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اين فايل در سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است. براي خواندن رمان هاي بيشتر به سايت، انجمن و کانال تلگرام 

 .ما مراجعه کنيد

 :لينک سايت

www.novelcafe.ir 

 :لينک انجمن

www.forum.novelcafe.ir 

 :کانال تلگرام

https://t.me/novelcafe_ir 
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 گرنام رمان: آن نیمه دی

 )آنیتا ساالریان( anital  ه: نویسند

 

*** 

 

 ه: نویسندسخن 

واقعيه!!!! تمام شخصيت ها، اسم ها، تاري    خ ها، مکان ها، شغل ها، حادثه ها و ... 1نکته ي مهم:  . اين داستان غتر

ي که مي خونيد رصفا  هايي
ن ن به هيچ کدوم از اقشار جامعه رو نداره. همه ي چتر . اين داستان قصد توهتر ن

ي هستر
ن
تصادف

ي ندارهساخته و پ  !رداخته ي ذهن نويسنده ست و وجود خارج 

 مي ياد تنها به دليل خط ستر داستانه... من اعتقادي به خلق  .2
ن ي يکي از شخصيت ها به نظرتون اغراق آمتر اگه زيبايي

ي دليل ندارم ي ي   کردن زيبايي

 

 

ر ماشينم گم کنم... در عاشق اين بودم که پامو محکم روي پدال گاز فشار بدم و خودمو توي رسعت و صداي موتو 

ن هاي رو به روم زل زده بودم... از ترافيک متنفر  ن بابام نشسته بودم و با دهن نيمه باز به صف ماشتر عوض توي ماشتر

بودم. رسم درد گرفته بود و احساس مي کردم دارم هواي مسمومي رو به ريه هام وارد مي کنم. رس گيجه هم به دردهام 

ن  ي حرکت وايستاده بودند و الکي بوق مي زدند حالمو بدتر  اضافه شد... تصوير ماشتر ي که رو به روم ي 
 
هاي رنگ و وارنک

 :مي کرد. يه صدا توي رسم پيچيد

گاه" ي تعمتر
ي گاز بدي و اين يکي ماشينم بفرستر

... از اين که نمي توين ي
ي شاکي هستر  "مي دونم از ج 

ي کردم و وارد يکي از کوچه هاي فرعي شدم. راه رو از 
ن
ن و به ترافيک ترجيح پوف اون جا بلد نبودم ولي پرسون پرسون رفتر

ن هاي پارک شده پر بود  .مي دادم. کوچه ي فرعي به نسبت باريک و از ماشتر

ي که خونشون اينجاست... هميشه کوچه شون اين شکليه؟ "  " بدبخت کسايي

ن موقع چشمم به پشي افتاد که داشت وسط کوچه با رسعت راه مي رفت. ي ن رسمه اي و کاپشن در همتر ه شلوار جتر

ن انداخته بود و داشت وسط کوچه  ي رو به صورت کج روي شونه ش انداخته بود. رسشو پايتر
مشکي پوشيده بود. کيفن

راه مي رفت. اخم کردم و برايش بوق زدم. بدون اين که به عقب نگاه کنه از رس راهم کنار رفت. يه لحظه راه رفتنش به 

ي  
ن
ن ازم سبقت دويدن تبديل شد. پوف  کنم که يه دفعه دو موتور سوار از دو طرف ماشتر

کردم و خواستم رسعتمو بيشتر
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ي نشسته بود چنگ انداخت و کيفو از روي شونه ي  گرفتند و به سمت پش جوون رفتند. کسي که ترک موتور جلويي

ند ولي داد زد ي اجازه داد که کيفشو بت 
 :پش برداشت. پش بدون هيچ مقاومتر

تشون... دزد دزد! يکي   !بگتر

ن با صداي بلندي از جا کنده شد. با رسعت  ن فرياد بودم. بالفاصله پامو روي گاز گذاشتم. ماشتر منم انگار منتظر همتر

دنبال موتوري ها رفتم. صداي گوشخراش موتورهاشون کل کوچه رو برداشته بود. کسي که ترک موتور دوم نشسته 

 :تو هوا چرخوند. من بيشتر گاز دادم و زير لب گفتمبود قمه در اورد و به نشونه ي تهديد 

؟ ي
 بچه مي ترسوين

با يه حرکت رسي    ع موتور دومو پشت رس گذاشتم. موتور اول تازه داشت تو خيابان اصلي مي پيچيد. پدال گازو تا ته 

ن با صداي بلندي نود درج ه چرخيد و فشار دادم. به محض اينکه وارد خيابون اصلي شدم ترمز دستيو کشيدم. ماشتر

رو به روي موتور سوارها متوقف شد. موتور اول نتونست به موقع تغيتر جهت بده. با رسعت به گلگتر سمت راننده 

ن فرود اومد... يه دور روي کاپوت غلت خورد و از اون  کوبيد. هر دو نفر توي هوا پرت شدند. يکي روي کاپوت ماشتر

ن افتاد. نفر دوم به آينه بغل سمت را ن شد. قلبم تو سينه فرو ريخت. ترس برم طرف زمتر ننده کوبيده شد و نقش زمتر

 :داشت. صداي توي رسم گفت

ي  "
 "هر دو تاشون و کشتر

نمي دونستم بايد درو باز کنم و پياده شم يا نه! از صداي بلند دور زدنم توجه چند نفر جلب شده بود. سه مرد که دم 

ن موقع موتور دوم هم پيداش شد.  سوپر مارکت ايستاده بودند و سيگار مي کشيدند  به سمت ما دويدند. در همتر

ي که به سمتمون مي دويدند  خوشبختانه هر دو نفر که با ماشينم تصادف کرده بودند زنده بودند. با ديدن مردهايي

لنگان لنگان به سمت موتورشون رفتند. رسي    ع سوار شدند. کسي که ترک موتور نشسته بود کيفو براي همکارهاي 

ن و صاف کردم. به نشونه ي تهديد گاز دادم. مرد سوا ر بر موتور دومش انداخت. من رسي    ع دنده عقب رفتم و ماشتر

ن موقع مردها بهم  ن انداخت. هر دو موتور با رسعت به سمت انتهاي خيابون رفتند. در همتر ترسيد و کيفو روي زمتر

 پياده شدم. يکي از 
ن ن زدند. از ماشتر  :مردها که به خاطر دويدن نفس نفس مي زد گفترسيدند و به شيشه ي ماشتر

ي کار کردي؟ شانس اوردي زنده موندن  !خانوم ج 

 :مرد دوم گفت

؟ ي  اگه مي کشتيشون ج 

 :مرد سوم گفت

ي 
م اگه تازه تصديق گرفتر  . ...دختر

 :با عصبانيت داد زدم

ي م
 
ي رو زده بودن! رانندگ ن مگه شما کور بوديد و نديديد که دزد بودن؟ کيف يه آقايي ن بهتر از شماهاست... اينو مطمت 

 .باشيد. يه قرن پيشم تصديق گرفتم

ن موقع اون پش  ن ايستادم. در همتر ن برداشتم و کنار ماشتر رومو برگردوندم و به سمت خيابون رفتم . کيفو از روي زمتر

عرق کرده بود. جوون هم رس و کله ش پيدا شد. دوان دوان به سمتم اومد. نفس نفس مي زد و صورتش تو اون رسما 
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ي داشت. ابروهاي  ه. من با اخم به صورتش نگاه کردم. چشم هاي خمار و کشيده ي آي  دستشو دراز کرد تا کيفو بگتر

ي و لب هايش 
ه داشت. موهاي مشکي خوش حالتش روي پيشونيش ريخته بود. بيتن مردونه و خوش فرم و پوست تتر

. براي چند ثانيه حواسم پرت شد و به اون صورت جذاب خوش فرم بودند و به صورتش جذابيت خاصي داده بودند 

ي  ها برايش ج  ها اهميت نمي دادم اين طور محو تماشاش شده بودم بقيه ي دختر ن ي که اصال به اين چتر
زل زدم. اگه متن

ن انداختم و تو دلم گفتم  :کار مي کردند؟ رسمو پايتر

 اين همه خوشگلي به چه درد يه پش مي خورده؟

 :و گفت دستشو جلو اورد 

 .خيلي ممنون خانوم! لطف کرديد... نمي دونم چطور ازتون تشکر کنم

 :کيفو دستش دادم و گفتم

ي ازتون نزنند ن  .نيازي به تشکر نيست... يه کم سفت وايستيد رسجاتون که چتر

 :چشم غره اي به پش رفتم و تو دلم گفتم

ن زا! وايستاد تا کيفشو بت  ک متر
َ
ل
ُ
 !ش

 :بعد خيلي جدي گفتپش چند بار پلک زد و 

ن تا اين که قمه بخوريد  .ببخشيد ولي فکر مي کنم کار عاقالنه اي باشه که اجازه بديد کيفو بت 

 :شونه باال انداختم و گفتم

ي بزنن ن  .کال به نظرم کار عاقالنه اي نيست که اجازه بديم ازمون چتر

 :پش رس تکون داد و گفت

 .ه آدم خودشو ناقص کنهبه خاطر دو تا شکالت توي کيف نمي ارزه ک

 :از کوره در رفتم و داد زدم

ن من داغون شد؟ ي به خاطر دو تا شکالت گلگتر ماشتر
 
ي مي خواي بک

 يعتن

ن انداخت. بعد آهسته پرسيد م و مودب به نظر مي رسيد با تعجب نگاهم کرد. برگشت و نگاهي به ماشتر
 :پش که محتر

ي افتاد؟
ر
 چه اتفاف

ي کردم و به دهن مرد زل زدم! انگار براشون خيلي  يکي از مردها در حالي که مي 
ن
خنديد ماجرا رو براي پش تعريف کرد. پوف

ن بدم. مرد طوري داستانو تعريف مي کرد که ماجرا به جاي يه صحنه ي  جالب بود که نزديک بود دو نفرو به کشتر

ن تعقيب و گريز شبيه به يه جوک احمقانه به نظر مي رسيد. بعد از ت موم شدن صحبت هاي مرد، پش رو هيجان انگتر

 :بهم کرد و در حالي که يکي از ابروهاشو باال داده بود گفت

يش مي شد ديه ش با شما بود... نبايد ن  . ...خانوم اگه چتر

ي گفتم
ر
 :وسط حرفش پريدم و با بداخالف
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 !خواهش مي کنم... قابلي نداشت... فداي رس شکالت هاي توي کيف شما

 :م و به سمت ماشينم رفتم. صداي متعجبشو از پشتم شنيدم که مي گفتچشم غره اي به پش رفت

ي   !چه عصت 

ن  ي نشم. سوار ماشتر
ل کنم و بيشتر از اين عصباين ي کشيدم. سعي کردم خودمو کنتر

چشم هامو بستم و نفس عميفر

ويل بابام بدم... شدم. گازشو گرفتم و با رسعت به سمت انتهاي خيابون رفتم. تو دلم دنبال بهونه اي مي گشتم که تح

ي رس گلگتر اورده بودم  !عجب باليي

 

================== 

 

 

بيست دقيقه طول کشيد تا به خونه برسم. ماشينو توي پارکينگ پارک کردم. پياده شدم و نگاهي به گلگتر کردم. بله! 

و زدم و به سمت طبقه ي اول ي داغون شده بود. با عصبانيت لگدي به تاير زدم. دزدگتر  .رفتم حساي 

مامانم درو برايم باز کرد. چادر نماز رسش بود. براي حرف زدن معطل نشد و به سمت سجاده اش رفت تا بقيه ي 

نمازشو بخونه. نگاهي به ساعت کردم. دو شده بود. خميازه اي کشيدم و با يه نگاه رسي    ع خونه رو بررسي کردم. دنبال 

ن شدم که خونه نيست با  ي مطمت 
 مي گشتم. وقتر

ن ي  معتر ن خونه رفتم. بوي خوب قرمه ست  ن خيال راحت به سمت آشت 

ه شدم  .تو خونه پيچيده بود. روي صندلي نشستم و به خونه ي زيبامون که غرق سکوت بود ختر

 -کف خانه مون رساميک بود و طبق درخواست من توي خونه فرش زيادي پهن نشده بود. يه قالي پرز بلند قرمز

ي مشکي رنگ قرار داشت. مشکي توي هال بود. يک دست مب  مکعت 
ن ل قرمز ال توي هال بود و رو به روي اون يه متر

اينچ مون که رو به روي مبل ها بود به نسبت قديمي به نظر مي رسيد. پشت مبل ها يه آباژور بزرگ و  29تلويزيون 

خون ن ي رنگ قرار داشت. آشت  ن قرمز رنگ بود و باالي مبل ها يه تابلوي زيبا از گل هاي نارنج  ه ي اپن و بزرگ خونه بتر

 فضاي 
ر
 و صندلي چهار نفره ي قهوه اي سوخته بيشت

ن ي بود و کليه ي لوازم اون ست سيلور بودند. يه متر هال و پذيرايي

ن و  ي که ترانه ايران بود هميشه بحث مي کرديم که چرا بابام يه دست متر
خونه رو اشغال کرده بود. يادم اومد زماين ن آشت 

 تو دانشگاه طول بکشه و ديرتر بياد. در غتر اين صورت يا صندلي شش نفره نخريد
ه. دعا مي کرديم که کار ترانه بيشتر

 بايد جامونو به اون مي داديم. هميشه هم من شکست مي خوردم و مجبور مي شدم روي کابينت بشينم و 
ن من و يا معتر

 .، دل همه براي اون دعواها تنگ شده بودغذا بخورم... ولي حاال که ترانه براي ادامه تحصيل به کانادا رفته بود 

ي ظريف اون جا  ن ناهارخوري ده نفره و يه دست مبل شتر ي مي خورد. يه دست متر هال دو پله ي کوتاه و پهن به پذيرايي

ي شيک کف سالن پهن شده بود و رساميک براق و روشن توي بيشتر نقاط خونه در  بود. فقط يه فرش دوازده متر

مبل ها يه تابلوفرش زيبا به ديوار نصب شده بود. کنج ديوار يه مجسمه ي ظريف به شکل معرض ديد بود. پشت 

 .فرشته ي مو فرفري که يه چنگ تو دستش بود قرار داشت که کادوي عمو براي خونه ي جديدمون بود

ترين اتاق بود. از و  ي که ترانه به سمت اتاقم رفتم.خونه مون در کل سه اتاق خواب داشت. اتاق خواب من نورگتر
قتر

ن تحرير قهوه اي رنگ  ن آرايش و متر رفته بود، من تو اون اتاق تنها شده بودم. اتاق يه پنجره ي بزرگ داشت. تخت، متر

بودند. يه تختخواب با فاصله از پنجره قرار داشت. کنار تختخواب چند جعبه ي خالي و بزرگ زيبا که مخصوص کادو 
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ن   تحرير کنار کادوها بود که روي اون مرتب بود و وسيله ي خاصي روش ديده دادن بود، روي هم تلنبار شده بود. متر

ن آرايش بود که روي اون تقريبا خالي بود. فقط دو سه مدل  ن تحرير، يه متر نمي شد. سمت ديگه ي اتاق، رو به روي متر

 قالي پرزبلندي پهن شده بود ولي بي
ن ي و مام ديده مي شد. روي زمتر شتر رساميک اتاق لخت کرم مرطوب کننده و است 

 .بود

و چيده  ن خونه رفتم تا ناهار بخورم. مامانم متر ن لباس هامو عوض کردم و يه لباس گرم و راحت پوشيدم. به سمت آشت 

 :بود. با ديدن من گفت

 !چه قدر دير کردي

 :روي صندلي نشستم و گفتم

 .ترافيک بود

ن گذاشت و گفت  :مامانم ظرف ساالد و روي متر

 ن؟ماشينتو گي مي د

 :گفتم

ي بگم؟ ن  دو روز ديگه... مامان... يه چتر

هم خنده ام گرفته بود و هم خجالت مي کشيدم. مامانم نگاهي مشکوک به چشم هام کرد. انگار فهميد که باز خراب 

ي رو که براي کشيدن برنج پيش برده بود پس کشيد و گفت
 :کاري کرده ام. دستر

ي کار کردي؟  باز ج 

ن انداختم و در   :حالي که براي خودم ساالد مي ريختم گفتم رسمو پايتر

و داغون کردم  .گلگتر

 :مامانم با صداي بلند گفت

 دوباره؟

 :رسي    ع جبهه گرفتم و گفتم

ي نزده بودم  .کجا دوباره؟ تا حاال گلگتر ماشينو به جايي

 :مامانم چشم غره اي بهم رفت و گفت

؟ اص ي ي بکوي   و يه دور بايد به يه جايي
ن ن حتما هر قطعه ي ماشتر ي رس ماشتر ن دست تو داد. هر دفعه يه باليي ال نبايد ماشتر

ن دستت ندم ها! گوش نکردم ي بدم؟ گفته بود ماشتر ؟ حاال جواب باباتو ج  ي
ي کتن

 
ي رانندگ

 .مي ياري. مگه مثل آدم نمي توين

 :کمي براي خودم ساالد ريختم و گفتم

 . ...خب آخه... تقصتر من نبود... تقصتر موتوريه بود

 :خص بود اعصابش به هم ريخته بود گفتمامانم که مش
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 چطوري زدين به هم؟

ي که قمه داشتند! اگر به گوش بابام مي رسيد  م ولي نگم که دنبال دزدها کرده بودم... اونم دزدهايي حارصن بودم بمتر

ي کردم و گفتم
 :خونم حالل مي شد. مکت 

 .به گلگتر پيچيدم توي خيابون اصلي يه موتوري که داشت خالف جهت مي اومد خورد 

 :مامانم که مشخص بود اشتهاش کور شده گفت

 صت  نکردي پليس بياد؟

 :نگاهي به چهره ي نگرانش کردم و گفتم

 .من مي خواستم صت  کنم ولي موتوريه در رفت... ديگه منم اومدم خونه

 :مامانم رسي تکون داد و گفت

ي بدم؟  حاال جواب باباتو ج 

ي من ايمان نداشت و فکر مي کرد از مي دونستم بابام قدغن کرده بود که پ
 
شت فرمون ماشينش بشينم. اصال به رانندگ

 بدم ولي اين همه ي 
ن  و اين طرف و اون طرف مي کوبونم. مي ترسيد که با اين کارهام خودمو به کشتر

ن ي ماشتر
 
ي عرضک ي 

ت. در واقع بابام مي ترسيد ماجرا نبود... ماجراي اصلي اين بود که تصديقم سه بار پانچ شده بود و ديگه اعتبار نداش

ن بدم  .من ديگرونو به کشتر

 :شونه باال انداختم و گفتم

 .خودم بهشون مي گم

نگاهي به چهره ي ناراحت مامانم کردم. موهاي مشکي رنگش تا روي شونه هاش بود. چشم هاي قهوه اي روشن و 

ي موهام بهش رفته ب
ن و ترانه کامال پوست سفيد داشت. شباهت زيادي به من نداشت. فقط لختر ود. در عوض معتر

 .شبيه مامانم بودند

 :تو دلم گفتم

به خاطر يه مشت شکالت! به خدا اگه دستم به پشه برسه نصفش مي کنم. ديدم شل گرفته بود کيفو... نگو تو 

ه! عجب شانس بدي دارم من... اين خانواده چرا به کارهاي من عادت نمي کنند؟ اين  
َ
ن خاصي نبود. ا که کيفش چتر

ي نيست... ماهي يه بار اتفاق مي افته ديگه. اوه اوه! اصال اشتهاي مامان کور   عجيت 
ن ي که چتر ماشينو بزنم به يه جايي

ه و با من حرف نمي زنه  ...شد... حاال بابا تا سه روز روزه ي سکوت مي گتر

ي داشتم به سمت اتاق مي 
رفتم صداي مامانم بلند  ناهارمو که خوردم ظرفمو توي سينک گذاشتم و تشکر کردم. وقتر

 :شد

ي داره؟ ي تو اون اتاقت... از دست تو... من نمي دونم اون اتاق ج 
 باز خوردي و رسي    ع رفتر

 اين سوال نداشتم. مي دونستم اگه توي هال و 
ن ي جواب گذاشتر تقريبا هر روز اين جمله رو مي شنيدم. چاره اي جز ي 

 :ا رو بشنوم... يه لحظه تمام جمله هاي مامانم از ذهنم گذشتکنار مامانم بشينم بايد انواع و اقسام رسکوفت ه
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ي توي خونه _
ي که نشستر  .همه دارن ادامه تحصيل مي دن. فقط تويي

ي _ ن ي بت 
 .بيست و دو سالت شده هنوز يه نيمرو نمي توين

ي به خودت نمي دي؟ _
ن همه ي فاميل حشتش رو مي خورن... تو چرا يه تکوين ! ببتر ن  ترانه رو ببتر

ي نه   _
... فقط بلدي دردرس درست کتن ي

 .کار داري نه درس مي خوين

ه رس هفته پست مي ياره _  .هر گي تو رو بگتر

ي توي ذهنم گفت  :خنده م گرفت. عاشق اين جمله ي مامانم بودم. يه صدايي

 " !حقيقت محضه "

ي خيال شدم و به سمت اتاقم  با خودم فکر کردم اگه توي هال بمونم بايد يه دور همه ي اين صحبت ها رو بشنوم. ي 

 !رفتم... آخ که خواب ظهر چه حالي مي داد

****** 

ي موبايلمو برداشتم. چشم هامو تنگ کردم و به ساعتش نگاه کردم. 
چشم هامو باز کردم. دستم و دراز کردم و گوسر

ن کردم و صداي ي از هال مي اومد. گوشمو تتر آوا رو تشخيص  پنج شده بود. خميازه اي کشيدم و غلت زدم. صداي آشنايي

ي بود 
دادم. آهي کشيدم. يادم رفته بود که آوا قرار بود دنبالم بياد. قرار بود با هم به تولد نامزدش بريم. آوا تنها دوستر

ي فهميديم که هر دو 
ي با هم بوديم. هميشه توي يه کالس بوديم و کنار هم مي شستيم. وقتر که داشتم. از دوران راهنمايي

ين دانشگاه هاي تهران قبول شديم نزديک بود از خوشحالي بال در بياريم. هرچند که با هم مهندسي شيمي يکي   از بهتر

ن  وارد شدن به دانشگاه ما رو متوجه اين موضوع کرد که چه قدر با هم فرق داريم ولي دوستيمون هيچ وقت از بتر

ي بود ولي نرفت. تمام غمم اين بود که آوا سه ماه ديگه عروسي مي کرد... نامزدشو تا حد ودي شناخته بودم. پش خوي 

ين دوستمو از دست بدم مي  من احساس مي کردم اگه آوا ازدواج کنه بينمون خيلي فاصله مي افته و من از اين که بهتر

ي وارد دانشگاه شديم هر پنجشنبه براي آوا 
ترسيدم. از طرف ديگه دلم براي خودم مي سوخت. يادم اومد که از وقتر

ن تموم بود... خوشگل و خوش تيپ بود و خواستگار مي اوم د. بيشتر پشهاي دانشگاه توي نخش بودند. آوا همه چتر

اگه قدش اون قدر کوتاه نبود مي شد گفت که مثل مانکن هاست. درسش توي دانشگاه خيلي خوب نبود ولي از من 

کت واردات قطعات کامپيوتر داشت نسبتا خوب بود..   بود. وضع مالي پدرش که رسر
. از اين لحاظ تقريبا در يه بهتر

 .سطح بوديم

ر من تموم شد. در سايه ي شوخ طبعي و روابط اجتماعي خوب آوا... و صد البته  ن با آوا به رصن توي دانشگاه گشتر

ي که از دانشگاه توي ذهنم بود اين بود که از يه پش ترم  ن زيباييش... من ديگه به چشم نمي اومدم. دردناک ترين چتر

ي خوشم  ام دوستيمون بهش رو نداد ولي اين بااليي اومده بود ولي اون از آوا خوشش مي اومد. هرچند که آوا به احتر

خاطره ي تلخ تو ذهنم موند. توي دانشگاه فقط يه نفر از من خوشش مي اومد که براي خواستگاري هم اومد ولي بابام 

ن ترم دوم بودم و اون ترم آخر بود. پش خوش به خاطر اين که نه کار داشت و نه پول، ردش کرده بود. اون موقع م

قيافه اي بود ولي به قول بابام وسعش نمي رسيد که خودشو جمع و جور کنه چه برسه به من... با يادآوري اون خاطره 

پوزخندي زدم. چه قدر اون موقع خوشحال بودم. فکر مي کردم اگه از ترم دوم يه خواستگار سمج پيدا کردم حتما تا 

ن و آخرين نفر بودترم آخ  .ر به پاي آوا مي رسم ولي زهي خيال باطل! همون خواستگار اولتر
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ي رفتم. دست و صورتمو شستم و به اتاقم برگشتم. اتوي مو رو به برق زدم و توي  از اتاق خارج شدم و به دستشويي

ن رسمه اي پوشي  يقه اسکي مشکي با يه شلوار جتر
ن دم. داشتم از توي کمد بوت کمدم دنبال لباسي مناسب گشتم. يه بلتر

 .بدون پاشنه م و در مي اوردم که صبحت هاي مامانم با آوا توجهمو جلب کرد

ه اي... نه دنبال کار مي گرده ... نه قصد ادامه 
ن ي داره ... نه انگتر

ن
مامانم _ به خدا اين دختر خسته م کرد... نه هدف

توي روي شوهرش نگاه کنه. همه ي دختر و پشهاي تحصيل داره... نمي دونم چند سال ديگه چه طوري مي تونه 

ي مي خواد بگه؟ واال معينم که اون قدر تنبل بود االن ديگه داره  ا دارن. اين دختر با ليسانس ج  فاميل ما حداقل دکتر

ه  .فوقشو مي گتر

اض کرد ن اعتر  :معتر

 !مامان

 :خنده م گرفت. تو دلم گفتم

 .ور قبول شهراست مي گه ديگه! سه سال طول کشيد تا کنک

ن ادامه داد اض معتر  :مامانم بدون توجه به اعتر

منده ي اون کسي ام که  حداقل به کار خونه م عالقه نداره که بگم شوهر مي کنه و مي شينه توي خونه... به خدا من رسر

ه  .اينو بگتر

ي صدا خنديدم. مي دونستم اون طرف آوا به زور جلوي خنده شو گرفته. تو دلم گفتم  :ي 

منده ش شو... مشکل اينجاست که کسي پيدا نمي شهشما بب ن کسي پيدا مي شه يا نه بعد رسر  !تر

ي نداره. تازه بيست و دو ساله ش شده. شايد سال ديگه کنکور داد و 
آوا _ شما درست مي گيد... ترالن که هنوز ستن

 .قبول شد. آخه مشکل اينجاست که ترالن زياد به اين رشته عالقه نداره

ي عالقه نداره بابام _ مشکل  .اينجاست که ترالن به هيج 

 . ...آوا _ مي دونيد که داره

 :تو دلم گفتم

ي رو پيش مي کشه
 
 .اوه اوه! آوا نفسش از جاي گرم بلند مي شه. دوباره داره بحث رانندگ

؟... نکنه منظورتون رانندگيه؟ ي  بابام _ به ج 

کت کنه   . ... وآوا _ خب چه اشکالي داره؟ مي تونه توي مسابقات رسر

 :بابام وسط حرف آوا پريد و گفت

 .اين دختر گواهينامه هم نداره

 .آوا _ اون به خاطر شيطنتشه... نه به خاطر اين که رانندگيش بده
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ي بشه. وارد هال شدم و 
ترجيح دادم از اتاق خارج شم و اجازه ندم اين بحث ادامه پيدا کنه. مي ترسيدم بابام عصباين

 :ديدن من از جا بلند شد و گفت بلند سالم کردم. آوا با 

 هنوز حارصن نشدي؟

 :براي اين که اونو از مهلکه دور کنم گفتم

 مي ياي کمکم؟

ي رنگش به صفحه ي تلويزيون زل  آوا از خدا خواسته به سمت اتاقم رفت. نگاهي به بابام کردم. با اون چشم هاي آي 

 :زده بود. با حرکت لب به مامانم گفتم

 بهشون گفتيد؟

ن   :زودتر از مامانم دوزاريش افتاد و با خنده گفتمعتر

 .آره بابا! شاهکارت هم ديديدم

ي نگاهي به بابام کردم. اصال تحويلم نمي گرفت. باهام قهر کرده بود. به 
 
مندگ و خنديد. چشم غره اي بهش رفتم. با رسر

منده مي کرد تا رسکوفت هاي مامانم. نگاهي بهش کرد
 :م و گفتمنظرم روش بابام بيشتر آدمو رسر

 بابا! قهر کرديد؟

 :خودم هم خنده م گرفت. بابام چشم غره اي بهم رفت و گفت

 مي دي
ن  .تو آخرش خودتو به کشتر

 :من که منتظر اشاره اي از طرفش بودم رسي    ع کنارش نشستم و صورت استخوونيشو بوسيدم و گفتم

ي اجازه سوار ماشينتون نمي قربونتون بشم... من مراقبم... اين دفعه تقصتر من نبود به خدا. باه ام قهر نکنيد. ديگه ي 

 خودمو مي دن
ن  . ...شم. دو روز ديگه ماشتر

ن وسط حرفم پريد و گفت  :معتر

 .اوه اوه! خدا رحم کنه. از دو روز ديگه خيابوناي تهران مي ريزه به هم

ن حرص مي خوردم. هميشه منو اذيت مي کرد. واقعا بيشتر از دو دقيقه نمي تونستم تحملش کنم.  داشتم از دست معتر

ي رنگشو با دستم بهم ريختم و گفتم  :چشم غره اي بهش رفتم و رو به بابام کردم و موهاي خاکستر

؟ ي  اون وقت ديگه حواسم و جمع مي کنم... باشه بابايي

وع به حرف زدن بکنم که بابام صورتمو بوسيد و گفت  :چون ديدم جواب نمي ده دوباره خواستم رسر

ي رس خودت بياري. حاال برو توي اتاق و دوستتو منتظر نذارمن به خاطر خو  م... مي ترسم باليي
 .دت مي گم دختر

ي با بقيه داشته باشند 
ر
وزمندانه اي زدم و به سمت اتاقم رفتم... باالخره ته تغاري ها بايد يه فرف از جا پريدم. لبخند پتر

ن يا ترانه جاي من بودند اين ماجر  ا به اين زودي ختم به ختر نمي شد. همون طور که انتظار يا نه؟ مي دونستم اگر معتر

ن اورد و به بابام گفت  :داشتم تا وارد راهرو شدم مامانم صداشو پايتر
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 . ...تو لوسش کردي... هي لي لي به الالش مي ذاري

مانمو وارد اتاقم شدم و درو پشت رسم بستم. دلم به حال بابام سوخت. حاال تا چند ساعت بايد رسکوفت هاي ما

ي خيالي زدم. آوا روي تخت نشسته بود. با ديدنش لبخند زدم و گفتم  :تحمل مي کرد. خودمو به ي 

 .چه کردي! خيلي خوشگل شدي

ي اش يه درجه روشن تر از موهاش بود. پوست گندمي 
ي فر داشت. ابروهاي کموين

ر
آوا چشم هاي عسلي و موهاي فندف

رخالف من خيلي خوب آرايش مي کرد و جذابيت صورتشو دوچندان داشت و در کل مي شد گفت که دختر خوشگليه. ب

 .مي کرد

 :آوا لبخند زد و گفت

 .برعکس توي ژوليده! به خدا خجالت مي کشم تو رو نشون دوستاي احسان بدم

ه م تا روي شونه م بود.  ن آرايش نشستم. نگاهي به صورت خودم کردم. موهاي قهوه اي تتر خنديدم و روي صندلي متر

ي عيب و نقص بود ولي خوشگل نبودم... کامال معمولي چشم ه ي روشن و پوست سفيد داشتم. صورتم کامال ي  اي آي 

ي سليقه اي بود... خيلي کم شنيده بودم که کسي بهم خوشگل بگه. به اين موضوع فکر  بودم. هرچند که به نظرم زيبايي

ي که صورتشون نقص داره حداقل دلشون خوشه که با  هايي
جراجي پالستيک خوشگل مي شن ولي من کردم که دختر

ي تو صورتم نمي تونستم ايجاد کنم  .هيچ تغيتر

ي به لب هام زدم و 
ون اوردم. يه رژ کمرنگ صورير ن آرايشم کيف لوازم آرايشمو بتر موهامو اتو کردم و از توي کشوي متر

ي که از 
ش خوشم مي اومد ريمل بود. کيف چشمامو مداد کشيدم. مژه هام و با ريمل حالت دادم... تنها وسيله ي آرايسر

ن آرايش گذاشتم و از جام بلند شدم. آوا که با ديدن اين حرکتم شگفت زده شده بود گفت  :و توي کشوي متر

ي هم از اين بيشتر آرايش مي کنند. 
ستاين هاي دبتر

... نه بابا! دختر ي
ي مي موين

ستاين هاي دبتر
؟ ترالن مثل دختر ن جدا؟ همتر

ي مي مو
ي مثل بچه هاي دبستاين

 .ين

 :رسي    ع از جا بلند شدم و گفتم

. به خدا آبروتو جلوي فاميل هاي شوهرت نمي برم  .آوا اذيت نکن. راحتم اين شکلي

 :آوا مات و متحتر به صورتم زل زده بود. رسي به نشانه ي تاسف تکون داد و گفت

ي بگم بهت؟  ج 

ي رس کردم. کيفمو برداشتم و گفتم  :پالتوي مشکيمو تنم کردم و شال آي 

ي نگوه  !يج 

ن سفيد پوشيده بود. رورسي ابريشم  ي شيک سفيد و شلوار جتر
 تا آسمون با آوا فرق مي کرد. آوا يه باروين

ن ظاهرم زمتر

ي مثل اون که اين قدر شيک لباس مي پوشيدند مي فهميدم که يه مقدار از  هايي
سفيد مشکي رس کرده بود. با ديدن دختر

ي 
ي فکر  مد عقب افتادم ولي هيچ وقت به خودم تکوين نمي دادم و متحول نمي شدم. دو روز بعد يادم مي رفت که به ج 

 .کرده بودم

 :وارد هال شدم. مامانم با ديدن من گفت
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ي 
ي داري مي ري مهموين

 !دختر ناسالمتر

 :آوا رسي    ع گفت

 شکلي راحتم
ن  .بهش گفتم ولي قبول نکرد... گفت همتر

 :تو دلم گفتم

چند سال پيش که عشق آرايش کردن داشتم نمي ذاشت راحت باشم و اين مامان منم موضعشو مشخص نمي کنه ها! 

 .االن که از رسم افتاده گتر مي ده

ن براي اذيت کردن من رسي به نشونه ي تاسف تکون داد ولي بابام با رضايت بهم لبخند زد. من که با ديدن لبخند  معتر

ون رفتم و بوتمو پوشيدم. آوا  هم بوت پاشنه بلندشو پوشيد و تقريبا هم قد من بابام خوشحال شده بودم از خانه بتر

 .شد

 :وارد کوچه که شديم چشمم به اسپورتيج قرمز احسان افتاد. با خنده گفتم

ي اوردي؟ ن اون بدبختو براي ج   ماشتر

و زد و گفت  :آوا دزدگتر

گاه بود...  ن با ماشينشون شمال. تو هم که ماشينت تعمتر ن ندارم. بابا و مامانم رفتر نمي شد پياده بريم  من که ماشتر

 !خونه ي احسان که

 :سوار شدم و گفتم

 !خب شايد ماشينشو مي خواست... مثال امروز تولدشه ها

 :آوا قفل فرمونو باز کرد و گفت

ي کار؟ تو   مي خواست ج 
ن مگه نمي شناسيش؟ دست به سياه و سفيد نمي زنه. همه ي کارها رو دوستاش کردند. ماشتر

 .و راه مي اندازهنگران اون نباش. کار خودش

 :رسي    ع کمربندمو بستم. آوا خنديد و گفت

ي اين قدر رانندگيم بده که اين طوري از جات مي پري و کمربند مي بندي؟
 يعتن

ن با اون عظمت قيافه ي مضحکي پيدا  خودم هم خنده م گرفت. به آوا نگاه کردم. قد کوتاهي داشت و پشت اون ماشتر

ي نگفتمکرده بود.در واقع جواب سوال آوا   .مثبت بود ولي نجابت به خرج دادم و هيج 

مشکي برامون مزاحمت ايجاد کرد. آوا  206به سمت خونه ي احسان رفتيم. تازه داشتيم وارد اتوبان مي شديم که يه 

ي کامال مطابق مد   بودند تيت 
ن که زيرلب به مزاحم ها فحش مي داد چشم غره اي نثار اونا کرد. دو پشي که توي ماشتر

 باشه. يکي از پشها رسشو از شيشه  روز 
زده بودند. من با خودم فکر کردم که اگه آوا رژ قرمزشو پاک کنه شايد بهتر

ون اورد و گفت  :بتر

ي کردن؟ مگه به کوچولوها هم گواهي نامه مي دن؟
 
 آخه کوچولو! تو رو چه به رانندگ

 :آوا پشت چشمي نازک کرد و گفت
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ي من از هرگي بهتر نباشه ا
 
هرانندگ  .ز شما دو تا که بهتر

ن انداختم و خنديدم. يادم اومد که آوا هر وقت مي خواست ماشينو پارک کنه رسشو مثل غاز دراز مي کرد تا  رسمو پايتر

 :کاپوت ماشينو ببينه. با اين فکر خنده م شدت گرفت. پشها خنديدند و راننده گفت

 .حريف مي طلبيم

ي گفت
 
 :آوا ابرو باال انداخت و با زرنک

 .من اگه بخوام که مي تونم نابودت کنم... ولي اگه دوستم پشت فرمون بشينه محوت مي کنه

 :پشها خنديدند. آوا با رس بهم اشاره کرد و گفت

ن پشت فرمون  !بيا بشتر

 :من اخم کردم و گفتم

ي خيال شو  !آوا! خواهش مي کنم! ي 

 :آوا با تحکم گفت

 !بيا حال اين دو تا رو بگتر و عصبانيم نکن

ي شيشکي بست و گفت
ن ن آمتر  :راننده با حالت توهتر

ن ظرف بشورن ي کردن؟ بايد برن خونه بشيتن
 
 !زن ها رو چه به رانندگ

يه لحظه احساس کردم که قلبم به شدت به تپش در اومد. به اين جمله حساسيت داشتم. دست هامو مشت کردم. 

 :به خودم نهيب زدم

وع نکن  .آروم باش! دوباره رسر

دم و گفتمولي نمي تونس  :تم... خون تو رگ هام با رسعت به جريان در اومده بود. لب هامو بهم فشر

 !آوا بزن کنار

 :آوا با عصبانيت گفت

ي بزن کنار؟ من دوست ندارم کم بياريم ي و ج   .ج 

 :با عصبانيت گفتم

 !احمق جون! مي خوام بشينم پشت فرمون

 :آوا رس تکون داد و با خنده گفت

 !آهان! اي ول
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ن برايم سوت زدند. کمربندمو   ماشينو  آمتر ي تحقتر
کنار زد. به رسعت پياده شدم و پشت فرمون نشستم. پشها با حالتر

دم... پامو روي گاز گذاشتم. صداي بلند  ن کارو بکنه. فرمون و با پنجه هام فشر بستم و به آوا هم اشاره کردم که همتر

ن از جايش کنده شد  .تيک آفم توي فضا پيچيد و ماشتر

ن ما نمي رسيد. پامو بيشتر روي گاز  206شه ي چشمم از گو  ن ما عقب افتاد. شتابش به ماشتر و ديدم که کمي از ماشتر

فشار دادم. خدا رو شکر کردم که اتوبان خيلي شلوغ نبود. به حالت مماس از يه تاکسي سمند سبقت گرفتم و صداي 

وع کردم ب ي اراده مي روندم... حضور بوق تاکسي بلند شد. رو به روي تاکسي در اومدم و رسر ... ي  ي  206ه حرکات مارپيج 

 :و فراموش کرده بودم. آوا که کمي هول کرده بود رو بهم کرد و گفت

ي نرو  !ديوونه بازي در نيار... مارپيج 

ن موقع  ن سبقت گرفتم. در همتر ي اختيار پوست لبشو کند. از سمت راست يه ون ست  به ما رسيد. کمي از  206ي 

 :گرفت و گاز داد. منم رسعتمو بيشتر کردم... آوا جيغ زد  ماشينمون فاصله

ل رسعت... گواهينامه ي رضاي بدبخت رو سوراخ مي کنند... رضا منو مي کشه ن کنتر ! دوربتر ي
 . ...رواين

فقط در جوابش خنديدم. يه بار ديگه خودم شده بودم... داشتم با رسعت مي روندم... نمي فهميدم که توي کدوم 

ن هاي اطرافمو نمي ديدم... صداي جيغ هاي آوا رو اتوبانم... ن مي فهميدم که دارم به کدوم سمت مي رم... ماشتر

ن موقع   :گاز داد کمي از ما جلو زد... آوا جيغ زد  206درست نمي شنيدم. در همتر

 !بابا دوربينم داره به خدا

 :داد زدم

ن نباش... جاشو مي دونم  .اين قدر نگران دوربتر

ن اوردم. با يه حرکت ح 206 گاز داد و من زدم   206رفه اي سبقت گرفت و جلوي ماشينمون در اومد. کمي رسعتو پايتر

ن از  ن گذشتم و پشت  206روي ترمز... نوري تو فضا پيچيد و دوربتر روندم. آوا با تعجب به  206عکس گرفت. از دوربتر

ه. بع ن از ما هم عکس بگتر د دوباره صاف نشست و نگاهي متعجب سمت عقب برگشت ... انگار منتظر بود که دوربتر

 :به عقربه ها کرد و رسعتو چک کرد. پوزخندي زد و گفت

؟ ي
 بابا تو ديگه گي هستر

 :ابرو باال انداختم و گفتم

 !به خاطر روي گل رضا! کلي عقب افتاديم در عوض

 :آوا پوزخندي زد و گفت

ن که بذاريم توي آلبوم خانوادگيمون؟نه تو رو خدا! مي خواي دو سه تا عکس خوشگل از زواياي مختلف ازم  ون بگتر

ي که مي خواستم بپيچم مي پيچيد و راهمونو سد مي کرد. به  206
ن
وع کرد به اذيت کردن... راه نمي داد... هر طرف رسر

ن کار کنه... ذهن  206طرف چپ پيچيدم...  رسي    ع به طرف چپ پيچيد... رسعتشو کم کرد تا منو هم مجبور به همتر

هم به سمت راست پيچيد... آوا به صندلي  206ندم... تالش آخرمو کردم... به سمت راست پيچيدم... راننده رو خو 

اه مي  ي بهم نگه... مي دونستم داره زيرلب بهم بد و بتر
ن ل مي کرد که چتر

ن چنگ انداخته بود و داشت خودشو کنتر ماشتر

 .گه
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چپ تغيتر مستر دادم و سبقت گرفتم. گاز در يه حرکت رسي    ع کمي به سمت راست پيچيدم و بعد رسي    ع به سمت 

پيچيدم... گاز دادم و جلو زدم. يه کم که جلو زدم يه دفعه محکم روي ترمز زدم. آوا جيغ زد...  206دادم و جلوي 

 ... و از پشت رسم شنيدم. آوا بازوهاشو جلوي صورتش گرفت و 206خودمو سفت رسجام محکم کردم. صداي ترمز 

. 

متوقف شد. من زدم زير خنده... گاز دادم و با رسعت روندم... مي  206ت. در آخرين لحظه برخوردي صورت نگرف

ها رو انتخاب مي کردم و گاز مي دادم... رسعتم  206دونستم ديگه  شانسي براي رسيدن بهم نداره... صاف ترين مستر

 بيد مي لرزيد التماس کرد
ن  مي شد. آوا که عتر

 :هر لحظه بيشتر

 !دوست داري آروم تر... ترالن آروم تر... االغ! آروم تر تو رو جون هر گي 

محو شده بود. از ته دل خنديدم... از اتوبان خارج شدم. ماشينو يه گوشه  206نگاهي به آينه انداختم... جدي جدي 

ن گچ سفيد شده بود. با ديدن ظاهر آشفته ش خنديدم..  . در نگه داشتم. آوا هنوز توي شک بود و مي لرزيد. رنگش عتر

ن موقع  ن دادم و با  206همتر ي کشيد و سعي کرد خودشو جمع و جور کنه. شيشه رو پايتر
بهمون رسيد. آوا نفس عميفر

 :که با تعجب منو برانداز مي کرد گفتم  206خنده به راننده ي 

ي کنه؟ بدو... بدو برو ظرفا رو بشور... کهنه ي بچه ها رو هم عوض کن.. 
 
. مردها رو چه حاال گي لياقت داره که رانندگ

ي کردن؟ برو پش خوب
 
 !به رانندگ

 :راننده با عصبانيت گفت

ي ي بت 
ن بايدم بتوين  .آره! با اين ماشتر

 :پوزخندي زدم و گفتم

ي و ضايع شدي
... نه حاال که باختر ي

 مي انداختر
ن وع کردي بايد يه نگاه به ماشتر ي رسر

 !وقتر

 :صدادارش کم کم داشت آروم مي شد رو بهم کرد و گفتگاز داد و رفت. آوا که نفس هاي   206شيشه رو باال دادم. 

! تو واقعا ديوونه اي ي
؟ نزديک بود منو بکسر ي سکته م مي دادي! مي فهمي

! داشتر ي
ه ي رواين  !دختر

ي لب برچيدم و گفتم
 :به شوجن

ي نبايد کم بياريم
 !خودت مجبورم کردي! تو بودي مي گفتر

 :آوا که داغ کرده بود داد زد

 !؟؟ من غلط کردم! پياده شو... بذار خودم بشينم... ديوونه اي به خدامن گفتم؟ من گفتم؟

 :من که از حرکات آوا خنده ام گرفته بود جامو باهاش عوض کردم. تو دلم گفتم

 !بعد به من مي گن مودي! اين آوا هم آخر آدم جون دوسته ها

ند. ساکت بودم. مي دونستم آوا يه کم آوا پشت فرمون نشست و با اعصاب به هم ريخته اي به سمت خونه ي رضا رو 

ن  ن يادش مي ره. فقط سعي مي کردم بهش نخندم. رسمو مثل يه بچه ي مظلوم پايتر ترسيده و تا يه ساعت ديگه همه چتر

ي توي يه آپارتمان به  ي نمي گفتم. بعد يه رب  ع به خونه ي رضا رسيديم. رضا يه خونه ي صد متر ن انداخته بودم و چتر

ن بود و فقط يه ماه ديگه به فارغ التحصيل شدنش مونده بودنسبت قديمي داشت  .. دانشجوي پزشکي و انتر
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ي اين قدر کارخونه هاي خودروسازي براي  آوا ماشينو با مصيبت پارک کرد ... تازه اون روز بود که فهميدم براي ج 

ات مختلف طراجي مي کنند... تو دل ن ي که با پارک کردن مشکل دارند تجهتر  :م گفتمراننده هايي

ن تره ي نکنه سنگتر
 

ن پارک کنه رانندگ  !کسي که بدون صداي بوق بوق نتونه ماشتر

ون اومدم و دنبال آوا وارد آپارتمان شدم. خونه ي رضا طبقه ي چهارم بود. بدي اون آپارتمان اين بود  از اين فکرها بتر

ي به پاگرد که آسانسور نداشت. من و آوا در حالي که به نرده ها آويزون شده بوديم چه
ار طبقه رو باال رفتيم. وقتر

طبقه ي چهارم رسيديم نفسمون باال نمي اومد... رضا براي استقبال دم در اومد. يه پش چشم ابرو مشکي بود که 

ه داشت. قدش متوسط بود و خوش تيپ بود ي تتر  .موهاي خرمايي

ون مي اومد... مگه من و آوا چه قدر دي  ر کرده بوديم؟صداي موزيک از در باز خونه بتر

ي به بازوي رضا زد و گفت
 :آوا مشتر

ي بگم به تو با اين سليقه ت؟ ؟ نفسم باال نمي ياد. ج  ي
 اينم خونه ست تو گرفتر

 :رضا در حالي که مي خنديد گفت

ي 
ي که نزديک مامان و بابات باسر

 .تو ارصار داشتر

 :آوا ابرو باال انداخت و گفت

 !من گفتم؟ تقصتر من ننداز

 :تو دلم گفتم

 .ست 206آره عمه ي من گفته بود! قضيه ي همون 

 :رضا دستشو دور کمر آوا انداخت و با هم وارد خونه شدند. با خنده گفتم

 !رضا! خب يه سالم مي کردي

ي داري بهم کرد و گفت
 :رضا نگاه معتن

منده! ولي ما با هم از اين حرفا نداشتيم
ي يادم رفت... رسر  .چشمم به خانومم افتاد همه ج 

 بار بود که خونه ي رضا رو مي ديدم... در واقع داشتم دست د
ن اديم و پشت رس اون دو نفر وارد خونه شدم. اولتر

ه بود و مي دونستم که  يه ش مي ديدم. کف خونه پارکت بود. رنگ ديوارها يه کم تتر ن خونه ي بخت آوا رو بدون جهتر

و نداشت.  خونه اپن نبود  آوا حتما خونه رو رنگ مي کنه... تحمل خونه هاي دلگتر ن خونه يه سالن بزرگ داشت. آشت 

ولي درش کامال رو به هال باز مي شد. يه راهروي کوچيک با در به هال باز مي شد که اتاق خواب ها اونجا قرار داشتند. 

 وسايل خونه توي يکي از اتاق ها جمع شده بود... حدس مي زدم 
رضا فرش هاي کف خونه رو جمع کرده بود. بيشتر

سيله ي زيادي توي خونه ش نداشته باشه. وارد يکي از اتاق هاي شلوغ پلوغ شدم. کاغذ ديواري کرم اتاق به نظرم رضا و 

قشنگ بود. اتاق پر از پالتو و کت بود که روي هم انباشته شده بودند. چند نفر دختر توي اتاق بودند که حدس مي 

کردند و بلند بلند مي گفتند و مي خنديدند. پالتو و شالمو   زدم هم کالسي هاي رضا باشند. صورت همديگه رو آرايش مي 

ون اومدم. چشمم به سالن افتاد... تعداد  در اوردم و روي تخت انداختم. يه دست به موهام کشيدم و از اتاق بتر
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 بود. انگار رضا هر گي که مي تونست رو دعوت کرده بود. همه ي مه
ي که فکر مي کردم بيشتر

ن مونا از مهمونا از اون چتر

 .جوون هاي فاميل و دوست هاي رضا بودند

ي مي کرد. بعيد مي دونستم اون شب 
ن
وارد هال شدم و نگاهي به دور و برم کردم. رضا داشت آوا رو به دوستاش معرف

ي بهش مي چسبه. به سمت سالن رفتم. نگاهي به پرده ها 
زياد بتونم آوا رو ببينم. مي دونستم رضا از اول تا آخر مهموين

ها کردم. قديمي بودند. پيش خودم احتمال دادم که صاحت قبلي خونه اين وسايل و روي خونه به رضا داده  و  لوستر

ن ناهارخوري کوچيک توي سالن  باشه. دور تا دور سالن صندلي چيده بودند ولي صندلي ها به تعداد افراد نبود. يه متر

 .بود که روش چند مدل خوراکي و تنقالت چيده شده بود

ي ها تا مي نگ
ها رورسي رس کرده بودند... بعضن ي از دختر

اهي به مهمونا کردم. همه تيپ آدمي اونجا پيدا مي شد. بعضن

تونستند آرايش کرده بودند... خيلي ها مثل من معمولي و ساده بودند. متوجه شدم رضا هم مثل آوا روابط اجتماعي 

ه ي داره. با هر تيپ آدمي مي تونست گرم بگتر  .خوي 

ن باشه... روي  يکي از صندلي ها نشستم. پا روي پا انداختم و به مهمونا زل زدم... حدس مي زدم تا آخر شب کارم همتر

 :تو دلم گفتم

 ...اي کاش هنوز توي خيابون داشتم گاز مي دادم

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

 .و رو به کسي بندازم يا نهببينم مي تونم امشب ت

ي کرد و گفت
ن
 :خنديدم و رس تکون دادم. آوا پوف

ه اي. ديگه هر دختر بيست و دو ساله اي اگه مثل تو مريض نباشه به  ن ي انگتر مامانت راست مي گه ها! تو ديگه زيادي ي 

 .ازدواج کردن فکر مي کنه

 :چشمامو تنگ کردم و گفتم

ي! آ خرش از دست شما دو تا مجبور مي شم ارشدم بخونم. شوهرم که اگه پيدا بشه تو هميشه طرف مامان منو مي گتر

ي ندارم... صد بار بهت گفتم... مشکل اينجاست که کسي پيدا نمي شه
ن
 .حرف

 :آوا ابرو باال انداخت و گفت

؟ ي  اگه من کسي و بهت پيشنهاد بدم ج 

ي کردم و گفتم  :نج 

 آوا! وسط تولد رضا جاي اين حرفاست؟

 :و گفتآوا خنديد 

ي کار کنم؟ برم اون وسط با چاقو برقصم؟ همه دارن حرف مي زنن ديگه! تو ام که خدا رو شکر هر سال مثبت  خب ج 

! حرف ديگه اي به نظرت مي رسه که به هم بزنيم؟ ي
 تر از پارسال مي سر

ي تغيتر کرد. چند نفر از مهمونا 
ي بگم که يه دفعه جو مهموين ن رو ديدم که به سمت شونه باال انداختم و خواستم چتر

در برگشتند... طولي نکشيد که نصف بقيه ي مهمونا هم به همون سمت برگشتند. يه رسي از تعجب نزديک بود شاخ 
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ن  ي بتر ي در گوش هم مي گفتند. يه دفعه سکوت عجيت  ن ها زيرزيرگي مي خنديدند و چتر
در بيارند... يه رسي از دختر

ي بود که مي اومد. من و آوا با تعجب به هم نگاه کرديم. از جامون بلند مهمونا برقرار شد... صداي موزيک تنها صدا يي

شديم و يه کم جا به جا شديم تا هال رو ببينيم. در کمال تعجب رضا رو ديدم که اشک توي چشماش جمع شده بود... 

ي به کسي که جلوش بود زل زده بود.  ي شده بود؟ رضا با حالت عجيت  .. آوا که ديد رضا قلبم توي سينه فرو ريخت... ج 

 جا به جا شدم. حاال ديگه مي تونستم هالو کامل ببينم. چند تا از 
منقلب شده رسي    ع به سمتش رفت. يه کم بيشتر

... و يه رسي هم  ي
دوستاي رضا که دور و برش بودند هم به مهمون تازه وارد زل زده بودند... يه رسي با تعجب و شگفتر

 به دلم بد اومد... نکنه خت  مرگ کسي و اورده بودند؟مثل رضا با چشم هاي اشک آلود... 

ي که همه بهش زل زده بودند رو توي بغلش 
د... دستهاش و جلو برد و پش جووين رضا لب هاش رو محکم بهم فشر

ي ها هم مثل رضا بود... 
ام رضا سکوت کرده بودند. حال بعضن ي نمي زد... انگار همه به احتر

ن
د... هيچکس حرف فشر

نجکاوي مي مردم... به آوا نگاه کردم... انگار دست کمي از من نداشت. با تعجب به پشي که رضا رو متاثر داشتم از ک

ي گفت... ابروهاي آوا باال رفت... رسشو به  ن کرده بود نگاه مي کرد... باالخره يکي از دوستاي رضا در گوش آوا چتر

ن انداخت... چند ثانيه بعد دست هاشم  نشونه ي فهميدن تکون داد... به سمت رضا چرخيد... اخم کرد  و رسشو پايتر

ي بقيه 
ي اذيتش مي کنه... انگار ناراحت شده بود... ولي جنس ناراحتيش با جنس ناراحتر ن به سينه زد... فهميدم يه چتر

 .ي مهمونا که با تعجب آميخته بود، فرق داشت

ون اومد. فقط مي تو  ه شو از پشت ببينم. نگاهي به پش قدبلند کردم که از آغوش رضا بتر نستم موهاي خوش حالت تتر

ت مشکي پوشيده بود. از پشت که به نظر مي رسيد خوش اندام باشه. درست همون موقعي که شونه باال  يه کت است 

 ...انداختم و توي دلم گفتم ))به من چه! بعدا مي فهمم،(( پش به سمت سالن برگشت

ها رو فهميدم... نگاهي به چشم اون قدر شکه شدم که قلبم توي سينه فرو ري خت... دليل خنده هاي آهسته ي دختر

ي کار مي کرد؟ گذارش شدم... اون اينجا ج  ي تاثتر ي پش کردم... يه ثانيه محو زيبايي  هاي آي 

 

================= 

 

 

ن انداخت و دوباره به سمت رضا برگشت.  .. رضا نفس اونم با ديدن من يه کم با تعجب نگاهم کرد... بعد رسشو پايتر

ل کرد و گفت ي کشيد... خودشو کنتر
 :عميفر

 . ...مرسي که اومدي... خيلي برام ارزش داشت... خيلي 

ي 
ي دست دادند. هيچکس به اندازه ي رضا احساساير آهسته به شونه ش زد... چند نفر از دوستاي رضا با پش چشم آي 

ي اونو مي ديد  نشده بود. حال و هواي رضا عوض شده بود... طرز نگاه کردنش به
ي عجيب بود. انگار وقتر پش چشم آي 

 .يه دنياي ديگه پيش چشمش جون مي گرفت

ي کوتاه به سمت سالن اومد. رضا دستشو روي شونه ش گذاشت و رو به مهمونا کرد و گفت  :پش با گام هايي

 ...بچه ها حتما متوجه شديد که امشب يه مهمون ويژه داريم
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ي کنه ولي انگار چند بار با دست روي شونه ي پ
ن
ي بهش زد. منتظر بودم که رضا اونو به جمع معرف

ش زد و لبخند تلجن

ي نداشت. انگار همه مي شناختنش
ن
 .نياز به معرف

 :آوا با اخم و تخم به سمت من اومد. من که داشتم از کنجکاوي مي مردم رسي    ع در گوشش گفتم

 اين کيه؟

ون داد. شکلکي با صور   :تش در اورد و گفتآوا با عصبانيت نفسشو بتر

 !رفيق دوران جاهليت رضا

 :با تعجب ابرو باال انداختم و گفتم

؟ رضا و دوران جاهليت؟ ي ي ج 
 يعتن

ي تکون مي داد گفت ي عصت 
 :آوا که داشت شديدا حرص مي خورد و پاش رو با حالتر

ي ها مي يان دانشگاه جوگتر مي شن؟ حاال نه اين که خيلي کارهاي ب
دي کرده باشه... فقط آره ديگه! ديدي که بعضن

ي و اينا. به هر حال... نمي دونم چرا حاال که رضا داره متاهل مي شه رس و کله ي اين پشه پيدا شده
 .پارير

 :رسي تکون داد و گفتم

ن اشک توي چشم هاي رضا جمع شده بود انگار داشت معشوقش و بد صد سال مي ديد  .همچتر

 :آوا پوزخندي زد و گفت

 عالقه مي ت
ن رسم... خوشم نمي ياد دور و بر رضا ببينمش... اي کاش بره براي هميشه گم و گور بشه... يکي دو از همتر

ي کرده و دعوتش کرده
 .سالي بود که رضا ازش خت  نداشت. امشب يکي از دوستاي رضا خوش خدمتر

ي که داشت با دوستاي رضا صحبت مي کرد رفت. پيش خ ي گفت و چشم غره اي به پش چشم آي 
اف آوا ايسر ودم اعتر

ي بودند. 
ي کردم که توي مهموين هايي

ي مي شه! نگاهي به دختر ي بره ج 
کردم که اگه اين پش با اين قيافه و ظاهر توي يه پارير

خيلي هاشون با هيجان اون پشو نگاه مي کردند و دور و برش به اميد يه نگاه رژه مي رفتند... نگاهي دقيق به نيم رخ 

ه ش صورتش انداختم... لب هاي خو  ي تتر ي کامال متناسب با صورتش داشت... توي نگاه اول چشم هاي آي 
ش فرم و بيتن

ي اش بود... انگار به موهاي مشکي خوش حالتش 
ي صورتش لب ها و بيتن توجه ها رو جلب مي کرد ولي دليل اصلي زيبايي

نظرم پش بدي نمي خيلي مي رسيد. از همون فاصله مي تونستم تشخيص بدم که موهاش حالت ابريشمي داره. به 

ام همراه بود. شونه باال انداختم... به  اومد. يادم اومد که اون روز صبح چه قدر لحن صحبت کردنش با ادب و احتر

ي مي دونست که اون طوري مي گفت
ن  .من چه؟ حتما آوا يه چتر

ي گفتم. دو 
سه نفر برگشتند و با آوا چنان نيشگون محکمي از بازوم گرفت که نفسم بند اومد... با صداي بلند آجن

 :تعجب نگاهمون کردند. آوا در گوشم گفت

 .به خدا اگه بري تو نخش چشمتو با ناخونام در مي يارم

ن گفتم  :خواستم اذيتش کنم. براي همتر

ي مي خواي يکي رو بهم پيشنهاد بدي... فکر کردم همينه. خوبه من پسنديدم... به هم مي يايم... خوشگله
 .خودت گفتر
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 :مي نازک کرد و گفتآوا پشت چش

 .به قول مامانت مرد خوشگل مال ديگرونه

م و پخ زدم زير خنده... آوا دوباره ساکت شد... کامال مشخص بود که توي ذوقش خورده.  نتونستم جلوي خودمو بگتر

ين دوستم مي شد... بدونم گفتم
 :من که کنجکاو بودم بيشتر در مورد گذشته ي رضا ... که به زودي شوهر بهتر

ي با يکي که گذشته 
ن روي اون همه خواستگار نرفتر خب بگو ببينم... ماجراي رضا چيه؟ تو که بعد اون همه ايراد گذاشتر

ي 
ي نداره ازدواج کتن  !ي خوي 

ي تکون داد و گفت  :آوا روي صندلي نشست. منم کنارش نشستم. دوباره اخم کرد... پاشو با حالت عصت 

 خيلي بد نيست... مي گم ف
ن ... رضا توشون از همه بچه مثبت تر بودنه... يه چتر ي

 .قط مي رفتند پارير

 :اين تيکه رو اصال باور نکردم. آوا ادامه داد

نمي دونم ترالن... هميشه يه گوشه ي ذهنم بود که دارم اشتباه مي کنم که به رضا اعتماد کردم... هميشه فکر مي 

ي 
 
ي که  کردم يه روز رضا منو متوجه مي کنه که گذشته اش توي زندگ هايي

ي تاثتر نيست... ديدي اين دختر آينده مون ي 

ن اين همه شک و ترديد يه دفعه رس و کله ي اين  نزديک عروسيشونه چه قدر شک و ترديد به جونشون مي افته؟ بتر

 ...پشه هم پيدا شد

 :من که کم کم داشتم به رضا شک مي کردم گفتم

 وضعش که خراب نبود! بود؟

 :فتآوا چپ چپ نگاهم کرد و گ

ن امشب... دوست دارم اين پشه رو  ي همتر
نه بابا! مگه نه که جواب مثبت نمي دادم... ولي شک به دلم افتاد... يعتن

 .بزنم... به خدا اگه پاش به خونمون باز شه خودم قلم پاشو مي شکنم

ي گفت
ن موقع رضا به سمتمون اومد. دستشو روي شونه ي آوا گذاشت و با مهربوين  :در همتر

وع نکنيم کسي روش باز نمي شه هامي ياي   !برقصيم؟ تا ما رسر

وع کردند به دست زدند... نگاه  ي به رضا زد و با هم وسط رفتند. همه ي مهمونا با ديدن اين صحنه رسر
 

آوا لبخند کمرنک

ي چشم تو چشم شديم رسشو آهسته به 
ي چرخيد... داشت نگاهم مي کرد... وقتر ي اختيار روي پش چشم آي  من ي 

ن کار رو کردم... با همون يه نگاه تشخيص دادم که توي صورتش يه غم بزرگه...  نشونه ي ي تکون داد. منم همتر آشنايي

ن  ي بود که توي صورت رضا هم مي ديدم... خدا مي دونست که چه قدر دلم مي خواست از ماجراي بتر
ن اين همون چتر

ي بود و نمي تونستم ازش وع به رقصيدن کردند...  اون دو نفر رس در بيارم ولي آوا خيلي عصت  سم. رضا و آوا رسر ي بت  ن چتر

ي اختيار با نگاه کردن به اون  اخم هاي آوا هنوز توي هم بود... رضا با محبت و عشق به صورت آوا زل زده بود. منم ي 

ين دو تا لبخند مي زدم... خيلي برام جالب بود که رضا اين طور با عشق و عالقه به آوا نگاه مي کرد... تجربه ي ا

ي بهش فکر مي کردم مي ديدم که ته دلم اين حسو دوست دارم... مثل هر دختر ديگه اي 
احساس رو نداشتم... ولي وقتر

ي و داشته باشم... ولي بعد ياد حرف آوا افتادم... يادم افتاد که گفته بود به 
دوست داشتم که تجربه ي عشق و عاشفر

ي نداشتم... انگار راست بود که مي رضا اعتماد کرده ... در واقع چشماشو بسته بود. 
منطفر .. از آوا توقع تصميم غتر

 .گفتند اگه آدم به کسي عالقه داشته باشه دور عقل و منطقو خط مي کشه
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ن موقع از گوشه ي چشمم  ي شادتر شد. در همتر
چند نفر از مهمونا هم به رضا و آوا پيوستند و يه کم فضاي مهموين

ي به سمتم او   :مد... کنارم ايستاد و با صداي به نسبت آهسته اي گفتديدم که پش چشم آي 

 .فکر نمي کردم اينجا ببينمتون

ي ندادم. پش گفت  :شونه باال انداختم و جواي 

 . ...مي خواستم بابت صبح تشکر کنم... راستش... نتونستم صبح بگم که

 :وسط حرفش پريدم و گفتم

 .ر شکالتآره واقعا! عمليات فوق مهمي بود... نجات يه کيف پ

خنديد و چشمم به رديف دندون هاي سفيدش افتاد... خدا رو شکر دندوناش روکش بود. ظاهرا حداقل يه عيب 

کوچولو توي ظاهرش بود. ثابت شد فرضيه اي که پيش خودم داشتم درست بود... معلوم بود به خودش مي رسه. 

 :گفت

 . ...فقط شکالت نبود... ظرف غذامم توش بود

ن ا  :نداختم و آهسته خنديدم... گفتمرسمو پايتر

ي اون تو نبود که دلم خوش باشه؟ ن ... چتر ... مدرگي ... موبايلي ي
 يه کيفن

ي تکون داد و گفت
 :رسشو به نشونه ي نفن

هاي مهمو توي جيبم نگه مي دارم
ن  .نه متاسفانه... معموال چتر

 :تمچشمم به آوا افتاد که وسط رقصيدن داشت بهم چشم غره مي رفت... تو دلم گف

ي يه غلطي کرده آوا چشم غره هاشو به من مي ره
 .رضا توي جووين

 :پش گفت

 مي تونم اسمتون و بدونم؟

 :گفتم

 .تاجيک هستم

ي توي رسم گفت  :يه صدايي

؟  خب چرا اين قدر رسمي

 :اضافه کردم

 .ترالن تاجيک

 :دوباره همون صدا گفت

ي بهتر بود
 !فاميليتو نمي گفتر
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وي ذهنم مرتب نصيحتم مي کرد. رسمو آهسته تکون دادم تا از فکر اين شخص نصيحت من نمي دونم اين گي بود که ت

ي به حرف هاي مامانم داشت. ياد  ون بيام... جالب اين بود که حرف هاي اين شخص شباهت عجيت  گر توي ذهنم بتر

م  .جمله هاي جالب مامانم افتادم و سعي کردم جلوي خنده امو بگتر

 :پش گفت

 .رادمان رحيمي منم رادمان م... 

 :خدا رو شکر کردم که ديگه مجبور نبودم اونو تو ذهنم )) پشه (( خطاب کنم. تو دلم گفتم

 .اين قدر بدم مي ياد اسم عجيب غريب روي بچه هاشون مي ذارن... رادمان ديگه چه کوفتيه... حاال بدم نيست

ي  هايي
ن ون بکشم... دست خودم نبود. فوضوليم گل  يه فکري به ذهنم رسيد... شايد مي تونستم از زبون اون يه چتر بتر

ي عادي گفتم
 :کرده بود. با لحتن

 .شما چطور با رضا آشنا شديد؟ ظاهرا دوست هاي قديمي هستيد

 :همون طور که به رقصيدن مهمونا نگاه مي کرد گفت

 .اوهوم... دوست هاي قديمي هستيم

ي بهش زل زده بودم... هنوز منتظر بودم که جواب سوالمو بده. چند  رسما از زير جواب دادن در رفت. منم با پررويي

 :ثانيه بهش زل زدم... نه بابا! انگار نه انگار! بعد چند لحظه به سمتم برگشت و گفت

ي شده؟ ن  چتر

ي گفتم  :با پررويي

 .منتظر جواب سوالمم

 :لبخندي زد و گفت

 !اگه فکر مي کردم الزمه که شما بدونيد همون موقع جوابتونو مي دادم

ا رو شکر! چه قدرم رک بود! چنان چشم غره اي بهش رفتم که توي زندگيم به هيچکس نرفته بودم. با همون لحن خد

مش حالمو گرفته بود  .مودب و محتر

بعد چند دقيقه يکي از دوستاي رضا به سمت رادمان اومد و با هم به سمت بقيه رفتند. تا آخر شب سعي کردم نگاهش 

ي مي اومد نکنم... به نظرم يه خورده
 .از خود راصن

ي فکر مي کردم فرصت زيادي براي با آوا بودن ندارم ولي بهم ثابت شد که اشتباه کرده بودم... آوا که لجش 
اول مهموين

ي دور 
ي توي شک بود از اول تا آخر مهموين ي مي خورد پيشم مي اومد. رضا هم که هنوز يه جورايي

ر
ي به توف

گرفته بود تا تفر

 .و بر رادمان مي گشت

و راحت مي گرفت. از اين  ن ون گرفته بود... مثل هميشه همه چتر همون طور که از رضا انتظار داشتم شامو از بتر

گر گرفته بود و اصال خودشو توي زحمت ننداخته بود. هرچه  خصوصيت اخالقيش خوشم مي اومد. براي همه همت 

ن کنه ي منو بهونه کرد و زير بار  قدر به آوا ارصار کرد که کنار هم بشينند آوا قبول نکرد. عتر به من چسبيده بود. تنهايي
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ي چشمش به رضا افتاد که يه گوشه نشسته و بدون اين که لب به 
نرفت. بعد چند دقيقه هم پيشمون شد... وقتر

 .غذاش بزنه داره با رادمان حرف مي زد جوش اورد و از کار خودش پشيمون شد

ن کردند. يه نگاه به ساعتم کردم. يازده و نيم بود. ديگه يه ساعت بعد از مراسم باز کردن کادوها بيشتر   مهمونا قصد رفتر

داشت دير مي شد. آوا پالتو و شالمو از توي اتاق اورد و دستم داد. داشتيم لباسامونو مي پوشيديم که رضا و رادمان به 

ي بهم زد که با چشم غره جوابش و  دادم... ازش خوشم نيومده  سمتون اومدند. رادمان يه لبخند به نشونه ي آشنايي

 .بود

 :رضا به آوا گفت

 .تو بمون... مي خوام باهات حرف بزنم

 :آوا رورسيشو رس کرد و گفت

... مي خوام ترالنو برسونم  .فردا بيا ماشينتو ازم بگتر

 :رضا خيلي جدي گفت

يو برات توضيح بديم ن ! من و راد بايد يه چتر ن م... ببتر  . ...براي ترالن آژانس مي گتر

 :ادمان آهسته گفتر 

 !نگو راد

ن انداخت و گفت ي بهم نگاه کردند... دوباره نگاهشون رنگ غم گرفت. رضا آهي کشيد... رسشو پايتر  :دوتايي

 .بمون آوا... ترالن با آژانس مي ره

 :آوا خيلي سفت و محکم گفت

ي بره ... خوشش نمي ياد ترالن با آژانس جايي  .باباي ترالنو که مي شناسي

 .... بابام خيلي به اين مسئله حساس بودراست مي گفت

ن شده بود.  ن بدبتر ي مختلف و بررسي کرده بود که نسبت به همه چتر ي اون قدر پرونده هاي جنايي
بابام به عنوان يه قاصن

ن هاي شخضي نشم. تنها دليلي که رضايت مي داد با وجود باطل شدن  د مي کرد که سوار ماشتر
ن مرتب بهم گورسر

ي 
 
ي گواهينامه ام رانندگ ي از تاکسي ها هم مي ترسيد... بهم اجازه نمي داد که دير وقت با آژانس جايي

 کنم اين بود که حتر

 از من مي شناخت
 .برم... نمي دونم... شايد اون اين شهرو بهتر

ي کرد و گفت
ن
 :رضا پوف

 .باشه... اگه مشکلت ترالنه، راد... ببخشيد... رادمان مي رسونتش... بمون باهات حرف دارم

ي بود صداشو باال برد و گفت  آوا   :که بدجوري عصت 

ن تر از اين آقاست  .مي گم باباي ترالن حساسه! آژانس مطمت 

 :زيرچشمي نگاهي به رادمان کردم. با خونشدي به آوا نگاه کرد و گفت
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ن مورد باهاتون صحبت کنه  .اگه اجازه بديد رضا دقيقا مي خواد در همتر

 :من آهسته به آوا گفتم

 بمونيم... حرفاتون که تموم شد مي ريم  مي خواي يه
 .کم بيشتر

 :رضا رسي    ع گفت

ي بابات نگران مي شه... رادمان مي رسونتت
 . ...نه! اگه دير کتن

ي داده بود! اگه گذاشت من فضولي کنم. نگاهي به آوا کردم... مي دونستم به صالح آواست که بمونه و در  عجب گتر

ماه ديگه عروسيشون بود. اين پشه هم که منو نمي خورد! با اين که دوست  مورد نگرانيش با رضا حرف بزنه... سه

ن تنها بشم رو به آوا گفتم  :نداشتم باهاش توي يه ماشتر

 .باشه... مسئله اي نيست. من فردا بهت زنگ مي زنم

ايط با رضا ح رف بزنه. مي آوا با نااميدي نگاهم کرد... اميدش به من بود. مشخص بود که دوست نداشت توي اون رسر

ن به آوا فرصت ندادم که پشيمونم کنه.  دونستم شايد اين موضوع باعث ايجاد دلخوري و کدورت بشه. براي همتر

ي کردم و دنبال رادمان از خونه خارج شدم
 .رسي    ع با اونو رضا خداحافطن

ي بد  مي اومدم با خودم فکر مي کردم که جواب بابامو ج 
ن م... مي دونستم اگه بفهمه همون طور که داشتم از پله ها پايتر

ن  ن با رادمان مسلما بهتر از برگشتر دارم با يه پش غريبه برمي گردم خونه ازم نااميد مي شه. هرچند که مي دونستم برگشتر

ين  ايط بهتر ين راه اينه که راستشو بگم. مسلما بابا مي فهميد که توي اون رسر
با آژانسه. به اين نتيجه رسيدم که بهتر

ن  ي کنم که چرا ماشينشو بهم  انتخابم همتر بود. از طرف ديگه مي تونستم از اين فرصت استفاده کنم و کلي بهونه گتر

 !نمي ده و منو اين طوري توي دردرس مي اندازه. لبخندي از رس رضايت زدم... آره! اين خوب بود

ي کثيف بود... انگار ده سالي   رادمان يه کمري مشکي بود. ماشينش به طرز عجيت 
ن مي شد که نشسته بودنش. ماشتر

 .رسي به نشونه ي تاسف تکون دادم

جلو رفتم و خواستم سوار بشم. يه لحظه گيج شدم. نمي دونستم بايد پشت بشينم يا جلو. يه لحظه دستم به سمت 

ه ي در جلو رفت... نه زشت بود  . ...دستگتر

ه چرا چاي نخورده پشخاله شده؟"  "پشه پيش خودش نمي گه اين دختر

ه ي در عقب رفت... اينم زشت بوددست  . ...م به سمت دستگتر

 "پشه پيش خودش فکر مي کنه که من گذاشتمش به حساب راننده آژانس "

ي اختيار به  ي رو از پشت رسم شنيدم. ي  ي رفت. صداي خنده ي دختر ه ي در جلويي دوباره دستم به سمت دستگتر

 :سمتش برگشتم. دختر با خنده بهم گفت

ي بذار من سوار شم اگه اين کاره
 .نيستر

ون اومده بود. جزو  ه رو شناختم... تازه از خونه ي رضا بتر
ن شدم. دختر چشم غره اي بهش رفتم و سوار ماشتر

ي جلوي رادمان رژه مي رفت
ي بود که توي مهموين هايي

 .دختر
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ي کردنش رفتم. 
 
ي اختيار توي نخ رانندگ .. معمولي بود. نه خوب و رادمان آدرس خونه مونو پرسيد و بعد به راه افتاد. ي 

ي کردن ديگرون دقت کنم... خدا رو شکر کسي رو هم جز خودم قبول نداشتم
 
 .نه بد! عادت داشتم به رانندگ

و رفته بوديم که رادمان به حرف اومد و گفت  :تقريبا نصف مستر

 .ظاهرا آوا زياد از من خوشش نمي ياد

 :ترجيح دادم مثل خودش رک باشم. گفتم

 !نه

 :رس تکون داد و گفترادمان 

حق داره... من توي گذشته م يه رسي اشتباهات داشتم... البته اينم بگم ها! رضا هر کاري کرده به اختيار خودش 

ي انصافه  ر رسوندم... دوستتون خيلي ي 
بوده... منم هر راهي که رفتم به اختيار خودم رفتم. من با کارهام به خودم رصن

 طوري فکر مي کنه مگه نه؟ که ارصار داره اشتباه هاي رضا 
ن  رو پاي دخالت من بذاره... همتر

 :رسمو به نشونه ي تاييد تکون دادم و گفتم

 مي خواستيد منو برسونيد؟ براي 
ن ن شما باعث شده فکر کنه شايد رضا خيلي هم قابل اعتماد نباشه... براي همتر برگشتر

 اين که در مورد آوا باهام صحبت کنيد؟

 :ر سفيهي بهم کرد و گفترادمان نگاه عاقل اند

 پس چه دليل ديگه اي مي تونست داشته باشه؟

 :من که هنوز حس فضولي قلقلکم مي داد گفتم

 شايد نتونم کمکي بکنم
ن  .من درست نمي دونم جريان چيه... براي همتر

 :رادمان گفت

ن به ب دترين صورت تموم شد... مي کاري از دست کسي برنمي ياد... من و رضا قصد نداريم برگرديم به گذشته. همه چتر

خوام اينو از طرف من به دوستتون بگيد... بهشون بگيد که من براي رضا دوست ناباب نيستم و قصدم ندارم که 

 .دوستيمو به خاطر يه رسي تصورات غلط و اطالعات ناقص خراب کنم

 :رسي تکون دادم و گفتم

ي نمي کنه... با 
ر
ن باشيد که برايش فرف  .اين حرفا دلش گرم نمي شه بهش مي گم... مطمت 

 :رادمان شونه باال انداخت و گفت

 .فکر مي کنم زدن اين حرفا از سکوت کردن بهتر باشه

ن پياده شدم. نگاهي  من که آخرش هم نفهميدم ماجرا چيه. يه رب  ع بعد به خونه رسيديم. آهسته تشکر کردم و از ماشتر

ي کر 
ن
دم و در حالي که به سمت خونه مي رفتم خودم و براي جواب پس به چراغ روشن اتاق مامان و بابام کردم... پوف

 .دادن آماده کردم
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ي شده بود.  ي رفتم. نماي سفيد خونه به خاطر هواي کثيف شهر کم کم خاکستر و زدم و به سمت خونه ي وياليي دزدگتر

ه بود. درخت حياط جلوي خونه دو باغچه ي بزرگ در دو طرف ورودي خونه داشت که از علف هاي هرز پر شد

 .هاي قديمي و بلند سال ها بود که ديگه ميوه نمي دادند

از سه پله ي گلي عبور کردم و در خونه رو باز کردم. چشمم به فضاي خونه که خورد اخم هام تو هم رفت. مثل 

د هميشه ساکت... تاريک... و کثيف بود. رساميک کف خونه جالي سابقو نداشت. يه خونه ي دوبلکس و بزرگ بو 

 شبيه مخروبه ها مي موند. المپ هاي سوخته ي چلچراغ عوض نشده بود و کل فضاي خونه فقط با ده 
که بيشتر

المپ باقيمونده روشن شده بود. سه متر جلوتر از ورودي خونه دو پله ي عريض و کم ارتفاع بود که به سالن ختم مي 

 .ي دوم مي رسيد که اتاق خواب ها اونجا قرار داشت شد. دو رديف پله با طرح نيم دايره از دو طرف سالن به طبقه

ي رنگ دودي به نظر مي رسيدند. روي همه ي  فرش هاي روشن و شيک کف خونه کثيف شده بودند. مبل هاي شتر

ها شلوغ و به هم ريخته بود. هر طرف ظرف هاي کثيف و کاغذهاي مچاله شده ديده مي شد. وسايل شخضي  ن متر

ن ري  .خته بوداعضاي خونه روي زمتر

نگاهمو از خونه اي که برام حکم ديوونه خونه رو داشت گرفتم. از دو پله باال رفتم و وارد سالن شدم. يه دست مبل 

دور تا دور سالن با فاصله از هم به صورت نيم دايره چيده شده بود. تو مرکز اين نيم دايره يه تلويزيون و سيستم 

ي تصويري به نسبت قديمي قرار داشت. 
ن شيشه اي که رو به روي بزرگ ترين مبل بود، جاي سوزن صوير روي متر

ن بود ن نبود. چند تا کتاب و يه خروار ظرف کثيف و چند تا قرص روي متر  .انداختر

ل تلويزيون رو روي مبل انداخت و گفت ي نگاهم مي کرد. کنتر
 :چشمم به سامان افتاد که با نگراين

 کجا بودي؟

 :تمکيفمو گوشه ي سالن انداختم و گف

 .شيفت شبم بود

 :سامان گفت

؟ ي
 مگه صبح مرخضي نداشتر

ي گفتم
 
ي حوصلک  :با ي 

ي درس مي خوندي؟
 صبحو مرخضي گرفتم... اگه امشبو مي پيچوندم بايد فردا مي موندم. حسش نبود. تو مثال داشتر

 :سامان کتاب هاي زبانشو جمع کرد و گفت

 !مثال

ن ا ي شبه مانند از پله ها پايتر
ن موقع زين ومد. چشم هاي قهوه اي رنگشو با تعجب به من دوخته بود. لباس در همتر

ي رنگش به تن الغرش زار مي زد. موهاي سفيدش تا روي شونه هاش مي رسيد. صورت شکسته اش  خواب خاکستر
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ي نيمه باز به سمتم اومد. دست هاي 
اون زن پنجاه ساله رو حداقل شصت ساله نشون مي داد. وارد سالن شد. با دهاين

ي که از ته چاه در مي اومد زير لب گفتالغر   :شو باال اورد و با صدايي

آرمان... چرا اين قدر دير کردي؟... مدرسه نيم ساعت پيش تعطيل شده بود. زنگ زدم به ناظمتون گفت که از 

 .رسويس جا موندي

ي گفتم
 :به سمتش رفتم. بوسه اي به دستش زدم. با مهربوين

 هنوز نخوابيدي؟

ن انداخته بود و زيرلب با خودش حرف مي زدنگاهم نمي کرد. رس   :شو پايتر

ي کار مي کنه... هي به باباش مي گم... مي گم بچه ها از راه به  معدلش مثل هميشه بد شده... نمي دونم تو اين مدرسه ج 

 .در شدن... مي گم که پول حروم وارد مالمون شده... گوش نمي ده

 :شونه هاشو گرفتم و گفتم

... ساعت از دوازده گذشتهمامان! نگام کن.  ي  ... بايد بخواي 

ي 
ي و جنون رو فرياد مي زد... وقتر

 
رسش و آهسته به نشونه ي فهميدن تکون داد. چشم هاي گشاد شده اش ديوونک

خونه بردم دهانش هنوز نيمه باز بود. اونو روي صندلي اپن نشوندم و گفتم ن  :دستشو گرفتم و اونو به سمت آشت 

 .وريمامان بايد قرصتو بخ

ي به سمتش چرخيدم ديدم که به يخچال زل زده 
جعبه ي داروهاش و برداشتم. يه ليوان آب خنک برايش ريختم. وقتر

ن گفت ي رسزنش آمتر
 :. با لحتن

ي حرف مي زدي؟
ي با گي تلفتن

 بارمان! ديشب داشتر

ي با جنون ي وقت ها فکر مي کردم خودم هم به اندازه ي تار مويي
ي به صورتم کشيدم... بعضن

فاصله دارم. مامانم که  دستر

 :هر لحظه چشم هاش گشادتر مي شد گفت

 بود... همه ي لباسات بوي سيگار مي دن... زري خانوم مي گه هفته ي پيش که من و بابات رفته بوديم 
صداي يه دختر

 .مسافرت دختر اورده بودي خونه

 :قرص و ليوان آب رو توي دست هاي مامانم گذاشتم و گفتم

 ... بايد اين قرصو بخوري... باشه؟مامان... عزيزم

ن انداخت. سيلي محکمي توي صورتم زد. يقه ام  نگاه گنگ و گيج مامانم به صورتم دوخته شد. يه دفعه ليوانو روي متر

ي جيغ زد
 :رو چسبيد و با صداي گوش خراسر

ي بود... اين جوري ازش مراقب
 ...ت کردي؟ جواب منو بدهمن به تو اعتماد کرده بودم... داده بودمش دست تو... امانتر

 :دست هاي مامانمو از يقه م جدا کردم و گفتم

ي 
 قرصتو بخور... داري عصبانيم مي کتن

ن  .مامان لطفا بشتر
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ن انداخت. با چشم دنبال  مامانم دست هاش و مشت کرد و در حالي که روي صندلي خودشو تاب مي داد رسشو پايتر

خونه ن که افتاد حالم بد شد. ظرف هاي نشسته سينک و پر کرده بود.   قرص هاي مامانم گشتم. چشمم به سينک آشت 

ي کنار   ظرف شويي
ن ي بذاره. ماشتر  ظرف شويي

ن انگار هيچکس حسش و نداشت که بلند شه و ظرف ها رو توي ماشتر

ي بود که داشت لباس ها رو مي شست. مي دونستم سامان به هواي لباساي خودش ماشينو روشن  ن لباس شويي ماشتر

 .کرده

 :امانم و شنيدم که دوباره داشت زير لب با خودش حرف مي زدصداي م

... براش شام قيمه درست کردم که دوست داره. باباش  ن بچه م خسته شد اين قدر درس خوند... برو بيارش پايتر

 .دعواش کرده... قهر کرده... مي خواد خودشو توي کتاباش غرق کنه

ي به دستم زد و گفت
 
 :يه دفعه چنک

 .ه... ولي من مي دونم فکرش يه جاي ديگه ست... باور کن لباساش بوي سيگار مي دننگاهش به کتاب

 :سامان کنار يخچال ايستاد. با تاسف به مامانم نگاه کرد و رس تکون داد. مامانم رو بهش کرد و گفت

ي به برادرت بگو... بهش بگو که با رادمان و بارمان نگرده... بهش بگو که اين ن دو تا راهشون کج  پشم... تو يه چتر

 .شده... بگو که منو سنگ رو يخ نکنه

ي نگاهم کرد. قرصو توي دست مامانم گذاشتم. به سامان اشاره کردم که يه ليوان آب بياره. مامانم به 
 
مندگ سامان با رسر

 .قرص نگاه کرد. در حالي که خودشو روي صندلي تاب مي داد قرص و خورد. سامان ليوان آب و دستش داد

وع کردتا از   :ذهنم گذشت که مامانم آروم شده دوباره رسر

ي 
 !بذار براي پشم ميوه پوست بکنم... داره درس مي خونه... مي دوين

ي عجيب تو چشم هاش ديدم. لبخندي زد با افتخار گفت
ر
 :به سمتم چرخيد. برف

 .پشم پزشکي مي خونه

صورتشو پوشونده بود. من مات و متحتر به احساس کردم تمام بدنم يخ زد. بغض به گلوم چنگ زد. سامان با دست 

خونه شد. رسي    ع خودمو جمع و جور کردم. نگاهي بهش کردم. قد  ن ن موقع بابام وارد آشت  مامانم زل زده بودم. در همتر

ي رنگش که همرنگ ريش  ي رنگش درست هم رنگ من بود. جلوي موهاي خاکستر متوسط داشت و چشم هاي آي 

 :ون توجه به مامانم که محتويات يخچالو بهم مي ريخت رو بهم کرد و گفتپروفسوريش بود، ريخته بود. بد

 تا اين وقت شب کجا بودي؟

ي غريب الوقوع رو حس مي کردم. مي دونستم نبايد اسم رضا رو بيارم. آهي کشيدم و گفتم  :امواج دعوايي

 .رس کار

 :پوزخندي زد و گفت

 مرخضي گرفته بودي. فکر کردي من هالو ام؟ رس کار؟ تو کارت ساعت پنج تموم مي شه... امروزم که

 :سعي کردم با آرامش جواب بدم. مي دونستم عصبانيت هاي بابام فاجعه بار مي ياره. گفتم
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 .صبح مرخضي گرفته بودم... رفتم دکتر مامان و ببينم... شيفت شبمو موندم

 :صدايشو باال برد و گفت

؟ ي
 شيفت شب؟ مگه تو پزشکي که شيفت شب داشته باسر

ن و آروم باشه. گفتم  :سعي کردم لحنم مثل هميشه متتر

 !نگفتم کشيک! گفتم شيفت شب

 :بابام يه گام به سمتم برداشت. سامان رسي    ع گفت

 .راست مي گه بابا! من زنگ زدم از بيمارستان پرسيدم. اونجا بود

ن  موضوع بابامو قانع کرد. مي بابام لحظه اي با تعجب به سامان نگاه کرد. سامان تو چشم هاي بابام زل زد. همتر

ي خانوادگيمونو نداره. مگه نه حارصن نمي شد به خاطر من دروغ بگه
 .دونستم سامان حوصله دعواهاي تاريجن

سامان به سمت مامانم رفت که داشت براي بارمان خيالي ميوه پوست مي کند. بازوي مامانمو گرفت تا اونو به 

ه. در آخرين لحظه مامانم با زوشو از دست سامان آزاد کرد. با تعجب به صورتم نگاه کرد... ديدم که رختخوابش بت 

چونه ش لرزيد. آهسته به سمتم اومد... دستشو دور گردنم انداخت. صداش توي گوشم پيچيد... از بغض مي 

 :لرزيد... آهسته گفت

ي چه قدر دلم برات تنگ شده بود... فکر کردم ديگه نمي بينمت... من بدون تو 
طاقت نمي يارم مادر... نمي نمي دوين

ي يه روز بدون تو باشم
 ...تونم حتر

ي جلوي 
با دست هاي الغرش پشتمو نوازش کرد. صداي ضعيف گريه کردنش و مي شنيدم. بغض کردم... با رسسختر

 ...اشک هام و گرفتم... صداي گريه هاي مامانم خوردم مي کرد

ي به صورتم کشيد. فقط خدا مي دونست که چه
ي که  دست نوازسر

قدر به اون نوازش و محبت احتياج داشتم... محبتر

به نيابت از بارمان بايد متحملش مي شدم. سامان بازوي مامانمو گرفت. مامانم بوسه اي به گونه م زد. بعد رسشو 

ن انداخت و به سمت اتاق کارش رف ن انداخت و با سامان به سمت اتاقش رفت. بابا که متاثر شده بود رسشو پايتر ت پايتر

تا مثل هميشه تا پاسي از شب با حساب و کتاب هاي جنس هاي کارخونه اش خودشو مشغول کنه. دست هامو توي 

ي که منو 
جيبم کردم و به سمت اتاقم رفتم. سعي کردم آخرين باري رو به ياد بيارم که مامانم منو به ياد داشت... زماين

 . ... به اسم رادمان صدا مي کرد... نه بارمان

ن کردن خونه بياد. نزديک  از پله ها باال رفتم. به خودم يادآوري کردم که به شوکت خانوم زنگ بزنم و بگم که براي تمتر

ن اون خونه برام مثل جهنم بود. در اتاقمو باز کردم. بدون اين که چراغو روشن  ن نشده بود. همه چتر دو ماه بود که تمتر

ي داشتم
 
ن کامپيوتر و يه دراور از وسايل اتاق بودند. دکور کنم خودم و روي تختم انداختم. اتاق بزرگ . دو تخت، يه متر

ن به رنگ محبوب بارمان بود... رسمه اي  !اتاق طبق سليقه ي خوب مادرم انتخاب شده بود... همه چتر

ن کوچيک بود که چراغ خواب و يه قاب عکس روش  ن دو تخت يه متر دو تخت به موازات هم گذاشته شده بودند. بتر

ن تخت بارمان بود و دراور نزديک پنجره ي  بود. تخت ن کامپيوتر پايتر بارمان سمت کمد و تخت من کنار ديوار بود. متر

 .اتاق قرار داشت
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لباس هامو تو همون تاريکي عوض کردم. روي تخت دراز کشيدم. از پنجره به حرکت شاخ و برگ درخت ها نگاه کردم. 

ن يه آدم نحس مي  معلوم بود باد تندي مي وزيد... فکرم توي اون اتاق نبود... داشتم خودمو رسزنش مي کردم... عتر

موندم... هرجا مي رفتم دلخوري و دعوا پيش مي اومد. اي کاش پيش رضا نمي رفتم... هرچند که چاره اي نداشتم... 

وع شده بود... اين بار هدف من بودم... هم مي ترسيدم... ه م اضطراب بايد باهاش حرف مي زدم... بازي قديمي رسر

ي مي کردم... فقط رضا رو داشتم که ماجرا رو باهاش در ميون بذارم... رضا هم مثل قبل نبود...  داشتم... احساس تنهايي

ي که داشت دور و برم مي افتاد مي ترسيدم... مدام پيش 
نمي تونست که باشه... داشت ازدواج مي کرد... از اتفاقاير

 خودم مي گفتم چرا من؟... چرا من؟

 :ان در زد و وارد اتاق شد. خواست چراغو روشن کنه که رسي    ع گفتمسام

 .بذار خاموش باشه

 :لبه ي تختم نشست. آهسته پرسيد

ي گفت؟  دکتر ج 

ي کردم و گفتم
ن
 :پوف

 ...رس حرفش بود... بايد بهش شک بدن

 :سامان آهسته گفت

 .مان مي افته... تحمل گريه هاش رو ندارمدوست ندارم راد... مي ترسم... اگه مامان خوب بشه تازه ياد بارمان و آر 

 :پوزخندي زدم و گفتم

ي فکر مي کنم يادم نمي ياد آخرين بار گي اسممو  ... تو رو يادش نرفته... اين منم که هرج  ي
تو بايدم اين حرف رو بزين

لت بخواد که اون درست صدا کرده بود... اين منم که هر دفعه اي که بارمان صدام مي کنه خورد مي شم... تو نبايدم د

خوب بشه... دلم لک زده براي روزي که منو به خاطر خودم ببوسه... نه به خاطر اين توهم که بارمان جلوش 

 !وايستاده

 :سامان رس تکان داد و گفت

ي بشه... اين طوري براي خودشم  ي که نمي تونيم نگهش داريم... بايد توي بخش بستر
... مي دوين ي

 
ي مي گ مي دونم ج 

ه  . ...بهتر

ي پر 
ون رفت. به سمت تخت بارمان چرخيدم... فکرم به سمت زماين مي دونستم حق با اونه. بلند شد و از اتاق بتر

کشيد که اون تخت خالي نبود... چشم هامو بستم... دلم براي پشي تنگ شده بود که جاي بوسه اي که مامانم 

 . ...برايش فرستاده بود روي صورتم مونده بود

م... خونه اي که من چشمام و بستم   ازش متنفر مي شدم به عالم خواب و رويا پناه بت 
تا از خونه اي که هر روز بيشتر

ن   . ...خرابش کرده بودم... خيلي ساده... خيلي غم انگتر

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

 

 

ي گفتم
 
ي حوصلک ي بلند صدام زد. با ي   :حس کردم که کسي روي تخت پريد و با اشتياق و با صدايي

! مي خوام بخوابم  ولم ي
 .کن بارمان... رواين

يه دفعه خواب از رسم پريد. وحشت زده چشم هام و باز کردم. رسي    ع رس جام روي تخت نشستم. نگاهي به تخت 

ن خواب و بيداري زده بودم ترسيدم. يه لحظه حس  ي که بتر
ن
بارمان کردم... مثل قبل مرتب و دست نخورده بود. از حرف

 .مه و مي خواد طبق عادت هميشگيش من و از خواب بيدار کنهکرده بودم بارمان کنار 

نگاهي به ساعت کردم. کمي زودتر از هميشه بيدار شده بودم. از جا پريدم. دوست داشتم قبل از اين که بابام از خواب 

ن لباسي که دستم رسيد و برداشتم تا بپوش ون برم. رسي    ع اولتر م... لباس بيدار بشه صبحانه م و بخورم و از خونه بتر

 !هاي ديشبم

خونه رفتم. ظرف  ن ي که به دستم رسيد و زدم و با دست موهام و مرتب کردم. کيفم و برداشتم و به آشت 
ن ادکلتن اولتر

ي که سامان پخته بود  غذام و توي سينک انداختم و ظرف غذاي ديگه م که توي يخچال بود و برداشتم. نگاهي به غذايي

ي نداشت... با اين حال غذا رو برداشتم تا ناراحت نشهکردم... مرغ بود... دست پخت سام
 .ان تعريفن

ن شدم و با  ي و که شنيدم فهميدم بابام از خواب بيدار شده. رسي    ع از خونه خارج شدم. سوار ماشتر صداي در دستشويي

ي کشيدم... به موقع جيم شده بودم... حوصله ي اخم و تخم هاي 
رسعت به سمت بيمارستان رفتم. نفس راحتر

ي کار بود و صبح تا شب رسش و با اين کالس و اون کالس گرم مي ص ! بابام و نداشتم. خوش به حال سامان که ي  بحگاهي

 ...کرد. مي تونست تا لنگ ظهر بخوابه

از اون خونه خسته شده بودم... از عصبانيت هاي بابام... از سامان که فکر مي کرد به عنوان برادر بزرگ تر وظيفه 

فت بزنه... از همه بيشتر از مامانم که مدت ها بود منو فراموش کرده بود... خسته شده بودم از اين که داره بهم رسکو 

ي که توي اتاقم بود به 
مي ديدم هنوز اسم بارمان و مي ياره و داغ دل همه رو تازه مي کنه... جاي خالي بارمان روي تختر

ي آزارم مي داد
ن
 . ...اندازه ي کاف

ن و تو پارکينگ  ي مهندس شبکه بودم. ماشتر
بيمارستان پارک کردم و به سمت محل کارم رفتم. توي يه بيمارستان دولتر

ي بودم ولي محيط بيمارستان حالم و بد مي کرد... بدترين جاي ممکن کار مي کردم
 !از شغلم به نسبت راصن

ي که کنار پنجره بود نشستم ن ن کامپيوتر بود. پشت متر . هنوز شهرام و ريحانه محل کارم يه اتاق کوچک با سه متر

 :نرسيده بودند. تو دلم گفتم

 !بهتر 

ي رس 
 
ي حوصلک ي هاي ريحانه رو نداشتم. کامپيوتر و روشن کردم و با ي 

ن
حوصله ي اخم و تخم کردن هاي شهرام و پرحرف

رس کارم نشستم. هنوز يه رب  ع هم نگذشته بود که در اتاق باز شد. نگاهي به ساعتم کردم. مي دونستم تا ريحانه 

 :فرصت براي شهرام صبحانه درست کنه و راه بيفتند ساعت هشت مي شه. تو دلم گفتم

 . ...خدا کنه سايه نباشه



 

 
32 

ي کردم. سايه لبخندزنان وارد اتاق شد. با شيطنت گفت
ن
 :ولي دعام مستجاب نشد... پوف

ي کلک؟  تنهايي

 :با جديت گفتم

ن بياي تو آ  .ره... تنها بودمقبل از اين که تو بدون در زدن و اجازه گرفتر

سايه اصال به روي خودش نيورد. موهاي مش کرده اش و فرق کج باز کرده بود. قطر شال مشکي رنگش اندازه ي کف 

دستش بود. يه پالتوي تنگ سفيد پوشيده بود و دکمه هاش و باز گذاشته بود... زير پالتويش يه تونيک مشکي رنگ 

گه اي به جز او حارصن بود چهار صبح از خواب بيدار شه و دو ساعت پوشيده بود. نمي دونم کدوم دختر بيکار دي

 !جلوي آينه روي خودش وقت بگذاره و شش صبح رساغ من بياد

نگاهي به صورتش کردم. پاي چشم هاش مثل هميشه گود رفته بود... مي دونستم معتاده... لب هايش و پروتز کرده 

ي اش و عمل
ن رنگ گذاشته بود. بيتن ن ست 

کرده بود و گونه گذاشته بود. ابروهاش تاتو شده بود و گوش هاش و   بود و لتن

سه تا سوراخ کرده بود. اصال خوشم نمي اومد کسي با اون ريخت و قيافه دور و برم بگرده. هرچند که مدت ها بود 

ي آبرو کرده بود... تقريبا همه اونو دور و برم ديده بودند  .سايه من و توي محيط کار ي 

ن   :نشست و گفتاو روي متر

 به حرفام فکر کردي رادمان؟

 :با لحن تندي گفتم

 .جوابت و همون موقع دادم

ي شده  ي هدف فولدر باز مي کردم و مي بستم. عصت  اصال نگاهش نمي کردم. به صفحه ي مانيتور زل زده بودم. تند و ي 

 :بودم. تحمل اون دختر و نداشتم... سايه گفت

؟ عمرا بيشتر از هشتصد تومن  رادمان لگد به بختت نزن... تو چه ي؟ دو ميليون؟ يه ميليون؟ کمتر قدر حقوق مي گتر

؟ رادمان! ماهي ده ميليون بهت مي دن... نه نيار ي
ي. تا گي مي خواي به بابات وابسته باسر  !بگتر

 :دست از کار کردن برداشتم. توي چشم هايش زل زدم... صدايم و باال بردم و گفتم

؟ ي  بابت ج 

 :سايه رک گفت

 .بابت خوشگليت

ي کردم و گفتم
ن
 :پوف

ي که زياده آدم کم عقل و ساده و خوشگله ن  .برو رساغ يکي ديگه... چتر

 :سايه به سمتم خم شد. با ناز و عشوه گفت

 .ولي من تو رو براي اين کار مي خوام عزيزم
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 :با دست چشم هام و ماليدم و گفتم

 .دست از رسم بردار سايه... من اهل کار خالف نيستم

 :ايه با صداي بلندي گفتس

شلوغش نکن... خالف نيست. چرا باورت نمي شه به جز تو کس ديگه اي رو نمي تونم پيدا کنم؟ من يه پشي مي 

ي با هر سليقه اي بپسندتش...  ؟ هر دختر ي نتونه با ديدنش دست رد به سينه ش بزنه. مي فهمي خوام که هيچ دختر

ي 
 .فقط تو رو ديدم که اين طوري هستر

لم و از دست ندم گفتماز   :جام بلند شدم. در حالي که سعي مي کردم کنتر

ون! زود باش... دوست ندارم حرف هاي هر روزم و برات تکرار کنم... من اهل خالف نيستم... نيازيم به پول  برو بتر

ون... بار ديگه اين طوري بهت نمي گم  .ندارم. برو بتر

 :سايه با عشوه غش غش خنديد و گفت

... بازي در نياررادمان.  ي
ي بسر

 ... بهت نمي ياد که عصباين

ن بلندش کردم. به سمت در هلش دادم و داد زدم  :دو تا بازوهايش و گرفتم و از روي متر

ون  . ...برو گمشو بتر

ي کشيدم. با رسعت دو گام به سمتش برداشتم. ترسيد... يک گام به سمت 
سايه با تعجب نگاهم کرد. نفس عميفر

 :کرد و بلند گفتعقب برداشت. اخم  

... به نفع خودت بود که  ي
ن
؟ دو بار توي روت خنديدم پررو شدي... نشونت مي دم با گي طرف ي

خيلي خب! چته وحسر

ي مي شدي... خودت و بدبخت کردي... فهميدي؟
 راصن

 :جوابش و ندادم. پشتم و بهش کردم. تلفن و برداشتم و گفتم

ونت کنند يا مي ري؟  زنگ بزنم بتر

ي بود که سايه چشم هاش ي کشيدم... اين ديگه چه باليي
و تنگ کرد. پوزخندي بهم زد و از اتاق خارج شد. نفس راحتر

ي هاي بابام... کار پيدا کردن براي سامان... نظم و ترتيب دادن به کارهاي 
ر
برايم نازل شده بود؟ کنار اومدن با بداخالف

ي ازم انرژي 
ن
ي براي گوش مالي دادن يه دختر پر ناز و ادا و خونه ... و نگهداري از مامانم به اندازه ي کاف

مي گرفت. وقتر

 .معتاد و نداشتم

ي داشتم که 
 
ن شدم... کامال آمادگ ن موقع در دوباره باز شد. نيم ختر ي کشيدم. در همتر

روي صندلي نشستم و نفس راحتر

ون کنم. چشمم که به صورت خندان ريحانه افتاد خيالم راحت ش د. يه دختر قد کوتاه و اين بار سايه رو با کتک بتر

ي ذاتيش گفت
 
 :محجبه بود. چشم هاي عسلي و صورت گرد داشت. در کل مي شد گفت که بانمکه. او با رسزنک

 .سالم آقاي خوش اخالق و خوش تيپ! صدات تا اون ور راهرو اومد

ف ريحانه آهسته جواب سالمش و دادم. ريحانه پشت سيستمش نشست. شهرام پشت رس زنش وارد اتاق شد. برخال

قدبلند و الغر بود. مو و ريش مرتب مشکي داشت. تفاوت ديگه اي که با ريحانه داشت اين بود که هميشه اخم هاش 

 .تو هم بود
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 :ريحانه گفت

ي مي خواست؟ اومده بود برات عشوه بياد؟  باز ج 

 :کوتاه گفتم

 .مهم اينه که ديگه نمي ياد

 :ت از حرف زدن برداره ولي انگار تازه موتور فکش به کار افتاده بودشهرام پوزخند زد. دعا مي کردم که ريحانه دس

ي بود. اسمش بوستان نهج 
 
... خيلي پارک قشنک ون... نامردي کردي نيومدي... جات خالي ديشب بهت گفتم با ما بيا بتر

ي داشت... من تا البالغه بود. يه رستوران خوبم داشت. حتما دفعه ي ديگه با هم مي ريم... باشه؟ سينما چهار بعد

؟ ي
 حاال نرفته بودم. تو رفتر

ن گفتم  :پيش خودم گفتم اگه بگم نه دو ساعت برايم توضيح مي ده که سينما چهار بعدي چيه. براي همتر

 .آره

 :ريحانه همون طور که فلشش و براي شهرام مي انداخت گفت

ي که ما رو پيچوندي و نت  
! ديروز يه رس اومدي اينجا بعد کجا رفتر ي

 دي با خودت؟راستر

 :اخم کردم و گفتم

ي نرفتم... رفتم خونه ي که دانلود کرده بودم و بردارم... جايي  .اومدم فايل هايي

 :اين بار برخالف انتظارم شهرام گفت

 کادو براي بابات خريده بودي؟

 :با تصورش يه لبخند محو زدم... ريحانه با شيطنت خنديد و گفت

 نه براي باباش نبود! بود؟

 :ريحانه نگاه کردم و گفتمچپ چپ به 

ي خريده بودم... کراوات بود  .شهرام ديد ج 

ي نداشت گفت  :ريحانه که با ساکت موندن ميونه ي خوي 

ي گفت؟ ! دکتر مامانت ج  ي
 راستر

آهي کشيدم... اي کاش ريحانه فقط دو دقيقه... فقط دو دقيقه زبون به جيگر مي گرفت... چه قدر حرف مي زد! 

 :آهسته گفتم

ي  حرف هاي
 
 !هميشک

 :تو دلم گفتم

ي آدم بايد چه قدر به يه نفر جواب رسباال بده تا طرف از رو بره؟ شهرام اين و چه جوري تحمل مي کنه؟  خدايي
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 :ياد حرف بارمان افتادم که هميشه مي گفت

ي به اندازه ي دختر پرحرف بدم نمي ياد ن  .از هيچ چتر

هاش پرح ... همه ي دوست دختر  .رف بودندلبخند زدم. يادش به ختر

ه. به سمت سيستمم اومد. نگاهي به  شهرام چپ چپ به ريحانه نگاه کرد. خوشش نمي اومد که ريحانه باهام گرم بگتر

 :ريحانه کرد و خيلي جدي گفت

 .رورسيت و بکش جلو

ي رورسيش و تا روي گردي صورتش جلو اورد
ي گفت و با ناراحتر  .ريحانه نج 

 

و گذاشتم تا گرم بشه. به کابينت تکيه داده بودم و به شهرام نگاه کردم که داشت وقت ناهار بود. غذام و توي ماکرووي

ي و خنده لپ تاپ يکي از رزيدنت ها رو 
خونه با شوجن ن ون آشت  ي مشکوک به ريحانه نگاه مي کرد. ريحانه بتر

با حالتر

ظر من شهرام بيماري! درست مي کرد. نگاهم و دوباره روي صورت شهرام چرخوندم... خون خونش رو مي خورد. از ن

ي با من! شهرام زيادي حساسيت نشون مي داد. رسي تکون 
ت داشت. ريحانه با همه مي گفت و مي خنديد... حتر غتر

 دادم... به من چه ربطي داشت؟

خونه شد خيال شهرام هم راحت شد. چشم غره اي به ريحانه رفت و ريحانه اتوماتيک وار  ن ي ريحانه وارد آشت 
وقتر

 :و کشيد. شهرام رو به من کرد و گفترورسيش و جل

 در مورد تو و سايه حرف مي زدند
ن ن ها رو ديدم که داشتر  .امروز دو تا از انتر

 :چشمام از تعجب چهار تا شد. به سمت شهرام چرخيدم و گفتم

ه  ؟ اون دو تا آشنان... هم کالسي هاي داداشم بودن. تا حدودي مي دونن که اين دختر ي
 
الکي به من مهدي و امتر و مي گ

 .گتر داده

 :شهرام گفت

 .مي شناسمشون... اونا رو نمي گم... چند نفر ديگه داشتند در موردتون حرف مي زدند

 :شونه باال انداختم و گفتم

ه رو دست به رس  ي کارشون کنم؟ بذار بزنند. من که مقرص نيستم. خودت ديدي! هر کاري کردم نتونستم اين دختر ج 

ي داشته باشه... مگه نه سياه و کبودش مي کردم کنم. تا حاال فقط کتکش ن  .نزدم... به خدا مي ترسم ايدزي چتر

ن انداخت  .شهرام خنديد و رسش و پايتر

اض  ي براي اعتر ساعت پنج بود که کارم تموم شد. به سمت پارکينگ رفتم. مي خواستم به موقع به خونه برسم و جايي

ي نذارم. تصميم گرفتم براي شام غذا درست ک
ر
ن بودم آخرش با دست پخت سامان و غذاهاي سوخته باف نم... مطمت 

م. ياد حرف بارمان افتادم که مي گفت  :ش رسطان معده مي گتر
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ي مي 
سامان خدا بهت رحم کرد که دختر نشدي... مگه نه با اين ريخت و قيافه ت و اين دست پخته ت بايد ترسر

 .انداختيمت

 :زيرلب گفتم

 .الحق که راست مي گفت

فت. باز يادش افتاده بودم... ياد صبح افتادم که حس کرده بودم روي تخت پريده و مي خواد بيدارم کنه... اي دلم گر 

ه... دنيا بدون  کاش توي همون توهم مي موندم... يه لحظه پيش خودم به مامانم حق دادم که به توهم هاش پناه بت 

ي نداشت
 .بارمان هيچ لطفن

ي کردم و تصميم گرفتم از کوچه پس کوچه ها راهم و باز وارد خيابون جلوي بيمارستان شدم
ن
... هميشه شلوغ بود. پوف

ن که توي کوچه ي اول پيچيدم چشمم به يه مزداي سفيد افتاد. دست هام از عصبانيت به لرزه  کنم و برم. همتر

ه ي مع ن و يه گوشه پارک کردم... دوست نداشتم اين دختر ي به فرمون زدم... ماشتر
تاد دنبالم تا خونه راه افتاد... مشتر

 .بيفته

ي طلبکارانه 
منتظر شدم تا رساغم بياد... همون طور که انتظار داشتم در و باز کرد و روي صندلي جلو نشست... با لحتن

 :پرسيد

 چيه؟ نظرت عوض شد؟

ن بار پرسيدم  :براي هزارمتر

 . ...چرا من؟... چرا فقط من؟ يه دليلي داره... بگو... مي خوام بدونم چيه

 :سايه رس تکون داد و گفت

 . ...از قيافه ت خوشم مي ياد

ي مي تونه باشه... فکر  ي براي انتخابش داره... نمي دونستم اين دليل ج  نگاهي به صورتش کردم... مي دونستم دليل خوي 

م حساب باز  اين که چرا دارم يه بار ديگه اونو توي زندگيم مي بينم ديوونه م مي کرد. مي ترسيدم روي تجربيات گذشته

 :کرده باشه. چشمام و با دست ماليدم و گفتم

ون کشيدم ي خالفه... مي دونم... من اهل کار خالف نيستم. بفهم! من از اين کار بتر
 .کاري که مي خواي بکتن

 :سايه چشماشو تنگ کرد... مثل هميشه نبود. جدي تر از هميشه به نظر مي رسيد. گفت

ي نه؟ گور مهلتم داره تموم مي شه... توام 
. قبول نمي کتن ي

اف مي کنم داري حالم و بهم مي زين ... اعتر ي
داري ناز مي کتن

ي 
 .خودت و کندي! يه جوري مي برمت که خودتم حض کتن

 :خنده م گرفت... گفتم

... مي  ي
ي که مجبورم کتن

ي که نگهم داري... يه راهي پيدا کتن
ي همه ي ماجرا نيست... بايد يه راهي پيدا کتن  اين که من و بت 

ي 
ي بکتن

ي چيه؟ تو هيچ کاري نمي توين
 !دوين

 :سايه لبخند شومي بهم زد. رس تکون داد و گفت
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ي 
... عوصن ي

 !باشه... نشونت مي دم که چه قدر من و دست کم گرفتر

ي 
ن و باز کرد و پياده شد. از توي آينه با چشم دنبالش کردم. سوار ماشينش شد. گاز داد و رفت. نفس راحتر در ماشتر

ن بار با خودم فکر کشيدم... حس خي لي بدي داشتم. مي تونستم تشخيص بدم که توي دردرس افتادم. براي هزارمتر

 :کردم

 چرا من؟

ن و روشن  ي منو به هم ريخته بود. ماشتر  نبود ولي حساي 
ن  توي ماشتر

کف دستام عرق کرده بود... او دو دقيقه بيشتر

ن و توي کردم و به سمت خونه رفتم... قلبم محکم توي سينه مي زد. باي د با کسي حرف مي زدم. نمي تونستم همه چتر

ن اتفاقيه و دارم  ن بار رس و کله ي سايه پيدا شده بود به خودم مي گفتم همه چتر خودم بريزم. تا يه ماه پيش که براي اولتر

قضيه رو پيش خودم شلوغش مي کنم ولي ارصارهاش... تهديداش... شک به دلم انداخت... بايد به کسي خت  مي 

 .دم. نمي تونستم ساکت بشينمدا

 و مي 
ن ن پيامش و خوندم... ماشتر ون اورد. همون طور که دستم به فرمون بود متر اس ام اس سامان من و از فکر بتر

 .خواست. پام و روي گاز گذاشتم. مي خواستم رسي    ع تر به خونه برسم

اشتم... مي ترسيدم جدا نحسي داشته مي دونستم بايد به ديدن گي برم... ولي مي ترسيدم... هنوز به خودم شک د

ي دوستم و خراب کنم. خدا مي دونست که چه قدر با رضا حرف داشتم. ظاهرا آوا روي من 
 
باشم. مي ترسيدم زندگ

 ...حساس شده بود

ي مي کردم. بايد در موردش با 
ن و توي خونه بذارم و بعد پيش رضا برم. نبايد اين موضوع و مخفن تصميم گرفتم ماشتر

 . ...ف مي زدمکسي حر 

ن و توي کوچه گذاشتم. آژانس گرفتم  ن و توي کوچه پارک کردم و به سامان اس ام اس دادم و خت  دادم که ماشتر ماشتر

 :و به سمت خونه ي رضا رفتم. سعي کردم خودم و آروم کنم. تو دلم گفتم

ي جونش در مي ره اين قدر ترسيدي؟ تهديد ال کي کرده... مگه پشتش به کجا چرا از حرف يه دختر که دماغش و بگتر

 گرمه؟

مي دونستم اگه بخوام فکر کنم اين اتفاقات تصادفيه حماقت کرده ام ولي دوست نداشتم قضيه رو پيش خودم بزرگ 

بکنم. مي دونستم سايه از گذشته م خت  داره... مي ترسيدم برام دردرس درست کنه. اميدوار بودم تهديداش تو خالي 

 ...باشه

خودم فکر کردم و آروم تر شدم... نبايد قضيه رو جدي مي گرفتم. نمي تونست من و مجبور کنه که به يه کمي پيش 

دنياي کثيف سابق برگردم. من عوض شده بودم... نمي خواستم دوباره خودم و به لجن بکشم... نبايد اجازه مي دادم 

ها روم تاثتر بذار... ولي محض احتياط بايد به رضا مي گف
ن دار که اين چتر تم. بايد يکي به جز خودمم از اين موضوع خت 

مي شد. پيش خودم شک داشتم که سايه موفق مي شه يا نه. نمي خواستم اگه شکست خوردم بدون راه برگشت 

 .بمونم... فقط رضا مي تونست کمکم کنه

 

============ 
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ن از اون  همه پله عزا گرفتم... چهار طبقه! کم نبود! کرايه رو حساب کردم و به سمت خونه ي رضا رفتم. براي باال رفتر

به پاگرد طبقه ي چهارم که رسيدم نفسم بند اومد. کمرم و صاف کردم و با آوا چشم تو چشم شدم. رضا کنار آوا 

 .ايستاده بود. با ديدن من لبخندي زد ولي با ديدن اخم هاي آوا از اومدنم پشيمون شدم

ي داري به رضا کرد. رضا 
 :بهش توجهي نشون نداد و گفتآوا نگاه معتن

ي ببينمت  .چطوري پش؟ بيا تو ببينم... خوب کردي اومدي. ديشب نتونستم درست و حساي 

 و بدتر مي کنم... 
ن دوست داشتم معذرت خواهي کنم و راهي که اومدم و برگردم ولي حس کردم اين طوري همه چتر

ش! آوا با خشم و غضب به رضا نگاهي کرد و وارد هميشه توي دلم اعتقاد داشتم که آدم نحسي هستم! اينم مدرک

 :خونه شد. جلو رفتم و با رضا دست دادم. آهسته گفتم

 .نمي خواستم برات دردرس درست کنم

 :رضا لبخند دلگرم کننده اي بهم زد و گفت

 !هيچم دردرس درست نکردي... بيا تو ببينم... رفيق چندين و چند ساله ي خودمي 

ي نگفت. وارد خونه شدم. هنوز دکور خونه با دقت نگاهي به صورت ن م کرد. متوجه شد که حالم خوب نيست ولي چتر

ي رو جا به جا نکرده بود ن  .رو به حالت عادي برنگردونده بودند. انگار از شب قبل تا اون روز هيچ کس هيچ چتر

 :حکم بهش گفتآوا روي يکي از صندلي هاي توي سالن نشسته بود و داشت مانتوش و مي پوشيد. رضا با ت

امي و لجبازي و بذار کنار! من ديشب برات توضيح دادم
ي احتر  .آوا! اين ي 

 :آوا شونه باال انداخت و گفت

ي نگفتم... ترالن مي ياد دنبالم... مي خوام باهاش برم خريد
ن  .من که چتر

ي نگاهي بهم کرد و گفت
 
مندگ  :رضا با رسر

 ...من معذرت مي خوام

 :شونه باال انداختم و گفتم

 .نه... مسئه اي نيست... فقط مي خواستم باهات صحبت کنم

 :رضا دست به سينه زد و گفت

 خب؟

ي بزنم. اگه اسم سايه رو مي اوردم حتما کنجکاو مي شد که بدونه 
ن
نيم نگاهي به آوا کردم. نمي خواستم جلوي او حرف

جا بود که آوا هم متوجه شد... يه دفعه سايه کيه. رضا متوجه شد که نمي تونم جلوي آوا حرف بزنم... ولي مشکل اين

 :مانتوش و در اورد و روي صندلي انداخت و گفت

 !مي فرموديد
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ي بود. دست به 
ه. اين حرکات از يه دختر بيست و دو ساله بعيد بود. انگار بدجوري عصباين نزديک بود خنده ام بگتر

 :سينه زد و به دهن من زل زد. رو به او کردم و گفتم

ي توي گذشته مون  مي دونم مشکل
شما با من چيه... حق داريد که نگران همش آينده تون باشيد... من و رضا اشتباهاير

داشتيم... ولي هيچ وقت براي هم دوست ناباب نبوديم. رضا از گذشته ش فاصله گرفته و تصميم گرفته ازدواج کنه... 

.. من بيشتر بابت اشتباهام تقاص پس دادم... هيچ بهتون اطمينان مي دم من بيشتر از رضا از گذشته م فاصله گرفتم. 

ي  وب مي خورده و يه لت 
ن داشته و گاهي مشر ي رفتر

ي دوست نداره با پشي ازدواج کنه که تا چند سال پيش عشق پارير
زين

ها رو کنار گذ ن ي شما رو مي رسونه که به رضا اعتماد کرديد و درک کرديد که اين چتر
 
اشته تر مي کرده. از نظر من اين بزرگ

 و براي شما توضيح داد. مثل خيلي از مردهاي 
ن و بهش يه فرصت تازه داديد... رضا هم صداقت به خرج داد و همه چتر

ي مي تونست مخفيش کنه رو با شما در ميون گذاشت... اينم درک مي کنم که سه ماه ديگه 
ي که به راحتر هايي

ن ديگه چتر

س هم داشته باشيد. مي دونم شايد فکر کنيد من ممکنه رضا رو دوباره  عروسيتونه و مسلما خيلي نگرانيد و شايد استر

ي آشنا 
ي نکنيد... من و رضا با هم توي مهموين

ن
ي انصاف ... با همه ي اينا انتظار دارم در مورد من ي  از راه به در کنم ولي

وع نکرديم... من رضا رو به اين راه  ها رو کنار گذاشتيم ولي با هم رسر
ن نشکوندم... اگه االن يه شديم... با هم اون چتر

ن کسي هستم که بهش اجازه نمي دم اين اشتباه و بکنه... نمي  درصد امکانش باشه که رضا به اون دوران برگرده من اولتر

 .خوام ازتون درخواست کنم که نظرتون و نسبت بهم عوض کنيد ولي توقع دارم که يه کم منصفانه تر قضاوت بکنيد

ي ب
 
ي نگفت. با کالفک ن ن انداخت. آوا که رس دو راهي گتر کرده بود روي صندلي جا آوا چتر ه رضا نگاه کرد. رضا رسش و پايتر

ي بزنم. متوجه منظورش 
ن
ن فرصت رضا بهم اشاره کرد که حرف به جا شد. موبايلش و از توي کيفش در اورد. توي اولتر

اي کاش زودتر ترالن مي اومد و آوا رو مي شدم... چاره اي نداشتم. بايد چرت و پرت مي گفتم. بايد آوا رو دک مي کردم. 

 .برد

ن اوردم. رضا داشت بال بال مي زد. فکر مي کرد مي خوام حرف مورد داري  نزديک رضا ايستادم و صدام و از قصد پايتر

ن اوردم و گفتم  :بهش بزنم. با اشاره ي چشم آرومش کردم. صدام و پايتر

. يه   ي
 مامانم حرف زدم... مي گه بايد بهش راستش رضا... تو خودت دانشجوي پزشکي هستر

کمکي بهم بکن... با دکتر

 .شک بديم

ه به  ي کشيد. از گوشه ي چشمم آوا رو ديدم که به صفحه ي موبايلش زل زده بود ولي چشماش ختر
رضا نفس راحتر

ن  ن کرده بود تا صداي ما رو بشنوه. منم مخصوصا صدام و پايتر تر اوردم و  صفحه مونده بود... معلوم بود گوشاش و تتر

 :گفتم

اگه بهش شک بدن به نظرت به حالت عادي برمي گرده؟ بدتر نمي شه؟ خطرناک نيست که با اين سن و سال بهش 

 .شک بدن؟ من خيلي نگرانم رضا... دارم ديوونه مي شم

 :رضا با عذاب وجدان نيم نگاهي به آوا کرد و آهسته گفت

؟ شنيده بودم حال مامانت خوب نيست... ولي نه د ن  رفتتر
ر اين حد... جدي بايد بهش شک بدن؟ پيش کدوم دکتر

يدش؟  کدوم بيمارستان مي خوايد بت 

ن انداختم و گفتم  :آوا رو از گوشه ي چشم ديدم که آهسته مانتوش و پوشيد. رسم و پايتر

 .دکتر سخاوت

 :رضا رس تکون داد و گفت
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فته که بايد شک بدن شايد چاره ي ديگه اي واقعا دکتر خوبيه... حاال در موردش حرف مي زنيم... ولي اگه اون گ

ي 
 .نيست. ايشاال که خوب مي شن... خودت و ناراحت نکن... بهت حق مي دم که نگران بسر

 :دستم و روي شونه ي رضا گذاشتم و گفتم

ي کنم
 
يش کنند... به خدا من نمي تونم با سامان و بابام توي يه خونه تنها زندگ  .بايد يه مدت بستر

 :دستش و روي شونه م گذاشت... با محبت به چشمام نگاه کرد و گفت رضا هم

ي درست مي شه... اميد داشته باش  ...همه ج 

 :آوا با صداي بلندي گفت

 .من دارم مي رم

 :رضا لبخندي به او زد و گفت

ي بکشه... يه کم رعا ي کنه. بگو کم تو خيابون اليي
 
يت تصديق مواظب خودت باش... به ترالن بگو که آروم رانندگ

 .نداشتنش و بکنه

ي زد و گفت
 

 :آوا لبخند کمرنک

 .تو نگران اون نباش... رانندگيش خوبه. فعال خداحافظ

ون رفت. آهسته به رضا گفتم  :از در بتر

 پشت در گوش واي نايستاده؟

 :رضا پخ زد زير خنده و گفت

 ديگه اين جوريام نيست... ماجرا چيه؟

 :آهي کشيدم و گفتم

 .سايه ستماجرا در مورد 

احساس کردم رضا داره از تعجب شاخ در مي ياره. خنده ش کامال از روي صورتش محو نشد... با دهن باز به صورتم 

ي به صورتم کشيدم و گفتم
ي کار کنم... دستر  :زل زد. از اضطراب نمي دونستم بايد ج 

 ...دوباره اومده رساغم

ي 
 : شدم و گفتمرضا روي صندلي نشست. هنوز مات و متحتر بود... عصباين

ي بگو ن  ...چرا ماتت برده؟ يه چتر

ي گرفته گفت  :رضا با صدايي

؟  از گي

 :شونه باال انداختم و گفتم
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 .يه ماهه

 :رضا چشماش و تنگ کرد و گفت

ي مي خواد؟  ج 

 :پوزخندي زدم و گفتم

؟ ي
ي فکر مي کتن  تو ج 

ه اش کشيد... رس  ي تتر ي به موهاي خرمايي
ي صندلي تکيه داد... دستر

 :ي تکون داد و گفترضا به پشتر

ي مي خواد... مي خواد که برگردي رس کار؟
ي بگم... موندم به خدا... يعتن  نمي دونم ج 

بان قلبم اوج گرفته بود... نفس هام تندتر شد...  ي کشيدم. لب هام و بهم فشار دادم. احساس مي کردم رصن
نفس عميفر

 :به چشم هاي مشکي رضا نگاه کردم و گفتم

االخره يه روز دنبالم مي فرستند... عجيب بود... مي دونستم من و به حال خودم ول نمي هميشه مي دونستم که ب

ي که رس خودم و خانواده م اومد برگردم...   نيستم بعد اون باليي
کنند... اين روز و به چشم مي ديدم... من ديگه حارصن

. مي ترسم خيلي بيشتر از دفعه ي پيش ازم اون موقع احمق بودم... حاليم نبود... وسعت ديد االنم و نداشتم... رضا .. 

 .انتظار داشته باشن... بعد ماجراي بارمان مي دونستم که يه روز مي رسه که اينجا واي مي ايستم و اينا رو بهت بگم

ي به پيشونيش کشيد و گفت
 :رضا دستر

؟ ي
ي کار کتن  حاال مي خواي ج 

 :دم و گفتمجلو رفتم... دستم و روي شونه ش گذاشتم . توي چشماش زل ز 

اگه مجبورم کردند که برم يادت نره که اين جا بودم و اين حرفا رو بهت زدم... يادت باشه که من و به زور بردند... به 

 .بابام و سامان بگو

ن شد و گفت  :رنگ از صورت رضا پريد. چشماش از تعجب چهار تا شد. نيم ختر

ي مي کشنت؟
 فکر مي کتن

ن انداختم و گفتم  :رسم و پايتر

ن... سايه تهديدم کرد. رضا باالخره يه راهي پيدا مي کنند که مجبورم کنند. نمي نه ... مي ترسم به زور منو بت  ... ولي

ي که از  دونم چه جوري گتر کردند که اين طور محتاج من شدند. اين رفت و آمدهاي سايه... ترساش... حرف هايي

م و بکنند... من آدم مهلتش مي زنه... ارصارها و تهديداش نشون مي ده که بر  اشون ارزش دارم. فکر نمي کنم بخوان رسر

ون اين جريان باشه که اصل ماجرا رو بدونه ... مي خواستم يکي بتر  .مهمي براشون نبودم. االن بهم نياز دارند... ولي

 :رضا دستم و گرفت و گفت

 .از اينجا برو... خودت و گم و گور کن

ي زدم و گفتم
 
 :لبخند کمرنک
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بهم احتياج دارند. بايد دنبال کارهاي مامانم باشم... بايد بهش شک بدن... شايد مجبور شن توي بخش  خانواده م

يش کنند. نمي تونم ولش کنم  .بستر

 :رضا بلند شد و ايستاد. با جديت گفت

م... تو برو  .من قول مي دم خودم دنباله ي کارهاي مامانت و بگتر

 :رسي تکون دادم و گفتم

ي که اطالعاتشون چه قدر قويه... احتمال اين  اينجا که رس کار 
مي رم و روزي صد نفر و مي بينم جام امن تره... مي دوين

ن ندارم... مگه چند وقت مي تونم از تهران دور شم؟ يه ماه؟ دو  ي براي رفتر ي که جايي
که من و پيدا کنند زياده... اونم متن

ي بهش بگم؟ بگم که ي کار کنم؟ ج  ي که فکرش و مي کرده نبوده و من خيلي  ماه؟ سه ماه؟ بابام و ج 
ن قضيه اون چتر

ي هستم که فکر مي کنه؟ اگه فرار کنم و برم دل بابام ديگه باهام صاف نمي شه... پيدام مي 
ن آشغال تر و کثيف تر از چتر

ن طوري راست راست براي خودم بگردم... اگه فرار کنم شايد واقعا رسم و زير آب ک نند ولي کنند رضا... نمي ذارن همتر

 .اين طوري به اميد اين که شايد باهاشون همکاري کنم حداقل مي ذارن که نفس بکشم

ن موقع موبايلم زنگ زد. قلبم توي سينه فرو ريخت. بابام بود. مثل هميشه قبل از اين که جواب تلفنش و بدم  در همتر

 :خودم و جمع و جور کردم و جواب دادم

 .سالم بابا

ي پيچيدصداي خشک و جدي بابام ت
 :وي گوسر

ي پش؟ بيا خونه... بايد باهات حرف بزنم  .کجايي

 !نفسم بند اومد... نکنه سايه غلطي کرده باشه

 .بابام : در مورد مامانته

ي کشيدم. رسي    ع گفتم
 :نفس راحتر

 .دارم مي يام

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

م... نمي خوام سايه تو رو وسيله اي براي رسيدن به رضا! ببخشيد که نگرانت کردم... من سعي مي کنم ازت  فاصله بگتر

ان کنم ي و جت  منده رفيق... به خدا آرزومه همه ي اين ماجراها ختم به ختر بشه و بتونم همه ج   .من بکنه... رسر

 :رضا با مشت توي سينه م زد و گفت

؟ ديوونه! کم نيار رادمان... نذا ي
ي و مي خواي بکتن ان ج  ... نمي خواي گمشو بابا! جت  ر مجبورت کنه که به سازش برقضي

 بري پيش پليس؟

 :دستام و توي جيبم کردم و گفتم

 .اون وقت عزيزترين کسي که توي دنيا دارم و جلوي چشمم اعدام مي کنند

ي براي زدن نداشت... مي دونست که به بن بست رسيده ام
ن
ن انداخت... حرف  .رضا رسش و پايتر
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ي کردم.. د
لم نيومد سفت توي بغلم فشارش بدم. دوست نداشتم فکر کنم اين آخرين باريه که مي از رضا خداحافطن

ن درست مي شه و مي تونم دوستيم و با رضا ادامه بدم  .بينمش... به خودم اميد مي دادم که همه چتر

ن ترال ن دربست رس کوچه برم که چشمم به آوا افتاد که توي ماشتر ن نشسته از خونه خارج شدم. خواستم براي گرفتر

ن نشسته بود و براي   مي کرد... اخم کردم... انگار تمام مدت توي ماشتر
ن بود. داشت با دستمال پاي چشماش و تمتر

ن و روشن کرد و  ن انداختم و به نحسي خودم لعنت فرستادم. ترالن ماشتر دوستش درد و دل کرده بود. رسم و پايتر

ن ترالن به انتهاي کوچه  همون طور که انتظار داشتم پاشو و روي گاز گذاشت...  احتماال من و ديده بودند. هنوز ماشتر

نرسيده بود که يه مزداي سفيد از وسط کوچه با رسعت زياد به سمت ماشينشون رفت... قلبم توي سينه فرو 

ي کار مي کرد؟  ريخت... سايه اونجا ج 

 

 

 :پام و بيشتر روي پدال گاز فشار دادم و گفتم

در گوش واي مي ايستادي... از کجا معلوم که واقعا داشتند در مورد مامان پشه حرف مي  بايد مي موندي... بايد پشت

ي ماجراي مامانش چيه؟
 زدند؟ گفتر

 :آوا گفت

ي جلوتو نگاه کن
ي مي کتن

 
ي رانندگ

 .ترالن جون مادرت وقتر

 :رسم و به سمت جلو چرخوندم و گفتم

؟ ي
 خوبه؟ حاال حرف مي زين

 :آوا شونه باال انداخت و گفت

ي و مي بينه که ر  ي داره. نمي دونم دقيقا مريضيش چيه... مي گه توهم داره و کسايي
ضا مي گفت که مامانش بيماري رواين

 .اونجا حضور ندارند و باهاشون حرف مي زنه

 :اخم کردم و گفتم

ي داره؟
وفرين ن ي شتر

 يعتن

 :آوا گفت

 و از رضا پرسيدم ولي مثل اين
ن که دقيقا اين طوري نيست... زمان و مکانم گم   باور کن نمي دونم... اتفاقا خودمم همتر

 .کرده و نمي شناسه

 :پام و روي گاز گذاشتم و از سمت راست يه تاکسي زرد رنگ سبقت گرفتم و جلوش در اومدم. با تعجب گفتم

ن طوري بوده؟  وا؟ از اول همتر

 :آوا چپ چپ نگاهم کرد و گفت
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... يه کم ي
ي مي کتن

 
ن ديوونه ها رانندگ ي اختيار عتر آروم برو... نه! بهش شک وارد شده... بعد يه مدت تعادل روانيش و  ي 

 از دست داده. حاال تو چرا اين قدر در مورد اين پشه کنجکاوي؟

ي کنم... آوا راست مي 
 
ن آدم رانندگ ي ام بودم که رعايت حال آوا رو کردم و سعي کردم عتر وسط يکي از حرکات مارپيج 

 :ت خطرناک و انجام مي دادم. گفتمگفت... ناخودآگاه يه رسي از حرکا

ي ازش بدت مي ياد  .به خاطر اين که تو به طرز عجيت 

ي مي کشيد. چشمم و از آينه  ي مي کرد و اليي
 
از توي آينه چشمم به يه مزداي سفيد افتاد که داشت با رسعت رانندگ

 :گرفتم و گفتم

ي من که نمي دونم ماجرا چيه ولي اميدوارم از روي حماقت به رضا جوا
 .ب مثبت نداده باسر

 :آوا گفت

سم  .پش خوبيه... مي دونم... فقط... بهم حق بده که بتر

ي نداشتم و نمي تونستم آوا رو درک کنم
 .شونه باال انداختم. توي زندگيم هيچ تجربه ي احساسي و عاطفن

ن موقع مزداي سفيد گاز داد و از سمت راستم سبقت گرفت... لحظه ي آخر آينه به آينه کرد و آينه ي بغل   در همتر

 :ماشينم و زد. رسعتش و زياد کرد و جلوي ماشينم در اومد.... داد زدم

ي 
 !عوصن

 :آوا مچ دستم و گرفت و گفت

ي خيال  !قاطي نکن... ي 

ي کشيدم. 
م که راهم و بست... نفس عميفر دست آوا رو کنار زدم. پام و روي گاز گذاشتم. خواستم ازش سبقت بگتر

وم در اومد. خواستم رسي    ع به سمت چپ بپيچم که باز راهم و سد کرد. آوا که ترسيده سمت راست پيچيدم... جل

 :بود گفت

 .تو رو خدا ولش کن ترالن... طرف روانيه

به چهار راه رسيديم... چراغ قرمز شد... مزدا رسعتش و کم کرد. با يه حرکت رسي    ع به سمت چپ پيچيدم و ازش 

 به ست  ماشينم باهام اومد. فرمون و سفت با دستان چسبيدم. همه ي سبقت گرفتم. چراغ و رد کردم. مزدا ست  

ن و به سمت ماشينش کج کردم. آوا جيغ زد و گفت  :مهارتم و به کار بردم و ماشتر

 ...نزديک بود به مالي بهش

گاز   چشمم به راننده ي مزدا افتاد. فقط موهاي مش کرده و شال سياهش و مي ديدم... پس دختر بود. هر دو با هم

بان قلبم باالتر مي ره. دوباره ماشينم و به سمت 
داديم و رسعتمون و بيشتر کرديم. احساس مي کردم هر لحظه رصن

ماشينش کج کردم. ترسيد و رسعتش و کم کرد... ازم فاصله گرفت. از اين موقعيت استفاده کردم و سبقت گرفتم. جلو 

ي کشيد و 
 :گفت  زدم و از مزدا فاصله گرفتم. آوا نفس راحتر

ن طور برو  ...گاز بده برو... تو رو خدا اين مسخره بازي و ول کن. همتر
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 :توي آينه ديدم که مزدا با رسعت برق داشت بهمون نزديک مي شد. پوزخندي زدم و گفتم

 ...فقط به خاطر تو

 گاز دادم. داشتيم به دور برگردون مي رسيديم. براي 
تکون نخورد.  اي که داشت دور مي زد بوق زدم...  405بيشتر

ن و گرفتم سمت راست و توي الين دو وارد شدم. از سمت راست سمند سبقت گرفتم و وارد الين يک شدم. گاز  ماشتر

ن ها بلند شد و سمند رسي    ع روي ترمز زد.  دادم و با يه حرکت رسي    ع از الين يک وارد الين سه شدم. صداي بوق ماشتر

ي متر از کنار صداي بلند برخورد دو جسم و شنيدم. توجهي نک
رد شدم و زودتر از او دور  405ردم. با اختالف چند سانتر

زدم و با فاصله ي چند کمي از جلوي پرايدي که داشت مستقيم مي اومد کنار رفتم. آوا که نفسش توي سينه حبس 

 :شده بود تته پته کنان گفت

ي کنار؟ قلبم توي دهنمه... حالم د
ن و دو دقيقه بزين ! مي شه ماشتر ي

 .اره بد مي شهرواين

 :خنديدم و گفتم

 .سوسول بازي در نيار

چشمم به باند مخالف افتاد... تصادف شده بود. رسعتم و کم کردم. مزداي سفيد از پشت به سمند زده بود. پخ زدم 

 :زير خنده. رسي    ع گازش و گرفتم و از اونجا دور شدم. رو به آوا کردم و گفتم

ي شد؟  فهميدي ج 

 :فتآوا که گيج شده بود گ

 !نه

 :خنده کنان گفتم

اومدم از دور برگردون دور بزنم سمندي که توي الين دو بود زد روي ترمز و مزدا از پشت خورد بهش... خوشم اومد... 

 .خوب حالش گرفته شد

 :آوا ناله کرد

ي در واقع تو باعث شدي که تصادف  
 کنند؟تو رو خدا آروم تر برو... االن که ديگه الزم نيست گاز بدي... يعتن

ي خيالي گفتم  :با ي 

 و زد! خدا رو شکر که فردا ماشينم و مي دن... يه 
ن ه دنبال هرکسي راه نيفته. آينه ي ماشتر ! خوبه! ياد مي گتر ي پس ج 

 بابا دستم مي موند کامال از بينش مي بردم
ن  .روز ديگه ماشتر

ي کنم. آوا پرسيد
 
 :رسعتم و کم کردم و سعي کردم مثل يه آدم عادي رانندگ

ن نمي دهحا  مي دن؟ من گفتم ديگه بابات بهت ماشتر
ن ي شد که دوباره دستت ماشتر  .ال ج 

 :لبخندي زدم و گفتم

ون نرم ن بتر  .اون روز که رادمان من و رسوند بابام فهميد. گفت ديگه بدون ماشتر
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 :آوا خنديد و گفت

 دعوات کردن؟

 :شونه باال انداختم و گفتم

عتمادتر از راننده ي غريبه ي آژانسه... متوجه شده بودن که چاره اي بهشون گفتم که مسلما دوست رضا قابل ا

 ! نداشتم... نه! دعوا نکردن... ولي کلي به نفعم شد

ي ها خريد کرد. من فقط  اون شب چند ساعت دنبال آوا از اين مغازه به اون مغازه رفتم. آوا تا مي تونست از حراج 

)) خوبه (( )) بد نيست (( )) مشکيش خوشگل تره(( مي گفتم. اون روز  دنبالش راه مي رفتم و جمله هاي کوتاهي مثل

ط اين که مغازه ها شلوغ نباشه. حراج  حوصله ي خريد کردن و نداشتم. از خريد کردن خوشم مي اومد ولي به رسر

ن نبود. اکت  پالتوه ي همه رو به خيابونا کشونده بود و توي مغازه ها جاي سوزن انداختر
ا فقط براي جنس هاي زمستوين

ي اين که خوش به حال آوا شده بود که سايزش  40يا  36ساير 
بود! من بدبختم که سايزم  36به باال مونده بود... يعتن

م نمي اومد 38 ي گتر  .بود هيج 

ي سفيد سايز 
گتر اورد و توي دستم گذاشت. قبل از اين که   38يه مغازه ي به نسبت خلوت گتر اورديم و آوا يه باروين

ن و فرز بود. خودم بف ي خودم خنديدم... هرچه قدر من ماست بودم آوا تتر ي شده ديدم توي اتاق پروم. به گيج  همم ج 

ي رو پوشيدم و در اتاق و باز کردم تا نظر آوا رو بدونم. قبل از اين که آوا دهنش و باز کنه فروشنده که يه پش 
باروين

وع به تعريف کردن از جنسش جوون بود من و ديد. نگاهي به ابروهاي برداشته ش کردم.  ي گفتم. پش رسر
.. زيرلب ايسر

ن طور  و اين که چه قدر به من مي ياد کرد... آوا برگشت و چپ چپ به فروشنده نگاه کرد... ولي انگار نه انگار! همتر

 :داشت حرف مي زد

ي حالت عروسکي داره و کامال مناسب اندام شماست که کمر باريکي داريد  ...
ن يه دونه هم خانوم اين باروين . همتر

 !مونده... اينم به خاطر سايز خاصشه که مونده

 سايزي که تموم مي شه 
ن ن طور  38حاال خوبه هميشه اولتر ِا ! سعي کردم خنده م و جمع و جور کنم. فروشنده همتر

 :داشت حرف مي زد

ن که اندام ي هستر  . ...مخصوص خانوم هايي

 :وسط حرفش پريدم و گفتم

 .؟ من مثال توي اتاق پروم... آخرين آدمي که نظرش توي اين مغازه برام مهمه شماييدآقا مي شه تمومش کنيد 

 :تو دلم گفتم

 !ولش کنم تا شب در مورد اندامم!!!! مي خواد حرف بزنه! پررو

ي توي رسم گفت  :يه صدايي

ي توي صورتشون مي خندي پررو مي شن ديگه
 !وقتر

ي مي کرد
ن
 :فروشنده دوباره داشت پر حرف

ي نمي زنم... من به خاطر اين که به انتخاب بهتر شما کمک کنم اينجامباشه... 
ن
 !من ديگه حرف
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 :زيرلب گفتم

 !خب حرف نزن ديگه

 :بدون توجه به جمالت پش رو به آوا کردم و گفتم

 نظرت چيه؟

 :آوا گفت

 !بدک نيست

ي کردم... بدک نيست؟ خوشگله که
 !نگاهي به باروين

وع کرد  :فروشنده دوباره رسر

ن يکيش مونده... اين و هيچ جاي تهران نمي تونيد زير صد تومن پيداش کنيد. اينجا  خانوم اين جنس ترکه! فقط همتر

 و پنجاه تومن گرون تر مي ده... به خاطر اين که تک سايز شده 
ن ي تنديسمون داره همتر

 
ي مارکه ) ... (... نمايندگ

 
نمايندگ

ن   . ...قيمتش و اورديم پايتر

ي به پش گف
ر
 :تمبا بداخالف

 !آقا شما که هنوز داريد صحبت مي کنيد

 :آوا از لحن بد من به خنده افتاد. پش ابروهاي باريک و برداشته ش که حالم و بهم مي زد و باال انداخت و گفت

ي هستيد  !خانوم شما چه قدر عصت 

 :من که لحظه به لحظه بداخالق تر مي شدم گفتم

 ين نگاه شما معذب مي شم... مي شه ما رو تنها بذاريد؟آقا شما چه قدر حرف مي زنيد! من اصال زير ا

ن انداخت و گفت  :فروشنده رسش و پايتر

 ...باشه من ديگه حرف نمي زنم... فقط مي خواستم

 :بلند گفتم

 !خب حرف نزنيد ديگه

 :آوا آهسته خنديد و گفت

 !ول کن بابا

ون اومدم و از آوا پرسيدمچشم غره اي به پش رفتم. در اتاق پرو و بستم و پالتوي خودم و پو   :شيدم. از اتاق پرو بتر

 چطور بود؟

 :آوا به سمت صندوق رفت و گفت
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 ...بد نبود... ولي کمرش خوب واي نمي ايستاد

 :به فروشنده اي که پشت صندوق ايستاده بود گفت

 ...آقا دکمه هاشم که شل بود

 :فروشنده گفت

با اين مانتوها برخورد مي کنند که ما شب ها مي شينيم اينجا نخ  خانوم تقصتر ما نيست... اين خانوما اين قدر خشن

يم دکمه مي دوزيم  .سوزن دستمون مي گتر

 :آوا گفت

مش؟  حاال چند مي ديد که بت 

 :فروشنده رس تکون داد و گفت

 .خانوم باور کنيد قيمت ها مقطوعه

ن نمي اورد و آوا توي رس مال مي زدحدود يه رب  ع ايستادم و به فروشنده و آوا زل زدم. فروشنده قيمت و پاي  !تر

 .مدلش که قديمي شده _

 .زود کثيف مي شه _

 .دکمه هاش لقه و به فردا نرسيده همه ش مي ريزه _

 .کمرش بد واي مي ايسته _

ي بعد استفاده کنيم _ يمش خشک شويي  .از اينجا اول بايد مستقيم بت 

ي پيش رفت که واقعا از خريدنش پشيمون شدم ي نگاهي به در و ديوار آوا تا جايي
 
ي حوصلک . چشمم و چرخوندم و با ي 

مغازه کردم. چشمم به فروشنده ي ديگه که ابروهاي باريک داشت افتاد. اونم با من چشم تو چشم شد. دستش و 

روي سينه ش گذاشت و تعظيم کرد. خنده م گرفت و رسم و چرخوندم... خب تقصتر خودش بود که اين قدر پرحرف 

 !بود

ون گذاشتيم آوا گفتباالخر  ون اومديم. تا پامونو از مغازه بتر  :ه آوا يه تخفيف اساسي از فروشنده گرفت و از مغازه بتر

! اگه سي و شيش و داشت عمرا مي ذاشتم به تو برسه ي قشنگيه خدا وکيلي
 .عجب باروين

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

؟ من داشتم پشيمون  ي
ي بود توي مغازه مي گفتر  .مي شدمپس اينا ج 

 :آوا خنديد و گفت

م  .ترالن! ساده نباش... براي اين گفتم که ازشون تحفيف بگتر
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چند بار پشت رس هم پلک زدم... احساس حماقت مي کردم... من اصال از اين کارها بلد نبودم. انگار بابام راست مي 

 .گفت! من اصال سياست نداشتم

 به يکي از مغا
ن زه ها رفتيم. اونجا هم يه رسي مشکل ديگه پيدا کردم. فاق شلوار کوتاه بعد از اون براي خريد شلوار جتر

بود و دکمه ش بسته نمي شد. سايز بزرگ ترشم برام زيادي بزرگ مي شد. يه رسي هم با فروشنده ي اونجا دعوا کردم 

ن دکمه ي شلوار شخصا اقدام کنه  .که ارصار داشت مشکل از منه و مي خواست براي بستر

ون اومديم. من هنوز داشتم حرص مي خوردم. آوا که از خنده روده بر شده بود اشک هاش و  دست خالي از  مغازه بتر

ي کردم و گفتم
ن
 :پاک کرد. صورتش قرمز شده بود. من پوف

 !به خدا مي خواستم با پشت دست بزنم تو دهنش

 :آوا خنده کنان گفت

ي پيش خودش فکر کرده بود؟  آخه ج 

ي گفتم
ر
 :با بداخالف

ي مي د  !ونمج 

ن رفتيم. اول آوا رو خونه ي رضا رسوندم و براي ناهار روز بعد به خونه ي  بعد از کمي گشت و گذار به سمت ماشتر

م به سمت  خودمون دعوتش کردم. بعد از اون با ذوق و شوق فراوان بابت اين که ماشينم و روز بعد تحويل مي گتر

 .خونه ي خودمون روندم

ن و  يه گوشه پارک کردم و صت  کردم که اول همسايه مون ماشينش و از توي پارکينگ  به کوچه مون که رسيدم ماشتر

ون بياره. خميازه کشيدم و نگاهي به ساعت کردم... نه شده بود... واي نه! دوباره بايد نصيحت هاي بابا در مورد  بتر

 کرده توي اجتماع و مي شنيدم... هر وقت بعد از تاريک شدن هوا خونه مي 
ن ين گرگ هاي کمتر  اومدم بابام مبحث شتر

ن و به سمت پارکينگ هدايت کردم...  گرگ هاي جامعه رو پيش مي کشيد. همون طور که زيرلب غرغر مي کردم ماشتر

 .خودم و براي شنيدن نقل قول هاي بابا از هزاران پرونده ي مختلف آماده کردم

****** 

 

تعارف مي کرد و مي گفت نه! شما مهمونيد... منم روي آوا ارصار داشت که ظرف هاي ناهار و خودش بشوره. مامانم 

ون هم بدم مي اومد... کال  ي نگاهشون مي کردم... از کار خونه بدم مي اومد... از کار بتر
ي تفاوير صندلي نشسته بودم و با ي 

 !از کار کردن بدم مي اومد

خونه مامانم باالخره تونست آوا رو منرصف کنه و خودش دست به کار شد. من و آوا  ن روي صندلي هاي توي آشت 

نشستيم. مامانم بهم اشاره کرد که چاي دم کنم. از جا بلند شدم و قوري رو برداشتم. يه قاشق چاي توش ريختم و زير 

ي گرفتم تا آب جوش توش بريزم. مامانم پرسيد  :شتر کتر

 خب آوا جون! ايشاال کارهاتون و براي عروسي کرديد؟

 :آوا گفت
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 !بله تا حدودي

 :مانم گفتما

 بايد سخت باشه دست تنها! خانواده ي آقاي دکتر تهران نيستند... نه؟

 :تو دلم گفتم

؟ آهان! رضا رو مي گه... اون که هنوز دانشجو ِا بابا
 !آقاي دکتر

 :آوا گفت

ي دانشگاه قبول شد اومد تهران. االن چند سالي هست که تنها 
ي مي کنند. رضا وقتر

 
ي مي مامان و باباش اصفهان زندگ

 
زندگ

 .کنه

 :مامان پرسيد

يد يا تهران؟  عروسي رو اصفهان مي گتر

 :آوا لبخند زد و گفت

 .هنوز داريم در موردش حرف مي زنيم

 :خنديدم و تو دلم گفتم

 صحبت؟ منظور همون دعواهاي تاريخيشونه؟

ي و بستم. آوا رسي    ع بلن ن ريخت. از جا پريدم. رسي    ع شتر کتر ن موقع آب جوش روي زمتر د شد و قوري رو از در همتر

 :دستم گرفت و گفت

ون ديگه  !خب اين جوري که تو کجش کردي چاي از لوله ش مي ريزه بتر

 :مامانم که داشت حرص مي خورد گفت

؟ ي
ي دم کتن

ي تو چاي هم نمي توين
 يعتن

 :خنده کنان گفتم

ي بلد نباشم چاي دم کرد ي هرج   .ن که بلدمچرا شلوغش مي کنيد؟ خب حواسم به حرفاتون پرت شد... خدايي

 :آوا زيرلب گفت

ي که هر دفعه مي ذاري جلوم مشخصه چه قدر بلدي
 

 !از اون چاي هاي کمرنک

ي گذاشت ي از بازوش گرفتم. آوا قوري رو روي کتر
 .نيشگوين

ن آرايشم نشستم. آوا که داشت با  پنج دقيقه ي بعد به اتاق من رفتيم. آوا روي تخت دراز کشيد و من روي صندلي متر

 :ر مي رفت گفتناخوناش و 

 !امروز رفتم ديدن رضا
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 :گفتم

ن جديدي نيست! هر روز مي ري ديگه! خوب چشم مامان باباها رو دور ديديد. اين مامان ايناي تو نمي خوان از  چتر

 مسافرت برگردن؟

 :آوا چپ چپ نگاهم کرد و گفت

 .بذار حرف بزنم! وسط حرفم نت  

 :رس تکون دادم. آوا آهي کشيد و گفت

ي من خيلي تند رفتم؟ از ديشب تا حاال يه کم عذاب وجدان گرفتم. با اين که اصال از رادمان خوشم نمي   تو فکر مي 
کتن

ي افشده ست. رضا مي گه  ياد ولي دلم براش مي سوزه. خانواده شون کامال از هم پاشيده ست. خودش هم يه جورايي

ي نداره که باهاش صميمي باشه. فکر مي کنم يه کم بدجنسي 
ي هيچ دوستر

ن
 کردم که نذاشتم با رضا راحت باشه... از طرف

 .نگرانم

 :با دلخوري به آوا نگاه کردم و گفتم

... انتظار داري چطور راهنماييت کنم؟ ي
 
 تو که ماجرا رو به من نمي گ

ن انداخت و گفت  :آوا دست هاش و پايتر

ي 
ي مي گفتم... اگه بهت بگم ديگه نمي توين

ي  اگه يه درصد فکر مي کردم درک مي کتن
 .نگاهت و به رضا عوض کتن

 :ابرو باال انداختم و گفتم

ي رضا اهل دوست دختر بازي هم نبود
ي کار مي کردن؟ تو که مي گفتر  .مگه ج 

 :آوا گفت

 .اگه بابات بفهمه... ازم نااميد مي شه... آخه هميشه اميد داره که من تو رو عاقل کنم

 :پوزخندي زدم و گفتم

 .... فهميده تو از اين عرضه ها ندارينه بابا! خيلي وقته نااميد شده

 :آوا بالش و از زير رسش برداشت و به سمتم پرت کرد. بالش و توي هوا گرفتم و خنده کنان گفتم

 !خب راست مي گم ديگه

 :آوا با عصبانيت گفت

. بابا سه ماه ديگه عروسيمه. تازه دارم به ا ي
ين نتيجه مي رسم من دارم درد و دل مي کنم توي نامرد داري مسخره مي کتن

ي  که چه قدر با احساس جلو رفتم... تازه دارم مي فهمم اصال پشت تصميم هام منطق نبوده. رضا خانواده ي خوي 

داره... خوش اخالقه... صادق و روراسته... وضع ماليش خوبه... تحصيالتش خوبه... باهوشه... قيافه ش خوبه... 

ي براي درس خوندن اومد تهران... به
عنوان يه پش هجده نوزده ساله خيلي خودش و گم کرد... ديگه خانواده  ولي وقتر

ن و اينا. خودش مي گه هيچ وقت  ي رفتر
باالي رسش نبودن و نمي دونم... شايد دوست هاي ناباب کشوندنش سمت پارير

 نداشته... منم باور مي کنم. مي دونم که راست مي گه ولي از طرف ديگه به اين موضوع فکر 
مي کنم که  دوست دختر
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اگه قبل از ازدواج نتونسته خودش و جمع و جور کنه هيچ دليلي نداره که بعد از ازدواجم آدم بشه... اونم توي ايران 

 که خيلي 
ن ي نکردن و ... تازه موضوع خانواده ش هم هستر

که خيلي از مردها تازه بعد از ازدواج يادشون مي افته جووين

موضوع فکر مي کنم که ازدواج کردن با پزشکي که بايد چند شب توي هفته کشيک  اذيت مي کنند... تازه دارم به اين

 ...باشه خيلي سخته... اين فکرم مثل خوره افتاده به جونم که يه وقت نکنه رضا همه ي ماجرا رو بهم نگفته باشه

 :آوا آهي کشيد و حرفش و قطع کرد. رستکون دادم و گفتم

ي از 
ي مثل رضا که هفت سال  آره... مي دونم... ممکنه بعضن مردها بعد از ازدواج يه رسي کارها رو بکنند ولي نه مردهايي

ي  ي هستنش که توي خانواده هاي متعصت  ي کردند. اون مال کسايي
 
ي توي يه شهر ديگه و دور از خانواده هاشون زندگ تنهايي

اين اجبار برداشته مي شه خيلي بزرگ شدن و پشت خودداري هاشون اعتقاد نبوده... اجبار بوده. بعد از ازدواج که 

 .کارها مي کنند. تو از اين لحاظ نگران رضا نباش

 :تو دلم گفتم

 !ظاهرا هر غلطي مي خواسته توي دوران قبل از ازدواج کرده

 :ادامه دادم

ي هاتو درک مي کنم... ولي بد موقعي به شک افتادي
 .نگراين

 :آوا پوزخندي زد و گفت

و کله ش پيدا شده. رضا قسم خورده بود ديگه باهاش نمي گرده ولي ديروز توي خونه براي اين که رادمان بدموقع رس 

 .ش جوري رادمان و نگاه مي کرد انگار داره برادر کوچيکه شو نگاه مي کنه

 :پرسيدم

 برادر کوچيکه؟ مگه چند سالشه؟

ن انداختم. گفتم  :آوا اون قدر بد نگاهم کرد که رسم و پايتر

ي خوشم نمي ياد... مرد بايد تو تو مغزت گتر دادي 
 
به اين که من به اين يارو نظر دارم. من از مردهاي چشم رنک

 !چشمش سياه باشه... تازه! مرد خوشگل مال ديگرونه

 :آوا خنديد و گفت

... بنده ي خدا ژنش  ي
ي تحمل کتن

پس دردت اينه که شوهر زشت مي خواي! حاال ريخت شوهرت و شايد يه جوري بتوين

؟به بچه هاتم  ي
ي کار کتن  مي رسه. بچه هاتو مي خواي ج 

ي و خنده آوا رفت. برام عجيب بود که آخرش هم ماجراي رضا رو بهم نگفت. به نظرم موضوع 
بعد از دو ساعت شوجن

ي بود که آوا خجالت مي کشيد مطرحش کنه. تصميم گرفتم آوا رو بيشتر از اين اذيت  ن  چتر
مهمي نمي اومد و بيشتر

سمنکنم و ديگه در اين م ي نت  ن  .ورد ازش چتر

 شده بود و همون طور که تخمه مي خورد به تلويزيون زل 
ن ن روي مبل نيم ختر ون اومدم. معتر عرص بود که از اتاقم بتر

زده بود. چشماش گشاد شده بود و هر لحظه به حالت ايستاده نزديک تر مي شد... داشت فوتبال نگاه مي کرد. 

ل و از روي  مبل برداشتم. به صفحه ي تلويزيون نگاه کردم. فوتباليست توپ و شوت آهسته وارد هال شدم. کنتر
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ن با ناباوري به صفحه ي خاموش تلويزيون نگاه  ن از جا پريد... دکمه رو زدم و تلويزيون و خاموش کردم. معتر کرد... معتر

ل و روي مبل انداختم و با خ ي شد... با خشم به سمت من برگشت. کنتر ونشدي به سمت کرد... تازه فهميد که ج 

ن داد زد خونه رفتم. معتر ن  :آشت 

؟ ي
 کجا؟ داري مي ري پشت مامان قايم بسر

ن کردم و گفتم خونه بابا رو ديدم که داشت براي خودش چاي مي ريخت. با خونشدي رو به معتر ن  :توي آشت 

 .مامانو پيدا نکردم... اومد پشت بابا قايم شم

ن گفت  :بابام آهسته خنديد. معتر

؟ اين کار مسخره ي ي ج 
 ت يعتن

 :گفتم

 .صبح داشتم رسيال دانلود مي کردم قطعش کردي. يادت رفته؟ نود و هفت درصد دانلود شده بود

ل و برداشت و تلويزيون و روشن کرد و گفت ن کنتر  :معتر

ي ها خيلي پررو شدي
 
 .بذار فوتبال تموم شه بهت مي گم! نشونت مي دم! تازگ

ون اومدم و   خونه بتر ن  :گفتمدنبال بابا از آشت 

ن هم تازه نيست  !نه همچتر

 :بابا چپ چپ نگاهم کرد و گفت

 !بسه

ن چشم غره اي بهم رفت و با اعصاب خوردي دوباره به تلويزيون زل زد. بابا روزنامه رو برداشت و صفحه ي  معتر

ي کردم و تو دلم گفتم
ن
 :حوادث و باز کرد. پوف

ي ا
ن
هاي اين طوريه! انگار رسکار به اندازه ي کاف ها نمي بينهعاشق خت  ن  !ز اين چتر

ي کرد و گفت  :بابام با ديدن تيتر درشت صفحه ي حوادث نچ نج 

ي مواد مخدر وارد مي کنند ن با چه روش هايي  .ترالن بيا اين و بخون! ببتر

ي گفتم
 
ي حوصلک  :با ي 

ي من و به جاي قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب با صفحه حوادث روزنامه
 
ي خيال! از بچک بزرگ  بابا تو رو خدا ي 

 .کرديد

ي نداشتم
ر
ي صفحه ي حوادث روزنامه رو مي خوندم. ديگه براي خوندنش اشتياف

 
 .يادم اومد که از سن ده يازده سالک

گاه اورده بودش يه دوري بزنم. طبق معمول همون  ن از تعمتر ن عزيزم که تازه از معتر ون برم و با ماشتر تصميم گرفتم بتر

ي رس    .کردم و از خونه خارج شدمپالتوي مشکي رو پوشيدم و شال آي 
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ون اوردمش. با رسعت کمي به راه افتادم... دوست  ي به فرمون ماشينم کشيدم و از پارکينگ بتر
با ذوق و شوق دستر

ن بابا خالص شدم م... آخيش! از رسر ماشتر  !داشتم از صداي موتور ماشينم لذت بت 

ي مي کردم 
 
و براي خودم شعر مي خوندم آينه رو تنظيم توي خيابون اصلي پيچيدم. همون طور که داشتم رانندگ

ي کار مي کرد؟  کردم.يه دفعه چشمم به يه مزداي سفيد افتاد. قلبم توي سينه فرو ريخت. اينجا ج 

خواستم پام و روي گاز بذارم و ناپديد بشم ولي بعد پشيمون شدم. نمي خواستم دوباره ماجراي ديشب پيش بياد. 

ن جمع دوباره از توي آينه به پشت رسم  ي بود؟ بعله! خودش بود! کاپوت ماشتر  ديشت 
ن ي همون ماشتر

نگاه کردم. يعتن

ه  .شده بود و چراغاش شکسته بود... قلبم تند تند مي زد... حتما اومده بود حالم و بگتر

ن و يه گوشه پارک کردم... تو دلم گفتم  :ماشتر

ن جا وسط خيابون که شلوغ پلوغه با هم برخورد کنيم... اگه  دوباره کورس بذاريم ممکنه يه بالي ديگه رسش بذار همتر

 .بياد... ظاهرا خونه مون هم ياد گرفته... ممکنه برام رسر شه

ون اوردم و توي جيبم گذاشتم. مزداي سفيد پشت  ي بتر قفل فرمون و دم دستم گذاشتم. از توي کيفم يه چاقوي جيت 

ن پياد ه شد. موهاي مش کرده ي فرق کجش و شناختم. يه شال ماشينم پارک کرد. از توي آينه ديدم که راننده از ماشتر

 مشکي 
ن ي پوشيده بود که بيشتر شبيه به کت بود. شلوار جتر

 
قهوه اي روشن رس کرده بود. پالتوي قهوه اي کوتاه و تنک

ي مشکي پاش بود. با دست به شيشه ي ماشينم زد. چشمم به 
ي پوشيده بود و کفش هاي پاشنه ده سانتر

 
لوله تفنک

... صورتش ا ي
 
ن رنک ي عمل کرده، گونه هاي کاشته شده، ابرو هاي تاتو شده، لتن

فتاد... يا خدا! لب هاي پروتز کرده، بيتن

ي از توي صورتش مال خودش بود و خدا مي دونه  !ج 

ن و باز کردم و پياده شدم. دختر خنديد و گفت  :در ماشتر

! دوباره ديدمت ي
ر
... چه اتفاف ي  !به به! راننده ي حرفه اي ديشت 

ي داشت نگ اهي به ماشينش کردم... اوه اوه! درب و داغون شده بود. بايد خسارت سمند رو هم مي داد... پس براي ج 

 مي خنديد؟

 .دقيق تر نگاهش کردم... نه! انگار اصال ناراحت نبود

 :دستش و جلو اورد و با لبخند دوستانه اي گفت

 !اسم من سايه ست

 

 

============ 

 

 

. دوباره نگاهم روي ماشينش رس خورد. مي دونستم هيچ آدم عاقلي با کسي که باعث تصادف نگاهي به دستش کردم.. 

کردنش شده دست نمي ده و بهش لبخند نمي زنه. دوباره نگاهي به دست سايه کردم... نه! يه کاسه اي زير نيم کاسه 
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ي ح ي اختيار دور چاقوي جيت  لقه کردم... آرزو کردم که اي کاش بود. دستم و توي جيب پالتوم کردم... دست راستم و ي 

ن مونده بودم  .توي ماشتر

 اورد ولي هنوز داشت لبخند مي زد. ابرو باال انداخت و گفت
ن  :سايه دستش و پايتر

ي 
 . ...بهت نمي ياد کم رو باسر

ي نسبت بهش نداشتم. نکنه لبخندهاش نشون دهنده ي آرامش  شونه باال انداختم... بايد زودتر مي رفتم... حس خوي 

ي اون تصادف بودم. سايه هم 
ي بهم بده... من باعث و باين قبل از توفان باشه؟ شايد مي خواست يه گوشمالي حساي 

ي وايستاده  ن خودش هم هرگز مثل روز اول نمي شد. پس براي ج  مقرص بود... خسارت سمند رو بايد مي داد... ماشتر

 بود و با اون لبخند مسخره نگاهم مي کرد؟

 :سايه گفت

ي شاپ ؟ مي ياي
ن
ي مثل کاف  بريم يه جايي

 :نگاهي به رستاپاش کردم و گفتم

ي خوشم مي ياد بيشتر باهات آشنا شم؟
ي باعث شده فکر کتن  ج 

ي زد و گفت  :سايه لبخند کج 

 .من نمي خوام بيشتر باهات آشنا شم... برات يه پيشنهاد دارم

 :بدون ذره اي کنجکاوي گفتم

 !خب... مي شنوم

... از لبخندهاش خوشم نمي اومد. انگار فقط دو طرف لباش و کش مي داد... پشت سايه لبخند ديگه اي زد 

ن مسئله باعث مي شد به اين موضوع فکر کنم که مي خواد در يه فرصت مناسب...  لبخندهاش هيچ روجي نبود... همتر

ه ي حالم و بگتر  .شايد توي يه خيابون خلوت تر... حساي 

 :سايه گفت

 .اينجا که نمي شه

 :به سمت عقب برداشتم و گفتميه گام 

ي  .داري وقتم و مي گتر

 :او يه قدم به سمتم برداشت و گفت

ن   !چرا نمي خواي به حرفام گوش بدي؟ ببتر

 :با دست چپش به ماشينش اشاره کرد و گفت

ماشينم و داغون کردي... باعث شدي وسط خيابون کلي از راننده ي سمند فحش بخورم... بايد خسارتم بدم. خودتم 

ي که تو باعث شدي تصادف کنممي 
 . ... دوين
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 :وسط حرفش پريدم و گفتم

 .برو شکايت کن... برو ثابت کن که تقصتر من بوده

م داشت رسريز مي شد. اين آدم عجيب و غريب از کجا پيداش شده بود؟... دوباره داشت لبخند مي  ديگه کاسه ي صت 

 :زد... گفت

ي شکايت کردن و اينا بودم اينجا نمي   اومدم... خواستم بگم يه پيشنهاد مهم دارم که در عوضش دارم از همه ي اگه ي 

اين مسائل مي گذرم... نمي خواي بشنويش؟ باور کن شانس اوردي که به تور من خوردي. نه تنها شاکي نشدم و دنبال 

 .انتقام نيومدم، بلکه اومدم بهت پيشنهاد کار بدم

 :اخم کردم و گفتم

 کار؟

 :متر کرد و گفتفاصله ش و باهام ک

کمتر کسي و ديدم که عکس العمل هاش به اندازه ي تو رسي    ع باشه. رانندگيت حرف نداره... از ديشب تا حاال دارم 

ي کنه. واقعا تحت تاثتر قرار گرفتم
 
ي رو نديده بودم که بتونه مثل تو رانندگ  .پيش خودم تحسينت مي کنم. تا حاال دختر

 :کوتاه گفتم

 .مرسي 

مقابل او حالت دفاعي داشتم. ازش خوشم نمي اومد و حرفاش به نظرم بودار بود. اگه يه آدم عاقل و  ناخودآگاه در 

طبيعي جاي او بود پوستم و مي کند نه اين که ازم تعريف کنه. نياز به هوش زيادي نداشت که تشخيص بدم يه جاي 

ن که خونه مون و پيدا کرده بود و دنبالم اومده بود  نشون مي داد که خودم و توي دردرس انداختم.  کار مي لنگه. همتر

ي شاپ برم. 
ن
اضطراب پيدا کردم... حاال بايد چطوري مي پيچوندمش؟ مسلما راه درست اين نبود که باهاش به کاف

ي که از پياده رو رد مي شدند بهم احساس امنيت 
ي خيابون و جمعيتر

ن
ين نقطه بود. شلوع همون اونجا وسط خيابون بهتر

 .مي دادند

ه ي در گذاشتم و گفتمسعي  ي حوصله نشون بدم. دستم و روي دستگتر  : کردم خودم و ي 

 .من کلي کار براي انجام دادن دارم... اگه حرف خاصي نداري برم

ي آزاردهنده اي گفت  :سايه با خوش رويي

 مي تونم توي ماشينت بشينم و باهات صحبت کنم؟

 :خيلي رک گفتم

 !نه

 :و تنگ کرد و گفتلبخند سايه محو شد. کمي چشماش 

 .پيشنهادي که مي خوام بهت بدم اول از همه به نفع خودته

 :رس تکون دادم و گفتم
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 .پس زودتر بگو و بعد برو

 :شونه باال انداخت و گفت

ي 
ي باسر

 . ...فکر مي کنم بايد آدم بدبيتن

 :وسط حرفش پريدم و گفتم

ي 
 . ...نذار بگم فکر مي کنم از کدوم قماسر

 :نده زد و گفتبا صداي بلند زير خ

! خوشم اومد ي
 .پس رکم هستر

ن و باز کردم و گفتم  :در ماشتر

 !ولي من اصال خوشم نيومد... خداحافظ

 :سايه با صداي بلندي گفت

ن رانندگيه. نظرت  ي توش داري... مربوط به همتر مي خوام بهت کار پيشنهاد کنم... يه کاري که خيلي استعداد خوي 

 چيه؟

ي اختيار متوقف شدم... او  ي که توي ذهنم اومد بابام بود... امکان نداشت که موافقت کنه. سايه از مکث ي  ن ن چتر لتر

 :چند ثانيه ايم استفاده کرد و ادامه داد

ي تو رو 
رئيسم يه راننده ي خوب مي خواد... زياد وقت ندارم که کسي و پيدا کنم که بتونه نظرش و جلب کنه... وقتر

ي و گا
ي که به درد رئيسم مي خورهديدم که اون طوري سبقت مي گرفتر

ي هستر
 .ز مي دادي فهميدم هموين

ي 
به عنوان يه دختر بيست و دو ساله ي تحصيل کرده خيلي رسي    ع متوجه شدم که اين کار نمي تونه کار خوب و درستر

ن رو به سايه کردم و گفتم  :باشه. براي همتر

ي کاره ست؟  رئيست ج 

 :سايه که فکر کرده بود کنجکاو شدم گفت

ي شاپ تا بفهمي اين و د
ن
 .يگه بايد بياي کاف

 :پوزخندي زدم و گفتم

کته... اين که داري اين  ي مدير فالن جاست... يا رئيس فالن رسر
اگه فهميدنش خالي از اشکال نبود خيلي راحت مي گفتر

ي 
ي نشون مي ده که داري از چه تيپ آدمي صحبت مي کتن

 .طوري منو مي پيچوين

 :سايه مسخره م کرد و گفت

؟چه تيپ آ  دمي

 :گفتم
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 !به احتمال خيلي زياد خالف کار

 :سايه خنديد و گفت

کت داروسازي داره. خيالت راحت شد؟ ! رئيسم يه رسر ن  اوه! چه بدبتر

 :ابرو باال انداختم و گفتم

کت؟  کدوم رسر

 :او گفت

 !ايران هورمون

 :رس تکون دادم و گفتم

ي به يه راننده ي دختر داره؟ او  کت معتت  چه احتياج   نم راننده اي که گواهينامه نداره؟رئيس يه رسر

 :سايه گفت

 .پس گواهينامه م نداري... بايد در موردش حرف بزنيم

 :خيلي رک گفتم

 ...من اصال از پيشنهادت خوشم نيومده

ي اختيار دستم و  ي و باز کردم و خواستم سوار شم که سايه با خشونت غتر منتظره اي در و محکم بست. ي 
در ماشتن

 :چاقو رو لمس کردم... او ديگه لبخند نمي زد. با عصبانيت گفت توي جيبم کردم و 

. مهلت خودم داره تموم مي شه...  ي
ي بهت مي گم! من دو روز بهت وقت مي دم که در موردش فکر بکتن ن ج  گوش کن ببتر

ي مثل تو منو توي دردرس بندازه. بهش فکر کن! فهميدي؟ دو روز ديگه مي يام رساغ ت. به خوشم نمي ياد بچه پررويي

ي 
 ويراژ دادن ها که مشخصه چه قدر ازش لذت مي بري مي توين

ن ي ديوونه وار و با همتر
 
ن رانندگ اين فکر کن که با همتر

ي 
 .ماهي چند ميليون درآمد داشته باسر

 :رس تکون دادم و گفتم

 .من اهل کار خالف نيستم

ي تر مي شد گفت
 :سايه که هر لحظه عصباين

 من گي گفتم خالفه؟

 :ال بردم و گفتمصدام و کمي با

ي که گواهينامه هم نداره نمي ده. فکر مي  ي من خرم؟ آدمي که خالف کار نباشه ماهي چند ميليون به دختر
تو فکر مي کتن

کت ايران هورمون باشه نيازي به آدمي با ريخت و قيافه ي تو نداره که  ي از پشت کوه اومدم؟ آخه کسي که رئيس رسر
کتن

 .براش دنبال راننده بگرده

 :ه هم صدايش و باال برد و گفتساي
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ن قشنگ  ي هات خوشم نمي ياد. دو روز ديگه مي يام رساغت. بشتر
. از اين بلبل زبوين ي

خيلي داري روت و زياد مي کتن

ي... اصال هم  فکرات و بکن... هفته اي يکي دوبار رئيسم و مي بري اين ور و اون ور در عوض ماهي چند ميليون مي گتر

ي در بياري... پشتت به کجا گرمه که نياز نيست که کسي با  ي پول خوي 
خت  بشه... هيچکس نمي فهمه... تو هم مي توين

؟ مگه چه قدر مي  ي
 آدم مي کشن؟ تو مگه کجا کار مي کتن

ي ملت براي دو قرون بيشتر
ي نه؟ مي دوين

 
اين قدر راحت مي گ

ي؟  گتر

 :پوزخندي زدم و گفتم

ين ش ن يه باباي پولدارهمن پشتم به يه باباي پولدار گرمه... بهتر  .غل دنيام داشتر

ن شده بودم او داره از کار خالف حرف مي زنه کمي ترسيده بودم.  ي کرد. کالفه شده بود... منم که ديگه مطمت 
ن
سايه پوف

سعي مي کردم به روي خودم نيارم... خيلي خوشحال بودم که ظاهرا در اين زمينه موفق بودم. زبونم که کال افسارش 

ناخود  ي اختيار براي خودش نطق مي کرد، به کمکم اومده بوددست ضمتر  .آگاهم بود و ي 

 :سايه گفت

ي از باباش پول 
. آدم وقتر ي

ي و حقوق خودت و داشتر
ي که اي کاش کار داشتر

مي دونم تا حاال شده پيش خودت آرزو کتن

ي مي گن بذاره روي چشمش... براي اين که مح ه مجبوره ازش اطاعتم بکنه... مجبوره هرج  تاجه ولي اگه روي پاي بگتر

 .خودش وايسته مي تونه هرکاي دوست داره بکنه. مطمئنم اين موضوع به فکر خودتم رسيده

ن و باز کردم و گفتم ه. در ماشتر  :اين فکر به ذهنم رسيده بود ولي لزومي نداشت که سايه هم در جريان قرار بگتر

 !ي کنم... خداحافظمن حرفم و زدم... عالقه اي ندارم که با کسي مثل تو همکار 

 :سايه گفت

ن بياي  .دو روز ديگه مي يام رساغت... به نفع خودته که از خر شيطون پايتر

 و روشن کردم. گازش و گرفتم و به راه افتادم... قلبم محکم توي سينه مي زد. يه 
ن بدون توجه به او در و بستم و ماشتر

وع ماجرا ست. ناخودآگاه  چشمم توي آينه دنبال مزداي سفيد مي گشت ولي انگار حسي بهم مي گفت که اين تازه رسر

ديگه تعقيبم نمي کرد. با اين حال خودم و مخصوصا استر ترافيک کردم. اين طوري احساس امنيت مي کردم. نفس 

ي کشيدم. يه بار ديگه حرف هاي سايه رو توي ذهنم دنبال هم رديف کردم... رئيس... مهلت... راننده... چند 
عميفر

 . .... دو روز ديگه... هيچکس هم نمي فهمهميليون.. 

ي بود و هر روز در مورد پرونده هاش 
ي داشتم که خودش قاصن چند سال بود که روزنامه ي حوادث مي خوندم... بابايي

ي 
ي بودم و چشم و گوش بسته نبودم... مي تونستم به راحتر

توي خونه صحبت مي کرد. خودم آدم عاقل و بالعن

کار خالف حرف مي زنه. اين موضوع مضطربم مي کرد... قرار بود دو روز ديگه رساغم بياد... تشخيص بدم که سايه از  

ي کار مي کردم؟ ي اگه مي گفتم نه ولم مي کرد و مي رفت؟ يا بدتر سه پيچ مي شد؟ بايد ج 
 يعتن

ي مي شه رگه 
هوسر ن کت ايران هورمون... مي دونستم با تتر ي افتادم که سايه گفته بود... رسر

ن
ي از حقيقت و ياد دروع هايي

ي به نظر نمي رسيد. دست کم در مورد مطرح کردن پيشنهادش با من 
توي دروغ تشخيص داد... سايه هم آدم باهوسر

ن داشت مي  ي توي زبون ريختر ي روي اعصابش و مهارت بيشتر ل بهتر ده بود. شايد اگه کنتر که هوش زيادي به کار نت 

ن قضيه رو طوري مطرح کنه که جذب ا حرفه اي گفته تونست همتر ين کار بشم... شايد ناخودآگاه يه دروغ کامال غتر

کت داروسازي! نکنه منظورش به مواد مخدر بود؟  بود... رسر
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 :ياد حرف چند ساعت پيش بابام افتادم

ي مواد مخدر وارد مي کنند ن با چه روش هايي  .ترالن بيا اين و بخون! ببتر

ي با 
 آدمي طرف شده بودم پيش خودش چه فکري مي کرد؟ عقل اگه مي فهميد من به خاطر کل کل و روکم کتن

ن همچتر

ي کنم مي ترسيدم... از 
ي که مي تونستم تک تکشون و پيش بيتن حکم مي کرد که ماجرا رو بهش بگم ولي از نصيحت هايي

ي نمي شد... شايد داشتم الکي شلوغش
مي  نگاه پر از رسزنش بابام... مي دونستم بايد موضوع رو بهش بگم... دلم راصن

کردم... شايد سايه با شنيدن جواب نه ديگه رساغم نمي اومد... احتياط حکم مي کرد که عاقالنه تر فکر کنم ولي ترس 

ي که بعد از مطرح کردن اين موضوع در انتظارم بود  ي بابام و محدوديت هايي
از رسزنش ، نصيحت ، نگاه هاي ناراصن

 !با آوا صحبت مي کردم... آره! اين بهتر بودروي تصميم هام اثر مي ذاشت... بهتر بود که اول 

دم... آرزو کردم  ن بار به دست هاي امن ترافيک ست  م... خودم و براي اولتر ي که داشتم و ناديده بگتر سعي کردم اضطراي 

 .زمان وايسته و هرگز دو روز ديگه فرا نرسه

 

============= 

 

 

ي تلفن پيچيد
 :صداي آوا توي گوسر

ي براي 
ي مي دونستم حتر

ي دوريم و تحمل بکتن
 .يه ساعت نمي توين

ي تکون مي دادم گفتم ي عصت 
ي اختيار با حالتر  :در حالي که پام و ي 

 .بايد باهات حرف بزنم... يه اتفاق خيلي بد افتاده

 :آوا هل کرد و گفت

 و بوق و اينا مي ياد
ن ؟ صداي ماشتر ي ي شده؟... االن کجايي  .ج 

ن و زدم کنار _  .توي خيابونم. ماشتر

 !نگو که تصادف کرديآوا : 

 و مي زنن اين ور و اون ور؟ _
ن  نه بابا! فکر کردي همه مثل خودتن؟ همه ش ماشتر

وع کردي؟  آوا: باز تو رسر

 !بگو گي رو االن ديدم _

 :آوا داد زد

 !رادمان

 .کرد  با عصبانيت رسم و توي دستم گرفتم... چطوري فکرش به اون رسيده بود؟ انگار مغزش فقط تو اين زمينه کار مي 
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 !آوا خودت و يه جا نشون بده... ديگه شورش و در اوردي... نه بابا _

؟  آوا : پس گي

ه ديروزيه که سوار مزدا بود _  .اون دختر

ي ديديش؟
ر
 آوا: اوه اوه اوه! آخه چه جوري پيدات کرد؟ پيدات کرد يا اتفاف

 .نمي دونم... آوا مي ترسم _

ي شده؟ دعوا شد؟  آوا: مگه ج 

 .اين حرفا... بايد ببينمت خيلي بدتر از  _

 .آوا: آخه االن رضا مي ياد خونمون

ه! تو و رضا يه روز نمي تونيد بدون هم باشيد؟ _
َ
 ا

 .آوا: خب شوهرمه! چشم مامان و بابام هم دور ديديم

ي کردم و گفتم
ن
 :آهسته خنديد. پوف

 .گي مي ياد؟ واقعا کارم واجبه

 آوا: حاال مگه رضا نامحرمه؟

 !نه محرمه _

ي اين قدر خصوصيه حرفات که رضا نبايد بفهمه؟آو 
 ا: يعتن

 .آخه دليلي نداره بفهمه _

ي که بينمون رد و بدل مي شه رو بهش مي گم  . ...آوا: من معموال حرف هايي

 :وسط حرفش پريدم و گفتم

 !تو خيلي لطف داري

ي به نظرم او عاقل تر و دودل بودم. دوست نداشتم رضا رو در جريان قرار بدم... خيلي باهاش جور نبودم. ا
ن
ز طرف

دار بشه؟ ولي نه! حس بدي داشتم... دوست نداشتم رضا پيش  ي داشت که او هم خت  ي تر از آوا بود. چه عيت 
منطفر

 .خودش فکر کنه که ماجرا رو بزرگ کردم

؟ خب از پشت تلفن بگو ي
 .آوا: زنده اي؟ چرا حرف نمي زين

 حاال نمي شه رضا نياد؟ _

 کنجکاو مي شهآوا: اگه بهش بگم ن
 .ياد که بيشتر
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ي کردم. حاال مگه رضا گي بود که بخواد پيش خودش فکر کنه من ترسو ام؟ حتما اونم تا حاال فهميده بود که من 
ن
پوف

ي کردنم به همه ثابت کرده بودم که چه تيپ آدمي هستم. 
 
ي نيستم... دست کم با رانندگ ي نباشم آدم ترسويي هرج 

 :آهسته گفتم

ي  خيلي خب! فقط...   .هيج 

 . ...آوا: خب بگو

ي به ذهنم نرسيد... مي يام االن اونجا _
ن وط بذارم چتر ط و رسر . خواستم رسر ي  .هيج 

ي از مزداي سفيد تصادف کرده با يه راننده ي  ي از توي آينه پشت رسم و نگاه کردم. خت 
تماس و قطع کردم. با بدبيتن

ي کشيدم. هنوز اضطراب داشتم و کف د
ي نبود. نفس راحتر

ن و روشن کردم و با رسعت عصباين ستم يخ کرده بود. ماشتر

کمي به سمت خونه ي آوا رفتم. مرتب از توي آينه پشت رسم و چک مي کردم. توهم اين و داشتم که سايه داره سايه 

به سايه م مي ياد! نمي دونم چرا اين قدر هل کرده بودم... از لحن عصبيش بيشتر ترسيده بودم يا از لبخندهاي 

کامال از ظاهر و لحن کالمش مي تونستم حدس بزنم که خيلي با يه آدم عادي فاصله داره. تا حاال توي مرموزش؟  

زندگيم با يه خالف کار رو به رو نشده بودم... همه ي حرف هاي بابام در مورد باندهاي مختلف توي ذهنم اومد... 

