فقط  با
 داشت تالش مد کرد که درد کشیدنش توي ظاهرش تاثیري نذاره.



رو نگاه کردم... پامان هم مثش من هش کرده بود... انگار آتوسا از همه  رفتنشون
خونسردتر بود... نمد دونم چند ثانیه همون طور مات و ممهوت مونده بودم که 

سوار با دیدن ا سریع  ستاده بود به خودم اومدم.  سري که اون طرف خیابون ای ف
 ماشین شدم و از اون خیابون دور شدم.

راحتد کشففیدم. قلمم آروم گرفت. نگاهد به آینه کردم. مجید و یکد از  نفس
شین دیگه هم بلوم  شید که یه ما سرم مد اومدند. طولد نک شت  شین ها پ ما

 فتیم.قرار گرفت و به سمت خارج شهر ر
 به موهام کشیدم ... یه دفعه یاد یه چیزي افتادم... تابلوهاي آتوسا!... دستد

اومدم به بارمان گزارش بدم منصففرف شففدم... چه بهتر! یه دلیش دیگه براي  تا
ستم به عیادتش بروم...  شاید به این بهونه مد تون شده بود.  سا بور  دیدن آتو

شتم براي دیدن آتوس صال براي چد حاال براي چد من دا شیدم؟ ا شه مد ک ا نق
 این طور هش کردم؟ من چه مرگم بود؟

 خودم اومدم. با بداخالقد گفتم: به
! تابلوهاي آتوسففا تو ماشففینم با موند. دو سففه روز دیگه به بهانه ي پس بارمان

 دادنش مد رم خونه شون. اوکد؟
 گفت: بارمان

 که توي بهونه بور کردن استادي! عاشقتم
رو ندادم. این ماموریت مسخره حالم رو بهم زده بود... فقط اگه دستم  بوابش

به مجید مد رسففید... مرتیکه عوضففد! مد دونسففتم حرکتش نافرماند محض 
 بود! بعد بهم گفته بود خراب کاریت و بمع کن! انگار تقصیر من بود!
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سففاعت بعد از شففهر خارج شففدیم. کنار یه زمین که دو تا سففاختمون خرابه  یه
توش بود متوقم شففدیم. چند تا سففگ ولگرد توي زمین خاکد با علم هاي 
ه*ر*ز مد پلکیدند و پوزه شففون رو توي کیسففه نایلون هاي خالد مد کردند و 
 دنمال غذا مد گشتند. تا چشم کار مد کرد علم ه*ر*ز و آشغال دیده مد شد.

ستش رو دراز کرد از شد. د سرم متوقم  شت  شدم. مجید پ شین پیاده   تا ما
 سويی  رو بگیره... نمد دونم چرا یه دفعه قاطد کردم.

 رو گرفتم و پشتش پیچوندم. در گوشش داد زدم: دستش
 چد بود که این کارو کردي؟ مد خواستد منو خراب کند؟ من ورت

کرد خودش رو آزاد کنه. دسففتش رو محکم تر پیچوندم. آخ آخد کرد و  سففعد
 گفت:

 ل کن بابا!عوضد؟ چرا رم مد کند؟ و چته
که توي کافد شففاي مراقممون بود از ماشففین پیاده شففد و به سففمتمون  دختري

 دوید. بارمان گفت:
 خمر شده؟ چه

سمتم برگشت  مجید شین خورد. به  شین هش دادم. محکم به ما سمت ما رو به 
 و داد زد:

دیوونه؟ خوب کردم! حقته! من نمودم با این دختره به هی  با نمد رسیدي!  چته
 بده که باعث شدم دست بندازي دور کمر دختره؟

 کردم از سرم داره دود بلند مد شه. مثش خودش داد زدم: احساس
مثش تو عقده ایم؟ ... توید که نگران مامور توي پارک بودي براي چد این  مگه

 دي؟طوري بلب توبه کر



 زد. عصماند تر شدم: پوزخند
 خواستد منو خراب کند؟ مد

 با نیش و کنایه گفت: مجید
اگه قرار بود خراب بشد همون بار اول مد شدي... این طور که بوش مد یاد  تو

 ریختت پیش هم بنسات هم طرفدارهاي خاک داره.
سففیاه  کردم از صففورتم داره حرارت بیرون مد زنه. در همین موقع ون احسففاس

سففر رسففید. قمش از این که کنترلم رو از دسففت بدم و بزنم مجید و ناکار کنم به 
 سمت ون رفتم.

شت کردم. بارمان توي  توي ستام و م شدم بد اختیار د ستم متوبه  ش ون که ن
 گوشم گفت:

 دهن به دهن یه مشت الت و الوات مد ذاري که همچین چیزي بشنوي؟ چرا
 عصمانیت گفتم: با

 با تو حرف دارم! صمر کن! بهت مد گم! من
پخش رو از توي گوشففم در اوردم و یه گوشففه انداختم. شففالم و با  دسففتگاه

خشونت از گردنم باز کردم و روي صندلد انداختم. سرمو توي دستم گرفتم... 
یاد گرفته بودم به قول بارمان دهن به دهن آدم هاي الت و الوات نذارم... این 

رده بودم بوابش رو گرفته بودم... احسففاس مد کردم تا گردنم دفعه که قاطد ک
قرمز شففده... اي تم به ذات این صففورت من... این شففانس گند من... این 

 نحسد من...
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اگه به باي یه ویالي باالشففهر یه باي دیگه زندگد مد کردم و به باي  شففاید
صیت خودم رو توي هر حالتد شخ نم حفظ ک این که یاد بگیرم احترام بذارم و 

شاید باید مثش  شدم... یا  شب بازي این آدم ها نمد  سن خیمه  این طور عرو
همیشه ساکت مد موندم... مثش همیشه خاموش مد موندم... آدمد که همیشه 
شت گرگ چطور رفتار کنه؟ وقت هاید که بارمان نمود که  بره بوده باید بین یه م

ن مد کشففیدم؟ ... راسففتد... ازم دفاع کنه باید چطور گلیم خودمو از آب بیرو
بارمان چرا سففاکت موند و گذاشففت مجید این کار و بکنه؟ بارمان هرچد بود 

ا مجید براي مشکالت شخصیش ب هاین قدرم بد غیرت و بد بخار نمود که بذار
 یه دختر همچین کاري بکنه... راستد... بارمان یه کم عوض نشده بود؟

****** 
کاغذ دیواري کرم اتاق نگاه کردم... شففومینه اي که این بار خاموش بود ولد  به

شده بود همه با  شید از پنجره اي که پرده هاي حریر کرمش کنار زده  نور خور
شید مد  شومینه در نور خور سمه هاي طالید باالي  شن مد کرد... مج رو رو

ست اون حیوون ب سر باش بود... پو شاهانه  صندلد  شید...  دبخت هم درخ
به  کت شففلواري نمود.  هنوز روي زمین بود... فقط خمري از اون مرد مغرور 
سیگار مد  شکد به دیوار تکیه داده بود و  سخرت م باي اون برادر من با لماس ا

 کشید. با لمخندي به لماس خودش و من اشاره کرد و گفت:
 کردیم. ست

بلوم گرفت و بدیت نگاهش کردم. به سففمتم اومد. پاکت سففیگارش رو  با
 گفت:

 کشد؟ مد



 عصمانیت پاکت رو از دستش گرفتم و روي میز انداختم. با تحکم گفتم: با
 !نه
 تعجب به صورت عصمانیم نگاه کرد و گفت: با

ست... هد یادم مد  آخه سم نی شیدیم... حوا سالگد پا به پاي هم ک از هیفده 
 ره.

ي اتاق مشترکمون به مغزم ندادم خاطرات سیگار کشیدن هاي قایمکد تو ابازه
شتیم و روي تخت دراز  شب هاید که پنجره رو باز مد ذا هجوم بیاره... همون 
سعد مد کردیم دودش رو  شیدیم و عین احمق ها  سیگار مد ک شیدم...  مد ک
ساط خالد  شب هاید که بعدش ب شکش قلب و حلقه بیرون بدیم... همون  به 

بالب این که همیشفففه هم لو مد کردن عطر و ادکلن توي اتاق داشففتیم... و 
 رفتیم... کد بود که نمد خواست بذاره این چیزها به مغزش هجوم بیاره؟

 :گفتم
 االن زیر دست تو حساب مد شه دیگه... آره؟ مجید

 بعد از مکثد چند ثانیه اي گفت: بارمان
 ... چطور؟آره
 تکون دادم و گفتم: سر

 قراره چطور به خاطر کارش تنمیه بشه؟ دقیقا
 یه قدم بلو اومد و گفت: بارمان
 گوش کن... رادمان
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مد زدم... نمد دونم چرا... ولد ته دلم مد دونسففتم این بواب رو مد  حدس
 شنوم. با ناشکیماید گفتم:

 نمد شه... نه؟ تنمیه
 گفت: بارمان

شو تایید نمد کنم... ولد کارش بدم نمود. من شه کار ضوع باعث مد  .. این مو
 هم پامان هم آتوسا یه توبه ویاه بهت بکنند.

 ناباوري به بارمان نگاه کردم و گفتم: با
نمد شه داري این حرف رو مد زند... اگه بالید سر پاي این دختر بیاد و  باورم

 دیگه نتونه راه بره چد؟
 دستش رو توي هوا تکون داد و گفت: بارمان

 باي این دختر تا حاال چند تا دختر رو ناکار کرده؟مد دوند با تو
 و باال بردم و گفتم: صدام

 چد؟ خودش
 صداش رو بلند کرد و گفت: بارمانم
مان کار نمد توند این طوري  راد له خالف یه گ نار... بین  بذار ک این چیزها رو 

ما از زور فقر و  فت؟ این آد هت گ ید امروز چد ب یدي مج یاري... د دووم ب
که  یت و ثروتد  به تو و موقع که  هاید  کار... آدم  مال این  مدن دن بدبختد او

صتد براي عق سودي مد کنند. منت رن که فر شتد در حد مرگ ح ش دهدا ند اف
 پیدا کنند...

 عصمانیت گفتم: با
 اونا از کجا مد دونند؟ آخه



 با دست به هیکلم اشاره کرد و گفت: بارمان
پات داد مد زنه... همین بنتملن بودنت مد شففه برات دردسففر... همین  سففرتا

عقده اي نمودنت... همین کارهات... نجابت هاي اضافیت... حرف زدن هاي 
 مودبانه ت...

 زدم: داد
بشففم مثش تو؟ یادم بره که از کجا اومدم و کد بودم؟ خودمو گم کنم که  یعند

 دووم بیارم؟ این قدر پست بشم که یه دختر رو زیر بگیرم؟
 دفعه ابروهاي بارمان باال رفت. چشماش گشاد شد و گفت: یه

 ي اینها به خاطر دختره ست؟ آره... همه
 وشه پرت کرد. تا اومدم بجنمم یقه ماز این که بوابد بدم سیگارش رو یه گ قمش

 رو چسمید و گفت:
وقت به خاطر یه دختر با من درگیر نشففو... به خاطر یه دختر برادریمون و  هی 

 از بین نمر... حالیت شد؟
 رو چسمیدم و گفتم: دستش

 چرا قاطد مد کند؟ چته؟
 با صداي بلند گفت: بارمان
ندارم بعد این همه سففال برادري مثال زدند یه دختر بیاد و دو روزه قاي  خوش

 داداشم و بزنه... حاال اون دختر هر خري که مد خواد باشه!
 و از یقه م باز کردم و گفتم: دستش

 خاطر دختره نیست... فقط حرفات زور داره. به
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 کم آروم تر شد... چشم غره اي بهم رفت و گفت: یه
ه ي من... من مد دونم دارم چد کار مد کنم... با این آدم ها دهن به ساد برادر

شون رفتار کنم... همه چیز خیلد  ست خودم باها سیا شو... بذار من با  دهن ن
 زود تموم مد شه... خیلد زود...

 رو بهم کرد. پوشه اي که روي میز بود رو برداشت... گفت: پشتش
 م نشه...شاید اون طوري که مد ن رمونه تمو فقط

شه ستمال کاغذي از بیمش در اورد. خودکاري که روي  پو ستم داد. یه د رو د
 میز بود رو برداشت و چیزي نوشت... نگاهم به پوشه بود. پرسیدم:

 هست؟ ماموریت بدید؟ چد
 همون طور که داشت مد نوشت گفت: بارمان

 خانوم یه کم زود تشریم اوردن ایران... تینا
توي رگ هام یخ زد... نمد دونم توهم زدم که حس کردم کردم خون  احسففاس

 قلمم تیر مد کشه یا واقعا قلمم تحمش شنیدن این خمر رو نداشت...
 آهد کشید و گفت: بارمان

 دوند که معنیش چیه؟ مد
اون چشم هاي آبیش که برخالف پوست سیاه زیرچشمش زندگد توش موج  به

مد زد نگاه کردم... یه لح ه همه چیز رو فراموش کردم... تینا... تابسففتون... 
 تینا قرار بود تیر بیاد... این چد مد گفت؟

 ناباوري گفتم: با
 !نه



م سففرش رو به نشففونه ي تاسففم تکون داد... دسففتمال رو توي مشففت بارمان
شاري که یه بار دیگه منو یاد خاطرات پنج  شار داد... ف ستم رو ف شت... د گذا

 شیش سالگیم انداخت... یاد گوشه ي حیاطمون... یاد قولد که بهم داد...
شم از همه  منو شته با یاد زماند انداخت که براي این که من یه زندگد عادي دا

خت... به قیمت نفس چیز گذشت و براي همیشه خودش رو به این آدم ها فرو
 هاي آزادانه ي من...

من هنوز محو اون چشم هاي آبد بودم... چشم هاید که بیست و شیش سال  و
 نگران تر و با محمت ترین نگاه هاي زندگیم رو نثارم کرده بودند...

دسففتش رو بیشففتر کرد... چرا سففرش داد زدم؟... چرا اون حرف ها رو  فشففار
 آزار دادن نیمه ي دیگه م آروم مد شم؟ زدم؟... چطور فکر کردم با

 سرش رو پایین انداخت... مشتمو باز کردم و به دستمال نگاه کردم... بارمان
شابه لحن پدري که براي بچه  خیلد شرمندگد... با لحند م سته... یه کم با  آه

 ش کم گذاشته باشه... گفت:
 از هم بدا شیم... باید

======== 
============= 

 نگاهد به صورت اخم آلودم کرد و گفت: رویا
 چته؟
 هم به صورتم دقیق شد. سري تکون دادم و گفتم: ترالن

 ...هیچد
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 گیر داده بود: رویا
 هیچد نیست... معنیش

 باال انداختم و گفتم: شونه
 ... یه مقدار همه چیز قرو قاطد شده.فقط

 پرسید: ترالن
 چد؟ مثال

 ادم و گفتم:با صدا بیرون د نفسمو
 از مدرسه اخراج شده... اومدن ایران... یه کم کارها بلو افتاده... تینا

 چشم هاشو بست و گفت: رویا
 نه! واي

 به نشونه ي تاسم تکون دادم. ترالن که گیج شده بود گفت: سري
 چه فرقد مد کنه؟ خب

شد.  به سنجر بود. تینا آن  شمم به یاهو م صفحه ي مانیتور رویا زل زدم... چ
 بدون این که واکنشد نشون بدم گفتم:

 مد یان دنمالم... باید از اینجا برم. فردا
 یه گام به سمتم برداشت و گفت: رویا

 کجا؟
 هنوز به مانیتور بود. با صداید گرفته گفتم: نگاهم

کس دیگه اي نماید در بریان بزيیات ماموریتم باشفففه... براي همین...  هی 
 منتقلم مد کنند پیش خود ريیس...

 و رویا خشن شدند... ادامه دادم: ترالن



 که الزمه انجام بدید بدون من انجام بدید... هرکاري
 گفت: ترالن

 ...اما
 گفت: رویا

 مد برنت اونجا؟ براي چد ريیس باید همچین ریسکد کنه؟ مطمئند
 باال انداختم و گفتم: شونه
 هم ریسن نمد کنه... شاید
 اخم کرد و گفت: رویا

 چیه؟ من ورت
 تلخد زدم و گفتم: لمخند
چه احتیابد بهم داره؟ اگه موفق بشن و نقشه شون ابرا بشه به احتمال  بعدش

 ه کنار مد ذارن... دیگه به منم احتیابد ندارن...زیاد این کار رو براي همیش
 سرش رو به نشونه ي نفد تکون داد و گفت: رویا

 ن ر من منطقد نیست... به
 باال انداختم و گفتم: شونه

سطه ي  به شر منو مد کنند... هی  وا ست... بهترین کاره... بعدش  ن ر من ه
مال  که احت یات خمردار نمد شفففه  گه اي هم از بزي کاري دی نت و خراب یا خ

شاهد  سطه ها پیش بیاد... خود ريیس همه چیز رو کنترل مد کنه و بعد تنها  وا
 مابرا یعند من رو حذف مد کنه...

 گفت: ترالن
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 باید چد کار کنیم؟ حاال
 مرتب داشت استاتوس عوض مد کرد. هنوز بهش پد ام نداده بودم. گفتم: تینا

 کاري که قرار بود انجام بدید و ادامه بدید. شما
 گفت: ترالن

 تو چد؟ ولد
 زدم و گفتم: پوزخندي

بعد بیست شیش سال نحسد و بدشانسد یه بار شانس بیارم... کد مد  شاید
 دونه؟!

 همین موقع تینا پد ام داد. دستم رو باال بردم و به ترالن گفتم: در
 ... باشه براي بعد!بسه
و هم ترالن سففاکت شففدند. یه دقیقه صففمر کردم... به عکس تینا نگاه  رویا هم

کردم... موهاي مشکد رنگش تا روي شونه ش بود. عالقه ي خاصد به این که 
موهاش رو با اسفخري رنگ کنه داشفت... توي اون عکس هم قسفمت هاید از 
سمت  شت... در کش قیافه ش ن شم هاي تیله اي دا موهاش رو آبد کرده بود. چ

شون ب سن واقعی ستد  سته دخترهاید بود که نمد تون سنش بد نمود... از اون د ه 
رو باور کند... به قیافه ش مد خورد حداقش شففونزده هیفده سففاله ش باشففه... 

 هرچند که رفتارش کامال متناسب با سنش بود...
 : پد ام ندي یه وقت!!!تینا
 از مکثد یه دقیقه اي بواب دادم: بعد

 نفهمیدم کد آن شدي...: ماهان
 : حواست کجا بود؟؟؟؟تینا



 : یه باي خوب ب آیکون نیشخند  ماهان
 : آهان! پس من نمودم خوش مد گذشت؟!!!!تینا

 : آره بات خالدماهان
 که به مانیتور زل زده بود گفت: رویا

 هست چد مد نویسد؟ خب یه وقت ناراحت نشه! حواست
 زدم و گفتم: پوزخندي

سرهاي ایراند خوشش نمد یاد  براي دختري که خیلد به خودش مد نازه و از پ
 تنها چیزي که بذابه همین غروره... مد ذاري کارمو بکنم؟

 : چطو متوري؟ حالت خوب به ن ر نمد رسه...تینا
 : نه خوب نیستم...ماهان

 : چرا؟ مریضد؟ آنفوالنزاي شتري گرفتد؟تینا
 یکون چشمن  : آره چه زود فهمیدي ب آماهان

 : ما اینیم دیگه... ب آیکون زبون درازي تینا
 : مگه با شترها رفت و آمد مد کند؟تینا

 : نه چطور؟ماهان
 : گفتم شاید م*س*تقیما از شترها گرفته باشد.تینا

 : نه! غیر م*س*تیقم از تو گرفتمماهان
 : ب آیکون خنده  تینا

 خندید و گفت: ترالن
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یاد اون دوراند افتادم که تازه اینترنت و چت و اینا مد شففده بود... راهنماید  آخ
 بودم...

 زدم و گفتم: لمخندي
 اون مودم هاي قدیمد که صداش تا سر کوچه مد پیچید... با

 با خنده گفت: ترالن
اومدن قمض تلفن و کارت اینترنت هاي ده سفففاعته... هر بمعه با  اسففترس

سففه تاید زل مد زدیم به صفففحه ي مانیتور و ملت و اسففکش خواهرم و برادرم 
صداي  سخره بازي ها مد افتادیم...  سر ظهر یاد این م شه هم  کردیم.... همی

 مودم مامانمو از خواب بیدار مد کرد... یادش به خیر...
 و گفتم: خندیدم
شففمها منو بارمان روي کیس کامخیوتر پتو مد انداختیم که صففداش کم  نصفففه

 شه...
 هم خندید. ترالن ازش پرسید: رویا

 خاطره ي خاصد نداري؟ تو
 :گفتم

 بابا! این بچه مثمت بوده... نه
پوشففه ي روي میزش رو برداشففت و آهسففته توي بازوم زد... تازه داشففتیم  رویا

رفیق مد شففدیم... درسففت همون موقعد که من باید مد رفتم... شففاید براي 
 همیشه...

 قدر مرض دارم که تا اونجا هم سرایت کرده!!!: بمین من چه تینا
 : مد خواي بیام ازت پرستاري کنم؟تینا



 : پرستاریه از راه دور؟؟!!ماهان
 : خیلد هم دور نیستتینا

ساعت راهه. چیزي نیست  24: آره... خیلد هم دور نیست... با هواپیما ماهان
 که!
 چد؟ ب آیکون چشمن   ساعت باشه 24: اگه فاصله مون یه کم کمتر از تینا

 : چطور؟ مشکوک مد زند... خمریه؟ماهان
 : اومدم ایران...تینا

 : شوخد مد کند!ماهان
 : نه... اومدم ایران...تینا

: چیزي به اسم امتحان و اینا توي اون کشور وبود نداره؟ ب آیکون خنده ماهان
  

 : چرا... ولد من دیگه اونجا مدرسه نمد رمتینا
 را ؟ ب آیکون تعجب  : چماهان

 : ولش کنتینا
 : اوکدماهان
 : کد بمینمت؟ماهان

 : نمد دونم.تینا
 زدم و گفتم: پوزخندي

 تا یه کم باهاش گفتم و خندیدم پررو شد. دیدي؟
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ضع غرور در برابر تینا نماید  دیگه ستم اومد... فهمیدم کال از مو ساب کار د ح
 پایین بیام.

 مد رم : اوکد... من دارمماهان
 : چه زودتینا
 : چون گفتم نمد دونم داري مد ري؟تینا

 : هرچدماهان
 : تا بعدماهان
 : بايماهان

 : اوکد... بايتینا
یا ورقه هاي روي میزش رو مرتب کرد. روي  کامخیوتر یا دادم. رو یش رو رو تحو

صففندلد نشففسففت و با خسففتگد به مانیتور نگاه کرد... مد فهمیدم چد مد 
کشففه... انجام دادن کارهاید که به شففدت باهاشففون مخالفه... یه بوراید این 

م ک کمحس مشترک بین ما چهار نفر بود... خیلد حس هاي مشترک دیگه هم 
شففت بینمون به وبود مد اومد... ولد... من باید توي نیمه ي راه همه چد دا

رو ول مد کردم و مد رفتم...اي کاش حرف مد زدم... اي کاش با یکد درد و 
دل مد کردم... اگه مد خواستم مد تونستم با ترالن صحمت کنم... ثابت کرده 

بگم... مثش همیشففه  دهامبود شففنونده ي خوبیه... ولد... عادت نداشففتم از در
 ساکت موندم...

 گفت: رویا
 ... اگه تو بري پیش ريیس...رادمان
 به طرفم چرخید و گفت: کامش



 بوري مد خواي در بري؟ چه
 بدون اهمیت به حرفش از اتاق خارج بشم که گفت: خواستم

 مد گم! بدي
 لحنش هم مشخص بود که کامال بدیه... آهد کشیدم و گفتم: از

 . ولش کن... شما سه تا راه خودتون رو برید... منم راه خودم رو مد رم...رویا
 پوزخندي زد و گفت: رویا

چیزي هست که نمد خواي به ما بگد... درسته؟ بارمانم مد دونه... مگه نه  یه
 به همین راحتد ها ابازه نمد داد که بمرنت.

ضایعد دارم با این رو ستم به طرز  شون مد دم  به ترالن کردم. مد دون حرف ن
 که مد خوام بخیچونمش. با این حال گفتم:

 سر دانیال و کاوه رو گرم کن. برو
نچد گفت. با دلخوري نگاهش رو ازم گرفت. همون طور که عین بچه  ترالن

یا کردم. یکد از  به رو تاق بیرون رفت. رو  ید از ا به زمین مد کوب پاش رو  ها 
اري برداشففتم و چیزي نوشففتم. رویا ورق هاي روي میز رو برداشففتم... خودک

 اخم کرد و گفت:
 این طوري؟ چرا

 باال انداختم و گفتم: شونه
 شرط عقله... مگه نه؟ احتیاط

 به نوشته م نگاهد کرد. اخم هاش بیشتر توي هم فرو رفت... گفتم: رویا
 دیگه اي به ذهنم نمد رسه... چیز
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ست پنهون کاري کنه؟  با ست رویا نگاه کردم... تا کجا مد تون ضطراب به د ا
اگه راضد نمد شد... رویا کاغذ رو برداشت و بوابم رو داد... انگار از نوشته 

 ي روي ورق دریچه اي از امید به قلمم باز شد...
****** 

========== 
د به سففمتم اومد. شففلوار باز شففد... بارمان با اخم هاید که توي هم رفته بو در

مشففکد پوشففیده بود. خنده م -آدیداس سففه خط با یه تد شففرت بذب سفففید
سه  شلواري قلمد مقای گرفت... بذبه ي ريیس فعلد رو با بذبه ي ريیس کت 

ب یال رو عوض کرد  مان و دان بار باي  که محمد   هکردم... همون لح ه اي 
 سالمت عقلش شن کردم...

شد. هاي بارمان اون قدر ت اخم ستگد ابروش معلوم نمد  شک وي هم بود که 
شاره کرد که بیرون ویال  سرو ا سر به خ شه انداخت. با  شتیش رو یه گو کوله پ

 منت ر باشه. رو بهم کرد و گفت:
 اي؟ محمد مد یاد دنمالت و مد برتت... آماده

به دور و بر ویال کردم. نه چیزي براي بردن داشففتم... نه آرزوید براي  نگاهد
شففتن... فقط یه چیز بود که سففخت بد تابم مد کرد... کسففد که بلوم برگ

سیاه تر بود... با  وایستاده بود... کسد که سیاهد هاي زیرچشماش از همیشه 
 دستش... روياون موهاید که دو طرفش رو تراشیده بود... و اون خالکوبد 

 :گفتم
ضد وقت ها  حاال سد چیزي بگد رفتد... بع مد فهمم چرا بدون این که به ک

فقط باید برید و رفت... اون لح ه ي آخر که بخواي وایستد و آخرین تصاویر 



ست... وقتد یه دفعه مد  سخت ترین لح ه  ضمط کند  رو توي ذهنت ثمت و 
 ذاري و مد ري همه چد آسون تر مد شه...

 لمخند کجد زد و گفت: بارمان
دلت پیش اونجاید باشه که ولش کردي هی  وقت رفتن آسون نمد شه...  وقتد

خصففوصفففا اگه بدوند یه نفر اونجا مونده که مغزت پر از خاطراتیه که ازش 
 داري...

 قدم به سمتش برداشتم و گفتم: یه
تو کتم نمد ره که دیگه تو رو نمینم... ولد... همه چیز داره به همین سففمت  من

 مد ره... مد دوند پیش چشم من احتمال برگشتن کمتر از ده درصده...
 بداخالقد دستش رو توي هوا تکون داد و گفت: با
 ! خفه شو! ... من این چیزها سرم نمد شه...اه

. اشففن و آه توي کارش نمود. در وقتد ناراحت بود عصففمد مد شففد.. همیشففه
 عوض میونش با بداخالقد خوب بود... سر تکون دادم و گفتم:

 وقت ها دنیا کاري نداره تو چد سرت مد شه و چد سرت نمد شه. بعضد
 زد و گفت: پوزخندي

 با پرروید واي مد ایستم و این چیزها رو به دنیا حالد مد کنم. من
مکثد طوالند دسففتش رو بلو اورد... دسففت بلو بردم. اونم بعد از  دسففتمو

همدیگه رو محکم فشففار دادیم... دوسففت نداشففتم ب*غ*لش کنم... یعند... 
این طور نمود که دلم نخواد... فقط دوسففت نداشففتم هی  کاري انجام بدم که 
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رفتنم شففمیه به یه خداحاف د ابدي بشففه... دسففت همدیگه رو محکم فشففار 
 ...دیمدا

 :گفتم
 برگردم احتمالش هست که موهاتو عین آدم درست کرده باشد؟ وقتد

 و بد طرفین تکون داد و گفت: سرش
 ... اگه یه مدل خفن تر به ذهنم رسید...آره
 چشماش نگاه کردم و گفتم: به

 زیر چشمات چد؟... اعتیادت... سیاهد
 پایین انداخت و گفت: سرشو

 ال دیگه...این که دیدارمون بیفته به ده بیست س مگه
 به دستش دادم. سرش رو بلند کرد. گفتم: فشاري

 هرکاري مردي... براي هرکسد... براي آرمان... رویا... من... براي
 معنادار بهش کردم و گفتم: نگاهد

 ...ترالن
که نمد فهمم  با باوري نگاهم کرد... پیش خودش چد فکر کرده بود؟ این  نا

 ؟نگاهاش به ترالن چه معند مد ده
 دادم: ادامه
شه... به این فکر کن  ولد سه مردونگیت ته مد ک شه وقتد به خودت مد ر همی

 وقتد از این با رفتیم دوست داري مامان چطوري بمینتت...
 خودم به این فکر کردم که هنوز بهش نگفتم چه بالید سر مامان اومده... و



دسففتش رو شفففش کرد... منم... دسففتمونو از هم بدا کردیم... حرف  بارمان
 آخرمو زدم:

چیزهاید که تحملشففون فراتر از حد توان آدمه رو فقط کنار عقش و شففعور  اون
با مواد و این در و اون در زدن فراموش نمد  مد شفففه کمرنگ کرد. این دردها 

 شن...
.. ربیح مد دم بد سر و صدا برم.به پله ها کردم. به رویا گفته بودم که ت نگاهد

گفته بودم که دوسففت ندارم خداحاف د کنم... با این حال دیدم که کنار ترالن 
 وایستاده و دوتاید نگاهم مد کنند... براشون دست تکون دادم...

ست از خودش گنده تر دو  بلوي سرو و دو شکد پارک بود. خ در ویال یه ون م
سرم رو پ ستاده بودند.  شدم... ون که به راه طرف ون وای سوار  ایین انداختم و 

افتاد چشففمامو بسففتم و سففعد کردم خیلد چیزها رو موقتا فراموش کنم... به 
صوک برنامه ي فرار بارمانر ترالن و رویا رو... حاال من  ي خودم رو  برنامهخ

داشففتم... برنامه اي که فکر کردن بهش بهم اسففترس نمد داد... چون به طرز 
شت و من هم... آخر ناامیدکننده  ستگد دا شانس و اقمال ب اي همه چیزش به 

آدم نحس و بدشففانس بودم... برنامه اي که هی  امیدي بهش نداشففتم... ولد 
انجامش مد دم... این تنها  همد دونسففتم نهایتا به قیمت بون خودمم که شففد

فکري بود که نمد ذاشت رگه هاي آبد و قرمز توي ذهنم براي همیشه به سیاهد 
 تمدیش بشه...

****** 
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شمامو ستفاده کردن از ماده ي بیهوش کننده براي این که متوبه  چ باز کردم... ا
 نشم چه قدر طول مد کشه که به مقصد برسیم آخر نامردي بود...

ستد ستم...  د ش صاف ن سینوس هام درد مد کرد...  شیدم...  شقیقه هام ک به 
سففرم گیج رفت. چشففمامو بسففتم و بهم فشففار دادم. سففعد کردم تعادلم رو در 

 حالت نشسته حفظ کنم...
کم چشففمامو باز کردم. یه اتاق خالد با در و دیوار سفففید با یه المپ کم  کم

سقم پیش روم بود. روي یه ت صرف آویزون از  سفید م خت چوبد با مالفه ي 
مچاله شففده بودم. پامو روي سففرامین یخ اتاق گذاشففتم... اینجا کجا بود که 

 گرماي اردیمهشت بهش نرسیده بود؟
یه فرش  از که کفش  یدم  ین رسفف تار نگ و  یه راهروي ت به  تاق بیرون رفتم.  ا

کوچین پهن بود... از راهرو گذشتم و به یه سالن بزرگ رسیدم... سقم سالن 
شیب دار بود و دور لوستر بزرگد که از اون آویزون بود به سمن قدیم گچکاري 

شی سرمه اي پو سفیدي با رگه هاي  سنگ  سالن با  ود. شده ب دهشده بود. کم 
شده بود که روش  سالن چیده  ست ممش ته  سالن نمود. یه د شد توي  هی  فر

معلوم  مش هاروکش سفیدي مثش کله قند کشیده بودند. فقط پایه هاي قهوه اي م
سه مانیتور بود. مردي با  سه کیس و  بود... کنار دیوار یه میز کامخیوتر قدیمد با 

نشسته بود. هرچند ثانیه  چرخدارسر کچش و عینن ته استکاند روي صندلد 
یه بار تکوند به صففندلد مد داد و روي سففنگ سففر مد خورد و به مانیتورهاي 

 دیگه سر مد زد.
که هم دو ند بودند طرف چپ سفففالن رو مد  پنجره ي بزرگ  قد دیوارهاي بل

شده  شیده  سفید رنگ یکد از پنجره ها ک ساده ي  شوندند. پرده هاي بلند و  پو



بود ولد بلوي پنجره ي دیگه مردي با قد متوسط ایستاده بود که دستاشو پشت 
 سرش تو هم گره کرده بود. توي دلم گفتم:

 بدي بدي ريیس اینه؟ یعند
وهاي بلوي سرش ریخته بود. سیمیش مرتمد داشت. کت شلوار رفتم. م بلوتر

 سرمه اي تیره ش نمد تونست کامال شکم بربسته ش رو بخوشونه...
حضورم شد. کامش به سمتم چرخید... تنها صفتد که با دیدن صورتش  متوبه

 به ذهنم رسید این بود:
 !غمگین
هاي تیره ش نمدار بود. بیند عقابد داشففت. شففمیه اکثر مردهاي ایراند  چشففم

همسفن خودش بود... قد متوسفط... موهاید که بلوش خالد شفده... شفکم 
 بربسته...

 کمرنگد زد و گفت: لمخند
 ... پس باالخره از نزدین دیدمت...رادمان

ون چشففم هاي نم دارر صففورت غمگین و لحن محزونش نمد اومد که هم به
ريیسد باشه که عامش اصلد مرگ برادرم بود... عامش گرفتار شدن من... باعث 

 و باند هرچیزي که اتفاق افتاده بود... و هرچیزي که قرار بود اتفاق بیفته...
 نزدین شد. نگاهد دقیق به صورتم کرد... گفت: بهم

شمیه بارماند... توي نگاه ب خیلد رمان یه اکمتر از اون چیزي که فکر مد کردم 
چیزي بود که آدم رو یاد یه گربه ي وحشففد مد انداخت... تو م لوم تر به ن ر 

 مد رسد... و قشنگ تر...
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 پررنگ تر شد. دستش رو بلو اورد و گفت: لمخندش
 عماسیانم... من

 نفرت به صورتش نگاه کردم و گفتم: با
 باند؟ ريیس

 روي هم گذاشت و گفت: چشماشو
 یان صدام کند...مد دم عماس تربیح

شخص صمیمد مد  م ست و  ست که خیلد راحت با آدم دو بود از اون مردها
شففن... از اون مردهاید که خوب مد دونند چطور با حرفاشففون آدم رو تحت 
تاثیر قرار بدن. با این حال این صمیمیت با سیاست تابلوید که پشتش بود نمد 

 ...تونست به دلم بشینه... براي دوست شدن با من خیلد دیر اقدام کرده بود
کردم مثش خودش باشففم... سففعد کردم یه کم احمق و زود باور به ن ر  سففعد

 برسم... دست دادم... چیزي نگفتم... نمد خواستم زیاده روي کنم.
 با اشاره ي دست به ممش ها اشاره کرد و منو به نشستن دعوت کرد. عماسیان
وي نگاهد به خونه داد مد زد که این با یه پناهگاه موقتیه. با کنجکا فضفففاي

مانیتورها کردم... نشفففانگر موس توي یکد از مانیتورها ثابت بود... نشفففانگر 
موس تو مانیتورهاي دیگه بدون دخالت مرد کچش تکون مد خورد... پس دو 
کارهاي  ند بود و یکیش براي  با مانیتورهاي اعضفففاي  چن کردم  تاش براي 

 خودشون بود.
 گفت: عماسیان

 دو تا برادر نماید این طوري پیش مد رفت...دوند... مابراي شما  مد



کشففید... هر کد نمد دونسففت فکر مد کرد چه قدر از بابت بالهاید که  آهد
ست  سرم به دورد شت  سیان نگاهش رو از پنجره ي پ سر ما اومده ناراحته. عما

 ها داد و گفت:
این قدر زود بابت یه ماموریت وحشففت زده نمد شففدي هی  کدوم از این  اگه

سالم تا  ستد با یه درآمد خوب کنار یه خانواده ي  اتفاقات نمد افتاد... مد تون
 آخر عمرت با خوشمختد زندگد کند.

سففخت تونسففتم خودمو کنترل کنم و بهش نگم که یاد نگرفتم زندگد  خیلد
 آباد کنم...خودمو با بدبخت کردن دیگرون 

 ادامه داد: عماسیان
 ... هنوز دیر نشده... مد توند همه چیز رو درست کند...ولد
 شد. نگاه غمگینش رو به چشم هام داد و گفت: خم
توند براي همیشه از ایران خارج شد... خودم کمکت مد کنم... با هویت  مد

ابقت پاک مد بعلد... دیگه نه قاتلد... نه خالف کار... هیچد... همه ي سفف
شه. مد توند بري دانشگاه... دوست پیدا کند... خونه زندگد تشکیش بدي... 

 و شاید بعد چند سال بارمان رو هم بتوند بیاري پیش خودت...
 محزوند زد و گفت: لمخند

 مادرت رو توي یکد از بیمارستان هاي خوب خارج درمان کند. و
 دلم گفتم: تو
 آرمان رو چطور زنده کنم؟ و

 بلند کردم و گفتم: سرمو
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 حتما همه ش مربوط به تیناست! و
 به نشونه ي مثمت تکون داد و گفت: سرشو

... تو فقط یه شففب با تینا بیرون برو... توبه ش رو بلب کن... اونو از درسففته
سد که بهت مد دیم...  خودت مطمئن کن... بعد فرداي اون روز بیارش به آدر
همین! مثش خیلد از ماموریت هاي دیگه ت... سفففاده سفففت... مگه نه؟ تازه 

 آخرش هم تینا زنده و سالم مد مونه!
معند داري بهم کرد... حتما یاد قضففیه ي بازپرس راشفففدي افتاده بود.  نگاه

 لمخندي زدم... با تعجب گفت:
 حرفد نداري؟ هی 
 داشتم پوزخند مد زدم. گفتم: حاال

 تونم داشته باشم؟ حقد براي مخالفت دارم؟حرفد مد  چه
 باش بلند شد. با دست روي شونه م زد و گفت: از

 یه مدت مد فهمد بهترین کار ممکن رو کردي. مطمئن باش... بعد
 تونستم ماموریت رو رد کنم... این کار به قیمت بونم تموم مد شد... نمد
تونسففتم درسفففت انجامش بدم... بعد از این ماموریت خمري از خارج  نمد

ست یا دروغ من چهره  شتند زنده بمونم... را صد نمد ذا صد در  شور نمود...  ک
 ي اصلد ريیس رو دیده بودم... پس حتما منو مد کشتند...

یه راه داشتم... این که یه بار دیگه سرکشد کنم... یه بار دیگه ماموریت رو  فقط
 راب کنم...خ

این نمود که این بهترین انتخاب بود... استرس به بونم افتاد... قضیه این  قضیه
 بود که این تنها راه چاره بود...



****** 
================ 

 با سر بهم اشاره کرد و گفت: عماسیان
 بیا که تینا آن الین شده. زود

تور نشستم. نیم نگاهد به مانی از بیمم در اوردم. آهسته پشت کامخیوتر دستامو
شد  شد. من شت چن مد  کناریم انداختم... معلوم نمود مانیتور کد بود که دا
کچش عماسیان همین طور که داشت چاي و بیسکويیت مد خورد به مانیتور زل 

 زده بود.
سیان با لحن آرومد  نگاهمو شیدم... عما سنجر دادم. نفس عمیقد ک به یاهو م

 گفت:
د کند که برید بیرون... اصففرار مد کند حتما سفففره خونه ي دعوتش م فقط

 ب...  باشه... باي دیگه رو قمول نکن.
ستاتوس عوض مد کرد.  نگاهم شت عکس و ا به آي دي تینا بود که تند تند دا
 گفتم:

 سالشه... چهارده
 اصالح کرد: عماسیان

 سال! پونزده
 اهمیت به حرفش گفتم: بدون

 دختر با این سن هرباید نمد تونه بیاد. یه
 شونه باال انداخت و گفت: عماسیان

http://www.roman4u.ir/


 این قدر براش بذابیت داشته باشد که به خاطرت هرکاري بکنه. امیدوارم
 دلم گفتم: تو

 منطق عجیمد! واقعا که! چه
نا که هر  تی بش پیش بیند بود. از اون دخترهاید بود  قا یده نمود... خیلد  پیچ

 تونستد حدس بزند توي دلش چد مد گذره... با خودم گفتم:لح ه مد 
اگه ماهان مغرور که همیشففه تو قالب شففوخد تینا رو مسففخره مد کرده و  حاال

 خودشو براش مد گرفته این بار تحویلش بگیره چد مد شه؟
پایین انداختم. نمد دونم چرا یه لح ه آرزو کردم اي کاش بارمان کنارم  سرمو

 تمالد افتادم که بهم داده بود... نه! االن وقتش نمود...بود... یاد دس
 بلند کردم. براي اولین بار خودم به تینا پد ام دادم: سرمو

 قملیه رو بذار... از اون بیشتر خوشم مد اومد ب ایکون نیشخند  عکس
 _ چه عجب! از این طرفا!تینا

 _ مد دوند که! زیاد با نت حال نمد کنم...ماهان
 آره... منم زیاد حال نمد کنم..._ تینا
 دلم گفتم: تو

 بیست و چهار ساعته آن الینه ها! حاال
 عماسیان که به مانیتور زل زده بود هم همین طور فکر مد کرد: ظاهرا

 این که مد تونیم به رابطه تون امیدوار باشیم! مثش
 _ تو نمد خواي این عکس کنار آي دیتو عوض کند؟تینا

 _ نه!ماهان
 _ همین یه عکسو داري؟تینا



 _ آره!ماهان
 _ عکس خودته؟تینا

 _ نه! عکس شوهر عمه م ِا !ماهان
 _ بآیکون خنده تینا
 _ آخه ایناید که یه عکس دارن معموال عکساشونو از یه باید کش مد رن!تینا

 _ اگه شن داري فردا مد یام دنمالت بریم بیرون که منو بمیندماهان
 شمیه این عکس نمودي چد؟_ اگه تینا

 _ اگه شمیه ش بودم چد؟ماهان
 _ خب اون وقت شاید دعوتت کنم که بعدش بیاي خونه مون!تینا

 گفت: عماسیان
 ! همین طور پیش برو.خوبه
 _ آدرستو بده!ماهان

 _ نمد خواي اولش شماره بگیري؟تینا
 _ نه! مد خوام این بار استثنا اولش آدرس بگیرمماهان

 _ خب من فردا که نمد تونم بیامتینا
 _ چرا ؟ماهان

 _ پنجشنمه مد یام.تینا
 _ من پنجشنمه دارم مد رم شمالماهان

 گفت: عماسیان
 بهش سخت نگیر! خیلد
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 کردم و گفتم: مخالفت
 فردا مد یاد... یا تا ابد مد پیچونتمون! یا

 _ آخه فردا مد خوام برم مهموند.تینا
 مدرسه اخراج شدم._ گفتم که از تینا
 _ مامانم خیلد شاکیهتینا
 _ فردا باهاش نرم شاکد تر مد شه ب آیکون ناراحت  تینا
مانش داشفففت مد رفت  یه ما یه برقه اي توي مغزم زده شفففد... پس  عه  دف

 مهموند... خدایا... سر این عماسیان رو یه باید گرم کن!
 _ اوکدماهان
 تا شاکد تر از این نشده_ پس زود بدو برو پیش مامانت ماهان
 _ بهت گفته بودم از بچه مثمت ها خوشم نمد یادماهان
 نگفته بودم ها! ولد مطمئن بودم حرفم شدیدا تاثیرگذاره! حاال

 ي چتمون رو بستم. عماسیان چپ چپ نگاهم کرد و گفت: صفحه
 هستد که ما این دختر رو احتیاج داریم؟ متوبه

 رت و عصمانیتم رو نسمت بهش کنترل کنم گفتم:حالد که سعد مد کردم نف در
این همه پسففر خوش قیافه گشففتد و منو پیدا کردي! گیر دادي به من! به  بین

ستعدادي  ضیه که یه نیمچه ا برادرم! همه ش بحث قیافه بود یا تو دلت به این ق
 هم داریم معتقد بودي؟

سیان شت توي  عما شتم با م ست دا صمیم مد کرد. دو لمخند زد. لمخندهاش ع
صففورتش بزنم... اصففال چرا بلند نمد شففدم و خفه ش نمد کردم؟ براي چد 
صال مهم نمود که بعدش  شد... ا شتمش؟ اون وقت همه چیز تموم مد  نمد ک



منشیش منو بکشه... وقتد این مرد رو نگاه مد کردم یاد خون صدف مد افتادم 
دسففتم ریخت... یاد اون لح ه اي مد افتادم که آرمان توي ب*غ*ل  که روي

 بارمان...
شته... آخه اگه بارمان  تازه سیان چرا بارمان رو کنار گذا شتم مد فهمیدم عما دا

بود بدون ذره اي فکر کردن همین کار رو عملد مد کرد... ولد من... من کد 
 از این کارها کرده بودم که بار دومم باشه؟

 پد ام داد. نگاه معند داري به عماسیان کردم. گفت: اتین
 خواي راستشو بدوند؟ مد

 پد ام تینا نگاه کردم که نوشته بود: به
 حاال چرا شاکد مد شد؟ خب

 ادامه داد: عماسیان
همیشففه به بارمان اعتقاد داشففتم... ولد تو یه ذره آقامنشففد... نمد گم که  من

شمیه  ستد که فقط این باید چون  بده... ولد به درد من نمد خوري... مد دون
 بارماند؟

رو ندادم... نگاهد بهش کردم... با اون قیافه ي افسففرده و پامرده ش!  بوابش
 بودند و اینجا اورده بودنش. انگار از سر مزار عزیزترین کسش بلندش کرده

 گفت: عماسیان
داشففتم کس دیگه اي رو باي بارمان بذارم... کسففد که یه ذره حرف  دوسففت

شنوتر باشه... نه مثش بارمان افسار گسیخته و یاقد! ولد خب... توي باند آدمد 
 مثش اون نداشتم... ریسن بزرگد بود اگه به کس دیگه اي اعتماد مد کردم...
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 گفتم:دلم  تو
 هم که به خاطر من مجمور بود همه کاري براي شماها بکنه! بارمان

 دوباره پد ام داد: تینا
 هستد؟

 _ اوهومماهان
 _ خیلد زود قهر مد کند ها!تینا

 _ قهر نمد کنمماهان
 _ فقط حوصله ي بچه بازي ندارمماهان

 _ حاال کجا بریم؟تینا
 بزنیم_ مد یام دنمالت بریم یه دور ماهان
 _ بعدش تصمیم مد گیریم کجا بریمماهان
 _ یه کافد شاپد رستوراند چیزي همون نزدیکد ها مد ریمماهان

 _ اوکدتینا
رو گرفتم. با راهنماید عماسففیان سففاعت هفت قرار گذاشففتیم. وقتد از  آدرس

 یاهو مسنجر بیرون اومدم عماسیان روي شونه م زد و گفت:
گه کارتون براي فردا خوب پیش رفت فقط یه بار حرف نداشففت! آفرین! ا کارت

دیگه مد ري دیدنش و مد بریش اونجاید که بهت مد گیم... بعد هم مد ري 
 اون ور آب و خالک مد شد!

 بام بلند شدم. دستامو دوباره توي بیمم کردم. به سمت اتاق خودم رفتم. از
روي تخت انداختم. چشففمامو بسففتم... فکرم به سففمت دسففتمالد که  خودمو

 بارمان بهم داده بود پر کشید... باید چد کار مد کردم؟



بوراید مطمئن بودم تنها راهد که دارم چیه ولد مشففکش اینجا بود که من  یه
تواناید عملد کردنش رو نداشتم... بعضد راه حش ها... بعضد راه هاي نجات 

 ن و خوب موندن عملد نمد شن...با خوبد کرد
در زد. به مردي که داشت کشورش رو اسیر بنگ مد کرد ولد اصرار  عماسیان

 داشت مودب و صمیمد به ن ر برسه پوزخند زدم...
 ي تخت نشست و گفت: لمه

... مد دوند... من اگه فقط یه نفر از اعضاي باند رو خوب بشناسم اون رادمان
 یه نفر توید...

 م گفتم:دل تو
 دارم... شن
 از همون لمخندهاي غمگینش رو تحویلم داد و گفت: یکد
راشففدي رو فراري داري... تو پروژه ي آتوسففا هم کم نافرماند نکردي...  دختر

به ترالن کمن  باشفففه  بدون این که لزومد داشففته  حتد توي مهموند پامان 
 کردي...

 معند داري بهم کرد و ادامه داد: نگاه
با ادب و احترام با خانوم ها رفتار مد کند... حتد قمش از این که باند  همیشففه

مش رو مد گم... اون موقع هم همین طور  ند سفففال ق رو ترک کند... همون چ
 بودي...

 لحند که سعد مد کرد پدرانه باشه گفت: با
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سعد مد کند یه بوري به تینا لطم کند... براي همین  مد دونم این دفعه هم 
شه ي دوم داره بذار بر شه یه نق شن کنم! یه آدم حرفه اي همی ات یه چیزي رو رو

که اگه نقشففه ي اول عملد نشففد نقشففه ي دوم رو ابرا کنه... امیدوارم متوبه 
م ... من دقیقا مد دونيباشد که با نافرماند کردن فقط خودت رو از بین مد بر

نا نکن...  یش ف کار رو پیش بمرم... خودتو بد دل عه در چطور این  من این دف
 مقابش نافرماند هات هی  گذشتد نشون نمد دم...

 نگراند نگاهم کرد... با
 از توي چشمام مد تونست بخونه که رویا برام روي کاغذ چیزي نوشته... شاید
 نقشه اي که توان ابرا کردنش رو نداشتم رو مد تونست پیش بیند کنه... شاید
 متوبه دستمالد که بارمان بهم داده بود شده بود... شاید

دونسففتم... مد دونسففتم حتد اگه همه چیزو بدونه من باید کار خودمو  مد
به این فکر مد کردم که اگه دسفففت روي  به بهاش فکر نمد کردم...  بکنم... 

 دست بذارم و کاري نکنم تا ابد نمد تونم خودمو بمخشم...
 و گفت: از باش بلند شد عماسیان

خواستم بذارم این اتفاق بیفته... به شدت مخالم بودم ولد... گفتم شاید  نمد
سالن  شد که ار شاید این طوري متوبه ب شد...  این طوري متوبه موقعیتت ب
تابین هی  کاري نمد تونه بکنه... شفففاید با ناامید شفففدن امیدهاي واهیت 

شد که تنها راهد که براي نجات خودت و براد راهیه که  ارهرت وبود دمتوبه ب
 من بلوي پات مد ذارم...

 اون لمخند معروفش رو تحویلم داد و گفت: دوباره



اون بیرون منت ر اومدنت نیست... اون بیرون بز چوبه ي دار چیزي  هیچکس
 برات نداره... ریسن نکن... عاقش باش...

ه ک اتاق بیرون رفت. روي تخت دراز کشففیدم... چد مد گفت؟ یعند چد از
 ارسالن تابین نمد تونست کاري بکنه؟

سد باباي  قلمم سید که مد خواد ب سینه فرو ریخت... یه لح ه به ذهنم ر توي 
شدم... چد  شونم بده... قلمم اومد توي دهنم... بد اختیار نیم خیز  ترالن رو ن

 کار کرده بودند؟
 پاهاید رو از بیرون اتاق شنیدم. عماسیان داشت مد گفت: صداي

 توند بمینیش... مد
شنا رو بمینم...  ضربان سد بهم مد گفت که قراره یه آ قلمم اوج گرفت... یه ح

قلمم محکم تر توي سففینه زد... احسفففاس مد کردم دلم داره پی  مد خوره... 
 صداي عماسیان توي ذهنم تکرار شد:

شد که تنها راهد که براي نجات  شاید شدن امیدهاي واهیت متوبه ب با ناامید 
 ودت و برادرت وبود داره راهیه که من بلوي پات مد ذارم...خ

 واهد... امید
بلند کردم و به مرد بووند که دم در ایستاده بود نگاه کردم... مردي با قد  سرمو

 متوسط... چشم و ابروي مشکد... موهاي خرماید تیره...
صداید که به زور در مد  تمام شد... با  شت  ستام بد اختیار م تنم یخ زد... د

 اومد گفتم:
 ...رضا
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 زد و با لحند پر انرژي گفت: لمخندي
 پسر؟ چطوري

اتاق شد... من کد از روي تخت بلند شده بودم و وایستاده بودم؟ رضا رو  وارد
 فت:به روم وایستاد. با سر به بیرون اتاق اشاره کرد و گ

مثش سففیر و سففرکه مد بوشففید... فکر مد کرد اگه منو بمیند داغون مد  دلش
 شد...
شتم... حس مد کردم  نگاهد شکنجه مد گ صورتش کردم. دنمال آثاري از  به 

شحال بودم؟  شه... ولد... چرا این قدر خو شده با سابد کمود و زخمد  باید ح
 قلمم چرا درد مد کرد؟

 قدم به سمت عقب برداشتم. صدام به زور از حنجره م در مد اومد: یه
 نمد شه... باورم
 دستاشو از هم باز کرد و گفت: رضا

مگه با هم شففروع نکردیم؟ فقط شففما با زدید من خودمو بینشففون با  چرا؟
 انداختم...

مطمئن شففدم... عقب عقب رفتم و تکیه مو به دیوار دادم. مد ترسففیدم  دیگه
زانوهام سست شه رو روي زمین بیفتم... قلمم دیوونه وار توي سینه م مد زد... 

 سرمو پایین انداختم... رضا... نه... باورم نمد شد...
 صداید که مد لرزید گفتم: با

 برادر منو کشتن... اونا
 به چشم هاش نگاه کردم... چرا این قدر خونسرد بود؟بلند کردم...  سرمو
 بواب خودمو دادم: خودم



 ... حق داري... برادر تو رو که نکشتن...آره
ضا بعد از  شونه ستم. ر ش ستام گرفتم. روي تخت ن سرمو بین د باال انداخت. 

 مکثد کنارم نشست و گفت:
از کنه و بعد دونم سففخته که آدم یه عمر روي دوسففتش یه حسففاب دیگه ب مد

 بفهمه مابرا یه چیز دیگه بوده...
 عصمانیت سرمو بلند کردم و داد زدم: با

 دوند؟... واقعا؟... رضا تو بهترین دوستمون بودي... مد
 سر تکون داد و گفت: رضا
که چون شففما فکر مد کردید بهترین دوسففتتونم  بذار این طوري برات بگم 

 اهم...اینجام... براي همین توي این بایگ
 به درد اومده بود... رضا... یعند واقعا این رضا همون رضا بود؟ قلمم

که حتد شفففب عید حاضففر بودیم به خاطر دیدنش بد خیال خانواده  هموند
 بشیم که باهاش بریم دور دور...

 که اولین و بهترین دوست بارمان بود... هموند
 که براي من عزیزتر از همه ي هم کالسد هام بود... هموند

رضا همون رضاید بود که هروقت از خونه ي خودمون به تنگ مد اومدیم  این
 به خونه ش پناه مد بردیم؟

رضفففاید که وقتد بابا بارمان رو از خونه بیرون کرد چند ماه مهمونش  همون
 بود؟
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چد فکر مد کردم؟ همه ي  پایین انداختم... از چد حرف مد زدم؟ به سففرمو
 اون فکرها... همه ي اون برداشت ها یه توهم بود...

 دلم گفتم: تو
بلند کن... رضففا رو بمین... دوسففتد که براش بون مد دادي... نگاهش  سففرتو
 کن...

 نگاهد بهش کردم... آهسته گفتم: نیم
 کسد بودي که ما رو به سایه معرفد کردي... تو
شونه باال  ... خودش بود...آره ضا  شده بود... ر صادفد وارد گروه ما ن سایه ت

 انداخت و گفت:
 آره... خب

 نفرت نگاهش کردم و گفتم: با
 دوستاتو فروختد عوضد! تو

 لمخندي زد و گفت: رضا
هی  دلیلد نداشففتم که پا پیش بذارم و با بارماند که از دماغ فیش افتاده بود  من

ضد که فکر مد کردید از ما  شما دوتا بچه پولدار از خود را شم... با  ست ب دو
ساس مد کردم به درد  سد رو نفروختم... به خاطر این که اح بهترونید... من ک

 کارمون مد خوره باهاش دوست شدم...
رفت... نمد تونستم باال نگهش دارم... دلم بیشتر از قمش پی  مد گیج مد  سرم

شته  شدن و زدن رضا رو دا شده بودم که توان بلند  سته تر از اوند  شک خورد... 
شدم... قلمم با درد  ساس مد کردم خورد  شده بود... اح شکسته  شم... قلمم  با



ختیار بد ا به قفسه ي سینه م مد کوبید... گلوم خشن شده بود... انگشت هام
 کم دستم خم مد شد...

 با خنده گفت: رضا
که همیشفففه چترتونو تو  چرا چه عیمد داره؟ آدمد  گه  قدر بهم ریختد؟ م این 

 خونه ش باز مد کردید تو زرد از آب در اومده؟
شت از هم  سرمو سردي رو با یه م شتم این همه خون ست دا بلند کردم... دو

 بخاشونم...
رت همه ي این سال ها رو با ضرب و شتم این چهره ي داشتم کینه و نف دوست

 بد خیال خالد کنم...
ست شونم که  دو صورت مردي بخا شتم دردي رو که قلممو فلج مد کرد توي  دا

شیده  سال... یدک ک سال... خداي من... هفت  ستم رو چند  لقب بهترین دو
 بود... هفت سال...

 د شده بود گفتم:بین دندون هاید که از عصمانیت روي هم کلی از
 این که به آدمد که بیشتر از همه اعتماد داشتم بد اعتماد شدم... براي

 به صورتم کشیدم و گفتم: دستد
چد؟... چرا؟... تو چد کم داشففتد؟... دانشففجوي خوبد بودي... پول  براي

داشففتد... خانواده داشففتد... مد دوند چیه؟ تو حریص بودي... بیشففترش رو 
 مد خواستد...

 زد و گفت: پوزخندي
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مد کند همین که یه خونه و ماشین بهت بدن خوشمخت ترین آدم دنیا مد  فکر
شین مدل باالتر... امروز  شترش رو مد خواي... یه ما شد؟... نه... هر روز بی
 اسخورتیج... فردا بد ام و و بنز... امروز خونه تو شهرک غرب... فردا تو الهیه...

 نفرت نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم: با
 فهمت... نمد
 باال انداخت و گفت: ابرو
خودت همین شکلد نمودي؟... مگه بچه مایدار نمودي؟ مگه آدمد نمودي  مگه

 که همه چد داشتد ولد بیشترش رو مد خواستد؟...
 گفتم: آهسته
 بهم مد زند... حالمو

 دفعه صدامو باال بردم و گفتم: یه
مثال پزشففن این مملکتد؟ آره؟ توید که مد خواسففتد به خاطر پول با  تو آخه

 بون آدما بازي کند؟
 بد خیالد شونه باال انداخت و گفت: با

براي این که تا ابد بشففد مایه ي افتخار مامان و باباید که فقط به همین  اینم
 شرط ابازه مد دادن از بلوي چشمشون دور بشد...

عصمانیت اتاق رو باال و پایین رفتم... دست توي موهام  بام بلند شدم... با از
کردم... قلمم... قلمم درد مد کرد... از صففورتم حرارت بیرون مد زد... دسففتام 
مشت مد شد... یه دفعه با مشت محکم به در کمد زدم... رضا با صداي بلند 

 گفت:
 راد؟ چته



 زدم: داد
 راد! فهمیدي؟ نگو راد! نگو
 هم از باش بلند شد و گفت: رضا
سیه که بد پناهت مد کنه و از خونه بیرونت مد کنه...  دنیا همینه... باباي تو ک

دوسففتت هم از پشففت بهت خنجر مد زنه... دنیا همینه... هرچند... براي آدم 
شه  شه همه چیز دنیا... مد  سول این چیزها مد  سو شما دو تا بچه  هاید مثش 

 غم و غصه...
 ناباوري سر تکون دادم و گفتم: با
 این همه بغض و کینه نسمت به ما داشتد و من نمد دونستم؟ تو

 داشت پوزخند مد زد. گفت: دوباره
از دو تا آدم مغرور و از خود راضففد خوشففش مد یاد؟ فکر مد کردید چه  کد

خري هستید براي خودتون! من حالم از شما دو تا بهم مد خورد... کار سختد 
ش شون کنم... دا ستم تحمل صمیمد بودن با آدم هاید که به زور مد تون تم... 

مد کردید  فکرچند ماه میزبان بارمان و اون اخالقیات شفففازده وارش بودم... 
کد هسففتید؟ فکر مد کردید چون باباي قالتاقتون خونه ي دوبلکس داره ماها 

ه اید؟ افپیشففتون دهاتد هسففتیم؟ یا مثال چون چشففماتون آبیه خیلد خوش قی
شدم که غرورتون  سفم ن صال متا حالم از این همه غرورتون بهم مد خورد... ا

انگار مسئول آموزش  هشکسته شد... بارمان که همیشه طوري حرف مد زد ک
شاگرد احمقم... تو هم که همچین خودتو  ست و منم یه  روش رفتار با دخترها
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یت حاضرن بون مد گرفتد انگار همه ي دخترهاي این مملکت براي خوشگل
 بدن...

صمد شده م و  ع شت  ست هاي م شده بودم و پلکم بد اختیار مد پرید... د
 پشتم قایم کردم... گفتم:

آخرین بار اومدي دیدنم... توي بدترین شرایط... که بگد همیشه در حال  براي
خیانت کردن بودي؟... که بگد چه قدر آدم پسففت و آشففغالد بودي؟ که بهم 

سایه معرفد کردي و پامون و به باند باز کردي؟... که بگد اگه بگد تو ما رو ب ه 
 م؟مد خوایم دنمال مقصر بگردیم الزم نیست راه دور بری

 زد و گفت: لمخندي
خاطر  من به  ین نگفتم... تو  تاب به  که بگم من چیزي  مدم  فقط براي این او

ست انجا ستد... اومدم بهت بگم کارت رو در شهرام تحت تعقیب ه شتن   مک
 بده تا بتوند براي همیشه از باید که بهترین دوستت بزرگترین دشمنته بري...

