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 ها آموخته یاجبار هر... نه ناک وهم اما است، نیسهمگ یاجبار هر*

 نیا اجبار مثال. گذارد یم یبجا خود از ییبایز یها ارمغان و

 ستین یذات حتما ،یبودن بد و یبد هر آموخت، تو و من به ت،یمامور

 آموخت کند؛ یم لیتحم ما به را بودن بد زمانه نامرد چرخه یگاه و

 را هم کنار بودنشان یعقل چیه که ییها آدم و دلها اندتو یم عشق که

 ... کند گام هم و راه هم کند، ینم قبول

 خوشرنگ آسمان و من دل خشک نیزم یراه هم شد جبر، نیا ارمغان

 !است فرق آسمان تا نیزم از ؟ینیبیم... تو دل

 

 

 صورتش. برد کمرش پشت و دهیچیپ حرکت کی با را دخترک دست

 بگو فقط-. زند یم لب خفه ییصدا با دختر صورت در و آمده کینزد

 نه؟ ای یبود تو

 

 ؟یخوا یم یچ برا-.  شود یم باز پوزخند به دخترک لبان

 

... ازیچ نیا نداره یدخل تو به-. فشارد یم مشتش در شتریب را دستش

 نه؟ ای تووه شیپ کالم، کی
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 یزرنگ یخوا یم حاال ،یندار انجام َجَنم   خودت-. خندد یم دخترک

  یخوند کور ش؟یبقاپ من از و یکن

 

 یم چنگ خودش یموها به و دهد یم هول عقب به محکم را دختر تن

 !یکرد پاره افسار-. کشد یم غیج دخترک؛ خورد یم  یسکندر.زند

 

 که یوقت تنها... خفه فقط شو، خفه-. گردد یم بر شیسو یعصب

 ...کن باز و دهنت یبگ رو کهیمرت اون یجا یخواست

 

 خوشه دلت مینیب برو-. کند یم پرتاب شیسو هوا در  دست دخترک

 ؟یتوهم ینیبیم یچ و خودت ؟!تو! یکن یم دیتهد منو تو! یحاج

 

 زانو یرو را دستانش آرنج و ندینش یم سرد نیزم یرو حال همان در

 . گذارد یم یباز حالت با اش کرده جمع یها

 

 د؛ستیا یم سرش باال قایدق. دیآ یم دختر کینزد شتابان ییها قدم با

  .کند ینیسنگ سرش یرو یخوب به تنومندش کلیه هیسا که یجور

 یها نفس یصدا اما کند، ینم نگاهش و است نییپا دخترک سر

 .کرده زنده دلش در  ترس یکاف اندازه به تندش و یعصب

 

 تنشون-. شود یم دراز کامل شیپا که کند یم راستش یپا حواله یلگد

 ...من ام یک دم یم
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 لبشق تپش به توجه بدون و ردیگ یم باال را سرش یگستاخ و جرئت با

کَر چیه-. غّرد یم رفته، باال ترس شدت از که  یتون ینم یش 

 ...یبخور

 

 به یالیخ یب کمال در را خود دخترک. گرفت را اش قهی و شد خم

 و کیتار مهین یفضا نیا در کرد یم اعتراف دیبا. سپارد یم دستش

 یزمان هر از شتریب ُکرد لیَ  صورت سرما، و سکوت نیا انیم

 . کند یم جلوه ابهت پر و ترسناک

 

 ...فیدارم،ح ازتین که فیح-. کشد یم خشکش لبان بر یزبان

 

 یآب تو یبرا من از-. شود یم دوخته چشمانش به دخترک نگاه میمستق

 .بکن و یبکن یخوا یم که یغلط هر پس... شهینم گرم

 

 انگار و شده نوا هم سقف کردن چکه یصدا با شیصدا پر یها نفس

 ...شهیم گرم آبم-. بنوازند را دخترک مرگ یسمفون خواهند یم

 

 !یدید خواب تو دیشا-. دختر اندازد یم باال را شیابرو هردو

 

 ...فتهیم اتقاق که یزمان برا بماند هم شیداریب و خواب-

 

 ُکرد لیَ  کنار بکش-. دهد یم دستش به یا اشاره
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 شیسو یگرید نگاه مین انکه بدون و. دارد یم بر اش قهی از را تشدس

 .شود یم خارج اتاق از ندازد،یب

 

 داده هیتک وارید به را سرش. نشست نیزم یرو و دهیکش یپوف دخترک

 اتاق کف مانیس یرو که یقطرات یصدا. دوخت سقف به را نگاهش و

 نوع نیتر رحمانهیب به را سکوت و شده انعکاس فضا در د،یچک یم

 .شکست یم

 

*** 

 

 . شود یم شیپلکها شدن باز باعث خورد، یم چشمانش در که ینور

 