ها و زن ها... قاچاق اعضاي بدن... مور مور شدم. از ته  :دل گفتم قاچاق دختر

ي کردم. بچه بازي در اوردم و گرفتار شدم... قول مي دم ديگه از اين 
خدايا! خودت کمکم کن... ديشب عجب حماقتر

 .غلطا نکنم

ي گواهينامه م پانچ شد، شب خوابم 
ن باري که به خاطر يه حرکت نمايسر از اين قول ها به خدا زياد داده بودم! اولتر

د. تا صبح توي رختخواب با خد ي کنم. سه روز بعدش به نت 
 
ن آدم رانندگ ا حرف زدم و دويست بار قسم خوردم که عتر

خاطر رسعت دويست و ده کيلومتر در ساعت توي اتوبان گرفتنم و دوباره گواهينامه م پانچ شد.... دقيقا سه روز 

 !بعد

ي معدلم پونزده شد پيش خودم قسم خوردم که از ترم بعد به نيت
هفده به باال بخونم...  ترم اول دانشگاه هم وقتر

ي بود که دو  بگذريم که هر ترم بدتر از ترم قبل شد... از اين توبه ها زياد کرده بودم... زندگيم تکرار قسم خوردن هايي

 .روز بعد کامال فراموششون کرده بودم

ن و توي کوچه پارک کردم. چشمم به اسپورتيج قرمز رضا افتاد... زودتر از من رسيده بود. آهي   کشيدم. زنگ و ماشتر

ي هستم
 .زدم و سعي کردم خيلي خودم و مضطرب نشون ندم. خوشم نمي اومد که ديگرون فکر کنند آدم ضعيفن

خونه ي آوا طبقه ي دوم يه آپارتمان قديمي و سه طبقه بود. از پله ها باال رفتم و چشمم به آوا و رضا افتاد که براي 

 :خنديد و مثل هميشه بدون سالم کردن گفتاستقبال دم در اومده بودند. رضا با ديدنم 

 چه گندي زدي؟

 :چپ چپ به آوا نگاه کردم. آوا خنده کنان به رضا گفت

يم ي حالشو مي گتر  .اذيتش نکن... بذار برسه بعد حساي 

ن انداختم. گفتم  :بوتم و در اوردم و روي زمتر

ي حالم گرفته شده. نيازي نيست که تو خودت و توي زحمت 
ن
 .بندازيبه اندازه کاف
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آوا خنديد و از جلوي در کنار رفت. خونه ي سه خوابه با طرح و مدل قديمي داشتند. يکي از اتاق ها اتاق مهمان بود که 

هر وقت شب اونجا مي موندم روي تختش مي خوابيدم. توي هال يه دست کاناپه ي سفيد چرم بود. برعکس خونه ي 

ن فرش زيادي انداخته نشده بود، خونه ي آوا اينا پر از فرش هاي نفيس بود. وسايل خونه شون  ما که روي زمتر

جديدتر از خونه ي ما بود ولي طرح و نقشه ي خونه شون خيلي قديمي بود و در نگاه اول توي ذوق مي زد. بدترين 

ي توي هال باز مي شد... من هميشه با اين موضوع مشکل داشتم...  خصوصيت خونه شون اين بود که در دستشويي

ي يه پاسيو پر از مجبو   هال و پذيرايي
ن ي استفاده مي کردم. بتر ون برن بعد از دستشويي ر مي شدم صت  کنم همه از هال بتر

ي مبل و پنهان  ي بود که در اون لحظه رومبلي ها رنگ زيباي طاليي گل و گياه قرار داشت. يه دست مبل شيک توي پذيرايي

 .کرده بود

ي يه تيکه در مورد رادمان بندازم و روي مبل نشستم. آوا برام يه ليوان چاي ا
ورد. بدم نمي اومد محض خنده و شوجن

ي و مسخره بازي نبود
ي خيال شدم... اصال وقت شوجن  .اين دو نفر و به جون هم بندازم. بعد ي 

 :آوا رو به رضا کرد و گفت

ي شد؟ ديشب ترالن با يه مزدا کورس گذاشت و باعث شد طرف يه تصادف خفن بکنه که  توش مقرصم فهميدي ج 

 .هست... امروز يه دفعه اي يارو رو توي خيابون ديده

 :رضا با تعجب گفت

 !نه بابا

 :گفتم

ي خونه داري بلد نيستم
 
 .آره بابا!... آوا قندونت کو؟ بعد به من مي گ

 :آوا ابرو باال انداخت و گفت

ي 
! در حدش نيستر ه... خونه داري من و زير سوال نت  ن  .روي متر

وع به تعريف کردن و خنديد. راست مي   ن بود. يه جرعه از چاي خوردم و رسر گفت. قندون و يه ظرف پولکي روي متر

کردم... ماجرا رو کامل تعريف کردم. اصال به رضا نگاه نمي کردم. اميدوار بودم متوجه بشه که روي صحبتم با او 

ي اسم سايه رو بردم به وض
وح ديدم که رضا روي مبل جا به نيست و نبايد خودش و توي اين مساله قاطي بکنه. وقتر

ن با تعجب نگاهم مي کرد که معذبم مي کرد. ديگه نمي تونستم  جا شد... آوا روي حرفام تمرکز کرده بود ولي رضا همچتر

ي توجه باشم و نگاهش نکنم... هرچند لحظه يه بار نگاهش مي کردم... تغيتر حالت هاش برام سوال شده بود... اول  ي 

 .عي کرد خودش و جمع و جور کنه... آخرش به يه اخم عميق ختم شدتعجب کرد... بعد س

ي حرفام تموم شد آوا نگاهي به رضا کرد و گفت
 :وقتر

ي کار کنيم؟  حاال بايد ج 

س پيدا کرده بود. گفت  :انگار آوا هم مثل من ترسيده بود و استر

ي من مي گم
 

ي بک
. اگه نمي توين ي

 
 .به نظرم بايد به بابات بک

ي گفت
 :مبا ناراحتر



 

 
64 

وع مي 
م. دوباره رسر ي من يه روز پشت ماشينم نشينم مي متر

 بشينم... تو که مي دوين
ن به خدا مي ترسم نذاره پشت ماشتر

ي داري کجا 
... با مردم رفت و آمد کن... اينجا ايرانه! بايد بدوين ن ن روزنامه بخون... چهار جا برو... دنيا رو ببتر شه... بشتر

... هزار تا گرگ توي  ي
ي مي کتن

 
... زود گول مي خوري... پشت زندگ ي... کم سن و سالي

اين خيابونا هستش... تو دختر

ي ياد  ن ن آشت  ... شب قبل تاريک شدن هوا برگرد... به هرکسي اعتماد نکن... اين لباس و نپوش... بشتر ن ن نشتر ماشتر

... درس بخون... رسبه راه شو... خودت و با اين کارهات بدبخت نک ي ياد بگتر ... پذيرايي ي خيال آوا... حوصله بگتر ن... ي 

 .ندارم اين جمله ها رو براي بار هزار و دويستم بشنوم

 :برخالف انتظارم رضا طرفم و گرفت و گفت

ي 
 
ي بک ن  .به نظرم نبايد فعال به بابات چتر

 :با تعجب نگاهش کردم. رضا گفت

ه... ولي  ن کسي که قانون و زير پاش گذاشته تنها کاري که بابات مي تونه بکنه اينه که کار و از طريق قانون پيش بت   اولتر

ي اين قضيه اول از  ن ممکنه با پيگتر . براي همتر ي
ي و بعد بابات... تو گواهينامه نداري... اصال نبايد پشت رل مي شستر تويي

. اين طوري ممکنه اعتبار بابات هم زير سوال بره. پس فعال صت  کن ي
 .همه خودت گرفتار بسر

 :م گفتمبا اين که باهاش موافق بود

ي بسط بشينم توي خونه اين دو روز و؟
 گفت که فقط دو روز وقت دارم... يعتن

 :رضا شونه باال انداخت و گفت

ي گفته 
ن باش اونم وقتر ي تر شه... شايد بيشتر تهديد کنه. مطمت  شايد بعد دو روز با کينه و کدورت برگرده... شايد عصت 

ي 
 .دو روز مي دونسته که ممکنه تو خودتو قايم کتن

راست مي گفت... نظرم عوض شد... چه قدر خوب بود که رضا اونجا نشسته بود... اين آوا که انگار الل شده بود. 

 .هيچ نظري نداشت. فقط با حرکت رس حرف هاي رضا رو تاييد مي کرد

 :رضا ادامه داد

ي اينه... تو شماره ت و به من بده... شماره ي منم توي گوشيت سيو کن. 
... هر وقت کاري بايد بکتن ي نذار فکر کنه تنهايي

ن  احساس خطر کردي يا حس کردي که دنبالته بهم زنگ بزن... روي من به عنوان يه برادر حساب کن. مطمئنم با معتر

ي 
 .زياد راحت نيستر

ن آماده ست که برم خونه تا کله م و  ياد ماجراي دانلود کردن رسيال و خاموش کردن تلويزيون افتادم... مي دونستم معتر

 .بکنه

 :صادقانه گفتم

 .واقعا بهم اميد دادي رضا... دستت درد نکنه... آره فکر کنم اين طوري بهتر باشه

 :رضا رس تکون داد و گفت

ي مي گه... اون وقت شايد الزم باشه ماجرا رو با بابات در ميون بذاري  .بايد ببينيم بعد اين دو روز ج 
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اونجا نشستم و با همدلي و حرف هاي رضا و آوا انرژي گرفتم. بعد از  رسم و به نشونه ي تاييد تکون دادم. نيم ساعت

ه برم و بيشتر از اين مزاحم اونا نشم. آوا نگران بود و ارصار داشت که با رضا برم... مي ترسيد  اون احساس کردم که بهتر

ي رسم بياره. رضا خنده کنان گفت  :سايه باليي

ن ب ي توي ماشتر
اشه جاش امنه... هيچ خطري اون تو تهديدش نمي کنه. به محض اين که نگران ترالن نباش... تا وقتر

ي 
 .پياده شه بايد چهارچشمي مراقبش باسر

 :رو به آوا کردم و گفتم

ه تنها برم... نمي خوام اگه دنبالم باشه من و با کس ديگه اي ببينه. نمي خوام فکر کنه ترسيدم... دوست ندارم  بهتر

 .نقطه ضعف دستش بدم

 :دل نگرون بود. رضا دست شو دور شونه ش انداخت و گفتآوا هنوز 

ي نمي شه... نگران نباش ن  .چتر

د و گفت  :آوا دستم و فشر

ي کن... چشمات و خوب باز کن و حواست و جمع کن. باشه؟ بهت زنگ 
 
ن آدم رانندگ تو رو خدا عاقالنه رفتار کن... عتر

ن شم رسيدي خونه... اگه جواب ندي يه راست  .مي رم پيش بابات مي زنم که مطمت 

ي قضيه اين قدر جدي بود؟
 حرف هاي آوا بيشتر به جاي اين که دل گرمم کنه نگرانم کرد... يعتن

م از خونه خارج شدم. در حياط و باز کردم و با  ي کردم و در حالي که سعي مي کردم تپش قلبم و نديده بگتر
خداحافطن

نمي زد... چشمم به يه مزداي سفيد افتاد. جيغ کوتاهي ترس و وحشت دو طرف کوچه رو بررسي کردم... پرنده پر 

کشيدم و خودم و توي خونه پرت کردم. در و پشت رسم بستم و دستم و روي قلبم گذاشتم. چشمام و بستم و چند 

ي توي رسم گفت  :بار نفس عميق کشيدم. يه صدايي

ي بايد به اينجاهاش هم فکر مي کردي
ي پاتو روي گاز مي ذاشتر

 .حقته! وقتر

 :شمام و باز کردم... خودم و دعوا کردمچ

؟ مگه هر مزداي سفيدي مال سايه ست؟ ي ي ج 
 يعتن

تمام شجاعتم و جمع کردم. آهسته در و باز کردم. دستم مي لرزيد... نگاهي به کوچه انداختم... نه! مزدا تصادف 

ي کشيدم... از دست خودم حرص مي خوردم. چه قدر احمق شده بودم
 !نکرده بود. نفس راحتر

 .بدو بدو خودم و به ماشينم رسوندم

ن و روشن کردم و به راه افتادم... توي  ن نشستم و در و قفل کردم احساس امنيت کردم. ماشتر ن که توي ماشتر همتر

مستر مراقب بودم که کسي دنبالم مي ياد يا نه... هر وقت که چشمم به يه مزداي سفيد مي افتاد قلبم توي سينه فرو 

م قرار مي گرفت مي ريخت و حالم بد  ي مزداي سفيد توي شهر بود توي مستر  .مي شد... خدا رو شکر اون شبم هرج 

بان قلبم به حالت عادي  ن و توي پارکينگ پارک کردم. خيالم راحت شده بود و رصن باالخره به خونه رسيدم. ماشتر

 :گفتمبرگشته بود. داشتم قفل فرمون و براي احتياط مي بستم که موبايلم زنگ زد. تو دلم  

 !آواست... بنده خدا چه قدر نگران شده بود
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ي رو برداشتم... نه! آوا نبود... شماره ناآشنا بود. يه دفعه قلبم توي سينه فرو ريخت... نکنه سايه باشه
 !گوسر

 :جواب دادم

 !بفرمائيد

ي پيچيد
ي توي گوسر ايي  :صداي مردانه ي بم و گتر

 .سالم . رادمان هستم

 :با تعجب گفتم

 بله؟

 :ن رسي    ع گفترادما

 ...بايد باهات حرف بزنم

 

========= 

 

 

 فصل چهارم

 

ن نشسته بود و چپ چپ نگاهم مي  ي از سايه نبود. ترالن توي ماشتر در حياط و باز کردم. نگاهي به کوچه کردم. خت 

ن رسوندم و سوار شدم. سالم کردم. ترالن آهسته جوابم و داد و گف  :تکرد. با گام هاي بلند خودم و به ماشتر

 !خب

ي مقدمه! گفتم  :چه ي 

 مي شه يه کم از اين جا دور شيم؟

ي نگفت. نگاهي به لباسم کرد... لباس خونه تنم بود... پوزخندي زد... تو دلم گفتم ن  :ترالن چتر

 خب چيه؟ انتظار داشت براش تيپ بزنم؟

ي بود که م ن ن بتونم بپسندم. به قول نگاهي به صورتش کردم... قيافه ش خوب بود. فقط خيلي ساده تر از اون چتر

ي رنگ و رو بود  .بارمان ي 

ي کردن زياد بود از کوچه خارج شد. توي 
 
ي که يه مقدار براي حالت عادي رانندگ

ترالن پاش و روي گاز گذاشت و با رسعتر

 :دلم گفتم



 

 
67 

ي بهش نگفته و اين طوري مي کنه! بچه سوسول  ن ن حتما اضطراب داره به خاطر سايه... حاال خوبه سايه چتر به همتر

 !مي گن ها

ن رو   جلوتر ماشتر
ي افتاد که چند متر

ن موقع با رسعت از سمت راست يه پرادو سبقت گرفت. چشمم به پيکاين در همتر

ن ديوونه ها به جاي اين که ترمز  ن موشک داشتيم به سمتش مي رفتيم. ترالن عتر کنار زده بود و پارک کرده بود... عتر

 :صدام و بلند کردم و گفتمبکنه پاش رو بيشتر روي گاز گذاشت. 

؟ ي
ي کار مي کتن  ج 

ي کشيدم. قلبم محکم به سينه م مي 
ي پيکان رد شد. نفس راحتر ي متر

ترالن با رسعت جلوي پرادو در اومد و از چند سانتر

ي حالت بود. من تقريبا سکته کرده بودم.  زد. با تعجب بهش نگاه کردم. کامال خونشد بود. صورتش مثل هميشه ي 

ي  
 :کشيدم و گفتمنفس عميفر

ي مي کنيد؟
 
 شما هميشه اين طوري رانندگ

 :ترالن به سمتم برگشت و با تعجب گفت

 چطوري؟

ن هاي پشت رسمون بلند شد... جوابم و  ي شد و صداي بوق ماشتر
 
ي آخرين لحظه وارد بريدگ با يه حرکت مارپيج 

ي مي کرد
 
 شکلي رانندگ

ن  !گرفتم... کال همتر

 :آهسته گفتم

 .من عجله اي ندارم

 :ترالن با تعجب گفت

 .بله؟ منم عجله ندارم

 :رک گفتم

ي مي کنيد
 
 .خيلي بد رانندگ

 :يه دفعه صدايش و بلند کرد و گفت

ه ي شما بهتر
 
ي باشه از رانندگ ي مي کنم؟ هرج 

 
؟ من بد رانندگ ي  .ج 

 :من که از عصبانيت غتر منتظره ي او خنده ام گرفته بود گفتم

ن نداشتم  .قصد توهتر

ي داشت! با صداي بلندي گفتمدوباره يه سبقت خط
 :رناک ديگه!... انگار مشکل رواين

 .خانوم لطفا يه جا پارک کنيد... با اين رانندگيتون دارين اعصابم و بهم مي ريزيد

ي کرد و گفت  :ترالن نچ نج 

 .چه قدر شما زود مي ترسيد
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 :من که واقعا مي ترسيدم او رسمو به باد بده لبخند زدم و گفتم

ن زود  .م نبودواال همچتر

ن و گوشه ي خيابون پارک کرد و گفت  :ماشتر

ي ترسيديد... يه فکر به حال اين روحيه ي لطيفتون بکنيد  .رنگتون پريده... معلومه حساي 

 :توي دلم گفتم

يش کنند ! بايد توي تيمارستان بستر ي
 .ديوونه ي رواين

 :با حرص گفتم

ي جواب  و ي 
ن  .نمي ذاشتم حيف که وقتش نيست. مگه نه تيکه اي که انداختتر

 :چپ چپ نگاهم کرد و گفت

ي نکرد شماره ي من و به شما داد
ي کار داريد؟ رضا اصال کار درستر  .خب! مي شه بگيد با من ج 

ي پر رسر و شورش جور در 
 
بان قلبم به حالت عادي برگشت... اين ديگه گي بود! صورت و نگاه رسدش اصال با رانندگ رصن

ون دادم   :و گفتمنمي اومد. آهسته نفسم و بتر

 .مي تونيد بعدا رضا رو به خاطر اين کارش بازخواست کنيد. من که ازش نخواستم اين کار و بکنه. نگرانتون بود

 :ترالن که مشخص بود عصبيه رسش و تکون داد و گفت

ي مي خوايد بهم بگيد؟ من بايد رسي    ع برم  .خب! حاال ج 

ايه گي بود داشت؟ مي دونست چه خطري داره تهديدش آهي کشيدم... اين دختر اصال هيچ نظري در مورد اين که س

 مي کنه؟

ن انداختم و گفتم  :رسم و پايتر

 .زير بار پيشنهاد سايه نريد

ي کرد و گفت  :ترالن خنده اي عصت 

ن بود؟  حرف مهمتون همتر

 :گفتم

ي 
ي که مي خواد و پيدا کنه. خودش به شدت تحت فشاره. اگه جايگزيتن براي شما  سايه چند روز مهلت داره که کسايي

ي کردنتون چشمشو گرفته... مواظب خودتون باشيد... اگه به 
 
پيدا نکنه ممکنه دست به هر کاري بزنه. ظاهرا رانندگ

ي تسليم سايه بشيد و کارش و قبول کنيد برگشتنتون با خداست
 .هر طريفر

 :ترالن با تعجب ابروهاشو باال داد و گفت



 

 
69 

ي به ن منظورتون چيه؟ اون بهم گفت که پول خوي  م مي ده و طوري صحبت مي کرد انگار مي تونم برگردم خونه و در عتر

 .حال کار اونم راه بندازم

ن انداختم... يه لحظه زمان و گم کردم... يادم رفت کجا نشستم... صداي ترالن توي رسم انعکاس پيدا کرد  :رسم و پايتر

ي بهم مي ده و طوري صحبت مي کرد انگار مي  ن حال کار اونم راه اون بهم گفت که پول خوي  تونم برگردم خونه و در عتر

 .بندازم

رسم گيج رفت... چشمام سياهي رفت... دستم و جلوي چشمام گرفتم... همه جا برام سياه شد... سياه... سياه ِ 

 ...سياه

ي از ر  ي از نور قرمز مي ديدم... اون رگه ها من و از سياهي نجات داد... کم کم رگه هايي ن سياهي رگه هايي ي هم بتر نگ آي 

 مي 
ن ي رو مي ديدم که باال و پايتر اضافه شد... قلبم محکم به سينه مي زد... کم کم سياهي کمرنگ شد... آدم هايي

وع به لرزيدن کرد... دهنم خشک شده بود... توي اون گرما رسدم شده بود  ...پريدند... دستام رسر

 :صداي ترالن توي گوشم پيچيد

 شما حالتون خوبه؟

 مي پريدندچشمام و باز ک
ن ي که باال و پايتر ي بود و نه از آدمايي ن اوردم... نه از رگه هاي قرمز خت   ...ردم... دستم و پايتر

 :رسم و به شدت تکون دادم و گفتم

 ...خوبم... خوبم

ي حرف مي زديم؟... يادم اومد... سايه  !ترالن با تعجب بهم نگاه مي کرد... کمي فکر کردم... داشتيم راجع به ج 

 :ترالن کردم و گفتمرو به 

 متوجه حرفام شديد؟

 :ترالن رس تکون داد و گفت

ي مي  بله! مي شه پنهون کاري و تموم کنيد؟ اين ماجرا چه ربطي به شما و رضا داره؟ مي شه بگيد که سايه کيه و ج 

 خواد؟

 :رک گفتم

 .نه! نمي شه

 :ترالن صداش و باال برد و گفت

 . شممنم ناخواسته دارم درگتر اين ماجرا مي 

 :رو بهش کردم و گفتم
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... تا ابد گرفتارتون مي کنه...  ... به هر دليلي ي
من فقط مي تونم بهتون بگم که قبول کردن پيشنها سايه... به هر طريفر

 هرکاري که مي تونيد بکنيد ولي تسليم نشيد... اميدوار باشيد سايه توي اين چند روز براي شما يه جايگزين پيدا کنه و

... . 

 :وسط حرفم پريد و گفت ترالن

ه  شما منو مي ترسونيد... باباي من قاضيه... دوستاي زيادي داره که پليس اند... من ماجرا رو بهش مي گم. شما هم بهتر

 ...همکاري کنيد

ي بود! قلبم توي سينه فرو ريخت... نه! نبايد ماجرا رو به 
ه قاصن دستام و مشت کردم... سايه ي احمق! باباي دختر

بان قلبم باال رفت... اگه دست پليس به او مي رسيد من ديگه چطور مي تونستم به زندگيم ادامه باباش مي   گفت. رصن

 بدم؟

 :رو به ترالن کردم. گفتم

 ...شما نمي تونيد من و مجبور به همکاري کردن بکنيد

 :ترالن رس تکون داد و گفت

 !حاال مي بينيد

ي کرده بود! فقط رانندگيش و قلبم توي سينه فرو ريخت... دوست داشتم اين د
ختر و خفه کنم! سايه عجب حماقتر

ي اين دختر توي خطر 
 
ي کار مي کردم؟ آينده و زندگ ديده بود و پيشنهاد داده بود... پنجه م و توي موهام کردم... بايد ج 

... من نمي تونستم شاه د مراسم اعدام باشم... بود... به نفعش بود که به باباش خت  بده. بايد اين کار رو مي کرد... ولي

نمي تونستم... اگه پاي پليس به اين ماجرا باز مي شد... عجب اشتباهي کردم که به ترالن زنگ زدم... اي کاش اين ته 

 مي رفت... توي ذهنم بود که به ترالن بگم به خاطر من سايه اونو پيدا 
ن ي و انسان دوستيم هم از بتر

 
مونده ي مردونک

ه همه جا دنبالم مي اومد. حتما اون روز که جلوي خونه ي رضا ديدمش ترالن و ديد و دنبالش کرده... مي دونستم ساي

ي از اين ماجرا بروز بدم ن  .رفت.... ولي با اين وضعيت ديگه نمي تونستم چتر

ن انداختم و گفتم  :رسم و پايتر

 ...من و برسونيد خونه

 :ترالن با عصبانيت گفت

؟ ن  همتر

ي بود... بايد راست مي گفت... توي ذهنم خي
لي حرف ها بود که مي دونستم بايد بهش بگم ولي نمي شد... باباش قاصن

 ...سکوت مي کردم

ي کرد و رس تکون داد... اي کاش زودتر مهلت سايه تموم مي شد و دست از رسمون برمي داشت. نگاهم و به 
ن
ترالن پوف

ي بود... شايد اگه من و مي ب
ن دوختم... باباش قاصن ون از ماشتر ردن مي تونست کمکم کنه... رو به ترالن کردم و بتر

 :گفتم

ي بهم مي ده... قبول نکردم... تهديدم کرده... من خيلي  سايه دنبال منم هست... به منم پيشنهاد داد که پول خوي 

ايط بدي دارم. مي دونم که خيلي راحت مي تونه مجبورم کنه باهاش برم
 ...رسر
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ن بر  منتظره اي رو اطرافم احساس کردم... ترالن دستش و از روي سوئيچ ماشتر داشت و نگاهم کرد... رسماي غتر

ي نمي ديدم... انگار بعد از اون زندگيم به پايان مي  ن  با سايه محدود مي شد... بعد از اون ديگه چتر
ن تصوراتم به رفتر

 ...رسيد

 :آهسته گفتم

ي بروز نديد... بذاريد مهلتش تموم شه... و ... اگه... اگه از رضا شنيديد کهنقطه ضعف دستش نديد... هيج   ...لي

ي بکنم... ولي چاره اي نداشتم... نفس   تقاضايي
ن حرفم و نيمه کاره گذاشتم... چه قدر سخت بود که از يه غريبه همچتر

ي کشيدم و ادامه دادم
 :عميفر

 .اگه شنيديد که من و برده... بدونيد که خوشحال مي شم اگه ماجرا رو به باباتون بگيد

ن و روشن کرد. اخم کرد بود... بهش حق مي دادم... گيج شده بود. گفتترالن ما  :شتر

 چرا االن نبايد بگم ولي بعدا بايد بگم؟

 :گفتم

ه  ن کسي و اعدام مي کنند که اگه بمتر اگه پليس االن دست به کار بشه و رد گروهي که سايه براشون کار مي کنه رو بگتر

ي  
 
ه شايد اين فرصت و داشته باشم که به اون خت  منم ديگه نمي تونم توي اين دنيا زندگ کنم... ولي اگه سايه من و بت 

 .بدم و از اين ماجرا دورش کنم

 ازم متنفر مي شه... چشم غره اي بهم رفت و گفت
 :احساس کردم ترالن هر لحظه بيشتر

ي کار کرده که به اعدام   محکومه؟جدا؟ بايد براي نجات دادن جون کسي تالش کنم که معلوم نيست ج 

 :شونه باال انداختم و گفتم

... مثل احساسي که بعد از تماس رضا بهم دست داد... منم  اين ديگه برمي گرده به احساسات لحظه اي و مقطعي

ي که فکرش و مي 
ن  از اون چتر

ن االن احساس کرديد که بيشتر دليلي براي هشدار دادن به شما نداشتم... ظاهرا همتر

ي که کرديد توي خطريد و بايد  هاي امروزي و مي شناسم... آخرين جايي
ر
به باباتون خت  بديد. من که شما دخت

ي نگم... شما هم توي اون زمان اگه يه  ن مشکالتتون و مي بريد خانواده هاتونه. منم مي تونستم ساکت بمونم و چتر

ي مثل من   .فقط به شماستلحظه دچار شک و ترديد شديد... به اين موضوع فکر کنيد که اميد يه بنده خدايي

ي مي کرد... انگار توي فکر رفته بود... 
 
ن و روشن کرد... آهسته تر از هميشه رانندگ ديگه حرف نزدم... ترالن ماشتر

ي پروا  ي دنبالم اومد مضطرب بود و تند و ي 
ي کردنش تشخيص داد... وقتر

 
حاالت و احساساتش و مي شد از روي رانندگ

ي مي کرد... حاال که توي فکر ب
 
ي مي کردرانندگ

 
 .ود آهسته رانندگ

ي نداشتم...  رسم و به شيشه تکيه دادم... توي ذهنم به دنبال اميد گشتم... دنبال رويا... خيلي وقت بود که هيچ رويايي

ي نداره... هيچ اميدي به روزهاي خوش نداشتم... به آينده فکر نمي کردم... توي گذشته ي  آدم بدون رويا هم هيج 

ي که تخت توي اتاقم خالي نبودنحس و شومم دست و پا   ...مي زدم... توي روزهايي

ي در خونه رو 
ي گفتم و به سمت خونه رفتم... وقتر

ن و رو به روي خونمون پارک کرد... آهسته خداحافطن ترالن ماشتر

ي دور مي شد... دستام و توي جيبم کردم و وارد خونه 
 
پشت رسم بستم صداي ماشينش و شنيدم که به همون آهستک

 .شدم
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 :فضاي تاريک خونه حالم و بدتر کرد. سامان با تعجب پرسيد

ه گي بود؟
 اين دختر

ي و لباس توي خونه م کردم و گفتم  :اشاره اي به دمپايي

م نبود! خيالت راحت  !مطمئنا دوست دختر

خودم  چپ چپ نگاهش کردم... انگار منتظر بود پاي من يه بار ديگه بلغزه و بهم رسکوفت بزنه. به سمت اتاقم رفتم. 

 .و روي تخت انداختم

ان کردن نمي  ي کشيده مي شد که براي آدم راه جت  توي مغزم پر از فکرهاي مختلف بود... ذهنم به سمت اشتباه هايي

ي 
 
ون اون اتاق توي جنون و ديوونک ي که تا آخر اثراتشون مي مونه... به مادري فکر کردم که بتر ذاشتند... اشتباه هايي

ي دست و پا مي زد... به پ
 
گ ن ي انگتر ي پر از ي 

 
ل اعصابش و کامل از دست داده بود... به برادري که به اين زندگ دري که کنتر

 ...محکومش کرده بودم... نگاهم روي تخت خالي توي اتاقم رس خورد

... ترالن... مي دونستم اون روز سايه من و تا خونه ي رضا تعقيب کرده بود... حتما ترالن و اونجا 
و حاال اون دختر

ن بود... بعد امتحانش کرد... و بعد انتخاب کرد... انگار نحسي من ترالن و هم گرفتار  ي که آوا توي ماشتر
ديده بود... وقتر

کرده بود... و من فقط روي تخت دراز کشيده بودم... دستم به هيچ جا نمي رسيد... مغزم ديگه کار نمي کرد... ديگه 

 ...ظرفيت نداشتم

به سمت وان حموم و تيغ پر کشيد... نحسي ها با رفتنم تموم مي شد... اگه مرد بودم خيلي رسم درد مي کرد... فکرم 

 ...وقت پيش توي اون حموم کار خودم و تموم مي کردم... اگه مرد بودم

چشمام و بستم... همه جا برام سياه شد... سياه ... سياه ِ سياه... توي سياهي گم شدم... رسم گيج مي رفت... قلبم 

توي سينه مي زد... توي اون گرما رسدم شده بود... دستام مي لرزيد... کم کم رگه هاي قرمز توي سياهي ظاهر  محکم

شد... اون رگه ها من و از سياهي نجات دادند... دهنم خشک شده بود... لرزش دستم به بازوهام رسيد... کف دستم 

م مي زد... دنيا توي همون سياهي دور رسم مي ديگه از شدت رسدي حس نداشت... قلبم محکم به قفسه ي سينه 

 مي پريدند... 
ن ي رو ديدم که باال و پايتر ي هم اضافه شدند... سياهي کمرنگ شد... آدم هايي چرخيد... کم کم رگه هاي آي 

 نشسته بودند و سيگاري مي کشيدند... 
ر
ن سه چهار تا دخت ي که بتر ي که با دو تا پش مي رقصيدند... پشهايي هايي

ر
دخت

ي خيالي اون وسط مي قرصيدند نگاه مي کردند... دخ ي که با ي  ي که به ديوار تکيه داده بودند و با تعجب به کسايي هايي
تر

ن زير پام   مي پريدند... صداي بلند موزيک زمتر
ن ب موزيک باال و پايتر ي که چشماشون و بسته بودند و با صداي رصن کسايي

ي امون قلبم بود. چرخيدم... پس و مي لرزوند... لرزش بازوهام به شونه هام رسيد..  به هاي ي 
. قفسه ي سينه م زير رصن

 او کجا بود؟

ي خيالي که فقط مي رقصيدند و من و   نشسته بودند... خيلي دورتر از آدم هاي ي 
ن چشمم به چند نفر خورد که روي زمتر

ن نشسته بودند... چشمم به پ شي بود که پشتش بهم نمي ديدند... به سمت اون آدم ها رفتم... دو زانو روي زمتر

ي توي رس خودش 
بود... پاهام مي لرزيد... نمي تونستم جلوتر برم... دست هاي پش و ديدم که باال رفت... دو دستر

ن شده بود... دست  ن خوردم... قلبم هزار تيکه شد... لرزش به همه ي بدنم رسايت کرد... رسم سنگتر زد... با زانو زمتر

ن يه وزنه شده بود... ديگه گردنم هاي پش يه بار ديگه باال رف ت... با دست هاش محکم توي رس خودش زد... رسم عتر

ن اومدم... رگه هاي قرمز محو شد... فقط  ي ناپديد شد... با رس زمتر نمي تونست وزنش و تحمل کنه... رگه هاي آي 

 . ...سياهي بود... سياه... سياه ِ سياه
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****** 

 

ي گرفته گفتم در با شدت باز شد. از خواب پريدم.   :همه جا تاريک بود. با صدايي

 کيه؟

 :چراغ روشن شد... نور چشمم و زد. دستم و جلوي چشمام گرفتم. صداي بابا رو شنيدم

ه گي بود که اومده بود دم در؟
 اين دختر

 :تو دلم گفتم

 .بسم هللا! فهميد! بدبخت شدم

ن اوردم. چشمام و تنگ کردم... خودم هم نفهميده ب ودم که گي خوابم برده بود. از روي تخت بلند شدم. دستم و پايتر

ي روي پام وايستم. رسم و بلند کردم و به بابا نگاه کردم. کت و شلوار  چند ثانيه طول کشيد تا بتونم درست و حساي 

ي روشن بسته بود. بهم نزديک شد. ابروهاش و با يه  رسمه اي پوشيده بود و يه کراوات رسمه اي با خط هاي اريب آي 

ن انداخته بود. دستاش و مشت کرده بود. سينه به سينه م ايستاد و گفتا  :خم پايتر

 کجا رفته بودي؟

 :سعي کردم با خونشدي جواب بدم. گفتم

ن هاي بيمارستان بود. اومده بود دم در... مي خواست لپ تاپش و درست کنم
 .يکي از انتر

 :بابام چشماش و تنگ کرد و گفت

ن؟ چرا اومده  بود رساغ تو؟ دم در؟ انتر

 :شونه باال انداختم و گفتم

ي ندارن ون کامپيوتر درست مي کنند سواد درست و حساي  ي که بتر  .کسي ديگه اي و نمي شناخت. مي گفت اينايي

ي گفت ن ن آمتر  :بابا با لحن توهتر

 اون وقت تو داري؟

 :اخم کردم و گفتم

 حاال مشکل چيه؟ مشکل دختر بودنشه؟

 :ي صورتم گرفت و گفتبابام انگشت اشاره ش و جلو 

ون اين خونه ست... فهميدي؟ بهت اجازه نمي دم يه بار ديگه اين خونه رو بهم بريزي ي جات بتر
 .دست از پا خطا کتن

 :با صداي بلندي گفت

 فهميدي؟
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ن موقع موبايلم زنگ زد. قلبم توي سينه فرو ريخت. دعا کردم که  رسم و به نشونه ي جواب مثبت تکون دادم. در همتر

ي کرد و موبايلم و برداشت. شهر 
ام يا ريحانه پشت خط باشند... دستم و به سمت موبايلم دراز کردم که بابام پيش دستر

 . ...چشمم به صفحه ي موبايل افتاد. رسم گيج رفت... رضا بود

ي که از عصبانيت گشاد شده بود به صفحه ي موبايلم زل زد. صداي نفس هاي بلندش و مي شني دم. بابا با چشم هايي

نزديک بود از خشم و عصبانيت منفجر بشه. دستاش از عصبانيت مي لرزيد. مي دونستم عصبانيت هايش غتر قابل 

له. آب دهنم و قورت دادم و منتظر عکس العملش شدم. يه دفعه دستش و باال برد. رسي    ع جا خالي دادم که سيلي  کنتر

 :تمحکمش توي گوشم نخوره. موبايل و توي سينه م کوبيد و گف

 !پشه ي نمک به حروم

ي بود که  ن  از اون چتر
ي کشيدم. خيلي بهتر

ون رفت. در و محکم بهم کوبيد. نفس راحتر پشتش و بهم کرد و از اتاق بتر

 :انتظارش و داشتم. جواب دادم

 الو؟

 رضا : الو رادمان؟ سالم. چطوري؟

 سالم. مرسي تو چطوري؟ آوا رفت؟ _

ن االن رفت ي شد؟ ترالن و ديدي؟رضا: منم خوبم... آره همتر  . ج 

ي باباش قاضيه؟ _
ن زيادي نتونستم بهش بگم... تو مي دونستر  آره... چتر

ن تعجب کردم که سايه اونو انتخاب کرده  .رضا: آره! براي همتر

 .سايه اگه معرفيش کنه گور خودش و کنده _

ي که با باباش صحبت کنه
 .رضا: اي کاش بهش مي گفتر

 .فتمرضا... يه بار ديگه م بهت گ _

 :رضا صداش و باال برد و گفت

ي باش که براي  ن ي خودت باش... به فکر اون چتر
 
ي که ولت کرد و رفت! به فکر زندگ

اونم اين قدر به فکر توِا؟ آره؟ اوين

ه. يه کم واقع گرا باش  .خودت بهتر

... زندگيم جهنم _ ي
شده. سامان حالم و بهم  اگه واقع گرا بودم االن مثل مامانم ديوونه شده بودم... تو متوجه نمي سر

ي تر مي شه. داره کم کم يه ديوونه ي به تمام معنا مي شه...   تر و عصت 
ن مي زنه... بابام روز به روز شکاک تر و بدبتر

ي درست  ي داره؟ تو به من بگو چه جوري ممکنه که همه ج  ي ج 
 
ي چه جوري شده. اين زندگ

مامانم که... خودت مي دوين

ي و شه؟ رضا! حالم از اين واقع
 
ي وقت ها آرزو مي کنم اي کاش من جاي مامانم بودم... ديوونک

يت بهم مي خوره. بعضن

 .جنونم توي اين موقعيت نعمتيه

ي که مي خوان رست بيارن. يه چند روز از تهران برو. بذار آبا از  رضا: مي دونم... ولي راهش اين نيست که بذاري هر باليي

 .آسياب بيفته

 ...امشب مامانم و مي برن _



 

 
75 

 :رضا سکوت کرد... ادامه دادم

يش کنند... نمي شه که نباشم  ...مي برن که بستر

ي نگفت... بحث و عوض کردم. گفتم ن  :رضا باز چتر

سايه چطوري ترالن و انتخاب کرد؟مي دونستم دنبال منه. احتماال اون روز دم در خونه ي شما ترالن و ديد. از اين 

ي که من ديدم بعيد نيست که يه رس   .ي حرکت انجام داده باشه که توجه سايه رو جلب کنهدختر

ن خريد. توي راه سايه باهاشون يه مسابقه ي مسخره  ن طور بوده. همون شب ترالن و آوا با هم رفتر رضا: احتماال همتر

 ...گذاشت ولي خودش تصادف کرد

ي اختيار لبخند زدم  .ي 

 ...رضا: امروزم دوباره رفت رساغ ترالن

 د؟چه جوري پيداش کر  _

ي که از ترالن داشت 
رضا: آوا امروز صبح اومده بود خونه م. احتماال سايه دم خونه ي من کشيک مي داد. تنها رسنجن

ن ترالن ديده بودش. از  خونه ي من بود. حتما آوا که از خونه م رفت سايه دنبالش رفت. به هر حال ديروز توي ماشتر

 .اونا. سايه هم تمام مدت دنبال آوا بوده ديگهشانس بد ترالن آوا هم مستقيما رفته بود خونه ي 

ي يادمه 
ي نگفتم... انگار سايه روي دور خوش شانسي افتاده بود... نحسي و بدشانسي هم از وقتر ن آهي کشيدم و چتر

 .رفيق صميمي من بودند

؟ ي
ي کار مي کتن  رضا: ج 

... سعي مي کنم مقاومت کنم تا مهلت سايه تموم شه. راهي جز اين ندار  _ ي م. نه مي تونم در برم نه مي تونم به هيج 

 ...پليس خت  بدم. گتر افتادم

ن صدام کرد. رسي    ع گفتم  :سامان از پايتر

 .رضا! سامان صدام مي کنه. فکر کنم مامانم از خواب بيدار شده. من برم... بعدا حرف مي زنيم

 ...رضا: مراقب باش... رادمان اين چند روز و دووم بيار

 .برام دعا کن _

ن رفتم. سامان توي هال نشسته بود و کتاب هاي زبانش جلوش باز بود. مثل هميشه نگاهش  تماس و قطع کردم و پايتر

 .به جاي کتاب به تلويزيون بود. بابام کتش و در اورده بود و کراواتش و شل کرده بود. داشت توي هال قدم مي زد

ه شلوغ تر بود. خورده هاي شکسته ي ظرف روي مامان روي مبل دراز کشيده بود و خوابيده بود. خونه از هميش

ي توي خونه دردرس درست  ون رفته بودم مامان حساي  ي که با ترالن بتر
ن ريخته بود. احتماال توي همون يه ساعتر زمتر

 .کرده بود
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ي به نظر مي رسيد. احتماال مي ترسيد که من و بابا باهم درگتر بشيم. با دست جلوي دهنش و  سامان مضطرب و عصت 

وع کنه گر  ن دستاش گرفت. قبل از اين که بابا رسر ي تکون مي داد. بابا نشست و رسش و بتر ي عصت 
فته بود و پاش و با حالتر

 :گفتم

ترين آدم دنياست... من و بارمان پاي اشتباهمون وايستاديم... ما دو نفر مقرص  ي تقصتر ي رضا ي 
بابا! شما که مي دوين

ي کرده... ولي رضا پش بوديم. مي دونم که براي پدر و مادر سخته  
 
که قبول کنند بچه شون اشتباهي به اون بزرگ

 .خوبيه... االنم داره ازدواج مي کنه

 :بابا رسش و باال اورد و گفت

 .نمي خوام بشنوم

ه تا به جونم نيفته. ساکت شدم. سامان بحث و عوض  متوجه شدم خيلي عصبانيه ولي داره جلوي خودش و مي گتر

 :کرد و گفت

ي تا يکي د
ي بکتن

ن. اگه مي خواي خداحافطن  ...و ساعت ديگه مي يان تا مامان و بت 

ن شد. نتونستم رسم و باال نگه  ن انداخت. معده م تتر کشيد. نمي دونم چرا يهو رسم سنگتر ادامه نداد... رسش و پايتر

 انداختم... مي دونستم که نمي تونيم نگهش داريم ولي 
ن ي اختيار رسم و دوباره پايتر نمي تونستم دوريش و دارم... ي 

ن چکيد... نمي تونستم بدون او توي اون خونه نفس بکشم... سعي کردم  تحمل کنم... يه قطره اشک از چشمم پايتر

بغضم و توي گلوم خفه کنم... به خودم يادآوري کردم که از قبل مي دونستم اين روز مي رسه... مي دونستم اين طوري 

ه... اين که من و ي ي عذاب آور بود ولي اين که از عطر تنشم محروم بشم براي مامان بهتر
ن
ادش نمي اومد به اندازه ي کاف

 ...و نمي تونستم تحمل کنم

ي نداشت 
ي به صورت شکسته ش کشيدم... موهاي نرمش و نوازش کردم... ديگه برام اهميتر

ن مبل نشستم... دستر پايتر

. نمي خواستم باور کنم شب آخريه که دارم که اشک هام روي گونه هام بريزن... بغض داشت خفه م مي کرد.. 

صورتش و مي بينم... اشک توي چشمام حلقه زده بود... نمي تونستم خوب ببينمش... دستاش و بوسيدم... بغلش 

کردم تا روي تخت بذارمش... اون قدر الغر شده بود که به زحمت به پنجاه کيلو مي رسيد... از پله ها باال رفتم. در 

ک ما ن آرايش ظرف هاي اتاق مشتر مان و بابا رو باز کردم. مثل همه جاي ديگه ي خونه به هم ريخته بود. روي متر

ي يه گوشه ي تخت 
ن آرايش يه طرف واژگون شده بود. روتختر دست نخورده ي ناهار مامان قرار داشت. صندلي متر

و يه طرف تخت گذاشتم. کت مچاله شده بود و دو سه دست از کت شلوارهاي بابا روي تخت پرت شده بود. مامان 

ي و صاف کردم و کنار مامان نشستم... دستش و بوسيدم... زيرلب 
شلوارهاي بابا رو توي کمد آويزون کردم... روتختر

 :گفتم

ه منه  ...من و ببخش... همه ش تقصتر

ي مامانم و بوسيدم... دستش و نوازش کردم... رسم و کنارش روي تخت گذاشتم... عطر تنش و برا
ي آخرين بار پيشوين

ن تموم شه... ديگه نمي تونستم ادامه بدم... آهسته گفتم  :حس کردم... دوست داشتم همون جا همه چتر

 ...من و ببخش

ي توي رس خودش مي زد جلوي چشمم اومد... تصوير مامانم... 
چشمام و روي هم گذاشتم... تصوير پشي که دو دستر

 ...بابام... سامان... ترالن
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ده شد... رسم و توي بالش  ي غرق شده بودم که براي آدم راه بازگشت نمي ذارند. قلبم فشر فرو کردم... توي اشتباه هايي

ي کار مي کردم؟  بدون مامان بايد ج 

****** 

چشمام و باز کردم. هوا کامال روشن شده بود. چند ثانيه طول کشيد تا مغزم به کار افتاد. نگاهي به ساعت کردم... نه 

ديرم شده بود. شب قبل اون قدر توي رختخواب گريه کرده بودم که چشمام پف کرده بود...  بود! از جا پريدم. 

ي نمي کرد
 
 ...احساس مي کردم توي خونه ي مرده ها نفس مي کشم... مامان ديگه توي اون خونه زندگ

ي ب
ن و يه پليور برداشتم و پوشيدم. جلوي آينه دستر ه موهام کشيدم. رسي    ع به سمت کمد لباسام رفتم. يه شلوار جتر

 مجبور مي شدم هول هولکي حارصن بشم؟
ن  چرا هميشه براي رس کار رفتر

 ...  مشکي
ن نگاهي به شلوارم کردم. يه کمي زانو انداخته بود... نه! نمي تونستم بپوشمش. در کمد و باز کردم. شلوار جتر

 . ي  آي 
ن ن رسمه اي... کثيف بود... شلوار جتر  ... اينم زانو انداخته بودنه! به لباسم نمي اومد... شلوار جتر

 !نگاهي به سمت ديگه ي کمد انداختم... لباس هاي بارمان

نگ برداشتم... دودل بودم... بايد مي پوشيدمش يا نه؟ ن خورسر  دستم و دراز کردم و يه شلوار جتر

ده شد.  ن بودن ما تاکيد داشت... يه بار ديگه قلبم فشر .. بغض راه گلوم و ياد مامانم افتادم... چه قدر روي مرتب و تمتر

ون رفتم. نه بابا خونه بود و  بست. شلوار بارمان و روي تخت انداختم. بدون اين که ديگه به لباسام فکر کنم از اتاق بتر

ي خم  ! بدون مامان نمي تونستم هيچ کدوم از اونا رو تحمل کنم. با شونه هايي ي کشيدم... بهتر
نه سامان... نفس راحتر

ون رفتم ه و شايد خوب بشه و برگردهشده از خونه بتر  .... به خودم دلداري مي دادم که اين طوري براي مامان بهتر

ي ادامه داشت... بايد باهاش کنار مي اومدم... آخر هفته مي تونستم براي ديدن مامان 
 
ي کشيدم... زندگ

نفس عميفر

 .برم... شايد اون طوري من و يادش مي اومد

ي کردم. هر وقت صبح دير بلند مي نگاهي به حياط کردم... اه! سامان م
ن
ن و برده بود. مجبور بودم با آژانس برم. پوف اشتر

 و برمي داشت
ن  .شدم سامان ماشتر

ن سايه افتاد. قلبم توي سينه فرو ريخت.  م. يه دفعه چشمم به ماشتر در حياط و باز کردم تا رس کوچه برم و آژانس بگتر

نستم تکون بخورم. سايه رسش و به سمتم چرخوند. نفسم توي سينه حبس شد... خشک شده بودم. نمي تو 

ي کار مي تونستم بکنم؟ بايد حرفاش و مي شنيدم... نمي خواستم تا  پوزخندي زد. به صندلي شاگرد اشاره کرد... ج 

 .بيمارستان دنبالم راه بيفته

ن کردم. تصادف کرده بود  و کاپوتش جمع شده به سمت ماشينش رفتم. قلبم محکم توي سينه مي زد. نگاهي به ماشتر

 .بود... دم ترالن گرم! اين عفريته رو رس جاش نشونده بود! نمي دونم چرا با اوردن اسم ترالن يه کم دل گرم شدم

ن نشستم. سايه ابرو باال انداخت و گفت  :توي ماشتر

ي شدي؟
 راصن

 :رک گفتم

 !نه
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 :پوزخندي زد و گفت

 !که اين طور

زد. قلبم محکم توي سينه مي زد. دلم گواهي مي داد که به زودي يه اتفاق بد  موبايلش و در اورد. ديدم که يه تک زنگ

ن و روشن کرد و گفت  :مي افته. سايه ماشتر

 .مي رسونمت

ن و باز کردم و گفتم  :در ماشتر

 !برو بابا

ن قلبم توي دهنم بود. مي دونستم که تماس سايه به من مربوط مي شه. با اين حال نمي خواستم خودم و ضعيف نشو 

 :بدم. قبل از اين که در و ببندم سايه گفت

ي 
 .رادمان! نمي خواستم اين طوري پات و به اين کار باز کنم. خودت خواستر

 

 

ي در انتظارمه. وارد اتاق شدم و با اخم و تخم به ريحانه و شهرام  دلم مثل ستر و رسکه مي جوشيد. نمي دونستم ج 

 :گفت  سالم کردم. روي صندلي نشستم. ريحانه با خنده

يف داشتيد؟ ي تشر ي شد رادمان؟ چرا دير کردي؟ شب جايي  ج 

اض کرد  :جوابش و ندادم. شهرام به ريحانه اعتر

؟ اين چه حرفيه؟ ي ي ج 
 يعتن

 :ريحانه گفت

ي نگفتم که ن  !چتر

ن گذاشتم... يه لحظه با شک  وع شده بود. کامپيوتر و روشن کردم. موبايلم و روي متر باز بحث کردن هاي اون دو تا رسر

ترديد به صفحه ش نگاه کردم... يه حسي بهم مي گفت که بايد به ترالن خت  بدم... بايد بهش مي گفتم که با باباش و 

 ...حرف بزنه ولي 

نتونستم... چشمم از صفحه ي موبايلم گرفتم. ريحانه از جاش بلند شد تا رس کارش بره. کالسي گذاشته بود تا به 

ن ها يه رسي ا ها و انتر ي از دکتر
ون بذاره شهرام بعضن ز برنامه هاي خاص و آموزش بده. قبل از اين که پاش و از در بتر

 :گفت

 .اون رورسي رو يه کم جلو بکش

ي ريحانه با اخم و تخم اتاق و ترک کرد گفتم
يش مي شد! وقتر ن  :پوزخندي زدم... شهرام واقعا يه چتر

 ...اين قدر گتر نده بهش
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 :شهرام چشم غره اي بهم رفت و گفت

ي   کار داري؟  تو ج 

 شونه باال انداختم. راست مي گفت... به من چه؟

ي کار کنم. به نظرم احمقانه ترين کار اين بود که همون جا بشينم و به صفحه  دل شوره داشتم... نمي دونستم بايد ج 

ي اين بود که کار ديگه اي هم نمي تونستم انجام بدم
 .ي مانيتور زل بزنم... بدبختر

ون رفت... گوشيم و با شک و ترديد برداشتم... بايد به رضا يا  شهرام موبايلش و جواب داد... اخم کرد و از اتاق بتر

ترالن خت  مي دادم؟ خوش به حال ترالن... دلش به باباش گرم بود. من بودم که هيچکس و توي دنيا نداشتم... نه 

 ...برادر... نه پدر و نه مادر

ن يه  آهي کشيدم... دو به شک بودم. نمي دونستم ن موقع در با شدت باز شد و شهرام عتر ي کار کنم... در همتر بايد ج 

ن انداخت. يقه م و گرفت و  ي رو روي متر
گرگ زخم خورده به سمتم اومد. با ديدنش قلبم توي سينه فرو ريخت. پاکتر

 :منو محکم توي ديوار کوبوند. صورتش از خشم قرمز شده بود. داد زد

ي آشغال... مي دونستم... مي 
ي بينتونه... من خر و بگو که به تو اعتماد کرده بودعوصن ن  . دونستم يه چتر

قبل از اين که به خودم بيام مشت محکم شهرام توي صورتم خورد. دنيا دور رسم چرخيد. رسم به ديوار خورد و يه 

 :تلحظه چشمم سياهي رفت. تلو تلو خوران خودم و ازش دور کردم. يکي از پرستارها وارد اتاق شد و گف

 چه خت  شده؟

مشت دوم شهرام توي شکمم خورد. از درد خم شدم و چشمم و بستم. قبل از اين که به خودم بيام مشت سوم توي 

صورتم خورد. محکم به ديوار خوردم. يه لحظه از عصبانيت ديوونه شدم. به سمت شهرام حمله کردم و محکم هلش 

ن خورد و کيس کامپيوتر و گرفت  ن خورد. خون روي لبم و دادم. شهرام به متر تا تعادلش و حفظ کنه... موفق نشد و زمتر

 :پاک کردم و داد زدم

 چته؟ ديوونه شدي؟

 :يه پرستار ديگه وارد اتاق شد و گفت

ي اينجا بيمارستانه
 .تمومش کنيد... ناسالمتر

ن هلش دادم. شهرام بلند شد و دوباره به سمتم حمله کرد. مشتش و توي هوا گرفتم و دستش و پيچوندم. به س مت متر

ن خورد. بالفاصله چرخيد. آماده شدم که با مشت توي صورتش بزنم که پاکت و برداشت وتوي صورتم  با شکم توي متر

 :کوبوند. داد زد

 اين چيه؟ هان؟ اين چيه؟

 خون روي لبم و پاک کردم. قلبم محکم توي سينه مي زد. تو دلم گفتم
ن  :با آستتر

 .. از طرف سايه نباشهاز طرف سايه نباشه... خدايا.. 
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ون کشيدم. با ديدن عکس هاي توي پاکت  ي که توي پاکت بود و بتر آب دهنم و قورت داد. با دست لرزون کاغذهايي

ي کار کنم... سايه با من  رسم گيج رفت. دهنم از تعجب باز مونده بود... لرزش دستم بيشتر شد... نمي دونستم بايد ج 

ي کار کرده بود؟ منظورش از اين   ي بود؟ج   کار بچگونه ج 

 :رو به شهرام کردم و تته پته کنان گفتم

 ...اينا... اينا همه ش دروغه

 :شهرام که از عصبانيت ديوونه شده بود داد زد

ن شما دوتاست... همه ي حرفاتون بودار بود ي بتر ن ي دروغه؟ هان؟ هميشه مي دونستم يه چتر  ...ج 

 :شت و گفتاون که از عصبانيت مي لرزيد گامي به سمتم بردا

... تو دوستم بودي ي
... عوصن ي

... آره؟ براي اين که کثافت کاري هاي خودت و بپوشوين ي
ن طرفش و مي گرفتر  .براي همتر

 :با عصبانيت گفتم

؟ تو مهندس کامپيوتري. اينا همه ش فتوشاپه... عکس ها اديت  ي
اين قدر چرت و پرت نگو... تو خجالت نمي کسر

 .و که مي شناسي شده... اگه من و نمي شناسي زنت 

 :شهرام داد زد

 !چون مي شناسم مي گم

ي و باور کنه. انگار  ن ن چتر ي داره مي گه. از اون مرد مريض بعيد نبود که همچتر دوست داشتم اون قدر بزنمش تا بفهمه ج 

ي که مي شناختم وارد اتاق شدند. کا ن موقع دو تا از پزشک هايي غذها رو سايه مي دونست داره گي رو بازي مي ده. در همتر

ي آبرو شم. رو به شهرام کردم. چشماش از عصبانيت قرمز  توي پاکت چپوندم. نمي خواستم جلوي اون همه آدم ي 

 :شده بود. دستاش و مشت کرده بود و صداي نفس هاي بلندش و به وضوح مي شنيدم. آهسته گفتم

. به خدا همه ش فتوشا ن ي که مهندس کامپيوتري رو شهرام عاقل باش... يه بار ديگه اين عکس ها رو ببتر په... نذار تويي

ي خر کنند
ن راحتر  .به همتر

شهرام دوباره بهم حمله کرد. يکي از پزشک ها رسي    ع بينمون پريد و نذاشت که دست شهرام بهم برسه. يکي از پرستارها 

 :گفت

ي شما مهندس هاي اين مملکتيد. بشينيد قشنگ با هم 
حرف بزنيد ببينيد صلوات بفرستيد... خجالت بکشيد. ناسالمتر

 .ماجرا چيه

پزشک شهرام رو روي صندلي نشوند . شهرام با دست هاي لرزانش رسش و گرفت... مي ترسيدم سکته کنه. همون جا 

ايستاده بودم و پاکت و توي دستم گرفته بودم... اگه دستم به سايه مي رسيد زنده نمي ذاشتمش... خيلي بچه بود... 

ي آبرو کرد  ن من مي تونه وادارم کنه کاري که مي خواد و بکنم؟فکر مي کرد با ي 

روي صندلي نشستم... دست هاي منم مي لرزيد. قلبم محکم توي سينه مي زد. احساس مي کردم حرارت از صورتم 

ون مي زنه. ديگه چطوري مي تونستم رسم و توي بيمارستان باال نگه دارم؟ احتماال اون پرستارها حرفامون و شنيده  بتر

 ...و فهميده بودند که ماجرا از چه قراره بودند 
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ي محض بود ولي واقعا خنده م مي 
 
ياد عکس هاي توي پاکت که مي افتادم دوست داشتم بزنم زير خنده... ديوونک

 :گرفت... تو دلم گفتم

 .سايه اگه احمق نبود که دنبال من راه نمي افتاد

ي مثل اون   مي دونستم تا عمر دارم نمي تونم توي صورت ريحانه نگاه کنم... سايه چطور تونسته بود با آبروي زن نجيت 

ي به صورتم کشيدم... اونجا موندن فايده اي نداشت. از جا بلند شدم. کيفم و برداشتم. پاکت و روي 
بازي کنه؟ دستر

 :پاي شهرام انداختم و گفتم

. من اين قدر  ن احمق نيستم که رساغ يه زن  تو که عقلت به چشمته... حداقل اون چشمات و باز کن و درست ببتر

 .شوهردار برم

م و اون جمله رو نگم ولي نتونستم  :سعي کردم جلوي خودم و بگتر

... مگه خرم که رساغ زن تحفه ي تو برم؟ ي که زياده دختر ن  چتر

ي بهم مي گفتند. از خجالت
ن ون رفتم. نگاه پرستارها رو احساس مي کردم. زيرلب چتر  پشتم و بهش کردم و از اتاق بتر

ون رفتم ن انداختم و رسي    ع از بيمارستان بتر  .صورتم رسخ شد. رسم و پايتر

ي کار بايد مي کردم؟  ي کار کنم... بايد کجا مي رفتم؟ ج  هواي رسد که به صورتم خورد حالم بهتر شد. نمي دونستم بايد ج 

ي رو خوب مي دونستم... اين که سايه نمي تونه از اين قضيه استفاده کنه و منو م
ن جبور کنه به خواسته هاش يه چتر

 .تن بدم

ي رو 
ن آژانس به راه افتادم... هنوز چند قدمي بيشتر نرفته بودم که صداي بوق ماشيتن ي کشيدم و براي گرفتر

نفس عميفر

ي بهش بزنم... احتماال  ي اراده به سمتش رفتم... مي خواستم يه کتک حساي  شنيدم. برگشتم و چشمم به سايه افتاد. ي 

ي اومده بود. مرد عينک سايه هم حدس زده 
بود که مي خوام اين کار رو بکنم. با يه مرد چهارشونه با بازوهاي عضالين

ي خيال زدن سايه شدم... نمي خواستم کتک بخورم... صورتم هنوز به  دودي زده بود و دست به سينه نشسته بود. ي 

 .خاطر مشت هاي شهرام درد مي کرد

 :سايه با لبخند گفت

ي شد ؟  خب! ج 

 :دي زدم و گفتمپوزخن

؟ ي
ي مجبورم کتن

 خيلي بچه اي! فکر کردي اين طوري مي توين

 :سايه شونه باال انداخت و گفت

 هنوز مي خواي ادامه بدي؟

 :چشم غره اي بهش رفتم و گفتم

 فکر کردي اين قدر ضعيفم که به اين زودي تسليم شم؟

 :سايه رس تکون داد و گفت
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... لجبازي... يه کمي هم احم ي
... بازي ادامه دارهضعيف نيستر ي

 !فر

 .لبخند مسخره اي زد... يه حسي بهم مي گفت که سايه خوب مي دونه که چطور بايد بازي کنه

ن  ن که توي ماشتر پشتم و بهش کردم. او گاز داد وبا رسعت دور شد. بايد زودتر به خونه مي رفتم. آژانس گرفتم. همتر

ي 
و برنمي داشت... دوباره زنگ زدم... نه! برنمي داشت... قلبم نشستم شماره ي ترالن و گرفتم... از شانس من گوسر

ي رسش اومده باشه! براي بار سوم زنگ زدم... از اضطراب رسجام بند نمي شدم...  توي سينه فرو ريخت... نکنه باليي

 ...چرا جواب نمي داد؟ اي کاش همون ديروز بهش مي گفتم که به باباش خت  بده

م اس بزنم يا نه... مي ترسيدم گتر سايه افتاده باشه... اين طوري مي فهميدند که باباش نمي دونستم بايد براش اس ا

ي کار کنم... بايد به پليس خت  مي دادم؟  قاضيه و کار هر جفتمون تموم مي شد. نمي دونستم بايد ج 

ي بشم... از طرف ديگه... اگه اونو اعدام مي کردند... مي 
 دونستم که اگه اون شک داشتم... ممکن بود خودمم زنداين

م... توي تموم اين سال ها قلبم به عشق اون تپيده بود... عالقه اي که بهش داشتم من و به اين دنيا  ه منم مي متر بمتر

 :اميدوار کرده بود... ياد حرف رضا افتادم که مي گفت

 ...به فکر خودت باش

ي و توي 
 ...جيبم گذاشتمولي نمي تونستم شاهد مرگش باشم... نمي تونستم... گوسر

ن پياده شدم. کليد انداختم و در رو باز کردم. يه راست به سمت  به خونه رسيدم. کرايه رو حساب کردم و از ماشتر

ي  اتاقم رفتم. لباسم و عوض کردم و خودم و روي تخت انداختم... رسم از درد داشت منفجر مي شد. تصوير عکس هايي

بستم و با دست فشار دادم... فايده اي نداشت. عکس ها توي مغزم مي  که ديده بودم جلوي صورتم بود... چشمام و 

ي کار مي کردم؟  چرخيد. بايد ج 

ي خوشحالم شدم ي کشيدم... يه جورايي
ن موقع موبايلم زنگ زد. از جا پريدم. با ديدن شماره ي ترالن نفس راحتر  .در همتر

 الو؟ ترالن؟ _

ي کامال ناآشنا جواب داد  :مردي با صدايي

 گي هستيد؟  الو؟ شما 

 

 

م. گفتم  :اخم کردم و سعي کردم تپش قلبم و ناديده بگتر

 شما زنگ زديد آقا! از من مي پرسيد کيم؟

 .پش: شما چند بار به اين شماره زنگ زده بوديد

 :براي اين که قال قضيه رو بکنم گفتم

 .اشتباه گرفته بودم

ي ترالن؟
 پش: اشتباه گرفته بودي؟ آره؟ پس چرا اولش گفتر
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 :خاک بر رس من کنند با اين سوتيام! من من کنان گفتم اي

 شما؟

 .پش: من برادرشم

ن و اين وسط کم داشتم  .يا خدا! همتر

ي براي جر و بحث نداشتم. تو دلم گفتم
 :وقتر

ي روشن مي شه ن که ترالن ماجرا رو به باباش بگه همه ج   .همتر

ن گفتم  :براي همتر

ي و بده به ترالن. اگه مي خواستم با ت
ي خودت زنگ مي زدمگوسر

 .و حرف بزنم به گوسر

 :پش صداش و باال برد و گفت

ي هم داري  !چه رويي

ي و بده بهش! کارم واجبه _
 .بهت مي گم گوسر

 .پش: حمومه... بذار از حموم بياد... تکليفم و باهاش روشن مي کنم

ي بکن _
 ...هر کاري مي خواي بکتن

ي تماس و قطع کردم... روي دور بدشانسي افتاده ب
ي کردم و گوسر

ن
ودم. اين پشه اين وسط از کجا پيداش شده بود؟ پوف

ي کار مي کردم؟ بايد مي رفتم با شهرام حرف مي زدم؟ بايد به رضا مي گفتم؟ خدا رو شکر  و روي تخت انداختم... بايد ج 

مه استفاده کرده بود... کردم که سايه رساغ خانواده م نرفته بود... واقعا شانس اورده بودم که از مامانم به عنوان طع

 بودم... شايد خدا کمکم مي کرد 
ن ک شهرام و ريحانه رو با اين کارش زير سوال برده بود. با اين حال خوش بتر ي مشتر

 
زندگ

 .و اين ماجرا هم ختم به ختر مي شد

ي کشيدم و زيرلب گفت
 :موبايلم زنگ زد... شهرام بود. نفس عميفر

 !بسم هللا

 ه شدي؟الو؟ از خر شيطون پياد _

 شهرام: گي مي خواسته اين طور با آبروي ما بازي کنه؟

 !پس پياده شدي _

 !شهرام: جواب منو بده

 من از کجا بدونم؟ _

 شهرام: چه جوري دستش به عکس خصوصي زن من رسيده بود؟

ي عکس خصوصي  _
 
 !هنوز که داري مي گ
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 !ارتش توي عکسشهرام: به هر حال رسش و از يه جا کات کرده بود که تونسته بود بذ

 .باور کن نمي دونم _

 شهرام: عکس تو رو از کجا اورده بود؟

 !من اصال نمي دونم گي اين کار رو کرده _

 !شهرام: آبروي منو با اين کارش توي بيمارستان برده

 .اگه داد و بيداد نمي کردي آبروريزي نمي شد... ديگه هيچ کدوممون نمي تونيم توي اون بيمارستان کار کنيم _

ن و کم داشتم که شهرام دوباره جوش بياره...  سم ولي جلوي زبونم و گرفتم. همتر خواستم حال و احوال ريحانه رو بت 

 .تازه داشت رس عقل مي اومد

؟ _ ي  االن کجايي

 .شهرام: دارم مي رم خونه... نمي تونم اونجا رو تحمل کنم

 گي به گوشيت زنگ زد و خت  داد؟ _

 !شهرام: حراست

 ده بودن گي بسته رو اورده بود؟جدي؟ ندي _

ن پيک بود  .شهرام: مي گفتر

ي اش و بگتر  _  .ي 

 ...شهرام: باشه

 ديگه مشکلي با من نداري؟ _

 .شهرام: نه... ولي ديگه نمي خوام ببينمت... ديگه نمي خوام دور و بر ريحانه ببينمت

ل کنم . با اين ح وع به صحبت کردم صدام از چشمام و از عصبانيت بستم. سعي کردم لحن کالمم و کنتر ي رسر
ال وقتر

 :خشم مي لرزيد

ي که آبروي 
! من با زن تو هيچ کاري ندارم! فهميدي؟ اگه بخواي هم ديگه طرف شما دو تا نمي يام. اوين ي  مرد حساي 

ن ببتر

 .زن تو رو برده آبروي منم برده

 .شهرام: شما دو تا هميشه مشکوک رفتار مي کرديد

ن پيش م _ ي کنندتو رو هم بايد بت   .امان من بستر

 .شهرام: حرف دهنت و بفهم

ي  _
ي داري... راست مي گم... شکاک و بدبيتن

 ...مريضن

ام خودت و نگه دار  !شهرام: رادمان احتر
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ام نگه مي داري _
 !نيست که تو احتر

وع نکن  !شهرام: دوباره رسر

ي چش _
 ...مات و باز کنبسه! نمي خوام صدات و بشنوم... از اين به بعد قبل از اين که مشت بزين

ي 
ي رو با حرص روي تخت کوبوندم! پشه ي رواين

 !تماس و قطع کردم و گوسر

 از اين توي خونه بمونم ديوونه مي شم. کسي رو هم نداشتم که بهش رس بزنم. به فکرم رسيد 
حس مي کردم اگه بيشتر

تم. مي دونستم توي اين موقعيت که پيش رضا برم. دوست نداشتم با آوا رو به رو شم ولي چاره ي ديگه اي هم نداش

 ...سکوت کردن و پنهان کردن حقيقت بدترين کاره. بايد يه نفر در جريان قرار مي گرفت

ن لباسي که دم دستم بود و برداشتم و پوشيدم. شلوار بارمان و توي کمد  از جام بلند شدم. کمد و باز کردم و اولتر

 مشکي برداشتم. نگاهي 
ن ي تا اومدن سامان و بابا آويزون کردم و شلوار جتر

به ساعت کردم... خدا رو شکر دو سه ساعتر

ي رس جام 
ن رفتم. با شنيدن صداي تق تق ظريفن وقت داشتم. موبايلم و توي جيبم گذاشتم و به سمت طبقه ي پايتر

ي که مامان مي خواب يد متوقف شدم... رسم و چرخوندم... کسي و نديدم... خونه ي شلوغ و تاريکمون مثل وقت هايي

 .کامال ساکت بود

ي از پشت رسم با دستمال جلوي دهنم و گرفت. فريادي زدم که زير فشار 
رسم و به سمت در چرخوندم. يه دفعه دستر

قوي دست هاي مردونه خفه شد. سعي کردم خودم و آزاد کنم... ماده ي رسد و فراري توي دهن و بينيم پيچيد... 

لي مردي از پشت محکم منو چسبيده بود. بازوشو دور گلوم پيچيد... با نفسم و حبس کردم... خودم و کنار کشيدم و

ي  د. پيچ تاب مي خوردم و تقال مي کردم که خودم و آزاد کنم. ي 
دست ديگه ش دستمال و محکم روي دهنم مي فشر

ي کشيدم. رسم گيج رفت... به دست هاي مرد چنگ زدم... فرياد آخر و زدم و بعد همه جا 
سياه اختيار نفس عميفر

 . ...شد... سياه... سياهِ  سياه

 

صداي زنگ موبايلم بلند شده بود... چشمام و باز کردم... اول همه جا سياه بود... چند بار پلک زدم... کم کم فضا برام 

ن تلويزيون و تشخيص دادم... رسم از درد داشت منفجر مي شد... زنگ موبايلم قطع شد...  روشن شد. پايه ي متر

ن شدم... رسم گيج مي رفت. احساس مي کردم دنيا داره دور رسم مي چرخه... گلوم  آرنجم و روي ن گذاشتم و نيم ختر زمتر

ن شده بود و نمي تونستم باال نگهش دارم. با  مي سوخت... آب دهنم و چند بار قورت دادم... بدتر شد... رسم سنگتر

ي به پيشونيم دست چپم رسم و گرفتم... وزنم و روي دست راستم انداختم. چند با
ر نفس عميق کشيدم... دستر

ي به شقيقه هام کشيدم... صداي زنگ موبايلم دوباره بلند شد... 
کشيدم... اي کاش اين رس درد تموم مي شد. دستر

ي گفتم  :توي همون حال و هواي گيج گيج 

 ...سايه... نه... سايه نباشه

ي رو برداشتم... با ديدن اسم ترالن جون گرفتم... احساس  
ن رفت... نوري از گوسر کردم سياهي هاي جلوي چشمم از بتر

 .اميد به قلبم تابيده شد... اميدي جز او نداشتم

ي ترالن _
 ...الو... بگو که خودير

 :صداي طلب کارش و شنيدم

 مگه قرار گي باشه؟
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... ساعت چنده؟ _  چند ساعت پيش... نمي دونم... شايد يه ساعت پيش.... شايد کمتر

؟ ي
 
ي مي گ  ترالن: ج 

ي و برداشت _
 .دفعه ي قبل که زنگ زدم داداشت گوسر

 :ترالن با صداي بلندي گفت

؟ ي
ي بهش گفتر ! ج  ي

 
 دروغ مي گ

ي رو به بابات بگو... بگو که _ ي بهت گفتم و فراموش کن... همه ج  ن و بگو... هرج   ...گوش کن... به بابات همه چتر

ترديد و کنار گذاشتم... سعي کردم ذهن و قلبم و  توي همون حالت گيج و وي    ج هم فقط به او فکر مي کردم... شک و 

ي ببندم. سعي کردم به زبونم اجازه بدم که بدون اختيار حرف بزنه  ...روي همه ج 

به بابات بگو که سايه تهديدت کرده... صبح براي من پاپوش درست کرده بود... اومدم خونه... تازه به هوش  _

ي رو به رو مي شم... ترالن... مي شنوي؟اومدم... بيهوشم کرده بودن... نمي دونم  ي پاشم با ج 
 وقتر

ي کار کرده بودند که مجبور بودند قبلش منو بيهوش کنند؟  نمي دونم چرا بغض کردم... جرئت نداشتم بلند بشم... ج 

؟ ي
 ترالن: چه پاپوسر

ي  _
ير  .و ديوونه ست يه رسي عکس مستهجن و اديت کرده بودن... عکس من و زن يکي از همکارام که خيلي هم غتر

 ترالن: خب اين چه ربطي داره؟

س _  ...اينا رو از من نت 

ي بيهوشت کردن؟
 ترالن: مطمئتن

ي شدم و داد زدم
 :عصباين

 ...اين قدر خنگ نباش... خواب که نبودم! مطمئنم

ن اوردم و گفتم  :صدام و پايتر

ي برام پيش مي  ن نيستم ج  سه... من مطمت  ي رو از رضا بت  ي به بابات بگو همه ج  ياد... ترالن... آوا نفهمه... رضا ي 

 ...گناهه

 ...ترالن: رادمان

؟ نبايد مي فهميد که داشتم  ي ي کار مي کردم؟ اگه سايه بود ج  ... پشت خطي داشتم. بايد ج  ي
صداي بوق بلند شد... لعنتر

 :با ترالن حرف مي زدم. رسي    ع گفتم

 .ترالن... شايد آخرين بار باشه که حرف مي زنيم

 ...طوري نگوترالن: اين 

ي که از رسانشون مي دونم زنده برگردم _ هايي
ن  ...من چند سال پيش با سايه کار مي کردم... نمي ذاره با اون چتر
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 ترالن: کدوم رسان؟

 .رضا برات مي گه... من و ببخش... خداحافظ _

 ...ترالن: رادمان

 .تماس و قطع کردم.. حدسم درست بود... سايه پشت خط بود

 !اومديسايه: پس بهوش 

؟ _ ي
 چه غلطي کردي عوصن

ي توي اتاقت؟
 سايه: هنوز نرفتر

ن اوردم و به سمت پله ها  ي و پايتر
ي بزنم... از جام بلند شدم... گوسر

ن
قلبم توي سينه فرو ريخت... نتونستم هيچ حرف

ي راه برم... دستم و به نرده گرفتم و خودم و به زور  باال  رفتم. رسم گيج مي رفت... نمي تونستم درست و حساي 

 مي شد... صداي نفس هام بلندتر مي شد... دماي دستم 
بان قلبم هم بيشتر کشيدم... هرچه قدر باالتر مي رفتم رصن

 تر مي اومد
ن  ...پايتر

ي کشيدم ولي بعد جلوتر رفتم... چشمم به لباسي 
 مشکوگي نديدم. نفس راحتر

ن در اتاق و باز کردم. تو نگاه اول هيچ چتر

د... قلبم يه بار ديگه توي سينه فرو ريخت. به خون خشک شده ي روي لباس نگاه کردم... که صبح پوشيده بودم افتا

ي  لباس غرق خون بود... يه لحظه حالت تهوع بهم دست داد... دستام به لرزه در اومد... چرخيدم... چشمم به چاقويي

ن کامپيوتر بود افتاد... ناخودآگاه دستم و به سمتش دراز کردم... رس  ي    ع جلوي خودم و گرفتم... نبايد اثر که روي متر

 ...انگشتم روش مي موند

ي کار کرده بود؟  وا رفتم... به ديوار تکيه دادم و رس خوردم... داشتم سکته مي کردم... نفسم باال نمي اومد... سايه ج 

ي لرزون دم گوشم اوردم. سايه گفت
ي و با دستر

 :صداش و مي شنيدم که صدام مي زد. گوسر

ي شد؟ ديدي؟  ج 

 :تته پته کنان گفتم

 ...مي ... مي ... مي کشمت

 :با خونشدي خنديد و گفت

 .رادمان... پليس توي راهه... دارن مي يان سمت تنها مظنون پرونده... بيا رس کوچه... يه ون سياه منتظرته

ي لرزا  :ن گفتمرسم و به شدت تکون دادم... بغضم داشت مي ترکيد... سايه من و نابود کرده بود... با صدايي

 !نه

 .سايه: خريت نکن... اعدامت مي کنند

ي کار کردي؟ _  تو... تو... ج 

ي 
 .سايه: من کاري نکردم... تو شهرام و کشتر



 

 
88 

ي اختيار فريادي کشيدم... قلبم ديوانه وار به سينه م مي کوبيد... رسم و از پشت محکم به ديوار کوبوندم. خودم و  ي 

 :جمع کردم و داد زدم

 ...امکان نداره

ن باش من کارم و خوب بلدم... توي بيمارستان ديدن که باهم درگتر شديد...چهار نفر س ي عليه توِا... مطمت  ايه: همه ج 

... رادمان... بار اولم نيست که اين  ي
ي خوابشم ببيتن

شاهد دارند... االنم شواهدي توي خونه تون گذاشتم که نمي توين

ن تو رو هم تحمل کار و مي کنم... اعدامت مي کنند... به بابات ف کر کن... به سامان... بعد آرمان و بارمان مي تونند رفتر

 کنند؟

ي اون قدر روم زياد بود  اشکام روي گونه هام ريخت... رعشه اي به بدنم افتاده بود... مغزم کار نمي کرد... فشار عصت 

 .که نمي تونستم تحملش کنم

ن زيادي ازت سايه: يه ون سياه رس کوچه منتظرته... فکر مي کنم پل يس تا دو سه دقيقه ي ديگه برسه... رادمان... چتر

ي 
ن باش زندگيت بهتر از اين جهنمي مي شه که داري توش دست و پا مي زين  .نمي خوايم... مطمت 

ي واقعا سايه شهرام و کشته بود؟ مگه 
تماس و قطع کرد... دستم و به ديوار گرفتم و بلند شدم... پاهام مي لرزيد... يعتن

ن کسي از من  ي مي خواست که اين قدر مهم بود که به خاطرش حارصن بشه آدم بکشه؟ اگه شهرام مرده بود... اولتر ج 

ي هم 
که مظنون شناخته مي شد من بودم... جلوي چشم چهار نفر شاهد درگتر شده بوديم... چاقو و لباس خوين

ي شد
ي ديگه اي هم جاهاي ديگه ي خونه مخفن هايي

ن ي کار مي کردم؟جلوي صورتم بود... حتما چتر  ه بود... بايد ج 

ي انداختم. نه مي  ي موبايلم و برداشتم و توي چاه دستشويي
ي رفتم. گوسر بدون لحظه اي فکر کردن به سمت دستشويي

ي بفهمه و نه مي خواستم آدماي سايه از ارتباط من و ترالن رسدر بيارن
ن  ...خواستم کسي از رضا چتر

... نمي خواستم اثر انگشتم روش بيفته... قلبم محکم توي سينه مي زد... دو به شک بودم که چاقو رو بردارم يا نه

 ...خدايا به دادم برس

دور و بر اتاق چرخيدم... به بن بست رسيده بودم... اميدم به ترالن و باباش بود... بايد مي رفتم... اگه مي موندم و نمي 

 . رفتمتونستم ثابت کنم که شهرام و نکشتم اعدام مي شدم... بايد مي 

ون بجهه. بدنم مي لرزيد... کامال گيج شده بودم...  دوان دوان از خونه خارج شدم... کم مونده بود قلبم از سينه م بتر

ن ون دويدم. در پشت از داخل  شکه شده بودم... نگاهي به رس کوچه کردم... يه ون سياه منتظرم بود. به سمت ماشتر

 .باز شد

ي کشيدم... به سمت ون 
رفتم. آب دهنم و قورت دادم و سوار شدم... در پشت رسم بسته شد... رسم و نفس عميفر

ي شنيدم  :چرخوندم... صداي آشنايي

ي 
 !باالخره مغزت و به کار انداختر

 :نفسم توي سينه حبس شد... به سمت صدا برگشتم... با ناباوري گفتم

 ! ...تو
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 فصل پنجم

 

ي شده بود؟ چرا دوست د ي ج 
اشتم پيش خودم فکر کنم که همه ي اينا يه بازي کثيفه؟ چرا دستام مي لرزيد... يعتن

 دوست داشتم فکر کنم که همه ي اينا يه شوخيه؟

قلبم محکم توي سينه م مي زد. روي تخت نشسته بودم و به ساعت ديواري زل زده بودم. چرا بابا اين قدر دير کرده 

 بود؟

ي کار کنم...  اش دستام يخ زده بود... نمي دونستم بايد ج  حرف هاي رادمان توي رسم مي پيچيد... ياد صداي بم و گتر

ي شده بود؟ چرا بايد اين بار آخرين بار مي شد؟  افتادم... مي لرزيد... انگار ترسيده بود... ج 

رسم و به ديوار تکيه دادم... همه ي ترس ها ... همه ي شک ها... ترديد ها... رو کنار گذاشتم. مي دونستم اگه به بابا 

 .نه تنها خودم بلکه رادمان رو هم نابود مي کنم نگم

نگ و صورت زيباش افتادم... شايد سايه اونو به خاطر  ن باري افتادم که ديده بودمش... ياد چشم هاي خورسر ياد اولتر

ي مي خواست... ياد حرفش افتادم که گفته بود قبال با سايه کار مي کرده ... و رضا  زيبايي
ن  . ...همتر

سينه مي زد. از شدت اضطراب مغزم از کار افتاده بود. فقط منتظر اومدن بابا بودم... هميشه اين قدر قلبم محکم توي 

 از هميشه احتياج داشتم متوجه شده بودم که چه قدر دير به خونه مي ياد
 ...دير مي کرد؟ يا امروز که بهش بيشتر

ن وا  ايط مي خواستم در اتاق باز شد. با هيجان از جام بلند شدم... با ديدن معتر
رفتم... آخرين آدمي بود که توي اون رسر

بان قلبم که يه دفعه از شدت شور و شوق باال رفته بود  ببينم. خودم و دوباره روي تخت انداختم. آهي کشيدم... رصن

 .دوباره به حالت نرمال برگشت

ي به نظر مي رسيد. قلبم
ن در و بست و وارد اتاق شد... اخم کرده بود و عصباين توي سينه فرو ريخت... يادم افتاد  معتر

ن دست به سينه زد و  مي بود. معتر
که گوشيم و برداشته بود... خيالم از بابت رادمان راحت بود. پش مودب و محتر

 :گفت

ي ادب گي بود که زنگ زده بود؟  اين پشه ي پررو و ي 

ي ت ي کردم... انگار دقيقا همون روزي تصميم گرفته بود ي 
ن
ن و بايد کجاي جان؟ رادمان؟ پوف ربيت بشه که نبايد! حاال معتر

 :دلم مي ذاشتم؟ گفتم

 .دوست رضاست

ت وتعصب کرده بود با اخم و تخم گفت ن که انگار بعد سال ها يادي از غتر  :معتر

ي کار داشت؟  با تو ج 

ن گفتم ي بايد مي گفتم؟ راستش و ؟ دروغ؟ مي دونستم دروغ توي اين موقعيت بدترين انتخابه. براي همتر  :ج 

ن پشه ست ... يه اتفاق بد افتاده... من بايد با بابا صحبت کنم. در مورد همتر ن  .معتر

ن رسي    ع گفت  :معتر
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ي کارت کرده؟  ج 

 :با عصبانيت گفتم

! من بايد با بابا صحبت کنم. اين پشه افتاده توي دردرس... از من خواسته  ن يه کم از اين موضع شک و ترديدت بيا پايتر

 . ...حرف بزنمبود با بابا در موردش 

ي به بينيش انداخت و گفت
ن چيتن  :معتر

 !به صداش نمي اومد که آدم تو دردرس افتاده اي باشه

 :با تعجب گفتم

ي گفته؟ مگه به صدا ِا؟... بابا گي مي ياد؟ ؟ مگه ج  ي
 
ي مي گ  ج 

ن شونه باال انداخت و گفت  :معتر

؟ ي
 رفته خونه ي عمه... مگه نمي دونستر

ن زل زدم و گفتماحساس کردم قلبم يه لحظه ا  :ز حرکت وايستاد. با دهن باز به معتر

 !نه

 روي صندلي نشست و گفت
ن  :معتر

آهان يادم نبود! اون روز که عمه اومده بود اينجا نبودي. مامانم اين قدر رسش به دعوا کردنت گرم بود که يادش رفت 

 .اميل رفته اونجابهت بگه... امروز خواستگار براي ژيال اومده... بابا هم به عنوان بزرگ ف

با کف دست توي پيشونيم زدم. آخه امروز؟ امروز؟ خدايا! چرا اين قدر من بدشانسم؟ حاال سي سال بود که کسي در 

ن امشب که من با بابا کار داشتم ژيال داشت راهي خونه ي بخت مي شد! بخت مردم  خونه ي عمه رو نزده بودها! همتر

 !چه بد موقع هم باز مي شه

ن با تع  :جب نگاهي بهم کرد و گفتمعتر

 رنگت چرا پريده؟ حالت خوبه؟

ن انداختم و گفتم  :خدا رو شکر اون روز روي دور اذيت کردن نبود. دستم و پايتر

ي بهت بگم... نه... ولش کن ن ! بايد يه چتر ن  .نه!... گوش کن معتر

ي مي فهميد؟ از جا بلند شدم و گفتم ها ج  ن ن از اين چتر  :آخه معتر

 !ي عمه! يه پنج دقيقه که بابا مي تونه بياد دم درمن مي رم دم خونه 

ن گفت  :به سمت کمد رفتم. معتر

ي خيال! صت  کن تا سه چهار ساعت ديگه بابا مي ياد  .خب بهش تلفن بزن اگه اين قدر واجبه! ... اصال ي 
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ن کار رو  ي براي منم همتر
مي کردند؟ اصال  ياد حرف رادمان افتادم که مي گفت براش پاپوش درست کرده بودند... يعتن

 .نمي تونستم صت  کنم. نمي تونستم يه جا بند بشم. مي ترسيدم که بيشتر از اين لفتش بدم و بيشتر گرفتار بشم

ن کردم و گفتم  :رو به معتر

 ...سه چهار ساعت ديگه خيلي ديره

ن که با ديدن حال و احوالم هل کرده بود گفت  :معتر

 ...خب زنگ بزن بهش

 :رس تکون دادم و گفتم

 .توي راه مي زنم

ون رفت تا شلوارم و عوض کنم. بعد از يه دقيقه دوباره در و باز کرد و داخل شد.  ن از جاش بلند شد و از اتاق بتر معتر

 :گفت

ي هست؟  حاال ماجرا در مورد ج 

ن و برداشتم و گفتم  :همون پالتوي مشکي رو پوشيدم و شال آبيم و روي رسم انداختم. سوئيچ ماشتر

 ...ه پاپوش درست کردند و انداختنش توي دردرسبراي اين پش 

ن اخم کرد و گفت  :معتر

؟ چه دردرسي؟ ي
 چه پاپوسر

 :شونه باال انداختم و گفتم

 .باور کن خودمم نمي دونم

ن با شک و ترديد ابرو باال انداخت و گفت  :معتر

 حاال اين پشه گي هست که اين قدر برات مهم شده؟

ن گفتم نمي تونستم بگم براي خودم نگرانم!   :براي همتر

 ...بهم گفته بود که به بابا بگم... ولي ... من غفلت کردم

ن که خيالش تا حدودي راحت شده بود گفت  :معتر

وري نيست نرو اونجا... مجلس رسميه. ضايع بازي در نيار  .خيلي خب... حاال اگه خيلي کارت رصن

ن    !گچ شده هاچشم غره اي بهش رفتم... مي ديد که حالم خوب نيست و رنگم عتر

ي به فکرم رسيد... نبايد همه ي درها رو پشت رسم مي  ن ون بذارم که چتر در خونه رو باز کردم و خواستم پام و بتر

ن چرخيدم و گفتم  :بستم... بايد يه قدم جلوتر از سايه حرکت مي کردم. به سمت معتر
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... رضا رو مي شناسي ديگه! شماره ش و بهت مي دم... اون از رادمان . 
ن ن پشه که زنگ زده بود... خت  داره... معتر .. همتر

... باشه؟ يادت نمي ره؟  رادمان رحيمي

ن اخم کرد و گفت  :معتر

 چرا شماره ش و به من مي دي؟

موبايلم و دراوردم و نگاهي به شماره ي رضا کردم... خوب شد اون روز توي خونه ي آوا شماره ش و بهم داده بود... 

ه و اونو به ماجرا مشکوک کنه. اصال دوست نداشتم پاي آوا هم اين نمي خواستم کسي از آوا شمار  ه ي رضا رو بگتر

ي من، رادمان و رضا عهد کرده بوديم که آوا رو از اين قضيه دور نگه داريم... 
وسط کشيده بشه. طبق يه قرارداد نامري 

 .و کف دست آوا بذارم به خودم قول دادم به محض تموم شدن ماجرا جيک و پوک رضا و رادمان و در بيارم

 :شماره رو روي کاغذ نوشتم و گفتم

ن جوري... يه نفر ديگه هم به جز من توي جريان باشه بد نيست ... همتر ي  .هيج 

ن اخم کرد. در خونه رو بست و گفت  :معتر

ن جا زنگ بزن . صت  کن بابا بياد... اصال از همتر ي
 .نمي خواد بري... خيلي مشکوک مي زين

ي کردم و گفتم  :نچ نج 

! بايد برم ن  .گتر نده معتر

ن صداش و بلند کرد و گفت  :معتر

ي رست اومد بتونيم بفهميم ماجرا چيه... فکر کردي نمي فهمم  داري شماره ي رضا رو بهم مي دي که اگه يه وقت باليي

ي مي ري پيش آوا پيش اين مرت
يکه خودتم توي دردرس افتادي؟ اين پشه کيه؟ دوست پشته؟ اين همه مدت که مي گفتر

 بودي؟

 :تو چشماش زل زدم و گفتم

ي داري... همون بهتر که 
ي رساغ حسابداري... تو واقعا حس ششم ضعيفن

؟ خيلي خوب شد که رفتر
ن ي چيه معتر

مي دوين

 .به حرف بابا گوش ندادي و حقوق نخوندي

ن با عصبانيت گفت  :معتر

 باز پررو شدي؟

 :دم و گفتمحاال اين وسط داشتيم دعوا مي کرديم! در خونه رو باز کر 

 .يه امروز آدم باش! من زود مي يام

ي کشيدم 
ن نشستم و کمربندم و بستم. نفس عميفر در و پشت رسم بستم. با رسعت به سمت ماشينم رفتم. توي ماشتر

ي که داشتم و کنار بزنم. همون طور که داشتم قفل فرمون و باز مي کردم با موبايلم به بابا زنگ  و سعي کردم اضطراي 

ن زدم و داد زدم زدم... يه ي به فرمون ماشتر
 :بوق... دو بوق... سه بوق... بر نمي داشت! مشتر

 !آه! نمي گه شايد يه گي کار واجب داشته باشه
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ا روي سايلنته. دوباره زنگ زدم... جواب نمي داد... رسي به نشونه ي تاسف تکون دادم...  مي دونستم موبايل بابا اکت 

 :براش اس ام اس زدم

 ... ي  ...بهم زنگ بزن... يه کار فوق واجب دارمبابايي

ا صداش  شماره ي مامان و گرفتم... مي دونستم فايده اي نداره... مامان هميشه موبايلش و مي ذاشت توي کيفش و اکت 

ن و روشن کردم ي کردم و ماشتر
ن
ي رو جواب نداد. پوف

 .و نمي شنيد... همون طور که انتظار داشتم گوسر

سمت خونه ي عمه مي رفتم به رضا فکر مي کردم... بايد بهش زنگ مي زدم؟ يا بايد مي همون طور که با رسعت به 

ي ازش حرف بکشه؟ مشخص بود که اون و رادمان هيچ ميلي به حرف زدن  ذاشتم بابا رس فرصت درست و حساي 

ي کار مي کردند... هر چند ثانيه يه بار جمله هاي رادمان توي ذهنم مي يو  مد... با سايه همکار ندارند. معلوم نبود ج 

ي افتاده بودم  .بود... خداي من! گتر چه کسايي

ي از سمت راست به سمت چپ اتوبان رفتم... چشمم به يه زانتياي سفيد افتاد... قلبم  ناخودآگاه با يه حرکت مارپيج 

زد. زيرلب توي سينه فرو ريخت... نکنه پليس نامحسوس باشه؟ يه کم رسعتم و کم کردم. قلبم محکم توي سينه مي 

 :گفتم

 ...خدا غلط کردم

 معمولي بود. چشمم به آينه افتاد... يه مزداي سفيد با کاپوت 
ن ي کشيدم... ماشتر

زانتيا از کنارم رد شد... نفس راحتر

 !جمع شده دنبالم بود... نفسم توي سينه حبس شد... سايه دنبالم بود

 

 

ي اراده انج ام دادم. چند بار پشت رس هم سبقت گرفتم و سعي کردم جلو بزنم پام و روي گاز گذاشتم... اين کار و کامال ي 

 ...و سايه رو جا بذارم ولي گمم نمي کرد... شيطونه مي گفت دوباره باعث بشم تصادف کنه

ي توي رسم گفت  :يه صدايي

ه؟ مي خواي بابات و ببينه؟  حاال چرا اين قدر تند مي ري؟ مي خواي خونه ي عمه رو ياد بگتر

ي کار بايد   از قبل ازش ترسيده بودم. قلبم محکم توي سينه مي زد.  ج 
مي کردم؟ بعد از کاري که با رادمان کرده بود بيشتر

ي کار داشت؟ ي باهام ج 
 هيچ جوري نمي تونستم به خودم دلداري و اميد بدم... يعتن

ي کار مي کردم؟ سايه ! حاال بايد ج  ي
ن و کم داشتم. با مشت به فرمون زدم. لعنتر بهم رسيد. کنار ماشينم  ترافيک! همتر

 سايه که کنارم بود و مي 
ن متوقف شد. نگاهش نمي کردم. صداي تاالپ و تلوپ قلبم و مي شنيدم. صداي بوق ماشتر

ي کار کنه؟ مجبورم کنه که باهاش حرف بزنم؟ شايد بهتر بود که راهم و  شنيدم... توجهي بهش نکردم. مي خواست ج 

ال تا شب مي تونستم بابا رو ببينم. مي ترسيدم اگه اين طور پيش برم هيچ وقت به سمت خونه کج مي کردم... به هر ح

؟  ي  جا کار و تموم مي کرد و منو مجبور مي کرد که باهاش برم ج 
ن نتونم ماجرا رو با بابا درميون بذارم... اگه سايه همتر

 مگه چه قدر طول کشيده بود که رادمان و توي دردرس بندازه؟

ي به نظر مي رسيد. داد زدسايه به بوق ممتد زد 
ي اختيار رسم به سمتش چرخيد. عصباين  :. ي 

؟ ي
 هنوز رس حرفت هستر
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ي رو نشونش دادم و گفتم
ن دادم. گوسر  :دستم و توي کيفم کردم و موبايلم و در اوردم. شيشه ي رو پايتر

 .يا راهت و بکش و برو يا به پليس زنگ مي زنم

 :سايه پوزخندي زد و گفت

ي نشدي! باش
ي پس راصن

 !ه... خودت خواستر

قلبم توي سينه فرو ريخت. اگه ماجراي رادمان نبود اين تهديدش و جدي نمي گرفتم ولي با اين حرفش بدجوري نگران 

ن کار و کرد. نگاهش به جلو دوخت... ديگه نگاهم نمي کرد... يه لحظه به  شدم. شيشه رو باال دادم. سايه هم همتر

ن تصادف زخمي بشه... يه تصادف شديد! هرچند که مي دونستم فکرم رسيد که يه کاري کنم تصادف کن ه و توي همتر

 ايمن و محکميه ولي اگه مي تونستم يه تصادف شديد پيش بيارم شايد خدا کمک مي کرد و سايه رو براي 
ن سوار ماشتر

ن موقعي ي رو پيش چند روز راهي بيمارستان مي کردم... بد فکري به نظر نمي رسيد ولي چطوري مي تونستم همچتر
تر

ي به پيشونيم کشيدم
ي دستر

 
 ...بيارم؟ سايه که احمق نبود... عمرا دنبالم راه نمي افتاد. با کالفک

ي رو برداشت. از 
ن موقع بابا گوسر ي کردم. در همتر

ن
ي پوف

 
دوباره شماره ي بابا رو گرفتم... يه بوق ... دو بوق ... با کالفک

 :شدت هيجان از جا پريدم. رسي    ع گفتم

 بابا! الو؟

ن اورده بود گفت  :بابا که صداش و پايتر

 جانم بابا؟

 .نيم نگاهي به سايه کردم که با حالت مشکوگي نگاهم مي کرد

 .بابا! بايد باهاتون حرف بزنم. االن مي يام دم خونه ي عمه... تا بيست دقيقه ديگه مي رسم _

ي شده؟ خيلي واجبه؟
ن  بابا : چتر

 .آره خيلي واجبه _

 بابا: در مورد چيه؟

ي افتاد که من بهتون خت  ندادم... همون روز که با آوا براي خريد رفتم _
ر
 .راستش چند روز پيش يه اتفاف

ي 
؟ داري نگرانم مي کتن ي

ر
 !بابا: چه اتفاف

 .نگران نباشيد... ولي مي يام دم خونه ي عمه که با هم حرف بزنيم _

ن به کسي زدي؟  بابا: با ماشتر

ي به صورتم کشيد
ن بدمچشمام و بستم و دستر  .م... هميشه مي ترسيد که من يکي رو با اين رانندگيم به کشتر

 !نه _

؟ ي  بابا: پس ج 

 !مي يام مي گم ديگه _
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 بابا: خيلي خب... منتظرتم... خب االن دل شوره گرفتم. حداقل بگو در مورد چيه؟

 .لي نگرانميکي يه کاري بهم پيشنهاد داده بود که به نظرم خالف مي اومد. پيشنهادش و رد کردم و _

 :بابا يه کمي هل کرد و گفت

 چه کاري؟

ي نيست. رد کردم بابا... فقط مي خوام بهتون بگم _
! ولي فهميدم کار درستر ي

 
 .شغل رانندگ

ي ها! مراقب باش... تند نرو
 .بابا: تا بيست دقيقه ي ديگه اينجا باسر

 !چشم _

 !بابا: ديدي آخر رس با اين رانندگيت کار دست خودت دادي

 حرفاتون مي ترسيدممي  _
ن  .دونيد چرا از اول بهتون نگفتم؟ براي اين که از همتر

؟ ي ي ج 
 بابا: يعتن

... تا بيست دقيقه ي ديگه اونجام... خداحافظ _ ي  .هيج 

ي کن
 
... آروم رانندگ  ...بابا: خيلي مراقب باش بابا... مرتب بهت زنگ مي زنم... تند نرو... سبقتم نگتر

 !چشم _

ي مي کردم ولي هنوزم قلبم محکم تو سينه مي زد. به تماس و قطع کردم. نف
ي کشيدم. احساس امنيت بيشتر

س راحتر

 :خودم دلداري دادم

 .فقط بيست دقيقه... فقط بيست دقيقه مونده

 ...مي دونستم که قبلش بايد سايه رو بپيچونم ولي توي اون ترافيک

ن به نسبت شلوغ شدم. مثل هر وقت ديگه اي که توي باالخره بعد از ده دقيقه از اتوبان خارج شدم. وارد يه خيابو 

ترافيک گتر مي کردم رسم درد گرفته بود. اعصابم تحريک شده بود و بهم ريخته بود. اصال حواسم به رانندگيم نبود. 

مرتب به آينه نگاه مي کردم تا ببينم سايه کجاست... بعد از چند دقيقه ديگه اونو پشت رسم نديدم... نمي دونستم 

ي دست از تعقيب کردنم برداشته. به دلم بد اومده بود... ب ايد خوشحال باشم يا ناراحت... نمي دونستم سايه براي ج 

 نکنه رفته بود تا نقشه اي که برام کشيده رو عملي کنه؟

ي افتاد که داشت از رو به رو مي اومد. صداي بوقش بلند شد. رسي    ع توي الين ديگه رفتم. نزديک 
بود چشمم به ماشيتن

ي براي کنکور هم اضطراب نداشتم ولي 
ي نبودم.. حتر بهش بزنم... حواسم به کلي پرت شده بود. اصوال آدم مضطري 

 .تلفن رادمان بدجوري من و بهم ريخته بود

 :سعي کردم خونشد باشم... چند بار نفس عميق کشيدم... تو دلم گفتم

ي درست مي شه... دستشون بهت نمي رسه... بابا االن منتظر  ن هم که رسنخ دادي... رادمان از اولش هم ي  ه... به معتر

 طوريه! زود تسليم مي شه
ن  .عرضه بود. يادت نيست چه شل وايستاد و اجازه داد کيفش و بزنند؟ روحياتش همتر
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يه کمي حالم بهتر شد... انگار هرچه قدر پيش خودم توي رس رادمان مي زدم رسحال تر مي شدم... مدام به خودم مي 

ي گفت
 !م تو مثل اون نيستر

ي اراده  بان قلبم به حالت عادي برگشت... هرچند که کف دستام يخ زده بود و چشمام ي  ن رفت. رصن کم کم رسدردم از بتر

 .به سمت آينه مي چرخيد

ن موقع صداي بلند موتوري رو از کنارم شنيدم... داشت کنار ماشينم مي اومد. توجهي بهش نکردم. يه دفعه به  در همتر

ن  نزديک شد و به شيشه زد. از جا پريدم. با وحشت نگاهش کردم... دو نفر روي موتور نشسته بودند. اولي کاله  ماشتر

ن و کنار بزنم... تو دلم گفتم  :کاسکت رسش بود ولي دومي نه. مرد دوم بهم اشاره کرد که ماشتر

 !حتما

ي کار داري؟ مرد دوم باتومي رو از دست چپ به  دست راست داد... قلبم توي سينه فرو با دست اشاره کردم که ج 

 ...ريخت... يه دفعه موتوري به سمت ماشينم پيچيد... مرد دوم با باتوم محکم توي شيشه زد

 

 

ن موقع صداي بلند موتوري رو از کنارم شنيدم... داشت کنار ماشينم مي اومد. توجهي بهش نکردم. يه دفعه به  در همتر

ن نزديک شد و به شيشه زد. از  جا پريدم. با وحشت نگاهش کردم... دو نفر روي موتور نشسته بودند. اولي کاله ماشتر

ن و کنار بزنم... تو دلم گفتم  :کاسکت رسش بود ولي دومي نه. مرد دوم بهم اشاره کرد که ماشتر

 !حتما

ي کار داري؟ مرد دوم باتومي رو از دست چپ به دست راست داد... قلبم توي سي نه فرو با دست اشاره کردم که ج 

 ...ريخت... يه دفعه موتوري به سمت ماشينم پيچيد... مرد دوم با باتوم محکم توي شيشه زد

 

ن و يه بار ديگه توي  ل ماشتر
ن و از دست دادم... رسي    ع فرمون و چرخوندم و کنتر ل ماشتر

ي زدم و يه لحظه کنتر
جيعن

به ي  ن نزديک شد. بهش فرصت ندادم که رصن دوم و بزنه. به سمت موتور پيچيدم... دستام گرفتم. موتوري به ماشتر

ي افتاد که توي راه بندون   هايي
ن رسعتش و کم کرد... جلوي موتور پيچيدم و پام و روي گاز گذاشتم که... چشمم به ماشتر

بان قلبم دوباره اوج گرفته   کوچه ي فرعي که ديدم پيچيدم... رصن
ن انتهاي خيابون متوقف شده بودند. رسي    ع توي اولتر

 :گفتم  بود. زيرلب

 .بن بست نباشه... خدايا بن بست نباشه

ي گفتم و رسي    ع پيچيدم... از شانس من توي کوچه پرنده پر نمي 
ولي بود... قلبم دوباره توي سينه م فرو ريخت. هيتن

ن و صاف کردم و پام و روي گاز گذاشتم. با  زد. صداي موتور و مي شنيدم که هر لحظه بهم نزديک تر مي شد. ماشتر

سمت موتور رفتم... نه اون از رس راه کنار مي رفت و نه من... بوق زدم... نور باال زدم... آخرين لحظه از رسعت به 

کنارش پيچيدم و رد شدم. قلبم توي دهنم بود. کف دستام عرق کرده بود و روي فرمون رس مي خورد. احساس مي 

ن  کردم تمام بدنم از ترس مي لرزه... اين ديوونه از کجا پيداش شده بود؟ به سمت خيابون اصلي رفتم. چشمم به ماشتر

ي افتاد که پشت رس هم متوقف مي شدند... يه حسي بهم مي گفت که يه نفر مخصوصا راه و بند اورده... با رسعت  هايي

اي راننده  ن ها... نارسن ي کردم. صداي بوق ماشتر
 
وع به رانندگ از فرعي توي خيابون اصلي انداختم. توي الين مخالف رسر
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ن ها زياد بود و نمي تونستم با رسعت ها.  .. توي گوشم بود... نورباال مي زدند و نزديک بود کورم بکنند... تعداد ماشتر

 :برونم. صداي موتور رو شنيدم... قلبم دوباره به تپش در اومد. زيرلب گفتم

ي از جونم مي خواد؟  خدايا! کمکم کن.. اين ديوونه ج 

ن بهش بزنم...  ي که رس سايه اوردم و رسش بيارم ولي نمي شد... موتور بود! مي ترسيدم دوست داشتم با ماشتر يا باليي

ه  !توي تصادف بمتر

موتور دوباره بهم رسيد. قلبم اون قدر محکم مي زد که ديوونه م کرده بود. دستام به لرزه در اومده بود. دوباره موتور 

ن نزديک شد. کسي که ترک موتور نشسته بود دست ش و باال برد و باتوم و يه بار ديگه به شيشه زد... به شيشه ي ماشتر

ي به دادم نمي رسيد؟
ن

 جيغ زدم... چرا هيچکس توي خيابون به اون شلوع

ي بود که بتونم با وجود 
ي مي کردم... رسعتم بيشتر از اوين

 
 کردم... خيلي داشتم خطرناک رانندگ

ن و بيشتر رسعت ماشتر

ي کنم. 
 
 ها رد مي شد و مهارتم توي اون خيابون شلوغ رانندگ

ن ن ماشتر ي از بتر
.. مرتب سبقت مي گرفتم ولي موتور به راحتر

 .دوباره خودش و بهم مي رسوند

ن ديوونه ها جلوم پيچيد... رسي    ع  ن طور.... يه دفعه عتر تقريبا به رس خيابون رسيده بوديم. گاز دادم... موتور هم همتر

شت مي اومد. فرمون و بيشتر کج کردم تا شاخ به شاخ فرمون و به سمت چپ کج کردم. يه ماکسيما از رو به رو دا

ن و از دست  ل ماشتر
ي از ثانيه کنتر ن بهم خورد و براي کت  نشم... ماشينم آخرين لحظه بهش ماليده شد... تعادل ماشتر

ي با چادر مشکي 
 دادم... فرمونو به چپ پيچوندم... به راست پيچوندم... پام و از روي گاز برداشتم... چشمم به زين

ن بود  .افتاد که جلوي ماشتر

 ... محکم روي ترمز زدم. فرمون و به سمت راست کج کردم... و

ن و شنيدم... رس زن محکم توي شيشه خورد و بعد از يه دور غلت  صداي بلند برخورد کردن جسمي با شيشه ي ماشتر

ن موند ن افتاد... رد خون روي شيشه ي ماشتر  ...خوردن روي کاپوت به زمتر

ن ها رو شنيدم... ثانيه اي ب ي محکم به ماشينم کوبيد و روي صندلي شاگرد پرت شدم. صداي بلند بوق ماشتر
عد ماشيتن

به ي محکمش طرف چپ بدنم و رس کرده  ن به در زده بود و رصن دست چپم از درد داشت منفجر مي شد... يه ماشتر

 ...بود

شنيدم... تمام بدنم مي لرزيد... رسم گيج مي  يه لحظه چشمم سياهي رفت. صداي بلند فرياد مردم و جيغ يه زن و مي 

 ...رفت... صداي دور شدن موتور و شنيدم... وظيفه ش و انجام داده بود

ون بکشم... حالت تهوع داشتم... سعي مي کردم به شيشه ي  در مچاله شده بود ولي خوشبختانه تونستم پاهام و بتر

ي نگاه نکنم. صداي برخورد رس زن با شيشه ي ماش
ن هنوز توي گوشم بود... حالت تهوعم بيشتر شد. دستم و خوين تر

روي دهنم گذاشتم... تمام بدنم مي لرزيد... يخ زده بودم... دستام اون قدر مي لرزيد که نمي تونستم بهشون نگاه 

ي کار کرده بودم؟  کنم... نفسم باال نمي اومد... ج 

ن جمع شده بودند... ر  ي که بهم زده بود هم پياده شده بود و رس چشمم به چند نفر افتاد که دور ماشتر
اننده ي پيکاين

خونيش و با دست گرفته بود... انگار رسش به فرمون خورده بود... نگاهي به مردم کردم... چشماشون چهار تا شده 

ي ها مثل من دستشون و جلوي دهنشون گرفته بودند. چند نفر روشون و از اون منظره برگردونده بودند.. 
. بود... بعضن

 ...از همه بدتر کسي بود که داشت با هيجان با موبايلش حرف مي زد... مي دونستم داره به پليس خت  مي ده
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ي توي رسم گفت  :يه صدايي

! تصديقم نداري  !گند زدي دختر

ن  ن بذارم رسم و پايتر  با همون حال خراب خودم و به در شاگرد رسوندم... در و باز کردم. قبل از اين که پام و روي زمتر

ي بلند زدم... خودم و به عقب 
ي و له شده افتاد... جيعن

انداختم... چشمم به يه جفت چشم سياه باز و يه صورت خوين

ن افتاده بود  ...پرت کردم... زن چادري دقيقا زير ماشتر

ن بيمار  ي ام ادامه پياده کرد... از پشت به در مچاله شده ي راننده خوردم... دستم عتر يک و پياي  هاي جيغ هاي هيستر

لشون کنم... چشمام و بستم و از ته دل جيغ زدم... صورت زن با چشم هاي باز  ي مي لرزيد و نمي تونستم کنتر عصت 

ي غرق خون پيش چشمم جون گرفت... 
ي شکسته... لب هاي پاره شده... و صورير

ي شکافته ... بيتن
... پيشاين مشکي

 :وحشت زده چشمام و با دست گرفتم و جيغ زدم

 !هنه... نه ... ن

ي بسته  ون مي رفتم... نمي تونستم توي اون فضايي م... ولي بايد بتر خودم و پيچ و تاب مي دادم و نمي تونستم آروم بگتر

 ...بمونم... نمي تونستم نفس بکشم

ي که از شدت لرزش نمي تونستند وزنم و   رفتم. در پشتو باز کردم و با زانوهايي
ن دستم و به صندلي گرفتم و پشت ماشتر

ن افتاده بود نگاه نکنمتحمل کنن ي که زير ماشتر
ن تکيه دادم... سعي کردم به زين  ...د ايستادم... به ماشتر

ن بخورم. تمام صورتم از اشک خيس شده بود... چه غلطي کرده بودم؟  زانوهام اون قدر مي لرزيد که نزديک بود زمتر

 نکنه اون زن مرده باشه؟

ن دور شدم... مردم هر  ن نزديک تر مي شدند... يه الين خيابون کامال بند  عقب عقب رفتم... از ماشتر لحظه به ماشتر

اومده بود... راننده ي پيکان لب جوي آب نشسته بود و رسش و با دستمال چسبيده بود. يکي از مردها به سمتم اومد 

 :و گفت

ي چه غلطي کردي؟
؟ مگه ديوونه شدي؟ مي بيتن

ي کار کردي دختر  ج 

 :گفت  يه پش بازوي اون مرد و گرفت و 

ن و از دست  ل ماشتر
يه موتوري داشت اذيتش مي کرد... من ديدم... با باتوم توي شيشه ي ماشينش زد... ترسيد و کنتر

 ...داد

ن نشستم... نفسم باال نمي اومد... قلبم و کامال توي گلوم حس مي کردم... معده م پيچ مي خورد... اگه اون زن  روي زمتر

 ...مرده باشه

ودم... گريه هاي عصبيم بند نمي اومد... مردم هر لحظه بهم نزديک تر مي شدند... اون قدر حالم به هق هق افتاده ب

ن هق  ي مي گفتند... صداهاشون و از بتر هايي
ن خراب بود که جرئت نمي کردند بهم کامال نزديک بشن... در گوش هم يه چتر

 :هق گريه هام مي شنيدم

 ...زن رو کشت... واي خدا... زيرش کرد_

 .سن و سالم هست... حتما تازه تصديق گرفتهکم  _
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 ...ديوونه! داشت خالف جهت مي اومد _

ي مي شه_  ...بذاريد آمبوالنس و پليس بيان ببينيم ج 

پليس هم تو راه بود! بدبخت شدم... يه لحظه مردم از جلوي چشمم کنار رفتند و چشمم به جنازه ي زن افتاد... 

ن باز بود و رسش به س ي دستاش به طرفتر
مت باال بود... دهنش نيمه باز بود و از همون فاصله مي تونستم صورت خوين

و له شده ش و ببينم... من کشته بودمش... من! توي شب تا آخرين لحظه نتونسته بودم اونو با چادر مشکي 

 ...تشخيص بدم

ا مي داد
 :راننده ي پيکان داد مي زد و نارسن

ن من و داغون کرد هم زن مردم و به هي مي گم اين زنا نبايد پشت رل بشينند..  ي کار کرد! هم ماشتر . نگاه کن اين دختر ج 

؟  ي
ي کتن

 
ي رانندگ

ي نمي توين
ن وقتر ي پشت ماشتر

ن داد... اين زن حتما بچه داره... شوهر داره... آخه دختر چرا نشستر کشتر

ي مي خواي بدي؟  جواب بچه هاي يتيم اين زن و ج 

جام بلند شدم و به سمت جوي آب رفتم. همه ي محتويات معده م و  هق هق گريه هام شدت گرفت... يه دفعه از 

برگردوندم... لب جوي آب ولو شدم... چشمم سياهي مي رفت... رعشه به بدنم افتاده بود... تمام بدنم عرق کرده 

ون بجهه  .بود... قلبم اون قدر محکم مي زد که مي ترسيدم از سينه م بتر

 :صداي مردم توي گوشم مي پيچيد

 .يه موتوري داشت اذيتش مي کرد... داشت از دست اون در مي رفت _

 مي شه ديگه! اين جامعه م پر از گرگ _
ن ي پشت رل مي شينه همتر

 ...دختر به اين جووين

 ...خدا به خانواده ي اين زن صت  بده _

 چرا پليس نمي رسه؟ _

 ..... سه باردستام و روي گوشام گذاشتم و از ته دل جيغ زدم... يه بار... دوبار. 

ن اوردم... رسم و روي جدول گذاشتم و زدم زير گريه... نمي تونستم خودم و جمع و جور کنم... داشتم از  دستام و پايتر

 .ترس... اضطراب و وحشت مي مردم

ن چرخيد... مزداي سفيد ي اختيار رسم به سمت ماشتر  و شنيدم... ي 
ن  !يه دفعه صداي ترمز بلند يه ماشتر

ي نيم نگاهي هم به صحنه ي تصادف ننداخت. بازوم و گرفت و در سايه در و باز ک
رد و دوان دوان به سمتم اومد... حتر

 :گوشم گفت

 .بلند شو... زود باش

ي رنگ از رسش افتاده بود و موهاي مش کرده اش دور و برش رها شده بود... هيجان زده به نظر مي رسيد. 
شال صورير

هق گريه بهم اجازه نمي داد که صحبت کنم. سايه کنارم نشست و آهسته  بازوم و از توي دستش در اوردم... هق

 :گفت

؟ ي ي ج 
ي يعتن

؟ تو که تصديق نداري... مي دوين ... مي فهمي ي
 زدي آدم کشتر
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ي گذاشته بود... جمله اي رو گفت که تا آخرين روز زندگيم فراموش نمي کنم  آي 
ن  :توي چشماش زل زدم... اون شب لتن

ي قتل عمد
 !يعتن

ي سينه فرو ريخت... رسم گيج رفت و يه لحظه نزديک بود غش کنم... راست مي گفت... گواهينامه م باطل قلبم تو 

ي کرده بودم... و آدم کشته بودم
 
 !شده بود... خالف جهت رانندگ

 :چشمام سياهي مي رفت... سايه دستم و کشيد و گفت

؟ بجنب! مردم زنگ مي زنند به پليس... قبل از اين که شانس فرار و  ! مي فهمي ي
ن بيا بريم... آدم کشتر  ازت بگتر

ن بلندم کرد. زيرلب گفت  :دستم و کشيد و از زمتر

 ...بدو... زود باش

دستم و کشيد و به سمت ماشينش دويد... از جا کنده شدم و تمام انرژيم و توي پاهاي لرزانم ريختم. با رسعت به 

ن دويديم... صداي مردم از پشت رسمون بلند شد  :سمت ماشتر

 کجا؟_

 ...داره در مي ره _

 !بدو آقا _

ش... داره در مي ره _  .بگتر

ن انداختم. سايه سوار شد و قفل مرکزي رو زد. چند نفر از مردها بهمون  رسي    ع در و باز کردم و خودم و توي ماشتر

ن زدند  .رسيدند. با دست به شيشه ي ماشتر

 ...باز کن درو _

 .وايستا ببينم _

 کش؟کجا داري مي ري آدم   _

ي تکيه دادم و بعد انرژيم ته کشيد... چشمام 
ن از جاش کنده شد... رسم و به پشتر سايه پاش و روي گاز گذاشت و ماشتر

ي رو پشت رس گذاشته بوديم که من کشته بودمش... من 
ي و هوشياري داشتم... زين

ن بيهوسر سياهي مي رفت... حسي بتر

 ...آدم کشته بودم

========== 

 

 

ن و  بيشتر کرد... نمي تونستم رس دردناکم و تکون بدم... بدنم در اثر تصادف کوفته شده بود... ناله  سايه رسعت ماشتر

 :اي کردم و گفتم

 .مي خوام برم پيش بابام
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ي زد و گفت
 
 :سايه لبخند کمرنک

ي 
ي کار مي تونه برات بکنه؟ آدم کشتر  ...بابات؟ بابات ج 

 :و گفتماشکام دوباره روي گونه هام ريخت. بغضم و فرو دادم 

 .تو اون موتوريه رو فرستاده بودي... اگه اون نبود من هيچ وقت به زنه نمي زدم... شاهدم دارم... مردم ديدند

 :سايه رس تکون داد و گفت

ي که توي دادگاه ازت مي پرسن چيه؟ اينه که با توجه به اين که به سابقه ي خراب 
ن ن چتر ي اولتر

خب... ولي مي دوين

ي توي وهله ي اول پشت فرمون نشسته بودي؟رانندگيت و باطل شدن    گواهينامه ت براي ج 

 :رسم و به سمت پنجره چرخوندم... راست مي گفت... من اصال نبايد پشت فرمون مي نشستم... آهسته گفتم

 .براي اين که تو منو ترسونده بودي

 :سايه خنديد و گفت

؟ واقعا فکر کردي کسي براي اين حرفات توي د ي قانون به چند سالته دختر
ادگاه ارزش قائل مي شه؟ فکر مي کتن

ي مي ده؟
 احساس ترس تو اهميتر

ي که به زور در مي اومد گفتم  :رسم و با دست گرفتم و با صدايي

 .به خالف کار بودن تو که مي ده

 :سايه ابرو باال انداخت و گفت

 ه احساسي بهش دست مي ده؟ هان؟اهميت مي ده ولي رس جفتمون با هم باالي دار مي ره... اون وقت بابا جونت چ

مي دونستم االن يه رسي جمله رديف مي کنه که با احساساتم بازي کنه... مي دونستم مي گه که مامانت چه احساسي 

ي فکر مي کنه... خانواده ت و اذيت نکن... و  ... پيدا مي کنه... بابات ج 

دونستم اگه باهاش برم از چاله در مي يام و توي  داشتم به پهناي صورتم اشک مي ريختم ولي تسليم نمي شدم... مي 

ي گناهيم و ثابت کنه... هرچند که حق با سايه بود... من در وهله ي اول اصال  چاه مي افتم... شايد بابام مي تونست ي 

ي مي کردم... چند سال حبس بهم مي خورد؟ يه سال؟... دو سال؟... پنج سال؟.. 
 
 مي شدم و رانندگ

ن . نبايد سوار ماشتر

وع به فکر کردن در مورد اونا کنم خودم و تسليم  ده سال؟ نمي خواستم به خانواده م فکر کنم... مي دونستم اگه رسر

سايه مي کنم... ياد حرف رادمان افتادم که مي گفت نقطه ضعف دست سايه نده... من احمق همون بار اول نقطه 

ي کار مي کردم؟ فقط يه  ضعفم و رو کرده بودم... گفته بودم که گواهينامه م باطل شده... چشمام و بستم... بايد ج 

 و خوب مي دونستم... نبايد برم... نبايد با سايه همراه بشم
ن  ...چتر

 :رسم و باال اوردم و گفتم

ن کنار پياده کن  .من و همتر

 :سايه با صداي بلند خنديد و گفت

ي اين که قبول کردي باهام
ي  فکر کردي من راننده تم؟ سوار شدنت يعتن

 .همکاري کتن
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 :با عصبانيت گفتم

ي اين که فقط مي خواستم از اونجا دور بشم
 .سوار شدنم يعتن

ي حرف بزنه. گفت
ي منطفر

 :سايه سعي کرد با لحتن

ي 
 .عاقل باش... تو آدم کشتر

ن کوبوندم و داد زدم  :پام و به کف ماشتر

مکاري کنم... يه موتور و فرستاده بودي تو تهديدم کرده بودي... ازم دعوت کرده بودي که توي يه کار خالف باهات ه

ي بهم بزنه
 
 ...که تمرکزم و توي رانندگ

 :سايه پوزخندي زد و گفت

 !مدرکش و رو کن

 :اين بار من بودم که داشتم پوزخند مي زدم. رس تکون دادم و گفتم

 !مدرکم دارم... نگران نباش

 :سايه ابرو باال انداخت و گفت

 جدا؟

يد... هم از ترس و هم از عصبانيت مي لرزيدم. اون قدرها هم کم عقل نبودم که صاف بيام قلبم محکم توي سينه مي تپ

ن زبون به جيگر  ي کاره ست. براي همتر در مورد رضا و رادمان جلوي سايه حرف بزنم... مي دونستم نبايد بفهمه بابام ج 

 .گرفتم و روم و برگردوندم

 :سايه با زيرگي به صورتم نگاه کرد و گفت

؟خب! پ ي
 س مدرکت چيه؟ بلوف زدي يا نمي خواي براي من روش کتن

ي بهش گفتم... تو دلم گفتم ايي
 :زيرلب نارسن

ي کار کنم؟  خدايا کمکم کن! ج 

ي براي يه ثانيه هم قطع نشده بود... 
ي که ماجراي رادمان و شنيده بودم حتر

قلبم توي دهنم بود... لرزش دستام از وقتر

م. هم ي که کرده بودم فکر سعي کردم مغزم و به کار بگتر ه ي احتماالت و پيش خودم بررسي کردم. چند لحظه به کارهايي

ن و کيف و موبايلم و توي صحنه ي جرم جا گذاشته بودم! حداقل خوبيش به اين بود که دست سايه به  کردم. ماشتر

اگه مي فهميد بابام کيه موبايلم نمي رسيد. اصال دوست نداشتم آخرين تماسم... که تماس با بابا بود... رو چک کنه. 

 !کارم تموم بود

ي توي  ي که بابا در مورد باندهاي مختلف و خالفکارها بهم زده بود و به ياد بيارم... ولي هرج  سعي کردم همه ي حرفايي

ن   موفق مي شدم. انگار همه ي اين اطالعات از ذهنم پر کشيده بود... مغزم فقط به يه چتر
 مي گشتم کمتر

ذهنم بيشتر

ي فرمان مي 
 ! داد... به نافرماين

 :رو به سايه کردم و گفتم
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ي 
 .يا مي ذاري برم يا از بردنم پشيمون مي سر

 :سايه با تعجب گفت

؟ تو آدم  ! فقط ماييم که مي تونيم ازت محافظت کنيم. مي فهمي
ن جدا؟ هنوزم مي خواي سمج بازي در بياري؟ ببتر

ي زندان... م
! خيلي شانس بياري براي ده سال مي افتر ي

ا مي تونيم ازت محافظت کنيم. برات هويت جعلي درست کشتر

ي 
 .مي کنيم.... نمي ذاريم دست پليس بهت برسه. در ازاش بايد باهامون هم کاري کتن

ي چشمه ي اشکم از نو مي جوشيد... اي کاش ديگه تکرارش نمي کرد... دوباره داشتم به 
هر بار که مي گفت تو آدم کشتر

 :گريه مي افتادم... گفتم

ي کاره ايد؟آخه   شماها ج 

 :سايه که کم کم داشت بداخالق مي شد گفت

! مي ريم اونجا خودت مي فهمي ديگه ي
 !چه قدر حرف مي زين

ن و وارد يه کوچه ي خلوت کرد. چشمم به يه مرد چهارشونه و قد بلند افتاد که وسط کوچه ايستاده بود. سايه  ماشتر

ن و کنار مرد نگه داشت. مرد سوار شد و پشتم  :نشست. سايه دوباره به راه افتاد. مرد پرسيد ماشتر

ي شد که همکاري کنه؟
 راصن

ي گفت
ر
 :سايه به بداخاالف

ي کار کرده  !نه! هنوز حاليش نيست ج 

 :مرد با همون صداي خشن و بمش گفت

 مي خواي بهش فرصت بدي؟

ي نشم منو بکشن؟ قلبم به تپش در 
؟ نکنه اگه راصن ي

اومد. سايه نگاه خصمانه قلبم توي سينه فرو ريخت... چه فرصتر

 :اي بهم کرد و گفت

 !نه

 :از جا پريدم و گفتم

ي حرف مي زنيد؟  از ج 

ي زدم و به دست هاي مرد چنگ زدم. ماده اي فرار توي 
د... جيعن يه دفعه مرد از پشت دستمالي رو روي دهنم فشر

و چنگ زدم... چشمام سياهي رفت دهن و بينيم پيچيد... رسم گيج رفت... دست و پا زدم... با ناخون هام دست مرد 

 ...و بعد همه جا تاريک شد

****** 

ي به پيشونيم کشيدم... متوجه شدم که روي يه تشک نازک دراز 
چشمام و باز کردم. از رسدرد داشتم مي مردم. دستر

چشمام و  کشيده ام... بدنم هنوز کوفته بود. خواستم از جام بلند شم که رسم گيج رفت و دوباره روي تشک افتادم. 

ي يه زن با چشماي سياه باز جلوي چشمام جون گرفت... به 
بستم و آهسته ناله اي کردم... يه دفعه صورت خوين
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خودم لرزيدم. اشکام روي صورتم ريخت... عجب کاري کرده بودم... چطوري مي تونستم خودم و تا آخر عمر 

ي توي وجودم بود که نمي خواست قبول کنه اون زن ن مرده... مرتب بهم اميد مي داد... مرتب بهم مي  ببخشم؟ يه چتر

ن و  ي حرکت و چشماي بازش همه چتر ... مي دونستم که کار تموم شده بود... بدن ي  گفت شايد اون زن زنده باشه... ولي

ه ي ممکنه بمتر
ن راحتر  ...روشن مي کرد... مرده بود... هرچند که نمي تونستم قبول کنم که يه آدم به همتر

ي من کجا بودم؟ دوباره سعي کردم بلند شم... وزنم و روي دستام انداختم و از جا بلند شدم. به خودم اومد
م... راستر

ن نشسته بود. پوست  ي افتاد که رو به روم روي زمتر
رسم گيج رفت. دستم و به ديوار گرفتم... چشمم به زن جووين

ي ش پهن بود. پيش
ي بلندي داشت و يه هد بند مشکي به کاراملي و چشم هاي عسلي داشت... چشماش درشت و بيتن

وين

تش و روي هدبندش انداخته بود ي رسر
 مشکي پوشيده بود. کاله سوي 

ن ت مشکي و شلوار جتر
ي رسر
 .رسش زده بود. سوي 

ي به لباسام کشيدم 
يه دفعه متوجه اطرافم شدم... قلبم توي سينه فرو ريخت... منو کجا اورده بودند؟ يه دفعه دستر

ي داشت... اين که بهش دست درازي نکنند... و خودم و چک کردم...  ي مي شد که هر دختر
اين از ترس و دلهره اي ناسر

ها نمي خواستند ن  ...ولي نه! انگار من و براي اين چتر

ي شکل و جمله هاي مختلف روي ديوار نوشته  ي جاها با است 
چشمم به در و ديوار خونه اي افتاد که توش بودم. بعضن

ي جاها تار عنکبوت بسته بود. به جاي لوستر از سقف المپ آويزون شده بود. شده بود. ديوارها کثيف 
بود و بعضن

ي رو مي ديدم که بدون توجه به من اين  ي به رسم کشيدم... يه سالن با سقف به نسبت کوتاه رو به روم بود. کسايي
دستر

ي داشت و هيچ جاي اون فرش ديد
 
ن موکت رسمه اي رنک ه نمي شد. همه با کفش روي طرف و اون طرف مي رفتند. زمتر

 .موکت راه مي رفتند

ي توي دردرس افتاده بودم. آب دهنم و قورت دادم... وحشت زده به اين 
ي راستر

قلبم محکم توي سينه مي زد... راستر

 .طرف و اون طرف نگاه کردم

ي رسم و به سمت زن جوون چرخوندم. چند ثانيه توي چشمام زل زد... بعد رسش و به سمت سالن چرخو  ند و با صدايي

ي داد زد
ن

 :تو دماع

ه به هوش اومد  .بيا! دختر

چند نفر به سمتمون چرخيدند... رد نگاه زن و گرفتم... داشت به مردي نگاه مي کرد که وسط سالن ايستاده بود و 

برايم پشتش به ما بود. داشت با يه دختر آهسته صحبت مي کرد. با کنجکاوي به مرد نگاه کردم... از همون زاويه هم 

ه اي داشت.  ي نهايت آشنا بود. موهاي مشکي کوتاهش و از پشت مي ديدم. دو طرف رسش و تراشيده بود. پوست تتر ي 

ن بودم که هيچ وقت اونو نديده بودم ولي تيپ هيکلش من و ياد کسي مي انداخت...  قد بلند و الغر اندام بود... مطمت 

 !ت که اون مرد خيلي هم با من غريبه نيستقلبم محکم توي سينه مي زد... يه حسي بهم مي گف

ي که با مرد حرف مي زد رسش و به نشونه ي فهميدن تکون داد و به رسعت دور شد... مرد به سمتم چرخيد... 
دختر

 ...نفسم بند اومد... قلبم توي سينه فرو ريخت. لرزش دستام برگشت

ي 
نگش نگاه کردم... بيتن ي خورسر ... چه قدر عوض شده  باورم نمي شد... به چشم هاي آي  و لب هاي خوش فرمش... ولي

ت مشکي چسبونش و باال 
ي رسر
ن هاي ير بود... زير چشمام سياه شده بود... ابروي سمت چپش و تيغ انداخته بود. آستتر

ي شده بود  .زده بود... روي ساعد دست راستش تصوير وحشتناک مردي با دندون هاي نيش بلند خال کوي 

 :قلبم محکم توي سينه مي زد... تته پته کنان گفتم آهسته به سمتش رفتم... 

ي رست اوردن؟  رادمان... چه... چه ... چه باليي
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ي داشت که قبال نديده بودم... حس مي کردم به يه آدم 
ر
لبخند زد... لبخندش شيطنت خاصي داشت... چشماش برف

ي مي شد گفت که زيباست... هرچند که از 
ي  ديگه تبديل شده... آدمي که به سختر ه ش آثاري از زيبايي پشت صورت تتر

ه تر از قبل شده بود  .ديده مي شد... صورتش الغرتر و تتر

جلوش وايستادم... متوجه شدم که با خونشدي داره آدامس مي جوه... نه!... باور نمي کردم... انگار اصال از ديدنم 

ن زير رس خو   .دش بودشکه نشده بود... انگار اصال نگران نبود... انگار همه چتر

 :با ناباوري گفتم

 همه ش نقشه ي تو بود؟

همون لبخند شيطونش و تحويلم داد... موقع لبخند زدن لبش و به طرف چپ کج مي کرد و ابروي راستش و يه کم باال 

 ...مي داد

ه ش داشت توي صورتم نگاه مي کرد و لبخند مي زد... خون تو رگام به جوش اومد. يه دفعه به سمتش حمله کردم. يق

 :و چسبيدم و داد زدم

 ... ي
! خيلي پستر ي

! من داشتم بهت اعتماد مي کردم... همه ش زير رس خودت بود! بهم دروغ گفتر ي
! آشغال عوصن ي

عوصن

 ...خيلي 

دستام و از ساعد چسبيد و با قدرت دستام و از يقه ش جدا کرد. ساعد هر دو دستم و محکم توي انگشت هاي 

طرف باز کرد و من و به سمت خودش کشيد. به سينه ش خوردم. صورتش و جلو  بلندش فشار داد. دستام و به دو 

 :اورد و گفت

 ...من رادمان نيستم

ي به 
ي نگاهش شدم... نه... او رادمان نبود... صداي کشدار و زخميش هيچ شباهتر بان قلبم اوج گرفت... محو آي  رصن

اي رادمان نداشت. توي چشمام زل زد... لبخند شي  :طونش و تحويلم داد و گفتصداي بم و گتر

 !اسم من بارمانه

ي کنار شومينه نشسته بود. مجسمه 
 
ي رنک ي افتاد که روي مبل شاهانه ي طاليي

رسم و بلند کردم. چشمم به مرد جووين

ي داشت. ديوار اتاق با کاغذ ديواري 
 
ي باالي شومينه با رنگ مبل و رنگ قهوه اي سنگ هاي شومينه هماهنک هاي طاليي

ي از پوست يه حيوون زبون بسته پهن شده بود. يه ليوان ويسکي کرم شيکي پو 
ن پاي مرد فرسر شيده شده بود. پايتر

ن  دستش بود و به شعله هاي آتيش نگاه مي کرد. اتاق کوچيک تاريک با نور شومينه روشن شده بود. پشت رسم يه متر

ي قرار داشت. کنج ديوار يه گرامافون بود ک ي و با صندلي زيبايي ي کوتاه گذاشته شده بودگرد و چوي  ن  .ه روي متر

ش به رنگ بنفش بود . نگاهي به موهاي خوش حالت مشکيش  ن مرد کت شلوار رسمه اي به تن داشت. کراوات و بلتر

کردم. چشم هاي مشکي خوش حالتش توي زاويه ي ديدم نبود ولي دليل نمي شد که به خاطر نيارمش. خوب يادم مي 

به نسبت خوش قيافه بود. باورم نمي شد اون بود که حاال روي اون صندلي  اومد که صورت مردونه اي داشت و 

 .نشسته بود

نگاهش و از آتيش گرفت و به صورتم نگاه کرد... با دقت تک تک اجزاي صورتم و بررسي کرد. نگاهش روي چشمام 

ونه م و گرفت... رسم و به ثابت موند. با يه حرکت نرم از روي مبل بلند شد و به سمتم اومد. دستش و جلو اورد و چ

 .اين طرف و اون طرف چرخوند
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ي رنگشون   جوون وارد شدند. دامن هاي کوتاه مشکي با تاپ قرمز پوشيده بودند. موهاي طاليي
در اتاق باز شد و دو دختر

ن کرد وع به چيدن متر ي و دايره اي شکلي رفتند که پشت رسم قرار داشت. رسر  چوي 
ن ند... و اتو کشيده بودند. به سمت متر

 .وقت شام شده بود

 :مرد خنديد و گفت

... اون موقع ها  ي
چهار ساله که همديگه رو نديديم... باورم نمي شه اين قدر توي اين چهار سال عوض شده باسر

 .صورتت بچگونه بود... ولي االن... واقعا جذاب شدي... خيلي خوش قيافه تر از سابق شدي

هاي ي به دختر
 و مي چيدند... تا ديدند  با حرکت چشم اشاره ي ظريفن

ن پشت رسم کرد. به سمتشون برگشتم. داشتند متر

ن انداختند و نگاهشون و ازم گرفتند  .که دارم نگاهشون مي کنم رسشون و پايتر

ي عيب و نقص مي شد. پوست سفيدش تضاد  نگاهي به صورت مرد کردم. اگر بينيش کمي کوچيک تر بود صورتش ي 

ي با موهاش داشت. بهش گف  :تمجالت 

ي تر بهت  فت کردي... يادم مي ياد دنبال اين و اون مي دويدي و التماس مي کردي که يه کار درست و حساي  خوب پيشر

 .بدن

 :پوزخندي زد و گفت

؟ ي ها بودم که جربزه ي هيچ کاري رو نداشتند... راستش و بگو... هنوزم همون جوري شل و ولي
 بهتر از بعضن

 :فتجوابش و ندادم... لبخندي زد و گ

ي خيالي و خونشديش خوشم نمي ياد  .داداشت کجا مونده؟ چه قدر لفتش داده... هيچ از اين ي 

 مي موند به سمتم 
ن ن موقع در باز شد و بارمان وارد اتاق شد. با گام هاي بلندي که بيشتر شبيه جست و ختر در همتر

 :اومد. با دست محکم توي کمرم زد و گفت

 چطوري؟

به اش يه خورده رس  ي داري بهم زد... بارمان دستش و روي شونه م انداخت با رصن
جام جا به جا شدم... مرد لبخند معتن

 :و گفت

 خب... موضوع چيه؟

 :مرد سيگاري روشن کرد و گفت

موضوع اينه که داداشت حارصن نيست همکاري کنه... براش توضيح دادي که اگه باهامون کار نکنه همه ي حمايتمون 

يم و به جرم  قتل عمد اعدام مي شه؟ و ازش مي گتر

 :بارمان شونه باال انداخت و گفت

 .نه... توضيح ندادم

 :مرد نيم نگاهي به بارمان کرد... اخم کرد و گفت

ه براش توضيح بدي  .خب... بهتر
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د... نمي تونستم نگاهم و از صورتش بکنم... دنبال  ي نگفت. لبخند زد و شونه م و فشر ن بارمان نگاهي بهم کرد ولي چتر

ه و چشم هاي گود رفته گم شده بارم ي مي گشتم که مي شناختم... پيداش نمي کردم... انگار پشت اون صورت تتر
اين

 ...بود

ي رسم مي ياد... حس مي کردم آخرين آدمي  ي ازم مي خوان... چه باليي دلم گرفته بود... ديگه برام مهم نبود که کجام... ج 

ن رفته ن انداختم... باورم نمي شد که بارمان اين طور غرق که توي دنيا بهم اهميت مي داد هم از بتر ... رسم و پايتر

بشه... اين طور گم بشه... با ديدنش همه ي مرزهاي مقاومتم شکسته شده بود... همه ي اين سال ها فکر مي کردم 

ي مي کشه و مقاومت مي کنه... باورم نمي شد که خودش هم يکي مثل اونا شده باشه
 .اون داره سختر

 :رسش و به سمت مرد چرخوند و گفت بارمان

ي کار کنيم؟  خب... حاال بايد ج 

 :مرد شونه باال انداخت و گفت

يش به من تا حاليش کنم....  ي که همکاري کنه و جات و پر کنه يا اين که مي ست 
يا خودت به داداشت حالي مي کتن

 حواست با منه بارمان؟

 :زد رسش و به سمت مرد برگردوند و گفتبارمان که داشت دو تا دختر پشت رسمون و ديد مي 

 .هان؟... آهان... باشه... خودم حاليش مي کنم

ي خوشش نمي ياد. رو به مرد کردم و  هاي موطاليي
ي به بينيش انداخت و لباش و جمع کرد... مي دونستم از دختر

چيتن

 :گفتم

ي هم
ي رسم بياري و راضيم کتن

ي نيست که بتوين  .کاري کنممن آب از رسم گذشته... هيچ باليي

ي که با گروه همکاري مي کردم اون قدر 
ي بود ولي زماين مرد دوباره روي مبل نشست. دعا مي کردم يادم بياد که اسمش ج 

سيده بودم ي اسمش و نت 
ي بود که حتر

ي اهميتر  .فرد ي 

ها ليوان مرد و پر کرد. راست ايستاد و گفت  :يکي از دختر

 ...سايه براي ديدنتون اومده

 :و گفتمرد لبخندي زد 

 ...چه خوب شد که خودش با پاي خودش اومد... خيلي دوست داشتم ببينمش

ه ي عفريته! برام  دختر رس تکون داد. منم دوست داشتم سايه رو ببينم... دوست داشتم گردنش و بشکنم... دختر

خيلي خوب به ياد پاپوش درست کرده بود... اونم قتل! قتل عمد... قتلي که پشتش يه خروار مدرک و شاهدم بود... 

ي از خودش نذاره  .داشتم که هميشه توي اين کار مهارت خاصي داشت. انگار ساخته شده بود تا آدم بکشه و ردپايي

ي اختيار دستام و مشت کردم. فکم منقبض شد و دندونام و روي هم فشار  در باز شد و سايه وارد اتاق تاريک شد. ي 

و به سمت بارمان چرخوندم که دست به سينه ايستاده بود و چشماش و دادم... با نفرت چشمم و ازش گرفتم. رسم 

ي رو توي نگاهش مي ديدم که ازش مي ترسيدم. لباش و روي هم فشار مي داد و به وضوح بلند 
ر
تنگ کرده بود. همون برف

ک داشتيم... نفرت تا رس حد مرگ  !شدن صداي نفساشو مي شنيدم. يه حس مشتر
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 :بارمان داد. رسش و باال گرفت و جلوي مرد ايستاد و گفتسايه پوزخندي تحويل من و 

 .هر دو تا کار و تموم کردم

 :مرد رس تکون داد و گفت

 ...مي دونم

 :انگشتاش و توي هم گره کرد و گفت

ي که اورديش چيه؟  خب... اسم دختر

 :سايه شونه باال انداخت و گفت

سيدم  .ازش نت 

 :رفت و گفتبارمان پوزخند زد. سايه چشم غره اي بهش 

 تو کار ديگه اي هم جز مسخره کردن بلدي؟

 :بارمان با لحن کوبنده اي گفت

؟ تو کار ديگه اي جز گند زدن بلدي؟ ي  تو ج 

 :مرد با خشونت داد زد

 !بسه

 :رو به سايه کرد و گفت

 !رويا آمارش و در اورده... اسمش ترالنه... ترالن تاجيک

ي کار کرده بودند؟ تونسته قلبم توي سينه فرو ريخت... کجا اورده بو  دنش؟ دست سايه به اونم رسيده بود؟ باهاش ج 

ي و بهتم نشونه اي توي صورتم نذاره. قلبم و 
بود به باباش خت  بده؟ قلبم محکم توي سينه مي تپيد. سعي کردم شگفتر

 .توي دهنم احساس مي کردم

 :مرد گفت

 ...باباش قاضيه

ه نيارن خدايا! همه ي درات و روم نبند... يه وقت ي رس باباي دختر  !باليي

 :مرد ادامه داد

ئه کنه؟ ش و تت 
ي ارسالن تاجيک نمي تونه دختر

 فکر مي کتن

 :رنگ از صورت سايه پريد. يه قدم به سمت عقب برداشت و تته پته کنان گفت

 ...من... من... من... نمي دونستم
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 :مرد داد زد

ي آمارش و د
! احمق! قبلش نرفتر ي

 ر بياري؟معلومه که نمي دونستر

ي لرزون گفت  :سايه با صدايي

 .باور کنيد فکرشم نمي کردم که باباش آدم خاصي باشه

 :مرد با صداي بلندي گفت

ي 
... نه اين که همه مون و بندازي توي دردرس... مي دوين ي

ان کتن ي که زدي و جت  من بهت مهلت داده بودم که گندهايي

ن برده  ...چيه سايه؟ مواد مغزت و از بتر

 :تماس افتاد... اشکاش روي صورتش ريخت و گفتسايه به ال

ي که بهم داده بوديد کم بود... آخه توي يه هفته چطور ممکن بود يه نفر 
نه... باور کنيد من به درد مي خورم... مهلتر

ه رو مي کشي
ان کنم... کاري نداره که! دختر ان مي کنم... قسم مي خورم که جت  م که به درد بخوره رو پيدا کنم؟... جت 

... مي تونيم صحنه سازي کنيم... خودم اين کار رو مي کنم... نشون مي ديم که از ترس به بيابون پناه بردش... چند نفر 

 ...بهش تجاوز کردند و کشتنش

چشمام از تعجب گشاد شد... قلبم توي سينه فرو ريخت... دست چپم و محکم روي دست راستم کوبوندم تا 

 .ه اي نداشت... دو تا دستم با هم به لرزه افتادلرزشش و متوقف کنم ولي فايد

 :مرد رس تکون داد و محکم گفت

 .من نمي ذارم دستت به ترالن بخوره

ه  ه... دختر ي که بود باعث شد دلم يه کم آروم بگتر ؟ هرج  ي ي ج 
ي دار بهم کرديم... اين حرفش يعتن

من و بارمان نگاهي معتن

 .ن بود. نحسي من اونو هم گرفتار کرده بودي بدبخت! عجب شانس بدي داشت. همه ش تقصتر م

 :سايه خودش و به پاي مرد انداخت و گفت

 .من درستش مي کنم... خواهش مي کنم... يه بار ديگه بهم فرصت بديد

زار مي زد و مي ديدم که از ترس مي لرزه... حقش بود... دلم خنک شد. با نفرت نگاهم و ازش گرفتم. مرد با لگدي اونو 

 :گفت  کنار زد و 

 ...دست بهم نزن آشغال! ديگه به درد نمي خوري. مغزت ديگه کار نمي کنه... بدجوري معتاد شدي

 :سايه جيغ زد

 .ترک مي کنم.... قول مي دم ترک کنم

ون برن. رو به بارمان کرد و گفت  اشاره کرد که از اتاق بتر
 :مرد با رس به دو دختر

دم دست تو... خودت حسابش و برس  .سايه رو ست 



 

 
110 

ي شوم از جنس جنون... 
ر
ي رو توي چشماش مي ديدم که برام غريب نبود... برف

ر
با وحشت به بارمان نگاه کردم. برف

ون کشيد. زيرلب گفتم ن روي لبش نشست. دستش و پشت شلوارش برد و اسلحه اي بتر  :لبخندي شيطنت آمتر

 ...بارمان... خواهش مي کنم

 :بارمان پوزخندي زد و گفت

ي که توي بخ
 ششه توي انتقام نيست؟ آره؟لذير

 :با دست توي پيشونيم زد و گفت

... ديگه قصه نيست  .احمق! اينا مال قصه هاي شب بچه هاست. اينجا دنياست... دنياي واقعي

ي به موهاي سايه زد. اونو با موهاش بلند کرد و به ديوار 
 
ي از وحشت کشيد. بارمان چنک

به سمت سايه رفت. سايه جيعن

 :يغ زدکوبوند. سايه ج

 ...بارمان... خواهش مي کنم... قسمت مي دم... تو رو جون مادرت

 :بارمان فرياد زد

 ! اسم مامان منو نيار

ي جيغ   بيد مي لرزيد و صورتش از اشک خيس شده بود با صدايي
ن ه تر از هميشه شده بود. سايه که عتر صورتش تتر

ي گفت
 :جيعن

 !... تو رو جون رادمان... تو رو خدامجبورم کرده بودن... نمي خواستم اون کار و بکنم

ي کشيد. رسم و چرخوندم. صداي شليک گلوله توي فضا 
بارمان دست راستش و باال اورد. سايه جيغ گوش خراسر

ي اختيار به سمتش چرخوندم. بارمان تتر و  پيچيد... جيغ گوش خراش سايه باعث شد گوشم سوت بکشه. رسم و ي 

 :گفت  توي زانوش زده بود... با خونشدي

 ...اين به خاطر رادمان

 :اسلحه رو کمي باال اورد... با صداي بلندي گفتم

 ...بارمان تمومش کن

ي نگاهم نکرد. شکم سايه رو نشونه گرفت و شليک کرد... جيغ سايه حالم و بهم مي زد... چند قدم به سمت عقب 
حتر

 :برداشتم... حالت تهوع بهم دست داده بود. بارمان گفت

 ...مادرم اين به خاطر 

 :رس سايه رو نشونه گرفت... سايه از درد ضعف کرده بود... نگاهي به بارمان کردم و داد زدم

 ...ولش کن

 :بارمان توي چشماي سايه زل زد و گفت

 .اينم به خاطر آرمان
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ن افتاد  ...شليک کرد... نفسم توي سينه حبس شد... جسد سايه روي زمتر

 

****** 

درد داشتم مي مردم... حالم بد بود... سال ها بود که آرزو مي کردم مرگ سايه رو به توي ون مشکي نشستيم. از رس 

ي که بارمان با خيال راحت  هايي
ن ي باهاش رو به رو شدم فهميدم که تحملش و ندارم... تحمل اين چتر

چشم ببينم ولي وقتر

 ...و خونشدي از کنارشون مي گذشت و نداشتم

 :تش و روي شونه م گذاشت و گفترسم و توي دستام گرفتم. بارمان دس

؟ ي
 تو هنوز هم همون طوري لطيفن

 :رسم و بلند کردم و گفتم

ي که نتونم باهاش کنار بيام
ي مي ترسم؟ از اين که اون قدر عوض شده باسر ي از ج 

 .مي دوين

ن انداخت و گفت  :بارمان رسش و پايتر

ي مجبور شدم اين راه و برم ي که من براي ج 
 ...تو مي دوين

 :م و گفتمپوزخندي زد

 .مي دونستم... ديگه نمي دونم

د و گفت  :بارمان شونه م و فشر

ي که چاره اي نداشتم. من به خاطر شماها اين کار و کردم... 
... مي فهمم... خودت مي دوين ي

ي حرف مي زين مي دونم از ج 

 ...به خاطر تو... رادمان! نگام کن... من به خاطر تو اين راه و اومدم

 :و گفتم به چشماش نگاه کردم

 .تو شدي مثل خودشون... اين ديگه بحث اجبار نبوده... بحث انتخاب بوده

ن انداختم و گفتم  :بارمان روش و برگردوند. دستش و از روي شونه م پايتر

؟ شيشه؟... حشيش؟... کوک؟ ي
ي مي کسر  ...حاال ج 

 :بارمان آهسته گفت

ن   ...هروئتر

ن مرصف مي کرد... باورم نمي شد... با رسم و دوباره توي دستم گرفتم... احساس مي کردم  دستام يخ زده... هروئتر

ي کار کرده بود؟ اون واقعا برادرم بود؟ همون بارمان شيطون و رسر و با انرژي که خونشدي هاش عجيب تر  خودش ج 

ن از عصبانيت هاي انفجار مانندش بود... حس مي کردم کنار يه غريبه نشستم... حس مي کردم گم شدم... بدون او 

منم هيچ بودم... ياد مامانم افتادم که هميشه نگران سيگار کشيدن هاي او بود... کجا بود که ببينه بارمان از سيگار به 

ن رسيده بود  .هروئتر
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 بودم داره مبارزه مي 
ن ي مي کشه... مطمت 

ي کرده بودم... فکر مي کردم داره سختر
 

همه ي اين سال ها به اميد ديدنش زندگ

ي فکرشم 
 ...نمي کردم اين قدر راحت تسليم بشهکنه... حتر

 :بارمان گفت

ي و بدون ن ها اتفاق افتاده که ازش خت  نداري...زود قضاوت نکن... ولي يه چتر
ن  ...رادمان... خيلي چتر

 :توي چشمام زل زد و گفت

ي آخر و عاقبتت مثل سايه مي شه
 .اگه کاري که بهت بگن و نکتن

 :با ناباوري بهش نگاه کردم و گفتم

 .ار بود من و از اين ماجرا دور نگه داريتو قر 

ن انداخت... آهسته گفت  :بارمان رسش و پايتر

 ...نتونستم

 :زيرچشمي نگاهم کرد و گفت

ي که! با اين رس و وضع
... ديگه نمي تونم کار سابقم و ادامه بدم... مي بيتن  ...تالشم و کردم. باور کن... ولي

ي رس ابروش اومده بود... تيغ زده بود يا شکسته حرفش و نصفه رها کرد. نگاهي به صورتش کرد م... نمي دونم چه باليي

ه شده بود. موهاي مشکي خوش حالتش و  ي رنگش سياه شده بود... صورتش الغر و پوستش تتر بود؟ زير چشم هاي آي 

بود... کوتاه کوتاه کرده بود و دو طرف رسش و تراشيده بود... هنوزم شيطنت خاصي توي حرکات و حاالت صورتش 

ن شيطنت ها بهش جذابيت مي داد... توي صورتش دقيق شدم... راست مي گفت... ديگه نمي تونست کار  همتر

ن پاي من به ماجرا باز شده بود...  ي صورتش و تخريب کرده بود... پس براي همتر سابقش و ادامه بده... انگار مواد زيبايي

ي هاي سابقش و ندا ي مي شد با نگاه کردن به صورتش تشخيص داد که به خاطر اينکه ديگه بارمان توانايي
شت... به راحتر

منده بود؟ باهاشون همکاري کرده  معتاده... نمي دونم بارمان چه حسي داشت که منو اين طور گرفتار مي ديد... رسر

ن بودم يه روح در دو  ي ازش نمي دونم... پشي که مطمت  ن بار بود که حس مي کردم هيج  بود؟ خوشحال بود؟ اولتر

 ...بدنيم اون قدر ازم دور شده بود که احساس مي کردم هيچ وقت نمي شناختمش

 انداختم و به انگشتام نگاه کردم... همون طور که باهاشون بازي مي کردم فکرم به سمت 
ن آهي کشيدم... رسم و پايتر

ي کار مي کرد؟ اگه اون مرد ازش دفاع نمي کرد و سايه نقش ه ش و عملي مي کرد ترالن کشيده شد... االن داشت ج 

؟... تو دلم گفتم ي  :ج 

اگه فاصله م و با اطرافيانم حفظ مي کردم اين طور نمي شد... اون بنده ي خدا رو هم گرفتار کردم. خدا کنه به باباش 

 ...خت  داده باشه... اگه نه... ديگه اميدي به نجاتمون نيست

ي به نظر مي رسيد... نيم نگاهي به غريبه اي که کنارم نشسته بود کردم... مي د يدم که لرزش دست پيدا کرده... عصت 

 .مرتب بينيش و باال مي کشيد... پوزخندي زدم... انگار وقتش شده بود که مرصف کنه

ي تکون مي داد... خودش و به اين سمت و اون سمت  ي عصت 
ي تر مي شد.. پاشو با حالتر بارمان لحظه به لحظه عصت 

ي پيد
ي نمي شه ولي تاب مي داد... آب ريزش بيتن

ي عصباين
ا کرده بود. از عصبانيت هاش مي ترسيدم... مي دونستم به راحتر
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اف مي  ي بشه مثل بابا منفجر مي شه. سکوت کرده بودم... اگه مي خواستم با خودم روراست باشم بايد اعتر ي عصت 
وقتر

 .کردم که ازش مي ترسيدم

ي که توقع داشتم به مقر  ن ن پياده   خوشبختانه خيلي زودتر از اون چتر گروه رسيدم. بارمان در ون و باز کرد و از ماشتر

زن  شد. به سمت يه ساختمون قديمي رفتيم. در سفيد زنگار گرفته اي داشت. بارمان در زد و بعد از چند دقيقه يه پتر

ي گفت ي صت  ي در و باز کرد. زن نگاهي مشکوک به ما کرد. بارمان با ي  ي عقاي 
ي و بيتن  :خميده با موهاي حنايي

 رو کنار ديگه! نمي شناسي منو؟ب

ي روي صورتش کردم. چشم هاي مشکي و 
ي به عصاش زد و کنار رفت. نگاهي به چادر گلگلي و خال گوشتر

 
زن چنک پتر

ي با اين سن و سال با اين ها همکاري مي کرد؟ ي چروکيده داشت.... او براي ج 
 صورير

 شبيه سفره مي موند. 
بارمان پرده رو با خشونت کنار زد... انگار عجله داشت جلوي در پرده اي آويزون بود که بيشتر

ي بزرگ رو به رويم بود. نزديک 
ن برسه. يه حياط بزرگ با درخت هاي قديمي و بلند و حوصن که رسي    ع تر به زيرزمتر

ساختمون دو تا تخت کنار هم گذاشته شده بودند و روشون فرش کشيده شده بود. يه پلکان با نرده هاي سفيد به 

ونه مي رسيد. کنار حوض چند گلدون گذاشته شده بود و يه گوشه ي ديگه ي حياط يه قفس خالي بود که ايون خ

 .احتماال قبال توش مرغ و جوجه نگه مي داشتند

ن برم چشمم به دو مرد افتاد  ن پايتر ن رفت. دنبالش راه افتادم. قبل از اين که از پله هاي زيرزمتر بارمان به سمت زيرزمتر

کمي کنار زده بودند و از پشت شيشه ي پنجره ي خونه نگاهم مي کردند... مي دونستم اونجا نگهبان   که پرده ها رو 

 ...داريم ولي نمي دونستم چند تا

ن شدم ن رفتيم. بارمان کليد انداخت و قفل در فلزي رو باز کرد. پشت رسش وارد زيرزمتر ي پايتر
 
 .از پله هاي کم عرض سنک

ن نسبتا کوتاه بود  ي سقف زيرزمتر
ي نقاسر ي و کثيف با است  و از اون المپ آويزون شده بود. روي ديوارهاي خاکستر

ي جا تار عنکبوت بسته بود. 
کشيده بودند. موکت کف اتاق رسمه اي رنگ بود. گرد و خاک همه جا نشسته بود و بعضن

ي قرار داشت. برخالف  ن چهار تا اتاق بود و يه طرف ديگه ش حموم و دست شويي چند ساعت پيش که يه طرف زيرزمتر

ي حساب و کتاب جلو عقب رفته  ي داشت... ديوارها ي  اونجا رو ترک کرده بودم خلوت بود. اونجا طراجي عجيب و غريت 

بودند و فضاهاي اتاق مانندي به وجود اومده بود. چند تا تشک اين طرف و اون طرف سالن پهن شده بود. يه کيس 

ون ريخته شد ه بود وسط سالن افتاده بود. همه جا پر از آشغال چيپس ، کاغذ ساندوي    چ کامپيوتر که دل و روده ش بتر

 .و کاغذ هاي مچاله شده بود

 :بارمان رو بهم کرد و گفت

 .االن اين زنه مي ياد برات غذا مي ياره... منم مي رم لباسم و عوض کنم

 !!!!رس تکون دادم... مي خواست بره لباس عوض کنه

ي کردم و يه گوشه روي زم
ن
ن نشستم... ذهنم درگتر چند مسئله ي مختلف شده بود... آينده ي خودم... وضعيت پوف تر

ي که ديده بودم و اسمش و يادم نمي اومد... مرگ سايه... و ترالن  ...خانواده م... اعتياد بارمان... مرد آشنايي

ي او کجا بود؟
 راستر

ي که درش بسته بود ج
ر
ي بود که بارمان داشت لباس عوض مي کرد! توي از جا بلند شدم و به سمت اتاق ها رفتم. اتاف ايي

 و چند صندلي چيده شده بود و 
ن ي خوابيده بودند... توي اتاق ديگه يه متر يه اتاق دو پش جوون روي تخت هاي چوي 
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چند کامپيوتر اين طرف و اون طرف قرار داشت و چند نفر داشتند با اونها کار مي کردند... در اتاق آخر نيمه باز بود. 

ت مشکي در و باز کرده بود. نگاهي به ت
ي رسر
ي به در زدم. چند ثانيه بعد در باز شد. يه زن جوون با هدبند و سوي 

فر

 :پوست صاف کاراملي و چشم هاي عسليش کردم. زن با صداي تو دماغيش گفت

ي مي خواي؟ برو تو اتاق بارمان  .ج 

ترالن حرف بزنم. يه قدم به سمت عقب برداشتم  از لحن طلب کارانه ش خوشم نيومد ولي نمي خواستم مستقيما از 

و قبل از اين که دهنم و باز کنم و حرف بزنم چشمم به ترالن افتاد. يه متر عقب تر از زن ايستاده بود. با ديدن من 

 ...رسجاش جا به جا شد

 

ن که ديدم ظاهر  ي بهش بزنم. نمي خواستم کسي بفهمه با هم در ارتباطيم.. ولي همتر
ن
ا سالمه خيالم تخت نمي شد حرف

ي گناهه ... صحبت کنم. بايد  شد. دوست داشتم با او... به عنوان تنها کسي که مي دونستم به اندازه ي خودم پاک و ي 

دار نشه  .منتظر يه فرصت مناسب مي موندم... بهتر بود که کسي از ارتباط ما خت 

ن انداختم و به زن گفتم  :رسم و پايتر

 .هفقط مي خواستم ببينم چه خت  

ه دراز کردم... دستم توي هوا موند... نمي خواستم بارمان و اون  به سمت اتاق بارمان رفتم... دستم و به سمت دستگتر

ن که چشمم و  ن انداختم. يه گوشه ي سالن نشستم و رسم و روي زانوم گذاشتم. همتر طوري ببينم... دستم و پايتر

و باز کردم... يه لحظه صداي شليک اسلحه ي بارمان  بستم تصوير سايه جلوي چشمم جون گرفت... رسي    ع چشمم

ي به صورتم کشيدم... شهرام و چه جوري کشته بودند؟
 توي گوشم پيچيد... دستر

ي ازم مي خواستند؟ تا کجا مي تونستم پيش  چطور بايد همه ي اينا رو تحمل مي کردم؟ اين بازي گي تموم مي شد؟ ج 

شم ولي مثل هر آدم ديگه اي از مرگ مي ترسيدم... مرگ سايه رو به برم؟ دوست نداشتم تسليم خواسته هاشون ب

چشم ديده بودم... اگه بارمان اين طور بود بقيه چطور بودند؟ نمي تونستم دلم و خوش کنم که بارمان ازم دفاع مي 

ترين کسم بود  کنه و نمي ذاره منو بکشند... تصميم داشتم بارمان و از اول بشناسم... از برادري که يه روز نزديک

ي مونده بود
ر
 ...فقط لبخند معروفش و برق چشماش باف

ن شدند. رسي    ع سفره پهن کردند. بوي غذا که به مشامم  ي حدودا چهل ساله وارد زيرزمتر
زن به همراه زين يه رب  ع بعد پتر

ن ب ذارم و از رسر خورد تازه فهميدم چه قدر گرسنه ام. اصال دوست نداشتم غذا بخورم... دوست داشتم رسم و رو زمتر

م... ولي خب... آدمه و نيازاش... به فکرم رسيد که اعتصاب غذا بکنم... کم مونده بود از  اين بالها به خواب پناه بت 

ه... اون وقت اين آدما ولم مي کردند؟  اين فکر خنده م بگتر

؟ ش ي ايد اون وقت دست از يه دفعه جرقه اي توي ذهنم زده شد... اگه منم جذابيت ظاهريم و از دست مي دادم ج 

.. اون وقت منو مي کشتند يا ولم مي کردند؟ مشکل اين بود که چند نفرشون و به چهره مي  رسم برمي داشتند... ولي

ي رو در مورد سايه و گروه لو مي دم... نه! اين  شناختم. مي دونستند اگه آزاد بشم دادگاهي مي شم و اون وقت همه ج 

 ...تمبار ديگه راهي براي خروج نداش

ن و  ي که متر
ر
ي زيبا بود از اتاف ن ت انگتر ن که به طرز حتر ي و چشم هاي ست  ي با موهاي طاليي

در اتاق ها يکي يکي باز شد. دختر

ي به موهاش داد و به سمت سفره رفت. خيلي قشنگ آرايش کرده بود و جذاب بود...  ون اومد. تاي  صندلي داشت بتر

ي ارتباط با  زيباييش نيست. پشت رسش يه مرد چهارشونه و قدبلند از اتاق خارج  مي دونستم حضورش توي اون جمع ي 
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ه با موهاي قرمز و صورت کک مکي  ن ي بود که با سايه ديده بودمش... يه پش ريزه متر
شد... رسي    ع شناختمش... هموين

ون اومد  .هم آخرين کسي بود که از اتاق بتر

 .من مي کردند مشغول غذا خوردن شدندهمشون رس سفره نشستند و در حالي که نگاه هاي مشکوگي به 

ون اومد. رو به بارمان که دوباره رسحال  ي که هدبند رسش بود از اتاق بتر در اتاق بارمان و ترالن هم زمان باز شد. دختر

 :شده بود گفت

 .غذا نمي خوره

ي خيالي شونه باال انداخت و گفت  :بارمان با ي 

ي نمي م
 
ه که! از فردا حساب کار دستش مي يادخب نخوره! يه شب غذا نخوره از گرسنک  ...تر

ي 
 
نگاهي بهم کرد و چشمکي زد. انگار خيلي خوشحال بود که کمتر از دو ساعت پيش آدم کشته بود. از يه طرف گرسنک

ي رو توي خودش نگه داره. از  ن ن نبودم معده م بتونه چتر
ي بودم که مطمت  بهم فشار مي اورد و از يه طرف اون قدر عصت 

 .تم مي مردمرسدرد داش

ي کرد و گفت  مو طاليي
 :بارمان رو به دختر

 .دو تا بشقاب غذا بکش بيار توي اتاق من

ي ميلي قاشقش و توي بشقابش انداخت. يه دفعه بارمان داد زد  با ي 
 :دختر

 .زود باش

مي دادم از اونجا دختر از جا پريد. رسي    ع دو تا بشقاب برداشت. بارمان با دست بهم اشاره کرد که به اتاقش برم. ترجيح 

 .دور بشم. بلند شدم و به سمت اتاق رفتم

ن کامپيوتر و يه دراور از وسايل اتاق  ي با مالفه ي مچاله شده و پتوي گلوله شده کنار ديوار بود. يه متر يه تخت چوي 

ي بارمان با است   ي بودند. اتاق سه در چهاري بود که سقفش کوتاه بود و روي ديوار تصويري مشابه خال کوي 
ي نقاسر

 !شده بود. پوزخند زدم... اينم محل فرمان دهي بارمان

ي اختيار گفتم  :روي تخت نشستم و ي 

ي؟ ي مي گتر
 هنوزم توي خواب با بالش کشتر

ن گذاشت. بارمان بهش گفت ي غذا رو روي زمتر
ي وارد شد و سيتن  موطاليي

ن نشست. دختر  :بارمان خنديد و روي زمتر

 .در و پشت رست ببند

ن که در بسته شد گفتمدختر اطاعت کر   :د. همتر

ي   .مثل اين که رئيس اينجا تويي

 :بارمان چند قاشق از خورشت کرفسي که توي بشقاب بود خورد و گفت
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ه و کار مي کنه ولي تو فعال  ه کارش مثل تو ِا. فقط اون پول مي گتر
آره.. يه مشت خل و چل هم زيردستمن... اين دختر

اسمش راضيه ست... اون يارو گندهه اسمش رحيمه... از قد و هيکلش معلومه داري سنگ جلوي پامون مي اندازي... 

ن و ايناست... خيلي به درد بخوره... ديگه  ي کاره ست... اون پش کوچولو ِا وحيد ِا... تو کار دزدي و از ديوار باال رفتر ج 

؟ آهان! رويا ! رويا بايد برات جالب باشه... تنها کسيه که ديدم توي کامپيوتر  اين طوري مخه... هر کاري ازش برمي  گي

 .ياد.... همونيه که هدبند مي زنه

 :تو دلم گفتم

ي که آمار ترالن و در اورد
 .هموين

ي که سعي مي کردم عادي باشه گفتم
 :با لحتن

ي که غذا نمي خوره کيه؟
 اوين

 :بارمان براي خودش ماست ريخت و گفت

 ...همون ترالنه

 :پرسيدم

ي کاره ست؟  ج 

 :و گفت بارمان خنديد 

ي  ي دادن به خودت هيج 
 
شنيدم رانندگيش خيلي خوبه... االن مثل تو داره ناز مي کنه ... بيا غذات و بخور... با گرسنک

 .حل نمي شه

وع به خوردن بکنم. بلند شدم و کنار بارمان نشستم. آهسته گفتم  :بوي خوب غذا وسوسه م مي کرد که رسر

ي مي خوايد؟  راننده براي ج 

 :غذا رو توي دستم گذاشت و گفتبارمان بشقاب 

ي نيست و 
ي که خودشم راصن ما نمي خوايم... براي رئيس مي خواستند... االن که فهميديم سايه زياده روي کرده و دختر

ي مشخص نيست  .توي اين کار کشيده ديگه هيج 

 :ناخونکي به غذام زد. پشت دستش زدم و گفتم

 هنوزم اين عادتات و ترک نکردي؟

ي تعارف يه   :تيکه گوشت از توي بشقابم برداشت و خورد. ابروي راستش و باال داد و گفتي 

؟ ي  هنوزم جنتلمن و آقايي

 :پوزخندي زدم و گفتم

ي 
 .تو خيلي الت و الواير

ي به موهاش کشيد و گفت
 :با ژست خاصي دستر
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 به خاطر موهامه؟ يادته هميشه دوست داشتم اين طوري درستش کنم و مامان اجازه نمي داد؟

 :دم و گفتمخندي

ي 
ن فسفري بکتن ي موهات و ست 

ي رو يادمه که مي خواستر
 .بيشتر اون قسمتر

 :بارمان پخ زد زير خنده و گفت

ونم کنه... يادته کال بابا چه قدر منو  ي کرده بودم... بابا چه جدي گرفته بود! مي خواست از خونه بتر
به جون تو شوجن

ون مي کرد؟  از خونه بتر

 :گفتم

 ...امان چه قدر حرص مي خورديه شب در ميون... م

ي موند... 
ر
يه لحظه به چشماي هم زل زديم... خنده ي روي صورتمون کم کم محو شد... ازش يه لبخند کمرنگ باف

ن  ي که ديگه برنمي گشت از بتر  انداختيم و با غذامون ور رفتيم... لبخندمون هم مثل روزهايي
ن رسمون و هم زمان پايتر

ا مي کردم... چه قدر خوشبخت بوديم... قاشق و توي بشقاب انداختم... من رفت... توي سينه م احساس رسم

 ...خرابش کرده بودم... من

 :بارمان آهسته گفت

 مامان چطوره؟

با خودم کلنجار رفتم... بايد بهش مي گفتم که کامال روانش و از دست داده؟ دلم نمي اومد... با اين که از دستش شاکي 

 :گم از درون خورد مي شه... بارمان پرسيدبودم ولي مي دونستم اگه ب

 هنوزم قرص مي خوره؟

 :آهي کشيدم و گفتم

 ...آره

 :نگفتم که کار از قرص و دارو گذشته و به شک دادن رسيده... بارمان گفت

 سامان هنوزم نچسبه؟

ي اختيار لبخند زدم و گفتم  :ي 

 ...آره

 :بارمان نيم نگاهي بهم کرد و گفت

؟ هنوزم توي ک ي ون انداختنه؟بابا ج   ار از خونه بتر

 :با رس جواب مثبت دادم... بارمان که مشخص بود اشتهاش کور شده با غذاش ور مي رفت... آهسته گفت

 ...دوستتون داشتم که رفتم
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قاشق و توي بشقاب انداخت... احساس کردم اشک توي چشمام جمع شده... دستم و روي شونه ش گذاشتم و 

 :گفتم

 ...مي دونم

ي که از بغض مي لرزيد گفتبارمان   خم کرد و با صدايي
 :رسش و بيشتر

ي رستون بيارند... نمي خواستم پات به اينجا باز شه... ولي   ...دوست نداشتم باليي

 :نفسش و فوت کرد و ساکت شد... شونه ش و فشار دادم و گفتم

ي توي ون ديدمت نزديک بود شاخ در بيارم... فکر نمي کردم توي اين موقعيت 
 ...ببينمتوقتر

 :رسش و بلند کرد و گفت

 و مي 
ن ي که پست گرفتر ي رست بيارن... هميشه منتظر فرصت بودند... خيلي از کسايي ي باليي

مي ترسيدم اگه قبول نکتن

ن دانيال ... نمونه ش همتر ي
 .شناختر

 .کنند  پس اسم اون مرد دانيال بود... اسمش به نظرم آشنا مي اومد. انگار قبال شنيده بودم که دانيال صداش

 :بارمان ادامه داد

. راستش... توي کتشون نمي ره که کسي باهاشون همکاري  ي
دنبال فرصت بودند که دوباره مجبورت کنند همکاري کتن

ي  ن اعتياد منو بهونه کردند و گفتند هيچ دختر کنه و بعد ول کنه بره... بايد تا پاي مرگ توي اين کار بمونيم... براي همتر

ن فرستادند دنبال تو... حارصن نيست اين طوري  بهم اعتماد کنه... راست و دروغشو ديگه نمي دونم... براي همتر

راستش وسط يه پروژه ي مهم بوديم... من توي اين يه سال خيلي تابلو شدم. دانيال به سايه گفت که تو رو بکشونه 

... هم به خ ي
. هم به خاطر اين که شبيه متن ي

اطر اين که کسي به پاي جذابيتت نمي توي اين کار... بايد جاي منو پر کتن

 .رسه

 :گفتم

ي برابر اصل نيستيم... صدامون خيلي باهم فرق مي کنه ه شک نمي کنه؟ من و تو کت   .دختر

 :بارمان گفت

ي بود
نتر  .فقط عکسم و ديده... رابطه مون اينتر

 :با تعجب گفتم

؟ مگه چند سالشه؟ ي
نتر  اينتر

 :بارمان نگاهش و ازم دزديد و گفت

 .سال چهارده

ي به صورتم کشيدم... اعصابم بهم ريخت. معده م تتر کشيد... با عصبانيت گفتم
 :دستر

؟ ي
 تو جدا مي خواي دختر چهارده ساله رو بکسر
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 :بارمان رسي    ع گفت

يمش براي اين که باباش و مجبور کنيم يه کاري بکنه  .من گي گفتم مي خوايم بکشيمش؟ فقط مي خوايم گروگان بگتر

ي گفتم با همون عصبانيت
 :و ناراحتر

 دختر کيه؟

 .تا بارمان خواست دهنش و باز کنه و حرف بزنه در باز شد

 

 :رويا وارد اتاق شد و گفت

؟ ي
ه حرف بزين  نمي خواي با اين دختر

ي کرد و گفت  :بارمان نچ نج 

ي 
ي کار دارند... اگه راصن ! من هنوز نمي دونم باهاش ج  ي

نشه که به اين احساس مسئوليتت منو کشته! چه قدر نگرانسر

ي کردنش هم کار من نيست. فردا يه کاري براش مي کنم
 .درد رئيس نمي خوره... راصن

 :رويا شونه باال انداخت و گفت

ي 
ي راضيش کتن

 مي توين
 .فکر کنم تو بهتر

ون بره. رو بهم کرد و گفت  :بارمان نيم نگاهي به من کرد. با رس به رويا اشاره کرد که از اتاق بتر

 ...بيا بريم

 :کردم و گفتماخم  

ي بيام؟  من براي ج 

 :بارمان از جاش بلند شد و گفت

 .خودت مي فهمي 

دوست نداشتم جلوي اون با ترالن رو به رو شم. مي دونستم بارمان خيلي راحت مي تونه احساسات و فکرم و بخونه. 

 .دوست نداشتم بفهمه که ترالن و مي شناسم. نمي دونستم تا چه حد مي شه بهش اعتماد کرد

ن نشسته بود و به ديوار تکيه  از جام بلند شدم و دنبال بارمان رفتم. وارد اتاق ترالن شديم. ترالن يه گوشه روي زمتر

تر بود. يه تخت  ن داده بود. چشمم و دورتا دور اتاق چرخوندم. ديوارهاش و زمينش نسبت به اتاق هاي ديگه تمتر

ي مشابه تخت بارمان توي اتاق بود با اين تفاوت که کام
 
ن و مرتب بود. مشخص بود که توي اون اتاق يه دختر زندگ ال تمتر

ن کامپيوتر به نسبت بزرگ توي اتاق بود که روي اون مي تونستم دو تا کيس  مي کنه نه پش شلخته اي مثل بارمان! يه متر

بودند... دوست داشتم و سه تا مانيتور ببينم... احتماال مربوط به کارهاي رويا بود. از شانس بد من مانيتورها خاموش 

 .ببينم رويا چه تيپ کاري رو انجام مي ده
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ن و جلوي پاي ترالن نشست. من کنار ديوار ايستادم و دست به سينه زدم. سعي مي  بارمان در اتاق و بست. روي زمتر

ن زل زده بود گفت  :کردم اصال ترالن و نگاه نکنم. بارمان همون طور که به زمتر

ي که به درد نخورن و آزاد مي فردا شب مي يان که ببينن . اينجا آدمايي ي
ت... بهت پيشنهاد مي کنم باهاشون همکاري کتن

 .کنند... البته با مرگشون

به اي به گونه ي او زد و گفت  :ترالن هيچ عکس العملي نشون نداد. بارمان با انگشت رصن

 !کري؟ دارم با تو حرف مي زنم ها

ي    :گرفته گفتترالن رسش و يه کم باال اورد. با صدايي

 !شما شغلتون چيه؟ براي چه باندي کار مي کنيد؟... فقط لطفا نگو که براي ايران هورمون کار مي کنيد

 :بارمان آهسته خنديد و گفت

 ايران هورمون چيه ديگه؟

 :ترالن چپ چپ بهش نگاه کرد. بارمان گفت

 .مواد مخدر

 :ترالن با لحن کوبنده اي گفت

 مي ش
ي من حارصن

ي که مي تو فکر مي کتن ي همکاري کنم که مي خوان ملت و معتاد و بدبخت کنند؟ آدم هايي م با کسايي

ي مثل تو رو تحويل جامعه بدن؟  خوان کسايي

بارمان ابروي راستش و باال انداخت... فک پايينش و کمي جلو داد... فهميدم بهش برخورده. همون طور که انتظار 

 :داشتم لحن حرف زدنش عوض شد و گفت

ي سوار ماشينت مي کنم و مي برم تحويل پليس مي دمت! يادت که نرفته!  خيلي داري
! حرف اضافه بزين تند مي ري دختر

ي بلديم چطوري 
ي تصورش و بکتن

ي که بتوين ن  از اون چتر
! بهتر ي

 
! فکرم نکن خيلي بچه زرنک ي به جرم قتل تحت تعقيت 

! چند  ي ر مي کنه تويي
ي کنيم. اون وقت کسي که اين وسط رصن

ي زندون آب خنک بخوري  خودمون و مخفن
سال که بيفتر

ي و درس اخالق ندي
ي نکتن

ي بلبل زبوين  .ياد مي گتر

ي 
چشم هاي ترالن از وحشت چهار تا شد. يه لحظه نفسم توي سينه حبس شد. به جرم قتل؟ پس اين همون پاپوسر

ي براي آدم نمي ذا
ره... تنها موردي که بود که سايه براي اونم درست کرده بود... تنها موردي که هيچ جاي برگشتر

ي که آدم سعي مي کنه تا ابد ازش فرار کنه... جرمي که نه خودش مي تونه بپذيرتش نه  ن بدترين مجازات و داره... چتر

ئه شدن امتحان کنه... تنها کاري که سايه خوب مي تونست انجام بده  ...جرئت مي کنه شانسش و براي تت 

 :بارمان گفت

ي در مور 
ي نداري؟خب... خورده فرمايسر

ر
 د مسائل اخالف

وزمندانه اي گفت ي نگفت. بارمان با لحن پتر ن ن انداخت و چتر  :ترالن رسش و پايتر
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ن بندازي و راست راست توي خيابون بگردي. احتياج داري  ي رست و پايتر
پس خودتم به اين نتيجه رسيدي که نمي توين

ي  که يکي ازت حمايت کنه. اينو بدون که هيچ کس بهتر از ما نمي تونه
اين کار رو بکنه. سال هاست که اينجا مخفن

ين راه براي تو اينه که دست از بچه بازي برداري و بري غذات و بخوري...  مونديم... همه مون هويت جعلي داريم. بهتر

 .االن همون طوري که تو به ما احتياج داري ما هم بهت احتياج داريم

 :رسش و به گوش ترالن نزديک کرد و گفت

ي که ي يه گلوله توي مغزت خالي مي کنند اينايي
ي بزين

ن
 .فردا مي يان ببيننت مثل من مهربون نيستند... يه کلمه حرف اضاف

 :ترالن رسش و عقب کشيد و آهسته گفت

م ولي جون آدماي ديگه رو توي خطر نندازم  .من ترجيح مي دم بمتر

ي کشيد. زد زير خنده و گفت
 :بارمان مسخره ش کرد و سوير

ي و کليشه اي تحويلم نده... مي دونم به محض اين که جون خودت وسط بياد عالم و آدم يادت از اين شعارها
ي آرماين

 ...مي ره... مثل همه ي آدم هاي ديگه که ادعاشون مي شه فداکار و اهل ايثارن

 :از جاش بلند شد و گفت

 .با اين روياهاي قشنگ و شکم خالي بگتر بخواب... فردا حساب کار دستت مي ياد

 :رو به من کرد و گفت

 ...خب... حاال مي رسيم به تو

فکر کردم مي خواد دوباره راضيم کنه که نقشه ي پليدش و در مورد اون دختر چهارده ساله اجرا کنم. نيم نگاهي به 

 :ترالن انداخت و گفت

 شما دو تا همديگه رو از کجا مي شناسيد؟

د؟ بارمان با ديدن تغيتر اندازه ي مشهود چشم هام پوزخند زد. قلبم توي سينه فرو ريخت... اون از کجا فهميده بو 

ترالن رسي    ع رسش و باال اورد. وحشت زده بهم نگاه کرديم. نگاه بارمان لحظه به لحظه رسدتر مي شد... به چشم هام 

 :زل زد و گفت

؟ ه رو مي شناسي
 دارم با تو حرف مي زنم... از کجا اين دختر

کرديم... بايد براش خالي مي بستيم... ممکن بود ترالن به باباش گفته باشه. در اين صورت   من و ترالن دوباره بهم نگاه

ه  .بارمان ممکن بود جلوي باباي ترالن و بگتر

ي بگيم... بهم نگاه کرديم... دهنمون و بستيم و سکوت کرديم. بارمان  ن من و ترالن همزمان دهنمون و باز کرديم که چتر

 :طونش و تحويلمون داد و گفتيکي از همون لبخندهاي شي

ي هاي ناخودآگاهتونم
 
ن هماهنک  .عاشق همتر

ي سايه من و ترالن 
ي نگفتيم... هيچ نظري در مورد اين که بارمان چطور متوجه اين ارتباط شده نداشتم... يعتن ن بازم چتر

 .و با هم ديده بود و گزارش داده بود؟ اين طوري براي من خيلي بد مي شد
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ي که مي دونست مي ترسيدم. رسي    ع داشتم با خودم فکر مي کردم که راستش و بگم يا از بارمان نمي ترس
ن يدم... از چتر

ي از واقعيت و حذف کردم  نگم. چون مي دونستم بارمان خيلي راحت تشخيص مي ده دارم دروغ مي گم يا نه قسمت هايي

 :و گفتم

ي آشنا شديم... بعد ديدم سايه دنبالشه... کن
ن با هم توي يه مهموين ي کارش داره... همتر  ...جکاو شدم که بدونم سايه ج 

 :به چشم هاي بارمان زل زدم. يه کم چشمش و تنگ کرد و گفت

؟ ي گي
 توي مهموين

 :ترجيح دادم پاي رضا رو به اين ماجرا باز نکنم. با خونشدي گفتم

 ...يکي از بچه هاي دانشگاه

 :بارمان جفت ابروهاشو باال داد و گفت

؟ من ي  ا تو؟دانشگاه گي

طوري توي چشمام زل زده بود انگار مي تونست جواب و از توشون بخونه... از سوالي که پرسيده بود تعجب کردم. يه 

بان قلبم داشت باال مي رفت...  حسي بهم مي گفت که ماجرا رو مي دونه فقط مي خواد اسم رضا رو نياره. کم کم رصن

م. داشتم کم مي اوردم... داشتم خونشديم و از دست  ن و با همون لحن آروم پيش بت  مي دادم... سعي کردم همه چتر

 :گفتم

 ...من

 :بارمان رسش و کمي به جلو خم کرد و گفت

 از گي تا حاال رضا دوست دانشگاه تو شده؟

 و مي دونست. بارمان به رسدي گفت
ن ي فايده اي... همه چتر  :زبونم بند اومد... چه تالش ي 

 ...نااميدم کردي

 :رد و گفترو به ترالن ک

؟ ي
 کيه رضا مي سر

 :قبل از اين که ترالن دهنش و باز کنه و حرف بزنه بارمان شکلکي در اورد و گفت

 .صت  کن صت  کن... کجا با اين عجله؟ راستش و بگو. يه دروغ ديگه توي اين اتاق بشنوم جفتتون و پشيمون مي کنم

ي دادم... بارمان 
 از کجا مي تونست بدونه که آوا کيه؟ترالن نگاهي به من کرد. با رس عالمت نفن

 :ترالن آهسته گفت

 .دوست داداشمه

 :بارمان پوزخندي زد و گفت
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ه بود که با هم مي رفتيد دم خونه ي رضا و با هم برمي گشتيد؟
 داداشت کدوم بود؟ همون دختر

ن بندازه که يه دفعه بارمان داد زد ي نگفت. خواست رسش و پايتر ن  :ترالن چتر

 !رست و باال کن

ي مي شه ديوونه مي شه
ي عصباين

 .ترالن از جا پريد. تو دلم دعا مي کردم که بارمان جوش نياره. مي دونستم که وقتر

ي کرد و گفت
ن
 :بارمان پوف

 دوستته يا خواهرته؟

 :ترالن آهسته گفت

 .دوستم

 :بارمان با لحن کوبنده اي گفت

 !پس حتما خواهرته

 :ترالن مظلومانه گفت

 !راستش و مي گم

 :ن رسش و به نشانه ي تاييد تکون داد و گفتبارما

ن بار  !براي اولتر

ن انداختم. گفتم  :رسم و با تاسف اين طرف و اون طرف کردم و بعد پايتر

 تمام مدت با سايه ما رو ديد مي زدي... مگه نه؟

 :بارمان شونه باال انداخت و گفت

 .ه نشدم... انتظار داشتم که رساغش بريفقط گزارشا رو مي خوندم. آدرس خونه ي رضا رو که خوندم زياد شک

 :آهي کشيد و ادامه داد

ي کار مي کنند... اول با پاپوش مي کشنتون  ي رو براي شما دو تا روشن کنم... مي دونم که باهاتون ج 
ن بذاريد يه چتر

ريد. امروز اينجا... طوري که متوجه بشيد اينجا براتون يه پناهگاهه... طوري که متوجه بشيد خودتون هم خالف کا

ي بکنيد
ون خداحافطن ون بوده... با دنياي بتر  ...در واقع روز مرگ شما توي دنياي بتر

ي خودمون بوديم... سکوت کرده بوديم. راست مي گفت... ياد شهرام افتادم... هم 
 
ي کرد. من و ترالن متاثر از زندگ

مکت 

 :دادناراحت بودم و هم دلم براي خود بدبختم مي سوخت... بارمان ادامه 

ن که خوردتون بکنند  ...بعد يه کاري مي کتن

 :نگاهي به ترالن انداخت و گفت
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به مي خورن... بعد از 
تو اين مورد تو موقعيت بدتري نسبت به رادمان داري. خانوما بيشتر از آقايون توي اين قضيه رصن

وع مي  
ي که دوستشون داريد وسط مي ياد... به احتمال زياد از رضا رسر کنند... چون با يه تتر دو نشون مي اون پاي کسايي

ي نشديد
 ...تونند بزنند... بعد مي رن رساغ خانواده هاتون... و بعد اگه راصن

انگشت اشاره و انگشت وسطش و بهم چسبوند و با دستش شکل يه اسلحه رو درست کرد. اونو کنار شقيقه ش 

ن ا  :نداخت و ادامه دادگذاشت و با دهنش صداي شليک گلوله رو در اورد... دستش و پايتر

ن   !ما ادامه مي ديم... پيش مي ريم... ولي سهم شما مردنه... از من گفتر

 :شونه باال انداخت. به سمت در رفت. قبل از اين که در و باز کنه گفت

ي ها مي  ن باشيد به گوش بااليي ن آدم ضايع بازي در اورد و اسم رادمان و اورد. مطمت  ترالن لطف کرد و جلوي دوجتر

 ... به نفع هممون بود که اين موضوع درز پيدا نمي کردرسه. 