به موهاي خرماید رنگش  بسففته ي سففیگار رو از بیمش در اورد... نگاهد 
 کردم... چه قدر این آدم برام غریمه بود...

شففب تولدش افتادم که بعد از چند سففال دیدمش... یادم اومد اشففن توي  یاد
ده بود... همه با دیدن دوباره بهم رسففیدن این دوسففت هاي چشففممون حلقه ز

 اساطیري متاثر شده بودند... من این مرد رو نمد شناختم...
افتاد که آوا چه قدر نگران رابطه ي من و اون بود... و من براي ترالن قسففم  یادم

 خورده بودم که رضا بد گ*ن*ا*هه...
ن رضففا بود... آوا بهترین دوسففت دفعه قلمم توي سففینه فرو ریخت... آوا ز یه

 ترالن بود...



 دانیال... بارمان مد گفت خواستگار ترالن بود... و
به دوران افتاد... احساس کردم کمرم تیر کشید... ترالن هم دختر تابین  سرم

 بود...
وقتد موفق نشدند دانیال رو وارد بازي کنند دست به دامن رضاید شدند  یعند

 که ثابت کرده بود مد تونه خیلد خوب آدم ها رو فریب بده...
اومد که حساب کار من و بارمان رو با کشتن آرمان دستمون داده بودند...  یادم

اطر فقط به خیکد از اعضاي خانواده مون... اگه رانندگد یه بهونه باشه و ترالن 
 ساکت نگه داشتن تابین پیش ما باشه چد؟

توي رگم یخ زد... این آدما داشففتند چد کار مد کردند؟ ترالن رو مجمور  خون
کرده بودند تا توي قتش برادر بازپرس راشفففدي همکاري کنه... براي این که به 

 تابین ثابت کنند هی  راه برگشتد براي دخترش نیست...
 مد تونست بکنه...هی  کاري ن تابین

 به برم قتش شهرام باید به اعدام محکوم مد شدم... من
ترالن... وقتد دوست باباش رو دیده بود وا رفت... حتما همین رو بهش گفته  و

 بود... این که اوضاع خرابه...
کم همه چیز داشففت برام روشففن مد شففد... فقط یه بار از اسففتعداد ترالن  کم

. بعد اونو کنار گذاشته بودند... چرا اصال باید بین همه ي استفاده کرده بودند..
دخترها و پسرهاي این شهر سایه دست روي کسد مد ذاشت که باباش قاضد 

مهم بود... خیلد...  نبود؟ ... فقط یه چیزي به ذهنم مد رسففید... این که ترال
 انگار خیلد چیزها به تابین بستگد داشت...
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شتم... با باید چد کار مد کردم حاال ست مد ذا ست روي د سلما نماید د ؟ م
 تکیه کردن به کمد این اتاق و دست هاي مشت شده به باید نمد رسیدیم...

 بسته ي سیگار رو بلوم گرفت و گفت: رضا
 اعصابت بیاد سر باش... بکش

ضا کردم... مردي که  مثش سیگارش مارلمورو منتول بود... نگاهد به ر شه  همی
 دي که نمد شناختم...مد شناختم... مر

به بسته ي سیگار کردم... یاد رادماند افتادم که از هیفده سالگد سیگار  نگاهد
مد کشید... رادماند که قمش از صدف با مهارت هر دختري رو خام مد کرد... 
رادماند که شاید یه کم مثش بارمان رنگ آبد چشماش به شیطنت و سیاهد مد 

 زد...
 این رادمان یه رادمان دیگه بود... ولد

رادماند که با خدا شرط نمست که اگه آرمان آسیمد نمینه براي همیشه آدم  همون
مد شفففه... همون رادماند که وقتد همه چیزش رو از دسفففت داد تازه به خدا 
نزدین شففد و قسففم خورد خودش رو از سففیاهد بیرون بکشففه... بد عوض... 

 بدون شرط... بد گالیه...
 از توي پاکت در اوردم... رضا فندک رو دستم داد و گفت: سیگاري

 آدم چیزفهم و باهوش... قربون
 رو روشن کردم... فندک رو توي ب*غ*ل رضا انداختم... سیگار

 عمیق به سیگار زدم... پکد
 یه کم مد خوام مثش االن بارمان سیاه بشم... فقط
 رو به عمق ریه هام کشیدم... دود



 کم مد خوام مثش بیست سالگیم بشم... یه
سقم گرفتم. مثش قدیم ها... همون موقع هاید که با بارمان روي  سرمو رو به 

 تخت دراز مد کشیدم... سعد کردم با دود یه حلقه درست کنم...
 کم مد خوام از رادمان بودن... از رادمنش بودن خارج بشم... یه

 ...عمیق تر از قملد به سیگارم زدم پکد
 کم... خیلد کوچین مد خوام نامرد بشم... نابوانمرد بشم... یه

رو با یه بازدم عمیق... مثش عمق همه ي نامردي ها... خیانت ها... بیرون  دود
 دادم...

 یه کم مد خوام مثش آن نیمه ي دیگرم بشم... فقط
****** 
وقت ها یه اتفاقاتد مد افته که دوسففت داري سففر به بیابون بذاري...  بعضففد

دوسففت داري خودتو گم کند... خیانت... از هر سففمتد... از هر دیدي کثیم 
 ترینه... آمیزه اي از دروغ... پستد... دوروید...

وقت ها شففوک یه سففري اتفاقات اون قدر شففدیده که نمد توند هی   بعضففد
شون ن سمت به شد ن شه... نه واکن شمات بمع مد  شن تو چ شون بدي... نه ا

مد توند یه خنده ي عصففمد سففر بدي... فقط توي ذهنت دنمال چرا ها مد 
نه؟ این سففخت  که رضفففا خاي که من چرا زودتر نفهمیدم  گردي... مثال این 

 خیلد احمق و ساده ام... مننیست... 
سته بود  بارمان ش شمم ن سمش بلوي چ شت یه چرا نفهمید؟... دلیش مج و دا

لمخند پر از تمسففخر به صففورتم مد پاشففید... این قدر باهوش و زیرک بود که 
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ستعدادي  شو توي دل ريیس با کنه.. واال با این ا سته بود این قدر زود خود تون
 ...تکه داشت منم تحت تاثیر قرار گرفتم... ريیس که باي خود داش

بارمان این بازي دادن من و  به  بازي کردن هاش  ختم نمد شفففد... آوا و  فیلم 
هارت ایول  مه م بدا! این ه نه  یب داده بود... آفرین...  خانواده ش رو هم فر

 داره...
سال  بالب بود... هیچکس تا به اون روز با خودش فکر نکرده بود رادماند که 

اول کنکور تونسته بود با یه رتمه ي خوب نرم افزار یکد از بهترین دانشگاه هاي 
 ه به بز قیافه ممکنه یه خورده مغزم داشته باشه...تهران قمول ش

یه باهاید خوش قیافه بودن به آدم غرور مد ده... اعتماد به نفس مد ده...  تا
گه اي  که هی  هنر دی هت مد ده  عد کم کم این حس رو ب به ب باید  یه  از 

 نداري...
ود ب که از پنجره به طمیعت زل زده بود و دسففتاش رو پشففتش حلقه کرده مردي

ساید بود که ادعا مد کردند منو خیلد خوب  هم بزو همین آدما بود... بزو ک
مد شناسن ولد شناختشون توي ظاهرم خالصه مد شد... بذار این آدم... این 

سه... بذار  شنا ه کنه من ی فکرنامرد... پیش خودش فکر کنه که منو خوب مد 
ما یه ي آد ثش بق بذار م فه م...  یا ندس  آدم احمق ولد خوش ق یه مه که  مه  نفه

 شمکه رو نماید دست کم بگیره...
بارمان شففده بودم... آدما رو پیش خودم تحلیش مد کردم... فقط اون نقطه  مثش

ضعم ها رو  ست مد اورد که آدما رو اذیت کنه... من نقطه  ضعم ها رو به د
 به دست مد اوردم تا ازش یه وسیله اي براي فرار بسازم...

 د دونستم فکر کردم... به نوشته ي رویا...چیزهاید که م به



ین نزدین ترین  به به حلقه ي کوچ یان...  به روم بود... عماسفف که رو  مردي 
یارانش نگاه کردم... منشففیش و رضففا... مردي که از خیانت واسففطه ها مد 
ترسففید... مردي که از خیانت مد ترسففید... این مرد توي مهمترین ماموریتش 

کسیه  اهدونستم اون مردي که پشت کامخیوتر نشسته تن ریسن نمد کرد... مد
 که زیر نگاه تیزبین عماسیان ماموریت رو کنترل مد کنه...

 شانس بود... همون چیزي که من نداشتم... باقیش
سیان شه تیره  عما شم هاي تیره ش از همی نگاه غمگینش رو از پنجره گرفت. چ

تر به ن ر مد رسید... موهاش از همیشه سفیدتر... بهتر نمود این آدم از موهاي 
سفففیدش خجالت مد کشففید؟... بهتر نمود رضففا به اون چیزهاید که داشففت 

 رضایت مد داد؟...
 ت:با سر اشاره اي به مانیتورها کرد و گف عماسیان
قب نمد  خودت بدون مرا که  مت... مد دوند  حت ن ر داری مد دوند ت

ست... نه  سیري که مد ري ه شین و م شون به ما س ذارمت... چند نفر هم حوا
 مثش مجید!

هاي معند دارش  و گاه  به این ن گاه معند داري بهم کرد... کم کم داشففتم  ن
حسففاسففیت پیدا مد کردم... نگاهد به مانیتوري که منشففد چکش مد کرد 
انداختم... هر چند لح ه یه بار مانیتور بقیه ي اعضاي باند رو چن مد کرد... 

شون از چن کردن مانیت س ست مد کردم حوا سر در  رهاوشاید اگه یه کم درد
 پرت مد شد...
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فقط به احتیاج به یه چیز داشتم... خونه ي تینا... خونه اي که هی  کدوم از  من
افراد عماسیان بهش وارد نمد شن... خونه اي پر از وسایش ارتماطد... و وسیله 

 ي رسیدن به این خونه...
 زدم... آخرش به یه چیز مد رسیدم... شانس! لمخندي

 شانس مد اوردم... فقط یه بار...فقط براي یه بار  اگه
 سويی  رو به سمتم گرفت و گفت: عماسیان

صله ي  بد شین فقط به اندازه ي فا سرت نزنه... توي اون ما خودي فکر فرار به 
خونه ي تینا تا سفففره خونه بنزینه... رادمان... براي آخرین بار مد گم... تنها 

 شانسد که داري رو از بین نمر...
اسفتم این تنها شفانسفم رو به بدترین نحو ممکن خراب کنم... به من مد خو و

 بدترین نحو...
هفت و نیم بود. بلوي کوچه ماشین رو نگه داشتم... نگاهد به ساعتم  ساعت

 کردم... نمد دونستم چد بهش وصله... ولد باید حواسمو بمع مد کردم...
به گردنم آویزون بود که نمد دونسففتم چرا پشففت یه ش بربسففته تر از پالک 

 روشه... حواسم بهش بود...
این بود که توي گوشففم چیزي نذاشففته بودند... احتیاط کرده بودند...  خوبیش

 احتیاط بیشتر... نقطه ضعم بیشتر...
شین مد اومد. بلوي  سرمو سمت ما چرخوندم... به دختري نگاه کردم که به 

موهاش رو با اسخري قرمز کرده بود... یه مانتوي کوتاه و چسمون قرمز آتیشد و 
ضع عجیب  شکد رنگد هم با و شال م شیده بود.  سمون پو شکد چ شلوار م



غریمد روي سففرش انداخته بود. به بز یه آرایش غلیظ چشففم آرایش دیگه اي 
 نداشت... واقعا بهش مد خورد حداقش هیفده ساله ش باشه...

 سوار ماشین شد و با لحند پر انرژي و شیطون بدون سالم علین گفت: تینا
 اون عینکتو بمینم! بکن

 زدم که بد شماهت به لمخندهاي پر از شیطنت بارمان نمود... گفتم: لمخندي
 ش رو بذار اولش! لطفا

 گفت: مشت به بازوم زد و با
 نشو... بکن بمینم چشماتو! لوس

که خندیدم نا کردم  به تی ... عجب دیوونه اي بود! عینکم رو در اوردم... رومو 
داشت با خنده نگاهم مد کرد... یه دفعه از باش بلند شد و دست دور گردنم 

 انداخت و در گوشم داد زد:
 ! واقعا خودتد!خودتد
کردم... راسففتد! این دوربین کجا بود که و نگاهد به دور و بر ماشففین  خندیدم

 من نمد دیدمش؟ یعند این قدر ریز میزه بود؟
ساس سد حرف  اح شید... خوب فار سوت ک صداي بلند تینا  شم از  کردم گو

 مد زد ولد یه کم لهجه داشت.
 از تینا بدا کردم و گفتم: خودمو

 دیگه آروم بگیر! خب
 زل زد توي چشمام و گفت: تینا

 لنزه؟
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 باال انداختم و گفتم: ابرو
 دهنتو بفهم! حرف

 ولد من بدا بهم برخورده بود! خندید
 حرف رضا افتادم... ته دلم خالد شد... یاد

مه  حالم از این ه ید؟  فه ا یا یه خیلد خوش ق ماتون آب یا مثال چون چشفف  _
مه ي  گار ه که همچین خودتو مد گرفتد ان غرورتون بهم مد خورد... تو هم 

 این مملکت براي خوشگلیت حاضرن بون بدن...دخترهاي 
ست شممون مد بالیدیم...  را مد گفت... من و بارمان یه کم زیادي به رنگ چ

شاید یه کم زیادي بلوي رضا به این موضوع افتخار مد کردیم... خب این یه 
حقیقت بود که همیشففه خودمونو یه سففر و گردن باالتر از رضففا مد دونسففتیم 

شففعور داشففتیم که بلوي رضففا چیزي بروز ندیم... المته... یه ولد... این قدر 
 وقت هاید هم شدیدا بیشعور مد شدیم... یعند... خیلد وقت ها...

 سر تکون داد و با خنده گفت: تینا
 آخرین لح ه مطمئن بودم که سر کارم گذاشتد و عکس خودت نیست! تا

 زدم و گفتم: پوزخندي
شدي دیگه... مگه چند بار رفته بودي سر قرار و این بال سرت اومده بود  ضایع

 که بدبین شده بودي؟
 خواستم بمینم چه قدر ساده و زود باوره... تینا کمربندش رو بست و گفت: مد

وقت... سففر دوسففتام این بال اومده بود... رفته بودند دیدند طرف اصففال  هی 
سر ق ست... چند بار هم  شاي یکد دیگه  رار فهمیدند عکس هاي طرف فوتو

سر زردنمو با بیند  سر با پوست برنزه و بیند قلمد یه پ بوده ... یعند به باي یه پ



ته  با پسففرهاي ایراند بیرون نرف حاال  تا  قابد دیدن... فکر کن! ... ولد من  ع
 بودم... خوشم نمد یاد ازشون!

مش کردن این دختره!... در  آخ با رو کرده بودم بز چطور تح مه  خدا! فکر ه
 عرض دو دقیقه روي اعصابم رفته بود. ماشینو روشن کردم و گفتم:

 پسرهاي ایراند رو نداري... برو پیش همون پسرهاي ... لیاقت
 لح ه بلوي حرف نسنجیده مو گرفتم... آخرین
 دم؟ این قدر ناادپرستانه؟! من همیشه این بوري حرف مد زخدایا

با حرفاش اعصاب برام نذاشته بود... نمد تونستم از ذهنم بیرونش کنم...  رضا
مرتب تو خودم دنمال چیزي مد گشففتم که بتونم حرف هاي رضفففا رو توبیه 
کنم... بدبختیم این بود که اسففترس داشففتم و این موضففوع ضففعم اعصففابمو 

 تشدید مد کرد...
 عور و با شخصیت باشم. گفتم:کردم یه کم باش سعد
 باي دنیا آدم خوش قیافه و زشت داریم... همه

 دلم گفتم: تو
 پسر خوب و منطقد! آفرین... همین طوري خوبه... آفرین

 گفت: تینا
ندارم... همین...  من ورم این نمود! من فقط خاطره ي خوبد از این موضففوع 

شته...  شتر دوران زندگیم هم توي آمریکا گذ شه که تبی جربه فکر کنم طمیعد با
 ي بیرون رفتن با پسرهاي ایراند رو نداشته باشم...

 تکون دادم و گفتم: سر
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 حاال پسرهاي ایراند چطورین؟ خب
 دفعه به شوخد محکم توي بازوم زد و گفت: یه

 !خوشگش
شم و اون قدر بزنمش  کم شیطونه مد گفت بلند  شتم قاطد مد کردم...  کم دا

 که...
 دلم گفتم: تو

 چرا این قدر عصمیم؟ من
شد تعجب نمد کردم...  اگه شتام کج و کوله مد  شار انگ شین زیر ف فرمون ما

میش شدیدي براي خورد کردن شیشه هاي ماشین با قفش فرمون داشتم... دیدن 
رضففا... آخرین ماموریتم... بدشففانسففد هام که نمد دونم از چند سففالگد 

 ...ته مد تونستم خونسرد بمونم باي تعجب داشگریمانگیرم شده بود... اگ
ستم شش کنم و اون وقت لرزش  د شگتامو  سیدم ان درد گرفته بود... ولد مد تر

 دستم لو بره...
سیان باید دنمالش  به ستور عما راه افتادیم. یه پراید آلمالوید بلوم بود که طمق د

اصله بود که همیشه فمد رفتم... به ن رم انتخاب عاقالنه اي بود. آتوسا دختري 
ش رو با آدم حفظ مد کرد... ولد این تینا عجوبه اي بود... مرتب توي سففر و 

س شید... د سمو مد ک دور گردنم مد انداخت... با  تکله ي من مد زد... لما
شالم قایم مد کردم فکر  شد به تجهیزات قملد که زیر  صال نمد  ضعیت ا این و

 و خوب مد شناخت.کرد... انگار عماسیان هم این دختره ر
 کم طاقتم داشت طاق مد شد... به تینا گفتم: کم
 موهام دست نزن... حساسم. به



 توي موهام کرد و عمدا بهمش ریخت... بهش گفتم: دستشو
 صورتم نزن... خوشم نمد یاد... تو

 طور که آروم توي صورتم سیلد مد زد با خنده گفت: همین
از ته ریش خوشففم مد یاد... مثش اون عکسففت... چرا صففورتتو این طوري  من

 سه تیغ کردي؟
داشت در مد اورد... فکر کن عصمد و مضطرب باشد یه نفر هم روي  کفرمو

 اعصابت پیاده روي کنه!...
 :گفتم
 بگیر دیگه... آروم

 صداي بلندي گفت: با
 ! چه بداخالق!اوه
 حرک گفتم: با

 کارها رو کردي که از مدرسه اخرابت کردن! همین
 زد و گفت: پوزخند

 این کارها کسد رو بیرون نمد کنند! براي
 :گفتم
 خوبد باشد بهت یه کادوي خوب مد دم ها! دختر

 تنگ کرد و گفت: چشماشو
 چد؟ مثال
 تکون دادم و گفتم: سر
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 چیزي... یه چیز که به درد دختربچه ها بخوره! آبنماتد
 مشت محکم توي بازوم زد... خدایا بهم صمر بده! با

اون طرف خیابون متوقم شففد. نگاهد به دور و برم کردم. به سفففره خونه  پراید
 رسیده بودیم... گفتم:

 یاي بریم قلیون بکشیم؟ مد
 سر بواب مثمت داد و گفت: با

 ... بریم.آره
ینا فارشمونو دادیم. تسفره خونه شدیم. روي یکد از تخت ها نشستیم و س وارد

 این دفعه به بازوي سمت راستم زد و گفت:
 بگو بمینم... شغلت چیه؟ خب

 زدم و گفتم: پوزخندي
 شغش دیگه چیه؟! هیچد! بد کار! شغش؟

 خندید و گفت: تینا
 بدي؟

اسففتکان چاي برداشففتم و نمات رو توش زدم. یه شففکالت خرماید براي تینا  یه
 انداختم و گفتم:

 ...آره
 به سمت خودم کشیدم و گفتم: قلیونو

 براي تو نگرفتما! بچه پررو! فقط
کوتاهد کشففید و نذاشففت منم بکشففم... حاال ما یه شففب به دود و دم رو  بیغ

 اورده بودیم ها!



م رو به پشففتد دادم. پوفد کردم... دیگه وقتش بود... نمد تونسففتم ازش  تکیه
شب  شدم... مامانش هم اون  فرار کنم... من باید وارد خونه ي این دختره مد 

 خونه نمود... من باید این کار رو مد کردم...
گوشام داغ شده بود... احساس آدمد رو داشتم که خجالت مد کشه...  پشت

ستم از  شت که نمد دون ستم از چد... ولد یه چیزي وبود دا کد... نمد دون
سعد کردم یه بار دیگه به خاطر بیارم پرروید  شیدم...  من ازش خجالت مد ک

دم آ روزیعند چد... قمح یه سري چیزها رو شکستن یعند چد... من باید اون 
بد  یه کم  یه عمر رادمنش بودن کافد بود... مد خواسففتم  بدي مد شفففدم... 

 . یه کم نامرد... یه کم پست... یا شاید یه کم بیشتر از یه کم...باشم..
 رو از پشت دور شونه ي تینا انداختم و گفتم: دستم
 بگو... از خودت بگو... خب

 گفت: تینا
 بگم؟ مرتیکه چند ماهه منو مد شناسد دیگه... همه چد رو بهت گفتم... چد
و*س کردم دسففتمو از روي زدم توي چشففم هاي تیلد اش... یه لح ه ه* زل

شه  ست توي دهنش بزنم ولد... مثش همی شت د شونه ش بردارم و محکم با پ
 خودمو کنترل کردم...

به سمتش کشیدم... خودشو پس نکشید... یه رشته از موهاش رو دور  خودمو
انگشتم پیچیدم... انگشتمو کشیدم... سرش به سمت چپ خم شد و با خنده 

 گفت:
 .! دردم اومد..آي
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 گوشش آهسته گفتم: در
 براي این که یاد بگیري با من چطوري حرف بزند... اینم

در گوشففش آهسففته خندیدم... کمد به سففمن بارمان... به باي صففداي بم  و
 خودم با یه صداي زخمد...

 دور انگشتم شش کردم ولد ول نکردم... با خنده گفت: موهاشو
 ول کن دیگه... موهامو

 نچد کردم و گفتم: ن 
 ... خوشم اومده...نه
 مشت آهسته به پام زد و گفت: با

 اذیتم مد کند... داري
 لمخند روي لمش نگاه کردم و گفتم: به

 که توام بدت مد یاد! نیست
از دور انگشففتم باز کردم... دسففتمو روي شففونه ش و نزدین گردنش  موهاشففو

شاره م و بلند کردم و شت ا شتم... انگ سته پایین فکش رو نوازش کردم.  گذا آه
لمخندي زد. منم یه چشففمن بهش زدم... به سففمن ماهان سففکوت کردم... یه 

 ونسففکوت با غرور... یه خرده بهش کم محلد کردم... سففرمو این طرف و ا
نا  ند زدم... تی گش لمخ یه دختر خوشفف به  گاه کردم...  طرف کردم... مردم رو ن

ت بر و بر نگاهم مد کرد... شففاید داشفت حرف زد نگاهش نکردم... تینا داشفف
پیش خودش فکر مد کردن چطور ماهان رو راضففد کنه که یه کم باهاش راه 

ست من توي بلد ماهان بدب شه... ولد نمد دون صمیمد تر  دلم  وريبیاد و 
صمیمد... این قدري که پام به خونه  شم... خیلد  صمیمد با مد خواد باهاش 



سففایش ارتماطد... موبایش... تلفن ... اینترنت... ش باز شففه... یه خونه پر از و
خونه اي که درش روي تیم عماسففیان بسففته بود... و بعد من باشففم و چیزي که 

 رویا برام روي کاغذ نوشت...
 از توي کیفش یه پاکت سیگار بیرون کشید. بهم تعارف کرد و گفت: تینا
 کشد؟ مد

ست... لمخندي زدم براي مر Esseاومد که بارمان مد گفت  یادم دها خوب نی
 و گفتم:

 از این سیگارهاي زنونه نمد کشم! من
 باال انداخت و خودش یه نخ بیرون کشید و گفت: ابرو
 منو ضایع کن! فقط

پایین تر اوردم . حاال داشتم پایین چونه ش و نوازش مد کردم... اونم  انگشتمو
 که بدش نمد اومد...

 بهش زدم و گفتم: لمخندي
 نیستم بور دیگه رفتار کنم... مد توند وقت بذاري و یادم بدي... بلد
 سیگارش رو بیرون داد و گفت: دود
 کار مد بره... زیاد
 باال انداختم و گفتم: ابرو
 از امشب شروع کن. پس

 ... منم... هرچند به ن رم اصال خنده دار نمود...خندید
 :گفتم
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 ساعت چند وقت داري؟ تا
 شیطون بهم زد و گفت: لمخند یه

 همین طور مهربون باشد تا نصفه شب... اگه
 م گرفت. گفتم: خنده

 اینه که مامانت کد مد یاد؟ من ورم
 روشن کرد و گفت: سیگارشو

 اون لحاظ؟... شما پسرها هنر دیگه اي ندارید؟ از
 :گفتم

که زیاد داریم... از هر انگشففتمون هزار تا هنر مد ریزه... ولد تو هم حتما  هنر
 یه دلیلد داشتد که مد خواستد منو بمند...

 بهش زدم و گفتم: چشمکد
 که ایران نمد موند... زیادم

 باالتر بردم... حاال داشتم موهاشو نوازش مد کردم. گفتم: دستمو
 یاد...پسرهاي ایراند هم که خوشت نمد  از

گرفت و از دور شففونه هاش پایین انداخت ولد ولش نکرد... با خنده  دسففتمو
 گفت:

 دل گرفتد ها... من از تو خوشم مد یاد... به
صورتش شدم... مد خواستم بفهمه که دارم بهش خیره نگاه مد کنم... با  محو

 سر به قلیون اشاره کرد و گفت:
 کشد؟ نمد

 این که نگاهمو ازش بکنم گفتم: بدون



 ...نه
روش لمش نشست... نگاهمو ازش گرفتم... سرمو چرخوندم... حاال  لمخندي

 تینا داشت خیره نگاهم مد کرد... از گوشه ي چشمم مد دیدمش...
شم سته بودند. دختره  چ ش سر افتاد که دو تا تخت اون طرف تر ن به یه دختر و پ

پشتش به ما بود ولد آینه دستش بود و داشت از توي آینه نگاهم مد کرد... آینه 
 رو پایین اورد... تو دلم گفتم:

 مامور عماسیان اینه... پس
ما نمد باز کنم... ممکن بود  مور خواسففتم بحث خونه رو توي سفففره خونه 

 عماسیان بلوي رفتنمونو بگیره...
یه کم  رو نا کردم. سففریع نگاهشففو ازم گرفت... نخو گرفته بود... فقط  به تی

 شانس...
 :گفتم

 بریم؟
 سیگارشو خاموش کرد و گفت: تینا

 ...بریم
 سفره خونه بیرون اومدیم. سوار ماشین شدیم. تینا گفت: از

 یه دور بزنیم؟ بریم
 عقربه ها اشاره کردم و گفتم: به

 بنزین ندارم ... زیاد
 چپ چپ نگاهم کرد و گفت: تینا
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 اندازه ي خونه تون که بنزین داري؟ هان؟ به
 :گفتم

سر خیابون از این گالن ها  آره ستد  شد هم تو واي مد ای فکر کنم... اگه تموم 
 توي هوا تکون مد دي دیگه...

 ت:محکم توي بازوم زد و گف تینا
 !بیشعور

 متوبه حرفد که زده بود شدم... خونه تون! اوه اوه! قضیه برعکس شد چرا؟ تازه
====== 

 نماختم... گفتم: خودمو
 کدوم طرف باید بریم سمت خونه تون؟ از

 نیورد و گفت: کم
 اونش بعدا فکر مد کنیم... آخه االن که داریم مد ریم خونه ي شما! به

 :گفتم
 نمد یاد از این قرارها با هم گذاشته باشیم؟ یادم
 گفت: تینا
 وقت قرار خونه ي ما رو کد گذاشتیم؟ اون

 و گفتم: خندیدم
 چت کردن... گفتد اگه عکس خودم بود دعوتم مد کند... موقع

 زبون درازي کرد و گفت: تینا
 امشب دعوتت مد کنم! نگفتم



کسففد که یازده سففال از خودم  ... بدي بدي برام گرون تموم شففد کهراسففتش
کوچین تره این طوري باهام رفتار کنه. یه نگاه پر غرور و عصففمد بهش کردم. 

 حساب کار دستش اومد... دوباره شدم همون ماهان مغرور... تینا گفت:
 این بوري نگاه مد کند؟ آدم مد ترسه... چرا

ن م چد؟ اونگفتم... یه چیزي به فکرم رسففید... اگه حالشففو مد گرفت چیزي
 وقت کوتاه مد اومد؟

 تحقیرآمیز بهش کردم و گفتم: نگاهد
 چت کردن بیشتر نشون مد دادي ها! موقع
 :گفت
 رو بیشتر نشون مد دادم؟ چد

 بهش کردم و گفتم: نگاهد
 !سن
 کرد و چیزي نگفت. تو دلم گفتم: اخم

 اگه گند زده باشم خودمو قمش از رسیدن پیش عماسیان دار مد زنم... یعند
 یه کم من من کرد و گفت: تینا

يش امنیتد داریم... دوربین راسففتش مه مون مسفففا یه خورده تو خون ما   ...
 مداربسته... نگهمان...

 تعجب نگاهش کردم... یه تعجب واقعد... گفتم: با
 وقت چرا؟ اون
 گفت: تینا
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 ربین مداربسته چیز عجیمیه؟دو مگه
 خاصد به خودش گرفت و گفت: ژست

 دیگه هر خونه ي بزرگ و درست و حسابد براي خودش دوربین داره... االن
 :گفتم

 چد؟ نگهمان
 همون حالت فخرفروشانه رو به خودش گرفت و گفت: دوباره

 کن یه خورده پولداریم و باید مواظب مال و اموالمون باشیم... فکر
 اي به ماشینم کردم و گفتم: اشاره

 که ما گدا گشنه ایم! بمخشید
 و گفت: خندید

 اگه نیستید این چیزها رو مد دونید دیگه! پس
 زدم و گفتم: لمخندي

 ! مامان و بابات چد کاره ن؟آهان
 کرد... سرش رو به طرف پنجره چرخوند و گفت: مکثد
 یه کمش به خاطر بابام ِا... خب
نخواستم وارد بزيیات بشم... مطمئن نمودم اصال تینا در بریان کارهاي  دیگه

باباش باشفففه. یه کم دلم براش سففوخت... همون موقعد که من و من کرد... 
دختر ساده اي بود... اداي کساید رو در مد اورد که خیلد پسرباز و واردن ولد 

پسففر  اگه گیر یهخودش خیلد قابش پیش بیند بود... از اون دخترهاید بود که 
ستفاده چد که تو بامعه زیادن مد افتاد کارش تموم بود... یعند... یکد  سوءا

 مثش من!



سففمت خونه شففون روندم. نگاهد به آینه کردم. پراید پشففت سففرم بود. اینم  به
نشونه ي اول براي مخالفت عماسیان! پراید برام نور باال زد. براي این که شر گیر 

 کنم گفتم:دادن هاي پراید رو ب
 که باید برسونمت خونه... آدرس مد دي؟ باالخره
رو بلد بودم. فقط مد خواسففتم عماسففیان این رو بشففنوه. نگاهد به تینا  آدرس

 کردم. سرشو پایین انداخته بود... با تعجب پرسیدم:
 شدي؟ ناراحت

 بلند کرد و گفت: سرشو
 ... نه!هان؟

 م کشوندمش و گفتم:انداختم دور گردنشو به سمت خود دستمو
 من از من ناراحت نشو... کوچولوي

 که منت ر یه اشاره بود... خودشو لوس کرد و گفت: اینم
 نشدم هاند... ناراحت
نوازش کردم و دستمو برداشتم که بیشتر از این پررو نشه. اونم که کم  موهاشو

 کم داشت مد فهمید باید باهام چطوري رفتار کنه صاف نشست.
ساعت نگاه کردم... نه و نیم بود. لمخندي خ بلوي شدم. به  شون متوقم  ونه 

 زدم و گفتم:
 گذشت... خوش

 با خنده گفت: تینا
 خیلد خوب بود... کد از شمال مد یاي؟ آره
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 :گفتم
 یکشنمه ي دیگه تهرانم... شنمه

 دلم گفتم: تو
 عماسیان با این قضیه مشکلد نداشته باشه! امیدوارم

به تینا کردم... داشففتم لمخند مد زدم ولد قلمم توي دهنم بود. داشففتم  نگاهد
شدم ماموریت رو  سکته مد کردم... اگه دعوتم نمد کرد چد؟ اگه مجمور مد 
درسففت انجام بدم... این روز... امروز... آخرین فرصففتم بود... اگه نه... کارم 

ر صد حسابد تحت تموم بود... هم کار من... هم ترالن... هم باباش که صد د
 فشار بود...

بار دیگه یاد رضففا افتادم... پس باباي ترالن هیچد نمد دونسففت... چون  یه
رضففاید نمود که بهش خمر بده... حتما باباش فکر مد کردم دخترش بعد این 
ست باباي  شته... دو شده پا به فرار گذا سد  صادف کرده و باعث مرگ ک که ت

 داده بود... ترالن هم که به ترالن یه خمر بد
ستن رو  ترالن ستفاده اي که مد خوا باید زودتر مد رفت... قمش از این که اون ا

 ازش بکنند...
باید زودتر مد رفت... باید اطالعاتش رو به مافوقش مد رسوند... قمش از  رویا

 این که دیر بشه باید بلوي این آدما رو مد گرفت...
.. برادر من حقش بود که بعد از یه زندگد باید زودتر مد رفت... بارمان. بارمان

 سخت یه کم رنگ آرامش رو مد دید... و من...
براي چد برم؟ من چد دارم که به خاطرش برگردم؟ مادري که منو فراموش  من

کرده... برادري که به زور تحملم مد کنه... پدري که ازم متنفره... تنها چیزي 



بارمان ادامه ش رو بهم هدیه داده که زندگیمو ارزش مند مد کرد این بود  که 
 بود...

رفتن فکر نمد کردم... به سیاهد هاي خفته ي توي وبودم فکر مد کردم...  به
تا سفففاکتش کنم... محوش کنم... کمرنگش کنم... ولد  ید  خیلد طول کشفف

 امشب... مد خوام آزادش کنم...
 :گفتم

 این که با دوست پسرت بیرون بري مشکلد داري؟ با
 کرد و گفت: پوفد
 آره... آمریکا نه... اینجا
 :گفتم
 ...آهان
 با فاصله از ما پارک کرده بود. گفتم: پراید
باید خداحاف د کنیم... آن که مد شففد؟ مد تونیم با هم چت کنیم و اگه  پس

شففد قرار بعدي رو مد ذاریم... اگه نه هم که مد ري آمریکا و بهت خوش مد 
 گذره...

 با دیدن این خونسردي و بد خیالد من کپ کرد! تینا
 رو براي دست دادن بلو بردم. تو دلم گفتم: دستم

 امشب بد خیال مردونگد... مد ریم تو فاز نامردي... یه
سمت  تینا شیدم و به  ستش رو ک ست بده. یه دفعه د ستش رو بلو اورد که د د

س سیدم... خیلد طوالند... د شو ب*و* شیدمش... لم تش رو نوازش خودم ک
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کردم و بعد آهسته ازش بدا شدم... به چشمام زل زد... یه لح ه برگشت و با 
استرس به باغ خونه شون نگاه کرد. سرش رو پایین انداخت و لمش رو تر کرد. 

 نفس عمیقد کشید و گفت:
 یاي باال؟ مد

 زدم و گفتم: لمخندي
 نمد یاد... بدم

 اشاره ش رو با حالت تهدید آمیزي تکون داد و گفت: انگشت
 کامخیوترم رو درست کند... باشه؟ اومدي

 باال انداختم و گفتم: شونه
 ...باشه

ندي ید کردم. قلمم  لمخ به پرا نه  گاه رو از توي آی باز کرد. آخرین ن زد و در رو 
 محکم توي سینه مد زد. راننده از ماشین پیاده شد. توي دلم گفتم:

 بجنمم تا دوباره بدشانسد نیوردم. باید
سم هر لح ه اوج مد  سریع ستر شدم و کنار تینا قرار گرفتم. ا شین پیاده  از ما

 گرفت. قلمم محکم به قفسه ي سینه م مد کوبید.
زنگ زد. نگاهد به در ویال کردم. یه در زرد رنگ با حاشففیه ي مشففکد...  تینا

سمت عقب نگاه کردم. یه هی سته به  شتم آه شگش زرد رنگ پ وندا کوپه ي خو
ضالند  شونه و ع شد. یه مرد چهار شین پیاده مد  شت از ما بود که راننده ش دا

 بود... با اخم بهم خیره شد. سرم رو چرخوندم...
شتم مد  پس سد که از پ صداي گام هاي ک سیان بود...  حتما از آدم هاي عما

یا پ نده ي هیوندا بود  مد رو حس مد کردم... ران ته او ید؟... سففرمو آهسفف را



ین تر مد  که هر لح ه بهم نزد نه اي رو دیدم  هاي مردو چرخوندم... کفش 
 ...تشد... حدودا چهارمتر باهام فاصله داشت... قلمم توي سینه فرو ریخ

شمن زد... دوباره  تینا شیطنت بهم چ سمتم چرخید... با  دوباره زنگ زد. به 
متر...احسففاس کردم قلمم توي دهنم نیم نگاهد به کفش ها کردم... حدودا دو 

 اومد...
 دفعه در باز شد... یه

نا باز کرد. سففریع وارد ویال شفففدم و نفس راحتد کشففیدم. قلمم آروم  تی درو 
شن  شدم که دهنم کامال خ ستم آب دهنمو قورت بدم متوبه  گرفت... تا خوا

 شده...
ون بود. ظاهرا باغم به دو مرد افتاد که توي باغ ایستاده بودند. یه نفرشون چشمم

 داشت پاي بید مجنون کود مد ریخت...
شکوک بهم نگاه مد کرد. احتماال نگهماند چیزي  یه شون با حالتد م نفر دیگه 

 بود.
به باغ کردم. این قدر دلشففوره داشففتم که چیزهاید که مد دیدم هی   نگاهد

شغول درست  سد توي مغزم پیدا نمد کرد ولد به ن ر مد اومد که تازه م انعکا
کردن باغ شففده باشففند. بعضففد از درخت ها قدیمد و خشففکیده بود. بلوي 

 درخت هاي گلکاري شده بود ولد خاک پاي گش ها تازه به ن ر مد رسید.
 با اخم و تخم نگاهد بهم کرد و رو به تینا گفت: هماننگ

 تینا... خانوم
 با لمخند گفت: تینا

http://www.roman4u.ir/


 آقاي محمدي هستن... اومدن کامخیوترم رو درست کنن... ایشون
با تعجب بهم نگاه کرد... باورش نشففده بود... مشففخص بود... المته به  نگهمان

 من ربطد نداشت... این دیگه مشکش تینا بود...
پله هاي نیم دایره و کوتاه باال رفتیم و به دري رسففیدیم که نیمه باز بود. دنمال  از

 تینا راه افتادم.
ي شلوغد بود. وسایش زیادي نداشت ولد بعمه هاي مختلفد این طرف  خونه

و اون طرف خونه دیده مد شد که یا نیمه باز بود یا اصال باز نشده بود. چشمم 
 باز کردن یکد از بعمه ها بود. تینا با صداي بلند گفت:به زند افتاد که مشغول 

 لقا بون... مه
 سرش رو بلند کرد و با دیدن من چشمهاش چهار تا شد. تینا گفت: زن

 آقاي محمدي شربت مد یارید؟ براي
 دلم گفتم: تو

 دیگه چیه این وسط؟ شربت
نگاه معند داري به مه لقا کرد... یاد نگاه هاي عماسففیان افتادم. نمد دونم  تینا

سیانم و  شن من از طرف عما شد. نکنه فهمیده با چرا یه دفعه ترس به دلم وارد 
 همه ش نقشه براي حرف کشیدن از من باشه؟

================ 
ز ذهنم بیرون یه کوچولو تکون دادم و سففعد کردم این فکر مسففخره رو ا سففرمو

 کنم.
 پله ها باال رفتیم و وارد اتاق تینا شدیم. از



چیزي که به چشمم اومد پوسترهاي بزرگد بود که به دیوار بود. تصاویري  اولین
 از خواننده هاید بود که نمد شناختم.

 کامخیوتر نزدین در بود. روي صندلد رو به روي میز نشستم و گفتم: میز
 دیگه؟باید درست کنم  اینو

لمخند زدم. یه لح ه توي سففکوت به تینا زل زدم... لمخندمو روي صففورتم  و
محو کردم... به چشففماش زل زدم... یه لمخند کم رنگ روي لمم نشففوندم... و 
شدم. تختخوابش نزدین پنجره بود.  سرمو انداختم پایین و به اتاقش خیره  بعد 

که روش پر از خرت یه کم بودو پرت  کمد اون طرف تر میز آرایشففش بود   .
شده بود. معلوم  ست لماس مچاله  اتاقش بهم ریخته بود... روي تختش چند د
بود سففر انتخاب لماس حسففابد درگیري داشففته... تربیح دادم چشففم از لماس 
هاي روي تخت بگیرم... شففلوغد هاي روي تخت بیشففتر روي اعصففابم مد 

 رفت...
خو بده ول کن مخصففوک خودم تینا هنوز روي من بود... این شففیوه ي ن نگاه

صه  شت خال بود... روش هاي بارمان توي مهارت هاید که توي حرف زدن دا
 مد شد...

ستامو توي هم قالب کردم. حاال  با شنش کردم. د پا به دکمه ي کیس زدم و رو
 باید چه بوري بلوي چشم تینا کارمو مد کردم؟

باشففه... آخه کدوم  چشففم دنمال دوربین گشففتم... اگه توي اتاقش دوربین با
 دیوونه اي توي اتاق خواب دوربین مد ذاره؟
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ست سیان بعید نمود که بتونه  دو شتم بلوي دوربین این کار رو بکنم. از عما ندا
سند و مدرکید  ستم هی   سد به دوربین پیدا کنه. نمد خوا ستر یه راهد براي د

 از خودم به با بذارم...
شن بود... یه  تقه شد. نگاهد به کامخیوتر کرد. رو اي به در خورد و مه لقا وارد 

 نگاه به تینا کرد. تینا لمخندي زد و گفت:
 درد نکنه مه لقا بون... دستت

رو از دسففتش گرفت و بعد چیزي زیرلب زمزمه کرد که نفهمیدم...  سففیند
شروع به باال و پایین پر سخره توي ذهنم  م یدن کرد... قلمم هدوباره اون فکر م

سینه م کرد... تینا و مه  سه ي  ست و خیز توي قف شروع به ب به دنمال اون فکر 
 لقا مشکوک مد زدند.

شدم به  تینا ضر ن ستم داد... منم که به دلم بد اومده بود! حا شربت د یه لیوان 
 شربت لب بزنم.

 گفت: تینا
 دقیقه صمر کن... چند
 :تخت نشست. لمخند زد. گفتم روي

 چیه؟ پسوردت
 گفت: تینا

 گرفتد ها! بدي
 دلم گفتم: تو
 درک! انگار براي من کاري داره بدون پسورد وارد شم. به



سمتش چرخیدم. چشمم افتاد به یه دوربین کوچولو و نحس که قشنگ توي  به
یه اي بود که کامخیوتر رو هم شفففامش مد شفففد... لمخند تلخد زدم... چه  زاو

 انت اري از شانس خودم داشتم؟ آخه من کد توي زندگیم شانس اورده بودم؟
 گفت:اي به در خورد. تینا از باش پرید و به سمتم اومد با هیجان  تقه

 اینم از دوربین! خب
 تعجب گفتم: با

 چد؟
 لیوان شربتش رو روي میز گذاشت و گفت: تینا

 یه کم به رفت و آمدم با ایراند هاي غریمه حساس شده... بابام
 که تو دلم بشن و عروسد به پا شده بود گفتم: من

 تابلو ِا این طوري که! خیلد
 با خنده گفت: تینا

چند وقتیه فکر مد کنه مشففکلد براي دوربین هاي خونه پیش اومده...  مامانم
بار قطع مد شفففه... راسففتشففو بخواي براش زیاد مهم  یه  آخه هر چند وقت 
نیسفففت... مامانم زیاد به این دوربین ها اهمیت نمد ده و معتقده این طوري 

 خیلد معذب شدیم... اصرارهاي بد خود بابامه...
 بهم زد و گفت: چشمکد

شید... منم  چند سرک مد ک سایش مامانم  شت یه کم تو و وقت پیش مه لقا دا
دیدمش... از اون روز به بعد هرکاري بگم مد کنه... مابراي دوربین خاموش 

 کردن هام زیر سر ماست.
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 دلم گفتم: تو
 منم که دارم شانس مد یارم؟ ... من؟ یعند

شخدایا شرمنده تم که ... من دارم براي اولین بار توي زندگیم  انس مد یارم... 
مد خوام اوج سففوءاسففتفاده رو از این یه بار بکنم... مد خوام یه کار خیلد بد 

 بکنم... ولد... تنها راه چاره مه... یه کار بد با یه نیت خیر...
سیان بود... این  یه شیوه ي عما سراغم اومد... این  دفعه یه حس آزاردهنده اي 

که از پسرها استفاده کنه تا یه دختر رو به خودشون عالقه مند کنند... اون وقت 
اون دختر حاضففر مد شففد به خاطر با اون پسففر بودن هرکاري بکنه... خودش 

 ...هنگهمان ها رو بخیچونه... خودش دوربین رو خاموش کن
 توي سینه فرو ریخت... عماسیان این روزها رو دیده بود... قلمم
قدر خوب اینو مد دونسفففت... در مورد من چد مد دونسفففت؟ یه لح ه  چه

 ترس برم داشت... گفته بود اگه فقط یه نفر رو خوب بشناسه اون یه نفر منم...
نا زدم... ولد اصففال حواسففم بهش نمود. هرچند... دیگ لمخندي ه توي به تی

 موقعیتد نمودم که راه برگشتد داشته باشم...
شت همه چیز رو مد  به ساعت و پالکد که به گردنم آویزون بود فکر کردم. دا

شم  سرده ش رو مد دیدم... با اون چ صورت غمگین و اف شنید... انگار اون 
هاي نمدار... مرد غمگین و باهوش... سففنگیند نگاه هاي معند دارش رو از 

 حس مد کردم... اون منو مد شناخت ولد... روي پالک
 مد تونستم دروش بزنم... اگه تمدیش به آدمد به بز رادمان مد شدم... شاید



کردم خون توي رگام یخ زد... لمم به لمخندي کج باز شد... ابروي راستم  حس
بد اختیار یه کم باال رفت... شففاید کمد پوسففتم داشففت به سففیاهد مد زد... 

 م هام داشت شیطنت رو داد مد زد...شاید آبد چش
شش*خ*تگد  دیگه شق  شلوغد هاي روي تخت حالمو بد نمد کرد... من عا

 بودم...
 تینا هم وسوسه رو از توي صورتم خوند که اون طور لمخند زد. انگار
 شدم و به سمتش رفتم... لممو به گوشش نزدین کردم و گفتم: بلند

 توي اتاق؟لقا که عادت نداره یهو بخره  مه
 خندید... منت ر بوابش نشدم... تینا

***** 
======== 

چرخوندم. نفس عمیقد کشیدم و غلت زدم. چشم هاي تینا بسته بود...  سرمو
 نفس هاش عمیق و آروم بود... خوابیده بود...

ساط اولین کاري  روي ستم. نگاهد به اطرافم کردم. توي اون بند و ب ش تخت ن
که کردم این بود که سففاعت رو از دسففتم باز کنم... ولد پالک هنوز به گردنم 

 آویزون بود.
از روي تخت پایین اومدم. تد شففرتم رو از روي زمین برداشففتم. دسففتمو  آروم

 کردن صدا داشته باشه... روي پالک گذاشتم و دعا کردم که تاثیري توي کم
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روي صندلد نشستم. کامخیوتر هنوز روشن بود. آب دهنمو قورت دادم.  آهسته
قلمم به تخش در اومد... نگاهد پر اسففترس به تینا کردم... خیالم تخت شففد که 

 خوابیده...
شرت رو روي کیمورد انداختم... این فقط براي احتیاط بود... نمد خواستم  تد

ودم بذارم... حتد اثر انگشت... این طوري صداي تایپ کردنم هی  ردي از خ
باز  هم کم مد شفففد... نتونسففته بودم اون پالک لعنتد رو توي اون گیر و دار 

 نمد اومد... رکنم... زنجیرش کوتاه بود و به این راحتد ها از گردن د
شکوکد  چون صداهاي م سیان  سیدم عما سکوت همه با رو گرفته بود مد تر

 و بفهمه که دارم با کامخیوتر کار مد کنم...بشنوه 
کم دسففتم رو روي کیمورد تکون دادم... خوشففمختانه صفففحه کلید رو حفظ  یه

 بودم...
 دلم گفتم: تو

کنه اینترت رویا وصش باشه... خدا کنه... مگه نه همه ي کارهام توي سایه  خدا
 ي بدشانسیم از بین مد ره...

ش یه شدم چند بار تد صفحه ي ورد باز کردم.  شتن کردم... مجمور  روع به نو
شرت رو آهسته کنار بزنم و حروف رو از زیرش پیدا کنم... حاال بماند که قلمم 

 توي دهنم بود و دستم مد لرزید...
 :نوشتم

 ... سریع از اونجا برید... همین امروز... توي اولین فرصت...رادمانم



ستم رفت تا  به سم ترالن باید زودتر از اونجا بره ولدپیغامم نگاه کردم... د  بنوی
شدند..  سترس مد  شدم... موقع فرار کردن به اندازه ي کافد دچار ا صرف  من

 نماید ذهنشون رو پر از سوال هاي بدید و اضطراب اضافد مد کردم...
 :نوشتم

 تمام مدت داشت... رضا
به دندونم گرفتم. قلمم محکم توي سففینه مد زد... نه! پاکش کردم... مد  لممو

دونستم بارمان اگه این رو بخونه حسابد به هم مد ریزه. مد دونستم قاطد مد 
شون مد کردم... بعدا مابرا  صمی کنه... نه... اونا باید فرار مد کردند... نماید ع

 شد...رو مد شد... نمد دونم چطور... ولد باالخره مد 
 پیغام یه خطیم نگاه کردم... نوشتم: به

 ريیس عماسیانه... اسم
 کردم... اگه اسم تقلمد بود چد؟ بدتر گمراه مد شدند... پاک

مالیدم. خواسففتم نفس عمیقد بکشففم ولد مد ترسففیدم عماسففیان  چشففمامو
ضور داره... نگاه غمگینش رو روي خودم  ساس مد کردم کنارم ح بفهمه... اح

گاه کردم... هرچد فکر حس مد ک یدم و اطرافم رو ن بدبیند چرخ با  ردم... 
 احمقانه تو دنیا وبود داشت اون شب به ذهنم سرازیر شده بود...

 _ نکنه صداي بلند ضربان قلممو بشنوه...
 _ نکنه خودشون توي اتاق دوربین گذاشته باشن...

 _نکنه مه لقا باسوسشون باشه...
 _ نکنه ...
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 م:دلم گفت تو
 ! زهرمار!اه

بهم فشار دادم و سعد کردم خونسرد باشم... سعد کردم به این فکر  چشمامو
نکنم که ممکنه منشد عماسیان این فایش رو بمینه... باید این کار رو مد کردم... 
به محض این که نقشفففه ي بعدیم ابرا مد شفففد همه چیز بهم مد ریخت... 

 بین بمرند... زس فرار کردنش رو اممکن بود به بارمان فشار بیارند و شان
شمامو صمد تکون  چ سمد بفرستم؟ پامو با حالتد ع باز کردم. فایش رو به چه ا

 دادم... اسم... یه اسم خاک... یه اسم بد مفهوم ولد خاک...
پایین انداختم... به دستام خیره شدم... انگشتامو باالي کیمورد نگه داشته  سرمو

 بودم... مد لرزیدند...
به دستم تکیه دادم... پامو با شدت بیشتري تکون دادم... چشمم به لکه  سرمو

هاي روي دسففتم افتاد... یادگار اعتیادم... یاد عذاب هاید که توي اون اتاق 
کشیدم افتادم... با اون پنجره ي تخت کوب شده ي نزدین به سقم... سقم 

 روي دیوار... تدلعن S A S K R O Bترک خورده... دیوارهاي زرد... و اون
شد...  سرمو  S A S K R O B... Bبلند کردم... برقه اي توي مغزم زده 

براي بارمان بود... و اون مرد که بهم هرويین تزریق مد کرد به این موضففوع که 
 بارمان رو دیده اشاره کرده بود... بارمان این حروف رو مد شناخت...

نستم اگه بارمان اینو بمینه حتما ... مد دوA S K R O Bفایش رو گذاشتم اسم
سینه م  سه ي  شدت هیجان محکم به قف مد فهمه که باید بازش کنه... قلمم از 

 مد کوبید...



که  یاد عاتد  یا فضففولد کرده بودم... اطال کامخیوتر رو که توي  تادم  روزي اف
 برداشته بودم... تو دلم گفتم:

 ... اینترنت وصش باشه...خدایا
ر دادم... اگه مد تونسففتم یه شففمکه بین کامخیوتر خودم و رویا رو بهم فشففا لمام

 ایجاد کنم...
 توي سینه فرو ریخت... این بار از هیجان... اینترنت رویا وصش بود... قلمم

 دفعه صداید از طمقه ي پایین اومد... از با پریدم... یه
 زند رو شنیدم: صداي

 اومد خونه؟ تینا
 .. مامان تینا بود...توي سینه فرو ریخت. قلمم

به مانیتور کردم... گوشففامو تیز کردم... مامان تینا داشففت از پله ها باال  نگاهد
 مد اومد. باید سریع تر کار رو تموم مد کردم.

توي فایش هاي رویا گشففتم... چند تا فایش براي کارهاي روزانه ش توي  سففریع
درایو دي بود... چندتاش رو پاک کردم تا توبهش رو به فایش بدید بلب کنم. 

 فایلم رو تغییر فرمت دادم و براش فرستادم...
 ي دومم هنوز مونده بود. صداي مامان تینا رو شنیدم: نقشه

 برام بیار... نفسم باال نمد یاد...لقا... یه لیوان شربت  مه
داشت تموم مد شد... یاد نوشته ي رویا افتادم... باید براي مافوقش اي  فرصتم

 میش مد زدم.
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یه اي میش بدید سففاختم. آدرس اي میلد که رویا بهم داده بود رو وارد  سففریع
 کردم و مشغول نوشتن متن شدم. مراقب بودم موقع کنار زدن تد شرت دستم به

 کیمور نخوره... اون قدر دستم مد لرزید که واقعا کار سختد بود...
مد کردم دیگه قلمم تحمش این همه هیجان و استرس رو نداره... سعد  احساس

مد کردم آروم و آهسته دکمه هاي کیمورد رو فشار بدم که صدا نکنند... هرچند 
 که تد شرتم به خوبد داشت بلوي صدا رو مد گرفت...

ونه ي تینا رو نوشتم... از نقشه ي عماسیان و تیمش نوشتم... گفتم که خ آدرس
خونه رو تحت ن ر بگیرن... اطالع دادم که به زودي این دختر رو یه پسر چشم 

 آبد با موهاي مشکد از طرف تیم مد دزده...
 نوشتم که آمنه سالمه و به زودي فرار مد کنه... آخرش

دم. معده م تیر مد کشففید... باید هرچه راحتد کشففیدم. متن رو فرسففتا نفس
 زودتر هیستوري کامخیوتر رو دستکاري مد کردم.

خواسففتم صفففحه رو بمندم چشففمم به اي میش بدیدي که اومده بود افتاد...  تا
 .... failure noticeقلمم توي سینه فرو ریخت... 

و ماز تعجب گشاد شد... معده م با حالتد عصمد تیر کشید... چشما چشمام
 یه لح ه از شدت دردش بستم...

 دهنمو قورت دادم... اي میش رو باز کردم: آب
Sorry, we were unable to deliver your message to the 

following address. 

نداشففت... یه بار دیگه آدرس اي میش رو چن کردم... آدرس درسففت  امکان
 بود... هموند بود که رویا برام نوشته بود... چشمامو مالیدم. تو دلم گفتم:



 کن... فکر کن... آدرس درست چد بود؟ فکر
بود... حاف ه م توي این چیزها خوب بود... یعند عالد بود... نوشففته ي  همین

یا  نه رو یه فیلم بلوي چشففمم بود... همین بود... یعند چد؟ نک یا عین  رو
 مخصوصا یه آدرس غلط بهم داده باشه؟

 یه بار دیگه کامخیوترم رو باهاش شمکه کنم ... خواستم
 مامان تینا بلند شد: صداي

 ختر پایین نمد یاد؟چرا این د پس
توي سینه فرو ریخت... دیگه وقت نداشتم... هنوز نتونسته بودم کاري که  قلمم

مد خواسففتم رو بکنم... دوباره بدشففانس شففده بودم... هنوز نتونسففته بودم 
ماموریت رو خراب کنم... فقط حکم مرگ خودم رو با سففرپیچد امضففا کرده 

 بودم...
============= 

 ا از دادن اي میش اشتماه چد بود؟ یادش رفته بود؟... عمرا!روی من ور
 این کار رو کرده بود چون بهم اعتماد نداشت؟... شاید! مخصوصا

شففاید کسففد که صففاحب این آدرس بود بعد از این که ارتماطش با رویا قطع  یا
شففد براي از بین بردن ردش یه بالید سففر آدرس اي میلش اورده بود؟ ... این 

 لش بیشتر بود...احتما
به گوش  لممو یه بوري این خمر رو  ید  با کار مد کردم؟  ید چد  با تر کردم... 

 پلیس مد رسوندم... ولد چطوري؟

http://www.roman4u.ir/


به کد اي میش مد زدم؟ قلمم دوباره داشففت محکم توي سففینه م مد زد...  باید
اي میش کد رو داشتم؟ مال کد رو حفظ بودم؟ کد اي میلش رو زود زود چن 

 مد کرد؟
شتم که بهش اي  یه ستد ندا سیدم... من هی  دو دفعه به یه حقیقت دردناک ر

 میش بزنم...
 آشناید نداشتم که اي میلش رو حفظ باشم... هی 

چد؟ شففاید کمکم کنه... اون هر روز اي میلش رو چن مد کنه... ولد...  بابا
ه... رباباید که بعد از رفتن بارمان دیگه حاضففر نشففد اسففمش رو توي خونه بیا

 این پدر چطور حاضر مد شد به پسر بدنام و قاتلش کمن کنه؟...
چد؟ شاید هنوز این قدر مهر برادري توي خونش مونده باشه که حاضر  سامان

صمح  سر  شینش رو بهم بده... هروقت  شده بود ما ضر  شه کمن کنه... حا
ضا شمد که براي تولد ر شتم هیچد بهم نمد گفت...   بدون ابازه برش مد دا

ارمان از ب نمرفته بودم حاضر شده بود به خاطر من به بابا دروغ بگه... ولد... او
متنفر شده بود... با رفتن من مطمئنا حاضر نمد شد اسمد ازم بیاره... اونم چه 

 رفتند!
گرفت... توي اوج استرس و هیجان دلم از این همه تنهاید گرفت... سرمو  دلم

 .. مامان تینا تلویزیون رو روشن کرده بود...پایین انداختم... چشمامو بستم.
عمیقد کشیدم... نه... سامان و بابا کیس هاي مناسمد نمودند... عماسیان  نفس

شه و بمینه با  سرک بک شمم  سید که بعد از خرابکاري ام سلما به فکرش مد ر م
ستم... یه چیزي  ه کخانواده م ارتماط برقرار کردم یا نه... من یه راه بهتر مد خوا

 ...باشمبه فکر عماسیان نرسه... یه اي میش که حف ش 



 ... که خیانت کرده بود...رضا
 فشرده شد... قلمم
... از وقتد فارغ التحصیش شده بودم بهش زنگ نزده بودم... حتما فکر مد امیر

 کرد مد خوام سر کارش بذارم...
 به تخش در اومد.... قلمم

 ... که مرده بود...شهرام
 به درد اومد... قلمم

 ... که من قاتش شوهرش بودم...ریحانه
... 

!.... آره... ریحانه... به فکر هیچکس نمد رسید که من به زن شهرام اي ریحانه
 میش بزنم... هیچکس! هی  دیوونه اي حاضر نمد شد این کار رو بکنه...

شت روي کیمورد  سریع شدت هیجان دا ستم از  ستم... د ش سربان ن صاف 
پرواز مد کرد ولد سففعد کردم هیجاناتم و کنترل کنم و آروم تایپ کنم... تد 

 شرت که سر خورده بود رو دوباره صاف کردم... نوشتم:
نشففوند از قاتش شففوهرت رادمان رحیمد مد خواي توي این هفته مد ره به  اگه

ه باندي همکاري مد کنه که مد خوان یه دختري رو بدزدن و این آدرس... با ی
 از باباش باج بگیرن... به بازپرس راشدي خمر بده... مد دونه مابرا چیه...

 خونه ي تینا رو نوشتم... آدرس
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شاید  یه شتم...  شه ي عالد و فوق العاده نمود... ولد... تنها راهد بود که دا نق
د که به پلیس خمر بده... اگه فقط یه کم ریحانه اون قدر وحشففت زده مد شفف
 دیگه توي زندیگم شانس مد اوردم...

ستکاري  اي ستوري کامخیوتر رو د شده بود. هی ستادم... کارم تموم  میش رو فر
 کردم. صداي مامان تینا رو شنیدم:

 تینا؟ کجاید
 خدا! چرا این قدر صداش نزدین شده بود؟ داشت مد اومد باال... یا

تد شرت رو از روي کیمورد برداشتم. پاورچین پاورچین به تخت نزدین  سریع
 شدم. آهسته روش نشستم... گفتم:

 پاشو... مامانت اومد. تینا
 دفعه چشماش باز شد. از با پرید... زهره ترک شده بود. آهسته گفت: یه

 اوه! زود باش... اوضاع خراب شد... اوه
سامو ساعتمو از روي ت لما شتم یه بمله اي پوشیدم.  ست دا شتم . دو خت بردا

نا ولد از حاضففربوابیش مد  ندازم گردن تی عت رو ب مدن سفففا که در او بگم 
 ترسیدم...

 گفت: تینا
 چد کار کنیم؟ حاال

 زدم و گفتم: پوزخندي
قیافه ي ضفففایعت رو درسفففت کن... داد مد زنه داشففتد چه غلطد مد  اون

 کردي...



شتم روي موس بود...  یه ستم گرفتم... اثر انگ دفعه یادم اومد که موس رو با د
 واي به این حماقت من!

 از بام بلند شدم و گفتم: سریع
 کامخیوترت رو درست مد کنم دیگه! دارم

 رو گرفتم دستم و گفتم: موس
 مد کنم داشتم ویندوزت رو عوض مد کردم... وانمود

نا له از این طرف  تی تاق مد رفت و سففعد مد کرد با عج به اون طرف ا تاق  ا
 خودش رو مرتب کنه...