 برخورد شتریب مانع و شود یم داریپد درگاه در ُکرد لیَ  نحس قامت

 . شود یم چشمانش به نور

 یرو چشم کشد؛ یم آغوش در را خود شتریب و کرده جمع را اخمش

 چیه اما شنود، یم را لیَ  ممحک یها قدم یصدا. باز گذارد یم هم

 . دهد ینم نشان یالعمل عکس

 

 سردته؟-. شود یم بلند سرش یباال از قایدق شیصدا

 

 .دهد ینم جواب
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-. گذارد یم دخترک  شانه یرو دست. کندیم حس را شدنش کینزد

 جون نجات من شغل. ستمین هم اهلش و ندارم کردن تیاذ قصد من

 ...ادماست

 

 !مشخصه کامال-. کند یم باز را نشچشما و زند یم پوزخند

 

 .مجبورم االن-

 

 بله-

 

 ...یا بده آدم خودت تو-

 

 زده؟ یزر نیهمچ یک-

 

 ؟یستین-

 

 .هستم-. زند یم لبخند

 

 رو کهیمرت اون من-. چرخد یم دخترک صورت یرو نگاهش خسته

 . دارم ازین

 

 چه؟ من به-



 

 pg. 6 

6 

 

 ست؟ین تو شیپ-

  

 چه؟ تو به-

 

 !نفهم آدم بفهم خوام یم کثافتو-. کشد یم نعره

 

 یم چشم یالیخ یب با ُکرد، لیَ  خشم از شده سرخ صورت دختربه

 ؟یدار چکارش-. دوزد

 

 .دارم کارش-

 

 .بکنم یکمک چیه تونم ینم چکار ینگ تا-

 

 کجاست؟ یدار خبر یعنی-

 

 ...خوردنه آب مثل برام کردنش دایپ-. اندازد یم باال شانه

 

 ینم نکنه-. شود یم براق صورتش رد دخترک. لیَ  زند یم پوزخند

 ؟!باالست نفوذم چقدر یدون
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 جبه افهیق روانه باال به نییپا از و نییپا به باال از زیآم تحقر ینگاه

 یایند تو فقط البته ه؛یسا. دونم یم هم خوب اتفاقا چرا-. کند یم رشیگ

 یمارش انگشت یهمکارا دمیشن... لقبتونه یعنی د؛یدار و اسم نیا یکار

 !باشن دهید هم و چهرتون که دیارد

 

 هیطور طتشیشرا فتونیشر شغل-. دهد یم تکان تاسف یرو از یسر

 نه؟ بفهمه یکس و تونیاصل اسم دینبا که

 

 مقابله هیقض با الیخیب شهیهم مثل هیسا

 

 

 به من از اطالعات نهمهیا یتون یم و یزرنگ انقدر که تو-. کند یم

 رذل؟ کهیمرت اون الدنب یفتینم خودت چرا ،یاریب دست

 

 .کنم یم کارو نیهم دارم--

 

 بوده؟ نطوریا منم برا نکنه-. کند یم تنگ چشم

 

 ...دیشا-. خندد یم

 

 بهت من درباره یابله چه-. کند یم سوال یجد و رفت  جلو هیسا

 داده؟ اطالعات
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 شه؟یم یچ یبفهم اگه خب-. تعجب از جهند یم باال شیابروها

 

 !کنن فیتکل نییتع و بگو-

 

 فراتر حدت از پاتو-. رندیگ یم خود به دیتهد یبو و رنگ لیَ  چشمان

 صدتا یروز! این اصول و ادا من یبرا انقدر پس. کنم یم قلمش یبذار

 و خودت و بگو و لیجم یجا آدم بچه مثل... زنم یم دور رو تو مثل

 .کن خالص

 

 فیضع انقدرام من... پسر ینشناخت منو هنوز تو-. خندد یم صدا پر

 نیا تو یا کاره چه ندونم تا. بدم وا تو امثال نعره دوتا با که ستمین

 .دارم ینم بر برات یقدم ا،یقضا

 

 داره؟ یباز لج نهمهیا... نیهم کجاست، بگو کلمه هی فقط تو-

 

 فوت بدون بگم جاشو دونم یم که من خر؟! ؟یکرد فرض یچ و من-

 واال ممقا دیشا اصال ،یشیم قیتشو میکل... یدیم لمیتحو میبر یم وقت

  درجه؟ هیچ یچ اصطالحا؟ خودتوت بهش نیگیم یچ... یریبگ یتر

 

 و مسیپل هی من. کنم یم کمکت منم یکن کمک تو... خواهشا کن بسش-

 . باشم کار خالف هی دنبال هیعاد زایچ نیا
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 دلش وقت هر تونهینم یسیپل هر! صورت نیا به نه اما. دونم یم اره-