در و باز کرد. بهم اشاره کرد که از اتاق خارج بشم. نگاهي به ترالن کردم... هر دو ناراحت و مضطرب بوديم... هر دو 

ه شدن تصميم داشتيم مقاومت کنيم... و هر دو مي دونستيم که مقاومتون يه مرزي داره... يه حدي داره... از شکست

 ...اون مرز مي ترسيديم

احت کنم. رسم و روي بالش گذاشتم. بارمان روي  ن بندازم و استر دنبال بارمان رفتم. بارمان بالشش و داد که روي زمتر

 :تخت دراز کشيد و آهسته گفت

ي خود ي اينا اومدن در مورد رضا راستش و بگو... خودشون تقريبا ته و توي قضيه رو در اوردن. ي 
ي براشون فردا وقتر

 ...خالي نبند

ن اوردم و گفتم  :منم به تقليد از اون صدام و پايتر

 مشکلي براي رضا پيش نمي ياد؟

 :بارمان ساعد دستش و روي پيشونيش گذاشت و گفت

 ...فعال نه

ي کشيدم... حداقل اون در امان بود... بارمان آهسته گفت
 :نفس راحتر

ي شدي
 .فردا به اينا بگو که راصن

 :آهسته گفتم

م؟  چهارده ساله رو گروگان بگتر
 که يه دختر

 :بارمان به سمتم چرخيد و گفت

ه رو آزاد مي کنند
ي که مد نظرمونه. بعد چند روز دختر  .تو فقط بايد بکشونيش به سمت اون جايي

 :پوزخندي زدم و گفتم

ه يادش مي ياد قيافه ي منه... مجبور مي شم تا ابد براشون کا ي که دختر ن وعيه که اون وقت تنها چتر ر کنم. اين يه رسر

ن مورده؟  بازگشت نداره... مگه فقط همتر
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 :بارمان گفت

ي رست مي يارن که مرغ هاي آسمون به حالت زار بزنند  .باور کن باليي

 :رسم و توي بالش فرو کردم و گفتم

 االنشم دارن زار مي زنند... دوستم و کشتيد... انداختيد گردن من... همه ش توي اين فکرم که
ن بابا و سامان بايد  همتر

ي کار کنند  .ج 

 :ياد پنهون کاريم افتادم... رسي    ع اصالحش کردم و گفتم

 ...از همه بدتر مامان

ي توي اون موقعيت هم به فکرش بودم... بارمان ول کن نبود
 :حتر

وع کردم... چرا به اين روز افتادم؟  از خودت پرسيدي من از کجا رسر

 :چشمام و روي هم گذاشتم و گفتم

 ...من منفيه بارمان جواب

ن خواب و بيداري شدم... از  ي بهم داد. چشمام و روي هم فشار دادم... خيلي زود راهي برزخ بتر ايي
ي کرد و نارسن

ن
بارمان پوف

ي ها دنيا رو داشتم... بارمان... ترالن... مرگ شهرام... مرگ سايه... تهديدي غريب الوقوع... آينده اي 
يه طرف نگراين

ديگه کابوس هام... مادري که با لباس سفيد زير دستگاه شک مي لرزيد و ناله مي کرد... پشي که در مبهم... و از طرف 

ي که با دو دست توي رسش مي زد ي سياه، با رگه هاي قرمز و آي   ...دنيايي

 

 

م چشمام و باز کردم. گردنم خشک شده بود و کمرم درد گرفته بود. همون طور نشسته خوابم برده بود. آهسته خود

ي ضعيف بودم؟
 
 و تکون دادم... صداي قار و قور شکمم بلند شده بود؟ آخه چرا اين قدر در مقابل گرسنک

ي 
ن يادم افتاد... وا رفتم و دوباره تکيه م و به ديوار دادم... از ديشب اون قدر براي زين چشمام و ماليدم... يهو همه چتر

 ....که کشته بودم گريه کرده بودم که چشمام باز نمي شد

ياد بارمان افتادم... صد در صد برادر رادمان بود... از حرف هاي ديشبش ترسيده بودم. از خودش زياد حساب نمي 

 .بردم... از حرفاش مي ترسيدم... يادم افتاد که چه قدر باهام صميمي مي شد... خوشم نمي اومد که بهم دست مي زد

ي بابا به رضا زنگ زده بود؟ تنها 
ي کردم... يعتن

ن
ي اونا مي دونستند که بابام قاضيه؟پوف

 اميدم بابام بود... يعتن

ن دراز کشيدم... رسم  ي کار مي کردم؟ اصال کاري هم بود که از دستم بر بياد؟ روي زمتر ي به صورتم کشيدم... بايد ج 
دستر

ي که خودش و بهم رو 
م. در باز شد و اون زين ي همون جا بمتر

ي کرده درد مي کرد... دوست داشتم از درد و بدبختر
ن
يا معرف

تش کرد و گفت ي رسر
 :بود وارد اتاق شد. دستش و توي جيب سوي 

 .خوب شد اومدي... يه رسي اومدن که ببيننت
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ي باشند که بارمان حرفشون و زده بود؟ راست رس جام نشستم. رويا به چشم هاي  يه دفعه از جا پريدم... نکنه همونايي

 :من که از تعجب گشاد شده بود زل زد و گفت

ي خيال نيستنابهش ي شدي... همه مثل بارمان ي 
 !ون بگو که راصن

ي کرده بودم که با تمام قدرتش با اين 
 
واقعا دوست نداشتم باهاشون همکاري کنم... يه عمر توي خونه ي پدري زندگ

ي هم ها مبارزه کرده بود... کسي که عمرش و براي اين مبارزه گذاشته بود... حاال چطور مي تونستم با کسايي ن کاري چتر

ي واقعا من آدمي بودم که حارصن بشم به معتاد کردن مردم کمک کنم؟ اگه 
کنم که يه عمر بدشون و شنيده بودم؟ يعتن

به خاطر جون خودم باهاشون همکاري مي کردم مي تونستم بقيه ي عمرم و با عذاب وجدان بگذرونم؟ يا مي شدم يکي 

ي خيال و خونشد... گي مي   ... دونست؟ شايد اونم يه روز مثل رادمان بودمثل بارمان؟... همون طور ي 

ه تر... اين طور بار نيومده بودم که  ن ي انگتر ه بودم ولي براي خالف ي 
ن ي هدف و انگتر دوست نداشتم خودم و گم کنم... ي 

ي باشم که با يه باد به اي هايي
ن خيلي ساده زير بار برم... ياد گرفته بودم مقاومت کنم... دوست نداشتم از اون دختر

ي که ديشب به بارمان زده بودم قوي باشم و حارصن بشم 
ن
طرف و اون طرف کشيده مي شن... دوست داشتم مثل حرف

م ولي همکاري نکنم... ولي حرف بارمان توي گوشم بود... يادم افتاد که چه جوري مسخره م کرده بود... راست مي  بمتر

ي به خودم مي پيچيدم... از درد کمر و گردنم گفت... حرفام شعار بود... اون گوشه افتاده بودم و داشت
 
م از گرسنک

م مرگ و بپذيرم ولي همکاري نکنم؟ اگه واقعا رساغ خانواده م مي 
کالفه شده بودم... چطور ادعا مي کردم که حارصن

؟ دوست نداشتم توي دردرس بندازمشون... نگرانشون بودم... مي دونستم دل توي دلشون نيست... مي  ي رفتند ج 

 :م تصور بکنم که بابا توي دلش مي گهتونست

 به يکي 
ن هميشه بهش مي گفتم چشم و گوشش و باز کنه... آخرشم خودش و توي دردرس انداخت... آخرشم با ماشتر

 ...زد و کشتش

اصال نمي خواستم تصور بکنم که مامان توي چه حاليه... اصال نمي تونستم بهش فکر بکنم... مرتب تصاويري از 

ن افتادم... حتما صورت خيس از  اشکش جلوي چشمم مي اومد... بهش فکر که مي کردم گريه م مي گرفت. ياد معتر

عذاب وجدان گرفته بود که روز آخر جلوم و نگرفته بود و همراهيم نکرده بود... بابا راست مي گفت... من آخرشم با 

ن داده بودم  ...اين رانندگيم يکي و به کشتر

 :رويا با تعجب گفت

 چته؟

ن انداختم. رويا جلوي پام نشست و گفت رسم  :و پايتر

ي با خودت؟ بابا برو بهشون بگو قبوله و تمومش کن... فقط مي خوان ماهي يکي دوبار رئيس و اين 
چرا اين طوري مي کتن

ن  ي... همتر  ...طرف و اون طرف بت 

 :يه لحظه خونم به جوش اومد و گفتم

ن پاپوش قتل برام درست کرديد؟ ؟ براي همتر ن  همتر

 :رويا آهسته گفت

ن از اين کار به عنوان يه اهرم فشار استفاده کنند...  ... مي خواستر ي
ن مجبورت کنند که باهاشون همکاري کتن مي خواستر

ن   ...برات نقطه ضعف ساختر
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 :پوزخندي زدم و گفتم

 و بايد قبول کنم که بفهمن خودمم اينو نقطه ي ضعفمم مي دونم؟

 :رويا رسي تکون داد و گفت

 مي ري و اينا يکي ديگه رو پيدا مي کننداين وسط 
ن ي گتر تو نمي ياد... تو از بتر ن  .چتر

 :آهسته گفتم

 گي داره اين حرفا رو مي زنه؟ کسي که جزو خودشونه
ن  ...تو رو خدا ببتر

ون برم... بايد مي ديدم که ي ديدم بارمان وارد شد فهميدم که ديگه بايد از اتاق بتر
ن موقع در باز شد... وقتر ي  در همتر ج 

 :کارم دارند. رويا بلند شد و ايستاد. من شالم و جلو کشيدم و موهام و تو دادم... بارمان به رويا گفت

ون  !بتر

ن بود... داشتم با ريشه هاي شالم ور  ون رفت... بارمان دستش و توي جيبش کرد... رسم پايتر ي بتر
ن
رويا بدون هيچ حرف

ي اين قدر ترسيده بودم؟... چرا اين قدر مضطرب بودم؟ چرا يه کم مي رفتم... قلبم محکم توي سينه مي زد... براي  ج 

 براي قوي بودن تالش نمي کردم؟

ي صورتم ديدم... جا خوردم و رسي    ع رسم و عقب کشيدم که از  ي متر
رسم و بلند کردم... صورت بارمان و توي يه سانتر

ي گفتم و خودم و جمع و جور کردم
 .پشت به ديوار خورد... آهسته آجن

 :رمان با آهسته ترين صداي ممکن گفتبا

ي 
؟ مي گفت که داشتر ي

 ...شماره ي رادمان و داشتر

ي يه کلمه باهاش حرف بزنم... مردک خالف کار! با اون ابروي شکسته ش
ي نگفتم... دوست نداشتم حتر ن  !چتر

 :بارمان با همون صداي آهسته گفت

ي بري به بابات خت  بدي.   به همه بگو که رادمان بهت خت  داد که براش پاپوش قتل درست
کردند... ترسيدي و خواستر

 شدي اين بود که سايه آدرس خونه ت و مي دونست. مي ترسيدي که تو رو هم بيهوش 
ن دليل اين که سوار ماشتر

ي به رويا
ن و به همه بگو... به همه! حتر  ...کنند... فهميدي؟ همتر

 :آهسته گفتم

 چرا؟

ي کرد و گفت
ن
 :بارمان پوف

 ...و بيشتر از من دوست داشت... همه ي درها رو روي خودت نبندشايد خدا تو ر 

 :راست ايستاد... با رس اشاره اي به سالن کرد و گفت

 ...بيا کارت دارن
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از جام بلند شدم. ناخودآگاه دستم به شالم رفت و مرتبش کردم... دستام و مشت کردم. دنبال بارمان از اتاق خارج 

ن انداختم و  دنبالش راه افتادم. نفسم و آهسته فوت کردم... سعي کردم خونشديم و حفظ کنم. شدم...رسم و پايتر

ن شده بود... نمي تونستم باال  بان قلبم هر لحظه باالتر مي رفت. بارمان که ايستاد منم ايستادم... انگار رسم سنگتر
رصن

ي توي رسم گفت مش... يه صدايي  :بگتر

 ... ي ي که بهش احتياج دارن تويي
 .ضعف نشون نده قوي باش... اوين

ن دو تا آدم چهار شونه و قوي هيکل نشسته  ي کشيدم و رسم و بلند کردم... چشمم به مردي افتاد که بتر
نفس عميفر

ي روي صندلي پالستيکي نشسته بود انگار روي تخت پادشاهي 
بود. کت شلوار نوک مدادي پوشيده بود... با چنان ژستر

 ...شنا بودنشسته... توي صورتش دقيق شدم... چه قدر آ

 :يه دفعه قلبم توي سينه فرو ريخت... نفسم توي سينه م حبس شد... صداي آشناش و شنيدم

 ...ترالن

 :با صداي گرفته اي گفتم

 ...دانيال

 

ي کار مي کرد؟ قلبم توي دهنم بود. يه نگاه به دور و برم کردم... بارمان با دقت به  دستم و بيشتر مشت کردم... اينجا ج 

ي دانيال زل ز  ي و فرياد مي زد... اخم کرده بود و رسش و تا جايي
 
ده بود... رادمان يه گوشه ايستاده بود... صورتش خستک

ن انداخته بود  ...که مي تونست پايتر

ش دنبالم کرد و گفت ن ي اختيار يه کم به سمت رادمان رفتم و بهش نزديک شدم. دانيال با همون نگاه تتر  :ي 

 .خته... فکر نکن مي تونه برات کاري بکنهاون پشه خودش االن آخر آدم بدب

ي مي کردم... حداقل مي دونستم تنها کسيه که توي اون جمع مثل خودم مي 
ولي من کنار رادمان احساس امنيت بيشتر

 ...مونه... هرچند که بر خالف برادرش اصال جذبه نداشت ولي به هرحال مرد بود

 :دانيال انگشت هاشو توي هم گره کرد و گفت

ينش اينه که با ما راه بياي... اگه بهمون ثابت بشه که به دردمون نمي خوري مجبور مي ترال ن... چند تا راه داري... بهتر

شيم از رس راه برت داريم... دوستم ندارم که بيشتر از اين بهت فشار وارد کنم... مثال اين که خانواده ت و گروگان 

يم و اينا... واقعا ارزشش و نداره. چو  ي که با جون و دل کار مي کنند... فقط بگتر ي که زياده آدماي مثل تو... آدمايي
ن ن چتر

ي بابات جنازه ت و دم خونه ش ببينه چه حالي مي شه
 ...يه کم به اين موضوع فکر کن وقتر

ي که خيلي  ؟ مي گفتم باشه؟ اينايي ي ي مي گفتم... ولي ج 
ن دم. بايد يه چتر قلبم توي سينه فرو ريخت. لبام و بهم فشر

ي من و هم بکشند... 
ن راحتر راحت براي رادمان و من پاپوش درست کرده بودند و آدم کشته بودند مي تونستند به همتر

ي شد؟ تو دلم گفتم ي که ديروز زده بودم ج   مي شد. پس اون حرف هايي
 :ترسيده بودم... لرزش دستام هر لحظه بيشتر

 اري دوست داريد بکنيد؟خدايا! چرا من جرئتش و ندارم که صاف وايستم و بگم هر ک

 :دانيال که با انگشت هاش بازي مي کرد گفت
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ي مثل تو که فراريه چه قدر آسيب پذيره؟  ي دختر
؟ مي دوين ي مي کنيم؟ جامعه مون و مي شناسي

 
ي داريم کجا زندگ

مي دوين

ي 
ي برات گفته؟ شايد به درد ما نخوري ولي يه دختر ايروين ي که مي فرستنشون دوي  هايي

هميشه اون طرفا به بابات از دختر

 ...درد مي خوره

ديگه داشتم با تموم وجود مي لرزيدم... يه رسي تصوير چندش آور به ذهنم هجوم اورد. رسي    ع توي ذهنم پسشون 

زدم... مي دونستم رنگم پريده و کامال تابلوِا که چه قدر ترسيدم... نگاهي به اطرافم کردم... به جز دانيال و آدماش فقط 

 ...مان توي سالن بودند... يه کم ديگه به سمت رادمان رفتم... آهسته رسش و باال اوردبارمان و راد

 :دانيال ادامه داد

ه... نظر تو چيه بارمان؟ ي بهتر  آره... من زياد رابطه اي با قتل و کشت و کشتار ندارم... همون دوي 

 :بارمان يکي از همون لبخندهاي شيطونشو زد و گفت

ي که  دوي 
ن ي رو مي خوان که خوشگل مشگل باشن... نه اين که  اين و بفرستر هايي

... اونا دختر ن دو روزه پسش مي فرستر

ه سوء تغذيه داشته باشن  .مثل اين دختر

 :دانيال پوزخندي زد و روش و از بارمان برگردوند. رادمان زيرلب گفت

 ...بگو آره و تمومش کن... ارزش نداره

ن حرف بودم... انگار منت  :ظر يه تاييد بودم... يه کم دلم آروم گرفت... تو دلم گفتمانگار منتظر همتر

ي رو تموم کنم  .مي تونم بگم آره و همه ج 

ي 
ي يه روزم از اومدنم به اونجا نگذشته بود... يعتن

ي اين قدر ضعيف بودم؟ حتر
ولي يه لحظه از خودم بدم اومد... يعتن

مي تونستم مقاومت کنم؟ دانيال راست مي گفت... آدم  اين قدر پپه بودم که يه روزه خودم و تسليم کنم؟ ولي تا کجا 

ند هر کاري بکنند...  ي که به خاطر پول و مقام حارصن ي مهارت داشته باشند... آدم هايي
 
هاي زيادي هستند که توي رانندگ

 :سايه به خاطر وقت کمي که داشت من و انتخاب کرده بود. صادقانه از خودم پرسيدم

 ارزش داره؟

 :بودم که رک و راست به خودم گفتم اون قدر ترسيده

 !نه

ي اون طرف 
هاي ايروين نمي دونستم کار اين باند جدا در مورد مواد مخدره يا نه ولي حرف هاي دانيال و در مورد دختر

ش  ي مي گفت؟ واقعا هيچ وقت پيش خودش فکر مي کرد که اي کاش دختر مرز قبول داشتم... اگه بابام اينجا بود ج 

باند مواد مخدر کار کنه و در عوض خودش و استر دست هاي مردهاي هرزه ي اون طرف مرز حارصن نمي شد با 

ي بابا هم اين طوري فکر نمي کرد
 ...کنه؟... نه! مي دونستم که حتر

هاي که  ي در مورد دختر ي افتادم که شنيده بودم... داستان هايي ي افتادم که خونده بودم... ياد داستان هايي ياد روزنامه هايي

تجاوز شده بود... خدا مي دونست که چه قدر با خوندن اين داستان ها گريه کرده بودم... چه قدر زار زده  بهشون

ها دل سوزونده بودم... واقعا تحملش و داشتم که هر روز از اين دست به اون دست  بودم... چه قدر براي اون دختر

ي براي يه ثانيه به اين موضوع فکر کنم... 
همه ي تمرکزم و روي پس زدن اين تصورات گذاشته  بشم؟ نمي تونستم حتر

 ....بودم
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بغضم و فرو دادم... نه... نمي تونستم... رادمان راست مي گفت... حقيقتا ارزشش و نداشت... نبايد راه بازگشتم و از 

ي براي نجات پيدا کردن داشتم  مي بردم... اگه توي ايران مي موندم شانس بيشتر
ن  .بتر

 :لم گفتمآهي کشيدم... تو د

 ...خدايا... منو به خاطر اين ضعف ببخش

 :آهسته گفتم

 ...باشه

 :دانيال لبخندي زد... کمي به سمت جلو خم شد و گفت

ي باشه؟ ؟ ج  ي  ج 

 :صدام و يه کم باال بردم و گفتم

 .باشه... باهاتون همکاري مي کنم

ن انداختم... از خودم  بدم اومده بود... چه قدر ضعيف و بدبخت صدام به خاطر بغض توي گلوم مي لرزيد. رسم و پايتر

 :بودم... به خودم گفتم

 ...حداقل ديگه جلوشون گريه نکن

ي کشيدم و به زور جلوي اشکام و گرفتم که روي صورتم نريزند. چطور دانيال به اينجا رسيده بود؟ چطور 
نفس عميفر

ي ها عوض شده بود؟ 
 
بابا فهميده بود که اون اين طوريه؟ براي اين قدر پست شده بود؟ هميشه اين شکلي بود يا تازگ

ن پول نداشتنش و بهونه کرد و جواب رد بهش داد؟ باورم نمي شد اون باشه که اين حرف ها رو زده باشه... باورم  همتر

 ...نمي شد

 :دانيال لبخندي به بارمان زد و گفت

ها جربزه ي مي کنند ؟ شايد خيلي از دختر
ن و بگن  حاال فهميدي چطوري يه دختر و راصن ي اين و داشته باشن که وايستر

ي نيست که بگه از اين يه مورد نمي ترسه  .من از مرگ نمي ترسم ولي هيچ دختر

ي نگفت. صورتش هيچ احساس خاصي رو منعکس نمي کرد. نيم نگاهي به رادمان کردم... نگاهمون توي هم  ن بارمان چتر

ي کردم... منم يه مقدار آروم تر شدم...   گره خورد. چشماش و بهم زد... مي خواست بهم عالمت بده
که کار درستر

 .واقعا به کسي احتياج داشتم که به تصميمم مهر تاييد بزنه

 :دانيال رو به رادمان کرد و گفت

؟ ي
 تو هنوز رس حرفت هستر

ي نگفت. دانيال پوزخندي زد و من به اين موضوع فکر کردم که چه قدر پوزخندهاش برام آشناست...  ن انگار رادمان چتر

ي با صورتش انجام مي  ي شبيه به تيک عصت 
هميشه موقع پوزخند زدن يه خورده رسش و به سمت عقب مي برد و حرکتر

 ...داد... زياد نمي شناختمش... نمي دونستم هميشه اين طور مغرور بوده يا نه

 :دانيال گفت
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ي 
ن بودم داداشت از پس راصن م که چطور راضيت کنم... مطمت  کردنت بر نمي ياد... چطوره يادي از   دارم تصميم مي گتر

ي بود؟... رضا؟  اون دوستت بکنيم... اسمش ج 

ي  ن ي به چونه ش کشيد. انگار دنبال چتر
ون داد ولي نگاهش و از دانيال نگرفت... دانيال دستر رادمان نفسش و با صدا بتر

 :مي گشت که بيشتر رادمان و تحت فشار بذاره... چشماش و يه کم تنگ کرد و گفت

 ...مثال مامانت يا 

ن  بارمان تکون محسوسي خورد. رس جاش جابه جا شد و چشم غره اي کار ساز به رادمان رفت... رادمان رسش و پايتر

ي شد و گفت
 :انداخت. بارمان عصباين

ي شدي؟
ي که راصن

 مي ندازي؟ مگه ديشب بهم نگفتر
ن  چته؟ چرا رست و پايتر

ش از عصبانيت گشاد شده بود داشت با چشم و ابرو براي رادمان رادمان با تعجب رسش و بلند کرد. بارمان که چشما

ي بگه... دانيال با صداي بلندي گفت ن  :خط و نشون مي کشيد. رادمان دهنش و باز کرد که چتر

ي آره يا تحويل پليس مي ديمت.. برادرت هم مي بنديم به تخت و اون قدر مي زنميش تا ترک کنه. اون 
 
 االن مي گ

ن يا همتر

ن حاال بگووقت خودش  ي اين ماموريت. جوابت چيه؟ زود باش همتر  .و مي فرستيم ي 

ي کرد. دانيال با عصبانيت رو به يکي از مردها کرد و گفت
 :رادمان مکت 

ون ن پرتش کن بتر ي از ماشتر
ش و جلوي کالنتر ش... داره ناز مي کنه... بت   ...بت 

 :ن داد زدمرد رسش و براي دانيال خم کرد و به سمت رادمان اومد. بارما

ي بگو ديگه! مي خواي اعدامت کنند؟
ن  يه چتر

ي 
مرد به رادمان رسيد. من و با خشونت کنار زد. قدش نزديک دو متر بود و شايد دور بازوي عضالنيش فقط چند سانتر

 :متر از دور کمر من کوچيکتر بود! بازوي رادمان و گرفت و به سمت عقب کشيدش. رادمان باالخره گفت

 .شه... همکاري مي کنمخيلي خب... با

 :دانيال با عصبانيت گفت

ه. تو از اولشم به درد نمي خوردي ... همون بارمان بمونه بهتر ي
 .ديگه نمي خوام همکاري کتن

مرد دستش و دور گردن رادمان انداخت و به سمت در کشوندش. رادمان تقال کرد که خودش و آزاد کنه. صورتش به 

ن قرمز شد. دست ر ي به بازوي مرد  خاطر کمبود اکستر
 
بارمان به سمت اسلحه ي پشت شلوارش رفت. رادمان چنک

 :انداخت و داد زد

 .خيلي خب... خيلي خب... همکاري مي کنم... غلط کردم

ن که مرد بازوش و کنار کشيد رادمان ازش دور شد. خم شد و دستش  دانيال به مرد اشاره کرد که رادمان و ول کنه. همتر

ن انداختو روي گلوش گذاشت...   .چند بار نفس عميق کشيد... بارمان دستش و پايتر

 :دانيال از جاش بلند شد و به بارمان گفت



 

 
132 

يه دو سه تا ماموريت ساده و آبکي بهشون مي دم که ببينم چه قدر رس حرفشون هستند. بعد مي فرستمشون رس 

 .ماموريت اصلي 

 :جلو اومد و بهم نزديک شد و گفت

 .رمتو با من بيا... کارت دا

ي به رادمان نگاه کردم. صاف ايستاده بود ولي 
با هم به سمت يه گوشه ي سالن رفتيم. يه لحظه برگشتم و با نگراين

دستش هنوز به گلوش بود... رسم و چرخوندم و کنج ديوار ايستادم. دستام و پشتم گذاشتم و پاي راستم و جلوي پاي 

ن انداختم و منتظر موندم ک ه حرف هاي دانيال رو بشنوم... خدا خدا مي کردم که زودتر بره... چپم اوردم. رسم و پايتر

 ...اي کاش مي شد هرچه زودتر به اتاقم برگردم

 :دانيال آمرانه گفت

 .رست و بلند کن

يه کمي رسم و بلند کردم... قدش نسبتا بلند بود. صورتش توي ميدون ديدم نبود. فقط تا گره کراواتش و مي ديدم... 

ي  ي گل يادم افتاد شت 
ي رغبتر  پوشيده بود... مامانم با ي 

ن  که خواستگاريم اومده بود يه کت قديمي نخ نما با شلوار جتر

ارزون قيمتش و توي گلدون گذاشته بود... ولي بابا معتقد بود که اون در حد خودش زحمت کشيده... مي گفت اگه به 

ي که وضع جيب اين پش نگاه کنيم مي بينيم که خيلي هم براي اين خواستگار   از کسايي
ي خرج کرده... خيلي بيشتر

ي بخرند  ...ماليشون خوبه و براشون کاري نداره که يه دست گل درست و حساي 

خاطرات اون شب جلوي چشمام مي رقصيد. هيجان زده بودم... نه براي اين که دانيال ازم خواستگاري کرده... براي 

ي مي 
وعي براي دوراين هاي ديگه خواستگارها در خونه مون صف اين که فکر مي کردم اون شب رسر  شه که برخالف دختر

ي به يه سن 
ها دارند و وقتر ي که همه ي دختر ونه بود.. رويايي

مي کشند... اون شب فکرم پر از يه مشت روياي دختر

 ...خاص برسند مي بينند هيچکس به اين رويا نرسيده

 :دانيال گفت

؟ ي
ي فکر مي کتن  به ج 

ي اختيار نگاهم و از گره ه ش دوختم. خوش قيافه بود... يادمه شب خواستگاري با   ي  کراواتش گرفتم و به چشم هاي تتر

ي نداره به جز يه قيافه ي خوب!... آوا توي  اف کرده بود که اين پشه هيج  ترانه توي اتاق نشسته بوديم و ترانه اعتر

ي يادم مي اومد آوا فقط به ژن بچه دانشگاه گفته بود که اگه جواب مثبت بدم ژن بچه هامون خوب مي شه... از و 
قتر

 ...هاش فکر مي کرد

ي رس زبونم بود ولي نمي تونستم بگم... هي مي خواستم بهش بگم ولي نمي شد... حرصم گرفته بود... ولي 
ن
يه حرف

ي کنم ولي از اون مردهاي هيکلي دور و برش مي ترسيدم. با اين
ن
 هنوزم ازش مي ترسيدم... دوست داشتم يه جوري تالف

 :حال دلم و به دريا زدم و گفتم

 .به اين که چه قدر عوض شدي

 :همون طور که انتظار داشتم دانيال پوزخند زد. گفت

 چيه آدم شدم؟
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ي پيدا نکردم. اون گفت ن  :دنبال يه جمله ي به شدت کوبنده گشتم که تحويلش بدم. چتر

ي که توي گذشته مون بوده رو فراموش ک ن که من اومدم خواستگاريت و مي خواستم بهت بگم که... هرج  ن... همتر

ن رفت... روي من و احساسم  ونم کرد احساسم هم از بتر اينا... چون همون روزي که بابات به خاطر جيب خاليم بتر

ي باز نکن  ...هيچ حساي 

 :اين بار من بودم که داشتم پوزخند مي زدم. گفتم

ن احساس سطحيت و به خاطر پشتکاري که توي کار  ي شنيدي... نه به خاطر به خاطر همتر
ي جواب منفن

خالف داشتر

 .جيب خاليت

 :دانيال نگاه بدي بهم کرد و گفت

ي يه رسي ها از بدو 
ي آدما خالف کار دنيا مي يان؟ تو فکر مي کتن

پشتکار توي کار خالف... پشتکار... تو فکر مي کتن

ه به دنيا مي يان؟ دور و تولدشون براشون مقدر مي شه که خالف کار باشن و يه رسيه ديگه مثل تو فرش
ن ته و پاک و متن

ن يا حقوقشون  ه. هيچ رسمايه اي نداشتم... هر جا مي رفتم سابقه کار مي خواستر بر من هيچکس نبود که دستم و بگتر

ط رسيدنم بهش فقط پول بود و از دست  ي که رسر  بود. منم عجله داشتم... احمق بودم... مي خواستم دختر
ن پايتر

 !مي شه زود پولدار شد... اونم کار خالفه ندم. فقط از يه کار 

 :ابرو باال انداختم و گفتم

ن رفت ي احساست از بتر
ون رفتر ي که از خونه مون بتر  .آهان! فکر مي کردم همون شت 

ي به ديوار پشت رسم زد و گفت
 :دانيال با عصبانيت مشتر

ي تحقتر شدم... ب
ن
هت اجازه نمي دم که يه بار ديگه با حرفات همون روزي که به خاطر تو اومدم خونتون به اندازه ي کاف

... فهميدي؟ هنوزم مثل اون وقتات خودخواهي  ي
 .خوردم کتن

 :با عصبانيت گفتم

 .توام هنوز آشغالي فقط لباس عوض کردي

 :دانيال با عصبانيت دستش و مشت کرد و گفت

ي اين حرفا رو رست در مي يارم... آدمت مي کنم
ن
ن باش تالف  .مطمت 

د و به سمت در رفت. در حد مرگ ازش بدم اومده بود. به خونش تشنه شده بودم... اون خالف کار پشتش و بهم کر 

ي کار مي کرد؟ ته تغاريش و مي داد دست  شده بود اون وقت باباي منو به خاطر کارش مقرص مي دونست... بابام بايد ج 

ي مي کرد و بعد از ظهرها توي آزمايشگاه کار مي 
 
  کرد و يه حقوق بخور و نمتر مي گرفت؟آدمي که توي آلونک زندگ

ي توي رسم  به خودم اومدم... رفته بودند. من به ديوار چسبيده بودم و ماتم برده بود. از جام تکون خوردم. صدايي

 :گفت

 .حداقلش اينه که ديگه کسي تهديدت نمي کنه
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ن نبودم که با خاطره اي که از اون تصادف توي ذهنم مونده بود بازم بتون م مثل قبل پشت فرمون بشينم... مطمت 

ي رفتم که رادمان ايستاده بود... اي کاش مي  صورت اون زن مرتب جلوي چشمم مي اومد... آهي کشيدم و به سمت جايي

 ...شد از رسر اين واقعيت هاي دردناک به يه خيال خوش... به يه روياي قشنگ پناه برد... حيف که اصال امکانش نبود

 :لن کشيد و گفترويا رسگي به داخل سا

 رفتند؟

 :بارمان سيگاري روشن کرد و گفت

 !اوهوم

 :رويا رو به من و رادمان کرد و گفت

ي شديد؟
 راصن

 :بارمان باز گفت

 !اوهوم

ن کنه بهش چسبيده  سم. متاسفانه برادرش عتر کنار رادمان ايستادم. اخماش توي هم بود. کلي سوال داشتم که ازش بت 

ي 
 :براي چند دقيقه باهاش تنها بشم. بارمان به سمت رادمان اومد و گفتبود و مهلت نمي داد که حتر

ي نمي شه ن  .نگران نباش... يه کار آسون بهت مي دن. چتر

ي شد و گفت
 :رادمان روش و از بارمان برگردوند. بارمان عصباين

 چيه؟ مگه تقصتر منه؟

 مي کر 
ن ن فتر ي نگفت. بارمان يه کم عجيب شده بود... مرتب فتر ن ي تاب به رادمان چتر د.. دست به صورتش مي کشيد... ي 

ي به نظر مي رسيد. آخرش هم به سمت اتاقش  ي خيالي باشه ولي عصت  نظر مي رسيد. فکر مي کردم آدم خونشد و ي 

 .رفت و در و محکم پشت رسش بست

ي  
که مي خواستم و نگاهم و دور تا دور سالن چرخوندم... کسي توي سالن نبود. فقط من و رادمان بوديم... انگار فرصتر

 .به دست اورده بودم

 

 :نگاه رادمان به در بسته ي اتاق بارمان بود. آهسته گفتم

 .من وقت نکردم ماجرا رو براي بابام بگم

رادمان برگشت و با نااميدي نگاهم کرد... از ته دلش آه کشيد. با دست چشماشو ماليد. نگاهش... رفتاراش... 

فته و نگرانه. به نظرم در مقايسه با يه پش بيست و پنج شيش ساله ضعيف بود و اخمش... نشون مي داد که خيلي آش

اون طوري که ازش انتظار داشتم قوي نبود. با اين حال توي اون لحظه درکش مي کردم. خودمم احساس اونو داشتم. 

مون بودم.رادمان رسش و قلبم توي دهنم بود... دستام يخ زده بود... و از اين که قبول کرده بودم همکاري کنم پشي

ن انداخت و آهسته گفت  :پايتر
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ي   ...پس ديگه هيج 

ي بود
 .اوج ياس و نااميدي رو مي تونستم از توي صداش تشخيص بدم. اخم کرده بود و چشماش پر از درد و نگراين

 :آهسته تر از قبل گفتم

ي گفتم. شماره ي رضا رو بهش دادم و گفتم که اگه ات هايي
ن ي افتاد اين شماره رو به بابام بده.قبل از ولي به برادرم يه چتر

ر
فاف

ي افتاده و دارم مي رم تا ببينمش
ر
 .اين که تصادف کنم و اين طور گرفتار بشم به بابام زنگ زدم و بهش گفتم که يه اتفاف

رادمان آهسته رسش و بلند کرد. برق اميد و مي تونستم از توي نگاهش بخونم. به چشم هاي خوش حالت و 

نگش نگ  :اه کردم و گفتمخورسر

 .مطمئنم بابام با رضا حرف مي زنه. مي دونم که براي نجات دادنمون هرکاري که بتونه مي کنه

ي نگفت. هنوزم آشفته و ناراحت به نظر مي رسيد  ن ون داد و چتر ي بهش زدم. رادمان نفسش و با صدا بتر
 
لبخند کمرنک

ي از اميد داشت. دوست داشتم بيشتر باهاش ح
ر
رف بزنم. اون تنها کسي بود که توي اون جمع مي ولي چشماش برف

ايط منو داشت. از لحن صحبت کردنش که هميشه در نهايت ادب و  تونستم بهش اعتماد کنم... مثل خودم بود... رسر

ي و توي خودم نگه دارم. هميشه  ي بودم و نمي تونستم همه ج 
ن
ام بود خوشم مي اومد. از طرف ديگه من آدم پرحرف

احتر

پيش مي اومد و رسيعا به گوش آوا مي رسوندم. براي اين که مکالمه اي رو که رادمان ميلي به ادامه دادنش مسائلي که 

 :نداشت و ادامه بدم گفتم

ته؟  بارمان برادر بزرگتر

ي زد و گفت
 
 :رادمان لبخند کمرنک

 .آره... ده دقيقه بزرگ تره

ستان ي اختيار لبخند زدم... برام جالب بود. توي دوران دبتر هاي کم حرف و  ي  با دو تا دختر دوقلو همکالسي بودم. دختر

ي بودند. اصال نمي تونستم اون دو تا رو از هم تشخيص بدم. تنها راهي که براي تشخيص دادنشون پيدا  گوشه گتر

ن  ي بهشون مي گفتم که جامدادي هاشون و با خودشون همه جا بت 
کردم رنگ متفاوت جامدادي هاشون بود. به شوجن

ي که با هم داشتند خيلي با هم فرق مي کردند... تا من 
ن شباهتر بتونم تشخيصشون بدم... ولي رادمان و بارمان... در عتر

ي که به صورت بارمان جذابيت مي داد برق چشماي آبيش بود...  ن ه کننده بود ولي تنها چتر ي و جذابيت رادمان ختر زيبايي

ي اختيار آروم مي کرد... و ي نگاه رادمان آدم و ي  ن آي  ي از شيطنت وجود داشت... عتر
ر
لي توي چشماي بارمان هميشه برف

بان قلب آدم و دستکاري مي کرد ي اختيار رصن  .يه وسوسه مي موند... ي 

ي  ي ياد حرف هاي دانيال مي افتادم پشتم تتر مي کشيد. تک تک جمله هايي
 نگاه مي کردم... وقتر

ن توي سکوت به زيرزمتر

ن ديگه اي که گفته بود توي ذهنم بود... چه قد م کرده بود... دوست داشتم به چتر ر راحت به خاطر جنسيتم تحقتر

ن دانيال هنوز توي وجودم بود و دور بريزم... از شانس  ي که با وجود رفتر
فکر کنم... دوست داشتم اون ترس و وحشتر

 .فکر بود بدم توي اون لحظه فقط رادمان و داشتم که باهاش حرف بزنم... اونم که ساکت بود... انگار توي

م و از اين فرصت به دست اومده استفاده نکنم. پرسيدم  :نتونستم جلوي کنجکاويم و بگتر

 کارشون چيه؟ مواد مخدر؟

 :رادمان يه کم فکر کرد... آهسته گفت
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 .اين طور مي گن

ن نيست. پوزخندي زدم و گفتم  :فهميدم که مطمت 

ن طوري وارد ب  .اندشون شدهدانيال مهندسي شيمي خونده... احتماال همتر

 :رادمان با کنجکاوي نگاهم کرد. شونه باال انداختم و گفتم

 .هم دانشگاهي بوديم

 :رادمان پوزخندي زد و گفت

اين طوري وارد باند نشد. قبال با ما کار مي کرد... بعد ديدند که کارش زياد خوب نيست و بردنش که توي البراتور کار 

 .کنه

 :ابرو باال انداختم و پرسيدم

ي کار مي کرديد؟ شما   ج 

 :رادمان دست به سينه زد. رسش و بلند کرد و گفت

ن کاري که االن بايد بکنم  .همتر

ي کار مي کرده. رادمان ادامه داد  :منتظر نگاهش کردم... اميدوار بودم باالخره بهم بگه که قبال ج 

ي و پليس بازي در بياري يا باي
ن ترالن! هدف خودت و مشخص کن. يا بايد بموين . فقط يکي از اين ببتر ي

د به فکر فرار باسر

. نه جفتش رو ي
ي انتخاب کتن

 !دو تا رو مي توين

ي شدم. اخم کردم و گفتم
 :عصباين

مستقيم باعث شد من اينجا گرفتار بشم يه که غتر ن ي همون چتر
ي که مخفيش مي کتن ن  .اون چتر

 :رادمان چپ چپ نگاهم کرد و گفت

ه يه وعده غذا بخوري که اعصابت رس بهت اطمينان مي دم که هيچ ربطي نداره... تو ه م به جاي فضولي کردن بهتر

 .جاش بياد

 ...خيلي بهم برخورد. تا حاال نديده بودم که اين طوري صحبت کنه... اون که هميشه مودب بود

ن بهش کردم و گفتم آمتر  :نگاهي تحقتر

... خيلي زود به غ ي
ي بايد يه کم سفت و سخت باسر

ي توام اگه فکر نجات دادن خودير
 .لط کردن مي افتر

ه دراز کردم در اتاق بارمان باز شد.  ن که دستم و به سمت دستگتر پشتم و بهش کردم و به سمت اتاق رويا رفتم. همتر

ي به نظر مي رسيد. با همون نگاه شيطونش رستا پام و از   مي کردم و نه عصت 
ن ن فتر چشم تو چشم شديم... ديگه نه فتر

 :نظر گذروند و گفت

 .وز رسما همکار شديمفکر کنم از امر 
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 :اخم کردم و گفتم

 ...متاسفانه اين طور به نظر مي رسه

ي پروا بود که نتونستم بيشتر از اين  چشماشو يه کم تنگ کرد و يه لبخند کمرنگ روي لبش نشست. اون قدر نگاهش ي 

تش  ي رسر
و از روي رسش انداخته بود تحملش کنم. در اتاق رويا رو باز کردم و خودم و توي اتاق انداختم. رويا کاله سوي 

ي رو تايپ مي کرد. اصال نگاهم نکرد. معلوم بود که کار مهمي داره. بدون توجه به اون خودم و  ن و تند تند با کيبورد چتر

 .روي تخت انداختم

امي کرده بود... از بارمان و اون نگاه پر از وسوسه
ي احتر ي بودم... دوست داشتم گريه کنم... رادمان بهم ي 

اش  عصباين

ها شده بودم... واي خدا! چه قدر  ن ي همه چتر وحشت داشتم... دانيال خوردم کرده بود... مجبور به همکاري با اين ي 

 :معده م درد مي کرد... چشمام و از دردش بستم... تو دلم گفتم

از رادمان هيچ  اي کاش بارمان جاي رادمان بود... اين طوري خيلي بهتر بود... اون وقت مي تونستم روش حساب کنم... 

 .بخاري بلند نمي شه

ايط دنبال کسي مي گشتم که بهش تکيه کنم... حداقل کسي و مي خواستم که بتونم دو کلمه باهاش حرف  توي اون رسر

ن بشنوم ي به جز طفره رفتر ي کار کنيم... و اميدوار باشم که جواي  سم حاال بايد ج   ...بزنم و درد دل کنم و بت 

ي توي رسم گفت  :يه صدايي

 چه نيازي به کس ديگه اي داري؟

ي هميشه دنبال يه تکيه گاهيم؟ چرا بهمون بر مي 
هاي ايراين چشمام و باز کردم... از خودم پرسيدم واقعا چرا ما دختر

ه؟... چرا؟ خب پس  خوره که بهمون مي گن ضعيف ولي تا توي دردرس مي افتيم منتظريم يکي بياد و دستمون و بگتر

ايط راسته که ضعيفيم... آد م قوي هميشه سعي مي کنه خودش خودشو جمع و جور کنه... منم توي اون رسر

... نبايد اين کار و مي  گي با من داشت ولي
ناخودآگاه به سمت رادمان کشيده مي شدم... هم مرد بود و هم مشکل مشتر

ي کم داشتم؟ مي تونستم روي پاي خودم بايستم... تو دلم گفتم  :کردم... مگه من ج 

م احتياج ب ه و دختر ه هيچکس ندارم... احتياج به هيچ مردي ندارم... خودم از پس خودم بر مي يام... من که سنم کمتر

 ...خيلي قرص و محکم تر از اون بچه سوسولم

ي به کسي  ي افتادم... زمينه اي که مردها خيلي توش ادعا داشتند... نه... من احتياج 
 
ياد مهارت خودم توي رانندگ

 ...چکسنداشتم... به هي

چشمام و دوباره روي هم گذاشتم... ياد حرف هاي دانيال افتادم... بغض کردم... چرا بايد اين قدر ضعيف باشم؟ چرا 

ي کار مي کردم؟ اصال اعتقاد نداشتم که ما زن ها ضعيف آفريده شديم... فقط  ... بايد ج  مجبور شدم تسليم بشم؟ ولي

ن  ي و آشت   . ...ي بهمون درس قوي بودن مي دادند... درس زن بودناي کاش مادرهامون به جاي سفره آرايي

****** 

 

 :بارمان سيگاري روشن کرد و گفت
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ي که ماموريتت تموم شد گتر نيفت. فهميدي؟ کار 
. فقط وقتر ي

ن بيفتر ي و دنبال اون ماشتر
تو فقط بايد رحيم و سوار کتن

ي نيست
 .سختر

 :اخم کردم و گفتم

؟ ي ي ج 
 يعتن

ون داد. نيم نگاهي بهم کرد و گفتبارمان پکي عميق به سيگارش   :زد و دودش و بتر

ي 
؟ تو فقط بايد رحيم و برسوين ي ي ج 

ي يعتن  .ج 

ي کار کنم. چند بار خونده  ي کردم. بارمان يه پوشه بهم داده بود که توش پرينت يه ايميل بود و نوشته بود که بايد ج 
ن
پوف

وگي مستر رفت و برگشت هم توي ورقه هاي بودمش... مشخصات يه پژو پرشياي سفيد رنگ و توش نوشته بود. کر 

جداگونه قرار داشت... ولي من گيج شده بودم. زيرچشمي نگاهي به بارمان کردم که روي تخت شلوغ پلوغش لم داده 

ي سيگار مي کشيد. اضطراب داشتم و ذهنم درگتر چند تا مسئله بود. تکيه م و به 
بود و با خونشدي اعصاب خوردکتن

ي به پيشونيم کشيدم و گفتمديواري دادم که ر 
ي بارمان حک شده بود. دستر  :وش عکس خال کوي 

؟ براي اين که رحيم و برسونم؟ ن  مي خواستتر
ن ؟ من و براي همتر ن  همتر

ي زد. دست چپش و تکيه گاه رسش کرد. پوزخندي زد و گفت
 :بارمان روي تخت غلتر

ي 
؟ مي دوين ي

ن اول کار بفرستنت که رئيس و جا به جا کتن چه قدر طول مي کشه که به يه عضو جديد مي خواي همتر

ي اسم رئيس و هم نمي دونم
 .اعتماد کنند؟ من که چند ساله توي اين کارم هنوز حتر

 :با ناباوري نگاهش کردم و گفتم

؟ ن ي براش دنبال راننده مي گشتر  آهان! اون وقت براي ج 

ي لبخندي روي 
ي شکالت داغ وارد اتاق شد. بوي خوب نوشيدين

ي رو جلوي بارمان رويا با يه سيتن
لبم نشوند. رويا سيتن

ي 
خم کرد. بارمان سيگارش و خاموش کرد و يکي از ليوان ها رو برداشت. منتظر جوابم بودم. بهش زل زده بودم و حتر

ي رو جلوم گرفت. بدون 
پلک هم نمي زدم... ولي سکوت بارمان نشون مي داد که خيال جواب دادن نداره. رويا سيتن

ي يه ليوان
ن
ن دمر دراز کشيده بود. يه رسي ورق  هيچ حرف برداشتم. رويا نگاهي به رادمان کرد که اون طرف اتاق روي زمتر

 پهن کرده بود و در حالي که پوست لبش و با دندون مي کند نوشته ها رو مي خوند. هر چند دقيقه يه بار با 
ن روي زمتر

ي ک ها خط مي کشيد. از تکون هاي عصت 
ن ه به پاش مي داد فهميدم اضطراب داره. باالخره خودکار قرمز دور يه رسي چتر

ي نمي خوره ن ه ي رويا شد. با رس اشاره کرد که چتر  .متوجه نگاه ختر

ن شد و گفت  :بارمان روي تخت نيم ختر

. قاعدتا بايد مي رفت رساغ آدم هاي سابقه دار و يه نفر و متقاعد مي  سي اين سوال و بايد از اون سايه ي خدا بيامرز بت 

با رئيس همکاري کنه... نه اين که بياد رساغ يه دختر هيفده ساله و به زور مجبورش کنه... کال سايه توي اين کرد که 

 .مدت همکاريش با ما خيلي گند زد... اينم روش

ن ثابت موند. رويا با  ي نگاه رادمان هم روي ورق هاي پخش شده روي زمتر
من و رويا با تعجب به بارمان زل زديم. حتر

 :تعجب گفت

 سايه مرده؟
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 :بارمان ليوان و به سمت دهنش برد و با رس جواب مثبت داد. رويا پرسيد

 چطوري؟

 :رادمان رسش و بلند کرد و به برادرش نگاه کرد. بارمان با خونشدي نوشيدنيش و مزه مزه کرد و گفت

 .م کشتشبه خاطر خراب کاريش مجازات شد...اين دختر و به اين بازي کشوند و گند زد. دانيال ه

ن انداخت. نگاهش روي يه نقطه ي ثابت مونده بود. مشخص بود که فکرش مشغول شده. آهي  رادمان رسش و پايتر

ي برسم  ي داره يا نه. هيچ وقت فکر نمي کردم به جايي کشيدم. نمي دونستم اين که بابت مرگ سايه خوشحال باشم عيت 

ي نبودم که تا بگن فالن مجرم و اعدام کردند بگم خدا رو شکر! هميشه  که مرگ يه آدم خوشحالم کنه. از اون آدم هايي

رس مجازات اعدام با بابام بحث داشتم. با اين حال از شنيدن خت  مرگ سايه يه حس سبکي بهم دست داد. لبخندي 

زدم و ليوان نوشيدنيم و به سمت دهنم بردم. تصوير سايه جلوي چشمم جون گرفت... با اون موهاي مش کرده... و 

ي که هيچ وقت نفهميدم چه رنگيه... صداش توي ذهنم پيچيدچش  :م هايي

ي قتل عمد
؟... يعتن ي ي ج 

ي يعتن
؟ تو که تصديق نداري... مي دوين ... مي فهمي ي

 !زدي آدم کشتر

ي فکر کردم که زير 
ه؟ به زين يه لحظه به خودم پيچيدم. ازش متنفر بودم... چند نفر و بازي داده بود تا کارش و پيش بت 

ن گذاشتم. يه بار ديگه تصوير چشم هاي سياه زن با چرخ هاي  ماشينم جون داد... اشتهام کور شد. ليوان و روي زمتر

ون  اون صورت له شده جلوي چشمام ظاهر شد... رسم و به ديوار تکيه دادم... سعي کردم اين افکار و از ذهنم بتر

ن داد. زيرلب گفتم  :بريزم... خت  مرگ سايه يه کمي روحم و تسکتر

 !قش بودح

 :بارمان رو به به برادرش کرد و گفت

 متوجه ماجرا شدي؟

 :رادمان پلک زد. بدون اين که رسش و باال کنه گفت

 !تا حدودي

 :بارمان از روي تخت بلند شد. کش و قوسي به بدنش داد و گفت

 .بلند شو ديگه... وقت زيادي نداريم

ن جمع کرد و توي يه پوشه ي گفت رادمان ورق ها رو از روي زمتر
ي رنگ گذاشت. با ناراحتر  :ي آي 

 .يه روز زمان خيلي کميه

 :بارمان پوزخندي زد و گفت

ي متهم به قتلي و دست و بالت بسته 
اگه جلوي دانيال الکي ناز نمي کردي کار به اينجاها نمي رسيد. تو که مي دونستر

اي... يه کم سياست نداري. کار ست چرا الکي مقاومت کردي؟ اين طوري بدتر جلوشون خورد شدي... هنوزم پپه 

 .درست اين بود که زودتر جواب مثبت مي دادي و در عوض به غلط کردن نمي افتادي

ن بلند شد و گفت  :رادمان از روي زمتر
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ي سايه دنبالم اومد يه 
ي بود؟ اين بود که وقتر ي کار درست ج 

!... مي دوين ي
توي با سياست هم که فعال جلوي من نشستر

 .راست برم پيش پليس

بارمان خنديد و چشمم به رديف دندون هاش افتاد که يه کم به زردي مي زد... يه تفاوت ديگه با برادرش! البته خيلي 

 ...خوب يادم بود که دندون هاي رادمان هم روکش بود

 :بارمان گفت

 .آهان! اون وقت به خاطر سابقه ي همکاريت با گروه مي انداختنت زندان

 :انداخت. شونه باال انداخت و گفترادمان پوشه رو روي تخت 

من که نمي دونستم دارم بار گي کار مي کنم. فوقش برام يه چند سال حبس مي بريدند. مي تونستم وثيقه بذارم و بيام 

ون  .بتر

 :خنده ي بارمان شديدتر شد. گفت

 !آره! بابا حتما برات وثيقه مي ذاشت

ي شد و داد زد
 :رادمان يه دفعه عصباين

 .اين کار و نکردم اين بود که مي ترسيدم تو رو اعدام کنند دليل اين که

ي نگفت... به رادمان زل  ه و شيطون بارمان محو شد. برق شيطون چشماش خاموش شد. هيج  آثار خنده از صورت تتر

ن انداخت.  ي به صورتش کشيد و نفسي عميق کشيد تا به خودش مسلط بشه. بارمان رسش و پايتر
زد. رادمان دستر

ن که به سمت در رفتم خيلي آر  وم به سمت در اتاقش رفت. با رس بهم اشاره کرد که خارج بشم. از جام بلند شدم. همتر

ي هاي گاه به 
ن تخت بود افتاد. توي سطل داليل پرخاش هاي بارمان و آبريزش بيتن چشمم به سطل آشغالي که پايتر

 :گاهش چشمک مي زد... سطل پر از رسنگ بود. تو دلم گفتم

ي مرصف   مي کنه؟ج 

ي مرصف مي کنه. يادم اومد که  ن ن شده بودم که يه چتر
ي با همون نگاه اول مطمت  حدس مي زدم که معتاد باشه. يه جورايي

 .روز قبل دانيال تهديد کرده بود که اونو به تخت مي بنده و مجبورش مي کنه که ترک کنه

ون اومدم. بارمان بهم اشاره کرد که وارد يکي از اتاق   و صندلي داشت و چند از اتاق بتر
ن ي بود که متر

ر
ها بشم. همون اتاف

ن گرد بزرگ با هشت تا  مدل کامپيوتر صبح تا شب توش کار مي کردند. وارد اتاق شدم. نگاهي به اطراف کردم. يه متر

ن  ن کامپيوتر عريض قهوه اي سوخته قرار داشت. چهار تا مانيتور روي متر ن گرد يه متر صندلي وسط اتاق بود. پشت متر

د و يه تلويزيون ال سي دي هم به ديوار نصب شده بود. روي مانيتورها روکش کشيده بودند ولي صداي ضعيف فن بو 

 .يکي از کيس ها رو مي شنيدم. متوجه شدم که موقتا کارشون و به اين طريق پنهان کردند

اتاق برخالف اتاق هاي ديگه يه گوشه ي اتاق سه چهار تا صندلي سفيد پالستيکي رو توي هم کرده بودند. ديوار اين 

 .کاغذ ديواري شده بود. يه گوشه ي ديوار چند تا تيکه ي روزنامه رو بريده بودند و کنار هم چسبونده بودند

ي   پهن کرده بود و با چشم هايي
ن  قد کوتاه با موهاي فرفري مشکي توي اتاق بود. يه رسي کاور لباس روي متر

يه دختر

که داشت با صندلي ها کلنجار مي رفت و مي خواست يکي از صندلي هاي پالستيکي رو جدا منتظر به بارمان نگاه مي کرد  

کنه. باالخره موفق شد. صندلي رو کنار من گذاشت و نشست. پا روي پا انداخت و با ژست خاصي دستش و روي 
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ه ي منو ديد برگشت و يکي از همون لبخند هاي معروفش که باعث  ي نگاه ختر
مي شد ابروي سمت پاهاش گذاشت. وقتر

راستش يه کم باال بره تحويلم داد. دوباره چشماش شيطون شده بود... تنها پشي بود که با يه نگاه و با يه لبخند مي 

ي بود و نمي دونم... اسمش و پيش خودم وسوسه گذاشته  ه... حاال اين به خاطر ج  بان قلبم و باال بت  تونست رصن

 ...وند... با اون ابروي شکسته و مدل موهاي عجيبشبودم... جدا هم شبيه يه وسوسه مي م

ي اختيار يه کم ازش فاصله گرفتم. زيرچشمي نگاهش کردم. لبخندش به پوزخند تبديل شد  .ي 

ي به من که دست به سينه و بالتکليف ايستاده بودم 
ي تفاوير رادمان وارد اتاق شد. نگاهي به دور و بر اتاق کرد. نگاهي ي 

 .حل نمي دادم. هنوز به خاطر حرف هاش دلخور بودمکرد. منم زياد بهش م

 :دختر با ديدن رادمان دستاش و بهم زد و گفت

 .لباس کار امشبت و انتخاب کن

لباس کار؟ تصويري از لباس قصاب ها توي ذهنم اومد. انگار رادمان هم تعجب کرده بود چون رو به بارمان کرد و با 

ي مي گه؟  اشاره ي صورت پرسيد اين ج 

 :مان شونه باال انداخت و گفتبار 

. فکر مي کنه  ي
من و دانيال هميشه توي روش کارمون اختالف سليقه داريم. دانيال معتقده مثل هميشه بايد عمل کتن

ه  .اين بار هم مي تونه از اين طريق جواب بگتر

 :صداي رادمان و شنيدم که آهسته گفت

 .بعيد مي دونم

 :داد و با خنده گفتبارمان رسش و به نشونه ي تاييد تکون 

ش مشکل پيدا نمي کرد ي حاليش مي شد که با دوست دختر ن  !دانيال اگه مسائل زنونه چتر

و با رس به من اشاره اي کرد. اخم کردم. مطمئنا با ديدن رفتار مشکوک دانيال به اين نتيجه رسيده بودند. هرچند که 

 !!!احتماال قسمت مربوط به عرب ها رو نشنيده بودند

 :گفت  بارمان

ن شديم که دستش بهمون نمي رسه کاري و مي  ي راه افتاديم و مطمت 
فعال طبق خواسته ي دانيال عمل مي کنيم... وقتر

 .کنيم که من مي گم

 

ي طلب کارانه گفت
 :بعد رو به دختر کرد و با لحتن

ي ت
ي چيه؟ دل تو دلت نيست که اين حرف ها رو تحويل دانيال بدي... مگه نه؟ اگه بخواي مي توين

 
ندي بري و يه زنک

ي 
 !بهش بزين

ن اون همه لباس بارمان به کت  ن کشيد. از بتر ي نگفت و در عوض به لباس ها اشاره کرد. زيپ کاورها رو پايتر ن  چتر
دختر

 :شلوار اشاره کرد و گفت
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ن که از مردهاي کت شلواري خوششون  هاي بيست و سه چهار سال به باال هستر ! اون دختر ي
ي مي کتن

کت شلوار؟ شوجن

 .ياد نه يه دختر پونزده شونزده سالهمي 

 :دختر بدون توجه به بارمان رو به رادمان کرد. لبخندي زد و با ناز و ادا گفت

ن کدومش و بيشتر دوست داري  .خب عزيزم... ببتر

ه رو نگاه هم نکرد. با همون اخمي که توي صورتش بود به لباس ها نگاه کرد. در عوض بارمان با  رادمان که اصال دختر

 :حالت مسخره اي قري به گردنش داد و گفت

 !ايششش

م و آهسته خنديدم. دختر به ما توجهي نکرد. لباس هاي مختلف و جلوي رادمان مي  نتونستم جلوي خنده م و بگتر

ه که داشت خودش و مي کشت.  ي نگاه مي کرد جز صورت دختر گرفت و اظهارنظر مي کرد. رادمان هم که به هرجايي

ي دختر با دست توي  ن بازوي رادمان مي زد و مي گفت و خودشم مي خنديد. با لبخند نگاهشون مي کردم. رادمان هرچتر

ي 
ها براي يه نگاهش خودشون و مي کشتند ولي هيچ وقت چشم چروين  نبود. ديده بودم که خيلي از دختر

ن که بود هتر

ش که با نگاهش آدم ن  ...و مي خورد نمي کرد و به هيچ کس هم محل نمي داد... برخالف برادر هتر

 مشکي برداشت که بارمان گفت
ن  يه شلوار جتر

 :دختر

 .من ازش خوشم نمي ياد

 :دختر اخمي کرد و گفت

 ...قرار نيست تو خوشت بياد که

ي گفت
ر
 :بارمان با بداخالف

ي بشم چطوري قاطي مي کنم
ي که عصباين

 !ساکت! اين قدرم قر و قميش براي داداشم نيا... مي دوين

ي نگفت. خوشبختانه دست از رس رادمان برداشت ولي هنوزم با اشتياق نگاهش دختر پشت چشمي ناز  ن ک کرد و چتر

 .مي کرد و هر چند لحظه يه بار يه نگاه پر از نفرت هم به صورت بارمان مي انداخت

 :رادمان رو به بارمان کرد و گفت

 .بيشتر اين لباس ها سايز من نيست

ي توي هوا تکون د
ي خيالي دستر  :اد و گفتبارمان با ي 

 .مهم نيست... فقط يکيش و بردار که دهن دانيال بسته شه

ي نگاهي به کت هاي 
ن بلند رسمه اي برداشت. با نارضايتر ت آستتر ي رسر

ن و يه ير ي يه شلوار جتر
ي طوالين

رادمان بعد از مکت 

ت کرد. بارمان گفت  :مشکي است 

 نظر تو چيه؟

ا مارک دا ن به لباس هاي توي کاور نگاه مي کردم. اکت  ر و خوش دوخت بودند ولي انگار رادمان مشکل پسند بود. همچتر

ن انداخته بود انگار داشت به لباس بچه گداها نگاه مي کرد. يه دفعه بارمان با صداي بلند گفت  :به بينيش چتر
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 !اوي

 :رسم و به سمتش چرخوندم و با تعجب گفتم

؟ ي
 با متن

 :بارمان ابرو باال انداخت و گفت

؟ پيش دوست پ ي  ش خالف کار و تازه به دوران رسيده ت؟کجايي

 :ديگه داشت حرصم و در مي اورد. بارمان ادامه داد

هاي هم سن و  ي که رادمان قراره ببينتش هم سن و ساله تو ِا. به نظرت اين شکلي خوبه؟ به نظر من که دختر اين دختر

ي جذاب هست؟سال تو بيشتر از پشهاي فشن خوششون مي ياد. االن به نظرت رادمان به ان
ن
 دازه ي کاف

ي رو مي داد که " مگه مي شه نباشم؟! " چشم غره اي بهش رفتم 
رادمان يه نگاه پر از غرور بهم کرد... نگاهش اين معتن

 :و يه دفعه از دهنم پريد و گفتم

ي خوشم نمي ياد  .من اصال از پشهاي اين تيت 

ي بود که زدم؟ رادمان رادمان با تعجب نگاهم کرد. بارمان بلند زير خنده زد. رنگ 
ن
به رنگ شدم... آخه اين چه حرف

ه ش و ازم مي گرفت. يه کم خجالت کشيدم. حرف نسنجيده اي   طور بر و بر نگاهم مي کرد. اي کاش اين نگاه ختر
ن همتر

 :زده بودم. خوشبختانه بارمان قضيه رو جمع و جور کرد و گفت

 !زود باش نظر بده ديگه

 :رادمان و روي خودم احساس مي کردم. بارمان خنده کنان به برادرش گفتبه سمت لباس ها رفتم. نگاه 

 !خوب زد تو برجکت ها

ن لباس ها جدا  نگ افتاد. اونو از بتر ي خورسر گونه هام داغ شد... حاال مگه ول مي کردند؟! چشمم به يه شال گردن آي 

ت هم که جلوش چرم کار شده بود برداشتم و دست راد  :مان دادم و گفتمکردم. يه کت مشکي است 

 !اينم نظر من

منتظره تعجب کردم و رسم و بلند کردم. يه لحظه محو چشم  رادمان لباس ها رو از دستم گرفت. از اين پذيرش غتر

کش زد و آهسته گفت  :هاي خوش حالتش شدم. تا حاال صورتش و از اون فاصله نديده بودم. يه لبخند جذاب و دختر

 وشت مي ياد؟اون وقت تو از چه تيپ پشي خ

ي و 
 
يه لحظه شيطنت و از توي چشماش خوندم... نه! انگار واقعا برادر دوقلوي بارمان بود! من از پشهاي چشم رنک

ي که به ذهنم رسيد و  ن ن چتر ن اولتر ... نمي شد که بگم! براي همتر ي يکي مثل رادمان ولي
مو مشکي خوشم مي اومد... يعتن

 :گفتم

 !پش چشم ابرو مشکي 

 :باال انداخت و گفت رادمان ابرو 
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 !آهان! يکي مثل همون دوست پش سابقت

با تعجب نگاهش کردم. هيچ وقت از اين حرف ها نمي زد. ازش فاصله گرفتم و چشمم و از صورت خوشگلش که با 

 .هاله اي از شيطنت جذاب تر هم شده بود گرفتم

ن موقع بارمان گفت  :در همتر

ها پو   .نزده شونزده ساله اين طور تيپ ها رو بيشتر دوست دارندمن با ترالن موافقم. به نظرم دختر

جا خوردم. پونزده شونزده ساله؟... يادم افتاد که توي اتاقش هم بهم گفته بود دختر هيفده ساله... اين جدا فکر 

 کرده بود که من اين قدر کوچيکم؟

 مو مشکي از اتاق خارج شدم. 
ون اومد تا رادمان  پوزخندي زدم و رسم و برگردوندم. پشت رس دختر بارمان هم بتر

لباسش و عوض کنه. به ديوار تکيه دادم و داشتم فکر مي کردم رسم و کجا گرم کنم که بارمان بهم نزديک شد. دست 

 :راستش و به ديوار تکيه داد و صورتش و جلوي صورتم گرفت و گفت

 !سليقه ت هم که خوبه کوچولو

 :گفتم  دوباره داشت شيطون مي شد. اخمي کردم و 

؟ ي
 
 حاال مثال تو خيلي بزرگ

 :بارمان شکلکي با صورتش در اورد و گفت

 !حداقل نه سال

 :پوزخندي زدم و گفتم

!... من بيست و دو سالمه ي
 .چه قدر از مرحله پرير

ي باال انداختم. رسش و جلوتر اورد تا صورتم و از نزديک ببينه
ي تفاوير . بارمان با ناباوري نگاهم کرد. شونه هامو با ي 

م که رسم به ديوار خورد. دوباره همون لبخند  بان قلبم داشت باال مي رفت. خواستم رسم و عقب تر بت  دوباره رصن

 :شيطون روي لب هاي بارمان جا خوش کرد. صداش و يه کم آهسته کرد و گفت

 !چه زود مي ترسي 

ي توي انگار با چشماش اشعه ي ايکس روي صورتم انداخته بود. همه ي اجزاي صورتم و ب ا دقت بررسي کرد. يه صدايي

 :رسم گفت

 حاال تو چرا اينجا وايستادي و از جات جم نمي خوري؟ خوشت اومده؟

ي خشک شده بودم... مسخ وسوسه ي توي چشماش شده بودم... خواستم خودم و کنار بکشم ولي تو دلم  يه جورايي

 :گفتم

م که اين قدر زود پشخاله نشه  .نه! بايد حالش و بگتر

 :ن بدي بهش گفتمبا لح
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 چيه؟ بازرسيت تموم شد؟

 :با همون صداي آهسته گفت

ي هم مي رسيم... هل نشو
 .داشتم از دور نظاره مي کردم... به بازرسي بدين

ي شدم. دستم و باال اوردم که توي صورتش بزنم. دستم و توي هوا چسبيد. احساس کردم مچ دستم... از 
عصباين

ي که انگشت هاي بلند بار   :مان دورش حلقه شده بود گر گرفت و داغ شد. خنديد و گفتهمون جايي

ي نشو
ي مي کنم باهات... عصباين

 .دارم شوجن

دوباره صداش و همون طور آهسته کرده بود. انگار مي دونست اين طور حرف زدن به صداي زخميش جذابيت مي ده. 

 :چشمکي زد و گفت

... از اين شيطنت هاي کوچولو دوس  .ت دارندمردها رو که مي شناسي

ون کشيدم. ازش فاصله گرفتم و گفتم  :دستم و از توي دستش بتر

 .آره اتفاقا مردها رو خوب مي شناسم. از سه نفر، پنج نفرشون مثل تو هرزه ند

ن زير خنده زد که تعجب کردم... چه خوشش هم اومده بود! همون طور که مي خنديد گفت  :همچتر

ي که مردها رو مي شناسي 
 !پس ادعا مي کتن

 :پشت چشمي نازک کردم و گفتم

 از خود خانوما عمل مي کنند! نمي دونم چرا در مورد تو 
البته اصوال مردها توي حدس زدن سن خانوما خيلي بهتر

 !صدق نمي کنه

 :بارمان ابرو باال انداخت و گفت

 تو بگو چه کاري رو مردها بهتر از خانوما انجام نمي دن؟

 :پوزخندي زدم و گفتم

ي 
 
 از خيلي از مردها انجام مي دممثال رانندگ

 . کردن... کاري که مردها توش ادعا دارن ولي من بهتر

 !از اين بحث ها متنفر بودم. من نمي دونم استارت برتري مردها از زن ها کجا زده شد

ي زد و گفت
 :سوير

... اون طوري که فکر مي کردم هم بچه  ي
ي کم کم داره ازت خوشم مي ياد... زبون درازم که هستر

 .نيستر

 :دوباره چشماش پر از شيطنت شد و گفت

ن در انتظارمون باشه ي توي اين زيرزمتر  .فکر کنم روزهاي جالت 

 :چشم غره اي بهش رفتم و گفتم

ي که توي هوا گرفتيش مي خوري
 .باالخره يه روز يه سيلي محکم تر از ايتن
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رويا رفتم... ديگه مي دونستم که پيش  رسش و کج کرد و در جوابم فقط خنديد. پشتم و بهش کردم و به سمت اتاق

بان قلبم  خودم قضاوت نادرست نکردم... اون واقعا مي تونست خيلي راحت باعث بشه که صورتم رسخ بشه... رصن

باال بره... رس جام خشکم بزنه... اونو خيلي خوب شناخته بودم... با اون نگاه پر از شيطنت و صداي زخميش... تو 

 :و تکرار کردم دلم يه بار ديگه اسمش

 !وسوسه

 

 فصل هشتم

 

 .هنوز با شالي که ترالن انتخاب کرده بود درگتر بودم. يه رب  ع طول کشيد تا تونستم با يه مدل خوب به گردنم ببندمش

ي نمور و گرفته داشت و نور المپش هم خيلي  ن به اندازه ي دستشوييش بدم نمي اومد. فضايي از هيچ جاي اون زيرزمتر

ي 
ن وجود داشت هم  ضعيف بود. کاسر ن سياه شده بود. متاسفانه تنها آينه اي که توي اون زيرزمتر هاي سفيد کف زمتر

ي بود. راضيه و رويا هر کدوم براي خودشون يه آينه ي کوچيک داشتند ولي به درد من که مي خواستم  آينه ي دستشويي

ي بزرگتر اصالح صورت با 
 !تيغ بارمان بود صورتم و بعد چند روز اصالح کنم نمي خورد. بدبختر

ن بار با خودم فکر  ي کردم و براي اولتر
ن
ن انداخته بودم تيغ بارمان و از نزديک از نظر گذروندم. پوف در حالي که بينيم و چتر

ن نبودم که  کردم که ممکنه بارمان ايدز داشته باشه؟ مي دونستم که از رسنگ هاي نو استفاده مي کنه ولي اينو مطمت 

ک  آيا هميشه به اين رسنگ ي از رسنگ مشتر
 
ي و بيچارگ

ي هم از رس بدبختر سي داشته يا ممکنه يه وقت هايي
ها دستر

 ...استفاده کرده باشه

 :تو دلم گفتم

ون بدن زنده نمي  ون زنده نمي مونه... مي مونه؟ گي بود مي گفت بيشتر از بيست دقيقه بتر ويروس ايدز که زياد بتر

 مونه؟ شايعه بود يا درست بود؟

ي کردم ي به صورتم کشيدم. قبل از اين که پام و توي  نچ نج 
ن کردم. دستر ن بار زير شتر آب تمتر و تيغ و براي دهمتر

ي  ي بذارم راضيه در حالي که خودش و لوس مي کرد و سعي داشت با بهم زدن اون مژه هاي بلندش برام دلت  دستشويي

ته ريش بذارم. بارمان هم با يه توپ و تشر کنه گفته بود که ته ريش خيلي بهم مي ياد و شايد بهتر باشه که هميشه 

ي اونو رسجاش نشونده بود. راضيه هم به حالت قهر به اتاق رويا رفت. همون طور که داشتم صورتم و اصالح  حساي 

 .مي کردم با خودم فکر کردم که عجب دختر کنه و جلفيه

 :عصبانيت گفتميه دفعه دستم لغزيد و يه کوچولو صورتم و بريدم. تيغ و پرت کردم و با 

ن از بارمان ن و کم داشتم! ايدز گرفتر ه! همتر
َ
 !ا

ي زدم و يه کوچولو از دستمال توالت و کندم و روي زخم صورتم گذاشتم. نفسم و با 
 
نگاهي به دور و برم کردم. چنک

ون دادم... ظاهرا اون شب بدشانسي بهم رو کرده بود  .صدا بتر

ون اومدم. چشمم به بارمان افتاد که  يه رب  ع بعد کار اصالح صورتم و تموم کردم.  ي بتر موهامو مرتب کردم و از دستشويي

ي گفتم
ر
 :به ديوار تکيه داده بود و داشت پوشه ي من و نگاه مي کرد. به سمتش رفتم و با بداخالف
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 !تو که ايدز و از اين جور حرفا نداري

ن بهم کرد و گفت  :بارمان نگاهي تمسخرآمتر

ي نيستم که از پس اصالح صورتمم برنيام. تا حاال صورتم و ندارم... الزم نيست نگران ب
. من مثل تو دست و پاچلفتر ي

اسر

يدم  .باهاش نت 

ي کشيدم. بارمان رسش و به نشونه ي تاسف تکون داد ولي بهش توجهي نکردم. نگاهي به پوشه کردم و 
نفس راحتر

 :گفتم

؟ ي
 چيه؟ مي ترسي گند بزنم که داري ماموريتم و دوره مي کتن

 :ان رسش و بلند کرد و گفتبارم

ي مي شه؟ ي ج 
ي و گتر بيفتر

ي اگه گند بزين
 مي ترسم؟... يه کم... مي دوين

ي نگفتم. بارمان پوشه رو بست و گفت ن  :چتر

ين حالتش اينه که کنار هم اعدام مي شيم... نظرت چيه؟ باحاله نه؟  بهتر

 :و خنديد. آهي کشيدم و گفتم

ي نيست. دوست من نه از اين ماموريت مي ترسم و نه مث
ل تو توي موفقيتمون شک دارم... فقط... دلم به اين کار راصن

ي کار مي کنم.  ندارم يه بار ديگه خودم و توي اين راه بندازم. خصوصا اين که اين بار مي دونم دارم براي چه کسايي

ون بکشم... دارم ب وع راهي که ديگه نمي تونم خودم و ازش بتر وعه... رسر ي که ماموريت امشب يه رسر
ه اون دختر بدبختر

 امشب بايد بريم دنبالش فکر مي کنم... يه دختر شونزده ساله... بارمان گوشت با منه؟

ن  ي پشت رس من دوخته بود. چرخيدم. فهميدم داره ترالن و نگاه مي کنه که کنار رويا روي زمتر چشمش و به يه جايي

مد که بارمان داشت اونو ديد مي زد. رو به بارمان نشسته بود و داشت شامش و مي خورد. اخم کردم. هيچ خوشم نيو 

 :کردم و گفتم

ي مي ري تو حالت خلسه؟
ن
ها رو ديد مي زي

ر
ي دخت

 تو هنوزم وقتر

 :بارمان به خودش اومد. رو به من کرد و گفت

 هان؟

 :با عصبانيت گفتم

 .زهرمار! دو ساعته که دارم باهات حرف مي زنم

 :رالن و بهتر ببينه. آهسته گفتبارمان يه کم به طرف راست خم شد تا ت

ن هي اذيتش مي  باورت مي شه بيست و دو ساله ش باشه؟ من فکر مي کردن نوزده بيست ساله ش باشه. براي همتر

... ولي بيست و دو... خوبه ها
ن  !کردم و سنش و مي اوردم پايتر

ي به صورتم کشيدم و گفتم
ي بهم ريخته دستر  :با اعصاي 
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ي و من
؟مي شه اونو بيخيال سر ي  و درياي 

 :با خنده ادامه دادم

ي ديگه
ي خوشش نمي ياد! توام تيپ من حساب مي سر ي که از پشهاي اين تيت 

 !مي دوين

 :بارمان شونه باال انداخت و گفت

 !شايد منظورش پشهاي شل و ولي مثل تو بوده

ي شد. نگاهي رسرسي به نوشته ه
 :ا کرد و گفتقبل از اين که جوابش و بدم پوشه رو باز کرد... بحث منتفن

ه  خب! کار آسونيه. همه ي تحقيقاتش و بچه هاي تيم هاي ديگه کردند... منم از پشت رس هواتو دارم. تو فقط دختر

ن کن و برسونش به انبار. خيلي ساده ست  .رو سوار ماشتر

 :گفتم

 دختر بازپرس راشديه... درست مي گم؟

ي گفت
ي تفاوير  :بارمان با ي 

 .اينجا که اين طور نوشته

 :سيدمپر 

ي کار دارند؟  با اون ج 

 :بارمان شونه باال انداخت و گفت

ه باباهه رو مجبور کنند که توي کار رئيس فضولي نکنه  .حتما مي خوان با استفاده از دختر

 :پوزخندي زدم و گفتم

ن باش که به خاطر  چشم دختر يه مامور پليس مسلما کلي از باباش در مورد مسائل توي جامعه نصيحت شنيده. مطمت 

 .و ابروي يه پش سوار ماشينش نمي شه

 :بارمان خنديد و گفت

جه بزنه توي ماشينت ش به من! يه کاري مي کنم که با کله شتر  .بست 

 مي شد. گفتم
 :لحظه به لحظه نگران تر مي شدم و اضطرابم بيشتر

 !فکر مي کردم اين ماموريت منه... نه تو

 :بارمان دستش و روي شونه م گذاشت و گفت

! براشون مهم نيست که اين کار چه جوري انجام فق ن  بشن که مي تونند بهت اعتماد کنند... همتر
ن ط مي خوان مطمت 

 .بشه... فقط براشون مهمه که انجام بشه
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 شونزده ساله رو استر اين آدم ها کنم... اونم 
ي نبود که يه دختر

بان قلبم داشت باال مي رفت. اصال دلم راصن کم کم رصن

ه رو به يه نحوي نجات بدم... يه جوري فقط به خاطر ا عتياد برادرم و مسائل شخضي خودم... دوست داشتم دختر

که خودمم گتر نيفتم. يه جوري که نفهمند من فراريش دادم... از تهديد دانيال مي ترسيدم. دوست نداشتم جون 

ي سقوط کنم که سال
... نمي خواستم به رس وسط جرياين ها پيش بهم ثابت شده بود چه  خودم و توي خطر بندازم ولي

 .قدر مي تونه خطرناک باشه

 :بارمان نگاهي به ساعتش انداخت. رس تکون داد و گفت

 !بريم

ون دادم و به خودم گفتم  :نفسم و بتر

وع بشه يه کاري بکنم... بايد يه فکري بکنم  .بايد قبل از اين که ماموريت رسر

شت و نه به اين فکر مي کردم که چطور ماموريت و درست انجام نه به فکر نقشه اي بودم که بارمان توي رسش دا

ه رو فراري بدم  .بدم... فقط داشتم به اين موضوع فکر مي کردم که چطور دختر

دنبال بارمان راه افتادم. ايستاد تا چند تا تذکر به رويا بده. نگاهي به اطراف کردم. ترالن و اون دور و برها نمي ديدم. 

 :م کرده بود و رفته بود. تو دلم گفتمظاهرا شامش و تمو 

اي کاش اين ماموريت و االن بهم نمي دادند... شايد باباي ترالن کاري کرده باشه. شايد اميدي به بازگشتمون باشه. 

 ... شايد باباش بتونه ثابت کنه که من شهرام و نکشتم... دوست ندارم همه ي پل هاي پشت رسم و خراب کنم... ولي

ي مي شه؟... نبايد دستشون بهش برسه اگه دست گروه ؟ اون وقت بارمان ج  ي  .رو بشه ج 

ن رفتيم. بارمان قفل در و باز کرد. دستمال و از توي  بارمان با رس بهم اشاره کرد که حرکت کنيم. به سمت در زيرزمتر

 . اومدجيبم در اوردم و يه بار ديگه روي جاي زخم کشيدم. ظاهرا که زخمش بسته شده بود. ديگه خون نمي 

ن که در باز شد و نسيم خنک به صورتم خورد فکري به ذهنم رسيد... قلبم توي سينه فرو ريخت. اين کار  همتر

ن گتر کردم. به خودم گفتم
ن و نخواستر ن خواستر ... تنها راه چاره بود. يه لحظه بتر ي بود ولي

 
 :ديوونک

يه که مي خوام؟
ن  واقعا اين چتر

ي که باعث مي شد شک به دلم ن ي اين طور سقوط  تنها چتر ي يادم مي افتاد که براي ج 
راه بدم بارمان بود... برادرم... وقتر

... برادرم برام عزيز بود ولي نبايد به خاطر اون آدم هاي ديگه رو به خطر مي   اين آدم ها گم شده... ولي
ن کرده و بتر

 .انداختم... خودم... ترالن... و اون دختر شونزده ساله

 :تم. روي شونه ي بارمان زدم و گفتميه دفعه تصميمم و گرف

ي   !من مي رم دستشويي

 :بارمان داد زد

 !صت  کن

ي رفتم. بچه هاي ديگه هنوز رس سفره ي شام بودند.  ي بلند به سمت دستشويي توجهي بهش نکردم. با گام هايي

ن که دستم و  ي رو از سالن اصلي جدا مي کرد. همتر
ي بود که يه بخسر ي پشت يکي از ديوارهايي ه دستشويي به سمت دستگتر
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ي هلش  ون مي اومد. بالفاصله توي دستشويي ي بتر دراز کردم در خود به خود باز شد. ترالن بود که داشت از دستشويي

 دادم و در و از پشت بستم

 

ي به 
 
اه بگه. رسي    ع دستم و روي دهنش گذاشتم. چشماش از تعجب چهار تا شد. چنک ترالن دهنش و باز کرد که بد و بتر

است خودش و جدا کنه. يه کم ديگه هلش دادم و به ديوار چسبوندمش. مچ دستش و چسبيدم و دستم زد و خو 

 :آهسته گفتم

 .هيس! کارت دارم

 :خواست دستش و آزاد کنه. با ناخون هاي اون يکي دستش روي دستم که جلوي دهنش بود و چنگ زد. آهسته گفتم

 .يه نقشه دارم

ن انداخت. منم دستم و از رو  ن کرده بودم. دستش و پايتر ن اخم کرده بود انگار بهش توهتر ي دهنش برداشتم. همچتر

 :همون طور که داشتم چند تا دستمال توالت جدا مي کردم گفتم

ون برم برام يه خودکار بيار... اگه روان نويس باشه که چه بهتر  ن بتر  !قبل از اين که از در زيرزمتر

ن گفت ي تمسخرآمتر
 :ترالن خيلي آهسته ولي با لحتن

ن   ! ديگه اي الزم نداري؟چتر

با عصبانيت به سمتش چرخيدم. بازوش و محکم توي دستم گرفتم. صورتم و به صورتش نزديک کردم و با عصبانيت 

ي گفتم
 
 :ولي به آهستک

ي و شعار بدي... آره؟ اگه خودت فکري توي رست نيست 
ون بريم يا نه؟ فقط بلدي مسخره کتن مي خواي از اين جا بتر

 .قشه اي که دارم و اجرا کنمحداقل بذار من ن

ي نگفت. بازوش و ول کردم و گفتم ن  :چتر

ون  ي بتر ون رفتم هم از دستشويي ون يواشکي بهم يه خودکار برسون. بعد از اين که من بتر ن برم بتر قبل از اين که از زيرزمتر

ون رفتم. وارد سالن اصلي شدم. راض ي بتر يه بساط شام و توي بيا. رسي    ع دستمال و توي جيبم چپوندم و از دستشويي

زن مي داد. صداي خنده هاي رحيم و کاوه هم از توي يکي از  ن اونو دست پتر ي گذاشته بود و داشت از در زيرزمتر
سيتن

ن بود. توجهي بهش  اتاق ها مي اومد. فقط رويا توي سالن بود که داشت کيس کامپيوتر و دستکاري مي کرد. رسش پايتر

 :اضيه هم تموم شد. رو بهم کرد و با لبخند گفتنکردم. به سمت بارمان رفتم. کار ر 

ي 
 .اميدوارم موفق باسر

ي بارمان نکرد. با دست موهاي بلندش و تاب داد و به سمت رويا رفت تا موي دماغ اون 
اصال نگاهي به صورت عصباين

 :بشه. بارمان زيرلب گفت

م ه رو زير مشت و لگد بگتر  .آخرش مجبور مي شم اين دختر

 :د و گفتبعد نگاهي بهم کر 
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 !نگو که رفته بودي از شدت اضطراب باال بياري

 :گفتم

 .چرت نگو... داشتم زخم روي چونه م و نگاه مي کردم

 :بارمان به سمت در چرخيد. تو دلم گفتم

 !بجنب ديگه ترالن

ن ب ن بارمان از زيرزمتر
ون رفتر بان قلبم باالتر مي رفت. بتر

ي کشيدم. هر ثانيه اي که مي گذشت رصن
رام به اندازه نفس عميفر

ي يه عمر گذشت... آهسته پشت رسش رفتم. وقتم داشت تموم مي شد. نقشه م داشت نقش بر آب مي شد. در 

ن موقع ترالن به سمتموم دويد و صدا زد  :همتر

 !رادمان

ن هاشو  ي اختيار به دستاش نگاه کردم. جفت دستاشو و مشت کرده بود. يکي از آستتر با اميدواري به سمتش چرخيدم.ي 

توي مشت دستش گرفته بودم. فهميدم موفق شده و خودکار و اونجا قايم کرده. به سمتم اومد. دستش و به سمت 

 :شالم دراز کرد و گفت

 .بذار درست ببندمش

ي  ي دار بهم کرد. بارمان با ي 
کامل به سمتش چرخيدم. فاصله ش و باهام کم کرد. به چشماش نگاه کردم. نگاهي معتن

 :قراري گفت

 ! نظربازيتون تموم نشد؟خب ديگه

جوابشو نداديم ولي نگاهمون و ازهم گرفتيم. ترالن شالم و باز کرد و خودکار و يواشکي از درش به يقه م آويزون کرد. 

 :دوباره شال و بست. دو تا لبه ي کتم و گرفتم و بهم نزديکش کردم. زيرلب گفتم

 !ممنون

 :ترالن ازم فاصله گرفت و گفت

 .س باهات يار باشهاميدوارم امشب شان

پشتش و بهم کرد و رفت. چشمم به راضيه و رويا افتاد که داشتند زيرچشمي نگاهمون مي کردند. از اون طرف بارمان 

هم با شک و ترديد نگاهم مي کرد... يه جوري به ما زل زده بودند انگار شاهد يه صحنه ي رمانتيک بودند. تو دلم 

 :گفتم

ي مي خوان   .پيش خودشون فکر کنندبه درک! بذار هرج 

ن  ن و نخواستر ن خواستر پشت رس بارمان از پله ها باال رفتم و وارد حياط شدم. خيالم يه کم راحت شده بود ولي هنوز بتر

ي کشيدم يا نه... اضطراب داشتم... نه به خاطر ماموريتم... به خاطر نقشه اي که  بودم... نمي دونستم نقشه ي خوي 

 .داشتم
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ي هواي تازه رو با نفسي عميق به ريه هام  وسط حياط ايستادم و   کذايي
ن بعد يه روز حبس شدن توي اون زيرزمتر

ن تر از فضاي دم  کشيدم. هوا رسد بود و خيلي زود نوک بينيم يخ زد. با اين حال اين رسما و هواي تازه برام خيلي دلنشتر

ن جهنم بود ن بود... اونجا برام عتر  ...کرده و خفه ي زيرزمتر

م. دستش و پشتم گذاشت و گفتبارمان بهم ف  از اين از هوا لذت بت 
 :رصت نداد که بيشتر

ي از بدقولي و دير کردن بدشون مي ياد
ن  از هر چتر

 .زود باش ديگه! اين آدما بيشتر

رسي به نشونه ي فهميدم تکون دادم. دنبال بارمان رفتم. به دستمال توالت و خودکاري که از يقه م آويزون بود فکر 

ي بود که مي خواستم؟کردم... ب
ن ن شدم... واقعا اين چتر

ن يا نخواستر  ازم استر خواستر

 :از حياط گذشتيم. بارمان پرده رو کنار زد و از خونه خارج شديم. در حالي که دستاش و با نفسش گرم مي کرد گفت

ي تعداد نفسامون هم مي شمرند. فهميدي؟ اگه خراب  
ي ها! مامور برامون گذاشتند و حتر

ي بدجوري حماقت نکتن
کتن

ي 
 .تنبيه ت مي کنند... يه جوري که روزي صد بار آرزوي مرگ کتن

ي نگفتم. اصال حرفاش و نمي شنيدم. توي نخ نقشه ي خودم بودم... اگه قلبم محکم توي سينه م مي زد در  ن چتر

ي ارتباط بود به خاطر ن  .قشه م بودارتباط با دستمال توي جيبم بود... اگه رسماي دستام کامال با رسماي هوا ي 

به کوچه ي تاريک نگاه کردم. رس کوچه يه چراغ برق داشت. همه ي خونه هاي توي کوچه به سبک خونه اي بودند 

ن شيب داشت و از وسطش يه جوي آب رد مي شد. کمي اون طرف تر از  که ما توش ساکن بوديم. کوچه به سمت پايتر

ن کشيده بودند  .خونه يه مغازه بود که کرکره شو پايتر

وع به باريدن کردند. به ب ه سمت باالي کوچه رفتيم. هوا داشت تاريک مي شد. کم کم دونه هاي درشت برف رسر

ي حس شده بود. دوست داشتم شال گردن و جلوي دهنم  ي م کامال ي 
بخاري که از دهنم خارج مي شد نگاه کردم. بيتن

م... واقعا بهش احتياج داشتم ولي نمي تونستم ريسک کنم و جاي  ي به بارمان بگتر
خودکار و لو بدم. توي اون لحظه حتر

 ...هم اعتماد نداشتم

ي که   مغازه ها بسته بودند و فقط يه نونوايي
ي شديم که به خاطر رسدي هوا و باريدن برف خلوت بود. بيشتر

وارد خيابوين

ي داشت باز بود. سه چهار تا پش نوجوون هم به ديوار تکيه داده بودند و سيگا ر مي کشيدند. توي دو سه تا مشتر

ي به نظر مي رسيد
 .خيابون فقط يه تويوتاي قديمي قهوه اي با يه پيکان سفيد رنگ پارک بود. محله ي قديمي و خلوير

 :بارمان آهسته گفت

 پياده مي شم و سوار موتور مي 
ن ي به خيابون مورد نظر رسيديم از ماشتر

ن گذاشتند. وقتر آخر اين خيابون برات يه ماشتر

ن شم ولي حواس  .ت باشه که برات مامور گذاشتند و چهار چشمي مراقبتر

 :با تعجب گفتم

؟ ي
 موتور؟ تو سوار موتور مي سر

 :بارمان حرفم و اصالح کرد و گفت

 .ترک موتور مي شينم

 :پوزخندي زدم و گفتم
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ي شد؟  پس کالس مالست ج 

ي که اوج ياس و دلشکستگيش و نشون مي داد گفت  :بارمان با صدايي

... اونم ازنوع   کالس! همون موقع ي
ن رفت... يه آدم معتاد... اونم از نوع هروئيتن ون همه ش از بتر که از خونه زدم بتر

ي از  ي!... اي بابا... هيج  ن ک مرصف مي کردم يه چتر
ُ
تزريقيش مگه کالس مالس رسش مي شه؟... حداقل اگه آيس يا ک

تم مي 
ي رسر
ي که يه چروک کوچيک روي ير  ...افتاد کل خونه رو روي رسم مي ذاشتم اون روزها نمونده... اون روزهايي

آهي کشيد و سکوت کرد... قلبم به درد اومد... با تموم وجودم دوست داشتم به روزهاي گذشته برگردم... ولي 

ي بودم... از اين که يه بار ديگه داشتم کنار بارمان راه مي رفتم... يه بار ديگه کنار 
عجيب بود... عجيب بود که راصن

رفتم که برخالف همه ي آدم هاي ديگه حرفام و مي فهميد... کسي که اگه درد کشيديم باهم کشيديم... کسي راه مي 

ي کشيديم ، با هم پشت رسش گذاشتيم... دوست داشتم اون خيابون تا ابد ادامه داشته باشه و بتونم کنار 
اگه سختر

ي اگه زير اون برف و توي او 
 .ن سوز و رسما باشهبارمان راه برم و باهاش صحبت کنم... حتر

 انداخته بودم تا سوزي که مي اومد صورتم 
ن دو تا لبه ي کتم و بهم نزديک کردم و از رسما به خودم لرزيدم. رسم و پايتر

ي حس مي شد  .و اذيت نکنه... هرچند که کم کم صورتم هم داشت از شدت رسما يخ مي زد و ي 

ي کردم که رس نبش بودن ي خوشبخت توي اون خونه ها نگاهي به چراغ روشن خونه هايي د.حس مي کردم خانواده هايي

ي نبودند 
ي مي کنند... حداقلش اين بود که پيش هم بودند... مثل من خانواده اي از هم پاشيده نداشتند... مثل متن

 
زندگ

ي بود و خودم به جرم قتل دوستم تحت تعق
يب که مادرم گوشه ي آسايشگاه افتاده بود، برادر دوقلوم معتاد هروئيتن

ي درب و داغون نگاه کردم و گفتم
 
 :بودم... با حشت به اون خونه هاي کلنک

ي وقت ها فکر مي کنم حق با مامان بود. شايد پول حروم وارد مالمون شد که خانواده مون اون طور از هم پاشيد 
بعضن

ي رسيديم
ي به بدبختر

 .و از اوج خوشبختر

 :بارمان خنديد و گفت

ي هم نداشت ها! نک ن اوج  ي از بابا مي خورديم تنگ شده؟همچتر
 
ي که تو بچک  نه دلت براي پس رسي هايي

 :زيرچشمي نگاهش کردم و گفتم

ن و خون اومد؟ ن زد پس رسم که پيشونيم خورد به شيشه ي ماشتر  يادته يه بار همچتر

 :بارمان سيگاري روشن کرد. صورتش و جمع کرد و با غيظ گفت

ن   منم دست به زن داشت؟ از همون روز ازش متنفر شدم... بعد از رفتر

ي تکون دادم و گفتم
 :رسم و به نشونه ي نفن

ي نيست... هنوزم داد بيداد مي کنه و گتر مي ده ولي ديگه ما هم بزرگ شديم... يادم  از اون دبدبه و کبکبه ديگه خت 

ستان به بعد ازش کتک خورده باشيم  .نمي ياد از دوره ي دبتر

ي که چند متر جلوتر 
 :پارک بود اشاره کرد و گفتبارمان به ماشيتن

 !سوار شو
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ن رفتم.  206يه پژو  ي که خيلي زياد بود... فکر هوشمندانه اي بود. به سمت ماشتر
سفيد صندوق دار بود... ماشيتن

ش بلند شد. رسم و چرخوندم و توي تاريکي  فعال کردن دزدگتر ه دراز کردم که صداي غتر ن دستگتر
دستم و براي گرفتر

ن دونه هاي درشت برف چشمم به مردي افتاد که روي يه موتور نشسته دنبال کسي گشتم که د زدگتر و زده بود. از بتر

ن برگشت و سوئيچ و برام  بود و به ما نگاه مي کرد. بارمان به طرفش رفت و سوئيچ و ازش گرفت. به سمت ماشتر

 :انداخت و گفت

 !بريم

 

ن و روشن کردم پرسيدم ن که ماشتر  :همتر

 بايد کجا بريم؟

 :ن با رس به موتور اشاره کرد و گفتبارما

 .دنبالش برو

 :با کنجکاوي پرسيدم

 کيه؟

 :بارمان گفت

ي چاکر و مخلص رئيسه... حواست بهش باشه 
؟ يعتن ي ي ج 

ي يعتن
اسمش مجيده. از بچه هاي تيم هاي باالتره... مي دوين

 .چون بدجوري حواسش بهمونه

 :تو دلم گفتم

 .فعال که پشتش بهمونه

ي مي کردم به اطرافم نگاه کردم. پرسيدمهمون طور که ران
 
 :ندگ

 کجاي تهرانه؟

 :بارمان لبخند زد و گفت

 گي گفته که تهرانه؟

م... دوست نداشتم متوجه بشه  ي از بارمان بگتر
حدس مي زدم از شهر خارج شده باشيم. خواستم اطالعات بيشتر

ي معمولي گفتم
ن با لحتن ... براي همتر ي  :براي ج 

ي االن بايد خيلي 
 بريم تا به تهران برسيم؟يعتن

 :بارمان شونه باال انداخت و گفت

ي به ترافيک داره
 
 ...نمي دونم... بستک
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سم کجاييم... ولي  نگاهي به جاده اي کردم که توش وارد شده بوديم. يه لحظه به رسم زد که مستقيما از بارمان بت 

ن بودم... نمي خ ن و نخواستر ن خواستر واستم با دست هاي خودم بارمان و استر بعد... پشيمون شدم. هنوز هم بتر

 :کنم... تو دلم گفتم

ي وسط جهنم
 !خدايا! دستت درد نکنه. مستقيما منو انداختر

سم  ي بت  ن ه بدونم کجاي دنيا استر شدم. تا خواستم از بارمان چتر
با اين حال به خودم دلداري دادم و گفتم که بهتر

 :گفت

 !يادت که نرفته

ي دار بهم کرد. 
؟ فقط به نشونه ي سکوت نگاهي معتن ي

 
ي مي گ نمي دونستم منظورش چيه. با رس اشاره کردم که ج 

 .دستش و روي بينيش کجاست... آهي کشيدم... چرا... يادم بود. فقط اميدوار بودم که اين روش عوض شده باشه

ن ميکروفون کار گذاشته ند. ديگه جرئت نداشتم از بارمان سوالي در اين م ن مي دونستم توي ماشتر سم. براي همتر ورد بت 

ي ميلي گفتم  :با ي 

 نقشه ت چيه؟

 :بارمان که از عوض کردن موضوع خوشش اومده بود گفت

ي رو پياده مي ره. توي يه 
ه بوده. االن داره از کالس زبان برمي گرده. يه مستر خلوير مجيد اين چند روز دنبال اين دختر

ن و ک ي نمي کنه. نقشه ي من اينه که خيابونيه که بيشتر ساختموناش در حال ساخت هستر
 
س زيادي اون دور و بر زندگ

يپ قهرمان بازي در  ي رس به زنگاه برسي و تتر
من و مجيد دقيقا توي همون خيابون براش مزاحمت ايجاد کنيم. تو مي توين

ن از دست  ن بکنش... مي خوام يه جوري باشه که به خاطر در رفتر ه رو نجات بده و سوار ماشتر
ما سوار بياري... دختر

ي که توي اون موقعيت به نظر خودت خوبه  ن ي خيابون يا درمانگاه... يا هرچتر
ن

ن تو بشه. بعدم به اسم شلوع ماشتر

! کار خيلي 
ن يم. همتر ه رو تحويل مي گتر

ش. اونجا ما رس مي رسيم و دختر سمت آدرسي که توي پوشه خونديش بت 

ن بشن که آدم قابل اعتمادي هس . لطف کن و اين موضوع رو بهشون ثابت کن. آسونيه. فقط مي خوان مطمت  ي
تر

 .مقاومت کردن و تسليم نشدن خوبه ولي رک بهت مي گم... تو اصال توش مهارت نداري

وع به صحبت کردن با موبايلش کرد. يه  ن و کنار جاده کشيدم. مجيد رسر ن موقع مجيد متوقف شد. منم ماشتر در همتر

ي لحظه به فکرم رسيد که پام و بذارم روي گاز 
ن موقع مجيد به سمتمون اومد. گوسر و همراه بارمان فرار کنم. در همتر

 :موبايل و دست بارمان داد و گفت

ي مي شه. بچه  ل مي شه. در عرض چند ثانيه هم ردياي 
ي و پيش خودت نگه دار... بارمان! خطش کنتر

بعدش... گوسر

ي 
 ...نسر

ي گفت
ر
 :بارمان وسط حرفش پريد و با بداخالف

ي ک  .ارت! خودم همه ي اينا رو مي دونمخيلي خب برو ي 

ي و روي گوشش گذاشت. مجيد دوباره سوار موتور شد و به راه افتاديم
 .شيشه رو باال داد و گوسر

ي نمي زد و فقط گوش مي کرد. چشم به جاده 
ن
 کرده بودم ولي بارمان حرف

ن ي تتر
گوشم و براي شنيدن مکالمه ي تلفتن

ر برف پاک کن ت ر قتر  مي دوخته بودم. صداي قتر
ن وي گوشم مي پيچيد. دونه هاي درشت برف روي شيشه ي ماشتر
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نشست و بعد با حرکت برف پاک کن محو مي شد. سعي مي کردم موتور و گم نکنم و مستقيم دنبالش برم. تلفن بارمان 

ون اورد. از توي يه جعبه ي سفيد   تموم شد. موبايل و توي جيبش انداخت. دست زير صندليش کرد جعبه اي رو بتر

ي کردم و گفتم
ن
ي فلزي در اورد... مي شناختمش... ردياب بود. پوف

 :رنگ يه سر

 چيه؟ مي ترسند در برم؟

 :بارمان شونه باال انداخت و گفت

 .براي اطمينان بيشتر 

ي ساعتم و باز کردم و به بارمان دادم. بعد از اين که ردياب و کنار صفحه ي ساعت جاساز کرد بهم 
ن
بدون هيچ حرف

 :اعت و دوباره بستم. بارمان تذکر دادپسش داشت. س

ي نري که توي برنامه نيست. طبق همون کروگي که برات کشيده بودند برو. فهميدي؟ اينا   جايي
ن حواست باشه با ماشتر

 !منتظر بهونه ن ها

 :پوزخندي زدم و گفتم

ي انگار بار اولمه که قراره از اين کارها بکنم
 
 .يه جوري مي گ

 :ت و آهسته گفتبارمان شونه باال انداخ

ي هاي يه برادر بزرگ تر
 !نگراين

ه بود... نه پاي چشماش گود  رسم و به سمتش چرخوندم. فقط براي يه لحظه مردي رو کنار ديدم که نه صورتش تتر

افتاده بود... مردي رو ديدم که با هم پا به اين دنيا گذاشته بوديم که يه روز خوش بهمون نشون نداده بود... کسي که 

ک بود... هدفامون يکي بود... توي زندگيم هيچ وقت  خنده
ها و گريه هامون با هم بود... غم و غصه هامون مشتر

ي ديگه اي جز هم نداشتيم
 ...نبودش و احساس نکرده بودم... توي اون بيست و شيش سال هيچ دلخوسر

ي 
از وجود منه که کمتر از اين  عوض شده بود... ولي هنوز هم حس مي کردم نيمه ي ديگه منه... حس مي کردم قسمتر

 ...نيمه م برام عزيز نيست

 :لبخندي پرمهر بهش زدم و گفتم

 ...نگران نباش... کارم و بلدم

و به خودکاري فکر کردم که از يقه ي لباسم آويزون شده بود... دستمالي که توي جيبم مچاله شده بود... هنوز هم 

ن دست و پا مي زدم ن و نخواستر ن خواستر  ...بتر

ده ي مخصوص رو که شناختم متوجه شدم که نزديک هاي کرج هستيم. هرچند از کرج به جز مهرشهر که چند جا

ي رفتيم جاي ديگه اي رو بلد نبودم ولي اون جاده رو خوب مي شناختم... جدا توي کرج 
سال پيش چند بار اونجا پارير

 بوديم يا اطرافش؟

 :ه ساعتم کردم و گفتمبه تهران که رسيديم استر ترافيک شديم. نگاهي ب

ش مطمئنه ون از خونه بذاره و بهش اجازه بده تنها برگرده حتما خيلي از دختر ش و تا اين وقت بتر  .پدري که دختر
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 :بارمان رس تکون داد و گفت

ي يادت باشه...  ن دختر بيست و پنج شيش ساله هم با نقشه ي من به ماشينت پناه مي ياره... نگران نباش. فقط يه چتر

ي و بازي کن. منظورم و کار 
ير ه تيک نزن. فقط نقش يه مرد غتر ي به نظريه ي دانيال نداشته باش... اصال با اين دختر

؟ ي
 متوجه مي سر

ي اعتماد بود؟ با رس جواب مثبت دادم و گفتم ي هاش کم کم داشت عصبيم مي کرد. چرا اين قدر بهم ي 
 :نگراين

 چته؟ چرا اين قدر بهم شک داري؟

 :ومانه نگاهم کرد که اصال به قيافه ش شيطونش نمي اومد. گفتبارمان طوري مظل

 .دوست ندارم جلوي چشمم پرپرت کنند. کارت و درست انجام بده

اهاي زيرلب بارمان متوجه شدم که دانيال پشت خطه. بارمان به  ن موقع موبايلش زنگ زد. از غرغرها و نارسن در همتر

به ثانيه شمار چراغ قرمز بود. فکرم پيش نقشه م بود. زيرچشمي به سوال هاي دانيال جواب کوتاه مي داد. نگاهم 

ن  ن سمت چپمونه. به سمت ماشتر ي کار مي کردم؟ متوجه شدم که چشم بارمان به ماشتر بارمان نگاه کردم... بايد ج 

ه و آرايش هاي چشم گتر کنارمون پارک کرده بودند. د وباره به چرخيدم. چهار تا دختر جوون و خوش تيپ با موهاي تتر

 هاي دانيال و از اون طرف خط مي 
ن ها چشمک زد. صداي الو الو گفتر سمت بارمان چرخيدم. با خنده به يکي از دختر

ي توي اون موقعيت هم رس و گوشش مي جنبيد... بالفاصله به خودش اومد و 
شنيدم. سقلمه اي به بارمان زدم... حتر

 :همون طور که انتظار داشتم گفت

 هان؟

 دم... آخه اين پش چرا اين طوري بار اومده بود؟آهسته خندي

چند دقيقه ي بعد به خيابون خلوت رسيديم. نفسم توي سينه حبس شده بود. نگاهي به خيابون کردم. يه مدرسه ي 

ي پشونه اون طرف خيابون بود که اون وقت شب تعطيل بود. چند جاي خيابون ساختمون هاي در حال  راهنمايي

ي هاشون روشن بود. نمي دونم از باريدن برف بود  ساخت قرار داشتند. 
ي هم بودند که چراغ بعضن  خونه هايي

ن در اين بتر

 بود ولي توي نور 
يا بدشانسي دختر بازپرس راشدي که پرنده توي خيابون پر نمي زد. شدت بارش برف از کرج کمتر

ي کنار خيابون نشسته... صداي  ي چراغ هاي روشن خيابون مي ديدم که يه جاهايي جريان آب توي جوي آب تنها صدايي

 .بود که اون سکوت و مي شکست

رس يه خيابون فرعي که به اون خيابون ختم مي شد نگه داشتم. موبايل بارمان زنگ زد. بعد از يه مکالمه ي چند ثانيه 

ن پياده شد و گفت  :اي از ماشتر

... مي دونم... از پسش بر مي ياي ي
 .حواست و جمع کن... تو موفق مي سر

دم و گفتم  :به چشم هاي نگرانش نگاه کردم. براي اين که بهش اطمينان بدم پلکام و روي هم فشر

 .نگران نباش

ن و بست بان قلبم اوج گرفت. نگاهش روي ساعتم موند. رسي تکون داد و در ماشتر ي نگاهي به شالم کرد... رصن
 .با بدبيتن

 کردم. مي دونستم ميکروفون کار گذ
ن اشتند. مي ترسيدم به صداي نفس هام که تند شده بود هم نگاهي به اطراف ماشتر

دقيق شده باشند. با دست چپم محکم فرمون و گرفتم. نقشه ي خيابون و پيش خودم مرور کردم. هيچ جاي امن و 
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ي که چند دقيقه ازمون فاصله داشت و معموال توي اين ساعت ها شلوغ و 
ي به نظرم نرسيد... به جز... خيابوين

ن
شلوع

ي خيابون ها  پر رفت
ن
و آمد بود... بايد قبل از اين که به اونجا برسيم کار و تموم مي کردم... مي دونستم توي هواي برف

 .شلوغ تر مي شه و اين به نفعم بود

 تر مي اومد و 
ن بان قلبم باالتر مي رفت. دماي دستام پايتر

 مي شد... رصن
هر ثانيه اي که مي گذشت اضطراب منم بيشتر

بل کار مي کرد. دوست داشتم چند بار نفس عميق بکشم و خودم و آروم کنم ولي دوست نداشتم ذهنم کمتر از ق

ي که به صدام گوش مي کردند اين صدا رو بشنود و فکر کنند که دارم به خاطر اين ماموريت قبضه روح مي شم.  کسايي

... هنوز تصميم قطعي نگرفته زمان به رسعت مي گذشت و نقشه اي که پيش خودم کشيده بودم هنوز کامل نشده بود 

بودم... با اميدواري به ياد اين جمله ي دانيال افتادم که گفته بود بارمان و به تخت مي بنده و مجبورش مي کنه ترک 

 چهارده ساله بازم مي 
کنه. يه فکري به شدت آزارم مي داد... اين که اين باند منو بعد از نقشه شون در مورد اون دختر

ي رو گرفتم... من بايد اين کار و مي کردم خوان يا کلکم  .و مي کنند؟ تصميم نهايي

ن موقع رس و کله ي يه موتور  بارمان و مجيد کاله مشکي رو روي رسشون کشيدند. بارمان ترک موتور نشست. در همتر

ي رس مرد بود. با رس به بارمان و مجيد اشاره اي کرد. بعد به س
 
مت خيابون اومد و ديگه پيدا شد. کاله کاسکت قرمز رنک

 .پشت داربست يکي از ساختمون هاي در حال ساخت متوقف شد

وع شده بود  .بارمان با رس اشاره اي بهم کرد... ماموريت رسر

ي نگذشت که ازم دور شدند و به اون سمت کوچه رفتند ن  .صداي گوشخراش موتور توي کوچه ي فرعي پيچيد. چتر

ب گرفته بودم. داشتم توي ذه ي روي فرمون رصن
ي که بهش احتياج داشتم و رديف مي کردم. نفس عميفر نم جمله هايي

 :کشيدم و تو دلم گفتم

 !من موفق مي شم... مي دونم که مي شم

ي به خودم اومدم. دوباره صداي موتور بلند شده  نفهميدم زمان چطور گذشت. يه لحظه با شنيدن صداي جيغ دختر

ن  ن و روشن بود و لحظه به لحظه بهم نزديک تر مي شد. مطمت   شدم که سوژه ي مورد نظرمون نزديک شده. ماشتر

کردم. چشمام و تنگ کردم و به کوچه چشم دوختم... احساس مي کردم قلبم توي دهنمه و اگه کاري نکنم ممکنه از 

ون هم بزنه  .دهنم بتر

رس نگاهم قرار گرفت. کاپشن سفيد و مقنعه ي مشکي داشت.   بازپرس راشدي توي تتر
بارمان که ترک  باالخره دختر

ي به بازوي دختر زد و اونو سمت خودش کشيد. دختر جيغ بلندي زد و خودش و کنار کشيد. 
 
موتور نشسته بود چنک

ي 
ه گذاشت. حتر ه رو به سمت موتور کشيد. مجيد دستش و روي دهن دختر موتور متوقف شد. بارمان پياده شد. دختر

ه داره ق ه رو سوار مي کردنداز اون فاصله مي تونستم حس کنم که دختر
 .بضه روح مي شه. داشتند به زور دختر

ن پياده شدم و پامو روي آسفالت خيس گذاشتم. با رسعت به سمتشون دويدم و داد زدم  :رسي    ع از ماشتر

 !ولش کنيد

 :مجيد رو به بارمان کرد و گفت

 .زود باش! يکي داره مي ياد سمتمون

ن که  ه رو روي موتور انداخت. همتر ه بارمان دختر ي به کاپشن دختر
 
برگشت مشت من توي شکمش خورد. از پشت چنک

 :زدم و کنار کشيدمش. داد زدم
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 .برو! برو تو ماشينم

ن بلند شد.  ه رو گرفت. دختر با کيف توي صورت مجيد زد و پشتم پناه گرفت. بارمان از روي زمتر مجيد مچ دست دختر

 :از توي جيبش چاقوي ضامن داري در اورد و گفت

 !برو کنار

 :با ديدن چاقو يه گاه به سمت عقب برداشتم. زيرلب به دختر گفتم

ي به سمتش حمله کردم بدو سمت اون 
ن توش و درش هم قفل کن 206وقتر  .سفيده... بشتر

 بيد مي لرزيد. بعيد مي دونستم از پس اين کار بر بياد. بارمان به سمتم 
ن ي اختيار به بازوم چنگ زده بود عتر  که ي 

دختر

دستش و توي هوا گرفتم و کشيدم. با زانو لگدي توي شکمش زدم و دستش و پيچوندم. مجيد از پشت با حمله کرد. 

ي زد و صداي دويدنش روي آسفالت و شنيدم... باالخره از شک در اومده 
دستش و دور گردنم حلقه کرد. دختر جيعن

 ...بود

رفتم و محکم تر کوبوندمش... دستش و  عقب عقب رفتم و مجيد و به درخت پشت رسمون کوبوندم... دوباره عقب

ي محکم توي صورتش زدم. صداي فريادش بلند شد... دلم خنک شد! آدم هاي 
شل کرد. خودم و کنار کشيدم و مشتر

ه  !دانيال هرچه قدر بيشتر بخورند بهتر

ي به شکمم بزنه که دستش و توي هوا گرفتم. با دست ديگه م گل
وش و گرفتم. بارمان دوباره رس پا شد. خواست مشتر

 :صداي آهسته ي بارمان و شنيدم

 !دستت و شل کن ديوونه! خفه م کردي

 :به عقب هلش دادم. مجيد آهسته گفت

ن   !برو تو ماشتر

برگشتم و با حرص يه مشت ديگه توي شکم مجيد زدم... عقب عقب رفت و به موتور خورد. موتور کج شد و مجيد 

ن خورد. بارمان هم داشت فيلم مي اومد.  ن به گلوش چنگ زده بود زمتر ن و رسفه مي کرد. همچتر .. افتاده بود روي زمتر

 .انگار نيم ساعت گلوشو چسبيده بودم

ي به پنجره زدم و گفتم
ه رو گرفتم... باز نمي شد. مشتر ن دويدم. دستگتر  :به سمت ماشتر

 !بازش کن

ن پريدم و به  راه افتادم. يه بار کروگي انبار و رسي    ع صداي موتور و از پشت رسم شنيدم. دختر قفلو زد. رسي    ع توي ماشتر

ي کشيدم. تا اينجاش به ختر گذشته بود
 .توي ذهنم دوره کردم. نفس راحتر

ن خيابون روندم و گفتم ن و پر کرده بود. به سمت پايتر ه فضاي ماشتر
 :صداي هق هق گريه هاي دختر

 شما حالتون خوبه؟

ي انجام بدم... حس مي کر  ي که مي گم ثبت مي دونستم بايد مکالمه ي خوي  ن شده و تک تک کلمه هايي دم گوش چند نفر تتر

 .و ضبط مي شه



 

 
160 

ه نمي ده. زيرچشمي نگاهش کردم. جلوي مقنعه ش خيس  متوجه شدم که هق هق گريه مجال صحبت کردن به دختر

ن ابر بهاري اشک مي ريخت. دلم براش سوخت... فقط شونزده سالش بود. دستش و جلوي دهنش  شده بود. عتر

 .بود و سعي مي کرد صداي گريه شو خفه کنه گرفته

ي آرامش بخش گفتم
 :با لحتن

 .آروم باشيد... تموم شد

ين فرصت بود... تا  بان قلبم دوباره باال رفته بود. بهتر نگاهي به آينه کردم. دو تا موتور با فاصله ازمون مي اومدند. رصن

وع مي کردم. رسي    ع دستما
ه گيج و وي    ج بود بايد کارم و رسر ون کشيدم. تو ذهنم به ميکروفون دهن دختر ل و از جيبم بتر

ن کردم... در  وع به نوشتر ي کردم. خودکار و از يقه م آزاد کردم. دستمال و با دست راستم روي پام پهن کردم و رسر کج 

وع به صحبت کردن کردم تا کسي و مشکوک نکنم ن حال رسر  :عتر

ي شما خوبيت نداره که اين
ي  براي يه دختر خانوم به جووين وقت شب تنها اين طرف و اون طرف بره... ممکن بود خدايي

ي رستون بيارن  .نکرده باليي

 :نوشتم

ن ميکروفون کار گذاشتند و به صدامون گوش مي کنند. براي بابات نقشه دارند. مي  هيچ حرف مشکوگي نزن! توي ماشتر

ي که مي  س. من کمکت مي کنم. مواظب تک تک کلمه هايي نت. نتر ي باش  خوان گروگان بگتر
 
 .گ

دختر آب دهنش و قورت داد و چند بار نفس عميق کشيد. داشت سعي مي کرد به خودش مسلط بشه. نگاهي به آينه 

 ببينند. دستم اون قدر مي لرزيد که به 
ن ن نوشتر کردم. فاصله ي موتورها داشت باهام کم شدم. نبايد مي ذاشتم منو حتر

 .تر مي کرد و يه رسي جاها سوراخش کرده بودشدت بدخط شده بودم. نوک خودکار هي به دستمال گ

ي کنم. هرچند 
 
ي بهم داده بود که هم مي تونستم حرف بزنم، هم بنويسم و هم رانندگ

نمي دونم اون شب خدا چه قدرير

ن اومده. پامو بيشتر روي پدال گاز گذاشتم ن زيادي پايتر  .که از نزديک شدن موتورها فهميدم که رسعت ماشتر

 مي خورد. قلبم محکم به قفسه ي سينه م مي زد و آروم نمي کف دست راستم عرق  
ن کرده بود و خودکار توش لتر

 .گرفت

ي لرزون گفت  با صدايي
 :دختر

 !ببخشيد آقا

ي مي کردم دوختم و گفتم
 
ي که داشتم توش رانندگ  :چشمم و به مستر

 بله؟

ي که بايد واردش مي شدم گشتم... پيداش کردم. دستم و ا
ز روي دستمال بلند کردم و رسي    ع با چشم دنبال خيابوين

 :پيچيدم. دوباره دستم و روي دستمال گذاشتم و نوشتم

بگو که دارم مستر و اشتباه مي رم. دعوا کن . به خيابون ... که رسيديم يه دفعه در و باز کن و پياده شو. فرار کن. 

 .مراقب موتوري ها باش

 :دختر گفت
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 .واقعا ازتون ممنونم

 :م گفتمهمونطور که مي نوشت

 .خواهش مي کنم. شما هم جاي خواهر منيد

 :نوشتم

ش بوده.  ش دست مردي به اسم دانياله که هم دانشگاهي دختر ه. بگو دختر به بابات بگو با ارسالن تاجيک تماس بگتر

ن توي يه محله ي قديمي توي کرج نگه مي دارند  .بگو ما رو توي يه زيرزمتر

ي مي کردم. خطرناک بود. 
ن
ن برداشتم و گفتمداشتم کم حرف ن يه لحظه دست از نوشتر  :براي همتر

 شما زخمي شديد؟

 :دختر گفت

 ...نه

 :بغضش ترکيد و گفت

 .مي خوام برم خونه مون

ي بنويسم. خودکار و رس جاش گذاشتم. توي آينه نگاه کردم. موتورها  ن دستمال تموم شده بود. ديگه نمي تونستم چتر

 :کردم. گفتم  ازم فاصله گرفته بودند. رسعتم و بيشتر 

ي مي  خب من مي رسونمتون. ديگه درست نيست پياده بريد. خانوم خيلي شانس اورديد. معلوم نيست چه باليي

 .خواستند رستون بيارند

ه انداختم. رسي    ع  405از يه  سبقت گرفتم. جلوش در اومدم. ديگه موتورها رو نمي ديدم. دستمال و روي پاي دختر

 .ينيم گذاشتمدستم و به نشونه ي سکوت روي ب

 رو زيرنظر داشتم. چشماش گرد شد... دستاش به لرزه در اومد... حس کردم االن جلو 
ر
قلبم توي دهنم بود. دخت

ي از دهنش خارج نمي شد  .چشمم سکته مي کنه... دهنش باز و بسته مي شد ولي صدايي

 :حواسم و به مستر دادم. داشتيم به خيابون مي رسيدم. تو دلم گفتم

 .! به خودت مسلط شوبجنب ديگه

س داشتم مي مردم
 .دستام يخ زده بود. از شدت هيجان و استر

دختر دستمال و مچاله کرد و توي جبيش گذاشت. اشکاش دوباره روي صورتش ريخت. دستش و جلوي دهنش 

ن انداخت و گفت  :گذاشت... يه نفس عميق کشيد. دستش و پايتر

 آقا! شما داريد کجا مي ريد؟

ي کشيد
 !م. رنگش مثل گچ سفيد شده بود. لبش و به دندون گرفت. به آينه نگاه کردم... باز هم موتوري هانفس راحتر

 :گفتم
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ي اختيار اومدم اين سمت. نيست که شلوغه... آخه مي خواستم از موتوريه دور شم  .هيچ جا! ي 

مي شد. چونه ش اون قدر با دست به دختر اشاره کردم که ادامه بده. دستاش و دوباره مشت کرد. داشت زهره ترک 

ي کشيد و گفت
 :مي لرزيد که صداش در نمي اومد. نفس عميفر

 .لطفا دور بزنيد... خيلي از خونه مون دور شديد

 :به گريه افتاده بود. گفتم

 .اينجا که نمي تونم دور بزنم. يه کم جلوتر بريم مي اندازم توي فرعي ها و مي رسونمتون

 :رسي    ع گفت

ن   .جا پياده مي شمممنون آقا! من همتر

به خيابون مورد نظر رسيده بوديم. شلوغ بود. شانس فرار کردن داشت. رسم و به نشونه ي تاييد براش تکون دادم و 

 :گفتم

 .مي خوايد که دوباره براتون مشکل پيش بياد؟ خب من مي رسونمتون

 :دختر زير گريه زد و گفت

 !آقا نگه داريد

 :گفتم

؟ آروم  ي
 .باش... بذار تا ايستگاه تاکسي برسونمتچرا اين طوري مي کتن

چشمم به آينه افتاد. موتور مجيد خيلي بهمون نزديک بود. يه دفعه دختر در و باز کرد. ناخودآگاه روي ترمز زدم . 

ون پريد و به سمت الين مخالف دويد. يه دفعه رس و کله ي دو تا  ن بتر  از ماشتر
ن پشت رسي بلند شد. دختر بوق ماشتر

 .پيدا شد موتور سوار 

 
ر
ن هاي پشت رسيم بلند شده بود. مجيد به سمت دخت ون پريدم. صداي بوق ماشتر ن بتر از شدت هيجان از ماشتر

ي اختيار يه گام به سمتش برداشتم. يه لحظه فکر کردم مي  روند. صداي فرياد چند نفر از عابرهاي پياده رو شنيدم. ي 

ه و چسب ن کشيده شد. خواد زيرش کنه. مجيد چنگ زد و کاپشن دختر ي کشيد و دنبال موتور روي زمتر
يد. دختر جيعن

ن کاپشنش در اورد و دويد. مرد موتوري که کاله  ي دستش و از توي آستتر
 
مجيد موتور و نگه داشت. دختر با زرنک

ن هاي الين مخالف انداخت. صداي ترمز  کاسکت قرمز داشت به سمتش دويد. دختر خودش و جلوي يکي از ماشتر

ن توي فضا شنيد ي به کاپوت زد و زمتر
 
ن به پاي دختر خورد. دختر چنک ه شد... قلبم توي سينه فرو ريخت. کاپوت ماشتر

 .خورد

ن ها بلند شده بود. کم کم راننده   دويدند. صداي بوق ماشتر
راننده پياده شد. چند نفر از عابرهاي پياده به سمت دختر

 :ها داشتند پياده مي دند. احساس خطر کردم. مجيد داد زد

 .بريم... بريم... کنسل شد

ن پياده شدند... دو نفر به سمت موتور   رفتند... يه عده از ماشتر
ن شدم.چند نفر به سمت دختر رسي    ع سوار ماشتر

 ...مجيد دويدند
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ن و به  ي که توي آينه ديدم موتور دوم بود که پشت رسم مي اومد. يه کم ماشتر ن ن چتر دنبال مجيد به راه افتادم. اولتر

ردم... چشمم به آينه بود. ديدم که مردم دور دختر و گرفتند و کمکش کردند که بلند شه... نفس سمت چپ کج ک

ي کشيدم. يه دفعه اون فشار از روم برداشته شد.دوست داشتم با صداي بلند زير خنده بزنم. به زور لب و لوچه 
راحتر

ل کردم و احساساتم و رسکوب کردم... موفق شده بودم. باالخره  يه راه فرار درست کرده بودم... يه درز م و کنتر

 !کوچيک... يه شکاف

ون دادم. احساس سبکي مي کردم. تو دلم به دختر زرنگ بازپرس راشدي احسنت گفتم  .نفسم و با صدا بتر

! به خودم گفتم  :قلبم هنوز محکم به سينه م مي زد... ولي از شدت خوشحالي

ي گناهم. اصال شايد سا يه بلوف زده باشه. شايد شهرام زنده باشه. رضا شاهده که من حارصن مي تونم ثابت کنم که ي 

ي گناهيم و ثابت کنم. اون روز هل شدم و به  نشدم هيچ جوري با سايه کنار بيام. اگه اين باند و لو بدم شايد بتونم ي 

ي کنم. نبايد قاطي جرم و جنايت هاي اين باند بشم... د
 

ر اين صورت هيچ حرف سايه گوش دادم... امروز نبايد بچک

 .وقت نجات پيدا نمي کنم... غرق مي شم

 هاي خالي و خاکي خارج از شهر 
ن مون به جاده ي کرج نمي خوره. در عوض به سمت يکي از زمتر متوجه شدم که مستر

ن و پشت موتور مجيد پارک  ي بود؟ ماشتر ي وسيع که پر از درخت هاي کاج بود. اخم کردم... ماجرا ج 
رفتيم... زميتن

ن انداختم. دنبال بارمان  کردم.   خاکي اشاره کرد. پياده شدم. رسم و در مقابل سوز رسدي که مي اومد پايتر
ن مجيد به زمتر

ي و موهام مي خورد. خواستم شالم و جلوي بينيم بکشم که ياد خودکار افتادم. باالخره 
رفتم. دونه هاي برف به پيشوين

 :الهش و در اورد و کنار مجيد ايستاد. رو به بارمان کردم و گفتممجيد ايستاد. مردي که کاله کاسکت قرمز داشت هم ک

ن که نفسش جا اومد گفت که مي خواد پياده شه ه خل و چل بود. همتر
 .من خراب کاري نکردم. دختر

ي گفت
 :بارمان با نگراين

ن طوري فکر کنند  .اميدوارم بقيه هم همتر

وم بودم. کارم و درست انجام داده بودم. بايد توي يه شونه باال انداختم. برخالف بارمان که مضطرب بود من آر 

فرصت مناسب به بارمان هشدار مي دادم که خودش و از اين گروه دور کنه. نبايد مي ذاشتم دست پليس بهش برسه. 

 :بارمان دستش و روي شونه م گذاشت و گفت

ي کردي... براي تو فقط مهم اين بود که اعتماد اون
ي که کردي. بقيه ش ديگه به تو تو هرکاري که مي تونستر

ا رو جلب کتن

. ديگه کسي اينجا نيست که به خون تو تشنه  ي
ي با خيال راحت تري نفس بکسر

مربوط نيست. از اين به بعد مي توين

 .باشه

ي گفت ن ن موقع مجيد با لحن تمسخرآمتر  :در همتر

 ...ببخشيد که وسط حرفتون مي پرم

ي افتاد که توي اون يکي دستش مچاله به سمتش چرخيدم. هنوز کاپشن سفيد دستش بو  د. چشمم به دستمال هايي

شده بود. قلبم توي سينه فرو ريخت. احساس کردم چشمم سياهي رفت... الل شدم... مجيد اسلحه ش و در اورد... 

 :قلبم و نشونه گرفت و گفت

 ...بارمان! اسلحه ت و تحويل بده
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 :ه اسلحه ي توي دست مجيد نگاه کرد. مجيد داد زداحساس کردم بارمان رسجاش خشک شد. با ناباوري ب

 !زود باش

ون کشيد. قلبم محکم توي سينه مي زد... لو رفته بودم... مي  بارمان دستش و پشت شلوارش برد و اسلحه رو بتر

ن من و  دونستم... هميشه مي دونستم که نحسي دارم... اين دفعه هم نحسي من کار و خراب کرده بود... مرد دوم بتر

 :مجيد قرار گرفت و گفت

 !تمومش کنيد

ي گفت
ر
 :مجيد با بداخالف

 !برو کنار

ي که سعي مي کرد آروم باشه گفت
 :مرد با لحتن

ه  ...دانيال بايد در مورد اين زمينه تصميم بگتر

ي داري به بارمان کرد و گفت
 :نگاه معتن

ي که
 !مي دوين

 :بارمان با اسلحه ش مجيد و نشونه گرفت و گفت

ش کنار! ا   .گه مردي خودم و نشونه بگتر بگتر

ي گفت ن  :مجيد پوزخندي زد و با لحن تمسخرآمتر

ي داره به من مي گه مرد به گي مي گن
 .مرد! حاال يه معتاد عوصن

 :بارمان جلوم ايستاد... هنوز مجيد و نشونه گرفته بود. مرد گفت

 .تمومش کنيد... بارمان اسلحه تو تحويل بده

 :بارمان دستش و جلو برد و گفت

 .بايد ببينم اون دستمال چيه... بعدش تحويلش مي دم

 :مجيد با رس به من اشاره کرد و گفت

؟  چرا از خودش نمي پرسي

 .بارمان سکوت کرد. مرد دوم اسلحه ي بارمان و مجيد از دستشون کشيد. مجيد و بارمان با نفرت بهم نگاه مي کردند

 :مرد دستبندي از توي جيبش در اورد و گفت
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ي کار کنهدانيال تص ه که باهات ج   .ميم مي گتر

 خاکي کشيد و همون جا ولشون کرد. 
ن ن کشيد. مجيد موتورها رو توي زمتر دستبند و به دستم زد و منو سمت ماشتر

هنوزم کاپشن سفيد توي دستش بود. دستمال و توي جيب کاپشن گذاشت. به بارمان اشاره کرد که پشت فرمون 

 ...م کنار من نشستبشينه. خودش جلو نشست. مرد دوم ه

رسم و به شيشه تکيه دادم...تو دلم خدا رو شکر کردم که بارمان رسر به پا نکرده بود. به نظرم اصال عاقالنه نبود که 

 خاکي و خالي با دو تا مرد گردن کلفت درگتر بشيم
ن  .توي يه زمتر

 :تو دلم گفتم

ي کار کنم؟خدايا! چرا؟... چرا من اين قدر بدشانسم؟ حداقل به خاطر ترالن  م که شده بهم رحم مي کردي... حاال ج 

ون دادم... تو دلم گفتم  :نفسم و با صدا بتر

ي باالش و خوند هل 
ن هاي نوشته رو خونده يا وقتر ه چند درصد اون نوشته ها رو يادش مي مونه؟ اصال پايتر ي دختر

يعتن

ي  ي که من نحس و بدشانسم حتما هيج   ....يادش نمي مونه شد و رسي    ع خواست که پياده شه؟ از جايي

رسم اون قدر درد مي کرد که نمي تونستم چشمم و باز نگه دارم. نگاه نگران بارمان و از توي آينه روي خودم احساس مي 

ي بود... سکوت کرده بود... از سکوتش مي ترسيدم... مي شناختمش... مي دونستم  کردم... نه داد مي زد و نه عصت 

ي بارمان مي خيلي طول نمي کشه که به حرف ب
ياد... مي دونستم اين سکوت ها معموال مقدمه ي انفجارهاي تاريجن

 .شن

 رسيديم... فقط مي دونستم که قلبم يه لحظه هم آروم نگرفته بود و دستام هم بدجوري 
ن نفهميدم چطور به زيرزمتر

ي بود که بايد مي دادم... ولي 
ي بودم...  مي لرزيد... بايد منتظر مجازاتم مي موندم... اين تاواين

عجيب بود که من راصن

 .جون يه آدم... يه دختر شونزده ساله ... رو نجات داده بودم... هنوزم ته دلم اميد داشتم

****** 

 :مجيد کاپشن و کنار دست دانيال گذاشت و گفت

 .به جز اين دستمال ها موبايلش هم توي جيبش بود

ي گفت
ر
 :دانيال با بداخالف

 ردم مي خوره؟بدون خودش موبايلش به چه د

 :مجيد گفت

ولي آقا! خيلي داشت جلب توجه مي شد... نمي شد جلوي چشم اون همه آدم سوار موتورش کنيم. من که از اولم 

گفتم اين نقشه خيلي ايراد داره. بايد کار خودمون و مي کرديم. شما يه دفعه ديروز دستور داديد که نقشه رو عوض 

 .کنيم

ي که از ع  :صبانيت مي لرزيد دستمال و روي پاش پهن کرد و گفتدانيال با دست هايي

ن ديگه؟  االن مشکل ما اينه يا چتر
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ه شد. دعا مي کردم نتونه نوشته ها رو بخونه. رسش و  ي نگفت. دانيال به دستمال که خيس و پاره بود ختر ن مجيد چتر

 :بعد چند دقيقه از روي نوشته ها بلند کرد و گفت

ه رو منهدم    !کن... پرونده ي راشدي رو هم بفرست براي تيم فرامرزمجيد! موبايل دختر

 :دانيال رو بهم کرد. از عصبانيت نفس نفس مي زد... گفت

 جوهرش پخش شده ولي جوري نيست که نشه خوندش... کرج؟ دانيال؟... جدا؟

 :دستمال و به گوشه اي پرت کرد... چند تا نفس عميق کشيد و گفت

ه... محله ي قديمي هم به احتمال زياد چه قدرش يادش مي مونه؟ شهر کرج  ي نيست که اسمش از ذهن آدم بت  جايي

ي چيه رادمان؟ گند زدي به هممون
ي نيست... مي دوين

 ...يادش مي مونه... اسم دانيال هم که اسم سختر

ي کشيد. دستاش و توي هم گره کرد و سعي کرد ژست خونشد هميشگيش و دوباره پيدا کنه. نتونست به 
نفس عميفر

ي گفتخ
ي طوالين

ي به پيشونيش کشيد و بعد از مکت 
 :ودش مسلط بشه. دستر

... خوب يادم مي ياد... يادم مي ياد اون روزها که  ي
انگار قراره تاري    خ تکرار شه... انگار مي خواي تکرار اون يکي قلت باسر

ن بار بارمان و ديدم هميشه محو جذابيت صورتش مي شدم... رسر بود... شيطون...  زبون باز... رسکش... براي اولتر

ي جز يه آدم بدبخت که محتاج دست منه تا  خوش فکر... جذاب... و... موفق! ... يه نگاه به داداشت بکن... هيچ ج 

ي شد؟ چه جوري شد که  اون زهرماري و بهش برسونم نيست... تا حاال ازش پرسيدي که اون آدم مقاوم و رسکش ج 

 جاي خودش و به اين بره ي مطيع داد؟

سيده بودم... زيرچشمي نگاهي به بارمان کردم... رسش و به ديوار تکيه داد و چشماش و بست... ولي مي تونستم نت  

حس و حالش و از توي صورتش بخونم... مي دونستم اگه چشماش باز بود مي تونستم درد و از چشماش بخونم... 

ن انداختم... دانيال گفت  :رسم و پايتر

ي انداخت... توي يکي از ماموريت هاش مث
ي که عرب ين ل تو يه خراب کاري بزرگ و عمدي کردي... فرستادمش اون جايي

ي ازش مونده... سايه اي از کسي که عالم و آدم اعتقاد  ن ج  حاال نگاهش کن... دنبال مردي بگرد که مي شناختيش... ببتر

ين دانشگاه رسارسي ايرا ي مي شه... دانشجوي پزشکي بهتر
 
 ...نداشتند يه روز مرد بزرگ

رسم و توي دستم گرفتم... احساس کردم مو روي تنم سيخ شده... دانيال به سمتم اومد... دستش و روي شونه م 

 :گذاشت و گفت

نمي خواستم اين کار و باهات بکنم... مي خواستم باهات راه بيام... من روي تو به عنوان هم تيمي م حساب باز کرده 

ي خيالت بشيم... ولي چنان بودم... بد کردي... خودت هم خوب مي  ين ماموريتمون نمي تونيم ي  ي که وسط بزرگتر
دوين

 .کاري باهات مي کنم که ديگه خودت هم خودت و نشناسي 

 :با پوزخندي ادامه داد

 بياري؟ فکر مي کردم خيلي بدبخت و 
ن ن بود؟ براي اين که سطح توقع منو پايتر به غلط کردن افتادنت براي همتر

... نه انگار م ي
 که چه طور مي خوام اين مرد و بشکنم و خوردش کنمضعيفن

ن  ...رد شدي... ببتر
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 :با پوزخندي ادامه داد

 بياري؟ فکر مي کردم خيلي بدبخت و 
ن ن بود؟ براي اين که سطح توقع منو پايتر به غلط کردن افتادنت براي همتر

 که چه طور مي خوام اين مرد 
ن ... نه انگار مرد شدي... ببتر ي

 ...و بشکنم و خوردش کنمضعيفن

 :ازم فاصله گرفت. رو به ترالن که با رنگ پريده يه گوشه وايستاده بود کرد و داد زد

 مي شه... فهميدي؟
ن  تو هم بخواي جفتک بندازي همتر

ي نگفت. رنگش مثل گچ سفيد شده بود... انگار من از همه آروم تر بودم... هرچند که حرف هاي دانيال  ن ترالن چتر

ي گناه مي اومد و من باعث و بانيش  دلهره ي بدي به دلم مي انداخت ولي به خودم گفتم که اگه اين بال رس يه آدم ي 

ه رو فراري داده بودم... از کارم پشيمون نبودم... ابدا !... فقط   عذاب مي کشيدم... همون بهتر که دختر
بودم بايد بيشتر

 .توي شک بدشانسي خودم بودم

ي گرفته گفتدانيال پشتش و بهم کر   :د و به سمت در رفت. بارمان با صدايي

ي ها قول داده بوديد که به خانواده م کاري نداشته باشيد
 .شما لعنتر

 :دانيال ايستاد. نيم نگاهي به بارمان کرد و گفت

. اشتباه تو رادمان و به اين جا کشو  ي
ند... تو قرار بود که خودت و دربست در اختيارمون بذاري و خالصانه همکاري کتن

وع   همه ي اين بازي ها از گي رسر
ن ن صورتت... زيباييت... اعتيادت... يه کم توي ذهنت برگرد عقب و ببتر ن رفتر از بتر

ي تو شکنجه شدن برادرته... آره... بهت قول داده بودند که بذارند داداشت 
ي تو... نتيجه ي نافرماين

شد... از نافرماين

... تو دقيقا دليل  ي زندگيش و بکنه... ولي
 ...اينجا بودنسر

ي گرفته گفت  :بارمان به سمت من چرخيد. با صدايي

ي نه؟
 طور فکر مي کتن

ن  ...توام همتر

ه و تار کرده  ي چشماش و تتر قلبم توي سينه فرو ريخت... به چشماش نگاه کردم. شعله هاي خشم و مي ديدم که آي 

 ...بود... مي دونستم االن منفجر مي شه

 :آهسته گفتم

 ...بارمان

 :ن يه کم صداش و باال برد و گفتبارما

 ...جوابم و بده... من مقرصم؟

 :رسي    ع گفتم

 ...من
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 :بارمان داد زد

 ...!جواب بده

 ...سکوت کردم... شايد آره... شايد نه

 :بارمان داد زد

ي براي کنار من بودن نداري... 
ر
ي انگار که يه انگلم... ديگه هيچ ذوق و شوف

ي اومدي يه جوري نگام مي کتن
ي  از وقتر

مي دوين

... اون بارمان مرد ي
ستون بزين ... بايد يه رس به قت  ي

 ...چيه؟ رادمان... اگه مي خواي برادرت و پيدا کتن

ي که ازش مي 
ن رويا دستش و جلوي ترالن گرفت و يه کم عقب کشيدش... احساس خطر کرده بود. باالخره اون چتر

 اي که تا چند دقيقه ي قبل دانيال روش نشسته بود و ترسيديم رسمون اومده بود... بارمان قاطي کرده بود... صندلي 

ي به ديوار زد. داد زد
 :برداشت و به ديوار کوبيد. فرياد زدي و مشتر

ن مرصف مي کنم... معتاد تزريقيم...  ي که جلوت وايستاده يه آشغاله... آره بابا... آره... من معتادم... هروئتر
ُمرد... ايتن

ستون... دنيا باشه مال شما آدم خوبا... دو روز ديگه م حتما مي افتم دن بال کرک و مي رم يه راست وسط سينه ي قت 

ي مي کشه... خورد شدن و له  سيديد اين مردک کثيف براي ج  هي که هيچ وقت از خودتون نت 
ن شما آدم هاي پاک و متن

... کسي که  مکانيسم تک تک شدنش و ديديد ولي زحمت کنجکاوي کردنم به خودتون نداديد... دانشجوي پزشکي

ي کار   از همه مي دونه داره با خودش ج 
ي که بهتر

ي مي کشه؟ اوين ي که مي ريزه توي رگش و مي دونه... براي ج  مولکول هايي

ي مرصف مي کنه؟... تا حاال از خودت پرسيدي چرا؟  مي کنه براي ج 

ن بود زد و با صداي بلندي داد زد  :بارمان لگدي به کيس کامپيوتر رويا که روي زمتر

مون مي کرد...  چشمم و که روي هم مي ذارم اون گذشته ي لجنم مي ياد جلوي چشمم... پدري که هميشه تحقتر

ي که انگار از هممون کوچيک تر بود...  ي لجنمون خوردن قرص اعصاب بود... برادر بزرگتر
 
مادري که واکنشش به زندگ

ي که به من تکيه داشت ولي روزي صد بار براي حم ايت کردنش شکست مي خوردم... يه برادر کوچيکتر برادر دو قلويي

ي من
 
ي هاش مقرص نمي دونم... و حاال... حال زندگ

ي بهش فکر مي کنم هيچکس و جز خودم توي بدبختر
 ...که وقتر

ي گرفته ادامه داد  :با صدايي

ي که ه  گم شدن... تا جايي
ي که تکرار سقوطه... تکرار غرق شدنه... تکراري از هر روز بيشتر ر چه قدر رس مي روزهايي

ي و مي بينم که نمي تونم براشون کاري بکنم... مي بينم برادري که   آدم هايي
ن ن رفتر چرخونم هيچ اميدي نمي بينم... پايتر

ي بهتر رو بدم داره به رسنوشت من کشيده مي شه... 
 
ي خودم بهش فرصت زندگ

 
ن از زندگ هميشه سعي مي کردم با گذشتر

ون به خاطر اشتباه من... به خاطر اع ن ندارم گرو بذارم و بتر تياد من... و نمي تونيد بفهميد چه قدر سخته که هيچ چتر

ي به اسم آينده م برام وجود نداره که بهش فکر کنم و حدس بزنم چه قدر قراره هر روزش از ديروزش  ن بکشمش... چتر

ي نگام مي کنيد فقط اعتيادم و مي بينيد... اين و نمي بينيد که ر 
ي که سياه تر بشه. وقتر وزي چند بار صورت آدم هايي

ي که چشم روي هم مي ذارم و چشم هاي باز  کشتم و پيش خودم تصور کنم... چه قدر بايد به ياد بيارم... از شب هايي

ي آروم تو اِ 
 
ي من فکر کردن به زندگ

ي چيه؟ تنها دلخوسر
 ...غزل و مي بينم متنفرم... مي دوين

ي اختيار چشمام پر اشک شد... اي کاش تموم ش مي کرد... داشت قلبم و هزار تيکه مي کرد... بارمان يقه م چسبيد و ي 

 :داد زد
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ي دادن به تو باختم... به عشق تو... خانواده م ... لحظه 
 
... بغض نکن... من زندگيم به خاطر زندگ ي

بغض نکن عوصن

ي يه جاي به لحظه اي که توي لجن دست و پا مي زدم فکر مي کردم مي ارزه... فکر مي کردم ارزش دا
ره... چون تو داشتر

ي مي کردي... نفس مي کشيدي... فکر مي کردم اگه من دارم غرق مي شم به خوشحالي تو مي 
 
ن خاک زندگ ديگه ي همتر

ي داره که يه نيمه فداي 
... فکر مي کردم چه اهميتر ي

ارزه... اگه من له مي شم تو داري روز به روز خوشبخت تر مي سر

ي براي من مي مونه؟ تو بهم بگو براي آدمي که دنيا براش نه توي اون نيمه بشه...تو به من ب ي ج 
گو اگه تو غرق بسر

ي ديگه اي مي مونه؟
 گذشته جا داره نه توي حال چه دلخوسر

دستش و از يقه م جدا کرد... عقب عقب رفت... تمام بدنش مي لرزيد... صداش ديگه در نمي اومد... نفس منم باال 

ي توي چشماش بود... نه نمي اومد... بغض بدي گلو 
م و بسته بود... بارمان توي چشم هام زل زد... ديگه نه شيطنتر

... چشماش از اشک برق مي زد  ...پليدي... نه بدجنسي

ي که به زور در مي اومد گفت  :با صدايي

م...  ن بت   محو کنم... مي خوام خودم و از بتر
ن مي خوام يادم بره  اگه مي کشم... براي اينه که مي خوام خودم و از روي زمتر

ي برادرم توي 
که چه قدر توي دانشگاه رسم توي کتاب بود... چه قدر برام مهم بود که يه پزشک خوب بشم... ولي وقتر

 ...بغل خودم جون داد نتونستم براش هيچ کاري کنم

 :اشک ترالن و رويا هم در اومده بود... بارمان باز عقب عقب رفت... آهسته گفت

ي يادم بره که آرمان توي بغل من جون دادمي خوام فقط يه 
 

 ...دقيقه... فقط چند ثانيه... توي عالم نئشک

 :با تموم وجودش داد زد

مي خوام يادم بره که نفس آخرش و شنيدم... مي خوام يادم بره که نتونستم هيچ کاري براش بکنم... مي خوام يادم 

 ...بره... بذاريد يادم بره

 :و بارمان و گرفت. اونو به سمت اتاقش کشوند. بارمان تقال کرد که خودش و آزاد کنه. داد زد باديگارد دانيال جلو اومد 

ن کار و بکنيد؟ ي که باهام کرديد بس نبود که حاال مي خوايد با برادرم هم همتر  ولم کن... بس نبود؟ کارهايي

ون کشيدم..  ي کشيدم. محکم گفتمباديگارد ديگه ي دانيال بازوم و گرفت... دستم و از توي دستش بتر
 :. نفس عميفر

 .خودم مي يام

 :چشم تو چشم بارمان که ديگه نفسي براش نمونده بود دوختم و گفتم

 .من برمي گردم... قول مي دم که نشکنم... قول مي دم نذارم کسي خوردم کنه

ي پيشش برم... نمي خواستم کار و س
خت تر کنم... رسم و نفس بارمان باال نمي اومد... نمي خواستم براي خداحافطن

چرخوندم و دنبال دانيال رفتم. آخرين لحظه رسم و به سمت ترالن چرخوندم... به چشم هاي اشک آلودش نگاه 

 :کردم و گفتم

 ...متاسفم

ي نبود که بتونه احساسم و بيان کنه... هيچ جمله اي نبود که 
ن
چرخيدم و به چشم هاي بارمان نگاه کردم... هيچ حرف

 ...ف دلمو بزنم... خداحافظيمون فقط با نگاه بود... نگاهي پر از قول و قرار... پر از عهد و پيمانباهاش بتونم حر 
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ن بسته شد... چشمم به در بسته موند... صداي چک چک آب از ناودون گوشم و پر کرد... سوز بدي مي  در زيرزمتر

 :اومد... هنوز توي شک بودم... صداي دانيال منو به خودم اورد

ي که دوستش دارند و بدونه... از تو ام انتظار  تا حاال  توي اين بيست و شيش سال زندگيم کسي و نديدم که قدر کسايي

ي 
 .ندارم قدر اون داداش آشغال تر از خودت و بدوين

يه لحظه از عصبانيت خون جلوي چشمام و گرفت. يه دفعه به سمتش چرخيدم و مشت محکمي توي صورتش زدم. 

پشت رسش خورد. باديگاردش بالفاصله به سمتم دويد... ولي من پشتم و به دانيال که صداي  دانيال محکم به ديوار 

آخ و واخش بلند شده بود کردم و به سمت ماشينش رفتم... قسم خوردم يه روز... باالخره يه روز اين مرد با دست 

ي که کشيد  ي که از هاي خودم بکشم... به جرم خورد کردن بارمان... به جرم همه ي دردهايي ... به جرم همه ي روزهايي

ي اي که به بدترين شکل توش باخت... دستام و مشت کردم... مي دونستم باالخره يه روز به 
 
دست داد... به جرم زندگ

 ...اونجا مي رسم

 

ن  ن نشسته بود و کف دست راستش و تکيه گاه رسش کرده بود. به نقطه اي روي زمتر نگاهي به بارمان کردم. روي زمتر

ي آزاردهنده زل 
زده بود. آهسته به سمتش رفتم و صداش زدم. به خودش اومد. برخالف دفعات قبل که با شيطنتر

 .نگاهم مي کرد اين بار چنان مظلوم شده بود که يه لحظه دلم به حالش سوخت

ن بار توي اون چند روز ياد ماجراي رادمان افتادم... ياد لحظه ي آخري افتادم که بهم گفته بود متاسفم...  براي دهمتر

 ...خدا مي دونست توي اون لحظه چه حالي بهم دست داده بود

 :حاال اين بارمان بود که بايد با صداش منو به خودم مي اورد

 .برو تو اتاق من... اين مردک و منتظر نذار

ي اراده گفتم  :نمي دونم چرا... ولي ي 

 .راستش... من... متاسفم... من... به رادمان کمک کرده بودم

 :بارمان پوزخندي زد و گفت

 .مي دونم... جلوي چشم خودم اين کار رو کردي

ن انداختم. نمي دونم  قلبم توي سينه فرو ريخت... پس متوجه شده بود! چرا به روي خودش نيورده بود؟ رسم و پايتر

ي تاب نيوردم که بيشتر از اين کنارش وايستم  .براي ج 

ي بلند به سمت اتاقش رفتم  .با گام هايي

جامون و عوض کرده بوديم. با ون سياه اومده بودم و نمي دونستم به کدوم شهر منتقل شده ايم. خوشبختانه اين بار 

ي از در و  ن ي نبود. ساکن يه ويالي کوچيک بوديم که چون توي شب به اونجا منتقل شده بوديم چتر ن خت  از زيرزمتر

 .همسايه هاش نمي دونستم

ي قرار داشت  از در ورودي ويال که هميشه قفل بود يه راهروي عريض به سمت سالن مي خورد. توي راهرو دستشويي

 خيلي شيک بود
ن ي توي زيرزمتر  .که برخالف دستشويي
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خونه ي اپن پر از وسيله هم اونجا  ن ن نبود. يه آشت  ي از مبل و متر کف سالن کيپ به کيپ فرش انداخته شده بود و خت 

ي از غذاهاي  ي که نوبت بود که نشون مي داد ديگه خت  ي شده بود. شت 
ي نوبتر ن زن نيست. آشت  ي دست پخت پتر

 
خونک

ي حذف شدم... کسي  ن ي دور هم يه نيمروي سوخته نوش جان کرديم و اين شد که من از ليست آشت 
 
به من رسيد همک

ي که نوبت رحي ي نمي کرد. در عوض شت  ن ه. در نتيجه بارمان هم آشت  ن م بود هم نبود که جرئت کنه به بارمان بگه غذا بت 

ه ن ي خورديم و اگه رومون مي شد ارصار مي کرديم که اون هرشب غذا بت   .يه چلوکباب حساي 

ي مي خورد ولي در قفل بود و راهي براي هوا خوردن و قدم زدن توي حياط نمي موند
خونه يه در به حياط پشتر ن  .از آشت 

ن از چند پله  توي طبقه ي اول به جز اين ها يه اتاق خواب، که در واقع همون اتاق کار  شده بود، قرار داشت. با باال رفتر

 اتاق ها هم خالي بود و 
ن به طبقه ي دوم مي رسيديم که فقط سه تا اتاق خواب و يه انباري خالي داشت. هال بتر

زمينش با فرش کهنه اي پوشيده شده بود. توي اون خونه فقط من و راضيه تخت نداشتيم. من مجبور بودم توي اتاق 

ن بخوابم و راضيه هم چون دوست نداشت با کسي هم اتاق بشه توي اتاق کار مي خوابيد رويا و روي  .زمتر

ي تونسته بود توي  ن ت انگتر وارد اتاق بارمان شدم. چند روز بيشتر از اومدنمون نمي گذشت ولي بارمان به طرز حتر

ن از آشغال چيپس گرفته تا ورق هاي مچاله شده ريخته  همون مدت کم اتاق و تا جاي ممکن به هم بريزه. روي زمتر

شده بود. تخت شلوغ پلوغ بود و چند دست از لباساش روي اون مچاله شده بود. سطل آشغال از آشغال رسنگ و 

ي بهش داده بودند در نيورده بود
 .دستمال پر شده بود. کامپيوترش و هنوز از توي جعبه اي که موقع اسباب کسر

ي بسته دانيال به ديوار تکيه داده بود. نگ اهي به رستاپاش کردم. شلوار و پليور مشکي پوشيده بود و دستمال گردن طاليي

بود. ساعتش و با لباساش ست کرده بود. يه ساعت به صفحه ي مشکي گرد که دورش طال کار شده بود به دستش 

ودم هيچ کدوم از اتفاق هاي بسته بود. انگار اين همه تغيتر و تحول هنوز برام جا نيفتاده بود... در کل هنوز نتونسته ب

دور و برم و درک کنم... هنوزم منتظر بودم که از خواب بيدار شم و ببينم که کنار خانواده مم و مشکلم اينه که 

گاه نگرفته ام  .ماشينم و هنوز از تعمتر

 :پرسيد

 براي ماموريت آماده اي؟

ي نسبت به برخوردها ي قبليمون مي ديدم ولي اين باعث نمي شد که از شونه م و باال انداختم. توي نگاهش غرور کمتر

ي که بهش داشتم کم بشه
 .نفرير

 :رو به روم وايستاد. دست به سينه زد و گفت

 توام مثل رادمان نقشه ي فرار داري؟

 :تو دلم گفتم

 .نقشه ش و نه... ولي آرزوش و دارم

 :دانيال يه کم ديگه بهم نزديک شد و گفت

 دن دوست قديميت... اسمش رضا بود درسته؟ديروز يه عده رفته بودند دي

ي که از وحشت گشاد شده بود به دانيال زل زدم.  قلبم توي سينه فرو ريخت. رسي    ع رسم و باال اوردم و با چشم هايي

 :دانيال يکي از پوزخندهاي هميشگيش و زد و گفت
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ي قبال با گروهمون همکا
 ري مي کرد؟توي گزارش هاي سايه در موردش خونده بودم... مي دونستر

 ...مي دونستم... مثل رادمان

 :دانيال ادامه داد

کسي خونه ش نبود... به نظر مي رسه مدتيه که ديگه اونجا ساکن نيست... نتونستند ردش و هيچ جاي ديگه اي 

ي معنيش چيه؟
ند. مي دوين  بگتر

 :از کجا بايد مي دونستم؟ دانيال پوزخندش و جمع و جور کرد و گفت

ي که دستمون بهش نرسهمعنيش اينه که پ  .ليس فرستادش جايي

ي کشيدم. احساس کردم باري از دوشم برداشته شد. دانيال که با دقت به صورتم زل زده بود گفت
 :نفس راحتر

ي مي خواست منو به باباي تو لو بده؟ حدسش کار مشکلي نيست...  ي اين خت  خوبيه؟... رادمان براي ج 
فکر مي کتن

ي و مغرورت ظاهرا سايه بيشتر از اين 
حرفا گند زده... بابات دنبال کارات بوده... با اين که اصال از باباي از خود راصن

خوشم نمي ياد ولي تبحر خاصي که توي کارش داره رو انکار نمي کنم. اين جوري که بوش مي ياد خوبم توي تحقيقاتش 

فت کرده بود  .پيشر

 :نوري از اميد به دلم تابيده شد. دانيال ادامه داد

ي واکنش ما به اين اتفاقا 
ي کاره ايم؟ مي دوين ي خيلي خوبه که داري مي شنوي يه عده دارند مي فهمند ما ج 

فکر مي کتن

 معموال چيه؟

 :با دست بهم اشاره کرد و گفت

 ...اينه که عاملي که باعث به وجود اومدن دردرس شده رو حذف کنيم

 :نيال گفتقلبم توي سينه فرو ريخت. دستام به لرزه در اومد. دا

رئيس معتقده به درد کارمون نمي خوري. تا دنيا دنياست رئيس به تو اين يکي اعتماد نمي کنه... به دختر تاجيک!... ولي 

ن وساطت کردم که فعال دست  ي توي زمينه هاي ديگه به دردمون بخوري. براي همتر
خب... من فکر مي کنم شايد بتوين

ي 
با رادمان فرق داري و دنبال دردرس نمي گردي... البته دليل ديگه ش خوش  نگه دارند و بهت فرصت بدن که ثابت کتن

 مي ره... به 
ن شانسيت بوده... تحقيقات بابات به بن بست خورده... اگه اميدي هم براي ادامه ش داشته باشه از بتر

ي که بذار 
ي کتن

ي رئيس و راصن
ي شايد بتوين

ي رسيده که ديگه نمي تونه ادامه بده... اين يعتن ه به عنوان يه عضو سطح جايي

... مثل االنت... نگهت داريم... واقعا شانس اوردي ن  .پايتر

 :با عصبانيت گفتم

؟ ي
ها رو از باباي من از کجا مي دوين

ن  تو اين چتر

 :دانيال نگاه عاقل اندر سفيهي بهم کرد و گفت

ي که کاره  ي کسايي
ي کار مي اگه چند ساله که اين باند وجود داره و به کارش ادامه مي ده يعتن اي هستند مي دونند دارند ج 

ش و مي 
ي و وارد باند مي کنند مي دونند که باباش نمي شينه نگاه کنه و دنبال کارهاي دختر

کنند... اگه دختر يه قاصن

ه  .گتر
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دانيال بازوهام و گرفت و منو به خودش نزديک کرد. با عصبانيت به عقب هلش دادم ولي اون منو بيشتر به سمت 

 :و گفتخودش کشيد 

ي که وساطت کردم و زير سوال مي بري. اگه 
ي به اين همه دردرسي که برامون درست کردي مي ارزي متن

اگه ثابت نکتن

يه که به هيچ وجه اجازه ش و نمي  ن  کشيده مي شم... اين چتر
ن ي منم باهات پايتر

ن بکسر بخواي خودت و توي گروه پايتر

 ... ي
ي ... قبل از اين که دستور کشتنت و بدن خودم تک تک دم... اگه يه بار... فقط يه بار اشتباه بکتن

دردرس درست کتن

اعضاي خانوادت و جلوي چشمت مي کشم... اون باباي مغرورت که فکر مي کرد من گدا گشنه م... اون برادر از خود 

مي  راضيت که عارش مي اومد نگام کنه... اون خواهر عوضيت که تمام مدت اون شب رسش توي گوش تو بود و خوب

دونم که داشت مسخره م مي کرد... و مامانت که با اون نگاه هاي پر از ترحمش حالم و بد مي کرد... از همه ي دور و 

م کردند متنفرم... نذار که اين نفرت کار دستم بده... قدر کاري که مي خوام برات بکنم و  بري هات که تا تونستند تحقتر

ي که قولش و داده بودم بدون... مگه نه بعد از ديدن مرگشون مي   .فرستمت همون جايي

ي اين طوري مي لرزم...  هلم داد و بعد از اين که بهم تنه زد به سمت در رفت. بغضم و فرو دادم... نمي دونستم براي ج 

ي که از بغض مي لرزيد گفتم  :از حقارت؟ از ترس؟... با صدايي

... ترجيح مي دم بذاري ي
. خوشم  من نمي خوام تو هيچ کاري برام بکتن ي

م کتن م تا اين که اين طوري با حرفات تحقتر بمتر

ي تا 
نمي ياد يه روز چشمم و باز کنم و ببينم اين قدر توي اين کار فرو رفتم که شدم يکي مثل تو... کسي که بايد زور بزين

ي 
 ...يه ذره انسانيت توش ببيتن

ي بود... و شايد يه کم کالفه... گفت
 :به سمتم برگشت... عصباين

ي اين کار و کردم که هر وقت توي چشمات نگاه مي کردم قلبم   من اين کار و به خاطر تو نکردم. به حرمت اون روزهايي

ي که ثانيه به ثانيه ش و با روياي رسيدن به تو... به عشق تو مي  توي سينه م فرو مي ريخت.. به حرمت اون روزهايي

ام همون احساسي که فقط يه بار توي زند  گيم پيدا کردم ولي نه هيچکس باورش کرد... نه گذروندم... به احتر

هيچکس درکش کرد... من اين کار و به خاطر خودم کردم... تو شايد يادت رفته باشه که من چه حسي بهت داشتم... 

ي رو گذروندم... ولي من تا عمر دارم فراموش نمي کنم...نه اون احساسي رو  تو شايد يادت رفته باشه که چه روزهايي

ي رو يادم مي ره که با کارهاي فراموش مي 
 کنم که مي دونم پاک بود ولي تو به گندش کشيدي... نه اون حس حقارير

ي که من اجازه ي کشيدنش و بهت دادم ازم  خانواده ت و با نگاهاشون بهم دست داد... نمي خوام بابت اين نفس هايي

... تو فقط جلوي نيش زبونت و بگتر که بدجوري باعث مي شه ي
 ...آدم به خونت تشنه بشه تشکر کتن

ون بره گفت  :در و باز کرد و قبل از اين که از اتاق بتر

ي 
 ...برو پيش رويا... کمکت مي کنه که حارصن بسر

 

 

======== 

 

ي کشيدم. تو دلم گفتم
ون رفت نفس راحتر ن که دانيال از اتاق بتر  :همتر
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ي زديم که اين قدر براش عقد
ن
ه شده باشه؟ ترانه داشت در گوش من ويز ويز ما اصال شب خواستگاري به اين آدم حرف

 ...مي کرد که پشه خوشگله! خودش برداشت بد کرده

ت  ي رسر
ون اومدم که چشمم به رويا افتاد. اون روز يه هدبند رسمه اي زده بود و کاله سوي  ي از اتاق بارمان بتر

با ناراحتر

 :رسمه اي رنگش و رسش انداخته بود. با ديدن من گفت

 .ي کار هست که بايد انجام بديمبيا... يه رس 

ات کامل کامپيوتري توي اتاق بود.  ن ن کامپيوتر بزرگ و تجهتر ي سفيد، يه متر
وارد اتاقمون شدم. يه تخت مرتب با روتختر

 :رويا گفت

 .بايد تغيتر قيافه بدي

 :با تعجب پرسيدم

؟ ي  براي ج 

 :رويا نگاه عاقل اندر سفيهي بهم کرد و گفت

ي 
ي راست راست توي خيابون براي خودت بگردي؟تو يه مجرم فراري هستر

ي مي توين
 ... فکر مي کتن

 :با اين حرفش ناراحت شدم... اي کاش مي شد اين لکه ي سياه از سابقه ي من پاک بشه... گفتم

 پس رادمان چرا تغيتر قيافه نداد؟

 :رويا پشتش و بهم کرد و يه رسي وسيله روي تخت چيد و گفت

 .کنه... ماموريت رادمان توي يه کوچه ي خلوت بود... مال تو وسط اتوبانهماموريتتون با هم فرق مي  

 :پوزخندي زدم و گفتم

 مگه رسوندن رحيم اين حرفا رو داره؟

ي يه کاله گيس برام انداخت و گفت
 
 :رويا با کالفک

! بيا اينو رست کن ي
 .چه قدر حرف مي زين

ت کمکم مي کرد که کاله گيس رو رسم کنم. بعد از چند کاله گيس به صورت موهاي فر مشکي بود. رويا به ظاهر داش

 :دقيقه دستش و کنار زدم و گفتم

ه ي بهتر
 !تو کمک نکتن

ي ها رسش مي کرد و منم با نگاه کردن بهش ياد گرفته بودم 
ي خوشگل داشت که توي مهموين اي 

ترانه يه کاله گيس رسر

ر جمع کردم. کاله گيس و رس کردم و با چند تا سنجاق   چطور کاله گيس بذارم. موهامو توي کاله توري مخصوص پستتر

 مشکي هم بهم داد که بذارم... از اين يه مورد رس در نمي اوردم. اون قدر جلوي 
ن روي رسم محکمش کردم. رويا يه لتن

ن و بذارم. يه عينک هم روي چشمم گذاشتم  .آينه اشک ريختم تا آخر رس تونستم لتن

ي از پشت رسم شنيد  موقع صدايي
ن  :مدر همتر
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ه! چه زشت شدي
َ
 !ا

ي چشم از قيافه 
بارمان بود. دست به سينه زده بود و به چهارچوب در تکيه داده بود. اخماش توي هم بود. با نارضايتر

 :ي من گرفت. رويا گفت

 .هنوز قابل شناساييه

 :بارمان جلو اومد. عينک و از روي چشمم برداشت و گفت

ي  ي داره؟ تو مي خواي کار دانيال ي   عيب و نقص انجام بشه؟چه عيت 

ي داري به رويا کرد. رويا شونه باال انداخت و گفت
 :و نگاه معتن

ن  ي وسط اتوبان بيفته با دوربتر
ر
ه مشکلي به وجود بياد... بارمان! راستش و بگو! اگه اتفاف

فقط نمي خوام براي اين دختر

ي که ممکنه عکس اين د
ل رسعت اون حوالي رو بررسي مي کنند... مي دوين ه رو پيدا کنند و روش زوم کنند. کنتر ختر

ي بيفته؟ کدوم اتوبان مد نظرتونه؟
ر
 وسط اتوبان قراره چه اتفاف

 :بارمان پوزخندي زد و گفت

ي که داداشم و بردن به هم خورد... تو زير قولي که به من داده بودي 
ن رويا! قرار مدارهاي من و تو همون زماين ببتر

 ...زدي

 :گفترويا وسط حرف بارمان پريد و  

ي که اگه کاري براي برادرت مي کردم
! مي دوين ي

 ...بارمان تو ماجرا رو مي دوين

 :بارمان با عصبانيت داد زد

ن خواستم ي که کردم فقط ازت يه چتر  !من در عوض همه ي کارهايي

 :رويا دستش و روي بينيش گذاشت و گفت

 هيس! چته؟ مي خواي صدامون و بشنوند؟

 :اونو بست. بارمان رسش و نزديک گوشم اورد و گفتو با عصبانيت به سمت در رفت و 

وسط اتوبان که رسيديد رحيم ماموريتش و انجام مي ده. بالفاصله بعد از اين که ماموريت انجام شد تو از دستور رحيم 

ي کن... نه اون قدر که رست و به باد بدي
ي کن و يه کم دردرس درست کن... حواست باشه! رسکسر  !رسپيج 

 :با تعجب گفتم

؟ ي  ج 

 :رويا که حرف هاي بارمان و شنيده بود وحشت زده گفت

ن نيست... بحث جون  ؟ اينجا بحث لج و لجبازي با دانيال نيست... بحث انتقام گرفتر ي
 
ي مي گ بارمان! مي فهمي داري ج 

 ...ترالنه

 :من رسي    ع گفتم
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شند... اگه خيط بشه رئيس منو من توي اين يه مورد طرف دانيالم... اون پيش رئيس وساطت کرده و نذاشته منو بک

 .مي کشه

ن اورد و گفت  :بارمان صداش و پايتر

مي خواي جونت به خطر نيفته؟ اگه اين ماموريت و انجام بدي ماموريت دوم رو بهت مي دن. اين ماموريت ها 

... مي ب ي
ي که تا خرخره توي لجن فرو رفتر

وار به هم وصل ند. يه لحظه به خودت مي ياي و مي بيتن ي که هيچ راه زنجتر
يتن

ي ديگه هيچکس نمي تونه نجاتت بده
 .چاره اي نداري. اگه غرق بسر

 :با تعجب گفتم

؟ ي
ي هستر

ن
 تو باالخره کدوم طرف

 :بارمان پوزخندي زد و گفت

ي که تو رفتار تو و رادمان نمي بينم ن  .من فقط اهل با سياست پيش رفتنم... چتر

ي گفت
ر
 :رويا با بداخالف

 .ندبسه االن بهمون شک مي کن

 :من که کامال گيج شده بودم به رويا نگاه کردم. بارمان رسي به نشونه ي تاسف تکون داد و گفت

ي شد؟ تا پاي جون خودت وسط  ديدي گفتم فقط شعار مي دي! مگه تو نبودي که از جون ديگرون حرف مي زدي؟ ج 

 اومد بقيه رو فراموش کردي؟

 :من من کنان گفتم

 !خب... ام... نه خب

 :وي شونه م زد و با لبخندي که نشون مي داد توي دلش داره مسخره م مي کنه گفتبارمان ر 

ي 
 !نمي خواد جمعش کتن

ي کشيدم. 
ي آب بده. با دست بهم اشاره کرد که از اتاق خارج بشم. نفس عميفر

رويا در اتاق رو باز کرد تا رس و گوسر

بان قلبم داشت باال مي رفت. به سمت در رفتم. يه دفعه بارمان  بازوم و گرفت و منو به سمت خودش کشيد. قبل رصن

 :از اين که عکس العمل تندي نشون بدم در گوشم گفت

ي که نزديک شهرک آپاداناست روي رسعت مجاز اتوبان 
ي حواست باشه که دوربيتن

ي از اتوبان کرج خارج مي سر
وقتر

 ...داخل شهر تنظيم شده

ي 
ي دار بهم کرد. فرصتر

سم منظورش چيه... رويا دستم و گرفت و  با تعجب نگاهش کردم. نگاهي معتن پيدا نکردم که بت 

 .وارد سالن شديم

 :دانيال نگاهي به صورتم کرد و گفت
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ي الزم داريم... در ضمن! يه مانتوي ساده ي مشکي بپوش و  نچ! هنوز قابل شناساييه... يه ماسک و يه عينک طت 

ي 
ي موهاتو مثل هميشه تو بذار. مي خوام ظاهر موجهي داشته باسر

 
ن آدم رانندگ ي هم عتر

... قبل از اين که رحيم رو برسوين

ن و براي مراقبت ازت گذاشتم. رحيم هم چهار چشمي مراقبته  .کن. هيچ حرکت مشکوگي انجام نده. چند تا ماشتر

نگاهي به رحيم کردم. خيلي خونشد به نظر مي رسيد... درست به خونشدي همون موقعي که داشت کباب ها رو به 

 .کشيدسيخ مي  

م و گفتم  :نتونستم جلوي زبونم و بگتر

يش موجه ِا اون وقت من بايد اين قدر عوض بشم؟  اين يارو با قد دو متر

 :دانيال با بدجنسي نيشخندي زد و گفت

ن شاهد آدم نکشته  !اين يارو مثل تو جلوي دوجتر

ي رسم
ي رو يادم انداخته بود... با ناراحتر ن ن انداختم قلبم توي سينه فرو ريخت... عجب چتر  .و پايتر

 شده بودم. ماسکي که روي بينيم بود اذيتم مي کرد. به عينک هم عادت نداشتم. با اين حال 
يه رب  ع بعد کامال حارصن

ي قرار بود کاري کنم که منجر به 
ن و زوم کردن افتادم... يعتن ي نبودم. ياد حرف رويا در مورد دوربتر ديگه قابل شناسايي

فته ي پليس بشه ؟ نمي دونستم بايد در اين مورد چه احساسي داشته باشم... به عنوان يه مجرم از تحقيقات پيشر

پليس فراري بودم و به عنوان يه آدم دزديده شده ميل زيادي براي رو به رو شدن با اونا داشتم... اين گروه منو محکوم 

 .به احساسات متضاد کرده بود

ي کردن... يه دفعه ياد حرف بارمان افتادم. قلبم توي سينه ف
ي که نزديک شهرک آپادانا بود... رسکسر

رو ريخت... دوربيتن

ن رد  ... تازه داشتم متوجه حرفاش مي شدم. اون ازم مي خواست که با رسعت غتر مجاز از جلوي دوربتر ن زياد پيش نرفتر

؟ ي ... براي ج   بشم؟... ولي

 :دانيال به رحيم گفت

ي 
ي کار کتن ي که بايد ج 

 !مي دوين

 :و خشنش گفترحيم با صداي کلفت 

 !بله آقا

 :دانيال بازوم و گرفت و همون طور که منو به سمت در ويال مي کشوند گفت

ي من 
. اگه اين کار و خراب بکتن ي

ي که بهت زدم و پيش خودت دوره کن... کاري نکن که بعدا پشيمون بسر همه ي حرفايي

! فهميدي؟ ي
 خراب نمي شم... تو خراب مي سر

 :نو به سمت خودش چرخوند. آهسته گفتبعد اون يکي بازوم و گرفت و م

... سايه با  ي
... نمي خواستم درگتر اين ماجرا بسر ي

من دوست داشتم که تو االن توي خونه و پيش خانواده ت باسر

ي باهاش کنار بياي... من و تو 
ي و سعي کتن

ات و قبول کتن ي بايد تغيتر حماقتش تو رو وارد اين قضيه کرد ولي حاال که اينجايي

 نيستيم... ما با هم همکاريم. فهميدي؟ اينجا دشمن
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دشمن نيستيم؟ ياد حرفهاش در مورد عرب ها افتادم. دوست داشتم يه سيلي محکم توي صورتش بزنم... ولي اگه 

ي به حساب نمي اومد
 .حرفاش در مورد رئيس درست بود اين عکس العمل خيلي منطفر

يا گشتم. در عوض با بارمان چشم تو چشم شدم. دست راستش دانيال در ويال رو باز کرد. برگشتم و با چشم دنبال رو 

ن انداخت و روي رون پاش با انگشت عدد صد و بيست رو نوشت  ...و پايتر

به چشم هاش نگاه کردم... يه لحظه همون بارمان قديمي رو ديدم... با همون شيطنت هميشگيش بهم چشمک زد... 