شد که اومدم کامخیوتر  صد صد مامان تینا منو مد دید... باورش هم نمد  در 
 تینا رو درست کنم... به درک!

یدم ند که از بنس خ هاید  به خونسففردي خودم... از اون خونسففردي   ...
 خونسردي هاي من نمود...

وي لمم خشن شد... ممکن بود همین که از خونه بیرون اومدم دفعه خنده ر یه
 راننده ي هیوندا یا پراید منو بمرن خارج شهر و با یه تیر خالصم کنند...

توي سففینه فرو ریخت... یعند با این سففرپیچد بون سفففالم به در مد  قلمم
 بردم؟...

 پانزدهم فصش
 گفت: بارمان

 م بلد نیستد درست کند؟ قهوه
 سر بواب منفد دادم. بارمان با تعجب نگاهم کرد و گفت: با
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 دو روز تنهات بذارن از گرسنگد مد میري... آره؟ بدي؟
 . یه دفعه بارمان بداخالق شد. رو به کاوه تشر زد:خندیدم

 اینجا وایستادي؟ برو تو اتاقت بمینم! زود باش! چرا
ره مهربون شففد. لمخند زد و از رفتن کاوه مطمئن شففد رو بهم کرد... دوبا وقتد

 گفت:
 ... شر همه ي سرخرها رو کندیم.خب

 حالد که با استرس ناخنم رو مد بویدم گفتم: در
 بریم رادمان چد کار مد کنه؟ ما

 که توي کابینت دنمال قهوه مد گشت گفت: بارمان
 کاریش مد کنه... نگران نماش... یه

 :پرسیدم
 رو پیدا کردید؟ راضیه
 خندید و گفت: بارمان

 شده رفته تو زمین... عجب کاري کرد این دختر! آب
 چیزي توي کابینت ها پیدا نکرد روي صندلد نشست. گفتم: وقتد
 آخه چرا؟ من همیشه فکر مد کردم اون خیلد وفاداره... ولد

 گفت: بارمان
... معموال این طور باندها به خاطر عقاید مذهمد و سیاسد دور هم بمع بمین

مد شن... نقطه ي قوتشون اینه که همه ي اعضاي گروه به خاطر عقایدشون به 
کارهاي گروه تن مد دن... نقطه ي ضعم این گروه اینه که اعضاش یا به خاطر 



د بره... اینجا م راضیهپول دور هم بمع شدن یا به زور... خیلد طمیعد بود که 
 مد ریزه... خواست به چد برسه؟ پول؟ سمزواري بیشترش رو به پاش

 چیزي بخرسم که بارمان گفت: خواستم
 نمد شه این دو دقیقه ي تنهایمون رو با حرف هاي کاري پر نکند؟ حاال
 باال انداختم و گفتم: ابرو

 پس چد کار کنیم؟ از چد بگیم؟ خب
 خندید و گفت: بارمان

 دونم... از گلد بلملد... چیزي بگیم... نمد
 تعجب گفتم: با

 گش و بلمش چیه؟ چد؟
 گفت: بارمان

 حرف هاي لطیم و شاعرانه ست... من ورم
 م گرفت و گفتم: خنده

 !دیوونه
 خنده رو از صورتم محو کردم و گفتم: آثار

 حرفامونو زدیم بارمان... مگه نه؟ ما
 صاف نشست و گفت: بارمان

شانه  بمین هم ي خودش رو بترالن... من قمول دارم آدمد که با اعتیاد خونه و کا
صره... ولد خودت مد دوند مابراي من  ست... مق مد ریزه مریض و بیمار نی

 فرق مد کنه...
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 حرفش پریدم و گفتم: وسط
نه... اونم  آره ما نه راد یه ش فرق مد ک که قضفف تاد بود... اوند  مان هم مع راد

ستد ترک کند... اون ماد ضر نی  همابراش مثش تو بود... مگه نه؟ ... ولد تو حا
اي که اون آدم ها رو مجمور مد کنه خودشففونو به خاطر چند گرم مواد تحقیر 
کنند و اونا رو از پیش خانواده هاشون به دره ها مد کشه و وادارشون مد کنه با 
فالکت زندگد کنند و نفهمند که دارند خودشففونو بدبخت مد کنند همین ماده 

ضعیم مد کنه.. شتر از قمش تو رو  . چرا نمد توند اراده کند و اي که هر روز بی
 بذاریش کنار؟

 پایین انداخت و گفت: سرشو
که یه عادت رو... حتد خوراکد محموبتون رو نمد تونید کنار بذارید  شففماید

 چرا این قدر راحت در مورد ترک هرويین حرف مد زنید؟
 عصمانیت گفتم: با

 توبیه نکن... خودتو
بینمون برقرار شففد... به دسففت هاي بارمان نگاه کردم که داشففت با  سففکوت

 زیردیگد روي میز بازي مد کرد.
 سکوت رو شکست و گفت: باالخره
از اون روزهاید که هنوز درگیر باند نشففده بودم... آدم حسففابد بودم...  بگذریم

ه بیا در مورد اون روزها حرف نزنیم که همه چد داشففتم... رشففته مو عاشففقان
دوسففت داشففتم... برادرمو... خانواده مو المته به بز بابام... اون روزهاید که 
قیافه داشففتم... خوش تیپ بودم.. پولدار بودیم... اون روزهاید که هنوز مواد 
منو به خاک سیاه نشونده بود... همون روزهاید که رک بهت مد گم کلد دختر 



هشففون نداشففتم... آدم هاید که دور و برم بود... دخترهاید که هی  عالقه اي ب
صال در موردش حرف نزنیم... ولد... فقط... مد  ستن... بیا ا ظاهرمو مد خوا
ستم بهت بگم محمد وقتد مابراي تینا رو برام تعریم کرد گفت که ريیس  خوا
بعدش منو از کشور خارج مد کنه... بهم یه هویت بعلد مد ده... مد تونستم 

ادامه بدم... حتد بهم قول دادند که بعد چند سال  برم رشته ي مورد عالقه م رو
 رادمان رو هم پیش خودم بیارم... در عوض من گند زدم به ماموریتم...

 رو با صدا بیرون داد و گفت: نفسش
از این که معتاد شدم... اون اوایش... چون با میش و اراده ي خودم به سمتش  بعد

م که ترکش کنم... ولد... ترسففیدم نرفته بودم احسففاس مد کردم توانش رو دار
باره روي فرم بیام و مجمورم کنند براشففون کار کنم... براي همین خودمو از  دو

 نذاشتم... دمبین بردم... هی  راهد هم براي برگشتن براي خو
 بلند کرد و گفت: سرشو

سر راهم  توي ضعم... بدبختد... دختري  شتد... کثیفد... بدنامد...  اوج ز
سیاهد توي من خوبد ها رو پیدا  قرار گرفت سعد مد کرد از بین این همه  که 

کنه... پیش خودش بزرگشففون کنه... و ... دوسففتشففون داشففته باشففه... اگه مد 
شت  شاید یه راه برگ سر راهم قرار مد گیري  ستم یه روز  ستم... اگه مد دون دون

یه کم خودخواهد مد کردم... ولد... د ید  یر براي خودم مد ذاشففتم... شفففا
 رسیدي... وقتد اومدي که همه ي آدمیتم تماه شد... دیر رسیدي ترالن...
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بینمون برقرار شففد. بارمان هنوز داشففت با انگشففت هاي بلند و تیره  سففکوت
شکر که روي  شت با دونه هاي ریز  رنگش با زیردیگد ور مد رفت. منم با انگ

 د...میز ریخته بود بازي مد کردم... اخم هاي بفتمون توي هم بو
 همین موقع رویا وارد آشخزخونه شد. وحشت زده نگاهد به ما کرد و گفت: در

 یه اتفاق بد افتاده. بارمان
 با بد عالقگد آشکاري گفت: بارمان
 چد؟
 گفت: رویا

 بمین... فایش هاي کامخیوترم پاک شده. بیا
 سرشو بلند کرد و گفت: بارمان

 مد خواي من بگردم دنمالشون؟ نکنه
 با صداي بلند گفت: رویا
 به کامخیوترم دست زده! یکد
 مشکوکد بهم کرد. با تعجب گفتم: نگاه
 آخه من مگه مریضم فایش هاي تو رو پاک کنم؟ من؟

 گفت: بارمان
من این نیست که دنمال خورده کاري هاي تو باشم رویا... گندي که زدي و  کار

 بمع کن...
 با عصمانیت گفت: رویا
 کنم هی  لطفد توي تو دردسر افتادن من باشه... مگه نه بارمان؟! نمد فکر

 با بدیت به بارمان زل زد. بارمان پوفد کرد و از باش بلند شد. گفت: و



رادمان اینجا بود یه چیزي... من چیز زیادي از کامخیوتر و این بور چیزها  اگه
 سر در نمد یارم.

و رویا از آشففخزخونه بیرون رفتند. چند دقیقه اي به صففداي آهسففته ي  بارمان
شغال هاي کوچین روي میز بازي کردم. یه بار  موتور یخچال گوش دادم و با آ
ندي روي لمم  مان رو پیش خودم مرور کردم... لمخ بار هاي  گه حرف  دی

ضا برام لو رف شته ي ر ست... یاد اون روزي افتادم که مابراي گذ ش و  دبو تهن
داشتم با لحند سرزنش آمیز به آوا مد گفتم چرا با کسد داره ازدواج مد کنه که 
 گذشته ي سیاهد داشته... حاال خودم... عاشق یکد بدتر از رضا شده بودم...

بام بلند شففدم تا بمینم مابراي رویا به کجا رسففید. همین که چرخیدم و به  از
هارچوب در تکیه داده بود و سففمت در رفتم چشففمم به دانیال افتاد که به چ

 نگاهم مد کرد.
سینه فرو ریخت... یه پوزخند نحس هم روي لمش بود... نمد دونم  قلمم توي 

سته  سد لمخندي زد و آه شکم زد... دانیال هم فهمید. با بدبن سر بام خ چرا 
 گفت:

 ترسد که تو چشماته رو دوست دارم ترالن... این
و از آشخزخونه خارج شد. سریع به سمت  نفرت بهش زل زدم. پوزخندي زد با

شه اي داره... و من  سد بهم مد گفت که دانیال یه نق طمقه ي باال رفتم... یه ح
 از این حس بیشتر از هرچیز دیگه اي توي اون لح ه مد ترسیدم...

ستد به  همین صمد د شمم به بارمان افتاد که با حالتد ع شدم چ که وارد اتاق 
اري از این طرف به اون طرف مد رفت... وقتد مد صففورتش کشففید. با بد قر
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شون رو  صمد تکون مد داد... ترس هام باي خود ستاد پاش رو به حالت ع ای
 به دلخوري دادند... باز این پسر باید مد رفت و تزریق مد کرد...

 گفت: رویا
 دونم این فایله چیه... نمد

 گفت: بارمان
 اري یا نه؟نکن... اسکن کردي بمیند ویروس د پاکش

 گفت: رویا
 فولدر رو اسکن کردم... االن زدم که کش کامخیوتر رو اسکن کنه. این

 گفت: بارمان
فایش نمد دونم چد چد برمد گرده... اسففمش معند  هرچد به اون  هسفففت 

 خاصد نداره؟
 شونه باال انداخت و گفت: رویا
 داره هم من نمد دونم... اگه

 مشتد روي میز زد و با صداید بلند و با لحند عصمد گفت: بارمان
 دونم... من نمد دونم... نمد
 با عصمانیت گفت: رویا
 ... برو به خودت برس...برو

سته  بارمان صداي بلندي ب سمت اتاقش رفت. در اتاقش با  تنه اي بهم زد و به 
 شد.



ا این هیجان و پوفد کرد. چشففماش رو مالید... روي تخت نشففسففتم... ب رویا
یا و  بوي که توي خونه بود نمد تونسففتم بخوابم... مجمور بودم پا به پاي رو

 بارمان بیدار بمونم...
 دستد به پیشونیش کشید و زیرلب گفت: رویا
 چد شد یه دفعه؟... کد بهش دست زد؟ آخه

 تنگ کرد و گفت: چشماشو
 ن رت کار دانیال نیست؟ به

 م:باال انداختم و گفت شونه
 چد باید این کار رو بکنه؟ براي
 گفت: رویا

شاید چیزي در  شاید سته تالفد کنه...  سته باهاش بدرفتاري کردم و خوا ناخوا
 مورد من فهمیده...

 دفعه ساکت شد... به دیوار رو به روش زل زد و گفت: یه
 ... شاید... کار دانیاله... آره... احتمالش هست.اوه
 هیجان صاف سربام نشستم و گفتم: با

سد که توي  االنم شت چرت و پرت بهم مد گفت... مد گفت این تر پایین دا
چشففماته رو دوسففت دارم... حتما فکر کرده بود به خاطر کاري که با تو کرده 

 ترسیدم... من از خودش ترسیده بودم...
 به سمتم چرخید و گفت: رویا

 بارمان بگیم که حالشو با بیاره.... کار خودشه... باید به آره
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 دفعه بارمان با سرعت وارد اتاق شد. رویا اعتراض کرد: یه
 !بارمان

 متوبه سرنگ و گاروي توي دست بارمان شدم... داد زدم: تازه
 ! َاه!بارمان
 گفت: بارمان
صد از  بازش صد در  کن... از طرف رادمانه... مد دونم معند اون کلمه رو... 

 طرف رادمانه...
 نگاهش رو از سوزن خوند سرنگ گرفت و گفت: رویا
 رو باز کنم؟ چد

 گفت: بارمان
 فایله ورده یا نوته... یا

مشففغول تغییر فرمت فایش شففد. بارمان به خودش اومد. سففرنگ رو توي  رویا
 رویا هیجان زده گفت: سطش انداخت.

 شد. درست
هیجان از بام پریدم و به سففمت کامخیوتر رفتم. نگاهد به صفففحه ي ورد  با

 کردم:
 ... سریع از اونجا برید... همین امروز... توي اولین فرصت...رادمانم

توي سففینه فرو ریخت... یعند چد شفففده بود؟ چد مد دونسفففت؟ چه  قلمم
 دا کرده بود؟بوري به کامخیوتر دسترسد پی

یا چرخیدم... دهنش باز مونده بود... به خودش اومد. سففریع  به سففمت رو
شد...به بارمان نگاه کردم... با  ضاع  شغول پاک کردن فایش و مرتب کردن او م



شیطونش برق عجیمد  شم هاي  صورتد بد حالت به مانیتور زل زده بود... چ
 داشت...

 وایستاد. رویا آهسته گفت: صاف
 کنیم؟کار  چد

 موبایلش رو در اورد و شماره گرفت. پرسیدم: بارمان
 کار مد کند؟ چد
توي دهنم بود ولد بارمان کامال خونسففردي به ن ر مد رسففید. من و رویا  قلمم

 بهش زل زده بودیم. بارمان گفت:
 ... خسرو... بیا باال... همین االن!الو

رو پشففت شففلوارش برد. اسففلحه ش رو بیرون کشففید. رویا رو نشففونه  دسففتش
گرفت. چشففم هاي رویا گرد شففد. نفس توي سففینه م حمس شففد. این دیوونه 

 داشت چد کار مد کرد؟ قلمم توي دهنم اومد...
 ادامه داد: بارمان

 باسوس داریم! یه
 با عصمانیت گفت: رویا
 غلطد مد کند؟ چه

 گفت: بارمان
 نزن! حرف

 گفت: رویا
 مد فهمد چد مد گد؟ بارمان
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 به طرف در برم که بارمان با صداي بلندي گفت: خواستم
 نخور! همون با وایستا! تکون

و رویا سر بامون خشن شده بودیم. طولد نکشید که خسرو دم در ظاهر  من
 شد. نگاهد به رویا کرد. بارمان آمرانه گفت:

 توي ماشین... یه راست مد ریم پیش محمد! بمرش
 نگاهد مشکوک به رویا کرد و گفت: خسرو

 قمش از مطمئن شدن شلوغش کند! نماید
 با صداي بلند گفت: بارمان

گوش مد ده و هرچد بهش مد گن و انجام مد ده. فهمیدي؟ بار آخر  بادیگارد
 باشه که صداتو مد شنوم!

تا نگاهد اون موقع این طور وحشففتناک نگاهم نکرده  بهم کرد... هی  وقت 
 بود... با اخم و تخم... با چشم هاید که تیره تر از همیشه به ن ر مد رسید...

 :گفت
 یکد رو هم بمر... هم دستشه... این

دوباره توي سینه فرو ریخت... احساس کردم یه لح ه از شدت این شوک  قلمم
شن  شت با  سرو هنوز دا سیاهد رفت. خ شمم  و تردید نگاهمون مد کرد. چ

بارمان اسففلحه ش رو پایین اورد. همین طور که از اتاق خارج مد شففد نگاه 
 معند داري به خسرو کرد و گفت:

 نمد کنم باسوس وزارت اطالعات کم چیزي باشه! فکر



لمخند کمرنگد زد. با ناباوري به بارمان نگاه کردم... فیلمش بود یا تا  خسففرو
بود؟ این سففیاسففتش بود یا تا قمش از این؟ چد راسففت بود  حاال فیلممون کرده

 چد دروغ؟
 با صداي بلند گفت: بارمان
 ... بمع کن... داریم مد ریم!دانیال

براي بار سففوم توي سففینه فرو ریخت. خسففرو با یه دسففت بازوي رویا رو  قلمم
گرفت. همین که برقه هاید از روش هاي مختلم فرار توي ذهنم زده شفففد 
سمت طمقه ي پایین  شد. بازومو گرفت و به  بادیگارد دوم بارمان هم وارد اتاق 

شه... ولد...  شه ي فرار صد این نق صد در  سترفتیم. با خودم فکر کردم  د را
بارمان چطوري ريیس شففده بود؟ این طوري؟ نکنه تمام مدت داشففت راپورت 
رویا رو مد داد؟!... چرا همیشففه ماموریت هاشففو درسففت انجام مد داد؟... 
اصال آدمد که کلکد توي کارش نماشه چرا االن بلوي چشم من داره با لمخند 

 با دانیال حرف مد زنه؟
 با عصمانیت به بارمان گفت: رویا
 خیلد حرف ها براي زدن دارم... فکر نکن ساکت مد شینم! منم

رویا رو دنمال خودش کشففید. رویا نیروشففو بمع کرد. خودش رو به  خسففرو
 سمت بارمان کشید و گفت:

 در مورد برادرت! خصوصا
 لمخندي زد و گفت: بارمان

 شو براي محمد بگو... همه ش رو! همه

http://www.roman4u.ir/


 دلم گفتم: تو
نداره بارمان در مورد رادمان این طوري حرف بزنه... امکان نداره... این  امکان

 یه نقشه ست براي فرار...
یا ید... کم کم  رو یه چیزي فهم گار اونم  عد ان هنوز داشفففت تقال مد کرد. ب

شتیم فرار مد کردیم...  شد... دوزاري اونم مثش من تازه افتاده بود... دا ساکت 
به دور و  گاهد  جب ن جا رو مد با تع که این بار آخر بود  بر خونه کردم... این 

شتم  شه... دا شتیم مد رفتیم... براي همی شتم پیش خانو برمددیدم... دا اده گ
 م...

 ون شدیم... منر رویا و دانیال پشت نشستیم. بارمان گفت: سوار
 ...بمندشون

 به خسرو کرد: رو
 کن... من مد رم وسایلو بیارم. صمر
 رو به اون یکد بادیگاردش کرد و گفت: بعد

 بمون... من و دانیال و خسرو باهاشون مد ریم. تو
 فرصت استفاده کردم. رو به رویا کردم و آهسته گفت: از

 چیه؟ مابرا
 آهسته لگدي به پام زد و گفت: دانیال
 !هیس

 نمد فهمیدم دانیال کجاي این برنامه با داره؟ من
 بداخالقد گفت:باش بلند شد. با  از

 کنید بهم! پشت



هاي من و رویا رو بهم بسففت. چسففب روي دهنمون زد. پوزخندي به  دسففت
 رویا زد و با بدبنسد گفت:

 سکته مد کند؟ خیلد زود مد فهمد هی  کس منت رت نیست! داري
 هاي من توي هم رفت. چد مد گفتند؟ اخم

ون بسته شد. قلمم از هیجان محکم توي سینه مد زد. توي هاله اي از شن  در
و تردید شففناور شففده بودم... ما داشففتیم فرار مد کردیم... مد دونسففتم... ولد 
ست به یکد کرده  شت با بارمان د شت با ما مد اومد؟ امکان ندا دانیال چرا دا

فر رسففما دشففمن باشففه... خصففوصففا بعد کاري که با رادمان کرد... این دو ن
بودند... اگه با ما بود چرا داشففت چرت و پرت به رویا مد گفت؟ اگه داشففتیم 
یا چرا خیلد آروم داشفففت تالش مد کرد طناب رو باز کنه؟  فرار مد کردیم رو

 این چسب لعنتد چد بود روي دهنم؟
به راه افتاد. با اخم و تخم نگاهد به دانیال کردم. نگاهم نمد کرد... داشففتم  ون

شت... نگاهد به  شه ي لمش گذا سیگاري گو از کنجکاوي مد مردم... دانیال 
لماساش کردم... شمیه اون موقعد به ن ر مد رسید که اومده بود خواستگاریم... 
دیگه خمري از کت شففلوار و این بور چیزها نمود... یاد حرف هاید افتادم که 

حاضففر نمودم این آدم رو هی  بوري  روز مهموند آتوسفففا بهم زده بود... 
 بمخشم...

ساعت مچد دانیال نگاه کردم... ده و نیم شب بود... سعد کردم سرعت ون  به
ستم... ولد به ن ر  ستم... نمد تون شمام رو ب رو پیش خودم تخمین بزدم... چ
نمد رسید از شصت تا بیشتر داشته باشه... صداید که از زیر ماشین مد اومد 
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وي یه زمین سنگد هستیم... ماشین بعضد نشون مد داد که در حال حرکت ت
 وقت ها تکون هاي شدیدي مد خورد و این فرضیه رو پیشم اثمات مد کرد...

 با صداي بلندي گفت: دانیال
 نخور! تکون
 داشت به کارش ادامه مد داد... دانیال لگدي به پاي رویا زد و گفت: رویا

سرو به شیم دهنت  شین پیاده  سه... تقالي بیخودي هر حال همین که از ما ی
 نکن!
 از کارش دست کشید. رویا

سب سینه مد زد... هیجان زده  چ بدبوري اذیتم مد کرد.... قلمم محکم توي 
شتم  شت هی  بوري ابرازش کنم... دا سته نمد ذا ست و پا و دهن ب بودم و د

 خفه مد شدم.
سففرعت به سفففاعت دانیال کردم... یازده و ده دقیقه... چهش دقیقه با  نگاهد

 شصت تا یا کمتر داشتیم مد رفتیم...
 کردم حاال داریم روي آسفالت حرکت مد کنیم... احساس

شمامو شتم پیش مامان و  چ شتم... بعد از چند ماه دا شتم برمد گ ستم... دا ب
 بابام برمد گشتم... و معین... و شاید ترانه...

ر معمولد درس نخون گشتم تا به زندگد یه آدم عادي ادامه بدم... یه دخت برمد
و عاشق رانندگد که مامانش از دستش حرک مد خوره و باباش مجمورش مد 
کنه مابراهاي توي روزنامه حوادب رو مرور کنه... با معین سفر حجم اینترنت 
دعوا داره و بعضد اوقات حوصله نداره با ترانه تلفند حرف بزنه و براي هزارمین 

سال بگه هی  خمري  شم و ابروي بار در این چند  ست ولد باید با حرکات چ نی



مادرش این انسففجام زوري خانوادگد رو از راه دور با یه تلفن حفظ کنه... با 
اون فامیش هاید که همه دکتر و مهندس هستند و بعضد وقت ها توي مهموند 

سلنمه حرف مد زن سر در  ندها این قدر قلنمه  شون  که هیچکس هیچد از حرفا
شتنیش  ست دا شوهر دو سم آوا و  ست خیلد خوب به ا نمد یاره... و... یه دو

 رضا...
... من از اون شففهر مد ترسففیدم... از شففهري که آدم هایش هرگز فراموش ولد

نمد کردند دختر تابین یه زن رو با ماشففین زیر گرفت و توي قتش سففروان 
 راشدي همکاري کرد...

شففهري که منو تا ابد به سففرزنش هاي مامان و نگاه هاي ناامید بابا محکوم  از
 مد کرد...

که شاید... احتماال... به احتمال خیلد قوي... نه!... صد در صد!... با  شهري
 فاصله و اختالف من و بارمان رو از همه بدا مد کرد...

 بود...حرف هاي آقاي فارسد که مهر تاییدي به همه ي این ها  و
 به ساعت دانیال افتاد... یازده و نیم! نگاهم
هم نگاهد به سففاعتش کرد... نگاهد به شففیشففه ي سففیاهد که بین ما و  دانیال

شید... یه دفعه با لگد  شو چرخوند. نفس عمیقد ک سر سمت راننده بود کرد.  ق
سرعت  محکم به در ون زد. من و رویا از با پریدم... دوباره محکم لگد زد... 

 اشین کم شد. صداي بارمان از بلو اومد:م
 خمر شده؟... چه

 بوابد نداد... دوباره لگدي به در زد. بارمان بلند گفت: دانیال
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 !... دانیال!... خسرو بزن کنار!دانیال
پراسترس بارمان دلمو شور انداخت... نکنه دانیال نقشه ي شومد داشته  لحن

 باشه؟
شین شت ک ما شد. چیزي نگذ سرو با تعجب بهمون متوقم  شد. خ ه در باز 

 نگاه کرد و گفت:
 شده؟ چه خمره؟ چد

 بارمان از پشت سرش اومد: صداي
 نخور!... دستهاتو بمر باال! تکون

====== 
هاي خسرو از تعجب چهار تا شد... اون قدر هیکش خسرو گنده بود که  چشم

بارمان رو از پشت سرش نمد دیدم. فقط دستش رو دیدم که اسلحه ي خسرو 
 رو از پشتش در اورد. گفت:

 ! دست اون دو تا رو باز کن!دانیال
دست و دهن ما رو باز کرد. از ون پیاده شد و مشغول بستن دست و پاي  دانیال

 خسرو شد. من و رویا از ماشین پیاده شدیم. خسرو گفت:
خواید فرار کنید؟ هنوز ريیس رو نشففناختد بارمان! به یه کیلومتري اینجا  مد

 نرسیده پیداتون مد کنه!
 گفت: بارمان

 ... تو راست مد گد... حاال دهنتو بمند!باشه
 رو با چسبکار بستن دست و پاي خسرو رو تموم کرد. خواست دهنش  دانیال

 بمنده که بارمان گفت:



 کن! صمر
 به رویا کرد و گفت: رو

 داشمورد ماشین یه شیشه اتر و دستماله... ورش دار بیار! توي
 که رویا ماشین رو دور زد تا اتر رو بیاره دانیال گفت: همین

 ... باید یه چیزي بهت بگم!بارمان
 گفت: بارمان

 براي بعد... بذارش
 با عصمانیت گفت: دانیال
 االن! همین

 گفت: بارمان
 مد گم باشه براي بعد! بهت

 که خونسرد به ن ر مد رسید با خنده گفت: خسرو
قدر زود توي دام مد افتد که باید  خیلد بارمان... این  زود بهم مد رسففیم 

براي تعجب و شففوکه شففدن نمد مونه... قمش از این که به خودت بیاي یه گلوله 
 توي سرت خالد مد کنند...

 بدون توبه به خسرو آهسته گفت: دانیال
 همه ي مابرا رو نمد دوند! تو
سید. دانیال در سر ر شوت  همین موقع رویا  سنگ روي زمین رو  صمانیت  با ع

 کرد و زیرلب گفت:
 !احمق
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 و دستمال رو از دست رویا گرفت. بارمان بهم گفت: اتر
 بلو! بشین
 اعتراض کرد: رویا
 این دختره به چه دردي مد خوره؟ مگه رانندگیش خوب نیست؟ پس

 کردم لحن بد رویا رو نادیده بگیرم. گفتم: سعد
 مد شینم پشت فرمون! من

فرمون نشستم... دستد به سرم کشیدم... از درد داشت مد ترکید... قلمم  پشت
توي سففینه به شففدت مد زد و مطمئن بودم تا مابرا ختم به خیر نشففه با همین 

 هیجان مد زنه و آروم نمد گیره...
با زور و  از یال خسففروي بیهوش رو  مان و دان بار که  نه ب*غ*ل دیدم  توي آی

 زحمت به گوشه ي باده کشوندند... صداي دانیال رو شنیدم:
 اندازه ي یه دختربچه ي چهار ساله ست... بلند کن اون پاشو دیگه... زورت
 داد زد: بارمان

 موقعد که منو فرستادي تا معتادم کنن باید فکر اینجاشم مد کردي... اون
 هم با صداي بلند گفت: دانیال

 حقت بود! تو
کمن بارمان رفت. منم از ماشین پیاده شدم... هرچند مد دونستم زور  به رویا

 من از یه دختربچه ي چهارساله هم کمتره...
ماشففین رو دور زدم و بهشففون رسففیدم خسففرو رو توي حاشففیه ي باده ول  تا

 کردند...



به اطرافم کردم. یه باده ي یه بانده با آسفالتد قدیمد و پر تخه چاله بود.  نگاهد
شم کار مد کرد خمري از تیر چراغ برق نمود... دور و بر باده رو  تا باید که چ
سیاه بود و ابرهاید  سیاه  سمون کردم...  گیاه هاي بلندي گرفته بود. نگاهد به آ

ي هالل ماه رد مد شفدند... توي بلو زکه سفرمه اي تیره به ن ر مد رسفیدند ا
زندگیم این همه ستاره رو با هم توي آسمون ندیده بودم... توي آسمون تهران به 

 زور دو سه تا ستاره پیدا مد شد...
شت عجیب و غریب به ن ر  هوا شت که یه کم براي اردیمه سوزي دا مرطوبش 

باده شففدند.  مد رسففید... سففرمو پایین انداختم. بارمانر رویا و دانیال وارد
بارمان که نفسففش به زور باال مد اومد دوباره اسففلحه ش رو بیرون کشففید و 

 گفت:
 دانیال! حاال برو توي ون و بذار رویا دست و پات رو بمنده! خب
 گفت: رویا

 با کنار خسرو ولش کن دیگه! همین
 با بدبنسد گفت: بارمان

مد تونم ولش کنم... ولد مد خوام اول بفهمم اون نصففم دیگه ي  هرباید
 مابرا چیه!

 پوزخندي زد و گفت: دانیال
 بوراید ته دلم مطمئن بودم دوباره بهم خیانت مد کند! یه

 گفت: بارمان
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مد ترسففم از اون خیانت اول کینه به دل گرفته باشففد... براي همین  راسففتش
 ده بدبوري کینه اي هستد...پیشدستد کردم. تجربه نشون مد 

 با سر منو به دانیال نشون داد. دانیال دوباره پوزخند زد و گفت: و
 ! باشه... دیر یا زود مد فهمد که چه غلطد کردي!آهان

 گفت: بارمان
 سوار شو! زود باش! ترالن

چیزي که دیدم صحنه اي بود که رویا داشت دست و پاي دانیال رو مد  آخرین
 بست.

شده بودم... نمد دونستم چه خمره... یه آدم گیج و ویج بودم و قلممم آروم  گیج
نمد گرفت... بارمان دانیال رو با خودش دزدیده بود که ازش حرف بکشفففه؟ 
نه ي  نت اول... کی یا نت چد بود؟ خ یا مابراي خ فکر خوبد بود... ولد 

 دانیال... چرا من هیچد نمد دونستم؟
 پر انرژي به ن ر مد رسید. گفت:بلو نشست. سرحال و  بارمان

 ... بریم بمینیم این خانوم ما چطوریه رانندگیش!خب
 تعجب گفتم: با
 ون؟ با

 و گفت: خندید
 که در حدت نیست! بمخشید

سوار  چند شنیدم. رویا هم  شتد ون رو  شدن در پ سته  صداي ب دقیقه ي بعد 
 شده بود. رو به بارمان کردم و گفتم:

 ؟رو بستد کمربندت



 گفت: بارمان
 نماش... امکان نداره سوار ماشین یه خانوم بشم و کمربندم رو نمندم! نگران

شم شد.  چ شین از باش کنده  صداي بلند تین آف ما غره اي بهش رفتم. با 
 بارمان داشمورد رو گرفت و گفت:

 نشو... بذار پنج دقیقه بگذره بعد ضایع نکن! هش
 مشت به پهلوش زدم و گفتم: با

 م نکن نامرد! مسخره
ندید باده ي داغون! و قشففنگد بود... خ ... سففکوت بینمون برقرار شفففد... 

آسفالتش اون قدر داغون بود که انگار داشتم روي یه راه شوسه اي رانندگد مد 
 کردم... بارمان داشت به آسمون نگاه مد کرد. گفتم:

 ا رو لو دادي؟لح ه فکر کردم داري ما رو مد فروشد! چرا بدي بدي روی یه
 دونم رویا با چد به شیشه زد. از با پریدم. رویا گفت: نمد

 مد گه! چرا منو لو دادي؟ راست
 خندید و گفت: بارمان

 خیلد وقته که تو رو لو دادم! من
 با تعجب گفت: رویا

 چد؟
شد از توش خوند. بارمان  صداش شت رو مد  ضعیم بود ولد تعجب و وح

 گفت:
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شدم؟... حاال االن ولش کن... بعدا براتون مد  فکر مد کند چه بوري ريیس 
 گم!

 ول کن نمود: رویا
 چد؟ تو منو فروختد؟ یعند

 گفت: بارمان
خواستم پست بگیرم... با اون پستد که داشتم هی  وقت نمد تونستیم فرار  مد

کنیم! اطالعات خوب بهشون دادم... اونام در عوضش بهم پست دادن... بده؟ 
 اگه این کار رو نمد کردم االن در حال فرار کردن نمودیم!

 :پرسیدم
 چطور رویا رو نمردن ازش حرف بکشن؟ پس

 خت و گفت:شونه باال اندا بارمان
این طور آدما به این راحتد نمد شفففه حرف کشففید... اونام اینو خوب مد  از

دونسففتند... براي همین احتماال گذاشففتند رویا با ما بمونه تا شففاید ردي از 
 مافوقش بگیرن یا اطالعات بیشتري بمع کنند...

 تعجب پرسیدم: با
 مطمئند؟

 با خنده گفت: بارمان
 !نه

 :گفتم
 وقت مد کشتنش یا مد بردنش چد؟یه  اگه

 نگاه عاقش اندر سفیهد بهم کرد و گفت: بارمان



ستد  گروهد شونه رو بدزده از طریق دو که به باي این که آدم هاید که مد ن ر
وارد مد شففه هی  وقت نمد یاد تو سففر یه باسففوس تیر خالک خالد کنه... 
اساس کارشون سیاسته... این قدرها باهاشون کار کردم که بتونم کارهاشون رو 

 پیشمیند کنم.
ست نمد  رویا شت مد گفت که در شت یه چیزي اون پ شنیدم... احتماال دا

 فحشد ناسزاید چیزي بود...
سففاعت بعد آدرنالین توي خونم ته کشففید و کم کم خوابم گرفت... داشففتم  یه

 مرتب خمیازه مد کشیدم که باده تموم شد. بارمان گفت:
 رو نگه دار... با این ماشین لو مد ریم... ماشین

 تعجب پرسیدم: با
 چد کار کنیم؟ پس

 گفت: بارمان
هاي اینجا یه آبادیه... مد ریم اونجا. صففمح که شفففد یه کاریش مد  دیکدنز

 کنیم.
 شدت تعجب داد زدم: از
 کاریش مد کنیم؟ این یعند چد؟ هی  نقشه اي نداري؟ یه

 با خونسردي اعصاب خوردکنش گفت: بارمان
 نداره... نقشه هم پیدا مد کنیم... عیمد
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به این نتیجه  ماشففین باوري نگاهش کردم... همون لح ه  نا با  رو کنار زدم. 
رسففیدم که چه خریتد کردم بونمو وسففط گذاشففتم... بارمان یه تخته ش کم 

 بود... بدون نقشه مد خواست این گروه رو دور بزنه؟
دونم یه دفعه این فکر از کجا به ذهنم رسففید که اگه همه ش نقشففه باشففه  نمد

سش...  سا شق و اح ستیش با من... ع شه اي ... ولد دو چد؟ نمد دونم چه نق
مابراي رویا... اصففال نکنه یه دفعه یه بالید سففر من و رویا بیارهر دسففت هاي 

 دانیال رو باز کنه و همه چد بهم بریزه؟!...
سات سا ضادي اح شکش گرفت... نسمت به این مرد  مت نسمت بهش تو وبودم 

خونسففردي که با همه ي سففیاسففت هاش ادعا مد کرد نقشففه اي نداره... مد 
ترسففیدم... از این مرد و چشففم هاي وسففوسففه برانگیزش مد ترسففیدم... آقاي 
وسوسه... با شیطنتد که از پشت آبد نگاهش آدمو اغوا مد کرد... مد ترسیدم 

زندگیم رو بگیره و توي اوج امیدواري با ناامیدي و خیانت  شففیطنت دامن این
 ضربه ي آخر رو بهم بزنه...

****** 
دسففتور داده بود پاي دانیال باز شففه... دانیال بلوتر مد رفت و بارمان با  بارمان

فاصله پشت سرش مد اومد. من هم گام با بارمان و رویا هم گام با دانیال بود. 
ا کردن وسففایش به درد بخور بهم ریخته بودیم. ولد چیز به کش ون رو براي پید

ي اتر رو خوب نمسففته بود و  یشففهدرد بخوري پیدا نکردیم. از قضففا رویا در شفف
شه نگاه کرده بود و  شی شترش پریده بود. بارمان هم به باقد مونده ي اتر توي  بی

 گفته بود که به درد بیهوش کردن مگس هم نمد خوره...



بین گیاه هاید که تا سفففاق پامون بود و خارهاي تیزشففون توي  رو از راهمون
 پاهامون فرو مد رفت باز مد کردیم. رویا رو به بارمان کرد و گفت:

 ماشیند که سر باده ول کردیم لومون مد ده. این
 گفت: بارمان

 بابا... صمح مد ریم... به اونجاها نمد کشه. نه
 گفت: رویا

 که چرا هنوز پیشش نرسیدیم مشکوک مد شه. تا صمح به این قضیه محمد
 نگاهد به اطراف کرد. مکثد کرد و گفت: بارمان

 که گفتم صمح از این با مد ریم. بهت
 دهنش رو باز کرد تا مخالفت کنه. اعتراض کردم: رویا
 دیگه! اگه ناراحتد برگرد پیش ماشین و از این با دورش کن. بسه
 سرشو به سمت بلو چرخوند و چیزي نگفت. بارمان گفت: رویا
 انت ار داري من برم این کارو بکنم؟ نکنه
 نفسش رو با صدا بیرون داد و گفت: رویا

 مونده بود که ترالن هم طرف بارمان رو بگیره! همینمون
شیمد رسیدیم...  کمد سرا شن کنار باده پیش رفتیم به یه  که بین گیاه هاي خ

 اشیمد یه آبادي بود... بارمان نگاهد به ساعتش کرد و گفت:پایین سر
 باشید دیگه... هوا که روشن شد خودمونو با یه وسیله مد رسونیم شهر... زود

 با دهن بسته صداید در اورد. بارمان صداش رو باال برد و گفت: دانیال
 .. شهر! مد ریم تهران! چیه؟ حرفد داري؟آره
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ه ي تاسم تکون داد... هنوز مشکوک مد زد... این که سرش رو به نشون دانیال
شد نمد کرد  سرک شت بلومون راه مد رفت و  ست کردن دا سر در بدون درد
عجیب بود... هر لح ه انت ار داشففتم که با یه کلکد قشففقرق به پا کنه... هنوز 

 ازش مد ترسیدم... بیشتر از قمش...
نگاهد با ترس به اطرافم  زوزه اي شففمیه به زوزه ي شففغال بلند شففد... صففداي

که نیمد از اون زیر  ماهد بود  ها منمع نورر نور  ین بود تن تار با  مه  کردم. ه
ابرهاي سرمه اي پنهان شده بود. قلمم محکم توي سینه مد زد... از این شرایط 

 کرده بود. فقط رایتنمد ترسففیدم... اعتماد به نفس کاذب بارمان به منم سفف
 دید...اضطراب داشتم... اضطراب ش

به خونه هاید افتاد که زیر پام بود. خونه ها به صففورت نامرتب و با  چشففمم
فاصففله هاي مختلم از یه خیابون گلد قرار گرفته بودند... خیلد محقر به ن ر 
شون گلد  شاخ و برگ درخت و دیوارها شون از بنس  سقم ها سیدند.  مد ر

کرد.  مدآب چکه  بود. ابتداي آبادي یه مخزن بزرگ آب بود که از شففیرهاش
دور و برش یکد دو تا دبه ي خالد آب افتاده بود. زمین کنار مخزن به لجنزاري 

 متعفن تمدیش شده بود. رویا آهسته گفت:
 حاال چد کار کنیم؟ خب

 که با بیند چین خورده به وضع تاسم بار آبادي نگاه مد کردم گفتم: من
 قمول کنند در ازاي پول یه شب بهمون با بدن! شاید

 پوزخندي زد. نگاهد به کوله پشتد بارمان کردم و با شن و تردید گفتم: بارمان
 ... آهان! راستد ما پول نداریم... چیه؟

 گفت: بارمان



 ... یه اسکناس هم ندارم...نه
 اخم کرد و گفت: رویا

 لد نمد دادن؟چد مگه تو ريیس نمودي؟ بهت هی  پو یعند
 لمخندي زد و گفت: بارمان

 شو خرج کردم... همه
 با تعجب پرسید: رویا

 چد؟... تو که مثش این بابا اهش لماس خریدن نمودي! خرج
صففورت دانیال نگاه کردم. احتماال اگه دهنش با چسففب بسففته نشففده بود  به

 پوزخندي تحویلمون مد داد. بارمان گفت:
 بهت مد گم! بعدا

 به چونه ش کشید. لمخندي روي لمش نشست. گفتم: دستد
 اي داري؟ نقشه

 خندید و گفت: بارمان
 هم نه... دوتا... یکد
 لمخندي زد و گفت: رویا
 یه خالفکار حرفه اي! مثش

 خشاب اسلحه ش رو چن کرد و گفت: بارمان
سفانه من یه خالفکار حرفه ایم... یه خالفکار حرفه  باید شیم... متا واقع بین با

شه ي دوم  شد نق شه ي اول ابرا ن شه ي دوم داره که اگه نق شه یه نق اي هم همی
 رو ابرا کنه... .
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****** 
در زد. رویا و بارمان دو طرف دانیال وایسففتاده بودند... من پشففتشففون  بارمان

ستاده بودم ولد ح شه... احتماال وای شده با دس مد زدم قیافه ي دانیال دیدند 
داشففت به شففدت حرک مد خورد. بارمان با مشففت به در کوبید... دیگه توي 

 شهرم این ساعت همه خواب بودند چه برسه به اونجا...
با چادر سفففید در رو باز کرد. با دیدن اسففلحه ي توي دسففت بارمان که به  زند

شده بود هیند گفت و دستش رو روي قملش گذاشت. طرف دانیال نشونه گرفته 
 بارمان گفت:

 برو تو... سریع باش... خانوم
 با صداید لرزون گفت: زن
 خمر شده؟ چه

 گفت: بارمان
 مامور پلیس هستم... خانوم عجله کن... االن براتون توضیح مد دم... من

 گفت: رویا
 تو... سریع باشید... بفرمایید

 این که منت ر تعارف زدن زن بشیم وارد خونه شدیم. زن گفت: بدون
 خمر شده؟ شما نماید بدون ابازه وارد خونه شید. چه

ش نشففون مد داد شففمالیه... پس شففمال کشففور بودیم... باید از هواي  لهجه
 مرطوبش این حدس رو مد زدم . بارمان گفت:

من مامور پلیسففم... این مرد مجرمه... همدسفففت هاش ممکنه کمین  خانوم
 کرده باشن... صمح نیروي کمکد مد رسه و از این با مد ریم...



ستم برق ترس رو  زن شاره ش رو گزید. با وبود اون تاریکد مد تون شت ا انگ
 توي چشم هاي تیره ش بمینم. زن گفت:

 چه ي کوچین دارم...... ما رو توي دردسر نندازید... من بسرکار
 به رویا گفتم: زیرلب

 بمیري! َاي
حدس زده بود چون دیوارهاي خونه خیلد وقته تعمیر نشففده خونه مال یه  رویا

 پیرزنه ولد ظاهرا خونه مال یه زن تنها بود...
 با ترس و لرز به سمت در خونه رفت و گفت: زن
 ... من برم دادشمو صدا کنم...من

 با تحکم گفت: بارمان
 همین با بمونید! این که کسد خمردار نشه به نفع خودتونه... لطفا

لح ه سکوت توي خونه برقرار شد... احساس کردم بارمان یه کم گند زد...  یه
ضطراب به زن  صالح یا به خاطر امنیت خودتونه... با ا شاید باید مد گفت به 

ید. سفف ریع به طرف در رفتم و خودمو نگاه کردم... یه دفعه زن به طرف در دو
 بلوش انداختم. اینم از نقشه ي اول بارمان!

دانیال و کنار زد. اسففلحه رو به سففمت زن گرفت و با اون خونسففردي  بارمان
 همیشگیش گفت:

سد  نمد شد. ک شتماه کردي... نمد خواد نگران با شه... ا ستم این طوري  خوا
یاره. صففمح از این با مد براي تو و بچه ي کوچیکت مشففکلد به وبود نمد 

 ریم.
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ست گرفت و بیغ کوتاهد زد. بارمان با  زن سرش رو با د ست.  ش روي زمین ن
 تحکم گفت:

 در نمد یاد... فهمیدي... مگه نه حرفمو پس مد گیرم. صدات
 به رویا کرد و گفت: رو
مالفه اي چیزي پیدا کن دسففت و دهنش رو بمند... بذار پیش بچه ش باشففه  یه

 ش راحت تر باشه.که خیال
زن رو از روي زمین بلند کرد. با تاثر به ناله و گریه هاش نگاه کردم.. عین  رویا

بید مد لرزید... نگاهم توي اون تاریکد اون قدر به اتاق موند تا صففداي گریه 
ستمالد که به دهنش  شد... احتماال ناله و زاري هاش توي د ساکت  هاي زن 

 بسته شده بود خفه شد...
 نگاهد به فانوس نفتد که روي زمین بود کرد و گفت: مانبار

 ندارن... برق
 :گفتم

 شوهرش بیاد چد کار کنیم؟ اگه
 گفت: بارمان
 داداشم... حرفد از شوهرش نزد... گفت

تنگ کردم و توي تاریکد نگاهد به دور و بر اتاق کردم. روي زمین یه  چشمامو
شه ي مربا کنار هم چیده  شی شمیه به  شه هاید  شی قالد کهنه پهن بود. یه طرف 
شده بودند. بساط خیاطد زن هم یه طرف دیگه ي خونه قرار داشت. اضطرابم 

سعد مد کرد فانوس رو رو شت  شد و از بین رفت... بارمان دا شن کنه... دود 
 گفتم:



کن... ما حق نداریم از وسایلشون استفاده کنیم... معلوم نیست به خاطر  ولش
 همین یه ذره نفت چه قدر زحمت مد کشه.

 از توي اتاق بیرون اومد و گفت: رویا
 ... بارمان... بچه ش شیرخواره...بستمش

 توي سینه فرو ریخت. بارمان گفت: قلمم
 که بچه ش خوابه... اگه بیدار شد یه فکري مد کنیم. فعال
 کردم. گفتم: اخم
 ... نمد خواد این قدر اداي آدم هاي خالف کار و بد رو در بیاري...بسه

از باش بلند شففد. رو به روم ایسففتاد. صففورتمو بین دسففتاش گرفت و  بارمان
 گفت:

 ادا درنمد یارم ترالن... من
انگار تنها چیز رنگد توي اون تاریکد و ظلمات  چشففم هاش نگاه کردم... به

شد. روي زمین دراز  شم هاي بارمان بود... یخ زدم... بارمان از کنار من رد  چ
 کشید و گفت:

 بون بشین... تعارف نکن پسرم... دانیال
یا دم در اتاق نشففسفففت. مشففخص بود مضففطربه... ناخون هاش رو مد  رو

ستم. همین که به دیوار تکیه دادم یخ کردم و ازش  ش بوید... منم کنار فانوس ن
 فاصله گرفتم. دانیال گوشه ي دیگه اي نشست...

رو از فضففاي محقر خونه گرفتم... نمد دونم از چد ناراحت بودم... از  نگاهم
یا فقري  بارمان  به حرف  ها موج مد زد... نگاهد  که توي خونه ي اون زن تن
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بارمان کردم... چه قدر همه چیز آروم تر و بد دردسففرتر مد شففد اگه عاشففقش 
 نمد شدم... ولد...

وقت دووم نمد اوردم... مد دونسففتم... همه ي اون چیزي که منو تا اون  اون
سم به بارمان بود... تنها چیزي ک سا شته بود اح شت بیلح ه نگه دا ن ه نمد ذا

سففیاهد هاي اطرافم خودمو به بنون و دیوونگد تسففلیم کنم وسففوسففه ي توي 
 نگاه بارمان بود...

****** 
 دونم چه قدر سکوت بینمون حکمراند کرد که رویا اونو شکست: نمد
 بارمان... پولهاتو خرج چد کردي؟ خب

 گفت: بارمان
 فرار... خرج
 گفت: رویا

ستیم و داریم آفتاب ... مد بینم کآره ش ستخر ن ستاره کنار ا ه توي یه هتش پنج 
 مد گیریم... دستت درد نکنه... توي زحمت افتادي!

 گفت: بارمان
 ... ولش کن... نمد خواي بشنویش...رویا
 گفت: رویا
 ... اتفاقا این اون چیزیه که مد خوام بشنوم.چرا

صداید که مد اومد  بارمان شد. تنها  سکوت بینمون برقرار  پوفد کرد... دوباره 
 صداي زوزه هاي شغال بود. بارمان گفت:

 ... من باهاتون نمد یام.رویا



 با پریدم و گفتم: از
 داري مد گد؟ چد
 گفت: رویا

 قول و قرار داشتیم بارمان! ما
 صاف نشست و گفت: بارمان

رده فکر کردم و دیدم مشففکالت من از حوزه ي ... راسففتش... من یه خوخب
سرم مد ره باال چوبه  سه  اختیارات تو خاربه رویا... من اگه پام به کالنتري بر

 ي دار...
 گفت: رویا
 که گفتم... بهشون مد گم که مقصر نیستد. بهت

 هر دو آرنجش رو تکیه گاه بدنش کرد و نیم خیز شد. گفت: بارمان
 چیزهاید که مربوط به کار باند نیست؟ حتد
 گفت: رویا

 چیه؟ من ورت
مکثد کرد. سففر دانیال باال اومد و به بارمان نگاه کرد... هر سففه تامون  بارمان

 بهش زل زده بودیم. بارمان گفت:
نداره... من ...  من باند  به  به خاطر یه برم بزرگ گیره... چیزي که ربطد  پام 

من اون کار رو نکردم ولد... همه ي شففواهد علیه منه... من مدرکد براي بد 
 گ*ن*ا*هیم ندارم و این موضوع هی  ربطد به مابراي باند نداره...

 ت؟گف کردم به سختد مد تونم نفس بکشم... بارمان داشت چد مد احساس
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 گفت: رویا
 چد بوده؟ برمت
 دوباره دراز کشید و گفت: بارمان

 خوام در موردش حرف بزنم. نمد
 :گفتم

 ... باباي من قاضیه... مد تونه کمکت کنه ثابت کند بیگ*ن*ا*هد...بارمان
خندید... احساس کردم خنده اش عصمیه... باالخره سد اون خونسردي  بارمان

 خورد کن شکسته شده بود... گفت:اغراق آمیز و اعصاب 
 مطمئند بابات به یه آدم معتاد و خالف کار احساس ترحم نشون مد ده؟ تو
 عصمانیت گفتم: با

همه ش مد خواي خودتو یه آدم بد و مزخرف نشففون بدي؟ که وقتد من و  چرا
رویا رو تنها گذاشتد و رفتد ازت متنفر بشم؟ که فراموشت کنم؟ که بدي هاتو 

 بمینم و بد خیالت بشم؟
 گفت: بارمان

شد. اگه باهاتون بیام و آره شکش من اینه که تو نمد خواي واقع بین با ... فقط م
شدن  بابات قمول نکنه ستد و اعدام  ست داري وای کمکم کنه یا نتونه چد؟ دو

 عشقت رو بمیند؟
تصففور رو از ذهنم پس زدم. سففعد کردم نذارم با فکر کردن بهش یه بغض  این

 گنده راه گلوم رو بمنده. رویا گفت:
 برمت چیه بارمان... شاید تونستیم یه کاریش کنیم. بگو

 آهسته گفت: بارمان



 .... ولش کن..هیچد
 :گفتم

به عنوان دختر یه قاضففد فقط مد تونم یه چیزي بهت بگم بارمان... خیلد  من
وقت ها ترس از برم انجام نداده مد تونه خطرناک تر از عذاب وبدان برم 
انجام داده باشففه... اگه این کار رو نکردي باید پاش وایسففتد و از حقت دفاع 

 ترسو... هاينتخاب آدم کند... این که فرار کند بدترین انتخابه... ا
 با لحند پر از تمسخر گفت: رویا
! تازه داره یه چیزهاید دسففتگیرم مد شفففه... براي همین به این باند پناه آهان

 اوردي... آره؟ مابراي رادمان همه ش بلوف بود... فهمیدم.
 یه دفعه بلند شد و نشست. با عصمانیت گفت: بارمان

سئله ي من و رادم ساکت شد؟ حق شو... م ان به تو هی  ربطد نداره! حالیت 
نداري رابطه ي ما دو تا رو زیر سففوال بمري! من این کار رو بعد از مابراي ترک 
کردن زندگد عادیم انجام دادم! همین االن این بحث رو تموم مد کنید... تو و 

خوام دانیال رو هم با  مدترالن از اینجا مد رید... بعد من تصففمیم مد گیرم 
 بمرم یا نه... خودم
 دراز کشید... باز هم سکوت... بارمان دوباره نشست و گفت: دوباره

یا!... ترالن مد گه قمش از رفتن رادمان باهاش خصففوصففد حرف زده آي ! رو
 بودي... چد ازت خواسته بود؟
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کردم رویا از باش بلند شد و به سمت در رفت. لماساش کامال سیاه  احساس
شخیص  شلوار بینش مد تونستم موقعیتش رو ت صداي فش فش  بود و فقط با 

 بدم. گفت:
خاصففد نمود. مد خواسففت در مورد نحوه ي کارکرد کامخیوترهاي باند ازم  چیز

 همین!بخرسه... خیالش رو بمع کردم که نمد شه بهشون نفوذ کرد... 
======== 

 چیزي نگفت... رویا گفت: بارمان
 مد رم بیرون یه سر و گوشد آب بدم. من

 گفت: بارمان
 فکر خوبد نیست. اصال
 گفت: رویا
اتفاقا فکر خوبیه... مد خوام این باده ها رو بررسد کنم بمینم چد به چد  چرا

ردن چد؟ باید بدونیم ان... اگه یه دفعه ریختن توي خونه و سففورپرایزمون ک
شن هم که نمد تونیم راه بیفتیم و بریم  سمت مد خوایم بریم. تو روز رو کدوم 

 این ور و اون ور... زود مد یام...
 با دهن بسته صداهاي عجیب و غریمد در اورد. بارمان گفت: دانیال
 توام مد خواي بري هواخوري؟ چیه؟
 خواست از باش بلند شه که بارمان گفت: دانیال
 !بشین
 گفت: رویا

 اگه بچه بازیات تموم شده من برم! دانیال



باز شدن در اومد. توي نور ماه صورت در هم رویا رو دیدم. رویا در رو  صداي
 بست و دوباره توي تاریکد غرق شدیم.

 داخالقد گفت:کشیدم... دانیال هنوز داشت تقال مد کرد. بارمان با ب دراز
 ! خفه شو دیگه!َاه

گوش دانیال بدهکار نمود... احساس مد کردم قلمم درد مد کنه... من فرار  ولد
بدون بارمان رو نمد خواستم... چرا؟ چرا مثش همه ي آدم هاي دیگه نخواستم 
عاشففق یه آدم پولدار و خوش قیافه با ماشففین بنز یا پورشففه بشففم؟ آخر سففنت 

 به این دیوونگد دادم؟ شکند چد بود که تن
هاي بد دریغ  به مت  بام فکر کردم... مح با هاي آبد همیشفففه نگران  چشففم 

با معین... دلم براشففون  نه... دعوا  با ترا نه ي تلفند  مامانم... رابطه ي خواهرا
 تنگ شده بود... ولد بارمان هم... خدایا...

ز دور دسففت ها کد چشففمام گرم شففد... یه دفعه از خواب پریدم... ا نفهمیدم
صففداي اذان مد اومد... چشففمامو بسففتم و نفس عمیقد کشففیدم... قلمم آروم 

 گرفت...
زدم و چشففمامو باز کردم. بارمان رو دیدم که با سففرعت از این طرف به  غلتد

 اون طرف اتاق مد رفت... مثش یه آدم مضطرب... با صداید گرفته گفتم:
 ...بارمان

 دفعه وایستاد. نگاهم کرد و گفت: یه
 بیداري؟

 :گفتم
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 نخوابیدي؟ چرا
 گفت: بارمان

 کن... ولش
 عصمانیت گفتم: با

 هد مد گد ولش کن؟ مابرا چیه؟؟ چرا
 کشید و گفت: آهد

سئله رو پیش خودم بزرگ نکنم... هد مد  نگران رادمانم... هد مد خوام این م
خوام بهش فکر نکنم... نمد شففه... رادمان خودش رو انداخته تو دردسففر... 
نمد تونم بیشففتر از این نقش یه آدم خونسففرد رو بازي کنم... ترالن... من اگه 

 خونسردیم رو از دست بدم همه چد رو خراب مد کنم...
بلند شدم. کنارش ایستادم... دستش رو گرفتم... دستاش یخ کرده بود.  بام از

 ترسیدم... از ترس این آدم خونسرد و بد خیال ترسیدم. گفتم:
 چد مد ترسد؟ از

 آهد کشید و گفت: بارمان
ست من خوب بود...  وقتد سد بودم... زی ستان بودم با رادمان همکال اول دبیر

ضیش خوب بود... هم سیله رادمان ریا شم کردیم بهترین و ون موقع بود که ک
براي تقلب دستمال کاغذیه... خصوصا دستمال توالت... نه پاره مد شه... نه 
نه بوهرش پخش مد شفففه... این  توي بیب مثش کاغذ فش فش مد کنه... 

 بوري بهم تقلب مد رسوندیم...
 گفتم: آهسته

 دستمالد که رادمان براي دختر راشدي نوشت... مثش



 سر تکون داد و گفت: بارمان
... راستش... روزي که رادمان براي دیدن من اومد دفترم... مطمئن نمودم که آره

مال  تاقم فکر کنم.... براي همین روي دسففت به امن بودن ا قدر مد تونم  چه 
 چیزي براي رادمان نوشتم...

 کردم و گفتم: اخم
 چد؟

 گفت: بارمان
 جام بده که ريیس بفرستتش اون ور مرز...گفتم ماموریت رو درست ان بهش
 :گفتم
 ... این یعند... خب

 سرش رو پایین انداخت و گفت: بارمان
 رادمان به حرفم گوش نداده... همه ي شانس خودش رو از بین برده... یعند

 صداي بارمان مد لرزید؟ ادامه داد: چرا
یه سففري قاچاقچد خواسففتم... یعند... من همه ي پولد که داشففت رو به  مد

یداش کنم...  ند... مد خواسففتم اون ور مرز پ که از این ور مرز ردم کن دادم 
ترالن... برام مهم نیسفففت که اون ور مرز نمینمش... ولد برام مهمه که سفففالم 

 باشه... توي این دنیا راحت زندگد کنه... برادرم عشق منه... پاره ي تن منه...
 براق شده بود... یعند اشن توي چشمش بمع شده بود؟ گفت: چشماش

وقتد به دنیا اومدم پیشم بود... به باي مادري که از پس شوهر و بچه هاش  از
کارهاید  که منو آروم مد کرد... بهترین دوسففتم بود...  مد اون بود  برنمد او

http://www.roman4u.ir/


ر شدم... فبراش کردم که شاید براي بچه م نکنم... از هرکسد که اذیتش کرد متن
شق ... با میش... با  شدم... ترالن... با ع سد که کمکش کرد عالقه مند  به هرک
رضففایت... زندگیم رو به خاطرش دادم... همیشففه فکر مد کردم این بهترین 
کاري بوده که توي زندگیم انجام دادم...این بهترین فایده اي بوده که این زندگد 

ب یا رو  ته... من نمد تونم دن مش کنم... نمد تونم برام داشفف مان تح دون راد
 ترالن...

رو رها کردم. بازوهاش رو نوازش کردم... سففرش رو روي شففونه م  دسففتاش
شم... من  شتم تکیه گاه با شتش رو نوازش کردم... من عادت ندا شت... پ گذا

 به تکیه دادن عادت داشتم...
 گفتم: آهسته

شته باش... مد ریم پیش پلیس... همه چد د امید شه... به موقع دا ست مد  ر
مد تونیم پیداشففون کنیم و نجاتش بدیم... شففاید فهمیده که خمري از خارج 
رفتن نیست و خواسته از این طریق وارد شه... یه کم خوش بین باش... چیزي 

 نمد شه... شانس مد یاره... مد دونم...
 عصمد خندید و گفت: بارمان

 زمینه... ... رادمان بدشانس ترین آدم رويرادمان؟
آ*غ*و*شم بیرون اومد. دوباره توي بلد یه آدم خونسرد رفت. کوله پشتیش  از

 رو باز کرد. یه بسته سیگار در اورد و گفت:
شون  باور سر شم بیاد همه ي ایران رو روي  سر دادا کن... باور کن اگه بالید 

 خراب مد کنم... به هر قیمتد که شده... به هر بهاید...



به احساسد که عشق من به عشقش داشت... و وقتد یاد رادمان  زدم... لمخند
مد افتادم... با اون آرامش... با اون ادب و احترام... احساس مد کردم با وبود 

 این همه تفاوت با برادر بزرگترش الیق این عشق و عالقه ست...
سففیگارش رو آتیش زد... صففورت تیره ش توي نور فندک روشففن و بعد  بارمان

مهو شد... با نور ضعیم آتیش سیگارش دودي که توي فضا پخش مد شد رو 
 مد دیدم... بد اختیار گفتم:

 توند منو از خودت متنفر کند... نمد
 دیگر سکوت... صداي شغال... آتیش سیگار... بار

م وبود حسففش مد کردم... چشففمم بهش نمد دیدمش... ولد با تمو خوب
 بود... بارمان گفت:

سیاه نمودم... روش من  من ست و  شه پ شه این طور نمودم ترالن... من همی همی
این نمود... راسففتش... این اشففتماهه که بگم زندگیم رو به رادمان دادم... من 

 روحمو فداش کردم...
 به سمتم برداشت و گفت: گامد

حاال داستان کساید رو شنیدي که اون قدر توي نفرت و انتقام فرو مد رن که  تا
یه کارهاي عجیب و باورنکردند ازشون سر مد زنه؟ آدم همیشه این بور وقت 
ها از خودش مد پرسففه چد مد شففه که یه آدم به اینجاها مد رسففه... بذار من 

مد کنه تن به  نبهت بگم... یه چیزي توي وبود همه ي ما هسففت که دعوتمو
سففیاهد بدیم... اون نیمه ي دیگه ي همه ي ما... فقط مال شففماها سففاکت و 
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خاموشه... و من مدت هاست که غرق این نیمه شدم... وقتد اسیر این نیمه و 
 سیاهد هاش بشد... خیلد سخته بذاریش کنار و یه بار دیگه آدم بشد...