 عقل یب انقدرام! کنه بازداشت ویکی دونست حصال هرجا و خواست

 .ستمین

 

 ... فعال بمونه محرمانه دیبا... داره فرق مسئله که گفتم من-

 

 ینم درمون دنبال ه،یچ دردت ندونم تا... نداره یدخل من به زایچ نیا-

 هنداشت من با یکار یبد قول دیبا کمک؛ یبرا دارم شرط البته،. گردم

 .یباش

 

 منم کن، کمک تو-. زند یم لب صالیاست با و کشد یم پوف یعصب لیَ 

 متونینم اما. بکنم تو شدن مجازات کمتر یبرا تالشمو تمام دمیم قول

 . نزنم یحرف جرائمت از کال بدم قول

 

 یب من یحاج! رسهینم من به ینفع چیه رسما په! رهیخ یدید خواب-

... شهب بمینص یزیچ هی دیبا کنم کار پدرمم یبرا. زنم ینم آب به گدار

 !ستمین راتیخ اهل کال

 

 .کنم یم لطف بهت دارم فقط نخواستم؛ یریخ تو امثال و تو از منم-

 

 قول به یبرا بردار لطفتو-. ندینش یم هیسا چهره بر یظیغل اخم

 .خودت امثال خودت،
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 و کن فکر کمی... ایب کوتاه-. رود یم هم در وضوح به ُکرد لیَ  چهره

 .بزن حرف بعد

 

 سر زنمیم ندارم عصاب رونیب-. کند یم دراز در یسو را دستش هیسا

 !زمیر یم بهم ستمتویس و

 

 !بزن حرف آدم مثل مثال؛ یدختر-. لیَ  دهد یم تکان تاسف سر باز

 

 مثل و بلعد یم کجای را شیها حسرت و بغض و تیعصبان هیسا

! هستم که نمیهم من-. کند یم ریسراز چشمانش در غرور شهیهم

 !سیپل اصطالح به نکردم زدنت حرف و برخورد به مجبور

 

 یمکث از پس و گذارد یم هم یرو آرامش کسب یبرا را چشمانش لیَ 

 ...کنم یم کم،خواهشی کن فکر-. دهد یم را دخترک جواب نگونهیا

 

 خواد یم دلت یغلط هر... یلعنت خوام ینم-. هیسا دهد یم سر ادیفر

 هاگ اصال ببند؛ میبند یم ریزنج و غل به بده؛ ید یم لمیتحو! بکن

 رو هباش نداشته برام ینفع قراره که یکار نخواه اما! بکشم یدار رگشو

 .بدم انجام

 

 اتبر داره نفع ن،یبب-. کند یم نرم را لحنش کردنش متقاعد یبرا لیَ 

 مگیم عوض در منم ،یکن یم من به کمک هی تو... داره نفع میلیخ بخدا

 ...صورت نیا به شهیم انفاق حقت در یکل ،یداشت یهمکار سیپل با
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 نصف من ها، خوشه دلت-. دهد یم تکان سر و کند یم تنگ چشم

 و من یپا شهیم یچ اصال... شاخمه رو اعدام هنوز ببخشن، جرمامم

 !کنار؟ یبکش

 

 ۸ شما باند که دونن یم اونا... شهینم اخه-. شود یم درمانده لیَ  نگاه

 ...دونن یم المذهب، دونن یم. نفرست

 

 .کردم فرار من بگو خب-

 

 سال ۴ بگم یزبون چه به من... یگیم تو که بود راحت انقدر کاش یا-

 ! رفته شما مزخرفت باند نیا یپا نفر ۰۲_۰۲ عمر

 

 د؟یدنبالمون ساله ۴ یجد یجد-. خندد یم هیسا

 

 بله...باهاتون ندارم یشوخ-. فرستد یم رونیب نهیس از کالفه یپوف لیَ 

 زیچ همه داشت که یکار آخر نیا اما. هست هم یا خورده و سال ۴

 چند زحمات تموم به زد گند و شد بلند جمعمون از یکی شد، یم حل

 !سالمون

 

 ؟!خونه دلت انقدر کرده چکار حاال-

 

 ...یینارو چه اونم زده نارو ؟!بکنه مونده چکار-
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 !نکن بزرگش حاال خوبه خوبه-

 

 ار بحث ند،یب یم حاصل یب را دختر نیا با بحث و جر گرید که لیَ 

 یسع باال، ببرمت و کنم اعتماد بهت خوام یم-. کند یم عوض نگونهیا

 ...خواهشا یکن حفظ جنبتو کن

 

 .نخواستم-. کند یم یکج دهن هیسا

 

 .مدست رو یوفتیم یشیم ضیمر سرده گمیم دارم گه؛ید نکن تیاذ...اَه-

 

 .شمینم نترس-

 