ي اختيار آدم و ب ي داشت که ي 
ر
ي ارتباط با عدد صد و چشم هاي آبيش برف ي که ي 

راي شيطنت وسوسه مي کرد... شيطنتر

 ...بيست نبود

======== 

 

****** 

ي به کرج رسيديم از ون سياه پياده شديم. رحيم سوئيچ يه مزدا 
ن بابام هم مزدا  3وقتر بود.  3ي سفيد و بهم داد. ماشتر

ن باهاش راحت بودم. سوار شديم و طبق دستور رحيم به سمت اتوبان کرج رفتيم. بعد از دو دقيقه رحيم  براي همتر

 :گفت

ي تو با کسي عوض نشدي؟
 مطمئتن

 :آب دهنم و قورت دادم و گفتم

 چطور؟

ي کنم. به فرمون چنگ زده بودم و دستام به لرزه در 
 
ي رانندگ نيازي به جواب اون نبود. نمي تونستم درست و حساي 

ي که کشته بودم جلوي چشمم جون مي گرفت. بغض اومده بود. هر بار که فرمون و يه کم تکون مي دادم 
صورت زين

ن  ي کردن نداشتم. ديگه صداي موتور ماشتر
 
کرده بودم و اشک توي چشمام جمع شده بود. ديگه عالقه اي به رانندگ

ن و محکم تر توي دستم گرفتم تا لرزش دستم کمتر بشه.  بهم آرامش نمي داد. لبم و به دندون گرفتم. فرمون ماشتر

ن ظاهر بشهمرتب دچ ي با چادر سياه جلوي ماشتر
ن
 .ار توهم مي شد و فکر مي کردم هر لحظه ممکنه زي

ي عادت مي کردم. گاز دادن و پيچوندن فرمون و دست ضمتر ناخودآگاهم 
 
توي اتوبان بوديم... کم کم داشتم به رانندگ

ده بودم و سعي مي کردم با خودآگاهم فقط به حرف هاي بارمان فکر کنم... هن ي بايد اين ست  وز نفهميده بودم براي ج 

ن عکس مي گرفت؟ ن بايد از ماشتر ي مي کردم؟ چرا دوربتر
ي بايد رسکسر  کار رو بکنم. براي ج 

ي آمرانه گفت
 :رحيم خيلي آروم با موبايلش حرف مي زد. وسط مکالمه ش با لحتن

 .رسعتت و کم کن... داريم جلو مي زنيم

 :پرسيدم

؟ ي  از ج 

ي نمي ذاشت که روي مکالمه ي رحيم دقيق رحيم جوابم و نداد و به 
مکالمه ي تلفنيش ادامه داد. توهم هام برام فرصتر

ن هاي اطرافم کردم... مردهاي تنها... خانواده  ن اوردم. نگاهي به ماشتر بشم. وارد الين وسط شدم. رسعتم و يه کم پايتر
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ن برام گنگ هاي پر جمعيت... سه تا دختر دانشجو... ماکسيما... پرايد... اتوبوس رسر  کت واحد... چه قدر همه چتر

ي که اون زن رو کشتم از اين دنيا 
ن ها و آدم هاشون از يه دنياي ديگه بودند... انگار همون زماين بود... انگار اين ماشتر

 :طرد شدم. صداي بارمان توي گوشم پيچيد

 ...امروز روز مرگ شما توي اون دنيا بود

ي که متعلق به ا
ي که پشت اين ماسک و عينک قايم حق با اون بود. ترالين ين دنيا و خيابوناش بود مرده بود... دختر

ي که توش 
ي دور و بر همون خيابوين شده بود ترالن نبود... خيلي وقت بود که خودم و گم کردم... خودم و يه جايي

 ...تصادف کردم جا گذاشته بودم

ي که خانواده م... مدرسه م... دانشگاهم... ساخته بودند 
اون قدر ضعيف و تو خالي بود که با يه تلنگر از هم ترالين

 ...پاشيد

پلک زدم و با يه ديد ديگه به اتوبان نگاه کردم... اين آخرين فرصتم بود... يا بايد به توصيه ي بارمان گوش مي دادم و 

ي کشيدم. تو دلم گفتم
 :خودم و نجات مي دادم يا براي هميشه غرق مي شدم. نفس عميفر

 .من مي تونم

 ...!تصوير چشم هاي سياه زن از جلوي چشمام محو شد. هيجان داشتم ولي اضطراب نه

 :رحيم گفت

ن و گوشه ي اتوبان بکش و خيلي آروم برو  .ماشتر

 :گفتم

 چرا؟

ي گفت
ر
 :صدام قوي تر از چند لحظه ي پيش شده بود. رحيم با بداخالف

 !کاري که بهت گفتم و بکن

د... مي خواستم پيش خودم نقشه بکشم ولي مي دونستم که موفق نمي شم. يه کاري رو انجام دادم که بهم گفته بو 

ن پياده  ي رو به رو بشم. انتظار داشتم رحيم از ماشتر جاي کار ايراد داشت... اين که من نمي دونستم دقيقا قراره با ج 

ي رو به گوشش چسبونده ، 
ي ديدم که هنوز نشسته و بدون اين که حرف بزنه گوسر

ن بشه ولي وقتر فهميدم که ماجرا چتر

 !ديگه ايه. فقط يه راه داشتم... اونم اين بود که خوب عکس العمل نشون بدم... مثل هميشه

از توي آينه يه پرايد سفيد رنگ رو ديدم که با فاصله ازمون مي اومد. حدس مي زدم که مراقبمون باشه. ماسک و روي 

ه بود و اذيتم مي کرد. عينک رو يه کم باالتر دادم. خيلي با اين صورتم جا به جا کردم. کش ماسک روي بينيم رد انداخت

ن هاي اطرافم کردم. شش دونگ حواسم و جمع کرده بودم. حرف هاي  ظاهر مبدل ناراحت بودم. نگاهي به ماشتر

ي داشتم که به اين وسوسه تن بدم ... يه بارمان و مرتب تکرار مي کردم تا ملکه ي ذهنم بشه... نمي دونم چرا ميل عجيت 

ن برادرش روي  ن بار بعد از رفتر ي لحظه ي آخرش خوشم اومده بود... لبخندي که براي اولتر
ي از اون لبخند شيطاين جورايي

 .صورتش نشسته بود

 :باالخره رحيم گفت
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 .رسعتت و بيشتر کن

 :به الين وسط برگشتم. رحيم اشاره اي به پرشياي سفيد رو به رومون کرد و گفت

 .دنبالش برو

ن بينمون فاصله بندازهنگاهي ب ن کردم و توي ذهنم ثبتش کردم. بعد اجازه دادم که يه ماشتر  .ه پالک ماشتر

 :رحيم بهم هشدار داد

 .گمش نکن! فاصله ت و باهاش کم کن

 :به رسدي گفتم

 .کارم و بلدم... تو حواست به کار خودت باشه

ن زيا دي ازش نمي ديدم... فقط متوجه شدم که مردي با از اون فاصله توي نخ مردي که راننده ي پرشيا بود رفتم. چتر

يه  .موهاي خاکستر

ي کار  ش مي کرديم؟ ما با اين مرد ج  ارتباط اين مرد رو با کارمون درک نمي کردم... بايد تعقيبش مي کرديم؟ بايد غافل گتر

 داشتيم؟

 :رحيم آهسته گفت

ي بهت گفتم از سمت چپ پرشيا سبقت بگتر و کنارش حرکت کن... ب
ي بهت گفتم گاز بده و با آخرين وقتر

عد وقتر

 .رسعت برو

ون اورد. قلبم  من که گيج شده بودم فقط رس تکون دادم. از گوشه ي چشمم ديدم که رحيم آهسته اسلحه اي بتر

 :توي سينه فرو ريخت. رحيم اسلحه رو به سمت من گرفت و گفت

 !حاال

ن جلوييم سبقت گرفتم و وارد الين سوم شد ن از سمت چپ ماشتر م. ست  به ست  پرشيا روندم. رحيم شيشه رو پايتر

ن داده بود و  ي که شيشه رو پايتر
ي کار کنه. با وحشت به مرد مو خاکستر داد. دو زاريم افتاد. تازه فهميدم که مي خواد ج 

 :سيگار مي کشيد نگاه کردم. داد زدم

؟ ي
ي کار مي کتن  ج 

ي زدم. خون از شقي
ن کج شد و صداي شليک گلوله توي فضا پيچيد. جيعن قه ي مرد فواره زد. روي فرمون افتاد. ماشتر

ي رو کشيد تا به کاپوت پرشيا نخوره... ماشينش کج 
يه وانت از پشت بهش زد. سمندي که توي الين اول بود ترمز دستر

ن  ي ماشتر ن پشت رسيم خورد. صداي برخورد پياي  ن و از دست داد. عرض اتوبان و طي کرد و به ماشتر ل ماشتر
شد و کنتر

 .ا رو به هم شنيدم... اتوبان بسته شده

به خودم اومدم. پام رو گاز بود... داشتم پرواز مي کردم. قلبم چرا اين قدر محکم مي زد؟ دستام چرا رس شده بود؟ چرا 

 يادم رفته بود نفس بکشم؟
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ن ا ي اختيار از يه تاکسي سبقت گرفتم. صداي بوق چند تا ماشتر ي پشت رسم نبود. ي 
ز پشت رسم بلند ديگه هيچ ماشيتن

ن و پست رس گذاشتم. ديگه نمي تونستم از توي آينه صحنه ي تصادف و  ي چند تا ماشتر شد. با يه حرکت مارپيج 

ي مي کردم؟
 
 ببينم... الل شده بودم... تمام بدنم رس شده بود. چطوري داشتم هنوز رانندگ

ن به دستام پمپ شده بود... دستام گرم يه دفعه حرکت دست بارمان روي پاش و به خاطر اوردم... انگار تازه خو 

شد... چشمم به ساختمون هاي شهرک اکباتان افتاد... صد و بيست... نگاهي به عقربه ها کردم... يه کم بيشتر از صد 

تا بود... شايد صد و ده تا... پام و روي گاز گذاشتم. آب دهنم و قورت دادم. يه سبقت رسي    ع... عقربه ها... صد و 

ي کشيدم... رحيم دستش و به داشبورد گرفت و داد زد بيست تا...   :اليي

 .مواظب باش

 :سبقت از سمت راست... عقربه ها... صد و سي تا... تو دلم گفتم

... بيشتر   ...بيشتر

 :صداي بارمان توي گوشم پيچيد

ي کن... نه اون قدر که رست و به باد بدي
 ...رسکسر

 :رحيم داد زد

؟ رسعتت و بيار  ي
ن  چه غلطي مي کتن  .پايتر

 :به حرفش گوش ندادم... تو دلم گفتم

ي کجاست؟
ن لعنتر  پس اين دوربتر

 مي شد. رحيم بلندتر داد زد
ن ها بيشتر  :هر چه قدر که جلوتر مي رفتيم تعداد ماشتر

 .بهت مي گم کمش کن

ن دو تا تاکسي گذشتم. وارد الين رسعت شدم... صداي بارمان  206از يه  توي گوشم سبقت گرفتم. از فاصله ي کم بتر

 :بود

 .يه کم دردرس درست کن

 ....نگاهي به عقربه ها کردم... صد و چهل تا

بوق زدم... نور باال زدم... هيونداي رو به روم کنار کشيد... ازش جلو زدم... يه بار ديگه شيطنت چشم هاي بارمان و 

د و بيست تا رو مي کشيد... بيشتر به خاطر اوردم... عقربه ها... صد و شصت تا... دست بارمان و توي ذهنم عدد ص

 ...از صد و بيست بودم

 مي شد... ديگه نمي دونستم کجاي تهرانم... فقط داشتم گاز مي دادم. 
ن هاي جلوم هر لحظه بيشتر و بيشتر ماشتر

وي  ي بارمان جلوي چشمم اومد... صداي زخمي و جذابش نتر  گاز دادم... چشم هاي آي 
نذاشتم رسعتم کم شه... بيشتر

ون کشيد و گفتبي ي بهم داد... عقربه ها.... صد و هشتاد تا... رحيم اسلحه شو بتر
 :شتر

ي شليک مي کنم
 .اگه رسعتت و کم نکتن
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 :تو دلم گفتم

ن کجاست؟  پس اين دوربتر

ن از دستم خارج  ل ماشتر
ي زدم... دودي از داشبورد بلند شد... کنتر

يه دفعه صداي شليک گلوله رو شنيدم... جيعن

ن  ي  شد... ماشتر
به سمت راست متمايل شد. رحيم به سمت فرمون حمله کرد و اونو به سمت چپ کشيد. دو دستر

 :فرمون و گرفتم و چرخوندم. پام و بيشتر روي گاز فشار دادم... رحيم در گوشم داد زد

 ...نگهش دار تا تتر بعدي رو توي پات نزدم

ن موقع نور فلش مانندي توي فضا پيچيد... چشمم روي ع ي در همتر
قربه ها رس خورد... صد و چهل تا... نفس راحتر

ي سوناتا رد  ي متر
کشيدم. پام و از روي گاز برداشتم. رحيم و کنار زدم. فرمون و چرخوندم. از فاصله ي چند سانتر

ن صاف شد. عرق رسد روي پيشونيم نشسته بود. نفس نفس مي زدم... رحيم صاف نشست... داد زد  :شدم... ماشتر

 چه غلطي کردي؟

ي توي آينه افتاد... آهسته گفتم ي بگم که چشمم به نور قرمز و آي 
ن  :اومدم تته پته کنان يه چتر

 ...پليس دنبالمون بود

 :رحيم با تعجب داد زد

؟ ي  ج 

 :به خودم اومدم و داد زد

 .پليس دنبالمونه

 

========= 

 

 

ن در برم؟ رحيم به سمت پشت پامو روي گاز گذاشتم. صداي آژير پليس و مي شنيدم... آخه با مزدا چطور از  دست بتن

 :برگشت. رسي    ع با موبايلش شماره اي گرفت. داد زد

 اينا از کجا پيداشون شد؟ ...نبايد دستشون بهمون برسه... حاليته؟

نيازي به داد و فرياد اون نبود... من يه نفر و کشته بودم... توي قتل يه نفر ديگه هم همکاري کرده بودم... شايد 

 ...ال دلم نمي خواست گتر پليس بيفتم... ولي آخهترور... اص

ن طور سبقت مي گرفتم...   شد... پام روي گاز بود و همتر
رحيم چند کلمه پاي تلفن حرف زد. فاصله مون با پليس بيشتر

ي پيدا بشن... ولي بايد کجا مي رفتم؟
ن هاي بيشتر  بايد از اتوبان خارج مي شدم... هر لحظه ممکن بود ماشتر

 :دادم رسيد و گفت رحيم به
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 .برو سمت گيشا

 :با تعجب گفتم

 !اونجا االن خيلي شلوغه

ي کرد و گفت  :رحيم خنده اي عصت 

ي برو
ن
 مي گم اون طرف

ن ي... براي همتر ها مونده که ياد بگتر ن  .هنوز خيلي چتر

ن پليس و مي شنيدم. فاصله ش ازمون زياد بود. شايد نمي خ ي آب دهنم و قورت دادم... صداي آژير ماشتر واست تنهايي

ن هاي ديگه هم توي راه بودند ي ماشتر
 .بهمون نزديک بشه... اين يعتن

ن داد و گفت ي گفت. شيشه رو پايتر ن  :رحيم زيرلب چتر

 .اين طوري نمي شه... بکشونش يه جاي خلوت

ه که جيغ زدم ون بت   :خواست باال تنه ش و از پنجره بتر

! تحريکشون نکن ي
اندازي نکتن  .نه! يه وقت تتر

 :اد زدرحيم د

 .رست به کار خودت باشه

 :رسي    ع به سمت چپ پيچيدم. رحيم به طرفم پرت شد. داد زدم

ي 
 .به حرفم گوش کن... اينا ما رو نمي کشن... تو بدتر تحريکشون مي کتن

پامو رو گاز گذاشتم... ديگه به عقربه ها نگاه نمي کردم. صداي آژير پليس و مي شنيدم که هر لحظه بهمون نزديک تر 

ن اون کجامي  ن ما کجا و ماشتر ... ماشتر  ...شد. پامو روي گاز گذاشتم ولي

ي بود که ماشينم از شتاب و 
ي کنم... راه به نسبت شلوغ بود و اين به نفع متن

 
نمي تونستم توي يه مستر صاف رانندگ

ن ها گرفتار شده بوديم و مرتب مجبور بودم سبقت بگتر  ن ماشتر  که بتر
 ...مرسعت کم مي اورد... همون بهتر

ي از هيجان نبود... همه ش اضطراب بود... فاصله مون  صداي آژير توي مخم بود. قلبم توي دهنم بود... ديگه خت 

ن رسيده بود... توي دلم گفتم  :به سه تا ماشتر

ي گناهم... نذار دستشون بهم برسه ي من ي 
 ...خدايا... تو مي دوين

ن از پليس مي ترسيدم. صداي  آب دهنم و قورت دادم... انگار خودمم توي دلم خودم و  مقرص مي دونستم... براي همتر

 ...آژيرش عصبيم کرده بود

 انتظارمون و مي کشه. رحيم گفت
ن  :داشتيم به خيابون گيشا نزديک مي شديم. مي دونستم که يه ترافيک سنگتر

ن و ول کن و بدو سمت پاساژ نرص... من پشتتم.  .. يه قدم اشتباه برو وسط ماشينا... برو وسط ماشينا بعد ماشتر

 .برداري از پشت با تتر مي زنمت. زود باش
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ن ها گذشتم... به صداي آژير گوش دادم... به نظرم اومد تبديل به آژير دو تا  ن ماشتر ن اوردم... از بتر رسعتم و پايتر

 شده بود... به زودي مي شد سه تا... بعد چهار تا
ن  ...ماشتر

ن پياده شدم. با  تا رو به روي پاساژ رسيديم روي ترمز زدم.  ن هاي پشت رسم بلند شد. رسي    ع از ماشتر صداي بوق ماشتر

ن و به دنبالش صداي بلند ترمز به گوشم رسيد. رسعتم و  تمام رسعت به اون سمت خيابون دويدم. صداي بوق ماشتر

ي کش
يم گذشت. دوان دوان خودم و توي پاساژ انداختم. نفس راحتر ي متر

ن از چند سانتر  کردم و ماشتر
يدم. صداي بيشتر

ي کشيدم... برگشتم و 
آژير پليس بلندتر شد... داشتند بهمون مي رسيدند. يه دفعه يکي از پشت دستم و چسبيد. جيعن

 ...رحيم و ديدم. خيالم راحت شد

ي  ن خروج  دستم و کشيد و در حالي که با اون هيکل گنده ش به مردم تنه مي زد از راهروي تنگ پاساژ به سمت اولتر

ن پله ها بودند تنه زد و پرتشون   دويد. دستم و  ن رفتيم. به يه مشت پش نوجون که پايتر کشيد و رسي    ع از پله ها پايتر

ن سوار کرد و خودش کنارم نشست. قبل از اين  کرد. دوان دوان به سمت يه مورانوي مشکي دويديم. من و پشت ماشتر

ن بلند شد و با رسعت به راه افتا ي از سمت راستم شنيدمکه در بسته بشه صداي تيک آف ماشتر  :د... صدايي

 .کارت و خوب انجام دادي

يه دفعه با عصبانيت به سمت دانيال که سمت راستم نشسته بود برگشتم و با مشت توي سينه ش زدم. با تعجب 

 :گفت

ي شدي؟
 چرا وحسر

 :جيغ زدم

 .توي آشغال بهم نگفته بودي که بايد آدم بکشيم

 :ا دست صورتم و پوشوندم. صداي باديگارد نحس دانيال و شنيدم که گفتنفهميدم اشکام گي روي صورتم ريخت. ب

ي هم هست  !چه نازک نارنج 

ي کار کردم. دانيال دستش و روي شونه م  و خنديد. از شدت گريه نفسم باال نمي اومد... تازه داشتم مي فهميدم که ج 

 :گذاشت ولي با خشونت دستش و پس زدم و گفتم

ي 
 !دست بهم نزن عوصن

 :ل بهم هشدار داددانيا

 پرو نشو... از حدت هم خارج نشو... مي خواي بندازمت جلوي پليس ها؟

 :با عصبانيت گفتم

 و مي خوام
ن  .آره... اصال همتر

ي و ناراحت بودم که يادم رفته بود تا چند دقيقه ي پيش چطور داشتم از دستشون در مي رفتم. دانيال  اون قدر عصت 

 :پوزخندي زد و گفت

ال همون کاري رو مي کنيم که تو بخواي... فقط بهت پيشنهاد مي کنم بذاري من يه تلفن بزنم بعد اگه باشه... اص

ي پيدات مي کنيم
ي جلوي کالنتر

 .خواستر
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ي بود... شايد  ن موبايلش وصل بود... نمي دونم براي ج  ي استوانه اي فلزي به پايتر
ون اورد. يه سر موبايلش و از جيبش بتر

ي نشه... نمي دونستم به چه دردي مي خوره.  براي اين که روي صداش نويز بندازه ... شايد براي اين که تماسش ردياي 

 :شماره اي گرفت و بعد از وصل شدن ارتباط با خونشدي گفت

ي پيش بري... يه کم دور و برت و نگاه کن... دوست دارم 
ت... اين از رسوان... مي خوام بدونم تا کجا مي توين اون از دختر

ي که نفر بعدي کيهحدس بز
 ...ين

ي استوانه اي رو از انتهاي گوشيش کند. دستمالي از جيبش در اورد و 
لبخندي روي لبش نشست. تماس و قطع کرد. سر

ون انداخت ي و از پنجره بتر
ن داد و گوسر ن کرد... پنجره رو پايتر ي رو باهاش تمتر

 ...گوسر

 :دانيال رو بهم کرد و با پوزخندي گفت

ي؟چيه؟ هنوزم دوست دا  ري برسونمت کالنتر

نفسم توي سينه حبس شده بود... جدا طرف رسوان بود؟ ماتم برده بود... الل شده بودم... دوست داشتم چشمام و 

 .روي هم بذارم و ببينم که همه ش خوابه... رسم گيج مي رفت

 :رحيم آهسته گفت

ي نکرديد که خودتون اومديد
 .آقا کار درستر

 :ال گفترسم و با دستام گرفتم. داني

ي کار کرديد؟ ن و ج  ين راه نجاتتون فعال ماييم... ماشتر
 دنبال شما نبودم ولي خب... ديدم که بهتر

ن انداخت و گفت  :رحيم رسش و پايتر

 ...مجبور شديم ولش کنيم

ي کرد و گفت  :دانيال نوچ نوج 

 ...اصال خوب نيست... اگه اثر انگشت روي فرمون و چک کنند

 :رحيم گفت

المه اثر انگشت مونده... ديده بوديد که چند هزارتا رفته بود... احتمال اين که بتونند اثر انگشت و روي فرمون يه ع

ن عکس گرفت ن نزديک آپادانا از ماشتر ن ديگه م هست... دوربتر  .پيدا کنند کمه... آقا... يه چتر

 :دانيال داد زد

؟ ي  ج 

 :از جا پريدم. دانيال بازوم و گرفت و داد زد

 ؟تو چه غلطي کردي

 :تته پته کنان گفتم

ه... پليس دنبالمون بود ن  .من... خب... چتر
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 :آب دهنم و قورت دادم و به خودم گفتم

سي 
 ...اين همون دانياله... اصال نبايد ازش بتر

ي رفتم و گفتم
 
 :اخم کردم. توي جلد همون ترالن هميشک

 .بوديم پليس دنبالمون بود... اگه گاز نمي دادم االن جفتمون گوشه ي بازداشتگاه

 :تو دلم گفتم

الهي اين بارمان روز خوش نبينه... اگه پليس نمي رسيد بايد چه بهونه اي مي اوردم؟ تا من باشم با حرف هاي اين پشه 

 .ي شيطون صفت وسوسه نشم

 :دانيال با دست پيشونيش و گرفت و گفت

 .بشه واي... چرا نمي شه يه ماموريت... فقط يه ماموريت بدون خراب کاري انجام

اض کردم  :اعتر

 ...من که کارم و درست انجام دادم

 :رحيم گفت

 ...آقا مهم اينه که ماموريت انجام شد

 :دانيال رس تکون داد و گفت

ن که وسط خيابون ول شد... اينم از  مهم اين نيست که انجام شد... مهم اينه که چطور انجام شد... اون از ماشتر

ه تغيتر قيافه داده بود عکسي که ازتون گرفته شد... خوب شد 
 ...اين دختر

ن يه جاي خلوت متوقف شد. ون سياه منتظرمون بود. از اين که قرار بود از رسر دانيال خالص بشم خوشحال  ماشتر

ي گشتم که به خاطر  ن بودم... سوار ون شدم و چشمام و تا رسيدن به مقصد بستم... توي وجود خودم دنبال چتر

ي پيدا نکردم... بغضم توي گلوم شکست همکاري توي قتل رسوان تسکينم ن  ...بده... چتر

 

 

========= 

 

****** 

 :بارمان سيگاري آتيش زد و گفت

 صد و چهل تا؟

 :رس تکون دادم و گفتم
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ن حدودا باشه  ...فکر کنم همتر

ي کرد و پکي به سيگارش زد. آهسته گفت
 :بارمان مکت 

ن   گتر مي افتر
ن به خاطر اين که فکر مي کنند هنوز توي محدوده ي خارج  خيلي خوب نيست... خيلي ها دم اون دوربتر

... صد و چهل هم بدک نيست... ولي اگه  ي
ن مشکوک نبود که با صد و بيست تا از جلوش رد بسر شهرند. براي همتر

 مي شد
 بود خيلي بهتر

 .بيشتر

 :چشم غره اي بهش رفتم و گفتم

 همه ي اينا رو بايد از حرکت دست تو مي فهميدم؟

ي متوجه شدم که دوست ندارم ناراحتيش و ببينم. با  خنديد... 
ي اختيار لبخند زدم... در کمال شگفتر با ديدن خنده ش ي 

وجود همه ي رفتارهاي آزاردهنده اي که داشت ، شيطنت هاش آدم و از حال و هواي بدي که توي اون فضا وجود 

. دوست نداشتم تنها باشم... دوست نداشتم داشت در مي اورد... خيلي احتياج داشتم کنار بارمان قديمي باشم.. 

 .صحنه ي مرگ رسوان و يه بار ديگه پيش خودم دوره کنم

ن رادمان بود. بارمان پرسيد ن خنده ي بارمان بعد از رفتر  :اين اولتر

ن و ول کرديد؟ ن خورده بود؟ ماشتر ي يه تتر توي داشبور ماشتر
 گفتر

 :با رس جواب مثبت دادم. بارمان لبخند زد و گفت

 ...لي خوبهخي

 :من که يه کم گيج شده بودم گفتم

 من نمي فهمم اين کارها براي چيه؟

 :بارمان پکي به سيگارش زد و گفت

... اين گروه زندگيمو سياه کرد... االنم بدشون نمي ياد مثل يه آشغال منو کنار بندازند...  ي
ي منو نمي دوين

 
تو داستان زندگ

ي خوش فکر  ولي خب... هنوزم منو به خاطر طرز تفکرم
ي که نمي دونند اينه که آدم وقتر ن و نقشه هام مي خوان... چتر

 ...باشه توي همه ي زمينه ها خوش فکره

ي داري بهم کرد. با تعجب گفتم
 :و نگاه معتن

ي براشون نقشه داري؟
 يعتن

ي کشيدم. نور امي
د به دلم بارمان با همون شيطنت هميشگيش چشمکي بهم زد. آرامش خاصي پيدا کردم... نفس راحتر

 ...تابيد

ي پرسيدم
... چند ثانيه بعد با نگراين  :ولي

ي منو نمي کشند؟
 تو مطمئتن

 :بارمان گفت
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ن تو پاک کردن صورت مسئله ست... آسون ترين ولي احمقانه ترين کاريه که مي شه کرد... اگه بکشنت تحقيقات  کشتر

و ترديد هاي پليس مهر تاييد بخوره... اونا هنوز  پليس ادامه پيدا مي کنه... احتمال خيلي زيادي وجود داره که به شک

 تو بدترين رديه که مي تونند از خودشون بذارند... 
ن . کشتر ي

هيچ مدرگي ندارند که اين گروه وجود داره و تو هم عضوسر

ي مثل خودشون... کاري که 
ي و بسر

در عوض توي نگه داشتنت خيلي حسن وجود داره. اوال اگه خيلي سقوط کتن

ن باش  ش که مطمت  سعي مي کنند باهات بکنند... احتمال زيادي وجود داره که بابات کنار بکشه و براي حفظ جون دختر

اين دفعه از طرف پليس و قانون تهديد مي شه، سکوت کنه و همه ي تحقيقاتش و کنار بذاره... اين طوري يکي از 

ي نيس
ي ارزسر  ي 

ن ت! دختر يه قاضيه کار کشتيه اي... در دشمن هاشون و ساکت کردند... از طرف ديگه! جون تو چتر

ايط و به نفع خودشون تغيتر بدن... تو  ي مي تونند رسر ي با گروگان گتر
ي با تهديد جون تو و حتر

ايط بحراين نتيجه توي رسر

ن تو چه نفعي مي تونه  ... حاال تو بهم بگو! کشتر ي
ي رو داشته باسر

ايط بحراين ي براشون حکم يه برگ برنده توي رسر
مي توين

ي که روي اين پرونده  براشون داشته باشه؟ جز اينه که پليس و مشکوک مي کنه و شک و ترديدهاي بابات و مامورهايي

! خيلي طبيعيه که بابات بعد از رو به رو شدن با اين مسئله توي کارش مصمم تر  ي
ن
ه... از طرف کار مي کنند شدت مي گتر

يه که خيلي وقت ها شاهدش بوديم
ن  ...بشه. اين چتر

 :م به حرفاش گرم شد... رويا در زد و وارد شد. آهسته گفتيه کم دل

 .دانيال اومده

ي کردم و از جام بلند شدم. بارمان گفت
ن
ي گفت. پوف ايي

 :بارمان زيرلب نارسن

 !حتما مي خواد ترالن و ببينه

 :رو به من کرد و گفت

 اين چرا اين قدر دور و بر تو مي گرده؟

ي که از بارمان داشتم مي دونستم که اين موضوع دوست نداشتم بهش بگم که دانيال قبال خ
واستگارم بوده. با شناختر

ي نگفتم ن ن چتر ي بکنم. براي همتر
 .رو توي رس دانيال مي کوبه. دوست نداشتم براي اين آدم کينه اي دوباره عقده تراسر

 :شالم و روي رسم مرتب کردم. دانيال با ديدن من پوزخندي زد و گفت

ي  هنوزم اين لچک و از رست
ها پايبند بوده باسر ن  .برنمي داري؟ يادم نمي ياد که خيلي به اين چتر

ي مي کردم. به رسدي گفتم
ي بيشتر

 :راست مي گفت... نبودم ولي اين طوري جلوي اون مردهاي غريبه احساس راحتر

 .کارت و بگو

ل بدون اين که نگاهش کنه با راضيه همون طور که خرامان جلو مي اومد از اتاق کار يه صندلي براي دانيال اورد. دانيا

 :دست بهش اشاره کرد که سالن و ترک کنه. نشست. بعد لبخندي بهم زد و گفت

ک چيه؟ من... تو ... رادمان... راضيه  ...نظرت راجع به يه ماموريت مشتر

 :ابرو باال انداختم و گفتم

 رادمان؟

 :دانيال خنديد و گفت
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ن باش من نمي کشمش... حيف صورت به اون خوشگليه که به اين زودي ها زير خاک بره. فعال کارش  اوه... مطمت 

 ...دارم

ي فعال ي که گفته بود و مي دونستم. پوزخندي زدم و آهسته گفتم
 :خيلي خوب معتن

؟ ي
ي مردم و سياه کتن

 
ن بود؟ براي اين که با علمت زندگ  همه ي خرخونيات توي دانشگاه براي همتر

 :دانيال هم در جوابم پوزخند زد و گفت

ي و بردي ور دل مامانت و خونه 
ن علمي که ازش حرف مي زين ي کار کردي؟ آمارتو دارم... مي دونم همتر تو با علمت ج 

 شدي. خوشم مي ياد... خوب شعار مي دي
ن  ...نشتر

ي نگفتم... دانيال کت قهوه اي رنگش و مرتب کرد و گفت ن  :چتر

... هرکسي روحيا ن ن ترالن! هرکسي رو براي يه کاري ساختر ت خاص خودش و داره... مثال تو رو اصال براي خون و ببتر

ي بهت کنم و به جاي اين که 
... تو به درد اين کارها نمي خوري... منم مي خوام يه لطفن ن خون ريزي و خشونت نساختر

دنبال کارهاي آزاردهنده بفرستمت، با خودم همراهت کنم که هم حواسم بهت باشه و هم يه رسي کار سطح باالتر و 

 تر انجام بدي... نظرت چيه؟ لطيف

 :با عصبانيت گفتم

 از گي تا حاال تحمل کردن تو شده لطف؟

ي شد و صداش و باال برد
 :دانيال عصباين

ي مي کنم... لياقت تو همون خورده کاري هاست. ترجيح مي دي با من بياي  باالخره خودم يه روز اون زبونت و قيج 

ي ؟
ي يا راننده ي شخضي رحيم باسر

 مهموين

اف کنم. دانيال از جاش بلند خب  مسلما بودن با اونو ترجيح مي دادم ولي لزومي نمي ديدم که جلوش به اين قضيه اعتر

 :شد و گفت

 ...اعصابم و بهم مي ريزي

 :يه قدم به سمتم برداشت و گفت

... اگه ي
ي الزم داره... براي مقدمه چينيش هم تو بايد کنارم باسر

يه بار... فقط يه  اين ماموريت يه خورده مقدمه چيتن

ي چطور 
م. حيف که رادمان و اين چند روز نديدي که ببيتن ي کردنت باشم همه ي حمايتم و ازت مي گتر بار شاهد رسپيج 

 !حساب کار دستش اومده

 :قلبم توي سينه فرو ريخت... پشه ي بدبخت... دانيال به طرف در رفت و گفت

 .براي پس فردا آماده شو

م برگردونه بهش پشت کردم و از پله ها باال رفتم. صداي بهم کوبيده شدن در و شنيدم. باالي قبل از اين که روشو از 

پله بارمان و ديدم که به ديوار تکيه داده بود و دست به سينه زده بود. همون لبخند پر از شيطنتش هم روي لبش 

ي بهم کرد... دوباره چشماش شيطون شده بود... دوباره مي خو  است با چشماش من و به چه کاري بود. نگاه عجيت 

 وسوسه کنه؟
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 :دست پيش گرفتم و گفتم

 !اصال فکرش و نکن که اين کار و براي دانيال بکنم

ي کرد و گفت  :رس تکون داد. نچ نج 

ي 
ي دست اين آدما رو رو کتن

ي و نه مي توين
... نه نجات پيدا مي کتن ي

! اين جور پيش بري نه آزاد مي سر ي
ي سياستر  ...ي 

يوار برداشت. به سمتم اومد... بازوهام و گرفت و صورتش و نزديک کرد. چشماش دوباره يه برق تکيه ش و از د

ي زد و گفت ن ي پيدا کرده بود. لبخند شيطنت آمتر  :عجيت 

به  ي موقعيت مناسب براي رصن
ي جاي مانور دادن نداري سکوت کن... وقتر

يه کم مثل من شيطون صفت باش... وقتر

به اي بزن که زدن نداري اطاعت کن... بعد ت ي که هيچ کس انتظارش و نداره رصن
وي يه فرصت مناسب... درست زماين

 ...ديگه طرف مقابلت نتونه بلند شه

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

 جريان همون عدد صد و بيسته که بايد يه عدد و کلي پيش خودم تجزيه تحليل مي کردم؟

 :دستش و صميمانه به صورتم کشيد... خنديد و گفت

س  .! استاد اينجا وايستاده تا مسئله رو برات حل کنهنتر

و خدا مي دونست که چه قدر به اين استاد شيطون صفت... با اون لبخند وسوسه کننده... با اون چشم هاي براق پر 

 ...از شيطنت... احتياج داشتم... خدا مي دونست چه قدر ازش خوشم مي ياد

 

======== 

 

****** 

ي هميشه گروه ما رو ترک کرد. رويا مي گفت به يه گروه با درجه ي باالتر منتقلش مي کنند. تازه رحيم ترفيع گرفت و برا

ي 
ي تنبيه مي سر

ي رو خراب کتن
ي و اگه ماموريتر ي رو درست انجام بدي ترفيع مي گتر

 .متوجه شدم که اينجا اگه ماموريتر

 از بقيه ي بچه هاي گروه خوشم مي اومد. اگه دم به دق
يقه با کامپيوتر ور نمي رفت و با جون و دل با اين از رويا بيشتر

 .خالف کارها همکاري نمي کرد مي گفتم که دختر خوبيه

از راضيه بدم مي اومد... آويزون همه ي پشها بود. يه پش ديگه م به اسم کاوه باهامون همکاري مي کرد که استاد 

ي بو 
ي و ساکتر

د. خوشبختانه زياد باهاش رو به رو نشده بودم و شايد دزدي کردن و قفل باز کردن بود. خيلي پش خنت 

ي يه بار هم باهاش حرف نزده بودم
 .عجيب باشه که بگم حتر

ي که توي خودم کشف کرده  ي توي وجودش آدم و به سمتش جذب مي کرد. يه حس عجيت  ن و بارمان... انگار يه چتر

رمان بدم اومده بود. بچه نبودم... مي دونستم بودم اين بود که جديدا از صميميت و جيک تو جيک بودن رويا و با

ي اين حس چيه... فقط سعي داشتم انکارش کنم و مدام به خودم يادآوري کنم که اون يه معتاده... خالف کاره... 
معتن
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ي به نظر نرسه ولي اون قدرها هم که به نظر مي رسيد بد نبود! به  ولي بعد... يادم مي اومد که شايد خيلي آدم خوي 

 :ا که مي رسيدم تو دلم مي گفتماينج

؟ ي ي ج 
 خب اين حرف يعتن

ي اختيار هر وقت که صورت بارمان و شيطون مي ديدم لبخند مي زدم... ولي مرتب سعي مي  ديگه دستم خودم نبود... ي 

کردم به خودم يادآوري کنم که تمام وجود اين آدم مثل يه وسوسه مي مونه... دوست نداشتم بهش نزديک بشم... 

 ...مي خواستم از حرف ها و توصيه هاش استفاده کنمفقط 

ي ذهنم درگتر صحنه ي تتر 
ن
ي موقع نداشتم. به اندازه کاف ي براي تجزيه تحليل اين احساس مسخره ي ي 

ولي فرصتر

ي براي 
ي بابت کند بودن و دير عکس العمل نشون دادن خودم درگتر بودم... فرصتر

ن
خوردن رسوان بود... به اندازه ي کاف

ساس جديد نداشتم... تمام وجودم از عذاب وجدان پر شده بود... مرتب به خودم مي گفتم رسوان بچه داره؟ يه اح

 .زن داره؟ االن اونا چه حالي دارند؟ آخه اين چه غلطي بود که کردم؟ و زير گريه مي زدم

ن ديگه هم نگران بودند... رادمان! هر ساع ي که مي گذشت براش نگران عالوه بر اين همه ي اعضاي گروه براي يه چتر
تر

ي که بود خيلي خوشايند به نظر نمي رسيد... مرتب  ي دارند رسش مي يارن... هرج  تر مي شديم... نمي دونستيم چه باليي

اف مي کردم که توي دلم تحسينش  خودم و رسزنش مي کردم که نبايد اون خودکار رو بهش مي رسوندم... ولي بايد اعتر

ايط اين ماموريت ها بودم و تنها کاري که تونستم بکنم اين بود که فرار کنم ولي اون نقشه  مي کردم. خودم توي رسر

ي نقشه ش و با موفقيت اجرا کرد... دلم براش شور مي زد... نگران بودم... شايدم دلتنگ... دلتنگ براي يه 
کشيد و حتر

 ...دوست

ي که موهاي مشکي فرفري داشت وارد اتاقم شد. رويا توي اتاق  
ي شده دختر کار بود و اون قدر رسش شلوغ بود که عصت 

بود و هيچکس جرئت نداشت بهش نزديک بشه. دختر مو فرفري که فهميده بودم اسمش هدا ست، با دست پر و کلي 

 .لباس اومده بود

ي با يه تاپ سفيد که کمربند خيلي شيکي داشت دستم داد. با عصبانيت گفتم
 :هدا يه دامن نباير

 .نيستم اين شکلي لباس بپوشممن هيچ وقت حارصن 

درسته که جلوي نامحرم رورسي رس نمي کردم ولي هيچ وقت هم تاپ و دامن... اونم دامن کوتاه!... نمي پوشيدم. 

ي که با اون مردها هم خونه شده بودم جرئت نکرده بودم که شال و از رسم در بيارم
 .البته از وقتر

ي گفت
ر
 :هدا با بداخالف

ن امل ه  .ا برينمي شه که عتر

 :با صداي بلندي گفتم

ي تر باشه شيک تره... آره؟
ي لباس لختر  آهان! اون وقت هرج 

ي مشکي نشونم داد و گفت
 :هدا يه دامن سفيد با يه تاپ پشت گردين

 .حداقل اين و بپوش

 :داد زدم
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 .اين که از اونم بدتره

 :يه دفعه هدا از کوره در رفت و داد زد

ي بدم به تو!  ه ي بد سليقه ي ديوونه! نمي دونم دانيال چه ارصاري داره که با تو بره من ديگه نمي دونم ج  دختر

ي 
 .مهموين

 پر ناز و عشوه اي که با رادمان هر و کر مي کرد نبود. صداي داد و بيدادمون کل ويال رو برداشته 
ي از اون دختر ديگه خت 

وع به شکايت کردن بود. هدا که از دست من به ستوه اومده بود، با موبايلش شماره ي دانيا ل و گرفت و بالفاصله رسر

 :کرد

ه ي امل عقب افتاده رو از کجا گتر اوردي؟ _  اين دختر

ي لباس بهش نشون مي دم نه مي ياره _  .هرج 

ي  _
 .ولش کنم با مانتو رورسي مي ياد وسط مهموين

ي بند نيست _  .آخه من که دستم به جايي

! بيا با خودش حرف بزن _ ي
 .گوسر

ي ميلي موبا ي دانيال و شنيدمبا ي 
 :يل و از دستش گرفتم. بالفاصله صداي عصباين

 چرا به حرف هدا گوش نمي دي؟

ي گفتم
 :با ناراحتر

 .من از اين لباس نمي پوشم

ي وقت ها براي رسيدن به هدفهاش بايد نقش بازي کنه... 
دانيال_ ما با هم حرف زده بوديم ترالن... مگه نه؟ آدم بعضن

ي رو ب  .ازي کن که از اين لباسا مي پوشهتوام امشب نقش دختر

 .آخه... من نمي تونم _

 :دانيال با عصبانيت داد زد

ي که اگه به دردمون نخوري مجبور مي شيم حذفت کنيم
؟ تو منو مسخره کردي؟ ترالن مي دوين ي

ي که نمي توين ي ج 
 .يعتن

 :منم صدامو بلند کردم و گفتم

 اين چه ربطي به لباس پوشيدن داره؟

ن قدمه. متوجه دانيال_ بايد ب ي مثل خودشون و بازي کنيم. لباس مناسب اولتر ريم فيلم بازي کنيم. بايد نقش آدم هايي

ي يا باز لج کردي؟
 مي سر

 :با سماجت گفتم

م کردي.  ي هم رس اين قضيه تحقتر
ن
من از اين لباسا نمي پوشم. فهميدي؟ من قرار بود که راننده باشم. به اندازه ي کاف

ي حق نداري روي من به عن
 .وان عروسک خيمه شب بازي حساب باز کتن
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 :دانيال حرف آخرش و زد

ي که رادمان و فرستادم...  من تا يه ساعت ديگه اونجام. اگه لباس پوشيده بودي که هيچ! اگه نه مي فرستمت اونجايي

 شتر فهم شد؟

ا با دستاي خودم تماس و قطع کرد. بغض کرده بودم ولي از شدت عصبانيت! دوست داشتم دانيال دم دستم بود ت

ي که جلوش وايستاده بودم و از عصبانيت مي لرزيدم زد و گفت
وزمندانه به متن  :خفه ش کنم. هدي لبخندي پتر

ي کرد؟ ي شد؟ زبونت و قيج   ج 

ن موقع بارمان وارد اتاق شد  .در همتر

 

====== 

 

 

اهمون مي کرد. خودش و روي تخت از قيافه ش معلوم بود که تازه از خواب بلند شده. ژوليده بود و با اخم و تخم نگ

 :رويا انداخت و گفت

 چه خت  شده؟ اين رس و صداها براي چيه؟

 :صداش گرفته بود. هدا دست به سينه زد و گفت

 .نمي خواد لباسي که بهش دادم و بپوشه

ي رو نشون بارمان داد. بارمان صداش و صاف کرد و گفت
 :و دامن نباير

 .ادبندازش کنار. از رنگش خوشم نمي ي

ن  ي لباس ها رو بهم ريخت. يه شلوار جتر
 
ي حوصلک وزمندانه مي زدم. بارمان با ي  حاال من بودم که داشتم به هدا لبخند پتر

مشکي چسبون با سمتم انداخت. هدا اخم کرد. بارمان دوباره لباس ها رو بهم ريخت. يه تاپ مشکي که لبه هاي 

ا سگک دايره اي شکل داشت دستم داد... اين دفعه اخم هاي من جلويش بلندتر از لبه هاي پشتيش بود و کمربندي ب

ي که روش گل و برگ هاي کوچيکي بافته شده بود به سمتم گرفت و گفت ي خاکستر
 :توي هم رفت. بعد يه شال بافتتن

 مشکلت با اين حل مي شه؟

ي از بازوهام و بپوشونه. باالخ
ره بارمان تونست کاري بکنه که مي تونستم شال و يه جوري بندازم که جلوي يقه و قسمتر

 :با انتخابش هم دهن من و ببنده هم دهن هدا رو! هدي کوتاه گفت

 .تنت کن و دوباره بيا

وارد انباري خالي شدم که به خاطر نبودن وسيله خيلي رسد بود. رسي    ع لباس رو پوشيدم و به اتاق رويا برگشتم. هدا 

هم توي اتاق نبود. هدا با وسواس خاصي لباسم و بررسي کرد و يه جفت مشغول آماده کردن لوازم آرايش بود و بارمان 

ي ديگه هم رس آرايش صورتم داشتيم. اگه  ي برام کنار گذاشت. موهامو فقط اتو زد. يه درگتر بوت پاشنه بلند خاکستر
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ن  اه گفتر من آماده شدم و  جلوشو نمي گرفتم صد قلم صورتم و آرايش مي کرد. خالصه بعد از کلي دعوا کردن و بد و بتر

 .هدي هم که رسدرد گرفته بود رسي    ع وسايلش و جمع کرد و رفت

با آينه ي رويا به صورتم نگاه کردم. با دست يه کم سايه ي دودي پشت چشمم و پاک کردم... چشمام با اون سايه و 

يدن اون همه تغيتر ذوق خط چشم و ريمل جلوه ي ديگه اي پيدا کرده بود... شايد هر دختر ديگه اي جاي من بود با د

ي و مفهومش و برام از دست داده بود
ها معتن ن ي گتر افتاده بودم که اين چتر  .مي کرد ولي جايي

ي يه عمليات بود يا دانيال قصد ديگه اي داشت؟ ... همون روز 
به دلم بد اومده بود... همه ي اينا براي مقدمه چيتن

ي نمونده
ر
ي باف ن  ديگه اي رو نشون مي داد... اول بهم گفته بود که از احساسش چتر

ن ... حرفاش و کارهاش چتر ... ولي

بان قلبم باال رفت... دستام و مشت کردم... نکنه برام نقشه اي داشته باشه؟  رصن

ي چشم از آينه برداري؟ _
 چيه؟ اين قدر خوشت اومده که نمي توين

 :رسم و چرخوندم. بارمان به چهارچوب در تکيه داده بود. گفتم

 دراز شدي؟باز تو زبون 

 .يکي از همون لبخندهاي شيطونش و زد. آهسته تکيه ش و از چهارچوب برداشت... در و بست و به سمتم اومد

ن نشست. آينه رو روي تخت انداختم و گفتم  :درست رو به روم... روي زمتر

 .اصال دوست ندارم اينجا برم

 :بارمان دستش و دور زانوهاش حلقه کرد و گفت

 ...چرا... مي ري

 :هي کشيدم و گفتمآ

 .آخه... من دوست ندارم زياد دور و بر دانيال باشم

 :پرسيد

ي که واقعا دوست پشت بوده
 
ي قبال بينتون بوده؟ نمي خواي بک ن  !چتر

ي کردم و گفتم
ي بود که فکر مي کردم... مکت 

ن تر از اون چتر ن  :تتر

ي نه... فقط... ازم خوشش مي اومد... روز اول که اينجا ديدمش بهم گفت ک
ر
ي باف ن ه از احساسش نسبت بهم چتر

ش کردم  .نمونده... ازم کينه به دل گرفته... فکر مي کنه که تحقتر

 :گفت

ش کردي؟ من مي شناختمش... از رس و وضعش مشخص بود که وضع ماليش خوب نيست... تو رو هم يه  جدا تحقتر

ي شناختم... اون پالتو مشکيه که هميشه تنته رو ديدم... با چشمم  مي شد تشخيص داد که مارک داره... اونم از جورايي

ي بوده
ي نيست که حدس بزنم بينتون اختالف طبقاير

 .نوع اصلش! کار سختر

 :رس تکون دادم و گفتم
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ش نکردم ولي پسش زدم  ...تحقتر

 :بارمان حرفم و قطع کرد و گفت

ي که برسه  ي داره... پول ... مقام... قدرت... ولي آدم به هر جايي ي که گذرونده رو اون االن همه ج  ن نمي تونه چتر

ي مي خواسته رو به دست اورده يه 
ن فراموش کنه... اونم نمي تونه فراموش کنه که چه وضعي داشته. حاال که هرچتر

ن نمي ده... اين  ي عالقه داشتر
ي تو... اين معتن

ي که نتونسته به دست بياره... يعتن ن حشت ته دلش مونده... تنها چتر

ن باش هرکاري مي کنه که يا تو رو خورد کنه يا به دستت  فقط يه حشته... اون آدم جاه طلب و مغروريه... مطمت 

ي تو رو به دست بياره 
ي که حشتش و مي خورده... وقتر هايي

ن ي به دست اوردن همه ي چتر
بياره... به دست اوردن تو يعتن

ي نيست که غرورش و ارضا کنه... چون اونم مثل بقيه ي آدم ها  ن نمي تونه گذشته ش و پاک  مي فهمه که اين چتر

 ...کنه... اينه که کنارت مي زنه

 :با تعجب پرسيدم

؟ ي ي ج 
 اين يعتن

ي زد و گفت
 :بارمان لبخند تلجن

ي بکن ولي تسليمش نشو
ي اين که هر کاري مي توين

 .يعتن

ي گفتم
 :با ناراحتر

ي 
ن االن دارم باهاش مي رم مهموين  ...ولي من همتر

 :دستش و با آرامش تکون داد و گفت

ي بهت مي گم...  مهم ن ج  ي بهت گفتم... حاال خوب گوش کن ببتر به زدن ج  نيست... يادته در مورد سکوت کردن و رصن

ي هم براي پليس... توي اين موقعيت هر کدوم از اين دو تا رو که از دست بدي 
يه کاري کن که هم براي باند مهم باسر

. نذار آدم هاي اين باند فکر کنند که تاري    خ مرص  ي
ف داري. نذار فکر کنند که بعد از يه مدت ديگه به سقوط مي کتن

ي که مي برنت   جايي
ن ي اگه پليس دستش بهت برسه اولتر

دردشون نمي خوري و مي تونند حذفت کنند... مي دوين

 کجاست؟

ي دادم. بارمان ادامه داد
 :با رس جواب منفن

يه ک ن ي که براي آدم مي مونه چتر
ن ... ترالن! آخر آخرش اون چتر ي  !ه اينجاشهاتاق بازجويي

 :و به رسش اشاره کرد. لبخندي زد و گفت

ط اين که مغزت  ه نگهت داره... به رسر ي اين باند حارصن
ي کتن

 
ي رانندگ

ي يا دستت بشکنه و نتوين
اگه از ريخت و قيافه بيفتر

ي داشته  ط اين که اطالعات خوي 
ه بهت تخفيف بده و باهات معامله کنه... به رسر خوب کار کنه... پليس هم حارصن

ي 
ي اطالعات جمع کنباسر

ي که مي توين  .. تا جايي

 :گيج شده بودم. گفتم

ي يا بايد در بري
 .رادمان دقيقا نظر عکس اين و داشت. مي گفت يا بايد فضولي کتن

ي شايد يه کم پدرانه... گفت
 :بارمان لبخند زد... نه با شيطنت... و نه با منظور... حتر
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من هميشه به فکر سال هاي بعدم. رادمان دنبال راه فراره من به فکر  داداش من فقط دو روز جلوترش و مي بينه... ولي 

ي سياست به خرج بده... 
ي که مي توين ... تا جايي ي

... نذار محکوم سر ي بعد فرارتونم. يادت که نرفته! تو يه مجرمي
 
زندگ

ي مي شنوي و پيش خودت ثبت و ضبط کن... روزي که توي  ن کن... هرج  ي و فيلم بازي کن... گوشات و تتر اتاق بازجويي

ي به حرف من مي رسي 
 ....جلوي بازپرس نشستر

 

========= 

 

 

****** 

ي کوتاه رسمه اي هم تيپ خوبش و 
ي زده بود. يه باروين دانيال يه پليور شيک رسمه اي پوشيده بود و کراوات خاکستر

ي مي کرد
 
 .تکميل مي کرد. اون دو مرد هيکلي هم جلو نشسته بودند و يکي از اونا رانندگ

انگشتام و توي هم گره کرده بودم. رسم از فکر کردن به مسائل مختلف درد گرفته بود... حرف هاي بارمان به نظرم 

ي مي اومد. تو دلم آرزو مي کردم که عرضه ي اجرا کردن اين نصيحت ها و پيشنهادها رو داشته باشم
 .منطفر

ن زير کرده بودم... و از اون بدتر... م ي که با ماشتر
ردي که شاهد مرگش بودم يه گوشه ي ذهنم مونده بود و تا تصوير زين

هاي ديگه فارق مي شدم به مغزم هجوم مي اوردند
ن  .از فکر کردن به چتر

ي که داشتم... تنها 
ي دلتنگش بودم... اونو دوست خودم مي دونستم... تنها دوستر و در آخر... رادمان... يه جورايي

ايط برام وجود داشت ي رسش اورده بودند؟ ... نگرانش بودمهمدردي که توي اون رسر ي چه باليي
 .... يعتن

 :با صداي دانيال به خودم اومدم

 !عوض شدي

نيم نگاهي بهش کردم. ديگه اونو پيش خودم به عنوان يه فرد جديد مي شناختم و هرچه قدر تالش مي کردم نمي 

 :وزخندي زدم و گفتمتونستم اون دانيال درس خون توي دانشگاه و به خاطر بيارم. با اين حال پ

 !توام... خيلي زياد

 :رس تکون داد و گفت

 .منظورم اين بود که خوشگل شدي

ايط ديگه اي بودم و يه پش خوش تيپ و آراسته بهم مي گفت که خوشگل شدم تحت تاثتر  جوابش و ندادم. اگه در رسر

... من يه نفر و کشته بودم و توي قتل رسوان هم ناخواست يک شده بودم... ديگه اين طور قرار مي گرفتم ولي ه رسر

ي بود که توي خونه ور 
ونه مال ترالن خوشبختر مسائل اهميتش و برام از دست داده بود. اين افکار و احساسات دختر

ي براي خودش روياپردازي کنه
ن
ي کار بود که مي تونست با هر حرف  .دل مامانش نشسته بود و اون قدر ي 

شتم بدونم ميگون کجاست که آوا با خانواده ي عموش آخر هفته ها به اونجا به جاده نگاه کردم. هميشه دوست دا

ي که اصال انتظارش رو نداشتم راهي ميگون شده بودم... براي ديدن مرد ديوانه اي که 
ايط و موقعيتر مي ره. حاال توي رسر
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ي فرار کرده بود و به يه جاي رسدتر پناه اورده بود. از جاده ي اص
ن
لي خارج شديم. وارد يه راه خاکي از رسماي تهران برف

 .شديم که به ويالهاي باالي تپه منتهي مي شد

 :دانيال گفت

ي همه استاد صداش مي کنند
 .اسم اين مردي که داريم مي ريم پيشش استاد پژمان ِا... يعتن

ي گفتم
 
ي عالقک  :با ي 

 به من چه؟ نقش من اين وسط چيه؟

جا به جا شدم. حق با اون بود. نبايد اين طوري حرف مي زدم. بايد  يه دفعه ياد توصيه ي بارمان افتادم. رس جام

 .اطالعات جمع مي کردم

 :دانيال گفت

ي و اداي يه دوست دختر خوب و در بياري
 .تو امشب فقط وظيفه داري که با من کل کل نکتن

م و با صداي بلندي گفتم  :نتونستم جلوي خودم و بگتر

؟ ي  ج 

 :تدانيال لبخند پليدي بهم زد و گف

؟ ي
؟ عارت مي ياد دو ساعت اين نقش و بازي کتن ي  ج 

 :چشم غره اي بهش رفتم و گفتم

ن ديگه  !من قرار بود اينجا راننده باشم... نه چتر

 :دانيال با قاطعيت گفت

ل کرد. از اين به بعد خودم مي خوام دور و برت باشم. فهميدي؟ بايد 
اون قول و قرارها بهم خورد. تو رو نمي شه کنتر

ت و بکنندجلوي چ . اگه بهم ثابت بشه که به درد اين کار نمي خوري مي دم رسر ي
 .شمم باسر

ي نگفتم. تو دلم گفتم ن  :چتر

 ...شايد اين طوري بهتر باشه

 :با لحن معمولي پرسيدم

ي کاره ست؟  اين يارو ج 

 :دانيال گفت

! اگه هميشه بخواي از روش ه ي
ي خيلي يکي که خيلي توي کارمون بهش احتياج داريم... مي دوين

اي معمول استفاده کتن

فت کنيم... فقط مشکل اينه که ايشون يه مقدار دارن  زود شکست مي خوري. پژمان مي تونه کمکمون کنه که پيشر

ن فعال ادعاي انسانيت مي کنه و حارصن نمي شه  طاقچه باال مي ذارن... بوي پول به مشامش خورده... براي همتر

 .کمکمون کنه



 

 
198 

 :ار طبقه ي شيک متوقف شديم. يکي از باديگاردهاي دانيال گفتجلوي در يه آپارتمان چه

ن و پارک کنيم و  ... صت  کنيد ماشتر

 :دانيال وسط حرفش پريد و گفت

ي دوستانه ست
ن بمونيد... اين يه مهموين  .شما دو تا توي ماشتر

 :خشاب اسلحه ش و چک کرد و گفت

 .مي تونم مراقب خودم باشم

 .يش گذاشتاسلحه رو توي جيب داخلي بارون

ي رو بايد باال مي رفتيم تا به در ورودي برسيم. باغچه ي شيک سه طبقه اي 
 
وارد حياط شديم. تعداد زيادي پله ي سنک

ي به شکل فانوس قرار داشت. مي تونستم حدس بزنم توي بهار اين  دو طرف پله ها قرار داشت. وسط باغچه چراغ هايي

ي مي شهباغچه ي قشنگ با گل هاي رنگارنگ چه قدر د
 .يدين

طبقه ي اول رو باشگاه و استخر رسپوشيده تشکيل داده بود. به طبقه ي دوم رسيديم. در باز بود و يه مرد ميانسال 

ه  ي پوشيده بود. موهاي کم پشت جوگندمي و چشم هاي تتر هان آي  دم در ايستاده بود. شلوار و جليقه ي سفيد با پتر

 :ن دانيال خنديد و گفتداشت. چهارشونه و خوش اندام بود. با ديد

ي فهميده رگ خواب من دست تو ِا... بيا تو دانيال  !پس محت 

وع به  ه کرد... ذهنم رسر ي رو ذختر دانيال نيم نگاهي بهم کرد و با پژمان دست داد. رسي    ع مغزم به کار افتاد و اسم محت 

ي دانيال و پردازش اطالعات کرد... پژمان حارصن نبود با اين مبلغ به اين باند همکاري کنه ... شخضي به اسم محت 

ي همون رئيس باشه؟ ي امکان داشت که محت 
ي کنه... يعتن

 فرستاده بود که اونو راصن

 :دانيال دستش و روي شونه م گذاشت و گفت

م... باران  !اينم دوست دختر

ذاشت که به اسم باران؟ خب چرا از قبل با من هماهنگ نکرد؟ من با باران راحت نبودم... حداقل اي کاش يه اسمي مي 

ي با  ي نگاهم کرد ولي برخالف انتظارش با خوش رويي
خودم نزديک تر باشه. پژمان دستش و جلو اورد... دانيال با نگراين

 :پژمان دست دادم و گفتم

 .واي باالخره تونستم شما رو ببينم. دانيال خيلي از شما برام گفته بود

ت زدگيش و پشت چهره ي رسدش قايم کنه. اون شب  دانيال خيلي رسي    ع تونست خودش و جمع و جور کنه و  حتر

ي براي کسب اطالعات  ي کنم. حرف هاي بارمان توي گوشم بود. مي دونستم جاي خوي 
اصال قصد نداشتم رسکسر

 طور داشتم براي پژمان زبون مي ريختم
ن  :اومدم. همتر

!... چه باغچه ي خوشگلي هم داشت... منم هي به دانيال ي
 
مي گم آخر هفته ها من و بيار اين  واي چه خونه ي قشنک

ي مي افته جز من
ن  !دور و برها که آب و هواش خوبه ولي نمي دونم آخر هفته ها کجا رسش و گرم مي کنه که ياد هرچتر

 :کم مونده بود دهن دانيال از تعجب باز بمونه. پژمان بلند خنديد و گفت
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ي فهميدم باالخره
ي  راستش دانيال اولش خيلي تعجب کردم وقتر

 شدي ولي االن مي فهمم که حق داشتر
 !استر يه دختر

دستش و روي شونه م گذاشت و موهام و بوسيد. اخمام توي هم رفت. با اين که سن و سال بابام و داشت ولي 

ي توي رسم گفت  :چندشم شد. اگه دست خودم بود جاي بوسه شو با دست پاک مي کردم. يه صدايي

ي ن ي اين قدر وراج 
ي حقته! تا تو باسر

 .کتن

ي بود که در هر سه اتاق خواب خانه به اون باز مي شد. دو تا پنجره با کرکره هاي زرد  سمت چپ در ورودي راهرويي

ي قرار داشت  .توي راهرو بود. انتهاي راهرو هم حموم و دستشويي

ي و يه مبل ليمو
ي رنگ رنگ اتاق من و دانيال وارد يکي از اتاق ها شديم. اتاق به نسبت خالي بود. فقط يه فرش ماشيتن يي

بود. پالتوهامون و در اورديم. در کمد نيمه باز بود. متوجه شدم که قسمت داخلي در و يه آينه ي بزرگ تشکيل داده. 

همون طور که داشتم جلوي آينه موهامو مرتب مي کردم حرکات دانيال رو هم زير نظر داشتم. پشتم ايستاد و دستش 

 :و دور کمرم حلقه کرد. آهسته گفتم

ي ها
 !پررو نشو... مثل اين که جدي گرفتر

 :از توي آينه ديدم که همون پوزخند مغرورانه روي صورتشه. رسشو نزديک گوشم اورد و گفت

ي تو رسته؟  ج 

 :از اين که نفسش به گوشم مي خورد خوشم نمي اومد. رسم و به سمتش چرخوندم و گفتم

ي و مي کنم. چيه؟ خوشت اومده؟
 دارم کاري که گفتر

ي داري بهم کرد و گفتنگاه 
 :معتن

ن بدم هم نيومده  .همچتر

 

 

 :قلبم توي سينه فرو ريخت. زيرلب گفتم

ي 
 !عوصن

ون رفتم  .قبل از اين که بيشتر از اين پررو بشه بهش تنه زدم و از اتاق بتر

لن هم سمت راست در ورودي سالن قرار داشت. کنار کمدي که ابتداي سالن بود دري به بالکن باز مي شد. انتهاي سا

نگ توي سالن چيده شده بود که با رنگ زرد پرده ها  ي خورسر خونه ي اپن جمع و جور بود. يه دست مبل نارنج  ن يه آشت 

ي نبود که تشخيص بدم 
ي که به نظرم اومد اين بود که اين خونه تلويزيون نداره. کار سختر ن ن چتر ي داشت. اولتر

 
هماهنک

ي توي رسم گفتخونه رو تازه گرفتند و هنوز پرش نکردند. يه صد  :ايي

ي االن اينجا نبودي
ي مي کردي داشتر

 
ي که االن داري به خرج مي دي و اگه اون موقع که رانندگ

 !اين دقتر

 :توي ذهنم به صداي توي رسم گفتم
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 مي ذاري گندي که زدم و جمع و جور کنم يا نه؟

ن هاي من و لبخند زدن دانيال کنارم نشست و دستش و روي شونه م گذاشت. توي اون لحظه چپ چپ نگاه کرد

خونه خارج شد. تو  ن وب و سه تا گيالس از آشت  ي بود. پژمان با يه بطري مشر
دانيال که از روي بدجنسي بود واقعا ديدين

 :دلم گفتم

ن و کم داشتم  !همتر

 :پژمان روي مبل لم داد و کوسن ها رو دور و برش گذاشت. به دانيال گفت

؟ ي
 زحمتش و مي کسر

 :تو دلم گفتم

اين و کجاي دلم بذارم؟ حداقل اي کاش اولش يه کم قيافه مي گرفتم و الکي صميميت نشون نمي دادم که اين خدايا! 

 .طوري گتر نکنم

ن شده بود وع به باز کردن بطري کرد. پژمان داشت احوال پرسي مي کرد و گوش هاي منم تتر  :دانيال رسر

ي چطوره؟ شنيدم بيماريش جديه! هنوز ايرانه؟ راهي پيدا   نکرده که خارج بشه؟محت 

 :جواب دانيال يه جمله بود

 .خيلي وقته باهاش تماس نگرفتم

 :پژمان گيالسي رو که دانيال براش پر کرده بود برداشت و گفت

ده  .پس حتما خيلي بهت اعتماد داره که همه ي کارها رو دست خودت ست 

ي اسم رئيسه. قلبم از هيجان محکم توي س  شده بودم که محت 
ن ينه مي زد. دانيال گيالسي دستم داد و ديگه مطمت 

 :گفت

؟ ن  خانوم بچه هاي تو چطورن؟ ايران بيا نيستر

 :پژمان کمي از نوشيدنيش و با لذت مزه مزه کرد و گفت

ي که همه ي دوست و آشناها 
ي بدم... يه مهموين

م بهار امسال مي ياد ايران. مي خوام به افتخارش يه مهموين
اتفاقا دختر

 .ست دارم تو و باران هم باشيد. خيلي ها هستند که مي خوام نشونت بدمرو دعوت کنم... دو 

 :به وضوح ديدم که چشم هاي دانيال برق زد ولي گفت

ن نيستم که بتونم بيام  .راستش... مطمت 

ي دار بهم کرد و به پژمان گفت
 :نگاهي معتن

ت... راستش به باران قول دادم که اون چند برادر باران هم بهار امسال مي ياد ايران. قراره يه مدت با هم بريم مسافر 

 .وقت و با اونو برادرش باشم

 :پژمان اخم کرد و گفت
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واري رو نشونت بدم ن  .خيلي بد شد... دوست داشتم ست 

 :دانيال پوزخندي زد و گفت

... ديدي که... دل باران از دست من پره. مرتب بهم مي گ ه که براش اتفاقا خيلي مشتاقم که از نزديک ببينمش... ولي

 .وقت نمي ذارم

وع به زبون  ي بگم. به ناچار دوباره رسر ن ي دار بهم کرد. متوجه شدم منتظره تا منم يه چتر
دانيال دوباره يه نگاه معتن

ن کردم  :ريختر

ي يه 
آخه دانيال همه ي وقتش و با کار و همکاراش پر مي کنه. دفعه ي پيش هم که برادرم اومده بود ايران دانيال حتر

ي هم که بهش مي گم هيچ وقت براي من وقت نداره و بهم بارم برا
ي ديدنش نرفت و برادرم واقعا ناراحت شد... وقتر

 !اهميت نمي ده، مي گه که پر توقعم

 :با ناز و ادا براي دانيال پشت چشمي نازک کردم. پژمان غش غش خنديد و گفت

هم آشنا شديد؟ ظاهرا خيلي وقته همديگه رو مي اينم از عوارض کارهاي پر زحمته ديگه!... راستش و بگيد! کجا با

 .شناسيد

 :دانيال دستش و دور کمرم انداخت و گفت

ي 
 
ي برمي گرده ولي تازگ ي هاي دوران دانشجويي

آره. من و باران چند ساله که همديگه رو مي شناسيم... آشناييمون به پارير

ه روابطمون و با هم صميمانه تر   .کنيم  ها به اين نتيجه رسيديم که بهتر

 :رو بهم کرد و با لبخند گفت

 مگه نه عزيزم؟

ي مي موند  .در جوابش لبخندي زدم که بيشتر شبيه دهن کج 

ي براي فيلم بازي کردن هم حارصن نشده بودم گيالس و به سمت 
گيالس هاي دانيال و پژمان خالي شده بود ولي من حتر

ي  
ن
م. دانيال که مي ترسيد پژمان شک بکنه درست زماي که پژمان داشت تلفن جواب مي داد گيالس رو از دست دهنم بت 

 .من گرفت و با گيالس خالي خودش عوض کرد

ي تلفن پژمان تموم شد دانيال پرسيد
 :وقتر

 خب... کار و بارت چطوره؟

ي ريخت و گفت
 :پژمان کمي ديگر براي خودش نوشيدين

ي شاگرد خصوصي دارم  .بدک نيست... چند تايي

 :تو دلم گفتم

يانو نيست!... هيکلش که ورزشکاريه... شايد براي تمرين دادن براي يه ورزش خاص مي خوانش... شايد مسلما معلم پ

 !براي دفاع شخضي يا کيک بوکسينگ و اينا

وهاشون و ورزيده تر بکنند. تو دلم گفتم  :کم کم قضيه داشت برام روشن مي شد... پس مي خواستند با کمک پژمان نتر
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خدر نداره... ديگه مطمئنم بارمان دروغ گفته که ماجرا در مورد مواده. دستم بهش برسه مي اينا هيچ ربطي به مواد م

 بازپرس اين حرف ها به دردت مي خوره. 
ن ي جلوي متر

کشمش... بهم اطالعات غلط مي ده بعد مي گه روزي که بشيتن

 .منو مسخره ي خودش کرده

 :دانيال گفت

ي که 
؟ نمي خواي قبول کتن ي

؟هنوز رس حرفت هستر ي
 باهامون همکاري کتن

ن گذاشت و گفت  :پژمان گيالسش و روي متر

م که  ي بگتر ن ن حال خطرناکه... بايد در عوضش يه چتر قبول کن که کار کردن با شماها خيلي زحمت داره و در عتر

... نمي ارزه... ي ي
ي که پيشنهاد مي کتن

ي ولي قيمتر
ي هستر ي ارزشش و داشته باشه. بهت برنخوره ها! تو پش خيلي خوي 

عتن

 .به ريسکش نمي ارزه

ي نگفت. پکر شده بود. پژمان دستاش و بهم کوبيد و گفت ن  :دانيال چتر

ي چيه؟ تازه جکوزي و روشن کردم
 .خب! نظرت در مورد آب تتن

 :دانيال رسي    ع توي جلد همون پش خوش اخالق رفت و گفت

 !من که موافقم

 :پژمان بهم نگاه کرد. تو دلم گفتم

ي قراره منم 
ي کنم؟ خدايا! غلط کردم که اومدمجانم؟ يعتن

 !باهاشون آب تتن

ي و خنده در اومدم و گفتم
 :دوباره از در شوجن

 .شما که مي دونيد خانوم ها چه قدر به آرايش و موهاشون حساسند. نمي تونم بيام... ممکنه همه ش به هم بخوره

ي خيالي گفت  :پژمان با ي 

 .اي بابا! فقط مي خوايم توي جکوزي بشينيم

 :لم گفتمتو د

 !خدايا! منو بکش

 :دانيال که مي دونست در مورد اين يه مسئله کوتاه نمي يام گفت

 .اين خانوم ما خيلي حساسه! مي ترسه آب به موهاش بخوره و اتوي موهاش خراب شه

ي نبود. به سمت اتاقش رفت تا بساط استخر و آماده
ن
کنه.   پژمان ديگه ارصار نکرد. خوشبختانه از اون آدم هاي تعارف

ي فکر کردن به ماجراي جکوزي هم حالم و بد مي کرد
ي کشيدم. حتر

 .من و دانيال توي سالن تنها شديم. نفس راحتر

 :دانيال رسش و به گوشم نزديک کرد. رسي    ع رسم و کنار کشيدم و گفتم

 !دانيال! مي زنم تو صورتت ها



 

 
203 

 :دا مي کردم. گفتپوزخندي زد. کم کم داشتم به اين پوزخندهاي مغرورانه ش حساسيت پي

ي در گوشت بگم. اجازه هست؟ ن  مي خوام يه چتر

 :دوباره رسش و به گوشم نزديک کرد و گفت

ش حارصن شيم ي دختر
ي شه من و تو با برادرت توي مهموين

 .يه کاري کن که راصن

 :با تعجب گفتم

 برادرم؟

 :دانيال ابرو باال انداخت و آهسته گفت

 !رادمان

 

ي زدم. پس قرار بود اون 
يم. با تعجب گفتمسوير ي رو بگتر

 :شب بليط ورودمون به مهموين

؟ ي
ش رو مي دونستر

 ماجراي دختر

 :دانيال پوزخندي زد و گفت

ن تو رو هم با خودم اوردم ي ها! معلومه که مي دونستم... اصال براي همتر
 .تو ما رو دست کم گرفتر

ي نگفتم. پژمان يه مايو به دانيال دا ن ون دادم و چتر ن چند تا روزنامه و مجله در اوردم نفسم و با صدا بتر د. منم از زير متر

ا بدتر بود گفت ي که از صد تا فحش و نارسن
ن بيکار نباشم. دانيال با ماليمتر  :و تا اون پايتر

 عزيزم! اينا رو کجا مي ياري؟

ي مشابه لحن خودش گفتم
 :منم با لحتن

ها رو دنبال کنم ي که دوست دارم خت 
 .عزيزم مي دوين

 :د. روزنامه رو آهسته از دستم کشيد و گفتدانيال لبخندي ز 

 از گي تا حاال؟

 :منم مثل خودش لبخند مليجي زدم و گفتم

 !از ديروز تا حاال

 رفتم. مي 
ن ي بزنه دنبال پژمان راه افتادم و به طبقه ي پايتر

ن
ون کشيدم و قبل از اين که حرف روزنامه رو از دستش بتر

ي باشم که دور و برم وجود داره. اين موضوع بيشتر وسوسه ام دونستم دانيال دوست نداره خيلي در جريان  ماجراهايي

ي اون تو نوشته شده ن  .مي کرد که روزنامه رو بخونم و ببينم چه چتر

روي يه صندلي نشستم و صداي پژمان و از توي رختکن شنيدم که به دانيال مي گفت با مايوي مهمون مشکل داره يا 

 :ِا و هيچکس تا حاال نپوشيدتش. تو دلم گفتمنه... داشت توضيح مي داد که نو 



 

 
204 

ه بکنه... پوشيدن مايو که سهله  !نمي دونه که دانيال براي انجام دادن ماموريتش هر کاري حارصن

اون دو نفر وارد جکوزي شدند و منم رسم و به روزنامه گرم کردم تا مجبور نباشم به دو تا مرد نيمه برهنه که يکيشون 

 .کنم  هم دانيال بود! نگاه

ن خت  قلبم توي سينه فرو ريخت. خت  در مورد کشته شدن رسوان  رسي    ع صفحه ي حوادث رو باز کردم. با ديدن اولتر

ن  راشدي در اتوبان کرج بود. دستم به لرزه در اومد... دهنم خشک شد. لبم و گزيدم... نمي تونستم چشمام و روي متر

ي کشيدم.. 
. چند بار اين کار و تکرار کردم. آروم تر شدم. چشمام و باز متمرکز کنم... چشمام و بستم و نفس عميفر

ي ارتش بوده. تو دلم گفتم وي دريايي ن رو با رسعت از نظر گذروندم... متوجه شدم که رسوان عضو نتر  :کردم. متر

ي کار دارند؟ ... مي خوان از طريق دريا مواد جا به جا کنند؟ ي ج  وي دريايي  اينا با نتر

ي توي رسم گفت  :يه صدايي

ها ربطي به مواد مخدر نداره ن ي به اين نتيجه مي رسيدي که اين چتر
 !تو که داشتر

ن  ي شدم که نتونستم بقيه ي اخبار رو دنبال کنم. روزنامه اي که توي دستم مچاله شده بود رو پايتر اون قدر عصت 

 :اوردم. احتماال قيافه م خيلي تابلو شده بود چون پژمان پرسيد

ي شده؟ ن  چتر

ي اختيار نگ اهم روي روزنامه رس خورد. چشمم به صفحه ي ورزش که کنار صفحه ي حوادث بود افتاد. لبخندي ي 

 :تصنعي زدم و گفتم

طو به دانيال ببازم  .منچستر يونايتد... فکر کنم قراره رسر

 :دانيال که بدجوري توي نخ من بود گفت

ن باش  .فکر نکن عزيزم... مطمت 

 :بعد رو به پژمان کرد و گفت

ي مي شه که رس باران از 
دوره ي نوجوونيش به رس الکس فرگوسن ارادت خاصي داشت. منم طرفدار چلسيم. چند وقتر

ط بندي مي کنيم
 .مسابقه هاي ليگ باهم رسر

ن و در بيارم...   يونايتد طرفداري مي کردم تا حرص معتر
ي خودي از منچستر ياد چند سال قبل افتادم که هميشه ي 

ون  احساس مي کردم اين خاطرات مال  به حرف بارمان مي رسيدم... من توي دنياي بتر
آدم ديگه ايه... روز به روز بيشتر

 ...مرده بودم

ون نيومدم ي پژمان و دانيال لباس عوض کردند و وارد خونه شديم هم از فکر رسوان بتر
ي وقتر

 .حتر

و که اون شب رسما داشت دانيال سشوآر و دستم داد تا موهاش و خشک کنم. نتونستم زير نگاه پژمان حال دانيال 

م. سشوآر و به رس دانيال نزديک کردم و با بدجنسي تو دلم خنديدم. دانيال سشوآر و از  سوء استفاده مي کرد بگتر

 :دستم گرفت و با لبخندي تصنعي گفت

 .باران جان! عزيزم!... رسم و سوزوندي
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 :شونه باال انداختم و گفتم

ي که کار آرايشگريم زياد خوب ني
 .ستمي دوين

 :و سشوآر و دست خودش دادم. پژمان که داشت موهاي کم پشتش و با حوله خشک مي کرد گفت

ي هم هست
 !چه دختر شيطوين

 :دانيال لپم و با انگشت اشاره و انگشت وسطش کشيد و گفت

ينش کرده ديگه ها شتر ن ن چتر  !همتر

 :تو دلم گفتم

... صت  کن! به ي
ي نشونت بدم که حظ کتن

يتن ن شتر  .م مي رسيمبه موقعش همچتر

دانيال بهم اشاره کرد که دنبال پژمان برم. واقعا نمي دونستم بايد چطوري راضيش کنم. حداقل اگه دلم مي خواست 

ي ن  !که راضيش کنم يه چتر

خونه شده بود و داشت با قهوه جوش رس و کله مي زد. دستم و توي جيب پشت شلوارم کردم و  ن پژمان تازه وارد آشت 

 :ن گفتکنارش ايستادم. پژما

ها رو خونده بودي که اون طور رنگت پريده بود... آره؟  خت 

ي پدرانه شونه م و نوازش کرد و گفت
 :پس فهميده بود. با حالتر

؟  نگران دانيالي

 :تو دلم گفتم

 .آره... نگرانم قسمت نشه با دست هاي خودم خفه ش کنم

 :آهسته گفتم

 .کارهاي خطرناکي مي کنه

ي به فکرم رسيد و گفتمپژمان با رس جواب مثبت داد  ن  :. چتر

برادرم خيلي نگرانه. دوست نداره با دانيال بمونم. دانيالم متوجه نيست که بايد اعتمادش و جلب کنه. دفعه ي پيش 

بهم گفته بودم که برادرم و دعوت کنه و دوستاش و نشونش بده که بفهمه دوستاش هم آدم هاي قابل اعتمادين... 

ي رو خراب کنهنمي دونم... مي ترسم دان  .يال همه ج 

ي نگفت. سه فنجون قهوه ريخت و وارد سالن شديم. بعد از اين که قهوه مون و خورديم و پژمان و دانيال  ن پژمان چتر

ش و پيش کشيد و  ي دختر
ن رسيد. پژمان لحظه ي آخر دوباره ماجراي مهموين چند دست تخته بازي کردند وقت رفتر

 :گفت

ي باهاتون تماس 
م؟پس براي مهموين  بگتر

 :دانيال نگاهي بهم کرد و گفت
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 نمي دونم... باران! چه کاره ايم؟

ي گفتم
ي بايد مي گفتم؟.. بعد از مکت   :کمي فکر کردم. ج 

 .اگه تونستم برادرم و تنها بذارم مي يام

! خوشبختانه دانيال رسي    ع دنباله ي حرفم و گرفت و گفت ي
ي معتن  :چه جلمه ي ي 

ي و اونو تو خونه تنها بذاره. خصوصا اين آخه برادر باران هر وقت مي ياد  ايران مي ياد خونه ي باران. زشته باران بره جايي

 .که برادرش فقط براي ديدن باران ايران مي ياد

 :تو دلم گفتم

ن داره ي توي خالي بستر
 !ايول! چه رسعتر

 :پژمان گفت

 خب چرا ايشونم با خودتون نمي ياريد؟

ي روي لب هاي دانيال نشس
 
 :ت. دوباره نگاهي بهم کرد و گفتلبخند کمرنک

 نظرت چيه؟

 :شونه باال انداختم و گفتم

 !فکر کنم قبول کنه

ن بود که  اضطراب به جونم افتاد... امشب ماموريت بعدي رو براي خودم و رادمان جور کرده بودم... فقط يه چتر

 .ه زودي آزاد مي شهآرومم مي کرد... اين بود که اين برنامه ي جديد بهم اميد مي داد که رادمان ب

ي که هيچکس زبونمون و نفهمه تا بتونيم خودمون و گول بزنيم  _ يه روز از اينجا مي ريم... نمي دونم کجا... شايد جايي

ي نذاره يادمون بياد توي 
 
ي که اون قدر دور باشه که دلتنک و بگيم براي همينه که دردمون و درک نمي کنند... يه جايي

ي که... نمي دونم سايه ي حمايت!! آدمي به  ي پناه بوديم... يه روز باالخره مي ريم... مي ريم جايي اسم پدر چه قدر ي 

 ...کجا... ولي مي ريم

نور خورشيد از البه الي تخته هاي کوبيده شده به پنجره روي صورتم افتاد. صداي بارمان توي گوشم خاموش شد و 

همون اتاق بودم... توي اون اتاق با اون ديوارهاي زرد... سقف  از خواب پريدم... چشمام و آهسته باز کردم... باز توي

ي انگليسي 
ي معتن بلند و ترک خورده... و پنجره ي کوچيک تخته کوب شده اي که نزديک سقف بود ... و چند حرف ي 

 :که با فاصله از هم روي ديوار کنده شده بود

A S K R O B S 

پيچيد... دستم و کشيدم... به اميد اين که اون روز، روز آزاديم روي تخت جا به جا شدم. درد توي کمر و گردنم 

... رسدي دستبند فلزي روي مچم قلبم و مچاله کرد... خيلي تالش کردم... خيلي سخت... تا جلوي  باشه... ولي

م. زيرلب گفتم  :شکسته شدن بغضم رو بگتر

ن و   .تموم کنخدايا!... ازت آزاد شدن و نمي خوام... فقط منو بکش و همه چتر
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ي دست نخورده ي شامم قرار 
ي بود که ديشب سيتن ي صبحونه م درست همون جايي

نگاهي به اطرافم کردم. سيتن

ن  ! درد معده م داشت ديوونه م مي کرد. خدا مي دونست اين چندمتر ي  مستطيلي کوتاه و چوي 
ن داشت... روي يه متر

ي بود که بهم چشمک مي زد ولي من تسليمش نمي شدم ي غذايي
 .سيتن

ي با ديوارهاي بلند که کنج ديوارهاش تار عنکبوت مد
ر
ي شده بودم... اتاف

ي بود که توي اون اتاق تاريک و کثيف زندوين
ير

ي و يه تخت فلزي با   کوتاه چوي 
ن ن رنگش گرد و خاک نشسته بود. توي اتاق فقط يه متر بسته بود و روي موکت ست 

 .که به اون تخت بسته شده بودمتشک نازک وجود داشت... ديگه يادم نمي اومد چند روز بود  

ي صبحونه لغزيد... صداي معده م بلند شد... احساس کردم آب دهنم راه افتاد... تا به اون روز 
نگاهم دوباره روي سيتن

حس نکرده بودم که پنتر با نون لواش بيات و يه ليوان شتر چه قدر مي تونه اشتهاآور باشه... مست بوي پنتر شده 

... مي   .دونستم اگه به غذا لب بزنم برگشتنم با خداست بودم... ولي

 :دستم و به سمت نون دراز کردم... تو دلم گفتم

 !فقط يه تيکه ي کوچولو

... دستم توي هوا متوقف شد... چهره ي اون نيمه ي ديگه م جلوي صورتم جون گرفت... تنها چهره اي توي دنيا  ولي

ي که به اندازه ي تصوير توي آينه بهم شبيه بود. 
ن و چروک ظريفن ي که کنار چشم هاش چتر .. مردي با چشم هاي آي 

ي که کمي به کبودي مي زد... ابروي شکسته و  ه و لب هايي ن چشمهاش سياه شده بود... با پوست تتر افتاده بود و پايتر

ي خوش تراش... و اون قد بلند و اندام الغر
 ...بيتن

ن ا ي روي زمتر
ي رو هل دادم... سيتن

فتاد و شتر روي موکت اتاق ريخت... رسم و به سمت ديگه اي يه دفعه با دست سيتن

ن بهم چشمک مي زد نيفته... به خودم دلداري دادم ي از روي زمتر
ي که حتر  :چرخوندم تا چشمم به پنتر

 .باالخره تموم شد

ي اختيار خودم و روي تخت مچاله کردم. صداي ضمخت و نحس شکنجه  در باز شد. قلبم توي سينه فرو ريخت. ي 

 :م و شنيدمگر 

؟ ن ي زمتر
ي و انداختر

 باز سيتن

ن با يقه ي بار پوشيده  چشمم و بستم تا نگاهم به سيبيل پرپشت مشکي رنگش نيفته. مي دونستم مثل هميشه يه بلتر

که موهاي سينه ش و به طرز چندش آوري نشون مي ده. دست زبرش و روي مچ دستم احساس کردم. در کمال 

 .رو شنيدم. چشمام و باز کردم... نگاهي به دستم کردم... آزاد شده بودمتعجب صداي باز شدن قفل دستبند 

وم و جمع کردم و روي تخت نشستم. رسم گيج رفت. با دست به تشک چنگ زدم ... مي ترسيدم که بيفتم. نفس  نتر

م... تمام بدنم مي لرزيد... آهسته از تخت پا ي کشيدم... سعي کردم آبريزش بينيم و ناديده بگتر
ن اومدم... عميفر يتر

ن گذاشتم... رسم و بلند  ضعيف شده بودم... پاهام تحمل وزنم و نداشت. روي زانو افتادم... دستاي لرزونم و روي زمتر

ون مي اومد نويد  کردم... دردي توي گردن خشکم پيچيد... خودم و به سمت در کشيدم... نوري که از در نيمه باز بتر

با ن قلبم باال رفت... دهنم خشک شده بود... سعي کردم وايستم... نمي تونستم... ورود به بهشت رو بهم مي داد.. رصن

خودم و به سمت در کشيدم... صداي نفسام توي گوشم مي پيچيد... يه کم ديگه به سمت در رفتم... چشمام سياهي 

 :مي رفت... تو دلم گفتم

 .خدايا! بذار به در برسم... بعد غش کنم
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 ...در کشيدم... دستم و دارز کردم. نوک انگشت وسطم چوب در رو لمس کرد... و يه کم ديگه خودم و به سمت

 :مرد دستم و توي هوا گرفت و خنديد. صداش مو به تنم راست کرد

 .ولت نکردم که بري... مي خواستم اون يکي دستت و به تخت ببندم

ي و دنيا پيش چشمم سياه شد... به خودم که اومدم دوباره روي تخت بودم... نگ اهي به دست چپم با اون لکه هاي آي 

ي نا نداشتم که خدا رو صدا کنم
 ...سياه روي بازوم و مچ بسته شده به تخت کردم... حتر

****** 

ي اراده بود... تمام بدنم مي  ي پام کامال ي  ي و کالفه بودم... حرکات عصت  ي داشتم... رسم درد مي کرد... عصت 
آبريزش بيتن

 :لرزيد. زيرلب گفتم

 ا نمي ياد؟... چرا نمي ياد؟پس چر 

ي به قفسه ي سينه م زدم.نفس 
 
ي به تشک زدم. چنک

دست چپم و کشيدم... محکم به تخت بسته شده بود. مشتر

ي کشيدم... اضطراب داشتم... شايد به خاطر اين که سه روز بود شکنجه گرم بهم رس نزده بود... شايد به خاطر 
عميفر

... راستش دليل اضطرابم هيچ کدوم از اين که مي ترسيدم تا ابد به موندن  توي اون سوراخ محکوم شده باشم... ولي

اينا نبود... دست لرزونم و به پيشونيم کشيدم... عرق رسد روي پيشونيم نشسته بود... مو روي بدنم راست شده 

 ...بود

چيد نداشت. خودم مشت ديگه اي به تشک زدم. دست چپم و محکم کشيدم ولي فايده اي جز دردي که توي مچم پي

 :و دلداري دادم و گفتم

 .مي ياد... مي ياد... االن مي ياد

 :طاقت نيوردم و داد زدم

 پس کدوم گوري موندي؟

ي مي مردم ولي دردم اين نبود... تموم استخون هاي بدنم درد مي کرد... 
 
کم مونده بود به گريه بيفتم... داشتم از گرسنک

 :بود... صداي داد و بيدادم بلند شددرد توي همه ي اجزاي بدنم پيچيده 

 .يکي به دادم برسه

بان قلبم باال رفته بود... از درد به  دوست داشتم رسم و به تخت بکوبونم... خودم و روي تخت جمع کردم... رصن

گار خودم پيچيدم... ديگه نمي تونستم خودم و آروم کنم... صداي ناله ها و داد و بيدادم کل اتاق رو برداشته بود. ان

ي به بازوي دست چپم انداختم. ديگه قدرت هيچ کاري رو نداشتم... نه مي تونستم 
 
هيچکس صدام و نمي شنيد. چنک

 ...خوددار باشم و نه مي تونستم تحمل کنم... يه ساعت... دو ساعت... سه ساعت

ي از کسي نبود. به خودم دلداري دادم  :کم کم خورشيد غروب کرد. خت 

 !دنشايد مي خوان ترکم ب

 به خودم پيچيدم... بدنم مي لرزيد... حالت تهوع داشتم... دوست داشتم 
ي نبود که آرومم کنه. بيشتر ن ولي اين چتر

 ...توي اون تاريکي که کم کم اتاق و پر مي کرد گم بشم
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****** 

ي توي دهنم گذاشتم. فقط مي خواستم معده م و ساکت کنم. قاشق چهارم و 
توي دهنم يه قاشق از پوره ي سيب زميتن

 .گذاشتم... اصال ميلي به غذا نداشتم... حالت تهوع داشتم

ي به بازوي چپم زدم... غذا نمي 
 
ي نبود که من مي خواستم... چنک

ن ... اين چتر ن ي رو از روي تخت پرت کردم پايتر
سيتن

ي قرار  ي بهم تزريق نکرده بودند... با ي 
ن ي خودم و از روي تونست درد استخون هام و آروم کنه... پنچ روز بود که چتر

ي که دست بسته م اجازه مي داد از تخت فاصله گرفتم... با دست آزادم تخت و بهم   کشيدم. تا جايي
ن تخت پايتر

ي  ن  مي چکيد... به همه جا دست مي کشيدم تا چتر
ن ريختم... بالش و تشک و زير و رو کردم. عرق از روي پيشونيم پايتر

ي قرارش بودم و پيدا کنم...  ي براي تکون که اين قدر ي 
ن شده بود... ديگه جوين چشمام سياهي مي رفت... رسم سنگتر

 .دادن بالش نداشتم... از حال رفتم

****** 

 :صداي شکنجه گرم توي گوشم پيچيد

 ...از نبودن من اين قدر ناراحت شده بودي؟ ولي از داداشت مردتري... اون خيلي رس و صدا راه مي انداخت

 :کر کر خنديد و گفت

ي 
ي بهم مي دادنمي دوين  . چه فحش هايي

ي کرد و گفت  :رسم و از دستم جدا کرد. چشمم و باز کردم. مرد نچ نج 

؟... فايده نداره ي  ...هنوز توي اعتصاب غذايي

ي که از ته چاه در مي اومد آهسته گفتم ي حال بودم. با صدايي  :رسم گيج مي رفت. به شدت ي 

 .ولم... کنيد

 :خنديد و گفت

 .ه ولت مي کنيمنگران نباش... باالخر 

بوي ليمو توي بينيم پيچيد... رسم اون قدر گيج مي رفت که نمي تونستم بچرخونمش ولي مي دونستم که داره مثل 

ن و با آب ليمو قاطي مي کنه  ...هميشه هروئتر

ي توي دستم احساس کردم... آهي کشيدم... شکنجه گرم گفت
 :سوزسر

ي خاطرش داد و بيد ي که اين قدر ي 
ن  .اد کردياينم اون چتر

ي عجيب بهم دست داد... کم کم رس گيجه م برطرف شد... نفهميدم گي شکنجه 
چند ثانيه ي بعد يه حس رسخوسر

ي عجيب بهم دست داده بود... ديگه نه اضطراب 
گرم اتاق و ترک کرد... يه مقدار حالت تهوع داشتم... ولي آرامسر

ي اختيار يه لبخند  A S K R O B S داشتم نه دردي حس مي کردم... ديگه برام مهم نبود ي مي ده... ي 
روي ديوار چه معتن

... آرامش... آرامش ي
 ...روي لبم نشست... آخ که چه قدر اين حس خوب بود... فارق از دنيا... فارق از درد و نگراين

****** 
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 ...نمي دونستم چند روز گذشته

ي معده م تحمل غذ
ن
ي و رسم زنده نمي تونستم به اعتصاب غذام ادامه بدم... از طرف

ا رو نداشت. با پوره ي سيب زميتن

وع به  ي که بدنم رسر
ي بود که بهم تزريق نمي کردند... درست زماين بودم... ولي مشکل من اين نبود... درد من اون روزهايي

ي و خماري مي ترسيدم... رو به تنها روزنه اي  
 
که به ترک اين ماده مي کرد دوباره بهم تزريق مي کردند... از تکرار نئشک

ون باز بود کردم... به اون پنجره ي تخت کوب شده... اشکام روي گونه هام ريخت... کم کم داشتم توي  دنياي بتر

ون يادم نمي اومد ي از دنياي بتر ن  ..ذهنم مفهوم آزادي رو گم مي کردم... چتر

ي اختيار قاشق رو برداشتم و با تهش بعد  A S K R O B S نگاهي به  R روي ديوار حرف S از آخرين روي ديوار کردم... ي 

 ...رو رسم کردم

****** 

ي... موهاي  به مرد خوش قيافه اي که رو به روم بود نگاه کردم... با اون کت شلوار خوش دوخت و کراوات خاکستر

ي اينجا اومده  ه ش و به خاطر مي اوردم... الهه ي عذاب من رس رسيده بود... دانيال براي ج  مشکي و چشم هاي تتر

 ؟بود 

 

======== 

 

 

ي... موهاي  به مرد خوش قيافه اي که رو به روم بود نگاه کردم... با اون کت شلوار خوش دوخت و کراوات خاکستر

ي اينجا اومده  ه ش و به خاطر مي اوردم... الهه ي عذاب من رس رسيده بود... دانيال براي ج  مشکي و چشم هاي تتر

 بود؟

 :نيت به شکنجه گرم گفتدانيال نگاهي به صورتم کرد. با عصبا

 .اين که پوست استخوون شده

 :مرد شونه باال انداخت و گفت

 .اعتصاب غذا کرده بود

 :دانيال با ناباوري نگاهش کرد و گفت

؟ اعتصاب غذا؟ چرا بهم تلفن نزدي و خت  بدي؟ ي  ج 

 :مرد خنديد و گفت

 .سمآقا خام اين فيلم بازي کردن ها نشيد. من اين مارمولک ها رو مي شنا

 :دانيال با دست صورتم و بررسي کرد و بهم گفت
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ي ديگه به دردم نمي خوري. داداشت رو هم به زور نگه داشتم. تو رو ديگه اين شکلي نگه نمي دارم. 
اگه از ريخت بيفتر

 بچه ي آدم غذات و مي خوري
ن ي عتر

 االن مي شيتن
ن  .از همتر

 :مرد گفت

 .نمي تونه آقا! معده ش تحمل نمي کنه

ي داد زددانيال ب
ر
 :ا بداخالف

 .گندت بزنن. چه غلطي کردي؟ من اين پشه رو الزم دارم

 :مرد چشمکي زد و گفت

 .هنوز اين قدرها خوشگل هست که بتونيد ازش استفاده کنيد

 :دانيال با شک و ترديد نگاهي بهم کرد و پرسيد

 اعتيادش تا تتر تابلو مي شه؟

 :مرد خنده ي کري  هي کرد و گفت

 !عرض کنم! تا ارديبهشت از دور داد مي زنهتا تتر که چه 

ي کرد. مرد گفت
ن
 :دانيال پوف

 مي خوايد نگهش دارم و ترکش بدم؟

ي توجه به صحبت هاي اونا نگاهي به ديوار کردم و سعي کردم مسئله  من که به خاطر خماري يه کم خواب آلود بودم ي 

 .رو پيش خودم حل کنم A S K R O B S ي

ي به صورتش
 :کشيد و گفت  دانيال دستر

 .بعد از اين که جون گرفت ترکش مي ديم

 :مرد شونه باال انداخت و گفت

 ...هرچه قدر بگذره سخت تره مي شه

ن دستاش گرفت و گفت  :دانيال بدون توجه به اون صورتم و بتر

 !داريم برمي گرديم... مي ريم پيش برادرت... پيش بارمان

م. به زور صداش و مي شنيدم. دانيال با حالي آشفته رو به مرد کرد و فقط نگاهش کردم. حال نداشتم دهنم و باز کن

 :گفت

 !بهت گفتم تند نرو

 :مرد گفت

 .کار نکردم... فيلمشه آقا... داداشش هم دست خودم بود
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 :دانيال از جاش بلند شد و گفت

 .نداشت اين مثل داداشش نيست... داداشش هنوزم که هنوزه جفتک مي ندازه... اين از اولش هم جون

ن هيچ اميدي  ن به اون زيرزمتر
ي نشون ندادم... برگشتر

چشمام و روي هم گذشتم. دست چپم و باز کردند... هيچ واکنسر

 ... ي  به خاطر مي اوردم... نورهاي قرمز و آي 
ن بهم نمي داد... دوست داشتم مرگ به رساغم بياد... از گذشته فقط يه چتر

ي پشي که با دست توي رسش مي زد... فقط خد ا مي دونست چه قدر دوست داشتم توي اون سايه هاي قرمز و آي 

ي از اون بشم  ...محو تو تاريکي گم بشم... جزيي

****** 

ي و موهاي قهوه اي لخت افتاد  ي با چشم هاي آي 
رسم و روي بالش جا به جا کردم. چشمام و باز کردم. چشمم به دختر

ي رس کرده بود. سفيدي بيش از حد 
 
ي که شال مشکي رنک ي روح کرده بود. با اون چشم هاي ي  صورتش چهره اش رو ي 

ي که بعد از چند روز سکوت در مي اومد گفتم  :حالت نگاهم مي کرد. تا ديد چشم هام و باز کردم لبخند زد. با صدايي

 ...ترالن

ي پر انرژي گفت
 :لبخندش عميق تر شد. با لحتن

 چطوري؟

 .رژي مي گرفتنمي تونستم جوابش و بدم. حرف زدن خيلي ازم ان

ي که توي دستش بود اشاره کرد و گفت  :ترالن به ظرف سوي 

 .بايد بخوري

 :ناله کردم

 . ...نمي تونم

 :ترالن موهامو از روي پيشونيم کنار زد و گفت

ي نخوري؟ شانس اوري زنده موندي. بارمان مي گه که  ي بيشتر از يه ماه هيج 
معده ت داغون شده... چطور تونستر

 ...معجزه شده

 :سط حرفش پريدم و گفتمو 

 کجاست؟

 :ترالن دوباره لبخند زد و گفت

ن جاست... نگرانش نباش  .رفته دنبال کاري... همتر

 :سوپ و هم زد و گفت

 ...فقط يه قاشق
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ي بخورم... و جالب تر اين که ميلي براي  ن دهنم و باز کردم... قاشق دوم و که خوردم حالم بد شد... نمي تونستم چتر

 .. انگار دوست داشتم با آغوش باز به استقبال مرگ برم که سايه ش و باالي رسم احساس مي کردمخوردن نداشتم.. 

****** 

ي  ي فکر کنم. بدجور ي  به رسمي که به دستم وصل بود نگاه کردم. معده دردم اون قدر شديد بود که نمي ذاشت به هيج 

 کردم خون توي رگام يخ زده... دوباره داشتم مي قرار شده بودم. مرتب از اين دنده به اون دنده مي شدم. احساس مي 

 :لرزيدم. تپش قلب پيدا کرده بودم. با ترس پيش خودم گفتم

وع شد  !دوباره رسر

ون رفت و شنيدم که بارمان و  ي بگه از اتاق بتر ن ي نگاهم مي کرد. بدون اين که چتر
تازه چشمم به ترالن افتاد که با نگراين

ي رو نداشتم. مي ترسيدم... از  صدا زد. دوست داشتم دست بندازم ون بکشم... تاب و تحمل هيج  و رسم و از دستم بتر

وع بشه مي ترسيدم
 .اين که درد استخوون و عضله هاي بدنم رسر

ي ابروش معلوم نمي شد. تو 
 
چشمم به برادرم افتاد که دم در ايستاده بود. اخماش اون قدر توي هم بود که شکستک

 :دلم گفتم

ي منم اين شکلي 
  شدم؟يعتن

ي بود که  ي عجيبش بود... درست مثل لکه هايي ي و سياه روي بازوش نگاه کردم که کمي باالتر از خالکوي  به لکه هاي آي 

ي که توي 
 

روي دست من بود. کنارم روي تخت نشست. پارچه اي سياه رنگ رو کمي باالتر از آرنجم گره زد. رسنک

ي توي دستم احساس کردم.... و دستش بود و باال اورد... با انگشتاش دنبال رگ گش
ت... رومو برگردوندم. سوزسر

ي اختيار چشمام و بستم... حسي از آرامش به قلبم نفوذ کرد... يادم رفت کجا دراز   اومد... ي 
ن بان قلبم پايتر بعد... رصن

ي شناور توي کشيده بودم... کنار گي نشسته بودم... حس مي کردم اگه دستم و دراز کنم مي تونم با لکه هاي قرمز و آ ي 

تاريکي بازي کنم... خيلي آروم بودم... دردي نداشتم... ديگه معده م اذيتم نمي کرد... بارمان راست مي گفت... يادم 

ي ديد غش کرد... 
ي جسد آرمان و توي پزشکي قانوين

رفته بود که آرمان جلوي چشمم پرپر شد... يادم رفت مامانم وقتر

ي شده بود... و توي رقص لکه هاي يادم رفت ديگه هيچ وقت مثل قبل نش ي بستر
د... يادم رفت توي بيمارستان رواين

ي گناه و فراموشکار بودم... من توي خونه مون بيهوش نشده بودم و با ديدن شواهد قتل شهرام  ي من ي  قرمز و آي 

... من محکوم نشده بودم... شاهرگ صدف و جلوي چشمم نزده بودند... خونش روي صورت و دستام نريخته بود 

ي که  ي از يه بچه هم معصوم تر و فراموش کار تر بودم... نمي خواستم از اين دنيا جدا شم... دنيايي
ي وزين توي اون دنياي ي 

 مي شد
 ...با هر بار تزريق کوتاهتر

چشمام و باز کردم... صداي خفه ي هق هق کسي رو شنيدم... توي آخرين تالش هاي خورشيد وقت غروب براي 

ه... روشن کردن ات ي تتر
ي که از دو طرف تراشيده شده بود و پوستر اق چشمم به اون نيمه ي ديگه م افتاد... با موهايي

دستش و روي پيشونيش گذاشته بود... شونه هاش مي لرزيد... قطره هاي اشکش و ديدم که روي شلوار جينش مي 

ن شدم. رسم گيج رفت... قبل ا د... روي تخت نيم ختر ز اين که روي تخت ولو شم خودم و چکيد... بغض گلومو فشر

ل کردم و شونه ي بارمان و گرفتم. رسم و روي بازوش گذاشتم و گفتم  :کنتر

 ...منو ببخش

ي که به اندازه ي تمام سال هاي جوونيمون  با دستش دستم و گرفت... دستش يخ کرده بود. خيلي آهسته ... با صدايي

 :بغض داشت گفت
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 ...تو منو ببخش... اگه

ن هاش پوزخندي زد و گفت آهي کشيد  ن اشک ريختر  :و ساکت شد... بتر

ف داشت... حداقلش اين بود که به خاطر رس و  ي رسر
ي که از بابا مي خورديم به اين بدبختر فکر مي کنم پس رسي هايي

ف داشت ي که در جواب انسانيت گرفتيم رسر  بود... به اين شکنجه هايي
ن  .صدا کردن رس ظهر يا نمره ي هيفده گرفتر

ي گرفته گفتمبا صدا  :يي

ي چهار هزار تومن... همه ش و ورمي داشتيم مي رفتيم فست فود رس کوچه و 
يه روز معلم بوديم... يادت مي ياد؟ ساعتر

 ...هات داگ مي خورديم... با خودمون فکر مي کرديم رضا چه خوش بخته که خونه مجردي داره

د و گفت  :دستم و محکم تو دستش فشر

وشه ي حياط نشسته بودي و بغض کرده بودي... نه براي اين که از دوچرخه افتاده بودي... پنج سالمون بود که تو گ

... همون  ن يه خانواده ي بهتر ن يه ساعت... براي داشتر نه براي اين که توپ پالستيکيت پاره شده بود... نه براي داشتر

ن زانو زدم  ...موقع جلوت روي زمتر

 :اشکم روي گونه هام ريخت. ادامه داد

ل دادم که تا ابد مراقبت باشم... قول دادم نه بذارم بابا روت دست بلند کنه ... نه گنده الت محل چپ نگاهت قو 

 کنه... نه معلم مهدکودک بهت بگه باال چشمت ابرو اِ 

 :شونه هام و گرفت. با چشم هاي خيس از اشکش توي چشمام زل زد و گفت

ي مردونه ترين قول زندگيم و بهت 
 
دادم... به حرمت اون ده دقيقه... و االن توي سن بيست و شيش توي پنج سالک

م ي خودم و مي بينم که از پنج سالگيم هم کمتر
 
 .سالک

ي کردم و گفتم  :خنده اي عصت 

انش کنم... تو زندگيت و به خاطر من  ي که هيچ وقت نتونستم جت  ي کردي... همه ي اون کارهايي
تو هرکاري مي تونستر

 ...ول کردي

 :ف صورتش گذاشتم و گفتمدستم و دو طر 

ي ديده هايي
ن ي و آرامش آدم يادش مي ره که چه چتر

... آدم يادش مي ره... توي اون رسخوسر ي
 .راست مي گفتر

 :منو تو بغل خودش کشيد و گفت

... مي شه  ي
ي که براش له له مي زين  مي شه... مي رسي به يه جايي

ي روز به روز کوتاهتر
ي لعنتر

گولش و نخور... اين رسخوسر

ي هست که اين  قد يه ن ... معتادها بهش مي گن فلش... بعد مي شنوي که يه چتر ن ثانيه... يه چشم به هم گذاشتر

ي که همه ي بدنت داره 
ي اجازه نمي ده فکر کتن

ي و بهت برمي گردونه... بهش مي گن کرک... بعد اين رسخوسر
رسخوسر

ي مي رسي که بعدي نمي مونه... مي رسي ج ي و توي زندگيت هيچ کرم مي زنه... بعد... به جايي
ي که استر مي سر ايي

ي که از اين فراموش کردن و آرامش رصف 
ي و کمرنگ کنه... بايد مرد باسر

ي نيست که وسوسه ي اين رسخوسر
رسخوسر

ن به  ... برگشتر ي
ي گم کتن

ي که خودت و توي اين رسخوسر
ي و وسوسه نسر ي که رست و باال بگتر

ي ... بايد مرد باسر
نظر کتن

ي کنم... غرق شدم ... چون... من مردش نبودمدنياي درد و بدنامي مر 
ن
اف ي مي خواد... مي خوام يه اعتر

 
 .دونک
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د... چشمام و روي هم گذاشتم... بغضم و فرو دادم و گفتم  :شونه هام و فشر

 ...من مردشم

 

 

======== 

 

****** 

ن تخت گذاشته طبق روال اون چند روز تا چشم باز کردم ترالن و ديدم. همون طور که انتظار داشتم يه س ي غذا پايتر
يتن

ي گرفته گفتم ي اختيار با ديدنش لبخند زدم و با صدايي  :بود و منتظر بود. ي 

 .هر وقت چشمم و باز مي کنم مي بينمت

ي روحش طراوت خاصي داد. گفت ي زد که به صورت ي 
 
 :به سمتم چرخيد. لبخند قشنک

 !مي دونم منظره ي ناراحت کننده ايه

 :و بعد... خنده از روي لبم محو شد. با ترديد پرسيدمچشمکي زد.... خنديدم... 

ن تنهام نمي ذاري؟ م؟ براي همتر  مي ترسي بمتر

 :ترالن نگاهش و ازم دزديد و گفت

ي؟ ي بمتر  نه بابا!... براي ج 

 .مي دونستم حرف دلش اين نيست

ي غذا رو روي تخت گذاشت و گفت
 :بحث و عوض کرد. سيتن

ن   برات فعال همتر
ن مشکل نداره بيا... آقاي دکتر ي رو تجويز کرده... ظاهرا معده ت فقط با همتر

 .پوره ي سيب زميتن

 :تو دلم گفتم

 .حالم داره از اين غذا بهم مي خوره

 :ترالن ادامه داد

 .رويا هم داره براي شب مرغ درست مي کنه... آب مرغم برات خوبه

 :پرسيدم

 خت  کرده
 !دکتر کيه؟ نگو که دانيال شلوغش کرده و دکتر

 :رالن گفتت
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 ...نه بابا! بارمان و مي گم

ي مي شد گفت   شده بود... يه جورايي
کمي از غذام خوردم. خيلي بيشتر از دفعه هاي پيش مي تونستم بخورم. حالم بهتر

به زده  که جون گرفته بودم. نمي تونستم حدس بزنم که ترک کردن و مرصف کردن هاي پشت رسهم بيشتر بهم رصن

. ولي مي دونستم آزادي زودهنگامم به خاطر اعتصاب غذام بود... اگه نه حاال حاال ها توي اون بود يا اعتصاب غذام.. 

 .اتاق کثيف بودم

 :همون طور که غذا مي خوردم ترالن گفت

کت کنيم... من و تو و دانيال و  مي خوان ازت توي يه ماموريت استفاده کنند... اوايل بهار يه مهمونيه که بايد توش رسر

 .دانيال مي گه فقط يه مهمونيه ولي به دل من بد اومده راضيه... 

 :آهي کشيد و ادامه داد

ي همکاري کنم... اونم درست وسط اتوبان وي دريايي  ...تو که نبودي مجبورم کردند توي قتل يکي از درجه دارهاي نتر

ن انداخت... ادامه نداد. مي دونستم خيلي حرف توي دلش مونده و مي خواد با   :کسي درد و دل کنه. گفتم  رسش و پايتر

 پيدا مي کنيم
ن  .باالخره يه راهي براي رفتر

 :ترالن زيرچشمي نگاهم کرد و گفت

ن  اينا به خاطر مواد نيست... هست؟ خيلي راحت آدم مي کشند... اونم وسط اتوبان! خيلي راه هاي ديگه براي کشتر

ن از روي قصد و غرض بوده. شايد مي خواستند با اون آدم وجود داشت... اون قدرها بچه نيستم که نفهمم اين کارشو 

 ...اين کارشون پيامي بدن

 :پوزخندي زدم و گفتم

 .کسي که اين کار و مي کنه يا خيلي احمقه يا يه نقشه ي حساب شده داره... و شجاعت زياد براي اجراي اين نقشه

 :ترالن گفت

ي هنوز نمي 
؟ تو قبال باهاشون همکاري مي کردي... مگه نه؟ يعتن ي

ي براي گي کار مي کتن
 دوين

 :گفتم

ي خود دانيال نمي دونه دقيقا براي گي کار مي کنه... من که هيچ
ط ببندم که حتر م رسر  !حارصن

ن مطرح کردن اون  ي رو کنار زدم. بتر
ي بينمون برقرار شد. به اندازه ي ظرفيت معده ي دردناکم غذا خوردم و سيتن

سکوير

ي که توي ذهنم بود و نگه داشتنش ترد ن ... چتر يد داشتم... کسي رو جز ترالن نمي شناختم که قابل اعتماد باشه... ولي

ي از پسش بر مي اومد؟
 يعتن

 :دل و به دريا زدم و گفتم

 .مي خوام ترک کنم

م تا توي تصميمم سست نشم. ادامه دادم  :ترالن نگاهم کرد... با ناباوري! ترجيح دادم نگاهم و ازش بگتر
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مواد وابسته مي شم... ترک کردنش سخت تر مي شه. االن که درد و خاطره ي خماري  هرچه قدر که بگذره بيشتر به

ه ن ن همه چتر
ين فرصت براي کنار گذاشتر  .هام دقيقا توي ذهنمه بهتر

 :ترالن رس تکون داد و گفت

ي ولي 
 ...مي دونم... قبول دارم... بارمانم گفته بود که مي خواي ترک کتن

ي کرد و ادامه داد
 :مکت 

ه اال ي مي تونه خطر مرگ بهتر
ي که سوء تغذيه دارن حتر  براي کسايي

ن ... بارمان مي گه ترک کردن هروئتر ي
ن اين کار و نکتن

 آزادت کرد... مي ترسيد 
ن ي که رست اومده هم اين ريسک خيلي باالييه. دانيال هم براي همتر داشته باشه. با اين باليي

... بيشتر از  ي
احت کتن . تو االن بايد استر ي

ي تحمل کتن
...  نتوين ي

يه ماه اعتصاب غذا کردي. مواد نذاشت متوجه درد بسر

ه بذاريش براي بعد ي رس خودت اوردي... برات خيلي خطر داره... من فکر مي کنم بهتر ي چه باليي
 ...نذاشت متوجه بسر

 :با تاسف رس تکون دادم و گفتم

ي دادن برمي داشتيد... 
 .اين قدر بهم نگيد نمي تونماي کاش شما آدم هاي دور و بر من دست از اين فاز منفن

 :ترالن گفت

؟ ي ي ج 
 قضيه مربوط به اراده و قصد و نيتت نيست... مربوط به وضعيت جسميته... مي فهمي خطر مرگ يعتن

 :خيلي رک گفتم

ي 
م تا اين که چند ماه ازم سوء استفاده کنند و بعد بکشنم... چيه؟ نکنه فکر کردي به متن ترجيح مي دم به اين دليل بمتر

ثابت کردم بهشون وفادار نيستم پست باالتري مي دن... حداقل تو يه نفر بذار که من شانسم و امتحان کنم... که 

ه چون مي ترسن ضعف کنه... حسش به من  ي مي مونه که نمي ذارن بچه شون رژيم بگتر  اين مادرهايي
ن بارمان عتر

ي که اينجا با من دوسته و مي تونه کمکم ک
 .نههمينه. تو تنها کسي هستر

 :ترالن سکوت کرد. داشتم ازش نااميد مي شدم که گفت

... اگه حالت بد بشه همه ش منتفيه ها  !باشه... ولي

 :لبخندي زدم و گفتم

 ...باشه

ي ادامه داد
 :ترالن با نگراين

اينجا اين کار خيلي سختيه ها! توي مراکز ترک اعتياد با چند نوع آرام بخش و داروي ديگه معتادها رو ترک مي دن. تو 

ي بند نيست  .دستت به هيج 

 :کوتاه گفتم

 ...مي دونم

 :ترالن که زياد موافق اين برنامه به نظر نمي رسيد گفت
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ولي بايد بذاريش براي فردا شب... فردا بارمان براي يه ماموريت چند روزه مي ره... راستش و بخواي ازش حساب مي 

 .بحث و دعوا ندارمبرم... مي ترسم بعدا منو بازخواست کنه... حوصله ي 

 

ي که بارمان ويال رو ترک کرد وارد انباري خالي شدم. کليد انباري پشت در بود. توي اون اتاق 
فرداي اون روز درست وقتر

ي که لوله ي شوفاژ رد مي شد يخ بود. يه دست رختخواب توي اتاق گذاشتيم و ترالن   به جز جايي
ن ي نبود. کف زمتر هيج 

ي برم در و روم باز نکنه... بهش هشدار دادم که موقع ترک کردن قول داد که به جز مواقعي ک ه مي خواستم دستشويي

 .اين حالت زياد اتفاق مي افته و آمادگيش و داشته باشه

ن  ي پيش خودش فکر مي کرد... اين که من از پس کنار گذاشتر ترالن از من مضطرب تر به نظر مي رسيد. نمي دونم ج 

 .ه خودش نمي تونه از پس مراقبت از من بر بيادمواد بر نمي يام... يا اين ک

راضيه که مثل هميشه بيشتر وقتش و جلوي آينه مي گذروند و با ما کاري نداشت... کاوه که از همه رس به زيرتر بود و 

ي کار ما رو از دور نظاره مي کرد
 .صدا ازش در نمي اومد... فقط رويا بود که با نگراين

 :م و سفارش هاي آخر رو کردمکليد اتاق رو به ترالن داد

ي نمي فهمم. صد در  هرچه قدر داد و بيداد کردم و فحش دادم در و باز نکن... فهميدي؟ بعد يکي دو روز ديگه هيج 

صد از اين تصميمم پشيمون مي شم... امکان نداره درد و عذاب ترک رو بتونم تحمل کنم و رس حرفم بمونم. تو نبايد 

ي براي هميشه از دست مي رم ها بهم اجازه بدي که دوباره
 !سمت مواد برم... ترالن... اگه کمکم نکتن

ي به نظر مي رسيد گفت  :ترالن که يه مقدار عصت 

؟ فهميدم ديگه ي
 
 !خيلي خب! چه قدر مي گ

کنار شوفاژ نشستم و به در و ديوار سفيد اتاق نگاه کردم. مي دونستم کمتر از دوازده ساعت ديگه اين اتاق برام يه 

 .جه گاه ديگه مي شهشکن

 :ترالن گفت

 بار اولي که با اينا همکاري مي کردي فکر مي کردي که کارت به اينجا برسه؟

ي که توي لحن ترالن بود آهسته گفتم
 :ياد بار اول افتادم... بدون توجه به نيسر

 .اون موقع هيچ فکري نمي کردم

 :ترالن گفت

ن اين بال رو رس بچه هاي مردم مي ياري؟مگه بهت نگفته بودن که کارشون مواده؟ نمي دونس ي داري عتر
 تر

ي گفتم
 :با ناراحتر

وع کردي؟  ترالن دوباره رسر

 :تو دلم گفتم
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ن اين بيست و دو سال و وقت گذاشته و جمله هاي قلنبه سلنبه به بچه ش ياد  واقعا دوست دارم باباش و ببينم... عتر

 !داده

 :گفتم

ي کاره ن... اگه مي دو  ن بار رساغ يکي از نمي دونستم اينا ج  ي براي اولتر
نستم که خودم و بدبخت نمي کردم... وقتر

ي که دارم باهاشون همکاري مي کنم گروه يا باندن... فکر مي کردم دارم به يه  ماموريت ها رفتم اصال نمي دونستم اينايي

 .بچه پولدار تازه به دوران رسيده لطف مي کنم

ون دادم... گفتم  :نفسم و با صدا بتر

ن  ي بوده حق داري ولي لزومي نداره با اين حرفا زير ببتر ي توي گذشته ي من ج 
ترالن... اگه کنجکاوي... اگه مي خواي بدوين

ي 
 ...زبون منو بکسر

 :به چشماش نگاه کردم و گفتم

 .من نمي خوام گذشته م با خودم بره زير خاک

 :ترالن کامال تغيتر موضع داد و گفت

... خيلي به حر 
ن ف بارمان توجه نکن. تو االن خيلي قوي تر شدي. يه عالمه رسم بهت زدن و معده اين چه حرفيه؟ ببتر

ه. اين موضوع تو رو نمي کشه  ...ت هم بهتر

 :گفتم

ي که پيش خودم نگه  ي قراره رسش بياد... شايد حرف هايي مي دونم... فقط... توي اين روزها آدم نمي دونه چه باليي

 .داشتم يه روز به دردت بخوره

ي که زده بود پشيمون شده بود گفتترالن که   :مشخص بود از حرف هايي

 ...من اصال منظورم

 :وسط حرفش پريدم و گفتم

 ...مي دونم

 :براي چند ثانيه سکوت بينمون برقرار شد. نفسي عميق کشيدم و سکوت رو شکستم

م بود... باب مه... آرمان برادر کوچيکتر ا بزرگم يه کارخونه دار بود که کارخونه ما چهار تا برادر بوديم... سامان برادر بزرگتر

ين  ي هميشه بهتر
ي باباي من... بخشيد. تقريبا مي شه گفت هميشه وضعمون خوب بود. يعتن

ش و به تنها پشش... يعتن

ين مدرسه ها ثبت نام مي شديم...نمي دونم اين که  ين لباس ها رو مي پوشيديم و توي بهتر غذاها رو مي خورديم، بهتر

ي بدون پول هم خيلي سخته. مسلما اين که آدم مي گن پول خو 
 
ي نمي ياره راسته يا دروغ... به هر حال زندگ

شبختر

ي گذاشت... به هرحال ما 
ي نيست و نمي شه اسمش و خوشبختر  جالت 

ن هاي نداشته رو بخوره چتر ن هميشه حشت چتر

ن زندگيمو  ن ديگه اي به جز پول هم احتياج داشتيم. همه چتر ن خوب بود به جز اخالق براي خوشبخت شدن به چتر

ي مي شد... دست به زن 
ي مي خورد جوش مي اورد و عصباين

ر
ي به توف

ي صت  و تحمل بود... تا تفر ي و ي  ي اندازه عصت  بابام... ي 

هم داشت... دوست ندارم در مورد يه بزرگ تر... اونم بابام... اين طوري حرف بزنم ولي مشخص بود که باباي من 
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ي نداره... نمي 
 دونم... شايد هم از ما خوشش نمي اومد... شايد به خاطر عالقه اي که به مامانم داشت نمي تعادل رواين

ي از مردها به بچه هاي خودشون که تازه به دنيا 
تونست ببينه که مامانم به ما محبت مي کنه... شنيده بودم بعضن

... اين طوري نبود که به ما اومدن حسادت مي کنند ولي هيچ وقت نشنيدم که اين حسادت بيست سال طول بکشه

ي که مي  عالقه نداشته باشه... بذار اين طوري بهت بگم! خيلي حوصله مون و نداشت... نه حوصله ي حرف هايي

زديم... نه حوصله ي تربيت کردن ما رو... نه حوصله داشت که براي نشون دادن راه و چاه برامون وقت بذاره... هر 

ي مي کرديم بدجوري جوابمون و مي دادوقتم يه اشتباهي از رس ندونم ک
 
 ...اري و بچک

 

======== 

 

 

========= 

 

 :آهي کشيدم و ادامه دادم

ي هستم... اگه غتر از اين بود تعجب مي کردم. حس مي کنم تمام شخصيتم توي 
خيلي شنيدم که مي گن آدم ضعيفن

ي خورد شد... هرپشبچه اي احتياج به پدر داره... کسي که قه
 
رمانش باشه... کسي که بتونه بهش تکيه دوران بچک

ي فقط يه تکيه گاه داشتم که اون بارمان بود. 
 
کنه... براي من پدر فقط مفهوم احتياط کردن داشت... از همون بچک

ه... اين حس با خودمون بزرگ  وع شد... اين که ده دقيقه ازم بزرگتر وع حمايت هايش از من از يه حس بچگونه رسر رسر

ي کنيم... ازش حمايت شد... هنوزم ادا
ي آرمان به دنيا اومد هر دومون با هم تالش کرديم ازش پشتيباين

مه داره. وقتر

ي براي بابام
 .کنيم... ته تغاري بود و براي همه خيلي عزيز بود... حتر

ي کردم و گفتم
 :با به ياد اوردن دوران گذشته اخمام توي هم رفت... مکت 

ي 
ر
ي توي زندگيت يه اتفاف

مي افته خيلي سخته که برگردي عقب و توي ذهنت دنبال اين بگردي که اين راستش... وقتر

ي که ما پيش دانشگاهي 
ي عقب برمي گردم فقط به يه نقطه مي رسم... به زماين وع شد... ولي من هرج 

اتفاق از کجا رسر

ي بهمون زد. بابام خيلي عص
 
ر خيلي بزرگ

ي شده بود... بوديم و يکي از دوستاي قديمي بابام بهش خيانت کرد. رصن ت 

ي چطور ازش مي ترسيديم... سعي مي کرديم اصال جلوش ظاهر نشيم... همون موقع 
ل شده بود... نمي دوين قابل کنتر غتر

بود که بابام پولي رو نزول کرد و کارهاشو راست و ريس کرد... مامانم خيلي مخالف اين کارش بود. روزي نبود که توي 

ي بفهمي چه قدر دلمون مي خواست از اون خونه و اون دعواها دور بشيم. با خونه داد و بيداد نداشته باشيم. ن
مي توين

بارمان قرار گذاشتيم که فقط دانشگاه هاي شهرستان و انتخاب کنيم تا از رسر اون خونه خالص شيم... حاال بماند که 

ي فهميد چه قدر بهونه مي گرفت. دوست نداشت که تنهاش بذاريم. از يه طرف 
دلمون براي اين برادر آرمان وقتر

کوچيکه مي سوخت از طرف ديگه طاقتمون واقعا طاق شده بود. خالصه اون سال تا مي تونستيم درس خونديم. من 

وع  ي بود پزشکي قبول شد... راستش و بخواي اشتباهمون از اينجا رسر نرم افزار قبول شدم و بارمان که رشته ش تجري 

ن تر و انتخاب کنيم... اون زمان شد... گول رتبه هاي خوبمون و خورديم  و گفتيم حيفه که با اين رتبه يه دانشگاه پايتر

ه... اين شد که به هواي آرمان و  هم مثل همه ي بچه کنکورهاي ديگه فکر مي کرديم توي دانشگاه هاي تهران چه خت 

ست ... آدم ها تو دوران دبتر ي
 تهران و انتخاب کرديم... مي دوين

ن ي همتر
 
ي به خاطر جوگرفتک

ان فکر مي کنند همه ي سختر
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ي توي 
 
ي رسخوردگ

 برآورده مي شه... مي دوين
ن  مي ره و همه ي آرزوهاشون با دانشگاه رفتر

ن هاشون بعد از کنکور از بتر

وع مي شه؟ از اون جا که همون ترم اول مي فهمي همه ش يه رساب بود
 ...دانشگاه از کجا رسر

 :ترالن پوزخندي زد و گفت

 ... ي
 
ي مي گ ن حس و داشتم... خيلي براي دوران دانشگاه روياپردازي کرده بودم... دانشگاه خيلي با مي دونم ج  منم همتر

ي گرفته بودم... بعدش فهميدم که آدم نبايد تو زندگيش از روياها و خواب و 
 
روياهام فاصله داشت... ترم اول افشدگ

ي داشته باشه
 ...خياالش توقع آن چناين

 :کردم و گفتم  با تکون دادن رس حرفش و تاييد 

با اين که من و بارمان با هم هم رشته نبوديم ولي صميميتمون و حفظ کرديم. بارمان توي دانشگاه با رضا که 

ي مي کنند. رضا هم 
 
ي دارند و شهرستان زندگ ي که! مامان و باباي رضا وضع مالي خوي 

همکالسيش بود آشنا شد... مي دوين

ست هاي بارمان خيلي جور بودم... خصوصا با رضا... ما سه تا همون سال توي تهران خونه مجردي داشت... من با دو 

ي اخالق هاي بابام 
ن و تحمل کرديم... حتر ي همه چتر

 
اول دانشگاه کلي با هم صميمي شديم. راستش... تا بيست سالک

رفته بوديم تحمل رو... بزرگ شده بوديم و ياد گرفته بوديم باهاش چطور رفتار کنيم که زياد اذيتمون نکنه... ياد گ

ي اول 
 
ي و جوگرفتک

ي بيست سالمون شد کم کم يه مقدار از جو خرخوين
به بخوره... وقتر کنيم تا آرمان هم کمتر رصن

ي براي  اف مي کنم راه هاي خوي  دانشگاه خارج شديم. راستش و بخواي يه کم هم تفري    ح الزم داشتيم... البته اعتر

 .تفري    ح کردن انتخاب نکرديم

تاسف تکون دادم. ترالن دستش و زير چونه ش زده بود و در سکوت منو نگاه مي کرد و گوش مي  رسي به نشونه ي

 :کرد. خوشحال بودم يه گوش شنوا پيدا کردم. ادامه دادم

ي 
ي وقت ها مهموين

ي هاي مختلف باز شد... بعضن
کم کم شيطنت هاي سه نفرمون اوج گرفت. کم کم پامون به مهموين

ا  ي مي رفتيم که جوش اصال  هاي دانشگاه که خب اکت  ي هايي
جوش خيلي خوب و سالم بود ولي بيشتر وقت ها مهموين

ها رو مي کرد. بارمان هم که اون موقع ها عجوبه اي بود... 
ن خوب نبود. رضا از ما دو تا مثبت تر بود... رعايت خيلي چتر

ي نبود که ببينه باهاش تيک نزنه  .دختر

ي کردم و 
ي اختيار لبخند زدم... مکت   :يه لحظه تصاويري از اون دوران برام زنده شد... ادامه دادمي 

ي نداشت ولي خب به هر حال پدر بود. من و بارمان کلي نقشه براي خودمون  ... درسته بابام اخالق هاي خوي  ي
مي دوين

ي ها من
و بارمان  داشتيم ولي هميشه بابام و يه سدي براي رسيدن به اين نقشه ها مي ديديم. بابام خيلي مخالف عياسر

ي چه قدر از رضا بدش مي اومد... 
 از قبل گتر مي داد... نمي دوين

ن کرديم بابام بيشتر ي رفتر
وع به مهموين ي رسر

بود. از وقتر

ها رو بندازن گردنش...  ي مي کنند پدر و مادرها هميشه دنبال کسي مي گردند که تقصتر ي بچه ها يه خطايي
ديدي که! وقتر

طاها و اشتباه ها رو بچه هاي خودشون با اراده ي خودشون انجام دادند. بابام هم هيچ وقت قبول نمي کنند که اين خ

ي که  ن  به اون چتر
ديواري کوتاه تر از رضا گتر نيورده بود... ديدي که توي اين جور مواقع هم بچه ها لج مي کنند و بيشتر

تر داده بوديم... مشکل اينجا بود که باباشون بهش حساس شده گتر مي دن! من و بارمان هم به رضا و برنامه هامون گ

 .چون هميشه بابام باهامون دعوا مي کرد باورمون نمي شد که اين دفعه واقعا ختر و صالحمون و مي خواد

ي که مي زنم هست. گفتم  :ترالن رسي تکون داد و نشون داد که متوجه حرف هايي

يم. بابام هم که ماجرا رو فهميده اين اختالف ها ادامه پيدا کرد تا اين که من و بارمان تصميم گ رفتيم خونه مجردي بگتر

بود خيلي مراقب پولي که کف دستمون مي ذاشت بود. با پول تو جيبيمون نمي شد خونه مجردي گرفت. خصوصا اين 
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وع کرديم. م علم که ما دو تا خيلي بريز و بپاش داشتيم... تصميم گرفتيم که بريم رس کار... اولش از سالم ترين کار رسر

ن  access و excel رسخونه! بارمان زيست کنکور درس مي داد و منم ي درآمدمون چه قدر پايتر
درس مي دادم... نمي دوين

ستان بارمان بهش مي گفت که اگه صت  و تحمل داشته باشه بعد از يه مدت مي تونه اسم در کنه  بود! معلم زيست دبتر

ي پيدا کنه ولي من و بارمان عجول ب وديم. مي خواستيم همون سال از اون خونه بريم... نه تو سن بيست و و درآمد خوي 

ي هم بود... صت  و حوصله مي 
... اين شد که خيلي زود از اون کار زده شديم... انصافا کار سختر ي

 
شيش هفت سالک

ي خيالش شد..  ... اين شد که بارمان خيلي زود ي  ي
. بعد خواست... مطالعه مي خواست... بايد برايش وقت مي ذاشتر

 ..تصميم گرفت که توي آزمايشگاه دانشگاهشون کار کنه

 :خنده م گرفت... ادامه دادم

ي 
ر
يادمه مسئول آزمايشگاه ميکروبيولوژي بهش گفت که چون تقاضا زياده مي تونه توي آزمايشگاه کار کنه ولي حقوف

 روزهاي هفته دانشگاه مي رفتيم نمي تو 
ي چون بايد بيشتر

ن
نستيم دنبال کارهاي ديگه بگرديم... بهش نمي دن... از طرف

ي پيک موتوري رو هم با موتور مي 
... بارمان صفحه ي روزنامه رو باز مي کرد و با خنده بهم مي گفت که حتر يادش بختر

ن و گارسون بودن هم وجود داشت ولي توي ايران بيکار بودن و پول  ي مثل ظرف شستر خوان که ما نداريم... آره ! کارهايي

ي مي بابا رو خو 
 
ن اجتماع زندگ ن قبيح نيست... ما هم باالخره داشتيم توي همتر ردن به اندازه ي کارهاي سطح پايتر

کرديم... اسم يه رسي از کارها رو که توي خونه مي اورديم رسي    ع داد مامان و بابامون بلند مي شد که شما مي خوايد 

يد... خالصه ش مي کنم! آخرين کاري که رساغش ر  فتيم اين بود که پشتيبان آموزشگاه هاي کنکور آبروي ما رو بت 

وي جديد احتياج نداشتند  .بشيم... که خب... ظرفيت اونام تکميل بود و به نتر

 :آهي کشيدم و گفتم

ي بفهمي که چه قدر دوست داشتيم از اون خونه بريم... از اون خونه و جنگ و دعواهاش دور شيم... بريم يه 
نمي توين

ي از داد  ي که خت  ي خسته و کوفته از دانشگاه برمي گردي و مي خواي توش جايي
ي که وقتر و بيداد نباشه... يه جايي

ي غم عالم توي دلت نريزه... ولي کار پيدا نمي شد... براي دو تا پش دانشجوي بيست ساله هيچ کاري 
احت کتن استر

مون پولي که ازشون مي گرفتيم و همون نبود... هرچند ماه يه بار يه شاگردي رو دوست و آشنا برامون پيدا مي کرد که ه

ي کف دستمون  ... همه ش اين نبود... يکي من و بارمان که با معلمي جون کنديم و هيج  ي
شب تموم مي کرديم... مي دوين

کت هاي هرمي و  و نمي گرفت، يکي مثل يه پشه توي دانشگاهمون که افتاد توي کار گلد کوئست و از اين نمي دونم رسر

ي ربط خيلي زود يه خ ن زانتيا هم انداخت زير پاش... هر وقت اسمش و ربط و ي  ونه توي قيطريه خريد و يه ماشتر

 ...جلوي بارمان مي اوردم رسي    ع مي گفت خاک تو رس من و تو

 :پوزخندي زدم و گفتم

ي وقت ها هم با يکي دوست مي شديم و چند هفته اي با 
ن بود... بعضن ي رفتر

هم  با اين حال تفري    ح ما هنوزم مهموين

يم هم توي خونه ي رضا برگزارش مي کرديم. همه جا  ي بگتر
بوديم ولي بعد بهم مي زديم... هر وقت قرار بود ما مهموين

ي شد که سايه توي جمع ما بر خورد ان... نمي دونم ج  ي مي رفتيم... از مهرشهر کرج گرفته تا شمتر
 .هم مهموين

 

======== 
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 :ادمچشم هاي ترالن از تعجب گرد شد. ادامه د

اون وقت ها ريخت و قيافه ش اين شکلي نبود... يا معتاد نبود يا اوايل کشيدنش بود و ضايع نشده بود. خالصه توي 

ن عجيب در مورد اون برام وجود داشت... اين که  کت کرد و توي جمعمون جا افتاد. يه چتر ي هامون رسر
چند تا از مهموين

ه ديپلمه بود که با مامان و باباش ن داشت... هم  اون يه دختر ي مي کرد... ولي هم ماشتر
 
اختالف داشت و تنها زندگ

 .خونه... هم خوب لباس مي پوشيد... هم خوب خرج مي کرد

 :پوزخندي زدم... به افکار گذشته م... گفتم

ود من خيلي دور و برش مي پلکيدم. دوست داشتم رس از کارش در بيارم. اون موقع ها فکرم درگتر کار و پول در اوردن ب

ن توجهم به اين قضيه جلب شده بود. تا اينکه خودش هم متوجه کنجکاوي هاي من شد. بهم گفت اگه  و براي همتر

بخوام مي تونه يه کاري براي منم جور کنه. منم از خدا خواسته قبول کردم. تو دلم گفتم فوقش اگه از اين کار خوشم 

ين کار و منم هواتو دارم. اين شد که يه ماه بعد سايه يه کار نيومد مي تونم ولش کنم... بارمان هم گفت تو برو رس ا

کت کنم. بهم گفت خيلي تيپ  ي رسر
عجيب بهم پيشنهاد کرد. بهم گفت تنها کاري که بايد بکنم اينه که توي يه مهموين

 نشون داد کم محلي کنم. واقعا به نظرم کار مسخره اي بود. بارمان  
ن ي که بهم چراغ ست 

گتر داده بود بزنم و به هر دختر

ي بيشتر شد که سايه قبول نکرد. بعدها فهميدم که نمي 
که اونم بايد باهام بياد... شک و ترديدمون به اين کار زماين

خواست دو تا مهره اي که انتخاب کرده بود و يه جا اکران کنه... منم به دلم بد اومده بود. دوست نداشتم تنها برم 

ي نداشت. اين شد که با رضا رفتم اونجا. رضا پيشنهاد داد که باهام
ن
 .بياد. سايه هم حرف

 :از حالت چهره ي ترالن فهميدم که با شنيدن اسم رضا کنجکاوتر شده. ادامه دادم

ن بار دانيال و چند تا از پشهاي  ي هاي ديگه. اونجا براي اولتر
ي بود مثل مهموين

هيچ کار خاصي اونجا نکرديم... يه مهموين

ي اهميت بودن و ديدم ديگه که مثل خودم مهره  .هاي تازه وارد و ي 

 :ترالن وسط حرفم پريد و گفت

ي بيست سالت بود؟ دانيالم بود؟ شما دو تا هم سنيد؟
 گفتر

 :با سوء ظن نگاهش کردم و گفتم

 آره... بيست سالمون بود. چطور؟

 :ترالن گفت

ي 
... ولش کن... مي گفتر ي  !هيج 

 :گفتم

ي سايه پونصد مي گفتم... هيچ کار خاصي نکرديم... ف
قط آخرش با سايه رقص اختصاصي کردم و تموم! آخر مهموين

هزار تومن بهم پول داد... اصال باورم نمي شد. فهميدم کاسه اي زير نيم کاسه ست. بارمانم که قضيه رو فهميد مثل 

ابت شده بود من شک کرد و گفت ديگه حق ندارم رساغ اين آدما برم. خودمم موافق بودم. ديگه توي اون سن بهم ث

که از هيچ کاري به اندازه ي کار خالف نمي شه يه شبه اين قدر پول در اورد. حرف هاي مامانم که خيلي به حالل و 

 خواستم از اين کار کنار بکشم... سايه خيلي باهام حرف زد. مي گفت 
ن حروم معتقد بود هم توي گوشم بود. براي همتر

 که پول زيادي دارن ولي آشناي خاصي ندارن و با يه اين پول، پول حروم نيست... پول مفته. 
ن ي ها هستر

مي گفت بعضن

ن و کالس بذارن.  ي هاي خوب بگتر
رسي چشم و هم چشمي دارن. مي گفت اين آدمها خيلي دوست دارند که مهموين
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کت کنيم و اونا هم به همه بگن آره ما خي ن به يه رسي مثل من پول مي دن که توي مهمونيشون رسر لي دوست براي همتر

هاي اين دنيا روي منطق نمي چرخه... مسخره بود. راستش توي اين  ن ي نبود ولي همه ي چتر
و آشناي خفن داريم. منطفر

ي  ن ي بهتر چشم و هم چشمي وجود داره. يه چتر
ن مهموين ي مي رفتم ديده بودم که واقعا براي گرفتر

چند وقت که مهموين

ي شنيده
هاي يه مهموين بودم... ولي خب... قضيه ي اونا فرق مي کرد. بارمان به اين قضيه  شبيه به اين و در مورد دختر

... خالصه   موضوع مي خوان... مي گفت نمي فهمي خوشگلي و خاصي
ن گتر داده بود و مي گفت اونا هم تو رو براي همتر

ن حال يه حس کنجکاوي مس خره هم از اين جور حرف ها... ولي من دختر نبودم که رسي    ع تو دلم خالي شه... در عتر

اف کنم اون  داشتم. دوست داشتم بدونم قضيه واقعا چيه... اگه راستش و بخواي بعد از همه ي اين حرفا بايد اعتر

ي و آخرشم بهت پول بدن... 
ي بري و خوش بگذروين

پونصد تومن مفت هم خيلي بهم چسبيده بود... فکر کن يه مهموين

ي و آخر 
 .رس فقط خرج رفت و آمدت و در بيارياينو بذار کنار کار معلمي که بايد جون بکتن

 :ترالن گفت

 .ديگه اين جوريام نيست... من شنيدم خيلي از معلم هاي کنکور خوب پول در مي يارن

 :با رس جواب مثبت دادم و گفتم

ي وجود نداره... گفته بودم که! با  ه دستمزد بااليي
درسته... ولي دست توي اين کار زياده. براي کسي که صفر کيلومتر

ي از همون کار در اورد ولي من و بارمان عجول بوديم  .چند سال صت  کردن مي شد پول خوي 

 :نفسي عميق کشيدم و ادامه دادم

ن صورت گذشت. تا اين که سايه بهم گفت به يکي از دوستاش که دور و برم مي پلکه  ي ديگه هم به همتر
دو تا مهموين

خواي بکن فقط باهاش بهم نزن و سعي کن اعتمادش و جلب  محل بدم و کم کم باهاش دوست بشم. گفت هرکاري مي 

ه رو تحمل کردم. توي اون  . منم کاري که گفته بود و انجام دادم. به خاطر سفارش هاي سايه هر طوري بود دختر ي
کتن

ن من و سايه ست. بعد يه مدت سايه  ي بتر
ه بفهمه صميميتر دوران سايه ازم فاصله گرفت. فهميدم که نمي خواد دختر

! بعد از اين که اين پروژه تموم به ن ه رو بکشونم به خونه اي که خارج شهر بود... همتر
م گفت که توي فالن روز دختر

ي رساغش و از سايه 
ه بهم زنگ نمي زنه. وقتر ي از سايه گرفتم. متوجه شدم که ديگه اون دختر شد دوباره يه پول خوي 

ن اين نقشه رو گرفتم گفت که دوست پش اين دختر ازش کينه به دل گرفت ه. براي همتر ه بود و مي خواست انتقام بگتر

ن کاري نمي کنه. دست کم اگه حرفش راست  کشيد. راستش و بخواي باور نکردم.هيچ پش با عقل و شعوري همچتر

ي به تمام معنا بود. رضا مي گفت که خيلي در اين مورد کنجکاوي نکنم ولي من به اين
 بود نشون مي داد که پشه يه رواين

ي بود که 
ينش هميتن موضوع مشکوک شده بودم. خيلي راه هاي ديگه بود که پشه مي تونست انتخاب کنه و عجيبتر

ي زد و تونست اين قضيه رو برام توجيه کنه... اين که شايد 
ن
سايه ازش حرف مي زد. فقط اين وسط رضا بود که يه حرف

ه مي خواست يه بهونه اي براي بهم زدن با دخ
ه دوست پش دختر ن با نقشه منو رس راه دختر ه پيدا کنه و براي همتر

تر

ي تر 
ه گفته که دليل اين کارهام و بهم زدنم خيانت تو بوده. باز اين حرف به نظرم يه کم منطفر قرار داد. بعد هم به دختر

 .بود. با اين حال از اين کار خوشم نيومد... تصميم گرفتم کنار بکشم

ي پيدا مي 
ن ادامه دادمدوباره داشتم آبريزش بيتن  : کردم. مي دونستم مهلتم براي حرف زدن داره تموم مي شه. براي همتر

از سايه و پروژه هاي عجيب و غريبش فاصله گرفتم... بارمان که از اولش هم خيلي از سايه خوشش نمي اومد با اين 

 و تغيتر داد... يکي ا
ن ي افتاد که همه چتر

ر
ز همسايه هاي دهن لقمون به مامان و کارم کلي خوشحال شد. تا اين که يه اتفاف

بابام گفت که بارمان و ديده که هفته ي پيش دختر خونه اورده. بابام و بارمان هم دعواي بدي رس اين قضيه با هم 

اض و قهر از خونه رفت. يه مدت خونه ي رضا موند...  کردند... بارمان هم وسايلش و جمع کرد و به نشونه ي اعتر



 

 
225 

ن خونه مجردي محکم تر شد. از ولي خب... تا ابد   که نمي تونست اونجا بمونه. اي شد که تصميممون براي گرفتر

طرف ديگه کم کم پولي که بارمان داشت ته کشيد. غرورش اجازه نمي داد که برگرده خونه و معذرت خواهي کنه. بابام 

ي کردن هم که مي دونست بارمان خونه ي رضاست و بهش بد نمي گذره به التماس هاي ماما
نم که مي گفت براي آشتر

ي بهم ريخته بود. مامانم بدجوري نگران آرمان بود که تازه وارد  پيش قدم بشه اهميت نمي داد. جو خونه مون حساي 

ستان شده بود و نمره هاش بد مي شد. مي گفت جو خونه اجازه نمي ده اين بچه درس بخونه... من به بارمان  دبتر

مون پولي که از سايه گرفته بودم بسازه ولي بارمان دست به اون پول نمي زد و مي گفت پيشنهاد دادم که فعال با ه

ه ولي حداقل يه دقيقه رنگ در و ديوار خونه مجرديمون و ببينه. اين شد که  ه و بمتر ترجيح مي ده سوء تغذيه بگتر

 ...فشار و عجله اي که داشتيم باعث شد دوباره به سمت سايه کشيده بشيم

ي کرد
ي به رسم که هر لحظه مکت 

م. کم کم داشتم حالت تهوع پيدا مي کردم. مي دونستم زمانم داره تموم مي شه. دستر

 مي شد کشيدم و گفتم
 :دردش بيشتر

سايه نقشش و در مورد ما خيلي حرفه اي بازي کرد. اولش با پول خوب و ماموريت آسون باعث شد مزه ي اين پول 

ن مثل پشهاي ديگه اي مثل دانيال بدبخت و بيچاره و محتاج دستش نيستم براي بره زير دندونمون... مي ديد که م

ن ماموريت هاي آسون بهم مي داد... بعد که ديد پول الزم شدم از در ديگه اي وارد شد... گفت اگه بخوام مي تونم  همتر

م و اونم وارد اين کار کنم. اين طوري به قول اون مي تونستيم دو  برابر اين درآمد و داشته باشيم. دست داداشم و بگتر

ي بهمون مي داد... مثال مي گفت که با فالن دختر دوست  اين شد که بارمان هم وارد اين کار شد... ماموريت هاي عجيت 

ي فالن کار و بکن... از اين جور کارها... بايد 
... بهم بزن... برو خونه ش... توي فالن مهموين شو... ازش فاصله بگتر

اف کنم  ي ها که مي شد رضا رو مي اعتر
ي از مهموين

با اومدن بارمان خيلي بيشتر از قبل بهم خوش مي گذشت. توي بعضن

 ...برديم

ي اختيار به خنده افتادم و گفتم  :ي 

سوژه ي خنده مون هم هميشه دانيال و يکي دو تا از پشهاي ديگه بودن که مثل اون بودن... خصوصا بارمان خيلي 

 ما خيلي فاصله و اختالف بود... من و بارمان  دانيال و اذيت مي کرد. 
ن اونا هم هيچ از ما خوششون نمي اومد. خب بتر

اف کنم که  غرور اصالت خانواده ي به ناممون و پول بابامون که هيچيش بهمون نمي رسيد و داشتيم... البته بايد اعتر

 بگتر 
. دانيال اونا خيلي از ما زرنگ تر بودن. مرتب سعي مي کردن پروژه ي بيشتر ن ن و خودشون و به سايه نزديک کتن

ي که مهم بود اين بود  ن فت مي کرد. با اين حال ما خيلي اهميت نمي داديم... چتر ي جلوي چشم ما داشت پيشر ن ج  عتر

ي که اهميت داشت قيافه و تيپ بود با رسزبون و  ن که آخرش ماموريت هاي مهم مال من و بارمان بود... اين وسط چتر

ها که توي اين زمينه هم تجربه ي من و بارمان بيشتر از اونا بودمهارت توي رفتا  .ر کردن با دختر

ي  ي داشت اذيتم مي کرد. دوست داشتم رسي    ع تر اين ماجرا را به جايي
 

آبريزش بينيم شديد شده بود... کم کم حس کالفک

ي به لحن و کالمم دادم ن رسعت بيشتر  :برسونم براي همتر

 خيلي کنجکاوي با بامان تصميم گرفتيم که پ
ن په نباشيم و نذاريم اين آدما يه وقت ازمون سوء استفاده کنند. براي همتر

ون قشنگ ديدم که يه نفر از دور ازمون  ها رفته بوديم بتر
مي کرديم. مثال يه بار که طبق دستور سايه با يکي از دختر

ن عکس گرفت. همه ي اينا رو توي ذهنمون ثبت و ضبط کرده بوديم و دنبال جوا ب براش بوديم... تا اين که توي اولتر

ن کار گذاشته  ن بهم دادن که توش دوربتر ي افتاد... اون روز يه ماشتر
ر
ماموريت رسميم يا به قول سايه حرفه ايم اتفاف

ي 
ن و يه موتور سوار هم سايه به سايه ي ماشيتن بودن... ميکروفون و ردياب به خودم و لباسام وصل کردن... يه ماشتر

ي باهاش در که سوارش بو 
نتر ي سايه به صورت اينتر ي بود با راهنمايي

ي که چند وقتر ديم مي اومدن... بايد براي ديدن دختر

ه خواب  ه و... خالصه نصفه شب که دختر ارتباط بودم برم. سايه گفته بودم بعد از گشت و گذار برم خونه ي دختر
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ه بردارم. مي 
دونستم اين ماموريت خيلي مهمه. سايه يه  خواب بود فالن اطالعات و از توي لپ تاپ باباي دختر

ي براي موفقيت توي اين ماموريت بهم داده بود. فقط يه اشکالي توي کار بود که من به هيچکس هم در  پيشنهاد رويايي

ها کم تجربه نبودم  ي که توي ارتباط با دختر
ي به نظر مي رسيد... به نظر متن  خوي 

ي نگفتم... صدف دختر ن موردش چتر

 خيلي ته دلم رضايت  صدف يه دختر 
ن ي رو در مي اورد... براي همتر

هاي آن چناين خوب بود که داشت اداي دختر

نداشتم که بازيش بدم. با اين حال براي انجام دادن اين ماموريت آماده شدم... ولي اتفاق بدي افتاد... نمي دونم يه 

ه رو ترس برداشته بود... تا وسط خيابون چشمش به  ي شد... دختر ن دفعه ج  ن پليس افتاد خودش و از ماشتر يه ماشتر

ه رو توي  ي شد... موتوريه که پشت رسم بود رسي    ع خودش و رسوند و دختر ون انداخت. من اصال نفهميدم ج  بتر

ن انداخت. من شکه شده بودم... با تهديد و زور و اسلحه به راه افتادم و طبق آدرسي که بهم دادن به يه انبار  ماشتر

اف کنه با پليس همکاري رفتيم. با شکنجه و ه ن که اعتر ه حرف کشيدن... انتظار داشتر زار تا راه و روش تهوع آور از دختر

ن جاش هم به تحريک  ون بره و تا همتر  بار بوده که مي خواسته با يه پش بتر
ن ه فقط گفت که اولتر کرده ولي دختر

ها بوده دوستاش اين کار و انجام داده ولي چون باباش توي کار واردات لوازم الک ن ي و نمي دونم از اين چتر
ر
ونيکي و برف

تر

ي که مدل هاي جديدترش و باباش وارد کرده بوده افتاده و ترسيده... اين شد که از 
ن هاي مخفن چشمش به يکي از دوربتر

ه کرده بودن ولش  ي که با دختر ون پريد... ديگه به اين ماموريت گند زده شده بود... نمي شد با اون کارهايي ن بتر ماشتر

ي و دزدي رو ترتيب دادن و ... يه چاقو رو... زدن توي شاهرگ گردن صدف...  کنند... اين شد که صحنه سازي آدم ربايي

 ...اونم جلوي چشم من

ن ديروز بود که داشتم با دست  دست از حرف زدن کشيدم... حس مي کردم يه بار ديگه توي انبار برگشتم... انگار همتر

ي که ناخواسته صدف و به قتل گاه کشونده بود... جلوي خونريزي صدف و مي گرفتم ... نگاهي به دستام کردم... دستايي

 انداختم... ازشون بدم مي اومد... از خودم بدم مي اومد... از 
ن ه... دستام و پايتر ي که نتونست جلوي مرگش و بگتر دستايي

 ... ي وع شد... لعنت به زيبايي ي شومش رسر  با زيبايي
ن ي که همه چتر

لعنت به من... لعنت به حرصي که توي  صورتم... صورير

 ...گناه و کار خالف بود

ه...  فقط يه راه براي خالصي از اين سياهي ها وجود داشت... اين که ترک کردن اين اعتياد ناخواسته جونم هم ازم بگتر

ي بود... اگه فقط بخت و اقبال باهام يار مي شد
 ...و مرگ... يه آرزوي دست يافتتن

ن هاش... رسم و به در تکي ه داده بودم. صداي ناله هاش و مي شنيدم. اعصابم ضعيف شده بود... صداي راه رفتر

ا دادنشان... همه توي گوشم بود. هيچ کاري نمي تونستم بکنم. جز اين که از پشت  صداي زمزمه هاش... صداي نارسن

 :در بگم

 !طاقت بيار

ي از انبار نمي شنيدم مي فهميدم که دوبار  ي غذاش و براش هر وقت که صدايي
ه ضعف کرده و ساکت شده. بالفاصله سيتن

مي اوردم... خيلي کم غذا مي خورد... هر روز کمتر از روز قبل... نمي دونم معده ش تا کجا مي تونست تحمل کنه. هر 

ون مي اومد از ديدن رنگ و روي پريده ش و بدن عرق کرده ش وحشت مي کردم . بار که براي چند دقيقه از انباري بتر

ن دستش و به  ون اومد مجبور بود براي راه رفتر ي الغر شده بود. آخرين باري که از اتاق بتر توي همون دو روز حساي 

ه  ...ديوار بگتر

ي که مي خواد ترک کنه کلي دردرس داشته باشه و مرتب بخواد دنبال مواد بگرده... ولي 
فکر مي کردم يه معتاد هروئيتن

... باورم نمي وضعيت رادمان فرق مي کرد. اعتصا ن ب غذاي يه ماهش ضعيفش کرده بود... و بعد هم ترک کردن هروئتر

... نه  ي
ي نبود که کنارش احساس امنيت کتن شد اين رادمان بود که داشت اين طور مقاومت مي کرد... از اون پشهايي

ي بود که فکرش و  ن ي به  خيلي قوي و هيکلي بود و نه خيلي شجاع... ولي انگار مقاوم تر از اون چتر
مي کردم... وقتر
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 از قبل زير اين فشار محو مي شد... ولي مصمم 
ي خاصش و مي ديدم که روز به روز بيشتر صورتش نگاه مي کردم زيبايي

 .بودنش وادارم مي کرد توي دلم کنار ترسي که بابت سالمتيش داشتم ، تحسينش کنم

ن رفتم. رويا داشت تند و با عجله غذا متوجه شدم که دوباره صداش در نمي ياد. از جا پريدم و بدو بدو  به طبقه ي پايتر

ن پخش کرده بود و مرتب مي کرد. راضيه هم  ي که روي زمتر رو رسهم بندي مي کرد تا رس کارش برگرده. کاوه پوشه هايي

 .داشت ناخوناش و الک مي زد

ي برداشتم و رويا رو کنار زدم. يه کم برنج از توي قابلمه توي بشقاب ر 
ي رسي    ع يه سيتن

يختم و با ماست توي سيتن

ون اوردم و در و آهسته باز کردم  .گذاشتم. از پله ها باال رفتم. کليد و از جيب پشت شلوارم بتر

ن  ي رو جلوش روي زمتر
ن نشسته بود و با دستش شکمش و گرفته بود. سيتن چشمم به رادمان افتاد که دو زانو روي زمتر

 :گذاشتم و گفتم

 .رم... بايد همه شو بخوريتا غذات و نخوري هيچ جا نمي 

دست چپش که روي زانوش بود به شدت مي لرزيد. شونه هاش خم شده بود. رس و گردنش خيس عرق شده بود. 

خودش و آهسته تاب مي داد. چشماش و از درد بسته بود. با ديدن حال و احوالش معده ي خودمم تتر کشيد. با تاثر 

 :نگاهش کردم و گفتم

ي خيالش  ي اين کار و ادامه بديرادمان... ي 
 .شو... شايد بعدا که يه کم قوي تر شدي تونستر

ي گرفته گفت  :پوزخندي زد و با صدايي

 !اگه کار امروزت و بذاري براي فردا هيچ وقت انجامش نمي دي... يا االن... يا هيچ وقت ديگه

ي اختيار اين حرف و زدم  :نمي دونم چرا ي 

 !ها هم بد نيستبه بارمان نگاه کن! اين قضيه اون قدر 

 :يه دفعه چشماش و باز کرد. صداش و باال برد و داد زد

ن مواد لهش کردن...  بد نيست؟ تو داداش منو قبل از اعتيادش ديده بودي؟ نه! ديده بودي؟ خوردش کردن... با همتر

ي چيه؟ تو نمي فهمي 
 ...مي دوين

ي تو 
ي و پرخاشگر شده بود. جوين ي نهايت عصت  ي بدنش نمونده بود مگه نه بعيد نبود ازش دوباره چشماش و بست. ي 

 .کتک هم بخورم

ي به بازوهاش زد و ناله کرد
 
 :چنک

 پس گي تموم مي شه؟ ... خدايا... چرا تموم نمي شه؟

ي قرار بود... بدنش مي لرزيد... با دست  دستش و به لوله ي شوفاژ گرفت و خم شد. رسش و روي شوفاژ گذاشت... ي 

ن چنگ مي ز  د. واقعا ديدنش توي اين وضعيت ديوونه م مي کرد... دوست داشتم هرکاري بکنم که ديگه ش به زمتر

 ...ديگه اين طوري نبينمش

ي پرشتاب گفت
ي بگم که يه دفعه رويا وارد اتاق شد و با لحتن ن  :خواستم چتر
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 !دانيال اومده

 :قلبم توي سينه فرو ريخت. چشمام از ترس چهارتا شد. رويا گفت

ن باش مي ياد رساغ رادمان و مي فهمههنوز نفهميده ولي مط  .مت 

ون رفتم و در انبار و قفل کردم. کليدش و توي جيب پشت شلوارم گذاشتم. آب دهنم و قورت  از جا پريدم. از اتاق بتر

ي   گرگ زخم خورده مي موند ، با دست هايي
ن دادم و سعي کردم به خودم مسلط بشم. يه دقيقه ي بعد دانيال که عتر

ه مشت کرده رسي    ع  از پله ها باال اومد. بدون اين که نگاهم کنه به سمت انباري رفت. قلبم توي دهنم بود... دستگتر

 :رو کشيد... در باز نشد... مشت به در زد و گفت

ن بدي؟ ! مي خواي خودت و به کشتر ي
 بازش کن لعنتر

ي نشنيد. آهسته از اونجا فاصله گرفتم. قلبم به شدت توي سينه مي زد. اگه داني  ...ال مي فهميد کليد دست منهجواي 

ن موقع راضيه خرامان جلو اومد و گفت  :در همتر

ه ست  ...کليد دست دختر

با ناباوري نگاهش کردم... لبخندي موزيانه روي لباش نشسته بود. دوست داشتم با دستاي خودم خفه ش کنم. رس 

 .جام خشک شده بودم... نمي تونستم جم بخورم

ي که نشون دهنده ي آرامش قبل از طوفان بود گفتدانيال به سمتم چرخيد. با 
 :لحتن

 !کليد و بده به من

 :سعي کردم اعتماد به نفسم و از دست ندم. گفتم

 مگه اونو به خاطر قيافه ش نمي خواي؟ منم مي خوام يه کاري برات بکنم که قيافه ش خراب نشه. بده؟

ي که از دانيال گامي به سمتم برداشت. از ترس يه قدم به سمت عقب ر   کرد. با صدايي
فتم. دانيال فاصله ش و باهام کمتر

 :عصبانيت مي لرزيد گفت

 .اون کليد و بده به من... توي کارم دخالت نکن

 :به سمت در رفتم. جلوش وايستادم و گفتم

ي زندگيش و خراب کردي
ن
 .نه! دست از رسش بردار... به اندازه ي کاف

 :صورتش از عصبانيت قرمز شده بود. گفت

 .زبون خوش از جلوي در برو کنار با 

ن تکون دادم و گفتم  :رسم و به طرفتر

 !نه

ون بکشم که منو به سمت خودش کشيد و محکم توي  يه سمتم حمله کرد. دست چپم و کشيد. خواستم دستم و بتر

ن  ن لتر به محکم به در خوردم. زانوهام سست شد و به سمت پايتر خوردم.  صورتم زد... برق از رسم پريد... از شدت رصن



 

 
229 

ن ولو بشم گلوم و گرفت و محکم منو به در چسبوند... چشم راستم سياهي مي رفت... طرف  قبل از اينکه روي زمتر

 :راست صورتم مي سوخت... نفسم توي گلوم حبس شد. داد زد

ه هممون و مي کشن  .کليد و بده من! اين پشه بمتر

 مي ديد... با به دستش چنگ زدم... داشت خفه م مي کرد. دستش و شل کرد 
... نفس صداداري کشيدم... چشمام بهتر

 :نفرت نگاهش کردم و گفتم

 !برو بمتر 

دستش و ول کرد و قبل از اين که بجنبم سيلي دوم محکم توي صورتم خورد. رسم چرخيد. پيشونيم به چارچوب در 

ن ولو شدم  .خورد. روي زمتر

 :صداي وحشت زده ي راضيه رو شنيدم

؟ چرا  ي
ي کار مي کتن ي شدي؟ج 

 وحسر

 :دانيال داد زد

ن   !گمشو پايتر

ي بود که توي گلوم گتر کرده بود؟ قلبم بود يا... بغصم بود؟  چشمام و باز کردم. چشم راستم هيچ جا رو نمي ديد. ج 

ن بلندم کرد. دستم و پشتم پيچوند. داد زدم  :دانيال دستم و کشيد و از روي زمتر

 !آشغال ولم کن

 .اي کردم. ترسيدم اگه تکون بخورم دستم بشکنه دستم و محکم تر پيچوند. ناله

ي پيدا نکرد. خواست جيب هاي پشتيم و بگرده که طاقت نيوردم و داد زدم ن  :دستش و توي جيبم کرد. چتر

 !بهم دست نزن

ن انداختم. کليد و از جيبم در اوردم. دانيال دستش و  ي تر شد. هلم داد. محکم به در خوردم. خودم و روي زمتر
عصباين

 :اورد و با هيجان گفت جلو 

 !آفرين دختر خوب! بدش به من

ي 
ن گذاشتم و دستم و روش... يه دفعه کليد از زير در به اون طرف پرت کردم. دانيال از عصبانيت مشتر کليد و روي زمتر

 :به ديوار زد و داد زد

 !خشو!... بيا باال

 .از ترس نفس نفس مي زدم. استخون گونه م خيلي درد مي کرد

 :باديگاردهاي دانيال به رسعت از پله ها باال اومد. دانيال به در اشاره کرد و گفت يکي از 

 !بکشنش
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 :داد زدم

 !نه

 :خشو دستم و کشيد و با يه حرکت منو کنار کشيد. دوباره خودم و جلوي در انداختم و گفتم

ي 
 !ولم کن وحسر

ي از طرف چپمون شنيديم  :خشو دوباره به سمتم يورش اورد که صدايي

ي روزگارت و سياه مي کنمب
 !هش دست بزين

ه ش نوري از اميد به قلبم تابيده شد... با بغض...  هر سه نفر به سمت صدا چرخيديم... با ديدن صورت آشنا و تتر

 :خيلي آهسته... صداش کردم

 ...بارمان

ون کشيد. بالفاصله دانيال دست توي جيب داخلي کتش ک رد. بارمان دستش و پشت شلوارش برد. اسلحه رو بتر

ن اورد و گفت  :اسلحه رو پايتر

 ...تکون بخوري مي ترکونمش

ن بود رس خورد. بارمان با همون صداي زخمي و لحن پرتمسخرش گفت  :نگاه هممون روي هارد کامپيوتري که روي زمتر

ي که دو سا ي داريم... فايل هايي
ي که از دختر مرداين

... اطالعاير ي
ي که از بانک مرکزي مي خواستر

له داريم از پرونده اطالعاير

ن معتاد نگه  ون مي کشيم... همه ش توي هارد روياست که االن زير پاي من افتاده... خوب فکر کن! ببتر هاي رسدار بتر

ي مي ارزه يا نه ن داداش من به خيط شدن جلوي محت   !داشتر

 :لگدي آهسته به هارد زد. دانيال تکون محسوسي خورد. بالفاصله به خودش اومد و گفت

ن  ي هات و گزارش مي دممطمت 
 . باش اين رسکسر

 :بارمان با خونشدي رس تکون داد و گفت

. فکر کردي فقط کنارت واي مي  ي
ن باش خشو هم گزارش مي ده که داري دو تا ماموريت و با هم خراب مي کتن مطمت 

ي مثل ما به لباس هاي خوشگلت چنگ بندازيم؟  ايسته که نذاره گدا گدوره هايي

 :ي اون موقعيت هم داشت با بدجنسي مي خنديد. ادامه دادباورم نمي شد. تو 

ي رو گزارش بده
 
ي مي گ ي و هرج 

 .براي اين از کنارت جم نمي خورده که هرکاري که مي کتن

ي خاصي گفت
 :رو به خشو کرد. برق آشناي وسوسه به صورتش شيطنت داد. با لحتن

ي دانيال داداش منو معتاد 
ي چيه؟ اگه اون در و باز کتن

ي هم تا تابستون نمي ياد ايران...  مي دوين
مي کنه... دختر مرداين

 ...صورت داداش من تا تابستون خراب مي شه... اون وقت ديگه نه منو داريد نه اونو

 :خشو و دانيال همزمان نگاه مشکوگي بهم کردند. بارمان لبخندي پر از شيطنت زد و گفت
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ي مواخذه ت کنه که چرا وايس ن و خراب تو که دوست نداري محت  ي همه چتر
تادي و بر و بر دانيال و نگاه کردي و گذاشتر

 !کنه

ش خشو رو وسوسه مي کرد. لحن سوزناکي به کالمش داد و گفت ن  :داشت با اون لبخند و لحن رسزنش آمتر

ي   ي بري دنبال خوردکاري هايي
ي مجبور مي سر

... يا شايدم رئيس وايستر ي که اون وقت به جاي اين که يه روز کنار خود محت 

ي عقده اي
 .مال امثال رحيمه... فقط به خاطر اين مرديکه ي رواين

خشو با سوء ظن به دانيال نگاه کرد. دانيال که مشخص بود با حرف هاي بارمان ته دل خودش هم خالي شده تغيتر 

 :موضع داد و گفت

ن طوري براي خودت   .جولون بديچشمم بهته بارمان! امروز براي خودت دشمن تراشيدي. نمي ذارم همتر

ن رفت. صداي خنده ي بارمان بدرقه ي راهش شد. خشو با اخم نگاهي  پشتش و بهمون کرد و با رسعت از پله ها پايتر

 :به بارمان کرد و گفت

 .توي شيطون صفت پتانسيلش و داري که اين باند و که چه عرض کنم... کل دنيا رو بهم بريزي

ن برداشت. پوزخن ي نگفتبارمان هارد و از روي زمتر ن  .دي زد و چتر

 :خشو به دنبال دانيال از ويال خارج شد. بارمان به سمتم اومد. دو زانو جلوم نشست و گفت

 .بذار صورتت و ببينم

ن انداختم. انگشتش و زير چونه م گذاشت... رسم و آهسته باال  دستم و روي جاي سيلي دانيال گذاشتم و رسم و پايتر

ي که صد و 
 :هشتاد درجه با لحن صحبت کردن چند دقيقه قبلش فرق داشت گفتاورد و با لحن مهربوين

ي که درد مي کنه رو نشون بدي؟  جايي
 نمي خواي به عمو دکتر

ن اورد. با  ن گنجيشک توي سينه مي زد. دستش و روي دستم گذاشت. آهسته دستم و پايتر نمي دونم چرا قلبم عتر

 ...پشت دستش صورتم و نوازش کرد

 و پس نمي زدم؟... چرا قلبم اين طور مي زد؟... چرا دوست داشتم زمان وايسته؟خدايا... چرا دستش  _

 :کف دستش و روي صورتم گذاشت... آهسته گفت

ي من نفس مي کشم
ي که من پيشتم... نه تا وقتر

 ...ديگه نمي ذارم دستش بهت بخوره... نه تا وقتر

 ش اين طور آرومم مي کنه؟چرا بغض کردم؟ ... چرا اشک توي چشمم حلقه زده؟... چرا حرفا _

... خيلي دوست  ي به آقاي وسوسه نمي اومد... عجيب بود ولي
با دو تا دستش صورتم و قاب کرد ... اين همه مهربوين

ي چشماش نگاه کردم به جاي برق شيطنت، محبت  ي بود... صورتم و با انگشت هاي شستش نوازش کرد... به آي 
داشتتن

 ...توش موج مي زد

ي بايد اين اتفاق بيفته؟ خدايا... چرا  _
ن موقعيتر  االن؟ ... چرا بعد بيست و دو سال توي هميچتر

 :منو به سمت خودش کشيد... قلبم آروم و قرار نداشت... خودم و عقب کشيدم. آروم تر از قبل گفت
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ي پناهيت و ببينم س... اذيتت نمي کنم... فقط... دوست ندارم اين ي   ...نتر

بان باالي قلبم و حس دستش و گذاشت زير بازومو من و به سمت خودش کشيد. مي ترسيدم اگه بهش نزديک بشم رصن

کنه... مي ترسيدم اگه بهش نزديک بشم تا ابد گرفتارش بشم... مي ترسيدم ديگه نبينم که چطور سقوط کرده... مي 

اف کنم مي ترسيدم ي که اتفاق افتاده بود و نمي خواستم پيش خودم بهش اعتر ن  ...ترسيدم... از چتر

دستام مي لرزيد... بازوش و گرفتم... و آهسته رسم و روي شونه گذاشتم. خيلي آروم پشتم و نوازش کرد... چشمام و 

 ...بستم... يه قطره اشک مژه هام و تر کرد... قلبم آروم گرفت

ي رو پيدا کرده بودم   ي تموم شده بود... جايي ي و با اشک و آه خراب کنم... همه ج  ن و نمي خواستم همه ج  که همه چتر

ي رحمانه رو ي جاي سوزش يه سيلي ي 
 مي کرد... حتر

ن  ...برام دلنشتر

ي که هيچ جاي دنيا مثل اون نيست  ...جايي

ي نوازش کرده بود ي رويايي
ي رو روي صورتم حس کرده بودم که زبري مردونه ش روحم و با لطافتر

 ...دستر

ي مثل اون روحم و به بازي نگرفته بود
ي که هيچ دستر

 ...دستر

 ...ستم بگم خدايا... االن نه... ولي خوا

ن خواب  ي رحمي و اضطراب برام شده بود نيمه ي گمشده اي که بتر  هياهوي ي 
ن ي تموم شده بود... بارمان بتر همه ج 

ي از کينه اي سخت... 
ي ناسر

ي حقيقت ... با بغضن
ونه... دنبالش مي گشتم ولي توي تلجن ين... روياهاي دختر هاي شتر

 ...ي سياه و شوم اين دنيا پيداش کردم... تو نيمه

دم که تمام زندگيم و آهسته زير و رو کرد ي ست 
 ...خودم و به نوازش آروم دستر

 

========= 

 

 

****** 

ي 
با صداي باز شدن قفل در به خودمون اومديم. رسي    ع از هم جدا شديم. بلند شدم و بارمان در اتاق و باز کرد. وقتر

رو ريخت... اون نمي دونست که رادمان داره ترک مي کنه... و اگه هم مي بارمان وارد اتاق شد قلبم توي سينه ف

 .فهميد... مسلما موافق نبود

ي تکون مي داد. بارمان  ي عصت 
آب دهنم و قورت دادم و وارد اتاق شدم. رادمان به ديوار تکيه داده بود و پاشو و با حرکتر

ي بلند گفت  :بازوهاشو گرفت و با صدايي

ي کا ي داري با خودت ج 
؟ ولش کن! نمي خوام ترک کتن ي

 !ر مي کتن

ي به دست برادرش زد و گفت
 
 :معلوم بود با ديدن صورت رنگ پريده ي رادمان وحشت کرده. رادمان چنک

 .نمي خوام به خاطر مواد رام اين آدما بشم... نمي خوام يه برگ برنده تو دستشون داشته باشن
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 :بارمان با عصبانيت گفت

ن برا ي ترک هروئتر
ي مثل تو که اين طور ضعف کردن چه قدر مي تونه خطرناک باشه؟مي دوين  ي کسايي

ي تکون داد و گفت ي عصت 
 :رادمان پوزخندي زد. رسش و با حرکتر

ي نيست؟
ي کوفتر

 
 خطرش چيه؟ مرگ؟ گي گفته مرگ بهتر از اين زندگ

ن دستاش گرفت. دوباره داشت خودش و آهسته تاب مي داد. بارمان ن نشست و رسش و بتر که لحظه به   روي زمتر

ي تر مي شد صداش و باال برد و گفت  :لحظه عصت 

دم که تو بياي براي من از مردن  ن نت  ي خودم و از بتر
 
ديگه هيچ وقت جلوي من از اين حرفا نزن! فهميدي؟ من زندگ

ي 
 .حرف بزين

م توي اون رادمان که آروم و قرار نداشت دستش و توي موهاش کرد... زيرلب با خودش حرف مي زد. بعيد مي دونست

ي متوجه حرف هاي برادرش بشه. نزديک بارمان ايستادم و گفتم ايط درست و حساي   :رسر

ي تموم مي شه ون... بذار به حال خودش باشه. چند روز طاقت بياره همه ج   .بيا بريم بتر

 :بارمان رس تکون داد و آهسته گفت

 ...تو نمي فهمي 

 :با حرص گفتم

نمي فهمم چرا جلوي دانيال اون طوري فيلم اومدي ولي االن داري همون کاري رو آره... راستش و بخواي نمي فهمم... 

ي که اون مي خواست بکنه
 .مي کتن

ون دادم. با لحن آروم تري گفتم  :نفسم و با صدا بتر

ي 
 
منم اولش دلم نمي خواست کمکش کنم ولي بعد ديدم داره خوب تحمل مي کنه... حيفه... بذار داداشت به زندگ

 .گردهطبيعيش بر 

 :بارمان رو بهم کرد و گفت

ي بفهمي 
نمي خواستم دست دانيال بهش بخوره. ترالن! االن همه ي استخون ها و عضله هايش درد مي کنه... نمي توين

ي خون تو رگ آدم يخ مي زنه چه حس بدي بهت مي ده
ي چه درديه... نمي فهمي وقتر

 ...چه عذابيه... نمي دوين

ي داد زديه دفعه رادمان رسش و بلند کر 
ر
 :د و با بداخالف

ون... هر دو تاتون ... بريد بتر ي هم که زدي و رسحالي نمي فهمي  ...آره! نمي فهمه... تويي

ي از جاش بلند شد. دوباره کنج ديوار روي دوتا زانوهاش نشست. درد و از چشم هاي بارمان مي خوندم. نمي 
 

با کالفک

 .رادمان و اين طور ببينهتونست از جاش تکون بخوره. مي دونستم تحمل نداره 

 :با صداي رويا به خودمون اومديم

 !بارمان! بيا اينجا ببينم چه گندي زدي
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ي گفت
 

ي عالقک  :بارمان به سمتش چرخيد و با ي 

ي شده؟  ج 

 :رويا گفت

ي 
 !زود باش! بيا ببينم! نگران داداشت نباش... داره همون کاري و مي کنه که تو عرضه شو نداشتر

ون رف ن انداخت و آهسته به سمت در رفت. انگار حرف و از اتاق بتر ت. اخم هاي بارمان توي هم رفت. رسش و پايتر

 :رويا باعث شده بود به غرورش بربخوره. دم در دوباره ايستاد. با ترديد به رادمان نگاه کرد. گفتم

ي کنم
 .اگه حالش خيلي بد شد قول مي دم که قضيه رو منتفن

ون رفتنگاهش و به چشم هام دوخت. چند ث  .انيه بهم نگاه کرديم... و بعد پشتش کرد و از اتاق بتر

 :صداي رويا رو شنيدم

ي رس هارد مي يومد اينا منو مي  ي اگه باليي
! مي دونستر ي

بار آخرت باشه که مي بينم با وسايل من کسي و تهديد مي کتن

؟ ن  کشتر

ي توي لحن بارمان موج مي زد
 
 :کالفک

ي کار مي کردم؟ بايد مجبورشون مي   ي جز اين ج  ن با ارزشتر کردم توي يه ثانيه از کارشون منرصف شن... اينجا چتر

 .نيست

ي تکون  در اتاق و قفل کردم و کليد و توي جيبم گذاشتم. احساس کردم بارمان هم داره مثل برادرش پاشو با حالت عصت 

 :مي ده. رويا پوزخندي زد. با رس به اتاق بارمان اشاره کرد و گفت

 ...ه کن بعد با هم حرف مي زنيمبرو يه نفسي تاز 

ن رفت. بارمان وارد اتاقش شد و در و محکم بست. دوست داشتم برم پيشش و بهش بگم که  و به سمت طبقه ي پايتر

ي رو کتار بذاره. دستم و دراز کردم  نگران رادمان نباشه... مي خواستم بهش بگم که رادمان تواناييش و داره که همه ج 

 :و باز کنم متوجه حرف رويا شدم ولي قبل از اين که در 

 !نفس تازه کردن

ن نشستم... رسم و به ديوار تکيه دادم... انگار اتفاقات چند دقيقه ي پيش توي خواب  ن انداختم. روي زمتر دستم و پايتر

ي که اون لحظه کنار اون در داشتم فکر کرد ي نظتر م... و برام پيش اومده بود... به در انباري نگاه کردم... به آرامش ي 

 ...حاال

اين طرف راهرو... درست رو به روي در انباري نشسته بودم و داشتم نيمه ي ديگه ي حقيقت و مي ديدم... اين که 

 ...مردي که توي اتاق پشت رسم بود معتاد بود

ي توي رسم گفت  :دستام و دور زانوهام حلقه کردم... يه صدايي

... مرد روياهات معتاده... تازه ي
هاشه چه قدر بدبختر  !اين يه چشمه از هتن

****** 
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ي حوصله ست  :در زدم. صداي زخمي بارمان و شنيدم که کامال نشون مي داد ي 

 کيه؟

آهسته در و باز کردم و وارد اتاق شدم. پنجره ي اتاقش و مثل اتاق هاي ديگه با رنگ قرمز پوشونده بودند. نور 

 :رمزي مي گرفت. گفتمخورشيد که به پنجره مي خورد رنگ اتاق سايه اي از ق

 مي شه بيام تو؟

ن شد و گفت  :روي تخت دراز کشيده بود و سيگار مي کشيد. نيم ختر

ي 
ر
ن االنش هم توي اتاف  !واال تو همتر

ي تا به اون 
ن بود و معلوم بود از زمان اسباب کسر ي نگفتم. نگاهي به در و ديوار اتاقش کردم. کامپيوترش و روي زمتر ن چتر

 .مثل هميشه شلوغ و بهم ريخته بود روز دست نخورده. اتاقش

 :سيگارش و خاموش کرد. از روز قبل تا به اون موقع با هم حرف نزده بوديم. گفتم

ي 
ه... و... نيازي نيست نگرانش باسر  .خواستم بگم رادمان حالش بهتر

ي به گردنش کشيد و گفت
 :روي تخت نشست. دستر

؟ ي
ي کمکش مي کتن  براي ج 

 :شونه باال انداختم و گفتم

... دلم براش مي سوزه که اين طوري معتادش کردنخ ي
ن
 .ب... اون کس ديگه اي رو نداره... از طرف

 خوره به جونم افتاده بود و مي 
ن ي نگفت. نمي دونستم چطور بايد سوالي که عتر ن بارمان رس تکون داد ولي چتر

ي کردم و گفتم
 :پرسيدم... من متن

ي   ...راستش... ديروز از يکي حرف زدي به اسم محت 

 :بارمان گفت

 ...رئيس دانياله

 :آهسته گفتم

 ...فکر مي کردم رئيس بانده

 :نگاهي بهم کرد. گفت

ن  ن طلب کارها باالي رسم وايستادي؟ بيا بشتر  !چرا عتر

 :با فاصله ازش روي تخت نشستم. در حالي که با ته مونده هاي سيگار توي جاسيگاري بازي مي کرد گفت
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ن و مرتب کرده. همه ساختار اين باند مثل يه هرم مي  مونه... يه نفر توي قله ست که عقل کله. با زيرگي خاصي همه چتر

ي هم تا حاال نديدتش.... گروه ما تو قاعده  ط مي بندم دانيال که چه عرض کنم! محت 
به اسم رئيس مي شناسنش... رسر

ن که اين جايگاه و دارن. رئيس ما  دانياله... رئيس دانيال محبيه... مي ي اين هرمه... چند تا گروه ديگه مثل ما هم هستر

ن يا براي يه دوره ي کوتاه مدت  ي هستر
ي که با اينا همکاري مي کنند در واقع آزمايسر فهمي چطوريه؟ خيلي از کسايي

ي رادمان مي  ن جايگاهي داشت. متوجه شد که زيبايي باهاشون همکاري دارند. سايه يه کسي بود مثل االن من... همچتر

ن آزمايشش کرد... بعد قبول کرد که منم وارد ماجرا تونه براي يه رسي  از ماموريت ها به دردش بخوره. براي همتر

ي سمت االن دانيال و  ي محت 
ي بود... يعتن بشم... اون زمان دانيال همکار ما بود... سايه رئيسمون بود و رئيس اونم محت 

 .داشت

 :با اطمينان گفتم

 !ارهو اينا هيچ کدوم هيچ ربطي به مواد مخدر ند

 :بارمان با رس جواب مثبت داد و گفت

درسته! ولي اون روزي که بحث مواد و پيش کشيدم قصدم اين نبود که بهت دروغ بگم... باند ما شناخته شده ست 

... ولي نه به کار اصليشون... به قاچاق مواد... سال هاست پشت نقاب مواد مخدر قايم شدن. اگه به پليس در مورد 

ي و مشخصات اين گروه و بدي باورت مي کنند ولي بعيد مي دونم تونسته باشند  همکاري اجباريت
 
با باند مواد مخدر بک

ي در مورد کار اصلي گروه فهميده باشند
ن  .چتر

 :گيج شده بودم. پرسيدم

ي کمک کنم؟ من فکر مي کردم مي خوان از راه د وي دريايي  که توي قتل يکي از درجه دارهاي نتر
ن ي ازم خواستر ريا براي ج 

 .مواد قاچاق کنند

 :بارمان شونه باال انداخت و گفت

 ....نمي دونم

ي قراري پرسيد  :با ي 

 پس چرا نظرشون عوض شده و ديگه نمي خوان که راننده شون باشم؟

 :بارمان دوباره گفت

 ...نمي دونم

 :پرسيدم

ي مي خوان؟  پس از رادمان ج 

ي زد و گفت
 :بارمان لبخند تلجن

ي که د
ين ماموريتر ن روبزرگتر  !اشتر

 :قلبم از هيجان به تپش در اومد. پرسيدم
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 و اون ماموريت چيه؟

... آهسته گفت ي
... بدون هيچ وسوسه اي... کمي با نگراين ي

 :بارمان به چشمام نگاه کرد... بدون هيچ شيطنتر

 !اين که به وسيله ي اون جنگ داخلي راه بندازن

 

 

========= 

 

 :باوري گفتمنزديک بود از تعجب شاخ در بيارم. با نا

؟ ي ي ج 
 نه!... يعتن

ي به پيشونيم کشيدم و گفتم
 :دستر

 ...من گيج شدم

 :بارمان که داشت با ته مونده هاي سيگار بازي مي کرد گفت

ي مزدور به گي مي گن؟
 مي دوين

ي گفتم
 :شونه باال انداختم و به حالت پرسسر

ه تا يه کار نادرست انجام بده؟  کسي که پول مي گتر

 :ب مثبت داد و گفتبارمان با رس جوا

 ...کار ما اينه

ي نگفتم... فقط بهش زل زدم. تو ذهنم گفتم  :هيج 

ي بود؟  مواد اين وسط ج 

 :بارمان گفت

ي کسي مي خواد به خاطر اهداف يا اختالف ها و مشکالتش يه کسي رو از رس راهش برداره به باند ما پول مي ده تا 
وقتر

 .... از سياست گرفته تا مسائل شخضي اين کار و براش بکنيم... به داليل مختلف.. 