 عمیق به سیگارش زد و گفت: پکد
شب شمد که آرما اون ن مرد... پر از بغض و کینه بودم... یه حس عجیمد اون 

بهم دسففت داد... حس کردم از درون یخ کردم... حس مد کردم دارم بد دلیش 
خش  فت اون شفففب فکر کرده بود من  ها بهم گ عد مان ب ند مد زنم... راد لمخ

 تماما خودمو النشدم... اون شب هزار هزار راه براي انتقام به سرم زد... و من ا
 به این حس سخردم...

 رو خاموش کرد. به طرفم اومد و گفت: سیگارش
وقت خواستد منو به خاطر کارهام محکوم کند... به امشب فکر کن... منم  هر

یه روز مثش تو بودم... این آدما... این روزگار... این زندگد... این بالها... منو 
 اسیر خودم کرد...

 شخیص مد دادم. گفت:رو حتد توي تاریکد هم ت لمخندش
 آن نیمه دیگر م... اسیر
 تکون دادم و گفتم: سري
 فهممت... نمد

 شونه باال انداخت و گفت: بارمان
 کن دوست دارم هی  وقت نفهمد... باور

 به ساعتش کرد و گفت: نگاهد
 دیر کرده... رویا



با دهن بسففته خندید. به سففمتش چرخیدم. فکر مد کردم خوابیده...  دانیال
 بارمان گفت:

 به چد مد خندي؟ چته؟
 کردم و گفتم: اخم
 نمد ذاري حرف بزنه؟ مد ترسد چیزي رو پیش من لو بده؟ چرا

 گفت: بارمان
کن همین االنم به زور اعصفففاب بهم ریخته م رو کنترل مد کنم. اگه این  باور

 بخواد ادا اصول در بیاره و چرت و پرت بگه کار دستش مد دم.مردک هم 
 :گفتم
 تو برو دنمال رویا... من به حرفاش گوش مد دم. خب

 با صداي بلند و لحن معترضد گفت: بارمان
 !ترالن
 توبه بهش به سمت دانیال رفتم. چسب رو از دهنش کندم و گفتم: بدون
 مد گد؟ چرا مد خندي؟ چد
یال رو بمینم...  هوا له اي از دان ها مت مد تونسففتم  به زح ین بود و  تار هنوز 

 آهسته خندید و گفت:
... داشففتم تصففور مد کردم در حالد که شففما دو تا دل و قلوه مد دید و هیچد

 بهم چرت و پرت مد گید رویا داره کیلومترها از اینجا دور مد شه.
 گفت: بارمان

 دهنشو... بمند
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 م:تعجب پرسید با
 داري مد گد؟ چد

 گفت: دانیال
 فرار کرد... همین! رویا

 گفت: بارمان
 دوند رویا کیه؟ مد

 با خنده گفت: دانیال
 ! باسوس وزارت اطالعات با اسم م*س*تعار رویا؟آمنه

 ش شدیدتر شد. قلمم توي سینه فرو ریخت. چد داشت مد گفت؟ خنده
 گفت: دانیال

شنیدم و کلد به خریتت  آره مد دونم چیا بهت گفته... خودم با همین گوشهام 
 خندیدم.

روي هم گذاشففتم... قلمم محکم توي سففینه مد زد... یه حس بدي  چشففمامو
بدنم رو  بهم دسفففت داد... یخ زدم... احسفففاس کردم لرزش خفیفد همه ي 

 گرفت.
 با بداخالقد گفت: بارمان

 اري مد گد؟آدم حرف بزن بمینم چد د عین
 گفت: دانیال

شته بودند... یه  توي سد کار گذا سو سایش با سري میکروفون و و زیرزمین یه 
که  که از قضفففا توي تیمد بود  عات بود  نفر مسففئول گزارش دادن این اطال
زیردسففت من بودند. همه ي خالد بندي ها رویا رو شففنیدم. خودم پد اش رو 



... رمیلوش بدم و یه پاداش خوب بگگرفتم که بمینم اگه واقعا رویا باسففوسففه 
یه سففري اطالعات  مال همه ي حرفاش رفتم... همه ش دروغ بود... ولد  دن
خوب پیدا کردم. چند وقت پیش یه خمرچین اطالعاتد از باند رو پیش یه نفر 
مد بره و لو مد ده. بعد پیگیري متوبه شففدند که سففهش انگاري رویا باعث لو 

ا ... ظاهرگرفتنشت شففده. براي همین تحت ن ر رفتن یه سففري از این اطالعا
رویا مقصففر بوده... خودش هم خودشففو مقصففر مد دونسففته... رویا یه آدم 
معمولد بوده که مد خواسففته فرار کنه چون از بالید که ممکن بود باند سففرش 
بیاره مد ترسففید. مد ترسففید این موضففوع که خیلد به باند وفادار نیسففت رو 

شتم د شه... وقتد دا سال قمش  دمر موردش اطالعات بمع مد کرب دیدم چند 
که کارمون به مواد مخدر نزدین بود یه مملغ زیادي پول به حسففاب شففوهرش 
هامون لو رفت... مد  که یکد از محموله  هاید  ریخته شفففده... همون موقع 
دونسففتیم یه نفر ما رو به رقیممون فروخته... احتمال دادم کار رویا بوده. خیلد 

شففده بود. همیشففه تحت ن ر بود... یا به  مده بود که به ضففرر باند تموکارها کر
این دالیش یا به دالیلد دیگه و شففاید خیانت هاي دیگه از این باند مد ترسففید. 
مال راه فرار بود. چون دید تو مغزت خوب کار مد کنه گفت ازت براي فرار  دن

 استفاده کنه. براي همین برات خالد بست.
 گفت: بارمان
خب... بسه... چرت نگو... اگه ایند که مد گد بود من هی  وقت باي  خیلد

 تو ريیس نمد شدم. میکروفون؟ وسایش باسوسد؟ ! مسخره ست...
 گفت: دانیال
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 گزارش هاید که توي این زمینه گرفتمو رد نکردم... من
از شففدت تعجب بد اختیار باال رفت. بارمان سففکوت کرد... امکان  ابروهام

... امکان نداشفففت دانیال به بارمان لطم کنه. بارمان بعد از مکثد نداشفففت
 طوالند با لحند که ناباوري توش موج مد زد گفت:

 ... چرا؟ ازم نخواه باور کنم که این لطم رو بهم کردي.ولد
 گفت: دانیال

بهت لطم نکردم... فقط نمد خواسففتم تنها برم... توي لو دادن توام هی   من
سودي براي من نمود... من کاري که توش سودي براي من نماشه رو انجام نمد 
شد ولد لو دادن یه آدم  سوس پیدا کردم خیلد به نفعم مد  دم. اگه مد گفتم با

مونو با هم  هقشففمعتاد دردسففرسففاز خیلد چیز خاصففد نمود. تربیح مد دادم ن
ابرا کنیم تا پولد رو به عنوان پاداش بگیرم که نمد تونم درسفففت و حسفففابد 

 خربش کنم.
 پرسیدم: سریع
چیه؟ یکد به منم بگه چه خمره؟ شففما دو تا چه برنامه اي با هم ریخته  مابرا

 بودید؟ مد خواستید با هم فرار کنید؟ آره؟ بعد بارمان خیانت کرد؟
 ه سوال من گفت:بدون توبه ب بارمان

 در رفت؟ یعند
 گفت: دانیال

سته.  به سید تو مد فهمیدي که رویا خالد ب محض این که پاتون به تهران مد ر
 براي همین فرار کرد... ازت سوء استفاده کرد و بعد رفت.

 گفت: بارمان



 تونم باور کنم... نمد
 لح ه سکوت بینمون برقرار شد. دانیال با بدبنسد گفت: یه
 فکر نمد کردي گول بخوري بچه زرنگ؟ یه؟چ

شده بود و زبونش بند اومده بود.  بارمان شوکه  سکوت کرد... احتماال  باز هم 
 دانیال گفت:

ن رم کار عاقالنه اي کرد... خوب شففناخته بودت... اگه مد فهمیدي مد  به
کشفتیش... حتما براي همین در شفیشفه ي اتر رو باز گذاشفت... که اگه بهش 

ردید نتونید بیهوشففش کنید. احتماال فرصففت نکرد... مگه نه شففاید از شففن ک
 ترس این که بالید سرش بیاري اون یه بالید سرتون مد اورد...

 تعجب گفتم: با
 تو همه ي این کارها رو به خاطر چد کردي؟ و

 دفعه بارمان گفت: یه
رم دنمالش... اگه پیدا شففد یعند دانیال دروغ گفته.. اگه پیداش نشففد یعند  مد

 راست گفته...
========== 

 خونه رو باز کرد. دانیال گفت: در
 دیگه... بد خودي وقتتو تلم نکن! باید زودتر از اینجا بریم... رفته

 تم:عصمانیت گفتوبهد نکرد و از خونه خارج شد. دانیال پوفد کرد. با  بارمان
منو بده... براي چد این کارو کردید؟ مابراي خیانت بارمان چیه؟ یا  بواب

 همه شو مد گد یا دهنتو یه بار دیگه مد بندم!
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کم خورشففید داشففت طلوع مد کرد و اتاق داشففت روشففن مد شففد. توي  کم
ست و  ش صاف ن ستم پوزخند روي لب دانیال رو بمینم.  سمد اتاق تون شند ن رو

 گفت:
به خاطر پول با این آدما همکاري کردم... ولد زندگد عادیم رو از دسففت  من

دادم... پول داشففتم ولد چون زندگد نداشففتم نمد تونسففتم ازش اسففتفاده اي 
بکنم... کم کم شففدم قاتش... باند... خالفکار... همه ي زندگیم براي هی  و 

دا شم... ب روهشونپوچ از بین رفت... راه برگشتد نداشتم... نمد تونستم از گ
براي همین تصمیم گرفتم فرار کنم. چند وقت پیش یه ماموریت به من و بارمان 
داده شد که براي بستن قرارداد پیش یه سري قاچاقچد بریم... قرار بود محموله 
اي که مد ن ر ريیس بود رو از مرز رد کنند و به ما برسففونن... ولد با قاچاقچد 

که فقط توي بدیدا فقط آدما رو از این ور مرز  گفتنها به توافق نرسففیدیم. مد 
مد فرسففتند اون ور... راسففتش... خب من دیدم این همون چیزیه که من مد 
خوام... حتما این قدر کارشون خوب بوده که ريیس اونا رو براي کارش انتخاب 
کرده.... فقط مشففکش اینجا بود که نمد خواسففتم تنها برم... به هزار تا دلیش... 

اولش این که حتما ريیس روشون شناخت داشت که انتخابشون کرد. مد  لیشد
ترسیدم موقع خروج از کشور پیش ريیس لو برم و شرمو بکنند... یکد از دلیش 
هاي دیگه م هم این بود که کال خارج شدن از کشور به تنهاید کار خطرناکیه... 

ه همراه کنم که اگ دماین بود که تصففمیم گرفتم یه آدم پر دل و بريت رو با خو
شد که در گوش بارمان خوندم  شه... این  شه حداقش کم ب شکالتم حش نمد  م

 که با من از کشور خارج شه...
 تعجب پرسیدم: با



 بارمان؟ چرا
 لمخندي زد و گفت: دانیال

دوند چد از این باند مد دوند ولد حتما اینو فهمیدي که پایه و اسففاس  نمد
این باند خشونت نیست... سیاسته... تنها آدمد که دور و بر خودم مد شناختم 
که یه کم توي رفتارش سففیاسففت داشففت بارمان بود. از طرفد محمد همیشففه 

صحمت هاش مد فهمیدم که اونم همی سش به بارمان بود و بین   سابح نحوا
رو روي بارمان داره. اصال براي همین براي قرارداد بستن با قاچاقچد ها بارمان 
سه... وقتد هم  شنا سریع تر از من آدم ها رو مد  رو با من فرستاد... مد گفت 
که آدم ها رو مد شناسه خوب بلده چطور بهشون ضربه بزنه... این خیلد شمیه 

نمد دونم چه قدر از این باند مد  متهکاریه که ريیس مد کنه... دقت کردي؟ ال
 دوند...

 :گفتم
بیشففتر از اوند که فکرش رو بکند... حاال معند این حرف چیه؟ بارمان  خیلد

 و ريیس همدیگه رو مد شناسن؟
 گفت: دانیال

 نمد کند براي شنیدن بقیه ي حرف ها بهتره دستامو باز کند؟ فکر
 بداخالقد گفتم: با

 که بتوند اعتمادمو بلب کند. وقتد باز مد شه دستات
آهد کشید. مکثد کرد. نگاهد به دور و برش کرد. انگار فهمید چاره اي  دانیال

 نداره. گفت:
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نمد دونم ريیس کیه که بهت بگم بارمان مد شففناسففدش یا نه... ولد مهم  من
اینه که خیلد زیاد شففمیه به هم فکر مد کنند... براي همین مد تونند همدیگه 

با خودم رو پیش  مان رو  بار ند همین... من براي همین مد خواسففتم  بیند کن
شه بارم شه اي برامون پیاده  ساس مد کردم اگه نق  مد تونه بلوش انبمرم... اح

سري باهاي زیرزمین و ویال  ساپورتش کردم... توي یه  رو بگیره... خیلد هم 
شد... به بچه هاي تیمم پول د ضمط مد  شون  صداها ه ادم کمیکروفون بود... 

این موضففوع رو فاش نکنند که بارمان توي دردسففر نیفته... اوایش مشففکلم با 
چون مد ترسففید سففر خانواده ش  هبارمان این بود که نمد خواسففت از ایران بر

بالید بیارن. راضففیش کردم که اگه بریم و خمري ازمون نشفففه ريیس نمد یاد 
سراغ خانواد شوبراي هی  و پوچ توي زحمت بندازه و  شد خود ه ش بره... این 

یا پیدا  که بارمان قمول کرد همراهیم کنه. تا این که سففر و کله ي این دختره رو
دوند بارمان براي چد گول خورد؟ چون همیشففه  دشففد. مخ بارمان رو زد. م

شه و  شه و بهش بگه همه چد حش مد  صت بود... که یکد پیدا  منت ر این فر
شففد که بهم پشففت کرد... از اون به بعد مد تونه به زندگد عادي برگرده... این 

لج شدیم با هم... منم حالشو سر قضیه ي معتاد کردن رادمان گرفتم... راستشو 
 هم نیستم... شیمونبخواي پ

 زدم و گفتم: پوزخندي
 بارمان مد ترسه که تو انتقام بگیري؟ حاال

 شونه باال انداخت و گفت: دانیال
 نه فرصتد براي انتقام گیري دارم نه انگیزه ش رو... حاال دستامو باز کن... من

 ازش گرفتم و گفتم: نگاهمو



 ... من هنوز دلیلد براي این که دستات رو باز کنم ندارم.خب
 با حرک گفت: دانیال

خوام برم بارمان و پیدا کنم و مجمورش کنم برگرده... تو رو راهد مد کنیم  مد
مد ریم آذربایجان... قسففط قاچاقچد ها رو دادیم... فقط باید تا  و خودمون

 شهریور صمر کنیم.
 لح ه احساس سرما کردم... گفتم: یه

براي همین براي فرار کردن عجله اي نداشففت... از اولش هم توي ذهنش  پس
 بود که ما رو مد فرسته تهران و خودش مد ره سمت آذربایجان...

 گفت: دانیال
 منو پیچوند؟چرا  پس

 باال انداختم و گفتم: شونه
یا مد تونه نجاتش بده... بعد که ذوق و  احتماال اولش دلش خوش بود که رو

شوقش فروکش کرد فهمید که گ*ن*ا*هش بزرگتر از اونیه که رویا بتونه تمرعه 
 ش کنه... براي همین دوباره به فرار فکر کرد... و تو رو هم با خودش اورد...

 که سعد مد کرد طناب دور دستش رو باز کنه گفت: دانیال
 مد خواست منو بکشه که ردي از فرارش نمونه... شایدم
 غره اي بهش رفتم. دانیال خندید و گفت: چشم
باورش سففخته که عشففقت آدم بکشففه؟ نکنه فکر کردي اسففلحه ي توي  چیه؟

 دستش اسماب بازیه؟
 ي " عشقت " رو با لحند پرتمسخر گفت. دانیال با عصمانیت گفت: کلمه
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 کن دیگه... بازم
 :گفتم

 خواي بري باهاش حرف بزند یا در بري؟ مد
 گفت: دانیال

رم باهاش حرف بزنم و راضففیش کنم که دو تاید بریم... مد خوام برم از  مد
.. داره وقت رو هدر خر شففیطون پیاده ش کنم... رویا رو که نمد تونه پیدا کنه.

 مد ده.
 :گفتم
 نمد کنم... بازت

به دیوار تکیه داد. یکد از همون پوزخندهاي همیشففگیش رو بهم زد و  دانیال
 گفت:

 بهت بگم براي چد اینجا هستد چد؟ اگه
 تعجب گفتم: با

 چد؟
 با خنده گفت: دانیال

که فکر نکردي ما این قدر خنگ و سفففاده ایم که دختر تابین... قاضففد  تو
 معروف رو به خاطر استعداد نصفه نیمه ش توي رانندگد بکشونیم اینجا؟

توي سینه فرو ریخت. رو به روش وایستادم. اتاق تقریما روشن شده بود...  قلمم
رو...  مسففخرشدیگه مد تونسففتم صففورتش رو بمینم... و المته پوزخند پر از ت

 گفتم:
 بزن... بعدش بازت مد کنم... قول مد دم... حرف



 گفت: دانیال
 بازم کن بعد مد گم... اول
 زدم: داد

 بزن! حرف
 خندید و گفت: دانیال

شاید  اوه شه... مد گم... ولد هرچد که مد دونم مد گم...  صماند!... با چه ع
نم تابینر راشدي و دو نفر خیلد چیزها باشه که من ندونم... من فقط مد دو

شون این بود که  صور شدن تا بلوي کار باند رو بگیرن... ت دیگه با هم متحد 
بشففه و  نزدینکار باند قاچاق مواد مخدره... ريیس تصففمیم گرفت بهشففون 

بفهمه چه قدر از مابرا مد دونند. اول از همه یکد از بچه هاي باند با برادرت 
اهش این نمود که دوسففتاش رو خونه بیاره یا  دوسففت شففد... ولد ظاهرا برادرت

مش از ازدواج  بات ق با تاش بمره... محمد مد گفت  خمري از خونه براي دوسفف
وضففع مالد خوبد نداشففت... تازه دانشففگاه رو تموم کرده بود و خواسففتگار 
مادرت بود که از لحاظ سففطح خانوادگد ازش باالتر بود. احتمال داد که اگه 

صد با این موقعیت ستگاري دخترش بیاد به هواي تجربیات خودش  شخ خوا
قمول کنه... این شففد که مند که هم دانشففگاهد و هم رشففته ت بودم رو مامور 

 کردند که خواستگاریت بیام...
 توي هم رفت. گفتم: اخمام

قمش از مابراي من هم با باند همکاري مد کردي... همه ي حرفاید که در  پس
 چرت و پرت بود!مورد تحقیر کردنت زدي هم 
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 دانیال ترسناک شد. گفت: نگاه
شون دادید... به من  حرفام شما منو دیدید و اون رفتار رو ن ست بود... چون  را

بازي نکرده بودم... خیلد زور  ید! هی  فیلمد هم براتون  بواب منفد داد
 داشت بابات که خودش این طوري بود منو تحقیر کنه.

 نفرت نگاهش کردم و گفتم: با
ضع بد مالیت با دید  باباي سعد مد کرد به و سد توي خونه بود که  من تنها ک

 مثمت نگاه کنه...
 لح ه سکوت بینمون برقرار شد... دانیال سکوت رو شکست و ادامه داد: یه

... بعد از من به این نتیجه رسیدند که وارد کردن باسوس توي خانواده خالصه
مین مابرا منتفد شففد... تا این که یه ي تابین خیلد کار سففختیه... براي ه

خمرچین اطالعاتد از باند رو در اختیار بابات گذاشفففت. نمد دونم خمرچین 
داره.  هنگکد بود و چد گفت ولد ريیس تصففمیم گرفت که بابات رو سففاکت 

سراغ دختري بگرده که رانندگیش  سایه بگم  ستور داد که به  براي همین به من د
خوب باشفففه و اونو به هر طریقد که مد تونه وارد باند کنه. این ماموریت در 
سایه دقیقا بفهمه داره  ستند  ست تیم هاي باالتر از من بود ولد نمد خوا واقع د

دقیقا سراغ تو اومد... احتماال یه  یهچد کار مد کنه. نمد دونم چد شد که سا
نفر بهش خط داد که بیاد سففراغ تو... منم مسففئول بودم بلوي هم تیمد هاي 
سایه یعند راضیهر رویار بارمان و کاوه فیلم بازي کنم. رویا رو مسئول کردم که 
آمارت رو دربیاره. همه فکر کردند که مابراي بابات یه اتفاق بوده و اعضففاي 

خواستند سایه دست روي همچین دختري بذاره. این طوري تو  نمدباند اصال 
به موندن و  مابرا خمردار نمد شفففدي... این طوري خودت رو محکوم  ام از 



ستد... اگه مد فهمیدي که مابرا در مورد باباته ممکن  همکاري کردن مد دون
 بود ماموریت رو درست انجام ندي... بهت احتیاج داشتند...

ستم. دستد به پیشونیم کشیدم. سرم درد گرفته بود... مغزم لح ه چشمامو ب یه
 داشت منفجر مد شد. با خودم گفتم:

شه همه چیز اون طور که به ن ر  پس ضیه این بود... این که همی حتما من ور را
 مد رسه نیست...

 باز کردم و گفتم: چشمامو
 براي چد احتیاج داشتند؟ منو

 گفت: دانیال
 دستامو باز نکند... بگم شاید دیگه اگه

 با بدبنسد خندید. با عصمانیت و حرک دستامو مشت کردم و گفتم: و
 گد یا دهنتو با چسب بمندم؟ مد

 گفت: دانیال
یه برنامه خب ... ماموریت هاید که برات در ن ر گرفته بودند کامال بر طمق 

سففري بود... مابرا از باید شففروع شففد که ريیس یه نفر رو ابیر کرد که یه 
اطالعات غلط در مورد باند به راشففدي بده. دیدیم که راشففدي داره با بدیت 

و ادامه بده. کار ندنمال این سرنخ مد ره... تصمیم گرفتیم تشویقش کنیم که ای
اول مابراي دخترش رو پیاده کردیم... ولد رادمان بدبوري کارو خراب کرد. 

د. ما مد خواسففتیم اتحاد بدترین کاري که کرد این بود که از بابات اسففم بر
بازپرس راشففدي رو با تابین از بین بمریم ولد رادمان بدتر به هم ربطشففون 
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شون داد ک سته به سرنخ ناخوا شن...  هداد... یه  براي به باند رسیدن باید متحد 
شدي  شه ي دوم رو ابرا کردند... این که از دختر تابین علیه را شد که نق این 

وي قتش برادرش... اونم وسففط خیابون... همچین اسففتفاده کنند... همکاري ت
قتلد شففتاب زده به ن ر مد رسففه. به ن ر مد رسففه کسففد که این کار رو کرده 

داشففته... این موضففوع باعث مد شففد راشففدي براي  رسعجله داشففته... اسففت
پیگیري سففرنخ غلط بیشففتر راغب بشففه. شففواهد بعدي نشففون داد که راشففدي 

سرنخه... فک سر همون  شدید عکس همچنان  ر کرده بود حاال که ما این طور 
 العمش نشون دادیم حتما این سرنخ به بواب درستد مد رسه.

 تعجب گفتم: با
 من که قیافه ي ممدل داشتم... ولد

 گفت: دانیال
خواستیم آدم هاي زرنگد رو گول بزنیم. مد خواستیم وانمود کنیم که نمد  مد

شت که تو قمش از  خوایم بفهمن راننده کد بوده. از طرفد... این امکان وبود دا
مابراي تصادفت به یه نفر در مورد مابراي سایه خمر داده باشد. مد خواستیم 

د انندگد مد خوایم... قرار بویه مهر تایید به این موضففوع بزنیم که تو رو براي ر
 ماشین رو یه با ول کنیم تا اثر انگشتت رو روي فرمون پیدا کنند.

 مخم داشت سوت مد کشید. گفتم: دوباره
رحیم گفته بود ماشففین چند هزارتا رفته بود و روي فرمونش یه عالمه اثر  ولد

 انگشت بود... قشنگ یادمه!
 لمخند زد و گفت: دانیال



یادت رفت؟ من براي رحیم این بهونه رو اوردم که فکر که به حرفد ت زدم و 
نکنه مد خوایم تو رو تابلو کنیم... مد خواسففتیم مابراي تو رو مثش یه راز نگه 
داریم... گفتم... که تو نفهمد... ولد این نقشففه مون هم خراب شففد. رحیم یه 

ول  خیابونرو وسط  ینگلوله توي داشمورد خالد کرد و شما مجمور شدید ماش
کنید... ماشین که بررسد بشه باي گلوله هم پیدا مد شه. اثر انگشتت رو پیدا 
به زور مجمورت کرده  که  مال رو مد دن  ند و پیش خودشففون این احت مد کن

 بودند این کارو بکند.
راحتد کشففیدم... بعد چند ماه به معند واقعد کلمه احسففاس آسففودگد  نفس

 ن*ا*هیم ثابت شه....کردم... پس امکانش بود بد گ*
 گفت: دانیال

شد هیچد از  اگه ضر نمد  شد بابات به خاطر تو حا شه مون کامش ابرا مد  نق
اطالعاتد که به دسففتش رسففیده بود بگه... و بدتر از همه این که قمش از آخرین 

 نقشه فرار کردي...
 :گفتم

 نقشه چد بود؟ آخرین
 گفت: دانیال

 باز کن... دستمو
نچد کردم... پام رو با حالتد عصففمد تکون دادم... اگه بازش نمد کردم...  ن 

که  یالد  کار مد کرد؟ دان یال چد  با دان مان منو راهد تهران مد کرد  بار گه  ا
رادمان رو معتاد کرده بود... عذابش داده بود... یه حسففد بهم مد گفت بارمان 
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کشففونده بودش... که  جااین مرد رو زنده نمد ذاشففت... اصففال براي همین این
هی  ردي از فرارش نذاره... هی  دلیلد نداشففت که دانیال رو با خودش بمره... 

 مد خواست از دانیال حرف بکشه و بعد... بکشتش...
سمت دانیال رفتم. ضربان قلمم هر لح ه باالتر مد رفت. دست هاي دانیال  به

 رو باز کردم و گفتم:
کارو به خاطر تو نکردم... به خاطر این که دسفففت هاي بارمان به خونت  این

شه دارم آزادت مد کنم... نمد خوام به خاطر آدمد مثش تو گ*ن*ا*ه به  آلوده ن
 اون بزرگد بکنه...

پوزخندي زد. طناب رو کامش باز کردم. رد طناب روي دسففتاش مونده  دانیال
 لید و گفت:بود. یه کم باي رد طناب روي مچش رو ما

کاري که مد خواسففتند باهات بکنند این بود که به هواي تو بابات رو  آخرین
 بکشونند توي تشکیالت... ازش حرف بکشند و بعد بفتتون رو خالک کنند.

 توي سینه فرو ریخت. زبونم بند اومد... دانیال گفت: قلمم
 اوردي دختر...بعد از رسیدن محموله هاید که مد ن رشون بود... شانس  منتها

 زد و گفت: لمخندي
 باش دستشون بهت نرسه... مواظب

 باش بلند شد و به سمت در رفت. گفتم: از
 ري با بارمان حرف بزند؟ مد

 و گفت: خندید



هاید برم  مگه باز کند... مجمورم تن تامو  که دسفف عقلم کمه؟ اونو بهت گفتم 
ه که حواس همه از فرارم آذربایجان... فکر مد کنم اوضففاع اون قدر بهم ریخت

 پرت شه...
 دلم گفتم: تو

اون زودتر بره و به قاچاقچد ها برسففه بارمان دیگه نمد تونه این طوري از  اگه
کشففور خارج شففه... مد تونم راضففیش کنم پاي کاري که کرده وایسففته... و 

 مطمئنم بابا هم کمکش مد کنه...
 بلند کردم و گفتم: سرمو

یا... در مورد من؟...  از کجا باید مطمئن باشففم اشففتماه نکردي؟ در مورد رو
 اصال چرا باید آدمد که این همه اطالعات داره رو این قدر سقوطش بدن؟

 گفت: دانیال
ستعدادم توي ترالن شتم... ا ستعداد دا شدم چون توي یه زمینه ا ... من ريیس 

براي همین من مامور  فال گوش وایسففتادن و باسففوسففد کردن حرف نداره...
ست  ستعدادم پ شدم که خانواده ي تو رو تحت ن ر بگیرم... به خاطر همین ا
گرفتم که بتونم زیردسففتامو خوب تحت ن ر بگیرم... محمد نمد دونه من این 
چیزها رو مد دونم... خیلد هاش رو با باسوسد کردن به دست اوردم... براي 

یه ماموریت مهم... یعند مابراي تو و همین پسففتم رو ازم گرفتند و نزدین به 
بابات... منو اوردند توي اون خونه... که زاغ سففیاه شففماها رو چوب بزنم... به 

که یه وقت دردسففر درسففت  دندبارمان هم پسففت دادند و از اینجا دورش کر
نکنه... من قرار بود باسوس باشم... فقط مشکش اینجا بود که نفهمیدند دیگه 
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ندارم... من به خاطر پول در اوردن خیلد کارها حاضففر تحمش این شففغش رو 
 بودم بکنم... ولد آدم کشتن نه...

 در خونه رو باز کرد. آخرین لح ه رو بهم کرد و گفت: دانیال
پیشنهاد بهت بدم؟ در عوض این که آزادم کردي!... اگه دستشون بهت رسید  یه

 خودتو خالک کن...... به هر دلیلد... صمر نکن... وقت رو هدر نده... 
سیان شده بود و با اخم و تخم به مانیتور نگاه مد کرد. توي نیم رخش  عما خم 

ستاد و به  صاف وای شگد بمینم. وقتد  ستم اثري از غم و اندوه همی که نمد تون
 چشمام زل زد مطمئن شدم که خمري از اون مرد افسرده ي همیشگد نیست...

 عصمانیت گفت: با
 که کردي؟چه غلطد بود  این

 باال انداختم و گفتم: شونه
 ...گفتید

 بهم مهلت نداد و گفت: عماسیان
 !ساکت
شد سیان رو  من سیان با تعجب بهش نگاه کرد... انگار اونم هی  وقت عما عما

 این طوري ندیده بود. عماسیان با صداي بلند گفت:
 گفته بودم که اگه خراب کند چه بالید سرت مد یاد... هان؟ بهت
 صدامو باال بردم و گفتم: منم

اعتمادش رو بلب کنم! فقط دو سففه سففاعت بهم وقت دادي! منم کاري  گفتد
 کردم که دنمالم راه بیفته...

 دهنش رو باز کرد که بوابمو بده گفتم: تا



مد یاد سفر چت کردن هم بهم اعتماد نداشفتد ولد بهت ثابت شفد مد  یادت
 دونم دارم چد کار مد کنم؟

 صداش رو باالتر برد... رسما داشت سرم داد مد زد: عماسیان
! فکر کردي با کد طرفد؟ یه پسر چهارده ساله؟ چطور فکر کردي مند که بسه

شتم گول  سال روي انگشتم چرخوندم و هی  ردي از خودم نذا یه باند رو چند 
 تو رو مد خورم؟ مادر دختره دیدت! قرار ما این نمود که خودتو نشففون کسففد

 بدي! وقتد دختره دزدیده بشه اولین کسد که بهش مشکوک مد شن توید!
 داد زدم: منم
مد کند دخترها براي دوستاشون از پسرهاید که باهاشون مد رن سر قرار  فکر

سري  ستاش به پلیس مد گفتند که با همچین پ حرف نمد زنن؟ به هر حال دو
سمو د شون عک شن... با یهبیرون رفته. ممکن بود توي کامخیوترها شته با چهره  ا

شد. تازه مامان تینا فکر مد کنه  ساده هم تابلو مد  رش رو کامخیوت رفتمنگاري 
 درست کنم.

 عماسیان پوزخندي زد و گفت: منشد
 اون ماشین و اون لماسا؟!!! با

 رو به منشیش کرد و گفت: عماسیان
کاوه بره خونه ي اون دختره... موبایش... وسففیله ي ارتماطد... لپ تاي...  بگو

بدزده بمره براي بررسففد... بگو  مه رو  هاي دوربین... ه هرچد... حتد فیلم 
کیمورد و هارد کامخیوترها رو هم برداره... براي این که مشففکوک به ن ر نرسففه 
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خالد کنه. مد توند  بگو یه خورده طال بواهر هم برداره و گاوصففندوق رو هم
 رد تلفن خونه شون رو بگیري؟

 به سمت کامخیوتر چرخید و گفت: منشد
 ساعت پیش چکش کردم... هی  تماسد اون موقع گرفته نشده بود. یه

 اخم کرد و گفت: عماسیان
 براي دختره یادداشت گذاشته باشه چد؟ اگه

رادمان قدیمد فاصله  م گرفت. اون هی  ن ري در مورد این که چه قدر از خنده
باره ابرا کنم...  یه روش رو دو قدرها احمق نمودم که  نداشفففت... اون  گرفتم 

 متوبه شدم عماسیان به صورتم زل زده. گفت:
 چد مد خندي؟ به

با این حال هنوز گوشفففه ي لمم یه  سففعد کردم خنده م رو بمع و بور کنم. 
 چیزي شمیه به پوزخند با خوش کرده بود. گفتم:

مردي که چند ساله خودش رو از ترس دنیاید که داره آتیشش مد زنه توي یه  به
 خونه حمس کرده و هیچد از دخترها نمد دونه.

سیان شماش رو تنگ کرد. همون طور که با گام هاي کوتاه بهش نزدین  عما چ
 مد شدم گفتم:

رو گوش مد کردي... مگه نه؟ شففنیدي که چه اتفاقد افتاد! بذار یه  صففدامون
 یزي بهت یاد بدم...چ

 وایستادم... ازم کوتاه تر بود... فقط تا شونه هام بود. گفتم: بلوش
که  بذار ندازي... همین  مال خودت راه ب یه دختر رو دن بدم چطور  یاد  هت  ب

شه با خودش  شد و چند روز غیمت بزنه و خمري ازت ن شته با باهاش رابطه دا



... دلشففوره مد گیره... مرتب فکر مد کنه حتما منو براي همین مد خواسففته
سترس پیدا مد کنه... و وقت شه... ا صمد مد  چند  بعد ددنمالت مد گرده... ع

روز یه دفعه پیدات بشففه ممکنه یه کم بداخالقد کنه ولد یه ترس پنهان از این 
به پیشففنهادت براي بیرون رفتن نه  باره بذاري و بري داره... براي همین  که دو

صا اگه صو شه خیلد راحت مد توند این  نمد گه... خ سنش کم با این دختر 
 طوري کنترلش کند.

 بعد از مکثد بلو اومد. توي چشمام زل زد و گفت: عماسیان
یه کاري کردي...  گول حرفات که صفففد در صفففد درسففته رو نمد خورم... 

 راستد... از برادرت خمر داري؟
رو حفظ کردم ولد ضففربان قلمم یه دفعه اوج گرفت. با یه خونسففردي  ظاهرم

 عجیب که از بنس خونسردي هاي نادر خودم نمود گفتم:
 کنم خمرها دست تو باشه... فکر

 گفت: عماسیان
یاد بدم... ترس و هیجانات روحد بخشففد از  حاال بذار من یه چیزي بهت 

ن قلب آدم باال بره و اعصفففاب رو تحرین مد کنه که باعث مد شفففه ضففربا
 مردمن چشمش گشاد بشه... مد دونستد؟

 :گفتم
 ... رشته م ریاضد بود... هیچد از این چیزهاید که مد گد نمد دونم...نه

 گفت: عماسیان
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شنوم  شاید ضربان قلمت رو ب صداي باال رفتن  شه که  شم تیز نما اون قدرها گو
ولد اون قدرها تجربه دارم که گول ظاهر خونسففردت رو نخورم... مد دوند... 

 همه ي احساسات شما چشم رنگد ها رو مد شه از چشماتون خوند...
 زد و گفت: لمخندي

ت مردمن چشمت گشاد ن ري در مورد این که چطور با اومدن اسم برادر هی 
 شد نداري... اینم حسن چشم هاي روشن...

شم به طور کامش از  صورتش شمم تغییر حالت پیدا کرد. هیجان و خ پیش چ
شد و بعد... دوباره تو بلد اون آدم غمگین و  شد... بد تفاوت  صورتش محو 

 پامرده رفت. آهسته گفت:
رد ن چیزها رو تحمش ککن آدمد که یه عمر پشت نقاب بد تفاوتد بدتری سعد

 با چیز دیگه اي گول بزند...
 رو بهم کرد. رو به منشیش کرد و گفت: پشتش
هسففت مربوط به کامخیوتر تینا مد شففه... روشففنم بود... حتما یه ربطد  هرچد

 بین رفتن بارمان و ماموریت برادرش هست... بگرد بمین چد پیدا مد کند.
 ویال باز شد و یه مرد قدبلند و هیکلد وارد سالن شد. عماسیان گفت: در

 پسره باش... مواظب
 از این که مرد بازوم رو بگیره به عماسیان گفتم: قمش

 داري... مگه نه؟ اگه نه تا حاال منو کشته بودي... شن
 گام به سمتش برداشتم و گفتم: یه

بلیط پروازمون روي میزت باشه! ... من اگه چیزي ازم پیدا نکردي... بهتره  ولد
 و بارمان!



 لمخندي عجیب بهم زد و گفت: عماسیان
 ...باشه

 رو آهسته تکون داد و گفت: سرش
تو... هم بارمان! به محض این که دسففتم بهش برسفففه هر بفتتون رو مد  هم

فرسففتم باید که همه ي آرزوهاتون براورده شففه... درسففتون رو بخونید... کار 
د... دوسففت دخترهاتون مثش حوري هاي بهشففتد دور و برتون بچرخن... کنی

مادرتون هم مد فرسففتم پیشففتون... مد دوند به همچین باید چد مد گن؟ 
ست کم اگه وبود  شه... یا د شته با ستم که وبود دا شت!... المته مطمئن نی به

رادر بداشته بشه بارمان لیاقتش رو داشته باشه... متاسفم که قسمت شما دو تا 
 حتد توي اون دنیا هم کنار هم بودن نیست...

 من تازه داشتم معند پروازي که قولش رو داده بود مد فهمیدم... و
 _ خانوم از بون ما چد مد خواید؟

 توي هم بود. گفتم: اخمام
باز کردم که بچه ت رو شیر بدي... همین! زیاد وقت نداري... مد خوام  دستتو

 دوباره دستت رو بمندم.
که به گریه افتاده بود بچه ش رو ب*غ*ل کرد. دم در اتاق وایسففتاده بودم.  زن

چوبد که احتماال زن براي محاف ت از خودش گوشه ي اتاق گذاشته بود حاال 
ه ش عصمیم مد کرد. حرف هاي دانیال توي دست من بود. صداي گریه ي بچ

ه بود... مگ ماذیتم مد کرد... این که وبود داشففتنم چه خطر بزرگد براي بابا
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بابام چد مد دونسففت؟ حتما چیز مهمد بود... باید زودتر خودمو به یه باي 
 امن مد رسوندم... این طوري امنیت بابام هم تضمین مد شد...

یدم. نگاه مشففکوکد به زن کردم. رنگ از با مشففت به در زد. از با پر کسففد
 صورتش پریده بود. زیرلب داشت دعا مد کرد... تو دلم گفتم:

 برادرش نماشه! فقط
 بداخالقد بهش گفتم: با

 صدات در نیاد! فهمیدي؟ فقط
 سمت در رفتم. کسد از پشت در گفت: به

 ! هستد؟ترالن
تعجب درو باز کردم. با دیدن کسد که پشت در بود. نفس توي سینه م حمس  با

شففد. قلمم توي سففینه فرو ریخت... با ناباوري نگاهد به سففر تا پاش کردم. 
صداید لرزون  صورت بذابش... با  سط و  موهاي خرماید تیره ش... قد متو

 گفتم:
 !...رضا

ون این که صداید ازش شدت بهت و حیرت صدامو گم کردم... دهنم رو بد از
خارج شه باز و بسته کردم... قلمم دیوونه وار تو سینه مد زد... نگاهد به سر تا 

 پاش کردم... نه... خودش بود...
 صدام رو پیدا کردم و گفتم: دوباره

 ... اینجا... اینجا چد کار مد کند؟تو
م و رفتبه پهلوش کردم... زخمد شده بود. خونریزي داشت. به سمتش  نگاهد
 گفتم:



 من... چد شده؟ زخمد شدي... داره ازت خون مد ره... خداي
ست چپ زخمش رو گرفته بود. با  صورتش شده بود. با د از درد تو هم بمع 

 دست راست م  دستم رو گرفت و گفت:
 از اینجا بریم... زود باش... باید

 پس کشیدم و گفتم: دستمو
 تونم... االن نه... بارمان هرلح ه ممکنه بیاد... رضا چد شده؟ نمد

دوباره دسففتمو گرفت. منو از خونه بیرون کشففید. زخمش رو گرفت و  رضففا
 صورتش دوباره از درد توي هم رفت.

 باورم نشده بود رضا رو به روم وایستاده... با همون بهت و حیرت گفتم: هنوز
 اینجا چد کار مد کند؟ تو

 نفس عمیقد کشید... مکثد کرد... گفت: رضا
نمد یاد اینجا... دیدمش... بارمان رو فرسففتادم چند تا ده باالتر... باید  بارمان

 از اینجا بریم...
 کردم و گفتم: اخم
 داري مد گد رضا؟ چد

نگاه به سففر تا پاش کردم. قلمم هنوز از شففدت هیجان داشففت محکم توي  یه
ین با چد کار مد کرد؟ چطور ممکن بود؟ رضففا سففینه مد زد... آخه رضففا ا

 گفت:
 هرچد مد دونستم به بابات و برادرت گفتم... بعدش... من

 حرفش پریدم و گفتم: وسط
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 مد گفت ردي ازت پیدا نکردن... دانیال
 با اون صورت در هم رفته اخمد کرد و گفت: رضا

 دانیال کیه؟ ... دانیال؟
دوباره بمع شففد. چنگد به زخمش زد. تا کمر خم شففد. قلمم توي  صففورتش

 سینه فرو ریخت. بازوشو چسمیدم و گفتم:
 ... حالت خوبه؟رضا
 چنگد به دستم زد و گفت: رضا

مان... زخمد شفففده... آره بار ید بریم پیش  با جا بریم...  ید از این با ... آره... 
 حالش خرابه...

هد رفت... معده م به شدت تیر کشید. کش کردم یه لح ه چشمام سیا احساس
 بدنم به لرزه در اومد. رضا ادامه داد:

منو اینجا قایم کرده بود که دست باند بهم نرسه... یه ساعت پیش یه عده  پلیس
 ناشناس حمله کردند...

باال اورد... اشن توي چشماش بمع شده بود... نمد دونم از درد بود  سرشو
یا از حرفد که مد خواست بزنه... صورتش خاکد و خوند شده بود... قلمم به 

 درد اومد... ادامه داد:
رو کشففتن... آخرین لح ه خیلد اتفاقد بارمان منو پیدا کرد و کمکم  محاف ام

ین یکد از اهالد ده فرستادمش یه باي کرد... بدبوري زخمد شده... با ماش
 دیگه... باید بریم... باید بریم پیشش...آخ....

رو دوباره روي زخمش گذاشففت. دور و بر خودم چرخیدم. باید چد  دسففتش
 کار مد کردم؟ قلمم توي دهنم بود... رضا گفت:



 گفت اینجاید... زود باش... باید بریم... بارمان
شده بود؟ چرا همه چد یه دفعه اي  شن ضا براي چد اینجا قایم  شتم... ر دا

شففده بود؟ بارمان... بارمان زخمد شففده بود... قلمم درد گرفت... معده م تیر 
 مد کشید... رضا به دست هاي یخ زده م چنگ زد و گفت:

... باورم نمد کند؟ اگه... اگه دسففت بارمان به رادمان نمد رسففید به کد ترالن
 عتماد مد کرد تا به تو خمر بده؟ هان؟....ا

ست هاش  به صورت خاکد و خونیش... د شم هاي تیره ش نگاه کردم... و  چ
مد لرزید... دهنم خشن شده بود... قلمم اون قدر محکم مد زد انگار که مد 
خواسففت سففینه مو بشففکافه و خودشففو به بارمان زخمد برسففونه... سففرم گیج 

 رفت... نه... بارمان....
 :گفتم

 ... به تو مد گفت...معلومه
 به دستم وارد کرد و گفت: فشاري

 باهام بیا... پس
ستمو ست و پام از  د ستري قدیمد رفتیم... د سمت یه پیکان خاک شید... به  ک

 شدت هیجان مد لرزید...
 " بارمان طاقت بیار... من دارم مد یام... "

راز کردم... سويی  نمود... قلمم ماشین شدم. دستم رو به سمت سويی  د سوار
توي سینه فرو ریخت. سرمو به سمت رضا چرخوندم. سوار شد و درو بست. 

 گفتم:
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 ... سويی ...رضا
نداده ي رضفففا هول برم  یه گار از بواب  باال رفت... ان بان قلمم  عه ضففر دف

 داشت... رضا گفت:
 نداره... اون دو تا سیم پایین فرمون رو بهم بزن روشن مد شه... سويی 

ستامو از  به سته د سینه فرو ریخت... خیلد آه صندلد تکیه دادم... قلمم توي 
 روي پام برداشتم. یه دفعه به سمت دستگیره ي در چرخیدم. رضا داد زد:

 نخور! تکون
ه ي قمش شروع به زدن کرد... خشن شدم... قلمم محکم تر از چند دقیق سربام

 صداي دانیال توي ذهنم پیچید:
پیشنهاد بهت بدم؟ در عوض این که آزادم کردي!... اگه دستشون بهت رسید  یه

 ... به هر دلیلد... صمر نکن... وقت رو هدر نده... خودتو خالک کن...
 یخ کرد... چه قدر زود به حرفش رسیده بودم... دستام

سففمت رضففا چرخیدم. اسففلحه ش رو به سففمتم گرفته بود. چشففمم رو به  به
ضعیفد  صداي  ضا؟... با  ضا... چرا ر شمش دوختم. زبونم بند اومد... ر چ

 گفتم:
 ... توام؟رضا

 بدیت گفت: با
 کن... زود باش. روشنش

دسففتش هنوز روي زخمش بود... احسففاس کردم که پرده ي اشففن بلوي  یه
فت. نفسم باال نمد اومد... دوست داشتم خودمو از ارتفاع پرت چشمام رو گر

 کنم پایین و همه چیزو تموم کنم...



شد...  سیم شن  شین رو شون... ما ستم گرفتم... چند بار بهم زدم ها رو توي د
 نفس عمیقد کشیدم... قلمم از نفرت پر شد... با صداید لرزون گفتم:

 تر باورم مد شد تا تو...بهم مد گفتند معین خاينه بیش اگه
 با تحکم گفت: رضا

فت... فرمون رو برخالف حرف من بچرخوند راهد اون  دهنتو ند... راه بی بم
 دنیات مد کنم...

ناباوري نگاهش کردم... خشفففن شفففده بودم... نمد تونسففتم هی  کاري  با
بکنم... نمد تونستم پامو روي پدال فشار بدم... بغض راه گلوم رو بسته بود... 
من براي چد مد خواسففتم برگردم؟ که بمینم آدم هاید که دوسففتشففون دارم 

 خاينن؟
 گفت: رضا

 بیفت... راه
 دفعه داد زد: یه

 باش... زود
گاز رو فشففار دادم. احسففاس کردم قلمم دیگه نمد زنه... سففرم گیج مد  پدال

 رفت... من از این دنیا متنفر بودم...
سر  دنده شدم... نگاهد به وند که  صلد  سختد عوض کردم. وارد راه ا رو به 

یا  باده ولش کرده بودیم افتاد... احتماال همین ون بامون رو لو داد... اگه رو
 فرار نمد کرد... اگه زودتر مد رفتیم...

 تو ذهنم گفت: صداي
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 و اگر بسه! یه فکري کن... اما
ستام شمام خوب د شن خیس  مد لرزید... چ صورتم کم کم از ا نمد دید... 

 مد شد... من این دنیا رو نمد خواستم... رضا گفت:
خودي اشن نریز... هی  بالید سرت نمد یاد. چند روز خوب مد خوري  بد

و مد خوابد... استراحت مد کند. بعد هم ولت مد کنیم... حاال یه کم بیشتر 
 گاز بده...

شار دادم...  پدال شد... توي گاز رو ف شین بلند  صداي اگزوز درب و داغون ما
سفالتد کهنه و گیاهان بلندي  سرسمز پیش رفتیم... باده اي با آ باده ي زیما و 
در حاشففیه ش... و درخت هاي سففمز و قدیمد که روي کوه هاي رو به رومون 

 رشد کرده بود.
 به کوه ها اشاره کرد و گفت: رضا
 توي اون باده... برو

راه اصففلد خارج شففدیم... وارد گش و الي حاشففیه ي باده شففدیم... از  از
سربالید گذشتیم و به سمت باده ي کوهستاند رفتیم... این باده ها برام آشنا 
بود... پی  هاي تند... آسففالت هاید که چندان بالب نمود... سفنگ هاید در 

شده از درخت در طرف دیگه...  شیده  مثش خیلد یه طرف باده... و کوهد پو
 از راه هاي شمال کشور...

 بار دیگه صداي دانیال توي ذهنم طنین انداخت: یه
پیشنهاد بهت بدم؟ در عوض این که آزادم کردي!... اگه دستشون بهت رسید  یه

 ... به هر دلیلد... صمر نکن... وقت رو هدر نده... خودتو خالک کن...



شتم... فکري ک ولد شن کرد... من یه فکر بهتر دا شمم خ شن رو توي چ ه ا
 لرزش دست هام رو متوقم کرد...

نگاهد به مردي که کنارم نشسته بود کردم... یه دستش روي زخمش بود...  نیم
بدنش به صففورت غیرعادي خم شففده بود... صففداي نفس هاش به صففورت 
یه مرد  ند بود... خون روي بلیزش هنوز خشفففن نشفففده بود...  غیرطمیعد بل

 زخمد...
ماشففین هم که توي دسففت من بود... اگه اراده مد کردم مد تونسففتم  فرمون

 هرکاري بکنم...
 یه باده در بوار دره اي مرگمار هم پیش روم بود... و

 به سوي مرگ! پیش
فکر کردن به چیزهاي خوب رو نداشففتم... فرصففت دوره کردن اون  فرصففت

 چیزهاید که دوستشون داشتمو نداشتم...
بابام مد  یا به دام انداختن  یا طعمه اي براي  به کارم مد دادم  باید حواسففمو 

 شدم...
کمد رو به باال شیب داشت... لممو تر کردم... نگاهد به حاشیه ي باده  باده

کردم... با تخته سففنگ پوشففیده شففده بود... هنوز باید پیش مد رفتم... یه کم 
 دیگه...

ي آخرین بار... آخرین دفعاتد بود که توي محکم توي سففینه مد زد... برا قلمم
 سینه مد زد...

 گفت: رضا
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 طور برو باال... وقتد رسیدي سر دو راهد برو سمت راست... همین
... پس باید زودتر تمومش مد کردم... پامو روي گاز گذاشتم... رضا خندید نه

 و گفت:
 ...بدي ساکت شدي... خوبه که با سواالت دیوونه م نمد کند بدي
ستم  نفس شت کنترل همه چیز رو از د شیدم. تخش دیوونه وار قلمم دا عمیقد ک

 خارج مد کرد... رو به رضا کردم و گفتم:
تکراري آدم هاید که به خاطر پول و مقام خودشففون و اطرافیانشففون و  داسففتان

ستان هاي تکراري بدم مد یاد... دیگه نمد  شون رو فدا مد کنن... از دا شق ع
 خوام چیزي بشنوم...

 گفت: رضا
... اتفاقا آوا دختر خوبیه... بعد از عقدمون بهش عالقه مند شدم...  عشقشون؟

 دست بکشم...هی  دلیلد نداره از عشقم 
 حرفش پریدم و با خشم گفتم: وسط

 که دیگه فرصتد براي عشق و عاشقد برات نمد مونه... متاسفم
دفعه به سمتش هجوم بردم. با مشت محکم به زخمش زدم. صداي فریادش  یه

به هوا رفت و خم شففد. با آرنج محکم به صففورتش زدم. سففرش کج شففد و به 
با ساعد دستش محکم به قفسه ي سینه  شیشه خورد. سریع خودشو بمع کرد.

شینو به  شار دادم. ما شتم رو روي زخمش ف شد. م سینه حمس  سم تو  م زد. نف
سنگ  متس سمت تخته  شت و یه دفعه به  چپ کج کردم. پامو روي گاز گذا

هاي سففمت راسففت پیچیدم. پهلوي ماشففین محکم به سففنگ ها خورد. رضففا 
گرفت و به سففمت چپ  خودش رو به سففمت مخالم پرت کرد. فرمون رو



پیچوند. با شونه م به سمت راست هلش دادم. زورش بیشتر بود. با شونه ضربه 
 ي سینه م زد. درد یه لح ه فلجم کرد. رضا گفت: سهي محکمد به قف

 ... آروم بگیر... باور کن شلین مد کنم...ترالن
م کگرفتم. تا سر باش راست شد فرمون رو به سمت راست پیچوندم. مح آروم

سمت  شد. فرمون رو به  شین منحرف  سنگ بعدي خوردیم... ما به با پهلو به 
مخالم پیچوندم... ماشین صاف شد. رضا خودشو صاف نگه داشت. اسلحه 

 رو روي سرم گذاشت و گفت:
 مد کنم... شلین
یه دفعه پیچوندم... ماشین کج شد. رضا کج شد. با مشت به ساعدش  فرمونو

با آرنج محکم توي صورتم زد... سرم به شیشه خورد...  زدم... اسلحه ول نشد.
ید... رضفففا فرمونو  ید... درد توي صففورتم پیچ مزه ي خون توي دهنم پیچ
پیچوند... ماشفین توي باده از این طرف به اون طرف کج مد شفد... صفداي 

 بیر بیر الستین ها توي فضا مد پیچید...
 داد زد: رضا

 .. باور کن زنده به گورت مد کنم...تیکه تیکه ت نکردم آدم شو. تا
 زدم: بیغ

 بهت نمد دم... فرصتشو
 داد زد: رضا
 شو... خفه
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این دفعه به سمت کوه منحرف کردم... از دره ي پر دار و درخت فاصله  ماشینو
گرفتم. رضففا فرمونو به سففمت خودش پیچوند... دسففت چخمو از فرمون آزاد 

 کردم. با مشت توي صورتش زدم. دستاش ول شد. صورتش رو چسمید...
توي  ندادم... لعنت به این پیکان و شتابش... قلمم توي دهنم بود... آدرنالی گاز

 بدنم هر لح ه بیشتر مد شد... دست هاي سردمو گرم مد کرد...
سففنگ ها تموم شففدند... ماشففینو به سففمت گارد ریش ها منحرف کردم و  تخته

پلهوي ماشففینو بهشففون مالیدم. برقه هاي نارنجد توي فضففا پخش شففد... 
 صداي ساییدگد فلز بیغ خودمم در اورد. رضا داد زد:

 .... آروم بگیرمترالن
شلین گلوله توي فضا پیچید... بیغ زدم... یه لح ه بد اختیار فرمونو  صداي

ول کردم... قلمم توي دهنم اومد... سریع به خودم اومدم. به فرمون چنگ زدم. 
بد اختیار ماشففینو به سففمت چپ کشففوندم. یه بار دیگه دود از داشففمورد بلند 

ست بارمان افتا ست تا... شد... مثش ماموریتم... یاد حرکت د صد و بی دم... 
چشففم هاي آبد بارمان... قلمم یه دفعه ایسففتاد... بارمان... سففسففت شففدم... 
ولد... نماید مد ذاشتم رضا بعد من سراغ اون بره... نماید اونم گول بزنه... من 
شم... من باید بمیرم... من باید بمیرم... این نفس  ضا رو هم با خودم بک باید ر

 ... این تخش بد امون قلمم تخش آخره...آخرهاي هاي تند و سرکش نفس ه
 داد زد: رضا

 ي بعدي رو توي مغزت خالد مد کنم... گلوله
 زدم: داد

 همینو مد خوام... منم



شد. منم فرمونو پیچوندم که  گاز شین کج  شید. ما ستد رو ک دادم. رضا ترمز د
شمم چرخ صورتم زد. دنیا پیش چ شت توي  ضا با م شه... ر شتر کج  د... یبی

رضا دستد رو خوابوند... فرمون رو چرخوند... چشمم سیاهد رفت. پدال گاز 
رو یه لح ه ول کردم... دوباره دنیا بلوي چشففمم روشففن شففد... گاز دادم... 

 صورتم از شدت ضربه سر شد... یه چشمم نمد دید...
 از خشم زدم... فریادي

ش با صداي فریادش بلند  ضا زدم.  شد. فرمون آرنج محکم به زخم ر د... خم 
شده بود...  سمت باید رفتم که گارد ریش تموم  رو پیچوندم... م*س*تقیم به 
سمت فرمون  ضا به  شتم. ر دنده رو عوض کردم و تا ته پامو روي پدال گاز گذا
حمله کرد. بفت دسففتمو محکم به فرمون قفش کردم و سفففت چسففمیدمش... 

 رضا داد زد:
 ... نه!ترالن

ضاي خالد براي  در شد... توي ف شین از باده خارج  شین رو باز کردم... ما ما
ثانیه اي به پرواز در اومد... صداي فریاد رضا محو شد... دستم از فرمون بدا 
شد... ماشین توي هوا کج شد... با پهلوي سمت راست فرود اومد... محکم 

 به زمین خوردیم. سرم به فرمون خورد...
به درخت توي دره خوردیم... متوقم به پهلو چ ماشففین پ شفففد... محکم 
 شدیم...
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روي صففورت بد حسففم ریخت... همه با تارین شففد... تارین تر...  خون
صففداها خاموش تر... دردها سففاکت تر... قلمم آروم گرفت... تاریکد همه با 

 حاکم شد...
فکر کردن به چیزهاي خوب رو نداشففتم... فرصففت دوره کردن اون  فرصففت

 چیزهاید که دوستشون داشتمو نداشتم...
بابام مد  یا به دام انداختن  یا طعمه اي براي  به کارم مد دادم  باید حواسففمو 

 شدم...
کمد رو به باال شیب داشت... لممو تر کردم... نگاهد به حاشیه ي باده  باده

کردم... با تخته سففنگ پوشففیده شففده بود... هنوز باید پیش مد رفتم... یه کم 
 یگه...د

محکم توي سففینه مد زد... براي آخرین بار... آخرین دفعاتد بود که توي  قلمم
 سینه مد زد...

 گفت: رضا
 طور برو باال... وقتد رسیدي سر دو راهد برو سمت راست... همین

... پس باید زودتر تمومش مد کردم... پامو روي گاز گذاشتم... رضا خندید نه
 و گفت:

 ي... خوبه که با سواالت دیوونه م نمد کند...بدي ساکت شد بدي
ستم  نفس شت کنترل همه چیز رو از د شیدم. تخش دیوونه وار قلمم دا عمیقد ک

 خارج مد کرد... رو به رضا کردم و گفتم:



تکراري آدم هاید که به خاطر پول و مقام خودشففون و اطرافیانشففون و  داسففتان
ستان هاي تکراري بدم مد یاد... دیگه نمد  شون رو فدا مد کنن... از دا شق ع

 خوام چیزي بشنوم...
 گفت: رضا

... اتفاقا آوا دختر خوبیه... بعد از عقدمون بهش عالقه مند شدم...  عشقشون؟
 دست بکشم...هی  دلیلد نداره از عشقم 

 حرفش پریدم و با خشم گفتم: وسط
 که دیگه فرصتد براي عشق و عاشقد برات نمد مونه... متاسفم

دفعه به سمتش هجوم بردم. با مشت محکم به زخمش زدم. صداي فریادش  یه
به هوا رفت و خم شففد. با آرنج محکم به صففورتش زدم. سففرش کج شففد و به 

با ساعد دستش محکم به قفسه ي سینه  شیشه خورد. سریع خودشو بمع کرد.
شینو به  شار دادم. ما شتم رو روي زخمش ف شد. م سینه حمس  سم تو  م زد. نف

سنگ  متس سمت تخته  شت و یه دفعه به  چپ کج کردم. پامو روي گاز گذا
هاي سففمت راسففت پیچیدم. پهلوي ماشففین محکم به سففنگ ها خورد. رضففا 

گرفت و به سففمت چپ  خودش رو به سففمت مخالم پرت کرد. فرمون رو
پیچوند. با شونه م به سمت راست هلش دادم. زورش بیشتر بود. با شونه ضربه 

 ي سینه م زد. درد یه لح ه فلجم کرد. رضا گفت: سهي محکمد به قف
 ... آروم بگیر... باور کن شلین مد کنم...ترالن
م کگرفتم. تا سر باش راست شد فرمون رو به سمت راست پیچوندم. مح آروم

سمت  شد. فرمون رو به  شین منحرف  سنگ بعدي خوردیم... ما به با پهلو به 
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مخالم پیچوندم... ماشین صاف شد. رضا خودشو صاف نگه داشت. اسلحه 
 رو روي سرم گذاشت و گفت:

 مد کنم... شلین
یه دفعه پیچوندم... ماشین کج شد. رضا کج شد. با مشت به ساعدش  فرمونو

با آرنج محکم توي صورتم زد... سرم به شیشه خورد...  زدم... اسلحه ول نشد.
ید... رضفففا فرمونو  ید... درد توي صففورتم پیچ مزه ي خون توي دهنم پیچ
پیچوند... ماشفین توي باده از این طرف به اون طرف کج مد شفد... صفداي 

 بیر بیر الستین ها توي فضا مد پیچید...
 داد زد: رضا

 .. باور کن زنده به گورت مد کنم...تیکه تیکه ت نکردم آدم شو. تا
 زدم: بیغ

 بهت نمد دم... فرصتشو
 داد زد: رضا
 شو... خفه

این دفعه به سمت کوه منحرف کردم... از دره ي پر دار و درخت فاصله  ماشینو
گرفتم. رضففا فرمونو به سففمت خودش پیچوند... دسففت چخمو از فرمون آزاد 

 کردم. با مشت توي صورتش زدم. دستاش ول شد. صورتش رو چسمید...
توي  ندادم... لعنت به این پیکان و شتابش... قلمم توي دهنم بود... آدرنالی گاز

 بدنم هر لح ه بیشتر مد شد... دست هاي سردمو گرم مد کرد...



سففنگ ها تموم شففدند... ماشففینو به سففمت گارد ریش ها منحرف کردم و  تخته
پلهوي ماشففینو بهشففون مالیدم. برقه هاي نارنجد توي فضففا پخش شففد... 

 صداي ساییدگد فلز بیغ خودمم در اورد. رضا داد زد:
 بگیرم.... آروم ترالن

شلین گلوله توي فضا پیچید... بیغ زدم... یه لح ه بد اختیار فرمونو  صداي
ول کردم... قلمم توي دهنم اومد... سریع به خودم اومدم. به فرمون چنگ زدم. 
بد اختیار ماشففینو به سففمت چپ کشففوندم. یه بار دیگه دود از داشففمورد بلند 

ست بارمان ست تا...  شد... مثش ماموریتم... یاد حرکت د صد و بی افتادم... 
چشففم هاي آبد بارمان... قلمم یه دفعه ایسففتاد... بارمان... سففسففت شففدم... 
ولد... نماید مد ذاشتم رضا بعد من سراغ اون بره... نماید اونم گول بزنه... من 
شم... من باید بمیرم... من باید بمیرم... این نفس  ضا رو هم با خودم بک باید ر

 ... این تخش بد امون قلمم تخش آخره...آخرهنفس هاي هاي تند و سرکش 
 داد زد: رضا

 ي بعدي رو توي مغزت خالد مد کنم... گلوله
 زدم: داد

 همینو مد خوام... منم
شد. منم فرمونو پیچوندم که  گاز شین کج  شید. ما ستد رو ک دادم. رضا ترمز د

شم صورتم زد. دنیا پیش چ شت توي  ضا با م شه... ر شتر کج  ... م چرخیدبی
رضا دستد رو خوابوند... فرمون رو چرخوند... چشمم سیاهد رفت. پدال گاز 
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رو یه لح ه ول کردم... دوباره دنیا بلوي چشففمم روشففن شففد... گاز دادم... 
 صورتم از شدت ضربه سر شد... یه چشمم نمد دید...

 از خشم زدم... فریادي
شد. فرمون  با شد... خم  صداي فریادش بلند  ضا زدم.  آرنج محکم به زخم ر

شده بود...  سمت باید رفتم که گارد ریش تموم  رو پیچوندم... م*س*تقیم به 
سمت فرمون  ضا به  شتم. ر دنده رو عوض کردم و تا ته پامو روي پدال گاز گذا

. .حمله کرد. بفت دسففتمو محکم به فرمون قفش کردم و سفففت چسففمیدمش.
 رضا داد زد:

 ... نه!ترالن
ضاي خالد براي  در شد... توي ف شین از باده خارج  شین رو باز کردم... ما ما

ثانیه اي به پرواز در اومد... صداي فریاد رضا محو شد... دستم از فرمون بدا 
شد... ماشین توي هوا کج شد... با پهلوي سمت راست فرود اومد... محکم 

 ه فرمون خورد...به زمین خوردیم. سرم ب
به درخت توي دره خوردیم... متوقم  ماشففین به پهلو چپ شفففد... محکم 
 شدیم...

روي صففورت بد حسففم ریخت... همه با تارین شففد... تارین تر...  خون
صففداها خاموش تر... دردها سففاکت تر... قلمم آروم گرفت... تاریکد همه با 

 حاکم شد...
تیز کردم. به ن ر مد رسید مردي که داره  از بیرون مد اومد. گوشامو صداهاید

 صحمت مد کنه هیجان زده باشه:
 داره اون سالح ها رو معامله مد کنه... اندرسون



 خونسرد و پر از حزن و اندوه عماسیان رو شنیدم: صداي
از این که دخترش دسفت ما افتاد دوباره همه ي این سفالح ها رو بور مد  بعد
 کنه.
 هر لح ه توي صداش اوج مد گرفت گفت:با هیجاند که  مرد
ضیه مدارک رو تا اون موقع رو کنه  آره شه... اگه این قا ولد چند ماه طول مد ک

 چد؟ احتمال سقوطمون زیاد مد شه. هنوز نمد دونیم چد دقیقا لو رفته...
 عماسیان با صداید سرد و ضعیم گفت: برخالف

. پیش خودمون فرض مد کنیم عاقش بدترین شففرایط رو در ن ر مد گیره.. آدم
 که همه ش لو رفته...

 که حاال یه کم عصمانیت هم توي صداش موج مد زد گفت: مرد
 نداریم... شنیدم دختره هم در رفته... وقت

 با خونسردي گفت: عماسیان
 !بسه
صور  مرد سیان رو مد تونستم پیش خودم ت سرده ي عما صورت اف شد.  ساکت 

کنم. صداشون به زمزمه تمدیش شد. حتما عماسیان نزدین پنجره وایستاده بود و 
دستاش رو از پشت توي هم قالب کرده بود. از روي تخت بلند شدم. آهسته و 

 م:شنید پاورچین به سمت در رفتم. دوباره گوشامو تیز کردم. صداي مرد رو
شه سره رو  نق شت پ شه ادامه داد... من روي کیمور اثر انگ ي اول رو هنوز مد 

 ندیدم...
 وسط حرفش پرید و گفت: عماسیان
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 روي موس بود... ولد
 گفت: مرد

 موس که کاري نمد تونه بکنه... با
 گفت: عماسیان

رو باز کرده باشه و یه نامه ي بلند و باال  on screen keyboardممکنه  مثال
 براي پلیس نوشته باشه...

 دست آهسته توي پیشونیم زدم... چرا به فکر خودم نرسیده بود؟ با
 گفت: مرد

 کامخیوتر چن شده... چیز مشکوکد ندیدم. هیستوري
 با خنده گفت: عماسیان

مد کنم دانشگاه تهران هیچد هم یاد دانشجوهاش نده اینو یادشون مد ده  فکر
 که چطور هیستوري کامخیوترشون رو دست کاري کنند...

 گفت: مرد
سد کردم و دیدم به هی  کدوم از اطرافیانش خمر نداده  من صا برر شخ خودم 

 بود...
 گفت: عماسیان

 رو دست کم گرفتد! خودش مهندس شمکه ست... پسره
 لح ه سکوت بینشون برقرار شد... عماسیان سکوت رو شکست و گفت: یه
بار دسففت کم گرفتمش... گول اون چشففم هاي م لومش رو خوردم... این  یه

 شد که گند زده شد به همه چد... اینم مثش برادرش خطرناکه...
 به در چسموندم. مرد گفت: گوشمو



 باید چد کار کنیم؟ حاال
 کثد گفت:بعد از م عماسیان

 ي اول از دست رفته... مد ریم سراغ نقشه ي دوم... نقشه
 گفت: مرد
 ... نقشه ي اول خیلد حساب شده تر بود تا این یکد...ولد

 گفت: عماسیان
 اي نداریم... نقشه ي اول از دست رفته... احیا کردنش حماقت محضه... چاره
 گفت: مرد
 پسره رو براي چد نگه داشتد؟ پس

 گفت: عماسیان
 نقشه ي دوم... براي

به مرد درشففت اندامد که با چشففم هاي کشففیده ي تیره ش بهم زل زده بود  رو
 کردم و گفتم:

 محله ي تینا ایناست... اینجا
 گفت: مرد

 ...درسته
 تعجب بهش خیره شدم... گفتم: با

 ...ولد
 بازومو گرفت و گفت: مرد
 بیفت. راه
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 به سمت ماشین کشوند و گفت: منو
 شو... سوار

 تعجب گفتم: با
 چد کار کنم؟ باید
 گفت: مرد
 رو سوار کن... دنمال پراید برو. همین! تینا
 دلم گفتم: تو

 این که نقشه ي اول بود... ولد
 ماشین رو باز کردم و گفتم: در

 من با تینا قراري نذاشتم... ولد
 لمخندي زد و گفت: مرد

 نذاشتد... ما گذاشتیم! تو
شت... نمد دونم کجا...  قلمم شکال دا سینه مد زد. یه باي کار ا محکم توي 

 فقط این روند... این نقشه... درست به ن ر نمد رسید.
دهنمو قورت دادم. در ماشینو بستم. با استرس نفس عمیقد کشیدم. به آینه  آب

 بیرون ماشین گفت: ي ماشین زل زدم. رنگم یه کم پریده بود. مرد از
 روشن مد کند یا همین با خالصت کنم؟ ماشینو

 روي هم گذاشتم. مگه چاره ي دیگه اي داشتم؟ مرد گفت: چشمامو
فقط یه حرکت... فقط یه حرکت اضفففافد انجام بدي... مثش این که پاتو  اگه

بذاري روي گاز... یا این که از ماشففین پیاده شففد ر تن تیرانداز مد زندت... 
 فهمیدي؟



به نشففونه ي فهمیدن تکون دادم... به دلم بد اومده بود... پس نقشففه ي  سففرمو
 دوم چد بود؟

تاب یه به قلمم  یده شفففد... یعند امکانش بود که ریحانه به دفعه نوري از امید 
 پلیس خمر داده باشه؟ یعند امکانش بود که یه بار توي زندگیم شانس بیارم؟

ستم  نفس ساعت مچد روي د سعد کردم به پالک گردنم و  شیدم...  عمیقد ک
فکر نکنم... همه ي این ها به محض این که دم خونه ي تینا برسففم تموم مد 

یرانداز هم با وبود پلیس تیراندازي نمد کرد... آره... برگ شد... احتماال تن ت
 برنده ي من پلیس بود... اگه که ریحانه خمرشون مد کرد... اگه...

روشففن کردم. با سففرعت کم به راه افتادم. بلوم هی  ماشففیند نمود.  ماشففینو
و ناحتماال بعد از سوار کردن تینا پراید رو به روم قرار مد گرفت. سر کوچه ماشی

 پارک کردم. چشمم به تینا افتاد. با گام هاي بلند به سمتم اومد.
بدبیند نگاهد به خونه هاي اطراف انداختم. انت ار داشففتم یه تن تیرانداز  با

روي بالکن یا پشففت بومشففون بمینم. نفهمیدم تینا کد در ماشففینو باز کرد و 
 خودشو روي صندلد انداخت. با صداي عصمیش به خودم اومدم:

هسففت کدوم گوري بودي؟... انگار راسففته مد گن پسففرهاي ایراند بز  معلوم
 این چیزها به چیز دیگه اي فکر نمد کنند! کارتو کردي و بعدم زدي به چاک؟

 عصمانیت گفتم: با
سر ایراند! یادش رفته چه بوري  چد سر ایراند پ شروع کردي؟ پ مد گد؟ باز 

 ت!داشت خودشو براي همین پسر ایراند مد کش
 صداشو باال برد و گفت: تینا
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 من؟ من داشتم خودمو براي تو مد کشتم؟ کد؟
 :گفتم

گه مد  خیلد ند روز تهران نمودم! ا به مد دوند این چ خب... بسفففه... خو
 خواستم دورت بزنم اینجا نمد اومدم. لطفا تمومش کن.

سمت دیگه چرخوند. پوفد کردم. یه  تینا شو به  سر شم غره اي بهم رفت و  چ
دفعه چشمم به بنزیند که داشتم افتاد... باک کامال پر بود. یه دفعه یه چیزي به 
شدم...  شه ناپدید مد  شتم و براي همی سید... باید پامو روي گاز مد ذا ذهنم ر

 شاید این بهترین انتخاب بود...
سینه فرو ر قلمم یخت. تا خواستم تصمیم بگیرم باید چد کار کنم صداي توي 

بلند کشففیده شففدن السففتین روي آسفففالت رو شففنیدم. از با پریدم. سففرم با 
 سرعت باال اومد... صداي آژیر ماشین پلیس توي فضا پیچید.

شمم سته بودند... از توي  چ شین پلیس افتاد که خیابون رو از بلو ب به دو تا ما
لیس رو دیدم که خیابون رو از پشت سرم بستند... از شدت آینه دو تا ماشین پ

 هیجان نفس توي سینه م حمس شد.
بد اختیار به سفمت دسفتگیره رفت. چند نفر مامور مسفلح آهسفته و با  دسفتم

 آرایش من م به سمتمون اومدند. تینا با صداید که به زور در مد اومد گفت:
 ... اینجا... چه خمر شده؟اینجا

توي بلندگو اعالم کرد که خودمو تسففلیم کنم. لمخندي روي لمم  از صفففداید
نشففسففت... قلمم بعد چند ماه آروم گرفت. همه چد تموم شففده بود... دیگه 

 خمري از پرواز نمود...
 بین آژیر ماشین هاي پلیس صداید از توي بلندگو با لحند محکم گفت: از



 بذار روي سرتو پیاده شو... دستاتو
 نا زدم. رنگش پریده بود... گفت:به تی لمخندي

 ... با تو اند؟تو
 خوشحالد گفتم: با

 شد... پیاده شو تینا... تموم
صان  مامورهاید سمتم مد اومدند. نور ر*ق* سیاه و کاله هاي کج به  با لماس 

قرمز و آبد ماشفین هاي پلیس توي خیابون پخش شفده بود. دو نفر از مامورها 
شدند. نگاهد شون  بهمون نزدین  سر سایه ها  به خونه هاي اطراف کردم. هم

ضطراب به ما نگاه مد کردند. زن هاي  رو از پنجره بیرون کرده بودند و همه با ا
بد حجاب سففعد مد کردند خودشففون رو پشففت پرده قایم کنند... مردها با 

 اضطراب پنجره ها رو مد بستند ...
شین پیاده  در سلحه ش رو پایین اورد. از ما شینو باز کردم. یکد از مامورها ا ما

 شدم. سریع به سمتم اومد. با تحکم گفت:
 بذار پشت سرت... دستاتو

ستامو شتمو به مامور کردم. مامور دوم با  د شتم. چرخیدم و پ سرم گذا شت  پ
ستمند زدند. برام شت د ستمو از پ شونه گرفته بود. د سلحه منو ن مود... مهم ن ا

شت بوم و بالکن خونه ها بود ... خمري از تن تیرانداز نمود...  نگاهم هنوز به پ
 و پیاده شد. گفت: ردقلمم محکم توي سینه مد زد. تینا در ماشینو باز ک

 چه خمر شده؟ اینجا
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سودگد  صداي شیدم. لمخندي از روي آ شد. نفس راحتد ک آژیر پلیس قطع 
 ت دستمند زده شده ام رو گرفت و گفت:روي لمم نشست. مامور دس

 بیفت... راه
شمم قد  یه شعله هاي آتیش پیش چ شد...  شنیده  صداي مهیب انفجار  دفعه 

کشففید... موج انفجار پرتم کرد... سففرم به ماشففین پشففت سففرم خورد... درد 
تاریکد  به  یدا نکرد... بین سففرخد آتیش  جالد براي حمس کردن نفسففم پ م

 ..رسیدم... به پرواز.
سرم  همه شدم...  سیاهد گم  سیاه... توي  سیاه ِ  سیاه ...  شد...  سیاه  با برام 

گیج مد رفت... قلمم محکم توي سففینه مد زد... توي اون گرما سففردم شففده 
شد... اون  سیاهد ظاهر  ستام مد لرزید... کم کم رگه هاي قرمز توي  بود... د

شده ب شن  سیاهد نجات دادند... دهنم خ ستم به رگه ها منو از  ود... لرزش د
بازوهام رسید... کم دستم دیگه از شدت سردي حس نداشت... قلمم محکم 
به قفسه ي سینه م مد زد... دنیا توي همون سیاهد دور سرم مد چرخید... کم 

 کم رگه هاي آبد هم اضافه شدند... سیاهد کمرنگ شد...
 رفت...چخمو باز کردم... تصففویر گنگ و لرزوند پیش چشففمم بون گ چشففم

انگار صففداي فریاد مامورها از فرسففخ ها دورتر مد اومد... درد نفسففمو بند 
اورد... نور قرمز و آبد ماشین هاي پلیس روي دیوار خونه ها و آسفالت خیابون 

 دمد ر*ق*صففید... شففعله هاي آتیش رو از گوشففه ي چشففم مد دیدم... در
صاویر کم ک شد..شدیدي که توي بدنم مد پیچید فلجم کرد... ت . م محو مد 

فقط نورهاي ر*ق*صففان قرمز و آبد رو مد دیدم... کم کم نورهاي آبد ناپدید 
شففد... قلمم از درد و رنج مچاله شففد... نورهاي قرمز محو شففد... توي ذهنم 



ش سري رو در نزدیکد خودم حس مد کردم که روي زمین دو زانو ن  بود و ستهپ
 دو دستد به سرش مد زد...

 بود... سیاه... سیاه ِ سیاه... بعد فقط سیاهد و
خفیفد رو احسففاس کردم... همه ي نیروم رو بمع کردم و پلکامو باز  سففوزش

 کردم. همه با تار بود... چیزي نمد دیدم... پلکامو بستم...
بار سففوزش شففدیدتري روي پوسففت صففورتم حس کردم... چشففمامو باز  این

 کردم. کسد صورتمو باال گرفت و گفت:
 ... ترالن... مد شنوي؟ترالن

 اي کردم. مرد با استرس گفت: ناله
 ریم... از اینجا مد ریم... مد

شمامو شید از  چ شدند... نور خور ضح مد  صاویر وا بارین کردم... کم کم ت
بین شففاخ و برگ درخت ها به زمیند که از گش و برگ درخت ها پوشففیده شففده 

 بود مد رسید...
زانو زده بود افتاد... با دیدن چشففم هاي آبد و  به مردي که باالي سففرم چشففمم

شده بود لمخندي زدم... اینجا  شیده  شکد رنگش که از دو طرف ترا موهاي م
 بهشت بود... و بارمان هم پیشم بود...

 توي بدنم پیچید... تازه متوبه درد عذاب آور دستم شده بودم... درد
قطره اشکد از چشمم به توي سینه م حمس شد. چشمامو از درد بستم...  نفس

 سمت شقیقه هام باري شد... داشتم از درد مد مردم...
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شدم...  یه شیار  شنیدم. هو صداي خش خش و به دنمال اون ناله اي رو  دفعه 
ضربان قلمم باال رفت... چشمام بد اختیار باز شد... احساس خطر مد کردم. 

 لب هاي خشکیده م و باز کردم و با زحمت گفتم:
 .. رض...رضا... رضا...... ر.ر

 اخم کرد و گفت: بارمان
 چد؟

دفعه به سمت ماشین برگشت. تالش کردم که سرمو بلند کنم... نتونستم...  یه
ستم رو تکیه گاه بدنم کردم و یه  ست را شت مد ترکید. د ست چخم از درد دا د
شکمش بمع کرده  ستش رو توي  ضا رو دیدم که یه د کم خودمو بلند کردم. ر

 مد...مد او ن. یه دستشو به ماشین گرفته بود و لنگان لنگان به سمتوبود..
شم...  به سمت عقب بک سعد کردم خودمو به  نفس نفس افتادم... بد اختیار 

 نتونستم...
تعادلش رو از دست داد و روي زمین افتاد... فریاد کوتاهد از درد کشید...  رضا

 فت:چند بار نفس عمیقد کشید و با صداي لرزاند گ
 ... کمکم ... کن... باید... باید... ترالنو از این با بمریم...بارمان

لح ه دردي رو که توي دسففت و سففرم پیچیده بود فراموش کردم... ناله اي  یه
 کردم و گفتم:

 ... نه... خاين...نه
از باش بلند شففد... با وحشففت به رضففا نگاه کردم. صففورتش از خون  بارمان

خیس شده بود. دستش رو به ماشین گرفت و سعد کرد بلند شه. بارمان رو به 
 روش وایستاد. رضا که با هر نفس ناله مد کرد گفت:



 ... کن...کمکم
خم شففد. گلوي رضففا رو محکم گرفت. رضففا با دسففت هاي خونیش  بارمان

س صدا چنگد به د ستم بارمان رو  سش بند اومده بود... خوا ت بارمان زد. نف
کنم... تواند نداشتم... چشمام سیاهد مد رفت... درد پیشوند و دستم داشت 

 بیهوشم مد کرد... سرم گیج رفت... صداي فریاد بارمان هوشیارم کرد:
 رشتو ما رو به سففایه فروختد... آره؟ ... همین طور ترالن رو... سففایه گزا پس

یده بود... تو بهش خط داده  بار د نه ي تو اولین  که ترالن رو دم خو داده بود 
 بودي...

سینه  گلوي سه ي  شد و چنگد به قف سرفه افتاد. خم  ضا به  ضا رو ول کرد. ر ر
 ش زد. بارمان گفت:

 کجاست؟ رادمان
 نفس نفس مد زد... سري تکون داد و گفت: رضا
 ... نمد دونم...نمد

 پشت شلوارش اسلحه ش رو در اورد و گفت:از  بارمان
 به دردم نمد خوري. پس

 که رضا رو نشونه گرفت همزمان داد زدم: همین
 ... !نه

محکم توي سینه مد زد... نمد خواستم همچین چیزي رو بمینم... بارمان  قلمم
 هی  وقت نماید بلوي من این کار رو مد کرد... هی  وقت...

 دست خونیش رو باال اورد و گفت: رضا
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 ... مد گم... .نه
 اسلحه رو پایین نیورد... در همون حال گفت: بارمان

 ... مد شنوم.خب
 دستشو پایین اورد و گفت: رضا
 ... پیش ريیسه.پیش

 گفت: بارمان
 ... ريیس کیه؟ اسمش چیه؟ کجاست؟خب
 گفت: رضا
 دونم... نمد

 گفت: بارمان
 دونستم به درد نمد خوري. مد

 توانش رو بمع کرد و با صداي بلندي گفت: رضا
نا مد  چه قت تو منو نمد کشففد و او هت بگم؟ ... اون و که ب یده اي داره  فا

 کشن...
 گفت: بارمان

 رضا... خداحافظ
 و رضا همزمان داد زدیم: من

 !نه
 عمیقد کشیدم و با صداید که به زور در مد اومد گفتم: نفس

 ... مد کنم... نه...خواهش



محکم توي سففینه مد زد. اصففال تحمش این رو که بارمان بلوي من آدم  قلمم
 بکشه نداشتم... حتد اگه اون آدم رضاید باشه که چشم دیدنش رو نداشتم...

 نگاهد بهم کرد. التماس کردم: بارمان
 کن......  ولش

ستش رو دوباره  بارمان شید... د ضا نفس راحتد ک سلحه ش رو پایین اورد. ر ا
روي زخمش گذاشففت. بارمان دسففتد به سففرش کشففید. سففعد کردم فریاد 
له اي کردم... دندونام رو بهم فشفففار  نا دردآلودمو خفه کنم ولد نتونسففتم و 

شم باز کردم و با شتم. یه لح ه چ رمان رو دیدم دادم... دیگه تحمش درد رو ندا
شد... همه با دوباره  سته  شمام ب ضا زد. چ سلحه محکم پس گردن ر که با ا

 داشت سیاه مد شد. صداي بارمان رو شنیدم:
 ... کمن کن بذارمش توي ون...بیا

 آشناید رو شنیدم: صداي
 مار خوش خط و خاله... گولشو نخور... یه

 بارمان لح ه به لح ه برام ضعیم تر مد شد: صداي
 نمد تونم ازش حرف بکشم... اونم بلوي ترالن... ولد به حرف مد یاد... من

 صداها خاموش شد... دوباره
شت  صداي شنیدم. بارمان دا شین و گفتگوي بارمان با همون مرد رو  موتور ما

 مد گفت:
 ... مطمئند؟
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شین از  صداي ساس کردم ما شنیدم چد گفت. اح ضعیم بود. ن مرد خیلد 
شت از  شمامو باز کردم. بارمان دا ستاد. تمام توانمو بمع کردم و چ حرکت ای
ماشین پیاده مد شد. دستمو باال اوردم و پیشونیم رو لمس کردم. به شدت مد 

 سوخت. خون روي صورتم خشن شده بود. دنیا دور سرم مد چرخید...
 ردم روي صداي بارمان تمرکز کنم. داشت مد گفت:ک سعد

... لوش دادي ولد دارم این پول رو بهت مد دم که بري خودتو گم و گور کند 
 که دیگه هی  وقت چشمم بهت نیفته.

 که مرد شروع به صحمت کردن کرد شناختمش... دانیال بود... گفت: همین
مودم که بیام پیدات کنم و مابرا لوش ندادم... اگه داده بودم این قدر هالو ن من

شدم منو گیر انداخت... فهمید که  رو بهت بگم. همین که دو متر از خونه دور 
توي اون خونه ایم... براي تو که بد نشففد! شففاید این طوري از سففر تقصففیراتت 

 بگذرن...
شین تکیه دادم... ادامه ي گفتگوشون رو نشنیدم... بیهوشد  سرمو شتد ما به پ

که نعمتد بو بده.... همین  جات  عذاب ن که مد تونسفففت منو از این درد و  د 
 خواستم یه بار دیگه خودمو دستش بسخرم بارمان سوار ماشین شد و گفت:

 بهوشد؟
 اي کردم. بارمان ماشینو روشن کرد و گفت: ناله

 مد رسیم... نگران نماش... االن
 سیاهد مد رفت. با صداید ضعیم و لرزون گفتم: چشمام

 ... توام ... مد یاي؟تو



ید...  از یا دور سففرم مد چرخ گاهش کردم... دن بازم ن مه  هاي نی لن  بین پ
ساس  ستم اح ست هاي گرمش رو روي د سیاهد مد رفت... د شمام رو به  چ

 کردم. بین درد و تاریکد لمخندش رو دیدم... گفت:
 باهات مد یام... منم

 یا چیز دیگه... گفتم: دونم درد دستم بود که اشن به چشمم اورد نمد
 ... باید... فرار مد کردي...تو

 روي گونه هاي ورم کرده م ریخت... گفتم: اشکام
 خوام ... اعدامت... کنند... نمد
 دستشو روي دستم بیشتر کرد و گفت: فشار
 نمد خوام این طوري بمینمت... نمد تونم بذارمت برم... منم

ستا صورتم شد... ناخونام رو به از درد توي هم رفت... د شت  م بد اختیار م
 کم دستم فشار دادم و گفتم:

 ... من... برو...برو
 رو به سمت باده برگردوند و گفت: سرش
 نمد شه... نترس... چیزي
 به اطرافش کرد. اخماش توي هم رفت و گفت: نگاهد
 ... عوارضد... پلیس...لعنتد

 استرس نگاهد بهم کرد و گفت: با
 شالت رو بکش روي صورتت... ترالن
 راستم رو به سمت شالم دراز کردم. بارمان گفت: دستم
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 نداره... باید دور بزنیم و راه اومده رو برگردیم... فایده
تنگ کردم... تصاویر برام مات بود... با این حال ردیم ماشین هاید  چشمامو

 رو که بلوي عوارضد صم کشیده بودند تشخیص دادم...
شکد...  نگاهد شکد بودیم... یه ون م سوار همون ون م به دور و برم کردم... 

 یه راننده ي معتاد... یه زن زخمد... صد در صد متوقفمون مد کردند.
ست چپ دردناکمو گرفتم. بریده بریده  صاف ست د ست را ستم... با د ش ن
 گفتم:
 ... شو... بارمان... نگهمون... مد دارند...پیاده

 آهسته گفت: بارمان
 شده... دیر

 دوباره برام مات شد... چشمام سیاهد رفت... سرم پایین افتاد... تصاویر
شد.  دنیا سرم مد چرخید... درد لح ه اي قطع نمد  سیاهد دور  توي همون 

 صداهاید دور و برم مد شنیدم. به خودم نهیب زدم:
 شو... چشماتو باز کن... بارمان... به خاطر بارمان... بلند
هوشففیاري و بیهوشففد دسففت و پا مد زدم... همه ي توانمو بمع کردم و  بین

چشمامو باز کردم... تصاویر سیاه و گنگ بود... چشمامو بارین کرد... بارمان 
 کنارم نمود...

ه شففد... کم کم تصففاویر به درد اومد... ناله اي کردم. انگار قلمم هزار تیک قلمم
واضففح شففدند. بارمان رو دیدم که بیرون و نزدین ماشففین ایسففتاده بود. مامور 

 پلیس دست هاي بارمان رو دستمند زد و گفت:
 چد معلوم مد شه. همه



 با خونسردي گفت: بارمان
بزن به بازپرس راشففدي. بگو رحیمد خیلد زود باید بمینتش... بگو دختر  زنگ

 شه... و یه نفر که باید ازش بازبوید شه...تابین هم باها
باره داشففتم از حال مد رفتم.  خواسففتم حرفد بزنم ... چیزي بگم... ولد دو

له اي  نا بارمان رو گرفت و خواسفففت از اونجا بمرتش...  بازوي  مامور پلیس 
شت و با لمخند بهم  شو روي هم گذا شما شم بارمان بهم افتاد... چ کردم... چ

 گفت:
 رست مد شه... نگران نماش... االن بات امنه...چیز د همه

 به مامور پلیس کرد و گفت: رو
این ماشین احتماال ردیابد چیزي وبود داره... نماید به این زودي پیدامون  روي

 کنند...
ستام مثش وزنه هاي  سعد سمتش دراز کنم ولد د ستمو باال بیارم و به  کردم د

شده بودند... مام سنگین  شوند... بارمان صد کیلوید  ور اونو دنمال خودش ک
 گفت:

 چد تموم شد ترالن... دیگه خطري تهدیدت نمد کنه... همه
توي چشففمم حلقه زد... نماید از من بداش مد کردند... داشففتند کجا  اشففن

شتم از حال مد رفتم...  شت... دوباره دا مد بردنش؟ ... قلمم دیگه تحمش ندا
صورتش کردم... لح ه ب شت لمخند نگاهد به  شد... دا ه لح ه ازم دورتر مد 

 مد زد...
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شیطنت لمخندي زد و  صورتش شمام زل زده بود ... با  رو بلو اورد... توي چ
 گفت:

 رادمان نیستم... اسم من بارمانه... من
 همه با تارین شد... احساس کردم کسد منو تاب مد ده... دوباره
بارمان رو ب*غ*ل کرده بودم و  انگار با نور قرمز بودم...  تاق  هنوز توي اون ا

 اون منو توي ب*غ*لش تاب مد داد...
 رو احساس کردم... صورتم مد سوخت... دردي
دانیال بود که محکم توي صففورتم زده بود... بلوي در انمار... سففرم به  انگار

... عیمد نداشففت... مد چهارچوب در خورده بود... دهنم مزه ي خون مد داد
دونسففتم بعدش بارمان مد یاد و آرومم مد کنه... مد دونم با مهربوي مد گه " 

 " ي؟نمد خواي به عمو دکتر باید که درد مد کنه رو نشون بد
 صدام مد زد: کسد
 ... ترالن...ترالن

 بارمان توي سرم پیچید: صداي
 رسیدي ترالن... دیر
م در نمد اومد... همه با تارین بود... خواسففتم صففداش کنم... صففدا مد

 هیچد نمد دیدم... صداش رو مد شنیدم:
 داري وایستد و اعدام شدن عشقت رو بمیند؟ دوست

 سیاهد ها سقوط کردم... اي کاش براي همیشه بیهوش مد موندم... بمین
***** 



کردم کسففد داره صففورتمو نوازش مد کنه. لمخندي زدم... خجالت  احسففاس
صورتمو نوازش  شت  شم رویا اومده بود توي اتاقو دا شید که بلوي چ نمد ک

 مد کرد؟ این پسر هیچد از مالح ه و خجالت سرش نمد شد...
 آهسته باز کردم و گفتم: چشمامو

 ...دیوونه
ار سفففید اتاق افتاد... روي روي لمم خشففن شففد... چشففمم به در و دیو لمخند

تخت بیمارسففتان خوابیده بودم. صففداهاید از بیرون مد اومد. بهشففون دقیق 
 شدم. صداي معین بود... قلمم توي سینه فرو ریخت...

کردم بغض راه گلوم رو بسففت. اشففن تو چشففمام حلقه زد... معین  احسففاس
 بود... مطمئن بودم...

چیزي مد گفت... با شنیدن صداي پر از زند رو شنیدم با گریه و زاري  صداي
 بغضش مو به تنم راست شد... مامان...

مد کردم نفس کشففیدن برام سففخت شففده. تمام توانمو بمع کردم و  احسففاس
سففعد کردم بلند شففم. همین که آرنج دسففت راسففتم رو تکیه گاه بدنم کردم و 

 خمخودمو باال کشففیدم سففرم گیج رفت و دوباره روي تخت افتادم. دسففت چ
 سوزش خفیفد داشت... یه سرم هم به دست راستم وصش بود.

بار نفس عمیق کشففیدم و خواسففتم دوباره بلند شففم که در باز شففد و یه  چند
صداي بلند  شدن در  سته  صله ي باز و ب شد. در فا ستار با لمخند وارد اتاق  پر

 معین رو شنیدم:
 دو دقیقه طول مد کشه... فقط
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صدا  همین شد  سته  صداید که در ب شد... آب دهنمو قورت دادم و با  هم قطع 
 گرفته گفتم:

 خوام بمینمشون... مد
 سرمم رو بررسد کرد و گفت: پرستار

 به هی  وبه امکانش نیست... االن
 :گفتم
 ... من خوبم... باور کنید... چرا؟

 التماس گفتم: با
 خوام مامانمو بمینم... مد

 با دلسوزي نگاهم کرد و گفت: پرستار
 که دم در وایستادن دستور دارن که کسد رو راه ندن... مامورهاید

 عصمانیت گفتم: با
 آخه... ولد

بعد متوبه شدم... آهد کشیدم... درسته... من قاتش بودم... یادم رفته بود...  و
ها رو  قات و این چیز بازه ي مال ماال ا گذاشففتم. احت مامو روي هم  چشفف

 اشتم...ند
 که پرستار به سمت در رفت گفتم: همین

 هم هست؟ بابام
 به سمتم برگشت و گفت: پرستار

 سه تا خانوم و یه آقاي بوون هستند... فقط



توي سففینه فرو ریخت... پس بابام کجا بود؟ نکنه بالید سففرش اومده  قلمم
باشففه؟! به شففدت اضففطراب داشففتم... مد دونسففتم دل توي دل مامانم هم 

یست... فقط به اندازه ي چند متر با هم فاصله داشتیم و نمد تونستیم همدیگه ن
نه م بیرون مد بهید... دلم براشففو  پر مد نرو بمینیم... قلمم داشفففت از سففی

 کشید... .
بابام کجا بود؟ چرا نیومده بود؟ خدا مد دونست چه قدر دلم مد خواست  پس

ستم اگه اونم اینجا بود ح تما یه راهد براي دیدن من پیدا مد بمینمش... مد دون
 کرد...

شامو سه تا خانوم...یکد  گو شنوم...  صداي خانواده م رو ب تیز کردم تا حداقش 
 که مامانم بود... دو تاي دیگه کد بودند؟ شاید خاله... احتماال ترانه...

 عمیقد کشیدم. باید یه راهد پیدا مد کردم... باید! نفس
 گفت: پرستار

 که مد گد حالت خوبه فکر کنم بتوند بازپرس رو بمیند! حاال
 کردم و گفتم: اخم

 نه... نمد خوام بمینمش... من مد خوام خانواده م رو بمینم... چد؟
ستار شتم و  پر سرگیجه دا صماند بودم...  شد. ع چیزي نگفت و از اتاق خارج 

ساس مد کردم همه باي بدنم کوف شده بود... اح سنگین  ود ته و کمتمام بدنم 
شده. یاد رضا افتادم... کسد که به خاطر مرگش همه ي اینا رو به بون خریده 

 بودم...
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به مامور پلیس گفته بود یه نفر رو باید براي بازبوید بمرن... حتما رضا  بارمان
بازبوید این  بود... پشفففت ون گذاشففته بود و اورده بودش... اي کاش بعد 

 موبود خاين رو دار مد زدند...
ستد بارمان... واي خدا... چرا این کار رو کرده بود؟ چرا منو اورده بود؟ چرا  را

 فرار نکرده بود؟ اگه بابام نتونه براش کاري بکنه چد؟
سد وارد  اون ستم ک شمام رو ب سردرد گرفتم... همین که چ قدر فکر کردم که 

 اتاق شد.
شمامو سته و ریش و موي چ شکد دم  باز کردم. مردي با ابروهاي پیو مرتب م

در ایسففتاده بود. با تعجب نگاهش کردم... بعد دوزاریم افتاد... بازپرس بود! 
ضففربان قلمم باال رفت... وقت بواب پس دادن بود... قمال همه ي فکر و ذکرم 

ه پس دادن هم مد تون بدرگیر فرار کردن بود... به این فکر نکرده بودم که بوا
 ي آینده م... ضربان قلمم باالتر رفت... خیلد سخت باشه... و تعیین کننده

 نزدین تختم ایستاد و گفت: مرد
تابین متاسفم که این موقعیت رو براي بازبوید انتخاب کردم. تربیح  خانوم

سم ولد باید هرچه  سوال ها رو ازتون بخر مد دادم بعد از بهمودي کاملتون این 
یادي برامون  نمونده... من راشفففدي زودتر وارد عمش بشففیم... ظاهرا زمان ز

 هستم...
دوست بابام بود... حتما از بابام خمر داشت. خواستم نیم خیز شم که  راشدي

 یاد سرگیجه هام افتادم. هیجان زده گفتم:
 از بابام خمر دارید؟ مد دونم که با هم دوست بودید! شما

 کرد و گفت: اخمد



 دونستید؟ مد
افتاد... حتما یه مسففئله ي سففري بود... به قیافه ش مد خورد که مایش  دوزاریم

 نماشه در مورد بابام حرف بزنه.
 گفت: راشدي

تونم ازتون بخرسم روزي که با عجله سوار ماشین شدید و به سمت خونه ي  مد
ستید به گوش  خانم تابین... عمه تون... حرکت کردید چه چیزي رو مد خوا

 پدرتون برسونید؟
 قلمم باال رفت. لممو تر کردم و گفتم: ضربان

... ام... چند روز قمش دختري به اسم سایه بهم پیشنهاد کار داده بود. گفته خب
بود که باید ريیسش رو با به با کنم و ماهد چند میلیون بهم پول مد ده. وقتد 
ست و براي همین مطمئن  شکلد نی بهش گفتم که گواهد نامه ندارم گفت که م

طرفد دوسفففت نامزد  ازم که کاري که منو براش در ن ر گرفته خالفه... شفففد
دوسففتم... رادمان رحیمد... رو دیدم و ایشففون بهم گفتن که زیربار نرم. دقیق 
یادم نمد یاد... گفتن که سایه چند روز فرصت داره که کساید که مد خواد رو 

ش سوار ما شاره. اون روزي که  شدیدا تحت ف شدم و به پیدا کنه و خودش  ین 
سففمت خونه ي عمه م رفتم آقاي رحیمد باهام تماس گرفته بودند. گفتن که 
همه چیز رو به بابام بگم... گفتن که براش پاپوش درست کردن... منم ترسیدم 

 و براي دیدن بابام رفتم.
 عمیقد کشیدم و با استرس شدیدي گفتم: نفس
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جاد کرد و... من نمد خواستم سوار ماشین بودم یه موتور برام مزاحمت ای وقتد
سوار  شدم  سیده بودم... مجمور  شتم... تر اون زن رو زیر بگیرم... چاره اي ندا

 ماشین بشم... مد دونم که...
دسففت هاش رو باال اورد و منو به سففکوت دعوت کرد. نفس عمیقد  راشففدي

 دیگه اي کشیدم. قلمم هنوز محکم توي سینه م مد زد. راشدي گفت:
م در مورد این باند بدونم... مسففايش مربوط به تصففادف اولویت ما مد خوا من

نیسففت... بعد از این که از بیمارسففتان مرخص شففدید مد تونیم در این مورد 
 صحمت کنیم.

 عصمانیت گفتم: با
 براي همین مامورها دم در اتاق وایستادن و نمد ذارن خانواده م رو بمینم؟ بدا؟

 گفت: راشدي
 این مورد که شما تصدیق نداشتید و سوار ماشین شدید که شکد نیست! توي

 صداي بلند گفتم: با
 بودم! ترسیده
 گفت: راشدي

شتید و نه به خانواده تون اطالع  چون سایه رو نه با پلیس در میون گذا مابراي 
دادید. چرا به پلیس خمر ندادید؟ همون طور که گفتید توي برخورد اول متوبه 

 که سایه خالف کاره!شدید 
اومد که چه قدر دو دل بودم... این که به بابام بگم یا نگم... چرا نگفتم؟  یادم

ضا باهام حرف زده بود... متقاعدم کرده  یادم اومد... رفته بودم خونه ي آوا... ر
 بود که چیزي به کسد نگم...



 کشیدم و گفتم: آهد
له اي پیش اومد اونو خمر کنم... نامزد دوستم بود... بهم گفت که هر مسئ رضا

اون متقاعدم کرد که چیزي نگم... ولد ظاهرا با این باند همکاري مد کرد... 
 گولم زد...

 گفت: راشدي
خب... تکلیم این قضیه بعدا مشخص مد شه... در ن ر مد گیریم که  بسیار

شما رو وارد باند کرد... چرا بر سایه  ستید و  تش اي قچیزي از این باند نمد دون
 ناوسروان راشدي باهاشون همکاري کردید؟

سینه فرو  یاد شیطونش افتادم... قلمم توي  شم هاي  ست بارمان و چ حرکت د
 ریخت... یادم اومد بهم گفته بود:

یه مجرمد... نذار محکوم شففد... تا باید که مد توند سففیاسففت به خرج  تو
شات و تیز کن... هرچد مد  شنوي و پیش خودت بده... فیلم بازي کن... گو

ستد به  ش ضمط کن... روزي که توي اتاق بازبوید و بلوي بازپرس ن ثمت و 
 حرف من مد رسد....

 این روزها رو دیده بود... به چشم هاي بازپرس راشدي نگاه کردم. گفتم: اون
برادرتون متاسفففم... خدا بیامرزتشففون... من واقعا متاسفففم... من... من  بابت

ستم ماموریت چیه... مجمورم کردند... بهم گفتند اگه کاري رو  صال نمد دون ا
 که بهم مد گن انجام ندن منو مد فرستن...

مد  مکثد یادم او یال هنوز آزارم مد داد...  هاي دان ید هد خاطره ي ت کردم... 
 بود بره تا بتونه قاچاقد از مرز خارج شه... آهد کشدیم و گفتم: بارمان گذاشته
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 کردند... تا وقتد رحیم شلین نکرده بود نمد دونستم مابرا چیه... تهدیدم
صففورت راشففدي نگاه کردم. اخم کرده بود ولد مسففلط به ن ر مد رسففید.  به

به  هناراحت شدم... حتما خیلد سخت بود که در مورد قتش برادرش از کسد ک
قاتش کمن کرده بود سوال بخرسه... کسد که ماشین رو مد روند... سخت بود 

م کار نخونسففردي خودش رو حفظ کنه... بیشففتر از هر زمان دیگه اي بابت ای
با این عذاب  ته بودم  عذاب وبدان داشففتم... برام عجیب بود چطور تونسفف

 وبدان زندگد کنم...
دانیال بهم گفته بود رو بهشففون کردم بهتر توضففیح بدم. هرچیزي که  سففعد

گفتم... مابراي ماشففین رو... این که بارمان در مورد دوربین و سففرعت باالي 
صففد و بیسففت بهم گفت... و این که چطور این نقشففه رو عملد کردم و بعد 

 رحیم یه گلوله توي داشمورد خالد کرد...
 از این که سکوت کردم راشدي گفت: بعد
 ونید؟مورد باند چد مد د در

موندم... یه حسففد بهم مد گفت که نماید همه ي مابرا رو توي این  سففاکت
شون بذارم... یه  شتم همه چیز رو در اختیار ست ندا شرح بدم... دو موقعیت 
حسد وسوسه م مد کرد که اول مطمئن بشم که از همه چیز تمرعه مد شم بعد 

ند کارها مد کرد که خالف  کاري بود  خب این  بدم...  عات  باج مد اطال  ...
شه که مثش یه  شم این با شته با سیدم که تنها راهد که دا گرفتند... و من مد تر

 خالف کار واقعد عمش کنم... من از زندان رفتن مد ترسیدم...
 کشیدم و گفتم: آهد
 باید بابام رو بمینم... من



 چاشند لحن بدي راشدي شد: ناشکیماید
 تابین ما وقت زیادي نداریم. خانوم

 :تمگف
که فرار نه قاتلم  یه  نا من  مانم ای ما خانواده م رو بمینم... از ن ر  ید  با ... من 

 کردم... مطمئنا ناراحت و عصمین... خواهش مد کنم...
 چند ثانیه خیره بهم نگاه کرد و گفت: راشدي
تون تا حدودي در بریان هستن... دوستتون بهشون گفتند که چند روز  خانواده

سایه تهدیدتون کرد... برادرتون هم دید که خیلد  قمش از تصادف کسد به اسم 
سففراسففیمه و آشفففته خونه رو ترک کردید... تالش کردند تا با نامزد دوسففتتون 

ش ردي از نتونسففتتماس بگیرن ولد ظاهرا دیگه کسففد از اون تاریخ به بعد 
صحمت کردند...  پیدا کنه... خانوم تابین... خانواده تون با خانواده ي مقتول 
شما  سعد مد کنیم  شه... ما  شما حش مد  سئله ي  منطقد به ن ر مد یان... م

 رو کمن کنیم... شما هم سعد کنید ما رو کمن کنید...
هم این بمالت یه کم دلم گرم شففد. نفس راحتد کشففیدم. انگار راشففدي  با

 فهمید که یه کم نرم شدم. گفت:
 مورد بارمان رحیمد چد مد تونید به ما بگید؟ در

شتم که  نفس سید که خیلد چیزها دا شد... از آدمد مد پر سینه م حمس  توي 
قدر ذهنم از  نداشففتم... اون  حال چیزي هم براي گفتن  ازش بگم و در عین 
بارمان پر شده بود که دیگه چیزي براي گفتن به ن رم نمد رسید... آهد کشیدم 

 و گفتم:
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 دونم دقیقا چد باید بگم... نمد
 رد... گفت:دوباره اخم ک راشدي

سئول چه کاري بود... و این که فکر مد کنید چه قدر به  مثش این که توي باند م
 ريیس باند نزدین بود...

 :گفتم
 ... متوبه شدم... خب... راستش...بله

مان برام آسففون نمود... مد  نمد بار هش کرده بودم... حرف زدن از  دونم چرا 
سیدم که دیگرون متوبه عالقه اي که به شن... قمش از این در مورد تر ش دارم ب

شون دادن عالقه م بد پروا بودم ولد دنیاي واقعد با دنیاي عجیمد که چند ماه  ن
 گرفتارش شده بودم فرق داشت...

 عمیقد کشیدم و گفتم: نفس
یکد از کسفففاید بود که توي گروه ما بود... خانواده ش رو تهدید کرده  بارمان

 ه بود باهاشون همکاري کنه...بودند و براي همین حاضر شد
 دست به سینه زد... دور تخت چرخید و گفت: راشدي

 قدر بهشون وفادار بود؟ ماموریت هاش چد بود؟ چه
پیدا کرده بودم... اي کاش در مورد خودم سففوال مد پرسففید... مد  اسففترس

 ترسیدم چیزي بگم که بارمان رو بیشتر توي دردسر بندازه... گفتم:
ند  خب نا فکر کن که او کاري کرد  مدت  مام  یه... ت به ن ر من آدم زرنگ  ...

طرفشونه ولد در واقع نمود... من ندیدم که بهش ماموریتد بدن... بیشتر وظیفه 
 ي کنترل ماموریت ها رو بهش مد دادن...



از به زبون اوردن کلم ي ريیس طفره مد رفتم. مد دونسففتم همین یه  داشففتم
 مان رو حسابد توي دردسر بندازه. ادامه دادم:کلمه مد تونه بار

شهرک آپادانا رو اون  مثال شین و مابراي دوربین نزدین  ایده ي تند رفتن با ما
ضاي باند خیلد  بهم گفت. در آخرم کمکم کرد که فرار کنم... آدم خوبیه... اع

 بال سرش اوردن ولد حاضر نشد خالصانه براشون کار کنه.
 چخم ایستاد و گفت:این بار طرف  راشدي

در مورد این که این آدم خوب چرا حاضففر نیسفففت با ما همکاري کنه  ن ري
 داري؟

 کردم و گفتم: اخم
 چیه؟ من ورتون

 گفت: راشدي
نیست صحمت کنه... شرط و شروط گذاشته. امیدوار بودیم شما بتونید  حاضر

 به ما کمن کنید.
 زده گفتم: هیجان

شته  شرطد؟ وکیش مد خواد؟ چه خب فکر کنم این حق رو از لحاظ قانوند دا
 باشه...
 لمخند کمرنگد زد و گفت: راشدي

... وکیش نمد خواد... زرنگ تر از این حرف هاست... سه تا شرط گذاشته... نه
باز کنیم...  عین بمله هاید که گفته رو تکرار مد کنم... این که دسففتش رو 
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عه کنیم...  یدا کنیم و تمر عه برادرش رو پ مات تمر ها یه ي ات خودش رو از کل
 کنیم... .

 اختیار لمخندي زدم. راشدي با تعجب گفت: بد
 خنده داري گفتم؟ چیز

 رو بمع و بور کردم و گفتم: لمخندم
جب مد کردم... راسففتش همین انت ار رو ازش نه گه غیر از این بود تع ... ا

عاتد داره که به داشففتم. خب چرا این کار رو نمد کنید؟ مطمئن باشففید اطال
 دردتون مد خوره. به ن رم مد ارزه...

 گفت: راشدي
 از شرط هاید که ایشون گذاشته قابش ابرا نیست. یکد
ند تمريه ش  اخم که نمد تون نا من ورشففون این بود  کردم... یعند چد؟ مطمئ

 کنند. لممو گزیدم... دستامو مشت کردم. گفتم:
من ورتون به شرط اولش نیست! این که دستاش رو باز کنید! راستش...  مسلما

شففاید حرفد که مد زنم عجیب باشففه... ولد... ريیس گروه ما اسففمش دانیال 
بود... بابام مد شففناسففدش... فکر کنم شففما هم در موردش بدونید... رادمان 

 رده بود.برحیمد یه یادداشت براي دخترتون نوشته بود که توش از دانیال اسم 
 سر تکون داد و گفت: راشدي
 ... مد شناسمش...درسته
 :گفتم

شمیه ريیس فکر مد کنه  اون ضاي باند فکر مد کنند که بارمان  مد گفت که اع
و عمش مد کنه. خودش مد گفت که احتمالش هست که بارمان بتونه یه سري 



رم ند داره به ن از کارهاي ريیس رو پیش بیند کنه... به بز اطالعاتد که از با
م کنید. نمد دون دامد تونید از این موضففوع هم اسففتفاده کنید تا ريیس رو پی

 چیزي که مد گم چه قدر ممکنه درست باشه...
 گفت: راشدي
شش شخص داره. یه  ک سري تعریم هاي م خالف کارها به کارهاي خالف یه 

مامور پلیس بعد چند سال مد تونه انگیزه ي آدم ها رو از کار خالف تشخیص 
بده... احسففاسففات مختلم مثش طمع... انتقام... حرک... خیلد از خالف 
ساند دارن... با ست کم الگوي رفتاري یک  کارها مثش هم عمش مد کنند... یا د
ست و ممکنه یا نه ولد  شما در ضاوت کنم که حرف  این اطالعات نمد تونم ق
ستم که بتونم در  شه ي ذهنم نگهش مد دارم. المته من در بایگاهد نی به یه گو
 مورد شرط سوم بارمان تصمیم بگیرم... من ور من بیشتر به شرط دومش بود...

 تم:از تعجب چهار تا شد. با صداي بلندي تند تند گف چشمام
رادمان... به خاطر قتلیه که مرتکب شده؟ ولد رادمان کسد رو نکشته...  چد؟

باور کنید پسففر خوبیه... این یکد رو بدي مد گم... اگه بخوام به خوب بودن 
یه نفر اعتراف کنم اون کسد بز رادمان نیست. اون دخترتون رو نجات داد! اگه 

نده نمد ید خودتون ز مان نمود دخترتون و شفففا ند راد مابراي یدمو عد از  . ب
دخترتون براي این که مجازاتش کنند معتادش کردند... شکنجه کردنش... ولد 
با وبود اون همه بدبختد و ضففعم ترک کرد. بعد براي ماموریت بردنش پیش 
ما  به  یت رو خراب کرده.. اون بود که  باره مامور ريیس... ظاهرا اونجا هم دو
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ه به اندازه ي رادمان الیق این که تمري یچکسنید هخمر داد که فرار کنیم... باور ک
 بشه نیست.

 دستاش رو باال اورد و گفت: راشدي
شید خانوم... من ور من این نمود... من چیزي که مد گید رو قمول  لطفا آروم با

دارم. به خاطر مابراي دخترم همیشففه یه حس احترام بهش داشففتم... رادمان 
تمريه ش کنیم... ما هم مثش شففما فکر مد  هی  وقت محکوم نشففد که بخوایم

 کنیم قاتش شهرام رادمان نمود.
 تعجب گفتم: با

 ولد... چطور؟ بدي؟
 گفت: راشدي

از کشففم بنازه همسففایه ي رو به روید آقاي رحیمد به پلیس زنگ زد و  قمش
شون فکر  شدند... ای شکوک وارد خونه  گزارش داد که ظاهرا چند نفر به طور م

یا نمودن آقاي رحیمد هنوز در کرده بودن د که دزدن... براي همین مجرم بودن 
براي آقاي  نهحال بررسففیه... ما هم شففواهدي به دسففت اوردیم که ثابت مد ک

 رحیمد پاپوش درست کردند...
 تعجب گفتم: با

 حتما پیداش نکردید که نمد تونید شرط دوم رو ابرا کنید... خب... پس
 ت و گفت:سرشو پایین انداخ راشدي
 کردیم... پیش ماست. پیداش

دفعه از شففدت هیجان از بام بلند شففدم. سففرم گیج رفت و به زور تونسففتم  یه
 تعادلم رو در حالت نشسته حفظ کنم. راشدي سریع گفت:



 تابین! لطفا رعایت کنید. خانوم
 به سرم کشیدم. چشمام یه کم سیاهد رفت. توبهد نکردم و گفتم: دستد

مه چیز رو  چرا ید ه یدا کرد مه برادرش رو پ که بفه ید؟ همین  مان نگفت بار به 
 بهتون مد گه.

 لمخندي زد و گفت: راشدي
 ... باورش نشد... گفت که باید برادرش رو بیاریم تا بمینه.گفتیم
 :گفتم
 بمرید تا بمینه! خب

فقط نگاهم کرد... احسففاس کردم دیگه خیلد دارم پررو بازي در مد  راشففدي
شده بودم در  شدم... تازه موفق  شیمون  شم ولد پ ستم دوباره دراز بک یارم. خوا
ضعیت  شتم به همین زودي ها به و صمیم ندا شینم. ت ین عملیات انتحاري! ب

 قملد برگردم. راشدي گفت:
ضعیت ش و ست... ای سمد آقاي رحیمد خوب نی ستري ب ون توي بیمارستان ب
 هستند...

 ناراحتد گفتم: با
 شده؟ حالش خوبه؟ چطور پیداش کردید؟ چد

 بدي تر از قمش شد و گفت: راشدي
 اینجا اومدم که از شما سوال بخرسم نه شما از من! من

 با این حرف چید. ساکت شدم. گفت: نوکمو
 مورد این باند چد مد دونید؟ هنوز به این سوالم بواب ندادید! در
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سالمم مچاله کردم.  آهد ست  سرمو پایین انداختم. مالفه رو با د شیدم...  ک
مابراي من به احتمال زیاد به خیر و خوشففد تموم مد شففد. بابا مد تونسففت 

 دثابت کنه که توي وضففعیت بدي قرار داشففتم. خانواده ي مقتول هم که منطق
دم... ب هشففونبودند... خود بازپرس گفته بود... پس الزم نمود من اطالعاتد ب

شد تخفیم بگیره  شاید باعث مد  شون مد داد  اگه این اطالعات رو بارمان به
 ... پس بهتر بود من دهنم رو بمندم و هیچد نگم!

 باال انداختم و گفتم: شونه
آقاي رحیمد بخرسففید. اون چیز درسففتد نمد دونم... این رو باید از خود  من

 همه چد رو مد دونه...
دفعه یه فکري به ذهنم رسید. سعد کردم هیجان زده و مشتاق به ن ر نرسم.  یه

 گفتم:
بخواید مد تونم کمکتون کنم... مد تونم با آقاي رحیمد صففحمت کنم و  اگه

 متقاعدش کنم که باهاتون همکاري کنه!
ر وارد شففده. توبهد نکردم. احسففاس کردم اتاق باز شففد. فکر کردم پرسففتا در

شدي دنمالم  سم کد بازپرس را سید که بخر ستاد. به فکرم ر سد کنار تختم ای ک
 مد یاد. سرمو چرخوندم و ...

 دفعه از با پریدم و داد زدم: یه
 !بابا

اون چشففم هاي آبیش با محمت بهم نگاه کرد. دسففتد به پیشففونیم کشففید و  با
 گفت:
 ...ترالن



ستامو  صداش ضد که نمد دونم از کد توي گلوم بود ترکید. د مد لرزید... بغ
از هم باز کردم و ب*غ*لش کردم... محکم فشارش دادم... بینیم رو از عطرش 

 پر کرد... عطر پدر... عطر حمایت... محمت...
هام روي کت خاکستریش ریخت. نمد تونستم هیچد بگم... الل شده  اشن

بودم... چشمامو روي هم گذاشتم... مد خواستم براي همیشه تو آ*غ*و*شش 
 بمونم...

 به موهام کشید... پیشونیمو ب*و*سید و گفت: دستد
 این همه وقت... نزدین پنج ماه... بعد
و لمخندي زد که مد تونستم سایه از خودش بدا کرد. به چشمام نگاه کرد  منو

ي غم رو پشتش بمینم... منم از بین اشن هام و گریه اي که نفسم رو بند اورده 
 بود بهش لمخند زدم... آهسته گفتم:

 مامان کو؟ پس
 دستمو فشار داد و گفت: بابا

 گفت بهتره همه با هم وارد اتاقت نشیم... دکتر
و به صففورتش نگاه کردم... امکان ب*و*سففید... اشففکامو پاک کردم  دسففتمو

ته بود  یادم رف یا من  یات صففورتش رو فراموش کنم... ولد...  نداشفففت بزي
 صورت بابا دقیقا چه شکلد بود یا واقعا شکسته شده بود...

 گفتم: آهسته
 ...بمخشید
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بلند کرد... مکثد کرد و لماش رو بهم فشففار داد... موبد از گرما و  سففرشففو
 اطمینان به قلمم سرازیر شده بود... انت ارم به پایان رسیده بود...

 تونستم من م تر نفس بکشم... به خودم مسلط شده بودم. بابا گفت: مد
 فرار کردي؟ چرا

 پایین انداختم. شرم زده گفتم: سرمو
 ...ترسیدم

 دستمو فشار داد. سرمو بلند کردم. گفت: دوباره
بهت نگفته بودم پاي کاري که کردي وایستا؟ فرار کردن هیچد رو درست  مگه

نمد کنه. فقط باعث مد شفففه روزي که برگردي همه چد بدتر از قمش شفففده 
 باشه...
سففرمو پایین انداختم. با دسففت چخم داشففتم مالفه رو مچاله مد کردم.  دوباره
 گفتم:

 راشدي مد گفت خانواده ي اون خانوم منطقد به ن ر مد رسن... بازپرس
 سر تکون داد و گفت: بابا
دونسففتن که یه موتور برات مزاحمت ایجاد کرد... براشففون گفتیم توي چه  مد

شففرایطد خونه رو ترک کردي... مد دونن که چند ماه گرفتار شفففدي... اونم 
سته بابا...  شون چیزي از گرفتار چه باندي... در منطقد ان... المته منطقد بودن

شکالت صمر نکردي تا م شون کم نمد کنه. چرا  صه دار بودن ؟ رو حش کند تغ
 من فکر نمد کردم اهش شونه خالد کردن باشد...

 زدم... سري تکون دادم و گفتم: پوزخندي



تا وقتد توي خونه و پیش مامان و باباشه خیلد چیزها در مورد خودش فکر  آدم
مد کنه. وقتد توي شففرایط نابور قرار مد گیره مشففخص مد شففه چند مرده 
حالبه... آدم یه سري چیزها رو با توي خونه نشستن و داستان خوندن یاد نمد 

 گیره.
بینمون برقرار شد. نگاه دقیق بابا رو روي صورتم احساس مد کردم. به  سکوت

 نتقش مد شد رو دوستدستاش زل زده بودم... گرماید که از دستش به دستم م
 داشتم... مد پرستیدم...

 رو ب*و*سید و گفت: پشیونیم
سالم  خدا شتم... به ن رم هنوز قوي و  شکر... انت ار از این بدترهاش رو دا رو 

 مد یاي...
 ... به دست چخم اشاره کردم و گفتم:خندیدم

 سالم؟
ید ند مد... خ نده ش هم پر از درد مد او به ن رم خ مه چیز ... حتد  گار ه ان

 برایش با درد آمیخته شده بود.
 :گفتم

 اوردم کسد رو داشتم که مراقمم باشه. شانس
 تعجب پرسید: با

 کد؟
لح ه بین گفتن و نگفتن موندم... ولد... یه روزگاري بارمان ازم محاف ت  یه

 کرد... امروز نوبت من بود که این کار رو براش بکنم. گفتم:
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 .رحیمد...  بارمان
تند از بابا دزدیدم و سففرمو پایین انداختم. ضففربان قلمم باال رفته بود.  نگاهمو

اکثر پدرهاي ایراند طوري بودند که نمد شفد توي چشفماشفون زل زد و گفت 
 من به فالند عالقه دارم... باباي من هم بزو همون دسته ي اکثریت بود...

ستم همین یه بمله سریع شه ي ذهن  بحث رو عوض کردم... مد دون م یه گو
 بابا مد مونه. گفتم:

 چه طوریه؟ امکانش هست که تمريه بشم؟ وضعیتم
مکثد کرد... به موهاي سفففیدش نگاه کردم... هی  وقت سفففیدي موهاش  بابا

سه... به قول آوا خوش تیپ ترش مد کرد ولد  شد که پیر به ن ر بر باعث نمد 
ر از سففنش به ن ر مد با وبود چین و چروک هاي بدید توي صففورتش پیرت

 رسید.
 :گفت

خانواده ي مقتول... شرایط خاصد که توش بودي... اگه شانس بیاري  رضایت
 و بتوند به پلیس کمن هم بکند... آره بابا... تمريه مد شد.