 :پرسيدم

 چرا خودشون و پشت يه باند مواد مخدر قايم کردن؟

 :بارمان اخم کرد و گفت
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ن که اونا رس مخالف   نيستم... رويا مي گفت اون اوايل کارشون مربوط به مواد بود... يه گروه کوچيک داشتر
ن مطمت 

ي که براشون خطرساز بودن و زير  ي خورد که يه باند قاچاق  هاشون و آدم هايي
آب مي کردن. جرقه ي تغيتر کارشون زماين

کاال بهشون پول زيادي داد تا يکي از رقيب هاي چندين و چند سالشون و حذف کنند... بعد يه مدت اين شد کار 

... ترور کردن... مثل خريد و فروش مواد مخدر نيست... خيلي زود توي اي ن ... آدم کشتر ي
ن کار لو اصليشون... مي دوين

ن گروه...  ي کاري هاي حرفه ايش تا حاال دووم اورده... هيچ کدوم از اعضاي رده پايتر
مي ري... اين باند هم به خاطر مخفن

مثل اون وقت هاي من و رادمان... نمي دونند دارند براي گي کار مي کنند. يه مشت دروغ در مورد همون باند قديمي 

ن  ي دستگتر پليس نمي شه... از طرف ديگه... مهارت مواد به خوردشون دادند. براي همتر ن ، چتر ن
اگه گتر پليس بيفتر

ي توي جمع کردن اطالعات دارند... جاسوس هاي زيادي دارند  ...خوي 

 :کم کم داشتم احساس رسدرد مي کردم. دستم و باال اوردم و بارمان ساکت شد... چشمام و بستم و گفتم

ن که  ي اون قدر حرفه اي هستر
 
ي از کارشون خت  نداره؟مي خواي بک  هنوز کسي درست و حساي 

ي کرد و گفت
 :بارمان خنده ي تلجن

... اين طور حدس مي زنم ي نمي دونم... ولي ن ون چتر م... از دنياي بتر  .من چند ساله اين جا برده و استر

ن انداختم. يه لحظه ياس و نااميدي تمام وجودم و گرفت. بارمان متوجه شد و آهسته گفت  :رسم و پايتر

 نااميد شدي... نه؟

 :آهي کشيدم و گفتم

توي اين که تا ابد کارشون ادامه پيدا نمي کنه شکي نيست... ولي مي ترسم مجبور شم تمام دوران جوونيم و اينجا 

 ...بگذرونم

ي ازش مي باريد گفتم
ي که غم و ناراحتر

 :سعي کردم فکر خودم و منحرف کنم. با لحتن

... ماجراي جنگ چي ي
 ه؟ شما از کجا در موردش فهميديد؟ چه ربطي به رادمان داره؟خب... مي گفتر

ي اختيار نگاهم و ازش  بارمان با دقت به صورتم نگاه کرد... انگار مي خواست احساساتم و از توي صورتم بخونه. منم ي 

 :دزديدم. گفت

 ...يه حدسه

ي کشيدم... پس فقط حدس بود... توي قلبم يه حس آرامش خيلي خوب حس
 :کردم. بارمان ادامه داد  نفس راحتر

 .يه حدس که پشتش يه کم مدرک وجود داره

 :بالفاصله اون حس خوب پودر شد... بارمان گفت

و نمي  M4 carbine رويا قبال براي گروه هاي باالتر کار مي کرد... مي گفت که مامور بوده يه رسي اطالعات در مورد

 ...در بياره MP4N و M590 و FN 303 و AT -4 و M4E2 و FN SCAR و MK43 دونم

 :وسط حرفش پريدم و گفتم

ي هست؟ مدل گوشيه؟ ي ج 
 
ي که مي گ ي که منم رس در بيارم؟ اينايي

 مي شه يه جوري حرف بزين
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 :بارمان زير خنده زد و گفت

؟ اينا اسلحه ست ي
 .مدل گوسر

 :قلبم توي سينه فرو ريخت. بارمان خنده ش و جمع کرد و گفت

ي براي رويا 
ر
 ...افتاد و منتقلش کردن به گروه ماولي يه اتفاف

 :با کنجکاوي پرسيدم

؟ ي  ج 

 :بارمان گفت

... به رويا هم تهمت جاسوسي زدند... هرچند که  ن اينجا هرکسي که بهش تهمت بخوره رو مي اندازن گروه هاي پايتر

ن   که براي يه گروه نتونستند دليلي برايش بيارن... اين موضوع فقط باعث شد که حذفش نکنند... انداختنش اين پايتر

ي اهميت مثل ما کار کنه  .ي 

ي گفتم
 :با ناراحتر

ي بهشون مي رسه ن کاري بکنند؟ ج  ي بايد بخوان همچتر ي مي خوان اسلحه وارد کنند؟ براي ج 
 .پس يعتن

 :بارمان نگاه عاقل اندر سفيهي بهم کرد و گفت

ي يه جنگ توي يه کشور راه بيفته به نفع خيلي ها مي شه
ها! وقتر ن ي هاي کاال... قاچاق خيلي چتر ... محتکرها... قاچاق ج 

 مي شه. توي 
ي هاي انسان هم بهتر ي کار و بار قاچاق ج 

ن
ي توي اوضاع جنگ و اون شلوغ پلوع

ي هاي سوخت... حتر ج 

ي کنيم... يه رسي هم هستند که از 
 
جنگ يه رسي آدم از خود گذشته جونشون و وسط مي ذارن که من و تو بهتر زندگ

ي ها براي ت
ن

ي اين شلوع ي پيش خودت تصميم بگتر
لکه کردن مردم و پول در اوردن استفاده مي کنند... طوري که نمي توين

ها به نفع خيلي ها 
ن ي که به رسزمينت حمله کردند... اين وسط خيلي چتر ي بدترند يا آدم هايي آدم هاي سوء استفاده ج 

 .به وجود بيارندمي شن... و اون خيلي ها به اين باند قدرت مي دن تا اين زمينه رو 

ي داشت برايم روشن مي شد. رس تکون دادم و گفتم هايي
ن  :تازه يه چتر

ي کاره ست؟ ن به پژمان هم احتياج دارند... حاال... رادمان اين وسط ج   براي همتر

ي شد... با کنجکاوي نگاهش کردم... آهسته گفت
ن انداخت... سکوتش طوالين  :بارمان رسش و پايتر

ه ولي  اين باند براي وارد کردن ي هاي اسلحه رو بگتر ي که الزم داشت تونست رد يه رسي از قاچاق ج  اسلحه هايي

ي که داشتند متوجه شدند که يکي  ي خوي 
نتونست راضيشون کنه که همکاري کنند... اين وسط با رسويس هاي اطالعاير

 داشته که چند ساله ازشون فاصله گرفته ولي با  
ي و يه دختر

ي که غتر مستقيم براي از اين آدم ها يه زن ايراين کارهايي

ي 
 
ي عالقه نيست... ايران زندگ ن هم بهش ي  ي که به حسابش مي رسه نشون مي ده که همچتر ش مي کنه و پول هايي

دختر

ي به اموال و ديدن فاميل هاشون اين طرفا مي يان... يه مشکل بزرگ که 
نمي کنند ولي هرچند وقت يه بار براي رسکسر

ي داشتند اين بود که چند سال   وضع مالي خوي 
پيش يه رسي پش جوون توي ايران که ديده بودند اين مادر و دختر

ي رسش  ه رو مي دزدن و خدا مي دونه چه بالهايي
ن دختر دارند، براشون نقشه کشيدن که ازشون اخاذي کنند. براي همتر

ي پش ايرانيه فاصله گرفت و متنفر شد. با اين   ه از اون به بعد از هرج  که فقط چهارده سالشه و آمارش اوردند که دختر

ي نمي ذاره. راستش يکي از روش هاي گروه ما اينه که 
و دارند که خيلي هم رسبه راه نيست ولي محل به پشهاي ايراين
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ه دوست شه و کار گروه و پيش  ن که با دختر ش... يه پشي رو از گروه بفرستر ي با باباي کسي کار دارند برن رساغ دختر
وقتر

ه... از گرو  ه کشيدن ولي مشکلشون اين بت 
ن دختر ... اين نقشه رو براي تينا... همتر ي ي گرفته تا دزديدن... هرج  گان گتر

... يا از  ن ي در حدش نيستر
ي نمي کنه خيلي باکالس و خاصه و پشهاي ايراين

 
بود که تينا يا فکر مي کرد چون توي ايران زندگ

ن هرکاري کردند  نتونستند هيچ کدوم از پشهاي مورد نظرشون که بهشون اون ماجرا خاطره ي بدي داشت. براي همتر

ي 
ي و انجام دادن اين کار توي خارج کشور هم به اين آسوين اعتماد داشتند و بهش نزديک کنند... پيدا کردن يه آدم خارج 

ي که توي ايران داره رو توي خارج نداره. اين شد که شانسشون و با من امتح
ان کردند نيست چون اين باند اين ارتباطاير

ي که کلي هم براي تحت فشار 
ده بودم... متن ن گروه بودم و يه روز خودم و خالصانه بهشون ست  که اون موقع توي همتر

د 
َ
ه رو توي ف.ي.س.ب.و.ک. با يه اکانت جعلي از من ا  خيلي ساده دختر

ن گذاشتنم وسيله داشتند... براي همتر

ه ازم خوشش ا  .ومدکردند... و از شانس بد من ظاهرا دختر

ي کرد... رسي به نشونه ي تاسف تکون داد و ادامه داد
ن
 :پوف

ي فهميدند که مي تونند از 
نتر ي ادامه پيدا کرد... از اين رابطه ي اينتر

نتر رابطه مون تحت نظر رئيس گروه به صورت اينتر

ه استفاده کنند و باباش و تحت  .فشار بذارند من استفاده کنند که توي يه موقعيت مناسب از نزديکي من به دختر

 :دوباره گيج شده بودم. پرسيدم

ي که مد  هايي
نش و کار و تموم کنند. چرا حتما بايد يه پش با دختر چرا لقمه رو دور دهن مي پيچن؟ خب گروگان بگتر

 نظرشونه دوست بشه؟

 :بارمان لبخندي زد و گفت

ي احتياط باشه که االن از هم پاشيده ب  .وداگه اين گروه مي خواست اين قدر ي 

 :پوزخندي زدم و گفتم

ي احتياط تر از اين حرف ها  يادت رفته وسط خيابون و جلوي چشم اون همه آدم رسوان و کشتند؟ به نظرم خيلي ي 

 .هستند

 :بارمان شونه باال انداخت و گفت

ي که  نمي  ن ن باش مي خواستند يه پيامي بفرستند.... اما در مورد چتر ... مطمت  ي بوده ولي دونم منظورشون از اين کار ج 

ي يه دختر با يه پش دوست مي شه... اونم يه دختر کم سن و سال... سعي مي کنه اين موضوع رو از 
پرسيدي... وقتر

ي کنه... مسلما نمي ره به مامانش بگه امشب
ي  خيلي ها مخفن ن ون مي رم. در عوض يه چتر دارم با دوست پش جديدم بتر

 خيلي ازشون محافظت و مراقبت مي 
ن ي که مد نظرمون هستر ي وقت ها کيس هايي

مي گه که مامانش و بپيچونه. بعضن

شه. خودشون هم اينو مي دونند... ولي وسوسه ي دوست شدن با يه پش خوش قيافه باعث مي شه خودشون اين 

ي 
و دور بزنند. اين طوري طعمه ناخودآگاه با ما همکاري مي کنه... خودش سعي مي کنه پنهون کاري  مرزهاي محافظتر

ي کنه... کاري که در غتر اين صورت کار ما مي شه. در ضمن اين 
ها رو مخفن ن کنه... خودش سعي مي کنه يه رسي چتر

ي ر 
ي طوري اون پشي که از گروه مامور شده اين کار و بکنه مي تونه اطالعاير

ه به دست بياره... حتر و از خانواده ي دختر

ي به محلي که مي خواي 
ممکنه پاش به خونه شون هم باز شه. اين که کسي رو با دوز و کلک و همکاري خودش بکشوين

ي يا رس راه مدرسه بدزديش
ي خيلي حرفه اي تره تا اين که جلوي چشم مردم به زور سوار ماشينش کتن

 ...زندانيش کتن

 :گفتم
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ه و اون پشه رو پيدا کنهولي ممک ي و بگتر
 .نه پليس بعدا بتونه رد اين دوستر

 :بارمان لبخندي زد و گفت

ي دارند جلوي پليس...  توي اين مورد دو تا حالت داريم. يا کسي که مد نظرمونه که خانواده ي خودش سابقه ي خراي 

ه و باند مي خواد باهاشون مبارزه کنه که در اون مثل تينا که باباش اون طوريه... يا کسي که مثال باباش وکيله يا پليس

ن گروه  ي پيش مي رن... يادمه که در مورد يکي از پشهاي همتر صورت از اين روش استفاده نمي کنند و با سياست بيشتر

ه در مورد اين پشه به پليس گفتند... يادته بهت  ي پيش اومد... دوست هاي دختر
ي شبيه اين موردي که گفتر ن يه چتر

ي داره؟ قبل از اين که دست پليس به پشه برسه خودشون کلکش و گفت ي خوي 
م که اين گروه رسويس هاي اطالعاير

ي به کسي 
ي رو در مورد اين باند يادت باشه... اين آدم ها هيچ وقت احتياط و کنار نمي ذارن... وقتر ن کندند. يه چتر

ن...  يا اين که آدم هاي خودشون و دور و بر طرف مي  اجازه مي دن که باهاشون همکاري کنه حتما ازش آتو مي گتر

ي که اون آدم نمي تونه هيچ وقت فکرش رو بکنه که بهش خيانت کنند... مثل راضيه و کاوه که مثل  ذارن... کسايي

 .دستگاه ضبط و پخش مي مونند

ن دوباره گفتم  :و با صورتش شکلکي در اورد. داشتم از کنجکاوي مي مردم. براي همتر

 مان چيه؟ماجراي راد

 :بارمان گفت

ي قبل از اين که وارد اين گروه بشم هم خوب نبودم... ولي اين 
ي نيستم... حتر ... من آدم خوي  ي

مي گم بهت... مي دوين

ف نيستم که جون يه عالمه آدم و به خاطر منافع ديگرون به خطر بندازم... من نمي خواستم باعث و  ي رسر قدرها هم ي 

ي اين جنگ باشم... قبل از 
ي  باين

ماموريت اصليم که در مورد تينا بود يه ماموريت فرعي ولي مهم بهم دادند. چند وقتر

بود با پش يکي از درجه دارهاي ارتش دوست شده بودم و مثال رفيقش بودم. مخصوصا اون ماموريت و خراب کردم تا 

ي براي مردن... و
ن هم آماده کردم... حتر ي اعتمادشون کنم... خودم و براي همه چتر ن توي يه اتاق و ي  ... اونا منو انداختر لي

 در روز مي تونه آدم و 
ن ... شصت ميلي گرم هروئتر ي

 تزريق کردند... مي دوين
ن براي يه مدت نگهم داشتند... بهم هروئتر

وع مي شه 
در عرض دو هفته معتاد کنه... نشونه هاي ترکش هم بعد از مرصف نکردن بعد از چهل و هشت ساعت رسر

 کشه... بهم تزريق مي کردند... سه چهار روز بدون مواد ولم مي کردند... خوردم کردند... بعد هم و تا ده روز طول مي 

ي مواد بهش 
ن مرصف مي کنه تا وقتر ي که مي خواستند رسيدند... کسي که هروئتر

ن با اين اعتياد ولم کردند.... به چتر

ن بردند... بعد  رساغ برادرم رفتند... کسي که قبال هم باهاشون  برسه رام و مطيعه... اونا منو با اين کارشون از بتر

 ...همکاري مي کرد... کسي که از منم خوش قيافه تر بود

ي شده. پکي عميق به سيگارش زد و گفت  :سيگاري روشن کرد... فهميدم عصت 

مي دونستم اگه تسليم سايه نشه مي کشنش... هميشه دنبال يه فرصت بودند که حذفش کنند... اون منو مي 

ي رو مي شناخت... سال ها قبل هم ثابت کرده بود که هيچ رقمه حارصن شن اخت... سايه و دانيال و مي شناخت... محت 

به همکاري خالصانه باهاشون نيست. ديگه نمي دونستم بايد نگران برادرم باشم يا کشورم... من کنار کشيدم که اون 

درم بيچاره م کردند... با اين حال دعا مي کردم که سايه بتونه آدمي نباشم که اين کارو مي کنه ولي اونا با انتخاب برا

رادمان و متقاعد کنه که با ما همکاري کنه... که خوشبختانه با اون ذات پليدش و تبحر خاصش توي صحنه سازي قتل 

 ...تونست رادمان و بکشونه اينجا

 :ه پرسيدمبا اين که فکر مي کردم اين حرف ممکنه احساسات بارمان جريحه دار کن
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 چرا تو رو نکشتند؟

 :بارمان پوزخندي زد و گفت

ي رسش اومد از من استفاده مي کنند... احتماال  ي گفت که! من اين جا زاپاسم... اگه رادمان باليي شنيدي اون روز دانيال ج 

ن مورد اعتمادتر پيدا کنند. اينم از مزاياي مشکل پسندي تينا خانومه  .نتونستند يه جانشتر

 :د کرد و گفترسش و بلن

؟ تو يه کم از خودت بگو ي  ...تو ج 

ن انداختم... به انگشت هام نگاه کردم. آهسته گفتم ي اختيار لبخندي زدم... رسم و پايتر  :ي 

هاي معمولي 
ن ي ندارم که بگم... يه عالمه چتر ن  ...من چتر

 :بارمان اخم مصنوعي و بامزه اي کرد و گفت

ي  هاي معموليممن اين همه حرف زدم... تو نمي خواي هيج  ن ؟... من منتظر شنيدن همون چتر ي
 
 ...بک

 :شونه باال انداختم و گفتم

ن بدون تصديق پامو  ي هيجان... اون قدري که به خاطر يه خورده آدرنالتر ي معمولي ي 
 
ي ساده... به اندازه يه زندگ

 
يه زندگ

ي دردرس... يه آدم خوشبخت که ه ي ي 
 
ي من روي گاز مي ذاشتم و ويراژ مي دادم... يه زندگ

 
ي نداشت... زندگ

يچ مسئوليتر

ي نيست
 ...مثل مال تو تعريف کردين

 :بارمان لبخندي زد و گفت

ي من
 
ي هاست... مثل داستان زندگ

ي رو که تعريف نمي کنند... همه ي داستان ها در مورد بدبختر
 ...آره... خوشبختر

ن هاي ريز کنار چشماش و تو دلم  ي ابروش توي سکوت نگاهش کردم... خيلي با دقت... چتر
 
شمردم... محو شکستک

 از قبل برام عزيز مي شد
ي که هر روزي که مي گذشت بيشتر هايي

ن  ...شدم... همه چتر

ي کنه... 
ي با اون انگشت هاي کشيده که لرزش خفيفش و نمي تونست ازم مخفن نگاهم روي دستش رس خورد... دستايي

ي که معنيش و نمي فهميدم... و... جاي لکه هاي سي ي که منو از خواب و و اون خال کوي  ن ي روي بازوش... چتر اه و آي 

د... يادم مي اورد کسي که جلوم نشسته کيه
ي که قلبم و مي فشر ون مي اورد... لکه هايي  ...رويا بتر

 :آهسته گفت

 ...برو

 مي افته... قلبم از درد مچاله شد.. 
ن ن فتر ي بگم که متوجه شدم دوباره داره به فتر ن . رسم و بلند کردم... خواستم چتر

روياي نيمه ي گمشده م توي ذهنم شکست و هزار تيکه شد... مردي که جلوي من نشسته بود معتاد بود... کسي که 

ن و فراموش کنه... خودشو... منو  ...به خاطر دو گرم پودر سفيد مي تونست همه چتر

 مي شد به سمت در رفتم.. 
ي وصف ناپذيري که هر لحظه بيشتر

ه رو تو دستم از جام بلند شدم... با ناراحتر . دستگتر

ن دستاش گرفته  ي کردم و به سمتش برگشتم... توي هاله اي از نور قرمز اتاق نگاهش کردم... رسش و بيتر
گرفتم... مکت 

ي به قسمت تراشيده ي رسش کشيد... گفتم
ي قراري دستر  :بود... بعد با ي 
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 مي بري؟ ... بارمان... اين
ن ي خودت و از بتر

ي  به خاطر دو دقيقه ي فراموسر هايي
ن ي کوتاه مدته... يه چتر

فقط يه خوسر

ن...  ي دردها هيچ وقت قرار نيست آروم بگتر
 که تا ابد با آدم مي مونن و آروم آروم روحش و آزار مي دن... بعضن

ن هستر

 ...مثل درد از دست دادن يه برادر

 :رسي تکون داد و گفت

م... من يه آدم همه ش به خاطر اون نيست... به خاطر اينه که... مي خوام خودم و  ن بت  فراموش کنم... خودم و از بتر

م که خودم و از ديدن فردا محروم کنم و رسر خودم و  معتاد خالف کار اضافيم... هر شب پيش خودم تصميم مي گتر

ي تو زندگيم پيدا مي شه که دلم و به اين دنيا خوش مي کنه... يه 
ن ي که جرئتش و پيدا مي کنم يه چتر

بکنم... ولي وقتر

ي ن  ...که منو به اين دنيا وصل مي کنه  چتر

 :فکر کردم منظورش رادمانه... آهسته گفتم

 ...رادمان خوب مي شه... نگران نباش

 :از همون فاصله به چشمام زل زد و گفت

 ...من از رادمان حرف نمي زدم

ي که رس  ن ي از اون شيطنت... چتر
ي از اون وسوسه داشت و نه نشوين

 
ي توي نگاهش بود که نه رنک ن ي چشماش و چتر

جن

ي که مي دونستم اگه به زبون بياره تمام مرزهاي مقاومت 
ن آبريزش بينيش کم رنگش مي کرد ولي محوش نمي کرد... چتر

 مي بره
ن  ...و تحملم و از بتر

 :آهسته گفت

 ...برو

ون رفتم و در اتاق و بستم... نمي دونم چرا بغض کرده بودم... چشمام و روي ح ن انداختم... بتر سي که روز رسم و پايتر

به روز اوج مي گرفت بسته بودم... نمي خواستم مردي رو ببينم که پشت سياست هاش نااميدي از خودش ، پشت 

حرف هاي مقتدارنه ش ضعف و پشت سايه ي حمايتش فقط و فقط سياهي بود... آره... من دوست داشتم چشمام 

 ...شم که دوست داشتم فقط شيطنتش و ببينمو ببندم... مي خواستم با چشم هاي بسته استر وسوسه ي نگاهي ب

 

****** 

ي که به در مي خورد و شنيدم. پرسيدم
 :صداي محکم تق تفر

ي شده؟  ج 

ي گفت
ر
 :رادمان با بداخالف

ون  .باز کن اين درو! مي خوام بيام بتر

 :پرسيدم

 کجا؟
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 :رادمان با عصبانيت گفت

ن هم جرمه؟ ي رفتر  دستشويي

ي که وايستاده بود به در و باز کردم. چشمم به ظاهر آشفت ه ي رادمان افتاد. موهاش به هم ريخته بود. همون جايي

ي تکون مي داد. تا چشمش به من افتاد با  خودش مي پيچيد. دستاش مي لرزيد و پاهاش و به شدت با حالت عصت 

 :صداي بلند گفت

؟ اگه حالت ازم بهم مي خوره نگاه کن... گي  ي
ي اينجا کيشيک  چيه؟ چرا داري اين طوري نگاهم مي کتن

ازت خواسته وايستر

 !بدي؟ برو رد کارت

 :مي دونستم عصبيه ولي با اين حال بهم برخورد. چشم غره اي بهش رفتم و گفتم

 !برو... زودم بيا

ل کنم. ديدم بارمان داره از دور نگاهم مي کنه. رسي به 
رسي    ع به راه افتاد و تنه اي بهم زد. سعي کردم عصبانيتم و کنتر

 :تاسف تکون داد. بهم نزديک شد و گفتنشونه ي 

! توي کلينيک ترک اعتياد با کلي قرص و دارو و مراقبت اينا رو ترک مي دن تازه بعد  بهت گفتم نمي تونه... آخه دختر

ن مثل نقل و نباته که دو روز بندازيش تو دهنت و  ي هروئتر
وع مي کنند به مرصف کردن... فکر مي کتن

چند ماه دوباره رسر

ي به ب
 
 ه چه چه! و فردا هم بندازيش کنار؟بک

 :ابرو باال انداختم و گفتم

 .خودت و توجيح نکن!... مي تونه... چهار روز گذشته... بايد اين چند روزي که مونده رو هم دووم بياره

 :رويا به سمتمون اومد و گفت

 ماجرا چيه؟

ي مشکوک به من و بارمان نگاه کرد. با رس به انباري اشاره  
 :کردم و گفتمو با حالتر

 !ترک کردن رادمان

 :بارمان گفت

ي رس داداشم بياد  ...به خدا اگه باليي

 :رويا گفت

ي نباش... ترک کردن به نفعشه... يادته 
ي باش... اين قدر احساساير

اگه ترک نکنه ممکنه رسش بال بياد... يه کم منطفر

ي حالت
ي يادمه وقتر

وع شده بود بازم رس  چه قدر تصميمش براي ترک کردن قرص و محکم بود؟ حتر هاي خماريش رسر

ي حداقل بذار خودش يه کاري کنه
 .حرفش بود. اگه براي نجات برادرت کاري نمي کتن

 :بارمان پوزخندي زد و گفت

ي ستر مي کنه... انگار همه ي عضالت بدنتون و 
 
شما دو نفر متوجه نمي شيد که چطور استخوون درد آدم و از زندگ

ي کار کنه... اصال درک نمي کنيد چه قدر سختهآتيش مي زنن... آدم از کال ي و درد نمي دونه بايد ج 
 

 .فک
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 :رويا همون طور که به سمت پله ها مي رفت گفت

ي 
... يه جوري توي اون دوران ترسوندنت که جرئت نداري به ترک کردن فکر کتن ي ي که متوجه نمي شه تويي

 .اوين

 :بارمان يه دفعه صداش و بلند کرد و گفت

؟ من؟ من  ترسيدم؟ گي

 :رويا به چشم هاي بارمان زل زد و گفت

 دروغ مي گم؟

ي باز بود ي رسم و چرخوندم... در دستشويي
 

 .با کالفک

ي از رادمان  ي دويدم. در و تا ته باز کردم و رسک کشيدم. خت  قلبم توي سينه فرو ريخت. رسي    ع به سمت دستشويي

ي رس خودش بياره! هل کردم. نبود. قلبم توي دهنم اومده بود. يه لحظه ترسيدم... کجا  رفته بود؟ نکنه مي خواد باليي

ي رسک کشيدم. با صداي بلند گفتم  :دوباره توي دستشويي

 !نيست

 :بارمان و رويا هنوز داشتند بحث مي کردند

 .تو مي خواي اونم مثل خودت معتاد و بدبخت نگه داري _

ي که تجربه ش نکردي نمي فهمي  _  .به تو مربوط نيست... تويي

ي برادرت و مي ندازي تو چاهد _
ي دستر

 .اري دستر

 من فقط نمي خوام آسيب ببينه... مي فهمي اين طوري ترک کردن چه قدر خطرناکه؟ _

ي مواد مرصف نمي کرد و عقلش رس جاش بود اين ريسک و قبول کرده بود _
 .اون وقتر

 :خودم و بهشون رسوندم و داد زد

 !نيست... رادمان نيست

ا تعجب نگاهم کردند. بالفاصله بارمان به خودش اومد و به سمت انبار دويد. رويا به سمت اتاق يه لحظه هر دو تا ب

ي کشيدم
 .خودش رفت و من به سمت اتاق بارمان دويدم. چشمم به رادمان افتاد و نفس راحتر

ي کار مي کنه. داشت زير تشک و مي گشت. از خشم دستام و مشت کردم و به سمتش  يه دفعه متوجه شدم داره ج 

 :رفتم. بازوش و کشيدم و گفتم

؟ اين بود ترک کردنت؟ ي
ي کار داري مي کتن  ج 

ون کشيد و با صداي بلندي گفت  :دستشو محکم از دستم بتر

 .دست بهم نزن... به تو ربطي نداره... هر غلطي که بخوام مي کنم

 :بلند صدا زدم
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 !بارمان! رويا... بيايد اينجاست

وند. با تعجب به رادمان که با عصبانيت به هر سوراخ سنبه اي رسک مي کشيد نگاه بارمان رسي    ع خودش و به ما رس

 :کرد و گفت

؟ ي
ي کار مي کتن  داري ج 

ن اومد و با اخم هاي توي هم گفت  :رادمان از روي تشک پايتر

 سهم من کو؟

 :بارمان با خنده گفت

 !کشيدم همشو

 :يه دفعه رادمان داد زد

 !تو غلط کردي

 :ع کرد و گفتبارمان خنده ش و جم

 ...يه کم برات کنار گذاشتم... بيا بريم توي انبار... اونجا دور از چشم اين دوتا فوضول بهت مي دمش

 :من و رويا که تازه از راه رسيده بود بهش چشم غره رفتيم. بارمان بازوي رادمان و گرفت و گفت

 .بيا بريم داداش گلم

ون کشيد و    :گفترادمان دستش و از دست بارمان بتر

ن جا! بيارش اينجا...من توي اون سوراخ برنمي گردم  .همتر

 :بارمان دوباره بازوي رادمان و گرفت و گفت

 ...بيا بريم اونجا

 :رادمان محکم دستش و کشيد و با عصبانيت داد زد

 .اين قدر بهم دست نزن... خودت کشيدي حاليت نيست من چه حالي دارم

 :گفتم

... فردا روز پنجمه... ز  ن ن پنج تا ده روزه... شايد فردا همه ش تموم شه... يه کم ديگه طاقت بيارببتر  .مان ترک بتر

ن برداشت و داد زد  :يه دفعه به سمتم ختر

ي بچه م که با دو تا جمله ي قشنگ و وعده وعيد خام 
! به نظرت من تا فردا خوب مي شم؟ آره؟ فکر مي کتن

ن منو ببتر

 شم؟

 :ه ش و به سمتم گرفت و گفتيه گام به سمتم برداشت و انگشت اشار 
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 ...دست از رسم بردار... فهميدي؟ ولم کن

يه آن ازش ترسيدم. عقب عقب رفتم و با التماس به بارمان نگاه کردم. بارمان دوباره بازوي رادمان و کشيد. يه دفعه 

 :رادمان قاطي کرد. برگشت و با مشت توي سينه ي بارمان زد و داد زد

 .دست از رسم بردار

ان عقب عقب رفت. با تعجب به جاي مشت رادمان نگاه کرد... رسش و بلند کرد و با ناباوري به رادمان زل زد. کم بارم

 :کم شعله ي خشم تو چشماش زبونه کشيد. صدايش و باال برد و گفت

ي شدي
؟ چته؟ وحسر ي

 !منو مي زين

ي به يقه ي رادمان زد و گفت
 
 :چنک

؟ بيا برو تو همون اتاق... اون قدر اونجا  ي
... رو من دست بلند مي کتن ي

ي تا آدم بسر
 مي موين

 :رادمان برادش و هل داد و گفت

ي نشدم سهم منو بده
 .تا بيشتر از اين وحسر

ون کشيد. رادمان تقال کرد که خودش و آزاد کنه. من يه گوشه وايستاده بودم و  بارمان کمرش و گرفت و اونو از اتاق بتر

 :اد زدبا تاثر نگاهشون مي کردم. رادمان د

ي؟ ي و بساطت به راهه اون وقت جلوي منو مي گتر
... خودت مي کسر ي

 ولم کن... عوصن

 :بارمان برادرش و به سمت انبار هل داد و گفت

ي عوضيم... سهمتم مي خوام باال بکشم... برو توي 
ي که فکرش و بکتن ن  از اون چتر

آره... من اين شکليم... خيلي بيشتر

 .يوردي... جنبه ي کشيدن و ندارياون انبار تا اون روم و باال ن

ه رو محکم  رادمان به سمت بارمان حمله کرد. بارمان محکم به سمت عقب هلش داد و رسي    ع در انبار و بست. دستگتر

ون نگه داشت و داد زد  :به سمت داخل بتر

 !ترالن ... بجنب

ا مي داد. بارمان که به شدت به خودم اومدم. رسي    ع کليد و در اوردم و در و قفل کردم. رادمان محکم به در 
مي زد و نارسن

ي به پيشونيش کشيد و گفت
ي به نظر مي رسيد دستر  :عصت 

ي مي تونه دووم بياره؟
 يعتن

 :رويا پوزخندي زد و گفت

 ...به نظر من که حالش خوبه... زيادي هم خوبه

 :بارمان با انگشت به رسش زد و گفت

 !اينجا رو از دست داده

 :من با اميدواري گفتم
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 .ش روز ديگه تموم مي شهشي

 :رادمان هنوز داشت از اون طرف فحشمون مي داد. بارمان با عصبانيت لگدي به در زد و گفت

ي نيست ي از غذا هم خت 
 !ساکت! اگه بيشتر از اين حرف بزين

 :يه کم فکر کرد و گفت

ن طور ي هم همتر  !از دستشويي

ن رفت. من و رويا ن گاهي بهم کرديم. شونه باال انداختم و خواستم به سمت و با اعصاب خوردي به سمت طبقه ي پايتر

ن برم که رويا دستم و گرفت و گفت  :طبقه ي پايتر

 .يه لحظه بيا... کارت دارم

 :دنبالش رفتم و وارد اتاق خودمون شديم. در و بست و گفت

 ديدي؟

ي گفتم
 :با ناراحتر

 !نکنه توام نمي خواي بذاري رادمان ترک کنه

 :تاسف تکون داد و گفت رويا رسي به نشونه ي

ي که االن ديدي اون روي يه آدم معتاد بود ن ... اون چتر  ...من دقيقا مي خوام بذارم رادمان ترک کنه... ولي

ن اورد و گفت  :يه قدم به سمتم برداشت. صداش و پايتر

... يادت نره که اون يه آدم هروئينيه... گول اين حرف ا رو که مي گن معتاد يه مي فهمم که از بارمان خوشت اومده... ولي

ي عشق
ام... و نه حتر ي بهش نرسه ديگه نه خانواده حاليش مي شه... نه احتر

 !بيماره رو نخور... اين بيمار وقتر

ي داري بهم کرد و گفت
 :قلبم توي سينه فرو ريخت. رويا نگاه معتن

ن داري با رس وسط کدوم ماجرا مي ري... آخه دختر تو  ي ديدي؟ چشمات و باز کن... قشنگ ببتر  توي بارمان ج 

 :رسي    ع انکار کردم و گفتم

؟ ي
 
ي داري براي خودت مي گ  ج 

 :نمي دونم چرا قلبم به تپش در اومده بود. رويا چپ چپ نگاهم کرد و گفت

ي نفهمم؟ ترالن! لياقت تو اين بود؟ 
ي که زيرزيرگي به بارمان مي کتن ي هات و نگاه هايي

ي اين قدر شوتم که از حواس پرير
يعتن

ي بود... مگه نه؟ حد تو اين بود؟يه مرد م
 عتاد؟ يه خالف کار؟ يادت رفته از کدوم خانواده مي ياي؟ بابات قاصن

 :شونه باال انداختم و گفتم

ايط يه آدميم که مرتکب قتل شدم...  ايط آدم ها و احساساتشون و مي سازه... منم االن توي اين رسر
ي چيه؟ رسر

مي دوين

 .منم خالف کارم
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 : تکون داد و گفترويا با ناباوري رس 

ي اين قدر زود مي خواي عقل و منطق و بذاري کنار؟
 يعتن

ن  ي خودي از بارمان طرفداري مي کردم؟ رويا راست مي گفت... اگه به بارمان هم مواد نمي رسيد مي شد عتر چرا ي 

ي که اون قدر با شخصيت و مودب بود اين طور 
... اگه رادماين ي ي شده بود رادمان... همون طور پرخاش گر و عصت 

 !بارمان که از اون هم بدتر بود

 :حرف هاي رويا بدجور اذيتم مي کرد. رويا گفت

ن  ي چتر
ي ولش کن... خوب تو چشماش نگاه کن... به جاي اين که جادوي چشماش بسر

قبل از اين که بهش وابسته بسر

... يه کم به زخم ها ن ه ي پوستش و ببتر ... رنگ تتر ن ي کوچيک روي دستش نگاه و چروک و سياهي دور چشمش و ببتر

ي که مقابلته يه آدم معتاده؟
ن
ي طرف

 کن... حد تو اين نيست ترالن. يادت رفته چطوري بار اومدي؟ متوجه هستر

 :رسم و باال گرفتم و گفتم

هاي ديگه... به نظر منم آدمي که با انتخاب 
سم... مثل همه ي دختر آره... من اين طوري بار اومدم که از معتادها بتر

ي خودش و خانواده ش و به باد مي ده بيمار نيست... آدم گناهکار و خطاکاريه... ولي خيلي خودش 
 
معتاد مي شه و زندگ

... بارمان به خاطر اين که وارد اون ماموريت نشه معتاد شد... اونم نه به  ي
ي انصافيه که داري بارمان و با اونا يکي مي کتن ي 

 ...اختيار خودش

 :رويا رس تکوت داد و گفت

ي مي 
 آدمي که دم از عشق و عاشفر

ن آره... اين حرفا همه ش درست... ولي آخرش به يه جا ختم مي شه... به اين که همتر

ه به خاطر يه بار کيف خودش گردنتم بشکنه ي يادش مي ره و حارصن  ...زنه اگه دو روز بهش مواد نرسه همه ج 

 :رويا گفت

ها آدمي که معتاده نمي تونه عاشق بشه... و هيچ دختر  ي نمي تونه عشق يه طرفه رو تحمل کنه... يادت نره که دختر

ي يه نفر و بخوان همه چيش و مي خوان... خودش و ... توجهش و ... وابستگيش و... حاال تو داري خودت و 
وقتر

ي  جلوي آدمي مي ندازي که خودش و توجهش و وابستگيش فقط به اون زهرماريه... تو توي دنياي اين آدم هيچ جايي

 ...ارهند

احساساتم داشت با اين حرف ها جريحه دار مي شد. دهنم باز مونده بود و ديگه نمي تونستم جوابش و بدم. قلبم 

ون مي زد. رويا به سمت در رفت و گفت  :داشت از دهنم بتر

ارمان اون آدم هاي خمار کنار خيابون و ديدي که اسفند دود مي کنند؟ حتما هميشه با ترحم نگاهشون مي کردي... ب

فقط فرقش اينه که چشماش آبيه... بلده خوب حرف بزنه... بلد با نگاهش وسوسه ت کنه... بلده چطوري دل يه 

دختر و بلرزونه... آخر آخرش وقت خماري درست مثل هموناست... حاال چه معتاد شده باشه چه معتادش کرده 

ي که براي تو مي مونه نتيجه شه
ن  .باشن... اون چتر

 :حلقه زد. رويا در و باز کرد و گفتاشک تو چشمم 

ي که اگه سايه ي مامان و بابا باال رسشون 
ي هستر هايي

ببخشيد... من خيلي آدم رکيم... فقط فکر مي کنم تو از اون دختر

نباشه خيلي زود علي رغم همه ي ادعاهاشون رس خودشون و به باد مي دن... دلم سوخت که يه آدم تحصيل کرده از 
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ي خودش و گرفتار آدمي کنه که قبل از اعتيادش هم رسبه راه يه خانواده ي خو 
ي دستر

ي اينجا استر شده دستر
ر
ب که اتفاف

 .و با لياقت نبوده

ون رفت و در و بست. زانوهام سست شد. خودم و روي تخت انداختم. قلبم  ي داري بهم کرد... از اتاق بتر
نگاه معتن

ون مي جهيد... دستام يخ کرده ب ود.. بهتر از اين نمي تونست واقعيت و توي فرق رسم بکوبونه... داشت از سينه م بتر

 :بغضم تو گلوم گتر کرده بود... مرتب به خودم تلنگر مي زدم

... حق نداري... خودت و جمع کن ي
 .حق نداري گريه کتن

ي رو فرو دادم. صداي گام هاي کسي رو 
ي اين بغض لعنتر

مي شنيدم که لبام و گاز گرفتم. دستام و مشت کردم... به سختر

 :به سمت اتاقم مي اومد. تو دلم گفتم

 ...االن نه... خواهش مي کنم االن نه

... صداي بارمان و از توي راهرو شنيدم  :ولي

ي برات نمي ذارن ها ه راضيه خوبه. بچه ها هيج   !ترالن! بيا شام... دست پخت اين دختر

 :يه دفعه داد زد

 .... مي يام با دست هاي خودم خفه ت مي کنم هاتمومش کن ديگه رادمان... هنوزم ازت شاکيم

 :در و باز کرد و گفت

 !بجنب ديگه

 :با ديدن صورتم جا خورد. گفت

ي شده؟  ج 

 :خواست به سمتم بياد که با صداي بلند گفتم

 ...از اين جا برو

 :رسجاش وايستاد و گفت

 حالت خوبه؟

ي بلندتر گفتم  :اشکم داشت در مي اومد... با صدايي

؟آره... به ي
ي مي خواي بياي توي اتاق يه خانوم اول بايد در بزين

 ت ياد ندادن وقتر

ي خيلي عادي گفت
 :بارمان با حالتر

 .راستشو بخواي... نه... اين يه مورد و وقت نکردن يادم بدن

ن کوبوندم و گفتم  :پام و با عصبانيت به زمتر

 ...خواهش مي کنم تنهام بذار
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 :بارمان رس تکون داد و گفت

 !شدآهان اين 

ي کشيدم و گفتم
ون بره برگشت و با کنجکاوي نگاهم کرد. نفس عميفر  :و به سمت در رفت. قبل از اين که بتر

ن  يم نيست... فقط مي خوام يه کم تنها باشم... همتر ن  !چتر

ن انداخت و گفت  :رسش و پايتر

؟ ي
 مطمئتن

 :نبودم... ولي رس تکون دادم و گفتم

ه  .آره... اين طوري بهتر

.. چشمام و روي هم گذاشتم... عقل مي گفت حق با روياست... ولي احساس که نمي دونم چرا اين در و بست و رفت. 

 ... قدر قوي بود مي گفت که اين موضوع فقط به خودم ربط داره... متوجه بودم که دارم با رس سقوط مي کنم... ولي

ي بود... هرچند آخرش تاريک و مبهم به نظر مي رس
... وسوسه ي چشماي توي اين سقوط حس لذت بخسر يد ولي

ي توي سقوط... و اين عذابم مي داد که مي 
م... به لذت و خوسر بارمان وادارم مي کرد خودم و به دست اين لذت بست 

ن خوردنه ي نظتر با رس زمتر  ...دونستم آخر اين سقوط... آخر اين حس ي 

 

ي گذاشتم و دم در اتاقش ايستادم. يه بند د
 :اشت غرغر مي کرد و حرف مي زدظرف غذاي رادمان و توي سيتن

ن رفته. چرا  م... باور کنيد از ديروز تا حاال عاليمم از بتر اين درو باز کنيد ديگه! پوسيدم به خدا! مي خوام يه دوش بگتر

 حرفم و باور نمي کنيد؟

ي 
ي کامال خصمانه نگاهم مي کرد. سيتن

ن در و باز کردم و وارد شدم. رادمان کنار در نشسته بود و با حالتر  رو روي زمتر

ي بود و نه به  گذاشتم و با دقت به صورتش نگاه کردم... راست مي گفت... ديگه توي صورتش نه از درد و رنج خت 

خودش مي پيچيد... هرچند که به شدت بداخالق به نظر مي رسيد. توي اون چند روز کامال به يه رادمان ديگه تبديل 

 .شده بود

ک خورده بود. پاي چشماش گود رفته بود و خيلي الغر شده بود... جالب اين بود رنگ صورتش پريده بود و لباش تر 

ي نبود و تنها  که جذابيت ظاهريش و کنار همه ي اينا حفظ کرده بود... برعکس بارمان که توي صورتش اثري از زيبايي

ي که جذابش مي کرد اون نگاه خاص و شيطونش بود ن  .چتر

 :از جام بلند شدم و گفتم

ي بارمان گ
ي که ترک مي کنند تا چند ماه به مواد کشش دارند. مي دوين ه. مي گه کسايي

ي بهتر
فته هرچه قدر بيشتر اينجا بموين

ي 
 .که! چون خودش مرصف مي کنه و همه ي بساطش آماده ست ممکنه وسوسه سر

ي دست توي موهاي مشکيش که به اندازه ي قبل خوش حالت به نظر نمي رسيد کرد و گفت
 

 :با کالفک

 .پشه هم دو ترم دانشگاه رفته و فکر کرده پزشک متخصص شدهاين 
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 :شونه باال انداختم و گفتم

ي مي خواد کمکت کنه که به سمتش برنگردي
ي طاقت بياري و ترک کتن

ي که باهات نداره. حاال که ديده تونستر
 
 .پدرکشتک

 :رادمان رسش و به ديوار پشتش تکيه داد و گفت

ل پيدا شه و منو از دست شماها نجات بده... ولتون کنند تا چهار پنج ماه من و اين تو اي کاش زودتر رس و کله ي دانيا

 .نگه مي داريد

 :چپ چپ نگاهم کرد و گفت

ن شعار دادنت هات... وسط حرفش  ... به همتر ي
ي ها! به روحياتت مي ياد که از اين کارها بکتن

کارت و خوب جدي گرفتر

 :پريدم و با عصبانيت گفتم

 .االنت و مي شنيدم هيچ وقت برات اين کارها رو نمي کردماگه حرف هاي 

ن و ترک  ي هروئتر
حيف که پشي که اون لحظه جلوم نشسته بود توي ده روز با اراده و بدون هيچ قرص و آرامبخسر

 .کرده بود... اگه نه همون افکار و برداشت هاي قديميم و توي رسش مي کوبوندم

ن که رس   :م و بلند کردم کاوه رو ديدم. اخم کردم و گفتمدر اتاق و روش قفل کردم. همتر

؟ ي
ي کار مي کتن  اينجا ج 

ي هميشگيش آهسته گفت  :با همون مظلوميت و کم رويي

ي   ...هيج 

ن انداخت و رسي    ع رفت. با سوء ظن نگاهش کردم. مي دونستم که به قول بارمان مثل دستگاه ضبط و  رسش و پايتر

 :پخش مي مونه... تو دلم گفتم

 .از اين مراقبش باشيمبايد بيشتر 

 مي رفتيم تو دلم گفتم
ن  :همون طور که به سمت طبقه ي پايتر

 .چه قدر يه آدم بايد بدبخت شده باشه که به خاطر نجات پيدا کردن دست به دامن دانيال شه

ي رس و کله ي دانيال پيدا شد فهميدم اين دعا 
ي که رادمان کرده بود پوزخندي زدم... ولي ... وقتر خيلي زودتر از  و به دعايي

ي که انتظارش و داشتم مستجاب شده ن  ...اون چتر

****** 

ه که کفش رسمه اي مناسب تره يا  هن رسمه اي با کمربند سفيد پوشيده بودم. هدا نمي تونست تصميم بگتر يه پتر

ي همچنان با پاشنه ها
 
ي بلند سفيد... خودم کفش رسمه اي رو ترجيح مي دادم. هرچند که توي سن بيست و دو سالک

 .مشکل داشتم

هدا موهام و بابليس پيچيده بود و به صورت کج روي يکي از شونه هام ريخت... داشت صورتم و آرايش مي کرد که يه 

 :دفعه با عصبانيت گفت
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 ين پشه چرا اين قدر مي ياد و مي ره؟

ا عصبانيت در اتاق و بهم کوبيد خودم هم متوجه بودم که بارمان به بهونه هاي مختلف از دم در اتاق رد مي شه. هدا ب

ي احتياج داره يا  ن ن رفت تا ببينه راضيه چتر و با اخم و تخم به سمتم اومد. کار آرايشم که تموم شد هدا به طبقه ي پايتر

نه. منم مانتوم و پوشيدم و شالم و رس کردم. از اتاق خارج مي شدم. مي خواستم به رادمان رس بزنم و ببينم حال و 

ون اومده بود. دانيال شخصا احوالش چطور  ه. سه روز بود که طبق دعاي خالصانه اش! به دستور دانيال از اتاق بتر

ي مختلف مي اورد که 
روي کارهاش نظارت مي کرد. سفارش غذاهاي مخصوص مي داد و برايش محصوالت بهداشتر

ي که توي کارهاي دانيال بود مشخص بود که خودش ه م مي دونه در مورد رادمان پوستش و تقويت کنه. از اضطراي 

ي سخت در حال 
زياده روي کرده. با وجود تالش هاي دانيال رادمان کامال شبيه به آدمي مي موند که بعد از يه مريضن

گذروندن دوران نقاهت باشه... هرچند که به نظر من مشکل اصلي اين بود که نمي تونست خيلي غذا بخوره و احتماال 

ي بدج
 .وري ضايع مي شداين موضوع توي مهموين

 :قبل از اين که به اتاق رادمان برسم بارمان و توي راهرو ديدم. با ديدن من تعظيم کوتاهي کرد و گفت

 .به به! ترالن خانوم!... خانوم! براي ما هم از اين تيپا بزن

 :گفتم

 !گمشو! پررو

ي اختيار خنده م گرفت. بارمان ابرو باال انداخت و گفت  :ولي ي 

ي هاستامشب خوش به 
 .حال دوست پش بعضن

 :متوجه نيش کالمش شدم.. دوباره داشت بحث دوست پش و پيش مي کشيد. با حرص گفتم

 چند بار بايد بهت بگم اين يارو دوست پش من نيست؟

 :بارمان شونه باال انداخت. باز چشماش شيطون شده بود. گفت

ي 
 
ي کار کنم؟ حرفات متقاعدم نمي کنه... شايد اگه دقيقا بک  . قبال رابطه تون چه شکلي بوده متقاعد بشمج 

ي بهم گفت  :يه صدايي

ن و تموم کن  !مرگ يه بار شيون هم يه بار! بگو و همه چتر

 کردم. در اتاق بارمان بسته بود ولي صداي دانيال مي اومد که داشت با رادمان رس لباس جر و 
ن آهي کشيدم. گوشام و تتر

ن اوردم و گفتم  :بحث مي کرد. صدامو پايتر

 .هم دانشگاهيم بود... اومد خواستگاريم ولي جواب رد بهش دادم

ي زد و گفت
 :بارمان سوير

 !که اين طور

ي بود که ازش مي ترسيدم. نيش باز و قيافه ي ذوق زده ي بارمان نشون مي داد که توي 
ن نيشش باز شد... اين همون چتر

ن فرصت از اين موضوع عليه دانيال استفاده مي کنه. اخم ک  :ردم و گفتماولتر
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ي ها
 
 !بهش نک

 :بارمان با خنده گفت

 جا مي مونه
ن ن باش اين حرف ها همتر  .مطمت 

 :زيرلب گفت

ي دروغ مي گه ن ج   !از قيافه ي پليدش معلومه که داره عتر

 :بارمان جدي شد و گفت

ه. بازي ي خورد شدن غرورش و ازت بگتر
ن
ي بهت گفته بودم ها! مواظب باش. نذار تالف  .چه ش نشوترالن! يادت نره ج 

ون اومد. اخماش توي هم بود. موهاش مشکي رنگش و عقب داده بود. مثل  ن موقع در اتاق باز شد و دانيال بتر در همتر

! انصافا خوش تيپ شده بود  هن مشکي ي با پتر
هميشه يه کت شلوار شيک به تن داشت. کت شلوار و کراوات خاکستر

 .ه ظاهرش داده بود که الحق هم برازنده ش بودولي اون ترکيب رنگ به نظر من حالت خبيثانه اي ب

ي چشماش و موهاي مشکيش ست شده بود. با  ت زده بود و رنگ رسمه اي و مشکي لباساش با رنگ آي  رادمان تيپ است 

ي نهايت جذاب تر بود... اون چشم هاي خوشگل و  اين که مارک و دوخت لباسش در حد لباس هاي دانيال نبود ي 

ي نبود  ن ي بتونه ازش بگذره  خوش حالت چتر
 .که يه دختر به آسوين

 :دانيال با دلخوري گفت

 !لياقت نداري رادمان

 :رو به بارمان کرد و گفت

 .هرکاري کردم اين داداش عقب مونده ت کت شلوار نپوشيد

ي توي دلم گفتم
 :بارمان نيشخندي زد. با نگراين

ي بگه ن  !خل نشه در مورد خواستگاري چتر

ي گفتبارمان با لحن پر از شيط
 :نتر

ي با پاپيون و کراوات بزرگ شده باشن و به جاي قنداق توي کت و شلوار گذاشته 
 
ن که از بچک همه مثل شما نيستر

 .باشنشون

بالفاصله متوجه شدم که داره به وضع مالي بد دانيال توي گذشته تيکه مي ندازه. رادمان پشت رس دانيال از زور خنده 

ي نگه. روشو از بارمان برگردوند. چشمش به  رنگ عوض کرده بود. دانيال به زحمت ن ل مي کرد که چتر
خودش و کنتر

من افتاد. يه لحظه جا خورد. بعد يه لبخند کمرنگ روي لبش نشست. بارمان با ديدن لبخند دانيال به من نيشش و 

 .بست و اخم کرد

 :دانيال با همون لحن مغرور هميشگيش گفت

ن منتظرتم  .پايتر
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ن  ي از پله ها پايتر
 :رفت رادمان به برادرش گفت وقتر

ي 
ن حالش و گرفتر  .خيلي تمتر

 :کف دستشون و بهم زدند و بارمان گفت

 !چاکريم

ون اومد. با  ن پله ها نرسيده بوديم که راضيه از اتاقش بتر ن رفتم. هنوز به پايتر به همراه دو برادر به سمت طبقه ي پايتر

هن دکلته ي س ي اختيار از حرکت ايستادم. يه پتر نگش هماهنگ شده ديدنش ي  ن پوشيده بود که با چشم هاي خورسر ت 

ه کننده ش با اون آرايش نفس گتر  ي ختر ي ش و سشوآر کشيده بود و دورش ريخته بود. زيبايي بود. موهاش بلند و طاليي

ي نيم نگاهي هم به
ي متوجه شدم که بارمان حتر

ن رفتم. وقتر  شده بود. يه خودم اومدم. به دنبال بارمان از پله ها پايتر

 :راضيه ننداخته خوشحال شدم. آهسته بهش گفتم

 !آفرين پش نجيب و رس به زير

 :صورتش و کج و کوله کرد و گفت

ي خوشم نمي ياد هاي مو طاليي
 .من از دختر

ون نرفته بود که بارمان چشمکي بهم زد و  ن تري ازش بشنوم. هنوز اين فکر از ذهنم بتر انتظار داشتم جمله ي دلنشتر

 :گفت

ي و مو قهوه اي دارمدر عوض ارا  .دت خاصي به خانوم هاي چشم آي 

ي  ي ج 
ي قند تو دل آب کردن يعتن

 .تازه داشتم مي فهميدم معتن

 :رادمان با لحن طلب کارانه اي گفت

 .ببخشيد! منم اينجا وايستادم ها! گفتم يه يادآوري کرده باشم

 :بارمان گفت

 .هميشه رسخري

 :رادمان پوزخندي زد و گفت

ي بديش اينه که ن
ي دکم کتن

 .مي توين

 کل کل مي کردند تنها گذاشتم. رويا 
ن به سمت رويا رفتم که يه گوشه ي سالن ايستاده بود و دو تا برادر و که داشتر

ي که بهم زد تالش  داشت چپ چپ نگاهم مي کرد. با اين که کنارش ايستاده بودم بهش نگاه نمي کردم. بعد از حرف هايي

بارمان بدونم ولي مشکل اينجا بود که من هرلحظه و هر روز بارمان و مي ديدم...  کرده بودم که حدم و در رابطه با 

ن سخت مي کرد  ...هميشه جلوي چشمم بود... و اين کار و براي از اون گذشتر

 :دانيال با صداي بلند گفت

 . ي
ي متن

... خواهر ناتتن ي حواست باشه که براي همه حواستون و به من بديد! يه بار ديگه دوره مي کنيم! راضيه! تو دنيايي

واري. يادت باشه که امشب حداقل بايد ازش آدرس يا شماره تلفن  ن ي نمي ريم. يه راست مي ري رساغ ست 
خوش گذروين
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ون مي کشم و يه تتر حرومت مي کنم! ... جدي مي  ي اسلحه رو بتر
ي... رادمان! زرنگ بازي در بياري وسط مهموين بگتر

ي گم! تو بايد بري رساغ دختر پژمان! م
. اگه بتوين ي

ن بهت نشونش مي دم... خودت که بلدي چطور باهاش صميمي بسر

ي عالي مي شه. اسمت هم مي ذاريم برديا ي ازش بگتر ن  ...شماره اي چتر

 :رو به من کرد و گفت

ي که امشب اسمت باران ِا... تو امشب هيچ وظيفه اي نداري جز اين که از کنار من جم نخوري و با منم 
ترالن! مي دوين

ي   کل
 .کل نکتن

 :رادمان پوزخندي زد و از اون طرف سالن گفت

 .باور کن سخت ترين وظيفه رو تو داري

 ...حرفش و قبول داشتم. تحمل کردن دانيال واقعا سخت بود

ي 
ر
ي در باز شد دانيال دستش و پشت کمرم گذاشت و به سمت جلو هلم داد. با بداخالف

به سمت در ويال رفتيم. وقتر

 :گفتم

 .مي نشو که اعصابم ضعيف مي شهاز االن صمي

ي اختيار رسم و به سمت بارمان چرخوندم که برخالف چند دقيقه پيش کالفه  چشم غره اي بهش رفتم. آخرين لحظه ي 

و ناراحت به نظر مي رسيد. اونم رسش و بلند کرد و بهم نگاه کرد. لبخندي زدم... يه دفعه صورتش باز شد و اونم 

 :هنم گذشتلبخند زد... يه لحظه از ذ

 .اي کاش اونم امشب با ما مي اومد

****** 

ي شديم که دانيال 
ي توي يکي از ويالهاي مهرشهر بود. تا نزديکي هاي مهرشهر با ون رفتيم. بعد از اون سوار ماشيتن

مهموين

 هم مراقبمون بودند... يکي از ج
ن لو... يکي راننده ش بود. من جلو نشستم و راضيه و رادمان عقب نشستند. دو تا ماشتر

از پشت... تو دلم داشتم براي دانيال نقشه مي کشيدم. اگه رادمان رسي    ع جلو مي پريد و دستش و دور گردن دانيال 

ن و توي يه  ي تموم مي شد. منم رسي    ع پشت فرمون مي نشستم و اون دو تا ماشتر حلقه مي کرد و خفه ش مي کرد همه ج 

ي نبود. مي شد خيلي چشم به هم زدن جا مي ذاشتم. يه مشکل کوچولو 
به اسم راضيه هم بود که حل کردنش کار سختر

ي  ون چه جايي ... بايد بعدش کجا مي رفتيم؟ ما دو تا قاتل بوديم... توي دنياي بتر ون... ولي راحت از پنجره پرتش کرد بتر

 داشتيم؟

ي که دم در بود با دقت صورت دانيال نگ ي دانيال به سمت در ويال رفت يکي از مردهايي
اه کرد. بعد تصوير دانيال و وقتر

ي رو پياده مي رفتيم تا به 
ي که توي دستش بود چک کرد. با رس بهمون اشاره کرد که وارد شديم. بايد يه مسافتر

توي تبلتر

ي که با چراغ هاي سفيد و پايه بلندي روشن شده بود مي رسيديم
ن

 .باع

، سفيد و قرمز ريخته شده بود و روي ا ي شکل سفيد کف باغ سنگ هاي ريز مشکي ون سنگ ريزه ها سنگ هاي مري 

 اونا صندلي 
ن ي بود که بايد پا رو روي آنها مي گذاشتيم و راه مي رفتيم. دو طرف اين راه درخت هاي بلندي بود که بتر

 
بزرگ

ي بود که بشه از باغ اين طور استفاده کرد
ي گذاشته بودند. به نظرم هوا رسدتر از اوين

 
نک ن قرمز خورسر  .و متر

 به رادمان مي گفتصداي راضي
ن ي رسزنش آمتر

 :ه رو از پشت رسم مي شنيدم که با لحتن
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 ...لباست اصال امشب مناسب اين جمع نيست

ي گفت
 
ي حوصلک  :رادمان با ي 

ن لباسم کارم و بهتر  ن پشهاست ولي تو نگران نباش... من با همتر ها فقط به لباس و ماشتر آره! مي دونم چشم شما دختر

 .از تو انجام مي دم

 :يال گفتدان

 !بس کنيد

 :هر دو نفر ساکت شدند. دانيال گفت

 متوجه هستيد که اينجا ما مهمونيم و نبايد از اين حرف هاي مشکوک بزنيم؟

ي که رو به رومون بود رفتيم
 
ي کرد و به سمت ويالي بزرگ

ن
 .پوف

ي پيش روم بود. صداي موزيک ماليمي از روي سن مي اومد... صداي پيانو فضا رو 
 
پر کرده بود. تا چشم کار سالن بزرگ

ي ديده مي شد. دانيال با ديدن فضاي اونجا 
ي با لباس هاي شب آن چناين مي کرد مردهاي کت شلوار پوشيده و زن هايي

ي که مريض احوال و ضعيف بود  ي به رادمان داد که حارصن نشده بود با زبون خوش کت شلوار بپوشه. از جايي ايي
نارسن

 .نهدانيال جرئت نکرده بود تهديدش ک

چشمم به پژمان افتاد که داشت به استقالمون مي اومد. اونم مثل مهموناش کت شلوار پوشيده بود و کراوات زده بود. 

 ...رادمان با اون لباس اون وسط چراغ مي زد. نمي دونم پشت اين انتخابش سياست بود يا لجبازي

 :پژمان با من دست داد و گفت

 ...جانخيلي خوشحالم کردي که اومدي باران 

و بعد چشمش به رادمان افتاد. با تعجب به صورت رادمان زل زد... من و دانيال با تعجب نگاهي رد و بدل کرديم... 

ي زل زده بود؟ به خوشگليش يا مريضيش؟  دقيقا به ج 

ي بگه پژمان لبخندي زد و گفت ن  :قبل از اين که دانيال چتر

 !شما بايد برادر باران باشيد

ي به موهاش داد و گفتو با خوشحالي دست ر  د. راضيه تاي 
 :ادمان و فشر

ي نمي بينم  ...من شاهرخ و جايي

ي داري به دانيال کرد و به راضيه گفت
ي از فيلمشه. پژمان نگاه معتن

 :دانيال اخمي کرد که رسي    ع متوجه شدم قسمتر

 ...آخر سالن نشسته

 :دا زدراضيه بدون توجه به ما به اون سمت رفت. دانيال با تعجب راضيه رو ص

 !دنيا
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ي بود مانتو و رورسي رو ازم  ن ولي راضيه نگاهش هم نکرد. يه خانومي با کت و دامن مشکي که ظاهرا خدمتکاري چتر

 .گرفت

 :دانيال دوباره دستش و پشت کمرم گذاشت... تو دلم گفتم

ي کردن و همکاري توي قتله؟
 
 تحمل کردن دانيال بهتر از رانندگ

ي بهتر بودمتاسفانه فقط به اندازه ي رس 
 .سوزين

ي از 
 
ي رنک هاي باشکوه طاليي

سنگ سفيد کف سالن اون قدر براق بود که مثل آينه تصوير و منعکس مي کرد. لوستر

ي چيده شده بود  هايي
ن سقف بلند آويزون شده بود. سالن غرق نور و درخشش جواهرات خانوم ها بود. اطراف سالن متر

ي ها روي او 
هاي گردي ديده مي شد که دورش که انواع و اقسام غذاها و نوشيدين

ن ن موجود بود. جاي جاي سالن متر

ي 
ا مشغول بازي با ورق بودند. دود سيگار بعضن ن نشسته بودند اکت  ي که دور متر صندلي هاي چرمي چيده شده بود. کسايي

 .ها توي فضا پيچيده بود

ي 
ي کشوند که يه رسي مرد مسن رس اون نشسته بودند. وقتر ن ي کرد زياد  دانيال من و به سمت متر

ن
مردها رو بهم معرف

گوش ندادم. کنارش نشستم و رادمان هم کنارم نشست. دانيال داشت رس مي چرخوند که زودتر دختر پژمان و پيدا 

 .کنه و رادمان و دک کنه. چون موفق نشد مشغول صحبت کردن با مردي شد که سيگار برگ مي کشيد

ي اطرافش رو نگاه مي کرد. 
 
ي حوصلک مون مي گذشتند برگشتند و رادمان با ي 

ن ن طور که از کنار متر  جوون همتر
چند تا دختر

ي بهم مي  ي بهم گفتند. از خنده ي روي لب ها و برق چشماشون معلوم بود که دارند ج  ن رادمان و نگاه کردند. زيرلب چتر

 .گن. رادمان رسشو برگردوند و ترجيح اصال روشو به اونا نکنه

... باالخره پيداش کردم. خيلي از ما دور نبود. کنار مردي نشسته بود که چاق و چله من با چشم دنبال راضيه مي گشتم

ي رنگ داشت. دستش و پشت کمر راضيه گذاشته بود. نگاهي به  بود و رسش و تراشيده بود. ريش پرفسوري خاکستر

ي کردم که دور و برش بودند. مشخص بود که دو تا از اون مردهاي قدبلند و چهارشون ه اي که کنارش بودند مردهايي

 :باديگاردش هستند. تو دلم گفتم

 .پس معلومه براي آدم کله گنده اي نقشه دارند

ن  ن اون مرد نشسته بودند و ببينم. نگاهم روي کسي که رس اون متر ي که دور متر چشمم و چرخوندم که بقيه ي کسايي

ه و کش يده ش و به من دوخته بود. احساس کردم نشسته بود ثابت موند... قلبم توي سينه فرو ريخت. چشم هاي تتر

ه شده بودم... الل شده بودم  .قلبم تتر کشيد. با دهن باز بهش ختر

 :صداي رادمان و شنيدم

ي شده؟ ن  چتر

 :دهنم خشک شده بود. دستم به لرزش افتاد... قلبم تند تند توي سينه مي زد. رادمان رد نگاهم و گرفت و گفت

 ...اون مرده کيه

ي تونست
 :م صدامو و پيدا کنمبه سختر

 ...اون
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 :رادمان گفت

 ...خب

 :بهم زل زده بود و مشخص بود که اونم تعجب کرده. رادمان آهسته به دستم زد و گفت

 ...حالت خوبه

ي لرزون گفتم  :با صدايي

ين دوست بابامه  ...اون مرد... بهتر

 

 

========== 

 

 :رادمان رسک کشيد تا دوست بابام و بهتر ببينه. آهسته گفتم

ي کار مي کنه؟  اينجا ج 

ن موقع دانيال به سمتمون چرخيد و گفت  :در همتر

 دنبال کسي مي گرديد؟

ي مشکوک بهمون نگاه کرد. 
ي صندليش تکيه داد. دانيال با حالتر

بالفاصله ساکت شدم. رادمان خيلي مظلومانه به پشتر

 :و رو به دانيال گفتخوشبختانه رس و کله ي پژمان پيدا شد. روي يکي از صندلي هاي خالي نشست 

واري و ديدي؟ ن  ست 

ي عجيب گفت
 :دانيال با لحتن

 ...دارم مي بينم

 :مردي که سيگار برگ مي کشيد با خنده گفت

 .بدش نمي ياد خواهرت و با يه حرکت يه لقمه ي چپ کنه

ي که ماجر 
اي نقشه ي راضيه و همه زير خنده زدند. لبخند دانيال شايد به نظر همه لبخند تلخ مي اومد ولي از نظر متن

 .رو مي دونستم اين لبخند بيشتر شبيه يه پوزخند بود

ه و کشيده،  واري نگاه کردم. با دوست بابام چشم تو چشم شدم... نه! خودش بود... چشم هاي تتر ن ن ست  دوباره به متر

ي روي شقيقه ش... چطور ممکن بود آقاي ف
 
ي که جلوش خالي شده بود و جاي سوختک

 
ارسي رو موهاي قهوه اي رنک

ي برام رس تکون داد و بعد دستش و به نشونه ي سکوت روي بينيش گذاشت. نوري  نشناسم؟ اونم به نشونه ي آشنايي

ي ممکن بود به بابام خت  بده که من اينجام؟ ممکنه کمکم کنه تا از اين جا فرار کنم؟ 
از اميد به قلبم تابيده شد... يعتن
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ون مي پ ي از اين ماجرا مي فهميد... خدايا! شکرت... خدايا... قلبم از هيجان داشت از دهنم بتر
ن ريد... نبايد دانيال چتر

ي من باز کردي
 
 ...مرسي که باالخره يه کورسوي اميد به اين زندگ

 :دانيال يه کم اين طرف و اون طرف و نگاه کرد و چون دختر پژمان و پيدا نکرد گفت

ت و هيچ جا نمي بينم... فکر مي کردم م ي براي اون باشهپژمان! دختر
 .هموين

 :پژمان نگاهي به اطرافش کرد و گفت

ي زياد خوشحالش کرده باشه... آخرين باري که ديدمش 
نمي دونم کجا نشسته... راستشو بخواي فکر نکنم اين مهموين

 .توي باغ بود

ي مزه براي خودش
ن بزرگ ناهارخوري ايستاده بود و داشت از سيتن ي برمي  و خنديد. آقاي فارسي نزديک يه متر هايي

ن يه چتر

 :داشت... لبخندي زدم و رو به دانيال گفتم

 ...بذار برات چيپس بيارم... مي دونم دلت مي خواد

 :از جام بلند شدم... صداي پر نيش و کنايه ي دانيال و از پشت رسم شنيدم

ي مي خواد ي دل من ج 
ي حدس بزين

 !آره... تو هميشه خوب مي توين

ن ناهارخوري رف تم. کنار آقاي فارسي ايستادم... نگاهي به ظرف کوچيک چيپس کردم... متوجه آهسته به سمت متر

 :شدم نيم نگاهي بهم کرد... قلبم محکم توي سينه مي زد. آهسته گفتم

 ماجراي منو مي دونيد؟

 :بدون اين که رسشو بچرخونه نگاهم کرد و خيلي آهسته گفت

ي بمون
ي که هستر  جايي

ن  !همتر

 :سم بند اومد. با ناباوري گفتمقلبم توي سينه فرو ريخت. نف

؟ ي  ج 

 :آهسته گفت

ي   ...دل بابات به اين خوشه که تو اينجايي

 خدايا! چرا نفس کشيدن يادم رفت؟

 :آهسته گفتم

ون خرابه؟ ي اين قدر وضعم اون بتر
 يعتن

 :آقاي فارسي نگاهي پر از دلسوزي بهم کرد و گفت

ي منتظرت نيست هاي خوي 
ن ون چتر  ...اون بتر

 ...شت و رفتبشقابش و بردا
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ه  ي مشکوک نگاهم مي کنه. دانيال ظرف و ازم مي گتر
ي توي دستمه... رادمان با حالتر نگاهي به دستام مي کنم. ظرف چيت 

ي کشيدم... چرا 
ن اومده؟ نفس عميفر  مي ذاره... من گي اومدم رس جام نشستم؟ دماي دستم چرا اين قدر پايتر

ن و روي متر

ي    داره؟فکر مي کردم دنيا براي يه قاتل جايي

ي اورد. من نمي دونستم بايد با ليوان توي 
ي کرد و براي همه نوشيدين

بعد چند دقيقه يکي از خدمتکارها خوش خدمتر

ي کار کنم... رادمانم داشت ليوان و توي دستش مي چرخوند و به نظر مي رسيد توي فکر باشه  ...دستم ج 

ي رس دانيال با اون مردها گرم بود که کم کم معشوقه هاي جوو 
نشون رس مي رسيدند و کنارشون مي نشستند. جو مهموين

م... به نظرم اگه توي ويال مي موندم و رويا غذا درست مي کرد و  خيلي بد نبود ولي اصال نمي تونستم ازش لذت بت 

ي مي کرد بيشتر بهم خوش مي گذشت... يا حداقل اگه 
بارمان طبق عادتش مثل پشبچه هاي سه چهار ساله شيطوين

ون مي برهآقاي ف ن امشب از اين جا منو بتر  ...ارسي در گوشم مي گفت که همتر

وع به بازي با ورق کرده بودند... نمي دونستم بازيشون چيه... يه کم رسک کشيدم و نگاه  ليوان ها دوباره پر شد... رسر

ي نيست که من بلدم  .کردم... چون پول وسط مي ذاشتند فهميدم که از اون تيپ بازي هايي

ي دانيال و پژمان استفاده کردم و دوباره آقاي فارسي رو ديد زدم از حواس
 .پرير

کنار يه خانوم به نسبت جوون با لباس شب چسبون مشکي ايستاده بود... تو همون نگاه اول فهميدم که زنش 

ي عجيب تر شد که دستش و دور کمر اون خانوم گذاشت و براي رقص وسط رفتند. چشم هام
از  نيست... و ماجرا وقتر

 ...تعجب چهار تا شده بود

گيالس ها براي بار سوم پر شد... دعا مي کردم ظرفيت دانيال باالتر از اين حرف ها باشه... ظاهرا بازيشون خيلي 

ي که تقريبا 
ي که دور مردها نشسته بودند با هيجان مي گفتند و مي خنديدند... اين وسط متن هايي

ن بود... دختر هيجان انگتر

ل کرده بودم خيلي تابلو بودم ولي برام مهم نبود... تا اينکه دانيال سيخونکي به کمرم زد و مجبور شدم پشتم و به دانيا

 :به طرفش بچرخم. دانيال رو به رادمان کرد و گفت

ي داره ها
 
؟ اينجا باغ قشنک ي

ي تازه کتن ي و هوايي
 ...مي خواي يه دوري بزين

ي داري به رادمان کرد. رادمان بهم نگاه  
کرد... انگار زياد دوست نداشت از اونجا بره... لحن دانيال يه کم و نگاه معتن

 :دستوري شد

 ...برو ديگه

 :بعد رو به جمع دوستاش کرد و گفت

 ... راستش حال برديا يه کم امشب نامساعده

ها که روي دسته ي مبل و کنار مردي که سيگار برگ مي کشيد نشسته بود گفت
 :يکي از دختر

 ...شانس بد ماست

ي کرد. رادمان دوباره نگاهي عجيب بهم کرد... تو دلم گفتمو خ
 :نده ي جلفن

 !چه قدر لفتش مي دي
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 مي شد. رادمان از جاش بلند شد و آهسته به سمت باغ رفت. با چشم رفتنش و 
ن نگاه دانيال کم کم داشت تهديدآمتر

ا اينجا هم مراقب داشتيم... پژمان مي دنبال کردم... ديدم مردي که کنار در ايستاده بود آهسته دنبالش رفت... ظاهر 

دونست؟ مي دونست چند نفر از زير دست مردي که تصاوير و چک مي کرد در رفته ند؟ يا چند نفر که بهش اعتماد 

ي نمي  ي که چشماش کم کم داشت رسخ مي شد هيج 
داره دستششون با دانيال توي يه کاسه ست؟... نه! پژماين

 ...دونست

ي گفته بار چهارم بود که گيال س ها پر مي شد... چرا صداي خنده هاي دانيال اين قدر داشت بلند مي شد؟ ... بارمان ج 

هن من يه کم زيادي کوتاه نبود؟...  ه... پتر بود؟... در مورد اين که دانيال ممکنه انتقام غرور خورد شده ش و ازم بگتر

... دانيال چرا کم کم داره بهم نزديک مي شه؟... چرا تا حاال متوجه نشده بودم که پاهام زيادي سفيد و خوش فرمه؟

 مي انداخت گيالسش و 
ن ي کارت و وسط متر

اصال از اين که دستش و دور بازوم حلقه کرده خوشم نمي ياد... چرا وقتر

 طور که از اون زهرماري مي خورد يه نگاه عجيبم به من مي کرد؟... بارمان ديگه چيا گفته بود؟... 
ن برمي داشت و همتر

ي مي اال
ي نگراين

ن چرا فاصله ي من و دانيال اين قدر کم شده؟... يا خدا! تاره داشتم مي فهميدم که نگاه هاي رادمان معتن

 !داد... تازه داشتم مي فهميدم که دانيال کم کم داره مست مي شه

 :دستش و انداخت دور کمرم و صورتش و نزديک گوشم اورد و گفت

؟ چرا نمي ياي مثل يه دختر خوب روي ي
 دسته ي مبل من بشيتن

دستم که از آرنج خم شده بود تنها مانعي بود که نمي ذاشت دانيال بيشتر از اين بهم بچسبه... اون قدر بهم نزديک 

 :بود که نوک بينيش به الله ي گوشم بخوره... صداي نحسش و تا به اون لحظه از اين فاصله نشنيده بودم

ي مي ذارم توي 
ي بري اگه بياي روي پام بشيتن

ي وقت ها بتوين
... شايدم بعضن ي

هفته دوبار توي حياط براي خودت بچرجن

ي که فکر کنم توي دنيا بيشتر از همه دوستش داري ن  ...دور دور... چتر

 :از حرص دندونام و بهم فشار دادم و گفتم

ي ذاتيت و خيلي خوب حس مي کنم... الزم نيست براي اين که 
ن جا هم بوي گند دهنت و کثيفن بيشتر ملتفت از همتر

 .بشم بهت بچسبم

ي اراده ي دور گلوش حلقه شد... خم  صورتش و به سمت صورتم چرخوند. دستم با رسعت نور به حرکت در اومد و ي 

ي نيفتاده باشه در ادامه ي حرفش گفت
ر
 :به ابرو نيورد... انگار که هيچ اتفاف

ي و کم محلي هات ادامه بدي روزگارت و سياه 
 ...مي کنمولي اگه به اين رسکسر

ها از اون طرف گفت  :يکي از دختر

ي رو پيدا کرده که خوب قاعده ي بازي و بلده  ...دانيال موش و گربه بازي رو دوست داره... مي بينم باالخره يه دختر

آره... به چشم اونا بازي ما موش و گربه بازيه... به چشم ما اون قدر اين بازي خشنه که قاعده ش و هيچکس جز آدما 

ي که فقط خودمون از پسش برمي يايم... نه يه موش... نه يه گربه... غريزه پيش  بلد 
نيست... از اون بازي هاي کثيفن

اين بازي ها کم مي ياره... اين بازي ها فقط از نيمه ي سياه آدمها برمي اومد... اشک تو چشمام حلقه زد... نيمه ي 

 ...سفيد من هميشه پيش اين بازي ها کم مي اورد

... دان ي متر
يال رسش و جلوتر اورد... گردن من بيشتر از اين نمي تونست رسم و عقب بکشه... فاصله مون شد سه سانتر

ي شبيه صداي مادرم بهم گفت  :يه صدايي
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 ...بلند شو... بزن تو صورتش... برو سمت در

نه مي زد... کم مونده بود اشکم ولي من بازي با دانيال و به بازي با جون آدم ها ترجيح مي دادم... قلبم محکم توي سي

ي متر بود... صداي بارمان و از عمق وجودم شنيدم
 :روي گونه م بچکه... فاصله مون فقط دو سانتر

ن باش هرکاري مي کنه که يا تو رو خورد کنه يا به دستت  _ اين فقط يه حشته... اون آدم جاه طلب و مغروريه... مطمت 

ي به
ي تو رو به دست بياره  بياره... به دست اوردن تو يعتن

ي که حشتش و مي خورده... وقتر هايي
ن دست اوردن همه ي چتر

ي نيست که غرورش و ارضا کنه... چون اونم مثل بقيه ي آدم ها نمي تونه گذشته ش و پاک  ن مي فهمه که اين چتر

 ...کنه... اينه که کنارت مي زنه

ه شده... کف دست ي متر
ام عرق کرده... انگار ترانه رسش و دوباره نزديک گوشم قلبم توي دهنمه... فاصله مون يه سانتر

 :اورده و مي گه

ي نباشه خوش قيافه هستش  ...هرج 

 :آوا با خنده داره مي گه

ي داره ها... بچه هاتون خوشگل مي شن  ...قياقه ش و نگاه کن! ژن خوي 

ي دانيال و ن
ن رسش و اون طرف کرده و حارصن نيست حتر  ...گاه کنهاشکم روي گونه م ريخت... معتر

ن به دست گل نگاه مي کنه و توي گلدون مي ذارتش آمتر ي تحقتر
 ...مامانم با حالتر

ن زير  دستام داره مي لرزه... يه قطره اشک ديگه روي گونه م مي چکه... آره گناه من بزرگ بود... من يه زنو با ماشتر

... ولي چرا اين شکلي بايد تاوان کردم... چشم هاي سياه و صورت له شده ش هرشب مهمون خواب و رويام مي شه

 له بشم... ولي اين طوري به خاطر جنسيتم تحقتر نشم
ن  ...بدم؟ من دوست دارم زير چرخ هاي يه ماشتر

ي آرومش مي بينم... صداش و مي شنوم  :بابام و با اون چشم هاي آي 

ي که دستشون  از آدم هايي
ي خريده... کارش خيلي بيشتر به دهنشون مي رسه مي  در حد خودش دست گل خيلي خوي 

 ...ارزه

 ...و حاال ديگه فاصله اي نمونده

ي روي شونه م خورد. از جا پريدم... قلبم توي سينه فرو ريخت... دانيال رسي    ع رسش و عقب کشيد
 ...دستر

ي خوشگلش مثل هميشه مهربون نگاهم کرد... روي دسته ي مبل نشسته بود و بدون هيچ  با همون چشم هاي آي 

ي همه ي نگاه ها رو به خودش مي کشيد حرکت و هيچ
 ...تالسر

 ...با يه نگاه... از پشت پرده ي لرزون اشک... از فرشته ي نجاتم تشکر مي کنم

اش گفت  :رادمان با صداي بم و گتر

 ...مي ياي با اين آهنگ برقصيم؟ خيلي قشنگه ها
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========== 

 فصل دوازدهم

 

رنگ رسزنش گرفت و بعد... خشم توي چشمامش زبونه کشيد. پوزخندي  دانيال با تعجب نگاهم کرد... کم کم نگاهش

ن انداخته  بهش زدم. دست ترالن و گرفتم و به سمت وسط سالن رفتم... کف دستش يخ کرده بود... رسش و پايتر

و بود... متوجه شدم که صورتش رسخ شده. وسط سالن ايستاديم... ترالن که گيج به نظر مي رسيد رسش و باال اورد 

 ...نگاهي به اطرافش کرد

 :آهسته گفت

 ...من که بلد نيستم برقصم

 :دستش و روي شونه م گذاشتم و گفتم

 ...فقط پاتو جاي پاي من بذار

ن انداخت. صداي گوش نواز پيانو خيلي ها رو براي رقص وسط سالن اورده بود... خيلي آروم با  رسش و دوباره پايتر

ي ترالن مي رقصيدم... حواسش به گام 
هاش نبود... منم توي رقص تانگو استاد نبودم. بيشتر خاطراتم از تانگو به زماين

عموهام از فرانسه اومده بودند و توي عروسي پشعمه م با هم تانگو مي رقصيديم... ياد بارمان  برمي گشت که دختر

 .افتادم که يه دفعه از پشت بهمون تنه مي زد و ما رو توي بغل هم مي انداخت

 :نگاهي به صورت ترالن کردم. آهسته گفتمبا دقت 

؟ ي
ي خجالت مي کسر  تو براي ج 

 :معلوم بود که خيلي عذاب مي کشه. آهسته گفت

 ...ولش کن

 :دست يخ کرده ش که توي دستم بود و فشار دادم و گفتم

ي که بايد خجالت بکشه
ي نيستر

 ...تو اوين

بود ولي بدون توجه به بازي با حرص نگاهمون مي کرد.  از باالي رس ترالن نگاهي به دانيال کردم که هنوز ورق دستش

ن بيد  ي که نزديکم وايستاده بود و عتر
پوزخندي به صورت عصبانيش زدم... هرچند که حقش بود به خاطر اين دختر

 .مي لرزيد يه کتک اساسي بهش بزنم

ت. اين قدر همديگه رو نمي ترالن پاشو روي پام گذاشت.. به روي خودم نيوردم... مي دونستم حواسش جاي ديگه س

ي بزنم و ذهنش و به سمت ديگه اي منحرف کنم... ولي اون قدر به هم تعهد داشتيم که اون 
ن
شناختيم که بتونم حرف

 .کمکم کنه که اعتياد و کنار بذارم و منم از دست دانيال نجاتش بدم

وع شد.  ي نگاهم کرد... يه آهنگ ديگه رسر
مي دونستم حاال حاالها دوست نداره پيش آهنگ تموم شد... ترالن با نگراين

 :دانيال برگرده... چشمکي بهش زدم و گفتم
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 !اين يکي قشنگ تره ها

 .لبخندي روش لبش نشست

ه و  ي که وسط سالن مي رقصيدند ايستاده بود و با اون چشم هاي تتر
يه دفعه چشمم به مردي افتاد که نزديک جمعيتر

 !باباي ترالنشقيقه ي زخمي نگاهمون مي کرد... دوست 

 ...خواستم بحث رو به سمت دوست باباش بکشم ولي ترسيدم که حال ترالن بدتر از اين بشه

ن انداختم... هيچ کاري نمي تونستم بکنم  ...رسم و پايتر

 :آهنگ دوم که تموم شد ترالن گفت

ي رست مي يارن! برو  ه نري دوباره يه باليي
ي که اگه امشب رساغ اون دختر

 .... من حالم خوبهرادمان... مي دوين

نگاهي دقيق به صورتش کردم. يه کم رنگ پريده به نظر مي رسيد ولي بهتر بود... تونسته بود خودش و پيدا کنه. با اين 

 :حال گفتم

 .حاال به اونم مي رسيم

ي زد و گفت
 
 :ترالن لبخند کمرنک

 هنوز معده دردت خوب نشده... مي خواي بازم رست بال بيارن؟

 :ختم و گفتمشونه باال اندا

ي بود که خودم انتخاب کردم... نه اونا ن  !اين چتر

ن انداخت و گفت  :ترالن دستش و از روي شونه م پايتر

 ...ممنونم

ي 
ي کار کنم که امنيت ترالن و توي مهموين و آهسته به سمت دانيال رفت. منم دنبالش رفتم. نمي دونستم بايد ج 

ن کنم... ترالن با فاصله از دانيال نشست.  دانيال داشت چپ چپ نگاهش مي کرد. کنار ترالن نشستم. دانيال  تضمتر

 :گفت

ي شد؟ از باغ خوشت نيومد؟  ج 

ي داري بهش کردم و گفتم
 :نگاه معتن

 .چرا! اتفاقا خوب بود که چند دقيقه تنها توي فضاي باز نفسي تازه کنم

 :شده بود. رو به ترالن کرد و گفت اميدوار بودم متوجه شده باشه که کسي رو توي باغ نديده بودم. ظاهرا متوجه

ي ها
 !باران! امشب مثل هميشه نيستر

ي ضعيف و خشک گفت  :ترالن با صدايي

ي که زياد حالم خوب نبود
ي که خود استاد شخصا ازم کرده بودن اومدم... مي دوين

 .راستش به خاطر دعوير
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ي مشکوک به من و ترالن نگاه کرد و گفت
 :پژمان با حالتر

ي شده که شما دو   نفر باهم ديگه ناخوش شديد؟ج 

ي که به ذهنم رسيد و گفتم ن ن چتر  :اولتر

ي مسموم شديم... آخه دست پخت دانيال و امتحان کرديم  .يه جورايي

ي ترالنم زير خنده زد. دانيال از عصبانيت دندون هاش و روي هم مي 
صداي شليک خنده ي مهمونا تو فضا پيچيد. حتر

 .ادي امشب دور برداشته بودسابيد. لبخندي زدم... حقش بود... زي

ي رو از سمت راستم شنيدم  موقع صدايي
ن  :در همتر

يد که برم؟ ن بگتر  بابا! مي شه براي من ماشتر

 :به سمت راست چرخيدم. پژمان گفت

 چرا؟ بهت خوش نمي گذره؟

هن ساده ي مشکي تا روي زانو پوشيده بود. موهاي مجعد و  ي با قد متوسط افتاد که يه پتر
پرپشت چشمم به دختر

ه ش که تا کمرش مي رسيد و باز دورش ريخته بود. گونه هاي برجسته ، چشم هاي خوش حالت مشکي و  قهوه اي تتر

ي آرايش نکرده بود و لباس آن 
هاي توي مهموين ابروهاي کمونيش صورتش و بانمک و خوشگل کرده بود. برخالف دختر

ي هم نپوشيده بود. تو دلم گفتم
 :چناين

ي دختر پژمان اي
 نه؟يعتن

 اشاره مي کنه... پس خودش بود! يه کم 
رسم و به سمت دانيال چرخوندم. ديدم دانيال داره با چشم و ابرو به اون دختر

 .با ديدن تيپ لباس پوشيدنش جا خوردم. انتظار داشتم طور ديگه اي باشه

 :پژمان آهسته گفت

ي هم تموم مي شه
م... يه کم ديگه که بگذره مهموين  .زشته دختر

هاي ناهارخوري رفت. يه دقيقه ي بعد دانيال با چشم و ابرو به ظرف دختر چ ن ي نگفت. آهسته به سمت يکي از متر ن تر

 :چيپس و ترالن اشاره کرد. متوجه منظورش شدم. رو به ترالن کردم و گفتم

 باران! چيپس مي خوري؟

 :ترالن نگاهي به دانيال کرد و به من گفت

 .اگه بياري

 :هم ريختپژمان کاسه کوزه مون و ب

 چرا برديا جان زحمت بکشن؟

 :و يکي از خدمتکارها رو صدا زد. دانيال با اعصاب خوردي يه کم ديگه از نوشيدنيش خورد. ترالن طاقت نيورد و گفت

ي ديگه! يه کم رعايت کن
ي هم بکتن

 
 .دانيال جان امشب بايد رانندگ
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 :دانيال پوزخندي زد و گفت

س... من بيشتر از اين حرفا جا د  .ارمنتر

ون  يم و از سالن بتر  بودم آخرش مجبور مي شيم زيربغلش و بگتر
ن ولي به نظرم دانيال ديگه جا نداشت. مطمت 

ن داشت که هنوزم حواسش به ماموريتش بود... هرچند که بعد يه مدت متوجه  يمش... با اين حال جاي تحستر بت 

ي    کسايي
ن نشسته بودند مست شده بودندشدم ديگه روي اين موضوع هم نمي تونه تمرکز کنه... اکت   .که دور متر

 :دانيال با خنده ادامه داد

ي کنم پژمان امشب يه اتاق بهمون مي ده
 
 .اگه هم نتونستم رانندگ

ن موقع چشمم به دختر پژمان افتاد  دهن ترالن که چه عرض کنم! دهن منم از اين همه وقاحت باز مونده بود. در همتر

 :رس به ترالن اشاره کردم که به حياط بريم. ترالن با تعجب پرسيد که داشت از سالن خارج مي شد. با 

 منم بيام؟

 :مجبور شدم بلند حرف بزنم

ي بخوريم  .بيا يه هوايي

اض کرد  :دانيال با تحکم اعتر

ي الزم نيست باران هم دنبال خودت راه بندازي
ي يه جا بند بسر

 !برديا! خودت نمي توين

 :رسخ دانيال کردم و گفتماز جام بلند شدم. نگاهي به چشم هاي 

ي بد نيست
ي به صورتت بزين  .تو يه آي 

ي 
ون گذاشتيم نفس راحتر ن که پامون و از در بتر چپ چپ نگاهش کردم. ترالن که بلند شد به سمت باغ رفتيم. همتر

 :کشيديم. ترالن آهسته گفت

م خفه کنم... حاال اين که منم اينجام  تو رو خدا کار و يه رسه کن که از اينجا بريم... دوست دارم دانيال و با دست خود 

 مشکلي درست نمي کنه؟

 :لبخندي زدم و گفتم

 ...چرا

 :با تعجب نگاهم کرد. گفتم

ن طور   پژمان روي اون صندليه نشسته... به نظر مي رسه حوصله ش رس رفته باشه. مي ريم سمتش... همتر
! دختر ن ببتر

ي يه  
کم بد مي گيم. بايد يه جوري جلوش تابلو کنيم که خواهر و برادريم. که داريم آروم راه مي ريم از دانيال و مهموين

 مي شينيم و يه کم حرف مي زنيم. بعد چند دقيقه تو بلند شو و به هواي قدم زدن از ما 
ن ي باهاش رس يه متر بعد دو تايي

 دور شو... باشه؟

 :ترالن رس تکون داد و گفت
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 !باشه

ي رفتيم که دختر پژما وع کرديمقدم زنان به سمت جايي ن که يه کم نزديک شديم بحث و رسر  .ن نشسته بود. همتر

 .ترالن: دانيال امشب شورش و در اورده. اصال از اين دوستاش خوشم نمي ياد... از استاد انتظار ديگه اي داشتم

 .صد بار بهت نگفتم که اين پشه در حدت نيست؟ با اين وضعي که امشب درست کرده آبرومون و برد _

 ! دونم چرا امشب اين طوري شدهترالن: نمي 

ي داره خسته م مي کنه _
 .جو اين مهموين

ترالن: دانيال نگفته بود اين طوريه اينجا... فکر مي کردم جو صميمانه تري داشته باشه. دنيا هم که تا اومد رفت دنبال 

ن امشب اين قدر  ن اين قدر شاکيه... شايد براي همتر وب خورد اون مردک! فکر کنم دانيال براي همتر  .مشر

ي خود کارش و توجيح نکن... اگه روي حرف من به عنوان يه برادر بزرگ تر يه کم حساب باز مي کردي اين طوري  _ ي 

ي مسخره تون و هرچه زودتر تموم کنيد
ه اين دوستر  .نمي شد. هنوزم دير نشده. به نظرم بهتر

ي رو از پشت رسمون شنيديم. رسي    ع به سمت عقب برگشت يم. چشمم به مرد چهار شونه اي افتاد که با صداي قدم هايي

 .چهره اي خشک و جدي بهمون زل زده بود و آروم دنبالمون مي اومد. من و ترالن با تعجب به هم نگاه کرديم

 :ترالن پرسيد

 ماجراي اين يارو چيه؟ چرا دنبالمون مي ياد؟

منتظره اي دختر پژمان گفت  :به طرز غتر

ي که داشتي
 !د حرف مي زديد، حرف نزنيدمراقبه پشت رس اوين

ن گذاشته  و خنديد. به سمتش چرخيديم. روي يکي از صندلي هاي قرمز رنگ نشسته بود. آرنج دست راستش و روي متر

وع شده بود  .بود و رسش و به دستش تکيه داده بود. من و ترالن نگاهي بهم کرديم... بازي رسر

 

 

ي که دختر پژمان پ ن  :شت اون نشسته بود رفتيم. لبخندي زدم و گفتمهمون طور قدم زنان به سمت متر

ي 
ي ناراضيه... خود صاحب مهموين

 !ظاهرا يه نفر ديگه م به جز ما از مهموين

 :دختر پژمان لبخندي زد و گفت

ن دوستاي بابام خوش بگذرونم و خوشحال باشم  .من نمي تونم بتر

 :ديگه اي نداشت. ترالن مودبانه گفت به صورتش نگاه کردم... چه قدر ساده بود... به جز يه رژ محو آرايش

 مي تونيم بشينيم؟

ن زد و گفت  :دوباره يه لبخند دلنشتر
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 .بفرماييد

مرد چهارشونه کمي از ما فاصله گرفت ولي هنوز توي ميدون ديدم بود. با فاصله از ما ايستاده بود و موشکافانه 

يد رس صحبت و باز کنم. قبل از اين که دهنم و باز نگاهمون مي کرد. ترالن منتظر نگاهم مي کرد. متوجه شدم خودم با

 :کنم دختر پژمان گفت

ي مثل شما امشب هوس کنه اين قدر متفاوت باشه؟ ي باعث شده يه آقايي  ج 

 :لبخندي روي لب ترالن نشست. نگاه متعجب دختر پژمان به لباس هايم بود. شونه باال انداختم و گفتم

ي باهاشون و داشتمدليلي نمي ديدم که خودم و همرنگ جما ي کنم که براي يه بار افتخار آشنايي
 .عتر

ن آهسته لگدي به زير کفشش زدم. به خودش اومد و گفت  :ترالن در سکوت نگاهمون مي کرد. از زير متر

ي قراره بريم. چند  يفات و اينا نيست... دانيال هم زياد توضيح نداده بود که چه جور جايي برديا زياد تو قيد و بند تشر

ي هاي اينجا آشنا نيستسال 
 .هم ايران نبوده و زياد با جو مهموين

 :تو دلم گفتم

 !آفرين دختر 

 :دختر ابروهاش و باال داد و گفت

ي نمي کنيد؟ کدوم کشور هستيد؟
 
 جدا؟ ايران زندگ

ي رو ديده بودم گفتم ي که توي زندگيم فقط دوي   :از جايي

ي مي کنم
 
ي زندگ  .راستش... چند ساله که دوي 

 :دختر پرسيد

ي هستيد؟
 راصن

ن به ايران چطور؟ خوندن اون صورت ساده و  ي بود؟ از برگشتر
ي توي خارج راصن

 
به صورتش نگاه کردم. اين دختر از زندگ

ن  ي ناراحته... شايد از برگشتر ن ي به نظر نمي رسيد... مي تونستم از توي صورتش اين و بخونم که از چتر
بانمک کار سختر

... به دستبند و گ ... نظر اين دختر به ايران... ولي ي
ردنبندي نگاه کردم که انداخته بود... بدليجات به سبک کامال ايراين

ي بود؟  در مورد ايران ج 

 :آهسته گفتم

ي هاي زيادي اينجا دارم
 
 .راستش... نمي دونم... کارم و دوست دارم... ولي دلبستک

 :پرسيد

سم کارتون چيه؟  مي تونم بت 

 :که بعدا ضايع نشم. گفتمترجيح دادم خيلي از واقعيت دور نشم  

 توي يکي از بيمارستان ها مهندس شبکه م... و شما؟
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 :لبخندي زد و گفت

ي بودم
ي مي کردم... دانشجوي نقاسر

 
 .فرانسه زندگ

 :لبخندي زدم و گفتم

 !پس برگشتيد ايران

 .لباش و بهم فشار داد و با رس حرفم و تاييد کرد

ن موقع دانيال رو ديدم که با گام هاي بلند به سمتمون مي اومد. مرد چهارشونه براش رس تکون داد. تعجب مي  در همتر

 :کردم که چطور هنوز رسپاست. لبخندي تصنعي زد و گفت

ن  .باران جان! مي شه بياي توي سالن؟ همه رساغت و ازم مي گتر

همراه اون رفت. چند  ترالن نگاهي بهم کرد. ترجيح مي دادم يه جوري دانيال و دست به رس کنه ولي از جاش بلند شد و 

ن انداختم... حتما از اعتياد و حال و  لحظه مات رفتنشون شدم... ترالن چرا رفت؟ براي ماموريت من؟ رسم و پايتر

 ...هواي من ترسيده بود

 پژمان برگردوندم. از پژمان توي نگاه اول خوشم نيومده بود ولي نسبت به 
به خودم اومدم. رسم و به سمت دختر

ش اين حس ي به نظر مي رسيد دختر  خوي 
 .و نداشتم. دختر

 :گفت

 !فکر کنم زياد از اين آقاي دانيال... درست مي گم؟ ... خوشتون نمي ياد

 :لبخندي زدم و گفتم

 .اصال خوشم نمي ياد

ي بود که سخت مي شد باهاشون ارتباط برقرار کرد. ادامه دادم هايي
ي بينمون برقرار شد. از اون دختر

 :سکوير

ي يه تعصب خاص روي خواهراشون دارند... فکر نمي کنم بتونند خيلي راحت با دوست پش راستش... مرده
ن
اي ايراي

 .خواهرشون کنار بيان

 :رس تکون داد و گفت

م و حيات  ي که روي رسر ن اومدم... دنبال اخالق خاص مردم ايران... دنبال جايي دفعه ي پيش که برگشتم ايران دنبال همتر

ي که شما مي گيد و داشته باشن... من اين سنت اسم بچه مثبت بودن نذارن..  ت و تعصت  ن غتر ي که مردهاش همتر . جايي

 ...ها و اخالقيات مردم ايران و دوست داشتم... ولي 

 :حرفش و نصفه نيمه گذاشت... پس کم کم داشتيم به دليل اين که چرا اين قدر ناراحت و غمگينه مي رسيديم. گفتم

ن خوشحال نيستيد، نه؟  از برگشتر

وباره دستش و زير چونه زد. لبخند روي لبش به نظر مي رسيد به خاطر رعايت ادب باشه با اين حال نمي تونست د

 :سايه ي غم و از صورتش پاک کنه. شونه باال انداخت و گفت
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ها برام غريبه ست... اونا با اين همه تفاوت نمي تونند منو از خودشون بدونند... اين  ن ي راستش... اونجا خيلي چتر غريت 

ي انتخاب مي کنه بايد اينو بدونه که هيچ 
 
خيلي اذيتم مي کرد... حتما اينو مي دونيد که کسي که خارج کشور و براي زندگ

ي کنه... هرچند وقت يه بار برمي گشتم 
 
وقت نمي تونه مثل اونا بشه... بايد قبول کنه که به عنوان يه غريبه اونجا زندگ

... اينجا آشناها... دوستها... برام غريبه ترن... من نه مي تونم مثل ايران و به خودم مي گفتم قيد در  س و مي زنم... ولي

ي بشم و نه مي تونم اين آدمها  ...فرانسوي ها اونجايي

 :اشاره اي به ويال کرد و ادامه داد

ي نيستم... پدرم برام
ي تو فرانسه هم راصن

 
ي نيستم... از زندگ

ي تو ايران راصن
 
خيلي عزيزه ولي نمي  رو تحمل کنم. از زندگ

ستان پاک نيست...  ي و دبتر تونم باهاش کنار بيام... دوستام عوض شدند... ديگه فکر و ذهنشون مثل دوران راهنمايي

ن  ي که مي شناختم و پيدا کنم... تنها شدم... دنبال يه جا مي گردم که بتونم خودم باشم... براي همتر نمي تونم آدم هايي

ي من يه جا بند نمي شم... هي ا
 
ز اين طرف به اون طرف مي رم... هيچ جا آروم و قرار ندارم... مي دونيد...داستان زندگ

ي به غربت ديگه بوده
 ...هميشه سفر از غربتر

ي افتادم که پشت رس گذاشته بودم... درست قبل از اين که سايه منو به جاي يه 
يه لحظه سکوت کردم... ياد دوراين

ي رو به  ي نداشتم... ياد اون روزها افتادم که همه ي دنيا برام غريب و مجرم جا بزنه... دنيايي ياد اوردم که توش جايي

 .بيگانه بود... خيلي خوب مي تونستم منظورش و بفهمم

 :رس تکون دادم و گفتم

 .مي فهمم

 :از جاش بلند شد و گفت

ي که هيچ ذ ي وقت ها حرف زدن براي غريبه ها... کسايي
ي کردم... بعضن

ن
ي از آدم ندارن آسون ببخشيد که پرحرف

هنيتر

 ...تره... شکايت از آشناها رو نمي شه پيش يه دوست و آشنا برد

 :اشاره اي به لباسام کرد و گفت

فقط يه لحظه با ديدن اين همه تفاوت ياد خودم افتادم... برام جالب بود که اين همه با بقيه فرق داشتيد ولي کامال با 

ن باعث مي شد  اعتماد به نفس به نظر مي رسيديد...  منم هميشه با همه فرق داشتم... ولي ... هميشه اين فرق داشتر

 ...خودم و کمتر از بقيه بدونم

 :خواست به راهش ادامه بده که گفتم

 بشه دليلي 
ي حارصن

ي توي مهموين
ي کنه ولي با دستبند و گردنبند ايراين

 
ي که چند سال خارج کشور زندگ فکر نمي کنم دختر

ي دا
 .شته باشهبراي خودکم بيتن

ي اراده ست. موهاش و پشت گوشش زد. يه کم صورتش  ن انداخت. لبخندي زد که خوب مي دونستم ي  رسش و پايتر

ه بگم... خيلي پاک تر از 
ه موند... خيلي ساده تر و شايد بهتر رسخ شده بود... آهسته ازم دور شد... نگاهم بهش ختر

ي بود که توقع داشتم
 .اوين

يد برمي گشتم ... از جام بلند شدم. دستام و توي جيبم کردم و وارد ويال شدم. چشمام و به ويال نگاه کردم... با

واري نشسته بود... تو دلم گفتم ن  :چرخوندم و مهمونا رو از نظر گذروندم. راضيه رو ديدم که ديگه رسما روي پاي ست 
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مرد داره از ذوق سکته مي کنه  !پتر

مي کردم. يه کم نگران شدم... دانيال اون شب زيادي پررو شده بود. يه کم پوزخندي زدم. دنبال ترالن گشتم. پيداش ن

جلوتر رفتم و وحشت زده دنبالش گشتم. چشمم به دانيال افتاد که دستش و دور کمر يه دختر انداخته بود و در 

ي کشيدم. تو دلم گفتم
ي مي گفت. نفس راحتر

ن  :گوشش چتر

هاست  ...لياقتت از اين جور دختر

ن و يه کم اون ورتر پيدا کردم. داشت براي خودش ول مي چرخيد. به سمتش رفتم. با ديدنم لبخندي زد. باالخره ترال

 :بهش که رسيدم گفتم

ي شد؟ دانيال و پيچوندي؟  ج 

 :پوزخندي زد و گفت

هاي ديگه مي تونه توجه من و جلب کنه
 .خيلي بچه ست... فکر مي کنه اگه بره سمت دختر

 :آهي کشيد و ادامه داد

ي و عقده اي درست رفتار کنم؟مي 
ي چطور مي تونم با يه آدم رواين

 
  شه بهم بک

 :شونه باال انداختم و گفتم

 ...من خودمم توي اين يه مورد موندم

 :ترالن گفت

ي شد؟  خب... ج 

 :گفتم

ها ... حرف زديم... خوب پيش رفت... ولي فکر کنم يه مقدار دردرس داشته باشيم... اين از اون تيپ دختر ي ي هيج  يي

ن جوري توي خيابون با يه پش اين ور اون ور بره  .نيست که حارصن شه همتر

 :ترالن شونه باال انداخت و گفت

ون بره  .خب... چند سال خارج بوده... مسلما خيلي براش مسئله اي نيست که با يه پش بتر

 :يه تاي ابروم و باال دادم و گفتم

ي که خارج مي ره و برمي گر 
 ده بايد حتما ول بشه؟گي گفته که هر دختر

ي که پشت رسم بودند اشاره کردم و گفتم  :با رس به مهمونايي

ي ترن ي خارجيه، خارج  ي اين ايرانيا از هرج 
 .مگه نمي بيتن

 .و پوزخندي زدم
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ي  ي چشم تو چشم شديم لبخند زد. منم ي 
رسم و چرخوندم و چشمم به دختر پژمان افتاد که يه گوشه نشسته بود. وقتر

ي قراري گفت اختيار لبخندش  :و با لبخند جواب دادم. ترالن با ي 

 .برو کار و يه رسه کن ديگه! بعد يه عالمت به دانيال بده که بريم

 :رسم و به سمتش برگردوندم و گفتم

با...  ي مي خواي بري سمتشون مي شن قطب هم نام آهتن
؟ وقتر ن ي چه موجوداتتر

؟ نمي دوين ها رو نمي شناسي تو دختر

ي مي خواي از دس
باوقتر همنام آهتن ي مي شن قطب غتر

 ...تشون فرار کتن

 :ترالن اخم کرد و گفت

ي پشها نيستند؟
 
ي که مي گ

 ايتن

 :رسم و باال گرفتم و محکم گفتم

... بعد يه  ي
ها حرف مي زنم... يواش يواش بايد پيش بري... بايد يه کوچولو باهاشون حرف بزين

نه! دارم در مورد دختر

ي و فرصت  بدي که به حرفات فکر کنند... بعد اون فرصت کوچيک بايد هي جلوي چشمشون کم ازشون فاصله بگتر

ي چطوري نگاهت مي کنند... اون وقت مي فهمي نتيجه ي فکر کردناشون چيه... بعد 
ي و ببيتن

رژه بري و دقيق بررسي کتن

... نبايد بري از همون اول يه بند همه ي  ي
... دوباره يه کم مي ري پيششون و باهاشون حرف مي زين ي

حرف ها رو بزين

 آخه خدا وکيلي اگه يه پش با تو اين شکلي رفتار کنه تو ازش خوشت مي ياد؟ نه! مي خوام بدونم خوشت مي ياد؟

 :ترالن با حالت مسخره اي برام دست زد و گفت

 ...آفرين... خوب بلدي

ي کردم و رسم و با تاسف تکون دادم. ترالن چشماش و تنگ کرد و گفت
ن
 :پوف

 !براشون کار مي کردي؟ حرفه اي شديچند سال 

 :رسم و به سمتش برگردوندم و گفتم

 .حرفه اي بودم... بازنشسته شده بودم

 :ترالن نگاهي به پشت رسم کرد و گفت

ن جمعيت گم و گور کنم  ...اوه اوه! دانيال داره مي ياد... من مي رم خودم و بتر

 :زيرلب گفتم

ي همنام آهن ربا  ...قطت 

ي نگفت ن  :و به رسعت ازم دور شد. کمتر از يه دقيقه ي بعد دست دانيال روي شونه م خورد. گفت ترالن چتر

ي نه ترالن  پژمان گرم بگتر
ي بود! قرار بود با دختر  !مثل اين که يادت رفته برنامه ي امشب ج 

 :و نگاه بدي به صورتم کرد. دست زير چونه م زد و گفت

ن... فهميدي؟به خاطر رحم و شفقت من يه خورده از اين خوش ها دورت و بگتر
 گليت برات مونده که دختر
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 :تو دلم گفتم

 رحم و شفقت؟! يا ترس از خراب کردن يه ماموريت؟

 :دانيال پرسيد

 من االن مرتبم؟

ي مي شد جاي رژ قرمز روي 
بيتن ن نگاهي به گره کراواتش کردم که يه کم کج شده بود. موهاش يه کم آشفته شده بود. با تتر

 .ردنش و ديدلبه ي کت و گ

 :لبه هاي کتش و بهم نزديک کردم و با لبخند گفتم

ي   !آره مرتت 

 .دانيال با اعتماد به نفس به سمت پژمان رفت. از اين همه اعتماد به نفس خنده م مي گرفت

ي که وسط سالن مي رقصيدند  ها ايستاده بود و کسايي
ن روي صندلي نشستم و دنبال دختر پژمان گشتم. نزديک يکي از متر

ي بکنه و  ي نديدم که به اندازه ي اين دختر احساس تنهايي
 ...نگاه مي کرد... هيچکس و توي مهموين

 :به سمتش رفتم و گفتم

ي هم رس رفته
 ...پس حوصله ي صاحب مهموين

 :خنديد و گفت

م و برم خونه ن بگتر ي رو بيشتر از اين دوست ندارم که يه ماشتر  .آره... هيج 

 :شونه باال انداختم و گفتم

 ندارم ... اگه نه هم شما رو مي رسوندم هم خودم مي رفتم خونهحيف  
ن  .که ماشتر

چشمم به دانيال افتاد که گرم صحبت کردن با پژمان شده بود. آهسته به طرف ما مي اومدند. رسم و به سمتش 

 :چرخوندم و گفتم

 ...راستش من اسم شما رو نمي دونم

 :لبخندي زد و گفت

 .آتوسا هستم

 :و گفتممنم لبخند زدم 

 .برديا هستم... خوشبختم

ي بشينيم که کنارش ايستاده بوديم. دانيال  ن ن موقع دانيال و پژمان به ما رسيدند. پژمان اشاره کرد که رس متر در همتر

 :زيرلب ازم پرسيد

ه کجا غيب شد؟  پس اين دختر
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ي پاشو تکون مي داد. با رس تر  ي عصت 
الن و نشون دانيال دادم. دانيال ترالن و ديدم که يه گوشه نشسته بود و با حالتر

 :گفت

 .اون يکي رو مي گم

ي اطالعي کردم.  ي نگاه کردم که چند دقيقه ي پيش ديده بودمش... اونجا نبود. شونه باال انداختم و اظهار ي  به جايي

 :دانيال رسي به نشونه ي تاسف تکون داد. رو به پژمان کرد و گفت

ه که ما ديگه بري ل کنم... بارانم که امشب يه کم رفتارش عجيب راستش... فکر کنم بهتر م... ديگه نمي تونم دنيا رو کنتر

 ...غريب شده... ولي مي خواستم دعوتتون کنم که براي هفته ي بعد بيايد خونه ي من

ي به رسش کشيد و گفت
 :پژمان دستر

 .هفته ي بعد... هرچه قدر فکر مي کنم برنامه مو يادم نمي ياد

ن انداخت. دانيال هم متوجه شد که پژمان آتوسا که ديد حال و  ي رسش و پايتر
احوال باباش زياد خوش نيست با ناراحتر

ي به شونه ش زد و گفت
ن دستر ي بده. براي همتر ي نيست که جواي 

 :توي موقعيتر

 ...بهتون زنگ مي زنم و هماهنگ مي کنم

 :بعد رو آتوسا کرد و گفت

يف بياريد... باران خوشحال مي ش  .ه ببينتتونشما هم حتما تشر

ي کرديم. من دنبال ترالن رفتم و دانيال رفت تا راضيه رو 
با رس بهم اشاره کرد که بلند شم. با آتوسا و پژمان خداحافطن

 .پيدا کنه

ي ترالن فهميد که داريم مي ريم از خوشحالي از جا پريد و گفت
 :وقتر

 .واي خدا! دعام چه زود مستجاب شد

ي کشيد و دنبالم راه اف
تاد. يکي از خدمتکارها مانتو و شالش و اورد. لحظه ي آخر ترالن برگشت و متوجه نفس راحتر

شدم که دنبال دوست باباش مي گرده... يه اميد خاصي توي چشماش بود که باعث شد دلم براش بسوزه. آهسته 

 :گفتم

 ...ترالن... بيا بريم

ن انداخت. دست توي جيب مانتوش کرد و جلوتر از من به  راه افتاد. دانيال و راضيه هم رس رسيدند. رسش و پايتر

 .راضيه خوشحال و شاد به نظر مي رسيد. برعکس دانيال که اخماش توي هم بود

ي کردم که چند دقيقه ي پيش رسش نشسته بودم. آتوسا دوباره دست زير چونه  ن ن برگشتم و نگاهي به متر قبل از رفتر

 :خند زدم و تو دلم گفتمزده بود و با لبخندي محزون نگاهم مي کرد. بهش لب

وعه ي نيست... اين يه رسر
 ...اين يه خداحافطن

 

ي کنه. راضيه با خنده گفت
 
 :دانيال داشت از رسدرد مي مرد. معلوم نبود چطور هنوز مي تونه رانندگ
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 !تا خرخره خوردي ها

ي نچندان آهسته گفتم  :با صدايي

ش نياد  .ترسيد ديگه گتر

 :دانيال با عصبانيت گفت

 ...لي کر نيستممستم ... و

ي گفت
ر
 :پوزخندي زدم... با بداخالف

ي 
ي از جلوي چشمم دور شدي؟ بهت گفته بودم که توي محدوده ي ديدم باسر ي کار کردي امشب؟ براي ج   .راضيه! ج 

ي گفت
 :راضيه با خنده و عشوه ي حال بهم زين

م ن جوري خشک و خالي که نمي شد ازش شماره بگتر  .همتر

 :تو دلم گفتم

 !چندش

 :يه دفعه رس حال اومد و گفت دانيال

؟ ي
 ازش شماره گرفتر

 :راضيه خنديد و گفت

 .بهتر از اون! دعوتم کرد که برم خونه ش

 :دانيال آهي کشيد و گفت

ي امشب درست از آب در اومد ن  !پس باالخره يه چتر

 :بعد از توي آينه نگاهي بهم کرد و گفت

؟ ي
ي با آتوسا ارتباط برقرار کتن

 تونستر

 :گفتمرس تکون دادم و  

وع خوب بود  .براي رسر

ي به پيشونيش کشيد و گفت
 :دستر

ي 
 .خوبه... دعوتش مي کنيم خونه ي من... سعي کن اونجا با آتوسا صميمي تر بسر

 :بعد رو به ترالن کرد و گفت

 !مي رسيم به تو

 :با عصبانيت صداش و باال برد و گفت
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که امشب کردي؟ همه فکر کردند با هم مشکل مگه من به تو نگفتم از کنار من جم نخوري! اين چه غلطي بود  

 ...داريم

ي گفت
 
ي حوصلک  :ترالن با ي 

ت و بازي کنم... نه کسي که  فکر نمي کنم نقش من اهميت خاصي داشته باشه... گفته بودي نقش دوست دختر

 .عاشق چشم و ابروته

ي رسي تکون داد و گفت
 

 :دانيال با کالفک

... مي دوست دختر کسي بودن فقط معنيش اين ني ي
. خيلي کارهاي ديگه هم بايد بکتن ي

ست که بياي کنار طرف بشيتن

ي مي گم  !فهمي که ج 

ي مي گذره... ترالن دختر  ... اين بار نتونستم بفهمم تو دلش ج  ترالن روش و برگردوند. سعي کردم فکرش و بخونم ولي

... براي فهميدن يه رسي دردها بايد يه زن بود  ...پيچيده اي نبود ولي

****** 

****** 

 .بلند کن اون هيکلت و! کلي کار داريم _

ي زدم. صداي خش دار و آشناي بارمان و 
چشمام و باز کردم. نور قرمز اتاق چشمم و زد. چشمام و رسي    ع بستم و غلتر

 :شنيدم

 دانيال از خواب بلند شه چه روزي مي شه
ن  !روزي که آدم با صداي دل انگتر

باالي رسم وايستاده بود و با اخم و تخم نگاهم مي کرد. بارمان به چهارچوب در چشمام و باز کردم. دانيال مثل شمر 

 .تکيه داد بود و سيگار مي کشيد

ي گرفته گفتم  :دانيال دستم و گرفت از جا بلندم کرد. با صدايي

 چه خت  شده؟

 :دانيال بسته اي رو روي پام انداخت و گفت

 !اينو رئيس خودش شخصا برات فرستاده

مستطيلي و نازگي که روي پام افتاده بود نگاه کردم. بسته رو توي دستم زير و رو کردم ولي بازش نکردم. به بسته ي 

 :دانيال گفت

ي باشه
ي که با کامپيوتر مي کتن  ...حواست به کارهايي

 :به بسته اشاره کرد و گفت

ي که اجازه ي استفاده ازش و داري خود رئيس شخصا مانيتورت و نگاه مي ک  !نه آقاي مهندس شبکهتوي روزهايي

 :رسي به نشونه ي تاسف تکون داد و گفت
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ن مار خوش خط و خالي اعتماد مي کنه  .هرچند که به نظر من داره اشتباه مي کنه که به همچتر

 :رو به بارمان کرد و گفت

 ... امشب هدا مي ياد اينجا که راضيه رو براي قرارش آماده کنه. کمکش کن

تظر موندم تا صداي بسته شدن در ويال رو بشنوم. بعد رو به بارمان کردم و با ناباوري و بعد از اتاق خارج شد. من

 :گفتم

نت داريد و تا حاال به من نگفته بودي؟  !باورم نمي شه... اينجا اينتر

بارمان با رس جواب مثبت داد و پکي به سيگارش زد. از جا پريدم. بارمان رسي    ع به سمتم اومد. با دست به قفسه ي 

 :نه م زد و منو روي تخت انداخت. گفتسي

؟ تو  ي
ي يا وال فيسبوکت و چک کتن

؟.. هان؟ مي خواي به باباي خوش اخالقمون ايميل بزين ي
ي کار کتن مثال مي خواي ج 

؟ ي عادي نداري؟ عادت رفته که مجرمي
 
 يادت رفته که زندگ

 :با عصبانيت گفتم

ن جا بمونم؟ ي قراره تا آخر عمر همتر
 
ي داري مي گ

 يعتن

 :ان گفتبارم

ون بذاري فقط  ن مهم تره... اگه االن پاتو از اين جا بتر
ون رفتر ن از اينجا مهم نيست... گي بتر ون رفتر صبور باش... بتر

چوبه ي دار منتظرته... مي دونم که زمانش مي رسه... باور کن اگه دور و بر کامپيوتر رويا ببينمت اول از همه خودم 

ن طوري به حال خودمون ولمون کردندقلم پاتو و مي شکنم... مانيتور اي  .ن کامپيوتر هم چک مي شه. فکر نکن همتر

 :اشاره اي به بسته کرد و گفت

 .بازش کن ببينم جريان چيه؟.. هرچند که حدس مي زنم چه خت  باشه

ي کرد و گفت ي رنگ توي بسته بود. بارمان نچ نج   :بسته رو باز کردم. يه پوشه ي آي 

 !کارت در اومد... تينا

 :شه رو باز کردم و پرسيدمپو 

ه؟  همون دختر

ن تايپ شده ي توي پوشه شدم... يه ياهو آي دي، يه  بارمان هومي کرد و کنارم روي تخت نشست. مشغول خوندن متر

اکانت فيسبوک، کلي دستور العمل، يه خروار خط و نشون... رسم و بلند کردم و به چشم هاي بارمان نگاه کردم. 

 :پرسيدم

 اين کار و انجام بدم؟من جدا بايد 

 :بارمان دوباره هومي کرد و گفت

ي اون قدر بهم مي ريزه که اصال دلت نمي خواد از اين جا بري  .نگران نباش... بعدش همه ج 



 

 
279 

 :پرسيدم

 نقشه ت چيه؟

 :بارمان پوزخندي زد و گفت

ي تو مغزم نيست؟ نمي خوام بهت بگم اين کار و خراب کن... چون جونت   گروي اين کاره... نمي باورت مي شه هيج 

 .خوام هم بگم اين کار و انجام بده... چون جون خيلي ها به خطر مي افته

ن کردم و گفتم  :نگاهي به متر

ي کاره ست؟ ه ج   باباي دختر

 :بارمان گفت

ي اسلحه  ...قاچاقج 

 :با ناباوري گفتم

؟ ي
 تو چطوري اين قدر خونشد اينجا نشستر

 :بارمان چپ چپ نگاهم کرد و گفت

ن اصال کاري وجود برات  ي کار مي تونم بکنم؟ يه دقيقه... فقط يه دقيقه فکر کن و ببتر ؟ ج  ي
پشتک بزنم خوشحال مي سر

 .داره که ما بتونيم انجام بديم؟ يه راه حل بده

ن دستام گرفتم... واقعا هم عجب روزي بود  !راست مي گفت. رسم و بتر

ي براي رس  ي کردن داشتم... به عاقبتش فکر نمي کردم... مي دونستم مغزم با رسعت به کار افتاده بود... ميل عجيت 
کسر

 .که در نهايت تسليم اين خواسته شون نمي شم

****** 

ي گفت
 
 :بارمان با کالفک

 نمي شه توام يه نظري در مورد لباس راضيه بدي؟

 :زيرلب گفتم

ن جوري هم پررو و آويزونه... نمي خوام بهش رو بدم  !همتر

 .با هدا جر و بحث مي کردراضيه داشت با صداي بلند 

 .هدا: اين لباس و بذار براي يه شب ديگه

 شاهرخ و مي شناسم
 .راضيه: خودم بهتر

ين لباس و نگه دار براي آخرين شب  .هدا: بهتر

ين از اين برام پيدا کنيد که اون شب بپوشم  .راضيه: اين ديگه مشکل شماهاست... بريد يه لباس بهتر
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ون اومد. خيلي محکم گفتراضيه در اتاق و باز کرد و   :بتر

 .من امشب همينو مي پوشم

هن دکلته تا باالي زانو به رنگ قرمز جيغ پوشيده بود. دهن من و بارمان از تعجب باز موند. نمي دونم چرا رويا  يه پتر

خون ن ي و برافروخته پشت رس راضيه ايستاده بود. کاوه از آشت 
ون اون طرف از خنده روده بر شده بود. هدا عصباين ه بتر

 .اومد و به راضيه زل زد

 :هدا داد زد

ي و جلوش  ن ن چتر ه يهو همچتر ه! قلبش مي گتر ؟ پتر مرده! مي فهمي ؟ پتر ي
مرد و امشب قبضه روح کتن  مي خواي پتر

دختر

 !ببينه

 :بارمان به لباس راضيه اشاره کرد و گفت

ي اين لباس و ببينه از شدت ذوق و شوق سکته مي کنه؟
 يعتن

 :ور بارمان نشده بود گفتهدا که متوجه منظ

؟ ي  ج 

 :بارمان گفت

ن خوبه ن و بپوش! همتر  !همتر

خنده کنان رس تکون دادم و به سمت پله ها رفتم. هدا هنوز داشت در مورد اهميت اين لباس مي گفت. راضيه هم با 

 .حرف بارمان شتر شده بود و ديگه کوتاه نمي اومد

 :ه روي باالترين پله نشسته بود. با ديدن صورت گرفته ش پرسيدمباالي پله ها که رسيديم چشمم به ترالن افتاد ک

 چيه؟

 :شونه باال انداخت و گفت

ي   ...هيج 

 از جاش بلند شد و به سمت اتاقش رفت. با تعجب نگاهش کردم... اين چش بود؟

 :رس جاش متوقف شد. به سمتم برگشت و گفت

؟ ي
 
سم باز بهم فضول نمي گ ي ازت بت  ن  يه چتر

 :با تعجب گفتم

س... شايد گفتم  .بت 

 :آهسته گفت

ي کاره ست؟ واري ج  ن  اين شاهرخ ست 
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ن اوردم و گفتم  :مثل اون صدام و پايتر

 !از کله گنده هاي قاچاق کاال

 :پرسيد

ي کارش دارند؟  ج 

 :شونه باال انداختم و گفتم

 ...مي خوان بکشنش

 :با تعجب پرسيد

؟ ماجرا رو تعريف کن ديگه ي  !براي ج 

ي که ديرو   :ز بارمان در اين زمينه بهم زده بود افتادم و گفتمياد حرف هايي

ي داده که بکشنش... رويا به بارمان گفته بود  ي خورده حساب شخضي باهاش دارند. يکي از رقيباش پول خوي  يه جورايي

ر رسونده بود. اين شد که هم به  ن باند رو هم لو داده بود و بدجوري به رئيس رصن چند سال قبل محموله ي مواد همتر

ستونخ  .اطر انتقام هم پول مي خوان بفرستنش سينه ي قت 

 :رسي تکون داد و گفت

ه پژمان شاکي نمي شه؟  از دوستاي پژمان به نظر مي رسيد... اگه بمتر

 :شونه باال انداختم و گفتم

؟ ي
ي مي خواي اينا رو بدوين  بارمان مي گفت پژمان فقط محض چاپلوسي به اون مردک چسبيده... حاال براي ج 

 :گفت

ن اطالعات بشه راه نجاتم  اطالعات داشته باشم ... مي گفت شايد يه روز همتر
ن  .بارمان مي گفت بايد از همه چتر

ن  ن ساکت مونده بود که رس فرصت با دست پر فرار کنه؟ مسلما ماجرا به همتر يه لحظه مکث کردم... پس براي همتر

ي ها نبود
 
 .سادگ

ن   :بود. به ترالن گفتم نگاهي به دور و برم کردم. رويا هنوز پايتر

م کن  !حواست باشه... هر وقت کسي از پله ها باال اومد خت 

به رسعت وارد اتاق رويا و ترالن شدم. موس کامپيوتر رويا رو تکون دادم. يه لحظه به تصوير مانيتور نگاه کردم. ترالن 

 :آهسته گفت

؟ ي
ي کار مي کتن  داري ج 

 :گفتم

؟ ي
 مگه اطالعات نمي خواستر



 

 
282 

مي داد کامپيوتر بيست دقيقه بود که در حال پردازش اطالعات بود... عددها توي سه تا ستون به  شواهد نشون

 :رسعت عوض مي شدند... تو دلم گفتم

کدوم آدم بيکاري بيست دقيقه پشت مانيتور مي شينه و اينو چک مي کنه؟ مي ياد ده دقيقه ي ديگه نتيجه شو مي بينه 

 ...ديگه

 :ن گفتدل و به دريا زدم. ترال

 .مي فهمه به کامپيوترش دست زدي

 :کمتر از يه دقيقه دست از کنکاش کامپيوتر برداشتم و گفتم

 .کاري نکردم که بفهمه

ون اومدم.  ن از اتاق بتر دوست داشتم يه رسي به برنامه هاي کامپيوتر بزنم ولي به نظرم خيلي تابلو مي شد. براي همتر

 :ترالن دنبالم راه افتاد و گفت

ي کار   کردي؟  ج 

ي که برداشته بودم کردم و گفتم
وع به حفظ کردن اطالعاير  :رسر

ي   ...هيج 

ترالن با سوء ظن نگاهم کرد... يه بار ديگه اطالعات و توي مغزم مرور کردم. به خاطر شغلم اون قدر اطالعات و کد و 

ن  ده بودم که توي اين کار مهارت پيدا کرده بودم. خيلي زود همه چتر  .ملکه ي ذهنم شدپسورد به ذهنم ست 

 .ترالن هنوز داشت با تعجب نگاهم مي کرد

ون بره... ولي منرصف شد و ايستاد. به سمتم اومد و گفت  :خواست از اتاق بتر

ي بگم... راستش... چه جوري باهاش کنار اومدي؟ ... با مرگ صدف ن  ...يه چتر

ي که از طبقه ي پا
ي ندادم. تو سکوت به صداي ضعيف جر و بحت   مي اومد گوش دادم. آهسته گفتماولش جواي 

ن  :يتر

ي کنم که باهاشون همکاري 
ن هيچ جوري نمي تونم خودم و راصن کنار نيومدم... هيچ وقت نيومدم... شايد براي همتر

 .کنم

 :ترالن گفت

؟ ي
ي شدي که باهاشون همکاري کتن

 پس بعدش چه جوري راصن

 :رسي تکون دادم و گفتم

ي  رو تموم کردم. بهشون گفتم که ديگه اسمشون رو هم نمي يارم ولي اونا از ديگه باهاشون همکاري نکردم... همه ج 

ي که من مي دونستم مي ترسيدند... موندم توي خونه ... مامانم قرص اعصاب مي خورد و کارش گريه کردن  هايي
ن چتر

ن بيارتش... اين بود... طاقت دوري بارمان و نداشت. بابام هم که آدمي نبود که رساغ بارمان بره و از خر شيطون پا يتر

وسط آرمان و شيطنت هاي دوره ي نوجوونيش هم قوز باال قوز شده بود. همسايه ي روبه رويمون آدم فضولي بود و 

نصف عمرش و پشت پنجره مي گذروند. بدون اين که مراعات حال و احوال خراب مامان منو بکنه بهش گفت که يه 
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ش و اور  ده خونه... مامانم داشت دق مي کرد... لباس هاي آرمان بوي سيگار روز که خونه نبوديم آرمان دوست دختر

مي داد... شب ها تا صبح پاي تلفن بود. مامانم همه ش مي گفت که آرمان داره راه کج من و بارمان و مي ره... مي گفت 

صابش بيشتر از حتما پول حروم وارد مالمون شده که همه ي بچه هاش دارن از راه منحرف مي شن... روز به روز اع

قبل خورد مي شد. منم براي اين که به آرمان هشدار بدم که مراقب مامان باشه و يه کم مراعات کنه رس صحبت رو 

ش پرسيدم  .باهاش باز کردم و ازش در مورد دوست دختر

ن نشست. ادامه دادم  :ترالن روي زمتر

ي آشنا شده بودند... تا اون
ي و اينا  مي گفت اسمش غزله... باهم توي مهموين

موقع اصال نمي دونستم که آرمان مهموين

ي 
 ...هم مي ره. فهميدم قضيه جديه... مي دوين

 :پوزخندي زدم و گفتم

من از اون برادرها بودم که خودم هرکاري دوست داشتم مي کردم ولي به برادر کوچيکم سخت مي گرفتم... از اون برادر 

ي نيست. با اين حال يه کم سياست بزرگ هاي حال بهم زن! خودم اين راه و تا آخر ر  فته بودم و مي دونستم تهش هيج 

ي به آرمان نگفتم که اگه بعدا هم مسئله اي پيش اومد بياد پيشم و با من قضيه رو در ميون  ن به خرج دادم و چتر

ها باشم... دوباره رس و کله ي سايه پيدا شد ن  .بذاره... ولي خيلي فرصت پيدا نکردم که نگران اين چتر

 :به ياد اوردن اون روز يه لحظه رسم و به ديوار تکيه دادم و سکوت کردم... ادامه دادمبا 

بهم هشدار داد... بهم گفت که برگردم رس کارم... بهم گفت که اوضاع بدتر از اونيه که فکرش و مي کنم. گفت فقط با 

 ...و به باد دادمرگ مي تونم از اين کار جدا بشم... تهديدم کرد... جدي نگرفتم... زندگيم 

 :هاله اي از تاريکي پيش چشمم ظاهر شد... گفتم

ي که از اون ور خط مي اومد معلوم بود که وسط  ي به خط اتاقم زنگ زد... از صداهايي يه شب خونه بودم که يه دختر

رسيدم. يه مهمونيه... بهم گفت اسمش غزله... گفت که رسي    ع خودم و برسونم... گفت حال آرمان بد شده... خيلي ت

ه معلوم بود که داره قبضه روح مي شه. رسي    ع از جام بلند شدم و به بارمان زنگ زدم. آدرسي که غزل 
از صداي دختر

ي بود
ي رفتيم که ظاهرا يه مهموين  ...داده بود و دادم. به سمت جايي

ي رو مي ديدم که بهم چشمک مي زد... احساس کردم قلبم  ده شد... يه بار ديگه توي تاريکي هاله اي از نور قرمز و آي  فشر

 :مثل اون شب خون توي رگم يخ زد... حس کردم بغض گلوم و گرفت... گفتم

ي که مي رقصيدند و 
ي شلوغ پلوغ بود... هرچه قدر اين طرف و اون طرف رسک مي کشيدم کسي رو جز جمعيتر

مهموين

 مي پريدند نمي ديدم... يه لحظه رسم و چرخوندم... از دور... 
ن ي رقص باال و پايتر  نورهاي قرمز و آي 

ن ن اون دود... بتر بتر

ن افتاده بود... بارمان  ي توي رسش مي زد... پشي رو ديدم که جلوي پاش روي زمتر
نورها ... مردي رو ديدم که دو دستر

 ...خيلي دير باالي رس آرمان رسيده بود... تموم کرده بود

سياه... توي سياهي گم شدم... رسم گيج مي رفت... قلبم چشمام و بستم... همه جا برام سياه شد... سياه ... سياه ِ 

محکم توي سينه مي زد... توي اون گرما رسدم شده بود... دستام مي لرزيد... کم کم رگه هاي قرمز توي سياهي ظاهر 

 شد... اون رگه ها من و از سياهي نجات دادند... دهنم خشک شده بود... لرزش دستم به بازوهام رسيد... کف دستم

ديگه از شدت رسدي حس نداشت... قلبم محکم به قفسه ي سينه م مي زد... دنيا توي همون سياهي دور رسم مي 

 مي پريدند... 
ن ي رو ديدم که باال و پايتر ي هم اضافه شدند... سياهي کمرنگ شد... آدم هايي چرخيد... کم کم رگه هاي آي 

ي که ب ي که با دو تا پش مي رقصيدند... پشهايي هايي
 نشسته بودند و سيگاري مي کشيدند... دختر

ن سه چهار تا دختر تر
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ي خيالي اون وسط مي رقصيدند نگاه مي کردند...  ي که با ي  ي که به ديوار تکيه داده بودند و با تعجب به کسايي هايي
دختر

ن   مي پريدند... صداي بلند موزيک زمتر
ن ب موزيک باال و پايتر ي که چشماشون و بسته بودند و با صداي رصن زير پام  کسايي

ي امون قلبم بود. چرخيدم به هاي ي 
 ...و مي لرزوند... لرزش بازوهام به شونه هام رسيد... قفسه ي سينه م زير رصن

ي خيالي که فقط مي رقصيدند و من و   نشسته بودند... خيلي دورتر از آدم هاي ي 
ن چشمم به چند نفر خورد که روي زمتر

ن نشسته بودند... چشمم به پشي بود که پشتش بهم نمي ديدند... به سمت اون آدم ها رفتم... د و زانو روي زمتر

ي توي رس خودش 
بود... پاهام مي لرزيد... نمي تونستم جلوتر برم... دست هاي پش و ديدم که باال رفت... دو دستر

ن شد ن خوردم... قلبم هزار تيکه شد... لرزش به همه ي بدنم رسايت کرد... رسم سنگتر ه بود... دست زد... با زانو زمتر

ن يه وزنه شده بود... ديگه گردنم  هاي پش يه بار ديگه باال رفت... با دست هاش محکم توي رس خودش زد... رسم عتر

ن اومدم... رگه هاي قرمز محو شد... فقط  ي ناپديد شد... با رس زمتر نمي تونست وزنش و تحمل کنه... رگه هاي آي 

 ...سياهي بود... سياه... سياه ِ سياه

 :الن دستش و روي شونه م گذاشت... صداشو شنيدمتر 

 رادمان... حالت خوبه؟

ن دادم و گفتم ي کشيدم... بغض توي گلوم و پايتر
 :نفس عميفر

ن   ...برادرم و کشتر

ترالن بازوم و گرفت و با ناباوري نگاهم کرد... چشماش از تعجب گشاد شده بود... رنگش پريده بود... قلبم محکم 

 :الن گفتتوي سينه مي زد. تر 

 برادرت... آرمانو؟

... همون موقعي که صداي ضجه هاي  ن اون سياهي  اون تاريکي ايستاد... بتر
ن ي کشيدم. يه لحظه زمان بتر

نفس عميفر

ي که يه نفر توي صورتم آب پاشيد و واقعيت مرگ برادرم و توي رسم کوبيد
 ...غزل بلند شد... همون وقتر

 :ادامه دادم

ي بو 
ي قرص باال مي انداختند... آرمان بار اولش نبود که اون طور توي بغل غزل مي گفت که چند وقتر

ن
د که توي مهموي

ي که براي  ي بهشون قرص فروخته... خيلي ارزون... دختر بارمان سنگ کپ کنه... غزل مي گفت اون شب يه دختر

ي پيداش کرديم فهميديم سايه باها
ه رو زديم... وقتر ن و آخرين بار ديدنش... رد دختر ي کار کردهاولتر  ...مون ج 

 :و يه لحظه صحنه اي از گذشته اي نه چندان دور جلوي چشمم اومد... بارمان توي چشماي سايه زل زد و گفت

 .اينم به خاطر آرمان

ن افتاد  ...شليک کرد... جسد سايه روي زمتر

 :يه نفس عميق ديگه... گفتم

ند و مي شناختيم... اين طوري ساکتمون کردند... و بارمان وسط يکي از ماموريت هاش بود... چند نفر که پست داشت

ي ديد کال به رسش زد... حالت جنون 
ي جسد آرمان و توي پزشکي قانوين

بدتر از اون... نابودمون کردند... مامانم وقتر

 ...بهش دست داد... ديگه هيچ وقت مثل قبلش نشد
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... مجبور نبودم نگاه پر از ت ن انداخت... بهتر  :رحمش و تحمل کنم... ادامه دادمترالن رسش و پايتر

ي نگفتم... دوست نداشتم بفهمه که مامان اين طوري شده... مي دونستم دير يا زود مي فهمه ... منتظر  ن به بارمان چتر

بودم که هرلحظه برگرده خونه... اون وقت مي تونستيم فکرامون و روي هم بريزيم و يه کاري کنيم... سايه هم از اون 

دمون مي کرد که اگه به حرفش گوش نکنيم بقيه ي اعضاي خانواده مون و هدف قرار مي ده... ديگه طرف مرتب تهدي

... بارمان نيومد...  مثل روز برامون روشن شده بود که سايه يه قرص دستکاري شده با دز باال به آرمان داده بود... ولي

ي نشد... رفتم رساغ رضا... رضا گفت    ...که بارمان بساطش و جمع کرده و رفتهکم کم ديگه از سايه هم خت 

ي زدم و گفتم
 :لبخندي تلجن

به سايه قول داده بود که تا آخر عمر براشون خالصانه کار کنه... در عوض اونا دور من و خانواده مون و خط بکشند... 

حتياج داشتند... يه بار اونا هم اين معامله رو قبول کرده بودند... براي کارشون فقط به يه نيمه از دوقلوهاي رحيمي ا

ي داد
 
ي خودش بهم زندگ

 
... در عوض زندگ  ...ديگه بارمان شد حامي من... مثل يه برادر بزرگ تر واقعي

 :اشک تو چشمم حلقه زد. گفتم

ان کنم... هرچند که زندگيم سخت شد... مجبور شدم ماجرا رو دست و  کاري رو برام کرد که تا عمر دارم نمي تونم جت 

راي بابا و سامان بگم... و خب... همه منو مقرص مي دونستند... من در واقع از زندگيشون طرد شده پا شکسته ب

ي وقت ها بهم قرض بده... لطف بابا در اين حد بود که 
بودم... لطف سامان به من در حدي بود که ماشينش و بعضن

ي کنم... اين که خرج و مخارجم و نمي دادند مس
 
ئله اي نبود... مي دونستم مي ترسند... مي بذاره توي اون خونه زندگ

ن شک  ترسيدند دوباره راهم کج بشه... مجبور شدم دور همه ي دوست و رفيقام و خط بکشم... به همه چتر

ي که هست بدتر بکنم... اگه يه ساعت دير مي کردم فکر مي کردند که دوباره 
داشتند... مي ترسيدند زندگيشون و از ايتن

... باورشون نمي شد يه نفر ديگه م هست که از خودشون ناراحت تره... نمي تونستند عمق برگشتم سمت اون کار 

ي بارمان بود
 
ي که بود... آزادي برام عزيز بود... بهاش زندگ ... هرج  ي منو بخونند... ولي

 ...پشيموين

 :ترالن آهسته گفت

 به خاطر تو حارصن شد باهاشون همکاري کنه؟ خودش و فدا کرد؟

 :من و ترالن و به خودمون اوردصداي بارمان 

 گي خودش و فدا کرده؟

 :بسته ي سيگارش و برداشت. ترالن از جاش بلند شد و گفت

ي   ...هيج 

ي لبخندي رو که روي لب ترالن نقش بسته بود نفهميدم... انگار حال و هواش عوض شده بود... رسي    ع از اتاق 
معتن

ون رفت... بارمان سيگارش و آتيش زد. زانوش و خ  :م کرد و روي تخت گذاشت. يه کم به سمتم خم شد و گفتبتر

ون رفت ه ي پليد اشکت و در اورد و خودش با خنده بتر ي شده؟ دختر  !ج 

 :خنديدم و گفتم

 اشک من؟
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ي در گوشم زد و گفت
 :به شوجن

! اشک تو چشمات حلقه زده. اگه اذيتت کرده بگو برم گيساش و بچينم ي
 .گمشو! من و خر نکن عوصن

 :ارم نشست و سيگار بهم تعارف کرد. رد کردم و گفتمخنديدم. کن

 .خيلي وقته نکشيدم

 :بارمان با خنده گفت

 باال بزنيم... حاال گي 
ن ي شدي... آقا شدي... بايد کم کم برات آستتر ي رو هم ترک کرده... چه پش نجيت  ف! همه ج  ي رسر ي 

يم و بدبختش کنيم؟  رو برات بگتر

ن اشاره کرد و گ  :فتبا رس به سمت پايتر

ن ها ي شده بود موقع رفتر ن م؟ خوب چتر  !مي خواي اين راضيه رو برات بگتر

 :اخم کردم و گفتم

هاي بور بدت مي اومد
 !تو که از دختر

 :بارمان پکي به سيگارش زد و گفت

 .چون بدم مي ياد مي گم ديگه! اگه خوشم مي اومد که نمي دادمش به تو

 :بعد با سوءظن نگاهم کرد و گفت

ي  ي ج  ي ج 
ي ازش حرف مي زدي گي بود؟داشتر

؟ اين دهقان فداکاري که داشتر ي
ه مي گفتر

 به اين دختر

 :گفتم

 ...ياد قديم افتاده بودم

 :با تعجب نگاهم کرد و گفت

؟ ي
ي پته مته ي منو روي آب مي ريختر

 داشتر

 :خنديدم و گفتم

ي لياقت  !داشتم ازت تعريف مي کردم ي 

 :رسش و روي پام گذاشت و گفت

ن اشک تو چشمات حلقه زده بود؟ خاک تو رس احساساتيت کنندهان! آفرين... بر  ... براي همتر  ...ادر با مرام خودمي

... همون  فقط بهش لبخند زدم... اون هميشه يه گوشه از زندگيم بود... يه گوشه ي خيلي بزرگ... از نصف بيشتر

زندگيم تو خطر مي افتاد يه دفعه پيداش مي گوشه اي که اگه از اخالق بابام به تنگ مي اومدم بهش پناه مي بردم... اگه 

 ...شد و نجاتم مي داد... تنها کسي که هميشه من براش اولويت بودم
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صدف مرد و خونش روي دستام ريخت... آرمان جلوي چشمم پرپر شد... حالت جنون به مادرم دست داد... و همه 

م مي اوردم دستش و مي ذاشت روي شونه م و به ي اينا رو فقط کنار اون مي شد تحمل کرد... کنار کسي که اگه ک

 ...خاطرم زندگيش و وسط مي ذاشت

به چشم هاي شيطون و آبيش نگاه کردم... يه دفعه دود سيگار و توي چشمم فوت کرد. چشمم سوخت و صداي آخ 

ي بهش زدم که فکر کنم به چونه ش خورد. داد زدم
 :و اوخم بلند شد. کورمال کورمال مشتر

 !ون کردي بيشعورچشمم و داغ

 !صداي خنده ش بلند شد... نيمه ي ديگه ي من هيچ وقت آدم نمي شد

 

========= 

 

ي کشيدم و به سمت در رفتم. کليد انداختم و در خونه رو باز کردم. 
باديگارد دانيال برام رس تکون داد. نفس عميفر

ي خالي افتاد... 
ن ت انگتر ي از فرش و تابلو نبود. سفيدي  چشمم به خونه اي با سبک مدرن ولي به طرز حتر خت 

 به چشم مي اومد. نگاهم به سمت سالن کشيده شد. دانيال و پژمان 
يکنواخت در و ديوار خونه با مبل هاي قرمز کمتر

 .بيليارد بازي مي کردند. ترالن و آتوسا مشغول تماشاي تلويزيون بودند

 :در و با صدا بستم. دانيال رسش و بلند کرد و گفت

 !! فکر کردم نمي يايچه عجب

ي رو دادم که بهم ياد داده بودند  :همون جواي 

 ...خواب بودم

نگ بنفش و سفيد پوشيده   مشکي با تاپ خورسر
ن جلو رفتم و با پژمان دست دادم. به سمت آتوسا رفتم. يه شوار جتر

ي بو  ي به تن داشت. گوشواره هاش از اون سبک گوشواره هايي
 
د که بارمان سال آخر بود. روي اون کت کوتاه مشکي رنک

ي که مادرم عاشقش بود ستان توي اردوي اصفهان براي مادرم خريده بود... همونايي  ...دبتر

ي گرفته بود. دانيال توي صورت  ي از آشنايي
 
ي ساده و مليح به نظر مي رسيد. فقط نگاهش رنک

آتوسا مثل شب مهموين

ي آتوسا رس جايش نشست رو به من کرد 
ي داد... اميدوار بود بتونه از  آتوسا دقيق شده بود. وقتر

و با رس جواب منفن

... هيچ نشونه اي از عالقه و نگاه هاي خاص توي صورت آتوسا نبود  .توي صورت آتوسا عالقه رو بخونه ولي

 

ي توي يه سبک خاص بود. آتوسا با  ي هايي
به برنامه اي نگاه کردم که از تلويزيون پخش مي شد. ظاهرا در مورد نقاسر

ي مي داد و ترالن هم... کامال مشخص بود که هيچ عالقه اي به اين  هيجان براي
ن
ترالن در مورد تابلوها توضيح اضاف

ي مي شد تشخيص داد
ن  .موضوع نداشت... کال ترالن با هتن ميونه اي نداشت... اين رو از استعداد افتضاحش تو آشت 

 :پژمان کمي از نوشيدنيش خورد و گفت
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ن نبو  ي بشه... ولي بهم ثابت کرد که اشتباه مي کنم... آتوسا راستش اولش زياد خوشبتر
ن ي چتر

دم که آتوسا توي نقاسر

؟ ي
 براي باران از آخرين نقاشيت گفتر

ي نگفت. پژمان با غرور خاصي گفت ن ن انداخت و چتر ي رسش و پايتر
 :آتوسا با فروتتن

 .. جايزه گرفتآخرين نقاشيش به خاطر خالقيت خاص آتوسا توي نورپردازي... درست مي گم آتوسا؟.. 

؟ ي
ي بگم؟ خدايا چرا نقاسر ي بگم... آخه ج  ن  دانيال با چشم و ابرو اشاره کرد چتر

ي بگم... لبخندي به حرص خوردنش زدم و صت  کردم تا  ن دانيال دوباره از پشت رس پژمان بهم اشاره کرد که يه چتر

خانه برود. از جايم بلند شدم و به همون سمت رفتم. آتوسا ظر  ن خونه آتوسا به آشت  ن ن آشت  ف خالي پفيال رو روي متر

ح وظايف ترالن بود! مودبانه پرسيدم  :گذاشت... که احتماال اين کار توي رسر

 بازم براتون بريزم؟

 :رس تکون داد و گفت

 ...نه ممنون

ي به ذهنم مي رسيد رو پرسيدم
 :تنها سوالي که در مورد نقاسر

 با رنگ روغن کار مي کنيد؟

 :لبخندي زد و گفت

ي  با مداد 
 
 !رنک

 :رس تکون دادم و گفتم

ي گرم مي شه  .چرا يه نمايشگاه نمي زنيد؟ فکر مي کنم توي ايران حوصله تون رس رفته باشه... اين طوري رستون حساي 

 :آتوسا گفت

 .آخه من اينجاها رو خوب نمي شناسم و خب... کسي رو هم ندارم که کمکم کنه

 :تو دلم گفتم

 .اين تنها راهه

 :گفتم

م که کمکتون کنهاگه بخواي  .د مي تونم به يکي از دوستام بست 

 :با تعجب گفت

 جدا؟

 :تو دلم گفتم

 !اي ول! کلکم گرفت
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 :رس تکون دادم و گفتم

ن امشب بهش زنگ مي زنم  .آره... اگه بخوايد همتر

 :خيلي معصومانه و مودبانه گفت

 زحمتتون نيست؟

ي اختيار لبخندي زدم و گفتم  :ي 

 اين حرفا چيه؟

ي بهم نگاه مي  درست بعد 
از تموم شدن بازي بيليارد پژمان و دانيال مشغول پچ پچ کردن شدند. من و ترالن با نگراين

د.  ي شدت گرفت که پژمان ورقه اي رو امضا کرد و دست دانيال رو خيلي محکم توي دست فشر
کرديم. نگرانيمون وقتر

 ...ري کنهمن و ترالن شکه شديم. پس باالخره پژمان قبول کرد با اونا همکا

ن رسي    ع پيش رفته بود! وقتمون  و اين طور که بوش مي اومد تينا هم تابستون به ايران برمي گشت... چه قدر همه چتر

؟ ي ي کار مي کرديم؟ قلبم توي سينه فرو ريخت... اگه موفق نمي شديم کاري بکنيم ج   داشت تموم مي شد... بايد ج 

ي براي فکر کردن به اين قضيه پيدا  ن پژمان و آتوسا دانيال رو به روم ايستاد... با فرصت بيشتر نکردم... بعد از رفتر

ي کنه. دندون هاش و از 
حالت خاصي نگاهم کرد... حرص خوردنش رو نمي تونست پشت اين ظاهر خاص مخفن

 :عصبانيت روي هم سابيد و گفت

 اين چه کاري بود که کردي؟

 :داد زد

 هان؟ اين چه کاري بود که رسخود کردي؟

 :باال انداختم و گفتمشونه 

ين راه رو انتخاب کردم. اگه مي خواستيم با روش هاي تو پيش 
ه نزديک بشم منم بهتر ي به اين دختر

تو از من مي خواستر

ها به ظاهر   دانيال! من قبول دارم که خيلي از دختر
ن ه نزديک بشم... ببتر بريم هيچ وقت نمي تونستم به اين دختر

مي شه همشون به خاطر چشم و ابروي يه مرد هرکاري بکنند... اين خيلي تابلو ِا که مردها توجه دارند ولي دليل ن

ها بشه... تنها راهي که براي نزديک شدن بهش دارم اينه که مثل يه  ن ي نيست که شيفته ي اين چتر هايي
آتوسا از اون دختر

ي بهش گفتم براي قضيه ي نمايشگاه آشنا دا
ي کرددوست کنارش باشم... تو که نديدي وقتر

ر
 ...رم چه ذوف

ن اورد و گفت  :دانيال صداش و پايتر

يه راه ديگه پيدا کن... ولي يه راهي که يه خورده عقل و منطق پشتش باشه... نه اين! تو پيش خودت چه فکري 

 .کردي؟ ما يه گروه خالفکاريم... نمي تونيم توي خيابون راه بيفتيم و براي کسي نمايشگاه بزنيم

 :گفتم

ي باشه که يه خب اين ديگه 
ي که وسط خيابون آدم مي کشند کار سختر مشکل شماست... فکر نمي کنم براي آدم هايي

 ...نمايشگاه بزنند
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ي اعتنا به دانيال به سمت در برم که شونه م و گرفت. من و به سمت خودش برگردوند و  از جام بلند شدم. خواستم ي 

 :گفت

ي اين طوري رسخود شدي... فهميدي ي که   مي دونم براي ج 
... مي دوين که به خاطر قضيه ي تينا چه قدر برامون مهمي

ي بهت نداريم... منم کسي  ي رو يادت باشه... بعد از تينا هيچ احتياج  ن يم... ولي يه چتر نمي تونيم خيلي بهت سخت بگتر

 .نيستم که دور خودم آشغال جمع کنم

سي به جونم انداخت... و من فقط برق کينه رو توي نگاهش خوندم... خودش هم مي دونست با اين حرف 
چه استر

 ...به اين فکر مي کردم که چه قدر زمان داره زود مي گذره

 

دهم ن  فصل ستر

 

خونه کرده بود تا غذا درست کنه. خودش اون طرف سالن نشسته بود. منتظر بود  ن بارمان به زور رادمان و توي آشت 

واري راهي کنه. من ن م يه طرف ديگه ي سالن نشسته بودم. خيلي سخت بود که از راضيه رو براي آخرين مالقاتش با ست 

ل کنم و به موجودي پر از شيطنت و وسوسه که اون طرف سالن نشسته بود نگاه نکنم.  اين طرف سالن خودم و کنتر

ي بهم ثابت شده بود... اين که هر وقت مي خواي روي يه احساس رسپوش بذاري و دورش و خط  ن تا اون روز يه چتر

ي با 
ه بکسر ي توي وجودت اوج مي گتر

 ...شدت بيشتر

ارادي داشت باال مي اومد... تو دلم گفتم  :کم کم گردنم به صورت غتر

 !فقط يه نگاه

ي رنگش به وضوح سياهي مي  با بارمان چشم تو چشم شدم... مثل هميشه نگاهش شيطون و پليد بود. عمق نگاه آي 

... و مي دونستم تا  ... به تاريکي ي
ابد هيچکس نمي فهمه وسوسه ي غرق شدن توي اين سياهي چه قدر  زد... به بدبختر

ه  ...هر روز توي من شدت مي گتر

ي 
 
از جا پريدم... به خودم اومدم و ديدم ايستادم! بله! اينم واکنش عقلم نسبت به اين نگاه پر وسوسه که با نوري نامري

ها مي تونه جلوي وسوسه قلب آدم و دستکاري مي کرد... نمي دونم چطور اين عقل کم عقل من 
ن فکر مي کرد با اين چتر

ه  .ي شديدي که هر لحظه از سمت بارمان ساطع مي شد رو بگتر

ي توي رسم گفت  :يه صدايي

ه تينا هم که داره از خارج مي ياد... همه ي کارهاي باند هم که داره طبق 
پژمان قرارداد رو با دانيال بست... اين دختر

... خاک توي رست نقشه شون پيش مي ره... از ب ي
ابا و مامانت هم که خت  نداري... رضا رو هم که توي دردرس انداختر

ي عاشق شدي
س و بدبختر  !که وسط اين همه استر

آهان! اين حس تاسف خوب بود... باز ايول به مرام اين صداي توي رس من که چه قدرم شبيه رسزنش هاي مادرم 

ون مي کشيدبود. اين عقل عقب افتاده ي من اگه عرضه داش ي بتر
 .ت منو از اين بدبختر

از پله ها باال رفتم و خودم و روي تخت خالي رويا انداختم. اي کاش حداقل يه کاري بهم مي دادند که از بيکاري به اين 

وع به حرف زدن کرد  :پشه ي معتاد فکر نمي کردم... کم کم دلم رسر
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ي داره که معتاد باشه؟ _  خب چه عيت 

ي که م _  عتاد نبودند چه گلي به رست زدند؟حاال اينايي

 ...خب شايد ترک کنه _

ي بوده که ترجيح داده معتاد شه  _ ن چه پش خوي  اون که خودش نخواسته معتاد شه... به زور معتادش کردند... ببتر

 .ولي به مردم خيانت نکنه

 :رو به عقل ناقصم کردم و گفتم

ي مي زنه! توي ابله فقط بلدي آدم و   چه حرف خوي 
ن . عرضه نداري ديگه ببتر ي

وين  !از جا بت 

ي مي کرد
اين  :دلم دوباره داشت سختن

ن چه قدر ازت حمايت مي کنه! اگه اون نبود تو توي قتل رسوان مجرم شناخته مي شدي بدون اين که مدرگي براي  _ ببتر

 ...بيگناهيت باشه

ي خودي پش مردم و متهم نکن _  و ي 
ن  !پاشو... پاشو برو طبقه ي پايتر

 :بروم رو باال دادم و به دلم گفتميه تاي ا

ي 
 .پررو شدي ها! زيادي داري حرف مي زين

 !بعد يه دفعه به خودم اومدم... من نه عاشق شده بودم و نه احمق! من ديوونه شده بودم

 .خوشبختانه همون موقع راضيه وارد اتاق شد و من و از جنون نجات داد

 مي شه باهات حرف بزنم؟ _

ون پوشيده ب ي کرده بود و به لباس بتر
ود. بوي خوب عطرش از همون فاصله توي بينيم پيچيده بود. آرايش غليطن

 .نظرم مي اومد که يه خورده مضطرب باشه

ي گفتم
 
ي عالقک  :با ي 

؟ ي
 
ي مي خواي بک  ج 

 :به کفش پاشنه بلند سفيدش نگاه کردم. چطوري با اين کفش ها راه مي رفت؟ کنارم نشست و گفت

 .ت بدهکارممن يه معذرت خواهي به

 :با تعجب فکر کردم چرا؟! راضيه ادامه داد

 ...بابت رفتاري که دانيال باهات داشت

 :صورتم جمع شد و تو دلم گفتم

ه ي پرروي پاچه خوار! عمرا ببخشمت  ...دختر

ن انداخت و گفت  :راضيه رسش و پايتر
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ي که باشم تحمل اين رو راستش... ترالن... من پشيمون شدم... فقط بابت رفتاري که دانيال باهات دا شت... من هرج 

ندارم که يه مرد جلوي چشم من يه زن و بزنه... يه عمر بابام اين رفتار رو با من و مامانم داشت... بعد بابام هم 

لم و از  ... يه بار توي دعواهام با شوهرم کنتر  از اين بدت بياد ... ولي
شوهرم... راستش... شايد اگه اينو بگم از من بيشتر

ي توي رسش زدم... اون قدر زدم که ديدم ديگه نفس نمي کشه... بعدش هم آواره ي د
ست دادم و با مجسمه ي تزئيتن

 ...خيابون شدم... تا اين که يکي از اعضاي گروه منو کشوند اينجا

 :نيم نگاهي بهم کرد که بهت زده بهش زل زده بودم. گفت

 ...متاسفم

 :با تعجب گفتم

؟چرا اينا رو داري بهم  ي
 
 مي گ

 :نگاهي دقيق به صورتش کردم و گفتم

س داري؟  استر

 :جوابم و نداد... در عوض گفت

ي کردن استعداد دارم توي 
چيتن ... من اين قدري که توي گوش وايستادن و خت  معذرت خواهي من به کارت نمي ياد ولي

ن اون  ن از من به تو نصيحت که هميشه همه چتر  !طوري که به نظر مي ياد نيستهيچ کار ديگه اي ندارم... براي همتر

سش  ي داري بهم کرد که نمي دونم چرا توي ذهنم حک شد. از جاش بلند شد و منو تنها گذاشت... حاال استر
و نگاه معتن

ي اون طوري که به نظر مي اومد نبود؟
ن  به منم منتقل شده بود... چه چتر

****** 

ش رو از روي کيبورد بلند کرد... اونم پاي کامپيوتر خوابش خواب بودم که يهو با صداي بلندي از خواب پريدم. رويا رس 

 مي اومد... يه دفعه صداي يه نفر اوج گرفت و گفت
ن ي از طبقه ي پايتر  :برده بود. گيج بودم. صداي زمزمه هايي

ن   !بهش بگو بياد پايتر

د چشمم به بارمان افتاد که رويا تلو تلوخوران به سمت چراغ رفت و روشنش کرد. نور چشمم و زد. تا رويا در و باز کر 

 :با اخم و تخم داشت به اون سمت راهرو مي رفت. نگاهي به رويا کرد و گفت

 !در و ببند

ن شنيدم که از خشم دورگه شده بود  :صداي مردي رو از طبقه ي پايتر

 .بارمان! بيا اينجا ببينم

 :رويا با تعجب زمزمه کرد

ي کار مي کنه؟ ي اينجا ج   محت 

 :باال برد و گفت بعد يه کم صداش و 
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ي کار کردي بارمان؟  ج 

 :بارمان با تحکم گفت

 !بهت گفتم در و ببند

ي بود؟  ن رفت. نمي دونم چرا قلبم اين قدر محکم مي زد... اون صداي بلندي که اومد براي ج  به سمت طبقه ي پايتر

ي اومده بود اينجا؟  بارمان کاري کرده بود؟ محت 

ن به سمت پله ها رفتم. خيلي آروم از نرده آويزون آروم و قرار نداشتم. از جام بلند شد ن پاورچتر م و دنبال رويا پاورچتر

ي از پشت رسم شنيدم. از جا پريدم. رادمان آهسته گفت ي رو نمي ديدم. صداي پايي ن  :شدم ولي توي اون تاريکي چتر

 !چته؟ منم

ي رو شنيديم و هممون رس   :جامون خشک شديماونم کنارم وايستاد و روي نرده خم شد... صداي محت 

 شماها اينجا چه غلطي مي کرديد؟

ي که رادمان توي کامپيوتر رويا زد؟
ي به گوشش رسيده بود؟ ترک کردن رادمان؟... گشتر  قلبم توي سينه فرو ريخت... ج 

ي بلند شد  :صداي محت 

ه در رفته  !دختر

 :ناباوري توي صداي بارمان موج مي زد

 راضيه؟

؟خون توي رگم يخ زد! راضيه؟ در  ي ي ج 
 رفته بود؟ يعتن

ي لحظه به لحظه اوج مي گرفت  :صداي محت 

ه فراري شده! گي وقت کردند 
! خودش با دختر ن ي که مراقب ماموريت بودن و کشتر واري همه ي مامورهايي

ن آدم هاي ست 

ن نقشه اي با هم بکشند؟  همچتر

ن اضطراب داشت... قلبم م ن راضيه معذرت خواهي کرده بود... براي همتر حکم توي سينه مي زد... پس براي همتر

ي داشت اين دختر 
 !عجب جرئتر

ي که برام آشنا بود گفت ن  :بارمان با لحن تمسخرآمتر

ي عرضه مسئول اين ماموريت بود ! اون ي  سي  .چرا نمي ري اينا رو از رئيسم بت 

ي گفت  :محت 

 !ديگه نيست... از فردا تو رئيسي 

ي دهن هر سه نفرمون از تعجب باز موند. قلبم ديوانه وار  توي سينه مي زد. انگار بارمان هم شکه شده بود... هيج 

ي گفت  :نگفت. محت 
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 !فردا وسايلش و جمع مي کنه مي ياد اينجا... اگه دست از پا خطا کرد بفرستش به درک

ي شباهت به لحن بارمان نبود  ي پر از شيطنت که ي 
صداي بلند بسته شدن در ما رو از شک در اورد. رادمان با لحتن

 :گفت

 !ز فردا مهمون داريمپس ا

****** 

 

 

تا صبح توي تاريکي از اين پهلو به اون پهلو شدم. نور مانيتور صورت رويا رو نشون مي داد که اخم کرده بود و شديدا 

ي مي گن. خوشحال بودم؟... نمي دونم...  توي فکر بود. صداي پچ پچ هاي بارمان و رادمان مي اومد ولي نمي فهميدم ج 

 !بدون شک مضطرب بودم؟... 

ي خيلي اذيتم 
ن  دانيال رو بازي کنم خوشحال بودم... هرچند که يه چتر

از اين که ديگه مجبور نبودم نقش دوست دختر

مي کرد. اين که پروژه ي پژمان هنوز ادامه داشت و متاسفانه رابط پژمان با باند دانيال بود و مي ترسيدم که علي رغم 

ي مجبور باشم به نقش ب  .ازي کردن ادامه بدماين جا به جايي

ن ديگه بود. ياد موقعيت دانيال  ... درد من يه چتر اف کنم ولي ولي مشکل من اين نبود... نمي خواستم پيش خودم اعتر

دگيش به باند  ...افتادم... دو تا باديگارد... لباس هاي مارک دار و گرون قيمت... رسست 

ن  ي ديده بود که اونو به عنوان جانشتر ي توي بارمان ج   دانيال انتخاب کرده بود؟ اصال چرا بارمان همه ي ماموريت محت 

؟  ي ي عيب و نقص انجام مي داد؟ ته دلم از ترس خالي شد... اگه همه ي حرف هاي بارمان دروغ باشه ج  هايش رو ي 

ي به بالشم زدم و زيرلب ب
ا اعتياد ناخواسته ش و مي تونستم يه کاريش بکنم ولي خيانت!... هرگز!... با حرص مشتر

 :حرص گفتم

ي 
 !مرتيکه ي عوصن

ل کنم و آهسته گفتم  :متوجه شدم رس رويا به سمتم چرخيد. نتونستم زبونم و کنتر

 چرا اون؟

 :توي نور مانيتور به چهره ي متفکر رويا نگاه کردم. آهسته گفت

ن نيستم... شايد به بهونه ي اين که اين دو تا برادر رو از هم جدا کنند... شايد براي اين  ...که از اينجا دورش کنند  مطمت 

ي تکون دادم و گفتم
 :رسم و به نشونه ي منفن

فکر نمي کنم... اگه نقشه شون اين بود به بارمان پست نمي دادن... فقط منتقلش مي کردن... من که مي گم اون يه آدم 

 .خائن و دور رو اِ 

 :رويا پوزخندي زد و گفت
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... فردا م ي
ها فکر کتن ن ردي مي ياد اينجا که پستش رو به خاطر سه نفر از اعضاي اين گروه از تو نمي خواد به اين چتر

ي که تو راننده ش بودي عکس گرفتند... و 
ه رو فراري داد... از ماشيتن دست داده... به خاطر اين که رادمان اون دختر

واري رو لو داد و با هم فرار کردند... اين مرد پر از بغض و کي ن نه ست... اون کاوه نيست اين که راضيه نقشه ي قتل ست 

ي چشم باز کرده به خاطر خوشگليش يه عالمه دختر دورش جمع 
که بخاري ازش بلند نشه... رادمان نيست که از وقتر

ن مرصف کنه و تمايلش به جنس مخالف کم بشه... اين همون کسيه که ازت خواست  شدند... بارمان نيست که هروئتر

... حواست به خودت با ي
ش باسر ي دوست دختر

 .شه ترالن... دانيال بزرگ ترين تهديديه که تا حاال توي زندگيت داشتر

دست اين زن درد نکنه... خيلي راحت با دو کلمه حرف مي تونست کاري کنه که از شدت اضطراب دلم پيچ بخوره و 

ي بس نيست؟
ي کار مي کردم؟ خدايا اين همه بدبختر  نفسم توي سينه حبس بشه... من بايد با دانيال ج 

****** 

از کنار اتاق بارمان رد شدم. توي يه نگاه ديدمش که اخم هاش توي هم بود و داشت وسايلش رو جمع مي کرد. شايد 

... از نظر من  ده مي شد، بغض مي کردم و دلتنگش مي شدم ولي
ي که بود قلبم با ديدن اين صحنه فشر

توي هر موقعيتر

 .اون يه خائن بود

به رادمان نگاه کردم که داشت لقمه هاي کوچيک نون و مربا براي خودش درست  يه ليوان چاي براي خودم ريختم و 

مي کرد. معده ي داغون رادمان هم براي ما بساطي شده بود. از يه طرف وضعيت معده ش باعث مي شد بيشتر از قبل 

ي کرده... و بالفاصله توي ذهنم مي اومد که چرا بارمان اين  
کار رو نکرده... از طرف بفهمم براي معتاد نشدن چه تالسر

ي که  ديگه مي ديدم با اين که رادمان دست کم ده کيلو وزن کم کرده بود هنوز جذابيتش رو حفظ کرده بود... و از جايي

ي کار مي  ن با يه آدم ج  ي رادمان رو نداشت به اين نتيجه مي رسيدم که هروئتر بارمان قل رادمان بود و يه درصد از زيبايي

 :کنه... تو دلم گفتم

ي خائن
 !مردک هروئيتن

خونه شدند. اصال دوست نداشتم  ن ي نمي کرد. رويا و بارمان هم زمان وارد آشت 
عاقل شده بودم! ديگه دلم بلبل زبوين

لم رو از دست بدم و اون قدر بزنمش که کار  ببينم که بارمان خوشحاله... اگه خوشحاليش رو مي ديدم ممکن بود کنتر

 .دست خودم بدم

 :بارمان گفت

 !الن يه چاي براي من بريزتر 

ي يه کلمه باهاش صحبت 
اگه مي خواستم مخالفت کنم بايد باهاش حرف مي زدم... و من اصال دوست نداشتم حتر

کنم. يه چاي ريختم و جلوش گذاشتم. سعي کردم به چشم هاي شيطون و صورت پر از وسوسه ش نگاه نکنم... و اين 

ن بود؟ چرا با اون لبخندهاي کج و کوله ش و چشم کار عجيب سخت بود... چرا... چرا اين پش   اين قدر وسوسه برانگتر

هاي گود افتاده اين قدر جذاب بود؟ هرچه قدر که توي صورت برادرش مالحت و آرامش بود توي صورت اين يکي 

 شيطنت و پليدي بود... واقعا اين دو تا چطوري دو قلو بودند؟

 :بارمان با صداي بلندي گفت

 يه؟اين ديگه چ
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ي داشت مهم نبود... اون حس پشت اين 
 
ي اختيار رسم و بلند کردم و به چشم هاش نگاه کردم... اين که رنگ قشنک ي 

بان قلبم و باال مي برد
 ...چشم ها رصن

ي توي رسم گفت  :صدايي

ي که يه جفت چشم ديوونه ت کنه؟ آره؟
 ترالن! دختر عاقل! خانوم مهندس! اين قدر بدبختر

ي روم  ي اعتنايي ن خاصي نبود... خودمم داشتم! ... مردک خائنبا ي  ي که چتر  !و برگردوندم. چشم آي 

 :بارمان ليوان چاي و باال گرفت و گفت

 اين چاي چرا رنگ زهرماره؟

 :رادمان گفت

 !بخور اين قدر غر نزن... جو رياست گرفتت ها

 :بارمان نون رو به سمت خودش کشيد و با خنده گفت

م که  !نمي ذاري حس بگتر

 :وسط حرفشون پريد و گفت رويا 

 گي مي ري؟

 :بارمان با تعجب گفت

 کجا؟

 :رويا گفت

... پس مسلما  ي
... مسئول گروه هاي ديگه هم هستر ي

ي فقط مسئول اين گروه نيستر ي قرار باشه جاي دانيال رو بگتر
وقتر

 .از اين جاي مي ري

 :بارمان گفت

ن  م خالص نمي فعال قراره درگتر مسئله ي تينا خانوم بشيم... بايد همتر جا باشم و به رادمان خط بدم... فعال از رسر

 .شيد

 :رويا اخم کرد و گفت

ي وسايلت و جمع مي کردي؟
 پس چرا داشتر

 :رادمان پوزخندي زد و گفت

 .اين قدر از بارمان بعيده که اتاق رو جمع و جور کنه همه فکر کردند داره جمع مي کنه که بره

 :بارمان گفت

 .م مي ريزي... اون وقت من مجبور مي شم اتاق و مرتب کنماز بس تو همه جا رو به



 

 
297 

 واقعا که! پوزخندي زدم... بارمان آخر آدم شلخته بود! مگه کسي هم پيدا مي شد از اون بدتر باشه؟

 :ابروهاي رادمان باال رفت و گفت

 ...من؟ من همه جا رو بهم مي ريزم؟ تو که

ي پس رس برادرش
 :زد و گفت بارمان وسط حرفش پريد. به شوجن

 .رو حرف رئيست حرف نزن

يکيشون باال گرفت. اين مي زد توي صورت اون... اون مي زد توي بازوي اين... نمي دونم چرا  ن ي دعواي فتر
ي شوجن

شوجن

 :رو به رادمان کردم و بلند گفتم

 !خب ديگه! نزن بابا! اين معتاده جونش در مي ره ها

ي  ه شد. پشتم و بهشون کردم و به يه دفعه جفتشون ساکت شدند. دو جفت چشم آي  همرنگ گشاد شده بهم ختر

ي نگاهشون رو حس مي کردم
کم با رويا رفتم ولي هنوز سنگيتن

 .سمت اتاق مشتر

 ...وارد اتاق شدم و در رو بستم. روي تخت نشستم و زانوم رو توي بغلم گرفتم

 ...آره... معتاد بود... جونش زود در مي رفت

ي داشتم؟آره... معتاد بود... زندگ ي بود... من توي اين چرخه چه جايي
 
ن دوره ي خماري و نئشک  يش چرخه ي بتر

چرا اين قدر پناه و بدبخت بودم که به اون پناه بردم... به تکيه گاهي که اين قدر سست بود... به مردي که اين قدر 

 ...پست بود

 :سمت پنجره بود. بارمان گفت در باز شد... مي دونستم خودشه... در و بست و جلوم وايستاد... رسم به

؟ ي
ي ناراحتر  از صبح تا حاال چرا اين شکلي شدي؟ از ج 

ن موش خودم و پشت يه مشت بهونه ي نداشته قايم مي کردم؟ شايد از پس  چرا نبايد بهش مي گفتم؟ چرا بايد عتر

ي خوب مي چرخيد... رو بهش کردم و گفتم
ن
 :هرکاري برنمي اومدم ولي زبونم براي زدن هرحرف

 بدم مي ياد... از اين که معتادي و عرضه نداري ن
مي دونم... از صبح تا حاال دارم به اين فکر مي کنم که از چيه تو بيشتر

ي و اين قدر ادعا داري... يا اين که رئيس شدي و تمام اين مدت چرت و پرت در گوشم مي خوندي... يه مشت 
ترک کتن

 .حرف قشنگ که من احمق هم فريبش رو خوردم

 :به سينه زد. اخم کرد. رس تکون داد و گفت دست

؟ اميدوارم  ي
ي بيشتر رنجيدم... نظرت چيه که اونو انتخاب کتن

تو رو نمي دونم... ولي من از اون مسئله ي اولي که گفتر

 .تونسته باشم توي انتخابت بهت کمک کرده باشم

 :شکلکي در اوردم و گفتم

 .نا اين دفعه حق با تواِ ممنون! االن که بهش فکر مي کنم مي بينم استث

 :يه دفعه داد زد
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؟ ي
 بچه شدي! چرا اين شکلي مي کتن

 :رسجام صاف نشستم و گفتم

شون توي قدرت حنجره  ي که هتن حد خودت و بدون! من به هيچکس اجازه نمي دم رس من داد و بيداد کنه. از مردهايي

 ...و بازوشونه متنفرم

 :پوزخندي زد و گفت

 .. ي
 
. من از اولش هم در موردت اشتباه کردم... فکر مي کردم روياهام به واقعيت تبديل شده... باشه... تو راست مي گ

ي صورتم و نگاه مي کنه منو ببينه! نه يه معتاد اجباري رو... تنها آدمي که بفهمه 
اين که باالخره آدمي پيدا شده که وقتر

ال نمي گم خيلي معصوم و پاکه ولي حداقل به بدي بارمان به جز نيمه ي سياه و معتادش يه نيمه ي ديگه م داره که حا

 .اون يکي نيمه ش نيست

 :يه زانوش رو روي تخت گذاشت و به سمتم خم شد. گفت

ي من خوشحالم 
ي که امثال دانيال اونجا جولون مي دادند؟ تو فکر مي کتن ي من خوشم مي ياد پام و بذارم جايي

تو فکر مي کتن

ي خوشم مي ياد توي کثافت کاري هاي اون باال  که قراره بيشتر از اين مجبورم کنند 
جرم و جنايت کنم؟ واقعا فکر مي کتن

ي ها غرق بشم؟  بااليي

 :بازوم و گرفت و گفت

؟ من خودم و اين طور به تو شناسوندم؟ من اگه مي خوام برم... اگه قبول کردم که تو و  ي
آره؟ اين طوري فکر مي کتن

مبرادرم و اينجا پيش دانيال بذارم و پشت  ن کثيف رياست بشينم براي اين بود که تو رو از اينجا بت   ...متر

 :رسش و با ياس و نااميدي تکون داد و گفت

 مي برم در عوض دارم 
ن ي خماري بهم فشار مي اورد بهم اميد مي داد اين بود که اگه دارم خودم و از بتر

ي که وقتر ن تنها چتر

يه که تا آخ ن ر دنيا هيچکس نمي فهمه... تنها روياي من اين بود که فقط يه جون خيلي ها رو نجات مي دم... اين چتر

ي و به جاي اين که صورتت و از نفرت 
ي ديدم منو نگاه مي کتن

نفر... يه نفر پيدا شه که منو اين قدر بدبخت نبينه... وقتر

... فکر کردم تو همون ي
ي بهم تکيه مي کتن

ي ديدم به جاي اين که ازم دور سر
ي مي خندي... وقتر

... فکر کردم  جمع کتن آدمي

به عنوان کسي که هيچ وقت آرزوهاش توي اين دنيا براورده نشد توي بدترين موقعيت زندگيم تنها رويام و دارم به 

 ...عينيت مي بينم... چه قدر اشتباه کردم

ون رفت. اعصابم بهم ريخته بود. نمي دونستم چرا ولي نمي تونستم يه ج ن انداخت. از اتاق بتر ا بند شم. دستش و پايتر

قبول داشتم که يه خورده گند زده بودم و تند رفته بودم. بلند شدم و به سمت اتاقش رفتم... اين دفعه جدي جدي 

ي شده بود...  داشت وسايلش رو جمع مي کرد... اين بار قلبم با ديدن اين صحنه تو سينه فرو ريخت... دوباره دلم هوايي

 :نگاه کردم که داشت وسايلش رو توي ساک مي چپوند. گفتم توي نور قرمز براي چند ثانيه بارمان رو 

ي که بچه شدي  .حاال تويي

ي گفت
 

 :با کالفک

ي   !هرج 

 :گفتم
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ي نمي ري
 !تو که گفتر

 :ساک روي روي تخت انداخت و گفت

خودت بهونه تينا رو اوردم که بمونم و نذارم دانيال اذيتت کنه... ولي ديدم اشتباه کردم. تو با اين نيش زبونت از پس 

 .برمي ياي

ي به رسم کشيدم که کم کم داشت درد مي گرفت. وارد اتاقش شدم و گفتم
 :دستر

ي کرده  خب من... من فقط تعجب کردم که چرا تو رو به عنوان رئيس انتخاب کردند... تو از ماموريت مهمي رسپيج 

ي رو براي اين 
ي که ثابت کرده بودي بهشون وفادار نيستر ي نبود تويي

 .پست انتخاب کنندبودي... منطفر

 :پوزخندي زد و گفت

از وفاداريم نبود... توي اين موقعيت اونا فقط به يه نفر احتياج داشتند که يه مقدار با سياست تر از دانيال پيش بره. 

... اونا فهميدند که کارهاي من از روي سياسته... تو همه ي کارهاي منو به حساب  ي
اونا منو شناختند... تو نشناختر

ي فريبک
 .اري گذاشتر

ي رسش و بلند کرد و گفت
ر
 :با بداخالف

ي 
ي و گذاشتر

ي نداره... با نصف حرفات اون اثري که مي خواستر ي اينجا وايستادي؟... حرفات تموم نشد؟ عيت   ...براي ج 

 :شونه باال انداختم و گفتم

ن اون طوري که به نظر مي رسه نيست... منم  ديروز... قبل از اين که راضيه بره اومد پيشم و گفت که هميشه همه چتر

ن شدم ن بدبتر  .به همه چتر

 :رسش و به نشونه ي تاييد تکون داد و گفت

 درست مي گه... حاال ديدي که ماجراي منم اون طوري که به نظر مي رسيد نبود؟

 :به سمتش رفتم و آهسته گفتم

 ...معذرت مي خوام

 :خواست زيپ ساک رو ببنده که ساک رو کنار کشيدم و گفتم

 ه نري؟مي ش

 :کمرش و راست کرد و با حالت طلب کارانه اي نگاهم کرد. خجالت زده گفتم

 !خب... معذرت خواستم ديگه

ي ازش مي باريد گفت
 
ي که رنجيدگ

 :با لحتن

 !!!تو به خاطر حرف راضيه به من شک کردي؟... راضيه؟؟؟

 :گفتم
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ن و فرار کردن او  ي که خب... آخه... حتما منظور خاصي داشت که قبل از رفتر مد و اين حرف رو بهم زد. ازم بابت کارهايي

ن مشکوک شدم. همون شب هم يه  کرده بود معذرت خواهي کرد و اين جمله رو گفت. منم ناخودآگاه به همه چتر

ي پيدا شد و جاي تو رو با دانيال عوض کرد  .دفعه رس و کله ي محت 

ي جواب نمي ذاشت  ي رو ي 
ن
ي که هيچ حرف

ي نگفت... سکوت بارماين ن ي داشت. گفتمچتر
 :خيلي معتن

 نمي ري؟

ي رو داشتم جز اين که... يه دفعه تغيتر موضع بده و لبخند بزنه ن  ...انتظار هرچتر

 :لبخندي پر از شيطنت زد و گفت

ي 
ن کتن ن منو تعيتر

ن و نرفتر ي رفتر
ي با يه حرف مي توين

 .آخه اگه نرم ابهتم زير سوال مي ره... پيش خودت فکر مي کتن

ش گفتمابرو باال انداختم و  ن  :با تقليد از لحن شيطنت آمتر

؟ ي
 با يه حرف داشتم مجبورت مي کردم بري... حاال نمي شه با يه حرفم بموين

 :ساک و برداشت و گفت

 ...اگه اون يه حرف )) معذرت مي خوام (( باشه... نه... نمي شه... با يه حرف بهتر چرا

راز عالقه کنم... ولي عمرا! اصال روم نمي شد زل بزنم مي دونستم دوباره شيطونيش گل کرده و دلش مي خواد بهش اب

ي بارمان... و بگم دوستت دارم... عمرا! پشتم و بهش کردم و در حالي که به  توي چشم يه پش... اونم پشي به پررويي

 :سمت در مي رفتم گفتم

ي نمي شناسم  .من حرف بهتر

ون گذاشتم گفت ن که پام و از در بتر  :همتر

ي راضي
ي گفت؟ترالن! گفتر  ه ج 

 :به سمتمش برگشتم و دوباره تکرار کردم

 اون طوري که به نظر مي رسند نيستند
ن  ...گفت هميشه همه چتر

 :بهت زده بهم زل زد. قلبم توي سينه فرو ريخت. دوباره وارد اتاق شدم و گفتم

؟ ي ي ج 
 اين يعتن

 :افتاد. گفتمماتش برده بود... يه دفعه به خودش اومد و روي تخت نشست. اضطراب به جونم 

 !بگو ديگه بارمان

 :رسي تکون داد و گفت

ن شدم  هميشه اين موضوع يه گوشه ي ذهنم بود ولي به خودم مي گفتم شايد اشتباه مي کنم... ولي نه... ديگه مطمت 

 ...که اشتباه نيست
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ي بگم دستم و گرفت و گفت ن  :قبل از اين که چتر

ي ما از اين جا مي ريم... باشه؟ خيلي زود... خيلي 
ي که فکرش رو بکتن

 . زودتر از اوين

د. يه لحظه سکوت بينمون برقرار شد... به چشم هاي هم نگاه کرديم... دست من داغ شده بود يا  دستم و فشر

بان قلب اونم مثل من باال رفته بود؟  اون؟... رصن

 :آهسته گفت

 اين قدر وحشتناکم؟ از من بدت مي ياد چون معتادم؟

... زبونم نچرخيد... چند دقيقه خواستم بگم اگه معتاد نبو  دي به خاطرت همه ي حد و مرزها رو زير پا مي ذاشتم ولي

ي مي چرخه مي گذشت؟ پس چرا الل شده بودم؟
ن
 از اون لحظه اي که پيش خودم گفتم زبون من براي زدن هر حرف

 :دستمو به سمت خودش کشيد و يه کم بهم نزديک شديم... آهسته گفت

م خيلي کارها 
؟من حارصن ي

... نمي شه اين بدي رو کنار همه ي اين کارها از من قبول کتن  به خاطرت بکنم ولي

 :مثل خودش آهسته گفتم

ي اين کار رو هم جا بدي؟
ي برام بکتن ي که حارصن  اون کارهايي

ن ؟ ... چرا نمي شه بتر ي
 چرا نمي شه ترک کتن

ي نگفت... تو ذهنم دنبال دليلي براي سکوتش گشتم... منو به سمت خودش ن ي اختيار خودم و عقب   چتر کشيد. ي 

ون کشيدم و به سمت در رفتم. قبل از اينکه وارد  م. دستم و از دستش بتر کشيدم... ديگه نتونستم رسم و باال بگتر

راهرو بشم به سمتش چرخيدم. کنار پنجره وايستاده بود و به رنگ قرمز پخش شده روي پنجره زل زده بود. نور قرمز 

. نمي دونم چرا... ولي يه لحظه نه اون سياهي هاي زيرچشمش و ديدم... نه جاي لکه هاي روي صورتش افتاده بود.. 

ي  ي صورتش مثل زيبايي روي بازوش رو... مردي رو ديدم که خيلي شبيه رادمان بود... اشک توي چشمم حلقه زد... زيبايي

 ...صورت رادمان بود

... دست هاي مرد من مي لرزيد... انگشت هاش و توي هم   ي قراري هاش چطور قلبم ولي گره کرد... نمي فهميد با اين ي 

 ...و ريش مي کنه

ن بردن خودش منم نابود مي کنه  ...دستش و توي موهاش کرد... نمي فهميد کنار از بتر

ي رحمي به آرزوهاي محال تبديل مي کنه ونه م و با ي 
ي از درد به بازوهاش چنگ مي زنه روياهاي دختر

 ....نمي فهميد وقتر

 ...هميد دردي که توي بدنش مي پيچيه در مقابل دردي که قلبم و فلج مي کنه هيچهنمي ف

ي که توي اون حس خوش عالم و آدم و 
نمي فهميد آرامش و لذت چند دقيقه ايه بعد از اين عذابش... همون وقتر

وع آه و حشته  ...فراموش مي کنه... براي اون پايانه ولي براي من رسر

ن دردهاي خودش منو گم مي کرد... من عذاب مي اشکم روي گونه هام ريخ ت... من کنارش درد مي کشيدم... اون بتر

ي ام که  ي که من توي روياي روزهايي
ن رنج هاي خودش منو فراموش مي کرد... مي دونستم همون وقتر کشيدم... اون بتر

ي منطقه ي فلشه ) فلش اصطالحيه که معتادها براي توصي
ي به کار مي اون ترک کرده، اون توي رسخوسر ف دقيقه هايي

ه... ( ي بعد از مرصف توشون اوج مي گتر
 برن که حس رسخوسر
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ي تفاوت بشينم... آروم به سمتم برگشت... حاال خودش و مي ديدم... مردي که من  من نمي تونستم کنار دردهاي اون ي 

 ...و عاشق کرد... مردي که آرزومندم کرد... مردي که روياهام و با حقيقت آتيش زد

ي که از بغض مي لرزيد گفتمب  :ا صدايي

 ...من... نمي تونم... نمي تونم از کنارش رد شم

ي اختيار بودم... ديگه دلم حرف نمي زد...ولي اون بود که به جاي مغزم به پاهام دستور مي  آهسته به سمتش رفتم... ي 

 ...داد که راه برم

 :ردنش حلقه کردم و گفتمکنارش ايستادم... ديگه اراده اي نداشتم... دستم و دور گ

 ...کسي رو ندارم که دردم و پيشش برم... ناچارم از تو به خودت پناه بيارم

د... منو محکمتر توي بغلش   دلم و مي فشر
دستش و دور کمرم حلقه کرد... سکوت کنارمون مويه مي کرد و بيشتر

گريه نکنم... به خاطر بدي هاي اون اشک   کشيد... آروم توي بغلش تابم مي داد... دست نوازش پشتم مي کشيد... که

 ...نريزم

م... من تحمل غرق شدن توي  نه... نمي تونستم از بدي هايش بگذرم.... نمي تونستم خودم و به سياهي هاش بست 

 ...سياهي ها رو نداشتم

ي غرق شدم که اون از گذشته اومده بود و حد و مرزي براي د ن چشمام و روي هم گذاشتم... توي دنيايي وست داشتر

ي از پشت پلک هاي بسته 
ي نبود... ولي قرمزيه نوري که از پنجره روي چشمام مي تابيد حتر

 
نبود... سدي براي دلدادگ

 ...يادم مي انداخت که اين رويا هم مثل روياهاي ديگه کنار اعتياد اون به باد مي ره... به باد

 

 

ت رسمه اي دم در ايستاده در ويال باز شد. دزدگي از باالي پله ها به اون سمت نگ ي رسر
ن و ير اه کردم. دانيال با شلوار جتر

ي 
بود. با قيافه اي پکر و اخمي غليظ وارد خونه شد. کوله پشتيش رو روي شونه ش جا به جا کرد. بارمان با لحتن

 :پرتمسخر گفت

 ا؟ پس کت شلوارت کو؟

ن رفتم. دان ي کرد که با صداي خنده ي آهسته ي رادمان رو شنيدم. از پله ها پايتر
ي حالت حواله ي متن يال نگاهي ي 

 :کنجکاوي بهش زل زده بودم. بارمان جدي شد و گفت

ي نداره که؟ مي دونم از اول زندگيت روي تشک پر قو بزرگ شدي ولي  اتاق کنفرانس مال توِا. تخت و اينا نداره... عيت 

ها نيست  .ديگه بايد ببخشيد که اينجا از اين خت 

ي نگفت..  ن ي خسته شده بودمدانيال چتر
 .. اي کاش بارمان دست از تحقتر کردن برمي داشت. از اين همه دشمتن

 :دانيال خواست به سمت اتاقش بره که بارمان گفت

 !يه لحظه صت  کن
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 :رو به همه ي اعضاي گروه کرد و گفت

ي مي مونه... رويا! ب
ر
ه کارهاي کامپيوتريش مسئوليت همه اينجا تعريف شده ست... کاوه! همون دله دزدي که بود باف

 ...ادامه مي ده... رادمان رو هم همه مي دونند به خاطر خوشگليش اينجاست

 :رو کرد به من و گفت

ي 
ي مي موين

ر
 ...تو هم توي پست راننده باف

ي بکشم يا نه. بارمان به سمت دانيال چرخيد و گفت
 :نمي دونستم بايد نفس راحتر

 کنم که تو چه استعداد خاصي داري... متاسفانه به هيچ نتيجه اي از ديشب تا حاال دارم به اين موضوع فکر مي 

ي 
ي رو انجام بده تا کشف استعداد بسر ن ن فعال کارهاي آشت   .نرسيدم... براي همتر

ش منو مي ترسوند
ن  .دانيال فقط سکوت کرد... ولي حالت مرموز چهره ش و خونشدي اغراق آمتر

 :بارمان با رس به رادمان اشاره کرد و گفت

 .ريم رساغ کامپيوتر رويا! بجنب که تينا خانوم منتظره مي 

ي از پله ها باال رفتند. من و رويا هم از پله ها باال رفتيم. حضور دانيال باعث شده بود دلهره و اضطراب شديدي  دوتايي

 .پيدا کنم. با اين حال سعي مي کردم دلم رو به حضور بارمان خوش کنم

نم دم اتاق خودمون ايستادم و به صفحه ي کامپيوتر زل زدم. بارمان داشت مي رويا به سمت اتاق بارمان رفت. م

 :گفت

ي ها
ن االن مانيتورو چک مي کنند. به رست نزنه که کاري کتن  !حواست باشه... همتر

 :رادمان گفت

ه رو نمي شناسم ي کار کنم؟ من اصال اين دختر  .خب بابا! باال رسم وايستادي ديگه! ج 

 :بارمان خنديد و گفت

ن جا وايستاده  .عيب نداره... استاد همتر

ن که  احساس کردم حوصله ي دنبال کردن ماجراي چت کردن تينا و رادمان رو ندارم. به سمت اتاق بارمان رفتم. همتر

 .رسم و بلند کردم رويا رو ديدم و جا خوردم

اش خيلي بلند بود... و خيلي هدبندش رو دراورده بود و داشت با شونه موهاي بلند و مواجش رو شونه مي کرد. موه

ي و جلوي موهاش مشکي بود... درست مثل کسي که سال ها بود موهايش رو  ن موهايش به رنگ طاليي کم پشت... پايتر

ي که ازدواج مي  ي بود که عمدتا خانوم هايي
 
ي کدر موهايش نگاه کردم... از همون طيف رنک رنگ نکرده بود... به رنگ طاليي

 ...کردند انتخابش مي کردند

ي رويا توي ذهنم نمي گنجيد... روياي چند سال پيش... بيشتر از پنج يا شش سال پيش 
 
نمي دونم چرا اين بعد از زندگ

ي داشت... چرا من اين رويا رو نمي فهميدم؟  موهاي کوتاه طاليي
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مع و جور به سمتمچرخيد. با ديدن من جا خورد. شونه رو کناري گذاشت و رسي    ع موهاش و با چند تا کش و يه تل ج

 :کرد. لبخند زدم و گفتم

 .من که نامحرم نيستم

ن بلندش رو روي رسش کشيد. گفتم ت آستتر ي رسر
 :هدبندش رو روي رسش گذاشت و کاله ير

 !برات مهمه... نه؟ حجاب رو مي گم

 :رويا لباسش رو مرتب کرد و گفت

 عجيبه؟

 :شونه باال انداختم و گفتم

ي عادت هم نيست... کم نه... فکر مي کنم يه زن... توي سن 
ي اجبار نيست... به معتن

تو... ديگه حجاب براش به معتن

 ...پشتش بايد يه اعتقاد باشه.... يه دليل

 :رويا گفت

ي دليل نيست ي ي 
ن  .هيچ چتر

 :رسم و به نشونه ي تاييد تکون دادم و گفتم

 .مهم نيست رو درک کنم آره... ولي من نمي تونم آدم خالف کاري که حجاب براش مهمه ولي جون آدم ها برايش

ي از کنارم رد شد و گفت ي اعتنايي  :با ي 

 .منم نمي تونم يه دختر عاقل و بالغ رو که عاشق يه معتاد شده رو درک کنم

 اون طوري که به نظر مي اومد نبود! تو 
ن پوزخندي زدم... تازه داشتم عمق حرف راضيه رو مي فهميدم... انگار هيچ چتر

 :دلم گفتم

 .تو اين يکي رو هم در مي يارمته و توي کار 

****** 

 !خاک تو رست با اين غذا درست کردنت _

ي نگفت. بارمان ظرف غذا رو پس زد و گفت  :دانيال بازم هيج 

 مخصوصا به مرغ نمک اينا نزدي آره؟

ن بار بعد از ورودش به ويال حرف زد  :دانيال براي اولتر

ي برو تو قرارگاهت... الزم نيست اينجا 
ي  اگه ناراحتر

 .بموين

 :بارمان با لحن تندي گفت

ي 
ن تکليف کتن ي که براي من تعيتر

ي نيستر
 .تو توي موقعيتر
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 :دانيال آهسته گفت

 !چه جوري تو رو انتخاب کردند؟

 :بارمان پوزخندي زد و گفت

 !ولي اصال اين که تو رو کنار زدند جاي تعجب نداره

ون داد و گفت  :دانيال با حرص نفسش و بتر

داداش تو! بقيه ش هم برمي گرده به راضيه اي که زير دست تو بوده. همه ي اين آتيش ها از گور  نصفش برمي گرده به

 .تو بلند مي شه

 :بارمان ابروش رو باال داد و گفت

ي که يه روز زور بازوش و به رخمون مي کشيدي االن زير دست منه؟  حواست هست خشويي

ي شده بودم. از جام بلند شدم ي و کينه بودم. دست پخت دانيال ساکت شد. عصت 
ي شاهد دشمتن

ن
. به اندازه ي کاف

ي هم بوش هم مزه 
ي به مرغ نزين دانيال هم که از من بدتر بود... دست کم من مي دونستم اگه ادويه ي درست و حساي 

 .ش غتر قابل تحمل مي شه

 

خونه مرخص شده بودم که رادمان هم ن ن کردن آشت  با يه بغل کرم و لوسيون از  عرص بود. تازه از وظيفه ي جان کاه! تمتر

ون اومد... من نمي فهميدم آدمي به خوشگلي اون مگه نيازي هم به خوشگل تر شدن داشت؟ ي بتر  دستشويي

 :همگام با هم از پله ها باال رفتيم و من گفتم

 حاال اين کرم ها اثري هم داره؟

 :رادمان ابرو باال انداخت و با لحن بامزه اي گفت

ي مثل ماه ش
 !ب چهارده شدم؟نمي بيتن

 :خنديدم و گفتم

 !اون به خاطر اينه که دو پرس غذا خوردي

ي از انباري به گوشمون رسيد. يه کم دقت کرديم. بارمان و رويا بودند. نگاه  به باالي پله ها رسيديم. صداي پچ پج 

 .مشکوگي بهم کرديم. صداي پچ پچ قطع شد

ي معمولي مکالمه رادمان چشمکي بهم زد. با رس به اتاق خودشون اشار 
ه کرد. متوجه منظورش نشدم ولي رادمان با لحتن

 :مون رو ادامه داد

 منظورت اينه که آب رفته زير پوستم؟

 :و به سمت اتاقش رفت. حاال متوجه منظورش شده بودم. دنبالش رفتم و گفتم

ه؟  معده ت چطوره؟ بهتر
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 :رادمان گفت

ي وقت ها اذيت مي ک
 .نه ولي ديگه مثل سابق نيستآره... خيلي بهتر شده... بعضن

ن کرديم. پچ پچ ها از رس گرفته شده بود. رادمان با رس اشاره کرد که به  وارد اتاق شديم و بعد دوباره گوشمون و تتر

ي صدا به اون سمت رفتيم و گوش وايستاديم. بارمان داشت مي گفت  و ي 
ن ن پاورچتر  :سمت انباري بريم. پاورچتر

ي که پيش بينيش و کرده بوديم داريم به موضوع نزديک مي  رويا... خيلي تند داريم پيش ن مي ريم... زودتر از اون چتر

 .شيم

 :رويا هم مثل بارمان آهسته گفت

... از موقعيتت استفاده کن! اين داداشت چشم و  ي
تو که موقعيتت خوبه... فقط داري اين دست و اون دست مي کتن

 .برمي يادگوش بسته به نظر نمي ياد... خودش از پس تينا 

 :بارمان گفت

 .مشکلم اين نيست

ن به خودش گرفت ي تهديدآمتر
 :لحن رويا حالتر

ون اين  ؟ حواست هست بتر ي ي منم مي زنم زير همه ج  ي زير همه ج 
اين دفعه نوبت منه که بهت يادآوري کنم اگه بزين

ن و اعتياد کجا بري؟ تو کسي رو جز  ي منتظرته؟ مي خواي با يه پرونده ي سنگتر  .من نداري ديوارها ج 

 :بارمان پوزخندي زد و گفت

 !اگه من نبودم تو بايد تا ابد اينجا مي پوسيدي... من نبودم تا ابد بايد براشون کار مي کردي. من اميدتم... تنها اميدت

 :رويا گفت

ي و بري دنبال کارت؟ 
ي داشت درست پيش مي رفت. تو نمي فهمي که بايد ول کتن ه همه ج  مي قبل از اومدن اين دختر

 .دونم به خاطر اين دختر موندي

ي شد  :لحن بارمان کمي عصت 

 بذارمش پيش دانيال و برم؟

ي شد
بان قلبم باال رفت. رويا هم عصباين  :رصن

ي کاره م؟  پس من اينجا ج 

 :بارمان گفت

ه  .دلم آروم نمي گتر

 :من چرا داشتم با دمم گردو مي شکستم؟ رويا با حرص گفت
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ن رادمان و ماجراي تينا کار هممون تموم احمق نشو... اين پست رو خدا بر  امون رسوند. بارمان! برو... مگه نه بعد رفتر

ه رو ول کردي که هيچ! اگه نه همه ي قرار مدارهامون به هم مي خوره. 
مي شه. دارم بهت اخطار مي دم... اگه اين دختر

ي به هم
ي که يه روز به خاطر مردمت اعتياد رو انتخاب کردي چطور نمي توين ن خاطر از يه هوس بگذري؟تويي  تر

 :بارمان يه کم صداش و باال برد و گفت

ي 
ي مي گن؟ تو فکر مي کتن ها بودم داري ياد مي دي هوس به ج 

ن ي که يه عمر دنبال اين چتر
هوس؟... هوس؟... تو به متن

؟ تو   مي بري! متوجهي
ن امي که بينمون بوده رو از بتر

هميشه رست  من االن دنبال هوس بازيم؟ رويا داري همه ي احتر

 ...توي کار خودت بوده ولي 

رادمان با رس بهم اشاره کرد که وارد اتاق بشيم. چشمام از تعجب گشاد شد. رسم و به نشونه ي نه تکون دادم. رادمان 

ي وارد شديم. بالفاصله بارمان و رويا ساکت شدند. رادمان در و پشت رسش بست و  بازوم و گرفت و يه دفعه دوتايي

 :گفت

 !کنم شما دو تا يه توضيح به ما بدهکاريدفکر مي  

 :رويا خيلي خشک و جدي گفت

 !برو از جلوي در کنار

 :رادمان گفت

 !نوچ

ي گفت
 :بارمان با نگراين

 .االن نه! دانيال و کاوه مي فهمند

 :رادمان گفت

 !فکر نمي کنم که قرار باشه شما دو تا باهم فرار کنيد و ما رو اينجا قال بذاريد

 :گفتم

ن! من و رادمان توي سن و سالي نيستيم که ديگرون مثل بچه ها باهامون رفتار کنند و بخوان برامون قهرمان در ضم

 !بازي در بيارن! ... بارمان براي رادمان توضيح مي ده و رويا براي من

ي کرد و دست به کمر زد. محکم گفت
ن
 :و طلب کارانه به رويا نگاه کردم. رويا پوف

 !نه

 :يا کرد و گفتبارمان رو به رو 

؟ بايد بهشون مي گفتيم ديگه ي  !آخرش که ج 

 :رويا بازم گفت

 !نه
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 :بارمان تغيتر موضع داد. اخم کرد و با تحکم گفت

ن و رس اون دو تا رسخر و گرم کن  !برو پايتر

ي گفت
ر
 :رويا چشم غره اي به بارمان رفت. بارمان با بداخالف

 !زود باش

 :رويا گفت

 !بارمان اين قرار ما نبود

 :بارمان گفت

ي 
 .ورود برادر منم به اينجا توي قرارمون نبود! قرار بود ازش محافظت کتن

ي شد و گفت
 :رويا عصباين

ي که هيچ جوري نمي تونستم باهاشون ارتباط برقرار کنم... در ضمن! رسوان راشدي هم توي برنامه 
ي انصاف! مي دوين ي 

ل خارج شد ها از کنتر ن  .مون نبود... خيلي چتر

 :رس به در اشاره کرد و گفتبارمان با 

ل خارج نشده ها هم از کنتر ن  !پس برو تا بقيه ي چتر

 :رويا تسليم شد. با اخم و تخم از انباري خارج شد و در رو بهم کوبيد. بارمان رو به ما کرد و گفت

 ...خب

 :با دست چشماش و ماليد و گفت

ي داشتيم  .من و رويا با هم يه قرار مدارهايي

 :گفتموسط حرفش پريدم و  

ي که رويا از پست باالتر به اينجا رسيد؟ ؟ از اونجايي ي
 
 بهتر نيست از اول بک

ن انداخت و گفت  :بارمان دستش رو پايتر

 ...اسم اين زن رويا نيست

 :نمي دونم چرا قلبم توي سينه فرو ريخت. من و رادمان رس و پا گوش شديم. بارمان ادامه داد

 ...جاسوس وزارت اطالعاتهاسمش آمنه ست... خالف کار هم نيست... 