 بد رمقد زد. ادامه داد: لمخند
 مد خواي بهشون کمن کند. شنیدم

که نمد شفففد بهش  نفس یه موضففوعد بود  مان  بار گار  یدم. ان عمیقد کشفف
ستم یه بمله بگم... به طرز احمقانه اي مونده بودم که باید  نخرداخت. مد خوا
بمله م رو بارمان شففروع کنم یا با آقاي رحیمد... بعد یه دقیقه دسففت دسففت 

 کردن گفتم:



... تو این چند وقتد فکر مد کنند کار این باند مواد مخدره... ولد نیسففت همه
که اونجا بودیم هی  نشونه اي از این که این چیزها به مواد مخدر ربط داره پیدا 
نکردیم... تنها کسفد که مد تونه در این زمینه کمکتون کنه رحیمیه... فکر کنم 
بتونم راضیش کنم که با پلیس همکاري کنه... المته به شرط این که بدونم واقعا 

 ه یا نه...برادرش بیمارستان
 لمخندي زد و گفت: بابا
 بابا... بیمارستانه... آره

 راحتد کشیدم. خواستم از حال و احوالش بخرسم که بابا پرسید: نفس
 این بال رو سرت اورده؟ کد

 ... به سمن خود بابا... دردناک... گفتم:خندیدم
 نمد شه... باورت
ست سته براش از هرچیزي که به ذهنم مد د شک سید گفتم... از این که  و پا  ر

یت واقعد دانیال چد بود... از این که چه چیزهاید بهم گفته بود... این که  هو
ضا واقعا کد بود... و این که به خاطر  ست فرار کنه... از این که ر چرا مد خوا

 حرف دانیال ماشین رو توي دره انداختم...
م صحمت کنم که موبایش در مورد این که چطور بارمان منو پیدا کرد ه خواستم

بابا زنگ زد. سففکوت کردم. امیدوار بودم که مامان پشففت خط باشففه و بگه که 
 مد خواد براي دیدنم بیاد ولد بابا تماس رو قطع کرد و گفت:

 ترالن... باید بریم دیدن رحیمد. وقتشه
****** 

http://www.roman4u.ir/


شه اي  توي شی ستاده بودم. رو به رومون  بود  م*س*تطیلدیه اتاق کنار بابا وای
ست ما رو بمینه. یه  ستیم بارمان رو بمینیم و بارمان نمد تون شتش مد تون که از پ
میز توي اتاق بود که روش یه کامخیوتر بود و دو مرد پشففت کامخیوتر نشففسففته 

 بودند... ولد نگاه من به از شیشه به اتاق رو به روم دوخته شده بود.
بارمان روي صففندلد نشففسففته بود. به  طرف اتاق دوربین گذاشففته بودند... دو

دسففتاش دسففتمند زده بودند. دسففتاش رو روي میز گذاشففته بود و بهم گره کرده 
بود. پاش رو با حالتد عصففمد تکون مد داد... مدام دسففت به صففورتش مد 

هنوز  دکشید... لماس آبد رنگد پوشیده بود و صورتش اصالح نشده بود... ول
مدل با اون  مان من بود...  نامفهومش... و  بار موهاي عجیمش... خال کوبد 

 من مد دونستم پشت اون ظاهر ناآروم یه دنیا سیاست خوابیده...
 با تعجب گفت: بابا
 مقدار غیر طمیعد به ن ر مد رسه. یه

 من ورش شدم. آهسته گفتم: متوبه
 ... مسلما بهش هرويین نمد دن!معتاده

ال ابراز تاسفم بود... احسفاس مد زیرلب چیزي گفت که نفهمیدم. احتما بابا
سلط تر از رادمان به ن ر مد  شد چیزي زده بودند. م کردم که به بارمان آرام بخ
رسید... یه دفعه یاد ترک کردن رادمان افتادم... چه بالهاید که این باند سرمون 

 نیورده بودند... .
اد. دو تا تاتاق بازبوید باز شد. چشمم به بازپرس راشدي توي لماس فرم اف در

پوشففه دسففتش بود. پوشففه ها رو روي میز گذاشففت. روي صففندلد رو به روي 



بارمان نشست. پوشه ي آبد رو باز کرد. راشدي به پشتد صندلیش تکیه داد و 
 گفت:
صرافد  بارمان شجوي ان سوم... دان ساله... فرزند  شیش  ست و  رحیمد... بی

 ت دانشجوییت بود؟پزشکد دانشگاه ب ...   ... این عکسیه که روي کار
رو از توي پوشه در اورد و نشون بارمان داد. بارمان بدون این که عکس  عکسد

 رو نگاه کنه با بد حوصلگد گفت:
 ...آره

رو دوباره توي هم گره کرد... چند ثانیه بعد دست توي موهاش کرد...  دستاش
 احساس کردم دستاش مد لرزه... راشدي گفت:

...   و یکد از سففهام دارهاي کارخونه ي ب...   ِا.  مدیرعامش شففرکت ب پدرت
ضر  ست مد گم؟ خونه تون در حال حا ست... در سته  ش مادرت کارمند بازن

و نیم سففال  16.58خیابون خوارزمه... معدل آخرین نیم سففال تحصففیلیت 
ساب بیاد...  17.95قملش   دمِا که فکر کنم براي پزشکد یه معدل عالد به ح

یش ها و سمینارها شرکت مد کردي... مد دوند بارمان... گفتن توي اکثر هما
که هر  مه ي اون چیزهاید رو مد بینم  گاه مد کنم ه ته ت ن گذشفف به  وقتد 
بووند آرزوش رو داره... بارمان چند سففال پیش رو یه پسففر باهوش و خوش 

ر باید یه پسفف نقیافه از خانواده اي ثروتمند مد بینم... متوبه نمد شففم چرا اال
به  معتاد باندهاي مواد مخدر رو  با یکد از قدیمد ترین  به برم همکاري  که 

سحري ِا. چرا برامون  سد که تنها م نون پرونده ي غزل  شه... ک سته با ش روم ن
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سر بارماند که رتمه ي  سرمایه ي  73نمد گد  سد که  کنکور بود چد اومد؟ ک
 شد؟ تمدیشاین ممکلت بود؟ چد شد که به این بارمان 

محکم توي سینه مد زد... دهنم خشن شده بود... تنها م نون پرونده ي  قلمم
 غزل سحري؟!!

 سرشو بلند کرد. با لحند طلب کار گفت: بارمان
تونم بخرسففم توي این مملکت چرا براي سففرمایه هاتون کار نیسففت؟ براي  مد

کار پیدا نمد شه... چرا آقاي سهام دار و مدیرعامش بواب  73کسد با رتمه ي 
سربچه هاش رو با پس گردند مد ده؟ و چرا باید پیدا  شیطنت هاي طمیعد پ

 نمد شه که از این آقا بشه بهش شکایت کرد؟
 سکوت کرد... بارمان گفت: آهد کشید و بازپرس

شه؟ من دیگه هی  وقت نمد بمینید شد و رفت... مرد... با ... اون بارمان تموم 
تونم اون آدم به ظاهر خوشمخت باشم... مهم نیست که این همه ي اون چیزیه 
ست که آخرش  ست... برام مهم نی که مد خوام... مهم اینه که دیگه امکانش نی

رو خط  خوشففمختداز خونه رفتم دور زندگد و  چد مد شففه... اون روزي که
ضرم  شد... تنها چیزي که به خاطرش حا شیدم. همه چد همون موقع تموم  ک
صحمت کنم برادرمه... پس به باي این که یه  شینم و باهاتون  شت این میز ب پ
پوشه بلوي من بذارید و یه سري اتفاقات مرده و پوسیده رو بررسد کنید برید 

 ردید.دنمال برادرم بگ
 پوشه رو بست و گفت: راشدي
پیش ماسففت... کار این باند چیه؟ گفتد بودي که مواد مخدر نیسففت!  برادرت

 پس چیه؟



 گفت: بارمان
که توي صففورت  برادرم قت  جات داد... فکر کنم هر و بون دخترتون رو ن

یاد... بونش توي  ید صففورت برادرم پیش چشففمتون ب گاه مد کن دخترتون ن
 فکر کنید که توي توانتون بوده ولد نتونستید زنده نگهش دارید.خطره. به این 

 اختیار لمخند زدم. تو دلم گفتم: بد
 باي این که بازپرس مخ بارمانو به کار بگیره بارمان داره این کارو مد کنه. به

 بد توبه به حرف بارمان گفت: راشدي
سند درستد هم  سه شاید منمع و  شرط براي اطالعاتد که  شه زیتا  اده براش نما

بارمان. قول مد دم اگه قرار باشففه فقط یکد از شففرط هات عملد بشففه شففرط 
 دومت باشه.

 به در اشاره کرد و گفت: بارمان
 بفرمايید دنمالش بگردید! پس

 گفت: راشدي
 پیش ماست... متاسفانه توي بیمارستان بستري. برادرت
 سرباش با به با شد. یه دفعه به سمت بازپرس خم شد و گفت: بارمان

 ست؟ زنده
 گفت: راشدي

 باي آدم هاي زنده ست! بیمارستان
 سر تکون داد و گفت: بارمان
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... پس هر وقت رادمان رو دیدم... حکم مهر و موم شده ي تمريه ي خودم باشه
 و رادمان رو دیدم باهاتون همکاري مد کنم.

 خونسردي گفت:با  راشدي
 مورد خانوم سحري بگو. چرا براي دیدنش رفته بودید؟ در

 گفت: بارمان
ستش سه تاش رو هم خراب  را شت... هر  سه تا ماموریت دا برادر من در کش 

کرد تا بون آدم هاي بد گ*ن*ا*ه رو نجات بده. وعده وعیدهاي خوبد هم 
ونید رین کاري که مد تبهش داده بودن. فکر کنم اگه ازش تقدیر نمد کنید کمت

 بکنید اینه که پیداش کنید.
 به بارمان زل زد... بعد از یه دقیقه سکوت گفت: راشدي

کردن هرويین باید سخت باشه... اونم روز پنجم... با اون دوز آرام بخشد  ترک
هم که بهت زدن فکر کنم یه کم گیج باشد. با این حال خوب بلدي ما رو بازي 
بدي. این وقت تلم کردنات مد تونه به حسففاب زمان خریدن براي باندي که 

 باهاشون همکاري کردي تموم بشه.
 گفت: بارمان
سد براي زندگد نرمال ندارم. حتد یه  بذارید شان چیزي رو رک بگم! من هی  

اگه از همه چد تمريه بشففم مردم تا آخر به چشففم یه معتاد خالف کار آدم کش 
نگاهم مد کنند. تنها دلیلد که باعث شده حاضر شم این با بیام و همین قدرم 

تا  برادرم.... دمصففحمت کنم همون دلیلیه که به خاطرش زندگد خوبمو فدا کر
 وقتد به چشم خودم نمینمش بهتون هیچد نمد گم... .

 از باش بلند شد. بابا گفت: راشدي



 .سرسخته
 باال انداختم و گفتم: شونه
 فقط برادرش رو نشونش بدید... باور کنید بعدش هر کاري بگید مد کنه. باید
ومد. اخم چیزي نگفت. راشدي از اتاق بازبوید خارج شد. به سمت ما ا بابا

 کرده بود. پوفد کرد و گفت:
 اون موردهاید ِا که هر بازپرسد آرزو مد کنه به تورش نخوره! از

 بهم کرد و گفت: نگاهد
 همه چیز به تو بستگد داره... . فعال
 تکون دادم و گفتم: سر
 تالشمو مد کنم... ولد اگه برادرش توي بیمارستانه... . من

 و گفت: به چشمام نگاه کرد راشدي
 توي کماست... . برادرش

ستم  قلمم سینه فرو ریخت... دهنم باز موند... نه حرف هاید که مد خوا توي 
شم... با ناباوري  ستم بک شد و نه آهد که مد خوا بزنم هی  وقت ازش خارج ن

 به بازپرس نگاه کردم. ادامه داد:
هفتاد درصد... ریه هاش دیگه کار نمد کنند... دکترها مجمور شدن  سوختگد

با دارو بمرنش توي کما... خیلد دوسففت داشففتم آدمد که بون دخترمو نجات 
داد از نزدین بمینم... دستشو فشار بدم... بهش بگم که چه قدر بهش احساس 

... مد کنمدین مد کنم... چه قدر ممنونشم... و این که هرکاري که بتونم براش 
مان پیش  قت دخترمو مد بینم چهره ي راد گه... هر و برادرش راسفففت مد 
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چشففمم مد یاد... خدا مد دونه چه قدر دنمالش گشففتم... دعا کردم که زنده 
باشففه... دعا کردم زنده بذارنش... براي منم سففخته بمینم وقتد پیداش کردم که 

شه با عذ ایندیگه هیچکس هی  کاري نمد تونه براش بکنه...  اب وبدان همی
منه... این که هی  کاري نتونسففتم براش بکنم... اگه بهش اهمیت مد دي... 

 دعا کن که بیشتر از این با این درد و عذاب توي این دنیا نمونه... .
مو به دیوار دادم... سففرمو پایین انداختم... بغضففم ترکید... اشففکام روي  تکیه

 رادمان... خداي من... . مانتوم ریخت... باورم نمد شد...
چشففم هاي مهربون و آبیش افتادم... آرامشففد داشفففت... لحن مودب و  یاد

شه فکر  شنگ و مهربون بود... همی شته ها ق صورتش که مثش فر محترمش... 
مد کردم گرفتار و اسففیر شففدن سففخته... اون روز فهمیدم آزاد موندن و شففاهد 

 رفتن دیگرون بودن چه قدر سخت تره... .
اومد منو از دسفت دانیال نجات داد... فرشفته ي نجاتم شفد... با صفداي  ادمی

 بمش با چه محمتد بهم پیشنهاد ر*ق*ک داده بود... .
ندادم که کد بلوم وایسففتاده و  بغض داشفففت خفه م مد کرد. دیگه اهمیتد 

کجام... متاثر بودم... براي از دسففت دادنش... براي دیگه ندیدنش... براي این 
سه سهم آدم هاید مثش من که  شه رفتن و ترک کردنه... و  م آدم هاي خوب همی

 موندن و عذاب کشیدن... .
مه چیز داشفففت و هیچد  و مان ه که راد بت این  با تاثر بودم  خیلد بیشففتر م

ست مد داد...  شتر از د شتن تالش مد کرد بی شتر براي دا شت... هرچد بی ندا
 آرمان... مادرش... بارمان... .



یه نفر پیش آدم اسطوره اي از زیماید باشه و با سوختگد و نابودي  سخته خیلد
 عمرش تموم شه... .

دونسففتم هنوز پیش ماسفففت... توي کما بود... زنده بود و نمود... این که  مد
 بدونم هی  کاري نمد تونم براش بکنم دیوونه م مد کرد... .

... کسففد که مردي فکر مد کردم که پشفففت سففرم توي اتاق بازبوید بود به
شماش  سوسه رو توي چ شیطنت رو توي خنده هاش بمینم... و شتم  ست دا دو

 بخونم... مد دونستم همین که این خمر پخش شه اون مرد تموم مد شه... .
 برادرش بود... و حاال زندگیش آخرین نفس هاش رو مد کشید... . زندگیش

 دست روي شونه هام گذاشت و گفت: بابا
 ... .ترالن
 بلند کردم و با صداید لرزون و پر از بغض گفتم: سرمو
 آدم خوبد بود بابا... خیلد... حقش این نمود... . خیلد

 شونه م رو فشار داد و گفت: بابا
هرکسففد که این کارو کرده هنوز اون بیرونه... باید کمن کنید که پیداش  ترالن

 کنیم... .
شدي کردم. به زمین نگاه مد کرد. رو صورتش  به را اخم هاش توي هم بود... 

شده بود که در موردش برادرش حرف زدم... از دورن  ست مثش اون موقعد  در
 متاثر... از بیرون به ظاهر خونسرد... .

 :گفتم
 ... آخه... چطور؟ولد
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 سرشو بلند کرد و گفت: راشدي
روز قمش از حادثه بهمون خمر دادن که رادمان قراره به آدرسففد که بهمون  چند

داده شده بره. یه تیم آماده کردیم و اونجا رو محاصره کردیم... همین که بهشون 
نزدین شدیم ماشیند که سوارش بود رو منفجر کردن... یه نفر از مامورهامون 

. مامور دیگه مون به شدت ..دو دختري که با رادمان توي ماشین بود کشته شدن
 زخمد شد.

 شونه م رو نوازش کرد و گفت: بابا
 ... ما باید این آدما رو پیدا کنیم... باید بهمون کمن کند.ترالن

سمت شیشه برگشتم... به بارمان نگاه کردم... بارمان کالفه و عصمد... یادم  به
ن رنج که فراتر اومد تحمش مرگ آرمان چه قدر براش سففخت بود... به خاطر ای

با اعتیادش کنار اومده بود... و حاال رادمان... اگه مد فهمید  از تحملش بود 
 هیچد ازش باقد نمد موند... بدون بارمان چد از من باقد مد موند؟

شکام شیدم. زندگد همه  ا ضمو فرو دادم... نفس عمیقد ک رو پاک کردم... بغ
شد... ادامه  شد... تموم  شد... عوض ن سیدن به اون زیرزمین تموم  ي ما با ر
یه اتمام پر از رنج و سففیاهد  با  دادن بدون روحر امید و آینده ي خوش فرقد 

ن به باي اون م کاشنداره... من از ادامه دادن خسففته بودم... فکر این که اي 
زن زیر الستین ماشین بودم رو هر لح ه توي این چند ماه پس زده بودم و اون 

 روز دیگه تواند براي نادیده گرفتنش نداشتم... .
کسد که برام بین بیچارگد تنها راه چاره شد کسد بود که پشت اون شیشه  تنها

ستم... زل  ش شش مد رفتم ... بلوش مد ن سد که باید پی به  مد زدمبود... ک



چشففم هاي آبیش... مد گفتم کسففد که نفسففت بهش بنده داره آخرین نفس 
 هاش رو مد کشه... .

 به شیشه تکیه دادم... دوباره چشمام پر از اشن شد... . سرمو
 عمیقد کشیدم. دستگیره رو گرفتم. یه نفس عمیق دیگه... نفس

 " این درد با این نفس ها آروم نمد شد "
 . بارمان سرشو بلند کرد. با دیدنم لمخندي زد و گفت:اتاق شدم وارد
 کد رو فرستادن تا منو راضد کنه! من تو رو راضد نکنم خیلیه! بمین

 به دست و سرم کرد و گفت: نگاهد
 کن! قیافه شو! آخد! درد داره؟ نگاهش

 خنده گفت: با
ست و بیا صاب دارم نه حال در سابد... برو دختر... بیا برو... به خدا نه اع  ح

 مد دوند که من از خر شیطون پیاده نمد شم.
به روش نشستم... نگاهد به دور و بر اتاق دلگیر بازبوید کردم... نگاهمو  رو

 ازش دزدیدم... بارمان گفت:
 شده؟ چرا گریه کردي؟ چد

شففده بود... نمد تونسففتم نگاهش کنم... اشففکامو بیشففتر از این نمد  بدي
یگه نمد تونسففتم... روي گونه هام ریختن... سففرمو به تونسففتم نگه دارم... د

سففمت بارمان چرخوندم... با تعجب بهم نگاه مد کرد... زبونش بند اومده 
 بود... بغضم ترکید و گفت:

 مد خوان بهشون بگو... نذار اون آدما هر کاري مد خوان بکنن... . هرچد
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 از هیجان و اضطراب رو توي صداي بارمان حس کردم: موبد
 کارت کردند؟ براي چد گریه مد کند؟ چد

 پایین انداختم و گفتم: سرمو
 ... رادمان... .رادمان
به نشونه ي تاسم تکون دادم... نتونستم حرفمو تموم کنم... سرمو بلند  سرمو

 کردم... .
چشففم دیدم... مهم نیسففت که از پشففت پرده ي اشففن بود... ولد دیدم که  به

میشففه از بین رفت... چطور لب هایش از بهت و چطور برق چشففماش براي ه
تعجب از هم فاصله گرفت... فریادش توي گلو خفه شد... چطور نگاه وسوسه 

 گرش براي همیشه خاموش شد...
 پایان اون مرد رو به چشم دیدم... . من

 آخر فصش
خوب نمود... این هی  ارتماطد با سر باند پیچد شده و دست شکسته م  حالم

 نداشت... .
 تونستم رادمان رو روي تخت بیمارستان تصور کنم... نمد خواستم... . نمد
از اون شکد بود که به بارمان وارد شده بود. توي ذهنم بارها فرار از دست  بدتر

تفاقاتد که دور و برم مد افتاد هی  آدم هاي اون باند رو تصففور کرده بودم... ا
 شماهتد به تصوراتم نداشت... .

ست... اگه  در ش شد. بد اختیار لمخندي روي لمم ن شد. اول بابا وارد اتاق  باز 
 اون نمود من دوام نمد اوردم... .



شدي شدي با اخم و تخم  را شد. تکیه م رو به بالش دادم. را سرش وارد  شت  پ
 گفت:

که  فکر بدتر از ایند  کارها رو  که  نه این  ید...  من کن کنم قرار بود بهمون ک
 هست بکنید.

 :گفتم
کت نمد مونه...  خانواده به خصففوک برادرش... سفففا خیلد براش مهمه... 

سر برادرش اوردن  ساید که این بال رو  شید هرکاري مد کنه تا حق ک مطمئن با
 کم دستشون بذاره.

 د بود... سري تکون داد و گفت:آهد کشید... ناراض راشدي
با خانواده ش صففحمت کردیم... در موردش  دختري که تو ماشففینش بود... 

ند  با ظاهرا براي این  ته بود...  بار خونه شففون رف یه  مان  تحقیق کردیم... راد
سیده در مورد این که پدرش  ستمون ر سري اطالعات به د شته... یه  اهمیت دا

ساله ک ست. چند  سلحه  شه... هفته ي پیقاچاقچد ا م یه ه شه اینترپش دنمال
محموله ي ع یم رو معامله کرده بود... مد تونید اطالعاتد در این زمینه به ما 

 بدید؟
مند کردم... دیگه بحث بارمان و فداکاري کردن نمود... پلیس داشفففت از  من

من سوال مد پرسید و اگه بواب درست نمد دادم به ضررم بود... نیم نگاهد 
 ابا کردم. با تعجب نگاهم مد کرد. ابروهاي راشدي هم باال رفت و گفت:به ب

 تابین چیزي مد دونید؟ خانوم
 :گفتم
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 راستش... آقاي رحیمد در موردش باهام صحمت کرده بودند. خب
 گفت: راشدي

 رادمان؟
 :گفتم

 ... .بارمان
 با بدیت گفت: راشدي

 مد کردم هرچیزي که مد دونستید رو به ما گفتید! فکر
 قلمم باال رفت... تو دلم گفتم: ضربان
 نماز... تو که کاري نکردي... فقط یه سري چیزها رو نگفتد... . خودتو

 کشیدم و گفتم: آهد
خیلد در مورد باند کنجکاوي کردم آقاي رحیمد یه چیزهاید بهم گفتند.  وقتد

ودشففون در این زمینه صففحمت کنند... ممکنه من خیلد تربیح دادم بذارم خ
چیزها رو یادم نیاد یا اصففال آقاي رحیمد در مورد بزيیاتش با من صففحمتد 

 نکرده باشن.
 نگاهد به بابام کرد. دوباره نگاهش رو به من داد و گفت: راشدي

کاري مد کنیم!... با توبه به وضففعیت پزشففکیتون و این که دکترتون فقط یه  یه
شما هرچیزي ز مان محدود به ما دادن من کاغذ و قلم در اختیارتون مد ذارم و 

 که مد دونید بنویسید... خانوم تابین! هرچیزي!
 رغم میش باطنیم گفتم: علد
 ... .باشه



بوراید احساس سرخوردگد مد کردم. دچار یه تحولد شده بودم... مربوط  یه
سکوت و توي شن موندن بارمان  به مابراي رادمان بود. احساس مد کردم اگه

طوالند بشه ممکنه پلیس شانس دستگیري ريیس رو از دست بده. براي همین 
نداشففتم... در عین حال توي ذهنم دنمال بمله  چاره اي بز همکاري کردن 

 هاید مد گشتم که بتونم با کمن اونا بارمان رو هم نجات بدم.
 . بابا دستمو گرفت و گفت:از اتاق خارج شد. نگاهد به بابا کردم راشدي

 کن ترالن... . گوش
 نگراند نگاهد به صورتش کردم و گفتم: با

 شده بابا؟ چیزي
 سرش رو به نشونه بواب منفد تکون داد و گفت: بابا

 تا روز دادگاهت نمونده... . چیزي
 توي سینه فرو ریخت. بابا دستم رو فشار داد و گفت: قلمم

صا به خانواده ي مقتول بگه که همه  بازپرس شخ شدي قول داده که خودش  را
سعد مد کند  شرایطد گیر کردي و االنم داري  شه بوده و تو توي چه  ي اینا نق
بهشون کمن کند. این براي گرفتن رضایتشون خیلد مهمه... سعد کن تا اون 

 باید که در توانته با پلیس همکاري کند. باشه؟
 نگراند گفتم: با

شدن این کارها  آخه ضر  ستید که این آدما به خاطرش حا بابا مگه چد مد دون
 رو بکنن؟
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آهد کشففید... مکثد کرد... نگاهش رو به زمین دوخت. حاال من بودم که  بابا
 داشتم دستش رو فشار مد دادم... گفتم:

 مد دونستید بابا؟ چد
 گفت: بابا

که از آشففناهاي دور پدرم  دانشففجو بودم با یه خانومد همکالسففد بودم وقتد
بود... ترم سوم انصراف داد و دیگه ازش خمري نداشتم... مابرا از باید شروع 
شد که بعد این همه سال این خانوم سراغم اومد. با یه ب*غ*ل سند و مدرک و 

پسففر عموش  کهپرونده... مابراي زندگیش رو برام تعریم کرد... مد گفت 
د ولد باباش به خاطر اختالفد که با عموش خیلد سال بود که خواستگارش بو

داشت قمول نمد کرد... تا این که یه خواستگار خوب پیدا کرد و ازدواج کرد... 
شلوغ  سرش  سر...  شد... یه پ صیش بده. بچه دار  شوهرش ابازه نداد ادامه تح

. تا این که شففوهرش رو توي یه دشففد و دیگه اصففراري براي دانشففگاه رفتن نکر
س صادف از د سخت ت سال ها زندگد براي یه زن بیوه خیلد  ت داد... توي اون 

سرعموش  شون پیش مد اومد... تا این که پ سايلد برا بود... مد دوند که چه م
صه با هزار تا باال و پایین با هم  سر مد گیره. خال صرارهاش رو از  یه بار دیگه ا

 ودشگفت که هی  وقت به عشق شوهرش نسمت به خ مدازدواج مد کنند... 
شت و  سیت خیلد زیادي به بچه ش دا سا شن نکرد ولد مد گفت این مرد ح
شت... از یه طرف چیزي که این خانوم رو نگران  رابطه ي خوبد با این بچه ندا
مد کرد کارهاي شففوهرش بود... به هر حال این زن یه روزي قرار بود توي این 

م بود... مد ! مسففلما یه چیزهاید براش ارزش داشففت و مهشففهمملکت وکیش ب
شگاه خواهر بزرگترش کار مد  شیمد خونده بود. توي آزمای شوهرش  گفت که 



کرد و خیلد به خواهرش عالقه مند بود... یه بوراید این خواهر همیشففه نقش 
مادر نداشففته رو براش بازي کرده بود... تا این که محصففوالتد که تولید مد 

ن ک دکرد ها مشفف نده  یه سففري از مصففرف کن جاد کرد. ظاهرا براي  ش ای
ضاوت...  سال ق شد... مد دوند ترالن... بعد این همه  سته  شون ب شگاه آزمای
سرم رو روي بالش مد  سخت بودن هاش... بدا از این که هرشمد که  بدا از 
ست... بدا از  ضاوت فقط و فقط کار خدا شتم پیش خودم فکر مد کردم ق ذا

د رسففم که واقعا انتقام ... هر روز بیشففتر از قمش به این نتیجه مهاهمه ي این
شففمشففیریه که دو سففو داره... مد خواي خودتو آروم کندر براي همین مد ري 
سففراغش ولد بعد به خودت مد یاي و مد بیند خیلد چیزهاي دیگه رو هم از 

 دست دادي... .
 تلخد زد و گفت: لمخند

 بالید بود که سر بالل ملکیان اومد... . این
 که گیج شده بودم گفتم: من

 کد؟
 مکثد کرد و گفت: بابا

 باند. ريیس
 تعجب پرسیدم: ا

 مد دونستید که کیه؟ پس اگه مد دونستید چرا تا حاال دستگیر نشده؟ شما
 گفت: بابا
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که بدوند مجرم کیه اولین و مهترین قدمه... ولد ملکیان همیشفففه یه قدم  این
مالش بودن دسفففت  که دن ند سفففالد  بلوتر از پلیس بود. براي همین توي چ

 هیچکس بهش نرسید.
 تعجب گفتم: با

 فکر مد کردم کسد نمد دونه ريیس کیه... حاال مابراش چیه؟ همیشه
 گفت: بابا

اه یکد از مصففرف کننده هاي محصففوالتشففون از تعطیش شففدن آزمایشففگ بعد
باهاشون درگیر مد شه. ملکیان و خواهرش هم سعد مد کنند مابرا رو از دید 
شتر از این  شه که بی ضوع باعث  سیدند این مو پلیس مخفد نگه دارن... مد تر

نه  و نمتوي دردسففر بیفتن... ولد خب... بزيیات این درگیري رو نه من مد دو
ضرر خواهر  ست. فقط این رو مد دونیم که آخرش به  سر ملکیان مد دون هم
ملکیان تموم شففد. به هر حال... چیزي که آخرش براي ملکیان موند خواهري 
بود که آسفیب بسفمد دیده بود و آبروید توي شفغش و پیشفینه ش نداشفت... 

 فخالخودش هم که بیکار شفففده بود... بعد یه مدت ظاهرا به سففمت کار 
کشففیده مد شففه... خانومش دقیقا در بریان نمود که کد این اتفاق افتاد... بعد 
شه و بعد یه مدت  شی شد به یکد از تولید کننده هاي داخلد  سال تمدیش  چند 

 هم معلوم شد که دستد توي واردات سایر مواد مخدر داره.
د و سففال مواد بوبود که بارمان بهم گفته بود کار این گروه قمال در رابطه به  یادم

کارهاي  یه پوشففش براي  ند ولد این فقط  کاربري داده بود که تغییر  ها بود 
 بدیدشون بود. گفتم:

 مد دونند ريیس کیه چطور نمد تونند دستگیرش کنند؟ اگه



 گفت: بابا
یدا  هر گاهش رو پ که مخفد  یال این  به خ ند و  که ردي ازش مد گرفت قت  و

یا  یا هی  وقت اون با نموده  کردند عملیات رو ابرا مد کردند مد فهمیدند 
بوده و فرار کرده... من که مد گم باسففوس هاي خوبد داره... همه ي این ها 

طرف  یهیه طرف... هوشش یه طرف... تناقض هاي توي پرونده ي کاریش هم 
 دیگه!

 تعجب نگاهش کردم. بابا ادامه داد: با
چیزهاید که توي پرونده شففون هسففت با کار قاچاقچد مواد مخدر یا  خیلد

 کساید که توي البراتور کار مد کنند بور در نمد یاد.
 :پرسیدم

 کشتن دختر کسد که توي کار قاچاق اسلحه ست؟ مثش
ردم... خسففته بود... اون قدر که شففونه باال انداخت. به صففورتش نگاه ک بابا

 احساس مد کردم دیگه تواند براش نمونده. گفت:
نده  با یه چیزهاید توي این پرو مد ولد... مد دوند...  نار او اون مد شفففه ک

ست... بعضد وقت ها شن مد کردیم که کارشون مواد مخدره یا نه... بعد به 
د کرد که کارشون یه سر نخ خوب مد رسیدیم... عکس العمش هاشون ثابت م

 به مواد مرتمطه...
 حرف بابا پریدم و گفتم: وسط

سم... فکرتون رو بابا ... من دلیش همه ي اینا رو مد دونم... همه ش رو مد نوی
 درگیر این چیزها نکنید.
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به صورتش کردم. خستگد باعث مد شد پیش چشمم از همیشه پیرتر  نگاهد
 توي صورتش بود به درد مد اومد. گفتم: به ن ر برسه... قلمم با دیدن رنجد که

برید خونه... من قول مد دم همه چیز رو بنویسم... فکر مد کنم چیزهاي  شما
 به درد بخوري بتونم در اختیار پلیس بذارم.

 لحند محکم گفتم: با
 محکوم نمد شم بابا... نگران نماشید! من

 رو نوازش کرد و گفت: دستم
 دونم... . مد

 گفتم: آهسته
 ... .فقط

عمیقد کشففیدم. سففعد کردم براي چند ثانیه ترس و خجالت رو بذارم  نفس
کنار... به خاطر بارمان... کسففد که راه هاي فرار رو به خاطر من پشففت سففر 

 خودش بسته بود... خودشو به خاطر من به خطر انداخته بود. گفتم:
کنم ناخواسففته یه کاري توي ... آقاي رحیمد... بارمان... ام... من فکر مد بابا

گذشففته کرد که امید به برگشففتنش رو از بین برد... راسففتش... نمد خواسففت 
 برگرده... ما رو فراري داد و بعد مد خواست خودش فرار کنه.

 با تعجب گفت: بابا
 ... کس دیگه اي به بز تو هم بود؟ما؟

 عجله گفتم: با
خوام بگم خیلد مهمه... لح ه  در موردش توضففیح مد دم... ایند که مد بعدا

شد دور  ضر  ضا منو گول زد. بارمان براي نجات دادن بون من حا ي آخر... ر



نقشه ي فرار رو خط بکشه... این چیزیه که شاید نتونم به پلیس بگم... ممکنه 
ا... ... بابدوقتد بفهمن مد خواسففت فرار کنه قضففیه رو براش سففخت تر کنن

کمکم کرد... همیشه پشتم وایستاد... پشت  کمکش کن... همون طور که اون
من و برادرش... االن منم که باید براش بمران کنم... نذار بعدا عذاب بکشففم 
که چرا توي این موقعیت روي تخت بیمارسففتان بودم... اون آدم همه چیز رو 

... براي همه مون فداکاري درشفداي کسففد کرد که دیگه زنده نمد مونه... برا
ما... شففاید آدم خوبد نماشففه... شففاید چیزهاي خیلد بدي توي  کرد... براي

شاید قانون هی  وقت تمريه ش نکنه... ولد قانون همه چیز  شه ...  پرونده ش با
 نیست... بابا این دفعه نوبت ماست که کمکش کنیم.

کنارم تختم ایستاد. تا دهنش رو باز کرد و خواست چیزي بگه در باز شد و  بابا
 اتاق شد. چند ورق کاغذ و یه خودکار دستم داد و رو به بابا گفت: پرستار وارد

 باید استراحت کنه. دکترشون فقط یه ربع وقت داده بودن. مریضتون
 گفت: بابا

 چند ثانیه... فقط
 از این که پرستار مخالفت کنه رو به من کرد و گفت: قمش
چیز رو بنویس... در موردش حرف مد زنیم... قضففیه یه کم پیچیده تر از  همه

 این حرفاست؟
 دفعه اختیارم رو از دست دادم. عصماند شدم و گفتم: یه

چد کار کرده؟ اون به خاطر بون ما حاضر شد معتاد شه... چه چیز دیگه  مگه
 اي اهمیت داره؟
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 گفت: پرستار
 تابین خواهش مد کنم! آقاي

 به سمت در رفت. لح ه ي آخر به سمتم برگشت و گفت: اباب
 متهم پرونده ي غزل سحري ِا... . تنها

شمم  پرستار شته پیش چ بابا رو به بیرون از اتاق راهنماید کرد. خاطراتد از گذ
 ر*ق*صید. وقتد که بارمان از چشم هاي باز غزل حرف زده بود... .

 از اعدام شدن گفته بود... . وقتد
سد برام بگه... باید حدس مد زدم بارمان  مد شده... نیاز نمود ک ستم چد  دون

در مقابش مرگ آرمان ساکت نمد شینه... همون طور که مطمئن بودم در مقابش 
 مابراید که براي رادمان پیش اومد سکوت نمد کنه... .

شته باشم... وقتد کسد رو دوست داري سعد  نمد دونستم باید چه حسد دا
یش خودت همه ي اشففتماهاش رو توبیه کند... احسففاس مد کردم مد کند پ

بون بارمان توي دسففت هاي منه... مرگ و زندگیش... و من براي دفاع کردن 
شتم... مند که به خودم ثابت کرد ساس احتیاج دا شتر از اح  هازش به چیزي بی

بودم ضعیم تر از اون چیزي هستم که فکرش رو مد کردم... مند که با شنیدن 
 ین خمر هر لح ه تو خودم مد شکستم... .ا

کاش بارمان منو بین اون درخت ها... الي گش و شاخ و برگ درخت ها رها  اي
 مد کرد...

 کاش فرار مد کرد... اي
 کاش... اي
 کاش این " اي کاش ها " براي دردهام... ترس هام... چاره مد شد... . اي



****** 
نوشتن روي کاغذ برام سخت بود. دستام مد لرزید... مجمور شدم یکد  اوایش

 از کاغذها رو مچاله کنم و دور بریزم... .
بعدیم این بود که نمد دونسففتم باید از کجا شففروع کنم... یه بار از  مشففکش

مهموند رضا شروع کردم... یه بار از تصادف... یه بار از روزي که گواهینامه م 
سوم  شدم و بارمان رو با براي بار  شد... یه بار از روزي که وارد زیرزمین  پان  

 رادمان اشتماه گرفتم... .
خودم اومدم... نیم ساعت بود که دستم بد حرکت باالي کاغذ مونده بود...  به

پلن هام رو چند بار بهم زدم... سففعد کردم از فکر بارمان بیرون بیام... همه 
. و بعد کم کم بارمان همه چیز رو تسففخیر چد از اون روز شففروع شففده بود..

 کرد... منو... روحمو... قلممو... و حتد عقلم رو... .
... از همه چیز... از بابا... رضا... معین... به رادمان رسیدم... یادم اومد نوشتم

بت من بود که داسففتان  مابراي زندگیش رو برام تعریم کرده بود... حاال نو
. شففاید خودش شففانسففد پیدا نمد کرد... باید مد زندگیش رو تعریم کنم..

 نوشتم... از اون... از بارمان... .
... فکر کردم... اسففتراحت کردم... خیلد باها دنمال دلیش گشففتم... نوشففتم

شتم تا  صت دا شتر فر شم کردم... اي کاش بی خیلد چیزها در مورد خودم ک
 مد تونستم بیشتر بنویسم... .

ومد. ماموري که دم در مراقب بود کاغذها رو بهش بعد راشففدي سففراغم ا روز
 داده بود...
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دونستم اومده تا سواالتد در مورد نوشته هام بخرسه. قمش از این که شروع به  مد
 پرسیدن بکنه پیش دستد کردم و گفتم:

 هم هرچد مد دونست بهتون گفت؟ بابام
 سرش رو بلند کرد و گفت: راشدي

 خوبد دسترسد پیدا مد کنیم.... داریم به اطالعات بله
 کنجکاوي پرسیدم: با
 رضا هم بازبوید کردید؟ از

 سري تکون داد و با اخم گفت: راشدي
کرد که همکار یکنه ولد... چیزهاي به درد بخوري بهمون نگفت... فکر  قمول

شد...  شنا  سالگد با این باند آ صد بدونه... از هفده  نمد کنم چیز خیلد خا
مد گفت اسم ريیس عماسیان ِا... که احتماال اسم م*س*تعار بوده... به آدرس 

. بمع کرده مدیحدودي ازش بهمون داد. وقتد رسیدیم چیزي ازشون پیدا نکر
 بودند و رفته بودند.

 تعجب گفتم: با
 پیدا نکردید؟ هی  سرنخد؟ اثر انگشت؟ هیچد

 سرش رو به نشونه ي منفد تکون داد و گفت: راشدي
... ملکیان توي این چند سففال توي ناپدید شففدن و هی  ردي باقد نذاشففتن نه

 تمحر خاصد پیدا کرده.
ن سففرمو جب شفففانس گ نداختم... ع بدان پایین ا عذاب و یه لح ه  دي... 

گرفتم... شفففاید باید زودتر باهاشففون همکاري مد کردم... اي کاش بارمان 
زودتر به حرف مد اومد... اگه بدي بدي ريیس فرار مد کرد چد؟ چند سال 



بود که مد شففناختنش... نتونسففته بودند بگیرنش... کم کم داشففتم یه حس 
اد پیدا مد کردم... و یه فکري تحسین شومد نسمت به این همه هوش و استعد

به مغزم افتاده بود... یه رابطه ي گنگ و آزاردهنده بین گذشففته ي  مثش خوره 
ملکیان و بارمان... هر دو تاشون یه خواهر برادر داشتند که براشون عزیز بود... 

... و هر دو تاشون دهر دو تاشون تلخد آسب دیدن عزیزانشون رو چشیده بودن
 ده اي باهوش بودند... .به طرز آزاردهن

 بلند کردم و گفتم: سرمو
 دونید چد شد که موقع فرار ما رو پیدا کردند؟ نمد

 سرش رو به نشونه ي مثمت تکون داد و گفت: راشدي
مد گفت براي یکد از اعضففاي باند گزارش رد کرده بودید که مد خواید  رضففا

 ج شید.بمینیدش و براي همین تونسته بودید از مخفد گاه خار
 تکون دادم و گفتم: سر

 ... محمد!درسته
 گفت: راشدي

شد محمد گزارش داد که حتما یه اتفاقد  وقتد شت و پیداتون ن ساعت گذ چند 
ید.  پارکش کرده بود بادي  یه آ ظاهرا نزدیکد  ند...  تاده. رد ون رو گرفت اف

 نیروهاشون رو م*س*تقر کردند... زند به اسم رویا همراهتون بود؟
 با سرعت به سمت باال حرکت کرد... قلمم به تخش در اومد. گفتم: سرم

 ...بله
 گفت: راشدي
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موقعد که داشت از آبادي خارج مد شد دستگیرش کردند و ازش حرف  ظاهرا
کشیدند. وقتد فهمیدند توي یکد از خونه هاي اونجا هستیدر براي این که بهتر 

س ضا ا ضا با دانیال رو به ربتونند تو و بارمان رو فریب بدن از ر و تفاده کردند. ر
با هم درگیر شفففده بودند... دانیال یه چ رو لو داد که بون  یزهایدشفففده بود. 

خودش رو نجات بده. بعد موقعیت فرار براش پیش اومد. رضففا رو زخمد کرد 
و در رفت. رضا هم گزارش داد که اون چند نفري از اعضاي باند که توي آبادي 

بارمان رو پیدا کنند. خودش هم اومد بودند پراکنده بشفف تا بتونند دانیال و  ن 
 سراغ تو... .

شد که بارمان منو پیدا کرد. با این  سري ستم چد  تکون دادم... هنوز نمد دون
ستفاده کردم و  شتم ا ست اوردن دا صتد که براي اطالعات به د حال از تنها فر

 گفتم:
 عوارضد منت رمون بود. نیمه بیهوش بودم ولد احساس کردم پلیس توي من

 اولین بار لمخندي روي لب راشدي نشست و گفت: براي
باده یه پلیس محلد گزارش عمور و مرور مشکوک یه ون مشکد با شیشه  توي

یه ون  هاید در مورد  هاي دودي رو داده بود... قمال هم همچین گزارش 
 که اون مشکوک سیاه داشتیم.... حتد همین با توي تهران... خصوصا روزي

ساعت قمش  سایه ها گزارش داده بود که نیم  اتفاق براي رادمان افتاد. یکد از هم
طه نیرو  ند نق به چ یه ون مشففکد رو دیده بود. براي همین سففریع  ثه  حاد از 

 فرستادیم و توي عوارضد ون رو متوقم کردیم.
 از این که شروع به پرسیدن سوال هاي بیشتر بکنم راشدي گفت: قمش



شاره کرده بودید... اطالعاتد در ت خانوم سلحه ا سئله ي فروش ا ابین... به م
 مورد مدل و اسمشون هم دارید؟

 باال انداختم و گفتم: شونه
شون حرف  یادم سم سري عدد...  Mنمد یاد... فکر مد کنم توي ا شت و یه  دا

. 
 با تعجب نگاهم کرد. گفتم: راشدي

ستش یادم نمونده... آقاي رحیمد خب سم و ... را مد تونند کمکتون کنند... ا
 مدلشون رو مد دونستند... .

 گفت: راشدي
سد مد  اگه شاید بتونیم حدس بزنیم که از چه ک شیم  شته با سم و مدل رو دا ا

خوان بخرنش و از چه راهد مد خوان واردشون کنند و بعد شاید بتونیم ردشون 
 رو بگیریم... یه سوال دیگه داشتم... .

 تم:کنجکاوي گف با
 .بفرمایید
 کاغذها رو مرتب کرد و گفت: راشدي

یه  هی  نه  چه انگیزه اي ممک با  کار  حاف ه  ند م با یه  که  ن ري در مورد این 
 انفجار وسط یه خیابون مسکوند راه بندازه و چند نفر رو زخمد کنه دارید؟

 کردم... گفتم: مکثد
ند..راسففتش کار رو کرد که چرا این  جه اي ... بهش فکر کردم...  به نتی . ولد 
 نرسیدم.
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 به چشم هایم نگاه کرد... یه چشمش رو بارین تر کرد و گفت: راشدي
 کنم همه چد به آقاي رحیمد ختم مد شه... . فکر

ست کردم... به  با ست و اون د شونه باال انداختم. کمد این د حالتد م لومانه 
سیدم... و مطمئن بودم تا اون لح شدن مد تر  ه هم تا حدودي شدت از تابلو 

 ضایع بازي در اورده بودم. گفتم:
 چد شد؟ شرطشون

نگاه موشکافانه اي بهم کرد... دست و پام رو گم کردم... احساس مد  راشدي
 کردم زیر این نگاه دقیق امکان لو رفتن خیلد چیزها وبود داره. گفت:

 قابش ابرا نیست... . شرطشون
 توي سینه فرو ریخت. راشدي سر تکون داد و گفت: قلمم
 ي کامش... نمد شه... شاید فقط بشه بهشون تخفیم بدیم. تمريه
از شفففدت هیجان و ترس محکم توي سففینه مد زد... دهنم به سففرعت  قلمم

خشففن شففد... فقط یه چیز به ذهنم مد رسففید... بارمان باید مد رفت... باید 
 کمکش مد کردم... .فرار مد کرد... و من باید 

****** 
روي گونه هام خشن شده بود... خیلد آهسته کنار مامور زن قدم برمد  اشکام

شدنم باعث  شد گفت که تمريه  شتم... نمد  شتم از دادگاه برمد گ شتم. دا دا
شوهر مقتول  صالح نکرده و الغر  صورت ا شده بود... این که به  شدنم  آروم 

هتر رو ب چیزيردم که تاسفففم رو نشففون بده هی  نگاه کنم و دنمال بمله اي بگ
 نمد کرد... هی  بوري دلم رو آروم نمد کرد... .



چیز توي قانون خالصفففه نمد شفففه... گاهد مجري هاي قانون تو رو بد  همه
گ*ن*ا*ه مد دونند... ولد دلت نه... ته دلت همیشفففه مد دوند که مقصففر 

به تقصففیرت گواهد مد د ها بودي و مد موند... دلت  قت  ه... و بعضففد و
شته بود و  شونه م گذا ستش رو  ست رو مد زنه... بابا د عجیب دل آدم حرف را

ته  یه  بودگف عد  پاک ب بد گ*ن*ا*ه بودن یعند همین!... آدم بد گ*ن*ا*ه و 
شت فکر کنه...  شه و فقط به این که به خیر گذ فابعه نمد تونه نفس راحت بک

. 
کنند... من گ*ن*ا*هکار بودم... لح ه نمود آدم هاي دیگه چد فکر مد  مهم

ي آخر به سمت شوهر خانوم سعادت رفته بودم و گفته بودم که بدا از سلسله 
 مراتب قانوند ته دلش منو بخشیده؟

رو فراموش نمد کنم... پشففت چشففماش کلد درد بود... با یه نگاه به  نگاهش
.. پاي صففورتش حدس زدم که توي یه مدت کم وزن زیادي کم کرده باشفففه.

 چشماش سیاه بود... گونه هاش فرو رفته... بد تعارف گفته بود:
 چرا... ته دلم... نمد تونم... . دروغ

ضد نمد  و شده بود دل خودم هم را صاف ن ستم تا وقتد ته دلش با من  مد دون
ضایت داده بود...  شت... خوب بودن... ر ستد... گذ سان دو شد... از روي ان

 بعضد ها بدبوري آدم رو شرمزده مد کنه... .بعضد وقت ها خوب بودن 
سد رو گرفته بودم که توي  همه سعادت نمود... من بون ک شوهر خانوم  چیز 

 این دنیا حضور نداشت و نمد تونستم بفهمم اونم از من گذشته یا نه... .
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خودم فکر کردم آخرین چیزي که مهمه اینه که تصدیق داشتم یا نه... این  پیش
بور چیزها رو توي یه ورق کاغذ مهر و امضففا شففده نمد شففه خالصففه کرد... 
شدن و  شتن توي تمريه  ضد چیزها فراتر از قانون و عقش و منطق اند... آدم ک بع

 محکوم شدن خالصه نمد شد... .
ودم... ابازه داشتم به خونه برگردم. دور و بر خونه بیمارستان مرخص شده ب از

مون تدابیر امنیتد شففدیدي برقرار کرده بودند... من یه شففاهد مهم بودم... بابا 
هم که خیلد وقت بود توي خطر بود... کسد نمد خواست اتفاقد که براي من 

 افتاد این بار براي معین و مامان بیفته... .
خونه که باز شفففد گریه کنان خودمو توي ب*غ*ل مامان انداختم. خاله و  در

شن آلود به  شم هاي ا سمتم اومدند... معین با چ سر مامان به  شت  عمه از پ
 دیوار تکیه داده بود و زیرلب چیزي مد گفت... شاید دعا... شاید ذکر... .

شتم.. سرمو شمد دنمال ترانه مد گ هش . نمود... بپایین انداخته بودم... زیرچ
 نگفته بودند... یه بوراید دلسرد شدم... ولد آ*غ*و*ش مامان گرمم کرد.

شن آلود بود... توش هم نگراند بود... هم  از سیدم... ا شون مد تر شم ها چ
 دلتنگد... هم سرزنش... من از این سرزنش مد ترسیدم... .

به خاطر این که بین آدم هاید ب احسفففاس نه  ودم که نمد غریمد مد کردم... 
شناختم... این آدم ها رو با تمام وبود لمس کرده بودم و باهاشون آشنا بودم... 
به خاطر این که مد دونسففتم اونا منو نمد شففناسففن... اونا همه چیز رو نمد 

 دونستند... من عوض شده بودم... .
ستم ناراحته  مامان سر مد زد. حس مد کردم از د شخزخونه  مرتب بد دلیش به آ

 مد خواد به روي خودش نیاره... دلتنگ بود... حسش مد کردم... . ولد



مه له  ع خا نه...  مرتب خوشففمزگد مد کرد و سففعد مد کرد بو رو بهتر ک
خمرهاي دسففته اول رو بهم مد داد... چیزهاید که نه برام مهم بود و نه دلم مد 

 خواست بشنوم... از همه بهتر معین بود که سکوت کرده بود... .
ستم رو گرفت... با دقت نگاهش کردم... بین موهاش  نماما ست و د ش کنارم ن

سید... تحمش  سفید مد دیدم... اونم مثش بابا پیرتر از قمش به ن ر مد ر تارهاي 
نداشففتم همه ي این تقصففیرها رو خودم گردن بگیرم... چه خوب بود که رضففا 

 .. بقیه ش.اونخاين بود... مد تونسففتم خیلد راحت نصفففش رو بندازم گردن 
 هم گردن سایه... یا شاید دانیال... شاید هم ملکیان... .

 عمه بیشتر از این در مورد ازدواج ژیال ر دخترش ر توضیح بده. گفتم: نذاشتم
وقت پیش زن ريیس این باند رفته بود پیش بابا... بهش یه سري اطالعات  چند

 داد... ريیس هم فهمید... .
 گفت: مامان
 نیست... .الزم  ترالن

 گفتم: محکم
 ! الزمه!نه

 عمیقد کشیدم و با صداید که یه کم مد لرزید گفتم: نفس
شون این بود که منو گروگان بگیرن که بابا رو ساکت نگه دارن... در عین  نقشه

حال مد خواستن ازم استفاده کنند تا بین بابا و همکاراش رو بهم بزنند... براي 
همین من نماید مد فهمیدم که گروگانم... باید یه اهرم فشففار پیدا مد کردند... 

له ي اون منو مجمور ک به وسففی کاري که مد خوان رو انجام  نندیه چیزي که 
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بدم... براي همین از رانندگیم سوء استفاده کردند... اگه سر خانوم سعادت اون 
بال نمد اومد سففر یه نفر دیگه مد اومد... باالخره یه چیزي پیدا مد کردند که 
به وسففیله ي اون منو گیر بندازن... اشففتماه منم این بود که پاي کاري که کردم 

 . فرار کردم... ترسیدم... ...دمواي نایستا
 باالخره به حرف اومد. با صداید گرفته گفت: معین

 ... تقصیر من بود... نماید مد ذاشتم با اون حال رانندگد کند.نه
 زدم و گفتم: لمخندي
هیچکس نیسفففت... این آدم ها براي هیچکس حرمت و احترام قايش  تقصففیر

حرک و زیاده خواهد اوناست...  نیستن... همه چیز تقصیر اوناست... تقصیر
سته به آدم هاي دور و برمون  سوزیم ناخوا شون مد  ش ما هم دیدیم داریم به آتی

 که حاضر بودآسیب زدیم... از ترس... همین... قصه همین بود... فقط یه مرد 
بود خودش بسوزه ولد دور و بري هاش رو حفظ کنه... حاال نه به سمن یه آدم 

ه قهرمان... به روش خودش... به روش یه آدم سففقوط خوب... نه به سففمن ی
کرده و بد... ولد با همه ي بدي هاش منو نجات داد... تن تن نفس هاید که 

 از دست داد... . منمد کشم رو مدیونشم... آزادي خودش رو در قمال 
 لح ه سکوت بینمون برقرار شد... مامان گفت: یه

 رو مد دوند؟ در موردش بهمون گفت... مابراش بابات
 به معین کرد... معین گفت: نگاهد

مد گفت بعد از این که عضففو باند شففد یه شففب برگشففت... رفت خونه ي  بابا
 دوست دختر برادر مرحومش... اسمش اگه اشتماه نکنم غزاله بود.

 گفتم: آهسته



 !غزل
 ادامه داد: معین
شد...  ظاهرا شون  شید... غزل... با هم دعوا شت... بمخ غزاله بیماري قلمد دا

قا هم سففعد کرد قرصففش رو بهش  له گرفت... همون غزل... اون آ قلب غزا
 برسونه ولد... دیر شده بود... خواهر کوچیکتر دختره هم شاهد مرگش بود... .

 آهد کشید و گفت: معین
ترالن... ما مد دونیم... بابا بهمون گفت... مد دونیم که بونت رو نجات  بمین

داده... شففاید کارش در حدي نماشففه که محکوم به اشففد مجازات بشففه ولد... 
خودتو آماده کن که خمر بدي در موردش بشففنوي... به هر حال کارش توبیه 

 پذیر نموده... .
... مد دونسففتم چه قدر عصففماند پایین انداختم... از بارمان بعید نمود سففرمو

بوده... مد دونسففتم خون بلوي چشففماش رو گرفته بود... بعد از مرگ آرمان 
صور کنم  ستم ت سراغ غزل بره... مد تون شه دنمال یه فرصت بوده که  شاید همی

قلمد غزل  يکه چطور از شدت عصمانیت از خود بد خود شد و متوبه حمله 
این آدم بیشففتر تالش مد کردم شففدید تر نشففد... هرچه قدر که براي رهاید 

شتم فکر  سید... کم کم دا ست مد ر ست مد خوردم... همه چیز به بن ب شک
به قضففیه نگاه کنم نماید این قدر  یه آدم بد طرف  مد کردم اگه بخوام از دید 

 دادنش تالش جاتبرایش تخفیم قايش بشففم... ولد مد دونسففتم اگه براي ن
 رو بمخشم... . نکنم هی  وقت نمد تونم خودم

****** 

http://www.roman4u.ir/


بخوام یه نگاه ابمالد به همه ي روزهاي سففخت زندگیم داشففته باشففم مد  اگه
شون انتخاب کنم... اون روزي  سخت ترین تونم اون روز رو به عنوان بدترین و 

 که بابا دم در اتاق وایستاد و گفت:
حاف د  مد خدا مان  ند... مد خواي از راد خاموش کن ها رو  گاه  خوان دسففت

 کند؟
خودم اومدم و دیدم توي راهروي بیمارسففتان ایسففتادم... به مردي نگاه مد  به

ستمند زده بودند...  ستاش رو د ستاده بود. د کردم که انتهاي راهرو بد حرکت ای
 کامال بد حرکت بود... از در شیشه اي به داخش یه اتاق زل زده بود... .

سرما مد کردم. از درون  اون ساس  شدیدا اح یخ زده بودم... همه ي بدنم روز 
 مد لرزید... براي سخت ترین خداحاف د عمرم اومده بودم... .

 کنار بابا ایستاد. نیم نگاهد به بارمان کرد و گفت: راشدي
مد شففه ده دقیقه سففت که حتد به اندازه ي یه سففانتد متر هم از باش  باورت

 تکون نخورده؟
گه باو ا لن نزده  بار هم پ یه  فت حتد  مان مد گ بار ین  رم مد شفففد... نزد

ایستادم... نگاهد به صورتش کردم... سیاهد هاي دور چشمش کمرنگ شده 
بود... صورتش روشن تر از همیشه به ن ر مد رسید... موهاي تراشیده ش هم 

 ارمانببلندتر شده بود... بیشتر از همیشه به نیمه ي دیگه ش شماهت داشت... 
 ترک کرده بود... .

 ... .ولد
 نمد کردم ترک کنه و فاصله هاي بینمون بیشتر شه... . فکر
 نمد کردم بعد ترک کردنش همه چد سخت تر شه... . فکر



که  یه ها مرز بینمون بود... و حاال زندان... و حاال برمد  یادش تن زماند اعت
نمد دونسففتم چد بود... و... انگار ذهن من همیشففه تواناید اینو داشففت که 

ز بذاره... این تنها برقه از عقلد بود که رو به خاموشففد و بینمون سفففد و مر
 فراموشد داشت... .

سته صداش کردم... تکون نخورد... ماتش برده بود... از خودم بابت بمله  آه
 اي که مد خواستم بگم متنفر شدم ولد ... گفتم:

 طوري برایش بهتره... باور کن این بهترین تصمیمه... . این
انگار اصففال نشففنید... سففرمو پایین انداختم. به سففمت اتاق نگفت...  چیزي

چرخیدم... مد ترسففیدم سففرمو بلند کنم... دوسففت نداشففتم تصففویري که از 
زیماید و بذابیتش داشففتم توي ذهنم خط بخوره... دوسففت داشففتم رادمان رو 

سرمو  ستم   لندبهمون طور بذاب و نفس گیر به خاطر بیارم... ترسیدم... نتون
 وباره به سمت بارمان چرخیدم.کنم... د
عجیمد باي گرماي شیطنت هاش رو گرفته بود... نگاهش هنوز ثابت  سرماي
 بود... .
ها هنوز قطع نشده بود ولد یه مرد مرده بود... مردي که در برابرم بود...  دستگاه

 انگار حیفش مد اومد برادرش رو تو سکوت و آرامش مرگ تنها بذاره... .
شده بود... نه براي پایان ین مرد... نه براي کرده بو بغض شمام نم دار  دم... چ

پایان ین دوسففت... براي پایان تنها رابطه اي که به معناي واقعد کلمه برادرانه 
 بود... .

 دیوار تکیه دادم... بوي مرگ توي راهروي بیمارستان پیچیده بود... . به
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بلند به سففمتمون مد از سففمت چخم شففنیدم. دو مرد با گام هاي  صفففداید
سوري  سط و ریش پروف شون قد متو شم هاي آبد... یکی اومدند... دو مرد با چ
داشفففت... یکد دیگه وریان نه چندان بذاب رادمان و بارمان بود... خانواده 

 ش... .
شتم... یه لمخند کج روي لمش بود... نمد دونم  با سمت بارمان برگ تعجب به 

 د هنوز زنده بود... .چرا قلمم آروم گرفت... این مر
سامان این بود... اونم باباي بارمان بود... توي زندگیم نتونسته بودم نفرت  پس

رو بین پدر و پسففر حس کنم ولد امواج عجیب غریمد از طرف بارمان سففاطع 
مد شد که منو مد ترسوند... نگاهش به اون دو نفر به قدري ترسناک و تیره بود 

 .که منو سربام خشن کرد... 
ست هاي باباش مد لرزید... انگار  رنگ شده بود... د سفید  سامان مثش گ  

باورش نمد شد... انت ار داشتم هرلح ه بلوي چشمم سکته کنه... من ازش 
خیلد شففنیده بودم... از عصففمانیت هاش... از بد منطق بودنش... ولد پیش 

مد چشففم من اون لح ه اون یه پدر بود که باید مرگ پسففرش رو به چشففم 
 ... دلم برایش مد سوخت... .دیدید
 آهسته گفت: سامان
 ... واي... من ... باورم نمد شه... االن... .بارمان

شون رو  ساکت سات متناقض هر بفت سا ست چد بگه... اح شد... نمد دون
ست داده بود... و حادثه  شون د شکد که از دیدن بارمان به حس مد کردم... 
اي که براي رادمان پیش اومده بود... خیلد چیزها رو از چشففماشففون مد شففد 

 خوند... .



بلو اومد... با تردید و ناباوري دستش رو باال اورد و روي بازوي بارمان  سامان
گذاشت... چشماش برق مد زد... چیزي نگذشت که برق چشماش خاموش 
ست  شماش رو خیس کرد... حس مد کردم که چه قدر دو شکاش چ شد و ا
داره بارمان رو ب*غ*ل کنه ولد بارمان با یه نفرت عمیق و ریشففه دار بهش زل 

 ه بود... .زد
شد... یه لح ه  باباش شم مد  عین بید مد لرزید... یه لح ه نگاهش پر از خ

غمگین... انگار داشت دیوونه مد شد... پشتش رو به بارمان کرد... دستش رو 
 روي قلمش گذاشت... سرش رو تکون داد و زد زیر گریه... .

ته با صداید گرفپوزخندي زد. بازوش رو از دست سامان بیرون کشید و  بارمان
 گفت:

 مردنش رو بمینید؟ اومدید
توي سففینه فرو ریخت... یه قطره اشفففن روي گونه م چکید... چه قدر  قلمم

 صداش سرد بود... بارمان سرشو به سمت دیگه چرخوند... زیرلب گفت:
 حیرتم از مرام این مردم پست/این طایفه زنده کش مرده پرست در
فا / تا مرد بحسرت بمرندش سر دست ب اقمال هست به ذلت بکشندش به ب تا

 الهوري  
راهرو بیمارسففتان هر لح ه سففردتر از لح ه ي قمش مد شفففد... آهد  انگار

ساس کردم باي من  سمت اتاق چرخوند... اح شو به  سر شیدم... بارمان  ک
اونجا نیسففت... باید این خانواده رو تنها مد ذاشففتم... حتد اگه چشففم دیدن 
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 رهتن... حتد اگه نفرت بینشففون قوي تر از عشففق بود... به همدیگه رو نداشفف
 حال خانواده بودند... .

 سمت بابا و بازپرس راشدي رفتم. آهسته گفتم: به
 نداره اگه یه کم توي حیاط بیمارستان قدم بزنم؟ مشکلد

 به بازپرس راشدي نگاه کرد. راشدي گفت: بابا
 مد دیم از بلوي چشممون دور نشید... . تربیح

 ! بله... ممکن بود بونم تو خطر باشه... .اوه
ستم و به راهرو  یه ش صندلد ها ن شدم. روي یکد از  شدي دور  کم از بابا و را

بیمارستان زل زدم... گاهد یه پرستار رد مد شد و به سمت اتاق ها مد رفت... 
ونستم بشنوم... بعد چند ثانیه اون زن صداي شیون و گریه زاري یه زن رو مد ت

 هم ساکت شد... .
شمامو شته  چ صاویري از گذ سرمو به دیوار تکیه دادم... ت شتم و  روي هم گذا

 اي نزدین پیش چشمم بود...
روزي افتادم که کیم رادمان رو زده بودند... پوزخندي زدم... چه قدر اون  یاد

شففکالت و ظرف غذاید که توي  روز توي ذهنم بهش فحش داده بودم... بابت
 کیفش بود... .

شففن دیدار دوباره مون تو خونه ي رضففا... یادم اومد دخترها چطور بلوش  و
رژه مد رفتند ولد بهشون محش نمد داد... عجیب بود... هرچه قدر توي ذهنم 
به عقب برمد گشففتم مد دیدم چه قدر معصففوم بود... انگار حمایت هاي 

که به  نمعصففوم نگه داشففته بود... فداکاري هاي بارما بارمان اونو یه بچه ي
 قیمت تماهد خودش تموم شد ولد برادرش رو این طور نگه داشت... .



اون روزي افتادم که مثش یه فرشته ي نجات سر رسید و منو از دست دانیال  یاد
شم هاي مهربونش رو به خاطر  صویر چ ستم ت ضوح مد تون نجات داد... به و

 بیارم... .
 رو روي شونه م حس کردم. چشمامو باز کردم... بابا بود. گفت: دستد

 کنم بهتره دیگه ما بریم؟ فکر
 توي سینه فرو ریخت... با تعجب و ترس گفتم: قلمم
 شد؟ تموم

چشماشو به نشونه ي بواب مثمت روي هم گذاشت. از بام بلند شدم...  بابا
مان نمود... در اتاقد که تا چند لح ه با ناباوري به انتهاي راهرو نگاه کردم. بار

پیش رو به روش ایسففتاده بودم باز بود... سففامان به دیوار تکیه داده بود و گریه 
 مد کرد... باباي بارمان رو هم نمد دیدم... .

 گرفت... . قلمم
 یه آدم... مردن... تموم شدن... این قدر آسون و بد سر و صدا بود؟ رفتن

یه  به نه...  که  گار توي خواب راه مد رفتم... خواب  تاق رفتم... ان مت ا سفف
 کاب*و*س... .

گیج مد رفت. تکیه م رو به دیوار دادم... با دهاند نیمه باز به سففامان زل  سففرم
 زدم... با دستاش صورتش رو پوشونده بود... شونه هاش مد لرزید... .

ید مد سففوالد ذهنمو مشففغول کرده بود... چرا از  یه با بین این همه آدم اون 
یا... نه راضففیه... نه کاوه... نه من... چرا این بال باید  رفت؟ نه دانیال... نه رو

 سر رادمان مد اومد؟ اوند که از همه براي آزادي الیق تر بود... .

http://www.roman4u.ir/


 دستش شونه هام رو گرفت و آروم گفت: بابا
 ... باید بریم... .ترالن

م و فشففار داد و منو دنمال خودش کشففید... بد سففر و صففدا اشففن مد  شففونه
ریختم... مرتب بغضفم رو پایین مد دادم... چشفمامو که روي هم مد ذاشفتم 
یاد اون شففب مد افتادم که با هم ر*ق*صففیده بودیم... یاد این که چه قدر آقا و 

 مهربون بود... .
ز دست دادن یه برادر کشیدن برام سخت تر و سخت تر مد شد... حس ا نفس

 رو داشتم... یه دوست خیلد خوب... .
حیاط بیمارستان که رسیدیم یه نفس عمیق کشیدم... اشکام رو پاک کردم...  به

 بد فایده بود... دوباره صورتم خیس شد... .
با چه فکري مد کنه... انگار اون روز هی  چیز  دیگه با که  اهمیت نمد دادم 

 ادن رادمان نمد تونست اهمیت داشته باشه... .دیگه اي کنار از دست د
لح ه وسففوسففه شففدم که دوان دوان به سففمت اتاقش برم... کنار تختش  یه

شتم همون طوري  ست دا ستم... ازش خداحاف د کنم... ولد... هنوزم دو وای
 که آخرین بار دیدمش به خاطر بیارمش... .

ت حاضففر نشففد با کسففد اومد که روز آخر... وقتد داشففت از ویال مد رف یادم
شلوغش کنه... انگار از خداحاف د  سد  شت ک ست ندا خداحاف د کنه... دو
ست  سد که برادر کوچیکترش رو از د کردن بدش مد اومد... مد فهمیدم... ک

ین آدم  بود... ا کرده  ها  عادي رو ر ندگد  لوش ز ق برادر دو  بود...   ازداده 
 خداحاف د کردن و از دست دادن متنفر بود... .



سوخته  شاید شتم بدن  ست ندا بهتر بود منم بدون خداحاف د مد رفتم... دو
ش رو بمینم و حس ترحم رو از اون بیمارسففتان تا ابد با خودم بمرم... دوسففت 
داشففتم آخرین حسففد که داشففتم همین باشففه... غم از دسففت دادن آدمد که 

 شایسته ي زندگد بود... اون چیزي که در شان رادمان بود... .
که از بیمارستان خارج شدیم چشمم به ماشین پلیس افتاد که یه کم اون  مینه

شناختم... توي  شیده ش  شده بود. بارمان رو از روي موهاي ترا طرف تر پارک 
 ماشین نشسته بود و سرشو پایین انداخته بود... .

صت بود...  من باید مد دیدمش... باید باهاش حرف مد زدم... این آخرین فر
. 

 ترسیدم پیش بابا لو برم... ولد دلمم آروم نمد گرفت... . مد
به دریا زدم. قیافه اي بدي به خودم گرفتم و به چشففم هاي بابا زل زدم.  دلمو

 گفتم:
 ... فکر کنم االن بهترین فرصته که باهاش حرف بزنم... .بابا

شاره کردم. بابا نگاهد ب با سته بود ا ش شیند که بارمان توش ن شین  هسر به ما ما
 کرد... آهسته گفت:

... براي تو همه چد تموم شففده... بذار پلیس به روش خودش مابرا رو ترالن
 پیش بمره.

 بابا رو گرفتم و گفتم: دست
گه از  من بار دی یه  ند  مه بهمون ظلم کرد که این ه هاید  ندارم آدم  دوسفففت 

 د ولد ایندسففتمون فرار کنند... شففما که هنوز مابرا رو کامش براي من نگفتی
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طوري که به ن ر مد رسففه ملکیان همیشففه یه قدم از پلیس بلوتر بوده... بذار 
 این دفعه ما بلو بیفتیم.

 سر تکون داد و گفت: بابا
 بعید مد دونم این پسر هی  وقت به حرف بیاد... . من

نداشففتم زیاد اصففرار کنم ولد بین آزادي بارمان و آبروي خودم تربیح  دوسففت
 ادي بارمان رو انتخاب کنم. گفتم:مد دادم آز

خواسففته بودید به بازپرس راشففدي کمن کنم... کارم ناتموم مونده... فکر  ازم
کنم انصاف نیست که ایشون به خاطر من با خانواده ي سعادت صحمت کنهر 
در صورتد که وظیفه شون نیست ولد وقتد من مد تونم کمکشون کنم ساکت 

 بشینم.
 کم پشتش کشید. خیلد قاطع گفتم:دستد به موهاي  بابا

 نمد دم. طولش
نشففدم بابا موافقت یا مخالفت بکنه. به سففمت بازپرس رفتم که داشففت  منت ر

شد. اخمد کرد و  سربایش متوقم  شد. با دیدن من  شین پلیس مد  سوار ما
 گفت:
 شده خانوم تابین؟ چیزي

 ایستادم و گفتم: کنارش
قول داده بودم که کمن کنم... کارم اون روز تموم نشففد... فکر مد کنم  بهتون

 االن باید کارمو تموم کنم.
 با حرکت سر به بارمان اشاره کرد و با تعجب گفت: راشدي

 !االن؟



به بارمان کردم. سرشو با یه دست گرفته بود... خیلد داغون به ن ر مد  نگاهد
حاضر بشه به حرفم گوش کنه. با این  رسید. خودمم شن داشتم اصال بارمان

 حال گفتم:
 ... االن... .بله

 مکثد کرد و با تعجب نگاهم کرد. بعد سر تکون داد و گفت: راشدي
 که متقاعدش کنید که حرف بزنه... این آخرین فرصتیه که داره. بهتره
 راحتد کشیدم... هرچند قلمم محکم توي سینه مد زد. نفس

سربازي که کنار  در سر به  شدي با  ستم... را ش شینو باز کردم و کنار بارمان ن ما
بارمان نشفسفته بود اشفاره کرد که از ماشفین پیاده شفه. فقط تونسفتم با نگاه از 
راشففدي تشففکر کنم... بهم اعتماد کرده بود... دوسففت داشففتم به بهترین نحو 

 بواب این اعتماد رو بدم.
ستم از کجا به بارمان کردم. کمد ا رو ست کردم... نمد دون ست و اون د ین د

شو بلند کرد... نگاهش  سر شروع کنم... قمش از این که من چیزي بگم بارمان 
 هنوز به کم ماشین دوخته شده بود. با صداید گرفته گفت:

 حاال برایت از مرگ آرمان گفتم؟ تا
توي سففینه فرو ریخت... بحثد رو شففروع کرده بود که به شففدت مشففتاق  قلمم

 شنیدنش بودم. آهسته گفتم:
 ... .نه

 طوالند کرد... دستد به پیشونیش کشید و گفت: مکثد
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به حالت که نمد دوند مرگ برادر چه حسففد داره... خوش به حالت...  خوش
آرزوشففو داري  مد دوند... به ن ر من خوشففمختد داشففتن اون چیزهاید که

سري از دردها رو درک نکرده  شمختد اینه که یه  ضد وقت ها خو ست... بع نی
باشففد... و مد دوند... فکر مد کنم من بزو بدبخت ترین آدم هاي روي کره 
شد براي  ضر ن ست دادم... حتد مامانم حا ي زمینم... دو تا از برادرهام رو از د

 خداحاف د با پسرش بیاد... .
و باز کردم که بگم مامانت که نمد تونه... ولد به موقع بلوي لح ه دهنم یه

زبونم رو گرفتم. اگه بارمان نمد فهمید چه بالید سر مادرش اومده بهتر بود... 
 همه ي خمرهاي بد رو نماید من بهش مد دادم... .

 ادامه داد: بارمان
 . نمدحس بدي بود ... مد دونستم دست سایه به خون آرمان آلوده شده خیلد

دونم چه بوري تونسففتم اون همه سفففال کنار خودم تحملش کنم... باهاش 
ساس مد  شیدم... اح شه مد ک شتنش نق شب براي چطور ک همکار بودم... هر
کردم اگه انتقام آرمان رو از کسففاید که مقصففرن بگیرم مد تونم آروم بگیرم... 

س گروه دیگه ريیمد تونم بهتر نفس بکشففم... مد دوند... قمش از دانیال یه نفر 
سته بود پیش بینیش کنه... این  سید که دانیال نتون ما بود... اون از چیزي مد تر
که اعضاي تیم باهم همکاري کنند و سعد کنند فرار کنند... براي همین خیلد 

 سعد مد کرد بین ما دودستگد ایجاد کنه... .
 کردم و گفتم: اخم

 دید؟مگه شما به خواست خودتون اونجا نمو چرا؟
 شونه باال انداخت و گفت: بارمان



چیزیه که در مورد راضیه و کاوه فکر مد کردیم... اونا همیشه مد دونستند  این
شته  ست این انت ار رو ازم دا که چه قدر ازشون متنفرم... هر آدم عاقلد مد تون

 باشه... در مورد راضیه هم که فهمیدیم پول براش اولویت بود... .
 گفت: زد و پوزخندي

 که بسد سمزواري رو پیدا کردند؟ فهمیدي
 هام از تعجب چهار تا شد... بارمان گفت: چشم

زمان شفففد با مابراي رفتن رادمان و دیگه فرصففتش پیش نیومد که بهت  هم
 بگم... .

 تعجب گفتم: با
 کشتش؟ اعضاي باند؟ کد

 سر تکون داد و گفت: بارمان
 این که یه باسوس بینشون داشتیم... . مثش

 :پرسیدم
 راضیه؟ و

 شونه باال انداخت و گفت: بارمان
 کنم بچه هاي باند سرشو زیرآب کردن... . فکر
یا رو هم گیر اورده بودند... ناراحت شفففدم... به ن ر من  یاد این افتادم که رو

مود... ي ذهنم آدم بدي نرویا زند بود که توي یه موقعیت بد گیر افتاده بود... تو
شتم همه ي کارهاید که اون کرد رو  صورت ندا شاید اگه منم بارمان رو به این 

 ... .ممد کردم... شاید همون دروغ ها رو مد گفت
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سکوت  بارمان ستان بود... چند دقیقه به  شید... نگاهش هنوز به بیمار آهد ک
گذشت... کامال متوبه بودم که داره از طفره مد ره... هد در مورد فرعیات مد 
ستان هاي  ست با این دا ضیه... انگار مد خوا سمزواري... را گفت... در مورد 

شاید فکر مد ... نهفرعد از اصش مابرا دور شه... مد خواست خودشو گول بز
کرد این کار باعث مد شه فراموش کنه ساعتد قمش برادرش رو از دست داده... 

. 
 گفت: بارمان

 داشتم مد گفتم؟ چد
سمتم برگشت... بعد از مدت ها چشم تو چشم شدیم... یه لح ه هردومون  به

به چشففم هاي هم زل زدیم... لمخند کمرنگد روي لمم  کت شفففدیم...  سفففا
 یین انداخت... نگاهشو ازم دزدید و گفت:نشست... سرشو پا

این که... ريیسففمون هرکاري مد کرد که بینمون فاصففله بندازه و نذاره  خالصففه
متحد شففیم... به بز کاوه و رحیم به ن رم کسففد بینمون نمود که خیلد از این 

 آدم ها دل خوش داشته باشه... .
 تعجب گفتم: با
 سایه... ؟! و

 پوزخندي زد و گفت: بارمان
چیزي در مورد سففایه وبود داره... این که... وقتد منو بردن که زندانیم کنند  یه

شخص  سد دیدم... م سري حروف انگلی و بهم مواد تزریق کنند روي دیوار یه 
شده بودند...  شق یا چنگال یا یه چیز توي این مایه ها روي دیوار کنده  بود با قا



شده بود سمم رو آخر وقتد اونجا حمس  ضافه کردم...  اینم خودمم ا ست ا لی
 رادمان هم... .

نیمه تمام گذاشت... دستاشو مشت کرد... چشماشو بست... نگاهد  حرفشو
ست بارمان رو  ست د شدي به ما بود... دلم مد خوا به اطراف کردم... نگاه را

 بگیرم ولد زیر نگاه تیزبین راشدي نمد شد... آهسته گفتم:
 ... .بارمان
شت و  بارمان سمتم برگ شید... به  صورتش ک ستد به  سش رو بیرون داد... د نف
 گفت:

 بیست و شیش سالش بود... . فقط
توي چشففماش حلقه زد... سففري تکون داد... باالخره داشففت از شففن  اشففن

بیرون مد اومد... با دسففتاش صففورتشففو پوشففوند... دسففتاش رو باالتر برد... 
 لند کرد و گفت:چنگد به موهاش زد... سرشو ب

شه شانس بود... با  همی سه... واقعا هم بود... بد شان فکر مد کرد که خیلد بد
 بدشانسد رفت... .

 :گفتم
بارمان... بدشففانس نمود... هر آدمد توي زندگیش گاهد شففانس مد یاره و  نه

گاهد بدشففانسففد... فقط وقتد سففختد بهمون فشففار مد یاره فکر مد کنیم که 
سد هامون رو شانس نداریم و ی شان شیم و همه ي خوش  شکر مد  ه دفعه نا

 هندیده مد گیریم... رادمان توي خیلد چیزها شففانس داشففت... بهت برنخور
سد رو  شه ک شاید ن ولد توي خانواده تون از همه خوشگش تر بود... طوري که 

http://www.roman4u.ir/


باهاش مقایسففه کرد... خوش شففانس بود که همچین هوشففد داشففت... مد 
 نم رادمان از آتوسا خوشش مد اومد... .دوند... من فکر مد ک

 سر تکون داد و گفت: بارمان
 این همه سال باالخره یه دختر توبهش رو بلب کرده بود... . بعد

 به نشونه ي تایید تکون دادم و گفتم: سرمو
به ن ر من آتوسففا هم ازش خوشففش مد اومد... باور کن اینم شففانس مد  و

صال مگه همه چیز  شد... ا شق یه طرفه ن سیر یه ع شت که ا شانس دا خواد... 
شففانسففه؟ مهم اینه که رادمان پسففر خوبد بود... خیلد خوب... توي محیط و 

سد باش بود وا مد داد... ولد خوب موند... همین قا  شبشرایطد بود که هرک
سري باي رادمان بود و اون قدر خوش قیافه بود خودش و آدم  سینه... هر پ تح
هاي اطرافش رو به گند مد کشففید... مهم اینه که واقعا پاک و معصففوم بود... 
به ن ر من رادمان خیلد خوش شفففانس بود... خیلد خوش  المته مد دوند... 

 . شانس تر از من... به خاطر این که برادري مثش تو داشت...
 سرشو بلند کرد و با تعجب نگاهم کرد. لمخندي زدم و گفتم: بارمان

هی  کس رو ندیدم که مثش تو براي برادرهاش برادري کنه... این که یه نفر  من
شه و  شته با ستش دا شقانه دو شه که این طور عا شته با بتونه برادري مثش تو دا

 . حاضر باشه زندگیش رو به خاطرش بده آخر خوش شانسیه...
اشکد رو دیدم که از گوشه ي چشم بارمان روي دستش چکید... بغضم  قطره

ست که بهش  سد نی شن هاي ک سخت تر از دیدن ا رو فرو دادم... هی  چیز 
ستن  شک ساس  شون مد داد و من اح ضعم ن تکیه داري... بارمان بلوي من 

 مد کردم... .



 .اشن مد ریخت... من احساس خورد شدن مد کردم...  بارمان
 سعد مد کرد بغضش رو فرو بده... من احساس خفگد مد کردم... . بارمان

گاه دستمو دراز کردم تا بازوش رو نوازش کنم... دستم توي هوا موند...  ناخودآ
شت بارمان  صندلد و پ ستمو روي  شدي رو حس کردم... د سنگیند نگاه را

 گذاشتم... گفتم:
یه نفر بذاري ... بعد از  مد دونم چه حسففد داره... این که زندگیت رو براي 

 دستش بدي... این بدترین حسیه که آدم مد تونه داشته باشه... .
به صففندلد تکیه داد... نفس عمیقد کشففید... خنده ي تلخد کرد و  بارمان
 گفت:
 ین نیسففتکه از زندگیش بگذره به این چیزها فکر نمد کنه... حس من ا آدمد

ست... من فقط عمیقا بابت  سد دادم که دیگه بینمون نی که زندگیمو به خاطر ک
سفم...  ست بیاره متا ست به د شه و نتون شته با ست دا صت هاید که مد تون فر

 این که هی  وقت فرصت پیدا نکرد... .
 رو نیمه تموم گذاشت... به پشتد صندلد رو به روش زل زد و گفت: حرفش
ست ست  مد گد... را صومو دو اون واقعا پاک بود... خدا آدم هاي پاک و مع

شه؟ آدم  ست برگرده پیش این آدم ها که چد ب دارهر مگه نه؟... رادمان مد خوا
بابا عذاب بکشفففه؟... بین آدم  هاید که قدرش رو نمد دونند... برگرده پیش 
 هاید زندگد کنه که همیشه به چشم یه مجرم نگاهش مد کنند؟ ... شاید براي

 همین این اتفاق افتاد... یا شاید... من دوست دارم این طور فکر کنم... .
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بینمون برقرار شد... قمش از این که من چیزي بگم خود بارمان سکوت  سکوت
 رو شکست و گفت:

... داشففتم برایت مد گفتم... رادمان هم مابراي اون اسففم هاي روي دیوار رو 
مد دونسففت... اسففم اون فایلد که براي کامخیوتر رویا فرسففتاد همون حروف 

بود... مد دوند که  sبودند که پشت هم نوشته بود... بین اون حروف یه حرف 
 سایه هم به هرويین معتاد بود... .

 یخت... با ناباوري گفتم:توي سینه فرو ر قلمم
 ... یعند اونو هم... .سایه؟
 سر تکون داد و گفت: بارمان

من تنمیه ش کرده بودند... پیش خودم فکر کردم شففاید اونو هم به این کار  مثش
سعد  شن... توي ذهنم بود که بفهمم دقیقا مابرا چد به چیه...  مجمور کرده با

شم... فقط  سایه نزدین  سر کردم یه کم به  براي این که یه کم از مابراي باند 
بشنوم... ريیس احمقمون  خودشدر بیارم و بتونم مابراي آرمان رو هم از زبون 

ست یه آدم از هرچیزي که توي دنیا  ست اینو حدس بزنه... انگار نمد دون نتون
بگذره از خون برادرش نمد تونه بگذره... نمد فهمید که اگه دنیا زیر و رو بشففه 

تونم با سففایه صففمیمد بشففم و اونو طرف خودم بدونم... براي همین من نمد 
سایه  بهم بزنه... هر وقت براي ماموریت هام پیشم مد  روسعد کرد بین من و 

 اومد تحریکم مد کرد که در مقابش مرگ برادرم سکوت نکنم... .
 تعجب گفتم: با

 بود؟ ماموریتد که در مورد آرمان بود رو خودش به سایه نداده یعند
 باال انداخت و گفت: شونه



شه  مد سایه همی سایه گفته بود خرابکاریش رو بمع کنه... آخه  گفت فقط به 
یه ماموریت انجام مد داد ولد کنارش به شفففدت هم گند مد زد... من هی  
شده تر از  ساب  وقت حرفش رو باور نکردم... کاري که با من کردند خیلد ح

سایه بتونه طراح شایند بود که  شه رو ک ود دقیقا ب یدهیش کنه... آدمد که این نق
منو مد شففناخت... مد تونسففت پیش بیند که چه اتفاق هاید مد افته... حتد 
شه... من ورم ريیس کش  شیده بود باورم مد  شه رو ک اگه بهم بگن ريیس این نق

 بانده... انگار من و اون خیلد خوب مد تونیم همدیگه رو بفهمیم.
 . ادامه داد:زد پوزخندي

ستم سایه چیزي در مورد مابراي آرمان بفهمم... فقط یه بار  نتون با نزدیکد به 
سففایه بهم گفت که اون قدرها که فکر مد کنم مقصففر نیسففت و آرمان قمال هم 
مواد مصففرف مد کرد... یه بمله ي عجیمد گفت... یعند... سففرم داد زد و 

مد کرد! مد گفت آمارش رو گفت و از وقتد با اون دختره دوست شد مصرف 
در اورده بود... یه مشففت حرف تحقیرکننده بهم زد... این که حتد اگه خودش 
این بال رو سففر آرمان نمد اورد به هر حال این اتفاق دیر یا زود براي آرمان مد 
مان و غزل خیلد  طه ي آر که در مورد راب یدم  هاش فهم مت  تاد... از صففح اف

و آرمان رو زیرن ر داشففت  دکه کشففین مد دا چیزها مد دونه... مد دونسففتم
ضوع محدود  شون مد داد که اطالعاتش به این مو ولد حرف هاید که مد زد ن
شت... هی  وقت  شد دا ضیه نق شاید غزل توي این ق سید  ست... به ذهنم ر نی
سایه باهاش  ستم بفهمم که  صره ولد... مد خوا پیش خودم فکر نکردم اون مق

سای ست بوده یا نه...  سدو صش  یدهه ازش چیزي پر یا نه... فکر مد کردم اگه ا
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مابرا رو بفهمم آروم تر مد شففم و با نمود آرمان بهتر مد تونم کنار بیام... براي 
همین به اون ريیس نامردمون گفتم که مد خوام برم دیدن غزل و یه شففب بذاره 
ید فرار کنم.  از اون زیرزمین خارج شففم. اولش موافقت نمد کرد. مد ترسفف

 آخرش قمول کرد... به شرط این که چند نفر بیرون خونه مراقمم باشن.
دوباره به بیمارسففتان نگاه کرد... ماتش برد... کمکش کردم که فکرش  بارمان

 رو از مابراي رادمان منحرف کنه. پرسیدم:
 به ريیست مد رسید؟ چد

شو سش پرت  سر به طرفم چرخوند. چند لح ه گنگ نگاهم کرد... انگار حوا
 شده بود. بعد به خودش اومد و گفت:

ضیه رو دربیارم حرف گوش  نمد شاید فکر مد کردم وقتد ته و توي ق دونم... 
کن تر مد شم و این قدر دردسر درست نمد کنم... شاید فکر مد کرد اگه این 

تنفري که ازشففون داشففتم یه کم حس وفاداري  لطم رو بهم بکنه بتونه به باي
 توم به وبود بیاره... نمد دونم... .

 کرد... چشماش رو مالید... ادامه داد: مکثد
هم با من اومد... کشففین وایسففتادیم تا مامان و باباي غزل از خونه خارج  کاوه

باال شففن. بعد کاوه در خونه رو باز کرد... مد دوند که اسففتاد دزدي و از دیوار 
شون داد  شدم. رفتار غزل و حرفاش بهم ن ست... بعد من وارد خونه  رفتن و اینا

بود... سففایه  درسففتکه خودش هم خودشففو کم مقصففر نمد دونه... حدسففم 
بهش نزدین شده بود و باهاش دوست شده بود. غزل هم یه دختر ساده بود... 

به سفففایه گفت  یه چیزهاید گفته بود... اصففال اون بود که  آرمان مواد بهش 
مصففرف مد کرد... از قرار معلوم سففایه غزل رو به مهموند آخر دعوت کرد و 



گفته بود اگه دوسففت پسففرت از  لغزلم آرمان رو با خودش اورد... سففایه به غز
من بنس بخره کمتر باهاش حسففاب مد کنم... غزلم به آرمان خوش خدمتد 

سرش  سایه گوش داد... منم قاطد کردم و  داد بیداد کردم. غزل کرد و به حرف 
شنوم... این که آرمان چه قدر از من  ستم ب هم چیزهاید بهم گفت که نمد خوا

خانواده ش بدش مد اومد... این که همه ي  ازو رادمان دلخور بود... چه قدر 
امیدش به من بود ولد من ولشون کردم و به خاطر یه دعواي مسخره رفتم خونه 

حسففاب آرمان روي من این بود... نمد ي رضففا... نمد خواسففتم بشففنوم که 
خواسففتم باور کنم که چه قدر دیر به دادش رسففیدم... درسففت لح ه اي که 

 مرد... .
آهد کشففید... منو بگو! اومدم ذهنش رو از مرگ رادمان دور کنم بدتر  بارمان

اونو یاد مرگ اون یکد برادرش انداختم. باید بحث رو عوض مد کردم... ولد 
 خفه م مد کرد. بارمان ادامه داد:کنجکاوي داشت 

توي آشففخزخونه ي خونه شففون بودیم که دعوام با غزل باال گرفت... یه  یادمه
خورده کتن کاري کردیم... فحش دادیم بهم... داد و بیداد... خواهرش سفعد 
ست مد ده...  ساکتمون کنه... کم کم حس کردم داره به غزل حمله د مد کرد 

دادم... فکر مد کردم فیلمشه... نمد دونستم مریضد ولد من داشتم ادامه مد 
تاده بود... خواهرش بیغ زد و  که روي زمین اف مدم  به خودم او داره... وقتد 
سریع  شده...  سمت تلفن... تازه اون موقع دوزاریم افتاد که چد  سریع دوید 
شت دیر مد  شتم... دا شتم... یه دور همه ي کابینت ها رو گ صاش گ دنمال قر
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میز بود... تا قرک رو  ويتازه آخرش چشففمم به قرصففش افتاد که رشففد... 
 برداشتم و به سمتش رفتم دیدم همه چد تموم شده... .

 پایین انداخت. صداش مد لرزید... گفت: سرشو
فکر کرد که قرک ها رو توي دسففتم گرفتم تا دسففت غزل بهشففون  خواهرش

 نرسه... این چیزیه که به پلیس گفته... .
 تعجب گفتم: با
 اونا باورشون شد؟ و

 شونه باال انداخت و گفت: بارمان
شدم...  تو شون  باي پلیس بودي چه فکري مد کردي؟ من به زور وارد خونه 

اون دوسفففت دختر برادرم بود که تازه فوت شفففده بود... این یعند انگیزه براي 
له دست داده قتلش هم داشتم... باهاش دعوا کرده بودم... دیده بودم بهش حم

 ولد ادامه دادم... خواهرش هم که شاهد بود... .
 شدت سر تکون دادم و گفتم: به

کافد نیست... یعند یه درصد هم نمد خوان در ن ر بگیرن که شاید تو مد  این
 خواستد کمکش کند؟

 گفت: بارمان
شون یه مجرمم... نه فقط به خاطر این موضوع... به خاطر مابراي باند  من برا

 هم هست... من یه مجرمم این برم هم روش... .
 عصمانیت گفتم: با
شون  تو شکلت اینه که به ضاوت مد کند! م که بدتر از همه در مورد خودت ق

 نگفتد مجمورت کردند براشون کار کند.



 تکون داد و گفت: سر
. راشفففدي هم بوابمو داد... گفت وقتد تهدیدتون کردن باید به پلیس ..گفتم

 خمر مد دادید نه این که باهاشون همکاري کنید.
 :گفتم
ي چیزهاید که مد گد با داشففتن یه وکیش خوب حش مد شففه... من حس  همه

 مد کنم تو کم اوردي... دیگه ظریفت نداري... براي همین تسلیم شدي... .
 ي بواب مثمت تکون داد و گفت: به نشونه سرشو

... راسفففت مد گد... مد دوند... اینا رو بهت گفتم که بفهمد وقتد آرمان آره
مرد مد دونسففتم اگه بتونم از مابرا سففر در بیارم آروم مد شففم... ولد بعد از 

 رادمان مطمئنم اگه آسمون به زمینم بیاد آروم نمد گیرم... .
ود... زاري نمد کرد چون شففکه شففده بود... گریه نمد کرد ولد گیج ب بارمان

انگار هنوز باورش نشده بود... بارماند که رو به روي هم نشسته بود اوند نمود 
که مد شناختم. انگار بدون رادمان کامش نمود... انگار همه ي شیطنت هاش... 

 همه ي گرماي وبودش وابسته به ُقلش بود... .
ن روي صورت بارمان چکید... این ضعم مد کردم... چند قطره اش احساس

صورتش بود خیلد عذاب آورتر از آدم هاید بود  سکوت... این دردي که توي 
شت  صداي بلند عزاداري مد کردند... انگار دا که گریه و زاري مد کردند و با 

 بلوي چشمم از هم مد پاشید.
شده...  سعد شم... به خودم گفتم بامون برعکس  کردم این بار من محکم با

 نگاهمو ازش گرفتم... تحمش نداشتم این طور بمینمش... گفتم:
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شون مد خواد بکنند. به خاطر رادمان  این ست که بذاري هرکاري دل صاف نی ان
هم که شفففده به پلیس کمن کن رد ريیس رو بگیرن... مگه خودت نگفتد که 

د دسففت همدیگه رو بخونید؟... بمین بارمان! تو داري با سففکوتت به مد تونی
قاتلش همین طوري ر  اسفففترادمان ظلم مد کند... اگه تو مد خواي بذاري 

 راست براي خودش بگرده من نمد ذارم...!
عمیقد کشففیدم... شففدیدا متاثر بودم... عصففماند بودم... نمد دونم چرا  نفس

شتم بزنم زیر گریه و ب ست دا ستم دو سینه ي بارمان بزنم... مد خوا شت به  ا م
شش... مثش قمش  شه! خود باهو سش کنم که خودش با سرش داد بزنم و التما

 باشه... مثش اون زماند که بهش لقب آقاي وسوسه رو دادم... .
شو به ما  در ست. چرخید و رو ش صندلد بلو ن شدي روي  شد و را شین باز  ما

 کرد. گفت:
فتیم... خانوم تابین... فکر مد کنم دیگه فرصففتتون تموم باید راه بی متاسفففانه

 شد... .
کشففیدم. با ناامیدي نگاهد به بارمان کردم... سففرشففو پایین انداخته بود.  آهد

 همین که در ماشین رو باز کردم بارمان گفت:
 خواستن یه پیغام بدن! مد

 :ریع گفترو رها کردم و با تعجب به بارمان نگاه کردم. راشدي س دستگیره
 کد؟

 با همون صداي گرفته ش گفت: بارمان
شون نمد خورد...  گفتید سالح هاش رو معامله کرد... دیگه به درد سون  اندر

ها این طورین...  ند... این آدم  نداشففت یابد  به دخترش هم احت براي همین 



محاف ه کارن... ولد وقتد بخوان به کسد پیغامد بدن شدید عمش مد کنند... 
که با  کاريتا حاال خودم چند بار شفففاهد بودم. یه چیزهاید توي مایه هاي 

برادرتون کردند... حتما مد خواستن به کسد که مورد ن رشون بوده پیغام بدن 
که اگه باهاشففون همکاري نکنه همین بال رو سففر خانواده ي اونم مد یارن... 
ید  ید و بمین هاش تحقیق کن هاد مد کنم در مورد دور و بري  بهتون پیشففن

 د گم... .م تونکدوماشون وارد کننده ي اون چیزهاید هستن که به
 چشماشو ریز کرد و گفت: راشدي

 ممکنه ایراند باشن؟ یعند
 شونه باال انداخت و با بد حالد گفت: بارمان

... اگه یه ایراند رو مد شففناختن دیگه سففراغ اندرسففون نمد رفتن... احتمال نه
شور  شون رو خارج ک شه و اینام بخوان کار شته با داره طرف ربطد به ایران ندا

بدن... در این صففورت وقت زیادي هم ندارید... چون به زودي از ایران ادامه 
 خارج مد شن... .

 با هیجان گفت: راشدي
 و مدلشون رو داري؟ اسم

 آهسته گفت: بارمان
 ... .اوهوم
دیگه نا نداشففت... به ن ر مد رسففید اون قدر همه چد رو توي خودش  انگار

 :ریخته بود که ضعم کرده بود. راشدي گفت
 دوند که به همکاریت احتیاج داریم! مد
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لگدي به پاي بارمان زدم... مد خواسففتم تحریکش کنم که چیزي در  آهسففته
مورد تمريه شدنش بگه... خوشمختانه انگار هوش و حواسش سربایش بود. با 

 همون صداي ضعیم گفت:
 احتیاج دارم که باور کنید مد خواسففتم قرک رو بذارم کم دسففت غزل نه منم

 این که از بلو دستش دورش کنم.
 سر تکون داد و گفت: راشدي

 خودتو به من ثابت کن تا منم تو رو به دادگاه ثابت کنم. تو
کردم کار من دیگه تموم شده... بارمان سرش رو به سمت بیمارستان  احساس

ساکت بود... اون مرد  شن برق مد زد... هنوز  شماش از ا چرخونده بود... چ
 روح بارمان من محروم بود... . هنوز هم از

 با نگراند نگاهم کرد و گفت: مامان
 خوابد؟ هنوز

... من چند شففب بودم که خواب درسففت و حسففابد نداشففتم... آهسففته هنوز؟
 گفتم:

 ... .نه
 لمخند بد رمقد زد و گفت: مامان

 داري؟ مهمون
 تخت غلت زدم و گفتم: روي

 ندارم... . حوصله
 خواستم به بارمان فکر کنم... مامان گفت: مد
 اومده... . آوا



 سمت مامان چرخیدم. با تعجب نگاهش کردم و گفتم: به
 بدي؟

 روي تخت نشستم و گفتم: سریع
 مد گید بیاد اینجا؟ بهش
سرش رو به نشونه ي بواب مثمت تکون داد. سریع به سمت میز آرایشم  مامان

یده بود...  هاي ل*خ*ت و قهوه اي رنگم ژول به خودم کردم. مو گاهد  رفتم. ن
ستد به ابروهام که  ستم. د سرم ب شونه کردم و با یه کش باالي  سریع موهام رو 

ش شون کنم. یه تد  سعد کردم مرتم شیدم و  شده بود ک مه اي سر رتکامال پر 
سففاده پوشففیدم. هنوز شففلوار بینم را برنداشففته بودم که آوا وارد اتاقم شففد. با 
لمخندي به سمتش چرخیدم... همین که چشمم به ظاهر آشفته ش افتاد لمخند 

 روي لمم خشن شد.
سففیاه پوشففیده بود. ریشففه ي موهاش در اومده بود و برخالف همیشففه  سففرتاپا

 صورتش کامال بدون آرایش بود... .
ضا و  شلوار صال به فکر ر بین رو روي تخت انداختم... توي این گیر و دار ا

 آوا نیفتاده بودم... آهسته گفتم:
 ... .آوا

داره مایلد نبه سمتش برم و ب*غ*لش کنم ولد احساس کردم اصال ت خواستم
ست یا  ش شه وقتد مد اومد توي اتاقم یا روي تخت مد ن شه. همی بهم نزدین 

 روش دراز مد کشید ولد این بار خیلد رسمد کنار میز آرایش ایستاده بود.
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پایین انداختم... یادم اومد من باعث دستگیري رضا شدم... شاید براي  سرمو
ه توي دوره ي دبیرسففتان هم هر همین آوا این طور ناراحت بود... یادم اومد ک

وقت آوا شکست عشقد مد خورد سرتاپا سیاه مد پوشید... حدس زدم این بار 
 هم به احترام عشق از دست رفته ش سیاه پوشیده... .

 :گفتم
 کنم خیلد حرف ها براي زدن داریم... . فکر

سففر تکون داد... کم حرف شففده بود... رنگش پریده بود... متوبه شففدم  آوا
صادف من ناپدید  ضا بعد از مابراي ت شده... یادم اومد ر خیلد الغرتر از قمش 
شده بود... حتما آوا حسابد نگران بود... و شاید بعد به گوشش رسید که رضا 

ستریه... و بعد... فهمیده  ستان ب شده و توي بیمار  که همه ي حرف بودزخمد 
خودش بره... شففاید هاي رضففا دروغ بوده... بهش حق مد دادم این طور توي 

 اگه منم بایش بودم مشکد مد پوشیدم... .
 کشیدم و گفتم: آهد

 مورد رضا... . در
شو شما شو پایین انداخت.  چ سر سر تکون داد... به دیوار تکیه داد و  ست و  ب
 ادامه دادم:

 نمد خواستم بهش آسیمد برسونم... مد خواستم خودمو از بین بمرم... . من
 رد... با صداید که به زور شنیده مد شد گفت:نگاهم نمد ک آوا

 دونم... . مد
 به سمتش برداشتم و گفتم: گامد



... مد دونم خیلد چیزها وبود داره که بخواي در موردشففون حرف بزند... آوا
 بهم بگو چرا این قدر گرفته اي؟

 که با انگشت هاي دستش بازي مد کرد گفت: آوا
شم و با خودم فکر مد کنم  نمد شب از خواب پا مد  شدم... یه  دونم... گیج 

که دوستش دارم... دلم براش تنگ شده... فردا شب این قدر احساس تنفر مد 
کنم که دلم پی  مد خوره... یه سففاعت نگران حال و احوالشففم... دو دقیقه ي 

 شه که همه ي مدبعد نفرینش مد کنم... خیلد قشنگ منو بازي داد... باورم ن
 اون چیزي که مد خواست این بود که به تو نزدین بشه... .

به میز آرایشففم زل زده بودم ولد در واقع نمد  نمد دونسففتم چد بگم... 
 دیدمش... کمد فکر کردم و بعد گفتم:

به  این که اولش  که دیدمش مد گفت  باري  یادمه آخرین  هام نمود...  طوري 
ازت خوشففش اومد... درباره ي خودش و خاطر من سففراغت اومد ولد بعد 

 خانواده ش و خیلد از چیزها هم راستش رو گفت... .
 خنده اي عصمد کرد و گفت: آوا

مد رفتیم سففر خونه و زندگیمون... خدا مد دونسففت چه قدر هیجان  داشففتیم
داشففتم... بعد یه دفعه به خودم اومدم و دیدم هرچد توي ذهنم سففاخته بودم را 

 زم... همه ي رویاهام... آرزوهام... .باید دور بری
رو بلوي دهنش گرفت... اشففن توي چشففماش بمع شففد. با بغض  دسففتش

 گفت:
 آدم نامردي ِا... خیلد... . خیلد
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ستم باید چد  با ساکت موندم... نمد دون شدیدا موافق بودم... ولد  این بمله 
تد . اصال توي موقعیبگم... نیاز داشتم یه نفر منو به خاطر بارمان دلداري بده..

 نمودم که بتونم با کسد همدردي کنم... .
 با سر انگشت هاش اشن هاش رو پاک کرد و گفت: آوا

 رضا رو یادته؟ تولد
اون لح ه اي افتادم که رادمان وارد خونه ي رضا شد... قلمم توي سینه فرو  یاد

یه  یه دوسفففت...  ناگهاند بهم دسفففت داد... خالء  یه حس خالء  ریخت... 
 برادر... یه آدم خیلد خوب... .

 به نشونه ي بواب مثمت تکون دادم. آوا پوزخندي زد و گفت: سرمو
شتم شتماه  دا شد که ا شتم به خاطر رادمان... چه زود بهم ثابت  خودمو مد ک

 کردم... رادمان آدم خوبه بود و رضا آدم بد... .
کرد... من ورش از این که مد گفت چه زود چد بود؟... دوزاریم افتاد...  اخم

شته بود... فقط چند ماه... بگذریم  ست مد گفت... مدت زمان کمد گذ آوا را
 به چشم من چند سال به ن ر مد رسید.از این که 

 آوا دیگه معذب نمود... روي صندلد میز آرایش نشست و گفت: انگار
بدي دارم... نتونسففتم ازش حاللیت  در یدم... خیلد حس  مورد رادمان شففن

 بطلمم... چه قدر اذیتش کردم... .
 سر به هال اشاره کرد و گفت: با

 فت رادمان خیلد پسر خوبد بود... .با بابات حرف مد زدم... مد گ داشتم



کاش در مورد یه چیز دیگه حرف مد زد... فکر کردن به این که رادمان دیگه  اي
سرد و بد  ست به اندازه ي کافد عذاب آور بود... این که منو یاد نگاه  بینمون نی

 روح بارمان مد انداخت قضیه رو دشوارتر مد کرد.
 به چشمام نگاه کرد و گفت: آوا

 داشتد؟ وستشد
 تکون دادم و گفتم: سر
 ... پسر خوبد بود... .آره
 لمخند کمرنگد زد و گفت: آوا

 کنار اومدي با این قضیه... . خوب
فهمیدم چد مد گه... حواسففم یه لح ه به مابراي بارمان پرت شففده بود.  تازه

 سریع گفتم:
 راستش...... نه... دوستش داشتم ولد به عنوان یه دوست... نه

 کشیدم و ادامه دادم: آهد
 از داداشش خوشم مد اومد؟ من

هاي آوا از تعجب چهارتا شد... اخم کردم... این حرف این قدر عجیب  چشم
 بود؟

 با ناباوري گفت: آوا
 هموند که بابات مد گه بازداشته؟ هموند که توي باند بود؟ بارمان؟

 بهتره ضربه ي نهاید رو بزنم: حاال که آوا کم مونده شاخ دربیاره دیدم
 معتادم بود... . تازه
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 با دهاند نیمه باز نگاهم کرد... عصمد شدم و گفتم: آوا
 چرا داري منو با این نگاهت مد خوري؟ چیه؟

من مند کرد و بعد سففاکت شففد... سففرشففو پایین انداخت... بعد از مکثد  آوا
 طوالند دوباره سرشو باال اورد و گفت:

دمان به اون خوشففگلد و آقاید خوشففت نیومد اون وقت عاشففق برادر از را تو
 معتادش شدي؟

ترین سففوالد که توي زندگیم برام پیش اومده بود رو پرسففیده بود...  عجیب
 خودمم دقیقا بواب این سوال رو نمد دونستم... شونه باال انداختم و گفتم:

یاهامونیم ولد یه زماند به خودمون  ما آدم ها همه ش توي فکر آرمان ها و رو
که  کارهاید کردیم  له گرفتیم...  فاصفف قدر ازشففون  چه  یایم و مد بینیم  مد 
خودمون هم نمد تونسففتیم پیش بینیش کنیم... مد دوند... این بور وقت ها 

ه موقعیت دیگ هبحث موقعیته... شففاید اگه من و بارمان یه باي دیگه و توي ی
همدیگه رو مد دیدیم هی  وقت بهم عالقه مند نمد شدیم... توي هر موقعیت 

 دیگه اي امکان این که من از رادمان بیشتر خوشم بیاد وبود داشت ولد... .
عمیقد کشففیدم... یه مشففت خاطره ي عذاب آور به ذهنم هجوم اورد...  نفس

 خاطرات اون زیرزمین کذاید... ادامه دادم:
مان که منم اسففیرش بودم... گیج بود... نمد تونسفففت  راد توي موقعیتد بود 

درست تصمیم بگیره... نمد دونست اطرافش چه خمره... ولد بارمان... انگار 
همه ي آدم ها رو مد تونسففت توي مشففتش بگیره... بذاب بود... وسففوسففه 

د شففای برانگیز... متفاوت... من هی  تجربه اي در مقابش امثالش نداشففتم...
ستمر  شدم... مد دوند... وقتد آزادي مد خوا شیده  سمتش ک براي همین به 



تنها کسففد که امید رسففیدن بهش رو توي من تازه مد کرد بارمان بود... وقتد 
شد... وقتد به یه حامد احتیاج  ستم اون برام بهترین تکیه گاه  تکیه گاه مد خوا

ماه مد تونسففت خیلد  ندداشففتم حمایتم کرد... تنها کسففد بود که توي این چ
شتم بهم بده... بارمان همه چیز من  سد رو که توي زندگیم دا راحت بهترین ح

 بود... .
 سر تکون داد و گفت: آوا

باره همه ي این چیزها رو  فکر مد کند باد عوض شفففدن موقعیت هم بتونه دو
 بهت بده؟

 باال انداختم و گفتم: شونه
شن... براي  ها توي روزهاي خوش همدیگه رو آدم شق مد  پیدا مد کنند و عا

سخت ترین  صله مد گیرن... من و بارمان توي  سختد ها از هم فا همین توي 
دوران زندگیمون بهم رسففیدیم... شففاید روزهاي خوش فقط این عالقه رو قوي 
ستم که بتونم چیزي رو پیش بیند کنم... ولد اینو مد  تر کنه... توي موقعیتد نی

عوض شده... پس منم باید عوض بشم... باید خیلد تالش دونم که زندگد من 
کنم تا بتونم یه زندگد نرمال براي خودم بسازم... بارمان هم همین طور... فکر 
مد کنم بتونیم با هم کنار بیایم و خوشففمخت بشففیم... هر دوتامون باید سففعد 
به خودمون گاه مردم رو  یایم و ن نار ب با شففرایط ک  کنیم خودمون عوض کنیمر 

 تغییر بدیم... .
 گفت: آوا
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دوند بابا و مامانت بفهمن چد مد شفففه؟ فکر کردي موافقت مد کنند؟  مد
 پدرتو در مد یارن؟

 کمرنگد زدم و گفتم: لمخند
براي این که قدر داشته هاش رو بدونه باید براش بجنگه... آدم ها تا سخت  آدم

ضرم براي بارم ست نیارن قدر نمد دونن... منم حا سد که به د ان بجنگم... ح
یه که من و بعد همه ي چیزهاید  یه... این حس تنها چیز بهش دارم خیلد قو

ست دا شتم زنده نگه مد داره... تحمش از د سر گذا شت  رو ندارم...  دنشکه پ
من باید به خاطرش بجنگم... براي بنگیدن هم باید عوض شففم... این تنها 

ست که حس مد کنم توا شدن رو موقعیتد توي زندگیم ه ن و انگیزه ي عوض 
 دارم... . آوا سر تکون داد و گفت:

اگه باي تو بودم سففعد مد کردم بعد اون همه بدبختد فقط دنمال آرامش  من
 برم... .

 :گفتم
ته  یه ها آرامش داشفف بدبختد  عد این  که خیلد تالش کرده من ب نفر هسفففت 

 باشم... حاال نوبت منه که بهش کمن کنم.
 نگاهد به دور و بر اتاقم کرد. مکثد کرد و گفت: آوا
کد ام که بهت بگم چد درسففته چد غلط... من کد ام که بگم راه درسففت  من

ضا  شتم خودمو این بوري درگیر ر ضه دا صیحتت کنم؟... من اگه عر چیه و ن
 نمد کردم... .

 زد و گفت: پوزخندي
 برن... . مد گه احتماال از ده سال بیشتر براش حمس مد بابات



 تعجب گفتم: با
 سال؟ ده
 اصالح کرد: آوا

 از ده سال. بیشتر
 نفرت خاصد گفتم: با

 پنجاه سالم بندازن زندان کمشه. اونو
شونه باال انداخت... هنوز هم گیج به ن ر مد رسید. بهش حق مد دادم...  آوا

 از باش بلند شد و گفت:
گران مد شن... اي کاش مد شد قراري ... من دیگه باید برم... مامان اینا نخب

چیزي بذاریم که بیرون بریم. بابات مد گفت فعال امکان این که بري بیرون رو 
 نداري.

 باال انداختم و گفتم: ابرو
بات  حسفففابد با فت...  بات گ با ها! هد مد گد  بام خلوت کرده بودي  با با 
 گفت... .

 خندید... هرچند آهسته و کوتاه... . باالخره
گرمد با هم کردیم. وقتد که رفت احسففاس تنهاید کردم... آهد  خداحاف د

کشیدم و روي تختم نشستم... احساس کردم یهو همه با ساکت شد... دوباره 
 تنها شده بودم.

به دیوار تکیه دادم. همین که چشففمامو روي هم گذاشففتم بابا در زد و  سففرمو
 گفت:
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 تو؟ بیام
 زدم و گفتم: لمخندي

 .... آره
وارد اتاق شففد. یه ظرف میوه دسففتش بود. ظرف رو روي پام گذاشففت و  بابا

 گفت:
خیلد نگرانه... مد گه ضففعیم شففدي. راسففت مد گه... رنگتم خیلد  مامانت

 پریده... .
 قاچ کردن سیب شدم و گفتم: مشغول

 مد ترسه... نمد دونم چرا بريت نمد کنه کنارم بشینه... . ازم
 داخت و گفت:شونه باال ان بابا

... داره سففعد مد کنه با این قضففیه کنار بیاد... بهش فرصففت بده... ناراحته
امشففب هم یه زنگ به ترانه بزن... اونم کم کم داشففت به مابرا مشففکوک مد 

 شد... نمد دوند چه بوري مابرا رو ازش مخفد کردیم.
شده بود سر سیب که لن  سمت هاید از  ست اون ق و ر تکون دادم. با چاقو پو

 کندم. یه تیکه ش رو سر چاقو زدم و به بابا تعارف کردم.
 کنجکاوي گفتم: با

 باهاتون همکاري کرد؟ رحیمد
با سففر بواب مثمت داد و گازي به سففیب زد. منت ر شففدم تا لقمه ش رو  بابا

بجوه. زل زده بودم به صففورتش... بعد به خودم اومدم و یه قاچ بزرگ از سففیب 
که اصففال بهش  یدم  گاز رو زدم فهم که اولین  ین دهنم بردم... همین  رو نزد

 میلد ندارم.



 اخم کرد و به طرز غافلگیر کننده اي گفت: بابا
 این قدر برات مهمه؟ راچ

 همون یه تیکه سیب تو دهنم ماسید... به زور قورتش دادم و گفتم: انگار
خواست فرار کنه... به باش منو رسوند دست شما و دستگیر شد. شما که  مد

بهتر مد دونید... باید بره زندان... به خاطر من... منم االن مد تونم زندگیمو 
ولد فکر مد کنم باید کاري رو که برام کرد بمران کنم... مد تونم فراموش کنم 

 بدم. نجاتکنم. منم االن باید بد خیال آرامش بشم و اونو 
 نگاهم نمد کرد... گفت: بابا
 ... یه چیزي بیشتر از این حرفاست... .نه

 توي سینه فرو ریخت. بابا گفت: قلمم
 مد یاد ازش؟ خوشت

ساس شد... قل اح صورتم داغ  سینه مد زد... حس کردم تمام  مم محکم توي 
مد کردم دارم از خجالت ذوب مد شم... دهنم باز نمد شد... چه برسه به این 

 که زبونم بچرخه و یه بهونه اي بیاره.
 دلم گفتم: تو

 ... منو از این با و از این لح ه و از این مکان محو کن!خدایا
نمود... بواب مثمت نداشففتم دروغ بگم... اصففال نه گفتن کار آسففوند  دوسففت

دادن هم که محال به ن ر مد رسید. بابا مهلت این کارها رو بهم نداد. با اخمد 
 که هر لح ه عمیق تر مد شد گفت:

 این پسره معتاد بود! هرويین! مد فهمد؟ ترالن
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 قفش دهنم شکسته شد. سریع گفتم: باالخره
شه... همین  صحمت ست؟ با شته ها سر گذ صحمت  شت" ِا...  سر "بود" و "دا

 پسره قمال دانشجوي پزشکد بود!
 چپ چپ نگاهم کرد. شونه باال انداختم و گفتم: بابا
 فرقد مد کنه؟ چه
 با عصمانیت گفت: بابا
 استدالل یه دختر بیست و دو ساله ست؟ این

ست مد گفت... یه لح ه خنده م گرفت... با این حال بلوي خودمو گرفتم  را
 و سعد کردم بدي باشم. بابا گفت:

کم کسففد نیسففت ترالن... یه نگاه به خانواده ت کن... همه تحصففیش کرده  تو
شکر خوبه... تو هم که از ظاهر کم نداري. دختر  ضع مالیمون خدا رو  ن... و

ستد... براي چد  شدي به آدمد مثش اون فکر کند؟ خوب و نجیمد ه ضر  حا
 مد دوند چه پسرهاید حاضرن به خاطرت پیش قدم بشن؟

 کشیدم و گفتم: آهد
 ! هموناید که دم خونه صم کشیدن!آره
 دوباره عصماند شد و گفت: بابا

 دیگه! دارم بدي باهات حرف مد زنم! بسه
 بدیت گفتم: با

دارم بدي حرف مد زنم! موقعد که اون مرتیکه دانیال منو تهدید مد کرد  منم
سینه مد زنید کجا بودن؟ موقعد  شونو به  سنگ ست گلد که  سرهاي د این آقا پ
یدا کرد؟ کدوم یکد از  تاده بودم کد منو نجات داد؟ کد منو پ ته دره اف که من 



د کردن پشففتم م ماین پسففرها وقتد اون آدما تحقیرم مد کردنر وقتد تهدید
سید!... مد  شنا شما مد  سه  شنا شون؟ هر کد این مردم رو ن ستادن؟ کدوم وای
شته نمد گذرن... حتد اگه  سادگد از آدمد که دادگاه رفته و آدم ک دونید که به 
اون آدم تمريه شده باشه... هی  پسر دست گلد نمد یاد در این خونه رو بزنه و 

ند ه با یه  با  ماه  کرده و توي قتش یکد از نیروهاي  ريمکادختري رو که چند 
دریاید نقش داشته رو بگیره... اگه باهاش مخالفید دلیش بهتري پیدا کنید... بد 
خود پاي کسفاید که هم من مد دونم و هم شفما مد دونید که وبود ندارن رو 

 وسط نکشید!
چند لح ه به من که رگماري حرف زده بودم و حاال داشففتم نفس نفس مد  بابا
شدت کوبنده بود زد ستفاده کردم و با لحند که به  م نگاه کرد. از بهت زدگیش ا

 گفتم:
دونم شففما از چه زاویه اي به زندگد این آدم نگاه مد کنید ولد توي معتاد  نمد

 شدن بارمان هی  چیز زشتد وبود نداره!
 بلند گفت: بابا

ره! توي تو راسففت مد گد! توي معتاد شففدنش هی  چیز بدي وبود ندا اصففال
 معتاد موندنش چد؟

 تکون دادم... گفتم: سر
خاطر برادرش بود... به خاطر آرمان... توي دنیاید که برادر گوشت برادر رو  به

ستخونش هم تم مد کنه یه نفر پیدا شده  مد خوره و به خاطر یه قرون دو زار ا
خاطر  به  قت  گذره... این آدم هی  و ندگد خودش ب خاطر برادرش از ز به 
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... اگه هقعیت و شففرایطش فرصففت یه زندگد درسففت و حسففابد رو نداشففتمو
قش بد خودي تحقیرش  حدا ید  گه کمکش نمد کن یدر ا دسففتش رو نمد گیر

 نکنید!
عمیقد کشففیدم و نگاهمو از بابا گرفتم. حس مد کردم که اصففال انت ار  نفس

سته بود پیش بیند کنه که  ستم نتون شته... مد دون ن مهمچین چیزي رو ازم ندا
 این طور پشت بارمان در بیام.

دستد به پیشونیش کشید. مد دونستم براي مردهاي ایراند این بور چیزها  بابا
چه فابعه ایه... مد دونستم چه قدر روي دخترهاشون حساسند... با توبه این 

 چیزها به ن رم بابا خیلد خوب برخورد کرده بود... .
 کشید و گفت: آهد
حسففاب مد خواي؟... مد دونسففتد پرونده ي رواند مد خواي؟ حرف  دلیش

 خیلد از پلیس ها شمیه خالف کارهاست؟
 این حرف بد ربط شکه شدم. با تعجب گفتم: از

 چد؟ یعند
 گفت: بابا
شون رو بزم مد کنند و  یه سري ها عزم شون مد افته... یه  اتفاق توي زندگد 

خودشونو وقم مردم و کشورشون مد کنند تا نذارن همچین حادثه هاید تکرار 
شه... مد شن پلیس... یه سري هم تصمیم مد گیرن گرگ شن و قمش از این که 

شن خالف کار...  شونر بقیه رو از بین بمرن... مد  سد بدرت فاوت سري ت یهک
هاي ظریم با هم دارن... بحث سر اینه که همه ي چیزي که بارمان از خودش 



شروع کرد  شرارته... برادرش دقیقا برعکس بود ... بارمان راهد رو  شون داده  ن
 که ملکیان چند وقت پیش رفته بود... مثش یه خالف کار عمش کرد... .

 داد: با حالتد عصمد تکون مد دادم. بابا ادامه پامو
خواهر بزرگترش زمین گیر شففد به باي این که بره سففراغ پلیس و قانون  وقتد

رفت پد انتقام. با یه مشففت آدم خالف کار نشففسففت و برخاسففت کرد... راه و 
روششون رو یاد گرفت... شد مثش خودشون... فقط به خاطر خواهرش... ولد 

مد درست ن وچیزي ر بعد از این که انتقامش رو گرفت آروم نشد... انتقام هی 
ست رفته هات رو بهت برنمد گردونه...  کنه... آدمو آروم نمد کنه... چون از د
ملکیان هم به خودش اومد و دید که سقوط کرده... آدم هاید که باهاشون توي 
با  ند  نه... نمد ذاشففت نار بز کاري کرده بود رو نمد تونسفففت ک مدت هم این 

بذاره و بره. این  باطالعاتد که داره  یه همکاري ابماري تن داد...  هشفففد که 
سر از همه ي بزيیات در نیورده بود...  ست...  خانومش همه چیز رو نمد دون
ولد ما اینو مد دونیم که ملیکان خیلد باهوش بود... باالخره تونست از دست 
اون آدم هاید که گیرشففون افتاده بود فرار کنه. بعدش گرفتار پلیس شففد... یه 

رفتار خوبش توي زندان تخفیم گرفت و زودتر  اطرو به خ مدت زندان رفت
از زمان موعود از زندان بیرون اومد... دنمال کار گشت... براي یه آدم سابقه دار 
هم که کار نمود... دوباره وارد کار خالف شففد... خوب رشففته اي هم خونده 

داشت  هبود... شروع کرد به تولید کردن شیشه... به خاطر سواد و استعدادي ک
شد  بنس ضعش خوب  خوبد تولید مد کرد. بعد از این که کارش گرفت و و
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یه بخش از واردات بقیه ي مواد مخدر رو هم دسففتش گرفت... بعدم ظاهرا 
 باندشون تغییر کاربري داد و وارد یه فاز دیگه شدن... .

 نیم نگاهد بهم کرد و گفت: بابا
 بهمون گفت که مابراي این باندشون چد بود... . بارمان
شتراک ملکیان و بارمان رو  مکثد سعد مد کردم نقاط ا کرد... منم توي ذهنم 

به خودم مد گفتم که چد؟ چه  ندیده بگیرم و تفاوت ها رو بزرگ کنم... هد 
ربطد به بارمان داره؟... هرچند که کامال متوبه یه سفري شفماهت ها بودم.... 

 ادامه داد:بابا 
اون خانوم بزرگ شد و توي یه سري از کارهاي باند به ناپدریش کمن مد  پسر

کرد... تا این که مخفد گاهشففون لو رفت. پلیس ریخت اونجا و توي درگیري 
 این پسر کشته شد.

 دوباره مکث کرد. این بار به چشمام نگاه کرد و گفت: بابا
د گذره... اون زنم به خاطر این که مادر از هرچد بگذره از خون بچه ش نم یه

با من آشففناییت دوري داشففت و در مورد کارهام و قضففاوت هام شففنیده بود 
مدارکش رو پیشم اورد... نمد تونست از سر تقصیر ملکیان بگذره... به خاطر 

چه بالید  زنباند... به خاطر بذب پسففرش به این کار... مد دوند سففر اون 
 اومد؟

 دم ... هرچند که مطمئن بودم چیز خوشایندي نیست... .سر بواب منفد دا با
 گفت: بابا

... همسایه شون نشونه هاي ظاهري قاتش رو به پلیس داده بود... پلیس کشتنش
به این نتیجه رسففید خود ملکیان این کارو کرده... مردي که این بال رو سففر 



.. نمد .عشقش بیاره اصال ازش بعید نیست که به کشورش این طور پشت کنه
دونم این آدم چطور مد تونه با غم و غصفففه هاش... با گ*ن*ا*هاش زندگد 

 کنه... .
به خودم  هزار مد ولد بلوي خودمو مد گرفتم و  تا حرف سففر زبونم مد او

نهیب مد زدم که یه کم رعایت بابا رو بکنم... بزرگترین تفاوتد که بین ملکیان 
دم که زن ملکیان عالقه اي بهش و بارمان بود این بود که من اصففال حس نکر

این همه چیز رو  هداشت... درحالد که من عاشق بارمان بودم... و نمد دونم ک
 بهتر مد کرد یا بدتر... .