 

 

========= 
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 :دهن من و رادمان از تعجب باز مونده بود. من با ناباوري گفتم

 !نه

 :رادمان گفت

ي کار مي کنه؟  اينجا ج 

 :بارمان گفت

ي مي پرسي ها  !جاسوسي مي کنه... سوال هايي

 :گفتم

ه؟  پس چرا جلوي اين ماجرا رو نمي گتر

 :بارمان گفت

ه؟  چطوري بگتر

 :ن گفترادما

 .از اول توضيح بده ببينيم ماجرا چيه

 :بارمان گفت

يد تا بگم  !زبون به جيگر بگتر

ي آهسته گفت
 :من و رادمان مثل بچه هاي حرف گوش کن ساکت شديم و به بارمان زل زديم. بارمان با لحتن

.. مسلما قضيه اين بود که به همون موقعي که اوايل تغيتر کار باند بود آمنه وارد ماجرا شد... من ازش خيلي نمي دونم. 

ي رو خوب مي دونم... اين که آمنه تازه کار بود.... شايد بدون هيچ 
ن عنوان عامل نفوذي وارد باند شد... ولي يه چتر

ي در بيارن ن ي قويشون از اين آدم چتر
ن با وجود رسويس هاي اطالعاير  .سابقه اي ... هيچ کدوم از اعضاي باند نتونستر

 :رادمان پرسيد

 وري تونست وارد بشه؟چه ج

 :بارمان گفت

ي رو حک 
ي و طبق نقشه يکي از سايت هاي مهم اطالعاير

 
به خاطر مهارتش توي کارهاي کامپيوتري... مي گفت با هماهنک

 .کرد. بعد از اون براش يه پرونده ي جعلي درست کردن و فرستادنش زندان

 :با تعجب گفتم

 !نه بابا
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 :بارمان شونه باال انداخت و گفت

ي از زندان در اومد و طبق نقشه رس راه يکي از مهره هاي باند که عضو جمع مي د
ر جريان جزئياتش نيستم... ولي وقتر

ي زندان رفته بود. اين شد که وارد باند 
نتر ي شناختند که به خاطر جرم بزرگ اينتر

کرد قرار گرفت همه اونو به عنوان زين

 .شد

 :سبوند. سيگارش رو از جيبش در اورد و گفتبارمان پاشو خم کرد و به ديوار پشت رسش چ

ن خوب پيش مي  فت کنه. اوايل همه چتر ي و مهارتش پيشر
خيلي زود تونست به خاطر آشناييش با رسويس هاي اطالعاير

 رو هم گزارش مي 
ن ي و نقشه هاي قبلي تا حدودي پيش مي برد... همه چتر

 
ن هماهنک رفت. کارهاي باند و با در نظر گرفتر

 .داشت وارد گروه هاي باالتر مي شد که کار خراب شد داد... کم کم

 :سيگارشو روشن کرد و ادامه داد

بهش شک کردند... شانس اورد مدرگي پيدا نکردند که ثابت کنند داشته به مافوقش گزارش مي داده... خودش مي گفت 

ي لو دادش... به هر حال... فقط مي تونم بگم شا
يتن ن شک يکي از هم تيمي هاش محض خودشتر ... همتر نس اورد... ولي

ن   ...باعث شد که اونو بندازن توي يه گروه سطح پايتر

 فضا اتاق محو شد ولي بوش به مشامم مي رسيد. بارمان گفت
ن  :پکي به سيگارش زد... دود سيگارش کم کم بتر

ل مي شه... همه ي کارهاش چک مي 
شه... توي ساعت از اون به بعد مجبور شد که آسه بره و بياد... مانيتورش کنتر

ي قطع شده... سال هاست با  سيش به همه ج  نت مي دن... توي يه جمله بهت بگم! دستر هاي خاصي بهش اينتر

مافوقش ارتباطي نداشته... تا اين که تونستيم همديگه رو کشف کنيم... هم من به اون و کارهاش شک کردم... هم 

ا هم قول و قراري گذاشتيم... اين که يه روز باالخره از اين جا اون متوجه شد که دل من با اين آدمها يکي نيست... ب

ي که  ط اين که من از اون محافظت کنم و اون از من... من قول دادم که رازش رو نگه دارم... تا جايي ون بريم... به رسر بتر

مش. اونم قول داد که توي دنياي واقعي مراق ون بت  ب من باشه و شهادت مي تونم بهش اطالعات بدم... از اين جا بتر

 .بده تا رفع اتهام ازم بشه

 :رادمان گفت

ي بود؟  ماجراي رسوان و من ج 

 :بارمان شونه باال انداخت و گفت

ي که قراره يه آدم رو بکشن ولي کاري از دستت برنياد... اگه رويا يا من 
ي و بدوين

 رادمان... خيلي سخته که ببيتن
ن ببتر

ن اطالعات چندين و اقدامي براي نجات دادن جون رسوان مي   ي به باد رفتر
کرديم گتر مي افتاديم... گتر افتادن ما به معتن

يم. راهي براي  ... ما مي دونستيم دارن تو رو هم وارد مي کنند... نمي تونستيم جلوشون رو بگتر ي
ن
چند ساله بود... از طرف

 ...ارتباط با تو يا با پليس نداشتيم

 :گفتم

 اده و دستش به هيچ جا بند نيست به چه درد ما مي خوره؟پس اين ماموري که اينجا گتر افت

 :بارمان گفت

ي گذاشتيم ي پامون و توي کالنتر
ون اين ديوارها به دردمون مي خوره... وقتر  .اين مامور فقط بتر
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ن تر اورد و گفت  :صداش رو پايتر

ي نزنيد که باعث بشه مجرم جلوه کنيد... اگه توي دادگاه
ن
شهادت بده مي تونه خيلي  حواستون باشه... جلوش حرف

ه  .برامون تخفيف بگتر

ي کار مي کنه... فيلم بازي مي کرد... اطالعات جمع مي  لبخندي روي لبم نشست... انگار بارمان دقيقا مي دونست داره ج 

 .کرد... با رويا دوست بود... نقشه ي فرار داشت... دلم گرم شد... خوشحال بودم که تکيه م رو به اين آدم دادم

 :ارمان تکيه ش رو از ديوار برداشت و گفتب

ون مي ريم و بقيه ش با  ه خودمم... ما چهارتا بتر ون بت  اگه کسي وجود داشته باشه که بتونه شماها رو از اين جا بتر

 ...آمنه ست

 :رادمان رس تکون داد و گفت

 ...کم کم دارم اميدوار مي شم

 طور... منم داشتم اميدوار مي شدم
ن  ...منم همتر

ن رو... شايد ترانه رو... و آواا ي معتر
 ...ميدوار شدم که يه بار ديگه مامانم و ببينم... و بابا رو... حتر

ي کنم
 
ن خودم رانندگ  ...يه بار ديگه مي تونستم توي اتاق خودم خلوت کنم... با ماشتر

ون اين ديوارها براي خودم کسي بشم... توي اين راه اول اميد م به بارمان بود... بعد به يه بار ديگه مي تونستم بتر

ي 
ها... دانيال... کاوه... اين تشکيالت... راستر ن ي خيلي چتر

ي مشکل ساز بود... يعتن هايي
ن آمنه... فقط اين وسط يه چتر

ه؟ ون بت   بارمان دقيقا چطور مي خواست ما رو بتر

 

 فصل چهاردهم

 

 زل زدم. با خودم فکر کردم گي بهار شده بود و 
من نفهميده بودم؟ گي به وسط ارديبهشت به ورودي دانشکده ي هتن

ي کار کرده بوديم؟ اصال بهم  وع و تموم شده بود؟ ج  رسيده بوديم؟ چرا زمان اين قدر زود مي گذشت؟ عيد نوروز گي رسر

يک گفته بوديم؟ ياد آخرين عيد نوروزي که همه ي خانواده دور هم جمع شده بوديم افتادم  ...تت 

 ...ت؟چند سال پيش بود؟ شيش سال؟ هف

 تکون مي داد... بارمان دست زير چونه زده 
ن ي پاشو زير متر ي عصت 

همون موقعي که سامان سکوت کرده بود ولي با حالتر

ي   گذاشته بود و با يه نگاه ي 
ن ش اس ام اس بازي مي کرد... آرمان رسشو روي متر ن داشت با دوست دختر بود و از زير متر

ن زل زده بود... باب ا داشت با صداي بلند پاي تلفن جر و بحث مي کرد... مامان داشت از حالت به سفره ي هفت ستر

اين طرف به اون طرف مي دويد و سعي مي کرد اعضاي خانواده رو دور هم جمع کنه... منم که منتظر بودم... منتظر 

ي 
ي اجباري خالص بشم و با بارمان و رضا برم مهموين  اين گردهمايي

 ...بودم هرچه زودتر از رسر

ا مي داد... مامان  خوب يادمه
ي که سال تحويل شد بابا هنوز داشت با تلفن حرف مي زد و به حسابدارش نارسن

وقتر

 :صورت بارمان و بوسيد و گفت
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 ...سال نو مبارک باشه آقاي دکتر آينده

 :و بعد نوبت من بود

 ...سال نوي تو ام مبارک پش خوشگلم

ن ما دو  ي هاي بارمان که مي گفت مامان بتر
تا فرق مي ذاره و هميشه صفت خوشگل رو به من مي ده... مي و بعد شوجن

ي هايش از کجا مي ياد... همه مي دونستند مامان چه قدر به اين که بارمان دانشجوي پزشکيه افتخار 
دونستم اين شوجن

ي بگه مي گه پش خوشگلم... بارمان هم هميشه اين موضو 
ن ع رو مي کنه... و براي اين که به منم جمله ي محبت آمتر

 ...بزرگ مي کرد... مخصوصا اين طور مي گفت که من فکر کنم مامان منو بيشتر دوست داره

ي که روز اول  ي رو کرده بودم که ديگه برنمي گشت... همون موقع هايي و حاال اواسط ارديبهشت هوس عيد اون سال هايي

ي به فکرمون نمي رسيد که يه ر 
وز فقط خودمون دو تا مي مونيم و عيد من و بارمان از خونه جيم مي شديم و حتر

ي که هيچ جوري تکرار نمي شدند... ديگه آرمان نبود... مامان االن يه گوشه  سخت دلتنگ اون روزها مي شيم... روزهايي

ي بود... بابا ديگه ما رو آدم حساب نمي کرد... سامان ازمون متنفر شده بود... اين خوشگلي براي من 
ي آسايشگاه رواين

 ...بدشانسي شده بود... حاال آقاي دکتر معتاد شده بود مايه نحسي و 

ي پوشيده بود که يه 
ي افتاد که يه مانتوي رسمه اي سنتر ي صندلي برداشتم... چشمم به دختر

رسمو از روي پشتر

ي بود. داشت عينک دوديشو از توي کيف طرح سنتيش در مي اورد. 
ن سمت چپش خفاسر آستينش معمولي بود و آستتر

ه و  ي اختيار لبخند زدم... عالقه ش به ايران و  موهاي تتر ون ريخته بود. ي  خوش حالتش از زير شال مشکي رنگش بتر

ام توي وجود آدم به وجود مي اورد... آره... آتوسا براي من اين بود... يه دختر قابل ستايش و 
سنت يه حالت احتر

م  ...محتر

ن پياده شدم. عينک دوديم و باال زدم تا منو بشن ن انداخته بود و با يه بغل تابلو و قاب به از ماشتر اسه... رسشو پايتر

 :سمت انتهاي خيابون مي رفت. جلو رفتم و گفتم

 ...آتوسا خانوم

 :رسش و بلند کرد. با ديدن من لبخندي زد و گفت

 ...سالم... شماييد؟ انتظار نداشتم اينجا ببينمتون

 :منم لبخندي زدم و گفتم

ي مي ريدسالم... آقاي صدرا بهم زنگ 
 .زدند و گفتند که امروز براي ديدن استاد کاوياين

ي بود. يکي از اعضاي تيم هاي باالتر تونسته بود باهاش ارتباط برقرار کنه و با 
صدرا يکي از دانشجوهاي سابق کاوياين

طر حرف دادن پول و رشوه راضيش کنه که واسطه بشه و کار آتوسا رو راه بندازه... همه ي اين زحمت ها هم به خا

ي کار کنم! من چاره اي نداشتم جز اين که  من بود... خب! مي خواستند توي دستورالعملشون دقيقا بگن که من بايد ج 

 .براي نزديکي به اين دختر رسخود عمل کنم

 :آتوسا به دانشکده اشاره کرد و گفت

 .بله! از اونجا مي يام
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 مشکي پوشيده ب
ن ت و جتر ي رسر

ي به گردنم بسته نگاهي به لباس هايم کرد. ير ودم و يه شال قرمز رو به صورت خيلي هتن

بودم... احتماال اون داشت پيش خودش فکر مي کرد که چرا توي اين گرما شال گردنم انداختم... نمي دونست که به 

ي وصل کرده اند
اير ن  ...شالم چه تجهتر

ن کردم و گفتم  :اشاره اي به ماشتر

ن بار   .انو اوردمبفرماييد برسونمتون... امروز ماشتر

 :همون طور که انتظار داشتم آتوسا گفت

 .ممنون... مزاحمتون نمي شم

 :گفتم

؟ من که بيکارم... ماشينم که هست ي
 ...چه مزاحمتر

دستمو دراز کردم و چند تا از قاب ها رو از دستش گرفتم. در ماشينو براش باز کردم. قاب ها رو روي صندلي عقب 

 .گذاشتم و سوار شدم

 رد مي شدند و با يه رسمو به سمت
ن ي نگاه مي کرد که از کنار ماشتر ش چرخوندم. داشت با يه لبخند محو به دانشجوهايي

ي داري هم به من مي کردند
ه بگم با نيش باز يه نگاه معتن  ...لبخند يا بهتر

ي 
ن
ي رو برام تنظيم کرده بود؟ کاف ن رو روشن کردم. بارمان توي برنامه ج  ها ماشتر ن  !شاپبدون توجه به اين چتر

ن بوديم... از ماجراي دختر راشدي به اين ور  نگاهي به آينه کردم. مجيد با موتور دنبالم بود. تحت نظر دو تا ماشتر

ن هم بذارند. حساب کار رو دفعه ي پيش دستشون داده بودم... ولي نمي  ن دوربتر تصويب شده بود که توي ماشتر

ي و لجبازي تو پوست و استخوون من و بار 
ها تسليم نمي شدم... هولم نمي دونستند رسکسر ن مانه... من با اين چتر

 ...شدم

ي که توي گوشم بود شنيدم
 :صداي بارمانو از توي دستگاه کوچيک پخسر

ن پليس اون طرفا ست ... يه ماشتر  .از راه اصلي خارج شو... برو توي کوچه هاي فرعي

ي به من و قيافه م اينم از مشکالت استفاده کردن از يه قاتل فراري براي زدن مخ يه دختر 
 بود! آخه اين دختر که اهميتر

ي کارم و يه آدم ديگه رو جام مي ذاشتند  ...نمي داد... مي ذاشتند برم ي 

نگاهي به صورت آتوسا کردم. با شوق و ذوق خاصي خيابون ها رو نگاه مي کرد. حدس مي زدم که دوست نداشته باشه 

 :حاال حاالها خونه بره. گفتم

ي شاپ مو 
ن
 افقيد؟با کاف

 :شونه باال انداخت و گفت

ي رو مي شناسيد  ...باشه... اگه جايي

 :رس تکون دادم و گفتم

ن دو رو برها يه جاي خوب هست  .مي شناسم... همتر
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وهاي باند باشه ل نتر
ي که قشنگ تحت کنتر  ...آره! يه جاي خوب! يه جايي

ي شاپ کوچيک بود که نورپردازي خاصش فضا 
ن
ي شاپ رسيديم. يه کاف

ن
رو تاريک کرده بود. اين موضوع عالوه بر  به کاف

ي شده بود که دوست داشتند يه کم با هم صميمي بشن به نفع يه مجرم فراري که توي  اين که به نفع دختر و پشهايي

 .روز روشن داشت ول مي چرخيد هم شده بود

ي شاپ چيده
ن
هاي شيشه اي دايره اي شکل دور تا دور کاف ن شده بود. فضاي تاريک که با  صندلي هاي قهوه اي رنگ با متر

ي زرد رنگ روشن شده بود باعث مي شد ديوارها زرد به نظر بيايند. چند تابلوي کوچيک هم به ديوار 
 
چراغ هاي رنک

 .آويزون شده بود

ي سفارشمون رو اوردند 
ي دادم. وقتر

دو تا ميلک شيک قهوه سفارش دادم. براي آتوسا سفارش يه برش کيک شکالير

 :پرسيدآتوسا با تعجب 

؟ رژيميد؟ ي  پس شما ج 

 :با خنده اضافه کرد

ي به رژيم داشته باشيد  !فکر نمي کنم شما احتياج 

آخه اين دختر که از وضعيت معده ي من خت  نداشت... حساسيتش کم شده بود ولي گنجايشش اندازه ي معده ي 

 !نوزاد شده بود

 :گفتم

 .درست کرده بودرژيم نيستم... باران استثنا امروز يه صبحونه ي مفصل 

 :تو دلم گفتم

 !چه قدرم که به ترالن مي ياد از اين کارها بکنه

ن رو به روييمون و اشغال کرده بودند نگاه کردم. با تکون دادن رس بهم اشاره کردند که دارم  ي که متر
با چشم به دو دختر

و رو به بارمان کرده. حس ي سفارش اين همه نتر ي دور و برم رو شلوغ کرده بودخوب پيش مي رم... مي دونستم محت   .اي 

 چرا به اين شال گتر داده بود؟ شايد حق با ترالن بود و رنگ 
آتوسا دوباره داشت به شالم نگاه مي کرد... خدا! اين دختر

ي به دنيا اومده بودم 
ي خسته شده بودم... از وقتر ي مي بستم... از رنگ آي  جيغ قرمز خيلي جلف بود... شايد بايد شال آي 

ي ديده بودمخودم  .و توي لباس هاي آي 

 :آتوسا گفت

 مي شه اين مدل شال بستنو به منم ياد بديد؟

نه! نگاهي به گره شال کردم... آخه اين دختر نمي دونست که زير اين شال و البه الش چه دم و دستگاهيه... به جاي 

 :اين که مضطرب بشم خنده م گرفت. لبخندي زدم و گفتم

 ...ر بارانهخودم نبستم آخه... کا

 :دستشو زير چونه ش گذاشت و گفت
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 ...آهان! جالبه مدلش

 :بارمان توي گوشم گفت

ه دوست شده بودم و بهم زده بودم  .چه قدر لفتش مي دي! من جاي تو بودم تا حاال سه دور با دختر

 :تو دلم گفتم

 !شما بله

ي   هايي
ي اختيار يه کم موهامو روي گوشم ريختم. آتوسا نگاهي به دختر ي شاپ رو اشغال کرده بودند ي 

ن
هاي کاف ن که يکي از متر

 :کرد و گفت

ي که کنارتون اتفاق مي افته نمي شيد هايي
ن ي وقت ها فکر مي کنم متوجه چتر

 !بعضن

ه شده بود.  شون کردم. سه جفت چشم به صورتم ختر ن ها رو مي شنيدم. با کنجکاوي نگاهي به متر
صداي پچ پچ دختر

 :تمرسمو به سمت آتوسا چرخوندم و گف

 چرا؟ چون عکس العملي نشون نمي دم؟

 :آتوسا لبخندي زد و گفت

ي تفاوت باشند... توي مهمونيم هم اين  آخه از مردها بعيده که اين قدر نسبت به اين حرکت هاي دور و برشون ي 

 .رفتارتون خيلي توي چشم بود

 :با خنده گفتم

 .شما کال به مردها لطف داريد

 :اونم خنديد و گفت

ن نمي خواست ... خيلي هاشون اين شکلتر  کنم... ببخشيد... ولي
ن  ...م توهتر

 :شونه باال انداختم و گفتم

ي باشه که رس آدم مرتب سمت خانوم ها بچرخه
 ...آخه فکر نمي کنم کار درستر

 :بارمان توي گوشم گفت

 !آره جون عمه ت

 :وض کردم و پرسيدمخنده م گرفت ولي جلوي خودمو گرفتم و به يه لبخند تبديلش کردم. موضوع رو ع

ي کارهاتون خوب پيش رفت؟
 راستر

 :لبخندي زد و گفت
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بله... آقاي صدرا خيلي کمک کردند... امروز هم استاد نمونه کارهامو نگاه کردند و بهم قول دادند که منو چند جا 

ي کرديد. 
ن
ي کنند و توي کار نمايشگاه هم کمکم کنند... واقعا ممنونم که آقاي صدرا رو معرف

ن
رسم اين چند وقت معرف

 .خوب گرم شد... واقعا به اين موضوع احتياج داشتم

 :رس تکون دادم و مودبانه گفتم

 .خوشحالم تونستم کاري انجام بدم

 :آتوسا کمي از کيکش خورد و گفت

 ...ولي برام جاي سواله که چرا بهم کمک کرديد... آخه ما که خيلي همديگه رو نمي شناسيم

ن بود... اي کاش به جاش يه قهوه نگاهش روي ليوانم که ه نوز محتوياتش به نصف هم نرسيده بود موند... برام سنگتر

 ...سفارش مي دادم

 :شونه باال انداختم و گفتم

ي مي اندازه که اون قدر شجاعت  هايي
ن ي منو ياد عالقه ي خودم به چتر

راستش... چطوري بگم؟ عالقه ي شما به نقاسر

ي بخونم... عاشق ورزش کردن بودم نداشتم که براي به دست اوردنش تال
ش کنم... من دوست داشتم تربيت بدين

... محکوم شغل هاي از پيش تعريف شده ي اين جامعه شدم... دکتر شدن ... مهندس شدن... محکوم آرزوهاي  ولي

 ...مادرانه و افتخارهاي پدرانه

استشو گفتم. آره... اين حقيقت بود... دوست متوجه شدم ناخودآگاه به جاي اين که براي آتوسا خالي ببندم اين بار ر 

داشتم براي به دست اوردن دل مادري که هميشه توي خونه غرق رنج و عذاب مردهاي دور و برش بود... شوهر و 

 ...پشهاش... رساغ رشته اي برم که توي ليست عاليقم دوم بود

 :آتوسا پرسيد

ي عالقه اي به کارتون نداريد؟
 يعتن

ه  ي اختيار آدمو وادار به لبخند زدن به چشم هاي تتر و خوش حالتش نگاه کردم... توي وجودش فقط مالحت بود... ي 

 :مي کرد... گفتم

 ...ازش بدم نمي ياد ولي 

 :ياد شغلم توي بيماريستان افتادم و گفتم

ي کم کم برا
ي نسبت بهش احساس نمي کتن

ي و بري رس کاري که توي دلت عشفر
ت خسته اگه هر روز قرار باشه صبح پاسر

 ...کننده و عذاب آور مي شه

ي )) حال (( برايم پيچيده شده بود... نيازي نبود که 
ن
سعي کردم خيلي توي ذهنم به گذشته برنگردم... به اندازه ي کاف

 :غصه هاي گذشته رو توي دلم زنده کنم. گفتم

ي هرکسي وجو 
 
ي که توي زندگ

د داره شغلي داريد که مي تونيد از اين جهت بهتون غبطه مي خورم... کنار همه ي مشکالير

ها رو فراموش کنيد ن  .با انجام دادنش خيلي چتر

 :آتوسا لبخندي زد و گفت
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منم به شما غبطه مي خورم... بابت اين که خواهري داريد که هميشه کنارتونه... اينکه خانواده داريد... هرچند 

ي  ي بوده که من هميشه دنبالش بودم ولي توانايي ن  .به دست اوردنش رو نداشتمکوچيک... اين چتر

 :تو دلم گفتم

 !اي بابا! کدوم خانواده؟

 :شونه باال انداختم و گفتم

هاييه که ديگرون دارند ن ن و چشمشون دنبال چتر ي که دارن شاکتر ن  .آدم ها هميشه از چتر

 .رسش رو به نشونه ي تاييد تکون داد

ي 
ر
موندش هم با چنگال خورد کرده بود. ديگه وقت  ليوان هامون خالي شده بود... آتوسا کيکش رو خورده بود و باف

ن رسيده بود  ...رفتر

ي شاپ يه پارک کوچيک بود. مردي رو ديدم که ماسک زده بود 
ن
ون رفتيم. کمي دورتر از کاف ي شاپ بتر

ن
بلند شديم و از کاف

 نشسته بود و تار مي زد. آتوسا داشت با عالقه ي خاصي به اين منظره نگاه مي کرد. ب
ن ه سمتم برگشت و و روي زمتر

 :گفت

 بريم اون سمت؟

نمي تونستم نه بيارم. با رس جواب مثبت دادم. آتوسا جلوتر راه افتاد. چشمم به مجيد افتاد که از اون طرف خيابون 

ي داد. قلبم توي سينه فرو ريخت... مجيد 
ه شده بود. با رس به پارک اشاره کردم. مجيد با رس جواب منفن بهمون ختر

ي تکون داد. مشتش رو جلوي دهنش اورد و فهميدم که داره گزارش مي ده. منم آهسته  دوباره رسش رو 
به نشونه ي نفن

 :داشتم دنبال آتوسا مي رفتم... چند ثانيه بعد بارمان توي گوشم گفت

 ...نرو سمت پارک

ش کردن به آهنگ که مغزم به رسعت به کار افتاد... راهي به ذهنم نمي رسيد که آتوسا رو منرصف کنم... دو دقيقه گو 

 :اين حرف ها رو نداشت... بارمان تکرار کرد

 ...نرو سمت پارک... پليس توي پارکه

چه جوري مي تونستم بهش بگم فقط مي خوايم از جلوش رد شيم؟ يه دفعه چشمم افتاد به ماموري که داشت توي 

 :پارک گشت مي زد... پشتش به ما بود و خيلي باهامون فاصله داشت. گفتم

 !توساآ

ن نمي  ي نداشت... آسمون که به زمتر به سمتم چرخيد... فهميدم بدون هيچ پسوند و پيشوندي صداش کردم... عيت 

 ...اومد

 :با رس به مامور اشاره کردم و گفتم

ي نريم؟ شنيدم جديدا خيلي گتر مي دن
ن
 .مي خواي اون طرف

 :آتوسا گفت
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 !هچرا؟ ما که ظاهر موجهي داريم... کاري هم نمي کنيم ک

 :شونه باال انداختم و گفتم

ي حساب کتابه ي وقت ها گتر دادنشون ي 
 .مي دونم... ولي بعضن

 :آتوسا با حالت خيلي ملوسي مژه هاش رو بهم زد و گفت

 فقط يه دقيقه... باشه؟

ي نگفتم. زيرچشمي اون طرف خيابون رو نگاه کردم... پس مجيد کجا  ن ي داد؟ چتر
مگه مي شد به اين حالت جواب منفن

ود؟ رسم و به اون سمت چرخوندم... مجيد نبود... قلبم توي سينه فرو ريخت... يه کم عقب تر رو نگاه کردم... ب

ي شاپ مراقبمون بود رو ديدم... همون طور که نگاهش بهم بود داشت 
ن
ي که توي کاف ي از موتوري ها نبود... دختر خت 

 ...وم شنيدم. رسم و چرخوندمسوار ماشينش مي شد... يه دفعه صداي موتور رو از رو به ر 

 :موتور با رسعت به سمت آتوسا کج شد... داد زدم

 ...مواظب باش

دير شده بود... به سمت آتوسا دويدم.... و لحظه اي بعد... صداي جيغ بلندي به گوش رسيد و مجيد با رسعت از 

 ...کنارم رد شد

 

======== 

 

 

 :سا دويدند. مجيد از پشت رسم گفتقلبم توي سينه فرو ريخت. چند رهگذر به سمت آتو 

 !خراب کاريت و جمع کن

ون دادم و گفتم  :با حرص نفسمو بتر

 .حساب تو رو هم مي رسم

ن و کنار آتوسا زانو زدم. صورتش از درد توي هم رفته بود. زانوش رو چسبيد. صداي آه و ناله اش بلند شد. از  روي زمتر

ن دو سه نفري که دورمون جمع شده بودند رس  س پيدا بتر ي از اون مامور پليس نبود. با اين حال استر ک کشيدم. خت 

 :کرده بودم. رسي    ع زيربغل آتوسا رو گرفتم و گفتم

 !بيا بريم درمانگاه

 :بارمان توي گوشم گفت

 گندت بزنن رادمان! پاتو توي درمانگاه نمي ذاري! فهميدي؟
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ه ولي  نتونست تعادلش رو حفظ کنه و به دستم چنگ زد. به آتوسا کمک کردم که بلند شه. خواست ازم فاصله بگتر

ي اطرافم رو نگاه مي کردم 
بازوي چپش رو با دست گرفتم. دست راستم رو دور کمرش انداختم و در حالي که با نگراين

ن سوار کردم  .آتوسا رو پشت ماشتر

 :رسي    ع سوار شدم و پامو روي گاز گذاشتم. بارمان گفت

 ي کدوم گوري مي ري؟رادمان خودم کله ت و مي کنم! دار 

ي فايده بود... موهام به زحمت تا وسط  بدون توجه به بارمان عينک دوديم و زدم و موهام و روي گوشم ريختم... ي 

 .الله ي گوشم مي رسيد

 :به آتوسا گفتم

 .نگران نباش... االن مي رسيم

 :بارمان با عصبانيت گفت

؟ داري ي ؟ رادمان حاليته که به جرم قتل عمد تحت تعقيت  ي
 چه غلطي مي کتن

 :رسمو به سمت آتوسا چرخوندم و گفتم

 .مي ريم درمانگاه... االن مي رسيم

 :بارمان ديگه داشت داد مي زد

ن پياده ت کنند ن االن از ماشتر  !اي درد و درمانگاه! اي مرض! پشه ي نفهم! مجبورم نکن که بگم همتر

بود. زانوي شلوارش از خونش خيس شده بود. لب  از توي آينه به آتوسا نگاه کردم. موهاش توي صورتش ريخته

هاشو گاز مي گرفت که صداي آه و ناله ش بلند نشه. چشم هاشو بهم فشار مي داد و مشخص بود که درد وحشتناکي 

ي خيال رسوندن آتوسا بشم  شيطان رجيم در گوشم حرف مي زد و وسوسه م مي کرد که ي 
ن  .داره... بارمان هم عتر

 !ز من... نکن... اين کارو با خودت نکنبرادر من... عزي _

ن مي برن اعدامت مي کنند _  ...مي گتر

ه ي ) ... ( رو ول کن... کاري که بهت مي گم و بکن _  !اين دختر

 يه کلمه حرف بزن ببينم اصال صدام و مي شنوي؟ _

 حاال يه امروز بايد دهقان فداکار مي شدي؟ _

سش بود که مادر و خواهر نداشته ي من مادر و خواهر نداشته ي خودش يه فحش ناجور نثارم کرد... نمي دونم حوا

 !هم مي شه يا نه؟

 :رو به آتوسا کردم و گفتم

 .شماره ي بابات و بده... بايد باهاش حرف بزنم... مي خوام آدرس اينجا رو بدم

 :آتوسا رسي    ع گفت



 

 
320 

 !نه! نه... بابام نمي تونه بياد

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

ي 
ي که نمي تونه؟ گوشيتو بده که بهش زنگ بزنميعتن  .ج 

ي لرزون گفت  :آتوسا پاشو محکم تر فشار داد. رد اشک رو توي صورتش مي ديدم... با صدايي

 .آخه بابام... نمي تونه

 :کيفش رو بدون اجازه برداشتم و گفتم

ي دارم؟
 منم نمي تونم بيام تو... اينجا ايرانه! بيام تو بگم باهات چه نسبتر

 :مان گفتبار 

 !نه بابا! توي مطب و درمانگاه که هرگي به هرکيه

ن کوبوندم و به حالت اوليه برگردوندم... چرا بارمان خفه نمي  پامو از کنار پدال ترمز برداشتم و با حرص کف ماشتر

 شد؟

کردم. پارک ممنوع چشمم به تابلوي يه درمانگاه افتاد. رسي    ع کنار زدم. شماره ي پژمان رو گرفتم. نگاهي به دور و برم  

 !بود! اينم بهونه اي براي پيچوندن

 :از آه و ناله هاي کوتاه آتوسا به نفع خودم استفاده کردم. شالم رو باالتر اوردم و گفتم

 !بارمان! دو دقيقه صت  کن االن حلش مي کنم

 :بارمان با عصبانيت گفت

 !اگه حلش کردي که هيچ! نکردي پدرت و خودم در مي يارم

 :گفتمتو دلم  

 !اينم که جو رياست گرفتتش

ن پياده شدم. شال آتوسا رو روي رسش مرتب کردم. موهاش رو از روي  آدرس درمانگاه رو به پژمان دادم. از ماشتر

 :پيشونيش جمع کردم و گفتم

 .بابات مي ياد... باشه؟ فقط چند دقيقه صت  کن. يه کم تحمل کن

باش وايستاده بود. فهميدم اگه پامو توي درمانگاه بذارم مي شه آخرين رسم رو بلند کردم. مجيد يه کم دورتر آماده 

 :کاري که توي زندگيم کردم. بارمان توي گوشم گفت

يه افش پليس توي اين خيابون هست... تکون بده اون ماشينو! واي خدا! همون بهتر که اونجا نيستم... به خدا دلم 

 .مي خواد خفه ت کنم

ن شدم   :و گفتمدوباره سوار ماشتر
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 !آتوسا بايد راه بيفتيم... اينجا پارک ممنوعه

 :آتوسا رسش رو روي پاش گذاشت و گفت

 !خيلي هم حالم بد نيست... انداختمت توي دردرس

ي مي گفت؟ توي اين وضعيت هم تعارف مي کرد؟ ه اين وسط ج   !اين دختر

ن منتقل کردم و کنارش نشستم. با ماشينو اون طرف خيابون کشيدم و پارک کردم. تابلوهاي آتوسا رو به جلو  ي ماشتر

ن رو  ن داشت همه چتر س آروم و قرار نداشت. بارمان که با دوربتر دستمال کف دستاش و پاک کردم. قلبم از شدت استر

 :نگاه مي کرد گفت

ي و بياي... ببينم جنمش و داري که کار و به ناز و 
ي دل بکتن

نوازش هم  بدم نمي گذره ها! حاال دارم مي فهمم چرا نمي توين

ش بدي؟  !گستر

ي جاش  ي بارمان و براي رياست اين پروژه انتخاب کرده بود؟! بارمان و مسخره بازي هاي ي 
نمي دونم کدوم آدم احمفر

ي بود. آتوسا دستمو گرفت و گفت  عمليات هايي
ن ي کردن همچتر  :بدترين گزينه براي رهت 

 .برديا... خوبم... اين قدر نگران نباش

 :ه چشم هاي اشک آلودش نگاه کردم. دستمو فشار داد و گفترسمو بلند کردم و ب

ن خوردم  .مي تونم تحمل کنم... فقط بدجوري زمتر

ي اختيار با دست کمرش رو چسبيد ن موقع نفسش از درد بند اومد. ي   .در همتر

ي کشيدم
 .طولي نکشيد که رس و کله ي پژمان هم پيدا شد. با ديدنش نفس راحتر

ي هل کرده.  ن رفت. دست آتوسا رو گرفت و کمکش کرد مشخص بود حساي  انگار اصال منو نديد. رسي    ع به سمت ماشتر

د و گفت ي گيج و وي    ج جلو اومد و دستم رو فشر
 :که پياده شه. بعد تازه متوجه من شد. با حالتر

م درمانگاه بعد مي يام   ...پيشتخدا تو رو رسوند برديا جان... پشم خيلي لطف کردي... اجازه بده من آتوسا رو بت 

 :رسي    ع گفتم

ه زودتر  . بهتر ن نه نه! من ديگه دارم مي رم. شما زودتر آتوسا خانوم رو برسونيد... منم نه تصديق دارم نه کارت ماشتر

 .برم

ي بکنم... هنوزم داشت تالش مي کرد که درد کشيدنش 
با پژمان دست دادم ولي فقط تونستم با نگاه با آتوسا خداحافطن

ي نذا  .رهتوي ظاهرش تاثتر

رفتنشون رو نگاه کردم... پژمان هم مثل من هل کرده بود... انگار آتوسا از همه خونشدتر بود... نمي دونم چند ثانيه 

همون طور مات و مبهوت مونده بودم که با ديدن افشي که اون طرف خيابون ايستاده بود به خودم اومدم. رسي    ع 

ن شدم و از اون خيابون دور شدم  .سوار ماشتر

ن ها پشت رسم مي اومدند. طولي نفس  ي کشيدم. قلبم آروم گرفت. نگاهي به آينه کردم. مجيد و يکي از ماشتر
راحتر

ن ديگه هم جلوم قرار گرفت و به سمت خارج شهر رفتيم  .نکشيد که يه ماشتر
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ي افتادم... تابلوهاي آتوسا ن ي به موهام کشيدم ... يه دفعه ياد يه چتر
 ...!دستر

! يه دليل ديگه براي ديدن آتوسا جور شده بود. شايد به اين تا اومدم به بارمان گز  ارش بدم منرصف شدم... چه بهتر

ي اين  ي من داشتم براي ديدن آتوسا نقشه مي کشيدم؟ اصال براي ج  بهونه مي تونستم به عيادتش بروم... حاال براي ج 

 طور هل کردم؟ من چه مرگم بود؟

ي گفتم
ر
 :به خودم اومدم. با بداخالف

؟بارمان  ! تابلوهاي آتوسا تو ماشينم جا موند. دو سه روز ديگه به بهانه ي پس دادنش مي رم خونه شون. اوگي

 :بارمان گفت

 !عاشقتم که توي بهونه جور کردن استادي

 ! ي
جوابش رو ندادم. اين ماموريت مسخره حالم رو بهم زده بود... فقط اگه دستم به مجيد مي رسيد... مرتيکه عوصن

ي محض بود! بعد بهم گفته بود خراب کاريت و جمع کن! انگار تقصتر من بودمي دونستم حر 
 !کتش نافرماين

ن که دو تا ساختمون خرابه توش بود متوقف شديم. چند تا سگ ولگرد  يه ساعت بعد از شهر خارج شديم. کنار يه زمتر

 خاکي با علف هاي هرز مي پلکيدند و پوزه شون رو توي کيسه نايلون هاي 
ن خالي مي کردند و دنبال غذا مي توي زمتر

 .گشتند. تا چشم کار مي کرد علف هرز و آشغال ديده مي شد

ه... نمي دونم چرا يه دفعه  ن پياده شدم. مجيد پشت رسم متوقف شد. دستش رو دراز کرد تا سوئيچ رو بگتر از ماشتر

 .قاطي کردم

 :دستش رو گرفتم و پشتش پيچوندم. در گوشش داد زدم

ي بود   ؟منظورت ج  ي
ي منو خراب کتن

 که اين کارو کردي؟ مي خواستر

ي کرد و گفت
 :سعي کرد خودش رو آزاد کنه. دستش رو محکم تر پيچوندم. آخ آجن

؟ ول کن بابا ي
؟ چرا رم مي کتن ي

 !چته عوصن

ن پياده شد و به سمتمون دويد. بارمان گفت ي شاپ مراقبمون بود از ماشتر
ن
ي که توي کاف  :دختر

 چه خت  شده؟

ن خورد. به سمتم برگشت و داد زدمجيد رو به سم ن هل دادم. محکم به ماشتر  :ت ماشتر

ه به هيچ جا نمي رسيدي! بده که باعث شدم دست بندازي  چته ديوونه؟ خوب کردم! حقته! من نبودم با اين دختر

ه؟  دور کمر دختر

 :احساس کردم از رسم داره دود بلند مي شه. مثل خودش داد زدم

ي اين طوري جلب توجه کردي؟مگه مثل تو عقده ايم؟ ...  ي که نگران مامور توي پارک بودي براي ج   تويي

ي تر شدم
 :پوزخند زد. عصباين

؟ ي
ي منو خراب کتن

 مي خواستر
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 :مجيد با نيش و کنايه گفت

ي همون بار اول مي شدي... اين طور که بوش مي ياد ريختت پيش هم جنسات هم 
تو اگه قرار بود خراب بسر

 .طرفدارهاي خاص داره

لم رو از دست احس ن موقع ون سياه رس رسيد. قبل از اين که کنتر ون مي زنه. در همتر اس کردم از صورتم داره حرارت بتر

 .بدم و بزنم مجيد و ناکار کنم به سمت ون رفتم

ي اختيار دستام و مشت کردم. بارمان توي گوشم گفت  :توي ون که نشستم متوجه شدم ي 

ي بشنوي؟چرا دهن به دهن يه مشت الت و الوات  ن ن چتر  مي ذاري که همچتر

 :با عصبانيت گفتم

 !من با تو حرف دارم! صت  کن! بهت مي گم

دستگاه پخش رو از توي گوشم در اوردم و يه گوشه انداختم. شالم و با خشونت از گردنم باز کردم و روي صندلي 

آدم هاي الت و الوات نذارم... اين انداختم. رسمو توي دستم گرفتم... ياد گرفته بودم به قول بارمان دهن به دهن 

دفعه که قاطي کرده بودم جوابش رو گرفته بودم... احساس مي کردم تا گردنم قرمز شده... اي تف به ذات اين صورت 

 ...من... اين شانس گند من... اين نحسي من

ي مي کردم و به جاي اين که ياد ب
 
ام بذارم و شخصيت شايد اگه به جاي يه ويالي باالشهر يه جاي ديگه زندگ م احتر گتر

ي حفظ کنم اين طور عروسک خيمه شب بازي اين آدم ها نمي شدم... يا شايد بايد مثل 
خودم رو توي هر حالتر

ن يه مشت گرگ چطور  هميشه ساکت مي موندم... مثل هميشه خاموش مي موندم... آدمي که هميشه بره بوده بايد بتر

ي که بارمان نبود ک ... رفتار کنه؟ وقت هايي ي
ون مي کشيدم؟ ... راستر ه ازم دفاع کنه بايد چطور گليم خودمو از آب بتر

ي بخار نبود که بذاره  ت و ي  ي غتر ي بود اين قدرم ي  بارمان چرا ساکت موند و گذاشت مجيد اين کار و بکنه؟ بارمان هرج 

... بارمان يه کم عوض ي
ن کاري بکنه... راستر  همچتر

 نشده بود؟ مجيد براي مشکالت شخصيش با يه دختر

****** 

به کاغذ ديواري کرم اتاق نگاه کردم... شومينه اي که اين بار خاموش بود ولي نور خورشيد از پنجره اي که پرده هاي 

ي باالي شومينه در نور خورشيد مي  حرير کرمش کنار زده شده بود همه جا رو روشن مي کرد... مجسمه هاي طاليي

ي از اون درخشيد... صندلي شاهانه رس جاش بود  ن بود... فقط خت  ... پوست اون حيوون بدبخت هم هنوز روي زمتر

ت مشکي به ديوار تکيه داده بود و سيگار مي کشيد. با  مرد مغرور کت شلواري نبود. به جاي اون برادر من با لباس است 

 :لبخندي به لباس خودش و من اشاره کرد و گفت

 .ست کرديم

 :د. پاکت سيگارش رو جلوم گرفت و گفتبا جديت نگاهش کردم. به سمتم اوم

؟ ي
 مي کسر

ن انداختم. با تحکم گفتم  :با عصبانيت پاکت رو از دستش گرفتم و روي متر

 !نه
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 :با تعجب به صورت عصبانيم نگاه کرد و گفت

ي پا به پاي هم کشيديم... حواسم نيست... هي يادم مي ره
 
 .آخه از هيفده سالک

ي که اجازه ندادم خاطرات سيگار کشيدن ه کمون به مغزم هجوم بياره... همون شب هايي اي قايمکي توي اتاق مشتر

ن احمق ها سعي مي کرديم دودش رو به  پنجره رو باز مي ذاشتيم و روي تخت دراز مي کشيدم... سيگار مي کشيديم و عتر

ي که بعدش بساط خالي کردن عطر و ادکلن توي اتاق  ون بديم... همون شب هايي داشتيم... و شکل قلب و حلقه بتر

ها به مغزش هجوم بياره؟ ن  جالب اين که هميشه هم لو مي رفتيم... گي بود که نمي خواست بذاره اين چتر

 :گفتم

 مجيد االن زير دست تو حساب مي شه ديگه... آره؟

ي چند ثانيه اي گفت
 :بارمان بعد از مکت 

 آره... چطور؟

 :رس تکون دادم و گفتم

 تنبيه بشه؟دقيقا قراره چطور به خاطر کارش 

 :بارمان يه قدم جلو اومد و گفت

 ...رادمان گوش کن

ي گفتم  :حدس مي زدم... نمي دونم چرا... ولي ته دلم مي دونستم اين جواب رو مي شنوم. با ناشکيبايي

 تنبيه نمي شه... نه؟

 :بارمان گفت

ن هم آتوسا يه توجه ويژه بهت من کارشو تاييد نمي کنم... ولي کارش بدم نبود... اين موضوع باعث مي شه هم پژما

 .بکنند

 :با ناباوري به بارمان نگاه کردم و گفتم

؟ ي ي رس پاي اين دختر بياد و ديگه نتونه راه بره ج  ... اگه باليي ي
 باورم نمي شه داري اين حرف رو مي زين

 :بارمان دستش رو توي هوا تکون داد و گفت

ي باباي اين دختر تا حاال چند تا دختر رو 
 ناکار کرده؟ تو مي دوين

 :صدام و باال بردم و گفتم

؟ ي  خودش ج 

 :بارمانم صداش رو بلند کرد و گفت



 

 
325 

ي بهت  ي اين طوري دووم بياري... ديدي مجيد امروز ج 
ن يه گله خالفکار نمي توين ها رو بذار کنار... بتر ن رادمان اين چتر

ي که ب ي اومدن دنبال اين کار... آدم هايي
ي در حد گفت؟ اين آدما از زور فقر و بدبختر

ي که داشتر
ه تو و موقعيت و ثروير

ي پيدا کنند
ي براي عقده فشاين

 ...مرگ حسودي مي کنند. منتظرن که فرصتر

 :با عصبانيت گفتم

 آخه اونا از کجا مي دونند؟

 :بارمان با دست به هيکلم اشاره کرد و گفت

ن عقده ا ن جنتملن بودنت مي شه برات دردرس... همتر ن کارهات... نجابت رستا پات داد مي زنه... همتر ي نبودنت... همتر

 ...هاي اضافيت... حرف زدن هاي مودبانه ت

 :داد زدم

ي بشم مثل تو؟ يادم بره که از کجا اومدم و گي بودم؟ خودمو گم کنم که دووم بيارم؟ اين قدر پست بشم که يه 
يعتن

م؟  رو زير بگتر
 دختر

 :يه دفعه ابروهاي بارمان باال رفت. چشماش گشاد شد و گفت

ه ست؟ آره  ...همه ي اينها به خاطر دختر

ي بدم سيگارش رو يه گوشه پرت کرد. تا اومدم بجنبم يقه م رو چسبيد و گفت  :قبل از اين که جواي 

... حاليت شد؟ ن نت   برادريمون و از بتر
 با من درگتر نشو... به خاطر يه دختر

 هيچ وقت به خاطر يه دختر

 :دستش رو چسبيدم و گفتم

؟چته؟ چرا قاطي  ي
  مي کتن

 :بارمان با صداي بلند گفت

 هر خري 
ر
 بياد و دو روزه قاپ داداشم و بزنه... حاال اون دخت

ر
ي يه دخت

ن
خوش ندارم بعد اين همه سال برادري مثال زدي

 !که مي خواد باشه

 :دستش و از يقه م باز کردم و گفتم

ه نيست... فقط حرفات زور داره  .به خاطر دختر

 :شم غره اي بهم رفت و گفتيه کم آروم تر شد... چ

ي کار مي کنم... با اين آدم ها دهن به دهن نشو... بذار من با سياست خودم  برادر ساده ي من... من مي دونم دارم ج 

 خيلي زود تموم مي شه... خيلي زود
ن  ...باهاشون رفتار کنم... همه چتر

ن بود رو برداشت... گفت  :پشتش رو بهم کرد. پوشه اي که روي متر

 ...شايد اون طوري که مد نظرمونه تموم نشه فقط
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ي نوشت...  ن ن بود رو برداشت و چتر پوشه رو دستم داد. يه دستمال کاغذي از جيبش در اورد. خودکاري که روي متر

 :نگاهم به پوشه بود. پرسيدم

ي هست؟ ماموريت جديد؟  ج 

 :بارمان همون طور که داشت مي نوشت گفت

يف اور   ...دن ايرانتينا خانوم يه کم زود تشر

احساس کردم خون توي رگ هام يخ زد... نمي دونم توهم زدم که حس کردم قلبم تتر مي کشه يا واقعا قلبم تحمل 

 ...شنيدن اين خت  رو نداشت

 :بارمان آهي کشيد و گفت

ي که معنيش چيه؟
 مي دوين

ي توش موج مي زد نگاه ک
 
ن به اون چشم هاي آبيش که برخالف پوست سياه زيرچشمش زندگ ردم... يه لحظه همه چتر

ي مي گفت؟  رو فراموش کردم... تينا... تابستون... تينا قرار بود تتر بياد... اين ج 

 :با ناباوري گفتم

 !نه

بارمان رسش رو به نشونه ي تاسف تکون داد... دستمال رو توي مشتم گذاشت... دستم رو فشار داد... فشاري که يه 

 ...سالگيم انداخت... ياد گوشه ي حياطمون... ياد قولي که بهم دادبار ديگه منو ياد خاطرات پنج شيش 

ن گذشت و براي هميشه خودش رو به  ي عادي داشته باشم از همه چتر
 
ي انداخت که براي اين که من يه زندگ

منو ياد زماين

 ...اين آدم ها فروخت... به قيمت نفس هاي آزادانه ي من

ي بودم...  ي که بيست و شيش سال نگران تر و با محبت ترين نگاه هاي و من هنوز محو اون چشم هاي آي  چشم هايي

 ...زندگيم رو نثارم کرده بودند

فشار دستش رو بيشتر کرد... چرا رسش داد زدم؟... چرا اون حرف ها رو زدم؟... چطور فکر کردم با آزار دادن نيمه ي 

 ديگه م آروم مي شم؟

ن انداخت... مشتمو باز ک  ...ردم و به دستمال نگاه کردمبارمان رسش رو پايتر

ي مشابه لحن پدري که براي بچه ش کم گذاشته باشه... گفت
... با لحتن ي

 
مندگ  :خيلي آهسته... يه کم با رسر

 ...بايد از هم جدا شيم

======== 

 

============= 
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 :رويا نگاهي به صورت اخم آلودم کرد و گفت

 چته؟

 :و گفتمترالن هم به صورتم دقيق شد. رسي تکون دادم 

ي   ...هيج 

 :رويا گتر داده بود

ي نيست  ...معنيش هيج 

 :شونه باال انداختم و گفتم

ن قرو قاطي شده  .فقط... يه مقدار همه چتر

 :ترالن پرسيد

؟ ي  مثال ج 

ون دادم و گفتم  :نفسمو با صدا بتر

 ...تينا از مدرسه اخراج شده... اومدن ايران... يه کم کارها جلو افتاده

 :ت و گفترويا چشم هاشو بس

 !واي نه

 :رسي به نشونه ي تاسف تکون دادم. ترالن که گيج شده بود گفت

ي مي کنه؟
ر
 خب چه فرف

ي نشون بدم گفتم
 :به صفحه ي مانيتور رويا زل زدم... چشمم به ياهو مسنجر بود. تينا آن شد. بدون اين که واکنسر

 .فردا مي يان دنبالم... بايد از اينجا برم

 :برداشت و گفت رويا يه گام به سمتم

 کجا؟

ي گرفته گفتم  :نگاهم هنوز به مانيتور بود. با صدايي

... منتقلم مي کنند پيش خود رئيس
ن  ...هيچ کس ديگه اي نبايد در جريان جزئيات ماموريتم باشه... براي همتر

 :ترالن و رويا خشک شدند... ادامه دادم

 ...هرکاري که الزمه انجام بديد بدون من انجام بديد

 :ن گفتترال

 ...اما
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 :رويا گفت

 ريسکي کنه؟
ن ي رئيس بايد همچتر ي مي برنت اونجا؟ براي ج 

 مطمئتن

 :شونه باال انداختم و گفتم

 ...شايد هم ريسک نمي کنه

 :رويا اخم کرد و گفت

 منظورت چيه؟

ي زدم و گفتم
 :لبخند تلجن

ي بهم داره؟ اگه موفق بشن و نقشه شون اجرا بشه به احتمال ز  ياد اين کار رو براي هميشه کنار مي بعدش چه احتياج 

ي ندارن  ...ذارن... ديگه به منم احتياج 

ي تکون داد و گفت
 :رويا رسش رو به نشونه ي نفن

ي نيست
 ...به نظر من منطفر

 :شونه باال انداختم و گفتم

د  منو مي کنند... هيچ واسطه ي ديگه اي هم از جزئيات خت 
ين کاره... بعدش رسر ار نمي شه به نظر من هست... بهتر

ل مي کنه و بعد تنها شاهد ماجرا 
ن رو کنتر که احتمال خيانت و خرابکاري واسطه ها پيش بياد... خود رئيس همه چتر

ي من رو حذف مي کنه
 ...يعتن

 :ترالن گفت

ي کار کنيم؟  حاال بايد ج 

ي ام نداده بودم. گفتم  :تينا مرتب داشت استاتوس عوض مي کرد. هنوز بهش ي 

 .بود انجام بديد و ادامه بديد شما کاري که قرار 

 :ترالن گفت

؟ ي  ولي تو ج 

 :پوزخندي زدم و گفتم

 !شايد بعد بيست شيش سال نحسي و بدشانسي يه بار شانس بيارم... گي مي دونه؟

ي ام داد. دستم رو باال بردم و به ترالن گفتم  موقع تينا ي 
ن  :در همتر

 !بسه... باشه براي بعد

د. يه دقيقه صت  کردم... به عکس تينا نگاه کردم... موهاي مشکي رنگش تا روي شونه هم رويا و هم ترالن ساکت شدن

ي از موهاش  ي رنگ کنه داشت... توي اون عکس هم قسمت هايي ش بود. عالقه ي خاصي به اين که موهاش رو با است 
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ي کرده بود. چشم هاي تيله اي داشت... در کل قيافه ش نسبت به سنش بد نبود... از  ي بود رو آي  هايي
اون دسته دختر

... به قيافه ش مي خورد حداقل شونزده هيفده ساله ش باشه... هرچند که  ي
ي سن واقعيشون رو باور کتن

که نمي تونستر

 ...رفتارش کامال متناسب با سنش بود

ي ام ندي يه وقت  !!!تينا: ي 

ي يه دقيقه اي جواب دادم
 :بعد از مکت 

 ...ماهان: نفهميدم گي آن شدي

 است کجا بود؟؟؟؟تينا: حو 

 

 ماهان: يه جاي خوب ) آيکون نيشخند (

 !!!!تينا: آهان! پس من نبودم خوش مي گذشت؟

 ماهان: آره جات خالي 

 :رويا که به مانيتور زل زده بود گفت

؟ خب يه وقت ناراحت نشه ي مي نويسي  !حواست هست ج 

 :پوزخندي زدم و گفتم

ي که خيلي به خودش مي نازه و از پش 
 غروره... مي براي دختر

ن ي که جذابه همتر ن ي خوشش نمي ياد تنها چتر
هاي ايراين

 ذاري کارمو بکنم؟

 ...تينا: چطو متوري؟ حالت خوب به نظر نمي رسه

 ...ماهان: نه خوب نيستم

؟ ي
ي گرفتر ؟ آنفوالنزاي شتر ي

 تينا: چرا؟ مريضن

 ماهان: آره چه زود فهميدي ) آيکون چشمک (

 زبون درازي(تينا: ما اينيم ديگه... ) آيکون 

؟ ي
ها رفت و آمد مي کتن  تينا: مگه با شتر

 ماهان: نه چطور؟

ي 
ها گرفته باسر  .تينا: گفتم شايد مستقيما از شتر

 ماهان: نه! غتر مستيقم از تو گرفتم

 تينا: ) آيکون خنده (

 :ترالن خنديد و گفت
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نت و چت و اينا مد شده بود... راهنم ي افتادم که تازه اينتر
ي بودمآخ ياد اون دوراين  ...ايي

 :لبخندي زدم و گفتم

 ...با اون مودم هاي قديمي که صداش تا رس کوچه مي پيچيد

 :ترالن با خنده گفت

ي زل مي زديم به  نت هاي ده ساعته... هر جمعه با خواهرم و برادرم سه تايي س اومدن قبض تلفن و کارت اينتر استر

ر ياد اين مسخره بازي ها مي افتاديم... صداي مودم صفحه ي مانيتور و ملت و اسکل کرديم.... هميشه هم رس ظه

 ...مامانمو از خواب بيدار مي کرد... يادش به ختر 

 :خنديدم و گفتم

 ...نصفه شبها منو بارمان روي کيس کامپيوتر پتو مي انداختيم که صداش کم شه

 :رويا هم خنديد. ترالن ازش پرسيد

 تو خاطره ي خاصي نداري؟

 :گفتم

 ...چه مثبت بودهنه بابا! اين ب

ش رو برداشت و آهسته توي بازوم زد... تازه داشتيم رفيق مي شديم... درست همون موقعي که  ن رويا پوشه ي روي متر

 ...من بايد مي رفتم... شايد براي هميشه

ن من چه قدر مرض دارم که تا اونجا هم رسايت کرده  !!!تينا: ببتر

 تينا: مي خواي بيام ازت پرستاري کنم؟

 !!: پرستاريه از راه دور؟؟ماهان

 تينا: خيلي هم دور نيست

ي نيست که 24ماهان: آره... خيلي هم دور نيست... با هواپيما  ن  !ساعت راهه. چتر

؟ ) آيکون چشمک ( 24تينا: اگه فاصله مون يه کم کمتر از  ي  ساعت باشه ج 

يه؟ ... خت  ي
 ماهان: چطور؟ مشکوک مي زين

 ...تينا: اومدم ايران

ي 
ي  ماهان: شوجن

 !مي کتن

 ...تينا: نه... اومدم ايران

ي به اسم امتحان و اينا توي اون کشور وجود نداره؟ ) آيکون خنده ( ن  ماهان: چتر

 تينا: چرا... ولي من ديگه اونجا مدرسه نمي رم
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 ماهان: چرا ؟ ) آيکون تعجب (

 تينا: ولش کن

 ماهان: اوگي 

 ماهان: گي ببينمت؟

 .تينا: نمي دونم

 :تمپوزخندي زدم و گف

 .ديدي؟ تا يه کم باهاش گفتم و خنديدم پررو شد

ن بيام  .ديگه حساب کار دستم اومد... فهميدم کال از موضع غرور در برابر تينا نبايد پايتر

... من دارم مي رم  ماهان: اوگي

 تينا: چه زود

 تينا: چون گفتم نمي دونم داري مي ري؟

ي   ماهان: هرج 

 ماهان: تا بعد

 ماهان: باي

 ... بايتينا: اوگي 

ي به مانيتور 
 
ش رو مرتب کرد. روي صندلي نشست و با خستک ن کامپيوتر رو تحويل رويا دادم. رويا ورقه هاي روي متر

ک  ي اين حس مشتر ي که به شدت باهاشون مخالفه... يه جورايي ي مي کشه... انجام دادن کارهايي نگاه کرد... مي فهميدم ج 

ک   ما چهار نفر بود... خيلي حس هاي مشتر
ن ... من بايد توي بتر ديگه هم کم کم داشت بينمون به وجود مي اومد... ولي

ي رو ول مي کردم و مي رفتم...اي کاش حرف مي زدم... اي کاش با يکي درد و دل مي کردم... اگه مي  نيمه ي راه همه ج 

... عادت نداش تم از دردهام بگم... خواستم مي تونستم با ترالن صحبت کنم... ثابت کرده بود شنونده ي خوبيه... ولي

 ...مثل هميشه ساکت موندم

 :رويا گفت

 ...رادمان... اگه تو بري پيش رئيس

 :کامل به طرفم چرخيد و گفت

 چه جوري مي خواي در بري؟

 :خواستم بدون اهميت به حرفش از اتاق خارج بشم که گفت

 !جدي مي گم
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 :از لحنش هم مشخص بود که کامال جديه... آهي کشيدم و گفتم

 .يا... ولش کن... شما سه تا راه خودتون رو بريد... منم راه خودم رو مي رمرو 

 :رويا پوزخندي زد و گفت

ي ها اجازه نمي داد که 
ن راحتر ... درسته؟ بارمانم مي دونه... مگه نه به همتر ي

 
ي هست که نمي خواي به ما بک ن يه چتر

نت  .بت 

 :ن حرف نشون مي دم که مي خوام بپيچونمش. با اين حال گفتمرو به ترالن کردم. مي دونستم به طرز ضايعي دارم با اي

 .برو رس دانيال و کاوه رو گرم کن

ون   مي کوبيد از اتاق بتر
ن ن بچه ها پاش رو به زمتر ي گفت. با دلخوري نگاهش رو ازم گرفت. همون طور که عتر ترالن نج 

ن رو برداشتم... خودکا ي نوشتم. رويا اخم کرد و رفت. رو به رويا کردم. يکي از ورق هاي روي متر ن ري برداشتم و چتر

 :گفت

 چرا اين طوري؟

 :شونه باال انداختم و گفتم

ط عقله... مگه نه؟  احتياط رسر

 :رويا به نوشته م نگاهي کرد. اخم هاش بيشتر توي هم فرو رفت... گفتم

ن ديگه اي به ذهنم نمي رسه  ...چتر

ي نمي شد... رويا کاغذ رو برداشت و با اضطراب به دست رويا نگاه کردم... تا کجا مي تون
ست پنهون کاري کنه؟ اگه راصن

 ...جوابم رو داد... انگار از نوشته ي روي ورق دريچه اي از اميد به قلبم باز شد

****** 

 

========== 

 

ت جذب ي رسر
ي که توي هم رفته بود به سمتم اومد. شلوار آديداس سه خط با يه ير  در باز شد... بارمان با اخم هايي

ي مقايسه -سفيد مشکي پوشيده بود. خنده م گرفت... جذبه ي رئيس فعلي رو با جذبه ي رئيس کت شلواري قلت 

ي جاي بارمان و دانيال رو عوض کرد به سالمت عقلش شک کردم  ...کردم... همون لحظه اي که محت 

ي ابروش معلوم نمي شد. کوله پشتيش ر 
 
و يه گوشه انداخت. با رس اخم هاي بارمان اون قدر توي هم بود که شکستک

ون ويال منتظر باشه. رو بهم کرد و گفت  :به خشو اشاره کرد که بتر

ي مي ياد دنبالت و مي برتت  ...آماده اي؟ محت 
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ي  ن بود که سخت ي  ... فقط يه چتر ن
ي براي برگشتر ي براي بردن داشتم... نه آرزويي

ن نگاهي به دور و بر ويال کردم. نه چتر

ي تابم مي کرد... کسي که  جلوم وايستاده بود... کسي که سياهي هاي زيرچشماش از هميشه سياه تر بود... با اون موهايي

ي روي دستش  ...که دو طرفش رو تراشيده بود... و اون خالکوي 

 :گفتم

ي وقت ها فقط بايد بريد و رفت... اون لحظه ي آخر 
... بعضن ي

ي رفتر
 
ي بک ن حاال مي فهمم چرا بدون اين که به کسي چتر

ي يه دفعه مي ذاري که بخوا
ي سخت ترين لحظه ست... وقتر

ي و آخرين تصاوير رو توي ذهنت ثبت و ضبط کتن
ي وايستر

ي آسون تر مي شه  ...و مي ري همه ج 

ي زد و گفت  :بارمان لبخند کج 

ي يه نفر اونجا مونده 
ن آسون نمي شه... خصوصا اگه بدوين ي باشه که ولش کردي هيچ وقت رفتر ي دلت پيش اونجايي

وقتر

 ...زت پر از خاطراتيه که ازش داريکه مغ

 :يه قدم به سمتش برداشتم و گفتم

ي پيش چشم من احتمال 
ن سمت مي ره... مي دوين ن داره به همتر ... همه چتر من تو کتم نمي ره که ديگه تو رو نبينم... ولي

ن کمتر از ده درصده  ...برگشتر

ي دستش رو توي هوا تکون داد و گفت
ر
 :با بداخالف

ها رسم نمي شهاه! خفه شو! ..  ن  .... من اين چتر

ي خوب بود... رس 
ر
ي مي شد... اشک و آه توي کارش نبود. در عوض ميونش با بداخالف ي ناراحت بود عصت 

هميشه وقتر

 :تکون دادم و گفتم

ي رست نمي شه ي رست مي شه و ج  ي وقت ها دنيا کاري نداره تو ج 
 .بعضن

 :پوزخندي زد و گفت

ي واي مي ايستم و اين ها رو به دنيا حالي مي کنم من با پررويي
ن  .چتر

ي دستش رو جلو اورد... دست همديگه رو محکم فشار داديم... دوست 
ي طوالين

دستمو جلو بردم. اونم بعد از مکت 

... اين طور نبود که دلم نخواد... فقط دوست نداشتم هيچ کاري انجام بدم که رفتنم شبيه  ي
نداشتم بغلش کنم... يعتن

ي ابدي بش
 ...ه... دست همديگه رو محکم فشار داديمبه يه خداحافطن

 :گفتم

؟ ي
ن آدم درست کرده باسر ي برگردم احتمالش هست که موهاتو عتر

 وقتر

ن تکون داد و گفت ي طرفتر  :رسش و ي 

 ...آره... اگه يه مدل خفن تر به ذهنم رسيد

 :به چشماش نگاه کردم و گفتم

؟... اعتيادت ي  ...سياهي زير چشمات ج 
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ن انداخت و گ  :فترسشو پايتر

 ...مگه اين که ديدارمون بيفته به ده بيست سال ديگه

 :فشاري به دستش دادم. رسش رو بلند کرد. گفتم

... براي آرمان... رويا... من  ...براي هرکاري مردي... براي هرکسي

 :نگاهي معنادار بهش کردم و گفتم

 ...ترالن

ي فکر کرده بود؟ اين که ن ي مي ده؟با ناباوري نگاهم کرد... پيش خودش ج 
 مي فهمم نگاهاش به ترالن چه معتن

 :ادامه دادم

ي از اين جا رفتيم دوست داري مامان 
ي به خودت مي رسه مردونگيت ته مي کشه... به اين فکر کن وقتر

ولي هميشه وقتر

 ...چطوري ببينتت

ي رس مامان اومده  ...و خودم به اين فکر کردم که هنوز بهش نگفتم چه باليي

 :کرد... منم... دستمونو از هم جدا کرديم... حرف آخرمو زدمبارمان دستش رو شل  

ي که تحملشون فراتر از حد توان آدمه رو فقط کنار عقل و شعور مي شه کمرنگ کرد. اين دردها با مواد و  هايي
ن اون چتر

 ...اين در و اون در زدن فراموش نمي شن

ي  ي نگاهي به پله ها کردم. به رويا گفته بودم که ترجيح مي دم ي 
رس و صدا برم... گفته بودم که دوست ندارم خداحافطن

ي نگاهم مي کنند... براشون دست تکون دادم  ...کنم... با اين حال ديدم که کنار ترالن وايستاده و دوتايي

ن  جلوي در ويال يه ون مشکي پارک بود. خشو و دوست از خودش گنده تر دو طرف ون وايستاده بودند. رسم رو پايتر

ها رو موقتا فراموش کنم... به انداختم و  ن سوار شدم... ون که به راه افتاد چشمامو بستم و سعي کردم خيلي چتر

خصوص برنامه ي فرار بارمان، ترالن و رويا رو... حاال من برنامه ي خودم رو داشتم... برنامه اي که فکر کردن بهش 

ش به  ن س نمي داد... چون به طرز نااميدکننده اي همه چتر ي داشت و من هم... آخر آدم بهم استر
 
شانس و اقبال بستک

نحس و بدشانس بودم... برنامه اي که هيچ اميدي بهش نداشتم... ولي مي دونستم نهايتا به قيمت جون خودمم که 

ي و قرمز توي ذهنم براي هميشه به سياهي تبديل  شده انجامش مي دم... اين تنها فکري بود که نمي ذاشت رگه هاي آي 

 ...بشه

 

****** 

چشمامو باز کردم... استفاده کردن از ماده ي بيهوش کننده براي اين که متوجه نشم چه قدر طول مي کشه که به 

 ...مقصد برسيم آخر نامردي بود

ي به شقيقه هام کشيدم... سينوس هام درد مي کرد... صاف نشستم... رسم گيج رفت. چشمامو بستم و بهم 
دستر

 ...رو در حالت نشسته حفظ کنم فشار دادم. سعي کردم تعادلم
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کم کم چشمامو باز کردم. يه اتاق خالي با در و ديوار سفيد با يه المپ کم مرصف آويزون از سقف پيش روم بود. روي 

ي با مالفه ي سفيد مچاله شده بودم. پامو روي رساميک يخ اتاق گذاشتم... اينجا کجا بود که گرماي  يه تخت چوي 

 ود؟ارديبهشت بهش نرسيده ب

ون رفتم. به يه راهروي تنگ و تاريک رسيدم که کفش يه فرش کوچيک پهن بود... از راهرو گذشتم و به يه  از اتاق بتر

ي که از اون آويزون بود به سبک قديم گچکاري شده 
 
سالن بزرگ رسيدم... سقف سالن شيب دار بود و دور لوستر بزرگ

ي توي سالن نبود. يه دست مبل ته بود. کف سالن با سنگ سفيدي با رگه هاي رسمه اي 
پوشيده شده بود. هيچ فرسر

سالن چيده شده بود که روش روکش سفيدي مثل کله قند کشيده بودند. فقط پايه هاي قهوه اي مبل ها معلوم 

ي روي 
ن کامپيوتر قديمي با سه کيس و سه مانيتور بود. مردي با رس کچل و عينک ته استکاين بود... کنار ديوار يه متر

ي به صندلي مي داد و روي سنگ رس مي خورد و به مانيتورهاي صن
دلي چرخدار نشسته بود. هرچند ثانيه يه بار تکوين

 .ديگه رس مي زد

دو پنجره ي بزرگ که هم قد ديوارهاي بلند بودند طرف چپ سالن رو مي پوشوندند. پرده هاي بلند و ساده ي سفيد 

وي پنجره ي ديگه مردي با قد متوسط ايستاده بود که دستاشو پشت رنگ يکي از پنجره ها کشيده شده بود ولي جل

 :رسش تو هم گره کرده بود. توي دلم گفتم

ي جدي جدي رئيس اينه؟
 يعتن

ه ش نمي تونست کامال  ي داشت. کت شلوار رسمه اي تتر جلوتر رفتم. موهاي جلوي رسش ريخته بود. سيبيل مرتت 

 ...شکم برجسته ش رو بپوشونه

ي که با ديدن صورتش به ذهنم رسيد اين بودمتوجه حضورم 
 :شد. کامل به سمتم چرخيد... تنها صفتر

ن   !غمگتر

ي  ي همسن خودش بود... قد متوسط... موهايي
ي داشت. شبيه اکت  مردهاي ايراين ي عقاي 

ه ش نمدار بود. بيتن چشم هاي تتر

 ...که جلوش خالي شده... شکم برجسته

ي زد و گفت
 
 :لبخند کمرنک

 ...االخره از نزديک ديدمترادمان... پس ب

ن و لحن محزونش نمي اومد که همون رئيسي باشه که عامل اصلي مرگ برادرم  به چشم هاي نم دار، صورت غمگتر

ي که قرار بود اتفاق بيفته ن ي که اتفاق افتاده بود... و هرچتر ن ي هرچتر
 ...بود... عامل گرفتار شدن من... باعث و باين

 :ورتم کرد... گفتبهم نزديک شد. نگاهي دقيق به ص

ي 
ي بود که آدم رو ياد يه گربه ي وحسر ن ... توي نگاه بارمان يه چتر ي

ي که فکر مي کردم شبيه بارماين
ن  از اون چتر

خيلي کمتر

... و قشنگ تر  ...مي انداخت... تو مظلوم تر به نظر مي رسي

 :لبخندش پررنگ تر شد. دستش رو جلو اورد و گفت

 ...من عباسيانم

 :ش نگاه کردم و گفتمبا نفرت به صورت
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 رئيس باند؟

 :چشماشو روي هم گذاشت و گفت

ي 
 ...ترجيح مي دم عباسيان صدام کتن

ي که خوب مي دونند  مشخص بود از اون مردهاست که خيلي راحت با آدم دوست و صميمي مي شن... از اون مردهايي

ي که پشتش بود نمي چطور با حرفاشون آدم رو تحت تاثتر قرار بدن. با اين حال اين صميميت با س ياست تابلويي

 ...تونست به دلم بشينه... براي دوست شدن با من خيلي دير اقدام کرده بود

ي نگفتم... نمي  ن سعي کردم مثل خودش باشم... سعي کردم يه کم احمق و زود باور به نظر برسم... دست دادم... چتر

 .خواستم زياده روي کنم

ن دعوت کردعباسيان با اشاره ي دست به مبل ها ا  .شاره کرد و منو به نشستر

فضاي خونه داد مي زد که اين جا يه پناهگاه موقتيه. با کنجکاوي نگاهي به مانيتورها کردم... نشانگر موس توي يکي از 

مانيتورها ثابت بود... نشانگر موس تو مانيتورهاي ديگه بدون دخالت مرد کچل تکون مي خورد... پس دو تاش براي 

 .يتورهاي اعضاي باند بود و يکيش براي کارهاي خودشون بودچک کردم مان

 :عباسيان گفت

... ماجراي شما دو تا برادر نبايد اين طوري پيش مي رفت ي
 ...مي دوين

ي که رس ما اومده ناراحته. عباسيان نگاهش رو از  آهي کشيد... هر گي نمي دونست فکر مي کرد چه قدر از بابت بالهايي

 :وردست ها داد و گفتپنجره ي پشت رسم به د

ي با يه درآمد 
اگه اين قدر زود بابت يه ماموريت وحشت زده نمي شدي هيچ کدوم از اين اتفاقات نمي افتاد... مي تونستر

ي 
ي کتن

 
ي زندگ

 .خوب کنار يه خانواده ي سالم تا آخر عمرت با خوشبختر

ي خودمو 
 
ل کنم و بهش نگم که ياد نگرفتم زندگ  ...با بدبخت کردن ديگرون آباد کنم خيلي سخت تونستم خودمو کنتر

 :عباسيان ادامه داد

ي 
ن رو درست کتن ي همه چتر

... هنوز دير نشده... مي توين  ...ولي

 :خم شد. نگاه غمگينش رو به چشم هام داد و گفت

... نه خالف کار.  ... ديگه نه قاتلي ... خودم کمکت مي کنم... با هويت جعلي ي
ي براي هميشه از ايران خارج سر

.. مي توين

ي تشکيل بدي... و شايد 
 
... خونه زندگ ي

ي بري دانشگاه... دوست پيدا کتن
... همه ي سابقت پاک مي شه. مي توين ي هيج 

ي بياري پيش خودت
 ...بعد چند سال بارمان رو هم بتوين

ي زد و گفت
 :لبخند محزوين

ي 
 .و مادرت رو توي يکي از بيمارستان هاي خوب خارج درمان کتن

 :تو دلم گفتم

 چطور زنده کنم؟ و آرمان رو 
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 :رسمو بلند کردم و گفتم

 !و حتما همه ش مربوط به تيناست

 :رسشو به نشونه ي مثبت تکون داد و گفت

ن کن... بعد فرداي اون روز  ون برو... توجه ش رو جلب کن... اونو از خودت مطمت  درسته... تو فقط يه شب با تينا بتر

! مثل خي ن لي از ماموريت هاي ديگه ت... ساده ست... مگه نه؟ تازه آخرش بيارش به آدرسي که بهت مي ديم... همتر

 !هم تينا زنده و سالم مي مونه

ي داري بهم کرد... حتما ياد قضيه ي بازپرس راشدي افتاده بود. لبخندي زدم... با تعجب گفت
 :نگاه معتن

ي نداري؟
ن
 هيچ حرف

 :حاال داشتم پوزخند مي زدم. گفتم

ي مي تونم داشته باشم؟ 
ن
ي براي مخالفت دارم؟چه حرف

 حفر

 :از جاش بلند شد. با دست روي شونه م زد و گفت

ن باش ين کار ممکن رو کردي. مطمت   ...بعد يه مدت مي فهمي بهتر

 ...نمي تونستم ماموريت رو رد کنم... اين کار به قيمت جونم تموم مي شد

ي از خارج کشور  نبود... صد در صد نمي ذاشتند زنده  نمي تونستم درست انجامش بدم... بعد از اين ماموريت خت 

 ...بمونم... راست يا دروغ من چهره ي اصلي رئيس رو ديده بودم... پس حتما منو مي کشتند

ي کنم... يه بار ديگه ماموريت رو خراب کنم
 ...فقط يه راه داشتم... اين که يه بار ديگه رسکسر

س به جو  ين انتخاب بود... استر  ...نم افتاد... قضيه اين بود که اين تنها راه چاره بودقضيه اين نبود که اين بهتر

****** 

================ 

 

 :عباسيان با رس بهم اشاره کرد و گفت

 .زود بيا که تينا آن الين شده

دستامو از جيبم در اوردم. آهسته پشت کامپيوتر نشستم. نيم نگاهي به مانيتور کناريم انداختم... معلوم نبود مانيتور 

ن طور که داشت چاي و بيسکوئيت مي خورد به مانيتور زل گي بو  ي کچل عباسيان همتر
د که داشت چک مي شد. منسر

 .زده بود

ي کشيدم... عباسيان با لحن آرومي گفت
 :نگاهمو به ياهو مسنجر دادم. نفس عميفر

ي حتما سفره خونه ي )...( باشه... جاي دي
ون... ارصار مي کتن ي که بريد بتر

 .گه رو قبول نکنفقط دعوتش مي کتن
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 :نگاهم به آي دي تينا بود که تند تند داشت عکس و استاتوس عوض مي کرد. گفتم

 ...چهارده سالشه

 :عباسيان اصالح کرد

 !پونزده سال

 :بدون اهميت به حرفش گفتم

ي نمي تونه بياد  با اين سن هرجايي
 .يه دختر

 :عباسيان شونه باال انداخت و گفت

ي که به خاطرت هرکاري بکنهاميدوارم اين قدر براش جذ
 .ابيت داشته باسر

 :تو دلم گفتم

! واقعا که ي  !چه منطق عجيت 

ي  ي توي دلش ج 
ي حدس بزين

ي بود که هر لحظه مي تونستر هايي
ي بود. از اون دختر

تينا پيچيده نبود... خيلي قابل پيش بيتن

 :مي گذره... با خودم گفتم

ي تينا 
رو مسخره مي کرده و خودشو براش مي گرفته اين بار تحويلش  حاال اگه ماهان مغرور که هميشه تو قالب شوجن

ي مي شه؟ ه ج   بگتر

ن انداختم. نمي دونم چرا يه لحظه آرزو کردم اي کاش بارمان کنارم بود... ياد دستمالي افتادم که بهم داده  رسمو پايتر

 ...بود... نه! االن وقتش نبود

ي   بار خودم به تينا ي 
ن  :ام دادمرسمو بلند کردم. براي اولتر

 خوشم مي اومد ) ايکون نيشخند(
 عکس قبليه رو بذار... از اون بيشتر

 !تينا_ چه عجب! از اين طرفا

ي که! زياد با نت حال نمي کنم
 ...ماهان_ مي دوين

 ...تينا_ آره... منم زياد حال نمي کنم

 :تو دلم گفتم

 !حاال بيست و چهار ساعته آن الينه ها

 طور فکر مي کردظاهرا عباسيان که به مانيتو 
ن  :ر زل زده بود هم همتر

 !مثل اين که مي تونيم به رابطه تون اميدوار باشيم

؟ ي
 تينا_ تو نمي خواي اين عکس کنار آي ديتو عوض کتن

 !ماهان_ نه
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ن يه عکسو داري؟  تينا_ همتر

 !ماهان_ آره

 تينا_ عکس خودته؟

 ! ماهان_ نه! عکس شوهر عمه م اِ 

 تينا_ )آيکون خنده(

ي کش مي رنتينا_ آخ ي که يه عکس دارن معموال عکساشونو از يه جايي  !ه اينايي

ي 
ون که منو ببيتن  ماهان_ اگه شک داري فردا مي يام دنبالت بريم بتر

؟ ي  تينا_ اگه شبيه اين عکس نبودي ج 

؟ ي  ماهان_ اگه شبيه ش بودم ج 

 !تينا_ خب اون وقت شايد دعوتت کنم که بعدش بياي خونه مون

 :عباسيان گفت

ن طور پيش برو خوبه!   .همتر

 !ماهان_ آدرستو بده

ي؟  تينا_ نمي خواي اولش شماره بگتر

م  ماهان_ نه! مي خوام اين بار استثنا اولش آدرس بگتر

 تينا_ خب من فردا که نمي تونم بيام

 ماهان_ چرا ؟

 .تينا_ پنجشنبه مي يام

 ماهان_ من پنجشنبه دارم مي رم شمال

 :عباسيان گفت

 !خيلي بهش سخت نگتر 

 :مخالفت کردم و گفتم

 !يا فردا مي ياد... يا تا ابد مي پيچونتمون

ي 
 .تينا_ آخه فردا مي خوام برم مهموين

 .تينا_ گفتم که از مدرسه اخراج شدم

 تينا_ مامانم خيلي شاکيه
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 تينا_ فردا باهاش نرم شاکي تر مي شه ) آيکون ناراحت (

ي يه دفعه يه جرقه اي توي مغزم زده شد... پس مامانش د ... خدايا... رس اين عباسيان رو يه جايي ي
اشت مي رفت مهموين

 !گرم کن

 ماهان_ اوگي 

 ماهان_ پس زود بدو برو پيش مامانت تا شاکي تر از اين نشده

 ماهان_ بهت گفته بودم از بچه مثبت ها خوشم نمي ياد

گذاره ن بودم حرفم شديدا تاثتر
 !حاال نگفته بودم ها! ولي مطمت 

 :ستم. عباسيان چپ چپ نگاهم کرد و گفتصفحه ي چتمون رو ب

ي که ما اين دختر رو احتياج داريم؟
 متوجه هستر

ل کنم گفتم  :در حالي که سعي مي کردم نفرت و عصبانيتم رو نسبت بهش کنتر

ي و منو پيدا کردي! گتر دادي به من! به برادرم! همه ش بحث قيافه بود يا تو دلت 
ن اين همه پش خوش قيافه گشتر بتر

 ن قضيه که يه نيمچه استعدادي هم داريم معتقد بودي؟به اي

عباسيان لبخند زد. لبخندهاش عصبيم مي کرد. دوست داشتم با مشت توي صورتش بزنم... اصال چرا بلند نمي شدم 

 تموم مي شد... اصال مهم نبود که بعدش منشيش 
ن ي نمي کشتمش؟ اون وقت همه چتر و خفه ش نمي کردم؟ براي ج 

ي اين مرد رو نگاه مي کردم ياد خون صدف مي افتادم که روي دستم ريخت... ياد اون لحظه اي مي منو بکشه... و 
قتر

 ...افتادم که آرمان توي بغل بارمان

ن کار رو  تازه داشتم مي فهميدم عباسيان چرا بارمان رو کنار گذاشته... آخه اگه بارمان بود بدون ذره اي فکر کردن همتر

 . من گي از اين کارها کرده بودم که بار دومم باشه؟عملي مي کرد... ولي من.. 

ي داري به عباسيان کردم. گفت
ي ام داد. نگاه معتن  :تينا ي 

؟ ي
 مي خواي راستشو بدوين

ي ام تينا نگاه کردم که نوشته بود  :به ي 

؟ ي
 خب حاال چرا شاکي مي سر

 :عباسيان ادامه داد

... نمي گم که بده... ولي به درد من نمي خوري... مي من هميشه به بارمان اعتقاد داشتم... ولي تو يه ذره آق ي
امنسر

؟ ي
ي چون شبيه بارماين ي که فقط اين جايي

 دونستر

جوابش رو ندادم... نگاهي بهش کردم... با اون قيافه ي افشده و پژمرده ش! انگار از رس مزار عزيزترين کسش بلندش 

 .کرده بودند و اينجا اورده بودنش

 :عباسيان گفت
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م کس ديگه اي رو جاي بارمان بذارم... کسي که يه ذره حرف شنوتر باشه... نه مثل بارمان افسار دوست داشت

ي بود اگه به کس ديگه اي اعتماد مي کردم
 
! ولي خب... توي باند آدمي مثل اون نداشتم... ريسک بزرگ ي

ر
 ...گسيخته و ياف

 :تو دلم گفتم

 !شماها بکنه بارمان هم که به خاطر من مجبور بود همه کاري براي

ي ام داد  :تينا دوباره ي 

؟ ي
 هستر

 ماهان_ اوهوم

ي ها
 !تينا_ خيلي زود قهر مي کتن

 ماهان_ قهر نمي کنم

 ماهان_ فقط حوصله ي بچه بازي ندارم

 تينا_ حاال کجا بريم؟

 ماهان_ مي يام دنبالت بريم يه دور بزنيم

يم کجا بريم  ماهان_ بعدش تصميم مي گتر

ي رس ي شاي 
ن
ي همون نزديکي ها مي ريمماهان_ يه کاف

ن ي چتر
 توراين

 تينا_ اوگي 

ون اومدم عباسيان روي  ي از ياهو مسنجر بتر
ي عباسيان ساعت هفت قرار گذاشتيم. وقتر آدرس رو گرفتم. با راهنمايي

 :شونه م زد و گفت

ي  کارت حرف نداشت! آفرين! اگه کارتون براي فردا خوب پيش رفت فقط يه بار ديگه مي ري ديدنش و مي بريش اونجايي

ي 
 !که بهت مي گيم... بعد هم مي ري اون ور آب و خالص مي سر

 .از جام بلند شدم. دستامو دوباره توي جيبم کردم. به سمت اتاق خودم رفتم

ي کار  خودمو روي تخت انداختم. چشمامو بستم... فکرم به سمت دستمالي که بارمان بهم داده بود پر کشيد... بايد ج 

 مي کردم؟

ي م ي راه يه جورايي
ي عملي کردنش رو نداشتم... بعضن ن بودم تنها راهي که دارم چيه ولي مشکل اينجا بود که من توانايي طمت 

ي کردن و خوب موندن عملي نمي شن ي راه هاي نجات با خوي 
 ...حل ها... بعضن

برسه عباسيان در زد. به مردي که داشت کشورش رو استر جنگ مي کرد ولي ارصار داشت مودب و صميمي به نظر 

 ...پوزخند زدم

 :لبه ي تخت نشست و گفت

ي  ... من اگه فقط يه نفر از اعضاي باند رو خوب بشناسم اون يه نفر تويي ي
 ...رادمان... مي دوين
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 :تو دلم گفتم

 ...شک دارم

 :يکي از همون لبخندهاي غمگينش رو تحويلم داد و گفت

ي پژمان بدون اين که لزومي دختر راشدي رو فراري داري... تو پروژه ي آتوسا هم کم نافرم
ي توي مهموين

ي نکردي... حتر
اين

 ...داشته باشه به ترالن کمک کردي

ي داري بهم کرد و ادامه داد
 :نگاه معتن

... همون چند سال قبل رو مي  ي
ي قبل از اين که باند رو ترک کتن

... حتر ي
ام با خانوم ها رفتار مي کتن

هميشه با ادب و احتر

ن طور   ...بودي گم... اون موقع هم همتر

ي که سعي مي کرد پدرانه باشه گفت
 :با لحتن

ي رو روشن کنم! يه آدم  ن ن بذار برات يه چتر ... براي همتر ي
ي يه جوري به تينا لطف کتن

مي دونم اين دفعه هم سعي مي کتن

حرفه اي هميشه يه نقشه ي دوم داره که اگه نقشه ي اول عملي نشد نقشه ي دوم رو اجرا کنه... اميدوارم متوجه 

ي ب م... خودتو ي   مي بري... من دقيقا مي دونم چطور اين کار رو پيش بت 
ن ي کردن فقط خودت رو از بتر

ي که با نافرماين
اسر

ي نشون نمي دم
ي هات هيچ گذشتر

 ...دليل فنا نکن... من اين دفعه در مقابل نافرماين

ي نگاهم کرد
 ...با نگراين

ي نوشتهشايد از توي چشمام مي تونست بخونه که رويا برام روي ک ن  ...اغذ چتر

ي کنه
 ...شايد نقشه اي که توان اجرا کردنش رو نداشتم رو مي تونست پيش بيتن

 ...شايد متوجه دستمالي که بارمان بهم داده بود شده بود

و بدونه من بايد کار خودمو بکنم... به بهاش فکر نمي کردم... به اين فکر  ن ي اگه همه چتر
مي دونستم... مي دونستم حتر

 ...که اگه دست روي دست بذارم و کاري نکنم تا ابد نمي تونم خودمو ببخشممي کردم  

 :عباسيان از جاش بلند شد و گفت

 ... ي
... گفتم شايد اين طوري متوجه موقعيتت بسر نمي خواستم بذارم اين اتفاق بيفته... به شدت مخالف بودم ولي

ي که ارسالن تاجيک هيچ کاري نمي تونه
بکنه... شايد با نااميد شدن اميدهاي واهيت  شايد اين طوري متوجه بسر

ي که تنها راهي که براي نجات خودت و برادرت وجود داره راهيه که من جلوي پات مي ذارم
 ...متوجه بسر

 :دوباره اون لبخند معروفش رو تحويلم داد و گفت

ي برات نداره.  ن ون جز چوبه ي دار چتر ون منتظر اومدنت نيست... اون بتر .. ريسک نکن... عاقل هيچکس اون بتر

 ...باش

ي که ارسالن تاجيک نمي تونست کاري بکنه؟ ي ج 
ي مي گفت؟ يعتن ون رفت. روي تخت دراز کشيدم... ج   از اتاق بتر

قلبم توي سينه فرو ريخت... يه لحظه به ذهنم رسيد که مي خواد جسد باباي ترالن رو نشونم بده... قلبم اومد توي 

ن شد ي اختيار نيم ختر ي کار کرده بودند؟دهنم... ي   م... ج 
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ون اتاق شنيدم. عباسيان داشت مي گفت ي رو از بتر  :صداي پاهايي

ي ببينيش
 ...مي توين

بان قلبم اوج گرفت... يه حسي بهم مي گفت که قراره يه آشنا رو ببينم... قلبم محکم تر توي سينه زد... احساس  رصن

 :تکرار شد مي کردم دلم داره پيچ مي خوره... صداي عباسيان توي ذهنم

ي که تنها راهي که براي نجات خودت و برادرت وجود داره راهيه که 
شايد با نااميد شدن اميدهاي واهيت متوجه بسر

 ...من جلوي پات مي ذارم

 ...اميد واهي 

 ... ي که دم در ايستاده بود نگاه کردم... مردي با قد متوسط... چشم و ابروي مشکي
رسمو بلند کردم و به مرد جووين

هموه ي تتر  ...اي خرمايي

ي که به زور در مي اومد گفتم ي اختيار مشت شد... با صدايي  :تمام تنم يخ زد... دستام ي 

 ...رضا

 

 

ي پر انرژي گفت
 :لبخندي زد و با لحتن

 چطوري پش؟

ون ات اق وارد اتاق شد... من گي از روي تخت بلند شده بودم و وايستاده بودم؟ رضا رو به روم وايستاد. با رس به بتر

 :اشاره کرد و گفت

ي 
ي داغون مي سر

 ...دلش مثل ستر و رسکه مي جوشيد... فکر مي کرد اگه منو ببيتن

ي کبود و زخمي شده باشه...  نگاهي به صورتش کردم. دنبال آثاري از شکنجه مي گشتم... حس مي کردم بايد حساي 

... چرا اين قدر خوشحال بودم؟ قلبم چرا درد مي کرد؟  ولي

 :عقب برداشتم. صدام به زور از حنجره م در مي اومد يه قدم به سمت

 ...باورم نمي شه

 :رضا دستاشو از هم باز کرد و گفت

وع نکرديم؟ فقط شما جا زديد من خودمو بينشون جا انداختم  ...چرا؟ مگه با هم رسر

ن شدم... عقب عقب رفتم و تکيه مو به ديوار دادم. مي ترسيدم زانوهام سست شه رو ر  ن بيفتم... ديگه مطمت  وي زمتر

ن انداختم... رضا... نه... باورم نمي شد  ...قلبم ديوونه وار توي سينه م مي زد... رسمو پايتر

ي که مي لرزيد گفتم  :با صدايي

ن   ...اونا برادر منو کشتر
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 رسمو بلند کردم... به چشم هاش نگاه کردم... چرا اين قدر خونشد بود؟

 :خودم جواب خودمو دادم

ن آره... حق داري  ...... برادر تو رو که نکشتر

ي کنارم نشست و گفت
ن دستام گرفتم. روي تخت نشستم. رضا بعد از مکت   :شونه باال انداخت. رسمو بتر

ن ديگه بوده  ...مي دونم سخته که آدم يه عمر روي دوستش يه حساب ديگه باز کنه و بعد بفهمه ماجرا يه چتر

 :با عصبانيت رسمو بلند کردم و داد زدم

ي 
ين دوستمون بوديمي دوين  ...؟... واقعا؟... رضا تو بهتر

 :رضا رس تکون داد و گفت

ن توي اين جايگاهم ين دوستتونم اينجام... براي همتر
 ...بذار اين طوري برات بگم که چون شما فکر مي کرديد بهتر

ي واقعا اين رضا همون رضا بود؟
 قلبم به درد اومده بود... رضا... يعتن

ي شب عيد 
ي که حتر

ي خيال خانواده بشيم که باهاش بريم دور دورهموين  ...حارصن بوديم به خاطر ديدنش ي 

ين دوست بارمان بود ن و بهتر ي که اولتر
 ...هموين

ي که براي من عزيزتر از همه ي هم کالسي هام بود
 ...هموين

ي بود که هروقت از خونه ي خودمون به تنگ مي اومديم به خونه ش پناه مي برديم  ؟اين رضا همون رضايي

ون کرد چند ماه مهمونش بود؟ ي بابا بارمان رو از خونه بتر
ي که وقتر  همون رضايي

ي فکر مي کردم؟ همه ي اون فکرها... همه ي اون برداشت ها يه  ي حرف مي زدم؟ به ج  ن انداختم... از ج  رسمو پايتر

 ...توهم بود

 :تو دلم گفتم

ي که براش جون مي دادي
... دوستر ن  ...... نگاهش کنرستو بلند کن... رضا رو ببتر

 :نيم نگاهي بهش کردم... آهسته گفتم

ي کردي
ن
 ...تو کسي بودي که ما رو به سايه معرف

ي وارد گروه ما نشده بود... رضا شونه باال انداخت و گفت
ن
 :آره... خودش بود... سايه تصادف

 ...خب آره

 :با نفرت نگاهش کردم و گفتم

ي 
ي عوصن

 !تو دوستاتو فروختر

 :ترضا لبخندي زد و گف
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ي که از دماغ فيل افتاده بود دوست بشم... با شما دوتا بچه پولدار از 
من هيچ دليلي نداشتم که پا پيش بذارم و با بارماين

ونيد... من کسي رو نفروختم... به خاطر اين که احساس مي کردم به درد کارمون  ي که فکر مي کرديد از ما بهتر
خود راصن

 ...مي خوره باهاش دوست شدم

ي شده بودم که  رسم گيج
 از قبل پيچ مي خورد... شکسته تر از اوين

مي رفت... نمي تونستم باال نگهش دارم... دلم بيشتر

توان بلند شدن و زدن رضا رو داشته باشم... قلبم شکسته شده بود... احساس مي کردم خورد شدم... قلبم با درد به 

ي اختيار کف دستم خم مي شد قفسه ي سينه م مي کوبيد... گلوم خشک شده بود... انگشت  ...هام ي 

 :رضا با خنده گفت

تونو تو خونه ش باز مي کرديد تو زرد از آب در  ي داره؟ آدمي که هميشه چتر ؟ مگه چه عيت  ي
چرا اين قدر بهم ريختر

 اومده؟

 ...رسمو بلند کردم... دوست داشتم اين همه خونشدي رو با يه مشت از هم بپاشونم

ي خيال خالي کنمدوست داشتم کينه و نف ب و شتم اين چهره ي ي 
 ...رت همه ي اين سال ها رو با رصن

ين دوستم رو چند سال...  دوست داشتم دردي رو که قلبمو فلج مي کرد توي صورت مردي بپاشونم که لقب بهتر

 ...خداي من... هفت سال... يدک کشيده بود... هفت سال

ي که از عصبانيت روي هم کليد   دندون هايي
ن  :شده بود گفتماز بتر

ي اعتماد شدم  از همه اعتماد داشتم ي 
 ...براي اين که به آدمي که بيشتر

ي به صورتم کشيدم و گفتم
 :دستر

ي چيه؟ تو 
... مي دوين ي

... خانواده داشتر ي
ي بودي... پول داشتر ؟... دانشجوي خوي  ي

ي کم داشتر ؟... چرا؟... تو ج  ي براي ج 

ي 
ش رو مي خواستر

 ...حريص بودي... بيشتر

 :ي زد و گفتپوزخند

ش رو مي 
ر
؟... نه... هر روز بيشت ي

ن بهت بدن خوشبخت ترين آدم دنيا مي سر ن که يه خونه و ماشتر ي همتر
فکر مي کتن

... امروز خونه تو شهرک غرب... فردا تو الهيه ن ي ام و و بتن  مدل باالتر... امروز اسپورتيج... فردا ي 
ن  ...خواي... يه ماشتر

 :فتمبا نفرت نگاهم رو ازش گرفتم و گ

 ...نمي فهمت

 :ابرو باال انداخت و گفت

ش رو مي 
ي ولي بيشتر

ي داشتر  شکلي نبودي؟... مگه بچه مايدار نبودي؟ مگه آدمي نبودي که همه ج 
ن مگه خودت همتر

؟ ي
 ...خواستر

 :آهسته گفتم

ي 
 ...حالمو بهم مي زين

 :يه دفعه صدامو باال بردم و گفتم
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ي که ؟ آره؟ تويي ي
؟ آخه تو مثال پزشک اين مملکتر ي

ي به خاطر پول با جون آدما بازي کتن
 مي خواستر

ي خيالي شونه باال انداخت و گفت  :با ي 

ط اجازه مي دادن از جلوي چشمشون 
ن رسر ي که فقط به همتر ي مايه ي افتخار مامان و بابايي

اينم براي اين که تا ابد بسر

ي 
 ...دور بسر

ن رفتم...  دست توي موهام کردم... قلبم... قلبم درد مي کرد... از از جام بلند شدم... با عصبانيت اتاق رو باال و پايتر

ون مي زد... دستام مشت مي شد... يه دفعه با مشت محکم به در کمد زدم... رضا با صداي بلند  صورتم حرارت بتر

 :گفت

 چته راد؟

 :داد زدم

 !نگو راد! فهميدي؟ نگو راد

 :رضا هم از جاش بلند شد و گفت

ونت مي کنه... دوستت هم از پشت بهت خنجر مي دنيا همينه... باباي تو کسي ي پناهت مي کنه و از خونه بتر ه که ي 

 دنيا... مي شه غم 
ن ها مي شه همه چتر

ن ي مثل شما دو تا بچه سوسول اين چتر زنه... دنيا همينه... هرچند... براي آدم هايي

 ...و غصه

 :با ناباوري رس تکون دادم و گفتم

ي و من نمي دونستم؟تو اين همه بغض و کينه نسبت به 
 ما داشتر

 :دوباره داشت پوزخند مي زد. گفت

ي خوشش مي ياد؟ فکر مي کرديد چه خري هستيد براي خودتون! من حالم از شما 
گي از دو تا آدم مغرور و از خود راصن

ي که به زور مي تونستم تحملشون کنم...  ي داشتم... صميمي بودن با آدم هايي
چند ماه  دو تا بهم مي خورد... کار سختر

بان بارمان و اون اخالقيات شازده وارش بودم... فکر مي کرديد گي هستيد؟ فکر مي کرديد چون باباي قالتاقتون خونه 
ن متر

ي هستيم؟ يا مثال چون چشماتون آبيه خيلي خوش قيافه ايد؟ حالم از اين همه 
ي دوبلکس داره ماها پيشتون دهاير

م که غرورتون شکسته شد... بارمان که هميشه طوري حرف مي زد که غرورتون بهم مي خورد... اصال متاسفم نشد

ي انگار همه 
 خودتو مي گرفتر

ن هاست و منم يه شاگرد احمقم... تو هم که همچتر انگار مسئول آموزش روش رفتار با دختر

ن جون بدن هاي اين مملکت براي خوشگليت حارصن  ...ي دختر

ي اختيار مي پريد... د ي شده بودم و پلکم ي   :ست هاي مشت شده م و پشتم قايم کردم... گفتمعصت 

ي چه قدر 
 

ي هميشه در حال خيانت کردن بودي؟... که بک
 

ايط... که بک براي آخرين بار اومدي ديدنم... توي بدترين رسر

ي اگه مي 
 
ي کردي و پامون و به باند باز کردي؟... که بک

ن
ي تو ما رو به سايه معرف

 
آدم پست و آشغالي بودي؟ که بهم بک

 ايم دنبال مقرص بگرديم الزم نيست راه دور بريم؟خو 

 :لبخندي زد و گفت



 

 
347 

... اومدم  ي
ن شهرام تحت تعقيب هستر ي به تاجيک نگفتم... تو به خاطر کشتر ن من فقط براي اين اومدم که بگم من چتر

ين دشمنته ب ين دوستت بزرگتر ي که بهتر ي براي هميشه از جايي
 ...ريبهت بگم کارت رو درست انجام بده تا بتوين

ي رنگش کردم... چه قدر اين آدم برام غريبه بود  ...بسته ي سيگار رو از جيبش در اورد... نگاهي به موهاي خرمايي

ياد شب تولدش افتادم که بعد از چند سال ديدمش... يادم اومد اشک توي چشممون حلقه زده بود... همه با ديدن 

ي متاثر شده  ...بودند... من اين مرد رو نمي شناختم دوباره بهم رسيدن اين دوست هاي اساطتر

ي گناهه  ...يادم افتاد که آوا چه قدر نگران رابطه ي من و اون بود... و من براي ترالن قسم خورده بودم که رضا ي 

ين دوست ترالن بود  ...يه دفعه قلبم توي سينه فرو ريخت... آوا زن رضا بود... آوا بهتر

 ...ار ترالن بودو دانيال... بارمان مي گفت خواستگ

 ...رسم به دوران افتاد... احساس کردم کمرم تتر کشيد... ترالن هم دختر تاجيک بود

ي شدند که ثابت کرده بود مي تونه خيلي خوب  ي موفق نشدند دانيال رو وارد بازي کنند دست به دامن رضايي
ي وقتر

يعتن

 ...آدم ها رو فريب بده

 آرمان دستمون داده بودند... يکي از اعضاي خانواده مون... اگه يادم اومد که حساب کار من و بارمان رو ب
ن ا کشتر

؟ ي ن تاجيک پيش ما باشه ج  ي يه بهونه باشه و ترالن فقط به خاطر ساکت نگه داشتر
 
 رانندگ

ي کار مي کردند؟ ترالن رو مجبور کرده بودند تا توي قتل برادر بازپرس راشدي  خون توي رگم يخ زد... اين آدما داشتند ج 

ش نيسته ي براي دختر
 ...مکاري کنه... براي اين که به تاجيک ثابت کنند هيچ راه برگشتر

 ...تاجيک هيچ کاري نمي تونست بکنه

 ...من به جرم قتل شهرام بايد به اعدام محکوم مي شدم

ن رو بهش گفته بود... اين که اوضاع خراب ي دوست باباش رو ديده بود وا رفت... حتما همتر
 ...هو ترالن... وقتر

ن داشت برام روشن مي شد... فقط يه بار از استعداد ترالن استفاده کرده بودند... بعد اونو کنار گذاشته  کم کم همه چتر

ي بود؟ 
ها و پشهاي اين شهر سايه دست روي کسي مي ذاشت که باباش قاصن ن همه ي دختر بودند... چرا اصال بايد بتر

ي به ذهنم مي رسيد... اين که
ن ي داشت ... فقط يه چتر

 
ها به تاجيک بستک ن ... انگار خيلي چتر  ...ترالن مهم بود... خيلي

ي کار مي کردم؟ مسلما نبايد دست روي دست مي ذاشتم... با تکيه کردن به کمد اين اتاق و دست هاي  حاال بايد ج 

ي نمي رسيديم  ...مشت شده به جايي

 :رضا بسته ي سيگار رو جلوم گرفت و گفت

 ...بکش اعصابت بياد رس جاش

 ...مثل هميشه سيگارش مارلبورو منتول بود... نگاهي به رضا کردم... مردي که مي شناختم... مردي که نمي شناختم

ي که قبل از صدف با 
ي سيگار مي کشيد... رادماين

 
ي افتادم که از هيفده سالک

نگاهي به بسته ي سيگار کردم... ياد رادماين

ي  
ي رو خام مي کرد... رادماين

ي چشماش به شيطنت و سياهي مي زدمهارت هر دختر  ...که شايد يه کم مثل بارمان رنگ آي 

 ...ولي اين رادمان يه رادمان ديگه بود
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ي همه 
ي که وقتر

ي نبينه براي هميشه آدم مي شه... همون رادماين ط نبست که اگه آرمان آسيت  ي که با خدا رسر
همون رادماين

ش رو از دست داد تازه به خدا نزديک شد و قسم خو  ن ي عوض... بدون چتر ون بکشه... ي  رد خودش رو از سياهي بتر

ي گاليه ط... ي 
 ...رسر

 :سيگاري از توي پاکت در اوردم... رضا فندک رو دستم داد و گفت

فهم و باهوش ن  ...قربون آدم چتر

 ...سيگار رو روشن کردم... فندک رو توي بغل رضا انداختم

 ...پکي عميق به سيگار زدم

 ...الن بارمان سياه بشمفقط يه کم مي خوام مثل ا

 ...دود رو به عمق ريه هام کشيدم

 ...يه کم مي خوام مثل بيست سالگيم بشم

ي که با بارمان روي تخت دراز مي کشيدم... سعي کردم با دود  رسمو رو به سقف گرفتم. مثل قديم ها... همون موقع هايي

 ...يه حلقه درست کنم

 ...نش بودن خارج بشميه کم مي خوام از رادمان بودن... از رادم

 ...پکي عميق تر از قبلي به سيگارم زدم

 ...يه کم... خيلي کوچيک مي خوام نامرد بشم... ناجوانمرد بشم

ون دادم  ...دود رو با يه بازدم عميق... مثل عمق همه ي نامردي ها... خيانت ها... بتر

 ...فقط يه کم مي خوام مثل آن نيمه ي ديگرم بشم

****** 

 

ي وقت
... خيانت... از  بعضن ي

ي مي افته که دوست داري رس به بيابون بذاري... دوست داري خودتو گم کتن
ها يه اتفاقاير

ي  ... دورويي ي
ه اي از دروغ... پستر ن ... از هر ديدي کثيف ترينه... آمتر ي

 ...هر سمتر

ي نسبت بهشون نشون ب
ي هيچ واکنسر

ي وقت ها شوک يه رسي اتفاقات اون قدر شديده که نمي توين
دي... نه بعضن

ي رس بدي... فقط توي ذهنت دنبال چرا ها مي گردي...  ي يه خنده ي عصت 
اشک تو چشمات جمع مي شه... نه مي توين

 ...مثال اين که من چرا زودتر نفهميدم که رضا خائنه؟ اين سخت نيست... من خيلي احمق و ساده ام

يه لبخند پر از تمسخر به صورتم مي  بارمان چرا نفهميد؟... دليل مجسمش جلوي چشمم نشسته بود و داشت

پاشيد... اين قدر باهوش و زيرک بود که تونسته بود اين قدر زود خودشو توي دل رئيس جا کنه.. واال با اين 

 ...استعدادي که داشت منم تحت تاثتر قرار گرفتم... رئيس که جاي خود داشت

 شد... آوا و خانواده ش رو هم فريب داده بود... اين فيلم بازي کردن هاش به بازي دادن من و بارمان ختم نمي 

 ...آفرين... نه جدا! اين همه مهارت ايول داره
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ي که سال اول کنکور تونسته بود با يه رتبه ي 
جالب بود... هيچکس تا به اون روز با خودش فکر نکرده بود رادماين

ين دانشگاه هاي تهران قبول شه به جز ق  ...يافه ممکنه يه خورده مغزم داشته باشهخوب نرم افزار يکي از بهتر

ي به بعد کم کم اين حس رو  ي خوش قيافه بودن به آدم غرور مي ده... اعتماد به نفس مي ده... از يه جايي تا يه جاهايي

 ...بهت مي ده که هيچ هتن ديگه اي نداري

ي  مردي که از پنجره به طبيعت زل زده بود و دستاش رو پشتش حلقه کرده بود هم جزو   آدما بود... جزو کسايي
ن همتر

بود که ادعا مي کردند منو خيلي خوب مي شناسن ولي شناختشون توي ظاهرم خالصه مي شد... بذار اين آدم... اين 

نامرد... پيش خودش فکر کنه که منو خوب مي شناسه... بذار فکر کنه من يه آدم احمق ولي خوش قيافه م... بذار 

همثل بقيه ي آدما نفهمه که ي  ...ه مهندس شبکه رو نبايد دست کم بگتر

مثل بارمان شده بودم... آدما رو پيش خودم تحليل مي کردم... فقط اون نقطه ضعف ها رو به دست مي اورد که آدما 

 ...رو اذيت کنه... من نقطه ضعف ها رو به دست مي اوردم تا ازش يه وسيله اي براي فرار بسازم

ي که مي دونستم فکر   هايي
ن  ...کردم... به نوشته ي رويابه چتر

به مردي که رو به روم بود... عباسيان... به حلقه ي کوچيک نزديک ترين يارانش نگاه کردم... منشيش و رضا... مردي 

ين ماموريتش ريسک نمي  که از خيانت واسطه ها مي ترسيد... مردي که از خيانت مي ترسيد... اين مرد توي مهمتر

ل مي کرد... مي دونستم اون مر 
ن عباسيان ماموريت رو کنتر بتر ن دي که پشت کامپيوتر نشسته تنها کسيه که زير نگاه تتر

 ...کنه

ي که من نداشتم ن  ...باقيش شانس بود... همون چتر

ه تر به نظر مي رسيد... موهاش از هميشه  ه ش از هميشه تتر عباسيان نگاه غمگينش رو از پنجره گرفت. چشم هاي تتر

ي که داشت سفيدتر... بهتر نبود  هايي
ن  نبود رضا به اون چتر

اين آدم از موهاي سفيدش خجالت مي کشيد؟... بهتر

 ...رضايت مي داد؟

 :عباسيان با رس اشاره اي به مانيتورها کرد و گفت

ن و  ي که بدون مراقب نمي ذارمت... چند نفر هم حواسشون به ماشتر
ي تحت نظر داريمت... مي دوين

خودت مي دوين

ي که مي ري هست  !... نه مثل مجيدمستر

ي دارش حساسيت پيدا مي کردم... نگاهي به مانيتوري 
ي داري بهم کرد... کم کم داشتم به اين نگاه هاي معتن

و نگاه معتن

ي چکش مي کرد انداختم... هر چند لحظه يه بار مانيتور بقيه ي اعضاي باند رو چک مي کرد... شايد اگه يه کم 
که منسر

 ...از چک کردن مانيتورها پرت مي شد دردرس درست مي کردم حواسشون

ن داشتم... خونه ي تينا... خونه اي که هيچ کدوم از افراد عباسيان بهش وارد نمي شن...  من فقط به احتياج به يه چتر

... و وسيله ي رسيدن به اين خونه  ...خونه اي پر از وسايل ارتباطي

 مي رسيدم... شانس
ن  !لبخندي زدم... آخرش به يه چتر

 ...قط براي يه بار شانس مي اوردم... فقط يه باراگه ف

 :عباسيان سوئيچ رو به سمتم گرفت و گفت
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ينه...  ن ن فقط به اندازه ي فاصله ي خونه ي تينا تا سفره خونه بتن ي خودي فکر فرار به رست نزنه... توي اون ماشتر ي 

ن نت    ...رادمان... براي آخرين بار مي گم... تنها شانسي که داري رو از بتر

 ...و من مي خواستم اين تنها شانسم رو به بدترين نحو ممکن خراب کنم... به بدترين نحو

 

ي بهش وصله...  ن رو نگه داشتم... نگاهي به ساعتم کردم... نمي دونستم ج  ساعت هفت و نيم بود. جلوي کوچه ماشتر

 ...ولي بايد حواسمو جمع مي کردم

 ...م چرا پشتش برجسته تر از روشه... حواسم بهش بوديه پالک به گردنم آويزون بود که نمي دونست

... نقطه ضعف بيشتر  ي نذاشته بودند... احتياط کرده بودند... احتياط بيشتر ن  ...خوبيش اين بود که توي گوشم چتر

ي قرمز کرده بود... يه   مي اومد. جلوي موهاش رو با است 
ن ي نگاه کردم که به سمت ماشتر رسمو چرخوندم... به دختر

ي ما ي هم با وضع عجيب غريت 
 
ي و شلوار مشکي چسبون پوشيده بود. شال مشکي رنک

نتوي کوتاه و چسبون قرمز آتيسر

روي رسش انداخته بود. به جز يه آرايش غليظ چشم آرايش ديگه اي نداشت... واقعا بهش مي خورد حداقل هيفده 

 ...ساله ش باشه

ي پر انرژي و شيطون ب
ن شد و با لحتن  :دون سالم عليک گفتتينا سوار ماشتر

 !بکن اون عينکتو ببينم

ي شباهت به لبخندهاي پر از شيطنت بارمان نبود... گفتم  :لبخندي زدم که ي 

 !لطفا ش رو بذار اولش

 :با مشت به بازوم زد و گفت

 !لوس نشو... بکن ببينم چشماتو

داشت با خنده نگاهم مي کرد... يه دفعه خنديدم... عجب ديوونه اي بود! عينکم رو در اوردم... رومو به تينا کردم که 

 :از جاش بلند شد و دست دور گردنم انداخت و در گوشم داد زد

ي 
! واقعا خودير ي

 !خودير

ه  ن ي اين قدر ريز متر
ن کجا بود که من نمي ديدمش؟ يعتن ! اين دوربتر ي

ن کردم... راستر خنديدم و نگاهي به دور و بر ماشتر

 بود؟

 .ا سوت کشيد... خوب فارسي حرف مي زد ولي يه کم لهجه داشتاحساس کردم گوشم از صداي بلند تين

 :خودمو از تينا جدا کردم و گفتم

 !خب ديگه آروم بگتر 

 :تينا زل زد توي چشمام و گفت

ه؟ ن  لتن
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 :ابرو باال انداختم و گفتم

 !حرف دهنتو بفهم

 !خنديد ولي من جدا بهم برخورده بود

 ...ياد حرف رضا افتادم... ته دلم خالي شد

ن  _ يا مثال چون چشماتون آبيه خيلي خوش قيافه ايد؟ حالم از اين همه غرورتون بهم مي خورد... تو هم که همچتر

ن جون بدن هاي اين مملکت براي خوشگليت حارصن ي انگار همه ي دختر
 ...خودتو مي گرفتر

دي جلوي رضا به اين راست مي گفت... من و بارمان يه کم زيادي به رنگ چشممون مي باليديم... شايد يه کم زيا

موضوع افتخار مي کرديم... خب اين يه حقيقت بود که هميشه خودمونو يه رس و گردن باالتر از رضا مي دونستيم 

ي هم شديدا بيشعور مي شديم...  ي بروز نديم... البته... يه وقت هايي ن ... اين قدر شعور داشتيم که جلوي رضا چتر ولي

... خيلي وقت ها ي
 ...يعتن

 :کون داد و با خنده گفتتينا رس ت

ي و عکس خودت نيست
ن بودم که رس کارم گذاشتر  !تا آخرين لحظه مطمت 

 :پوزخندي زدم و گفتم

ن شده بودي؟  ضايع شدي ديگه... مگه چند بار رفته بودي رس قرار و اين بال رست اومده بود که بدبتر

 :و گفتمي خواستم ببينم چه قدر ساده و زود باوره... تينا کمربندش رو بست 

هيچ وقت... رس دوستام اين بال اومده بود... رفته بودند ديدند طرف اصال يکي ديگه ست... چند بار هم رس قرار 

ي 
ي قلمي يه پش زردنبو با بيتن

ي به جاي يه پش با پوست برنزه و بيتن
فهميدند عکس هاي طرف فوتوشاپ بوده ... يعتن

ي ديدن... فکر کن! ... ولي من تا حاال با  ون نرفته بودم... خوشم نمي ياد ازشون عقاي  ي بتر
 !پشهاي ايراين

ه!... در عرض دو دقيقه روي اعصابم رفته بود.  آخ خدا! فکر همه جا رو کرده بودم جز چطور تحمل کردن اين دختر

 :ماشينو روشن کردم و گفتم

ي رو نداري... برو پيش همون پشهاي
 ... لياقت پشهاي ايراين

 ...نسنجيده مو گرفتم آخرين لحظه جلوي حرف

 خدايا! من هميشه اين جوري حرف مي زدم؟ اين قدر نژادپرستانه؟

ي مي گشتم 
ن ونش کنم... مرتب تو خودم دنبال چتر رضا با حرفاش اعصاب برام نذاشته بود... نمي تونستم از ذهنم بتر

س داشتم و اين  موضوع ضعف اعصابمو تشديد که بتونم حرف هاي رضا رو توجيه کنم... بدبختيم اين بود که استر

 ...مي کرد

 :سعي کردم يه کم باشعور و با شخصيت باشم. گفتم

 ...همه جاي دنيا آدم خوش قيافه و زشت داريم

 :تو دلم گفتم
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ن طوري خوبه ! آفرين... همتر ي
 ...آفرين پش خوب و منطفر

 :تينا گفت

ن  ي از اين موضوع ندارم... همتر ... بيشتر دوران زندگيم هم توي آمريکا منظورم اين نبود! من فقط خاطره ي خوي 

ي رو نداشته باشم
ن با پشهاي ايراين ون رفتر  ...گذشته... فکر کنم طبيعي باشه که تجربه ي بتر

 :رس تکون دادم و گفتم

ي چطورين؟
 خب حاال پشهاي ايراين

ي محکم توي بازوم زد و گفت
 :يه دفعه به شوجن

 !خوشگل

 ...مي گفت بلند شم و اون قدر بزنمش که کم کم داشتم قاطي مي کردم... شيطونه

 :تو دلم گفتم

 من چرا اين قدر عصبيم؟

 

 زير فشار انگشتام کج و کوله مي شد تعجب نمي کردم... ميل شديدي براي خورد کردن شيشه هاي 
ن اگه فرمون ماشتر

ن با قفل فرمون داشتم... ديدن رضا... آخرين ماموريتم... بدشانسي هام که نمي دونم  م ماشتر ي گريبانگتر
 
از چند سالک

 ...شده بود... اگه مي تونستم خونشد بمونم جاي تعجب داشت

 ...دستم درد گرفته بود... ولي مي ترسيدم انشگتامو شل کنم و اون وقت لرزش دستم لو بره

ي جلوم بود که طبق دستور عباسيان بايد دنبالش مي رفتم... به نظرم  انتخاب عاقالنه اي به راه افتاديم. يه پرايد آلبالويي

ي بود که هميشه فاصله ش رو با آدم حفظ مي کرد... ولي اين تينا عجوبه اي بود... مرتب توي رس و  بود. آتوسا دختر

ات قبلي 
ن کله ي من مي زد... لباسمو مي کشيد... دست دور گردنم مي انداخت... با اين وضعيت اصال نمي شد به تجهتر

ه رو خوب مي شناختکه زير شالم قايم مي کردم فکر  
 .کرد... انگار عباسيان هم اين دختر

 :کم کم طاقتم داشت طاق مي شد... به تينا گفتم

 .به موهام دست نزن... حساسم

 :دستشو توي موهام کرد و عمدا بهمش ريخت... بهش گفتم

 ...تو صورتم نزن... خوشم نمي ياد

 طور که آروم توي صورتم سيلي مي زد با خنده گفت
ن  :همتر

 ن از ته ريش خوشم مي ياد... مثل اون عکست... چرا صورتتو اين طوري سه تيغ کردي؟م

ي يه نفر هم روي اعصابت پياده روي کنه
ي و مضطرب باسر  ...!کفرمو داشت در مي اورد... فکر کن عصت 

 :گفتم
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 ...آروم بگتر ديگه

 :با صداي بلندي گفت

 !اوه! چه بداخالق

 :با حرص گفتم

ن کارها رو کردي  !که از مدرسه اخراجت کردن  همتر

 :پوزخند زد و گفت

ون نمي کنند  !براي اين کارها کسي رو بتر

 :گفتم

ي بهت يه کادوي خوب مي دم ها
ي باسر  خوي 

 !دختر

 :چشماشو تنگ کرد و گفت

؟ ي  مثال ج 

 :رس تکون دادم و گفتم

بچه ها بخوره ن که به درد دختر ي... يه چتر ن ي چتر
 !آبنباير

 !... خدايا بهم صت  بدهبا مشت محکم توي بازوم زد 

 :پرايد اون طرف خيابون متوقف شد. نگاهي به دور و برم کردم. به سفره خونه رسيده بوديم... گفتم

 مي ياي بريم قليون بکشيم؟

 :با رس جواب مثبت داد و گفت

 .آره... بريم

به بازوي سمت راستم زد و  وارد سفره خونه شديم. روي يکي از تخت ها نشستيم و سفارشمونو داديم. تينا اين دفعه

 :گفت

 خب بگو ببينم... شغلت چيه؟

 :پوزخندي زدم و گفتم

ي کار ! ي  ي  !شغل؟ شغل ديگه چيه؟! هيج 

 :تينا خنديد و گفت

 جدي؟

ي براي تينا انداختم و گفتم  :يه استکان چاي برداشتم و نبات رو توش زدم. يه شکالت خرمايي
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 ...آره

 :قليونو به سمت خودم کشيدم و گفتم

 !فقط براي تو نگرفتما! بچه پررو

 !جيغ کوتاهي کشيد و نذاشت منم بکشم... حاال ما يه شب به دود و دم رو اورده بوديم ها

ه  ي کردم... ديگه وقتش بود... نمي تونستم ازش فرار کنم... من بايد وارد خونه ي اين دختر
ن
ي دادم. پوف

تکيه م رو به پشتر

 ...بود... من بايد اين کار رو مي کردممي شدم... مامانش هم اون شب خونه ن

... نمي دونستم از  پشت گوشام داغ شده بود... احساس آدمي رو داشتم که خجالت مي کشه... نمي دونستم از گي

ي 
ي يعتن ي وجود داشت که من ازش خجالت مي کشيدم... سعي کردم يه بار ديگه به خاطر بيارم پررويي ن ... ولي يه چتر ي ج 

... قبح يه رسي چ ي ي بود... ج 
ن
... من بايد اون روز آدم بدي مي شدم... يه عمر رادمنش بودن کاف ي ي ج 

ن يعتن ها رو شکستر ن تر

 ...مي خواستم يه کم بد باشم... يه کم نامرد... يه کم پست... يا شايد يه کم بيشتر از يه کم

 :دستم رو از پشت دور شونه ي تينا انداختم و گفتم

 ...خب بگو... از خودت بگو

 :تتينا گف

ي رو بهت گفتم ي بگم؟ مرتيکه چند ماهه منو مي شناسي ديگه... همه ج   ...ج 

زل زدم توي چشم هاي تيلي اش... يه لحظه هوس کردم دستمو از روي شونه ش بردارم و محکم با پشت دست توي 

ل کردم ... مثل هميشه خودمو کنتر  ...دهنش بزنم ولي

رشته از موهاش رو دور انگشتم پيچيدم... انگشتمو کشيدم...  خودمو به سمتش کشيدم... خودشو پس نکشيد... يه

 :رسش به سمت چپ خم شد و با خنده گفت

 ...آي! دردم اومد

 :در گوشش آهسته گفتم

ي 
ي با من چطوري حرف بزين  ...اينم براي اين که ياد بگتر

 ...زخمي  و در گوشش آهسته خنديدم... کمي به سبک بارمان... به جاي صداي بم خودم با يه صداي

 :موهاشو دور انگشتم شل کردم ولي ول نکردم... با خنده گفت

 ...موهامو ول کن ديگه

ي کردم و گفتم  :نچ نج 

 ...نه... خوشم اومده

 :با مشت آهسته به پام زد و گفت

ي 
 ...داري اذيتم مي کتن
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 :به لبخند روي لبش نگاه کردم و گفتم

 !نيست که توام بدت مي ياد

باز کردم... دستمو روي شونه ش و نزديک گردنش گذاشتم... انگشت اشاره م و بلند کردم و  موهاشو از دور انگشتم

ن فکش رو نوازش کردم. لبخندي زد. منم يه چشمک بهش زدم... به سبک ماهان سکوت کردم... يه  آهسته پايتر

رو نگاه کردم... به يه سکوت با غرور... يه خرده بهش کم محلي کردم... رسمو اين طرف و اون طرف کردم... مردم 

دختر خوشگل لبخند زدم... تينا حرف زد نگاهش نکردم... تينا داشت بر و بر نگاهم مي کرد... شايد داشت پيش 

ي کنه که يه کم باهاش راه بياد و صميمي تر شه... ولي نمي دونست من توي 
خودش فکر مي کردن چطور ماهان رو راصن

... اين قدري که پام به خونه ش باز شه... يه جلد ماهان بدجوري دلم مي خواد باها ش صميمي باشم... خيلي صميمي

نت... خونه اي که درش روي تيم عباسيان بسته بود... و بعد من  ... موبايل... تلفن ... اينتر خونه پر از وسايل ارتباطي

ي که رويا برام روي کاغذ نوشت ن  ...باشم و چتر

 

 :ون کشيد. بهم تعارف کرد و گفتتينا از توي کيفش يه پاکت سيگار بتر 

؟ ي
 مي کسر

 :براي مردها خوب نيست... لبخندي زدم و گفتم Esse يادم اومد که بارمان مي گفت

 !من از اين سيگارهاي زنونه نمي کشم

ون کشيد و گفت  :ابرو باال انداخت و خودش يه نخ بتر

 !فقط منو ضايع کن

ن چون ن تر اوردم . حاال داشتم پايتر  ...ه ش و نوازش مي کردم... اونم که بدش نمي اومدانگشتمو پايتر

 :لبخندي بهش زدم و گفتم

ي وقت بذاري و يادم بدي
ن
 ...بلد نيستم جور ديگه رفتار کنم... مي توي

ون داد و گفت  :دود سيگارش رو بتر

 ...زياد کار مي بره

 :ابرو باال انداختم و گفتم

وع کن  .پس از امشب رسر

 ...ظرم اصال خنده دار نبودخنديد... منم... هرچند به ن

 :گفتم

 تا ساعت چند وقت داري؟

 :يه لبخند شيطون بهم زد و گفت
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ي تا نصفه شب
ن طور مهربون باسر  ...اگه همتر

 :خنده م گرفت. گفتم

 منظورم اينه که مامانت گي مي ياد؟

 :سيگارشو روشن کرد و گفت

 از اون لحاظ؟... شما پشها هتن ديگه اي نداريد؟

 :گفتم

ي  هتن که
ي منو ببتن

ي که مي خواستر
 مي ريزه... ولي تو هم حتما يه دليلي داشتر

 ...زياد داريم... از هر انگشتمون هزار تا هتن

 :چشمکي بهش زدم و گفتم

ي 
 ...زيادم که ايران نمي موين

 :دستمو باالتر بردم... حاال داشتم موهاشو نوازش مي کردم. گفتم

ي هم که خوشت نمي ياد
 ...از پشهاي ايراين

ن انداخت ولي ولش نکرد... با خنده گفت  :دستمو گرفت و از دور شونه هاش پايتر

ي ها... من از تو خوشم مي ياد
 ...به دل گرفتر

ه نگاه مي کنم... با رس به قليون اشاره کرد و گفت  :محو صورتش شدم... مي خواستم بفهمه که دارم بهش ختر

؟ ي
 نمي کسر

 :بدون اين که نگاهمو ازش بکنم گفتم

 ...نه

ه نگاهم مي کرد... از گوشه  لبخندي روش لبش نشست... نگاهمو ازش گرفتم... رسمو چرخوندم... حاال تينا داشت ختر

 ...ي چشمم مي ديدمش

ه پشتش به ما بود ولي آينه دستش بود  چشم به يه دختر و پش افتاد که دو تا تخت اون طرف تر نشسته بودند. دختر

ن اورد... تو دلم گفتمو داشت از توي آينه نگاهم مي    :کرد... آينه رو پايتر

 ...پس مامور عباسيان اينه

ه  ...نمي خواستم بحث خونه رو توي سفره خونه باز کنم... ممکن بود مامور عباسيان جلوي رفتنمونو بگتر

 ...رو به تينا کردم. رسي    ع نگاهشو ازم گرفت... نخو گرفته بود... فقط يه کم شانس

 :گفتم

 بريم؟
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 :گارشو خاموش کرد و گفتتينا سي

 ...بريم

ن شديم. تينا گفت ون اومديم. سوار ماشتر  :از سفره خونه بتر

 بريم يه دور بزنيم؟

 :به عقربه ها اشاره کردم و گفتم

ين ندارم ن  ... زياد بتن

 :تينا چپ چپ نگاهم کرد و گفت

ين داري؟ هان؟ ن  به اندازه ي خونه تون که بتن

 :گفتم

ي رس خيابون از اين گالن ها توي هوا تکون مي دي ديگهآره فکر کنم... اگه تموم ش
 ...د هم تو واي مي ايستر

 :تينا محکم توي بازوم زد و گفت

 !بيشعور

ي که زده بود شدم... خونه تون! اوه اوه! قضيه برعکس شد چرا؟
ن
 تازه متوجه حرف

 

 

====== 

 

 :خودمو نباختم... گفتم

 از کدوم طرف بايد بريم سمت خونه تون؟

 :ورد و گفتکم ني

 !به اونش بعدا فکر مي کنيم... آخه االن که داريم مي ريم خونه ي شما

 :گفتم

 يادم نمي ياد از اين قرارها با هم گذاشته باشيم؟

 :تينا گفت

 اون وقت قرار خونه ي ما رو گي گذاشتيم؟

 :خنديدم و گفتم
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ي 
ي اگه عکس خودم بود دعوتم مي کتن

 ...موقع چت کردن... گفتر

 :درازي کرد و گفتتينا زبون 

 !نگفتم امشب دعوتت مي کنم

راستش... جدي جدي برام گرون تموم شد که کسي که يازده سال از خودم کوچيک تره اين طوري باهام رفتار کنه. يه 

ي بهش کردم. حساب کار دستش اومد... دوباره شدم همون ماهان مغرور... تينا گفت  :نگاه پر غرور و عصت 

؟ آدم مي ترسهچرا اين جوري نگاه مي  ي
 ... کتن

؟ اون وقت کوتاه مي اومد؟ ي ي به فکرم رسيد... اگه حالشو مي گرفتم ج 
ن ي نگفتم... يه چتر ن  چتر

ن بهش کردم و گفتم آمتر  :نگاهي تحقتر

 نشون مي دادي ها
 !موقع چت کردن بيشتر

 :گفت

 نشون مي دادم؟
ي رو بيشتر  ج 

 :نگاهي بهش کردم و گفتم

 !سن

ي نگفت. تو  ن  :دلم گفتم اخم کرد و چتر

ي اگه گند زده باشم خودمو قبل از رسيدن پيش عباسيان دار مي زنم
 ...يعتن

 :تينا يه کم من من کرد و گفت

ن مداربسته... نگهبان ي داريم... دوربتر
 ...راستش... ما يه خورده تو خونمه مون مسائل امنيتر

... گفتم  :با تعجب نگاهش کردم... يه تعجب واقعي

 اون وقت چرا؟

 :تتينا گف

ن عجيبيه؟ ن مداربسته چتر  مگه دوربتر

 :ژست خاصي به خودش گرفت و گفت

ن داره ي براي خودش دوربتر  ...االن ديگه هر خونه ي بزرگ و درست و حساي 

 :گفتم

؟ ي  نگهبان ج 

 :دوباره همون حالت فخرفروشانه رو به خودش گرفت و گفت
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 ...فکر کن يه خورده پولداريم و بايد مواظب مال و اموالمون باشيم

 :اشاره اي به ماشينم کردم و گفتم

 !ببخشيد که ما گدا گشنه ايم

 :خنديد و گفت

ها رو مي دونيد ديگه
ن  !پس اگه نيستيد اين چتر

 :لبخندي زدم و گفتم

ي کاره ن؟  آهان! مامان و بابات ج 

ي کرد... رسش رو به طرف پنجره چرخوند و گفت
 :مکت 

 ...خب يه کمش به خاطر بابام اِ 

ن نبودم اصال تينا در جريان کارهاي باباش باشه. يه کم دلم براش سوخت... ديگه نخواستم  وارد جزئيات بشم... مطمت 

ي رو در مي اورد که خيلي پشباز و واردن ولي خودش   ساده اي بود... اداي کسايي
همون موقعي که من و من کرد... دختر

ي بود که اگه گتر ي هايي
ي بود... از اون دختر

ي که تو جامعه زيادن مي افتاد کارش خيلي قابل پيش بيتن ه پش سوءاستفاده ج 

... يکي مثل من ي
 !تموم بود... يعتن

به سمت خونه شون روندم. نگاهي به آينه کردم. پرايد پشت رسم بود. اينم نشونه ي اول براي مخالفت عباسيان! 

 :پرايد برام نور باال زد. براي اين که رسر گتر دادن هاي پرايد رو بکنم گفتم

 باالخره که بايد برسونمت خونه... آدرس مي دي؟

ن انداخته بود... با تعجب  آدرس رو بلد بودم. فقط مي خواستم عباسيان اين رو بشنوه. نگاهي به تينا کردم. رسشو پايتر

 :پرسيدم

 ناراحت شدي؟

 :رسشو بلند کرد و گفت

 !هان؟... نه

 :دستمو انداختم دور گردنشو به سمت خودم کشوندمش و گفتم

 ...کوچولوي من از من ناراحت نشو

 :اينم که منتظر يه اشاره بود... خودشو لوس کرد و گفت

ي 
 ...ناراحت نشدم هاين

موهاشو نوازش کردم و دستمو برداشتم که بيشتر از اين پررو نشه. اونم که کم کم داشت مي فهميد بايد باهام چطوري 

 .رفتار کنه صاف نشست

 :ساعت نگاه کردم... نه و نيم بود. لبخندي زدم و گفتم جلوي خونه شون متوقف شدم. به
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 ...خوش گذشت

 :تينا با خنده گفت

 آره خيلي خوب بود... گي از شمال مي ياي؟

 :گفتم

 ...شنبه يکشنبه ي ديگه تهرانم

 :تو دلم گفتم

 !اميدوارم عباسيان با اين قضيه مشکلي نداشته باشه

؟ نگاهي به تينا کردم... داشتم لبخند مي زد ي م ولي قلبم توي دهنم بود. داشتم سکته مي کردم... اگه دعوتم نمي کرد ج 

اگه مجبور مي شدم ماموريت رو درست انجام بدم... اين روز... امروز... آخرين فرصتم بود... اگه نه... کارم تموم 

ي تحت فشار بود  ...بود... هم کار من... هم ترالن... هم باباش که صد در صد حساي 

ي نبود که بهش خت  بده... حتما باباش يه بار  ي نمي دونست... چون رضايي ديگه ياد رضا افتادم... پس باباي ترالن هيج 

ش بعد اين که تصادف کرده و باعث مرگ کسي شده پا به فرار گذاشته... دوست باباي ترالن هم که  فکر مي کردم دختر

 ...به ترالن يه خت  بد داده بود

ن رو ازش بکنندترالن بايد زودتر مي رف  ...ت... قبل از اين که اون استفاده اي که مي خواستر

رويا بايد زودتر مي رفت... بايد اطالعاتش رو به مافوقش مي رسوند... قبل از اين که دير بشه بايد جلوي اين آدما رو مي 

 ...گرفت

ي 
 
سخت يه کم رنگ آرامش رو مي ديد... و  بارمان بايد زودتر مي رفت... بارمان... برادر من حقش بود که بعد از يه زندگ

 ...من

ي دارم که به خاطرش برگردم؟ مادري که منو فراموش کرده... برادري که به زور تحملم مي  ي برم؟ من ج  من براي ج 

ي که زندگيمو ارزش مند مي کرد اين بود که بارمان ادامه ش رو بهم هديه داده 
ن کنه... پدري که ازم متنفره... تنها چتر

 ...بود

ن فکر نمي کردم... به سياهي هاي خفته ي توي وجودم فکر مي کردم... خيلي طول کشيد تا ساکتش کنم...  به رفتر

 ...محوش کنم... کمرنگش کنم... ولي امشب... مي خوام آزادش کنم

 :گفتم

ون بري مشکلي داري؟  با اين که با دوست پشت بتر

ي کرد و گفت
ن
 :پوف

 ...اينجا آره... آمريکا نه

 :تمگف

 ...آهان
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 :پرايد با فاصله از ما پارک کرده بود. گفتم

؟ مي تونيم با هم چت کنيم و اگه شد قرار بعدي رو مي ذاريم... اگه نه هم  ي
ي کنيم... آن که مي سر

پس بايد خداحافطن

 ...که مي ري آمريکا و بهت خوش مي گذره

ي خيالي من کپ کرد  !تينا با ديدن اين خونشدي و ي 

 :دست دادن جلو بردم. تو دلم گفتمدستم رو براي 

... مي ريم تو فاز نامردي ي
 
ي خيال مردونک  ...يه امشب ي 

تينا دستش رو جلو اورد که دست بده. يه دفعه دستش رو کشيدم و به سمت خودم کشيدمش... لبشو بوسيدم... 

... دستش رو نوازش کردم و بعد آهسته ازش جدا شدم... به چشمام زل زد...  ي
يه لحظه برگشت و با  خيلي طوالين

ي کشيد و گفت
ن انداخت و لبش رو تر کرد. نفس عميفر س به باغ خونه شون نگاه کرد. رسش رو پايتر  :استر

 مي ياي باال؟

 

 :لبخندي زدم و گفتم

 ...بدم نمي ياد

ي تکون داد و گفت ن  :انگشت اشاره ش رو با حالت تهديد آمتر

... باشه؟ ي
 اومدي کامپيوترم رو درست کتن

 :ال انداختم و گفتمشونه با

 ...باشه

ن  لبخندي زد و در رو باز کرد. آخرين نگاه رو از توي آينه به پرايد کردم. قلبم محکم توي سينه مي زد. راننده از ماشتر

 :پياده شد. توي دلم گفتم

 .بايد بجنبم تا دوباره بدشانسي نيوردم

سم هر  ن پياده شدم و کنار تينا قرار گرفتم. استر لحظه اوج مي گرفت. قلبم محکم به قفسه ي سينه م مي رسي    ع از ماشتر

 .کوبيد

... آهسته به سمت عقب نگاه کردم. يه هيوندا  تينا زنگ زد. نگاهي به در ويال کردم. يه در زرد رنگ با حاشيه ي مشکي

ي 
 پياده مي شد. يه مرد چهارشونه و عضالين

ن بود... با کوپه ي خوشگل زرد رنگ پشتم بود که راننده ش داشت از ماشتر

ه شد. رسم رو چرخوندم  ...اخم بهم ختر

پس حتما از آدم هاي عباسيان بود... صداي گام هاي کسي که از پشتم مي اومد رو حس مي کردم... راننده ي هيوندا 

بود يا پرايد؟... رسمو آهسته چرخوندم... کفش هاي مردونه اي رو ديدم که هر لحظه بهم نزديک تر مي شد... حدودا 

 ...متر باهام فاصله داشت... قلبم توي سينه فرو ريختچهار 
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تينا دوباره زنگ زد. به سمتم چرخيد... با شيطنت بهم چشمک زد... دوباره نيم نگاهي به کفش ها کردم... حدودا دو 

...احساس کردم قلبم توي دهنم اومد  ...متر

 ...يه دفعه در باز شد

ي کشيدم. قلبم آروم گرفت... تا خواستم آب دهنمو قورت بدم تينا درو باز کرد. رسي    ع وارد ويال شدم و نف
س راحتر

 ...متوجه شدم که دهنم کامال خشک شده

چشمم به دو مرد افتاد که توي باغ ايستاده بودند. يه نفرشون ظاهرا باغبون بود. داشت پاي بيد مجنون کود مي 

 ...ريخت

ي مشکوک بهم نگاه مي کرد. احت
ي بوديه نفر ديگه شون با حالتر ن ي چتر

 .ماال نگهباين

ي که مي ديدم هيچ انعکاسي توي مغزم پيدا نمي کرد ولي به نظر  هايي
ن نگاهي به باغ کردم. اين قدر دلشوره داشتم که چتر

ي از درخت ها قديمي و خشکيده بود. جلوي درخت هاي 
مي اومد که تازه مشغول درست کردن باغ شده باشند. بعضن

 .ها تازه به نظر مي رسيد گلکاري شده بود ولي خاک پاي گل

 :نگهبان با اخم و تخم نگاهي بهم کرد و رو به تينا گفت

 ...خانوم تينا

 :تينا با لبخند گفت

ن  ... اومدن کامپيوترم رو درست کتن ن  ...ايشون آقاي محمدي هستر

ديگه مشکل تينا  نگهبان با تعجب بهم نگاه کرد... باورش نشده بود... مشخص بود... البته به من ربطي نداشت... اين

 ...بود

 .از پله هاي نيم دايره و کوتاه باال رفتيم و به دري رسيديم که نيمه باز بود. دنبال تينا راه افتادم

ي اين طرف و اون طرف خونه ديده مي شد که يا 
ي بود. وسايل زيادي نداشت ولي جعبه هاي مختلفن

ن
خونه ي شلوع

ي افتاد که مشغول باز کردن يکي از جعبه ها بود. تينا با صداي بلند نيمه باز بود يا اصال باز نشده بود. چشمم ب
ن
ه زي

 :گفت

 ...مه لقا جون

 :زن رسش رو بلند کرد و با ديدن من چشمهاش چهار تا شد. تينا گفت

بت مي ياريد؟  براي آقاي محمدي رسر

 :تو دلم گفتم

بت ديگه چيه اين وسط؟  رسر

ي داري به مه لقا کرد... ياد 
نگاه هاي عباسيان افتادم. نمي دونم چرا يه دفعه ترس به دلم وارد شد. نکنه تينا نگاه معتن

 فهميده باشن من از طرف عباسيانم و همه ش نقشه براي حرف کشيدن از من باشه؟
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================ 

 

ون کنم  .رسمو يه کوچولو تکون دادم و سعي کردم اين فکر مسخره رو از ذهنم بتر

 .وارد اتاق تينا شديماز پله ها باال رفتيم و 

ي بود که نمي شناختم ي بود که به ديوار بود. تصاويري از خواننده هايي
 
هاي بزرگ ي که به چشمم اومد پوستر ن ن چتر  .اولتر

ن نشستم و گفتم ن کامپيوتر نزديک در بود. روي صندلي رو به روي متر  :متر

 اينو بايد درست کنم ديگه؟

ل زدم... لبخندمو روي صورتم محو کردم... به چشماش زل زدم... يه و لبخند زدم. يه لحظه توي سکوت به تينا ز 

ه شدم. تختخوابش نزديک پنجره بود.  ن و به اتاقش ختر لبخند کم رنگ روي لبم نشوندم... و بعد رسمو انداختم پايتر

ن آرايشش بود که روش پر از خرت و پرت بود. يه کم اتاقش بهم ريخته بود... روي ت ختش چند کمي اون طرف تر متر

ي داشته... ترجيح دادم چشم از لباس هاي  ي درگتر دست لباس مچاله شده بود. معلوم بود رس انتخاب لباس حساي 

 روي اعصابم مي رفت
ي هاي روي تخت بيشتر

ن
م... شلوع  ...روي تخت بگتر

ي نگاه تينا هنوز روي من بود... اين شيوه ي نخو بده ول کن مخصوص خودم بود... روش هاي بارمان ت وي مهارت هايي

 ...که توي حرف زدن داشت خالصه مي شد

با پا به دکمه ي کيس زدم و روشنش کردم. دستامو توي هم قالب کردم. حاال بايد چه جوري جلوي چشم تينا کارمو مي 

 کردم؟

ن  ن باشه... آخه کدوم ديوونه اي توي اتاق خواب دوربتر ن گشتم... اگه توي اتاقش دوربتر  مي ذاره؟با چشم دنبال دوربتر

ن پيدا  سي به دوربتر
ن اين کار رو بکنم. از عباسيان بعيد نبود که بتونه يه راهي براي دستر دوست نداشتم جلوي دوربتر

ي از خودم به جا بذارم  ...کنه. نمي خواستم هيچ سند و مدرکتر

 :ا کرد. تينا لبخندي زد و گفتتقه اي به در خورد و مه لقا وارد شد. نگاهي به کامپيوتر کرد. روشن بود... يه نگاه به تين

 ...دستت درد نکنه مه لقا جون

وع به  ي زيرلب زمزمه کرد که نفهميدم... دوباره اون فکر مسخره توي ذهنم رسر ن ي رو از دستش گرفت و بعد چتر
سيتن

ن توي قفسه ي سينه م کرد... تينا  وع به جست و ختر ن پريدن کرد... قلبم هم به دنبال اون فکر رسر و مه لقا باال و پايتر

 .مشکوک مي زدند

بت لب بزنم بت دستم داد... منم که به دلم بد اومده بود! حارصن نشدم به رسر  .تينا يه ليوان رسر

 :تينا گفت

 ...چند دقيقه صت  کن

 :روي تخت نشست. لبخند زد. گفتم

 پسوردت چيه؟
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 :تينا گفت

ي ها
 !جدي گرفتر

 :تو دلم گفتم

 .پسورد وارد شمبه درک! انگار براي من کاري داره بدون 

ن کوچولو و نحس که قشنگ توي زاويه اي بود که کامپيوتر رو هم شامل  به سمتش چرخيدم. چشمم افتاد به يه دوربتر

ي زدم... چه انتظاري از شانس خودم داشتم؟ آخه من گي توي زندگيم شانس اورده بودم؟
 مي شد... لبخند تلجن

 :م اومد با هيجان گفتتقه اي به در خورد. تينا از جاش پريد و به سمت

ن   !خب اينم از دوربتر

 :با تعجب گفتم

؟ ي  ج 

ن گذاشت و گفت بتش رو روي متر  :تينا ليوان رسر

ي هاي غريبه حساس شده
 ...بابام يه کم به رفت و آمدم با ايراين

 :من که تو دلم جشن و عروسي به پا شده بود گفتم

 !خيلي تابلو ِا اين طوري که

 :تينا با خنده گفت

ن هاي خونه پيش اومده... آخه هر چند وقت يه بار قطع مي شه... مامانم چن د وقتيه فکر مي کنه مشکلي براي دوربتر

ن ها اهميت نمي ده و معتقده اين طوري خيلي معذب  راستشو بخواي براش زياد مهم نيست... مامانم زياد به اين دوربتر

ي خود بابامه  ...شديم... ارصارهاي ي 

 :چشمکي بهم زد و گفت

وقت پيش مه لقا داشت يه کم تو وسايل مامانم رسک مي کشيد... منم ديدمش... از اون روز به بعد هرکاري بگم  چند 

ن خاموش کردن هام زير رس ماست  .مي کنه... ماجراي دوربتر

 :تو دلم گفتم

ي منم که دارم شانس مي يارم؟ ... من؟
 يعتن

ن بار توي زندگيم شانس مي ي منده تم که مي خوام اوج سوءاستفاده رو از اين يه بار خدايا... من دارم براي اولتر
ارم... رسر

... تنها راه چاره مه... يه کار بد با يه نيت ختر   ...بکنم... مي خوام يه کار خيلي بد بکنم... ولي

تر رو يه دفعه يه حس آزاردهنده اي رساغم اومد... اين شيوه ي عباسيان بود... اين که از پشها استفاده کنه تا يه دخ

 مي شد به خاطر با اون پش بودن هرکاري بکنه... خودش 
به خودشون عالقه مند کنند... اون وقت اون دختر حارصن

ن رو خاموش کنه  ...نگهبان ها رو بپيچونه... خودش دوربتر
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 ...قلبم توي سينه فرو ريخت... عباسيان اين روزها رو ديده بود

ي مي دونست؟ يه لحظه ترس برم داشت... گفته بود اگه فقط يه نفر چه قدر خوب اينو مي دونست... در مورد من  ج 

 ...رو خوب بشناسه اون يه نفر منم

ي داشته باشم
ي نبودم که راه برگشتر

 ...لبخندي به تينا زدم... ولي اصال حواسم بهش نبود. هرچند... ديگه توي موقعيتر

ن و افشده به ساعت و پالکي که به گردنم آويزون بود فکر کردم. داشت هم  رو مي شنيد... انگار اون صورت غمگتر
ن ه چتر

ي دارش رو از روي پالک 
ي نگاه هاي معتن

ن و باهوش... سنگيتن ش رو مي ديدم... با اون چشم هاي نمدار... مرد غمگتر

 ...حس مي کردم... اون منو مي شناخت ولي 

 ...شايد مي تونستم دروش بزنم... اگه تبديل به آدمي به جز رادمان مي شدم

ي اختيار يه کم باال رفت... شايد کمي  حس کردم خون توي رگام يخ زد... لبم به لبخندي کج باز شد... ابروي راستم ي 

ي چشم هام داشت شيطنت رو داد مي زد  ...پوستم داشت به سياهي مي زد... شايد آي 

ي بودم
 
ي هاي روي تخت حالمو بد نمي کرد... من عاشق شلختک

ن
 ...ديگه شلوع

 .نا هم وسوسه رو از توي صورتم خوند که اون طور لبخند زدانگار تي

 :بلند شدم و به سمتش رفتم... لبمو به گوشش نزديک کردم و گفتم

ه توي اتاق؟  مه لقا که عادت نداره يهو بت 

 ...تينا خنديد... منتظر جوابش نشدم

***** 

 

======== 

ي کشيدم و غلت زدم. چشم هاي تينا 
بسته بود... نفس هاش عميق و آروم بود...  رسمو چرخوندم. نفس عميفر

 ...خوابيده بود

ن کاري که کردم اين بود که ساعت رو از دستم باز  روي تخت نشستم. نگاهي به اطرافم کردم. توي اون بند و بساط اولتر

 .کنم... ولي پالک هنوز به گردنم آويزون بود

ن ب تم رو از روي زمتر ي رسر
ن اومدم. ير ي آروم از روي تخت پايتر رداشتم. دستمو روي پالک گذاشتم و دعا کردم که تاثتر

 ...توي کم کردن صدا داشته باشه

آهسته روي صندلي نشستم. کامپيوتر هنوز روشن بود. آب دهنمو قورت دادم. قلبم به تپش در اومد... نگاهي پر 

س به تينا کردم... خيالم تخت شد که خوابيده  ...استر

ت رو روي کيبورد انداخت ي رسر
ي اثر ير

م... اين فقط براي احتياط بود... نمي خواستم هيچ ردي از خودم بذارم... حتر

ي رو توي اون گتر و دار باز 
انگشت... اين طوري صداي تايپ کردنم هم کم مي شد... نتونسته بودم اون پالک لعنتر

ي ها از گردن در نمي اومد
ش کوتاه بود و به اين راحتر  ...کنم... زنجتر



 

 
366 

جا رو گرفته بود مي ترسيدم عباسيان صداهاي مشکوگي بشنوه و بفهمه که دارم با کامپيوتر کار مي چون سکوت همه 

 ...کنم

 ...يه کم دستم رو روي کيبورد تکون دادم... خوشبختانه صفحه کليد رو حفظ بودم

 :تو دلم گفتم

ت رويا وصل باشه... خدا کنه... مگه نه همه ي کارهام توي سايه ي   مي رهخدا کنه اينتر
ن  ...بدشانسيم از بتر

ت رو آهسته کنار بزنم و حروف رو از  ي رسر
ن کردم... مجبور شدم چند بار ير وع به نوشتر يه صفحه ي ورد باز کردم. رسر

 ...زيرش پيدا کنم... حاال بماند که قلبم توي دهنم بود و دستم مي لرزيد

 :نوشتم

ن امروز... توي او  ن فرصترادمانم... رسي    ع از اونجا بريد... همتر  ...لتر

به پيغامم نگاه کردم... دستم رفت تا بنويسم ترالن بايد زودتر از اونجا بره ولي منرصف شدم... موقع فرار کردن به 

ي مي کردم
ن
س مي شدند.. نبايد ذهنشون رو پر از سوال هاي جديد و اضطراب اضاف

ي دچار استر
ن
 ...اندازه ي کاف

 :نوشتم

 ...رضا تمام مدت داشت

ي لبمو به دندو  نم گرفتم. قلبم محکم توي سينه مي زد... نه! پاکش کردم... مي دونستم بارمان اگه اين رو بخونه حساي 

به هم مي ريزه. مي دونستم قاطي مي کنه... نه... اونا بايد فرار مي کردند... نبايد عصبيشون مي کردم... بعدا ماجرا رو مي 

 ...شد... نمي دونم چطور... ولي باالخره مي شد

 :پيغام يه خطيم نگاه کردم... نوشتم به

 ...اسم رئيس عباسيانه

؟ بدتر گمراه مي شدند ي ي بود ج   ...پاک کردم... اگه اسم تقلت 

ي بکشم ولي مي ترسيدم عباسيان بفهمه... احساس مي کردم کنارم حضور داره... 
چشمامو ماليدم. خواستم نفس عميفر

ي فکر احمقانه تو دنيا نگاه غمگينش رو روي خودم حس مي کردم... با بد ي چرخيدم و اطرافم رو نگاه کردم... هرج 
بيتن

 ...وجود داشت اون شب به ذهنم رسازير شده بود

بان قلبمو بشنوه _  ...نکنه صداي بلند رصن

ن گذاشته باشن _  ...نکنه خودشون توي اتاق دوربتر

 ...نکنه مه لقا جاسوسشون باشه_

 ... نکنه _

 :تو دلم گفتم

 !اه! زهرمار
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ي عباسيان اين فايل چش
مامو بهم فشار دادم و سعي کردم خونشد باشم... سعي کردم به اين فکر نکنم که ممکنه منسر

 بهم مي ريخت... ممکن 
ن رو ببينه... بايد اين کار رو مي کردم... به محض اين که نقشه ي بعديم اجرا مي شد همه چتر

ندبود به بارمان فشار بيارند و شانس فرار کردنش رو از  ن بت   ...بتر

ي  ي تکون دادم... اسم... يه اسم خاص... يه اسم ي  ي عصت 
چشمامو باز کردم. فايل رو به چه اسمي بفرستم؟ پامو با حالتر

 ...مفهوم ولي خاص

ه شدم... انگشتامو باالي کيبورد نگه داشته بودم... مي لرزيدند  انداختم... به دستام ختر
ن  ...رسمو پايتر

ي تکون دادم... چشمم به لکه هاي روي دستم افتاد... يادگار رسمو به دستم تکيه دادم ... پامو با شدت بيشتر

ي که توي اون اتاق کشيدم افتادم... با اون پنجره ي تخت کوب شده ي نزديک به سقف...  اعتيادم... ياد عذاب هايي

ي روي ديوار S A S K R O Bسقف ترک خورده... ديوارهاي زرد... و اون
 ...لعنتر

ن  S A S K R O B... B ...لند کردم... جرقه اي توي مغزم زده شدرسمو ب براي بارمان بود... و اون مرد که بهم هروئتر

 ...تزريق مي کرد به اين موضوع که بارمان رو ديده اشاره کرده بود... بارمان اين حروف رو مي شناخت

نه حتما مي فهمه که بايد بازش کنه... قلبم از مي دونستم اگه بارمان اينو ببي ...A S K R O Bاسم فايل رو گذاشتم

 ...شدت هيجان محکم به قفسه ي سينه م مي کوبيد

ي که برداشته بودم... تو دلم گفتم
 :ياد روزي افتادم که توي کامپيوتر رويا فضولي کرده بودم... اطالعاير

نت وصل باشه  ...خدايا... اينتر

ن کامپيوتر خودم و رويا ايجاد کنملبام رو بهم فشار دادم... اگه مي تونستم يه   ...شبکه بتر

نت رويا وصل بود  ...قلبم توي سينه فرو ريخت... اين بار از هيجان... اينتر

ن اومد... از جا پريدم ي از طبقه ي پايتر  ...يه دفعه صدايي

ي رو شنيدم
 :صداي زين

 تينا اومد خونه؟

 ...قلبم توي سينه فرو ريخت... مامان تينا بود

 

ن کردم... مامان تينا داشت از پله ها باال مي اومد. بايد رسي    ع تر کار رو تموم مي نگاهي به م انيتور کردم... گوشامو تتر

 .کردم

رسي    ع توي فايل هاي رويا گشتم... چند تا فايل براي کارهاي روزانه ش توي درايو دي بود... چندتاش رو پاک کردم تا 

 ...يتر فرمت دادم و براش فرستادمتوجهش رو به فايل جديد جلب کنم. فايلم رو تغ

 :نقشه ي دومم هنوز مونده بود. صداي مامان تينا رو شنيدم

بت برام بيار... نفسم باال نمي ياد  ...مه لقا... يه ليوان رسر

 .فرصتم داشت تموم مي شد... ياد نوشته ي رويا افتادم... بايد براي مافوقش اي ميل مي زدم
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ن شدم. مراقب رسي    ع يه اي ميل جديد ساختم. آ ن متر درس اي ميلي که رويا بهم داده بود رو وارد کردم و مشغول نوشتر

ي بود
ت دستم به کيبور نخوره... اون قدر دستم مي لرزيد که واقعا کار سختر

ي رسر
 ...بودم موقع کنار زدن ير

س رو نداره... سعي مي کردم آروم و آهس ته دکمه هاي احساس مي کردم ديگه قلبم تحمل اين همه هيجان و استر

ي داشت جلوي صدا رو مي گرفت تم به خوي 
ي رسر
 ...کيبورد رو فشار بدم که صدا نکنند... هرچند که ير

ن... اطالع  آدرس خونه ي تينا رو نوشتم... از نقشه ي عباسيان و تيمش نوشتم... گفتم که خونه رو تحت نظر بگتر

ي با موهاي مش  ...کي از طرف تيم مي دزدهدادم که به زودي اين دختر رو يه پش چشم آي 

 ...آخرش نوشتم که آمنه سالمه و به زودي فرار مي کنه

 رو فرستادم. معده م تتر مي کشيد... بايد هرچه زودتر هيستوري کامپيوتر رو دستکاري مي 
ن ي کشيدم. متر

نفس راحتر

 .کردم

 failure ...وي سينه فرو ريختتا خواستم صفحه رو ببندم چشمم به اي ميل جديدي که اومده بود افتاد... قلبم ت

notice .... 

ي تتر کشيد... چشمامو يه لحظه از شدت دردش بستم ي عصت 
 ...چشمام از تعجب گشاد شد... معده م با حالتر

 :آب دهنمو قورت دادم... اي ميل رو باز کردم

Sorry, we were unable to deliver your message to the following address. 

ي بود که رويا برام نوشته بود... امکان ندا
شت... يه بار ديگه آدرس اي ميل رو چک کردم... آدرس درست بود... هموين

 :چشمامو ماليدم. تو دلم گفتم

ي بود؟  فکر کن... فکر کن... آدرس درست ج 

ن يه فيلم جلوي چ ي عالي بود... نوشته ي رويا عتر
ها خوب بود... يعتن ن ن بود... حافظه م توي اين چتر شمم بود... همتر

؟ نکنه رويا مخصوصا يه آدرس غلط بهم داده باشه؟ ي ي ج 
ن بود... يعتن  همتر

 ... خواستم يه بار ديگه کامپيوترم رو باهاش شبکه کنم

 :صداي مامان تينا بلند شد

ن نمي ياد؟  پايتر
 پس چرا اين دختر

خواستم رو بکنم... دوباره  قلبم توي سينه فرو ريخت... ديگه وقت نداشتم... هنوز نتونسته بودم کاري که مي 

ي امضا کرده  بدشانس شده بودم... هنوز نتونسته بودم ماموريت رو خراب کنم... فقط حکم مرگ خودم رو با رسپيج 

 ...بودم

 

============= 

 

ي بود؟ يادش رفته بود؟... عمرا  !منظور رويا از دادن اي ميل اشتباه ج 
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 !نداشت؟... شايد مخصوصا اين کار رو کرده بود چون بهم اعتماد 

ي رس  ن بردن ردش يه باليي يا شايد کسي که صاحب اين آدرس بود بعد از اين که ارتباطش با رويا قطع شد براي از بتر

 ...آدرس اي ميلش اورده بود؟ ... اين احتمالش بيشتر بود

ي کار مي کردم؟ بايد يه جوري اين خت  رو به گوش پليس مي رسوندم.   .. ولي چطوري؟لبمو تر کردم... بايد ج 

بايد به گي اي ميل مي زدم؟ قلبم دوباره داشت محکم توي سينه م مي زد... اي ميل گي رو داشتم؟ مال گي رو حفظ 

 بودم؟ گي اي ميلش رو زود زود چک مي کرد؟

ي نداشتم که بهش اي ميل بزنم
 ...يه دفعه به يه حقيقت دردناک رسيدم... من هيچ دوستر

ي نداشتم که اي  ...ميلش رو حفظ باشم هيچ آشنايي

ن بارمان ديگه حارصن نشد  ي که بعد از رفتر ... بابايي ؟ شايد کمکم کنه... اون هر روز اي ميلش رو چک مي کنه... ولي ي بابا ج 

 مي شد به پش بدنام و قاتلش کمک کنه؟
 ...اسمش رو توي خونه بياره... اين پدر چطور حارصن

؟ شايد هنوز اين قدر مهر برادري تو  ي ي خونش مونده باشه که حارصن شه کمک کنه... حارصن شده بود سامان ج 

ي که براي تولد رضا  ي بهم نمي گفت... شت  ماشينش رو بهم بده... هروقت رس صبح بدون اجازه برش مي داشتم هيج 

ن من  ... اونم از بارمان متنفر شده بود... با رفتر  شده بود به خاطر من به بابا دروغ بگه... ولي
مطمئنا رفته بودم حارصن

ي 
 !حارصن نمي شد اسمي ازم بياره... اونم چه رفتتن

ن انداختم... چشمامو بستم... مامان  ي گرفت... رسمو پايتر س و هيجان دلم از اين همه تنهايي
دلم گرفت... توي اوج استر

 ...تينا تلويزيون رو روشن کرده بود

ي نبودند...  ي کشيدم... نه... سامان و بابا کيس هاي مناست 
عباسيان مسلما به فکرش مي رسيد که بعد از نفس عميفر

ي که  ن  مي خواستم... يه چتر
خرابکاري امشبم رسک بکشه و ببينه با خانواده م ارتباط برقرار کردم يا نه... من يه راه بهتر

 ...به فکر عباسيان نرسه... يه اي ميل که حفظش باشم

 ...رضا... که خيانت کرده بود

ده شد  ...قلبم فشر

... از  ي فارغ التحصيل شده بودم بهش زنگ نزده بودم... حتما فکر مي کرد مي خوام رس کارش بذارم امتر
 ...وقتر

 ....قلبم به تپش در اومد

 ...شهرام... که مرده بود

 ...قلبم به درد اومد

 ...ريحانه... که من قاتل شوهرش بودم

... 

زن شهرام اي ميل بزنم... هيچکس! هيچ ديوونه اي  ريحانه!.... آره... ريحانه... به فکر هيچکس نمي رسيد که من به

 ...حارصن نمي شد اين کار رو بکنه
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رسي    ع صاف رسجان نشستم... دستم از شدت هيجان داشت روي کيبورد پرواز مي کرد ولي سعي کردم هيجاناتم و 

ت که رس خورده بود رو دوباره صاف کردم... نوشتم ي رسر
ل کنم و آروم تايپ کنم... ير  :کنتر

ي از قاتل شوهرت رادمان رحيمي مي خواي توي اين هفته مي ره به اين آدرس... با يه باندي همکاري مي کنه  اگه
نشوين

ن... به بازپرس راشدي خت  بده... مي دونه ماجرا چيه ي رو بدزدن و از باباش باج بگتر  ...که مي خوان يه دختر

 ...آدرس خونه ي تينا رو نوشتم

... تنها راهي بود که داشتم... شايد ريحانه اون قدر وحشت زده مي شد که به يه نقشه ي عالي و فوق الع اده نبود... ولي

 ...پليس خت  بده... اگه فقط يه کم ديگه توي زنديگم شانس مي اوردم

 :اي ميل رو فرستادم... کارم تموم شده بود. هيستوري کامپيوتر رو دستکاري کردم. صداي مامان تينا رو شنيدم

ي ت  ينا؟کجايي

 ...يا خدا! چرا اين قدر صداش نزديک شده بود؟ داشت مي اومد باال

ن به تخت نزديک شدم. آهسته روش نشستم... گفتم ن پاورچتر ت رو از روي کيبورد برداشتم. پاورچتر ي رسر
 :رسي    ع ير

 .تينا پاشو... مامانت اومد

 :يه دفعه چشماش باز شد. از جا پريد... زهره ترک شده بود. آهسته گفت

 ...ه اوه! زود باش... اوضاع خراب شداو 

لباسامو پوشيدم. ساعتمو از روي تخت برداشتم . دوست داشتم يه جمله اي بگم که در اومدن ساعت رو بندازم 

جوابيش مي ترسيدم  ...گردن تينا ولي از حارصن

 :تينا گفت

ي کار کنيم؟  حاال ج 

 :پوزخندي زدم و گفتم

ي چه غلطي مي کردي اون قيافه ي ضايعت رو درست کن... داد 
 ...مي زنه داشتر

 !يه دفعه يادم اومد که موس رو با دستم گرفتم... اثر انگشتم روي موس بود... واي به اين حماقت من

 :رسي    ع از جام بلند شدم و گفتم

 !دارم کامپيوترت رو درست مي کنم ديگه

 :موس رو گرفتم دستم و گفتم

 ...دموانمود مي کنم داشتم ويندوزت رو عوض مي کر 

 ...تينا با عجله از اين طرف اتاق به اون طرف اتاق مي رفت و سعي مي کرد خودش رو مرتب کنه

 !صد در صد مامان تينا منو مي ديد... باورش هم نمي شد که اومدم کامپيوتر تينا رو درست کنم... به درک
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ي که از جنس خونشدي ها  ...ي من نبودخنديدم... به خونشدي خودم... از اون خونشدي هايي

ن  ون اومدم راننده ي هيوندا يا پرايد منو بت  ن که از خونه بتر يه دفعه خنده روي لبم خشک شد... ممکن بود همتر

 ...خارج شهر و با يه تتر خالصم کنند

ي جون سالم به در مي بردم؟ ي با اين رسپيج 
 ...قلبم توي سينه فرو ريخت... يعتن

 

 فصل پانزدهم

 

 :بارمان گفت

؟قهوه م ب ي
ي درست کتن

 لد نيستر

ي دادم. بارمان با تعجب نگاهم کرد و گفت
 :با رس جواب منفن

ي... آره؟ ي مي متر
 
 جدي؟ دو روز تنهات بذارن از گرسنک

 :خنديدم. يه دفعه بارمان بداخالق شد. رو به کاوه تشر زد

 !چرا اينجا وايستادي؟ برو تو اتاقت ببينم! زود باش

ن شد رو  ن کاوه مطمت  ي از رفتر
 :بهم کرد... دوباره مهربون شد. لبخند زد و گفتوقتر

 .خب... رسر همه ي رسخرها رو کنديم

س ناخنم رو مي جويدم گفتم
 :در حالي که با استر

ي کار مي کنه؟  ما بريم رادمان ج 

 :بارمان که توي کابينت دنبال قهوه مي گشت گفت

 ...يه کاريش مي کنه... نگران نباش

 :پرسيدم

 راضيه رو پيدا کرديد؟

 :بارمان خنديد و گفت

... عجب کاري کرد اين دختر  ن  !آب شده رفته تو زمتر

ي توي کابينت ها پيدا نکرد روي صندلي نشست. گفتم ن ي چتر
 :وقتر

 ...ولي آخه چرا؟ من هميشه فکر مي کردم اون خيلي وفاداره

 :بارمان گفت
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ي و سياسي دور هم جم ... معموال اين طور باندها به خاطر عقايد مذهت 
ن ع مي شن... نقطه ي قوتشون اينه که همه ببتر

ي اعضاي گروه به خاطر عقايدشون به کارهاي گروه تن مي دن... نقطه ي ضعف اين گروه اينه که اعضاش يا به خاطر 

واري  ن ي برسه؟ پول؟ ست  پول دور هم جمع شدن يا به زور... خيلي طبيعي بود که راضيه بره... اينجا مي خواست به ج 

ش رو به پ  ...اش مي ريزهبيشتر

سم که بارمان گفت ي بت  ن  :خواستم چتر

؟ ي
 حاال نمي شه اين دو دقيقه ي تنهايمون رو با حرف هاي کاري پر نکتن

 :ابرو باال انداختم و گفتم

ي بگيم؟ ي کار کنيم؟ از ج   خب پس ج 

 :بارمان خنديد و گفت

ي بگيم ن ... چتر  ...نمي دونم... از گلي بلبلي

 :با تعجب گفتم

؟ گل و بلبل ي  چيه؟ ج 

 :بارمان گفت

 ...منظورم حرف هاي لطيف و شاعرانه ست

 :خنده م گرفت و گفتم

 !ديوونه

 :آثار خنده رو از صورتم محو کردم و گفتم

 ما حرفامونو زديم بارمان... مگه نه؟

 :بارمان صاف نشست و گفت

 ترالن... من قبول دارم آدمي که با اعتياد خونه و کاشانه ي خودش رو بهم مي ر 
ن يزه مريض و بيمار نيست... ببتر

ي ماجراي من فرق مي کنه
 ...مقرصه... ولي خودت مي دوين

 :وسط حرفش پريدم و گفتم

ي که قضيه ش فرق مي کنه رادمانه... اونم ماجراش مثل تو بود... مگه نه؟ ... ولي تو 
آره رادمان هم معتاد بود... اوين

... اون ماده اي که اون آدم ها ر  ي
ي ترک کتن

و مجبور مي کنه خودشونو به خاطر چند گرم مواد تحقتر کنند و حارصن نيستر

ي کنند و نفهمند که دارند 
 
اونا رو از پيش خانواده هاشون به دره ها مي کشه و وادارشون مي کنه با فالکت زندگ

ي اراده
ن ماده اي که هر روز بيشتر از قبل تو رو ضعيف مي کنه... چرا نمي توين ي و   خودشونو بدبخت مي کنند همتر

کتن

 بذاريش کنار؟

ن انداخت و گفت  :رسشو پايتر
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ن  ي خوراکي محبوبتون رو نمي تونيد کنار بذاريد چرا اين قدر راحت در مورد ترک هروئتر
ي که يه عادت رو... حتر شمايي

 حرف مي زنيد؟

 :با عصبانيت گفتم

 ...خودتو توجيه نکن

 بازي مي کردسکوت بينمون برقرار شد... به دست هاي بارمان نگاه کردم که دا
ن ي روي متر

 
 .شت با زيرديک

 :باالخره سکوت رو شکست و گفت

ي بودم... بيا در مورد اون روزها حرف نزنيم که همه  ي که هنوز درگتر باند نشده بودم... آدم حساي  بگذريم از اون روزهايي

ي داشتم... رشته مو عاشقانه دوست داشتم... برادرمو... خانواده مو البته به جز بابام.  ي که قيافه ج  .. اون روزهايي

ي که هنوز مواد منو به خاک سياه نشونده بود... همون  داشتم... خوش تيپ بودم.. پولدار بوديم... اون روزهايي

ي که  ي که هيچ عالقه اي بهشون نداشتم... آدم هايي هايي
ي که رک بهت مي گم کلي دختر دور و برم بود... دختر روزهايي

... بيا اصال  ن ي ماجراي تينا ظاهرمو مي خواستر
ي وقتر ... فقط... مي خواستم بهت بگم محت  در موردش حرف نزنيم... ولي

رو برام تعريف کرد گفت که رئيس بعدش منو از کشور خارج مي کنه... بهم يه هويت جعلي مي ده... مي تونستم برم 

ي بهم قول دادند که بعد چند سال رادمان رو 
هم پيش خودم بيارم... در  رشته ي مورد عالقه م رو ادامه بدم... حتر

 ...عوض من گند زدم به ماموريتم

ون داد و گفت  :نفسش رو با صدا بتر

بعد از اين که معتاد شدم... اون اوايل... چون با ميل و اراده ي خودم به سمتش نرفته بودم احساس مي کردم توانش 

... ترسيدم دوباره روي فرم بيام و مجبور  ن خودمو از رو دارم که ترکش کنم... ولي م کنند براشون کار کنم... براي همتر

ن براي خودم نذاشتم ن بردم... هيچ راهي هم براي برگشتر  ...بتر

 :رسشو بلند کرد و گفت

ن اين همه  ي رس راهم قرار گرفت که سعي مي کرد از بتر ... دختر ي
... ضعف... بدبختر ... بدنامي ي

... کثيفن ي
توي اوج زشتر

ي ها رو پيدا ک نه... پيش خودش بزرگشون کنه... و ... دوستشون داشته باشه... اگه مي دونستم... سياهي توي من خوي 

ي شايد يه راه برگشت براي خودم مي ذاشتم... شايد يه کم خودخواهي مي  اگه مي دونستم يه روز رس راهم قرار مي گتر

ي اومدي که همه ي آدميتم تباه شد... دير رسيدي 
... دير رسيدي... وقتر  ...ترالنکردم... ولي

ي ور مي رفت. منم با انگشت 
 
ه رنگش با زيرديک سکوت بينمون برقرار شد. بارمان هنوز داشت با انگشت هاي بلند و تتر

 ريخته بود بازي مي کردم... اخم هاي جفتمون توي هم بود
ن  ...با دونه هاي ريز شکر که روي متر

خونه شد. وحشت زده نگاهي به ما  ن ن موقع رويا وارد آشت   :کرد و گفت  در همتر

 .بارمان يه اتفاق بد افتاده

ي آشکاري گفت
 
ي عالقک  :بارمان با ي 

؟ ي  ج 

 :رويا گفت



 

 
374 

... فايل هاي کامپيوترم پاک شده ن  .بيا ببتر

 :بارمان رسشو بلند کرد و گفت

 نکنه مي خواي من بگردم دنبالشون؟

 :رويا با صداي بلند گفت

 !يکي به کامپيوترم دست زده

 :ا تعجب گفتمنگاه مشکوگي بهم کرد. ب

 من؟ آخه من مگه مريضم فايل هاي تو رو پاک کنم؟

 :بارمان گفت

 ...کار من اين نيست که دنبال خورده کاري هاي تو باشم رويا... گندي که زدي و جمع کن

 :رويا با عصبانيت گفت

ي توي تو دردرس افتادن من باشه... مگه نه بارمان؟
 !فکر نمي کنم هيچ لطفن

ي کرد و از جاش بلند شد. گفتو با جديت به بارم
ن
 :ان زل زد. بارمان پوف

ها رس در نمي يارم ن ن زيادي از کامپيوتر و اين جور چتر ي... من چتر ن  .اگه رادمان اينجا بود يه چتر

ون رفتند. چند دقيقه اي به صداي آهسته ي موتور يخچال گوش دادم و با آشغال هاي  خونه بتر ن بارمان و رويا از آشت 

ن  بازي کردم. يه بار ديگه حرف هاي بارمان رو پيش خودم مرور کردم... لبخندي روي لبم نشست... کوچيک روي متر

 به آوا مي گفتم چرا با 
ن ي رسزنش آمتر

ياد اون روزي افتادم که ماجراي گذشته ي رضا برام لو رفته بود و داشتم با لحتن

 ...عاشق يکي بدتر از رضا شده بودمکسي داره ازدواج مي کنه که گذشته ي سياهي داشته... حاال خودم... 

ن که چرخيدم و به سمت در رفتم چشمم به دانيال افتاد که  از جام بلند شدم تا ببينم ماجراي رويا به کجا رسيد. همتر

 .به چهارچوب در تکيه داده بود و نگاهم مي کرد

جام خشکم زد... دانيال هم  قلبم توي سينه فرو ريخت... يه پوزخند نحس هم روي لبش بود... نمي دونم چرا رس 

 :فهميد. با بدجنسي لبخندي زد و آهسته گفت

 ...اين ترسي که تو چشماته رو دوست دارم ترالن

خونه خارج شد. رسي    ع به سمت طبقه ي باال رفتم... يه حسي بهم مي  ن با نفرت بهش زل زدم. پوزخندي زد و از آشت 

 ديگه اي توي اون لحظه مي ترسيدمگفت که دانيال يه نقشه اي داره... و من از اين ح
ن  از هرچتر

 ...س بيشتر

ي قراري از اين طرف به  ي به صورتش کشيد. با ي 
ي دستر ي عصت 

ن که وارد اتاق شدم چشمم به بارمان افتاد که با حالتر همتر

ي تکون مي داد... ترس هام جاي خودشون رو به دلخوري ي مي ايستاد پاش رو به حالت عصت 
 اون طرف مي رفت... وقتر

 ...دادند... باز اين پش بايد مي رفت و تزريق مي کرد

 :رويا گفت
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 ...نمي دونم اين فايله چيه

 :بارمان گفت

ي ويروس داري يا نه؟
 پاکش نکن... اسکن کردي ببيتن

 :رويا گفت

 .اين فولدر رو اسکن کردم... االن زدم که کل کامپيوتر رو اسکن کنه

 :بارمان گفت

ي هست به اون فايل نمي  ي خاصي نداره؟هرج 
ي برمي گرده... اسمش معتن ي ج   دونم ج 

 :رويا شونه باال انداخت و گفت

 ...اگه داره هم من نمي دونم

ي گفت ي عصت 
ي بلند و با لحتن  زد و با صدايي

ن ي روي متر
 :بارمان مشتر

 ...نمي دونم... من نمي دونم

 :رويا با عصبانيت گفت

 ...برو... برو به خودت برس

 .و به سمت اتاقش رفت. در اتاقش با صداي بلندي بسته شدبارمان تنه اي بهم زد 

ي کرد. چشماش رو ماليد... روي تخت نشستم... با اين هيجان و جوي که توي خونه بود نمي تونستم 
ن
رويا پوف

 ...بخوابم... مجبور بودم پا به پاي رويا و بارمان بيدار بمونم

ي به پيشونيش کشيد و زيرلب گفت
 :رويا دستر

ي شد   يه دفعه؟... گي بهش دست زد؟ آخه ج 

 :چشماشو تنگ کرد و گفت

 به نظرت کار دانيال نيست؟

 :شونه باال انداختم و گفتم

ي بايد اين کار رو بکنه؟  براي ج 

 :رويا گفت

ي در مورد من فهميده ن ي کنه... شايد چتر
ن
 ...شايد ناخواسته باهاش بدرفتاري کردم و خواسته تالف

 :رو به روش زل زد و گفتيه دفعه ساکت شد... به ديوار 

 .اوه... شايد... کار دانياله... آره... احتمالش هست
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 :با هيجان صاف رسجام نشستم و گفتم

ن داشت چرت و پرت بهم مي گفت... مي گفت اين ترسي که توي چشماته رو دوست دارم... حتما فکر کرده  االنم پايتر

 ...دش ترسيده بودمبود به خاطر کاري که با تو کرده ترسيدم... من از خو 

 :رويا به سمتم چرخيد و گفت

 .آره... کار خودشه... بايد به بارمان بگيم که حالشو جا بياره

اض کرد  :يه دفعه بارمان با رسعت وارد اتاق شد. رويا اعتر

 !بارمان

 :تازه متوجه رسنگ و گاروي توي دست بارمان شدم... داد زدم

ه
َ
 !بارمان! ا

 :بارمان گفت

ي اون کلمه رو... صد در صد از طرف رادمانهبازش کن... 
 ...از طرف رادمانه... مي دونم معتن

ي رسنگ گرفت و گفت
 :رويا نگاهش رو از سوزن خوين

ي رو باز کنم؟  ج 

 :بارمان گفت

 ...يا فايله ورده يا نوته

 :زده گفترويا مشغول تغيتر فرمت فايل شد. بارمان به خودش اومد. رسنگ رو توي سطل انداخت. رويا هيجان 

 .درست شد

 :با هيجان از جام پريدم و به سمت کامپيوتر رفتم. نگاهي به صفحه ي ورد کردم

ن فرصت ن امروز... توي اولتر  ...رادمانم... رسي    ع از اونجا بريد... همتر

سي پيدا کرده بود؟
ي مي دونست؟ چه جوري به کامپيوتر دستر ي شده بود؟ ج  ي ج 

 قلبم توي سينه فرو ريخت... يعتن

سمت رويا چرخيدم... دهنش باز مونده بود... به خودش اومد. رسي    ع مشغول پاک کردن فايل و مرتب کردن به 

ي  ي حالت به مانيتور زل زده بود... چشم هاي شيطونش برق عجيت  ي ي 
اوضاع شد...به بارمان نگاه کردم... با صورير

 ...داشت

 :صاف وايستاد. رويا آهسته گفت

ي کار کنيم؟  ج 

 :ش رو در اورد و شماره گرفت. پرسيدمبارمان موبايل

؟ ي
ي کار مي کتن  ج 
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 :قلبم توي دهنم بود ولي بارمان کامال خونشدي به نظر مي رسيد. من و رويا بهش زل زده بوديم. بارمان گفت

ن االن  !الو... خشو... بيا باال... همتر

ون کشيد. رويا رو نشونه گرفت. چش م هاي رويا گرد شد. نفس توي دستش رو پشت شلوارش برد. اسلحه ش رو بتر

ي کار مي کرد؟ قلبم توي دهنم اومد  ...سينه م حبس شد. اين ديوونه داشت ج 

 :بارمان ادامه داد

 !يه جاسوس داريم

 

 

 :رويا با عصبانيت گفت

؟ ي
 چه غلطي مي کتن

 :بارمان گفت

 !حرف نزن

 :رويا گفت

؟ ي
 
ي مي گ  بارمان مي فهمي ج 

 :ا صداي بلندي گفتخواستم به طرف در برم که بارمان ب

 !تکون نخور! همون جا وايستا

من و رويا رس جامون خشک شده بوديم. طولي نکشيد که خشو دم در ظاهر شد. نگاهي به رويا کرد. بارمان آمرانه 

 :گفت

ي  ... يه راست مي ريم پيش محت  ن ش توي ماشتر  !بت 

 :خشو نگاهي مشکوک به رويا کرد و گفت

ن شدن شلو  ي نبايد قبل از مطمت 
 !غش کتن

 :بارمان با صداي بلند گفت

ي بهش مي گن و انجام مي ده. فهميدي؟ بار آخر باشه که صداتو مي شنوم  !باديگارد گوش مي ده و هرج 

ه  ي که تتر نگاهي بهم کرد... هيچ وقت تا اون موقع اين طور وحشتناک نگاهم نکرده بود... با اخم و تخم... با چشم هايي

 ...دتر از هميشه به نظر مي رسي

 :گفت

... هم دستشه  ...اين يکي رو هم بت 
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قلبم دوباره توي سينه فرو ريخت... احساس کردم يه لحظه از شدت اين شوک چشمم سياهي رفت. خشو هنوز 

ي 
 طور که از اتاق خارج مي شد نگاه معتن

ن ن اورد. همتر داشت با شک و ترديد نگاهمون مي کرد. بارمان اسلحه ش رو پايتر

 :رد و گفتداري به خشو ک

ي باشه ن  !فکر نمي کنم جاسوس وزارت اطالعات کم چتر

ي زد. با ناباوري به بارمان نگاه کردم... فيلمش بود يا تا حاال فيلممون کرده بود؟ اين سياستش بود يا 
 
خشو لبخند کمرنک

ي دروغ؟ ي راست بود ج   تا قبل از اين؟ ج 

 :بارمان با صداي بلند گفت

 !مي ريمدانيال... جمع کن... داريم 

ي از روش هاي   که جرقه هايي
ن قلبم براي بار سوم توي سينه فرو ريخت. خشو با يه دست بازوي رويا رو گرفت. همتر

ن رفتيم.  مختلف فرار توي ذهنم زده شد باديگارد دوم بارمان هم وارد اتاق شد. بازومو گرفت و به سمت طبقه ي پايتر

ي بارمان چطوري رئيس شده بود؟ اين طوري؟ نکنه با خودم فکر کردم صد در صد اين نقشه ي فرارش
... راستر ه... ولي

تمام مدت داشت راپورت رويا رو مي داد؟!... چرا هميشه ماموريت هاشو درست انجام مي داد؟... اصال آدمي که کلکي 

 توي کارش نباشه چرا االن جلوي چشم من داره با لبخند با دانيال حرف مي زنه؟

 :ارمان گفترويا با عصبانيت به ب

 !منم خيلي حرف ها براي زدن دارم... فکر نکن ساکت مي شينم

وشو جمع کرد. خودش رو به سمت بارمان کشيد و گفت  :خشو رويا رو دنبال خودش کشيد. رويا نتر

 !خصوصا در مورد برادرت

 :بارمان لبخندي زد و گفت

ي بگو... همه ش رو  !همه شو براي محت 

 :تو دلم گفتم

 ...بارمان در مورد رادمان اين طوري حرف بزنه... امکان نداره... اين يه نقشه ست براي فرارامکان نداره 

ي فهميد... کم کم ساکت شد... دوزاري اونم مثل من تازه افتاده  ن رويا هنوز داشت تقال مي کرد. بعد انگار اونم يه چتر

کردم... اين بار آخر بود که اينجا رو مي ديدم... بود... داشتيم فرار مي کرديم... با تعجب نگاهي به دور و بر خونه  

 ...داشتيم مي رفتيم... براي هميشه... داشتم برمي گشتم پيش خانواده م

 

 :سوار ون شديم... من، رويا و دانيال پشت نشستيم. بارمان گفت

 ...ببندشون

 :رو به خشو کرد

 .صت  کن... من مي رم وسايلو بيارم
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 :ردش کرد و گفتبعد رو به اون يکي باديگا

 .تو بمون... من و دانيال و خشو باهاشون مي ريم

 :از فرصت استفاده کردم. رو به رويا کردم و آهسته گفت

 ماجرا چيه؟

 :دانيال آهسته لگدي به پام زد و گفت

 !هيس

 من نمي فهميدم دانيال کجاي اين برنامه جا داره؟

ي گفت
ر
 :از جاش بلند شد. با بداخالف

 !پشت کنيد بهم

 :دست هاي من و رويا رو بهم بست. چسب روي دهنمون زد. پوزخندي به رويا زد و با بدجنسي گفت

؟ خيلي زود مي فهمي هيچ کس منتظرت نيست ي
 !داري سکته مي کتن

ي مي گفتند؟  اخم هاي من توي هم رفت. ج 

ر شده بودم... ما داشتيم در ون بسته شد. قلبم از هيجان محکم توي سينه مي زد. توي هاله اي از شک و ترديد شناو 

فرار مي کرديم... مي دونستم... ولي دانيال چرا داشت با ما مي اومد؟ امکان نداشت با بارمان دست به يکي کرده باشه... 

خصوصا بعد کاري که با رادمان کرد... اين دو نفر رسما دشمن بودند... اگه با ما بود چرا داشت چرت و پرت به رويا مي 

ي بود گفت؟ اگه داش ي ج 
تيم فرار مي کرديم رويا چرا خيلي آروم داشت تالش مي کرد طناب رو باز کنه؟ اين چسب لعنتر

 روي دهنم؟

ون به راه افتاد. با اخم و تخم نگاهي به دانيال کردم. نگاهم نمي کرد... داشتم از کنجکاوي مي مردم... دانيال سيگاري 

شبيه اون موقعي به نظر مي رسيد که اومده بود خواستگاريم...  گوشه ي لبش گذاشت... نگاهي به لباساش کردم... 

ي آتوسا بهم زده بود... حارصن 
ي افتادم که روز مهموين ها نبود... ياد حرف هايي

ن ي از کت شلوار و اين جور چتر ديگه خت 

 ...نبودم اين آدم رو هيچ جوري ببخشم

ي دانيال نگاه کردم... ده و نيم شب بود... سعي کر  ن بزدم... چشمام به ساعت مج  دم رسعت ون رو پيش خودم تخمتر

 مي اومد 
ن ي که از زير ماشتر  داشته باشه... صدايي

رو بستم... نمي تونستم... ولي به نظر نمي رسيد از شصت تا بيشتر

ي وقت ها تکون هاي شديدي مي خورد و 
ن بعضن ي هستيم... ماشتر

 
ن سنک نشون مي داد که در حال حرکت توي يه زمتر

 ...پيشم اثبات مي کرد اين فرضيه رو 

 :دانيال با صداي بلندي گفت

 !تکون نخور

 :رويا داشت به کارش ادامه مي داد... دانيال لگدي به پاي رويا زد و گفت

ن پياده شيم دهنت رسويسه... تقالي بيخودي نکن ن که از ماشتر  !به هر حال همتر
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 .رويا از کارش دست کشيد

م توي سينه مي زد... هيجان زده بودم و دست و پا و دهن بسته نمي چسب بدجوري اذيتم مي کرد.... قلبم محک

 .ذاشت هيچ جوري ابرازش کنم... داشتم خفه مي شدم

 داشتيم مي رفتيم
 ...نگاهي به ساعت دانيال کردم... يازده و ده دقيقه... چهل دقيقه با رسعت شصت تا يا کمتر

 ...احساس کردم حاال داريم روي آسفالت حرکت مي کنيم

... و شايد  ن چشمامو بستم... داشتم برمي گشتم... بعد از چند ماه داشتم پيش مامان و بابام برمي گشتم... و معتر

 ...ترانه

ي که مامانش از دستش 
 
 معمولي درس نخون و عاشق رانندگ

ي يه آدم عادي ادامه بدم... يه دختر
 
برمي گشتم تا به زندگ

نت حرص مي خوره و باباش مجبورش مي کنه ماجرا ن رس حجم اينتر هاي توي روزنامه حوادث رو مرور کنه... با معتر

ي  ن بار در اين چند سال بگه هيچ خت  ي حرف بزنه و براي هزارمتر
ي اوقات حوصله نداره با ترانه تلفتن

دعوا داره و بعضن

ي رو از راه دور با يه تلفن
 
حفظ کنه... با اون  نيست ولي بايد با حرکات چشم و ابروي مادرش اين انسجام زوري خانوادگ

ي ها اين قدر قلنبه سلنبه حرف مي زنند که 
ي وقت ها توي مهموين

ي که همه دکتر و مهندس هستند و بعضن فاميل هايي

ي از حرفاشون رس در نمي ياره... و... يه دوست خيلي خوب به اسم آوا و شوهر دوست داشتنيش  هيچکس هيج 

 ...رضا

... من از اون شهر مي ترسيدم... از  ن ولي شهري که آدم هايش هرگز فراموش نمي کردند دختر تاجيک يه زن رو با ماشتر

 ...زير گرفت و توي قتل رسوان راشدي همکاري کرد

 ...از شهري که منو تا ابد به رسزنش هاي مامان و نگاه هاي نااميد بابا محکوم مي کرد

د!... با فاصله و اختالف من و بارمان رو از همه شهري که شايد... احتماال... به احتمال خيلي قوي... نه!... صد در ص

 ...جدا مي کرد

 ...و حرف هاي آقاي فارسي که مهر تاييدي به همه ي اين ها بود

 !نگاهم به ساعت دانيال افتاد... يازده و نيم

ن ما و قسمت راننده بود کرد. رسشو چرخ وند. دانيال هم نگاهي به ساعتش کرد... نگاهي به شيشه ي سياهي که بتر

ي کشيد... يه دفعه با لگد محکم به در ون زد. من و رويا از جا پريدم... دوباره محکم لگد زد... رسعت 
نفس عميفر

ن کم شد. صداي بارمان از جلو اومد  :ماشتر

 ...چه خت  شده؟

ي نداد... دوباره لگدي به در زد. بارمان بلند گفت  :دانيال جواي 

 !دانيال!... دانيال!... خشو بزن کنار

س بارمان دلمو شور انداخت... نکنه دانيال نقشه ي شومي داشته باشه؟  لحن پراستر

ي نگذشت که در باز شد. خشو با تعجب بهمون نگاه کرد و گفت ن ن متوقف شد. چتر  :ماشتر

ه؟ ي شده؟ چه خت   ج 
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 :صداي بارمان از پشت رسش اومد

 !تکون نخور!... دستهاتو بت  باال

 

 

====== 

 

تعجب چهار تا شد... اون قدر هيکل خشو گنده بود که بارمان رو از پشت رسش نمي ديدم. فقط چشم هاي خشو از 

 :دستش رو ديدم که اسلحه ي خشو رو از پشتش در اورد. گفت

 !دانيال! دست اون دو تا رو باز کن

ن دست و پاي خشو شد. من و ر  ن پياده دانيال دست و دهن ما رو باز کرد. از ون پياده شد و مشغول بستر ويا از ماشتر

 :شديم. خشو گفت

ي اينجا نرسيده پيداتون مي کنه
ي بارمان! به يه کيلومتر

 !مي خوايد فرار کنيد؟ هنوز رئيس رو نشناختر

 :بارمان گفت

... حاال دهنتو ببند ي
 
 !باشه... تو راست مي گ

ن دست و پاي خشو رو تموم کرد. خواست دهنش رو با چسب ببنده که   :بارمان گفتدانيال کار بستر

 !صت  کن

 :رو به رويا کرد و گفت

ن يه شيشه اتر و دستماله... ورش دار بيار  !توي داشبورد ماشتر

ن رو دور زد تا اتر رو بياره دانيال گفت ن که رويا ماشتر  :همتر

ي بهت بگم ن  !بارمان... بايد يه چتر

 :بارمان گفت

 ...بذارش براي بعد

 :دانيال با عصبانيت گفت

ن االن  !همتر

 :ان گفتبارم

 !بهت مي گم باشه براي بعد
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 :خشو که خونشد به نظر مي رسيد با خنده گفت

ي براي تعجب و شوکه شدن نمي مونه... قبل از  ي که جايي
خيلي زود بهم مي رسيم بارمان... اين قدر زود توي دام مي افتر

 ...اين که به خودت بياي يه گلوله توي رست خالي مي کنند

 :خشو آهسته گفتدانيال بدون توجه به 

ي 
 !تو همه ي ماجرا رو نمي دوين

ن رو شوت کرد و زيرلب گفت ن موقع رويا رس رسيد. دانيال با عصبانيت سنگ روي زمتر  :در همتر

 !احمق

 :اتر و دستمال رو از دست رويا گرفت. بارمان بهم گفت

ن جلو  !بشتر

اض کرد  :رويا اعتر

ه به چه دردي مي خوره؟ مگه رانندگيش خ
 وب نيست؟پس اين دختر

م. گفتم  :سعي کردم لحن بد رويا رو ناديده بگتر

 !من مي شينم پشت فرمون

ن  ي به رسم کشيدم... از درد داشت مي ترکيد... قلبم توي سينه به شدت مي زد و مطمت 
پشت فرمون نشستم... دستر

ه  هيجان مي زنه و آروم نمي گتر
ن  ...بودم تا ماجرا ختم به ختر نشه با همتر

غل ديدم که بارمان و دانيال خشوي بيهوش رو با زور و زحمت به گوشه ي جاده کشوندند... صداي از توي آينه ب

 :دانيال رو شنيدم

بچه ي چهار ساله ست... بلند کن اون پاشو ديگه  ...زورت اندازه ي يه دختر

 :بارمان داد زد

 بايد فکر اينجاشم مي کردي
ن  ...اون موقعي که منو فرستادي تا معتادم کتن

 :نيال هم با صداي بلند گفتدا

 !تو حقت بود

بچه ي چهارساله هم   پياده شدم... هرچند مي دونستم زور من از يه دختر
ن رويا به کمک بارمان رفت. منم از ماشتر

ه  ...کمتر

ن رو دور زدم و بهشون رسيدم خشو رو توي حاشيه ي جاده ول کردند  ...تا ماشتر

ي از نگاهي به اطرافم کردم. يه جاده ي يه با ي که چشم کار مي کرد خت  ي قديمي و پر تپه چاله بود. تا جايي
نده با آسفالتر

ي  تتر چراغ برق نبود... دور و بر جاده رو گياه هاي بلندي گرفته بود. نگاهي به آسمون کردم... سياه سياه بود و ابرهايي



 

 
383 

ه به نظر مي رسيدند از جلوي هالل ماه رد مي شدند... توي زند  گيم اين همه ستاره رو با هم توي که رسمه اي تتر

 ...آسمون نديده بودم... توي آسمون تهران به زور دو سه تا ستاره پيدا مي شد

ن انداختم. بارمان،  هوا مرطوبش سوزي داشت که يه کم براي ارديبهشت عجيب و غريب به نظر مي رسيد... رسمو پايتر

ون کشيد و گفت رويا و دانيال وارد جاده شدند. بارمان که نفسش به زور   :باال مي اومد دوباره اسلحه ش رو بتر

 !خب دانيال! حاال برو توي ون و بذار رويا دست و پات رو ببنده

 :رويا گفت

ن جا کنار خشو ولش کن ديگه  !همتر

 :بارمان با بدجنسي گفت

ي مي تونم ولش کنم... ولي مي خوام اول بفهمم اون نصف ديگه ي ماجرا چيه  !هرجايي

 :خندي زد و گفتدانيال پوز 

ي 
ن بودم دوباره بهم خيانت مي کتن ي ته دلم مطمت   !يه جورايي

 :بارمان گفت

ي کردم. تجربه نشون مي ده 
ن پيشدستر ... براي همتر ي

راستش مي ترسم از اون خيانت اول کينه به دل گرفته باسر

ي 
 ...بدجوري کينه اي هستر

 :و گفتو با رس منو به دانيال نشون داد. دانيال دوباره پوزخند زد 

 !آهان! باشه... دير يا زود مي فهمي که چه غلطي کردي

 :بارمان گفت

 !ترالن سوار شو! زود باش

ي که ديدم صحنه اي بود که رويا داشت دست و پاي دانيال رو مي بست ن  .آخرين چتر

ه... يه آدم گيج و وي    ج بودم و قلبمم آروم نمي گرفت... بارمان دانيال رو با  گيج شده بودم... نمي دونستم چه خت 

ي بود؟ خيانت اول... کينه ي  ي بود... ولي ماجراي خيانت ج  خودش دزديده بود که ازش حرف بکشه؟ فکر خوي 

ي نمي دونستم؟  دانيال... چرا من هيج 

 :بارمان جلو نشست. رسحال و پر انرژي به نظر مي رسيد. گفت

 !خب... بريم ببينيم اين خانوم ما چطوريه رانندگيش

 :مبا تعجب گفت

 با ون؟

 :خنديد و گفت
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 !ببخشيد که در حدت نيست

ي ون رو شنيدم. رويا هم سوار شده بود. رو به بارمان کردم و گفتم
 :چند دقيقه ي بعد صداي بسته شدن در پشتر

؟ ي
 کمربندت رو بستر

 :بارمان گفت

ن يه خانوم بشم و کمربندم رو نبندم  !نگران نباش... امکان نداره سوار ماشتر

ن از جاش کنده شد. بارمان داشبورد رو گرفت و گفتچشم غره اي ب  :هش رفتم. با صداي بلند تيک آف ماشتر

 !هل نشو... بذار پنج دقيقه بگذره بعد ضايع نکن

 :با مشت به پهلوش زدم و گفتم

 !مسخره م نکن نامرد

ي بود... آسفالتش اون قدر داغو 
 
ن بود که انگار داشتم خنديد... سکوت بينمون برقرار شد... جاده ي داغون! و قشنک

ي مي کردم... بارمان داشت به آسمون نگاه مي کرد. گفتم
 
 :روي يه راه شوسه اي رانندگ

! چرا جدي جدي رويا رو لو دادي؟ ي
 يه لحظه فکر کردم داري ما رو مي فروسر

ي به شيشه زد. از جا پريدم. رويا گفت  :نمي دونم رويا با ج 

 راست مي گه! چرا منو لو دادي؟

 :خنديد و گفت بارمان

 !من خيلي وقته که تو رو لو دادم

 :رويا با تعجب گفت

؟ ي  ج 

 :صداش ضعيف بود ولي تعجب و وحشت رو مي شد از توش خوند. بارمان گفت

ي چه جوري رئيس شدم؟... حاال االن ولش کن... بعدا براتون مي گم
 !فکر مي کتن

 :رويا ول کن نبود

؟ ي
؟ تو منو فروختر ي ي ج 

 يعتن

 :بارمان گفت

ي که داشتم هيچ وقت نمي تونستيم فرار کنيم! اطالعات خوب بهشون دادم... مي 
م... با اون پستر  خواستم پست بگتر

 !اونام در عوضش بهم پست دادن... بده؟ اگه اين کار رو نمي کردم االن در حال فرار کردن نبوديم

 :پرسيدم
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دن ازش حرف بکشن؟  پس چطور رويا رو نت 

 :و گفت بارمان شونه باال انداخت

ن احتماال گذاشتند رويا  ي نمي شه حرف کشيد... اونام اينو خوب مي دونستند... براي همتر
از اين طور آدما به اين راحتر

ي جمع کنند ن يا اطالعات بيشتر  ...با ما بمونه تا شايد ردي از مافوقش بگتر

 :با تعجب پرسيدم

؟ ي
 مطمئتن

 :بارمان با خنده گفت

 !نه

 :گفتم

؟اگه يه وقت مي کش ي  تنش يا مي بردنش ج 

 :بارمان نگاه عاقل اندر سفيهي بهم کرد و گفت

ي وارد مي شه هيچ وقت نمي ياد تو رس يه 
ي که مد نظرشونه رو بدزده از طريق دوستر گروهي که به جاي اين که آدم هايي

هاشون رو جاسوس تتر خالص خالي کنه... اساس کارشون سياسته... اين قدرها باهاشون کار کردم که بتونم کار 

ي کنم
 .پيشبيتن

ي بود ن ي چتر ايي
ي نارسن

ي اون پشت مي گفت که درست نمي شنيدم... احتماال فحسر ن  ...رويا داشت يه چتر

ن توي خونم ته کشيد و کم کم خوابم گرفت... داشتم مرتب خميازه مي کشيدم که جاده تموم  يه ساعت بعد آدرنالتر

 :شد. بارمان گفت

ن  ن رو نگه دار... با اين ماشتر  ... لو مي ريمماشتر

 :با تعجب پرسيدم

ي کار کنيم؟  پس ج 

 :بارمان گفت

 .نزديکي هاي اينجا يه آباديه... مي ريم اونجا. صبح که شد يه کاريش مي کنيم

 :از شدت تعجب داد زدم

؟ هيچ نقشه اي نداري؟ ي ي ج 
 يه کاريش مي کنيم؟ اين يعتن

 :بارمان با خونشدي اعصاب خوردکنش گفت

ي نداره... نقش  ...ه هم پيدا مي کنيمعيت 
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ي کردم جونمو وسط 
ن رو کنار زدم. با ناباوري نگاهش کردم... همون لحظه به اين نتيجه رسيدم که چه خريتر ماشتر

 گذاشتم... بارمان يه تخته ش کم بود... بدون نقشه مي خواست اين گروه رو دور بزنه؟

؟ نمي دونم چه نقشه اي ... ولي  نمي دونم يه دفعه اين فکر از کجا به ذهنم رسيد که اگه همه ش ي نقشه باشه ج 

ي رس من و رويا بياره، دست هاي  دوستيش با من... عشق و احساسش... ماجراي رويا... اصال نکنه يه دفعه يه باليي

ي بهم بريزه؟  ...!دانيال رو باز کنه و همه ج 

که با همه ي سياست هاش احساسات متضادي نسبت بهش تو وجودم شکل گرفت... نسبت به اين مرد خونشدي  

ش مي ترسيدم... آقاي وسوسه... با 
ن ادعا مي کرد نقشه اي نداره... مي ترسيدم... از اين مرد و چشم هاي وسوسه برانگتر

ه و توي اوج  ي نگاهش آدمو اغوا مي کرد... مي ترسيدم اين شيطنت دامن زندگيم رو بگتر ي که از پشت آي 
شيطنتر

به ي آخر رو بهم بزنهاميدواري با نااميدي و خيانت   ...رصن

 

****** 

بارمان دستور داده بود پاي دانيال باز شه... دانيال جلوتر مي رفت و بارمان با فاصله پشت رسش مي اومد. من هم گام 

ن به درد  با بارمان و رويا هم گام با دانيال بود. کل ون رو براي پيدا کردن وسايل به درد بخور بهم ريخته بوديم. ولي چتر

ي مونده ي ب
ر
ش پريده بود. بارمان هم به باف خوري پيدا نکرديم. از قضا رويا در شيشه ي اتر رو خوب نبسته بود و بيشتر

 ...اتر توي شيشه نگاه کرده بود و گفته بود که به درد بيهوش کردن مگس هم نمي خوره

شون توي پاها ن ي که تا ساق پامون بود و خارهاي تتر  گياه هايي
ن مون فرو مي رفت باز مي کرديم. رويا رو به راهمون رو از بتر

 :بارمان کرد و گفت

ي که رس جاده ول کرديم لومون مي ده
 .اين ماشيتن

 :بارمان گفت

 .نه بابا... صبح مي ريم... به اونجاها نمي کشه

 :رويا گفت

ي تا صبح به اين قضيه که چرا هنوز پيشش نرسيديم مشکوک مي شه  .محت 

ي کرد و گفتبارمان نگاهي به اطراف کرد 
 :. مکت 

 .بهت که گفتم صبح از اين جا مي ريم

اض کردم  :رويا دهنش رو باز کرد تا مخالفت کنه. اعتر

ن و از اين جا دورش کن ي برگرد پيش ماشتر
 .بسه ديگه! اگه ناراحتر

ي نگفت. بارمان گفت ن  :رويا رسشو به سمت جلو چرخوند و چتر

 نکنه انتظار داري من برم اين کارو بکنم؟

ون داد و گفت رويا   :نفسش رو با صدا بتر
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ه  !همينمون مونده بود که ترالن هم طرف بارمان رو بگتر

ي يه آبادي بود... بارمان  ن رساشيت  ي رسيديم... پايتر ن گياه هاي خشک کنار جاده پيش رفتيم به يه رساشيت  کمي که بتر

 :نگاهي به ساعتش کرد و گفت

 ...با يه وسيله مي رسونيم شهرزود باشيد ديگه... هوا که روشن شد خودمونو 

ي در اورد. بارمان صداش رو باال برد و گفت  :دانيال با دهن بسته صدايي

ي داري؟
ن
 آره.. شهر! مي ريم تهران! چيه؟ حرف

دانيال رسش رو به نشونه ي تاسف تکون داد... هنوز مشکوک مي زد... اين که بدون دردرس درست کردن داشت 

ي 
نمي کرد عجيب بود... هر لحظه انتظار داشتم که با يه کلکي قشقرق به پا کنه... هنوز جلومون راه مي رفت و رسکسر

 ...ازش مي ترسيدم... بيشتر از قبل

صداي زوزه اي شبيه به زوزه ي شغال بلند شد... نگاهي با ترس به اطرافم کردم. همه جا تاريک بود تنها منبع نور، نور 

ايط نمي ماهي بود که نيمي از اون زير ابرهاي  رسمه اي پنهان شده بود. قلبم محکم توي سينه مي زد... از اين رسر

 ...ترسيدم... اعتماد به نفس کاذب بارمان به منم رسايت کرده بود. فقط اضطراب داشتم... اضطراب شديد

ي افتاد که زير پام بود. خونه ها به صورت نامرتب و با فاصله هاي مختلف از يه خياب ون گلي قرار چشمم به خونه هايي

گرفته بودند... خيلي محقر به نظر مي رسيدند. سقف هاشون از جنس شاخ و برگ درخت و ديوارهاشون گلي بود. 

هاش آب چکه مي کرد. دور و برش يکي دو تا دبه ي خالي آب افتاده بود.  ابتداي آبادي يه مخزن بزرگ آب بود که از شتر

اري متعفن تبديل شد ن ن کنار مخزن به لجتن  :ه بود. رويا آهسته گفتزمتر

ي کار کنيم؟  خب حاال ج 

ن خورده به وضع تاسف بار آبادي نگاه مي کردم گفتم ي چتر
 :من که با بيتن

 !شايد قبول کنند در ازاي پول يه شب بهمون جا بدن

ي بارمان کردم و با شک و ترديد گفتم
 :بارمان پوزخندي زد. نگاهي به کوله پشتر

ي ما پول 
 ...نداريمچيه؟ ... آهان! راستر

 :بارمان گفت

 ...نه... يه اسکناس هم ندارم

 :رويا اخم کرد و گفت

ي مگه تو رئيس نبودي؟ بهت هيچ پولي نمي دادن؟ ي ج 
 يعتن

 :بارمان لبخندي زد و گفت

 ...همه شو خرج کردم

 :رويا با تعجب پرسيد
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؟... تو که مثل اين بابا اهل لباس خريدن نبودي ي  !خرج ج 

 :ردم. احتماال اگه دهنش با چسب بسته نشده بود پوزخندي تحويلمون مي داد. بارمان گفتبه صورت دانيال نگاه ک

 !بعدا بهت مي گم

ي به چونه ش کشيد. لبخندي روي لبش نشست. گفتم
 :دستر

 نقشه اي داري؟

 :بارمان خنديد و گفت

 ...يکي هم نه... دوتا

 :رويا لبخندي زد و گفت

 !مثل يه خالفکار حرفه اي

 :اسلحه ش رو چک کرد و گفت بارمان خشاب

ن باشيم... متاسفانه من يه خالفکار حرفه ايم... يه خالفکار حرفه اي هم هميشه يه نقشه ي دوم داره که  بايد واقع بتر

 . ...اگه نقشه ي اول اجرا نشد نقشه ي دوم رو اجرا کنه

****** 

 

پشتشون وايستاده بودم ولي حدس مي زدم قيافه ي  بارمان در زد. رويا و بارمان دو طرف دانيال وايستاده بودند... من

ي شده باشه... احتماال داشت به شدت حرص مي خورد. بارمان با مشت به در کوبيد... ديگه توي شهرم 
دانيال ديدين

 ...اين ساعت همه خواب بودند چه برسه به اونجا

ي با چادر سفيد در رو باز کرد. با ديدن اسلحه ي توي دست بارمان که 
ي زين

به طرف دانيال نشونه گرفته شده بود هيتن

 :گفت و دستش رو روي قبلش گذاشت. بارمان گفت

 ...خانوم برو تو... رسي    ع باش

ي لرزون گفت  :زن با صدايي

 چه خت  شده؟

 :بارمان گفت

 ...من مامور پليس هستم... خانوم عجله کن... االن براتون توضيح مي دم

 :رويا گفت

 ...دبفرماييد تو... رسي    ع باشي

 :بدون اين که منتظر تعارف زدن زن بشيم وارد خونه شديم. زن گفت
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 .چه خت  شده؟ شما نبايد بدون اجازه وارد خونه شيد

لهجه ش نشون مي داد شماليه... پس شمال کشور بوديم... بايد از هواي مرطوبش اين حدس رو مي زدم . بارمان 

 :گفت

وي کمکي مي رسه و از  خانوم من مامور پليسم... اين مرد مجرمه...  ن کرده باشن... صبح نتر همدست هاش ممکنه کمتر

 ...اين جا مي ريم

ه ش ببينم. زن گفت  :زن انگشت اشاره ش رو گزيد. با وجود اون تاريکي مي تونستم برق ترس رو توي چشم هاي تتر

 ...رسکار... ما رو توي دردرس نندازيد... من بچه ي کوچيک دارم

 :زيرلب به رويا گفتم

ي ي بمتر
َ
 !ا

زنه ولي ظاهرا خونه مال يه زن تنها  رويا حدس زده بود چون ديوارهاي خونه خيلي وقته تعمتر نشده خونه مال يه پتر

 ...بود

 :زن با ترس و لرز به سمت در خونه رفت و گفت

 ...من... من برم دادشمو صدا کنم

 :بارمان با تحکم گفت

دار  ن جا بمونيد! اين که کسي خت   ...نشه به نفع خودتونه لطفا همتر

يه لحظه سکوت توي خونه برقرار شد... احساس کردم بارمان يه کم گند زد... شايد بايد مي گفت به صالح يا به خاطر 

امنيت خودتونه... با اضطراب به زن نگاه کردم... يه دفعه زن به طرف در دويد. رسي    ع به طرف در رفتم و خودمو 

 !ي اول بارمانجلوش انداختم. اينم از نقشه 

 :بارمان دانيال و کنار زد. اسلحه رو به سمت زن گرفت و با اون خونشدي هميشگيش گفت

. کسي براي تو و بچه ي کوچيکت مشکلي به  ي
نمي خواستم اين طوري شه... اشتباه کردي... نمي خواد نگران باسر

 .وجود نمي ياره. صبح از اين جا مي ريم

ن نشست. رسش رو با   :دست گرفت و جيغ کوتاهي زد. بارمان با تحکم گفتزن روي زمتر

م  .صدات در نمي ياد... فهميدي... مگه نه حرفمو پس مي گتر

 :رو به رويا کرد و گفت

ي پيدا کن دست و دهنش رو ببند... بذار پيش بچه ش باشه که خيالش راحت تر باشه ن  .يه مالفه اي چتر

ن بلند کرد. با تاثر به   بيد مي لرزيد... نگاهم توي اون تاريکي اون رويا زن رو از روي زمتر
ن ناله و گريه هاش نگاه کردم.. عتر

قدر به اتاق موند تا صداي گريه هاي زن ساکت شد... احتماال ناله و زاري هاش توي دستمالي که به دهنش بسته شده 

 ...بود خفه شد
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ن بود کرد و گفت ي که روي زمتر
 :بارمان نگاهي به فانوس نفتر

 ...برق ندارن

 :گفتم

ي کار کنيم؟  اگه شوهرش بياد ج 

 :بارمان گفت

ي از شوهرش نزد
ن
 ...گفت داداشم... حرف

ي   يه قالي کهنه پهن بود. يه طرف شيشه هايي
ن چشمامو تنگ کردم و توي تاريکي نگاهي به دور و بر اتاق کردم. روي زمتر

ديگه ي خونه قرار داشت. اضطرابم  شبيه به شيشه ي مربا کنار هم چيده شده بودند. بساط خياطي زن هم يه طرف

ن رفت... بارمان داشت سعي مي کرد فانوس رو روشن کنه... گفتم  :دود شد و از بتر

ن يه ذره نفت چه قدر زحمت مي  ولش کن... ما حق نداريم از وسايلشون استفاده کنيم... معلوم نيست به خاطر همتر

 .کشه

ون اومد و گفت  :رويا از توي اتاق بتر

خوارهبستمش... ب  ...ارمان... بچه ش شتر

 :قلبم توي سينه فرو ريخت. بارمان گفت

 .فعال که بچه ش خوابه... اگه بيدار شد يه فکري مي کنيم

 :اخم کردم. گفتم

 ...بسه... نمي خواد اين قدر اداي آدم هاي خالف کار و بد رو در بياري

ن دستاش    :گرفت و گفتبارمان از جاش بلند شد. رو به روم ايستاد. صورتمو بتر

 ...من ادا درنمي يارم ترالن

ي توي اون تاريکي و ظلمات چشم هاي بارمان بود... يخ زدم... بارمان از 
 
ن رنک به چشم هاش نگاه کردم... انگار تنها چتر

ن دراز کشيد و گفت  :کنار من رد شد. روي زمتر

... تعارف نکن پشم ن  ...دانيال جون بشتر

ن که به  رويا دم در اتاق نشست. مشخص بود  مضطربه... ناخون هاش رو مي جويد... منم کنار فانوس نشستم. همتر

 ...ديوار تکيه دادم يخ کردم و ازش فاصله گرفتم. دانيال گوشه ي ديگه اي نشست

ي ناراحت بودم... از حرف بارمان يا فقري که توي خونه ي اون  نگاهم رو از فضاي محقر خونه گرفتم... نمي دونم از ج 

ي دردرستر مي شد اگه عاشقش نمي شدم... زن تنها م  آروم تر و ي 
ن وج مي زد... نگاهي به بارمان کردم... چه قدر همه چتر

 ...ولي 
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ي که منو تا اون لحظه نگه داشته بود احساسم به بارمان  ن اون وقت دووم نمي اوردم... مي دونستم... همه ي اون چتر

ن سياهي هاي اطر  ي که نمي ذاشت بتر ن ي تسليم کنم وسوسه ي توي نگاه بود... تنها چتر
 
افم خودمو به جنون و ديوونک

 ...بارمان بود

****** 

 

ي کرد که رويا اونو شکست
 :نمي دونم چه قدر سکوت بينمون حکمراين

ي کردي؟  خب بارمان... پولهاتو خرج ج 

 :بارمان گفت

 ...خرج فرار

 :رويا گفت

يم... دستت درد نکنه... توي آره... مي بينم که توي يه هتل پنج ستاره کنار استخر نش ستيم و داريم آفتاب مي گتر

 !زحمت افتادي

 :بارمان گفت

 ...رويا... ولش کن... نمي خواي بشنويش

 :رويا گفت

يه که مي خوام بشنوم
ن  .چرا... اتفاقا اين اون چتر

ي که مي اومد صداي زوزه هاي ش ي کرد... دوباره سکوت بينمون برقرار شد. تنها صدايي
ن
 :غال بود. بارمان گفتبارمان پوف

 .رويا... من باهاتون نمي يام

 :از جا پريدم و گفتم

؟ ي
 
ي داري مي گ  ج 

 :رويا گفت

 !ما قول و قرار داشتيم بارمان

 :بارمان صاف نشست و گفت

خب... راستش... من يه خورده فکر کردم و ديدم مشکالت من از حوزه ي اختيارات تو خارجه رويا... من اگه پام به 

ي  ...برسه رسم مي ره باال چوبه ي دار کالنتر

 :رويا گفت

ي 
 .بهت که گفتم... بهشون مي گم که مقرص نيستر
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ن شد. گفت  :بارمان هر دو آرنجش رو تکيه گاه بدنش کرد و نيم ختر

ي که مربوط به کار باند نيست؟ هايي
ن ي چتر

 حتر

 :رويا گفت

 منظورت چيه؟

ي کرد. رس دانيال باال اومد و به بارمان 
 :نگاه کرد... هر سه تامون بهش زل زده بوديم. بارمان گفتبارمان مکت 

... همه ي شواهد  ي که ربطي به باند نداره... من ... من اون کار رو نکردم ولي ن ه... چتر من پام به خاطر يه جرم بزرگ گتر

ي گناهيم ندارم و اين موضوع هيچ ربطي به ماجراي باند نداره  ...عليه منه... من مدرگي براي ي 

ي مي گفت؟احسا ي مي تونم نفس بکشم... بارمان داشت ج 
 س کردم به سختر

 :رويا گفت

ي بوده؟  جرمت ج 

 :بارمان دوباره دراز کشيد و گفت

 .نمي خوام در موردش حرف بزنم

 :گفتم

ي بيگناهي 
 ...بارمان... باباي من قاضيه... مي تونه کمکت کنه ثابت کتن

ن و اعصاب خورد کن شکسته بارمان خنديد... احساس کردم خنده اش عصبيه...  باالخره سد اون خونشدي اغراق آمتر

 :شده بود... گفت

ي بابات به يه آدم معتاد و خالف کار احساس ترحم نشون مي ده؟
 تو مطمئتن

 :با عصبانيت گفتم

ي ازت متنفر 
ي و رفتر

ي من و رويا رو تنها گذاشتر
 چرا همه ش مي خواي خودتو يه آدم بد و مزخرف نشون بدي؟ که وقتر

ي خيالت بشم؟  بشم؟ که فراموشت کنم؟ که بدي هاتو ببينم و ي 

 :بارمان گفت

؟  ي . اگه باهاتون بيام و بابات قبول نکنه کمکم کنه يا نتونه ج  ي
ن باسر آره... فقط مشکل من اينه که تو نمي خواي واقع بتر

؟ ي
ي و اعدام شدن عشقت رو ببيتن

 دوست داري وايستر

 :ردم نذارم با فکر کردن بهش يه بغض گنده راه گلوم رو ببنده. رويا گفتاين تصور رو از ذهنم پس زدم. سعي ک

 .بگو جرمت چيه بارمان... شايد تونستيم يه کاريش کنيم

 :بارمان آهسته گفت

... ولش کن ي  ...هيج 
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 :گفتم

ي بهت بگم بارمان... خيلي وقت ها ترس از جرم انجام نداد ن ي فقط مي تونم يه چتر
ه مي تونه من به عنوان دختر يه قاصن

... اين  ي
ي و از حقت دفاع کتن

خطرناک تر از عذاب وجدان جرم انجام داده باشه... اگه اين کار رو نکردي بايد پاش وايستر

ي بدترين انتخابه... انتخاب آدم هاي ترسو
 ...که فرار کتن

ي پر از تمسخر گفت
 :رويا با لحتن

ن  م مي شه... براي همتر ي دستگتر هايي
ن به اين باند پناه اوردي... آره؟ ماجراي رادمان همه ش بلوف آهان! تازه داره يه چتر

 .بود... فهميدم

 :بارمان يه دفعه بلند شد و نشست. با عصبانيت گفت

ساکت شو... مسئله ي من و رادمان به تو هيچ ربطي نداره! حاليت شد؟ حق نداري رابطه ي ما دو تا رو زير سوال 

ي! من اين کار رو بعد از ماجراي ترک ن االن اين بحث رو تموم مي کنيد... تو و   بت  ي عاديم انجام دادم! همتر
 
کردن زندگ

م يا نه م مي خوام دانيال رو هم با خودم بت   ...ترالن از اينجا مي ريد... بعد من تصميم مي گتر

 :دوباره دراز کشيد... باز هم سکوت... بارمان دوباره نشست و گفت

ي ازت خواسته بود؟آي! رويا!... ترالن مي گه قبل از رف ن رادمان باهاش خصوصي حرف زده بودي... ج   تر

احساس کردم رويا از جاش بلند شد و به سمت در رفت. لباساش کامال سياه بود و فقط با صداي فش فش شلوار 

 :جينش مي تونستم موقعيتش رو تشخيص بدم. گفت

ن خاصي نبود. مي خواست در مورد نحوه ي کارکرد کامپيوترهاي بان سه... خيالش رو جمع کردم که نمي شه چتر د ازم بت 

ن   !بهشون نفوذ کرد... همتر

 

 

======== 

 

ي نگفت... رويا گفت ن  :بارمان چتر

ي آب بدم
ون يه رس و گوسر  .من مي رم بتر

 :بارمان گفت

ي نيست  .اصال فکر خوي 

 :رويا گفت

ي به  ن توي خونه و چرا اتفاقا فکر خوبيه... مي خوام اين جاده ها رو بررسي کنم ببينم ج  ي ان... اگه يه دفعه ريختر ج 

؟ بايد بدونيم کدوم سمت مي خوايم بريم. تو روز روشن هم که نمي تونيم راه بيفتيم و بريم اين  ي سورپرايزمون کردن ج 

 ...ور و اون ور... زود مي يام
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ي در اورد. بارمان گفت  :دانيال با دهن بسته صداهاي عجيب و غريت 

 هواخوري؟چيه؟ توام مي خواي بري 

 :دانيال خواست از جاش بلند شه که بارمان گفت

ن   !بشتر

 :رويا گفت

 !دانيال اگه بچه بازيات تموم شده من برم

 .صداي باز شدن در اومد. توي نور ماه صورت در هم رويا رو ديدم. رويا در رو بست و دوباره توي تاريکي غرق شديم

ي گفتدراز کشيدم... دانيال هنوز داشت تقال مي کرد. ب
ر
 :ارمان با بداخالف

ه! خفه شو ديگه
َ
 !ا

ولي گوش دانيال بدهکار نبود... احساس مي کردم قلبم درد مي کنه... من فرار بدون بارمان رو نمي خواستم... چرا؟ چرا 

ن يا پورشه بشم؟ آخر سنت  ن بتن مثل همه ي آدم هاي ديگه نخواستم عاشق يه آدم پولدار و خوش قيافه با ماشتر

ي ب ي ج 
ي دادم؟شکتن

 
 ود که تن به اين ديوونک

ي با ترانه... 
ي دري    غ مامانم... رابطه ي خواهرانه ي تلفتن ي هميشه نگران بابام فکر کردم... محبت هاي ي  به چشم هاي آي 

... دلم براشون تنگ شده بود... ولي بارمان هم... خدايا ن  ...دعوا با معتر

 

... از دور دست ها صداي اذان مي اومد... چشمامو بستم و نفهميدم گي چشمام گرم شد... يه دفعه از خواب پريدم

ي کشيدم... قلبم آروم گرفت
 ...نفس عميفر

ي زدم و چشمامو باز کردم. بارمان رو ديدم که با رسعت از اين طرف به اون طرف اتاق مي رفت... مثل يه آدم 
غلتر

ي گرفته گفتم  :مضطرب... با صدايي

 ...بارمان

 :رد و گفتيه دفعه وايستاد. نگاهم ک

 بيداري؟

 :گفتم

 چرا نخوابيدي؟

 :بارمان گفت

 ...ولش کن

 :با عصبانيت گفتم
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ي ولش کن؟ ماجرا چيه؟؟
 
 چرا هي مي گ

 :آهي کشيد و گفت

نگران رادمانم... هي مي خوام اين مسئله رو پيش خودم بزرگ نکنم... هي مي خوام بهش فکر نکنم... نمي شه... رادمان 

... نمي تونم بيشتر از اين نقش يه آدم خونشد رو بازي کنم... ترالن... من اگه خونشديم خودش رو انداخته تو دردرس 

ي رو خراب مي کنم  ...رو از دست بدم همه ج 

ي  از جام بلند شدم. کنارش ايستادم... دستش رو گرفتم... دستاش يخ کرده بود. ترسيدم... از ترس اين آدم خونشد و ي 

 :خيال ترسيدم. گفتم

ي  ؟از ج   مي ترسي

 :بارمان آهي کشيد و گفت

ستان بودم با رادمان همکالسي بودم... زيست من خوب بود... رادمان رياضيش خوب بود... همون موقع  ي اول دبتر
وقتر

ين وسيله براي تقلب دستمال کاغذيه... خصوصا دستمال توالت... نه پاره مي شه... نه توي  بود که کشف کرديم بهتر

 ...مي کنه... نه جوهرش پخش مي شه... اين جوري بهم تقلب مي رسونديم جيب مثل کاغذ فش فش

 :آهسته گفتم

 ...مثل دستمالي که رادمان براي دختر راشدي نوشت

 :بارمان رس تکون داد و گفت

 نبودم که چه قدر مي تونم به امن بودن اتاقم 
ن م... مطمت  آره... راستش... روزي که رادمان براي ديدن من اومد دفتر

ي براي رادمان نوشتمف ن ن روي دستمال چتر  ...کر کنم.... براي همتر

 :اخم کردم و گفتم

؟ ي  ج 

 :بارمان گفت

 ...بهش گفتم ماموريت رو درست انجام بده که رئيس بفرستتش اون ور مرز

 :گفتم

ي 
 ...خب ... اين يعتن

ن انداخت و گفت  :بارمان رسش رو پايتر

ي رادمان به حرفم گوش نداده... همه ي شا
ن بردهيعتن  ...نس خودش رو از بتر

 :چرا صداي بارمان مي لرزيد؟ ادامه داد
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ي دادم که از اين ور مرز ردم کنند... مي  ... من همه ي پولي که داشت رو به يه رسي قاچاقج  ي
مي خواستم... يعتن

که سالم باشه... خواستم اون ور مرز پيداش کنم... ترالن... برام مهم نيست که اون ور مرز نبينمش... ولي برام مهمه  

ي کنه... برادرم عشق منه... پاره ي تن منه
 
 ...توي اين دنيا راحت زندگ

ي اشک توي چشمش جمع شده بود؟ گفت
 :چشماش براق شده بود... يعتن

ي به دنيا اومدم پيشم بود... به جاي مادري که از پس شوهر و بچه هاش برنمي اومد اون بود که منو آروم مي 
از وقتر

ي براش کردم که شايد براي بچه م نکنم... از هرکسي که اذيتش کرد متنفر شدم... به کرد... بهتر  ين دوستم بود... کارهايي

هرکسي که کمکش کرد عالقه مند شدم... ترالن... با عشق ... با ميل... با رضايت... زندگيم رو به خاطرش دادم... 

ين کاري بوده که توي زندگيم  ي برام هميشه فکر مي کردم اين بهتر
 
ين فايده اي بوده که اين زندگ انجام دادم...اين بهتر

 ...داشته... من نمي تونم دنيا رو بدون رادمان تحمل کنم... نمي تونم ترالن

دستاش رو رها کردم. بازوهاش رو نوازش کردم... رسش رو روي شونه م گذاشت... پشتش رو نوازش کردم... من 

 ...ه تکيه دادن عادت داشتمعادت نداشتم تکيه گاه باشم... من ب

 :آهسته گفتم

ي درست مي شه... به موقع مي تونيم پيداشون کنيم و نجاتش بديم...  اميد داشته باش... مي ريم پيش پليس... همه ج 

ي نمي  ن ن باش... چتر ن نيست و خواسته از اين طريق وارد شه... يه کم خوش بتر ي از خارج رفتر شايد فهميده که خت 

 ...ياره... مي دونمشه... شانس مي 

ي خنديد و گفت  :بارمان عصت 

 ...رادمان؟... رادمان بدشانس ترين آدم روي زمينه

ون اومد. دوباره توي جلد يه آدم خونشد رفت. کوله پشتيش رو باز کرد. يه بسته سيگار در اورد و گفت  :از آغوشم بتر

ي رس داداشم بياد همه ي ايران رو  ي که شده... به  باور کن... باور کن اگه باليي
روي رسشون خراب مي کنم... به هر قيمتر

ي   ...هر بهايي

ي ياد رادمان مي افتادم... با اون آرامش... با اون ادب 
لبخند زدم... به احساسي که عشق من به عشقش داشت... و وقتر

ش اليق اين عشق و عالقه  ام... احساس مي کردم با وجود اين همه تفاوت با برادر بزرگتر  ...ستو احتر

ه ش توي نور فندک روشن و بعد مهو شد... با نور ضعيف آتيش سيگارش  بارمان سيگارش رو آتيش زد... صورت تتر

ي اختيار گفتم  :دودي که توي فضا پخش مي شد رو مي ديدم... ي 

ي 
ي منو از خودت متنفر کتن

 ...نمي توين

 ...بار ديگر سکوت... صداي شغال... آتيش سيگار

 :لي با تموم وجود حسش مي کردم... چشمم بهش بود... بارمان گفتخوب نمي ديدمش... و

من هميشه اين طور نبودم ترالن... من هميشه پست و سياه نبودم... روش من اين نبود... راستش... اين اشتباهه که 

 ...بگم زندگيم رو به رادمان دادم... من روحمو فداش کردم

 :گامي به سمتم برداشت و گفت
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ي ازشون تا حاال داست
ي رو شنيدي که اون قدر توي نفرت و انتقام فرو مي رن که يه کارهاي عجيب و باورنکردين ان کسايي

ي مي شه که يه آدم به اينجاها مي رسه... بذار من بهت  رس مي زنه؟ آدم هميشه اين جور وقت ها از خودش مي پرسه ج 

ي توي وجود همه ي ما هست که دعوتمون مي کنه تن  ن به سياهي بديم... اون نيمه ي ديگه ي همه ي بگم... يه چتر

ي استر اين نيمه و سياهي 
ما... فقط مال شماها ساکت و خاموشه... و من مدت هاست که غرق اين نيمه شدم... وقتر

ي 
... خيلي سخته بذاريش کنار و يه بار ديگه آدم بسر ي

 ...هاش بسر

 :پکي عميق به سيگارش زد و گفت

ي که آرمان مرد... پر  ي اون شب بهم دست داد... حس کردم از درون يخ اون شت  از بغض و کينه بودم... يه حس عجيت 

ي دليل لبخند مي زنم... رادمان بعدها بهم گفت اون شب فکر کرده بود من خل شدم...  کردم... حس مي کردم دارم ي 

دماون شب هزار هزار راه براي انتقام به رسم زد... و من االن تماما خودمو به اين حس س  ...ت 

 :سيگارش رو خاموش کرد. به طرفم اومد و گفت

... به امشب فکر کن... منم يه روز مثل تو بودم... اين آدما... اين  ي
ي منو به خاطر کارهام محکوم کتن

هر وقت خواستر

... اين بالها... منو استر خودم کرد ي
 
 ...روزگار... اين زندگ

ي توي تاريکي هم تشخيص مي دادم. گ
 :فتلبخندش رو حتر

 ...استر آن نيمه ديگر م

 

 

 :رسي تکون دادم و گفتم

 ...نمي فهممت

 :بارمان شونه باال انداخت و گفت

 ...باور کن دوست دارم هيچ وقت نفهمي 

 :نگاهي به ساعتش کرد و گفت

 ...رويا دير کرده

 :دانيال با دهن بسته خنديد. به سمتش چرخيدم. فکر مي کردم خوابيده... بارمان گفت

ي مي خندي؟چته؟ ب  ه ج 

 :اخم کردم و گفتم

ي رو پيش من لو بده؟ ن  چرا نمي ذاري حرف بزنه؟ مي ترسي چتر

 :بارمان گفت
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ل مي کنم. اگه اين مردک هم بخواد ادا اصول در بياره و چرت 
ن االنم به زور اعصاب بهم ريخته م رو کنتر باور کن همتر

 .و پرت بگه کار دستش مي دم

 :گفتم

 .... من به حرفاش گوش مي دمخب تو برو دنبال رويا 

ي گفت
صن  :بارمان با صداي بلند و لحن معتر

 !ترالن

 :بدون توجه بهش به سمت دانيال رفتم. چسب رو از دهنش کندم و گفتم

؟ چرا مي خندي؟ ي
 
ي مي گ  ج 

 :هوا هنوز تاريک بود و به زحمت مي تونستم هاله اي از دانيال رو ببينم... آهسته خنديد و گفت

... داش ي ها هيج  تم تصور مي کردم در حالي که شما دو تا دل و قلوه مي ديد و بهم چرت و پرت مي گيد رويا داره کيلومتر

 .از اينجا دور مي شه

 :بارمان گفت

 ...ببند دهنشو

 :با تعجب پرسيدم

؟ ي
 
ي داري مي گ  ج 

 :دانيال گفت

ن   !رويا فرار کرد... همتر

 :بارمان گفت

ي رويا کيه؟
 مي دوين

 :تدانيال با خنده گف

 آمنه! جاسوس وزارت اطالعات با اسم مستعار رويا؟

ي داشت مي گفت؟  خنده ش شديدتر شد. قلبم توي سينه فرو ريخت. ج 

 :دانيال گفت

 گوشهام شنيدم و کلي به خريتت خنديدم
ن  .آره مي دونم چيا بهت گفته... خودم با همتر

ي بهم دست داد... يخ زدم... احساس کردم چشمامو روي هم گذاشتم... قلبم محکم توي سينه مي زد... يه حس بد

ي همه ي بدنم رو گرفت
 .لرزش خفيفن

ي گفت
ر
 :بارمان با بداخالف
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؟ ي
 
ي داري مي گ ن آدم حرف بزن ببينم ج   عتر

 :دانيال گفت

ن يه رسي ميکروفون و وسايل جاسوسي کار گذاشته بودند... يه نفر مسئول گزارش دادن اين اطالعات بود  توي زيرزمتر

ي اش رو گرفتم که ببينم که از قضا ت وي تيمي بود که زيردست من بودند. همه ي خالي بندي ها رويا رو شنيدم. خودم ي 

م... دنبال همه ي حرفاش رفتم... همه ش دروغ بود... ولي يه  اگه واقعا رويا جاسوسه لوش بدم و يه پاداش خوب بگتر

ي 
ن اطالعاير چتر  از باند رو پيش يه نفر مي بره و لو مي ده. بعد رسي اطالعات خوب پيدا کردم. چند وقت پيش يه خت 

ن تحت نظر  ن يه رسي از اين اطالعات شده. براي همتر ي متوجه شدند که سهل انگاري رويا باعث لو رفتر پيگتر

گرفتنش... ظاهرا رويا مقرص بوده... خودش هم خودشو مقرص مي دونسته... رويا يه آدم معمولي بوده که مي 

ي که ممکن بود باند رسش بياره مي ترسيد. مي ترسيد اين موضوع که خيلي به باند وفادار خواسته فرار کنه چو  ن از باليي

ي داشتم در موردش اطالعات جمع مي کردم ديدم چند سال قبل که کارمون به مواد مخدر نزديک 
نيست رو بشه... وقتر

ي ک ه يکي از محموله هامون لو رفت... مي بود يه مبلغ زيادي پول به حساب شوهرش ريخته شده... همون موقع هايي

ر باند تموم  دونستيم يه نفر ما رو به رقيبمون فروخته... احتمال دادم کار رويا بوده. خيلي کارها کرده بود که به رصن

شده بود. هميشه تحت نظر بود... يا به اين داليل يا به داليلي ديگه و شايد خيانت هاي ديگه از اين باند مي ترسيد. 

 برات خالي بستدنبا
ن  .ل راه فرار بود. چون ديد تو مغزت خوب کار مي کنه گفت ازت براي فرار استفاده کنه. براي همتر

 :بارمان گفت

ي بود من هيچ وقت جاي تو رئيس نمي شدم. ميکروفون؟ وسايل 
 
ي که مي گ

خيلي خب... بسه... چرت نگو... اگه ايتن

؟ ! مسخره ست  ...جاسوسي

 :دانيال گفت

ي که توي اين زمينه گرفتمو رد نکردم من گزارش  ...هايي

ي اختيار باال رفت. بارمان سکوت کرد... امکان نداشت... امکان نداشت دانيال به بارمان  ابروهام از شدت تعجب ي 

ي که ناباوري توش موج مي زد گفت
ي با لحتن

ي طوالين
 :لطف کنه. بارمان بعد از مکت 

... چرا؟ ازم نخواه باور کنم که اين   .لطف رو بهم کرديولي

 :دانيال گفت

من بهت لطف نکردم... فقط نمي خواستم تنها برم... توي لو دادن توام هيچ سودي براي من نبود... من کاري که 

توش سودي براي من نباشه رو انجام نمي دم. اگه مي گفتم جاسوس پيدا کردم خيلي به نفعم مي شد ولي لو دادن يه 

ن خاصي نبود. ترجيح مي دادم نقشه مونو با هم اجرا کنيم تا پولي رو به عنوان پاداش آدم معتاد دردرسساز خيلي چ تر

ي خرجش کنم م که نمي تونم درست و حساي   .بگتر

 :رسي    ع پرسيدم

ه؟ شما دو تا چه برنامه اي با هم ريخته بوديد؟ مي خواستيد با هم فرار کنيد؟  ماجرا چيه؟ يکي به منم بگه چه خت 

 يانت کرد؟آره؟ بعد بارمان خ

 :بارمان بدون توجه به سوال من گفت
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ي در رفت؟
 يعتن

 :دانيال گفت

ن فرار کرد... ازت سوء استفاده  به محض اين که پاتون به تهران مي رسيد تو مي فهميدي که رويا خالي بسته. براي همتر

 .کرد و بعد رفت

 :بارمان گفت

 ...نمي تونم باور کنم

 :نيال با بدجنسي گفتيه لحظه سکوت بينمون برقرار شد. دا

 چيه؟ فکر نمي کردي گول بخوري بچه زرنگ؟

 :بارمان باز هم سکوت کرد... احتماال شوکه شده بود و زبونش بند اومده بود. دانيال گفت

ن در شيشه ي اتر  به نظرم کار عاقالنه اي کرد... خوب شناخته بودت... اگه مي فهميدي مي کشتيش... حتما براي همتر

... که اگه بهش شک کرديد نتونيد بيهوشش کنيد. احتماال فرصت نکرد... مگه نه شايد از ترس اين که رو باز گذاشت

ي رستون مي اورد ي رسش بياري اون يه باليي  ...باليي

 :با تعجب گفتم

ي کردي؟  و تو همه ي اين کارها رو به خاطر ج 

 :يه دفعه بارمان گفت

ي دانيال دروغ
ي راست گفته  مي رم دنبالش... اگه پيدا شد يعتن

 ...گفته.. اگه پيداش نشد يعتن

 

 

========== 

 

 :در خونه رو باز کرد. دانيال گفت

ي خودي وقتتو تلف نکن! بايد زودتر از اينجا بريم  ...رفته ديگه... ي 

ي کرد. با عصبانيت گفتم
ن
 :بارمان توجهي نکرد و از خونه خارج شد. دانيال پوف

ي اين کارو کر  ي يا دهنتو يه بار ديگه مي جواب منو بده... براي ج 
 
ديد؟ ماجراي خيانت بارمان چيه؟ يا همه شو مي گ

 !بندم

ي اتاق تونستم پوزخند روي لب  ي نست 
کم کم خورشيد داشت طلوع مي کرد و اتاق داشت روشن مي شد. توي روشتن

 :دانيال رو ببينم. صاف نشست و گفت
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ي 
 
ي نداشتم من به خاطر پول با اين آدما همکاري کردم... ولي زندگ

 
عاديم رو از دست دادم... پول داشتم ولي چون زندگ

ن  ... خالفکار... همه ي زندگيم براي هيچ و پوچ از بتر ي
نمي تونستم ازش استفاده اي بکنم... کم کم شدم قاتل... جاين

ن تصميم گرفتم فرار کنم. چند  ي نداشتم... نمي تونستم از گروهشون جدا شم... براي همتر
وقت  رفت... راه برگشتر

ي بريم... قرار بود محموله اي  ن قرارداد پيش يه رسي قاچاقج  پيش يه ماموريت به من و بارمان داده شد که براي بستر

ن که فقط توي  ي ها به توافق نرسيديم. مي گفتر که مد نظر رئيس بود رو از مرز رد کنند و به ما برسونن... ولي با قاچاقج 

يه که من مي خوام... جديدا فقط آدما رو از اين ور مرز مي ف
ن رستند اون ور... راستش... خب من ديدم اين همون چتر

حتما اين قدر کارشون خوب بوده که رئيس اونا رو براي کارش انتخاب کرده.... فقط مشکل اينجا بود که نمي خواستم 

شون کرد. مي ترسيدم تنها برم... به هزار تا دليل... دليل اولش اين که حتما رئيس روشون شناخت داشت که انتخاب

مو بکنند... يکي از دليل هاي ديگه م هم اين بود که کال خارج شدن از 
موقع خروج از کشور پيش رئيس لو برم و رسر

ي کار خطرناکيه... اين بود که تصميم گرفتم يه آدم پر دل و جرئت رو با خودم همراه کنم که اگه  کشور به تنهايي

 .... اين شد که در گوش بارمان خوندم که با من از کشور خارج شهمشکالتم حل نمي شه حداقل کم بشه.. 

 :با تعجب پرسيدم

 چرا بارمان؟

 :دانيال لبخندي زد و گفت

ي ولي حتما اينو فهميدي که پايه و اساس اين باند خشونت نيست... سياسته... تنها 
ي از اين باند مي دوين ي ج 

نمي دوين

ي هميشه آدمي که دور و بر خودم مي شناختم که يه   ي محت 
ن
کم توي رفتارش سياست داشت بارمان بود. از طرف

ن  ن حساب رو روي بارمان داره. اصال براي همتر ن صحبت هاش مي فهميدم که اونم همتر حواسش به بارمان بود و بتر

ي ها بارمان رو با من فرستاد... مي گفت رسي    ع تر از من آدم ها رو مي شناسه... و  ن با قاچاقج  ي هم براي قرارداد بستر
قتر

به بزنه... اين خيلي شبيه کاريه که رئيس مي کنه... دقت کردي؟ 
که آدم ها رو مي شناسه خوب بلده چطور بهشون رصن

ي 
 ...البته نمي دونم چه قدر از اين باند مي دوين

 :گفتم

ي اين حرف چيه؟ بارمان و رئيس همديگه رو مي شناسن؟
... حاال معتن ي

ي که فکرش رو بکتن
 خيلي بيشتر از اوين

 :دانيال گفت

؟ ي
ه دستامو باز کتن ي براي شنيدن بقيه ي حرف ها بهتر

 فکر نمي کتن

ي گفتم
ر
 :با بداخالف

ي 
ي اعتمادمو جلب کتن

ي باز مي شه که بتوين
 .دستات وقتر

ي کرد. نگاهي به دور و برش کرد. انگار فهميد چاره اي نداره. گفت
 :دانيال آهي کشيد. مکت 

ان مي شناسدش يا نه... ولي مهم اينه که خيلي زياد شبيه به هم فکر مي من نمي دونم رئيس کيه که بهت بگم بارم

م...   مي خواستم بارمان رو با خودم بت 
ن ... من براي همتر ن ي کنند همتر

 مي تونند همديگه رو پيش بيتن
ن کنند... براي همتر

ه... خيلي هم  ساپورتش کردم... توي يه احساس مي کردم اگه نقشه اي برامون پياده شه بارمان مي تونه جلوش رو بگتر

 و ويال ميکروفون بود... صداهاشون ضبط مي شد... به بچه هاي تيمم پول دادم که اين موضوع 
ن رسي جاهاي زيرزمتر

رو فاش نکنند که بارمان توي دردرس نيفته... اوايل مشکلم با بارمان اين بود که نمي خواست از ايران بره چون مي 
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ي بي ي ازمون نشه رئيس نمي ياد خودشوبراي هيچ و ترسيد رس خانواده ش باليي ارن. راضيش کردم که اگه بريم و خت 

پوچ توي زحمت بندازه و رساغ خانواده ش بره... اين شد که بارمان قبول کرد همراهيم کنه. تا اين که رس و کله ي اين 

ي گول خورد؟ چون  ي بارمان براي ج 
ه رويا پيدا شد. مخ بارمان رو زد. مي دوين

هميشه منتظر اين فرصت بود... که دختر

ي عادي برگرده... اين شد که بهم پشت کرد... از اون به 
 
ي حل مي شه و مي تونه به زندگ يکي پيدا شه و بهش بگه همه ج 

 ...بعد لج شديم با هم... منم حالشو رس قضيه ي معتاد کردن رادمان گرفتم... راستشو بخواي پشيمون هم نيستم

 :پوزخندي زدم و گفتم

ي؟  حاال بارمان مي ترسه که تو انتقام بگتر

 :دانيال شونه باال انداخت و گفت

ه ش رو... حاال دستامو باز کن ن ي دارم نه انگتر ي براي انتقام گتر
 ...من نه فرصتر

 :نگاهمو ازش گرفتم و گفتم

 .خب... من هنوز دليلي براي اين که دستات رو باز کنم ندارم

 :دانيال با حرص گفت

رم بارمان و پيدا کنم و مجبورش کنم برگرده... تو رو راهي مي کنيم و خودمون مي ريم آذربايجان... قسط مي خوام ب

ي ها رو داديم... فقط بايد تا شهريور صت  کنيم  .قاچاقج 

 :يه لحظه احساس رسما کردم... گفتم

ن براي فرار کردن عجله اي نداشت... از اولش هم توي ذهنش بود که ما  رو مي فرسته تهران و خودش پس براي همتر

 ...مي ره سمت آذربايجان

 :دانيال گفت

 پس چرا منو پيچوند؟

 :شونه باال انداختم و گفتم

احتماال اولش دلش خوش بود که رويا مي تونه نجاتش بده... بعد که ذوق و شوقش فروکش کرد فهميد که گناهش 

ن  عه ش کنه... براي همتر  از اونيه که رويا بتونه تت 
 ...دوباره به فرار فکر کرد... و تو رو هم با خودش اورد بزرگتر

 :دانيال که سعي مي کرد طناب دور دستش رو باز کنه گفت

 ...شايدم مي خواست منو بکشه که ردي از فرارش نمونه

 :چشم غره اي بهش رفتم. دانيال خنديد و گفت

 ستش اسباب بازيه؟چيه؟ باورش سخته که عشقت آدم بکشه؟ نکنه فکر کردي اسلحه ي توي د

ي پرتمسخر گفت. دانيال با عصبانيت گفت
 :کلمه ي " عشقت " رو با لحتن

 ...بازم کن ديگه
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 :گفتم

ي يا در بري؟
 مي خواي بري باهاش حرف بزين

 :دانيال گفت

ي بريم... مي خوام برم از خر شيطون پياده ش کنم... رويا رو که نمي   مي رم باهاش حرف بزنم و راضيش کنم که دو تايي

 .تونه پيدا کنه... داره وقت رو هدر مي ده

 :گفتم

 ...بازت نمي کنم

 :دانيال به ديوار تکيه داد. يکي از همون پوزخندهاي هميشگيش رو بهم زد و گفت

؟ ي ي ج 
ي اينجا هستر  اگه بهت بگم براي ج 

 :با تعجب گفتم

؟ ي  ج 

 :دانيال با خنده گفت

ي معروف رو به خاطر استعداد نصفه نيمه ش تو که فکر نکردي ما اين قدر خنگ و ساده ايم که د
ختر تاجيک... قاصن

ي بکشونيم اينجا؟
 
 توي رانندگ

 

قلبم توي سينه فرو ريخت. رو به روش وايستادم. اتاق تقريبا روشن شده بود... ديگه مي تونستم صورتش رو ببينم... 

 :و البته پوزخند پر از تمسخرش رو... گفتم

 ..... قول مي دمحرف بزن... بعدش بازت مي کنم. 

 :دانيال گفت

 ...اول بازم کن بعد مي گم

 :داد زدم

 !حرف بزن

 :دانيال خنديد و گفت

ها باشه که من ندونم... من فقط  ن ي که مي دونم مي گم... شايد خيلي چتر !... باشه... مي گم... ولي هرج  ي
اوه چه عصباين

ن... تصورشون اين بود که کار باند مي دونم تاجيک، راشدي و دو نفر ديگه با هم متحد شدن تا جلوي   کار باند رو بگتر

قاچاق مواد مخدره... رئيس تصميم گرفت بهشون نزديک بشه و بفهمه چه قدر از ماجرا مي دونند. اول از همه يکي از 

ي از خونه  بچه هاي باند با برادرت دوست شد... ولي ظاهرا برادرت اهل اين نبود که دوستاش رو خونه بياره يا خت 

ي نداشت... تازه دانشگاه رو تموم کرده بود و  ي مي گفت بابات قبل از ازدواج وضع مالي خوي  ه... محت  براي دوستاش بت 
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ي ازش باالتر بود. احتمال داد که اگه شخضي با اين موقعيت 
 
خواستگار مادرت بود که از لحاظ سطح خانوادگ

ش بياد به هواي تجربيات خودش قبول کنه..  ي که هم دانشگاهي و هم رشته ت بودم خواستگاري دختر
. اين شد که متن

 ...رو مامور کردند که خواستگاريت بيام

 :اخمام توي هم رفت. گفتم

ي که در مورد تحقتر کردنت زدي هم چرت و پرت  پس قبل از ماجراي من هم با باند همکاري مي کردي... همه ي حرفايي

 !بود

 :نگاه دانيال ترسناک شد. گفت

ي داديد! هيچ فيلمي هم حرفام راست ب
ود... چون شما منو ديديد و اون رفتار رو نشون داديد... به من جواب منفن

 .براتون بازي نکرده بودم... خيلي زور داشت بابات که خودش اين طوري بود منو تحقتر کنه

 :با نفرت نگاهش کردم و گفتم

 ...يت با ديد مثبت نگاه کنهباباي من تنها کسي توي خونه بود که سعي مي کرد به وضع بد مال

 :يه لحظه سکوت بينمون برقرار شد... دانيال سکوت رو شکست و ادامه داد

خالصه... بعد از من به اين نتيجه رسيدند که وارد کردن جاسوس توي خانواده ي تاجيک خيلي کار سختيه... براي 

ي از باند رو 
ن اطالعاير چتر ي شد... تا اين که يه خت 

ن ماجرا منتفن  گي بود و  همتر
ن چتر در اختيار بابات گذاشت. نمي دونم خت 

ن به من دستور داد که به سايه بگم رساغ  ي گفت ولي رئيس تصميم گرفت که بابات رو ساکت نگه داره. براي همتر ج 

ي که مي تونه وارد باند کنه. اين ماموريت در واقع دست تيم 
ي بگرده که رانندگيش خوب باشه و اونو به هر طريفر دختر

ي شد که سايه دقيقا رساغ ه ي کار مي کنه. نمي دونم ج  اي باالتر از من بود ولي نمي خواستند سايه دقيقا بفهمه داره ج 

ي راضيه، 
تو اومد... احتماال يه نفر بهش خط داد که بياد رساغ تو... منم مسئول بودم جلوي هم تيمي هاي سايه يعتن

سئول کردم که آمارت رو دربياره. همه فکر کردند که ماجراي بابات يه رويا، بارمان و کاوه فيلم بازي کنم. رويا رو م

دار  ي بذاره. اين طوري تو ام از ماجرا خت 
ن دختر اتفاق بوده و اعضاي باند اصال نمي خواستند سايه دست روي همچتر

... اگه مي فهميدي که م ي
اجرا در مورد نمي شدي... اين طوري خودت رو محکوم به موندن و همکاري کردن مي دونستر

 ...باباته ممکن بود ماموريت رو درست انجام ندي... بهت احتياج داشتند

ي به پيشونيم کشيدم. رسم درد گرفته بود... مغزم داشت منفجر مي شد. با خودم 
يه لحظه چشمامو بستم. دستر

 :گفتم

 اون طور که به نظر مي رس
ن  ...ه نيستپس حتما منظور راضيه اين بود... اين که هميشه همه چتر

 :چشمامو باز کردم و گفتم

ي احتياج داشتند؟  منو براي ج 

 :دانيال گفت

ي 
 ...اگه بگم شايد ديگه دستامو باز نکتن

 :و با بدجنسي خنديد. با عصبانيت و حرص دستامو مشت کردم و گفتم
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ي يا دهنتو با چسب ببندم؟
 
 مي گ

 :دانيال گفت

ي که برات در نظر گرفته بودند  وع شد که رئيس يه   خب... ماموريت هايي ي رسر کامال بر طبق يه برنامه بود... ماجرا از جايي

نفر رو اجتر کرد که يه رسي اطالعات غلط در مورد باند به راشدي بده. ديديم که راشدي داره با جديت دنبال اين 

ش رو پياده ک رديم... ولي رادمان رسنخ مي ره... تصميم گرفتيم تشويقش کنيم که اين کارو ادامه بده. اول ماجراي دختر

بدجوري کارو خراب کرد. بدترين کاري که کرد اين بود که از بابات اسم برد. ما مي خواستيم اتحاد بازپرس راشدي رو با 

يم ولي رادمان بدتر به هم ربطشون داد... يه رسنخ ناخواسته بهشون داد که براي به باند رسيدن بايد   بت 
ن تاجيک از بتر

ه نقشه ي دوم رو اجرا کردند... اين که از دختر تاجيک عليه راشدي استفاده کنند... همکاري متحد شن... اين شد ک

 قتلي شتاب زده به نظر مي رسه. به نظر مي رسه کسي که اين کار رو 
ن توي قتل برادرش... اونم وسط خيابون... همچتر

س داشته... اين موضوع باعث مي شد راشدي براي پ ي رسنخ غلط بيشتر راغب بشه. کرده عجله داشته... استر يگتر

شواهد بعدي نشون داد که راشدي همچنان رس همون رسنخه... فکر کرده بود حاال که ما اين طور شديد عکس العمل 

ي مي رسه
 .نشون داديم حتما اين رسنخ به جواب درستر

 :با تعجب گفتم

 ...ولي من که قيافه ي مبدل داشتم

 :دانيال گفت

... مي خواستيم آدم هاي ز  ي
ن
ي رو گول بزنيم. مي خواستيم وانمود کنيم که نمي خوايم بفهمن راننده گي بوده. از طرف

 
رنک

. مي خواستيم يه  ي
اين امکان وجود داشت که تو قبل از ماجراي تصادفت به يه نفر در مورد ماجراي سايه خت  داده باسر

ي مي خوايم... 
 
ن رو يه جا ول کنيم تا اثر انگشتت رو  مهر تاييد به اين موضوع بزنيم که تو رو براي رانندگ قرار بود ماشتر

 .روي فرمون پيدا کنند

 :دوباره مخم داشت سوت مي کشيد. گفتم

ن چند هزارتا رفته بود و روي فرمونش يه عالمه اثر انگشت بود... قشنگ يادمه  !ولي رحيم گفته بود ماشتر

 :دانيال لبخند زد و گفت

ي که بهت زدم و يادت رفت؟ من ب
ن
راي رحيم اين بهونه رو اوردم که فکر نکنه مي خوايم تو رو تابلو کنيم... مي حرف

... ولي اين نقشه مون هم خراب شد. رحيم يه  خواستيم ماجراي تو رو مثل يه راز نگه داريم... گفتم... که تو نفهمي

ن  ن رو وسط خيابون ول کنيد... ماشتر  که بررسي بشه جاي گلوله توي داشبورد خالي کرد و شما مجبور شديد ماشتر

گلوله هم پيدا مي شه. اثر انگشتت رو پيدا مي کنند و پيش خودشون اين احتمال رو مي دن که به زور مجبورت کرده 

ي 
 .بودند اين کارو بکتن

ي گناهيم ثابت  ي کردم... پس امکانش بود ي 
 
ي واقعي کلمه احساس آسودگ

ي کشيدم... بعد چند ماه به معتن
نفس راحتر

 ....شه

 :گفت  دانيال

ي که به دستش رسيده بود بگه... و 
ي از اطالعاير اگه نقشه مون کامل اجرا مي شد بابات به خاطر تو حارصن نمي شد هيج 

 ...بدتر از همه اين که قبل از آخرين نقشه فرار کردي
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 :گفتم

ي بود؟  آخرين نقشه ج 

 :دانيال گفت

 ...دستمو باز کن

ي تکون د ي عصت 
ي کردم... پام رو با حالتر ادم... اگه بازش نمي کردم... اگه بارمان منو راهي تهران مي کرد با دانيال نچ نج 

ي کار مي کرد؟ دانيالي که رادمان رو معتاد کرده بود... عذابش داده بود... يه حسي بهم مي گفت بارمان اين مرد رو  ج 

ن اينجا کشونده بودش... که هيچ ردي از فرارش نذار  ه... هيچ دليلي نداشت که زنده نمي ذاشت... اصال براي همتر

ه... مي خواست از دانيال حرف بکشه و بعد... بکشتش  ...دانيال رو با خودش بت 

بان قلبم هر لحظه باالتر مي رفت. دست هاي دانيال رو باز کردم و گفتم
 :به سمت دانيال رفتم. رصن

ه نشه دارم آزادت مي کنم... نمي خوام اين کارو به خاطر تو نکردم... به خاطر اين که دست هاي بارمان به خونت آلود

ي بکنه
 
 ...به خاطر آدمي مثل تو گناه به اون بزرگ

دانيال پوزخندي زد. طناب رو کامل باز کردم. رد طناب روي دستاش مونده بود. يه کم جاي رد طناب روي مچش رو 

 :ماليد و گفت

بات رو بکشونند توي تشکيالت... ازش حرف آخرين کاري که مي خواستند باهات بکنند اين بود که به هواي تو با

 .بکشند و بعد جفتتون رو خالص کنند

 :قلبم توي سينه فرو ريخت. زبونم بند اومد... دانيال گفت

ي که مد نظرشون بود... شانس اوردي دختر   ...منتها بعد از رسيدن محموله هايي

 :لبخندي زد و گفت

 ...مواظب باش دستشون بهت نرسه

 :و به سمت در رفت. گفتماز جاش بلند شد 

؟ ي
 مي ري با بارمان حرف بزين

 :خنديد و گفت

ي برم آذربايجان... فکر مي کنم اوضاع اون قدر بهم  ... مجبورم تنهايي ي
مگه عقلم کمه؟ اونو بهت گفتم که دستامو باز کتن

 ...ريخته که حواس همه از فرارم پرت شه

 :تو دلم گفتم

ي ها ب رسه بارمان ديگه نمي تونه اين طوري از کشور خارج شه... مي تونم راضيش کنم اگه اون زودتر بره و به قاچاقج 

 ...پاي کاري که کرده وايسته... و مطمئنم بابا هم کمکش مي کنه

 :رسمو بلند کردم و گفتم
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 باشم اشتباه نکردي؟ در مورد رويا... در مورد من؟... اصال چرا بايد آدمي که اين همه اطالع
ن ات داره از کجا بايد مطمت 

 رو اين قدر سقوطش بدن؟

 :دانيال گفت

ترالن... من رئيس شدم چون توي يه زمينه استعداد داشتم... استعدادم توي فال گوش وايستادن و جاسوسي کردن 

ن استعدادم پست  م... به خاطر همتر ن من مامور شدم که خانواده ي تو رو تحت نظر بگتر حرف نداره... براي همتر

ها رو مي دونم... خيلي هاش رو با گرفتم که بتونم زي
ن ي نمي دونه من اين چتر م... محت  ردستامو خوب تحت نظر بگتر

ي ماجراي تو و 
ن پستم رو ازم گرفتند و نزديک به يه ماموريت مهم... يعتن جاسوسي کردن به دست اوردم... براي همتر

به بارمان هم پست دادند و از اينجا دورش  بابات... منو اوردند توي اون خونه... که زاغ سياه شماها رو چوب بزنم... 

کردند که يه وقت دردرس درست نکنه... من قرار بود جاسوس باشم... فقط مشکل اينجا بود که نفهميدند ديگه 

ن نه  بودم بکنم... ولي آدم کشتر
 ...تحمل اين شغل رو ندارم... من به خاطر پول در اوردن خيلي کارها حارصن

 :کرد. آخرين لحظه رو بهم کرد و گفتدانيال در خونه رو باز  

... صت  نکن... وقت  يه پيشنهاد بهت بدم؟ در عوض اين که آزادم کردي!... اگه دستشون بهت رسيد ... به هر دليلي

 ...رو هدر نده... خودتو خالص کن

از غم و اندوه  عباسيان خم شده بود و با اخم و تخم به مانيتور نگاه مي کرد. توي نيم رخش که نمي تونستم اثري

ي نيست
 
ي از اون مرد افشده ي هميشک ن شدم که خت 

ي صاف وايستاد و به چشمام زل زد مطمت 
ي ببينم. وقتر

 
 ...هميشک

 :با عصبانيت گفت

 اين چه غلطي بود که کردي؟

 :شونه باال انداختم و گفتم

 ...گفتيد

 :عباسيان بهم مهلت نداد و گفت

 !ساکت

ي عباسيان با تعجب بهش نگاه
کرد... انگار اونم هيچ وقت عباسيان رو اين طوري نديده بود. عباسيان با صداي   منسر

 :بلند گفت

ي رست مي ياد... هان؟ ي چه باليي
 بهت گفته بودم که اگه خراب کتن

 :منم صدامو باال بردم و گفتم

ي اعتمادش رو جلب کنم! فقط دو سه ساعت بهم وقت دادي! منم کاري کردم که دنبالم راه بيفت
 ...هگفتر

 :تا دهنش رو باز کرد که جوابمو بده گفتم

ي کار مي کنم؟ ي ولي بهت ثابت شد مي دونم دارم ج 
 يادت مي ياد رس چت کردن هم بهم اعتماد نداشتر

 :عباسيان صداش رو باالتر برد... رسما داشت رسم داد مي زد
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ي که يه
؟ يه پش چهارده ساله؟ چطور فکر کردي متن ي

ن
باند رو چند سال روي انگشتم  بسه! فکر کردي با گي طرف

ه ديدت! قرار ما اين نبود که خودتو نشون  چرخوندم و هيچ ردي از خودم نذاشتم گول تو رو مي خورم؟ مادر دختر

ي  ن کسي که بهش مشکوک مي شن تويي ه دزديده بشه اولتر
ي دختر

 !کسي بدي! وقتر

 :منم داد زدم

ي که باه ها براي دوستاشون از پشهايي ي دختر
اشون مي رن رس قرار حرف نمي زنن؟ به هر حال دوستاش به فکر مي کتن

ون رفته. ممکن بود توي کامپيوترهاشون عکسمو داشته باشن... با يه چهره  ن پشي بتر پليس مي گفتند که با همچتر

 .نگاري ساده هم تابلو مي شد. تازه مامان تينا فکر مي کنه رفتم کامپيوترش رو درست کنم

ي عباسيان پوزخندي 
 :زد و گفتمنسر

ن و اون لباسا؟  !!!با اون ماشتر

 :عباسيان رو به منشيش کرد و گفت

... همه رو  ن ي فيلم هاي دوربتر
... حتر ي ... لپ تاپ... هرج  ه... موبايل... وسيله ي ارتباطي بگو کاوه بره خونه ي اون دختر

... بگو کيبورد و هارد کامپيوترها رو هم برداره... براي ا ه براي بررسي ين که مشکوک به نظر نرسه بگو يه بدزده بت 

ي؟ ي رد تلفن خونه شون رو بگتر
 خورده طال جواهر هم برداره و گاوصندوق رو هم خالي کنه. مي توين

ي به سمت کامپيوتر چرخيد و گفت
 :منسر

 .يه ساعت پيش چکش کردم... هيچ تماسي اون موقع گرفته نشده بود

 :عباسيان اخم کرد و گفت

ه يادداش ؟اگه براي دختر ي  ت گذاشته باشه ج 

خنده م گرفت. اون هيچ نظري در مورد اين که چه قدر از رادمان قديمي فاصله گرفتم نداشت... اون قدرها احمق 

 :نبودم که يه روش رو دوباره اجرا کنم... متوجه شدم عباسيان به صورتم زل زده. گفت

ي مي خندي؟  به ج 

ي شبيه به پوزخند جا خوش کرده بود. سعي کردم خنده م رو جمع و جور کنم. با اين حال  ن هنوز گوشه ي لبم يه چتر

 :گفتم

ها  ي از دختر ي که داره آتيشش مي زنه توي يه خونه حبس کرده و هيج  به مردي که چند ساله خودش رو از ترس دنيايي

 .نمي دونه

 :عباسيان چشماش رو تنگ کرد. همون طور که با گام هاي کوتاه بهش نزديک مي شدم گفتم

ي بهت ياد بدمصدامو  ن ي افتاد! بذار يه چتر
ر
 ...ن رو گوش مي کردي... مگه نه؟ شنيدي که چه اتفاف

 :جلوش وايستادم... ازم کوتاه تر بود... فقط تا شونه هام بود. گفتم

ي و چند روز غيبت 
ن که باهاش رابطه داشته باسر  رو دنبال خودت راه بندازي... همتر

بذار بهت ياد بدم چطور يه دختر

ه... مرتب دنبالت مي  بزنه و   مي خواسته... دلشوره مي گتر
ن ي ازت نشه با خودش فکر مي کنه حتما منو براي همتر خت 
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ي کنه 
ر
ي بعد چند روز يه دفعه پيدات بشه ممکنه يه کم بداخالف

س پيدا مي کنه... و وقتر
ي مي شه... استر گرده... عصت 

ن نه نمي گه...  ولي يه ترس پنهان از اين که دوباره بذاري و بري داره...  ون رفتر ن به پيشنهادت براي بتر براي همتر

ي 
لش کتن ي اين طوري کنتر

 .خصوصا اگه اين دختر سنش کم باشه خيلي راحت مي توين

ي جلو اومد. توي چشمام زل زد و گفت
 :عباسيان بعد از مکت 

... از برادرت خت   ي
 داري؟ گول حرفات که صد در صد درسته رو نمي خورم... يه کاري کردي... راستر

بان قلبم يه دفعه اوج گرفت. با يه خونشدي عجيب که از جنس خونشدي هاي نادر  ظاهرم رو حفظ کردم ولي رصن

 :خودم نبود گفتم

ها دست تو باشه  ...فکر کنم خت 

 :عباسيان گفت

ي از اعصاب رو تحريک مي کنه که باعث مي 
ي بهت ياد بدم... ترس و هيجانات روجي بخسر ن  شه حاال بذار من يه چتر

؟ ي
بان قلب آدم باال بره و مردمک چشمش گشاد بشه... مي دونستر  رصن

 :گفتم

ي نمي دونم
 
ي که مي گ هايي

ن ي از اين چتر ي بود... هيج 
 ...نه... رشته م رياصن

 :عباسيان گفت

بان قلبت رو بشنوم ولي اون قدرها تجربه دارم که گول ظاهر  ن رصن ن نباشه که صداي باال رفتر شايد اون قدرها گوشم تتر

ي ها رو مي شه از چشماتون خوندخ
 
... همه ي احساسات شما چشم رنک ي

 ...ونشدت رو نخورم... مي دوين

 :لبخندي زد و گفت

هيچ نظري در مورد اين که چطور با اومدن اسم برادرت مردمک چشمت گشاد شد نداري... اينم حسن چشم هاي 

 ...روشن

ي تفاوت شد و صورتش پيش چشمم تغيتر حالت پيدا کرد. هيجان و خشم ب ه طور کامل از صورتش محو شد... ي 

ن و پژمرده رفت. آهسته گفت  :بعد... دوباره تو جلد اون آدم غمگتر

ي 
ن ديگه اي گول بزين ها رو تحمل کرد با چتر ن ي بدترين چتر

ي تفاوير  ...سعي کن آدمي که يه عمر پشت نقاب ي 

 :پشتش رو بهم کرد. رو به منشيش کرد و گفت

ي هست مربوط به ک ن بارمان و ماموريت برادرش هرج  ن رفتر امپيوتر تينا مي شه... روشنم بود... حتما يه ربطي بتر

ي 
ي پيدا مي کتن ن ج   .هست... بگرد ببتر

 :در ويال باز شد و يه مرد قدبلند و هيکلي وارد سالن شد. عباسيان گفت

 ...مواظب پشه باش

ه به عباسيان گفتم  :قبل از اين که مرد بازوم رو بگتر
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 ..... مگه نه؟ اگه نه تا حاال منو کشته بوديشک داري. 

 :يه گام به سمتش برداشتم و گفتم

ت باشه! ... من و بارمان ن ه بليط پروازمون روي متر
ي ازم پيدا نکردي... بهتر ن  !ولي اگه چتر

 :عباسيان لبخندي عجيب بهم زد و گفت

 ...باشه

 :رسش رو آهسته تکون داد و گفت

ي که همه ي آرزوهاتون براورده هم تو... هم بارمان! به محض ا ين که دستم بهش برسه هر جفتتون رو مي فرستم جايي

ي دور و برتون بچرخن... مادرتون 
هاتون مثل حوري هاي بهشتر شه... درستون رو بخونيد... کار کنيد... دوست دختر

ن نيستم   ي مي گن؟ بهشت!... البته مطمت  ي ج   جايي
ن ي به همچتر

که وجود داشته باشه... هم مي فرستم پيشتون... مي دوين

ي توي اون 
يا دست کم اگه وجود داشته بشه بارمان لياقتش رو داشته باشه... متاسفم که قسمت شما دو تا برادر حتر

 ...دنيا هم کنار هم بودن نيست

ي پروازي که قولش رو داده بود مي فهميدم
 ...و من تازه داشتم معتن

ي مي خوايد؟ _  خانوم از جون ما ج 

 :هم بود. گفتماخمام توي 

! زياد وقت نداري... مي خوام دوباره دستت رو ببندم ن  .دستتو باز کردم که بچه ت رو شتر بدي... همتر

ي که احتماال زن براي محافظت از  زن که به گريه افتاده بود بچه ش رو بغل کرد. دم در اتاق وايستاده بودم. چوي 

. صداي گريه ي بچه ش عصبيم مي کرد. حرف هاي دانيال خودش گوشه ي اتاق گذاشته بود حاال توي دست من بود 

ن مهمي  ي مي دونست؟ حتما چتر ي براي بابام بود... مگه بابام ج 
 
اذيتم مي کرد... اين که وجود داشتنم چه خطر بزرگ

 مي شد
ن  ...بود... بايد زودتر خودمو به يه جاي امن مي رسوندم... اين طوري امنيت بابام هم تضمتر

در زد. از جا پريدم. نگاه مشکوگي به زن کردم. رنگ از صورتش پريده بود. زيرلب داشت دعا مي کرد... کسي با مشت به 

 :تو دلم گفتم

 !فقط برادرش نباشه

ي بهش گفتم
ر
 :با بداخالف

 فقط صدات در نياد! فهميدي؟

 :به سمت در رفتم. کسي از پشت در گفت

؟ ي
 ترالن! هستر

پشت در بود. نفس توي سينه م حبس شد. قلبم توي سينه فرو ريخت... با  با تعجب درو باز کردم. با ديدن کسي که

ي لرزون گفتم ه ش... قد متوسط و صورت جذابش... با صدايي ي تتر  :ناباوري نگاهي به رس تا پاش کردم. موهاي خرمايي

 ...!رضا
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ي ازش خارج شه باز و بس ت صدامو گم کردم... دهنم رو بدون اين که صدايي ته کردم... قلبم ديوونه از شدت بهت و حتر

 ...وار تو سينه مي زد... نگاهي به رس تا پاش کردم... نه... خودش بود

 :دوباره صدام رو پيدا کردم و گفتم

؟ ي
ي کار مي کتن  تو... اينجا... اينجا ج 

 :نگاهي به پهلوش کردم... زخمي شده بود. خونريزي داشت. به سمتش رفتم و گفتم

ي شده؟ زخمي شد  ...ي... داره ازت خون مي رهخداي من... ج 

 :صورتش از درد تو هم جمع شده بود. با دست چپ زخمش رو گرفته بود. با دست راست مچ دستم رو گرفت و گفت

 ...بايد از اينجا بريم... زود باش

 :دستمو پس کشيدم و گفتم

ي شده؟  نمي تونم... االن نه... بارمان هرلحظه ممکنه بياد... رضا ج 

ون کشيد. زخمش رو گرفت و صورتش دوباره از درد توي هم رفترضا دوباره دست  .مو گرفت. منو از خونه بتر

ت گفتم  :هنوز باورم نشده بود رضا رو به روم وايستاده... با همون بهت و حتر

؟ ي
ي کار مي کتن  تو اينجا ج 

ي کرد... گفت
ي کشيد... مکت 

 :رضا نفس عميفر

 ...فرستادم چند تا ده باالتر... بايد از اينجا بريم بارمان نمي ياد اينجا... ديدمش... بارمان رو 

 :اخم کردم و گفتم

ي رضا؟
 
ي داري مي گ  ج 

ي کار مي  يه نگاه به رس تا پاش کردم. قلبم هنوز از شدت هيجان داشت محکم توي سينه مي زد... آخه رضا اين جا ج 

 :کرد؟ چطور ممکن بود؟ رضا گفت

ي مي دونستم به بابات و برادرت گ  ...فتم... بعدشمن هرج 

 :وسط حرفش پريدم و گفتم

 ...دانيال مي گفت ردي ازت پيدا نکردن

 :رضا با اون صورت در هم رفته اخمي کرد و گفت

 ... دانيال؟ دانيال کيه؟

ي به زخمش زد. تا کمر خم شد. قلبم توي سينه فرو ريخت. بازوشو چسبيدم و گفتم
 
 :صورتش دوباره جمع شد. چنک

 رضا... حالت خوبه؟
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ي به دستم زد و گفت
 
 :رضا چنک

 ...آره... آره... بايد از اينجا بريم... بايد بريم پيش بارمان... زخمي شده... حالش خرابه

 :احساس کردم يه لحظه چشمام سياهي رفت... معده م به شدت تتر کشيد. کل بدنم به لرزه در اومد. رضا ادامه داد

 ...بهم نرسه... يه ساعت پيش يه عده ناشناس حمله کردند پليس منو اينجا قايم کرده بود که دست باند 

ي که مي خواست بزنه... 
ن
رسشو باال اورد... اشک توي چشماش جمع شده بود... نمي دونم از درد بود يا از حرف

ي شده بود... قلبم به درد اومد... ادامه داد
 :صورتش خاکي و خوين

ي بار 
ر
... آخرين لحظه خيلي اتفاف

ن  يکي محافظام رو کشتر
ن مان منو پيدا کرد و کمکم کرد... بدجوري زخمي شده... با ماشتر

 ....از اهالي ده فرستادمش يه جاي ديگه... بايد بريم... بايد بريم پيشش...آخ

ي کار مي کردم؟ قلبم توي دهنم بود... رضا  دستش رو دوباره روي زخمش گذاشت. دور و بر خودم چرخيدم. بايد ج 

 :گفت

... زود باش... بايد بريمبارمان گفت اينجا ي  ...يي

ي يه دفعه اي شده بود؟ بارمان... بارمان زخمي شده  ي اينجا قايم شده بود؟ چرا همه ج  شک داشتم... رضا براي ج 

 :بود... قلبم درد گرفت... معده م تتر مي کشيد... رضا به دست هاي يخ زده م چنگ زد و گفت

؟ اگه... اگه دست با ي
 ....رمان به رادمان نمي رسيد به گي اعتماد مي کرد تا به تو خت  بده؟ هان؟ترالن... باورم نمي کتن

ه ش نگاه کردم... و صورت خاکي و خونيش... دست هاش مي لرزيد... دهنم خشک شده بود... قلبم  به چشم هاي تتر

م گيج رفت... اون قدر محکم مي زد انگار که مي خواست سينه مو بشکافه و خودشو به بارمان زخمي برسونه... رس 

 ....نه... بارمان

 :گفتم

 ...معلومه... به تو مي گفت

 :فشاري به دستم وارد کرد و گفت

 ...پس باهام بيا

ي قديمي رفتيم... دست و پام از شدت هيجان مي لرزيد  ...دستمو کشيد... به سمت يه پيکان خاکستر

 " ...بارمان طاقت بيار... من دارم مي يام "

 

ن شدم.  دستم رو به سمت سوئيچ دراز کردم... سوئيچ نبود... قلبم توي سينه فرو ريخت. رسمو به سمت سوار ماشتر

 :رضا چرخوندم. سوار شد و درو بست. گفتم

 

 ...رضا... سوئيچ
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بان قلبم باال رفت... انگار از جواب نداده ي رضا هول برم داشت... رضا گفت  :يه دفعه رصن

 

ن   ... فرمون رو بهم بزن روشن مي شهسوئيچ نداره... اون دو تا سيم پايتر

 

به صندلي تکيه دادم... قلبم توي سينه فرو ريخت... خيلي آهسته دستامو از روي پام برداشتم. يه دفعه به سمت 

ه ي در چرخيدم. رضا داد زد  :دستگتر

 

 !تکون نخور

 

وع به زدن کرد... صداي دا  :نيال توي ذهنم پيچيدرسجام خشک شدم... قلبم محکم تر از چند دقيقه ي قبل رسر

 

... صت  نکن... وقت  يه پيشنهاد بهت بدم؟ در عوض اين که آزادم کردي!... اگه دستشون بهت رسيد ... به هر دليلي

 ...رو هدر نده... خودتو خالص کن

 

 ...دستام يخ کرد... چه قدر زود به حرفش رسيده بودم

 

چشمم رو به چشمش دوختم. زبونم بند اومد... رضا... به سمت رضا چرخيدم. اسلحه ش رو به سمتم گرفته بود. 

ي گفتم
 :چرا رضا؟... با صداي ضعيفن

 

 رضا... توام؟

 

 :با جديت گفت

 

 .روشنش کن... زود باش
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يه دستش هنوز روي زخمش بود... احساس کردم که پرده ي اشک جلوي چشمام رو گرفت. نفسم باال نمي اومد... 

و تموم کنمدوست داشتم خودمو از ارتفاع پر  ن ن و همه چتر  ...ت کنم پايتر

 

ي کشيدم... قلبم از نفرت پر 
ن روشن شد... نفس عميفر سيم ها رو توي دستم گرفتم... چند بار بهم زدمشون... ماشتر

ي لرزون گفتم  :شد... با صدايي

 

 باورم مي شد تا تو
ن خائنه بيشتر  ...اگه بهم مي گفتند معتر

 

 :رضا با تحکم گفت

 

ي راهي اون دنيات مي کنمدهنتو ببند... را
 ...ه بيفت... فرمون رو برخالف حرف من بچرخوين

 

با ناباوري نگاهش کردم... خشک شده بودم... نمي تونستم هيچ کاري بکنم... نمي تونستم پامو روي پدال فشار بدم... 

ي که دوستش ي مي خواستم برگردم؟ که ببينم آدم هايي ؟بغض راه گلوم رو بسته بود... من براي ج  ن  ون دارم خائتن

 

 :رضا گفت

 

 ...راه بيفت

 

 :يه دفعه داد زد

 

 ...زود باش

 

 ...پدال گاز رو فشار دادم. احساس کردم قلبم ديگه نمي زنه... رسم گيج مي رفت... من از اين دنيا متنفر بودم

 

ي که رس جاده ولش کرده بوديم
ي عوض کردم. وارد راه اصلي شدم... نگاهي به وين

ن  دنده رو به سختر افتاد... احتماال همتر

 ...ون جامون رو لو داد... اگه رويا فرار نمي کرد... اگه زودتر مي رفتيم
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 :صداي تو ذهنم گفت

 

 ...اما و اگر بسه! يه فکري کن

 

دستام مي لرزيد... چشمام خوب نمي ديد... صورتم کم کم از اشک خيس مي شد... من اين دنيا رو نمي خواستم... رضا 

 :گفت

 

ي خ . بعد هم ي  ي
احت مي کتن ... استر ي ي رست نمي ياد. چند روز خوب مي خوري و مي خواي  ودي اشک نريز... هيچ باليي

 ...ولت مي کنيم... حاال يه کم بيشتر گاز بده

 

ن پيش رفتيم... جاده  ن بلند شد... توي جاده ي زيبا و رسست  پدال گاز رو فشار دادم... صداي اگزوز درب و داغون ماشتر

ن و قديمي که روي کوه هاي رو به رومون رشد اي با آسف ي کهنه و گياهان بلندي در حاشيه ش... و درخت هاي ست 
التر

 .کرده بود

 

 :رضا به کوه ها اشاره کرد و گفت

 

 ...برو توي اون جاده

 

ي گذشتيم و به سمت جاده ي کوهست ي از راه اصلي خارج شديم... وارد گل و الي حاشيه ي جاده شديم... از رسباليي
اين

ي در يه طرف  ي که چندان جالب نبود... سنگ هايي رفتيم... اين جاده ها برام آشنا بود... پيچ هاي تند... آسفالت هايي

 ...جاده... و کوهي پوشيده شده از درخت در طرف ديگه... مثل خيلي از راه هاي شمال کشور

 

ن انداخت  :يه بار ديگه صداي دانيال توي ذهنم طنتر

 

... صت  نکن... وقت يه پيشنهاد بهت ب دم؟ در عوض اين که آزادم کردي!... اگه دستشون بهت رسيد ... به هر دليلي

 ...رو هدر نده... خودتو خالص کن
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 ...ولي من يه فکر بهتر داشتم... فکري که اشک رو توي چشمم خشک کرد... لرزش دست هام رو متوقف کرد

 

عادي خم شده  نيم نگاهي به مردي که کنارم نشسته بود کردم...  يه دستش روي زخمش بود... بدنش به صورت غتر

ش هنوز خشک نشده بود... يه مرد زخمي  ن طبيعي بلند بود... خون روي بلتر  ...بود... صداي نفس هاش به صورت غتر

 

ن هم که توي دست من بود... اگه اراده مي کردم مي تونستم هرکاري بکنم  ...فرمون ماشتر

 

 ...ي مرگبار هم پيش روم بودو يه جاده در جوار دره ا

 

 !پيش به سوي مرگ

ي که دوستشون داشتمو نداشتم هايي
ن هاي خوب رو نداشتم... فرصت دوره کردن اون چتر ن  ...فرصت فکر کردن به چتر

 بابام مي شدم
ن  ...يا بايد حواسمو به کارم مي دادم يا طعمه اي براي به دام انداختر

ر کردم... نگاهي به حاشيه ي جاده کردم... با تخته سنگ پوشيده شده جاده کمي رو به باال شيب داشت... لبمو ت

 ...بود... هنوز بايد پيش مي رفتم... يه کم ديگه

ي بود که توي سينه مي زد
 ...قلبم محکم توي سينه مي زد... براي آخرين بار... آخرين دفعاير

 :رضا گفت

ي رسيدي رس دو راهي برو سمت راس
ن طور برو باال... وقتر  ...تهمتر

 :نه... پس بايد زودتر تمومش مي کردم... پامو روي گاز گذاشتم... رضا خنديد و گفت

ي 
 ...جدي جدي ساکت شدي... خوبه که با سواالت ديوونه م نمي کتن

 رو از دستم خارج مي کرد... رو به رضا کردم و گفتم
ن ل همه چتر

ي کشيدم. تپش ديوونه وار قلبم داشت کنتر
 :نفس عميفر

... از داستان داستان تکرا ن ي که به خاطر پول و مقام خودشون و اطرافيانشون و عشقشون رو فدا مي کتن ري آدم هايي

ي بشنوم ن  ...هاي تکراري بدم مي ياد... ديگه نمي خوام چتر

 :رضا گفت

عشقشون؟ ... اتفاقا آوا دختر خوبيه... بعد از عقدمون بهش عالقه مند شدم... هيچ دليلي نداره از عشقم دست 

 ...مبکش

 :وسط حرفش پريدم و با خشم گفتم

ي برات نمي مونه
ي براي عشق و عاشفر

 ...متاسفم که ديگه فرصتر
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يه دفعه به سمتش هجوم بردم. با مشت محکم به زخمش زدم. صداي فريادش به هوا رفت و خم شد. با آرنج محکم 

ستش محکم به قفسه ي سينه به صورتش زدم. رسش کج شد و به شيشه خورد. رسي    ع خودشو جمع کرد. با ساعد د

م زد. نفسم تو سينه حبس شد. مشتم رو روي زخمش فشار دادم. ماشينو به سمت چپ کج کردم. پامو روي گاز 

ن محکم به سنگ ها خورد. رضا  گذاشت و يه دفعه به سمت تخته سنگ هاي سمت راست پيچيدم. پهلوي ماشتر

سمت چپ پيچوند. با شونه م به سمت راست هلش  خودش رو به سمت مخالف پرت کرد. فرمون رو گرفت و به

به ي محکمي به قفسه ي سينه م زد. درد يه لحظه فلجم کرد. رضا گفت  :دادم. زورش بيشتر بود. با شونه رصن

... باور کن شليک مي کنم  ...ترالن... آروم بگتر

و به سنگ بعدي خورديم... آروم گرفتم. تا رس جاش راست شد فرمون رو به سمت راست پيچوندم. محکم به با پهل

ن صاف شد. رضا خودشو صاف نگه داشت.  ن منحرف شد. فرمون رو به سمت مخالف پيچوندم... ماشتر ماشتر

 :اسلحه رو روي رسم گذاشت و گفت

 ...شليک مي کنم

ن کج شد. رضا کج شد. با مشت به ساعدش زدم... اسلحه ول نشد. با آرنج محکم  فرمونو يه دفعه پيچوندم... ماشتر

توي صورتم زد... رسم به شيشه خورد... مزه ي خون توي دهنم پيچيد... درد توي صورتم پيچيد... رضا فرمونو 

 توي جاده از اين طرف به اون طرف کج مي شد... صداي جتر جتر الستيک ها توي فضا مي پيچيد
ن  ...پيچوند... ماشتر

 :رضا داد زد

 ...به گورت مي کنمتا تيکه تيکه ت نکردم آدم شو... باور کن زنده 

 :جيغ زدم

 ...فرصتشو بهت نمي دم

 :رضا داد زد

 ...خفه شو

ماشينو اين دفعه به سمت کوه منحرف کردم... از دره ي پر دار و درخت فاصله گرفتم. رضا فرمونو به سمت خودش 

 ...يدپيچوند... دست چپمو از فرمون آزاد کردم. با مشت توي صورتش زدم. دستاش ول شد. صورتش رو چسب

 مي شد... دست 
ن توي بدنم هر لحظه بيشتر گاز دادم... لعنت به اين پيکان و شتابش... قلبم توي دهنم بود... آدرنالتر

 ...هاي رسدمو گرم مي کرد

تخته سنگ ها تموم شدند... ماشينو به سمت گارد ريل ها منحرف کردم و پلهوي ماشينو بهشون ماليدم. جرقه هاي 

ي توي فضا پخش  ي فلز جيغ خودمم در اورد. رضا داد زدنارنج 
 
 :شد... صداي ساييدگ

م  .ترالن... آروم بگتر

ي اختيار فرمونو ول کردم... قلبم توي دهنم اومد...  صداي شليک گلوله توي فضا پيچيد... جيغ زدم... يه لحظه ي 

ي اختيار ماشينو به سمت چپ کشوندم. يه بار  ديگه دود از داشبورد  رسي    ع به خودم اومدم. به فرمون چنگ زدم. ي 

ي بارمان... قلبم يه دفعه  بلند شد... مثل ماموريتم... ياد حرکت دست بارمان افتادم... صد و بيست تا... چشم هاي آي 

... نبايد مي ذاشتم رضا بعد من رساغ اون بره... نبايد اونم گول بزنه... من بايد  ايستاد... بارمان... سست شدم... ولي
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م... اين نفس هاي تند و رسکش نفس هاي آخره... اين تپش رضا رو هم با خود م... من بايد بمتر م بکشم... من بايد بمتر

ي امون قلبم تپش آخره  ...ي 

 :رضا داد زد

 ...گلوله ي بعدي رو توي مغزت خالي مي کنم

 :داد زدم

 ...منم همينو مي خوام

ن کج شد. منم فرمونو پ ي رو کشيد. ماشتر
يچوندم که بيشتر کج شه... رضا با مشت توي گاز دادم. رضا ترمز دستر

ي رو خوابوند... فرمون رو چرخوند... چشمم سياهي رفت. پدال گاز 
صورتم زد. دنيا پيش چشمم چرخيد... رضا دستر

به رس شد... يه چشمم  رو يه لحظه ول کردم... دوباره دنيا جلوي چشمم روشن شد... گاز دادم... صورتم از شدت رصن

 ...نمي ديد

 ...ادي از خشم زدمفري

ي  با آرنج محکم به زخم رضا زدم. صداي فريادش بلند شد... خم شد. فرمون رو پيچوندم... مستقيم به سمت جايي

رفتم که گارد ريل تموم شده بود... دنده رو عوض کردم و تا ته پامو روي پدال گاز گذاشتم. رضا به سمت فرمون حمله 

 :ردم و سفت چسبيدمش... رضا داد زدکرد. جفت دستمو محکم به فرمون قفل ک

 !ترالن... نه

 از جاده خارج شد... توي فضاي خالي براي ثانيه اي به پرواز در اومد... صداي فرياد 
ن ن رو باز کردم... ماشتر در ماشتر

ن توي هوا کج شد... با پهلوي سمت راست فرود اومد... محکم به  رضا محو شد... دستم از فرمون جدا شد... ماشتر

ن خورديم. رسم به فرمون خوردزم  ...تر

ن به پهلو چپ شد... محکم به درخت توي دره خورديم... متوقف شديم  ...ماشتر

ي حسم ريخت... همه جا تاريک شد... تاريک تر... صداها خاموش تر... دردها ساکت تر... قلبم  خون روي صورت ي 

 ...آروم گرفت... تاريکي همه جا حاکم شد

 

 

ي که دوستشون داشتمو نداشتمفرصت فکر کردن به  هايي
ن هاي خوب رو نداشتم... فرصت دوره کردن اون چتر ن  ...چتر

 بابام مي شدم
ن  ...يا بايد حواسمو به کارم مي دادم يا طعمه اي براي به دام انداختر

ه جاده کمي رو به باال شيب داشت... لبمو تر کردم... نگاهي به حاشيه ي جاده کردم... با تخته سنگ پوشيده شد

 ...بود... هنوز بايد پيش مي رفتم... يه کم ديگه

ي بود که توي سينه مي زد
 ...قلبم محکم توي سينه مي زد... براي آخرين بار... آخرين دفعاير

 :رضا گفت
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ي رسيدي رس دو راهي برو سمت راست
ن طور برو باال... وقتر  ...همتر

 :... رضا خنديد و گفتنه... پس بايد زودتر تمومش مي کردم... پامو روي گاز گذاشتم

ي 
 ...جدي جدي ساکت شدي... خوبه که با سواالت ديوونه م نمي کتن

 رو از دستم خارج مي کرد... رو به رضا کردم و گفتم
ن ل همه چتر

ي کشيدم. تپش ديوونه وار قلبم داشت کنتر
 :نفس عميفر

ي که به خاطر پول و مقام خودشون و اطرافيانشون و عشقش ... از داستان داستان تکراري آدم هايي ن ون رو فدا مي کتن

ي بشنوم ن  ...هاي تکراري بدم مي ياد... ديگه نمي خوام چتر

 :رضا گفت

عشقشون؟ ... اتفاقا آوا دختر خوبيه... بعد از عقدمون بهش عالقه مند شدم... هيچ دليلي نداره از عشقم دست 

 ...بکشم

 :وسط حرفش پريدم و با خشم گفتم

ي براي 
ي برات نمي مونهمتاسفم که ديگه فرصتر

 ...عشق و عاشفر

يه دفعه به سمتش هجوم بردم. با مشت محکم به زخمش زدم. صداي فريادش به هوا رفت و خم شد. با آرنج محکم 

به صورتش زدم. رسش کج شد و به شيشه خورد. رسي    ع خودشو جمع کرد. با ساعد دستش محکم به قفسه ي سينه 

ي زخمش فشار دادم. ماشينو به سمت چپ کج کردم. پامو روي گاز م زد. نفسم تو سينه حبس شد. مشتم رو رو 

ن محکم به سنگ ها خورد. رضا  گذاشت و يه دفعه به سمت تخته سنگ هاي سمت راست پيچيدم. پهلوي ماشتر

خودش رو به سمت مخالف پرت کرد. فرمون رو گرفت و به سمت چپ پيچوند. با شونه م به سمت راست هلش 

به ي محکمي به قفسه ي سينه م زد. درد يه لحظه فلجم کرد. رضا گفتدادم. زورش بيشتر بو   :د. با شونه رصن

... باور کن شليک مي کنم  ...ترالن... آروم بگتر

آروم گرفتم. تا رس جاش راست شد فرمون رو به سمت راست پيچوندم. محکم به با پهلو به سنگ بعدي خورديم... 

ن منحرف شد. فرمون رو به سمت مخالف ن صاف شد. رضا خودشو صاف نگه داشت.  ماشتر پيچوندم... ماشتر

 :اسلحه رو روي رسم گذاشت و گفت

 ...شليک مي کنم

ن کج شد. رضا کج شد. با مشت به ساعدش زدم... اسلحه ول نشد. با آرنج محکم  فرمونو يه دفعه پيچوندم... ماشتر

.. درد توي صورتم پيچيد... رضا فرمونو توي صورتم زد... رسم به شيشه خورد... مزه ي خون توي دهنم پيچيد. 

 توي جاده از اين طرف به اون طرف کج مي شد... صداي جتر جتر الستيک ها توي فضا مي پيچيد
ن  ...پيچوند... ماشتر

 :رضا داد زد

 ...تا تيکه تيکه ت نکردم آدم شو... باور کن زنده به گورت مي کنم

 :جيغ زدم

 ...فرصتشو بهت نمي دم
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 :رضا داد زد

 ...فه شوخ

ماشينو اين دفعه به سمت کوه منحرف کردم... از دره ي پر دار و درخت فاصله گرفتم. رضا فرمونو به سمت خودش 

 ...پيچوند... دست چپمو از فرمون آزاد کردم. با مشت توي صورتش زدم. دستاش ول شد. صورتش رو چسبيد

 مي شد... دست گاز دادم... لعنت به اين پيکان و شتابش... قلبم توي دهنم 
ن توي بدنم هر لحظه بيشتر بود... آدرنالتر

 ...هاي رسدمو گرم مي کرد

تخته سنگ ها تموم شدند... ماشينو به سمت گارد ريل ها منحرف کردم و پلهوي ماشينو بهشون ماليدم. جرقه هاي 

ي فلز جيغ خودمم در اورد. رضا داد زد
 
ي توي فضا پخش شد... صداي ساييدگ  :نارنج 

مترالن..   .. آروم بگتر

ي اختيار فرمونو ول کردم... قلبم توي دهنم اومد...  صداي شليک گلوله توي فضا پيچيد... جيغ زدم... يه لحظه ي 

ي اختيار ماشينو به سمت چپ کشوندم. يه بار ديگه دود از داشبورد  رسي    ع به خودم اومدم. به فرمون چنگ زدم. ي 

ي بارمان... قلبم يه دفعه بلند شد... مثل ماموريتم... ياد حرکت دست  بارمان افتادم... صد و بيست تا... چشم هاي آي 

... نبايد مي ذاشتم رضا بعد من رساغ اون بره... نبايد اونم گول بزنه... من بايد  ايستاد... بارمان... سست شدم... ولي

م... اين نفس هاي تند و  م... من بايد بمتر رسکش نفس هاي آخره... اين تپش  رضا رو هم با خودم بکشم... من بايد بمتر

ي امون قلبم تپش آخره  ...ي 

 :رضا داد زد

 ...گلوله ي بعدي رو توي مغزت خالي مي کنم

 :داد زدم

 ...منم همينو مي خوام

ن کج شد. منم فرمونو پيچوندم که بيشتر کج شه... رضا با مشت توي  ي رو کشيد. ماشتر
گاز دادم. رضا ترمز دستر

ي رو خوابوند... فرمون رو چرخوند... چشمم سياهي رفت. پدال گاز صورتم زد. دنيا پيش چش
مم چرخيد... رضا دستر

به رس شد... يه چشمم  رو يه لحظه ول کردم... دوباره دنيا جلوي چشمم روشن شد... گاز دادم... صورتم از شدت رصن

 ...نمي ديد

 ...فريادي از خشم زدم

ي با آرنج محکم به زخم رضا زدم. صداي فريادش بل ند شد... خم شد. فرمون رو پيچوندم... مستقيم به سمت جايي

رفتم که گارد ريل تموم شده بود... دنده رو عوض کردم و تا ته پامو روي پدال گاز گذاشتم. رضا به سمت فرمون حمله 

 :کرد. جفت دستمو محکم به فرمون قفل کردم و سفت چسبيدمش... رضا داد زد

 !ترالن... نه

ن رو باز   از جاده خارج شد... توي فضاي خالي براي ثانيه اي به پرواز در اومد... صداي فرياد   در ماشتر
ن کردم... ماشتر

ن توي هوا کج شد... با پهلوي سمت راست فرود اومد... محکم به  رضا محو شد... دستم از فرمون جدا شد... ماشتر

ن خورديم. رسم به فرمون خورد  ...زمتر
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ن به پهلو چپ شد... محکم ب  ...ه درخت توي دره خورديم... متوقف شديمماشتر

ي حسم ريخت... همه جا تاريک شد... تاريک تر... صداها خاموش تر... دردها ساکت تر... قلبم  خون روي صورت ي 

 ...آروم گرفت... تاريکي همه جا حاکم شد

 کردم. به نظر مي رسيد مردي که داره صحبت مي ک
ن ون مي اومد. گوشامو تتر ي از بتر  :نه هيجان زده باشهصداهايي

 ...اندرسون داره اون سالح ها رو معامله مي کنه

 :صداي خونشد و پر از حزن و اندوه عباسيان رو شنيدم

ش دست ما افتاد دوباره همه ي اين سالح ها رو جور مي کنه  .بعد از اين که دختر

ي که هر لحظه توي صداش اوج مي گرفت گفت
 :مرد با هيجاين

؟ احتمال سقوطمون زياد مي شه. آره ولي چند ماه طو  ي ل مي کشه... اگه اين قاضيه مدارک رو تا اون موقع رو کنه ج 

ي دقيقا لو رفته  ...هنوز نمي دونيم ج 

ي رسد و ضعيف گفت  :برخالف عباسيان با صدايي

ه... پيش خودمون فرض مي کنيم که همه ش لو رفته ايط رو در نظر مي گتر
 ...آدم عاقل بدترين رسر

 : يه کم عصبانيت هم توي صداش موج مي زد گفتمرد که حاال 

ه هم در رفته  ...وقت نداريم... شنيدم دختر

 :عباسيان با خونشدي گفت

 !بسه

مرد ساکت شد. صورت افشده ي عباسيان رو مي تونستم پيش خودم تصور کنم. صداشون به زمزمه تبديل شد. حتما 

پشت توي هم قالب کرده بود. از روي تخت بلند شدم. آهسته و  عباسيان نزديک پنجره وايستاده بود و دستاش رو از 

ن کردم. صداي مرد رو شنيدم ن به سمت در رفتم. دوباره گوشامو تتر  :پاورچتر

 ...نقشه ي اول رو هنوز مي شه ادامه داد... من روي کيبور اثر انگشت پشه رو نديدم

 :عباسيان وسط حرفش پريد و گفت

 ...ولي روي موس بود

 :مرد گفت

 ...با موس که کاري نمي تونه بکنه

 :عباسيان گفت

 ...رو باز کرده باشه و يه نامه ي بلند و باال براي پليس نوشته باشه on screen keyboard مثال ممکنه

 با دست آهسته توي پيشونيم زدم... چرا به فکر خودم نرسيده بود؟



 

 
422 

 :مرد گفت

 مشکوگي نديدم
ن  .هيستوري کامپيوتر چک شده... چتر

 :عباسيان با خنده گفت

ي هم ياد دانشجوهاش نده اينو يادشون مي ده که چطور هيستوري کامپيوترشون رو  فکر مي کنم دانشگاه تهران هيج 

 ...دست کاري کنند

 :مرد گفت

 ...من خودم شخصا بررسي کردم و ديدم به هيچ کدوم از اطرافيانش خت  نداده بود

 :عباسيان گفت

! خ ي
 ...ودش مهندس شبکه ستپشه رو دست کم گرفتر

 :يه لحظه سکوت بينشون برقرار شد... عباسيان سکوت رو شکست و گفت

... اينم  ي يه بار دست کم گرفتمش... گول اون چشم هاي مظلومش رو خوردم... اين شد که گند زده شد به همه ج 

 ...مثل برادرش خطرناکه

 :گوشمو به در چسبوندم. مرد گفت

ي کار کنيم؟  حاال بايد ج 

ي گفتع
 :باسيان بعد از مکت 

 ...نقشه ي اول از دست رفته... مي ريم رساغ نقشه ي دوم

 :مرد گفت

... نقشه ي اول خيلي حساب شده تر بود تا اين يکي   ...ولي

 :عباسيان گفت

 ...چاره اي نداريم... نقشه ي اول از دست رفته... احيا کردنش حماقت محضه

 :مرد گفت

ي 
ي نگه داشتر  ؟پس پشه رو براي ج 

 :عباسيان گفت

 ...براي نقشه ي دوم

ه ش بهم زل زده بود کردم و گفتم  :رو به مرد درشت اندامي که با چشم هاي کشيده ي تتر

 ...اينجا محله ي تينا ايناست
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 :مرد گفت

 ...درسته

ه شدم... گفتم  :با تعجب بهش ختر

 ...ولي 

 :مرد بازومو گرفت و گفت

 .راه بيفت

ن کشوند و گ  :فتمنو به سمت ماشتر

 ...سوار شو

 :با تعجب گفتم

ي کار کنم؟  بايد ج 

 :مرد گفت

ن   !تينا رو سوار کن... دنبال پرايد برو. همتر

 :تو دلم گفتم

 ...ولي اين که نقشه ي اول بود

ن رو باز کردم و گفتم  :در ماشتر

 ...ولي من با تينا قراري نذاشتم

 :مرد لبخندي زد و گفت

... ما گذاشتيم ي
 !تو نذاشتر

وي سينه مي زد. يه جاي کار اشکال داشت... نمي دونم کجا... فقط اين روند... اين نقشه... درست به قلبم محکم ت

 .نظر نمي رسيد

ن زل زدم. رنگم يه کم پريده  ي کشيدم. به آينه ي ماشتر
س نفس عميفر آب دهنمو قورت دادم. در ماشينو بستم. با استر

ن گفت ون ماشتر  :بود. مرد از بتر

ي 
ن جا خالصت کنم؟ ماشينو روشن مي کتن  يا همتر

 :چشمامو روي هم گذاشتم. مگه چاره ي ديگه اي داشتم؟ مرد گفت

ن پياده  ي انجام بدي... مثل اين که پاتو بذاري روي گاز... يا اين که از ماشتر
ن
اگه فقط يه حرکت... فقط يه حرکت اضاف

انداز مي زندت... فهميدي؟ ي ، تک تتر
 سر

ي بود؟رسمو به نشونه ي فهميدن تکون دادم  ... به دلم بد اومده بود... پس نقشه ي دوم ج 
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ي امکانش بود که 
ي امکانش بود که ريحانه به پليس خت  داده باشه؟ يعتن

يه دفعه نوري از اميد به قلبم تابيده شد... يعتن

 يه بار توي زندگيم شانس بيارم؟

ي روي دستم فکر ن ي کشيدم... سعي کردم به پالک گردنم و ساعت مج 
کنم... همه ي اين ها به محض اين نفس عميفر

اندازي نمي کرد... آره... برگ برنده  انداز هم با وجود پليس تتر که دم خونه ي تينا برسم تموم مي شد... احتماال تک تتر

شون مي کرد... اگه  ...ي من پليس بود... اگه که ريحانه خت 

ي 
نبود. احتماال بعد از سوار کردن تينا پرايد رو به روم  ماشينو روشن کردم. با رسعت کم به راه افتادم. جلوم هيچ ماشيتن

 .قرار مي گرفت. رس کوچه ماشينو پارک کردم. چشمم به تينا افتاد. با گام هاي بلند به سمتم اومد

انداز روي بالکن يا پشت بومشون ببينم.  ي نگاهي به خونه هاي اطراف انداختم. انتظار داشتم يه تک تتر
با بدبيتن

 :ا گي در ماشينو باز کرد و خودشو روي صندلي انداخت. با صداي عصبيش به خودم اومدمنفهميدم تين

ن ديگه اي فکر نمي کنند!  ها به چتر ن ي جز اين چتر
معلوم هست کدوم گوري بودي؟... انگار راسته مي گن پشهاي ايراين

 کارتو کردي و بعدم زدي به چاک؟

 :با عصبانيت گفتم

وع کردي؟ پش  ؟ باز رسر ي
 
ي مي گ ي مي  ج 

ن پش ايراين ! يادش رفته چه جوري داشت خودشو براي همتر ي
ي پش ايراين

ايراين

 !کشت

 :تينا صداشو باال برد و گفت

؟ من؟ من داشتم خودمو براي تو مي کشتم؟  گي

 :گفتم

ي اين چند روز تهران نبودم! اگه مي خواستم دورت بزنم اينجا نمي اومدم. لطفا 
خيلي خب... بسه... خوبه مي دوين

 .مش کنتمو 

ي که داشتم افتاد... 
يتن ن ي کردم. يه دفعه چشمم به بتن

ن
تينا چشم غره اي بهم رفت و رسشو به سمت ديگه چرخوند. پوف

ي به ذهنم رسيد... بايد پامو روي گاز مي ذاشتم و براي هميشه ناپديد مي شدم... 
ن باک کامال پر بود. يه دفعه يه چتر

ين انتخاب بود  ...شايد اين بهتر

ي کار کنم صداي بلند کشيده شدن الستيک روي آسفالت قلبم توي  م بايد ج  سينه فرو ريخت. تا خواستم تصميم بگتر

ن پليس توي فضا پيچيد  .رو شنيدم. از جا پريدم. رسم با رسعت باال اومد... صداي آژير ماشتر

ن پليس افتاد که خيابون رو از جلو بسته بودند... از توي آينه دو ت ن پليس رو ديدم که چشمم به دو تا ماشتر ا ماشتر

 .خيابون رو از پشت رسم بستند... از شدت هيجان نفس توي سينه م حبس شد

ه رفت. چند نفر مامور مسلح آهسته و با آرايش منظم به سمتمون اومدند. تينا با  ي اختيار به سمت دستگتر دستم ي 

ي که به زور در مي اومد گفت  :صدايي

 اينجا... اينجا... چه خت  شده؟
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ي از توي بلندگو اعالم کرد که خودمو تسليم کنم. لبخندي روي لبم نشست... قلبم بعد چند ماه آروم گرفت. صد ايي

ي از پرواز نبود ي تموم شده بود... ديگه خت   ...همه ج 

ي محکم گفت
ي از توي بلندگو با لحتن ن هاي پليس صدايي ن آژير ماشتر  :از بتر

 ...دستاتو بذار روي رستو پياده شو

 :تينا زدم. رنگش پريده بود... گفت لبخندي به

 تو... با تو اند؟

 :با خوشحالي گفتم

 ...تموم شد... پياده شو تينا

ن هاي پليس توي خيابون  ي ماشتر ي با لباس سياه و کاله هاي کج به سمتم مي اومدند. نور رقصان قرمز و آي  مامورهايي

خونه هاي اطراف کردم. همسايه ها رسشون رو از  پخش شده بود. دو نفر از مامورها بهمون نزديک شدند. نگاهي به

ي حجاب سعي مي کردند خودشون رو پشت  ون کرده بودند و همه با اضطراب به ما نگاه مي کردند. زن هاي ي  پنجره بتر

 ... پرده قايم کنند... مردها با اضطراب پنجره ها رو مي بستند

ن  ن پياده شدم. رسي    ع به سمتم اومد. با تحکم گفت در ماشينو باز کردم. يکي از مامورها اسلحه ش رو پايتر  :اورد. از ماشتر

 ...دستاتو بذار پشت رست

دستامو پشت رسم گذاشتم. چرخيدم و پشتمو به مامور کردم. مامور دوم با اسلحه منو نشونه گرفته بود. دستمو از 

انداز نبود... پشت دستبند زدند. برام مهم نبود... نگاهم هنوز به پشت بوم و بالکن خونه ها  ي از تک تتر بود ... خت 

 :قلبم محکم توي سينه مي زد. تينا در ماشينو باز کرد و پياده شد. گفت

 اينجا چه خت  شده؟

ي روي لبم نشست. مامور دست دستبند زده 
 
ي کشيدم. لبخندي از روي آسودگ

صداي آژير پليس قطع شد. نفس راحتر

 :شده ام رو گرفت و گفت

 ...راه بيفت

ه صداي مهيب انفجار شنيده شد... شعله هاي آتيش پيش چشمم قد کشيد... موج انفجار پرتم کرد... رسم به يه دفع

ي آتيش به تاريکي رسيدم... به 
ن رسجن ن پشت رسم خورد... درد مجالي براي حبس کردن نفسم پيدا نکرد... بتر ماشتر

 ...پرواز

ياهي گم شدم... رسم گيج مي رفت... قلبم محکم توي سينه مي همه جا برام سياه شد... سياه ... سياه ِ سياه... توي س

زد... توي اون گرما رسدم شده بود... دستام مي لرزيد... کم کم رگه هاي قرمز توي سياهي ظاهر شد... اون رگه ها منو 

دي از سياهي نجات دادند... دهنم خشک شده بود... لرزش دستم به بازوهام رسيد... کف دستم ديگه از شدت رس 

حس نداشت... قلبم محکم به قفسه ي سينه م مي زد... دنيا توي همون سياهي دور رسم مي چرخيد... کم کم رگه هاي 

ي هم اضافه شدند... سياهي کمرنگ شد  ...آي 
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ي پيش چشمم جون گرفت... انگار صداي فرياد مامورها از فرسخ ها دورتر 
چشم چپمو باز کردم... تصوير گنگ و لرزوين

ن هاي پليس روي ديوار خونه ها و آسفالت خيابون مي رقصيد... مي اومد.  ي ماشتر .. درد نفسمو بند اورد... نور قرمز و آي 

شعله هاي آتيش رو از گوشه ي چشم مي ديدم... درد شديدي که توي بدنم مي پيچيد فلجم کرد... تصاوير کم کم محو 

ي رو مي ديدم... کم ي ناپديد شد... قلبم از درد و رنج مچاله   مي شد... فقط نورهاي رقصان قرمز و آي  کم نورهاي آي 

ن دو زانو نشسته بود و  شد... نورهاي قرمز محو شد... توي ذهنم پشي رو در نزديکي خودم حس مي کردم که روي زمتر

ي به رسش مي زد
 ...دو دستر

 ...و بعد فقط سياهي بود... سياه... سياه ِ سياه

 

 

ي رو احساس کردم... ه
ي نمي ديدم... سوزش خفيفن ن وم رو جمع کردم و پلکامو باز کردم. همه جا تار بود... چتر مه ي نتر

 ...پلکامو بستم

 :اين بار سوزش شديدتري روي پوست صورتم حس کردم... چشمامو باز کردم. کسي صورتمو باال گرفت و گفت

 ترالن... ترالن... مي شنوي؟

س گفت  :ناله اي کردم. مرد با استر

 ...اينجا مي ريممي ريم... از 

ي که از گل 
ن شاخ و برگ درخت ها به زميتن چشمامو باريک کردم... کم کم تصاوير واضح مي شدند... نور خورشيد از بتر

 ...و برگ درخت ها پوشيده شده بود مي رسيد

ي و موهاي مشکي رنگش که از دو ط رف چشمم به مردي که باالي رسم زانو زده بود افتاد... با ديدن چشم هاي آي 

 ...تراشيده شده بود لبخندي زدم... اينجا بهشت بود... و بارمان هم پيشم بود

 ...درد توي بدنم پيچيد... تازه متوجه درد عذاب آور دستم شده بودم

نفس توي سينه م حبس شد. چشمامو از درد بستم... قطره اشکي از چشمم به سمت شقيقه هام جاري شد... داشتم 

 ...از درد مي مردم

ي يه  بان قلبم باال رفت... چشمام ي  دفعه صداي خش خش و به دنبال اون ناله اي رو شنيدم. هوشيار شدم... رصن

 :اختيار باز شد... احساس خطر مي کردم. لب هاي خشکيده م و باز کردم و با زحمت گفتم

 ...ر... ر... رض...رضا... رضا

 :بارمان اخم کرد و گفت

؟ ي  ج 

ن برگشت.  تالش کردم که رسمو بلند کنم... نتونستم... دست چپم از درد داشت مي ترکيد.  يه دفعه به سمت ماشتر

دست راستم رو تکيه گاه بدنم کردم و يه کم خودمو بلند کردم. رضا رو ديدم که يه دستش رو توي شکمش جمع کرده 

 گرفته بود و لنگان لنگان به سمتون مي اومد
ن  ...بود... يه دستشو به ماشتر
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ي اختيار سعي کردم خودمو به سمت عقب بکشم... نتونستمبه نفس نفس افت  ...ادم... ي 

ي کشيد و با صداي 
ن افتاد... فرياد کوتاهي از درد کشيد... چند بار نفس عميفر رضا تعادلش رو از دست داد و روي زمتر

ي گفت
 :لرزاين

يم  ...بارمان... کمکم ... کن... بايد... بايد... ترالنو از اين جا بت 

 :ردي رو که توي دست و رسم پيچيده بود فراموش کردم... ناله اي کردم و گفتميه لحظه د

 ...نه... نه... خائن

ن گرفت  بارمان از جاش بلند شد... با وحشت به رضا نگاه کردم. صورتش از خون خيس شده بود. دستش رو به ماشتر

 :مي کرد گفت و سعي کرد بلند شه. بارمان رو به روش وايستاد. رضا که با هر نفس ناله

 ...کمکم... کن

ي به دست بارمان زد. نفسش بند اومده 
 
بارمان خم شد. گلوي رضا رو محکم گرفت. رضا با دست هاي خونيش چنک

ي و دستم داشت بيهوشم 
ي نداشتم... چشمام سياهي مي رفت... درد پيشوين

بود... خواستم بارمان رو صدا کنم... تواين

 :فرياد بارمان هوشيارم کردمي کرد... رسم گيج رفت... صداي 

ن  ن طور ترالن رو... سايه گزارش داده بود که ترالن رو دم خونه ي تو اولتر ... آره؟ ... همتر ي
پس تو ما رو به سايه فروختر

 ...بار ديده بود... تو بهش خط داده بودي

ي به قفسه ي سينه ش زد. بارمان  
 

 :گفتگلوي رضا رو ول کرد. رضا به رسفه افتاد. خم شد و چنک

 رادمان کجاست؟

 :رضا نفس نفس مي زد... رسي تکون داد و گفت

... نمي دونم  ...نمي

 :بارمان از پشت شلوارش اسلحه ش رو در اورد و گفت

 .پس به دردم نمي خوري

ن که رضا رو نشونه گرفت همزمان داد زدم  :همتر

 ! ...نه

ي رو ببينم.  ن ن چتر .. بارمان هيچ وقت نبايد جلوي من اين کار رو مي قلبم محکم توي سينه مي زد... نمي خواستم همچتر

 ...کرد... هيچ وقت

 :رضا دست خونيش رو باال اورد و گفت

 . ...نه... مي گم

ن نيورد... در همون حال گفت  :بارمان اسلحه رو پايتر

 .خب... مي شنوم
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ن اورد و گفت  :رضا دستشو پايتر

 .پيش... پيش رئيسه

 :بارمان گفت

 چيه؟ کجاست؟ خب... رئيس کيه؟ اسمش

 :رضا گفت

 ...نمي دونم

 :بارمان گفت

 .مي دونستم به درد نمي خوري

 :رضا توانش رو جمع کرد و با صداي بلندي گفت

ي و اونا مي کشن
 ...چه فايده اي داره که بهت بگم؟ ... اون وقت تو منو نمي کسر

 :بارمان گفت

 ...خداحافظ رضا

 :من و رضا همزمان داد زديم

 !نه

ي ک
ي که به زور در مي اومد گفتمنفس عميفر  :شيدم و با صدايي

 ...خواهش... مي کنم... نه

ي  ي اگه اون آدم رضايي
قلبم محکم توي سينه مي زد. اصال تحمل اين رو که بارمان جلوي من آدم بکشه نداشتم... حتر

 ...باشه که چشم ديدنش رو نداشتم

 :بارمان نگاهي بهم کرد. التماس کردم

 ...ولش ... کن

ي به  بارمان
ي کشيد... دستش رو دوباره روي زخمش گذاشت. بارمان دستر

ن اورد. رضا نفس راحتر اسلحه ش رو پايتر

رسش کشيد. سعي کردم فرياد دردآلودمو خفه کنم ولي نتونستم و ناله اي کردم... دندونام رو بهم فشار دادم... ديگه 

که با اسلحه محکم پس گردن رضا زد. چشمام بسته تحمل درد رو نداشتم. يه لحظه چشم باز کردم و بارمان رو ديدم  

 :شد... همه جا دوباره داشت سياه مي شد. صداي بارمان رو شنيدم

 ...بيا... کمک کن بذارمش توي ون

ي رو شنيدم  :صداي آشنايي

 ...يه مار خوش خط و خاله... گولشو نخور
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 :صداي بارمان لحظه به لحظه برام ضعيف تر مي شد

 ...رف بکشم... اونم جلوي ترالن... ولي به حرف مي يادمن نمي تونم ازش ح

 ...دوباره صداها خاموش شد

ن و گفتگوي بارمان با همون مرد رو شنيدم. بارمان داشت مي گفت  :صداي موتور ماشتر

؟ ... ي
 مطمئتن

ن از حرکت ايستاد. تمام توانمو جمع کردم  ي گفت. احساس کردم ماشتر و صداي مرد خيلي ضعيف بود. نشنيدم ج 

 پياده مي شد. دستمو باال اوردم و پيشونيم رو لمس کردم. به شدت مي 
ن چشمامو باز کردم. بارمان داشت از ماشتر

 ...سوخت. خون روي صورتم خشک شده بود. دنيا دور رسم مي چرخيد

 :سعي کردم روي صداي بارمان تمرکز کنم. داشت مي گفت

ي که ديگه هيچ وقت چشمم بهت نيفتهلوش دادي ولي دارم اين پول رو بهت مي دم که  ...
 .بري خودتو گم و گور کتن

وع به صحبت کردن کرد شناختمش... دانيال بود... گفت ن که مرد رسر  :همتر

ن که دو متر از خونه  من لوش ندادم... اگه داده بودم اين قدر هالو نبودم که بيام پيدات کنم و ماجرا رو بهت بگم. همتر

اتت دور شدم منو گتر انداخت... ف هميد که توي اون خونه ايم... براي تو که بد نشد! شايد اين طوري از رس تقصتر

 ...بگذرن

ي بود که مي تونست منو از اين درد 
ي نعمتر

ن تکيه دادم... ادامه ي گفتگوشون رو نشنيدم... بيهوسر ي ماشتر
رسمو به پشتر

م ب ن که خواستم يه بار ديگه خودمو دستش بست  ن شد و گفتو عذاب نجات بده.... همتر  :ارمان سوار ماشتر

؟ ي
 بهوسر

 :ناله اي کردم. بارمان ماشينو روشن کرد و گفت

 ...االن مي رسيم... نگران نباش

ي ضعيف و لرزون گفتم  :چشمام سياهي مي رفت. با صدايي

 تو... توام ... مي ياي؟

ن پلک هاي نيمه بازم نگاهش کردم... دنيا دور رسم مي چرخيد... چشمام رو به س ياهي مي رفت... دست هاي از بتر

 درد و تاريکي لبخندش رو ديدم... گفت
ن  :گرمش رو روي دستم احساس کردم. بتر

 ...منم باهات مي يام

ن ديگه... گفتم  :نمي دونم درد دستم بود که اشک به چشمم اورد يا چتر

 ...تو... بايد... فرار مي کردي

 :اشکام روي گونه هاي ورم کرده م ريخت... گفتم

 ...م ... اعدامت... کنندنمي خوا
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 :فشار دستشو روي دستم بيشتر کرد و گفت

 ...منم نمي خوام اين طوري ببينمت... نمي تونم بذارمت برم

ي اختيار مشت شد... ناخونام رو به کف دستم فشار دادم و گفتم  :صورتم از درد توي هم رفت... دستام ي 

 ...برو... من... برو

 :و گفت رسش رو به سمت جاده برگردوند 

س ي نمي شه... نتر ن  ...چتر

 :نگاهي به اطرافش کرد. اخماش توي هم رفت و گفت

... پليس ي
... عوارصن ي

 ...لعنتر

س نگاهي بهم کرد و گفت  :با استر

 ...ترالن شالت رو بکش روي صورتت

 :دستم راستم رو به سمت شالم دراز کردم. بارمان گفت

 ...و برگرديمفايده نداره... بايد دور بزنيم و راه اومده ر 

ي صف کشيده بودند 
ي رو که جلوي عوارصن  هايي

ن چشمامو تنگ کردم... تصاوير برام مات بود... با اين حال رديف ماشتر

 ...تشخيص دادم

... صد در  ... يه راننده ي معتاد... يه زن زخمي نگاهي به دور و برم کردم... سوار همون ون مشکي بوديم... يه ون مشکي

 .ندصد متوقفمون مي کرد

 :صاف نشستم... با دست راست دست چپ دردناکمو گرفتم. بريده بريده گفتم

 ...پياده... شو... بارمان... نگهمون... مي دارند

 :بارمان آهسته گفت

 ...دير شده

ن افتاد  ...تصاوير دوباره برام مات شد... چشمام سياهي رفت... رسم پايتر

ي دور و برم مي شنيدم. به خودم  دنيا توي همون سياهي دور رسم مي چرخيد... درد  لحظه اي قطع نمي شد. صداهايي

 :نهيب زدم

 ...بلند شو... چشماتو باز کن... بارمان... به خاطر بارمان

ي دست و پا مي زدم... همه ي توانمو جمع کردم و چشمامو باز کردم... تصاوير سياه و گنگ 
ن هوشياري و بيهوسر بتر

 ...ن کنارم نبودبود... چشمامو باريک کرد... بارما
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ون و  قلبم به درد اومد... ناله اي کردم. انگار قلبم هزار تيکه شد... کم کم تصاوير واضح شدند. بارمان رو ديدم که بتر

ن ايستاده بود. مامور پليس دست هاي بارمان رو دستبند زد و گفت  :نزديک ماشتر

ي معلوم مي شه  .همه ج 

 :بارمان با خونشدي گفت

رس راشدي. بگو رحيمي خيلي زود بايد ببينتش... بگو دختر تاجيک هم باهاشه... و يه نفر که بايد زنگ بزن به بازپ

ي شه  ...ازش بازجويي

ي بگم... ولي دوباره داشتم از حال مي رفتم. مامور پليس بازوي بارمان رو گرفت و خواست 
ن ي بزنم ... چتر

ن
خواستم حرف

تش... ناله اي کردم... چشم بارما  :ن بهم افتاد... چشماشو روي هم گذاشت و با لبخند بهم گفتاز اونجا بت 

ن درست مي شه... نگران نباش... االن جات امنه  ...همه چتر

 :رو به مامور پليس کرد و گفت

ي وجود داره... نبايد به اين زودي پيدامون کنند ن ي چتر  احتماال ردياي 
ن  ...روي اين ماشتر

ن شده بودند... مامور سعي کردم دستمو باال بيارم و به سمتش درا ي سنگتر ز کنم ولي دستام مثل وزنه هاي صد کيلويي

 :اونو دنبال خودش کشوند... بارمان گفت

ي تموم شد ترالن... ديگه خطري تهديدت نمي کنه  ...همه ج 

اشک توي چشمم حلقه زد... نبايد از من جداش مي کردند... داشتند کجا مي بردنش؟ ... قلبم ديگه تحمل نداشت... 

 ...وباره داشتم از حال مي رفتم... نگاهي به صورتش کردم... لحظه به لحظه ازم دورتر مي شد... داشت لبخند مي زدد

 :صورتش رو جلو اورد... توي چشمام زل زده بود ... با شيطنت لبخندي زد و گفت

 ...من رادمان نيستم... اسم من بارمانه

 ...نو تاب مي دهدوباره همه جا تاريک شد... احساس کردم کسي م

 ...انگار هنوز توي اون اتاق با نور قرمز بودم... بارمان رو بغل کرده بودم و اون منو توي بغلش تاب مي داد

 ...دردي رو احساس کردم... صورتم مي سوخت

زه ي انگار دانيال بود که محکم توي صورتم زده بود... جلوي در انبار... رسم به چهارچوب در خورده بود... دهنم م

ي نداشت... مي دونستم بعدش بارمان مي ياد و آرومم مي کنه... مي دونم با مهربوي مي گه " نمي  خون مي داد... عيت 

ي که درد مي کنه رو نشون بدي؟  جايي
 " خواي به عمو دکتر

 :کسي صدام مي زد

 ...ترالن... ترالن

 :صداي بارمان توي رسم پيچيد

 ...دير رسيدي ترالن
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ي نمي ديدم... صداش رو مي شنيدممي خواستم صداش    :کنم... صدام در نمي اومد... همه جا تاريک بود... هيج 

؟ ي
ي و اعدام شدن عشقت رو ببيتن

 دوست داري وايستر

ن سياهي ها سقوط کردم... اي کاش براي هميشه بيهوش مي موندم  ...ببتر

***** 

نمي کشيد که جلوي چشم رويا اومده بود احساس کردم کسي داره صورتمو نوازش مي کنه. لبخندي زدم... خجالت 

ي از مالحظه و خجالت رسش نمي شد  ...توي اتاقو داشت صورتمو نوازش مي کرد؟ اين پش هيج 

 :چشمامو آهسته باز کردم و گفتم

 ...ديوونه

ي لبخند روي لبم خشک شد... چشمم به در و ديوار سفيد اتاق افتاد... روي تخت بيمارستان خوابيده بودم. صداها يي

ن بود... قلبم توي سينه فرو ريخت ون مي اومد. بهشون دقيق شدم. صداي معتر  ...از بتر

ن بودم ن بود... مطمت   ...احساس کردم بغض راه گلوم رو بست. اشک تو چشمام حلقه زد... معتر

ي مي گفت... با شنيدن صداي پر از بغضش مو به تنم راست شد... 
ن ي رو شنيدم با گريه و زاري چتر

 ...مامانصداي زين

ن که آرنج دست  احساس مي کردم نفس کشيدن برام سخت شده. تمام توانمو جمع کردم و سعي کردم بلند شم. همتر

راستم رو تکيه گاه بدنم کردم و خودمو باال کشيدم رسم گيج رفت و دوباره روي تخت افتادم. دست چپم سوزش 

ي داشت... يه رسم هم به دست راستم وصل بود
 .خفيفن

نفس عميق کشيدم و خواستم دوباره بلند شم که در باز شد و يه پرستار با لبخند وارد اتاق شد. در فاصله ي چند بار 

ن رو شنيدم  :باز و بسته شدن در صداي بلند معتر

 ...فقط دو دقيقه طول مي کشه

ي گرفته گفتم  که در بسته شد صدا هم قطع شد... آب دهنمو قورت دادم و با صدايي
ن  :همتر

 ...ينمشونمي خوام بب

 :پرستار رسمم رو بررسي کرد و گفت

 ...االن به هيچ وجه امکانش نيست

 :گفتم

 ...چرا؟ ... من خوبم... باور کنيد

 :با التماس گفتم

 ...مي خوام مامانمو ببينم

 :پرستار با دلسوزي نگاهم کرد و گفت
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ي که دم در وايستادن دستور دارن که کسي رو راه ندن  ...مامورهايي

 :ت گفتمبا عصباني

 ...ولي آخه

و بعد متوجه شدم... آهي کشيدم... درسته... من قاتل بودم... يادم رفته بود... چشمامو روي هم گذاشتم. احتماال 

ها رو نداشتم ن  ...اجازه ي مالقات و اين چتر

ن که پرستار به سمت در رفت گفتم  :همتر

 بابام هم هست؟

 :پرستار به سمتم برگشت و گفت

 ...و يه آقاي جوون هستندفقط سه تا خانوم 

ي رسش اومده باشه؟! به شدت اضطراب داشتم... مي  قلبم توي سينه فرو ريخت... پس بابام کجا بود؟ نکنه باليي

دونستم دل توي دل مامانم هم نيست... فقط به اندازه ي چند متر با هم فاصله داشتيم و نمي تونستيم همديگه رو 

 . ...ون مي جهيد... دلم براشون پر مي کشيدببينيم... قلبم داشت از سينه م بتر 

پس بابام کجا بود؟ چرا نيومده بود؟ خدا مي دونست چه قدر دلم مي خواست ببينمش... مي دونستم اگه اونم اينجا 

 ...بود حتما يه راهي براي ديدن من پيدا مي کرد

ن کردم تا حداقل صداي خانواده م رو بشنوم... سه تا خانوم...ي کي که مامانم بود... دو تاي ديگه گي بودند؟ گوشامو تتر

 ...شايد خاله... احتماال ترانه

ي کشيدم. بايد يه راهي پيدا مي کردم... بايد
 !نفس عميفر

 :پرستار گفت

ي 
ي بازپرس رو ببيتن

ي حالت خوبه فکر کنم بتوين
 
 !حاال که مي گ

 :اخم کردم و گفتم

؟ نه... نمي خوام ببينمش... من مي خوام خانواده  ي  ...م رو ببينمج 

ن شده بود... احساس مي  ي بودم... رسگيجه داشتم و تمام بدنم سنگتر
ي نگفت و از اتاق خارج شد. عصباين ن پرستار چتر

کردم همه جاي بدنم کوفته و کبود شده. ياد رضا افتادم... کسي که به خاطر مرگش همه ي اينا رو به جون خريده 

 ...بودم

ن... حتما رضا بود... پشت ون گذاشته بود و اورده بارمان به مامور پليس گفته بود ي ي بت  ه نفر رو بايد براي بازجويي

ي اين موجود خائن رو دار مي زدند  ...بودش... اي کاش بعد بازجويي

ي بارمان... واي خدا... چرا اين کار رو کرده بود؟ چرا منو اورده بود؟ چرا فرار نکرده بود؟ اگه بابام نتونه براش کاري 
راستر

؟بک ي  نه ج 

ن که چشمام رو بستم کسي وارد اتاق شد  .اون قدر فکر کردم که رسدرد گرفتم... همتر
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چشمامو باز کردم. مردي با ابروهاي پيوسته و ريش و موي مرتب مشکي دم در ايستاده بود. با تعجب نگاهش کردم... 

بان قلبم باال رفت... وقت جواب پس داد ن بود... قبال همه ي فکر و ذکرم درگتر بعد دوزاريم افتاد... بازپرس بود! رصن

ن کننده ي آينده  فرار کردن بود... به اين فکر نکرده بودم که جواب پس دادن هم مي تونه خيلي سخت باشه... و تعيتر

بان قلبم باالتر رفت  ...م... رصن

 :مرد نزديک تختم ايستاد و گفت

ي انتخاب کردم. ترجيح مي دادم بعد از بهبودي کاملتون اين   خانوم تاجيک متاسفم که اين موقعيت رو براي بازجويي

سم ولي بايد هرچه زودتر وارد عمل بشيم... ظاهرا زمان زيادي برامون نمونده... من راشدي  سوال ها رو ازتون بت 

 ...هستم

 

ن شم که ياد رسگيجه هام افتادم. هيجان زده  راشدي دوست بابام بود... حتما از بابام خت  داشت. خواستم نيم ختر

 :گفتم

 !شما از بابام خت  داريد؟ مي دونم که با هم دوست بوديد

 :اخمي کرد و گفت

 مي دونستيد؟

 .دوزاريم افتاد... حتما يه مسئله ي رسي بود... به قيافه ش مي خورد که مايل نباشه در مورد بابام حرف بزنه

 :راشدي گفت

ن شديد  سم روزي که با عجله سوار ماشتر و به سمت خونه ي خانم تاجيک... عمه تون... حرکت مي تونم ازتون بت 

ي رو مي خواستيد به گوش پدرتون برسونيد؟
ن  کرديد چه چتر

بان قلبم باال رفت. لبمو تر کردم و گفتم  :رصن

ي به اسم سايه بهم پيشنهاد کار داده بود. گفته بود که بايد رئيسش رو جا به جا کنم و 
ر
خب... ام... چند روز قبل دخت

ن  ماهي چند  ن مطمت  ي بهش گفتم که گواهي نامه ندارم گفت که مشکلي نيست و براي همتر
ميليون بهم پول مي ده. وقتر

... رو ديدم و ايشون  ي دوست نامزد دوستم... رادمان رحيمي
ن
شدم که کاري که منو براش در نظر گرفته خالفه... از طرف

ن که سايه ن که زيربار نرم. دقيق يادم نمي ياد... گفتر ي که مي خواد رو پيدا کنه و  بهم گفتر چند روز فرصت داره که کسايي

ن شدم و به سمت خونه ي عمه م رفتم آقاي رحيمي باهام  خودش شديدا تحت فشاره. اون روزي که سوار ماشتر

ن که براش پاپوش درست کردن... منم ترسيدم و براي  ن رو به بابام بگم... گفتر ن که همه چتر
تماس گرفته بودند. گفتر

 .بام رفتمديدن با

س شديدي گفتم ي کشيدم و با استر
 :نفس عميفر

م... چاره اي  ن بودم يه موتور برام مزاحمت ايجاد کرد و... من نمي خواستم اون زن رو زير بگتر ي سوار ماشتر
وقتر

 بشم... مي دونم که
ن  ...نداشتم... ترسيده بودم... مجبور شدم سوار ماشتر

ي ديگه اي کشيدم. قلبم هنوز محکم توي راشدي دست هاش رو باال اورد و منو به سک
وت دعوت کرد. نفس عميفر

 :سينه م مي زد. راشدي گفت
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من مي خوام در مورد اين باند بدونم... مسائل مربوط به تصادف اولويت ما نيست... بعد از اين که از بيمارستان 

 .مرخص شديد مي تونيم در اين مورد صحبت کنيم

 :با عصبانيت گفتم

ن مامورها دم در اتاق وايستادن و نمي ذارن خانواده م رو ببينم؟جدا؟ براي هم  تر

 :راشدي گفت

 شديد که شکي نيست
ن  !توي اين مورد که شما تصديق نداشتيد و سوار ماشتر

 :با صداي بلند گفتم

 !ترسيده بودم

 :راشدي گفت

يد. چرا به پليس خت  نداديد؟ چون ماجراي سايه رو نه با پليس در ميون گذاشتيد و نه به خانواده تون اطالع داد

 !همون طور که گفتيد توي برخورد اول متوجه شديد که سايه خالف کاره

يادم اومد که چه قدر دو دل بودم... اين که به بابام بگم يا نگم... چرا نگفتم؟ يادم اومد... رفته بودم خونه ي آوا... 

ي به   ن  ...کسي نگمرضا باهام حرف زده بود... متقاعدم کرده بود که چتر

 :آهي کشيدم و گفتم

ي نگم... ولي 
ن رضا نامزد دوستم بود... بهم گفت که هر مسئله اي پيش اومد اونو خت  کنم... اون متقاعدم کرد که چتر

 ...ظاهرا با اين باند همکاري مي کرد... گولم زد

 :راشدي گفت

يم که ي از اين باند نمي دونستيد و سايه  بسيار خب... تکليف اين قضيه بعدا مشخص مي شه... در نظر مي گتر ن چتر

 شما رو وارد باند کرد... چرا براي قتل ناورسوان راشدي باهاشون همکاري کرديد؟

 :ياد حرکت دست بارمان و چشم هاي شيطونش افتادم... قلبم توي سينه فرو ريخت... يادم اومد بهم گفته بود

ي که مي تو ... تا جايي ي
... نذار محکوم سر ن کن... تو يه مجرمي ي سياست به خرج بده... فيلم بازي کن... گوشات و تتر

ين

ي به حرف من مي 
ي و جلوي بازپرس نشستر ي مي شنوي و پيش خودت ثبت و ضبط کن... روزي که توي اتاق بازجويي هرج 

 ....رسي 

 :اون اين روزها رو ديده بود... به چشم هاي بازپرس راشدي نگاه کردم. گفتم

خدا بيامرزتشون... من واقعا متاسفم... من... من اصال نمي دونستم ماموريت چيه...  بابت برادرتون متاسفم... 

ن   ...مجبورم کردند... بهم گفتند اگه کاري رو که بهم مي گن انجام ندن منو مي فرستر

ي کردم... خاطره ي تهديدهاي دانيال هنوز آزارم مي داد... يادم اومد بارمان گذاشته بود بره تا بتونه قا
ي از مرز مکت 

ر
چاف

 :خارج شه... آهي کشديم و گفتم

ي رحيم شليک نکرده بود نمي دونستم ماجرا چيه
 ...تهديدم کردند... تا وقتر
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به صورت راشدي نگاه کردم. اخم کرده بود ولي مسلط به نظر مي رسيد. ناراحت شدم... حتما خيلي سخت بود که در 

 رو مي روند... سخت بود  مورد قتل برادرش از کسي که به قاتل کمک کرده بود 
ن سه... کسي که ماشتر سوال بت 

خونشدي خودش رو حفظ کنه... بيشتر از هر زمان ديگه اي بابت اين کارم عذاب وجدان داشتم... برام عجيب بود 

ي کنم
 
 ...چطور تونسته بودم با اين عذاب وجدان زندگ

ي که دانيال بهم گفته بود رو  ن  توضيح بدم. هرچتر
ن رو... اين که بارمان در سعي کردم بهتر بهشون گفتم... ماجراي ماشتر

ن و رسعت باالي صد و بيست بهم گفت... و اين که چطور اين نقشه رو عملي کردم و بعد رحيم يه گلوله  مورد دوربتر

 ...توي داشبورد خالي کرد

 :بعد از اين که سکوت کردم راشدي گفت

ي مي دونيد؟  در مورد باند ج 

ح بدم... دوست نداشتم همه ساکت موندم... يه حسي   بهم مي گفت که نبايد همه ي ماجرا رو توي اين موقعيت رسر

عه مي شم بعد  ن تت  ن بشم که از همه چتر
ن رو در اختيارشون بذارم... يه حسي وسوسه م مي کرد که اول مطمت  چتر

مي ترسيدم که تنها راهي که اطالعات بدم... خب اين کاري بود که خالف کارها مي کردند... باج مي گرفتند... و من 

 مي ترسيدم
ن  ...داشته باشم اين باشه که مثل يه خالف کار واقعي عمل کنم... من از زندان رفتر

 :آهي کشيدم و گفتم

 ...من بايد بابام رو ببينم

ي لحن جدي راشدي شد
ي چاشتن  :ناشکيبايي

 .خانوم تاجيک ما وقت زيادي نداريم

 :گفتم

... خواهش نه... من بايد خانواده م رو  ن ببينم... از نظر مامانم اينا من يه قاتلم که فرار کردم... مطمئنا ناراحت و عصبتر

 ...مي کنم

ه بهم نگاه کرد و گفت  :راشدي چند ثانيه ختر

... دوستتون بهشون گفتند که چند روز قبل از تصادف کسي به اسم سايه  ن خانواده تون تا حدودي در جريان هستر

رتون هم ديد که خيلي رساسيمه و آشفته خونه رو ترک کرديد... تالش کردند تا با نامزد دوستتون تهديدتون کرد... براد

ن ولي ظاهرا ديگه کسي از اون تاري    خ به بعد نتونست ردي ازش پيدا کنه... خانوم تاجيک... خانواده تون با  تماس بگتر

ي به نظر مي يان... مسئله ي 
شما حل مي شه... ما سعي مي کنيم شما رو خانواده ي مقتول صحبت کردند... منطفر

 ...کمک کنيم... شما هم سعي کنيد ما رو کمک کنيد

ي کشيدم. انگار راشدي هم فهميد که يه کم نرم شدم. گفت
 :با اين جمالت يه کم دلم گرم شد. نفس راحتر

ي مي تونيد به ما بگيد؟  در مورد بارمان رحيمي ج 

ي هم براي  نفس توي سينه م حبس شد... از آدمي مي  ن ن حال چتر ها داشتم که ازش بگم و در عتر ن پرسيد که خيلي چتر

ن به نظرم نمي رسيد... آهي کشيدم و  ي براي گفتر ن ن نداشتم... اون قدر ذهنم از بارمان پر شده بود که ديگه چتر
گفتر

 :گفتم
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ي بايد بگم  ...نمي دونم دقيقا ج 

 :راشدي دوباره اخم کرد... گفت

 ...ول چه کاري بود... و اين که فکر مي کنيد چه قدر به رئيس باند نزديک بودمثل اين که توي باند مسئ

 :گفتم

 ...بله... متوجه شدم... خب... راستش

نمي دونم چرا هل کرده بودم... حرف زدن از بارمان برام آسون نبود... مي ترسيدم که ديگرون متوجه عالقه اي که 

ي که چند ماه بهش دارم بشن... قبل از اين در مورد نشون  ي پروا بودم ولي دنياي واقعي با دنياي عجيت  دادن عالقه م ي 

 ...گرفتارش شده بودم فرق داشت

ي کشيدم و گفتم
 :نفس عميفر

ن حارصن شده بود باهاشون  ي بود که توي گروه ما بود... خانواده ش رو تهديد کرده بودند و براي همتر بارمان يکي از کسايي

 ...همکاري کنه

 :سينه زد... دور تخت چرخيد و گفت راشدي دست به

ي بود؟  چه قدر بهشون وفادار بود؟ ماموريت هاش ج 

ي بگم که بارمان رو بيشتر توي  ن س پيدا کرده بودم... اي کاش در مورد خودم سوال مي پرسيد... مي ترسيدم چتر استر

 :دردرس بندازه... گفتم

ونا فکر کنند طرفشونه ولي در واقع نبود... من نديدم که خب ... به نظر من آدم زرنگيه... تمام مدت کاري کرد که ا

ل ماموريت ها رو بهش مي دادن ي بدن... بيشتر وظيفه ي کنتر
 ...بهش ماموريتر

ي توي دردرس   يه کلمه مي تونه بارمان رو حساي 
ن داشتم از به زبون اوردن کلم ي رئيس طفره مي رفتم. مي دونستم همتر

 :بندازه. ادامه دادم

ن نزديک شهرک آپادانا رو اون بهم گفت. در آخرم کمکم کرد که فرار  مثال ايده ن و ماجراي دوربتر ن با ماشتر
ي تند رفتر

 .کنم... آدم خوبيه... اعضاي باند خيلي بال رسش اوردن ولي حارصن نشد خالصانه براشون کار کنه

 :راشدي اين بار طرف چپم ايستاد و گفت

 حارصن نيست با ما همکاري کنه داري؟نظري در مورد اين که اين آدم خوب چرا 

 :اخم کردم و گفتم

 منظورتون چيه؟

 :راشدي گفت

وط گذاشته. اميدوار بوديم شما بتونيد به ما کمک کنيد ط و رسر  .حارصن نيست صحبت کنه... رسر

 :هيجان زده گفتم
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ي داشته باشه
؟ وکيل مي خواد؟ خب فکر کنم اين حق رو از لحاظ قانوين طي

 ...چه رسر

ي زد و گفتراشدي لبخن
 
 :د کمرنک

ي که گفته رو تکرار مي   جمله هايي
ن ط گذاشته... عتر نه... وکيل نمي خواد... زرنگ تر از اين حرف هاست... سه تا رسر

عه کنيم عه کنيم... خودش رو از کليه ي اتهامات تت   . ...کنم... اين که دستش رو باز کنيم... برادرش رو پيدا کنيم و تت 

ي اختيار لبخندي زدم.   :راشدي با تعجب گفت ي 

ن خنده داري گفتم؟  چتر

 :لبخندم رو جمع و جور کردم و گفتم

ن  ن انتظار رو ازش داشتم. خب چرا اين کار رو نمي کنيد؟ مطمت  نه... اگه غتر از اين بود تعجب مي کردم... راستش همتر

ي داره که به دردتون مي خوره. به نظرم مي ارزه
 ...باشيد اطالعاير

 :راشدي گفت

ي که ايشون گذاشته قابل اجرا نيستيکي  ط هايي
 .از رسر

ئه ش کنند. لبمو گزيدم... دستامو مشت کردم.  ؟ مطمئنا منظورشون اين بود که نمي تونند تت  ي ي ج 
اخم کردم... يعتن

 :گفتم

ي که مي زنم عجيب باشه... 
ن
ط اولش نيست! اين که دستاش رو باز کنيد! راستش... شايد حرف مسلما منظورتون به رسر

... رئيس گروه ما اسمش دانيال بود... بابام مي شناسدش... فکر کنم شما هم در موردش بدونيد... رادمان رحيمي ولي 

تون نوشته بود که توش از دانيال اسم برده بود  .يه يادداشت براي دختر

 :راشدي رس تکون داد و گفت

 ...درسته... مي شناسمش

 :گفتم

د که بارمان شبيه رئيس فکر مي کنه و عمل مي کنه. خودش مي گفت که اون مي گفت که اعضاي باند فکر مي کنن

ي که از باند داره به نظرم 
ي کنه... به جز اطالعاير

احتمالش هست که بارمان بتونه يه رسي از کارهاي رئيس رو پيش بيتن

ي که مي گم چه 
ن قدر ممکنه درست مي تونيد از اين موضوع هم استفاده کنيد تا رئيس رو پيدا کنيد. نمي دونم چتر

 ...باشه

 :راشدي گفت

ه  ن کشش خالف کارها به کارهاي خالف يه رسي تعريف هاي مشخص داره. يه مامور پليس بعد چند سال مي تونه انگتر

ي آدم ها رو از کار خالف تشخيص بده... احساسات مختلف مثل طمع... انتقام... حرص... خيلي از خالف کارها مثل 

ي دارن... با اين اطالعات نمي تونم قضاوت کنم که حرف شما هم عمل مي کنند... يا 
دست کم الگوي رفتاري يکساين

ط  درست و ممکنه يا نه ولي به يه گوشه ي ذهنم نگهش مي دارم. البته من در جايگاهي نيستم که بتونم در مورد رسر

ط دومش بود م... منظور من بيشتر به رسر  ...سوم بارمان تصميم بگتر

 :چهار تا شد. با صداي بلندي تند تند گفتمچشمام از تعجب 
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؟ رادمان... به خاطر قتليه که مرتکب شده؟ ولي رادمان کسي رو نکشته... باور کنيد پش خوبيه... اين يکي رو جدي  ي ج 

تون رو نجات داد! اگه  اف کنم اون کسي جز رادمان نيست. اون دختر مي گم... اگه بخوام به خوب بودن يه نفر اعتر

تون براي اين که مجازاتش کنند معتادش رادمان  تون و شايد خودتون زنده نمي مونديد. بعد از ماجراي دختر نبود دختر

ي و ضعف ترک کرد. بعد براي ماموريت بردنش پيش رئيس... 
کردند... شکنجه کردنش... ولي با وجود اون همه بدبختر

ه ما خت  داد که فرار کنيم... باور کنيد هيچکس به اندازه ظاهرا اونجا هم دوباره ماموريت رو خراب کرده.. اون بود که ب

ئه بشه نيست  .ي رادمان اليق اين که تت 

 :راشدي دستاش رو باال اورد و گفت

م هميشه  ي که مي گيد رو قبول دارم. به خاطر ماجراي دختر
ن لطفا آروم باشيد خانوم... منظور من اين نبود... من چتر

ام بهش داشتم... ر  ئه ش کنيم... ما هم مثل شما فکر مي کنيم يه حس احتر ادمان هيچ وقت محکوم نشد که بخوايم تت 

 .قاتل شهرام رادمان نبود

 :با تعجب گفتم

... چطور؟  جدي؟ ولي

 :راشدي گفت

ي آقاي رحيمي به پليس زنگ زد و گزارش داد که ظاهرا چند نفر به طور  قبل از کشف جنازه همسايه ي رو به رويي

ن مجرم بودن يا نبودن آقاي رحيمي هنوز در مشکوک وارد خون ه شدند... ايشون فکر کرده بودند که دزدن... براي همتر

 ...حال بررسيه... ما هم شواهدي به دست اورديم که ثابت مي کنه براي آقاي رحيمي پاپوش درست کردند

 :با تعجب گفتم

ط دوم رو اجرا کنيد... خب  ...پس حتما پيداش نکرديد که نمي تونيد رسر

ن انداخت و گفت  :راشدي رسشو پايتر

 .پيداش کرديم... پيش ماست

يه دفعه از شدت هيجان از جام بلند شدم. رسم گيج رفت و به زور تونستم تعادلم رو در حالت نشسته حفظ کنم. 

 :راشدي رسي    ع گفت

 .خانوم تاجيک! لطفا رعايت کنيد

ي به رسم کشيدم. چشمام يه کم سياهي رفت. توجهي نکر 
 :دم و گفتمدستر

 رو بهتون مي گه
ن ن که بفهمه برادرش رو پيدا کرديد همه چتر  .چرا به بارمان نگفتيد؟ همتر

 :راشدي لبخندي زد و گفت

 .گفتيم... باورش نشد... گفت که بايد برادرش رو بياريم تا ببينه

 :گفتم

يد تا ببينه  !خب بت 
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ازي در مي يارم. خواستم دوباره دراز بکشم ولي راشدي فقط نگاهم کرد... احساس کردم ديگه خيلي دارم پررو ب

ن زودي ها به وضعيت  پشيمون شدم... تازه موفق شده بودم در يک عمليات انتحاري! بشينم. تصميم نداشتم به همتر

 :قبلي برگردم. راشدي گفت

ي هستند  ...وضعيت جسمي آقاي رحيمي خوب نيست... ايشون توي بيمارستان بستر

ي گفتم
 :با ناراحتر

ي   شده؟ حالش خوبه؟ چطور پيداش کرديد؟ ج 

 :راشدي جدي تر از قبل شد و گفت

سم نه شما از من  !من اينجا اومدم که از شما سوال بت 

 :نوکمو با اين حرف چيد. ساکت شدم. گفت

ي مي دونيد؟ هنوز به اين سوالم جواب نداديد  !در مورد اين باند ج 

ن انداختم. مالفه رو ب ي آهي کشيدم... رسمو پايتر
ا دست سالمم مچاله کردم. ماجراي من به احتمال زياد به ختر و خوسر

ي بودند... 
تموم مي شد. بابا مي تونست ثابت کنه که توي وضعيت بدي قرار داشتم. خانواده ي مقتول هم که منطفر

ي بهشون بدم... اگه اين اطالعات رو بارمان بهشون
مي داد شايد  خود بازپرس گفته بود... پس الزم نبود من اطالعاير

ي نگم ه ... پس بهتر بود من دهنم رو ببندم و هيج   !باعث مي شد تخفيف بگتر

 :شونه باال انداختم و گفتم

ي رو مي دونه سيد. اون همه ج  ي نمي دونم... اين رو بايد از خود آقاي رحيمي بت 
ن درستر  ...من چتر

 :ظر نرسم. گفتميه دفعه يه فکري به ذهنم رسيد. سعي کردم هيجان زده و مشتاق به ن

 !اگه بخوايد مي تونم کمکتون کنم... مي تونم با آقاي رحيمي صحبت کنم و متقاعدش کنم که باهاتون همکاري کنه

 

در اتاق باز شد. فکر کردم پرستار وارد شده. توجهي نکردم. احساس کردم کسي کنار تختم ايستاد. به فکرم رسيد که 

سم گي بازپرس راشدي دنبالم مي ياد   ... . رسمو چرخوندم وبت 

 :يه دفعه از جا پريدم و داد زدم

 !بابا

ي به پيشونيم کشيد و گفت
 :با اون چشم هاي آبيش با محبت بهم نگاه کرد. دستر

 ...ترالن

ي که نمي دونم از گي توي گلوم بود ترکيد. دستامو از هم باز کردم و بغلش کردم... محکم 
صداش مي لرزيد... بغضن

 ...يم رو از عطرش پر کرد... عطر پدر... عطر حمايت... محبتفشارش دادم... بين
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ي بگم... الل شده بودم... چشمامو روي هم گذاشتم... مي  يش ريخت. نمي تونستم هيج  اشک هام روي کت خاکستر

 ...خواستم براي هميشه تو آغوشش بمونم

ي به موهام کشيد... پيشونيمو بوسيد و گفت
 :دستر

 ...پنج ماه بعد اين همه وقت... نزديک

ن  منو از خودش جدا کرد. به چشمام نگاه کرد و لبخندي زد که مي تونستم سايه ي غم رو پشتش ببينم... منم از بتر

 :اشک هام و گريه اي که نفسم رو بند اورده بود بهش لبخند زدم... آهسته گفتم

 پس مامان کو؟

 :بابا دستمو فشار داد و گفت

ه همه با هم وارد   ...اتاقت نشيمدکتر گفت بهتر

دستمو بوسيد... اشکامو پاک کردم و به صورتش نگاه کردم... امکان نداشت جزئيات صورتش رو فراموش کنم... 

... يا من يادم رفته بود صورت بابا دقيقا چه شکلي بود يا واقعا شکسته شده بود  ...ولي

 :آهسته گفتم

 ...ببخشيد

ي کرد و لباش رو بهم فش
ي از گرما و اطمينان به قلبم رسازير شده بود... انتظارم به رسشو بلند کرد... مکت  ار داد... موج 

 ...پايان رسيده بود

 :مي تونستم منظم تر نفس بکشم... به خودم مسلط شده بودم. بابا گفت

 چرا فرار کردي؟

م زده گفتم ن انداختم. رسر  :رسمو پايتر

 ...ترسيدم

 :دوباره دستمو فشار داد. رسمو بلند کردم. گفت

ي رو درست نمي کنه. فقط باعث مي شه روزي که م گه بهت نگفته بودم پاي کاري که کردي وايستا؟ فرار کردن هيج 

ي بدتر از قبل شده باشه  ...برگردي همه ج 

ن انداختم. با دست چپم داشتم مالفه رو مچاله مي کردم. گفتم  :دوباره رسمو پايتر

ي 
 ...به نظر مي رسنبازپرس راشدي مي گفت خانواده ي اون خانوم منطفر

 :بابا رس تکون داد و گفت

ايطي خونه رو ترک کردي... مي دونن  ن که يه موتور برات مزاحمت ايجاد کرد... براشون گفتيم توي چه رسر مي دونستر

ي از غصه  ن ي بودنشون چتر
ي ان... البته منطفر

که چند ماه گرفتار شدي... اونم گرفتار چه باندي... درسته بابا... منطفر

ي دار بو 
؟ من فکر نمي کردم اهل شونه خالي کردن باسر ي

 ...دنشون کم نمي کنه. چرا صت  نکردي تا مشکالتت رو حل کتن
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 :پوزخندي زدم... رسي تکون دادم و گفتم

ايط ناجور قرار مي 
ي توي رسر

ها در مورد خودش فکر مي کنه. وقتر ن ي توي خونه و پيش مامان و باباشه خيلي چتر
آدم تا وقتر

ه مشخص مي شه ه گتر ن و داستان خوندن ياد نمي گتر ها رو با توي خونه نشستر ن  .چند مرده حالجه... آدم يه رسي چتر

ي که از  سکوت بينمون برقرار شد. نگاه دقيق بابا رو روي صورتم احساس مي کردم. به دستاش زل زده بودم... گرمايي

 ...دستش به دستم منتقل مي شد رو دوست داشتم... مي پرستيدم

 :بوسيد و گفتپشيونيم رو 

 ...خدا رو شکر... انتظار از اين بدترهاش رو داشتم... به نظرم هنوز قوي و سالم مي ياي

 :خنديدم... به دست چپم اشاره کردم و گفتم

 سالم؟

ن برايش با درد آميخته شده بود ي به نظرم خنده ش هم پر از درد مي اومد... انگار همه چتر
 .خنديد... حتر

 :گفتم

 .رو داشتم که مراقبم باشه شانس اوردم کسي 

 :با تعجب پرسيد

؟  گي

... يه روزگاري بارمان ازم محافظت کرد... امروز نوبت من بود که اين کار رو   موندم... ولي
ن ن و نگفتر ن گفتر يه لحظه بتر

 :براش بکنم. گفتم

 . ...بارمان رحيمي 

بان قلبم باال رفت ن انداختم. رصن ي طوري بودند که نمي شد نگاهمو تند از بابا دزديدم و رسمو پايتر
ه بود. اکت  پدرهاي ايراين

يت بود ي عالقه دارم... باباي من هم جزو همون دسته ي اکت 
 ...توي چشماشون زل زد و گفت من به فالين

 يه جمله م يه گوشه ي ذهن بابا مي مونه. گفتم
ن  :رسي    ع بحث رو عوض کردم... مي دونستم همتر

 ئه بشم؟وضعيتم چه طوريه؟ امکانش هست که تت  

ي کرد... به موهاي سفيدش نگاه کردم... هيچ وقت سفيدي موهاش باعث نمي شد که پتر به نظر برسه... به 
بابا مکت 

تر از سنش به نظر مي رسيد ن و چروک هاي جديد توي صورتش پتر  .قول آوا خوش تيپ ترش مي کرد ولي با وجود چتر

 :گفت

ايط خاصي که توش  ... آره رضايت خانواده ي مقتول... رسر ي
ي به پليس کمک هم بکتن

بودي... اگه شانس بياري و بتوين

ي 
ئه مي سر  .بابا... تت 

ي زد. ادامه داد
ي رمفر  :لبخند ي 

ي 
 .شنيدم مي خواي بهشون کمک کتن
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داخت. مي خواستم يه جمله بگم... به طرز  ي کشيدم. انگار بارمان يه موضوعي بود که نمي شد بهش نت 
نفس عميفر

... بعد يه دقيقه دست دست کردن احمقانه اي مونده بود وع کنم يا با آقاي رحيمي م که بايد جمله م رو بارمان رسر

 :گفتم

ي که اونجا بوديم هيچ نشونه اي از اين که 
همه فکر مي کنند کار اين باند مواد مخدره... ولي نيست... تو اين چند وقتر

ها به مواد مخدر ربط داره پيدا نکرديم... تنها کسي که  ن مي تونه در اين زمينه کمکتون کنه رحيميه... فکر کنم اين چتر

ط اين که بدونم واقعا برادرش بيمارستانه يا نه  ...بتونم راضيش کنم که با پليس همکاري کنه... البته به رسر

 :بابا لبخندي زد و گفت

 ...آره بابا... بيمارستانه

سم که بابا پرسي ي کشيدم. خواستم از حال و احوالش بت 
 :دنفس راحتر

 گي اين بال رو رست اورده؟

 :خنديدم... به سبک خود بابا... دردناک... گفتم

 ...باورت نمي شه

ي بود... از اين که  ي که به ذهنم مي رسيد گفتم... از اين که هويت واقعي دانيال ج 
ن دست و پا شکسته براش از هرچتر

ي بهم گفته بود... اين که چرا مي خواست فرار کنه... از  هايي
ن اين که رضا واقعا گي بود... و اين که به خاطر حرف چه چتر

ن رو توي دره انداختم  ...دانيال ماشتر

خواستم در مورد اين که چطور بارمان منو پيدا کرد هم صحبت کنم که موبايل بابا زنگ زد. سکوت کردم. اميدوار 

 :رو قطع کرد و گفت بودم که مامان پشت خط باشه و بگه که مي خواد براي ديدنم بياد ولي بابا تماس

 .وقتشه ترالن... بايد بريم ديدن رحيمي 

****** 

 

 

توي يه اتاق کنار بابا وايستاده بودم. رو به رومون شيشه اي مستطيلي بود که از پشتش مي تونستيم بارمان رو ببينيم و 

ن توي اتاق بود که روش يه کامپيوتر بود و دو مرد  پشت کامپيوتر نشسته بودند...  بارمان نمي تونست ما رو ببينه. يه متر

 .ولي نگاه من به از شيشه به اتاق رو به روم دوخته شده بود

 گذاشته بودند... بارمان روي صندلي نشسته بود. به دستاش دستبند زده بودند. دستاش رو روي 
ن دو طرف اتاق دوربتر

ي تکون مي داد.  ي عصت 
ن گذاشته بود و بهم گره کرده بود. پاش رو با حالتر .. مدام دست به صورتش مي کشيد... لباس متر

ي پوشيده بود و صورتش اصالح نشده بود... ولي هنوز بارمان من بود... با اون مدل موهاي عجيبش... خال 
 
ي رنک آي 

ي نامفهومش... و من مي دونستم پشت اون ظاهر ناآروم يه دنيا سياست خوابيده  ...کوي 

 :بابا با تعجب گفت

 .نظر مي رسهيه مقدار غتر طبيعي به 
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 :متوجه منظورش شدم. آهسته گفتم

ن نمي دن  !معتاده... مسلما بهش هروئتر

ي زده  ن ي چتر
ي گفت که نفهميدم. احتماال ابراز تاسف بود... احساس مي کردم که به بارمان آرام بخسر ن بابا زيرلب چتر

ي که اين باند رسمون بودند. مسلط تر از رادمان به نظر مي رسيد... يه دفعه ياد ترک کردن رادمان افتا دم... چه بالهايي

 . ...نيورده بودند

ن  ي باز شد. چشمم به بازپرس راشدي توي لباس فرم افتاد. دو تا پوشه دستش بود. پوشه ها رو روي متر در اتاق بازجويي

ي صندليش تکيه داد و گفت
ي رو باز کرد. راشدي به پشتر  :گذاشت. روي صندلي رو به روي بارمان نشست. پوشه ي آي 

ي پزشکي دانشگاه ) ... ( ... اين عکسيه که روي 
ن
... بيست و شيش ساله... فرزند سوم... دانشجوي انرصاف بارمان رحيمي

 کارت دانشجوييت بود؟

ي گفت
 
ي حوصلک  :عکسي رو از توي پوشه در اورد و نشون بارمان داد. بارمان بدون اين که عکس رو نگاه کنه با ي 

 ...آره

هم گره کرد... چند ثانيه بعد دست توي موهاش کرد... احساس کردم دستاش مي لرزه... دستاش رو دوباره توي 

 :راشدي گفت

کت ) ... ( و يکي از سهام دارهاي کارخونه ي )... ( ِا. مادرت کارمند بازنشسته ست... درست مي  پدرت مديرعامل رسر

ِا  17.95و نيم سال قبلش  16.58حصيليت گم؟ خونه تون در حال حارصن خيابون خوارزمه... معدل آخرين نيم سال ت

کت مي کردي...  ن توي اکت  همايش ها و سمينارها رسر که فکر کنم براي پزشکي يه معدل عالي به حساب بياد... مي گفتر

ي آرزوش رو داره... 
ي رو مي بينم که هر جووين هايي

ن ي به گذشته ت نگاه مي کنم همه ي اون چتر
ي بارمان... وقتر

مي دوين

سال پيش رو يه پش باهوش و خوش قيافه از خانواده اي ثروتمند مي بينم... متوجه نمي شم چرا االن بايد بارمان چند 

يه پش معتاد که به جرم همکاري با يکي از قديمي ترين باندهاي مواد مخدر رو به روم نشسته باشه... کسي که تنها 

ي 
ي رس بارماين

 
ي اومد؟ کسي که رسمايه ي   73 که رتبه ي مظنون پرونده ي غزل سحري ِا. چرا برامون نمي گ کنکور بود ج 

ي شد که به اين بارمان تبديل شد؟  اين ممکلت بود؟ ج 

 !!قلبم محکم توي سينه مي زد... دهنم خشک شده بود... تنها مظنون پرونده ي غزل سحري؟

ي طلب کار گفت
 :بارمان رسشو بلند کرد. با لحتن

سم توي اين مملکت چرا برا کار پيدا نمي شه... چرا   73ي رسمايه هاتون کار نيست؟ براي کسي با رتبه ي مي تونم بت 

ي پيدا نمي شه  ي مي ده؟ و چرا جايي
آقاي سهام دار و مديرعامل جواب شيطنت هاي طبيعي پشبچه هاش رو با پس گردين

 که از اين آقا بشه بهش شکايت کرد؟

 :بازپرس آهي کشيد و سکوت کرد... بارمان گفت

اون بارمان تموم شد و رفت... مرد... باشه؟ من ديگه هيچ وقت نمي تونم اون آدم به ظاهر خوشبخت  ببينيد... 