 ادامه داد: بابا
ازت مد خوام به این فکر کند که بارمان پاش رو توي راهد گذاشففته که  حاال

به کرده... همون  ها رو تجر نه  ها و همون کی ته... همون نفرت  یان رف ملک
محرومیت ها رو... هوش و اسففتعداد ملکیان رو هم داره... هی  تضففیمیند 

انسیش ه... پتنر فنیست که بعد از تمريه شدن یا در اومدن از زندان دنمال راه خال
اینو داره که یه ريیس مثش ملکیان باشفففه... حتد این قدر دقت ن ر داره که از 
ملکیان الگوبرداري کنه... داشت کم کم ازش چیز یاد مد گرفت... قمش از این 
که اصرار کند تمريه شه به این فکر کن که اگه خداي نکرده راه ملکیان رو بره ما 

نهمسففئول فراهم کردن این زم چه  ی که مد خواي  به این فکر کن  بودیم... 
شد یا مد خواي  شد... این که مثش زن ملکیان یه قرباند با شته با بایگاهد دا

 خودتو از این مابرا بیرون بکشد.
 تکون دادم و گفتم: سر

http://www.roman4u.ir/


مد دم که بهش فکر کنم... ولد شما هم به این فکر کنید که ملکیان هوش  قول
هیچکس دسففتش رو نگرفت و کمکش  و اسففتعداد بد ن یري داشفففت ولد

نکرد... به این فکر کنید که با دریغ کردن کمن و حمایتتون دارید همین کارو 
 براي اریدبا بارمان هم مد کنید... دارید از طرف خودتون طردش مد کنید... د

 خودتون دشمن مد سازید... شما هم به این موضوع فکر کنید.
 رلب گفت:لب هاش رو بهم فشار داد. زی بابا
 الله اال الله! از دست تو دختر! حرف حرِف خودته! ال

 نگفتم. بابا گفت: چیزي
به باي تسلیم شدن و گیج شدن زودتر مد بنمیدي مد تونستد خودتو از  اگه

اون باند بیرون بکشففد و هی  کدوم از این اتفاق ها هم نمد افتاد... مشففکلت 
د خوب فکر کند... عجله کردي... این بود که ترسففیدي و در رفتد... نتونسففت

 بازم داري همین کارو مد کند.
 تعجب گفتم: با

این طور فکر مد کنید؟ اگه شما یادتون رفته من حرف هاي آقاي فارسد  بدا؟
رو یادم نرفته... بهم گفته بود که خیالتون راحته که قاطد آدم هاي باندم... حاال 

ه ي این حرف ها رو فراموش که کنارتون نشففسففتم و همه چد تموم شففده هم
 کردید!

 دفعه بابا به سمتم چرخید و با تعجب گفت: یه
 چد؟

 باال رفت... گفتم: ابروهام



فارسففد دیگه... اون روز توي مهموند بهم گفت که شففما خیالتون راحته  آقاي
 که من اونجام... مگه براتون نگفت که منو دیده؟

از باش بلند شد و رو به روم ایستاد... چشماش اون قدر درشت شده بود  بابا
 که یه لح ه وحشت کردم. با صداي بلند گفت:

 فارسد رو دیدي؟ توي مهموند؟ ... کد؟ تو
 تعجب گفتم: با

 بهتون نگفته؟ ... مگه شما اون حرفا رو بهش نزده بودید؟ چیزي
 به شدت سر تکون داد و گفت: بابا

... من گفتم تو توي باند بموند بهتره؟ من گفتم تو کار خالف بکند بهتر  من؟
شمیه حرف هاي من  صال  ستد؟ این حرف ا از اینه که پاي کاري که کردي وای

 مد مونه؟
 زده گفتم: بهت
آقاي فارسففد دروغ گفته... ولد آخه براي چد؟ اصففال توي مهموند چد  یعند

 پلیسه... .کار مد کرد؟ من فکر مد کردم باسوس 
سه سکته  قف شمم  سینه ي بابا تند تند باال و پایین مد رفت... اگه بلوي چ ي 

 مد کرد تعجب نمد کردم... سر تکون داد و گفت:
مد فهمم... باسوس بود... آره... باسوس بود... ولد نه باسوس ما...  حاال

 باسوس اونا... .
 به بابا کردم و گفتم: رو

 مد ریم؟ کجا
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ه از شففدت اسففترس نزدین بود پشففتد صففندلد رو توي دسففتش خورد و ک بابا
 خمیر کنه گفت:

 باي امن! یه
باره نگاهمو به بابا  به ماموري که با سففرعت رانندگد مد کرد نگاه کردم... دو

دادم که کنارم نشسته بود و داشت و با استرس پشتد صندلد بلوي ماشین رو 
 فشار مد داد. قلمم محکم توي سینه مد زد. گفتم:

 فارسد خیلد چیزها مد دونست... مگه نه؟ آقاي
 سر تکون داد و آهسته گفت: بابا

 همه چیز رو... . تقریما
شینم.  کم ساکت ب ستم  شد. نمد تون شت به منم منتقش مد  سترس بابا دا کم ا

دوست داشتم هد حرف بزنم... به ن ر مد رسید بابا اصال میلد به حرف زدن 
 نداره. با این حال پرسیدم:

 بازپرس خمر دادید؟ به
 کوتاه گفت: بابا
 ... .آره

 . با هیجان و استرس به اطراف نگاه مد کرد... .به خیابون ها بود.. نگاهش
لمه هاي شفالم بازي مد کردم و دور انگشفتام مد پیچوندم... با ریشفه هاش  با

بازي مد کردم... چند ثانیه بعد به خودم اومدم و دیدم که انگشت هام توي هم 
 گره شدن... باز اختیار زبونمو از دست دادم:

 بگید مابرا چیه؟ داریم از چیزي فرار مد کنیم؟ مد ریم؟ اي بابا! به منم کجا
 گفت: بابا



مد ریم یه باي امن! شما شاهدهاي این مابرا هستید و شاید بازم ازتون  داریم
سد  سفانه تمام این مدت هم فار شه... متا شه... باید باتون امن با بازبوید 

 باتونو مد دونست... .
 نگاهد سرزنش آمیز بهم کرد و گفت: بابا

 زودتر مابراش رو بهم مد گفتد! چرا از همون اول نگفتد؟ باید
 باال انداختم و گفتم: شونه

 مد دونستم این طوري مد شه! فکر مد کردم خودش بهتون گفته... . چه
 سر تکون داد و زیرلب گفت: بابا

 مشکوک مد زد... منو بگو! پاشو به خونه زندگیم هم باز کردم... . همیشه
 المو از دور انگشت هاي یخ زده م باز کردم و گفتم:هاي ش لمه

 سرزنش نکنید... . خودتونو
دور و برش رو نگاه مد کرد... انگار هر لح ه منت ر بود که یه اتفاق بد  مرتب

 بیفته. بابا زیرلب گفت:
 هرچه زودتر شما رو برسونیم یه باي امن! باید

 :گفتم
 هد مد گید شما؟ مگه به بز من کس دیگه اي... . چرا

 نصفه نیمه گذاشتم.... نوري از امید به دلم تابیده شد. بابا گفت: حرفمو
رفت تا رحیمد رو از بازداشتگاه بیرون بیاره... ممکنه اونجا باش امن  راشدي

 نماشه... .
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راحتد کشففیدم. دلم مد خواسففت یه لمخند پت و پهن بزنم. مد تونسففتم  نفس
بارمان رو بمینم... لب و لوچه م رو گاز گرفتم تا لمخندم رو نشفففه... دوسففت 

 داشتم از خوشحالد بیغ بزنم. با شیطنت تو دلم گفتم:
 یه عالمه سرخر نداشته باشیم... . امیدوارم

شین رو کنار زد. چشمم به راشدي افتاد که بیرون شهر رسیدیم راننده ما همین
که با اخم و تخم کنار یه ماشففین پلیس ایسففتاده بود. سففرک کشففیدم و به داخش 
شکد که دو طرفش رو  سري با موهاي م شمم به پ شین پلیس نگاه کردم. چ ما

 .متراشیده بود افتاد... دیگه نتونستم بلوي لمخند زدنمو بگیر
شد همین شد را شینمون متوقم  شه رو پایین که ما شی سمتمون اومد. بابا  ي به 

 داد. راشدي خم شد و بعد یه سالم احوال پرسد خیلد کوتاه گفت:
 سریع تر بریم. باید

 بین من و بابا به گردش در اومد و گفت: نگاهش
 از هم بدا بشید! بهتره

 تعجب گفتم: با
 بابام چد؟ یعند با ما نمد یان؟ ممکنه بونشون تو خطر باشه. پس

 سر تکون داد و گفت: راشدي
به اندازه ي شما... فکر کنم اگه از هم بدا بشید و خمر نداشته باشید که هر  نه

 کدوم کجا هستید بهتر باشه... .
 که رگه هاید از عصمانیت توي صداش مشخص بود گفت: بابا

 اگه این دو نفر با هم باشن مشکلد نیست!! ولد
 ت:شونه باال انداخت و گف راشدي



ما هم یکد دو تا نیست... این پسر یه کم بدقلق و سرکشه... ظاهرا فقط  مشکش
 یه نفر مد تونه کنترلش کنه!

 با دست بهم اشاره کرد. راشدي به بابا لمخندي زد و گفت: و
کرده که مد تونه مواظب دخترت باشه... نگران نماش... خیالت تخت...  ثابت

 باش پیش ما امنه!
 دستمو توي دستش فشار داد و گفت: بابا
 بابا بون... مواظب خودت باش... ترالن! برو

 سمتش چرخیدم. با بدیت توي چشمام زل زد و گفت: به
 فکر کن... عجله نکن! باشه؟ درست

 زدم و گفتم: لمخندي
 ... باشه.... شمام مراقب خودتون باشید... .مواظمم

ه زودتر سففوار ماشففین پلیسففد بشففم که دونم چرا این قدر ذوق داشففتم ک نمد
بارمانم توش بود... همین که از ماشین پیاده شدم متوبه شدم که بابا چیزي به 
 راشدي گفت. ماشینو دور زدم و کنار راشدي ایستادم. شنیدم که راشدي گفت:

 ... نگران نماش... خودم حواسم بهشون هست!
اومدم شمد که رادمان فوت شده بود راشدي چطور به من و بارمان زل زده  یادم

 بود... نه! انگار این آدم مسئول زهرمار کردن لح ات خوش زندگیم بود... .
ماشین پلیس شدم. با هیجان به سمت بارمان چرخیدم. سرشو به سمتم  سوار

 کد زد.چرخوند و لمش به یه لمخند کج و پر از شیطنت باز شد... چشم
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ماشففین باز شففد و راشففدي سففوار شففد. من و بارمان حالت بدي تري به  در
خودمون گرفتیم. سرمو پایین انداختم و چشمم به دستمندي که به دست بارمان 
زده شده بود افتاد... خودش که بد خیال به ن ر مد رسید. انگشتهاشو توي هم 

 گره کرده بود و با دقت به صورت راشدي زل زده بود.
نگاهد به صففورتش کردم... خدایا... چه قدر دلم براش تنگ شففده بود...  نیم

دوباره لمخند زدم... ته ریش داشففت... حلقه ي سففیاه دور چشففماش خیلد 
کمرنگ شففده بود... پوسففتش حتد از شففمد که توي بیمارسففتان دیدمش هم 

 روشن تر شده بود... از ظاهر یه آدم معتاد فاصله گرفته بود... .
طرز عجیمد کنارش احسفففاس بد خیالد و خونسففردي مد کردم. دیگه از  به

 استرسد که توي ماشین کنار بابا داشتم خمري نمود... .
 گفت: بارمان
 بقیه ي نیروهاتون هم به زودي سر مد رسن دیگه؟! ایشاال

 سرشو به سمت بارمان چرخوند و گفت: راشدي
م؟ بهتره بهمون اعتماد کند! اگه مد کند ما دو نفر از پسففشففون برنمد یای فکر

قرار باشه چند تا ماشین و یه عالمه نیرو دنمال خودمون راه بندازیم باعث بلب 
 توبه مد شه... .

 سر تکون داد و گفت: بارمان
شمو  آره ستید دادا ست نفر آدم بودید ولد نتون ست... بی خب... کمیت مهم نی

 نجات بدید!
د بهم کرد... انگار انت ار داشففت یه به سففمت عقب چرخید و نگاه راشففدي

سات قوي بارمان  سا شتم خودمو با اح صال بريت ندا کاري کنم... ولد من ا



نسففمت به برادرش طرف کنم. فقط شففونه باال انداختم و قیافه ي م لومد به 
 خودم گرفتم.

 با صداي نه چندان آهسته گفت: بارمان
 ان؟ رو گرسنه نگه مد دارن... اینا دیگه کد زنداند

 بهم کرد. کم دستش رو نشون داد و گفت: رو
 قدر به آدم غذا مد دن... همون رو هم امروز بهم ندادن! این

 گفت: زیرلب
 از گرسنگد مد میرم. دارم

صله به  معلوم شدي بود. چون بالفا سابد رو مخ را بود این چند وقت بارمان ح
 سمتمون برگشت و گفت:

سوس ! ... همین امروز بارمان فهمیدیم که یکد از همکارهامون تمام مدت با
سونیم به یه باي  شما رو بر شت... باید  ملکیان بوده... از خیلد چیزها خمر دا

 امن... مد شه یه خورده کمتر اذیت کند و باهامون همکاري کند؟
 ابرو باال انداخت و گفت: بارمان

خیلد توقع نداشففته  شففکم خالد؟ باشففه... هرکاري بگید مد کنم... ولد با
 باشید!

 پوفد کرد و سرشو به یه سمت دیگه چرخوند. آهسته گفتم: راشدي
 نکن دیگه! اذیت

انگار بارمان شففدیدا روي مود اذیت کردن افتاده بود. المته درک مد کردم  ولد
که به خاطر مرگ برادرش همه ي عالم و آدم رو مقصففر بدونه... احتماال بابت 
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سففته بود رادمان رو زودتر از موعود از ماشففین دور کنه کینه به این که پلیس نتون
 دل گرفته بود.

 از توي آینه نگاهد به پشت سرش کرد و گفت: راننده
 ماشین مشکد رنگ دنمالمونه... . یه

و بارمان بالفاصله بهم نگاه کردیم. راشدي از آینه نگاهد به پشت سرمون  من
 کرد. گفت:

 وقته؟ چند
 سرعت ماشینو بیشتر کرد و گفت: راننده
دقیقه اي هست که پشتمونه... مرتب سعد مد کنه خودشو مخفد کنه...  چند

. 
موبایلشو در اورد. تماس گرفت و تقاضاي نیروي پشتیمان کرد. دوباره  راشدي

داشتم استرس پیدا مد کردم... قلمم محکم توي سینه م مد زد. بارمان هم مثش 
 چند دقیقه ي قمش خونسرد و بد خیال نمود... .

 خطاب به من و بارمان گفت: راشدي
م... ممکنه عکس سففمت عقب برنگردید... نماید بفهمه متوبه ش شفففدی به

 العمش شدید نشون بده.
 داشت یخ مد کرد... گفتم: دستام

 کجا فهمید داریم با به با مد شیم؟ از
 سر تکون داد و گفت: راشدي
شد که همون با بمونید... هم این با  احتماال شت... هم نمد  زیر ن رتون دا

 به باید خطرناک بود.



 با لحن مسخره اي گفت: بارمان
 این نقشه ي بد عیب و نقص استتارتون عملد نشد! ! پساوه

 با عصمانیت گفت: راشدي
 االن با هم توي یه تیمیم... اگه مد خواي کمن کند االن وقتشه! ما

 گفت: راننده
 سرعتشو زیاد مد کنه. داره

 دفعه بارمان گفت: یه
 توي باده ي فرعد! برو

 گفت: راشدي
 ! مد فهمه متوبهش شدیم!نه

 به سمت بلو خم شد و گفت: بارمان
غیرقابش پیش بیند باشیم... اون آدمد که راپورتتونو داده مد شناسدتون...  باید

مطمئن باش حتد مد دونه که درخواسفففت نیروي پشففتیمان دادید... مطمئن 
شمیند  سمتد مد رید. بهتره یه حرکت غیرقابش پی شید مد دونه که داره کدوم  با

ن ... چیزي که ازتویدبهتر باشففه یه کار غیرحرفه اي بکن انجام بدید... شففاید
 بعیده... .

دونسففتم حرفاش در حد یه فرضففیه بود... ولد مسففلما آقاي فارسففد خیلد  مد
که گزارش پیشففرفت  ما اون بود  مه چد رو... حت چیزها مد دونسفففت... ه

 تحقیقات راشدي رو به ريیس داده بود و باعث طرح اون نقشه ها شده بود.
 دوباره به راننده گفت: ارمانب
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 توي باده ي فرعد... . برو
نگاهد به راشدي کرد. راشدي سرشو به نشونه ي تایید تکون داد. نفسم  راننده

توي سففینه حمس شففده بود... مرتب دلم مد خواسففت سففرمو به سففمت عقب 
 برگردونم.

دي وارد راه فرعد شففد. از زمین هاي بد آب و علم گذشففتیم... راشفف راننده
 چشماشو تنگ کرد... به رو به روش نگاه کرد و گفت:

 منطقه ي مسکونیه... . اونجا
 گفت: بارمان

 باید خودمونو گم و گور کنیم تا درگیري پیش نیاد و ... . پس
نصفففه نیمه گذاشفففت. نگاهد به اطرافش کرد... به زمیند که پر از  حرفشففو

درخت هاي کاج... کیسففه نایلون هاید که توي زمین خشففن پراکنده شففده 
 بودند. آهسته گفت:

 رو مد شناسم... . اینجا
 داشت به راننده مد گفت: راشدي

دادن... براي ... مد دونه که این دو نفر بازبوید شففدن و همه ي اطالعات رو 
 چد مد خواد این کارو بکنه؟

 با صداي بلند گفت: بارمان
سم... وقتد ماموریت گروگان گیري دخترتون رو بهمون دادن  اینجا شنا رو مد 

 اومدیم این سمت... همین با بود... .
 پرسید: راننده

 یعند چد؟ این



 گفت: بارمان
 اینجا رو خوب بلدند... . یعند

 لرزید گفتم: صداید که مد با
 کار کنیم؟ چد

 لح ه سکوت بینمون برقرار شد... بارمان به سمتم چرخید و گفت: یه
 اي نداریم... باید از هم بدا شیم. چاره

 تعجب گفتم: با
 ولد... . چد؟

 رو بهم کرد و گفت: بارمان
دونیم چند نفرن... چد مد خوان... چه اسففلحه اي دارن... نمد دونیم  نمد

بلوتر برامون دام گذاشتن یا نه... همه ي چیزي که مد دونیم اینه که ما رو مد 
 شناسن... تنها راهمون اینه که نذاریم پیش بینیمون کنن... .

 داشت سوت مد کشید. دوباره داشتم از شدت استرس ریشه هاي شالمو مخم
 چنگ مد زدم. راشدي نگاهد به اطراف کرد و گفت:

 من گفتم ماشینو کنار بزن... من و بارمان مد ریم سمت راست... . وقتد
 رو بهم کرد و گفت: راشدي

 ستوان یوشد برید سمت چپ. ازش بدا نشو... . با
 یوشد گفت: ستوان

 کدوم سمت؟ کجا همدیگه رو بمینیم؟ بریم
 ت و گفت:صاف سرباش نشس راشدي
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کنم بهتره از هم خمر نداشففته باشففیم... هر وقت صففداي آژیر رو شففنیدید  فکر
 یعند نیروهاي پشتیمان رسیدند... اون موقع برید سمتشون.

این حرف راشففدي ضففربان قلمم باال رفت...نگاه راشففدي به آینه بود... من و  با
بارمان بهم نگاه کردیم... اصفال دوسفت نداشفتم ازش بدا شفم... حس بدي 
داشتم... اي کاش ما رو از هم بدا نمد کرد... انگار همیشه یه چیزي پیدا مد 

 شد که بین ما قرار بگیره... .
اه کردم... با دیدن برق چشففماش هم خوشففحال چشففم هاي آبد بارمان نگ به

شدم که مثش قمش شده هم دلم گرفت... دلم نمد خواست حتد براي یه ثانیه از 
شو براي دل گرم کردنم روي هم  شما شم... چ شم ها دور  این نگاه و از این چ

 گذاشت و لمخند زد.
شتام قلمم ساس کردم انگ شت کرده بودم و اح ستامو م د ب توي دهنم بود... د

 حس شدند... .
 گفت: راشدي

 !حاال
ستوان روي ترمز زد. سریع از ماشین پیاده شدیم. ماشینو دور زدم و  بالفاصله

 به سمت ستوان یوشد دویدیم. راهد رو نشونم داد و گفت:
 این طرف... . از

شد...  صداي شت نزدین مد  شنیدم... دا شکد رو از دور  شین م موتور ما
داشففت گاز مد داد... به زودي بهمون مد رسففید... دنمال سففتوان وارد زمین 
خاکد شففدم... خودمونو بین درخت هاي کاج گم کردیم... زمین خاکد پر از 

 کیسه نایلونر بطري هاي خالد آب معدند و حتد سرنگ بود.



شنیدم. قلمم ترمز یه ما صداي شین دوم رو  صداي ترمز ما شین و به دنمالش 
 توي سینه فرو ریخت. دو تا ماشین شده بودند... ستوان آهسته گفت:

 این طرف... . از
سلحه ستم داریم  ا شاره کرد که دنمالش برم... نمد دون ستش گرفت و ا ش رو د

 پامم رويبه کدوم سمت مد ریم. فقط مواظب بودم که زیاد سر و صدا نکنم و 
کیسففه ها سففر نخوره... همین طور دنمال سففتوان مد دویدم... قلمم توي سففینه 

ر بودم... ناگوا اتفاقتاالي تولوي مد کرد... گوشمو تیز کرده بودم... منت ر یه 
. 

دونم چه قدر دویدیم... احساس مد کردم ماهیچه هاي ساق پام دارند از  نمد
... اون قد از دهن نفس کشففیده بودم که درد مد ترکند... نفسففم باال نمد اومد

 گلوم مد سوخت... .
سمیدم تا  یه سریع تنه ي درخت رو چ سر خوردم.  سه ها  دفعه روي یکد از کی

زمین نخورم... سففتوان به سففمتم برگشففت. با سففر اشففاره کردم که چیز مهمد 
پام پی   نیسفففت... نفسففمو بیرون دادم... آب دهنمو قورت دادم. نزدین بود 

 ولد به خیر گذشته بود... . بخوره
که صاف ایستادم و خواستم شروع به دویدن بکنم صداي خش خشد از  همین

 پشت سرمون شنیدم. هیند گفتم و به سمت پشت چرخیدم.
به بارمان و راشففدي افتاد که نفس نفس مد زدند و به سففمتمون مد  چشففمم

 اومدند... ستوان صاف ایستاد و با تعجب گفت:
 شد پس؟ چد

http://www.roman4u.ir/


کنار راشدي ایستاد. خم شد و دستاشو روي زانوهاش گذاشت. معلوم  بارمان
 بود حسابد دویده بودند... نفس عمیقد کشید و گفت:

 ... دلمون براتون تنگ شد.هیچد
 چند بار نفس عمیق کشید تا نفسش سرباش اومد... گفت: راشدي

 بود. طرف به یه سري خونه ي خرابه مد رسید که پاتوق معتادها اون
 صاف ایستاد. با دست به راشدي اشاره کرد و گفت: بارمان

آقا هم توي لماس فرمه! گفتیم قمش از این که شففلوغ پلوغ کنند و بامونو با  این
 سر و صدا لو بدن بیایم این سمت.

 :گفتم
 تا ماشین شدند... . دو

 گفت: ستوان
 . بیشتر هم بشن... بیاید بریم... از این طرف... ممکنه
شتمو شد برم که یه دفعه  پ ستوان یو ستم دنمال  شدي کردم و خوا به بارمان و را

 بارمان داد زد:
 باش. مراقب
 شلین گلوله توي فضا پیچید... . صداي

دفعه محکم به درخت کوبیده شدم. ستوان یوشد منو کنار کشیده بود... داد  یه
 زد:
 ... برو... .برو

 شلین دوم ... سوم... . صداي



اختیار بیغد کشففیدم... خشففن شففده بودم... به تنه ي درخت چسففمیده  بد
 بودم... پاهام بد بون شده بود. یوشد داد زد:

 ... .برو
ستم.  یه شمامو ب شاخه ي درخت خورد... دوباره بیغ زدم و از ترس چ تیر به 

 ستوان یوشد هلم داد و گفت:
 این با برو... . از

یدن کردم... بد اختیار مد این که نگاهد به  بدون اطرافم بکنم شففروع به دو
دویدم... از شففدت اضففطراب و ترس پاهام و دسففتام مد لرزید... از درون یخ 
ید و نزدین بود  باره صفففداي تیراندازي رو شففنیدم... پام لغز کرده بودم... دو

ها پریدند و به  ختبیفتم... دسففتام یخ کرد... کالغ ها رو دیدم که از روي در
 آسمون رفتند... .

هدف مد دویدم... صداي بلند نفس هام تنها صداید بود که مد شنیدم...  بد
دسففتام با بد ن مد کنارم بدنم تکون مد خورد و هوا رو مد شففکافت تا منو 
شید... بوي مرگ  ضالت بدنم درد مد کرد... معده م تیر مد ک بلوتر بمره... ع

 مد اومد. المردم... انگار سایه به سایه داشت دنمرو همه با احساس مد ک
دسففت شففاخه ي یکد از درخت ها که خیلد پایین بود رو کنار زدم... برگ  با

صورتمو خراش داد... اهمیتد ندادم و به دویدن ادامه دادم... با  سوزنیش  هاي 
 آخرین سرعتد که در توانم بود مد دویدم... .
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دیوونه وار توي سففینه م مد زد... دیگه نمد تونسففتم بدوم... سففکندري  قلمم
به تنه ي درخت چنگ زدم تا  به روم خوردم...  به درخت رو  خوردم و محکم 

 مانع افتادنم بشم... فایده اي نداشت. روي زمین ولو شدم... .
 زور بلوي صففداي فریاد دردآلودم رو گرفتم. روي پام افتاده بودم. با دسففت به

پاي دردناکمو گرفتم... و آخ آخ کردم... چشمامو بستم و لممو به دندون گرفتم 
 تا داد نزنم... .

کم پامو ماساژ دادم... بهتر شد... دستد به استخونش کشیدم... دردش زیاد  یه
نمود... نفس راحتد کشیدم... شانس اورده بودم که بالید سر پام نیومده بود... 

نفس عمیقد کشیدم... گلوي خشن شده م سوخت... دوباره چشمامو بستم و 
. 

دفعه صففداید از طرف راسففتم شففنیدم... از با پریدم... متوبه صففداي بلند  یه
نفس کشیدنم که با ناله همراه بود شدم. وحشت زده دستمو بلوي دهنم گرفتم 

 تا صدامو خفه کنم. قفسه ي سینه م تند و با شدت باال و پایین مد رفت... .
شمم شتم یه  چ شتم... انت ار دا دو دو مد زد... دنمال یه قاتش یا یه باند مد گ

 مرد با اسلحه بلوم ظاهر شه... .
به سففگ ولگرد الغري افتاد که لنگان لنگان به سففمت دیگه مد رفت.  چشففمم

 نفس راحتد کشیدم. خودمو از روي زمین بمع و بور کردم.
 ادم صداي پاید شنیدم.که از روي زمین بلند شدم و به راه افت همین
سریع به  سگ سینه فرو ریخت.  شتر کرد. قلمم توي  شو بی سرعت عو عو کرد و 

حرکت در اومدم و در حالد که سعد مد کردم روي نوک پا راه برم و سر و صدا 



صداي نفس  ستم هنوز بلوي دهنم بود و  شدم... د درست نکنم از اونجا دور 
 کشیدن هام رو خفه مد کرد... .

پشفففت یه درخت کشففیدم و به باید که چند لح ه پیش بودم نگاه  خودمو
 کردم... خیلد ازش فاصله گرفته بودم ولد هنوز توي میدان دیدم بود...

ستم  چند شیدم... همین که خوا شد... نفس راحتد ک شت و خمري ن لح ه گذ
سینه فرو  شکد افتاد... قلمم توي  شمم به یه مرد با لماس م به راهم ادامه بدم چ
بایلش ور مد رفت داشفففت از باید که چند  ریخت... مرد درحالد که با مو

ون ناخ بالح ه پیش ترک کرده بودم رد مد شففد... ضففربان قلمم باال رفت... 
سمت  سرشو  صورتم چنگ زدم... اگه مرد  ستد که بلوي دهنم بود به  هاي د

که من قدرها قطور نمود  نه ي درخت اون  و چپ مد چرخوند منو مد دید... ت
 کامال پشت خودش با بده.

محکم توي سففینه مد زد و از اضففطراب داشففتم دیوونه مد شففدم. مرد  قلمم
موبایلش رو توي بیمش گذاشففت... در همین موقع صففداي شففلین دیگه اي 
بلند شد. قلمم توي دهنم اومد... لرزش دستم شروع شد. مرد سرشو به اطراف 

... با وحشففت به مرد نگاه تکون داد... سففریع خودمو بمع کردم و خم شففدم
.. حواسففش به این طرف نمود... دوباره موبایلش رو دراورد و به سففرعت دمکر

 بین درخت ها ناپدید شد.
روي قلمم گذاشففتم... چند تا نفس عمیق کشففیدم... پس این نیروهاي  دسففتمو

صداید نمد  شمو تیز کردم... به بز قار قار کالغ  پلیس کجا مونده بودند؟ گو
 با انت اري کشنده منت ر شلین هاي پیاپد شدم... ولد خمري نشد... اومد...
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با پاي درخت ولو شففدم... پاهام مد لرزید و کفشففون یخ زده بود...  همون
سید که خودمو به  ساس مد کردم نمد تونم حتد یه قدم بردارم... به فکرم ر اح

ستم  شم ولد... نمد تون سریع از اونجا دور  شین پلیس برسونم و  ن رو بارماما
 تنها بذارم... و بازپرس رو... .

از صحنه ي درگیري ندیده بودم... فقط تیري که به شاخه ي درخت باال  چیزي
 سرم خورده بود رو حس کرده بودم... اگه بالید سر بارمان اومده باشه... .

دفعه چشففمم به مرد افتاد که دوباره داشففت همون مسففیر رو برمد گشففت.  یه
شیدم... الغر و بارین بودم ولد نه اون قدر  سمت درخت ک شتر به  خودمو بی

 که یه درخت کاج منو کامال قایم کنه... .
شت روانیم مد کرد... با تمام وبود مد لرزیدم... مرد به  ضربان باالي قلمم دا

رد... بین درخت ها سففرک کشففید... نفس توي سففینه م سففمت راسففتش نگاه ک
 حمس شد... اگه سرشو به سمت چپ مد چرخوند منو مد دید... .

پاورچین به سففمت بلو رفتم... مد دونسففتم توي درگیري با اون مرد  پاورچین
 هی  شانسد ندارم... مجمور بودم آهسته و آروم فرار کنم... .

راقب بودم پامو روي کیسففه ها نذارم و صففداي به رو به روش نگاه کرد... م مرد
فش فشففشففون رو در نیارم. راهد که چند دقیقه پیش دوان دوان اومده بودم رو 

 آهسته برگشتم.
ي زیادي با مرد داشتم... حاال دیگه پشتش بهم بود... سرشو به سمت  فاصله

 چخش چرخونده بود... داشت همون باید رو نگاه مد کرد که چند دقیقه پیش
 بودم... .



توي دهنم بود... با ترس و لرز ازش دور شففدم... متوبه حضففورم نشففده  قلمم
بود... دوباره صداي شلین گلوله رو شنیدم... سربام خشن شدم... صداي 

 فریاد مردي رو از دور دست شنیدم... اگه بارمان... .
.. .تونسففتم... نمد تونسففتم بدون اون برم... نمد خواسففتم از دسففتش بدم نمد

 بدون اون چیزي از من نمد موند... .
ترسففیدم... هم از رو به رو شفففدن با اون آدم ها... هم از بدا شفففدن از  مد

 بارمان... .
ترس داشفففت دیوونه م مد کرد... عقلم به پاهام فرمان فرار مد داد... دلم  این

 مفرمان بلو رفتن... قدرتشون مساوي بود... سربام مونده بودم و نمد دونست
 باید چد کار کنم... .

مشففت کردم... من تصففمیم گرفته بودم که بجنگم... من به خودم قول  دسففتامو
 داده بودم که عوض شم... این اولین قدم بود... باید یه کاري مد کردم... .

ستم  نفس شم... نمد دون سلط ب سعد کردم به لرزش بدنم م شیدم...  عمیقد ک
دم... فقط مد دونسففتم دور شففده بودم... از کدوم راه به این سففمت اومده بو

 دوباره شروع کردم به دویدن... .
برام آشنا نمود... یه کم دیگه دویدم... بین اون درخت ها گم شده بودم...  مسیر

. 
و سففرمو چرخوندم... گوشففامو تیز کردم... صففداي فریادي از دور  ایسففتادم

صداید  سمت دویدم... یه  شنیدم... قلمم دوباره به تخش در اومد... به همون 
 توي سرم مد گفت:
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 کن... بذار و برو... فرار کن... . ولش
 خودم نهیب زدم: به
 خودت مسلط شو... تو مد توند... مد توند... . به

هر لح ه بلندتر مد شففد... قلمم هر لح ه محکم تر از لح ه ي قمش  صففداها
مد زد. یه دفعه چشففمم به سففتوان یوشففد افتاد... بد حرکت روي زمین افتاده 
ستمو بلوي دهنم گرفتم... بیغمو خفه  سریع د شدم و  سربام متوقم  بود... 

 کردم... .
سیاهد رفت... بعد  قلمم شمم  ستاد... چ شدم کهیه لح ه از حرکت ای  متوبه 

سلحه ش افتاد که یه  شمم به ا سمو بیرون دادم... چ شه... نف هنوز نفس مد ک
کم اون طرف تر افتاده بود... چشففماشففو بسففته بود... زخمد شففده بود و خون 
زیادي ازش رفته بود... دیدن زمیند که خاک و خونش با هم قاطد شفففده بود 

 حالمو بد مد کرد... .
م... باید یه چیزي پیدا مد کردم و بلوي خونریزیش به دور و برم کرد نگاهد

صداي فریاد مردي بلند  شم ر  ستم از اونجا دور  رو مد گرفتم... همین که خوا
شففد. بدون فکر خودمو پشففت یکد از درخت ها انداختم. دسففتمو روي قلمم 

به در یه کم بلوتر رفتم... خودمو  هاي  ختگذاشففتم. چیزي نمد دیدم... 
 . یه دفعه سربام متوقم شدم... .بلوییم رسوندم..

صففحنه ي درگیري که چندین متر بلوتر بود خیره شففدم... زمین به خاک و  به
ست هاید  شت با د شکد و ریش پرپ شده بود... یه مرد با لماس م شیده  خون ک
که به طرفین باز شده بود روي زمین افتاده بود... پشت سرش راشدي با یه مرد 

. مرد با مشفت محکم توي صفورت راشفدي زد. مشفکد پوش درگیر شفده بود



راشدي به گوشه اي پرت شد... مرد پشتش رو کرد و همین که خواست حرکت 
سلحه  سمت ا شو به  شدي محکم به پاش زد. مرد روي زمین افتاد. خود کنه را

 اي که روي زمین افتاده بود کشید... .
 . .توي سینه فرو ریخت... اگه دستش به اسلحه مد رسید.. قلمم

شتم. با  بدون ستوان دویدم. از روي زمین برش دا سلحه ي  سمت ا معطلد به 
بیشترین سرعتد که توي توانم بود به سمت بلو دویدم. اسلحه رو بلو گرفتم 

 و داد زدم:
 نخور! تکون

سرباش متوقم شد... روي زمین افتاده بود و پشتش بهم بود... دستش به  مرد
 اون طرف تر بود دراز شده بود... . سمت اسلحه اي که یه متر

 صداید که به شدت مد لرزید داد زدم: با
 اسلحه فاصله بگیر! از
دو تا دست اسلحه رو گرفته بودم... دستام به شدت مد لرزید... اون قدر یخ  با

 زده بودند که کم کم داشتند بد حس مد شدند... .
گوشه ي چشمم به راشدي نگاه کردم... پاش بدبوري زخمد شده بود و به  از

سمت دیگه اي  شو به  سعد مد کرد خود شت  شت... دا شدت خونریزي دا
بکشه... صداي ناله ش بلند شد... دیگه بوند براش نمونده بود... بارمان توي 

ن بارما الزاویه ي دیدم نمود... بريت نداشففتم نگاهمو از اون مرد بگیرم و دنم
 بگردم... از چیزي که ممکن بود بمینم مد ترسیدم... .
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آهسته و آروم از روي زمین بلند شد. به سمتم چرخید. قلمم توي سینه فرو  مرد
 ریخت و چشمام تا آخرین حد ممکن گشاد شد.

با چشم هاي تیره و کشیده و موهاي مشکد رو به روم بود. به زخم روي  مردي
 لرزش دستم بیشتر شد... با نفرت گفتم: شقیقه ش نگاه کردم.

 !خاين
 فارسد دستاشو از هم باز کرد و گفت: آقاي

 مسلح نیستم. من
 زدم: داد

 بذار پشت سرت! دستاتو
 فارسد گامد به سمت عقب برداشت و گفت: آقاي

 ... تو این کارو با من نمد کند!ترالن
 زدم: داد
 هرکاري الزم باشه مد کنم! من

اون قدر مد لرزید که ترس شففدید درونیم رو لو مد داد... اسففلحه تو  صففدام
 دست من بود... من بودم که مد ترسیدم... .

 مسلح نمود... اون بود که خونسرد و مسلط به ن ر مد رسید... . اون
 فارسد سر تکون داد... گفت: آقاي

 به این کار مجمور کردن... زنمو گروگان گرفتن... . منو
 قلمم پایین اومد... فارسد با حزن و اندوه نگاهم کرد و گفت: ضربان

 و تو دشمن نیستیم ترالن... . من
 با صداي ضعیفد گفت: راشدي



 حرفش گوش نکن... . به
 از حال مد رفت... دوباره ضربان قلمم باال رفت... آقاي فارسد گفت: داشت

 قدر دوستت دارم... .چند ساله که منو مد شناسد... مد دوند که من چه  تو
 گفت: راشدي

 ... گوش نده به حرفاش... گولشو نخور... .ترالن
 فارسد به چشمام زل زد و گفت: آقاي

 دوند که من بدتو نمد خوام... . مد
قدم کوچین به سففمت عقب برداشففت... داشففت دسففتاش رو پایین مد  یه

شب هاید افتادم که خونه شدم... یاد اون  مون مد موند و با  انداخت... دودل 
بازي مد کرد... برام فیلم مد اورد... حتد براي قمولد کنکور  خت نرد  معین ت

 بهم یه عطر گرون قیمت کادو داده بود... .
... یاد اون شمد که توي مهموند دیده بودمش افتادم... دستشو دور کمر یه ولد

وسففط سففالن رفته بود... به اسففلحه ي  زن غریمه انداخته بود و براي ر*ق*ک
کنار پاش نگاه کردم... خواسففتم آب دهنمو قورت بدم که متوبه شففدم دهنم 

 خشن شده... .
ضیه...  یاد شدي... را سروان را شین من از بین رفت... ناو زند افتادم که زیر ما

آره... بارمان گفته بود باند بین تشففکیالت سففمزواري باسففوس داشفففت... 
شون ف س سو سته بود... این مرد با با ش شون ن شب هم بین سد بود که اون  ار

شد ک شد... باعث مرگ زند  شدي  سروان را سوسد هایش باعث مرگ ناو  هبا
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من زیرش کردم... زندگد خانواده ي منو به هم ریخته بود... االنم اومده بود تا 
 منو بکشه... من... و بارمان... .

صداي  و شدم که  بارمان نمد یاد... اثري ازش نمود... به طرز دردناکد متوبه 
و شففاید... شففاید پشففت سففرم بود... شففاید دیگه هی  وقت صففداش رو نمد 
شففنیدم... شففاید فارسففد تا همین باي کار هم نیمد از کارش رو انجام داده 

 بود... .
یوشد از حال رفته بود... راشدي دیگه تواند نداشت... این مرد باعث و  ستوان

 بانیش بود... .
دشففمن من بود... دشففمن ترین دشففمند که من و بابا تا به اون روز  فارسففد

 داشتیم... و حاال اسلحه توي دست من بود... این مرد تو مشت من بود... .
 دستم از بین رفت... . لرزش
کردم خون توي رگام یخ زد... لمم به لمخندي کج باز شد... ابروي راستم  حس

.. شففاید کمد پوسففتم داشففت به سففیاهد مد زد... بد اختیار یه کم باال رفت.
 شاید آبد چشم هام داشت شیطنت رو داد مد زد...

کردن کار سختد نمود... آسون بود... دیگه نه خون حالمو بد مد کرد نه  شلین
اون وضع منو مد ترسوند... من از هیچد نمد ترسیدم... خونسرد بودم... اون 

 بزنم... . قدر که مد تونستم به راحتد لمخند
 نفرت نگاهش کردم... با صداید که دیگه نمد لرزید گفتم: با

 گو! دروغ
 دفعه به سمت اسلحه ش پرید. راشدي فریاد زد: یه

 بزنش! ترالن



شتم شلین گلوله  انگ صداي بلند  شار داد...  سلحه رو ف شه ي ا بد اختیار ما
 .باعث شد گوشم سوت بکشه... صداي فریاد فارسد بلند شد... 

 گفتم: آهسته
 خاطر بابام! به

زده بودم... روي زمین افتاد... یه دسففتشففو به پاش گرفت... با اون یکد  پاشففو
شت... در همون  سلحه گ سرش دنمال ا شت  شدت مد لرزید پ ستش که به  د

 حال گفت:
 ... ترالن... نه... .نه

 شیرم کرد و ناله کرد: راشدي
 ... بزنش... .دوباره

سون بود... خیلد... لمخندم  سرماي درونم به این کار فرمان مد داد... خیلد آ
 هنوز روي لمم بود... سینه ش رو نشونه گرفتم و شلین کردم... .

صففداي فریادش بلند شففد... انگار من ره ي رو به روم هی  تاثیري روم  دوباره
 نمد ذاشت... من خونسردتر از این حرف ها بودم... آهسته گفتم:

 خاطر رادمان... . به
درد ضففعم کرده بود... ولد هنوز بون داشففت... هنوز تکون مد خورد...  از

 انگشت هاشو به سمت اسلحه ش کشید... راشدي گفت:
 کن... . تمومش

 نشونه گرفتم و گفتم: سرشو
 خاطر بارمان! به
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سد  یه شلین کردم و ب صورتمو از نفرت بمع کردم...  ستم لرزید.  لح ه د
 روي زمین افتاد... دستم توي هوا موند... تموم شد... . فارسد

قلمم تند تند مد زد... نه نفسم توي سینه حمس شده بود... نه مد ترسیدم...  نه
انگار یه ترالن دیگه اونجا ایستاده بود... نه... هنوز ترالن بود که اسلحه رو نگه 
داشففته بود... هنوز فکرش پر از خانواده ش بود.. پر از بارمان... انگار یه نیمه 

 ... .ودي دیگه ي ترالن اونجا ایستاده ب
رو انداختم... راشدي چشماشو روي هم گذاشت... سرشو به درخت  اسلحه

 تکیه داد... دستشو روي زخم پاش فشار داد... متوبه زخم پهلوش شدم.
و گنگ بودم... خواسففتم به سففمت راشفففدي برم و چیزي روي زخمش  گیج

ز بذارم... توي اون خراب شففده هم هیچد پیدا نمد شففد... به ناچار شففالمو ا
سرم باز کردم... به سمت راشدي دویدم... دستشو باال اورد... ابروهاش توي 

 هم گره خورده بود... صورتش خیس عرق بود... گفت:
 ... من خوبم... .نه
 دست به پشت سرم اشاره کرد و گفت: با

 بیشتر از من احتیاج داره... . اون
سرم گیج ر سریع شمم به بارمان افتاد...  سیاهد چرخیدم... چ شمام  فت... چ

رفت... از بام بلند شففدم... انگار همه ي اینا رو داشففتم توي یه خواب عذاب 
آور مد دیدم... یه کاب*و*س نفرین شففده... به کسففد که روي زمین مچاله 
شففده بود نگاه کردم... به سففمتش دویدم... خودمو کنارش انداختم... دسففت 

شم شده بود... چ سینه ش بمع  سته ش توي  سته بود ولد پلکش هاي ب شو ب ا



مد لرزید... کتم راستش خونریزي داشت... وحشت زده چند بار تو صورتش 
 زدم و گفتم:

 ... بارمان... چشماتو باز کن... .بارمان
ناله ي راشدي رو از پشت سرم شنیدم... ولد انگار یه دفعه همه ي دنیا  صداي

مهم بود... بارمان همه  پیش چشمم اهمیتشو از دست داد... انگار فقط بارمان
 چیز بود... .

ست شو  دو شما شتم هرچد لماس تنم بود پاره کنم و دور زخمش بمندم تا چ دا
 باز کنه... .

 داشتم با آخرین توانم اون قدر توي صورتش بزنم تا نگاهم کنه... . دوست
 داشتم صورتشو بین دستام بگیرم و بگم چه قدر دوستش دارم... . دوست
 تم فریاد بزنم و التماس کنم که تنهام نذاره... .داش دوست

 اون مرد همه ي دنیاي من بود... . آخه
توي صففورتش زدم... دسففتمو بلوي بینیش گرفتم... نفس هاي داغش به  باز

 دستم خورد... هنوز نفس مد کشید... هنوز بهش امید بود... .
 روي گونه هام ریخت... تکونش دادم و با التماس گفتم: اشکام

 رو خدا تنهام نذار... به خدا اگه بري نمد بخشمت... ازت نمد گذرم... . تو
داشفففت خفه م مد کرد... دسففتمو روي زخمش فشفففار دادم تا بلوي  بغض

 خونریزیشو بگیرم.
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با بند  ه هی وسیله اي نداشتم... هی  کاري نمد تونستم بکنم... دستم ب هی 
نمود. داشففتم از دسفففت مد دادمش... کنارش بودم و کاري از دسففتم برنمد 

 اومد... آهسته گفتم:
 خدا اگه تنهام بذاري خودمو مد کشم... حق نداري بدون من بري... . به
 دفعه صداي آژیر ماشین پلیس بلند شد... چه عجب... باالخره رسیدند... . یه

از دور به گوش مد رسففید ولد مد دونسففتم به زودي پیدامون مد  صففداشففون
 کنند... .

 از امید به قلمم تابیده شد... دلم گرم شد... . نوري
بارمان رو نوازش کردم... اشففکام روي لماسففش مد چکید... با گریه  صففورت

 گفتم:
 ... طاقت بیار... طاقت بیار... .رسیدن
شکام روي خاک ریخت...  خم کردم و کنارش روي زمین سرمو شتم... ا گذا

 آهسته زمزمه کردم:
 بیار... . طاقت

****** 
توي بیب مانتوم بود... با نگراند به بازپرس راشففدي نگاه کردم... یه  دسففتام

عصا دستش بود و با زور و زحمت به سمتم مد اومد. لماس فرمش رو پوشیده 
صال  سید ا ستش بود... از رنگ و روش که به ن ر مد ر شه ي آبد د بود و یه پو

با شففدم. به  احال خوشففد نداره... با دیدن وضففعیتش با ناراحتد سففر بام ب
 همین که بهم رسید گفتم:

 باید استراحت کنید... . شما



 کرد و گفت: اخم
که حرف دکترها رو مد زنید... خیلد کار دارم... خیلد... گزارش هاي  شففمام

 بدي به دستمون رسیده... .
 نگراند گفتم: با

 چد؟
.. همین .رو به دیوار تکیه داد... به پوشه اي که توي دستش بود نگاه کردم عصا

 گزارش بود؟
 :گفت

 گن ملکیان از کشور خارج شده... . مد
 توي سینه فرو ریخت. با ناباوري گفتم: قلمم

 کد؟ کد همچین گزارشد داده؟ چد؟
 به نشونه ي تاسم تکون داد و گفت: سري

 مرزي... . مامورهاي
 رفتم... باالخره در رفت... لعنتد... . وا

بدم... آهد  سففرمو تاسفففمو بروز  تکون دادم... هی  بوري نمد تونسففتم 
شه یه قدم بلوتر از  شه... همی ستمون بهش نرسید... همی شیدم... آخرشم د ک

 ما بود... .
 با سر به اتاقد که سمت چخمون بود اشاره کرد و گفت: راشدي

 رید دیدنش؟ مد
 پایین انداختم و گفتم: سرمو
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 ... .بله
 رو دستم داد و گفت:پوشه  راشدي

 که بمع آوري شده... نشونش بده و بمین ن رش چیه... . شواهدیه
رو گرفتم... دهنمو باز کردم که چیزي بگم... پشففیمون شففدم و دوباره  پوشففه

دهنمو بستم. دودل بودم... دوست نداشتم بوابد که مد دونستم راشدي بهم 
 مد ده رو بشنوم... .

 گفت: راشدي
 شده؟ چیزي

 از مکثد طوالند با نگراند گفتم: بعد
 بریدش زندان... مگه نه؟ مد

 آهد کشید... دستد به ریشش کشید و گفت: راشدي
اخالقد بدش خیلد بارزه... خصففوصففیات اخالقد خوبم زیاد  خصففوصففیات

شده  شو انداخت بلوي من... انگار این آدم آفریده  شه خود داره... باورم نمد 
ایثار کنه... انگار آخرین چیزي که براش مهمه خودشففه... تا فداکاري کنه... تا 

. 
 تکون داد و گفت: سر
دو روز که این با بسففتري بودم وقت براي فکر کردن زیاد داشففتم... خیلد  این

فکر کردم... به این که اگه بارمان زمان دانشجویش یه نفر آدم درست و حسابد 
دور و برش داشت چد مد شد... به این که اگه یه نفر بود که به باباش یه تلنگر 

شد... مد دوند مد تو سر چد مد  شت این پ سرنو شکد مد زد  ست چه پز ن
 بشه؟ باهوش... فداکار... مشکلش این بود که کسد رو نداشت... .



 یه نفر بارمان رو فهمید... لمخندي زدم. راشدي ادامه داد: باالخره
شتماهات سیش بمران کردن هم داره... باهامون همکاري  ا شت... پتان زیادي دا

 کرد... .
 زد و گفت: لمخند

مد تونه کمن کنه... نمد تونم یه سففري شففرارت و  نجات داد... و باز هم منو
شیطنت که تو وبودش هست رو ندیده بگیرم... ولد... لیاقت یه زندگد خوب 
رو داره... یه بار از خودگذشتگد کرد و به خاطر ما شکنجه شد... معتاد شد... 

 حاال نوبت ماست که کمکش کنیم... .
گه؟  با گاهش کردم... خواب بود دی باوري ن ند اومده نا یا بود؟ ... زبونم ب رو

 بود... .
 گفت: راشدي

تا پنج سفففال  بهش یه تخفیم بزرگ مد دن... تابین مد گفت احتمال داره 
 محکوم به زندان شه... .

رفتم... یه لح ه به تمريه شدنش امیدوار شده بودم... با ناامیدي سرمو پایین  وا
 انداختم. راشدي ادامه داد:

به توي دادگاه شفف من یه و  یان هنوز فرار که ملک هادت مد دم... اینم مد گم 
احتمال زیاد به بارمان احتیاج داریم که دسففتگیرش کنیم... حاضففرم خودم 
صورت محکومیتش رو  شه در این  شاید ب شو بکنم... تابین گفت که  ضمانت

 به حالت تعلیق در اورد... .
 گفتم: روي لمم نشست... دلم گرم شد... با ذوق و شوق لمخندي
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واقعا همه ي کارها رو به نحو احسففنت انجام دادید... همه ي ما بهتون  شففما
 مدیونیم.
 رو دوباره زیرب*غ*لش زد و گفت: عصاش

جام که بلوي برم و  ان فه دارم  مامور پلیس وظی یه  به عنوان  فه بود...  وظی
بنایت وایسففتم... ولد... قمش از این که پلیس باشففم یه انسففانم... وظیفه ي 
انسانیم حکم مد کنه به کسد که به کمن احتیاج داره کمن کنم... با این سوء 

مسئولین  حقیقته که یه ینسابقه فکر نمد کنم بارمان بتونه درسشو ادامه بده... ا
ستفاده کنند... منم  ستعدادهاش و ویاگد هاي مثمتش ا ستن از ا شگاه نتون دان
تصمیم دارم از خصوصیات اخالقد منفیش استفاده کنم و تمدیش به احسن ش 

 کنم.
 تعجب گفتم: با

 یعند چد؟ این
 لمخندي زد و گفت: راشدي

من ک به ما ک به  مامور غیررسففمد مد تونه  یه  نه فقط توي این عنوان  نه... 
پرونده... توي پرونده هاي مشابه... فکر کنم این طوري دیگه به راه کج کشیده 
نمد شففه... و... اگه این وابسففتگد عجیمد که بارمان به رادمان داره رو رادمان 

حق بارمان دینمو به  درهم به بارمان داشففته باشفففهر مد تونم با خوبد کردن 
 برادرش ادا کنم... .

 شگفتد گفتم: با
 بهترین خمریه که تو این چند وقت شنیدم... . این

 کشید... به پوشه اشاره کرد و گفت: آهد



 نره... . یادتون
سمت انتهاي راهرو رفت... در همین  با شدي به  سر تکون دادم. را خوشحالد 

شمم به باباي بارمان افتاد... الغر و تکی شد... چ ه به دموقع در اتاق بارمان باز 
شد. همین  ضورم ن صال متوبه ح ست هاش مد لرزید... ا سید... د ن ر مد ر

ستان رفتم... مطم سمت خروبد بیمار شفته به  ان بودم بارم ئنطور لرزان و آ
 حسابد حالشو گرفته... .

 نچد کردم و وارد اتاق شدم. ن 
ساعدش ور مد رفت. به  بارمان سب زخم روي  سته بود و با چ ش روي تخت ن

 طرفش رفتم... با دیدنم لمخندي پر از شیطنت زد و گفت:
 چو بیرون رود فرشته در آید! دیو
 زیر خنده... روي صندلد کنار تختش نشستم و گفتم: زدم

 چطوره؟ حالت
 کم بد حال و رنگ پریده بود... به خودش اشاره کرد و گفت: یه

 بیند که! خوب خوب... . مد
 :گفتم
 اذیت کردي ها! باباتو

 زد و گفت: پوزخندي
عمر اون اذیت کرد... حاال من اذیت مد کنم... ترسیده... دو تا از پسرهاش  یه

 .مردن... تازه... مابراي مامانم تعریم کرد... این که ... 
 کرد و حرفشو نصفه نیمه گذاشت. سر تکون داد و گفت: پوفد
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 ش تقصیر ما بود... . همه
 بام بلند شدم... دستشو گرفتم و گفتم: از

 مقصر نگرد... االن که همه چد تموم شده باید دنمال آرامش باشیم... . دنمال
 پوزخند زد و گفت: دوباره

شتر از آره شاید این طوري بتونم ... امیدوارم توي زندان بی سن...  اینجا بهم بر
 آرامشمو حفظ کنم... .

زدم... مابرا رو برایش تعریم کردم... ابروهاش باال رفت... باورش  لمخندي
 نمد شد... هرچیزي که راشدي بهم گفته بود رو بهش گفتم... .

بهت و حیرتش اسففتفاده کردم و محو تماشففاي صففورتش شففدم... روشففو  از
 مات و ممهوت مونده بود... گفتم: برگردوند...

چد درسففت مد شففه... راشففدي کمکت مد کنه... تازه... منم کنارتم...  همه
 حاال که بابات هم پشیمونه وضعیت زندگیت بهتر مد شه... .

 سر تکون داد و گفت: بارمان
یام بیرون زندگیتو بهم مد ریزم... مد خوام ولد جا ب گه از این خه... من ا ... آ

شت  شد... در حالد که مد دونم خانواده ت با پی شم... مد خوام مال من با با
من موافقت نمد کنند. مد دونم در حد من نیسففتد و خیلد سففري... مد دونم 

 لیاقت بهترین ها رو داري... .
 حرفش پریدم و با آرامش گفتم: وسط

.. د خوام.که ته دره افتاده بودم اون بهترین ها کجا بودن؟... من تو رو م موقعد
اگه راشففدي تاییدت کنه... اگه درسففت رفتار کند... اگه حکم دادگاه این طور 
باشه در نهایت بابام هم نرم مد شه... بابام آدم بد منطقد نیست... اگه راشدي 



بام  با نه  قات خوب  هممد تونه این طور در موردت فکر ک فا به ات مد تونه... 
 ل کردي... .عادت نداري ... براي همین این طوري هو

 گفت: بارمان
 خراب کنم و ضایع شم چد؟ باید برم زندان؟ اگه

 رو روي پاش انداختم و گفتم: پوشه
 ... همین االن شروع کن! مواظب باش که خراب نکند.خب
 رو باز کرد و گفت: پوشه
 ... کد حال داره؟ایش

 به نوشته هاش کرد... سري تکون داد و گفت: نگاهد
 ... .هوم
 محو تماشاي صورتش شدم. بارمان گفت: منم

هاید که اسففتفاده کردن با مال بچه هاي باند فرق داشففت... مد دوند  اسففلحه
کارو کرده...  که ريیس مخصففوصفففا این  به این  به چد فکر مد کنم؟  دارم 
سد رو  ست فار ست با فرار کردن ما د سد رو لو داده... مد دون صا فار صو مخ

شه... حتما همون کلکد سوار کرد رو زده... به فار مد  سایه  ته گف سدکه براي 
که باید خرابکاریتو بمع کند ولد در واقع مد خواسففته فارسففد رو به کشففتن 
بده... خیلد کارش ریسففن داشففته... براي همین از این اسففلحه ها بهشففون 
یه تیر مد زدیم طرف آش و الش مد  ما داشففتیم...  که  داده... اون چیزهاید 

 که این طور سرحال روي تخت بشینه... .شد... نه این 
 به خودش اشاره کرد. گفتم: و
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روز یه مرد رو دیدم که داشففت دور و بر اون محوطه مد چرخید... ولد تا  اون
 لح ه ي آخر هم وارد قضیه نشد... فکر مد کند ربطد داشته باشه؟

 شونه باال انداخت و گفت: بارمان
د مراقب بود که یه وقت فارسد دست پلیس نمد کنم بد ربط باشه... شای فکر

 نیفته... .
 :گفتم
 مامور بود که فارسد رو بکشه؟ یعند

 گفت: بارمان
 ... معموال توي ماموریت ها از این بور مامورها مد ذاشتن.احتماال

 دفعه صداشو باال برد و با خنده گفت: یه
 تو گیر دادي به صحمت هاي کاري؟ باز

شده ... باز خندیدم شق همین دیوونه بازي هاش  شد... عا شیطون مد  شت  دا
 بودم... بعد خنده از روي لمم محو شد... با تعجب گفت:

 شده؟ چیزي
 کردم و گفتم: مکثد
 مد خواي پیشم باشد؟ بدي
 رو بست. با دقت به صورتم نگاه کرد... اونم مکثد کرد و گفت: پوشه

که... یعند  خیلد ها زدم ولد نگفتم  ید حرف  با که  گفتم... ولد اون بوري 
نه... من... مد ترسففم چون... نمد دوند وقتد فهمیدم رضفففا تو رو برده چه 
حالد پیدا کردم. با دانیال سففوار ون شففدیم. رفتیم سففمت پایین... هرچه قدر 
شمم به رد  سمت باال رفتیم... چ سیدیم... دور زدیم... به  رفتیم به هی  با نر



توي گش و الي حاشففیه ي باده بود... حدس زدیم  السففتین ماشففیند افتاد که
شه... اومدیم باالتر... هرچه قدر عقب بلو کردیم چیزي  شما با شین  مال ما
پیدا نکردیم... تا این که دیدیم یه دود سففیاه داره از دره بلند مد شففه... سففریع 
خودمونو رسففوندیم... همون لح ه که اون طوري دیدمت فهمیدم که طاقت 

سففتت بدم... هیچد تو زندگیم نمونده بز تو... تو نماشففد دیگه این ندارم از د
ضمانتمو بکنه... اگه فکر مد  شدي بخواد  شد برام نداره... حتد اگه را دنیا ارز
کند زندگیت رو خراب مد کنم بگو... از تو گذشففتن برام مثش مرگ مد مونه 

 ي خوشمختصالحت توي اینه... اگه بدونم این طور وولد... اگه بدونم خیر 
مد شد... اگه بدونم این طور خوشحال تري... ازت مد گذرم... مد ذارم مد 
رم... نمد خوام بعد این همه سففختد بازم عذاب بکشففد... بابت مرد خالف 
خاطر من  به  که  تاد بوده... من نمد خوام ترالند رو بمینم  که قمال مع کاري 

 ... همه ي چیزي که مد خوام... .هعذاب مد کش
 گرفتم. نذاشتم ادامه بده و گفتم: ودستش

من توید... منم مثش توام... بدنام شدم... آبروي درست و حسابد  خوشخمتد
ندارم... کد گفته خوشففمختد براي آدم هاي خوب و بد عیب و ایراده... مگه 
گه پیش هم  باور کن مد تونیم... ا ما هم مد تونیم...  من و تو آدم نیسففتیم؟ 

م ها با ... آدبیاریمتالش کنیم تا عزت و آبرومونو به دسففت باشففیم... ولد باید 
حرف مردم و یه سففابقه ي خوب خوشففمخت نمد شففن... باید خوشففمختد رو 
نار توام...  که ک یدا کنیم... من فقط وقتد این حس رو دارم  درون خودمون پ

 بذاري بري هیچد ازم نمد مونه... .
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 به سمت خودش کشید و گفت: منو
 و مراقب خودش باشه... .بابات بگ به

 :گفتم
 هان؟

 و گفت: خندید
 بینمون وایسته... مد دوند که بد قاطد مد کنم... . بخواد

 کردم و گفتم: اخم
 بدي نشو... . پسر

 صورتشو مقابش صورتم اورد و گفت: بارمان
به خاطرت بهم مد  اگه یا رو  که مد خواي منمر همه ي دن بفهمم اون چیزي 

که بودم... فقط  ته مو... آدمد  پام مد ذارم... گذشفف ریزم... همه چد رو زیر 
 بگو... .
 زدم و آهسته گفتم: لمخندي

 همه ي چیزي هستد که مد خوام... . تو
س منو سرمو روي  شید... محکم ب*غ*لم کرد...  سمت خودش ک ینه ش به 

سینه ش ریخت... به هیچکس ابازه نمد دادم بین ما  شکام روي  شتم... ا گذا
وایسففته... به هیچکس... به خاطرش مد بنگیدم... همه چیز من بود... کنار 
اون احسففاسففد رو داشففتم که با هیچکس دیگه نمد تونسففتم تجربه کنم... 

 ... عشق... چه چیز دیگه اي در مقابلش اهمیت داشت؟ تدخوشمخ
 آهسته گفت: بارمان



ستان بهم  توي شدیم... روي تخت بیمار شنا  زیرزمین و قرارگاه یه باند با هم آ
 رسیدیم... من از آینده مون مد ترسم....

سته شمام زل زد و  آه صله گرفتم... به چ خندیدم... بازوهامو گرفت... ازش فا
 گفت:
 دوستت دارم... . خیلد

شد به قلمم باال رفت... براي ا ضربان ست نواز شوق... د شور و  ولین بار از 
 صورتم کشید و گفت:

 من... . زندگد
شمامو مرطوب کرد... همه ي اون بدبختد ها  دلم شوق چ شن  شد... ا گرم 

 محو شد... چه قدر خوشمخت بودم که اونو داشتم... .
 روي سینه ش گذاشتم. چشمامو بستم... . سرمو
کردم یه بار دیگه توي اون اتاق با نور قرمزم... و بارمان منو با عشففق توي  حس

شروع کردیم... مهم نمود  ب*غ*لش تاب مد ده... مهم نمود کجایم... از کجا 
 موقعیت چیه... مهم نمود کد مخالفه و کد نیست... مهم نمود چد مد شه... .

شتم... چون ستش دا چون اون... نیمه  من به خاطرش مد بنگیدم... چون دو
 ي گمشده ي من بود... بارمان آن نیمه دیگرم بود... .
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