يه که مي خوام... مهم اينه که ديگه امکانش نيست... برام مهم نيست که 
ن باشم... مهم نيست که اين همه ي اون چتر

ي ر 
ي و خوشبختر

 
ي مي شه... اون روزي که از خونه رفتم دور زندگ ي همون موقع تموم آخرش ج  و خط کشيدم. همه ج 

ن بشينم و باهاتون صحبت کنم برادرمه... پس به جاي اين که يه  م پشت اين متر ي که به خاطرش حارصن ن شد... تنها چتر

 .پوشه جلوي من بذاريد و يه رسي اتفاقات مرده و پوسيده رو بررسي کنيد بريد دنبال برادرم بگرديد
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 :راشدي پوشه رو بست و گفت

ي بودي که مواد مخدر نيست! پس چيه؟براد
 رت پيش ماست... کار اين باند چيه؟ گفتر

 :بارمان گفت

تون نگاه مي کنيد صورت برادرم پيش 
تون رو نجات داد... فکر کنم هر وقت که توي صورت دختر برادرم جون دختر

 .يد زنده نگهش داريدچشمتون بياد... جونش توي خطره. به اين فکر کنيد که توي توانتون بوده ولي نتونست

ي اختيار لبخند زدم. تو دلم گفتم  :ي 

ه بارمان داره اين کارو مي کنه  .به جاي اين که بازپرس مخ بارمانو به کار بگتر

ي توجه به حرف بارمان گفت  :راشدي ي 

ي هم براش نباشه زياده بارمان. قول مي دم اگه قرار 
ي که شايد منبع و سند درستر

ط براي اطالعاير باشه فقط  سه تا رسر

ط دومت باشه ط هات عملي بشه رسر
 .يکي از رسر

 :بارمان به در اشاره کرد و گفت

 !پس بفرمائيد دنبالش بگرديد

 :راشدي گفت

ي  .برادرت پيش ماست... متاسفانه توي بيمارستان بستر

 :بارمان رسجاش جا به جا شد. يه دفعه به سمت بازپرس خم شد و گفت

 زنده ست؟

 :راشدي گفت

 !جاي آدم هاي زنده ست بيمارستان

 :بارمان رس تکون داد و گفت

ئه ي خودم و رادمان رو ديدم باهاتون همکاري مي  باشه... پس هر وقت رادمان رو ديدم... حکم مهر و موم شده ي تت 

 .کنم

 :راشدي با خونشدي گفت

 در مورد خانوم سحري بگو. چرا براي ديدنش رفته بوديد؟

 :بارمان گفت

ي گناه رو نجات بده.  راستش برادر من در کل سه تا ماموريت داشت... هر سه تاش رو هم خراب کرد تا جون آدم هاي ي 

ين کاري که مي تونيد بکنيد اينه که 
ي هم بهش داده بودن. فکر کنم اگه ازش تقدير نمي کنيد کمتر وعده وعيدهاي خوي 

 .پيداش کنيد
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 :راشدي به بارمان زل زد... بعد از يه دقيقه سکوت گفت

ي هم که بهت زدن فکر کنم يه کم گيج 
ن بايد سخت باشه... اونم روز پنجم... با اون دوز آرام بخسر ترک کردن هروئتر

. با اين حال خوب بلدي ما رو بازي بدي. اين وقت تلف کردنات مي تونه به حساب زمان خريدن براي باندي که  ي
باسر

 .باهاشون همکاري کردي تموم بشه

 :بارمان گفت

ئه بشم مردم تا آخر به بذاريد  ي تت  ي اگه از همه ج 
ي نرمال ندارم. حتر

 
ي رو رک بگم! من هيچ شانسي براي زندگ ن يه چتر

ن قدرم  چشم يه معتاد خالف کار آدم کش نگاهم مي کنند. تنها دليلي که باعث شده حارصن شم اين جا بيام و همتر

ي خوبمو فدا کردم... ب
 
ي به چشم خودم نبينمش بهتون صحبت کنم همون دليليه که به خاطرش زندگ

رادرم. تا وقتر

ي نمي گم  . ...هيج 

 :راشدي از جاش بلند شد. بابا گفت

 .رسسخته

 :شونه باال انداختم و گفتم

 .بايد فقط برادرش رو نشونش بديد... باور کنيد بعدش هر کاري بگيد مي کنه

ي خارج شد. به سمت ما اومد. ا ي نگفت. راشدي از اتاق بازجويي ن ي کرد و گفتبابا چتر
ن
 :خم کرده بود. پوف

ي ِا که هر بازپرسي آرزو مي کنه به تورش نخوره  !از اون موردهايي

 :نگاهي بهم کرد و گفت

ي داره
 
ن به تو بستک  . ...فعال همه چتر

 :رس تکون دادم و گفتم

 . ...من تالشمو مي کنم... ولي اگه برادرش توي بيمارستانه

 :راشدي به چشمام نگاه کرد و گفت

 . ...رش توي کماستبراد

ي که مي خواستم بزنم هيچ وقت ازش خارج نشد و نه آهي  قلبم توي سينه فرو ريخت... دهنم باز موند... نه حرف هايي

 :که مي خواستم بکشم... با ناباوري به بازپرس نگاه کردم. ادامه داد

ها مجبور شدن با د ي هفتاد درصد... ريه هاش ديگه کار نمي کنند... دکتر
 
نش توي کما... خيلي دوست سوختک ارو بت 

مو نجات داد از نزديک ببينم... دستشو فشار بدم... بهش بگم که چه قدر بهش احساس  داشتم آدمي که جون دختر

دين مي کنم... چه قدر ممنونشم... و اين که هرکاري که بتونم براش مي کنم... برادرش راست مي گه... هر وقت 

مو مي بينم چهره ي رادما
ن پيش چشمم مي ياد... خدا مي دونه چه قدر دنبالش گشتم... دعا کردم که زنده دختر

ي پيداش کردم که ديگه هيچکس هيچ کاري نمي تونه براش 
باشه... دعا کردم زنده بذارنش... براي منم سخته ببينم وقتر

بهش اهميت مي دي... دعا کن  بکنه... اين عذاب وجدان هميشه با منه... اين که هيچ کاري نتونستم براش بکنم... اگه

 . ...که بيشتر از اين با اين درد و عذاب توي اين دنيا نمونه
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ن انداختم... بغضم ترکيد... اشکام روي مانتوم ريخت... باورم نمي شد... رادمان...  تکيه مو به ديوار دادم... رسمو پايتر

 . ...خداي من

ي د
مش... صورتش که مثل فرشته ها ياد چشم هاي مهربون و آبيش افتادم... آرامسر اشت... لحن مودب و محتر

ن  قشنگ و مهربون بود... هميشه فکر مي کردم گرفتار و استر شدن سخته... اون روز فهميدم آزاد موندن و شاهد رفتر

 . ...ديگرون بودن چه قدر سخت تره

ي بهم پيشنهاد رقص داده  يادم اومد منو از دست دانيال نجات داد... فرشته ي نجاتم شد... با صداي بمش
با چه محبتر

 . ...بود

ي ندادم که گي جلوم وايستاده و کجام... متاثر بودم... براي از دست دادنش... 
بغض داشت خفه م مي کرد. ديگه اهميتر

ي مثل من موندن   و ترک کردنه... و سهم آدم هايي
ن براي ديگه نديدنش... براي اين که سهم آدم هاي خوب هميشه رفتر

 . ...ب کشيدنو عذا

ن تالش مي  ي بيشتر براي داشتر ي نداشت... هرج  ن داشت و هيج  و خيلي بيشتر متاثر بودم بابت اين که رادمان همه چتر

 . ...کرد بيشتر از دست مي داد... آرمان... مادرش... بارمان

ي و نابودي عمرش تموم شه
 
ي باشه و با سوختک  . ...خيلي سخته يه نفر پيش آدم اسطوره اي از زيبايي

مي دونستم هنوز پيش ماست... توي کما بود... زنده بود و نبود... اين که بدونم هيچ کاري نمي تونم براش بکنم 

 . ...ديوونه م مي کرد

ي بود... کسي که دوست داشتم شيطنت رو توي خنده هاش  به مردي فکر مي کردم که پشت رسم توي اتاق بازجويي

ن که اين خت  پخش شه اون مرد تموم مي شهببينم... وسوسه رو توي چشماش بخونم  . ...... مي دونستم همتر

 . ...زندگيش برادرش بود... و حاال زندگيش آخرين نفس هاش رو مي کشيد

 :بابا دست روي شونه هام گذاشت و گفت

 . ...ترالن

ي لرزون و پر از بغض گفتم  :رسمو بلند کردم و با صدايي

 ... ي بود بابا... خيلي  . ...حقش اين نبودخيلي آدم خوي 

 :بابا شونه م رو فشار داد و گفت

ونه... بايد کمک کنيد که پيداش کنيم  . ...ترالن هرکسي که اين کارو کرده هنوز اون بتر

 نگاه مي کرد. اخم هاش توي هم بود... صورتش درست مثل اون موقعي شده بود که در 
ن رو به راشدي کردم. به زمتر

ون به ظاهر خونشد موردش برادرش حرف زدم... از   . ...دورن متاثر... از بتر

 :گفتم
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... آخه... چطور؟  ولي

 :راشدي رسشو بلند کرد و گفت

چند روز قبل از حادثه بهمون خت  دادن که رادمان قراره به آدرسي که بهمون داده شده بره. يه تيم آماده کرديم و 

ن که بهشون نزديک شديم ماشي ي که سوارش بود رو منفجر کردن... يه نفر از اونجا رو محارصه کرديم... همتر
تن

ن بود کشته شدند... مامور ديگه مون به شدت زخمي شد ي که با رادمان توي ماشتر
 .مامورهامون و دختر

 :بابا شونه م رو نوازش کرد و گفت

ي 
 .ترالن... ما بايد اين آدما رو پيدا کنيم... بايد بهمون کمک کتن

... يادم اومد تحمل مرگ آرمان چه قدر براش به سمت شيشه برگشتم... به بارم ي ان نگاه کردم... بارمان کالفه و عصت 

سخت بود... به خاطر اين رنج که فراتر از تحملش بود با اعتيادش کنار اومده بود... و حاال رادمان... اگه مي فهميد 

ي مي موند؟
ر
ي از من باف ي نمي موند... بدون بارمان ج 

ر
ي ازش باف  هيج 

ن تموم شد... اشکام رو پا  ي همه ي ما با رسيدن به اون زيرزمتر
 
ي کشيدم. زندگ

ک کردم... بغضمو فرو دادم... نفس عميفر

ي با يه اتمام پر از رنج و سياهي نداره... من 
ر
عوض نشد... تموم شد... ادامه دادن بدون روح، اميد و آينده ي خوش فرف

ن بودم رو هر لحظه توي اين از ادامه دادن خسته بودم... فکر اين که اي کاش من به ج اي اون زن زير الستيک ماشتر

ي براي ناديده گرفتنش نداشتم
 . ...چند ماه پس زده بودم و اون روز ديگه تواين

ي تنها راه چاره شد کسي بود که پشت اون شيشه بود... کسي که بايد پيشش مي رفتم ... 
 
ن بيچارگ تنها کسي که برام بتر

به چشم هاي آبيش... مي گفتم کسي که نفست بهش بنده داره آخرين نفس هاش رو جلوش مي نشستم... زل مي زدم 

 . ...مي کشه

 . ...رسمو به شيشه تکيه دادم... دوباره چشمام پر از اشک شد

ه رو گرفتم. يه نفس عميق ديگه ي کشيدم. دستگتر
 ...نفس عميفر

 " اين درد با اين نفس ها آروم نمي شد "

 :شو بلند کرد. با ديدنم لبخندي زد و گفتوارد اتاق شدم. بارمان رس 

ي نکنم خيليه
ي کنه! من تو رو راصن

 گي رو فرستادن تا منو راصن
ن  !ببتر

 :نگاهي به دست و رسم کرد و گفت

! درد داره؟ ي
 نگاهش کن! قيافه شو! آجن

 :با خنده گفت

ي 
... مي دوين ي ... بيا برو... به خدا نه اعصاب دارم نه حال درست و حساي   که من از خر شيطون پياده نمي بيا برو دختر

 .شم

ي کردم... نگاهمو ازش دزديدم... بارمان گفت  :رو به روش نشستم... نگاهي به دور و بر اتاق دلگتر بازجويي

ي شده؟ چرا گريه کردي؟  ج 
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وي جدي شده بود... نمي تونستم نگاهش کنم... اشکامو بيشتر از اين نمي تونستم نگه دارم... ديگه نمي تونستم... ر 

... رسمو به سمت بارمان چرخوندم... با تعجب بهم نگاه مي کرد... زبونش بند اومده بود... بغضم  ن گونه هام ريختر

 :ترکيد و گفت

ن  ي مي خوان بهشون بگو... نذار اون آدما هر کاري مي خوان بکتن  . ...هرج 

ي از هيجان و اضطراب رو توي صداي بارمان حس کردم  :موج 

ي کارت کردند؟ براي  ؟ج  ي
ي گريه مي کتن  ج 

ن انداختم و گفتم  :رسمو پايتر

 . ...رادمان... رادمان

 . ...رسمو به نشونه ي تاسف تکون دادم... نتونستم حرفمو تموم کنم... رسمو بلند کردم

ن  به چشم ديدم... مهم نيست که از پشت پرده ي اشک بود... ولي ديدم که چطور برق چشماش براي هميشه از بتر

هايش از بهت و تعجب از هم فاصله گرفت... فريادش توي گلو خفه شد... چطور نگاه وسوسه  رفت... چطور لب

 ...گرش براي هميشه خاموش شد

 . ...من پايان اون مرد رو به چشم ديدم

 فصل آخر

 

ي شده و دست شکسته م نداشت  . ...حالم خوب نبود... اين هيچ ارتباطي با رس باند پيج 

 . ...تخت بيمارستان تصور کنم... نمي خواستم نمي تونستم رادمان رو روي

بدتر از اون شکي بود که به بارمان وارد شده بود. توي ذهنم بارها فرار از دست آدم هاي اون باند رو تصور کرده 

ي به تصوراتم نداشت
ي که دور و برم مي افتاد هيچ شباهتر

 . ...بودم... اتفاقاير

ي   . ...اختيار لبخندي روي لبم نشست... اگه اون نبود من دوام نمي اوردمدر باز شد. اول بابا وارد اتاق شد. ي 

 :راشدي پشت رسش وارد شد. تکيه م رو به بالش دادم. راشدي با اخم و تخم گفت

ي که هست بکنيد
 .فکر کنم قرار بود بهمون کمک کنيد... نه اين که کارها رو بدتر از ايتن

 :گفتم

ي که خانواده خيلي براش مهمه... به خصو   باشيد هرکاري مي کنه تا حق کسايي
ن ص برادرش... ساکت نمي مونه... مطمت 

 .اين بال رو رس برادرش اوردن کف دستشون بذاره

ي بود... رسي تکون داد و گفت
 :راشدي آهي کشيد... ناراصن

ي که تو ماشينش بود... با خانواده ش صحبت کرديم... در موردش تحقيق کرديم... رادمان يه بار  خونه شون  دختر

ي  رفته بود... ظاهرا براي اين باند اهميت داشته... يه رسي اطالعات به دستمون رسيده در مورد اين که پدرش قاچاقج 
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پل دنبالشه... هفته ي پيش هم يه محموله ي عظيم رو معامله کرده بود... مي تونيد  اسلحه ست. چند ساله که اينتر

ي در اين زمينه به ما بديد؟
 اطالعاير

ي کردم... ديگه بحث بارمان و فداکاري کردن نبود... پليس داشت از من سوال مي پرسيد و اگه جواب درست من 
متن

رم بود... نيم نگاهي به بابا کردم. با تعجب نگاهم مي کرد. ابروهاي راشدي هم باال رفت و گفت  :نمي دادم به رصن

ي مي دونيد؟
ن  خانوم تاجيک چتر

 :گفتم

 .در موردش باهام صحبت کرده بودندخب راستش... آقاي رحيمي 

 :راشدي گفت

 رادمان؟

 :گفتم

 . ...بارمان

 :راشدي با جديت گفت

ي که مي دونستيد رو به ما گفتيد
ن  !فکر مي کردم هرچتر

بان قلبم باال رفت... تو دلم گفتم  :رصن

ي 
ها رو نگفتر ن  . ...خودتو نباز... تو که کاري نکردي... فقط يه رسي چتر

 :آهي کشيدم و گفتم

ي بهم گفتند. ترجيح دادم بذارم خودشون در اين زمينه  هايي
ن ي خيلي در مورد باند کنجکاوي کردم آقاي رحيمي يه چتر

وقتر

ي نکرده باشن
ها رو يادم نياد يا اصال آقاي رحيمي در مورد جزئياتش با من صحبتر ن  .صحبت کنند... ممکنه من خيلي چتر

 :من داد و گفتراشدي نگاهي به بابام کرد. دوباره نگاهش رو به 

تون فقط يه زمان محدود به ما دادن من کاغذ و قلم  يه کاري مي کنيم!... با توجه به وضعيت پزشکيتون و اين که دکتر

ي ن ي که مي دونيد بنويسيد... خانوم تاجيک! هرچتر
ن  !در اختيارتون مي ذارم و شما هرچتر

 :علي رغم ميل باطنيم گفتم

 . ...باشه

ي 
 
ي احساس رسخوردگ  مي کردم. دچار يه تحولي شده بودم... مربوط به ماجراي رادمان بود. احساس مي کردم يه جورايي

ن  ي رئيس رو از دست بده. براي همتر ي بشه ممکنه پليس شانس دستگتر
اگه سکوت و توي شک موندن بارمان طوالين

ي مي گشتم که ب  حال توي ذهنم دنبال جمله هايي
ن تونم با کمک اونا بارمان چاره اي جز همکاري کردن نداشتم... در عتر

 .رو هم نجات بدم

 :راشدي از اتاق خارج شد. نگاهي به بابا کردم. بابا دستمو گرفت و گفت
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 . ...گوش کن ترالن

ي نگاهي به صورتش کردم و گفتم
 :با نگراين

ي شده بابا؟ ن  چتر

ي تکون داد و گفت
 :بابا رسش رو به نشونه جواب منفن

ي تا روز دادگاهت نمونده ن  . ...چتر

 :قلبم توي سينه فرو ريخت. بابا دستم رو فشار داد و گفت

ايطي  بازپرس راشدي قول داده که خودش شخصا به خانواده ي مقتول بگه که همه ي اينا نقشه بوده و تو توي چه رسر

ي   رضايتشون خيلي مهمه... سعي کن تا اون جايي
ن . اين براي گرفتر ي

ي بهشون کمک کتن
 گتر کردي و االنم داري سعي مي کتن

. باشه؟ ي
 که در توانته با پليس همکاري کتن

ي گفتم
 :با نگراين

؟ ن ي مي دونستيد که اين آدما به خاطرش حارصن شدن اين کارها رو بکتن  آخه بابا مگه ج 

ن دوخت. حاال من بودم که داشتم دستش رو فشار مي دادم... گفتم ي کرد... نگاهش رو به زمتر
 :بابا آهي کشيد... مکت 

ي مي دونستيد بابا؟  ج 

 :بابا گفت

ي دانشجو بودم با يه خانومي همکالسي بودم که از آشناهاي دور پدرم بود... ترم سوم انرصاف داد و ديگه ازش 
وقتر

وع شد که بعد اين همه سال اين خانوم رساغم اومد. با يه بغل سند و مدرک و  ي رسر ي نداشتم... ماجرا از جايي خت 

... مي گفت که پش عموش خيلي سال بود که خواستگارش بود ولي پرونده... ماجراي زندگيش رو برام تعريف کرد 

ي که با عموش داشت قبول نمي کرد... تا اين که يه خواستگار خوب پيدا کرد و ازدواج کرد... 
ن
باباش به خاطر اختالف

ن شوهرش اجازه نداد ادامه تحصيل بده. بچه دار شد... يه پش... رسش شلوغ شد و ديگه ارصاري براي دانشگ اه رفتر

ي براي يه زن بيوه خيلي سخت بود... 
 
نکرد. تا اين که شوهرش رو توي يه تصادف از دست داد... توي اون سال ها زندگ

ه. خالصه  ي که چه مسائلي براشون پيش مي اومد... تا اين که پشعموش يه بار ديگه ارصارهاش رو از رس مي گتر
مي دوين

ن با هم ازدواج  مي کنند... مي گفت که هيچ وقت به عشق شوهرش نسبت به خودش شک نکرد با هزار تا باال و پايتر

ي با اين بچه نداشت... از يه طرف  ولي مي گفت اين مرد حساسيت خيلي زيادي به بچه ش داشت و رابطه ي خوي 

ي که اين خانوم رو نگران مي کرد کارهاي شوهرش بود... به هر حال اين زن يه روزي قرار بود توي اين م
ن ملکت چتر

ي براش ارزش داشت و مهم بود... مي گفت که شوهرش شيمي خونده بود. توي  هايي
ن وکيل بشه! مسلما يه چتر

ي اين خواهر هميشه نقش مادر  ش کار مي کرد و خيلي به خواهرش عالقه مند بود... يه جورايي
آزمايشگاه خواهر بزرگتر

ي که تو 
ليد مي کردند ظاهرا براي يه رسي از مرصف کننده ها نداشته رو براش بازي کرده بود... تا اين که محصوالير

ي ترالن... بعد اين همه سال قضاوت... جدا از سخت بودن 
مشکل ايجاد کرد. آزمايشگاهشون بسته شد... مي دوين

ي که رسم رو روي بالش مي ذاشتم پيش خودم فکر مي کردم قضاوت فقط و فقط کار  هاش... جدا از اين که هرشت 

يه که دو سو خداست... جدا ا  از قبل به اين نتيجه مي رسم که واقعا انتقام شمشتر
ز همه ي اينها... هر روز بيشتر

هاي ديگه  ن ي خيلي چتر
 مي ري رساغش ولي بعد به خودت مي ياي و مي بيتن

ن ، براي همتر ي
داره... مي خواي خودتو آروم کتن

 . ...رو هم از دست دادي
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ي زد و گفت
 :لبخند تلجن

ي بود که رس   . ... جالل ملکيان اومداين باليي

 :من که گيج شده بودم گفتم

؟  گي

ي کرد و گفت
 :بابا مکت 

 .رئيس باند

 

 :ا تعجب پرسيدم

 شما مي دونستيد که کيه؟ پس اگه مي دونستيد چرا تا حاال دستگتر نشده؟

 :بابا گفت

ين قدمه... ولي ملکيان هميشه يه قدم جلوتر از پ
ن و مهتر ي مجرم کيه اولتر

ن توي چند اين که بدوين ليس بود. براي همتر

 .سالي که دنبالش بودن دست هيچکس بهش نرسيد

 :با تعجب گفتم

 هميشه فکر مي کردم کسي نمي دونه رئيس کيه... حاال ماجراش چيه؟

 :بابا گفت

بعد از تعطيل شدن آزمايشگاه يکي از مرصف کننده هاي محصوالتشون باهاشون درگتر مي شه. ملکيان و خواهرش هم 

ي نگه دارن... مي ترسيدند اين موضوع باعث شه که بيشتر از اين توي دردرس سعي 
مي کنند ماجرا رو از ديد پليس مخفن

ي رو نه من مي دونم و نه همش ملکيان مي دونست. فقط اين رو مي دونيم که  ... ولي خب... جزئيات اين درگتر
ن بيفتر

ي ن ر خواهر ملکيان تموم شد. به هر حال... چتر که آخرش براي ملکيان موند خواهري بود که آسيب   آخرش به رصن

ي توي شغل و پيشينه ش نداشت... خودش هم که بيکار شده بود... بعد يه مدت ظاهرا به  جسمي ديده بود و آبرويي

سمت کار خالف کشيده مي شه... خانومش دقيقا در جريان نبود که گي اين اتفاق افتاد... بعد چند سال تبديل شد به 

ي توي واردات ساير مواد مخدر دارهيکي از ت
 .وليد کننده هاي داخلي شيشه و بعد يه مدت هم معلوم شد که دستر

يادم بود که بارمان بهم گفته بود کار اين گروه قبال در رابطه به مواد بود و سال ها بود که تغيتر کاربري داده بودند ولي 

 :اين فقط يه پوشش براي کارهاي جديدشون بود. گفتم

ش کنند؟ اگه  مي دونند رئيس کيه چطور نمي تونند دستگتر

 :بابا گفت

ي گاهش رو پيدا کردند عمليات رو اجرا مي کردند مي فهميدند يا 
هر وقت که ردي ازش مي گرفتند و به خيال اين که مخفن

ي داره... همه ي اين ها  يه طرف...  هيچ وقت اون جا نبوده يا بوده و فرار کرده... من که مي گم جاسوس هاي خوي 

 !هوشش يه طرف... تناقض هاي توي پرونده ي کاريش هم يه طرف ديگه
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 :با تعجب نگاهش کردم. بابا ادامه داد

ي که توي البراتور کار مي کنند جور در نمي  ي مواد مخدر يا کسايي ي که توي پرونده شون هست با کار قاچاقج  هايي
ن خيلي چتر

 .ياد

 :پرسيدم

ن دختر کسي که توي کار   قاچاق اسلحه ست؟ مثل کشتر

ي براش نمونده. 
بابا شونه باال انداخت. به صورتش نگاه کردم... خسته بود... اون قدر که احساس مي کردم ديگه تواين

 :گفت

ي وقت ها شک مي کرديم که کارشون 
ي توي اين پرونده ست... بعضن هايي

ن ... يه چتر ي
... مي دوين با اون مي شه کنار اومد ولي

عد به يه رس نخ خوب مي رسيديم... عکس العمل هاشون ثابت مي کرد که کارشون به مواد مواد مخدره يا نه... ب

 ...مرتبطه

 :وسط حرف بابا پريدم و گفتم

ها نکنيد ن  .بابا... من دليل همه ي اينا رو مي دونم... همه ش رو مي نويسم... فکرتون رو درگتر اين چتر

ي باعث مي شد پيش چشمم
 
ي که توي  نگاهي به صورتش کردم. خستک تر به نظر برسه... قلبم با ديدن رنج  از هميشه پتر

 :صورتش بود به درد مي اومد. گفتم

هاي به درد بخوري بتونم در اختيار پليس  ن  رو بنويسم... فکر مي کنم چتر
ن شما بريد خونه... من قول مي دم همه چتر

 .بذارم

ي محکم گفتم
 :با لحتن

 !من محکوم نمي شم بابا... نگران نباشيد

 :ستم رو نوازش کرد و گفتد

 . ...مي دونم

 :آهسته گفتم

 . ...فقط

ي کشيدم. سعي کردم براي چند ثانيه ترس و خجالت رو بذارم کنار... به خاطر بارمان... کسي که راه هاي 
نفس عميفر

 :فرار رو به خاطر من پشت رس خودش بسته بود... خودشو به خاطر من به خطر انداخته بود. گفتم

ن بابا... آ ... بارمان... ام... من فکر مي کنم ناخواسته يه کاري توي گذشته کرد که اميد به برگشتنش رو از بتر قاي رحيمي

 .برد... راستش... نمي خواست برگرده... ما رو فراري داد و بعد مي خواست خودش فرار کنه

 :بابا با تعجب گفت

 ما؟... کس ديگه اي به جز تو هم بود؟
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 :با عجله گفتم

ي که مي خوام بگم خيلي مهمه... لحظه ي آخر... رضا منو گول زد. بارمان براي  بعدا 
در موردش توضيح مي دم... ايتن

يه که شايد نتونم به پليس بگم... ممکنه  ن نجات دادن جون من حارصن شد دور نقشه ي فرار رو خط بکشه... اين چتر

ي بفهمن مي خواست فرار کنه قضيه رو براش سخت تر کنند... 
بابا... کمکش کن... همون طور که اون کمکم کرد...  وقتر

ان کنم... نذار بعدا عذاب بکشم که چرا  هميشه پشتم وايستاد... پشت من و برادرش... االن منم که بايد براش جت 

ن رو فداي کسي کرد که ديگه زنده نمي مونه...  توي اين موقعيت روي تخت بيمارستان بودم... اون آدم همه چتر

هاي خيلي بدي توي پرونده ش برادرش. 
ن ي نباشه... شايد چتر .. براي همه مون فداکاري کرد... براي ما... شايد آدم خوي 

ن نيست... بابا اين دفعه نوبت ماست که کمکش  ئه ش نکنه... ولي قانون همه چتر باشه ... شايد قانون هيچ وقت تت 

 .کنيم

ي بگه در باز شد و پرستار وارد اتاق شد. چند ورق کاغذ و يه بابا کنارم تختم ايستاد. تا دهنش رو باز کرد و خواس ن ت چتر

 :خودکار دستم داد و رو به بابا گفت

شون فقط يه رب  ع وقت داده بودن احت کنه. دکتر  .مريضتون بايد استر

 :بابا گفت

 ...فقط چند ثانيه

 :قبل از اين که پرستار مخالفت کنه رو به من کرد و گفت

ن رو بنويس... د  ر موردش حرف مي زنيم... قضيه يه کم پيچيده تر از اين حرفاست؟همه چتر

ي شدم و گفتم
 :يه دفعه اختيارم رو از دست دادم. عصباين

ن ديگه اي اهميت داره؟ ي کار کرده؟ اون به خاطر جون ما حارصن شد معتاد شه... چه چتر  مگه ج 

 :پرستار گفت

 !آقاي تاجيک خواهش مي کنم

 :آخر به سمتم برگشت و گفت بابا به سمت در رفت. لحظه ي

 . ...تنها متهم پرونده ي غزل سحري اِ 

ي که بارمان از چشم هاي باز 
ي از گذشته پيش چشمم رقصيد. وقتر

ي کرد. خاطراير ون از اتاق راهنمايي پرستار بابا رو به بتر

 . ...غزل حرف زده بود

ي از اعدام شدن گفته بود
 . ...وقتر

ي شده... نياز نبود کسي   برام بگه... بايد حدس مي زدم بارمان در مقابل مرگ آرمان ساکت نمي شينه... مي دونستم ج 

ي که براي رادمان پيش اومد سکوت نمي کنه  بودم در مقابل ماجرايي
ن  . ...همون طور که مطمت 

ي پيش خودت همه ي اشتباهاش رو 
ي کسي رو دوست داري سعي مي کتن

نمي دونستم بايد چه حسي داشته باشم... وقتر

... احساس مي کردم جون بارمان توي دست هاي منه... مرگ و زندگيش... و من براي دفاع کردن ازش به توجي ي
ه کتن
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ي هستم که فکرش رو  ن ي که به خودم ثابت کرده بودم ضعيف تر از اون چتر
ي بيشتر از احساس احتياج داشتم... متن ن چتر

ي که با شنيدن اين خت  هر لحظه تو خودم مي شکست
 . ...ممي کردم... متن

ن اون درخت ها... الي گل و شاخ و برگ درخت ها رها مي کرد  ...اي کاش بارمان منو بتر

 ...اي کاش فرار مي کرد

 ...اي کاش

 . ...اي کاش اين " اي کاش ها " براي دردهام... ترس هام... چاره مي شد

****** 

ن روي کاغذ برام سخت بود. دستام مي لرزيد... مجبور شدم يکي   . ... از کاغذها رو مچاله کنم و دور بريزماوايل نوشتر

وع کردم... يه بار از تصادف...  ي رضا رسر
وع کنم... يه بار از مهموين مشکل بعديم اين بود که نمي دونستم بايد از کجا رسر

ن شدم و بارمان رو با  رادمان يه بار از روزي که گواهينامه م براي بار سوم پانچ شد... يه بار از روزي که وارد زيرزمتر

 . ...اشتباه گرفتم

ي حرکت باالي کاغذ مونده بود... پلک هام رو چند بار بهم زدم... سعي  به خودم اومدم... نيم ساعت بود که دستم ي 

ن رو تسختر کرد...  وع شده بود... و بعد کم کم بارمان همه چتر ي از اون روز رسر ون بيام... همه ج  کردم از فکر بارمان بتر

ي عقلم رومنو... روحمو... ق
 . ...لبمو... و حتر

... به رادمان رسيدم... يادم اومد ماجراي زندگيش رو برام تعريف کرده  ن ... از بابا... رضا... معتر ن نوشتم... از همه چتر

بود... حاال نوبت من بود که داستان زندگيش رو تعريف کنم... شايد خودش شانسي پيدا نمي کرد... بايد مي نوشتم... 

 . ...بارمان از اون... از 

ها در مورد خودم کشف کردم... اي  ن احت کردم... خيلي جاها دنبال دليل گشتم... خيلي چتر نوشتم... فکر کردم... استر

 . ...کاش بيشتر فرصت داشتم تا مي تونستم بيشتر بنويسم

 ...روز بعد راشدي رساغم اومد. ماموري که دم در مراقب بود کاغذها رو بهش داده بود

ي کردم و مي دونست
وع به پرسيدن بکنه پيش دستر سه. قبل از اين که رسر ي در مورد نوشته هام بت 

م اومده تا سواالير

 :گفتم

ي مي دونست بهتون گفت؟  بابام هم هرج 

 :راشدي رسش رو بلند کرد و گفت

سي پيدا مي کنيم
ي دستر  .بله... داريم به اطالعات خوي 

 :با کنجکاوي پرسيدم

ي کرديد؟  از رضا هم بازجويي

 :راشدي رسي تکون داد و با اخم گفت
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 خيلي خاصي بدونه... از 
ن هاي به درد بخوري بهمون نگفت... فکر نمي کنم چتر ن ... چتر قبول کرد که همکار يکنه ولي

ي با اين باند آشنا شد... مي گفت اسم رئيس عباسيان ِا... که احتماال اسم مستعار بوده... به آدرس حدودي 
 
هفده سالک

ي ازشون پيدا نکرديم. جمع کرده بودند و رفته بودندازش بهمون دا ن ي رسيديم چتر
 .د. وقتر

 :با تعجب گفتم

؟ اثر انگشت؟ ي
ي پيدا نکرديد؟ هيچ رسنجن  هيج 

ي تکون داد و گفت
 :راشدي رسش رو به نشونه ي منفن

ن تبحر خاصي پيدا کرده ي نذاشتر
ر
 .نه... ملکيان توي اين چند سال توي ناپديد شدن و هيچ ردي باف

ن انداختم... عجب شانس گندي... يه لحظه عذاب وجدان گرفتم... شايد بايد زودتر باهاشون همکاري مي رس  مو پايتر

؟ چند سال بود که مي  ي کردم... اي کاش بارمان زودتر به حرف مي اومد... اگه جدي جدي رئيس فرار مي کرد ج 

ن ش نش... کم کم داشتم يه حس تحستر ومي نسبت به اين همه هوش و استعداد پيدا شناختنش... نتونسته بودند بگتر

ن گذشته ي ملکيان و بارمان...  مي کردم... و يه فکري مثل خوره به مغزم افتاده بود... يه رابطه ي گنگ و آزاردهنده بتر

ي آسب ديدن عزيزانشون رو چشيده 
هر دو تاشون يه خواهر برادر داشتند که براشون عزيز بود... هر دو تاشون تلجن

 . ..... و هر دو تاشون به طرز آزاردهنده اي باهوش بودندبودند. 

 :رسمو بلند کردم و گفتم

ي شد که موقع فرار ما رو پيدا کردند؟  نمي دونيد ج 

 :راشدي رسش رو به نشونه ي مثبت تکون داد و گفت

ن ت ي رضا مي گفت براي يکي از اعضاي باند گزارش رد کرده بوديد که مي خوايد ببينيدش و براي همتر
ونسته بوديد از مخفن

 .گاه خارج شيد

 :رس تکون دادم و گفتم

ي   !درسته... محت 

 :راشدي گفت

ي افتاده. رد ون رو گرفتند... ظاهرا نزديکي 
ر
ي گزارش داد که حتما يه اتفاف ي چند ساعت گذشت و پيداتون نشد محت 

وقتر

ي به اسم روي
وهاشون رو مستقر کردند... زين  ا همراهتون بود؟يه آبادي پارکش کرده بوديد. نتر

 :رسم با رسعت به سمت باال حرکت کرد... قلبم به تپش در اومد. گفتم

 ...بله

 :راشدي گفت

ي فهميدند توي يکي از خونه 
ش کردند و ازش حرف کشيدند. وقتر ظاهرا موقعي که داشت از آبادي خارج مي شد دستگتر

يب بدن از رضا استفاده کردند. رضا با دانيال رو به رو هاي اونجا هستيد، براي اين که بهتر بتونند تو و بارمان رو فر 

ي رو لو داد که جون خودش رو نجات بده. بعد موقعيت فرار  هايي
ن شده بود. با هم درگتر شده بودند... دانيال يه چتر
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براش پيش اومد. رضا رو زخمي کرد و در رفت. رضا هم گزارش داد که اون چند نفري از اعضاي باند که توي آبادي 

 . ...بودند پراکنده بشن تا بتونند دانيال و بارمان رو پيدا کنند. خودش هم اومد رساغ تو

ي که براي اطالعات به 
ي شد که بارمان منو پيدا کرد. با اين حال از تنها فرصتر رسي تکون دادم... هنوز نمي دونستم ج 

 :دست اوردن داشتم استفاده کردم و گفتم

ي منتظرمون بود  من نيمه بيهوش بودم ولي احساس
 .کردم پليس توي عوارصن

ن بار لبخندي روي لب راشدي نشست و گفت  :براي اولتر

توي جاده يه پليس محلي گزارش عبور و مرور مشکوک يه ون مشکي با شيشه هاي دودي رو داده بود... قبال هم 

ن جا توي تهران..  ي همتر
ي در مورد يه ون مشکوک سياه داشتيم.... حتر  گزارش هايي

ن . خصوصا روزي که اون اتفاق همچتر

ن  براي رادمان افتاد. يکي از همسايه ها گزارش داده بود که نيم ساعت قبل از حادثه يه ون مشکي رو ديده بود. براي همتر

ي ون رو متوقف کرديم
و فرستاديم و توي عوارصن  .رسي    ع به چند نقطه نتر

وع به پرسيدن سوال هاي بيشتر بکنم راشدي گف  :تقبل از اين که رسر

ي در مورد مدل و اسمشون هم داريد؟
 خانوم تاجيک... به مسئله ي فروش اسلحه اشاره کرده بوديد... اطالعاير

 :شونه باال انداختم و گفتم

 . ...داشت و يه رسي عدد M يادم نمي ياد... فکر مي کنم توي اسمشون حرف

 :راشدي با تعجب نگاهم کرد. گفتم

 . ...رحيمي مي تونند کمکتون کنند... اسم و مدلشون رو مي دونستندخب... راستش يادم نمونده... آقاي 

 :راشدي گفت

اگه اسم و مدل رو داشته باشيم شايد بتونيم حدس بزنيم که از چه کسي مي خوان بخرنش و از چه راهي مي خوان 

يم... يه سوال ديگه داشتم  . ...واردشون کنند و بعد شايد بتونيم ردشون رو بگتر

 :گفتم  با کنجکاوي

 .بفرماييد

 :راشدي کاغذها رو مرتب کرد و گفت

ي راه بندازه و 
ه اي ممکنه يه انفجار وسط يه خيابون مسکوين ن هيچ نظري در مورد اين که يه باند محافظه کار با چه انگتر

 چند نفر رو زخمي کنه داريد؟

ي کردم... گفتم
 :مکت 

 .ولي به نتيجه اي نرسيدمراستش... بهش فکر کردم... که چرا اين کار رو کردند... 

 :راشدي به چشم هايم نگاه کرد... يه چشمش رو باريک تر کرد و گفت

ي به آقاي رحيمي ختم مي شه  . ...فکر کنم همه ج 
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ي مظلومانه شونه باال انداختم. کمي اين دست و اون دست کردم... به شدت از تابلو شدن مي ترسيدم... و 
با حالتر

ن بودم تا اون لحظه هم  :تا حدودي ضايع بازي در اورده بودم. گفتم مطمت 

ي شد؟ طشون ج   رسر

ن  راشدي نگاه موشکافانه اي بهم کرد... دست و پام رو گم کردم... احساس مي کردم زير اين نگاه دقيق امکان لو رفتر

ها وجود داره. گفت ن  :خيلي چتر

طشون قابل اجرا نيست  . ...رسر

 :و گفتقلبم توي سينه فرو ريخت. راشدي رس تکون داد 

ئه ي کامل... نمي شه... شايد فقط بشه بهشون تخفيف بديم  .تت 

 به ذهنم مي 
ن قلبم از شدت هيجان و ترس محکم توي سينه مي زد... دهنم به رسعت خشک شد... فقط يه چتر

 . ...رسيد... بارمان بايد مي رفت... بايد فرار مي کرد... و من بايد کمکش مي کردم

****** 

 

هام خشک شده بود... خيلي آهسته کنار مامور زن قدم برمي داشتم. داشتم از دادگاه برمي گشتم...  اشکام روي گونه

ئه شدنم باعث آروم شدنم شده بود... اين که به صورت اصالح نکرده و الغر شوهر مقتول نگاه  نمي شد گفت که تت 

ي رو بهتر ن ن مي کرد... هيچ جوري دلم رو آروم نمي کنم و دنبال جمله اي بگردم که تاسفم رو نشون بده هيچ چتر

 . ...کرد

ي گناه مي دونند... ولي دلت نه... ته دلت  ن توي قانون خالصه نمي شه... گاهي مجري هاي قانون تو رو ي  همه چتر

ي وقت ها عجيب دل آدم حرف 
ت گواهي مي ده... و بعضن ... دلت به تقصتر ي

ي که مقرص بودي و مي موين
هميشه مي دوين

ي گناه و پاک بعد راست رو مي ز  !... آدم ي 
ن ي همتر

ي گناه بودن يعتن نه... بابا دستش رو شونه م گذاشته بود و گفته بود ي 

 . ...يه فاجعه نمي تونه نفس راحت بکشه و فقط به اين که به ختر گذشت فکر کنه

ي فکر مي کنند... من گناهکار بودم... لحظه ي آخر به سمت شوهر خانو  م سعادت رفته مهم نبود آدم هاي ديگه ج 

ي ته دلش منو بخشيده؟
 بودم و گفته بودم که جدا از سلسله مراتب قانوين

نگاهش رو فراموش نمي کنم... پشت چشماش کلي درد بود... با يه نگاه به صورتش حدس زدم که توي يه مدت کم 

ي تعارف گفت  :ه بودوزن زيادي کم کرده باشه... پاي چشماش سياه بود... گونه هاش فرو رفته... ي 

 . ...دروغ چرا... ته دلم... نمي تونم

... گذشت...  ي
ي نمي شد... از روي انسان دوستر

ي ته دلش با من صاف نشده بود دل خودم هم راصن
و مي دونستم تا وقتر

مزده مي کنه
ي ها بدجوري آدم رو رسر

ي وقت ها خوب بودن بعضن
 . ...خوب بودن... رضايت داده بود... بعضن

ن شوهر خانوم  سعادت نبود... من جون کسي رو گرفته بودم که توي اين دنيا حضور نداشت و نمي تونستم همه چتر

 . ...بفهمم اونم از من گذشته يا نه
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ها رو توي يه ورق کاغذ مهر و  ن ي که مهمه اينه که تصديق داشتم يا نه... اين جور چتر ن پيش خودم فکر کردم آخرين چتر

ه ن ي چتر
ئه شدن و امضا شده نمي شه خالصه کرد... بعضن ن توي تت 

ا فراتر از قانون و عقل و منطق اند... آدم کشتر

 . ...محکوم شدن خالصه نمي شد

 

ي شديدي برقرار کرده 
از بيمارستان مرخص شده بودم... اجازه داشتم به خونه برگردم. دور و بر خونه مون تدابتر امنيتر

ي که براي من بودند... من يه شاهد مهم بودم... بابا هم که خيلي وقت بود ت
ر
وي خطر بود... کسي نمي خواست اتفاف

ن و مامان بيفته  . ...افتاد اين بار براي معتر

در خونه که باز شد گريه کنان خودمو توي بغل مامان انداختم. خاله و عمه از پشت رس مامان به سمتم اومدند... 

ي مي گ
ن ن با چشم هاي اشک آلود به ديوار تکيه داده بود و زيرلب چتر  . ...فت... شايد دعا... شايد ذکرمعتر

ي دلشد شدم...  ن انداخته بودم... زيرچشمي دنبال ترانه مي گشتم... نبود... بهش نگفته بودند... يه جورايي رسمو پايتر

 .ولي آغوش مامان گرمم کرد

... هم رسزنش... من  ي
 
ي بود... هم دلتنک

از اين رسزنش از چشم هاشون مي ترسيدم... اشک آلود بود... توش هم نگراين

 . ...مي ترسيدم

ي بودم که نمي شناختم... اين آدم ها رو با تمام وجود لمس   آدم هايي
ن ي مي کردم... نه به خاطر اين که بتر احساس غريت 

ن رو نمي  کرده بودم و باهاشون آشنا بودم... به خاطر اين که مي دونستم اونا منو نمي شناسن... اونا همه چتر

 . ...بودم دونستند... من عوض شده

خونه رس مي زد. حس مي کردم از دستم ناراحته ولي مي خواد به روي خودش نياره...  ن ي دليل به آشت  مامان مرتب ي 

 . ...دلتنگ بود... حسش مي کردم

ي که نه  هايي
ن هاي دسته اول رو بهم مي داد... چتر  کنه... خاله خت 

ي مي کرد و سعي مي کرد جو رو بهتر
 
عمه مرتب خوشمزگ

ن بود که سکوت کرده بودبرام مه  معتر
 . ...م بود و نه دلم مي خواست بشنوم... از همه بهتر

ن موهاش تارهاي سفيد مي ديدم... اونم مثل بابا  مامان کنارم نشست و دستم رو گرفت... با دقت نگاهش کردم... بتر

ها رو خودم گردن بگتر  تر از قبل به نظر مي رسيد... تحمل نداشتم همه ي اين تقصتر م... چه خوب بود که رضا پتر

خائن بود... مي تونستم خيلي راحت نصفش رو بندازم گردن اون... بقيه ش هم گردن سايه... يا شايد دانيال... شايد 

 . ...هم ملکيان

ش ، توضيح بده. گفتم  :نذاشتم عمه بيشتر از اين در مورد ازدواج ژيال ، دختر

 . ...بابا... بهش يه رسي اطالعات داد... رئيس هم فهميد چند وقت پيش زن رئيس اين باند رفته بود پيش

 :مامان گفت

 . ...ترالن الزم نيست

 :محکم گفتم

 !نه! الزمه
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ي که يه کم مي لرزيد گفتم ي کشيدم و با صدايي
 :نفس عميفر

ن ازم استفاده  حال مي خواستر
ن ن که بابا رو ساکت نگه دارن... در عتر ن   نقشه شون اين بود که منو گروگان بگتر کنند تا بتر

 من نبايد مي فهميدم که گروگانم... بايد يه اهرم فشار پيدا مي کردند... يه 
ن بابا و همکاراش رو بهم بزنند... براي همتر

ن از رانندگيم سوء استفاده  ي که به وسيله ي اون منو مجبور کنند کاري که مي خوان رو انجام بدم... براي همتر
ن چتر

ي پيدا مي کردند که به  کردند... اگه رس خانوم سعادت
ن اون بال نمي اومد رس يه نفر ديگه مي اومد... باالخره يه چتر

 . ...وسيله ي اون منو گتر بندازن... اشتباه منم اين بود که پاي کاري که کردم واي نايستادم... فرار کردم... ترسيدم

ي گرفته گفت  باالخره به حرف اومد. با صدايي
ن  :معتر

ي نه... تقصتر من بود.. 
ي کتن

 
 .. نبايد مي ذاشتم با اون حال رانندگ

 :لبخندي زدم و گفتم

ن تقصتر اوناست... تقصتر  ... همه چتر ن
ام قائل نيستر تقصتر هيچکس نيست... اين آدم ها براي هيچکس حرمت و احتر

ن حرص و زياده خواهي اوناست... ما هم ديديم داريم به آتيششون مي سوزيم ناخواسته به آدم هاي دور و برمو 

ن بود... فقط يه مرد بود که حارصن بود خودش بسوزه ولي دور و بري  ... قصه همتر ن آسيب زديم... از ترس... همتر

هاش رو حفظ کنه... حاال نه به سبک يه آدم خوب... نه به سبک يه قهرمان... به روش خودش... به روش يه آدم 

ي که مي کشم رو مديونشم... آزادي سقوط کرده و بد... ولي با همه ي بدي هاش منو نجات داد... ت ک تک نفس هايي

 . ...خودش رو در قبال من از دست داد

 :يه لحظه سکوت بينمون برقرار شد... مامان گفت

؟ ي
 بابات در موردش بهمون گفت... ماجراش رو مي دوين

ن گفت ن کرد... معتر  :نگاهي به معتر

ت خونه ي دوست دختر برادر مرحومش... اسمش اگه بابا مي گفت بعد از اين که عضو باند شد يه شب برگشت... رف

 .اشتباه نکنم غزاله بود

 :آهسته گفتم

 !غزل

ن ادامه داد  :معتر

ي داشت... ببخشيد... غزل... با هم دعواشون شد... قلب غزاله گرفت... همون غزل... اون آقا  ظاهرا غزاله بيماري قلت 

... دير شده بود.  ه هم شاهد مرگش بودهم سعي کرد قرصش رو بهش برسونه ولي  . ..... خواهر کوچيکتر دختر

ن آهي کشيد و گفت  :معتر

 ترالن... ما مي دونيم... بابا بهمون گفت... مي دونيم که جونت رو نجات داده... شايد کارش در حدي نباشه که 
ن ببتر

... خودتو آماده کن که خت  بدي در موردش بشنوي... به هر حال کارش توجيه پذير   محکوم به اشد مجازات بشه ولي

 . ...نبوده
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ي بوده... مي دونستم خون جلوي چشماش رو 
 انداختم... از بارمان بعيد نبود... مي دونستم چه قدر عصباين

ن رسمو پايتر

گرفته بود... بعد از مرگ آرمان شايد هميشه دنبال يه فرصت بوده که رساغ غزل بره... مي تونستم تصور کنم که 

ي اين آدم  چطور از شدت عصبانيت از  ي غزل نشد... هرچه قدر که براي رهايي ي خود شد و متوجه حمله ي قلت  خود ي 

ن به بن بست مي رسيد... کم کم داشتم فکر مي کردم اگه  بيشتر تالش مي کردم شديد تر شکست مي خوردم... همه چتر

ي طرف به قضيه نگاه کنم نبايد اين قدر برايش تخفيف قائل بشم ... ولي مي دونستم اگه براي بخوام از ديد يه آدم ي 

 . ...نجات دادنش تالش نکنم هيچ وقت نمي تونم خودم رو ببخشم

****** 

اگه بخوام يه نگاه اجمالي به همه ي روزهاي سخت زندگيم داشته باشم مي تونم اون روز رو به عنوان بدترين و سخت 

 :فتترينشون انتخاب کنم... اون روزي که بابا دم در اتاق وايستاد و گ

؟ ي
ي کتن

 مي خوان دستگاه ها رو خاموش کنند... مي خواي از رادمان خداحافطن

ي حرکت ايستاده  به خودم اومدم و ديدم توي راهروي بيمارستان ايستادم... به مردي نگاه مي کردم که انتهاي راهرو ي 

ي حرکت بود... از در شيشه اي به داخل يه  . ...اتاق زل زده بود بود. دستاش رو دستبند زده بودند... کامال ي 

ي 
اون روز شديدا احساس رسما مي کردم. از درون يخ زده بودم... همه ي بدنم مي لرزيد... براي سخت ترين خداحافطن

 . ...عمرم اومده بودم

 :راشدي کنار بابا ايستاد. نيم نگاهي به بارمان کرد و گفت

ي متر 
ي به اندازه ي يه سانتر

 هم از جاش تکون نخورده؟ باورت مي شه ده دقيقه ست که حتر

ي يه بار هم پلک نزده باورم مي شد... نزديک بارمان ايستادم... نگاهي به صورتش کردم... سياهي هاي 
اگه مي گفت حتر

دور چشمش کمرنگ شده بود... صورتش روشن تر از هميشه به نظر مي رسيد... موهاي تراشيده ش هم بلندتر شده 

 . ...ي ديگه ش شباهت داشت... بارمان ترک کرده بود بود... بيشتر از هميشه به نيمه

 . ...ولي 

 شه
ر
 . ...فکر نمي کردم ترک کنه و فاصله هاي بينمون بيشت

ي سخت تر شه  . ...فکر نمي کردم بعد ترک کردنش همه ج 

ي بود... و..  ي اعتيادش تنها مرز بينمون بود... و حاال زندان... و حاال جرمي که نمي دونستم ج 
. انگار ذهن من يه زماين

ي 
ي و فراموسر

ي اينو داشت که بينمون سد و مرز بذاره... اين تنها جرقه از عقلي بود که رو به خاموسر هميشه توانايي

 . ...داشت

آهسته صداش کردم... تکون نخورد... ماتش برده بود... از خودم بابت جمله اي که مي خواستم بگم متنفر شدم ولي 

 :... گفتم

ين تصميمهاين طوري برايش  ه... باور کن اين بهتر  . ...بهتر

ن انداختم. به سمت اتاق چرخيدم... مي ترسيدم رسمو بلند کنم...  ي نگفت... انگار اصال نشنيد... رسمو پايتر ن چتر

ي و جذابيتش داشتم توي ذهنم خط بخوره... دوست داشتم رادمان رو همون طور  دوست نداشتم تصويري که از زيبايي

 .به خاطر بيارم... ترسيدم... نتونستم رسمو بلند کنم... دوباره به سمت بارمان چرخيدمجذاب و نفس گتر 
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ي جاي گرماي شيطنت هاش رو گرفته بود... نگاهش هنوز ثابت بود  . ...رسماي عجيت 

رو تو دستگاه ها هنوز قطع نشده بود ولي يه مرد مرده بود... مردي که در برابرم بود... انگار حيفش مي اومد برادرش 

 . ...سکوت و آرامش مرگ تنها بذاره

بغض کرده بودم... چشمام نم دار شده بود... نه براي پايان يک مرد... نه براي پايان يک دوست... براي پايان تنها 

 . ...رابطه اي که به معناي واقعي کلمه برادرانه بود

 . ...به ديوار تکيه دادم... بوي مرگ توي راهروي بيمارستان پيچيده بود

... يکيشون قد  ي ي از سمت چپم شنيدم. دو مرد با گام هاي بلند به سمتمون مي اومدند... دو مرد با چشم هاي آي  صدايي

 . ...متوسط و ريش پروفسوري داشت... يکي ديگه وريژن نه چندان جذاب رادمان و بارمان بود... خانواده ش

بش بود... نمي دونم چرا قلبم آروم گرفت... اين مرد هنوز با تعجب به سمت بارمان برگشتم... يه لبخند کج روي ل

 . ...زنده بود

ن پدر و پش حس کنم ولي امواج  پس سامان اين بود... اونم باباي بارمان بود... توي زندگيم نتونسته بودم نفرت رو بتر

ي از طرف بارمان ساطع مي شد که منو مي ترسوند... نگاهش به اون دو نفر به ق ه بود که عجيب غريت  دري ترسناک و تتر

 . ...منو رسجام خشک کرد

رنگ سامان مثل گچ سفيد شده بود... دست هاي باباش مي لرزيد... انگار باورش نمي شد... انتظار داشتم هرلحظه 

ي منطق بودنش... ولي پيش چشم  جلوي چشمم سکته کنه... من ازش خيلي شنيده بودم... از عصبانيت هاش... از ي 

 . ...ظه اون يه پدر بود که بايد مرگ پشش رو به چشم مي ديديد... دلم برايش مي سوختمن اون لح

 :سامان آهسته گفت

 . ...بارمان... واي... من ... باورم نمي شه... االن

ي بگه... احساسات متناقض هر جفتشون رو حس مي کردم... شکي که از ديدن بارمان  ساکت شد... نمي دونست ج 

ها رو از چشماشون مي شد خوند بهشون دست داده
ن  ...بود... و حادثه اي که براي رادمان پيش اومده بود... خيلي چتر

. 

ي  ن سامان جلو اومد... با ترديد و ناباوري دستش رو باال اورد و روي بازوي بارمان گذاشت... چشماش برق مي زد... چتر

س مي کردم که چه قدر دوست داره نگذشت که برق چشماش خاموش شد و اشکاش چشماش رو خيس کرد... ح

 . ...بارمان رو بغل کنه ولي بارمان با يه نفرت عميق و ريشه دار بهش زل زده بود

... انگار داشت ديوونه مي شد...  ن  بيد مي لرزيد... يه لحظه نگاهش پر از خشم مي شد... يه لحظه غمگتر
ن باباش عتر

 . ...... رسش رو تکون داد و زد زير گريهپشتش رو به بارمان کرد... دستش رو روي قلبش گذاشت

ي گرفته گفت ون کشيد و با صدايي  :بارمان پوزخندي زد. بازوش رو از دست سامان بتر

 اومديد مردنش رو ببينيد؟

قلبم توي سينه فرو ريخت... يه قطره اشک روي گونه م چکيد... چه قدر صداش رسد بود... بارمان رسشو به سمت 

 :گفت  ديگه چرخوند... زيرلب
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تم از مرام اين مردم پست/اين طايفه زنده کش مرده پرست  در حتر

ندش رس دست ) اقبال الهوري (  تا هست به ذلت بکشندش به جفا / تا مرد بحشت بت 

انگار راهرو بيمارستان هر لحظه رسدتر از لحظه ي قبل مي شد... آهي کشيدم... بارمان رسشو به سمت اتاق 

ي اگه چشم ديدن همديگه چرخوند... احساس کردم ج
اي من اونجا نيست... بايد اين خانواده رو تنها مي ذاشتم... حتر

ي اگه نفرت بينشون قوي تر از عشق بود... به هر حال خانواده بودند
... حتر ن  . ...رو نداشتر

 :به سمت بابا و بازپرس راشدي رفتم. آهسته گفتم

 نم؟مشکلي نداره اگه يه کم توي حياط بيمارستان قدم بز 

 :بابا به بازپرس راشدي نگاه کرد. راشدي گفت

 . ...ترجيح مي ديم از جلوي چشممون دور نشيد

 . ...اوه! بله... ممکن بود جونم تو خطر باشه

يه کم از بابا و راشدي دور شدم. روي يکي از صندلي ها نشستم و به راهرو بيمارستان زل زدم... گاهي يه پرستار رد مي 

ها مي رفت... صداي شيون و گريه زاري يه زن رو مي تونستم بشنوم... بعد چند ثانيه اون زن هم  شد و به سمت اتاق

 . ...ساکت شد

 ...چشمامو روي هم گذاشتم و رسمو به ديوار تکيه دادم... تصاويري از گذشته اي نزديک پيش چشمم بود

قدر اون روز توي ذهنم بهش فحش داده بودم...  ياد روزي افتادم که کيف رادمان رو زده بودند... پوزخندي زدم... چه

ي که توي کيفش بود  . ...بابت شکالت و ظرف غذايي

ها چطور جلوش رژه مي رفتند ولي بهشون محل نمي داد...  و شک ديدار دوباره مون تو خونه ي رضا... يادم اومد دختر

وم بود... انگار حمايت هاي بارمان عجيب بود... هرچه قدر توي ذهنم به عقب برمي گشتم مي ديدم چه قدر معص

اونو يه بچه ي معصوم نگه داشته بود... فداکاري هاي بارمان که به قيمت تباهي خودش تموم شد ولي برادرش رو اين 

 . ...طور نگه داشت

ياد اون روزي افتادم که مثل يه فرشته ي نجات رس رسيد و منو از دست دانيال نجات داد... به وضوح مي تونستم 

 . ...تصوير چشم هاي مهربونش رو به خاطر بيارم

ي رو روي شونه م حس کردم. چشمامو باز کردم... بابا بود. گفت
 :دستر

ه ديگه ما بريم؟  فکر کنم بهتر

 :قلبم توي سينه فرو ريخت... با تعجب و ترس گفتم

 تموم شد؟

ا ناباوري به انتهاي راهرو نگاه کردم. بابا چشماشو به نشونه ي جواب مثبت روي هم گذاشت. از جام بلند شدم... ب

ي که تا چند لحظه پيش رو به روش ايستاده بودم باز بود... سامان به ديوار تکيه داده بود و گريه 
ر
بارمان نبود... در اتاف

 . ...مي کرد... باباي بارمان رو هم نمي ديدم
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 . ...قلبم گرفت

ن يه آدم... مردن... تموم شدن... اين قدر آسون  ي رس و صدا بود؟رفتر  و ي 

 . ...به سمت اتاق رفتم... انگار توي خواب راه مي رفتم... خواب که نه... يه کابوس

ي نيمه باز به سامان زل زدم... با دستاش صورتش رو پوشونده 
رسم گيج مي رفت. تکيه م رو به ديوار دادم... با دهاين

 . ...بود... شونه هاش مي لرزيد

 اين همه آدم اون بايد مي رفت؟ نه دانيال... نه رويا... نه راضيه... نه يه سوالي ذهنمو مشغول کر 
ن ده بود... چرا از بتر

ي که از همه براي آزادي اليق تر بود
 . ...کاوه... نه من... چرا اين بال بايد رس رادمان مي اومد؟ اوين

 :بابا دستش شونه هام رو گرفت و آروم گفت

 . ...ترالن... بايد بريم

 مي دادم...  شونه م و 
ن ي رس و صدا اشک مي ريختم... مرتب بغضم رو پايتر فشار داد و منو دنبال خودش کشيد... ي 

چشمامو که روي هم مي ذاشتم ياد اون شب مي افتادم که با هم رقصيده بوديم... ياد اين که چه قدر آقا و مهربون 

 . ...بود

 . ...ادن يه برادر رو داشتم... يه دوست خيلي خوبنفس کشيدن برام سخت تر و سخت تر مي شد... حس از دست د

ي فايده بود... دوباره صورتم خيس  به حياط بيمارستان که رسيديم يه نفس عميق کشيدم... اشکام رو پاک کردم... ي 

 . ...شد

ن ديگه اي کنار از دست دادن رادما ن نمي ديگه اهميت نمي دادم که بابا چه فکري مي کنه... انگار اون روز هيچ چتر

 . ...تونست اهميت داشته باشه

 ... ي کنم... ولي
يه لحظه وسوسه شدم که دوان دوان به سمت اتاقش برم... کنار تختش وايستم... ازش خداحافطن

 . ...هنوزم دوست داشتم همون طوري که آخرين بار ديدمش به خاطر بيارمش

ي داشت از ويال مي رفت حارصن نشد 
ي کنه... دوست نداشت کسي يادم اومد که روز آخر... وقتر

با کسي خداحافطن

ش رو از دست داده  ي کردن بدش مي اومد... مي فهميدم... کسي که برادر کوچيکتر
شلوغش کنه... انگار از خداحافطن

ي کردن و از دست دادن متنفر بود
ي عادي رو رها کرده بود... اين آدم از خداحافطن

 
 . ...بود... برادر دو قلوش زندگ

ي مي رفتم... دوست نداشتم بدن سوخته ش رو ببينم و حس ترحم رو از اون شايد بهتر بو 
د منم بدون خداحافطن

ن باشه... غم از دست دادن آدمي که  م... دوست داشتم آخرين حسي که داشتم همتر بيمارستان تا ابد با خودم بت 

ي که در شان رادمان بود ن ي بود... اون چتر
 
 . ...شايسته ي زندگ

 

ن که از بيما ن پليس افتاد که يه کم اون طرف تر پارک شده بود. بارمان رو از همتر رستان خارج شديم چشمم به ماشتر

ن انداخته بود ن نشسته بود و رسشو پايتر  . ...روي موهاي تراشيده ش شناختم... توي ماشتر

 . ...من بايد مي ديدمش... بايد باهاش حرف مي زدم... اين آخرين فرصت بود

 . ...لو برم... ولي دلمم آروم نمي گرفتمي ترسيدم پيش بابا 
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 :دلمو به دريا زدم. قيافه اي جدي به خودم گرفتم و به چشم هاي بابا زل زدم. گفتم

ين فرصته که باهاش حرف بزنم  . ...بابا... فکر کنم االن بهتر

ن کرد... آهسته ي که بارمان توش نشسته بود اشاره کردم. بابا نگاهي به ماشتر
 :گفت  با رس به ماشيتن

ه ي تموم شده... بذار پليس به روش خودش ماجرا رو پيش بت   .ترالن... براي تو همه ج 

 :دست بابا رو گرفتم و گفتم

ي که اين همه بهمون ظلم کردند يه بار ديگه از دستمون فرار کنند... شما که هنوز ماجرا رو  من دوست ندارم آدم هايي

ر مي رسه ملکيان هميشه يه قدم از پليس جلوتر بوده... بذار اين دفعه کامل براي من نگفتيد ولي اين طوري که به نظ

 .ما جلو بيفتيم

 :بابا رس تکون داد و گفت

 . ...من بعيد مي دونم اين پش هيچ وقت به حرف بياد

 آزادي بارمان و آبروي خودم ترجيح مي دادم آزادي بارمان رو انتخاب کنم. 
ن دوست نداشتم زياد ارصار کنم ولي بتر

 :گفتم

ازم خواسته بوديد به بازپرس راشدي کمک کنم... کارم ناتموم مونده... فکر کنم انصاف نيست که ايشون به خاطر من 

ي من مي تونم کمکشون کنم ساکت 
ي که وظيفه شون نيست ولي وقتر

با خانواده ي سعادت صحبت کنه، در صورير

 .بشينم

ي به موهاي کم پشتش کشيد. خيلي قاطع گفتم
 :بابا دستر

 .طولش نمي دم

ن پليس مي شد. با ديدن من  منتظر نشدم بابا موافقت يا مخالفت بکنه. به سمت بازپرس رفتم که داشت سوار ماشتر

 :رسجايش متوقف شد. اخمي کرد و گفت

ي شده خانوم تاجيک؟ ن  چتر

 :کنارش ايستادم و گفتم

 . کنم االن بايد کارمو تموم کنمبهتون قول داده بودم که کمک کنم... کارم اون روز تموم نشد... فکر مي 

 :راشدي با حرکت رس به بارمان اشاره کرد و با تعجب گفت

 !االن؟

نگاهي به بارمان کردم. رسشو با يه دست گرفته بود... خيلي داغون به نظر مي رسيد. خودمم شک داشتم اصال بارمان 

 :حارصن بشه به حرفم گوش کنه. با اين حال گفتم

 . ...بله... االن

ي کرد و با تعجب نگاهم کرد. بعد رس تکون داد و گفتر 
 :اشدي مکت 
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ه که متقاعدش کنيد که حرف بزنه... اين آخرين فرصتيه که داره  .بهتر

ي کشيدم... هرچند قلبم محکم توي سينه مي زد
 .نفس راحتر

ن  در ماشينو باز کردم و کنار بارمان نشستم... راشدي با رس به رسبازي که کنار بارمان نشسته بود اشاره کرد که از ماشتر

ين نحو جواب اين  پياده شه. فقط تونستم با نگاه از راشدي تشکر کنم... بهم اعتماد کرده بود... دوست داشتم به بهتر

 .اعتماد رو بدم

ي بگم  ن وع کنم... قبل از اين که من چتر رو به بارمان کردم. کمي اين دست و اون دست کردم... نمي دونستم از کجا رسر

ي گرفته گفتبا  دوخته شده بود. با صدايي
ن  :رمان رسشو بلند کرد... نگاهش هنوز به کف ماشتر

 تا حاال برايت از مرگ آرمان گفتم؟

وع کرده بود که به شدت مشتاق شنيدنش بودم. آهسته گفتم ي رو رسر
 :قلبم توي سينه فرو ريخت... بحت 

 . ...نه

ي به پيشونيش کشيد و گفت
ي کرد... دستر

ي طوالين
 :مکت 

ن  ي داشتر
... به نظر من خوشبختر ي

ي مرگ برادر چه حسي داره... خوش به حالت... مي دوين
خوش به حالت که نمي دوين

... و  ي
ي اينه که يه رسي از دردها رو درک نکرده باسر

ي وقت ها خوشبختر
ي که آرزوشو داري نيست... بعضن هايي

ن اون چتر

... فکر مي کنم من جزو بدبخت ترين آدم هاي روي کر  ي
ي مي دوين

ه ي زمينم... دو تا از برادرهام رو از دست دادم... حتر

ي با پشش بياد
 . ...مامانم حارصن نشد براي خداحافطن

يه لحظه دهنمو باز کردم که بگم مامانت که نمي تونه... ولي به موقع جلوي زبونم رو گرفتم. اگه بارمان نمي فهميد 

هاي   بود... همه ي خت 
ي رس مادرش اومده بهتر  . ...بد رو نبايد من بهش مي دادمچه باليي

 :بارمان ادامه داد

خيلي حس بدي بود ... مي دونستم دست سايه به خون آرمان آلوده شده. نمي دونم چه جوري تونستم اون همه 

سال کنار خودم تحملش کنم... باهاش همکار بودم... هرشب براي چطور کشتنش نقشه مي کشيدم... احساس مي 

... قبل کردم اگه انتقام آ ي
م... مي تونم بهتر نفس بکشم... مي دوين م مي تونم آروم بگتر ي که مقرصن بگتر رمان رو از کسايي

ي مي ترسيد که دانيال نتونسته بود پيش بينيش کنه... اين که 
ن از دانيال يه نفر ديگه رئيس گروه ما بود... اون از چتر

ي ايجاد کنهاعضاي تيم باهم همکاري کنند و سعي کنند فرار کنند... بر 
 
ن ما دودستک  خيلي سعي مي کرد بتر

ن  . ...اي همتر

 :اخم کردم و گفتم

 چرا؟ مگه شما به خواست خودتون اونجا نبوديد؟

 :بارمان شونه باال انداخت و گفت

يه که در مورد راضيه و کاوه فکر مي کرديم... اونا هميشه مي دونستند که چه قدر ازشون متنفرم... هر آدم 
ن اين چتر

 . ...مي تونست اين انتظار رو ازم داشته باشه... در مورد راضيه هم که فهميديم پول براش اولويت بودعاقلي 

 :پوزخندي زد و گفت

واري رو پيدا کردند؟ ن  فهميدي که جسد ست 
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 :چشم هام از تعجب چهار تا شد... بارمان گفت

ن رادمان و ديگه فرصتش پيش نيومد که بهت بگ  . ...مهم زمان شد با ماجراي رفتر

 :با تعجب گفتم

 گي کشتش؟ اعضاي باند؟

 :بارمان رس تکون داد و گفت

 . ...مثل اين که يه جاسوس بينشون داشتيم

 :پرسيدم

 و راضيه؟

 :بارمان شونه باال انداخت و گفت

 . ...فکر کنم بچه هاي باند رسشو زيرآب کردن

ي بود که توي يه موقعيت بد گتر ياد اين افتادم که رويا رو هم گتر اورده بودند... ناراحت شدم. 
.. به نظر من رويا زين

ي که اون کرد رو  افتاده بود... توي ذهنم آدم بدي نبود... شايد اگه منم بارمان رو به اين صورت نداشتم همه ي کارهايي

 . ...مي کردم... شايد همون دروغ ها رو مي گفتم

د دقيقه به سکوت گذشت... کامال متوجه بودم که داره از بارمان آهي کشيد... نگاهش هنوز به بيمارستان بود... چن

واري... راضيه... انگار مي خواست با اين داستان هاي فرعي 
ن طفره مي ره... هي در مورد فرعيات مي گفت... در مورد ست 

ي از اصل ماجرا دور شه... مي خواست خودشو گول بزنه... شايد فکر مي کرد اين کار باعث مي شه فراموش کنه 
ساعتر

 . ...قبل برادرش رو از دست داده

 :بارمان گفت

ي داشتم مي گفتم؟  ج 

به سمتم برگشت... بعد از مدت ها چشم تو چشم شديم... يه لحظه هردومون ساکت شديم... به چشم هاي هم زل 

ن انداخت... نگاهشو ازم دزديد و گفت ي روي لبم نشست... رسشو پايتر
 
 :زديم... لبخند کمرنک

ه... رئيسمون هرکاري مي کرد که بينمون فاصله بندازه و نذاره متحد شيم... به جز کاوه و رحيم به نظرم خالصه اين ک

 . ...کسي بينمون نبود که خيلي از اين آدم ها دل خوش داشته باشه

 :با تعجب گفتم

 !و سايه... ؟

 :بارمان پوزخندي زد و گفت

ي 
ي در مورد سايه وجود داره... اين که... وقتر ن  منو بردن که زندانيم کنند و بهم مواد تزريق کنند روي ديوار يه يه چتر

ن توي اين مايه ها روي ديوار کنده شده بودند...  رسي حروف انگليسي ديدم... مشخص بود با قاشق يا چنگال يا يه چتر

ي اونجا حبس شده بودم خودمم اسمم رو آخر اين ليست اضافه کردم... رادمان هم
 . ...وقتر
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ه تمام گذاشت... دستاشو مشت کرد... چشماشو بست... نگاهي به اطراف کردم... نگاه راشدي به ما حرفشو نيم

ن راشدي نمي شد... آهسته گفتم بتر ن م ولي زير نگاه تتر  :بود... دلم مي خواست دست بارمان رو بگتر

 . ...بارمان

ي به صورتش کشيد... به سمتم برگشت و گف
ون داد... دستر  :تبارمان نفسش رو بتر

 . ...فقط بيست و شيش سالش بود

ون مي اومد... با دستاش صورتشو  اشک توي چشماش حلقه زد... رسي تکون داد... باالخره داشت از شک بتر

ي به موهاش زد... رسشو بلند کرد و گفت
 

 :پوشوند... دستاش رو باالتر برد... چنک

 . ...س بود... با بدشانسي رفتهميشه فکر مي کرد که خيلي بدشانسه... واقعا هم بود... بدشان

 :گفتم

ي بهمون 
ي سختر

... فقط وقتر نه بارمان... بدشانس نبود... هر آدمي توي زندگيش گاهي شانس مي ياره و گاهي بدشانسي

فشار مي ياره فکر مي کنيم که شانس نداريم و يه دفعه ناشکر مي شيم و همه ي خوش شانسي هامون رو نديده مي 

يم... رادمان توي ها شانس داشت... بهت برنخوره ولي توي خانواده تون از همه خوشگل تر بود...  گتر ن خيلي چتر

... من فکر  ي
ي داشت... مي دوين

ن هوسر طوري که شايد نشه کسي رو باهاش مقايسه کرد... خوش شانس بود که همچتر

 . ...مي کنم رادمان از آتوسا خوشش مي اومد

 :بارمان رس تکون داد و گفت

 . ...سال باالخره يه دختر توجهش رو جلب کرده بودبعد اين همه 

 :رسمو به نشونه ي تاييد تکون دادم و گفتم

و به نظر من آتوسا هم ازش خوشش مي اومد... باور کن اينم شانس مي خواد... شانس داشت که استر يه عشق يه 

ي بود...  ن شانسه؟ مهم اينه که رادمان پش خوي  ايطي طرفه نشد... اصال مگه همه چتر خيلي خوب... توي محيط و رسر

ن قابل تحسينه... هر پشي جاي رادمان بود و اون قدر  بود که هرکسي جاش بود وا مي داد... ولي خوب موند... همتر

خوش قيافه بود خودش و آدم هاي اطرافش رو به گند مي کشيد... مهم اينه که واقعا پاک و معصوم بود... البته مي 

... به نظر من را ي
دمان خيلي خوش شانس بود... خيلي خوش شانس تر از من... به خاطر اين که برادري مثل تو دوين

 . ...داشت

 :بارمان رسشو بلند کرد و با تعجب نگاهم کرد. لبخندي زدم و گفتم

اين  من هيچ کس رو نديدم که مثل تو براي برادرهاش برادري کنه... اين که يه نفر بتونه برادري مثل تو داشته باشه که

 . ...طور عاشقانه دوستش داشته باشه و حارصن باشه زندگيش رو به خاطرش بده آخر خوش شانسيه

ن سخت تر از  قطره اشکي رو ديدم که از گوشه ي چشم بارمان روي دستش چکيد... بغضم رو فرو دادم... هيچ چتر

 مي ديدن اشک هاي کسي نيست که بهش تکيه داري... بارمان جلوي من ضعف نشون مي د
ن اد و من احساس شکستر

 . ...کردم

 . ...بارمان اشک مي ريخت... من احساس خورد شدن مي کردم
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ي مي کردم
 
 . ...بارمان سعي مي کرد بغضش رو فرو بده... من احساس خفک

ي نگاه راشدي رو حس کردم... 
ناخودآگاه دستمو دراز کردم تا بازوش رو نوازش کنم... دستم توي هوا موند... سنگيتن

 :تمو روي صندلي و پشت بارمان گذاشتم... گفتمدس

مي دونم چه حسي داره... اين که زندگيت رو براي يه نفر بذاري ... بعد از دستش بدي... اين بدترين حسيه که آدم مي 

 . ...تونه داشته باشه

ي کرد و گفت
ي کشيد... خنده ي تلجن

 :بارمان به صندلي تکيه داد... نفس عميفر

ها فکر نمي کنه... حس من اين نيست که زندگيمو به خاطر کسي دادم که ديگه آدمي که از زندگي ن ش بگذره به اين چتر

ي که مي تونست داشته باشه و نتونست به دست بياره متاسفم...  بينمون نيست... من فقط عميقا بابت فرصت هايي

 . ...اين که هيچ وقت فرصت پيدا نکرد

ي ص
 :ندلي رو به روش زل زد و گفتحرفش رو نيمه تموم گذاشت... به پشتر

... اون واقعا پاک بود... خدا آدم هاي پاک و معصومو دوست داره، مگه نه؟... رادمان مي خواست برگرده  ي
 
راست مي گ

ي 
 
ي زندگ  آدم هايي

ن ي که قدرش رو نمي دونند... برگرده پيش بابا عذاب بکشه؟... بتر ي بشه؟ آدم هايي پيش اين آدم ها که ج 

ن اين اتفاق افتاد... يا شايد... من دوست دارم  کنه که هميشه به چشم يه مجرم نگاهش مي کنند؟ ... شايد براي همتر

 . ...اين طور فکر کنم

ي بگم خود بارمان سکوت رو شکست و گفت ن  :سکوت بينمون برقرار شد... قبل از اين که من چتر

ار رو مي دونست... اسم اون فايلي که براي داشتم برايت مي گفتم... رادمان هم ماجراي اون اسم هاي روي ديو  ...

ن اون حروف يه حرف ي که  s کامپيوتر رويا فرستاد همون حروف بودند که پشت هم نوشته بود... بتر
بود... مي دوين

ن معتاد بود  . ...سايه هم به هروئتر

 :قلبم توي سينه فرو ريخت... با ناباوري گفتم

ي اونو هم
 . ...سايه؟... يعتن

 :ن داد و گفتبارمان رس تکو 

مثل من تنبيه ش کرده بودند... پيش خودم فکر کردم شايد اونو هم به اين کار مجبور کرده باشن... توي ذهنم بود که 

ي به چيه... سعي کردم يه کم به سايه نزديک شم... فقط براي اين که يه کم از ماجراي باند رس در  بفهمم دقيقا ماجرا ج 

و هم از زبون خودش بشنوم... رئيس احمقمون نتونست اينو حدس بزنه... انگار نمي بيارم و بتونم ماجراي آرمان ر 

ي که توي دنيا بگذره از خون برادرش نمي تونه بگذره... نمي فهميد که اگه دنيا زير و رو بشه  ن دونست يه آدم از هرچتر

ن سعي کرد ب ن من و سايه رو بهم بزنه... هر من نمي تونم با سايه صميمي بشم و اونو طرف خودم بدونم... براي همتر تر

 . ...وقت براي ماموريت هام پيشم مي اومد تحريکم مي کرد که در مقابل مرگ برادرم سکوت نکنم

 :با تعجب گفتم

ي که در مورد آرمان بود رو خودش به سايه نداده بود؟
ي ماموريتر

 يعتن

 :شونه باال انداخت و گفت
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و جمع کنه... آخه سايه هميشه يه ماموريت انجام مي داد ولي کنارش به مي گفت فقط به سايه گفته بود خرابکاريش ر 

ي بود 
شدت هم گند مي زد... من هيچ وقت حرفش رو باور نکردم... کاري که با من کردند خيلي حساب شده تر از ايتن

ي که که سايه بتونه طراحيش کنه... آدمي که اين نقشه رو کشيده بود دقيقا منو مي شناخت... مي تونست 
پيش بيتن

ي اگه بهم بگن رئيس اين نقشه رو کشيده بود باورم مي شه... منظورم رئيس کل بانده... 
ي مي افته... حتر چه اتفاق هايي

 .انگار من و اون خيلي خوب مي تونيم همديگه رو بفهميم

 

 

 :پوزخندي زد. ادامه داد

ي در مورد ماجراي آرمان بفهمم...  ن فقط يه بار سايه بهم گفت که اون قدرها که فکر مي نتونستم با نزديکي به سايه چتر

... رسم داد زد و گفت و از  ي
ي گفت... يعتن کنم مقرص نيست و آرمان قبال هم مواد مرصف مي کرد... يه جمله ي عجيت 

کننده بهم  ه دوست شد مرصف مي کرد! مي گفت آمارش رو در اورده بود... يه مشت حرف تحقتر ي با اون دختر
وقتر

ي اگه خودش اين بال رو رس آرمان نمي اورد به هر حال اين اتفاق دير يا زود براي آرمان مي افتاد... از   زد... اين
که حتر

ها مي دونه... مي دونستم که کشيک مي داد و آرمان 
ن صحبت هاش فهميدم که در مورد رابطه ي آرمان و غزل خيلي چتر

ي که مي زد نشون مي داد که اطالعاتش به اين موضوع محدود نيست... به ذهنم رسيد  رو زيرنظر داشت ولي حرف هايي

... مي خواستم بفهمم که  ي داشت... هيچ وقت پيش خودم فکر نکردم اون مقرصه ولي
شايد غزل توي اين قضيه نقسر

ي پرسيده يا نه... فکر مي کردم اگه اصل ماجرا رو بفهمم آروم تر مي 
ن سايه باهاش دوست بوده يا نه... سايه ازش چتر

ن به اون رئيس نامردمون گفتم که مي خوام برم ديدن غزل و يه  شم  مي تونم کنار بيام... براي همتر
و با نبود آرمان بهتر

ط اين که  ن خارج شم. اولش موافقت نمي کرد. مي ترسيد فرار کنم. آخرش قبول کرد... به رسر شب بذاره از اون زيرزمتر

ون خونه مراقبم باشن  .چند نفر بتر

 :ه به بيمارستان نگاه کرد... ماتش برد... کمکش کردم که فکرش رو از ماجراي رادمان منحرف کنه. پرسيدمبارمان دوبار 

ي به رئيست مي رسيد؟  ج 

 :رسشو به طرفم چرخوند. چند لحظه گنگ نگاهم کرد... انگار حواسش پرت شده بود. بعد به خودش اومد و گفت

ي ته و توي 
قضيه رو دربيارم حرف گوش کن تر مي شم و اين قدر دردرس درست نمي دونم... شايد فکر مي کردم وقتر

نمي کنم... شايد فکر مي کرد اگه اين لطف رو بهم بکنه بتونه به جاي تنفري که ازشون داشتم يه کم حس وفاداري توم 

 . ...به وجود بياره... نمي دونم

ي کرد... چشماش رو ماليد... ادامه داد
 :مکت 

کشيک وايستاديم تا مامان و باباي غزل از خونه خارج شن. بعد کاوه در خونه رو باز کرد... مي   کاوه هم با من اومد... 

ن و ايناست... بعد من وارد خونه شدم. رفتار غزل و حرفاش بهم نشون داد که  ي که استاد دزدي و از ديوار باال رفتر
دوين

نزديک شده بود و باهاش دوست شده خودش هم خودشو کم مقرص نمي دونه... حدسم درست بود... سايه بهش 

ي گفته بود... اصال اون بود که به سايه گفت آرمان مواد مرصف مي  هايي
ن بود. غزل هم يه دختر ساده بود... بهش يه چتر

ي آخر دعوت کرد و غزلم آرمان رو با خودش اورد... سايه به غزل گفته بود 
کرد... از قرار معلوم سايه غزل رو به مهموين

ي کرد و به حرف سايه اگه دوست پ
شت از من جنس بخره کمتر باهاش حساب مي کنم... غزلم به آرمان خوش خدمتر

ي بهم گفت که نمي خواستم بشنوم... اين که  هايي
ن گوش داد... منم قاطي کردم و رسش داد بيداد کردم. غزل هم چتر
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ومد... اين که همه ي اميدش به من بود آرمان چه قدر از من و رادمان دلخور بود... چه قدر از خانواده ش بدش مي ا

ولي من ولشون کردم و به خاطر يه دعواي مسخره رفتم خونه ي رضا... نمي خواستم بشنوم که حساب آرمان روي 

 . ...من اين بود... نمي خواستم باور کنم که چه قدر دير به دادش رسيدم... درست لحظه اي که مرد

ذهنش رو از مرگ رادمان دور کنم بدتر اونو ياد مرگ اون يکي برادرش انداختم. بايد  بارمان آهي کشيد... منو بگو! اومدم

 :بحث رو عوض مي کردم... ولي کنجکاوي داشت خفه م مي کرد. بارمان ادامه داد

خونه ي خونه شون بوديم که دعوام با غزل باال گرفت... يه خورده کتک کاري کرديم... فحش داديم  ن يادمه توي آشت 

. داد و بيداد... خواهرش سعي مي کرد ساکتمون کنه... کم کم حس کردم داره به غزل حمله دست مي ده... ولي بهم.. 

ن  ي به خودم اومدم که روي زمتر
ي داره... وقتر

من داشتم ادامه مي دادم... فکر مي کردم فيلمشه... نمي دونستم مريضن

ي شده... رسي    ع دنبال افتاده بود... خواهرش جيغ زد و رسي    ع دويد سمت تلفن... تا زه اون موقع دوزاريم افتاد که ج 

قرصاش گشتم... يه دور همه ي کابينت ها رو گشتم... داشت دير مي شد... تازه آخرش چشمم به قرصش افتاد که 

ي تموم شده ن بود... تا قرص رو برداشتم و به سمتش رفتم ديدم همه ج   . ...روي متر

ن انداخت. صداش مي لرزيد..   :. گفترسشو پايتر

يه که به پليس گفته ن  . ...خواهرش فکر کرد که قرص ها رو توي دستم گرفتم تا دست غزل بهشون نرسه... اين چتر

 :با تعجب گفتم

 و اونا باورشون شد؟

 :بارمان شونه باال انداخت و گفت

بود که تازه تو جاي پليس بودي چه فکري مي کردي؟ من به زور وارد خونه شون شدم... اون دوست دختر برادرم 

ه براي قتلش هم داشتم... باهاش دعوا کرده بودم... ديده بودم بهش حمله دست داده  ن ي انگتر
فوت شده بود... اين يعتن

 . ...ولي ادامه دادم... خواهرش هم که شاهد بود

 :به شدت رس تکون دادم و گفتم

ن که شايد تو  ي يه درصد هم نمي خوان در نظر بگتر
ي نيست... يعتن

ن
؟اين کاف ي

ي کمکش کتن
 مي خواستر

 :بارمان گفت

من براشون يه مجرمم... نه فقط به خاطر اين موضوع... به خاطر ماجراي باند هم هست... من يه مجرمم اين جرم 

 . ...هم روش

 :با عصبانيت گفتم

ي مجبورت کردند براشون کار  
! مشکلت اينه که بهشون نگفتر ي

ي تو که بدتر از همه در مورد خودت قضاوت مي کتن
 .کتن

 :رس تکون داد و گفت

ي تهديدتون کردن بايد به پليس خت  مي داديد نه اين که باهاشون همکاري 
گفتم... راشدي هم جوابمو داد... گفت وقتر

 .کنيد

 :گفتم



 

 
472 

 يه وکيل خوب حل مي شه... من حس مي کنم تو کم اوردي... ديگه ظريفت 
ن ي با داشتر

 
ي که مي گ هايي

ن همه ي چتر

ن ت  . ...سليم شدينداري... براي همتر

 :رسشو به نشونه ي جواب مثبت تکون داد و گفت

ي آرمان مرد مي دونستم اگه بتونم از ماجرا رس در بيارم 
... اينا رو بهت گفتم که بفهمي وقتر ي

... مي دوين ي
 
آره... راست مي گ

م  . ...آروم مي شم... ولي بعد از رادمان مطمئنم اگه آسمون به زمينم بياد آروم نمي گتر

ي که رو بارم
ان گريه نمي کرد ولي گيج بود... زاري نمي کرد چون شکه شده بود... انگار هنوز باورش نشده بود... بارماين

ي نبود که مي شناختم. انگار بدون رادمان کامل نبود... انگار همه ي شيطنت هاش... همه 
به روي هم نشسته بود اوين

لش بود
ُ
 . ...ي گرماي وجودش وابسته به ق

ف مي کردم... چند قطره اشک روي صورت بارمان چکيد... اين سکوت... اين دردي که توي صورتش بود احساس ضع

ي بود که گريه و زاري مي کردند و با صداي بلند عزاداري مي کردند... انگار داشت جلوي  خيلي عذاب آورتر از آدم هايي

 .چشمم از هم مي پاشيد

گفتم جامون برعکس شده... نگاهمو ازش گرفتم... تحمل نداشتم اين   سعي کردم اين بار من محکم باشم... به خودم

 :طور ببينمش... گفتم

اين انصاف نيست که بذاري هرکاري دلشون مي خواد بکنند. به خاطر رادمان هم که شده به پليس کمک کن رد رئيس 

ن بارمان ي که مي تونيد دست همديگه رو بخونيد؟... ببتر
ن... مگه خودت نگفتر ! تو داري با سکوتت به رادمان رو بگتر

ن طوري راست راست براي خودش بگرده من نمي ذارم ... اگه تو مي خواي بذاري قاتلش همتر ي
 !...ظلم مي کتن

ي بودم... نمي دونم چرا دوست داشتم بزنم زير گريه و با مشت به 
ي کشيدم... شديدا متاثر بودم... عصباين

نفس عميفر

م رسش داد بزنم و التماسش کنم که خودش باشه! خود باهوشش... مثل قبل سينه ي بارمان بزنم... مي خواست

ي که بهش لقب آقاي وسوسه رو دادم
 . ...باشه... مثل اون زماين

 باز شد و راشدي روي صندلي جلو نشست. چرخيد و روشو به ما کرد. گفت
ن  :در ماشتر

 . ...صتتون تموم شدمتاسفانه بايد راه بيفتيم... خانوم تاجيک... فکر مي کنم ديگه فر 

ن رو باز کردم بارمان گفت ن که در ماشتر ن انداخته بود. همتر  :آهي کشيدم. با نااميدي نگاهي به بارمان کردم... رسشو پايتر

ن يه پيغام بدن  !مي خواستر

ه رو رها کردم و با تعجب به بارمان نگاه کردم. راشدي رسي    ع گفت  :دستگتر

؟  گي

 :بارمان با همون صداي گرفته ش گفت

ي  ش هم احتياج  ن به دختر گفتيد اندرسون سالح هاش رو معامله کرد... ديگه به دردشون نمي خورد... براي همتر

ي بخوان به کسي پيغامي بدن شديد عمل مي کنند... تا 
نداشتند... اين آدم ها اين طورين... محافظه کارن... ولي وقتر

ي توي مايه ها هايي
ن ن به کسي که حاال خودم چند بار شاهد بودم. يه چتر ي کاري که با برادرتون کردند... حتما مي خواستر

ن بال رو رس خانواده ي اونم مي يارن... بهتون  مورد نظرشون بوده پيغام بدن که اگه باهاشون همکاري نکنه همتر
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ن که  ي هستر هايي
ن بهتون پيشنهاد مي کنم در مورد دور و بري هاش تحقيق کنيد و ببينيد کدوماشون وارد کننده ي اون چتر

 . ...مي گم

 :راشدي چشماشو ريز کرد و گفت

ي باشن؟
ي ممکنه ايراين

 يعتن

ي حالي گفت  :بارمان شونه باال انداخت و با ي 

... احتمال داره طرف ربطي به ايران نداشته باشه و  ن ن ديگه رساغ اندرسون نمي رفتر ي رو مي شناختر
نه... اگه يه ايراين

بدن... در اين صورت وقت زيادي هم نداريد... چون به زودي از ايران خارج اينام بخوان کارشون رو خارج کشور ادامه 

 . ...مي شن

 :راشدي با هيجان گفت

 اسم و مدلشون رو داري؟

 :بارمان آهسته گفت

 . ...اوهوم

ي رو توي خودش ريخته بود که ضعف کرده بود. راشدي  انگار ديگه نا نداشت... به نظر مي رسيد اون قدر همه ج 

 :گفت

ي که به همکاريت احتياج داريممي 
 !دوين

ئه شدنش بگه... خوشبختانه انگار  ي در مورد تت  ن آهسته لگدي به پاي بارمان زدم... مي خواستم تحريکش کنم که چتر

 :هوش و حواسش رسجايش بود. با همون صداي ضعيف گفت

 .از جلو دستش دورش کنممنم احتياج دارم که باور کنيد مي خواستم قرص رو بذارم کف دست غزل نه اين که 

 :راشدي رس تکون داد و گفت

 .تو خودتو به من ثابت کن تا منم تو رو به دادگاه ثابت کنم

احساس کردم کار من ديگه تموم شده... بارمان رسش رو به سمت بيمارستان چرخونده بود... چشماش از اشک برق 

 . ...من محروم بود مي زد... هنوز ساکت بود... اون مرد هنوز هم از روح بارمان

 

ي نگاهم کرد و گفت
 :مامان با نگراين

؟ ي  هنوز خواي 

ي نداشتم... آهسته گفتم  :هنوز؟... من چند شب بودم که خواب درست و حساي 

 . ...نه

ي زد و گفت
ي رمفر  :مامان لبخند ي 
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 مهمون داري؟

 :روي تخت غلت زدم و گفتم

 . ...حوصله ندارم

 :مان گفتمي خواستم به بارمان فکر کنم... ما

 . ...آوا اومده

 :به سمت مامان چرخيدم. با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 جدي؟

 :رسي    ع روي تخت نشستم و گفتم

 بهش مي گيد بياد اينجا؟

ن آرايشم رفتم. نگاهي به خودم کردم. موهاي  مامان رسش رو به نشونه ي جواب مثبت تکون داد. رسي    ع به سمت متر

ي به ابروهام که لخت و قهوه اي رنگم ژوليده بود. 
.. رسي    ع موهام رو شونه کردم و با يه کش باالي رسم بستم. دستر

ت رسمه اي ساده پوشيدم. هنوز شلوار جينم را  ي رسر
کامال پر شده بود کشيدم و سعي کردم مرتبشون کنم. يه ير

ن که چشمم به ظاهر آ شفته ش افتاد برنداشته بودم که آوا وارد اتاقم شد. با لبخندي به سمتش چرخيدم... همتر

 .لبخند روي لبم خشک شد

 . ...رستاپا سياه پوشيده بود. ريشه ي موهاش در اومده بود و برخالف هميشه صورتش کامال بدون آرايش بود

ن رو روي تخت انداختم... توي اين گتر و دار اصال به فکر رضا و آوا نيفتاده بودم... آهسته گفتم  :شلوار جتر

 . ...آوا

ي مي اومد توي خواستم به سمتش 
برم و بغلش کنم ولي احساس کردم اصال تمايلي نداره بهم نزديک شه. هميشه وقتر

ن آرايش ايستاده بود  .اتاقم يا روي تخت مي نشست يا روش دراز مي کشيد ولي اين بار خيلي رسمي کنار متر

ن آو  ي رضا شدم... شايد براي همتر ن انداختم... يادم اومد من باعث دستگتر ا اين طور ناراحت بود... يادم رسمو پايتر

ي مي خورد رستاپا سياه مي پوشيد... حدس زدم اين بار 
ستان هم هر وقت آوا شکست عشفر اومد که توي دوره ي دبتر

ام عشق از دست رفته ش سياه پوشيده  . ...هم به احتر

 :گفتم

 . ...فکر کنم خيلي حرف ها براي زدن داريم

... رنگش پريده بود... متوجه شدم خيلي الغرتر از قبل شده... يادم اومد رضا آوا رس تکون داد... کم حرف شده بود 

ي نگران بود... و شايد بعد به گوشش رسيد که رضا زخمي  بعد از ماجراي تصادف من ناپديد شده بود... حتما آوا حساي 

يه... و بعد... فهميده بود که همه ي حرف هاي رضا دروغ بود ه... بهش حق مي دادم اين شده و توي بيمارستان بستر

 . ...طور توي خودش بره... شايد اگه منم جايش بودم مشکي مي پوشيدم

 :آهي کشيدم و گفتم
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 . ...در مورد رضا

ن انداخت. ادامه دادم  :چشماشو بست و رس تکون داد... به ديوار تکيه داد و رسشو پايتر

ن  ي برسونم... مي خواستم خودمو از بتر ممن نمي خواستم بهش آسيت   . ... بت 

ي که به زور شنيده مي شد گفت  :آوا نگاهم نمي کرد... با صدايي

 . ...مي دونم

 :گامي به سمتش برداشتم و گفتم

... بهم بگو چرا اين قدر گرفته اي؟ ي
ها وجود داره که بخواي در موردشون حرف بزين ن  آوا... مي دونم خيلي چتر

 :آوا که با انگشت هاي دستش بازي مي کرد گفت

ونم... گيج شدم... يه شب از خواب پا مي شم و با خودم فکر مي کنم که دوستش دارم... دلم براش تنگ شده... نمي د

فردا شب اين قدر احساس تنفر مي کنم که دلم پيچ مي خوره... يه ساعت نگران حال و احوالشم... دو دقيقه ي بعد 

ي که مي خواست اين بود که به تو   نفرينش مي کنم... خيلي قشنگ منو بازي داد... باورم نمي شه
ن که همه ي اون چتر

 . ...نزديک بشه

 آرايشم زل زده بودم ولي در واقع نمي ديدمش... کمي فکر کردم و بعد گفتم
ن ي بگم... به متر  :نمي دونستم ج 

اين طوري هام نبود... يادمه آخرين باري که ديدمش مي گفت که اولش به خاطر من رساغت اومد ولي بعد ازت 

ها هم راستش رو گفت ن  . ...خوشش اومد... درباره ي خودش و خانواده ش و خيلي از چتر

ي کرد و گفت  :آوا خنده اي عصت 

داشتيم مي رفتيم رس خونه و زندگيمون... خدا مي دونست چه قدر هيجان داشتم... بعد يه دفعه به خودم اومدم و 

ي توي ذهنم ساخته بودم را بايد دور بريزم...   . ...همه ي روياهام... آرزوهامديدم هرج 

 :دستش رو جلوي دهنش گرفت... اشک توي چشماش جمع شد. با بغض گفت

 . ...خيلي آدم نامردي ِا... خيلي 

ي بگم... نياز داشتم يه نفر منو به خاطر  با اين جمله شديدا موافق بودم... ولي ساکت موندم... نمي دونستم بايد ج 

ي نبودم که بتونم با کسي همدردي کنمبارمان دلداري بده... اصال تو 
 . ...ي موقعيتر

 :آوا با رس انگشت هاش اشک هاش رو پاک کرد و گفت

 تولد رضا رو يادته؟

ي بهم 
ياد اون لحظه اي افتادم که رادمان وارد خونه ي رضا شد... قلبم توي سينه فرو ريخت... يه حس خالء ناگهاين

 . ...يه آدم خيلي خوبدست داد... خالء يه دوست... يه برادر... 

 :رسمو به نشونه ي جواب مثبت تکون دادم. آوا پوزخندي زد و گفت
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داشتم خودمو مي کشتم به خاطر رادمان... چه زود بهم ثابت شد که اشتباه کردم... رادمان آدم خوبه بود و رضا آدم 

 . ...بد

ي بود؟... دوزاريم اف تاد... آوا راست مي گفت... مدت زمان کمي اخم کرد... منظورش از اين که مي گفت چه زود ج 

 .گذشته بود... فقط چند ماه... بگذريم از اين که به چشم من چند سال به نظر مي رسيد

ن آرايش نشست و گفت  :انگار آوا ديگه معذب نبود... روي صندلي متر

 . ...اذيتش کردم در مورد رادمان شنيدم... خيلي حس بدي دارم... نتونستم ازش حالليت بطلبم... چه قدر 

 :با رس به هال اشاره کرد و گفت

ي بود  . ...داشتم با بابات حرف مي زدم... مي گفت رادمان خيلي پش خوي 

ي عذاب 
ن
 ديگه حرف مي زد... فکر کردن به اين که رادمان ديگه بينمون نيست به اندازه ي کاف

ن اي کاش در مورد يه چتر

ي   . روح بارمان مي انداخت قضيه رو دشوارتر مي کردآور بود... اين که منو ياد نگاه رسد و ي 

 :آوا به چشمام نگاه کرد و گفت

؟ ي
 دوستش داشتر

 :رس تکون دادم و گفتم

ي بود  . ...آره... پش خوي 

ي زد و گفت
 

 :آوا لبخند کمرنک

 . ...خوب کنار اومدي با اين قضيه

ي مي گه... حواسم يه لحظه به ماجراي بارمان پرت شده  :بود. رسي    ع گفتم تازه فهميدم ج 

 ...نه... نه... دوستش داشتم ولي به عنوان يه دوست... راستش

 :آهي کشيدم و ادامه دادم

 من از داداشش خوشم مي اومد؟

 چشم هاي آوا از تعجب چهارتا شد... اخم کردم... اين حرف اين قدر عجيب بود؟

 :آوا با ناباوري گفت

ي که بابات مي گه بازداشته؟ ه
ي که توي باند بود؟بارمان؟ هموين

 موين

ي رو بزنم به ي نهايي
ه رصن  :ديدم حاال که آوا کم مونده شاخ دربياره بهتر

 . ...تازه معتادم بود

ي شدم و گفتم ي نيمه باز نگاهم کرد... عصت 
 :آوا با دهاين

 چيه؟ چرا داري منو با اين نگاهت مي خوري؟
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ن انداخت... بع ي کرد و بعد ساکت شد... رسشو پايتر
ي دوباره رسشو باال اورد و گفتآوا من متن

ي طوالين
 :د از مکت 

ي خوشت نيومد اون وقت عاشق برادر معتادش شدي؟  تو از رادمان به اون خوشگلي و آقايي

عجيب ترين سوالي که توي زندگيم برام پيش اومده بود رو پرسيده بود... خودمم دقيقا جواب اين سوال رو نمي 

 :دونستم... شونه باال انداختم و گفتم

ي به خودمون مي يايم و مي بينيم چه قدر ازشون فاصله 
ما آدم ها همه ش توي فکر آرمان ها و روياهامونيم ولي يه زماين

... اين جور وقت ها بحث  ي
ي کرديم که خودمون هم نمي تونستيم پيش بينيش کنيم... مي دوين گرفتيم... کارهايي

يه موقعيت ديگه همديگه رو مي ديديم هيچ وقت بهم عالقه  موقعيته... شايد اگه من و بارمان يه جاي ديگه و توي

 . ...مند نمي شديم... توي هر موقعيت ديگه اي امکان اين که من از رادمان بيشتر خوشم بياد وجود داشت ولي 

... ادامه  ي  کذايي
ن ي کشيدم... يه مشت خاطره ي عذاب آور به ذهنم هجوم اورد... خاطرات اون زيرزمتر

نفس عميفر

 :دادم

ه... نمي دونست اطرافش  ش بودم... گيج بود... نمي تونست درست تصميم بگتر ي بود که منم استر
رادمان توي موقعيتر

 ... ن ه... جذاب بود... وسوسه برانگتر ه... ولي بارمان... انگار همه ي آدم ها رو مي تونست توي مشتش بگتر چه خت 

ي  متفاوت... من هيچ تجربه اي در مقابل امثالش نداشتم... 
... وقتر ي

ن به سمتش کشيده شدم... مي دوين شايد براي همتر

ي تکيه گاه مي خواستم اون 
آزادي مي خواستم، تنها کسي که اميد رسيدن بهش رو توي من تازه مي کرد بارمان بود... وقتر

ي به يه حامي احتياج داشتم حمايتم کرد... تنها کسي بود که توي اين چ
ين تکيه گاه شد... وقتر ند ماه مي برام بهتر

ن من بود ين حسي رو که توي زندگيم داشتم بهم بده... بارمان همه چتر  . ...تونست خيلي راحت بهتر

 :آوا رس تکون داد و گفت

ها رو بهت بده؟ ن ي باد عوض شدن موقعيت هم بتونه دوباره همه ي اين چتر
 فکر مي کتن

 :شونه باال انداختم و گفتم

ي ها از هم فاصله مي آدم ها توي روزهاي خوش همديگه رو پيد
ن توي سختر ا مي کنند و عاشق مي شن... براي همتر

ن... من و بارمان توي سخت ترين دوران زندگيمون بهم رسيديم... شايد روزهاي خوش فقط اين عالقه رو قوي تر  گتر

ي من عوض 
 
ي کنم... ولي اينو مي دونم که زندگ

ي رو پيش بيتن ن ي نيستم که بتونم چتر
شده... پس منم کنه... توي موقعيتر

 طور... فکر مي 
ن ي نرمال براي خودم بسازم... بارمان هم همتر

 
بايد عوض بشم... بايد خيلي تالش کنم تا بتونم يه زندگ

ايط کنار  کنم بتونيم با هم کنار بيايم و خوشبخت بشيم... هر دوتامون بايد سعي کنيم خودمون عوض کنيم، با رسر

 . ...تر بديمبيايم و نگاه مردم رو به خودمون تغي

 :آوا گفت

ي مي شه؟ فکر کردي موافقت مي کنند؟ پدرتو در مي يارن؟ ي بابا و مامانت بفهمن ج 
 مي دوين

ي زدم و گفتم
 
 :لبخند کمرنک

آدم براي اين که قدر داشته هاش رو بدونه بايد براش بجنگه... آدم ها تا سخت به دست نيارن قدر نمي دونن... منم 

م براي بارمان بجنگم ي که حارصن هايي
ن يه که من و بعد همه ي چتر ن ... حسي که بهش دارم خيلي قويه... اين حس تنها چتر

پشت رس گذاشتم زنده نگه مي داره... تحمل از دست دادنش رو ندارم... من بايد به خاطرش بجنگم... براي جنگيدن 
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ن  ي توي زندگيم هست که حس مي کنم توان و انگتر
ه ي عوض شدن رو دارم... . هم بايد عوض شم... اين تنها موقعيتر

 :آوا رس تکون داد و گفت

ي فقط دنبال آرامش برم
 . ...من اگه جاي تو بودم سعي مي کردم بعد اون همه بدبختر

 :گفتم

ي ها آرامش داشته باشم... حاال نوبت منه که بهش کمک کنم
 .يه نفر هست که خيلي تالش کرده من بعد اين بدبختر

ي کرد و گفتآوا نگاهي به دور و بر اتاق
 :م کرد. مکت 

ي غلط... من گي ام که بگم راه درست چيه و نصيحتت کنم؟... من اگه عرضه  ي درسته ج  من گي ام که بهت بگم ج 

 . ...داشتم خودمو اين جوري درگتر رضا نمي کردم

 :پوزخندي زد و گفت

 . ...بابات مي گه احتماال از ده سال بيشتر براش حبس مي برن

 :با تعجب گفتم

 سال؟ ده

 :آوا اصالح کرد

 .بيشتر از ده سال

 :با نفرت خاصي گفتم

 .اونو پنجاه سالم بندازن زندان کمشه

 :آوا شونه باال انداخت... هنوز هم گيج به نظر مي رسيد. بهش حق مي دادم... از جاش بلند شد و گفت

ون بريم. بابات مي خب... من ديگه بايد برم... مامان اينا نگران مي شن... اي کاش مي شد قراري چ ي بذاريم که بتر ن تر

ون رو نداري  .گفت فعال امکان اين که بري بتر

 :ابرو باال انداختم و گفتم

ي بابات گفت... بابات گفت
 
ي با بابام خلوت کرده بودي ها! هي مي گ  . ...حساي 

 . ...باالخره خنديد... هرچند آهسته و کوتاه

ي که رفت ا
ي گرمي با هم کرديم. وقتر

ي کردم... آهي کشيدم و روي تختم نشستم... احساس خداحافطن حساس تنهايي

 .کردم يهو همه جا ساکت شد... دوباره تنها شده بودم

ن که چشمامو روي هم گذاشتم بابا در زد و گفت  :رسمو به ديوار تکيه دادم. همتر

 بيام تو؟

 :لبخندي زدم و گفتم
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 . ...آره

 :رف رو روي پام گذاشت و گفتبابا وارد اتاق شد. يه ظرف ميوه دستش بود. ظ

 . ...مامانت خيلي نگرانه... مي گه ضعيف شدي. راست مي گه... رنگتم خيلي پريده

 :مشغول قاچ کردن سيب شدم و گفتم

 . ...ازم مي ترسه... نمي دونم چرا جرئت نمي کنه کنارم بشينه

 :بابا شونه باال انداخت و گفت

ه کنار بياد... بهش فرصت بده... امشب هم يه زنگ به ترانه بزن... اونم کم کم ناراحته... داره سعي مي کنه با اين قضي

ي کرديم
ي چه جوري ماجرا رو ازش مخفن

 .داشت به ماجرا مشکوک مي شد... نمي دوين

ي از سيب که لک شده بود رو کندم. يه تيکه ش رو رس چاقو زدم و به  رس تکون دادم. با چاقو پوست اون قسمت هايي

 .کردمبابا تعارف  

 :با کنجکاوي گفتم

 رحيمي باهاتون همکاري کرد؟

بابا با رس جواب مثبت داد و گازي به سيب زد. منتظر شدم تا لقمه ش رو بجوه. زل زده بودم به صورتش... بعد به 

ن گاز رو زدم فهميدم که اصال بهش ميلي  ن که اولتر خودم اومدم و يه قاچ بزرگ از سيب رو نزديک دهنم بردم... همتر

 .دارمن

 :بابا اخم کرد و به طرز غافلگتر کننده اي گفت

 چرا اين قدر برات مهمه؟

 :انگار همون يه تيکه سيب تو دهنم ماسيد... به زور قورتش دادم و گفتم

 مي دونيد... بايد بره زندان... به 
ر
مي خواست فرار کنه... به جاش منو رسوند دست شما و دستگتر شد. شما که بهت

ان خاطر من... من م االن مي تونم زندگيمو کنم... مي تونم فراموش کنم ولي فکر مي کنم بايد کاري رو که برام کرد جت 

ي خيال آرامش بشم و اونو نجات بدم  .کنم. منم االن بايد ي 

 :بابا نگاهم نمي کرد... گفت

ي بيشتر از اين حرفاست ن  . ...نه... يه چتر

 :قلبم توي سينه فرو ريخت. بابا گفت

 ياد ازش؟ خوشت مي 

احساس کردم تمام صورتم داغ شد... قلبم محکم توي سينه مي زد... حس مي کردم دارم از خجالت ذوب مي شم... 

 .دهنم باز نمي شد... چه برسه به اين که زبونم بچرخه و يه بهونه اي بياره

 :تو دلم گفتم
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 !خدايا... منو از اين جا و از اين لحظه و از اين مکان محو کن

ي نبود... جواب مثبت دادن هم که محال به نظر مي رسيد. بابا دوست ن
ن کار آسوين داشتم دروغ بگم... اصال نه گفتر

 :مهلت اين کارها رو بهم نداد. با اخمي که هر لحظه عميق تر مي شد گفت

؟ ! مي فهمي
ن  ترالن اين پشه معتاد بود! هروئتر

 :باالخره قفل دهنم شکسته شد. رسي    ع گفتم

ن پشه قبال دانشجوي پزشکي بود صحبت رس "بود"  !و "داشت" ِا... صحبت رس گذشته هاست؟ باشه... همتر

 :بابا چپ چپ نگاهم کرد. شونه باال انداختم و گفتم

ي مي کنه؟
ر
 چه فرف

 :بابا با عصبانيت گفت

 اين استدالل يه دختر بيست و دو ساله ست؟

 :خودمو گرفتم و سعي کردم جدي باشم. بابا گفتراست مي گفت... يه لحظه خنده م گرفت... با اين حال جلوي 

تو کم کسي نيست ترالن... يه نگاه به خانواده ت کن... همه تحصيل کرده ن... وضع ماليمون خدا رو شکر خوبه... تو 

ي چه 
؟ مي دوين ي

 شدي به آدمي مثل اون فکر کتن
ي حارصن ... براي ج  ي

ي هستر  خوب و نجيت 
هم که از ظاهر کم نداري. دختر

ي  ن به خاطرت پيش قدم بشن؟پشهايي   حارصن

 :آهي کشيدم و گفتم

ي که دم خونه صف کشيدن  !آره! همونايي

ي شد و گفت
 :بابا دوباره عصباين

 !بسه ديگه! دارم جدي باهات حرف مي زنم

 :با جديت گفتم

سنگشونو  منم دارم جدي حرف مي زنم! موقعي که اون مرتيکه دانيال منو تهديد مي کرد اين آقا پشهاي دست گلي که

به سينه مي زنيد کجا بودن؟ موقعي که من ته دره افتاده بودم گي منو نجات داد؟ گي منو پيدا کرد؟ کدوم يکي از اين 

ي تهديدم مي کردن پشتم وايستادن؟ کدومشون؟ هر گي اين مردم رو 
م مي کردن، وقتر ي اون آدما تحقتر

پشها وقتر

ي اگه اون آدم نشناسه شما مي شناسيد!... مي دونيد که به سا
ي از آدمي که دادگاه رفته و آدم کشته نمي گذرن... حتر

 
دگ

ي رو که چند ماه با يه باند همکاري کرده و  ئه شده باشه... هيچ پش دست گلي نمي ياد در اين خونه رو بزنه و دختر تت 

ي  ه... اگه باهاش مخالفيد دليل بهتر ي نقش داشته رو بگتر وهاي دريايي ي توي قتل يکي از نتر ي خود پاي کسايي پيدا کنيد... ي 

 !که هم من مي دونم و هم شما مي دونيد که وجود ندارن رو وسط نکشيد

 

بابا چند لحظه به من که رگباري حرف زده بودم و حاال داشتم نفس نفس مي زدم نگاه کرد. از بهت زدگيش استفاده 

ي که به شدت کوبنده بود گفتم
 :کردم و با لحتن
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ي وجود نداره نمي دونم شما از چه
ن زشتر ي اين آدم نگاه مي کنيد ولي توي معتاد شدن بارمان هيچ چتر

 
 !زاويه اي به زندگ

 :بابا بلند گفت

؟ ي ن بدي وجود نداره! توي معتاد موندنش ج  ! توي معتاد شدنش هيچ چتر ي
 
 اصال تو راست مي گ

 :رس تکون دادم... گفتم

ي  که برادر گوشت برادر رو مي خوره و به خاطر يه قرون دو زار   به خاطر برادرش بود... به خاطر آرمان... توي دنيايي

ي خودش بگذره... اين آدم هيچ وقت به خاطر 
 
استخونش هم تف مي کنه يه نفر پيدا شده به خاطر برادرش از زندگ

يد، اگه کمکش نمي کنيد  ي رو نداشته... اگه دستش رو نمي گتر ي درست و حساي 
 
ايطش فرصت يه زندگ موقعيت و رسر

ش نکنيدحدا ي خودي تحقتر  !قل ي 

ي رو ازم نداشته... مي دونستم 
ن ن چتر ي کشيدم و نگاهمو از بابا گرفتم. حس مي کردم که اصال انتظار همچتر

نفس عميفر

ي کنه که من اين طور پشت بارمان در بيام
 .نتونسته بود پيش بيتن

ه ن ي اين جور چتر
ي به پيشونيش کشيد. مي دونستم براي مردهاي ايراين

ا چه فاجعه ايه... مي دونستم چه قدر بابا دستر

ها به نظرم بابا خيلي خوب برخورد کرده بود
ن هاشون حساسند... با توجه اين چتر

 . ...روي دختر

 :آهي کشيد و گفت

ي خيلي از پليس ها شبيه خالف کارهاست؟
ي پرونده ي رواين

 دليل مي خواي؟ حرف حساب مي خواي؟... مي دونستر

ي ربط شکه شدم  :. با تعجب گفتماز اين حرف ي 

؟ ي ي ج 
 يعتن

 :بابا گفت

ي شون مي افته... يه رسي ها عزمشون رو جزم مي کنند و خودشونو وقف مردم و کشورشون مي کنند 
 
يه اتفاق توي زندگ

ن گرگ شن و قبل از اين که کسي  ي تکرار شه... مي شن پليس... يه رسي هم تصميم مي گتر  حادثه هايي
ن تا نذارن همچتر

ن... مي شن خالف کار... يه رسي تفاوت هاي ظريف با هم دارن... بحث رس اينه که همه بدرتشون، بقيه ر  ن بت  و از بتر

وع کرد که ملکيان  ارته... برادرش دقيقا برعکس بود ... بارمان راهي رو رسر ي که بارمان از خودش نشون داده رسر ن ي چتر

 . ...چند وقت پيش رفته بود... مثل يه خالف کار عمل کرد

ي تکون مي دادم. بابا ادامه داد پامو با  ي عصت 
 :حالتر

ي انتقام. با يه مشت آدم خالف کار  ن گتر شد به جاي اين که بره رساغ پليس و قانون رفت ي  ش زمتر
ي خواهر بزرگتر

وقتر

نشست و برخاست کرد... راه و روششون رو ياد گرفت... شد مثل خودشون... فقط به خاطر خواهرش... ولي بعد از 

ي رو درست نمي کنه... آدمو آروم نمي کنه... چون از دست اين که انت ن قامش رو گرفت آروم نشد... انتقام هيچ چتر

ي که باهاشون توي اين  رفته هات رو بهت برنمي گردونه... ملکيان هم به خودش اومد و ديد که سقوط کرده... آدم هايي

ي که داره بذاره و بره. اين شد که به يه  مدت همکاري کرده بود رو نمي تونست کنار بزنه... نمي ذاشتند با 
اطالعاير

ن رو نمي دونست... رس از همه ي جزئيات در نيورده بود... ولي ما اينو مي  همکاري اجباري تن داد... خانومش همه چتر

شون افتاده بود فرار کنه. بعدش ي که گتر  دونيم که مليکان خيلي باهوش بود... باالخره تونست از دست اون آدم هايي

گرفتار پليس شد... يه مدت زندان رفت و به خاطر رفتار خوبش توي زندان تخفيف گرفت و زودتر از زمان موعود از 
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ون اومد... دنبال کار گشت... براي يه آدم سابقه دار هم که کار نبود... دوباره وارد کار خالف شد... خوب  زندان بتر

وع کرد به توليد کرد ي رشته اي هم خونده بود... رسر ن شيشه... به خاطر سواد و استعدادي که داشت جنس خوي 

توليد مي کرد. بعد از اين که کارش گرفت و وضعش خوب شد يه بخش از واردات بقيه ي مواد مخدر رو هم دستش 

 . ...گرفت... بعدم ظاهرا باندشون تغيتر کاربري داد و وارد يه فاز ديگه شدن

 :بابا نيم نگاهي بهم کرد و گفت

ي بود بارمان  . ...بهمون گفت که ماجراي اين باندشون ج 

م و تفاوت ها رو بزرگ کنم... هي  اک ملکيان و بارمان رو نديده بگتر
ي کرد... منم توي ذهنم سعي مي کردم نقاط اشتر

مکت 

؟ چه ربطي به بارمان داره؟... هرچند که کامال متوجه يه رسي شباهت ها بودم.... بابا ا ي دامه به خودم مي گفتم که ج 

 :داد

ي گاهشون لو رفت. 
پش اون خانوم بزرگ شد و توي يه رسي از کارهاي باند به ناپدريش کمک مي کرد... تا اين که مخفن

ي اين پش کشته شد  .پليس ريخت اونجا و توي درگتر

 :بابا دوباره مکث کرد. اين بار به چشمام نگاه کرد و گفت

ي بگذره از خون بچه ش نمي گذ ره... اون زنم به خاطر اين که با من آشناييت دوري داشت و در مورد يه مادر از هرج 

کارهام و قضاوت هام شنيده بود مدارکش رو پيشم اورد... نمي تونست از رس تقصتر ملکيان بگذره... به خاطر باند... 

ي اومد؟ ي رس اون زن چه باليي
 به خاطر جذب پشش به اين کار... مي دوين

ي دادم .. 
ن خوشايندي نيستبا رس جواب منفن ن بودم چتر

 . .... هرچند که مطمت 

 :بابا گفت

کشتنش... همسايه شون نشونه هاي ظاهري قاتل رو به پليس داده بود... پليس به اين نتيجه رسيد خود ملکيان اين 

 کارو کرده... مردي که اين بال رو رس عشقش بياره اصال ازش بعيد نيست که به کشورش اين طور پشت کنه... نمي 

ي کنه
 
 . ...دونم اين آدم چطور مي تونه با غم و غصه هاش... با گناهاش زندگ

هزار تا حرف رس زبونم مي اومد ولي جلوي خودمو مي گرفتم و به خودم نهيب مي زدم که يه کم رعايت بابا رو بکنم... 

ن ملکيان و بارمان بود اين بود که من اصال حس نکردم که زن مل ي که بتر
ين تفاوير کيان عالقه اي بهش داشت... بزرگتر

 مي کرد يا بدتر
ن رو بهتر  . ...درحالي که من عاشق بارمان بودم... و نمي دونم که اين همه چتر

 :بابا ادامه داد

ي که بارمان پاش رو توي راهي گذاشته که ملکيان رفته... همون نفرت ها و همون کينه 
حاال ازت مي خوام به اين فکر کتن

ي نيست که بعد از  ها رو تجربه کرده... 
همون محروميت ها رو... هوش و استعداد ملکيان رو هم داره... هيچ تضيميتن

ي اين قدر 
ئه شدن يا در اومدن از زندان دنبال راه خالف نره... پتانسيل اينو داره که يه رئيس مثل ملکيان باشه... حتر تت 

ئه  دقت نظر داره که از ملکيان الگوبرداري کنه... داشت کم کم ازش ي تت 
 ياد مي گرفت... قبل از اين که ارصار کتن

ن چتر

شه به اين فکر کن که اگه خداي نکرده راه ملکيان رو بره ما مسئول فراهم کردن اين زمينه بوديم... به اين فکر کن که 

ي يا مي خواي خودتو از اين ماجر 
ي باسر

... اين که مثل زن ملکيان يه قرباين ي
ون مي خواي چه جايگاهي داشته باسر ا بتر

ي 
 .بکسر

 :رس تکون دادم و گفتم
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ي داشت ولي  ي نظتر قول مي دم که بهش فکر کنم... ولي شما هم به اين فکر کنيد که ملکيان هوش و استعداد ي 

ن کارو با  هيچکس دستش رو نگرفت و کمکش نکرد... به اين فکر کنيد که با دري    غ کردن کمک و حمايتتون داريد همتر

ريد از طرف خودتون طردش مي کنيد... داريد براي خودتون دشمن مي سازيد... شما هم به اين بارمان هم مي کنيد... دا

 .موضوع فکر کنيد

 :بابا لب هاش رو بهم فشار داد. زيرلب گفت

! حرف حرِف خودته  !ال هللا اال هللا! از دست تو دختر

ي نگفتم. بابا گفت ن  :چتر

ي و هيچ کدوم از اين اگه به جاي تسليم شدن و گيج شدن زودتر مي جنبيد
ون بکسر ي خودتو از اون باند بتر

ي مي تونستر

... عجله کردي... بازم داري  ي
ي خوب فکر کتن

... نتونستر ي
اتفاق ها هم نمي افتاد... مشکلت اين بود که ترسيدي و در رفتر

ي 
 کارو مي کتن

ن  .همتر

 :با تعجب گفتم

آقاي فارسي رو يادم نرفته... بهم گفته بود که جدا؟ اين طور فکر مي کنيد؟ اگه شما يادتون رفته من حرف هاي 

ي تموم شده همه ي اين حرف ها رو  خيالتون راحته که قاطي آدم هاي باندم... حاال که کنارتون نشستم و همه ج 

 !فراموش کرديد

 :يه دفعه بابا به سمتم چرخيد و با تعجب گفت

؟ ي  ج 

 :ابروهام باال رفت... گفتم

ي بهم گفت که شما خيالتون راحته که من اونجام... مگه براتون نگفت که منو آقاي فارسي ديگه... اون روز 
توي مهموين

 ديده؟

بابا از جاش بلند شد و رو به روم ايستاد... چشماش اون قدر درشت شده بود که يه لحظه وحشت کردم. با صداي 

 :بلند گفت

؟ ؟ ... گي ي
 تو فارسي رو ديدي؟ توي مهموين

 :با تعجب گفتم

ي بهتون ن  نگفته؟ ... مگه شما اون حرفا رو بهش نزده بوديد؟ چتر

 :بابا به شدت رس تکون داد و گفت

؟ اين  ي
ي بهتر از اينه که پاي کاري که کردي وايستر

ه؟ من گفتم تو کار خالف بکتن ي بهتر
من؟ ... من گفتم تو توي باند بموين

 حرف اصال شبيه حرف هاي من مي مونه؟

 :بهت زده گفتم
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ي آقاي فارسي در 
ي کار مي کرد؟ من فکر مي کردم جاسوس يعتن ي ج 

؟ اصال توي مهموين ي وغ گفته... ولي آخه براي ج 

 . ...پليسه

 مي رفت... اگه جلوي چشمم سکته مي کرد تعجب نمي کردم... رس تکون داد 
ن قفسه ي سينه ي بابا تند تند باال و پايتر

 :و گفت

 . ...نه جاسوس ما... جاسوس اوناحاال مي فهمم... جاسوس بود... آره... جاسوس بود... ولي 

 

 :رو به بابا کردم و گفتم

 کجا مي ريم؟

ي صندلي رو توي دستش خورد و خمتر کنه گفت
س نزديک بود پشتر  :بابا که از شدت استر

 !يه جاي امن

ي مي کرد نگاه کردم... دوباره نگاهمو به بابا دادم که کنارم نشسته بود و داشت
 
و با  به ماموري که با رسعت رانندگ

 رو فشار مي داد. قلبم محکم توي سينه مي زد. گفتم
ن ي صندلي جلوي ماشتر

س پشتر  :استر

ها مي دونست... مگه نه؟
ن  آقاي فارسي خيلي چتر

 :بابا رس تکون داد و آهسته گفت

ن رو  . ...تقريبا همه چتر

س بابا داشت به منم منتقل مي شد. نمي تونستم ساکت بشينم. دوست داشتم هي  حرف بزنم... به نظر کم کم استر

 :مي رسيد بابا اصال ميلي به حرف زدن نداره. با اين حال پرسيدم

 به بازپرس خت  داديد؟

 :بابا کوتاه گفت

 . ...آره

س به اطراف نگاه مي کرد  . ...نگاهش به خيابون ها بود... با هيجان و استر

شه هاش بازي مي کردم... چند ثانيه بعد به خودم با لبه هاي شالم بازي مي کردم و دور انگشتام مي پيچوندم... با ري

 :اومدم و ديدم که انگشت هام توي هم گره شدن... باز اختيار زبونمو از دست دادم

ي فرار مي کنيم؟
ن  کجا مي ريم؟ اي بابا! به منم بگيد ماجرا چيه؟ داريم از چتر

 :بابا گفت

ي شه... بايد جاتون امن باشه...  داريم مي ريم يه جاي امن! شما شاهدهاي اين ماجرا هستيد و  شايد بازم ازتون بازجويي

 . ...متاسفانه تمام اين مدت هم فارسي جاتونو مي دونست

ن بهم کرد و گفت  :بابا نگاهي رسزنش آمتر
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؟ ي
! چرا از همون اول نگفتر ي

 بايد زودتر ماجراش رو بهم مي گفتر

 :شونه باال انداختم و گفتم

 . ...کر مي کردم خودش بهتون گفتهچه مي دونستم اين طوري مي شه! ف

 :بابا رس تکون داد و زيرلب گفت

 . ...هميشه مشکوک مي زد... منو بگو! پاشو به خونه زندگيم هم باز کردم

 :لبه هاي شالمو از دور انگشت هاي يخ زده م باز کردم و گفتم

 . ...خودتونو رسزنش نکنيد

 :ه منتظر بود که يه اتفاق بد بيفته. بابا زيرلب گفتمرتب دور و برش رو نگاه مي کرد... انگار هر لحظ

 !بايد هرچه زودتر شما رو برسونيم يه جاي امن

 :گفتم

 . ...چرا هي مي گيد شما؟ مگه به جز من کس ديگه اي

 :حرفمو نصفه نيمه گذاشتم.... نوري از اميد به دلم تابيده شد. بابا گفت

ون  . ...بياره... ممکنه اونجا جاش امن نباشه راشدي رفت تا رحيمي رو از بازداشتگاه بتر

ي کشيدم. دلم مي خواست يه لبخند پت و پهن بزنم. مي تونستم بارمان رو ببينم... لب و لوچه م رو گاز 
نفس راحتر

 :گرفتم تا لبخندم رو نشه... دوست داشتم از خوشحالي جيغ بزنم. با شيطنت تو دلم گفتم

 . ...يماميدوارم يه عالمه رسخر نداشته باش

ن پليس  ن رو کنار زد. چشمم به راشدي افتاد که با اخم و تخم کنار يه ماشتر ون شهر رسيديم راننده ماشتر ن که بتر همتر

ن پليس نگاه کردم. چشمم به پشي با موهاي مشکي که دو طرفش رو  ايستاده بود. رسک کشيدم و به داخل ماشتر

متراشيده بود افتاد... ديگه نتونستم جلوي لبخند زد  .نمو بگتر

ن داد. راشدي خم شد و بعد يه سالم  ن که ماشينمون متوقف شد راشدي به سمتمون اومد. بابا شيشه رو پايتر همتر

 :احوال پرسي خيلي کوتاه گفت

 .بايد رسي    ع تر بريم

ن من و بابا به گردش در اومد و گفت  :نگاهش بتر

ه از هم جدا بشيد  !بهتر

 :با تعجب گفتم

ي با م
؟ يعتن ي  .ا نمي يان؟ ممکنه جونشون تو خطر باشهپس بابام ج 

 :راشدي رس تکون داد و گفت
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 . ...نه به اندازه ي شما... فکر کنم اگه از هم جدا بشيد و خت  نداشته باشيد که هر کدوم کجا هستيد بهتر باشه

ي از عصبانيت توي صداش مشخص بود گفت  :بابا که رگه هايي

 !!تولي اگه اين دو نفر با هم باشن مشکلي نيس

 :راشدي شونه باال انداخت و گفت

لش کنه  !مشکل ما هم يکي دو تا نيست... اين پش يه کم بدقلق و رسکشه... ظاهرا فقط يه نفر مي تونه کنتر

 :و با دست بهم اشاره کرد. راشدي به بابا لبخندي زد و گفت

ت باشه... نگران نباش... خيالت تخت... جا  !ش پيش ما امنهثابت کرده که مي تونه مواظب دختر

 :بابا دستمو توي دستش فشار داد و گفت

 !برو بابا جون... مواظب خودت باش... ترالن

 :به سمتش چرخيدم. با جديت توي چشمام زل زد و گفت

 درست فکر کن... عجله نکن! باشه؟

 :لبخندي زدم و گفتم

 . ...مواظبم... باشه.... شمام مراقب خودتون باشيد

ن پياده نمي دونم چرا اين قد ن که از ماشتر ن پليسي بشم که بارمانم توش بود... همتر ر ذوق داشتم که زودتر سوار ماشتر

ي به راشدي گفت. ماشينو دور زدم و کنار راشدي ايستادم. شنيدم که راشدي گفت ن  :شدم متوجه شدم که بابا چتر

 !نگران نباش... خودم حواسم بهشون هست ...

ي که رادمان فوت شد ه بود راشدي چطور به من و بارمان زل زده بود... نه! انگار اين آدم مسئول زهرمار يادم اومدم شت 

 . ...کردن لحظات خوش زندگيم بود

ن پليس شدم. با هيجان به سمت بارمان چرخيدم. رسشو به سمتم چرخوند و لبش به يه لبخند کج و پر از  سوار ماشتر

 .شيطنت باز شد... چشمکي زد

ن باز شد و راش ن انداختم و چشمم در ماشتر دي سوار شد. من و بارمان حالت جدي تري به خودمون گرفتيم. رسمو پايتر

ي خيال به نظر مي رسيد. انگشتهاشو توي هم گره  به دستبندي که به دست بارمان زده شده بود افتاد... خودش که ي 

 .کرده بود و با دقت به صورت راشدي زل زده بود

ايا... چه قدر دلم براش تنگ شده بود... دوباره لبخند زدم... ته ريش داشت... نيم نگاهي به صورتش کردم... خد

ي که توي بيمارستان ديدمش هم روشن تر  ي از شت 
حلقه ي سياه دور چشماش خيلي کمرنگ شده بود... پوستش حتر

 . ...شده بود... از ظاهر يه آدم معتاد فاصله گرفته بود

ي خيالي و  ي کنارش احساس ي  ي  به طرز عجيت  ن کنار بابا داشتم خت  سي که توي ماشتر
خونشدي مي کردم. ديگه از استر

 . ...نبود
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 :بارمان گفت

وهاتون هم به زودي رس مي رسن ديگه؟  !ايشاال بقيه ي نتر

 :راشدي رسشو به سمت بارمان چرخوند و گفت

! اگه قرار ب ي
ه بهمون اعتماد کتن ي ما دو نفر از پسشون برنمي يايم؟ بهتر

و فکر مي کتن ن و يه عالمه نتر اشه چند تا ماشتر

 . ...دنبال خودمون راه بندازيم باعث جلب توجه مي شه

 :بارمان رس تکون داد و گفت

 !آره خب... کميت مهم نيست... بيست نفر آدم بوديد ولي نتونستيد داداشمو نجات بديد

نم... ولي من اصال جرئت نداشتم راشدي به سمت عقب چرخيد و نگاهي بهم کرد... انگار انتظار داشت يه کاري ک

خودمو با احساسات قوي بارمان نسبت به برادرش طرف کنم. فقط شونه باال انداختم و قيافه ي مظلومي به خودم 

 .گرفتم

 :بارمان با صداي نه چندان آهسته گفت

ي رو گرسنه نگه مي دارن... اينا ديگه گي ان؟
 زنداين

 :رو بهم کرد. کف دستش رو نشون داد و گفت

 !اين قدر به آدم غذا مي دن... همون رو هم امروز بهم ندادن

 :زيرلب گفت

م ي مي متر
 
 .دارم از گرسنک

ي رو مخ راشدي بود. چون بالفاصله به سمتمون برگشت و گفت  :معلوم بود اين چند وقت بارمان حساي 

 امروز فهميديم که يکي از همکارهامون تمام مدت جاسوس ملکيان ب
ن ها خت  بارمان! ... همتر ن وده... از خيلي چتر

؟ ي
ي و باهامون همکاري کتن

 داشت... بايد شما رو برسونيم به يه جاي امن... مي شه يه خورده کمتر اذيت کتن

 

 

 :بارمان ابرو باال انداخت و گفت

؟ باشه... هرکاري بگيد مي کنم... ولي خيلي توقع نداشته باشيد  !با شکم خالي

ي کرد و رسشو به يه سمت
ن
 :ديگه چرخوند. آهسته گفتم راشدي پوف

 !اذيت نکن ديگه

ولي انگار بارمان شديدا روي مود اذيت کردن افتاده بود. البته درک مي کردم که به خاطر مرگ برادرش همه ي عالم و 

ن دور کنه کينه به  آدم رو مقرص بدونه... احتماال بابت اين که پليس نتونسته بود رادمان رو زودتر از موعود از ماشتر

 .ل گرفته بودد
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 :راننده از توي آينه نگاهي به پشت رسش کرد و گفت

 مشکي رنگ دنبالمونه
ن  . ...يه ماشتر

 :من و بارمان بالفاصله بهم نگاه کرديم. راشدي از آينه نگاهي به پشت رسمون کرد. گفت

 چند وقته؟

 :راننده رسعت ماشينو بيشتر کرد و گفت

ي کنهچند دقيقه اي هست که پشتمونه... مرتب س
 . ...عي مي کنه خودشو مخفن

س پيدا مي کردم... قلبم 
وي پشتيبان کرد. دوباره داشتم استر راشدي موبايلشو در اورد. تماس گرفت و تقاضاي نتر

ي خيال نبود  . ...محکم توي سينه م مي زد. بارمان هم مثل چند دقيقه ي قبل خونشد و ي 

 :راشدي خطاب به من و بارمان گفت

 .نگرديد... نبايد بفهمه متوجه ش شديم... ممکنه عکس العمل شديد نشون بدهبه سمت عقب بر 

 :دستام داشت يخ مي کرد... گفتم

 از کجا فهميد داريم جا به جا مي شيم؟

 :راشدي رس تکون داد و گفت

ي خطرناک بود  .احتماال زير نظرتون داشت... هم نمي شد که همون جا بمونيد... هم اين جا به جايي

 :ا لحن مسخره اي گفتبارمان ب

ي عيب و نقص استتارتون عملي نشد  !اوه! پس اين نقشه ي ي 

 :راشدي با عصبانيت گفت

ي االن وقتشه
 !ما االن با هم توي يه تيميم... اگه مي خواي کمک کتن

 :راننده گفت

 .داره رسعتشو زياد مي کنه

 :يه دفعه بارمان گفت

 !برو توي جاده ي فرعي 

 :راشدي گفت

 !متوجهش شديم نه! مي فهمه

 :بارمان به سمت جلو خم شد و گفت
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ي مي دونه که درخواست 
ن باش حتر ي باشيم... اون آدمي که راپورتتونو داده مي شناسدتون... مطمت 

قابل پيش بيتن بايد غتر

ي انجام
قابل پيشبيتن ه يه حرکت غتر ي مي ريد. بهتر

 باشيد مي دونه که داره کدوم سمتر
ن وي پشتيبان داديد... مطمت   نتر

ي که ازتون بعيده ن حرفه اي بکنيد... چتر  باشه يه کار غتر
 . ...بديد... شايد بهتر

ي رو... حتما اون  ها مي دونست... همه ج 
ن مي دونستم حرفاش در حد يه فرضيه بود... ولي مسلما آقاي فارسي خيلي چتر

فت تحقيقات راشدي رو به رئيس داده بود و باعث طرح اون نقشه ها   .شده بود بود که گزارش پيشر

 :بارمان دوباره به راننده گفت

 . ...برو توي جاده ي فرعي 

راننده نگاهي به راشدي کرد. راشدي رسشو به نشونه ي تاييد تکون داد. نفسم توي سينه حبس شده بود... مرتب دلم 

 .مي خواست رسمو به سمت عقب برگردونم

ي آب و علف گذشتي  هاي ي 
ن م... راشدي چشماشو تنگ کرد... به رو به روش نگاه کرد و راننده وارد راه فرعي شد. از زمتر

 :گفت

 . ...اونجا منطقه ي مسکونيه

 :بارمان گفت

ي پيش نياد و  . ... پس بايد خودمونو گم و گور کنيم تا درگتر

ي که تو  ي که پر از درخت هاي کاج... کيسه نايلون هايي
ي حرفشو نصفه نيمه گذاشت. نگاهي به اطرافش کرد... به زميتن

ن خشک پراکنده شده بودند. آهسته گفت  :زمتر

 . ...اينجا رو مي شناسم

 :راشدي داشت به راننده مي گفت

ي مي خواد اين کارو بکنه؟ ... ي شدن و همه ي اطالعات رو دادن... براي ج   مي دونه که اين دو نفر بازجويي

 :بارمان با صداي بلند گفت

ي ماموريت گروگان گ
ن جا بوداينجا رو مي شناسم... وقتر تون رو بهمون دادن اومديم اين سمت... همتر ي دختر  . ...تر

 :راننده پرسيد

؟ ي ي ج 
 اين يعتن

 :بارمان گفت

ي اينجا رو خوب بلدند
 . ...يعتن

ي که مي لرزيد گفتم  :با صدايي

ي کار کنيم؟  ج 

 :يه لحظه سکوت بينمون برقرار شد... بارمان به سمتم چرخيد و گفت
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 .هم جدا شيمچاره اي نداريم... بايد از 

 

 

 :با تعجب گفتم

؟ ولي  ي  . ...ج 

 :بارمان رو بهم کرد و گفت

ن يا نه... همه ي  ي مي خوان... چه اسلحه اي دارن... نمي دونيم جلوتر برامون دام گذاشتر نمي دونيم چند نفرن... ج 

ن  ي که مي دونيم اينه که ما رو مي شناسن... تنها راهمون اينه که نذاريم پيش بينيمون کتن
ن  . ...چتر

س ريشه هاي شالمو چنگ مي زدم. راشدي نگاهي به اطراف  مخم داشت سوت مي کشيد. دوباره داشتم از شدت استر

 :کرد و گفت

ي من گفتم ماشينو کنار بزن... من و بارمان مي ريم سمت راست
 . ...وقتر

 :راشدي رو بهم کرد و گفت

ي بريد سمت چپ. ازش جدا نشو
 . ...با ستوان يوسر

ي 
 :گفت  ستوان يوسر

 بريم کدوم سمت؟ کجا همديگه رو ببينيم؟

 :راشدي صاف رسجاش نشست و گفت

وهاي پشتيبان رسيدند... اون موقع  ي نتر
ه از هم خت  نداشته باشيم... هر وقت صداي آژير رو شنيديد يعتن

فکر کنم بهتر

 .بريد سمتشون

بان قلبم باال رفت...نگاه راشدي به آينه بود...  من و بارمان بهم نگاه کرديم... اصال دوست با اين حرف راشدي رصن

ي پيدا مي شد که 
ن نداشتم ازش جدا شم... حس بدي داشتم... اي کاش ما رو از هم جدا نمي کرد... انگار هميشه يه چتر

ه ن ما قرار بگتر  . ...بتر

ي بارمان نگاه کردم... با ديدن برق چشماش هم خوشحال شدم که مثل قبل شده هم دلم گرفت...   به چشم هاي آي 

ي براي يه ثانيه از اين نگاه و از اين چشم ها دور شم... چشماشو براي دل گرم کردنم روي هم 
دلم نمي خواست حتر

 .گذاشت و لبخند زد

ي حس شدند  . ...قلبم توي دهنم بود... دستامو مشت کرده بودم و احساس کردم انگشتام ي 

 :راشدي گفت

 !حاال
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ي دويديم. راهي رو بالفاصله ستوان روي ترمز زد. رسي    
ن پياده شديم. ماشينو دور زدم و به سمت ستوان يوسر ع از ماشتر

 :نشونم داد و گفت

 . ...از اين طرف

 مشکي رو از دور شنيدم... داشت نزديک مي شد... داشت گاز مي داد... به زودي بهمون مي 
ن صداي موتور ماشتر

ن   خاکي شدم... خودمونو بتر
ن  خاکي پر از کيسه نايلون، رسيد... دنبال ستوان وارد زمتر

ن  درخت هاي کاج گم کرديم... زمتر

ي رسنگ بود
ي و حتر

 .بطري هاي خالي آب معدين

ن شده  ن دوم رو شنيدم. قلبم توي سينه فرو ريخت. دو تا ماشتر ن و به دنبالش صداي ترمز ماشتر صداي ترمز يه ماشتر

 :بودند... ستوان آهسته گفت

 . ...از اين طرف

فت و اشاره کرد که دنبالش برم... نمي دونستم داريم به کدوم سمت مي ريم. فقط مواظب اسلحه ش رو دستش گر 

 طور دنبال ستوان مي دويدم... قلبم توي سينه 
ن بودم که زياد رس و صدا نکنم و پامم روي کيسه ها رس نخوره... همتر

ن کرده بودم... منتظر يه اتفاق ناگوار بودم  . ...تاالپ تولوپ مي کرد... گوشمو تتر

نمي دونم چه قدر دويديم... احساس مي کردم ماهيچه هاي ساق پام دارند از درد مي ترکند... نفسم باال نمي اومد... 

 . ...اون قد از دهن نفس کشيده بودم که گلوم مي سوخت

ن نخورم... ستوان به سمتم ب رگشت. يه دفعه روي يکي از کيسه ها رس خوردم. رسي    ع تنه ي درخت رو چسبيدم تا زمتر

ون دادم... آب دهنمو قورت دادم. نزديک بود پام پيچ بخوره ولي  ن مهمي نيست... نفسمو بتر با رس اشاره کردم که چتر

 . ...به ختر گذشته بود

ي گفتم و به 
ي از پشت رسمون شنيدم. هيتن

وع به دويدن بکنم صداي خش خسر ن که صاف ايستادم و خواستم رسر همتر

 .سمت پشت چرخيدم

ان و راشدي افتاد که نفس نفس مي زدند و به سمتمون مي اومدند... ستوان صاف ايستاد و با تعجب چشمم به بارم

 :گفت

ي شد پس؟  ج 

ي 
ي دويده بودند... نفس عميفر بارمان کنار راشدي ايستاد. خم شد و دستاشو روي زانوهاش گذاشت. معلوم بود حساي 

 :کشيد و گفت

... دلمون براتون تنگ شد ي  .هيج 

 :ار نفس عميق کشيد تا نفسش رسجاش اومد... گفتراشدي چند ب

 .اون طرف به يه رسي خونه ي خرابه مي رسيد که پاتوق معتادها بود

 :بارمان صاف ايستاد. با دست به راشدي اشاره کرد و گفت

 .سمتاين آقا هم توي لباس فرمه! گفتيم قبل از اين که شلوغ پلوغ کنند و جامونو با رس و صدا لو بدن بيايم اين 

 :گفتم
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ن شدند  . ...دو تا ماشتر

 :ستوان گفت

 . ...ممکنه بيشتر هم بشن... بيايد بريم... از اين طرف

ي برم که يه دفعه بارمان داد زد
 :پشتمو به بارمان و راشدي کردم و خواستم دنبال ستوان يوسر

 .مراقب باش

 . ...صداي شليک گلوله توي فضا پيچيد

ي منو کنار کشيده بود... داد زديه دفعه محکم به درخت کوبيده ش
 :دم. ستوان يوسر

 . ...برو... برو

 . ...صداي شليک دوم ... سوم

 

 

ي داد 
ي جون شده بود. يوسر ي کشيدم... خشک شده بودم... به تنه ي درخت چسبيده بودم... پاهام ي 

ي اختيار جيعن ي 

 :زد

 . ...برو

ي هلم داد و گفت يه تتر به شاخه ي درخت خورد... دوباره جيغ زدم و از ترس
 :چشمامو بستم. ستوان يوسر

 . ...از اين جا برو

ي اختيار مي دويدم... از شدت اضطراب و ترس پاهام و  وع به دويدن کردم... ي 
بدون اين که نگاهي به اطرافم بکنم رسر

اندازي رو شنيدم... پام لغزيد و نزدي ک بود بيفتم... دستام دستام مي لرزيد... از درون يخ کرده بودم... دوباره صداي تتر

 . ...يخ کرد... کالغ ها رو ديدم که از روي درخت ها پريدند و به آسمون رفتند

ي نظمي کنارم بدنم تکون مي  ي بود که مي شنيدم... دستام با ي  ي هدف مي دويدم... صداي بلند نفس هام تنها صدايي ي 

ه... عضالت بدنم درد  مي کرد... معده م تتر مي کشيد... بوي مرگ رو همه خورد و هوا رو مي شکافت تا منو جلوتر بت 

 .جا احساس مي کردم... انگار سايه به سايه داشت دنبالم مي اومد

ي 
ن بود رو کنار زدم... برگ هاي سوزنيش صورتمو خراش داد... اهميتر با دست شاخه ي يکي از درخت ها که خيلي پايتر

ي  
 . ...که در توانم بود مي دويدمندادم و به دويدن ادامه دادم... با آخرين رسعتر

قلبم ديوونه وار توي سينه م مي زد... ديگه نمي تونستم بدوم... سکندري خوردم و محکم به درخت رو به روم 

ن ولو شدم  . ...خوردم... به تنه ي درخت چنگ زدم تا مانع افتادنم بشم... فايده اي نداشت. روي زمتر

رفتم. روي پام افتاده بودم. با دست پاي دردناکمو گرفتم... و آخ آخ کردم... به زور جلوي صداي فرياد دردآلودم رو گ

 . ...چشمامو بستم و لبمو به دندون گرفتم تا داد نزنم
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ي کشيدم... شانس 
ي به استخونش کشيدم... دردش زياد نبود... نفس راحتر

يه کم پامو ماساژ دادم... بهتر شد... دستر

ي رس پام نيو  ي کشيدم... گلوي خشک شده م اورده بودم که باليي
مده بود... دوباره چشمامو بستم و نفس عميفر

 . ...سوخت

ي از طرف راستم شنيدم... از جا پريدم... متوجه صداي بلند نفس کشيدنم که با ناله همراه بود شدم.  يه دفعه صدايي

 مي رفتوحشت زده دستمو جلوي دهنم گرفتم تا صدامو خفه کنم. قفسه ي سينه م تند و با شدت 
ن  . ...باال و پايتر

ي مي گشتم... انتظار داشتم يه مرد با اسلحه جلوم ظاهر شه
 . ...چشمم دو دو مي زد... دنبال يه قاتل يا يه جاين

ن  ي کشيدم. خودمو از روي زمتر
چشمم به سگ ولگرد الغري افتاد که لنگان لنگان به سمت ديگه مي رفت. نفس راحتر

 .جمع و جور کردم

ن که از رو  ي شنيدمهمتر  بلند شدم و به راه افتادم صداي پايي
ن  .ي زمتر

سگ عو عو کرد و رسعتشو بيشتر کرد. قلبم توي سينه فرو ريخت. رسي    ع به حرکت در اومدم و در حالي که سعي مي 

کردم روي نوک پا راه برم و رس و صدا درست نکنم از اونجا دور شدم... دستم هنوز جلوي دهنم بود و صداي نفس 

 . ...م رو خفه مي کردکشيدن ها

ي که چند لحظه پيش بودم نگاه کردم... خيلي ازش فاصله گرفته بودم ولي  خودمو پشت يه درخت کشيدم و به جايي

 ...هنوز توي ميدان ديدم بود

ن که خواستم به راهم ادامه بدم چشمم به يه مرد با  ي کشيدم... همتر
ي نشد... نفس راحتر چند لحظه گذشت و خت 

ي که چند لحظه لباس مشکي اف تاد... قلبم توي سينه فرو ريخت... مرد درحالي که با موبايلش ور مي رفت داشت از جايي

ي که جلوي دهنم بود به صورتم چنگ 
بان قلبم باال رفت... با ناخون هاي دستر پيش ترک کرده بودم رد مي شد... رصن

اون قدرها قطور نبود که منو کامال پشت زدم... اگه مرد رسشو سمت چپ مي چرخوند منو مي ديد... تنه ي درخت 

 .خودش جا بده

ن  قلبم محکم توي سينه مي زد و از اضطراب داشتم ديوونه مي شدم. مرد موبايلش رو توي جيبش گذاشت... در همتر

وع شد. مرد رسشو به اطراف تکون  موقع صداي شليک ديگه اي بلند شد. قلبم توي دهنم اومد... لرزش دستم رسر

خودمو جمع کردم و خم شدم... با وحشت به مرد نگاه کردم.. حواسش به اين طرف نبود... دوباره  داد... رسي    ع

ن درخت ها ناپديد شد  .موبايلش رو دراورد و به رسعت بتر

ن  وهاي پليس کجا مونده بودند؟ گوشمو تتر دستمو روي قلبم گذاشتم... چند تا نفس عميق کشيدم... پس اين نتر

ي نشد  کردم... به جز قار قار  ي شدم... ولي خت  ي نمي اومد... با انتظاري کشنده منتظر شليک هاي پياي   ...کالغ صدايي

ي يه قدم 
همون جا پاي درخت ولو شدم... پاهام مي لرزيد و کفشون يخ زده بود... احساس مي کردم نمي تونم حتر

ن پليس برسونم و رسي    ع از اونجا دور  ... نمي تونستم بارمان رو تنها  بردارم... به فکرم رسيد که خودمو به ماشتر شم ولي

 . ...بذارم... و بازپرس رو

ي که به شاخه ي درخت باال رسم خورده بود رو حس کرده بودم...  ي نديده بودم... فقط تتر ي از صحنه ي درگتر ن چتر

ي رس بارمان اومده باشه  . ...اگه باليي

مي گشت. خودمو بيشتر به سمت درخت کشيدم... يه دفعه چشمم به مرد افتاد که دوباره داشت همون مستر رو بر 

 . ...الغر و باريک بودم ولي نه اون قدر که يه درخت کاج منو کامال قايم کنه
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ن درخت ها  بان باالي قلبم داشت روانيم مي کرد... با تمام وجود مي لرزيدم... مرد به سمت راستش نگاه کرد... بتر رصن

 . ...اگه رسشو به سمت چپ مي چرخوند منو مي ديدرسک کشيد... نفس توي سينه م حبس شد... 

ي با اون مرد هيچ شانسي ندارم... مجبور بودم آهسته و  ن به سمت جلو رفتم... مي دونستم توي درگتر ن پاورچتر پاورچتر

 . ...آروم فرار کنم

ارم. راهي که چند مرد به رو به روش نگاه کرد... مراقب بودم پامو روي کيسه ها نذارم و صداي فش فششون رو در ني

 .دقيقه پيش دوان دوان اومده بودم رو آهسته برگشتم

فاصله ي زيادي با مرد داشتم... حاال ديگه پشتش بهم بود... رسشو به سمت چپش چرخونده بود... داشت همون 

ي رو نگاه مي کرد که چند دقيقه پيش بودم  . ...جايي

. متوجه حضورم نشده بود... دوباره صداي شليک گلوله رو قلبم توي دهنم بود... با ترس و لرز ازش دور شدم.. 

 . ...شنيدم... رسجام خشک شدم... صداي فرياد مردي رو از دور دست شنيدم... اگه بارمان

ي از من نمي موند ن  . ...نمي تونستم... نمي تونستم بدون اون برم... نمي خواستم از دستش بدم... بدون اون چتر

 . ...به رو شدن با اون آدم ها... هم از جدا شدن از بارمانمي ترسيدم... هم از رو 

... قدرتشون مساوي  ن اين ترس داشت ديوونه م مي کرد... عقلم به پاهام فرمان فرار مي داد... دلم فرمان جلو رفتر

ي کار کنم  . ...بود... رسجام مونده بودم و نمي دونستم بايد ج 

ن دستامو مشت کردم... من تصميم گرفته بودم   که بجنگم... من به خودم قول داده بودم که عوض شم... اين اولتر

 . ...قدم بود... بايد يه کاري مي کردم

ي کشيدم... سعي کردم به لرزش بدنم مسلط بشم... نمي دونستم از کدوم راه به اين سمت اومده بودم... 
نفس عميفر

وع کردم به دويدن  . ...فقط مي دونستم دور شده بودم... دوباره رسر

ن اون درخت ها گم شده بودم  . ...مستر برام آشنا نبود... يه کم ديگه دويدم... بتر

ن کردم... صداي فريادي از دور شنيدم... قلبم دوباره به تپش در اومد... به  ايستادم و رسمو چرخوندم... گوشامو تتر

ي توي رسم مي گفت  :همون سمت دويدم... يه صدايي

 . ...کن  ولش کن... بذار و برو... فرار 

 :به خودم نهيب زدم

ي 
... مي توين ي

 . ...به خودت مسلط شو... تو مي توين

ي 
صداها هر لحظه بلندتر مي شد... قلبم هر لحظه محکم تر از لحظه ي قبل مي زد. يه دفعه چشمم به ستوان يوسر

ن افتاده بود... رسجام متوقف شدم و رسي    ع دستمو جلوي دهنم گرفتم ي حرکت روي زمتر ... جيغمو خفه افتاد... ي 

 . ...کردم

ون  قلبم يه لحظه از حرکت ايستاد... چشمم سياهي رفت... بعد متوجه شدم که هنوز نفس مي کشه... نفسمو بتر

دادم... چشمم به اسلحه ش افتاد که يه کم اون طرف تر افتاده بود... چشماشو بسته بود... زخمي شده بود و خون 

ي  
 . ...که خاک و خونش با هم قاطي شده بود حالمو بد مي کردزيادي ازش رفته بود... ديدن زميتن



 

 
495 

ن که خواستم از اونجا  ي پيدا مي کردم و جلوي خونريزيش رو مي گرفتم... همتر
ن نگاهي به دور و برم کردم... بايد يه چتر

اشتم. دور شم ، صداي فرياد مردي بلند شد. بدون فکر خودمو پشت يکي از درخت ها انداختم. دستمو روي قلبم گذ

ي نمي ديدم... يه کم جلوتر رفتم... خودمو به درخت هاي جلوييم رسوندم... يه دفعه رسجام متوقف شدم ن  . ...چتر

ن به خاک و خون کشيده شده بود... يه مرد با لباس  ه شدم... زمتر  جلوتر بود ختر
ي که چندين متر به صحنه ي درگتر

ن باز شد ي که به طرفتر ن افتاده بود... پشت رسش راشدي با يه مرد مشکي و ريش پرپشت با دست هايي ه بود روي زمتر

مشکي پوش درگتر شده بود. مرد با مشت محکم توي صورت راشدي زد. راشدي به گوشه اي پرت شد... مرد پشتش 

ن افتاد. خودشو به سمت اسلحه اي که  ن که خواست حرکت کنه راشدي محکم به پاش زد. مرد روي زمتر رو کرد و همتر

ن   . ...افتاده بود کشيدروي زمتر

 . ...قلبم توي سينه فرو ريخت... اگه دستش به اسلحه مي رسيد

ي که توي توانم بود به 
ين رسعتر ن برش داشتم. با بيشتر بدون معطلي به سمت اسلحه ي ستوان دويدم. از روي زمتر

 :سمت جلو دويدم. اسلحه رو جلو گرفتم و داد زدم

 !تکون نخور

 

 

ن افتاده بود و پشتش بهم بود... دستش به سمت اسلحه اي که يه متر اون طرف  مرد رسجاش متوقف شد...  روي زمتر

 . ...تر بود دراز شده بود

ي که به شدت مي لرزيد داد زدم  :با صدايي

 !از اسلحه فاصله بگتر 

ي حس مي با دو تا دست اسلحه رو گرفته بودم... دستام به شدت مي لرزيد... اون قدر يخ زده بودند که کم کم داشت ند ي 

 . ...شدند

از گوشه ي چشمم به راشدي نگاه کردم... پاش بدجوري زخمي شده بود و به شدت خونريزي داشت... داشت سعي 

ي براش نمونده بود... بارمان توي 
مي کرد خودشو به سمت ديگه اي بکشه... صداي ناله ش بلند شد... ديگه جوين

ي که ممکن بود ببينم مي زاويه ي ديدم نبود... جرئت نداشتم نگاهمو 
ن م و دنبال بارمان بگردم... از چتر از اون مرد بگتر

 . ...ترسيدم

ن بلند شد. به سمتم چرخيد. قلبم توي سينه فرو ريخت و چشمام تا آخرين حد ممکن  مرد آهسته و آروم از روي زمتر

 .گشاد شد

ه و کشيده و موهاي مشکي رو به روم بود. به زخم  روي شقيقه ش نگاه کردم. لرزش دستم مردي با چشم هاي تتر

 :بيشتر شد... با نفرت گفتم

 !خائن

 :آقاي فارسي دستاشو از هم باز کرد و گفت
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 .من مسلح نيستم

 :داد زدم

 !دستاتو بذار پشت رست

 :آقاي فارسي گامي به سمت عقب برداشت و گفت

ي 
 !ترالن... تو اين کارو با من نمي کتن

 :داد زدم

 ! کنممن هرکاري الزم باشه مي 

 . ...صدام اون قدر مي لرزيد که ترس شديد درونيم رو لو مي داد... اسلحه تو دست من بود... من بودم که مي ترسيدم

 . ...اون مسلح نبود... اون بود که خونشد و مسلط به نظر مي رسيد

 :آقاي فارسي رس تکون داد... گفت

ن   . ...منو به اين کار مجبور کردن... زنمو گروگان گرفتر

ن اومد... فارسي با حزن و اندوه نگاهم کرد و گفت بان قلبم پايتر  :رصن

 . ...من و تو دشمن نيستيم ترالن

ي گفت
 :راشدي با صداي ضعيفن

 . ...به حرفش گوش نکن

بان قلبم باال رفت... آقاي فارسي گفت  :داشت از حال مي رفت... دوباره رصن

ي که من چ
... مي دوين  . ...ه قدر دوستت دارمتو چند ساله که منو مي شناسي

 :راشدي گفت

 . ...ترالن... گوش نده به حرفاش... گولشو نخور

 :آقاي فارسي به چشمام زل زد و گفت

ي که من بدتو نمي خوام
 . ...مي دوين

ي   مي انداخت... دودل شدم... ياد اون شب هايي
ن يه قدم کوچيک به سمت عقب برداشت... داشت دستاش رو پايتر

ي براي قبولي کنکور بهم يه افتادم که خونه مو 
ن تخت نرد بازي مي کرد... برام فيلم مي اورد... حتر ن مي موند و با معتر

 . ...عطر گرون قيمت کادو داده بود

ي ديده بودمش افتادم... دستشو دور کمر يه زن غريبه انداخته بود و براي رقص 
ي که توي مهموين ... ياد اون شت  ولي

ه ي کنار پاش نگاه کردم... خواستم آب دهنمو قورت بدم که متوجه شدم دهنم وسط سالن رفته بود... به اسلح

 . ...خشک شده
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ن تشکيالت  ن رفت... ناورسوان راشدي... راضيه... آره... بارمان گفته بود باند بتر ن من از بتر ي افتادم که زير ماشتر
ياد زين

واري جاسوس داشت... جاسوسشون فارسي بود که اون شب هم بينشون ن ن شسته بود... اين مرد با جاسوسي ست 

ي خانواده ي منو به هم 
 
ي شد که من زيرش کردم... زندگ

هايش باعث مرگ ناورسوان راشدي شد... باعث مرگ زين

 . ...ريخته بود... االنم اومده بود تا منو بکشه... من... و بارمان

... و شايد... شايد پشت رسم بود... شايد و به طرز دردناکي متوجه شدم که صداي بارمان نمي ياد... اثري ازش نبود 

ن جاي کار هم نيمي از کارش رو انجام داده بود  . ...ديگه هيچ وقت صداش رو نمي شنيدم... شايد فارسي تا همتر

ي نداشت... اين مرد باعث و بانيش بود
ي از حال رفته بود... راشدي ديگه تواين

 . ...ستوان يوسر

ي که من و بابا تا به اون روز داشتيم... و حاال اسلحه توي دست من بود... فارسي دشمن من بود... دشمن ترين 
دشمتن

 . ...اين مرد تو مشت من بود

ن رفت  . ...لرزش دستم از بتر

ي اختيار يه کم باال رفت... شايد کمي  حس کردم خون توي رگام يخ زد... لبم به لبخندي کج باز شد... ابروي راستم ي 

ي چشم هام داشت شيطنت رو داد مي زدپوستم داشت به سياهي مي   ...زد... شايد آي 

ي  ي نبود... آسون بود... ديگه نه خون حالمو بد مي کرد نه اون وضع منو مي ترسوند... من از هيج 
شليک کردن کار سختر

ي لبخند بزنم
 . ...نمي ترسيدم... خونشد بودم... اون قدر که مي تونستم به راحتر

ي که ديگه نمي لرزيد گفتمبا نفرت نگاهش کردم... با   :صدايي

 !دروغ گو

 :يه دفعه به سمت اسلحه ش پريد. راشدي فرياد زد

 !ترالن بزنش

ي اختيار ماشه ي اسلحه رو فشار داد... صداي بلند شليک گلوله باعث شد گوشم سوت بکشه... صداي  انگشتم ي 

 . ...فرياد فارسي بلند شد

 :آهسته گفتم

 !به خاطر بابام

ن افتاد... يه دستشو به پاش گرفت... با اون يکي دستش که به شدت مي لرزيد پشت رسش پاشو زده بود م... روي زمتر

 :دنبال اسلحه گشت... در همون حال گفت

 . ...نه... ترالن... نه

م کرد و ناله کرد  :راشدي شتر

 . ...دوباره... بزنش

... لبخندم هنوز روي لبم بود... سينه ش رو نشونه رسماي درونم به اين کار فرمان مي داد... خيلي آسون بود... خيلي 

 . ...گرفتم و شليک کردم
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ي روم نمي ذاشت... من خونشدتر از اين حرف  دوباره صداي فريادش بلند شد... انگار منظره ي رو به روم هيچ تاثتر

 :ها بودم... آهسته گفتم

 . ...به خاطر رادمان

ت... هنوز تکون مي خورد... انگشت هاشو به سمت اسلحه ش کشيد... از درد ضعف کرده بود... ولي هنوز جون داش

 :راشدي گفت

 . ...تمومش کن

 :رسشو نشونه گرفتم و گفتم

 !به خاطر بارمان

ن افتاد... دستم توي هوا  يه لحظه دستم لرزيد. صورتمو از نفرت جمع کردم... شليک کردم و جسد فارسي روي زمتر

 . ...موند... تموم شد

 

تند تند مي زد... نه نفسم توي سينه حبس شده بود... نه مي ترسيدم... انگار يه ترالن ديگه اونجا ايستاده نه قلبم 

بود... نه... هنوز ترالن بود که اسلحه رو نگه داشته بود... هنوز فکرش پر از خانواده ش بود.. پر از بارمان... انگار يه 

 . ...نيمه ي ديگه ي ترالن اونجا ايستاده بود

اسلحه رو انداختم... راشدي چشماشو روي هم گذاشت... رسشو به درخت تکيه داد... دستشو روي زخم پاش فشار 

 .داد... متوجه زخم پهلوش شدم

ي پيدا  ي روي زخمش بذارم... توي اون خراب شده هم هيج  ن گيج و گنگ بودم... خواستم به سمت راشدي برم و چتر

ز کردم... به سمت راشدي دويدم... دستشو باال اورد... ابروهاش توي هم گره نمي شد... به ناچار شالمو از رسم با

 :خورده بود... صورتش خيس عرق بود... گفت

 . ...نه... من خوبم

 :با دست به پشت رسم اشاره کرد و گفت

 . ...اون بيشتر از من احتياج داره

سياهي رفت... از جام بلند شدم... انگار همه ي رسي    ع چرخيدم... چشمم به بارمان افتاد... رسم گيج رفت... چشمام 

ن مچاله شده بود نگاه  اينا رو داشتم توي يه خواب عذاب آور مي ديدم... يه کابوس نفرين شده... به کسي که روي زمتر

کردم... به سمتش دويدم... خودمو کنارش انداختم... دست هاي بسته ش توي سينه ش جمع شده بود... چشماشو 

 :لي پلکش مي لرزيد... کتف راستش خونريزي داشت... وحشت زده چند بار تو صورتش زدم و گفتمبسته بود و

 . ...بارمان... بارمان... چشماتو باز کن

صداي ناله ي راشدي رو از پشت رسم شنيدم... ولي انگار يه دفعه همه ي دنيا پيش چشمم اهميتشو از دست داد... 

ن بودانگار فقط بارمان مهم بود... بارم  . ...ان همه چتر

ي لباس تنم بود پاره کنم و دور زخمش ببندم تا چشماشو باز کنه  . ...دوست داشتم هرج 
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 . ...دوست داشتم با آخرين توانم اون قدر توي صورتش بزنم تا نگاهم کنه

م و بگم چه قدر دوستش دارم ن دستام بگتر  . ...دوست داشتم صورتشو بتر

 . ...اس کنم که تنهام نذارهدوست داشتم فرياد بزنم و التم

 . ...آخه اون مرد همه ي دنياي من بود

باز توي صورتش زدم... دستمو جلوي بينيش گرفتم... نفس هاي داغش به دستم خورد... هنوز نفس مي کشيد... 

 . ...هنوز بهش اميد بود

 :اشکام روي گونه هام ريخت... تکونش دادم و با التماس گفتم

 . ...ار... به خدا اگه بري نمي بخشمت... ازت نمي گذرمتو رو خدا تنهام نذ

م  .بغض داشت خفه م مي کرد... دستمو روي زخمش فشار دادم تا جلوي خونريزيشو بگتر

هيچ وسيله اي نداشتم... هيچ کاري نمي تونستم بکنم... دستم به هيچ جا بند نبود. داشتم از دست مي دادمش... 

 :نمي اومد... آهسته گفتمکنارش بودم و کاري از دستم بر 

 . ...به خدا اگه تنهام بذاري خودمو مي کشم... حق نداري بدون من بري

ن پليس بلند شد... چه عجب... باالخره رسيدند  . ...يه دفعه صداي آژير ماشتر

 . ...صداشون از دور به گوش مي رسيد ولي مي دونستم به زودي پيدامون مي کنند

 . ...ده شد... دلم گرم شدنوري از اميد به قلبم تابي

 :صورت بارمان رو نوازش کردم... اشکام روي لباسش مي چکيد... با گريه گفتم

 . ...رسيدن... طاقت بيار... طاقت بيار

ن گذاشتم... اشکام روي خاک ريخت... آهسته زمزمه کردم  :رسمو خم کردم و کنارش روي زمتر

 . ...طاقت بيار

****** 

ي به بازپرس راشدي نگاه کردم... يه عصا دستش بود و با زور و زحمت به سمتم دستام توي جيب مانتوم ب
ود... با نگراين

ي دستش بود... از رنگ و روش که به نظر مي رسيد اصال حال  مي اومد. لباس فرمش رو پوشيده بود و يه پوشه ي آي 

ن که ب ي رس جام جا به جا شدم. همتر
ي نداره... با ديدن وضعيتش با ناراحتر

 :هم رسيد گفتمخوسر

احت کنيد  . ...شما بايد استر

 :اخم کرد و گفت

... گزارش هاي بدي به دستمون رسيده ها رو مي زنيد... خيلي کار دارم... خيلي
 . ...شمام که حرف دکتر

ي گفتم
 :با نگراين
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؟ ي  ج 

ن گزارش بود؟  عصا رو به ديوار تکيه داد... به پوشه اي که توي دستش بود نگاه کردم... همتر

 :گفت

 . ...مي گن ملکيان از کشور خارج شده

 :قلبم توي سينه فرو ريخت. با ناباوري گفتم

ي داده؟
ن گزارسر ؟ گي همچتر ؟ گي ي  ج 

 :رسي به نشونه ي تاسف تکون داد و گفت

 . ...مامورهاي مرزي

ي 
 . ...وا رفتم... باالخره در رفت... لعنتر

... آهي کشيدم... آخرشم دستمون بهش نرسيد... رسمو تکون دادم... هيچ جوري نمي تونستم تاسفمو بروز بدم

 . ...هميشه... هميشه يه قدم جلوتر از ما بود

ي که سمت چپمون بود اشاره کرد و گفت
ر
 :راشدي با رس به اتاف

 مي ريد ديدنش؟

ن انداختم و گفتم  :رسمو پايتر

 . ...بله

 :راشدي پوشه رو دستم داد و گفت

ن نظرش چيهشواهديه که جمع آوري شده... نشونش بد  . ...ه و ببتر

ي بگم... پشيمون شدم و دوباره دهنمو بستم. دودل بودم... دوست نداشتم  ن پوشه رو گرفتم... دهنمو باز کردم که چتر

ي که مي دونستم راشدي بهم مي ده رو بشنوم  . ...جواي 

 :راشدي گفت

ي شده؟ ن  چتر

ي گفتم
ي با نگراين

ي طوالين
 :بعد از مکت 

 ؟مي بريدش زندان... مگه نه

ي به ريشش کشيد و گفت
 :راشدي آهي کشيد... دستر

ي خوبم زياد داره... باورم نمي شه خودشو انداخت جلوي 
ر
ي بدش خيلي بارزه... خصوصيات اخالف

ر
خصوصيات اخالف

ي که براش مهمه خودشه ن  . ...من... انگار اين آدم آفريده شده تا فداکاري کنه... تا ايثار کنه... انگار آخرين چتر

 :داد و گفترس تکون 
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ي بودم وقت براي فکر کردن زياد داشتم... خيلي فکر کردم... به اين که اگه بارمان زمان  اين دو روز که اين جا بستر

ي مي شد... به اين که اگه يه نفر بود که به باباش يه  ي دور و برش داشت ج  دانشجويش يه نفر آدم درست و حساي 

ي مي شد...  ي مي تونست چه پزشکي بشه؟ باهوش... فداکار... مشکلش اين بود  تلنگر مي زد رسنوشت اين پش ج 
مي دوين

 . ...که کسي رو نداشت

 :باالخره يه نفر بارمان رو فهميد... لبخندي زدم. راشدي ادامه داد

ان کردن هم داره... باهامون همکاري کرد  . ...اشتباهات زيادي داشت... پتانسيل جت 

 :لبخند زد و گفت

ارت و شيطنت که تو وجودش هست رو نديده منو نجات داد..  . و باز هم مي تونه کمک کنه... نمي تونم يه رسي رسر

ي کرد و به خاطر ما شکنجه شد... معتاد شد... 
 
ي خوب رو داره... يه بار از خودگذشتک

 
... لياقت يه زندگ م... ولي بگتر

 . ...حاال نوبت ماست که کمکش کنيم

 . ...ود ديگه؟ رويا بود؟ ... زبونم بند اومده بودبا ناباوري نگاهش کردم... خواب ب

 :راشدي گفت

 . ...بهش يه تخفيف بزرگ مي دن... تاجيک مي گفت احتمال داره تا پنج سال محکوم به زندان شه

ن انداختم. راشدي ادامه داد ئه شدنش اميدوار شده بودم... با نااميدي رسمو پايتر  :وا رفتم... يه لحظه به تت 

گاه شهادت مي دم... اينم مي گم که ملکيان هنوز فراريه و به احتمال زياد به بارمان احتياج داريم که من توي داد 

م خودم ضمانتشو بکنم... تاجيک گفت که شايد بشه در اين صورت محکوميتش رو به  ش کنيم... حارصن دستگتر

 . ...حالت تعليق در اورد

 :شوق گفتم لبخندي روي لبم نشست... دلم گرم شد... با ذوق و 

 .شما واقعا همه ي کارها رو به نحو احسنت انجام داديد... همه ي ما بهتون مديونيم

 :عصاش رو دوباره زيربغلش زد و گفت

... قبل از اين که  انجام وظيفه بود... به عنوان يه مامور پليس وظيفه دارم که جلوي جرم و جنايت وايستم... ولي

انسانيم حکم مي کنه به کسي که به کمک احتياج داره کمک کنم... با اين سوء پليس باشم يه انسانم... وظيفه ي 

ن از استعدادهاش و  ن دانشگاه نتونستر سابقه فکر نمي کنم بارمان بتونه درسشو ادامه بده... اين يه حقيقته که مسئولتر

ي منفيش استفاده  
ر
ي هاي مثبتش استفاده کنند... منم تصميم دارم از خصوصيات اخالف

 
کنم و تبديل به احسن ش ويژگ

 .کنم

 :با تعجب گفتم

؟ ي ي ج 
 اين يعتن

 :راشدي لبخندي زد و گفت
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رسمي مي تونه به ما کمک کنه... نه فقط توي اين پرونده... توي پرونده هاي مشابه... فکر کنم  به عنوان يه مامور غتر

ي که ب ي عجيت 
 
ارمان به رادمان داره رو رادمان هم به اين طوري ديگه به راه کج کشيده نمي شه... و... اگه اين وابستک

ي کردن در حق بارمان دينمو به برادرش ادا کنم  . ...بارمان داشته باشه، مي تونم با خوي 

ي گفتم
 :با شگفتر

يه که تو اين چند وقت شنيدم ين خت 
 . ...اين بهتر

 

 

 :آهي کشيد... به پوشه اشاره کرد و گفت

 . ...يادتون نره

ن موقع در اتاق بارمان باز شد... چشمم به با خوشحالي رس تکون دا دم. راشدي به سمت انتهاي راهرو رفت... در همتر

ن طور  باباي بارمان افتاد... الغر و تکيده به نظر مي رسيد... دست هاش مي لرزيد... اصال متوجه حضورم نشد. همتر

ي   بودم بارمان حساي 
ن ي بيمارستان رفتم... مطمت   . ...حالشو گرفتهلرزان و آشفته به سمت خروج 

ي کردم و وارد اتاق شدم  .نچ نج 

بارمان روي تخت نشسته بود و با چسب زخم روي ساعدش ور مي رفت. به طرفش رفتم... با ديدنم لبخندي پر از 

 :شيطنت زد و گفت

ون رود فرشته در آيد  !ديو چو بتر

 :زدم زير خنده... روي صندلي کنار تختش نشستم و گفتم

 حالت چطوره؟

ي حال و رنگ پريده بود... به خودش اشاره کرد و گفتيه ک  :م ي 

ي که! خوب خوب
 . ...مي بيتن

 :گفتم

 !باباتو اذيت کردي ها

 :پوزخندي زد و گفت

يه عمر اون اذيت کرد... حاال من اذيت مي کنم... ترسيده... دو تا از پشهاش مردن... تازه... ماجراي مامانم تعريف 

 . ... کرد... اين که

ي  
ن
 :کرد و حرفشو نصفه نيمه گذاشت. رس تکون داد و گفتپوف

 . ...همه ش تقصتر ما بود

 :از جام بلند شدم... دستشو گرفتم و گفتم
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ي تموم شده بايد دنبال آرامش باشيم  . ...دنبال مقرص نگرد... االن که همه ج 

 :دوباره پوزخند زد و گفت

 . ..... شايد اين طوري بتونم آرامشمو حفظ کنمآره... اميدوارم توي زندان بيشتر از اينجا بهم برسن. 

ي که راشدي بهم گفته  ن لبخندي زدم... ماجرا رو برايش تعريف کردم... ابروهاش باال رفت... باورش نمي شد... هرچتر

 . ...بود رو بهش گفتم

تش استفاده کردم و محو تماشاي صورتش شدم... روشو برگردوند... مات و مبهوت موند  :ه بود... گفتماز بهت و حتر

ي درست مي شه... راشدي کمکت مي کنه... تازه... منم کنارتم... حاال که بابات هم پشيمونه وضعيت زندگيت  همه ج 

 مي شه
 . ...بهتر

 :بارمان رس تکون داد و گفت

ون زندگيتو بهم مي ريزم... مي خوام پيشت باشم... مي خوام مال  ... آخه... من اگه از اينجا بيام بتر ... در ولي ي
من باسر

ي و خيلي رسي... مي دونم لياقت 
حالي که مي دونم خانواده ت با من موافقت نمي کنند. مي دونم در حد من نيستر

ين ها رو داري  . ...بهتر

 :وسط حرفش پريدم و با آرامش گفتم

ين ها کجا بودن؟... من تو رو مي خوام... اگه راشدي تا
ييدت کنه... اگه درست موقعي که ته دره افتاده بودم اون بهتر

ي نيست... اگه راشدي 
ي منطفر ... اگه حکم دادگاه اين طور باشه در نهايت بابام هم نرم مي شه... بابام آدم ي  ي

رفتار کتن

ن اين طوري هول  مي تونه اين طور در موردت فکر کنه بابام هم مي تونه... به اتفاقات خوب عادت نداري ... براي همتر

 . ...کردي

 :بارمان گفت

؟ بايد برم زندان؟ ي  اگه خراب کنم و ضايع شم ج 

 :پوشه رو روي پاش انداختم و گفتم

ي 
وع کن! مواظب باش که خراب نکتن ن االن رسر  .خب... همتر

 :پوشه رو باز کرد و گفت

 ايش... گي حال داره؟

 :نگاهي به نوشته هاش کرد... رسي تکون داد و گفت

 . ...هوم

 :گفت  منم محو تماشاي صورتش شدم. بارمان

ي فکر مي کنم؟ به اين که رئيس  ي دارم به ج 
ي که استفاده کردن با مال بچه هاي باند فرق داشت... مي دوين اسلحه هايي

مخصوصا اين کارو کرده... مخصوصا فارسي رو لو داده... مي دونست با فرار کردن ما دست فارسي رو مي شه... حتما 

ي ولي در واقع مي خواسته همون کلکي که براي سايه سوار کرد رو زده... 
به فارسي گفته که بايد خرابکاريتو جمع کتن
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ي که ما  هايي
ن ن از اين اسلحه ها بهشون داده... اون چتر  بده... خيلي کارش ريسک داشته... براي همتر

ن فارسي رو به کشتر

 . ...داشتيم... يه تتر مي زديم طرف آش و الش مي شد... نه اين که اين طور رسحال روي تخت بشينه

 :و به خودش اشاره کرد. گفتم

اون روز يه مرد رو ديدم که داشت دور و بر اون محوطه مي چرخيد... ولي تا لحظه ي آخر هم وارد قضيه نشد... فکر 

ي ربطي داشته باشه؟
 مي کتن

 :بارمان شونه باال انداخت و گفت

ي ربط باشه... شايد مراقب بود که يه وقت فارسي دست پليس   . ...نيفتهفکر نمي کنم ي 

 :گفتم

ي مامور بود که فارسي رو بکشه؟
 يعتن

 :بارمان گفت

ن   .احتماال... معموال توي ماموريت ها از اين جور مامورها مي ذاشتر

 :يه دفعه صداشو باال برد و با خنده گفت

 باز تو گتر دادي به صحبت هاي کاري؟

ن ديوونه بازي هاش  شده بودم... بعد خنده از روي لبم محو خنديدم... باز داشت شيطون مي شد... عاشق همتر

 :شد... با تعجب گفت

ي شده؟ ن  چتر

ي کردم و گفتم
 :مکت 

؟ ي
 جدي مي خواي پيشم باسر

ي کرد و گفت
 :پوشه رو بست. با دقت به صورتم نگاه کرد... اونم مکت 

ي گفتم... ولي اون جوري که بايد نه... من... مي ترسم چو 
ي خيلي حرف ها زدم ولي نگفتم که... يعتن

ي وقتر
ن... نمي دوين

... هرچه قدر رفتيم به هيچ  ن فهميدم رضا تو رو برده چه حالي پيدا کردم. با دانيال سوار ون شديم. رفتيم سمت پايتر

ي افتاد که توي گل و الي حاشيه ي 
جا نرسيديم... دور زديم... به سمت باال رفتيم... چشمم به رد الستيک ماشيتن

ن  ي پيدا نکرديم... تا جاده بود... حدس زديم مال ماشتر ن  شما باشه... اومديم باالتر... هرچه قدر عقب جلو کرديم چتر

اين که ديديم يه دود سياه داره از دره بلند مي شه... رسي    ع خودمونو رسونديم... همون لحظه که اون طوري ديدمت 

ي 
ي تو زندگيم نمونده جز تو... تو نباسر ي برام نداره... فهميدم که طاقت ندارم از دستت بدم... هيج 

ديگه اين دنيا ارزسر

ن برام مثل مرگ  ي زندگيت رو خراب مي کنم بگو... از تو گذشتر
ي اگه راشدي بخواد ضمانتمو بکنه... اگه فکر مي کتن

حتر

... اگه بدونم اين طور  ي
... اگه بدونم ختر و صالحت توي اينه... اگه بدونم اين طوري خوشبخت مي سر مي مونه ولي

... بابت مرد خالف خوشحال تري... ا ي
ي بازم عذاب بکسر

زت مي گذرم... مي ذارم مي رم... نمي خوام بعد اين همه سختر

ي که مي 
ن ي رو ببينم که به خاطر من عذاب مي کشه... همه ي چتر

کاري که قبال معتاد بوده... من نمي خوام ترالين

 . ...خوام
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 :دستشو گرفتم. نذاشتم ادامه بده و گفتم

 ... ي ي من تويي
ي براي آدم  خوشخبتر

ي ندارم... گي گفته خوشبختر منم مثل توام... بدنام شدم... آبروي درست و حساي 

ي عيب و ايراده... مگه من و تو آدم نيستيم؟ ما هم مي تونيم... باور کن مي تونيم... اگه پيش هم  هاي خوب و ي 

ا حرف مردم و يه سابقه ي خوب باشيم... ولي بايد تالش کنيم تا عزت و آبرومونو به دست بياريم... آدم ها ب

ي اين حس رو دارم که کنار توام... 
ي رو درون خودمون پيدا کنيم... من فقط وقتر

خوشبخت نمي شن... بايد خوشبختر

ي ازم نمي مونه  . ...بذاري بري هيج 

 :منو به سمت خودش کشيد و گفت

 . ...به بابات بگو مراقب خودش باشه

 :گفتم

 هان؟

 :خنديد و گفت

ي که بد قاطي مي کنمبخواد بي
 . ...نمون وايسته... مي دوين

 :اخم کردم و گفتم

 . ...پش بدي نشو

 :بارمان صورتشو مقابل صورتم اورد و گفت

ي رو زير پام مي ذارم... گذشته  ي که مي خواي منم، همه ي دنيا رو به خاطرت بهم مي ريزم... همه ج 
ن اگه بفهمم اون چتر

 . ...مو... آدمي که بودم... فقط بگو

 :لبخندي زدم و آهسته گفتم

ي که مي خوام
ي هستر ن  . ...تو همه ي چتر

منو به سمت خودش کشيد... محکم بغلم کرد... رسمو روي سينه ش گذاشتم... اشکام روي سينه ش ريخت... به 

ن من بود... کنار ا ن ما وايسته... به هيچکس... به خاطرش مي جنگيدم... همه چتر ون هيچکس اجازه نمي دادم بتر

ن ديگه اي در  ي ... عشق... چه چتر
احساسي رو داشتم که با هيچکس ديگه نمي تونستم تجربه کنم... خوشبختر

 مقابلش اهميت داشت؟

 :بارمان آهسته گفت

ن و قرارگاه يه باند با هم آشنا شديم... روي تخت بيمارستان بهم رسيديم... من از آينده مون مي ترسم  ....توي زيرزمتر

 :.. بازوهامو گرفت... ازش فاصله گرفتم... به چشمام زل زد و گفتآهسته خنديدم. 

 . ...خيلي دوستت دارم

ي به صورتم کشيد و گفت
ن بار از شور و شوق... دست نوازسر بان قلبم باال رفت... براي اولتر  :رصن
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ي من
 
 . ...زندگ

ي ها محو شد... چه
قدر خوشبخت بودم که  دلم گرم شد... اشک شوق چشمامو مرطوب کرد... همه ي اون بدبختر

 . ...اونو داشتم

 . ...رسمو روي سينه ش گذاشتم. چشمامو بستم

حس کردم يه بار ديگه توي اون اتاق با نور قرمزم... و بارمان منو با عشق توي بغلش تاب مي ده... مهم نبود کجايم... 

وع کرديم... مهم نبود موقعيت چيه... مهم نبود گي مخالفه و گي ني ي مي شهاز کجا رسر  . ...ست... مهم نبود ج 

چون من به خاطرش مي جنگيدم... چون دوستش داشتم... چون اون... نيمه ي گمشده ي من بود... بارمان آن نيمه 

 . ...ديگرم بود

 

 پايان

 

 آنيتا. س
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 :لينک سايت

www.novelcafe.ir 

 :لينک انجمن

www.forum.novelcafe.ir 

 :کانال تلگرام

https://t.me/novelcafe_ir 

 

 

http://www.novelcafe.ir/
http://www.forum.novelcafe.ir/
https://t.me/novelcafe_ir