 .دارهن افت بم بادمجون دمیشن منم بله-

 

 عمو اهللای... ادیز عزت. ستین سردم-. کند یم نازک چشم پشت

 

 یقات هیسا نزن حرف لوتا و الت مثل من با ن،یبب-. غّرد یم خشم پر

 از ست؛ین سردم گهیم! اخه زدنه حرف طرز چه نیا یدختر. کنم یم

 .میبر فتیب راه! مشخصه کامال کبودت دهن و لب

 

 حق ای
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 یطرف از. روند یم رونیب اتاق از و شده لیَ  اههمر یلیم یب با هیسا

 بود ناراحت ییسو از و شده خالص اتاق آن شر از که بود خوشحال

 .خورده رقم لیَ  دست به شیخوشحال که

 

 هیسا. دندیرس یاصل در به و کردند یط را خانه کوچک اطیح طول

 وارد اول یتعارف چیه بدون باشد، داشته اطرف به یتوجه انکه بدون

 بر لبخند و خورده صورتش به گرما از یموج شد، وارد که نیهم. دش

 .نشست لبانش

 

 یاقدام فرار یبرا توانست یم شیپ هیثان چند که آمد ادشی دفعه کی

 . نبود زهایچ نیا یپ حواسش اصال سرما شدت از اما. بکند

 .بود نیخشمگ یادیز خود یفکر یب از

 

 هال اطراف که یا سوخته یا قهوه ساده یها مبل به دست با ُکرد لیَ 

 نیبش-. کرد اشاره بود، شده دهیچ کوچکشان

 

 یک سیپل اق-. اندازد یم ینفر تک مبل کی یرو را خود هیسا

 کنم؟ گم و گورم من ید یم تیرضا

 

 .ینک کمک بهم یکن قبول که یوقت-. ندینش یم مقابلش مبل یرو لیَ 
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 ه؟یچ دردت بگو گمیم! زنم ینم که حرف یعرب من... بابا یا-

 

-. شود یم گو جواب شده، کنترل یخشم با  و کند یم یا قرچه دندان

 ...خانم هیسا

 

 ه؟یچ تیواقع اسم-. پرسد یم اخم با سپس و کند یم مکث

 

 گفتیم یهرک اگه من! خوشه دلت تو گمیم من-. دهد یم سر قهقه هیسا

 من. نبودم هیسا گهید ،یچیه که ،یفلون دمینال یم یزرت ه،یچ اسمت

 دهید ازم هیسا هی فقط کارام تو نکردم؛ انتخاب رو هیسا اسم خودم

 ...هیسا گنیم بم که هینطوریا شه،یم

 

 باشه-. است بار تاسف و چشم گوشه از لیَ  نگاه. زند یم یلبخند و

 که یکی یبرا هم یواه و پوچ افتخارات نیا. ستین مهم که من یبرا

 وت امثال یخوشا یالک با ادینم خوشم من بگو، باشه داشته مفت گوش

 و خوام یم ازت کار هی. اتشونیچرند به بدم گوش و بزنم حرف

 .وسالم

 

 درون از یکس چیه اما کند، یم جلوه خونسرد هنوز هیسا صورت

 بمواظ پس! تو ریگ من نه یمن ریگ تو فعال-. ستین آگاه اش یطوفان

 داره تاوان! باش رونیب شهیم پرت دهنت از که ییحرفا تک به تک

 ...حرفش به حرف کلمش، به کلمه
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 و اراک خالف با افتادن در من کار... شو ترسوندنا و دیتهد نیا الیخیب-

 اما کا،یتحر و دیتهد نیا از پره روزم و شب! رذله و پست یها آدم

 رفتارت و کار با ندارم، یمشکل تو با من. کنم مقابله یچطور بلدم

 .دارم مشکل

 

 یچ از و ادیم خوشت یچ از تو ستین مهم-. هیسا اندازد یم باال شانه

 . کنم ینم کار چیه ه،یچ به یچ نفهمم تا من... نه

 

 باش مواظب فقط-. دهد یم ادامه و اندازد یم باال را شیابرو یتا کی

 ...دستت از خوردم زیل ییهوی دیدید! لخزم یم یماه نهویع

 

 لج و کل کل الس و سن تو من نه... ایب کوتاه-. زند یم پوزخند لیَ 

 کارا نیا زشته م،یهست یبالغ یادما هردو... تو نه کردنم،

 

 و قانون خودم برا ستمین بلد من-. شود یم ولو کاناپه یرو شتریب

 افتیق و ختیر از خوشم. دونم ینم زشت میزیچ. کنم وضع مقررات

 .کنم یم دو به یکی باهات اد،ینم

 

 ...یا بچه واقعا-

 

 .مطلعم خودم-. دییتا یمعن به گذارد یم هم یرو چشم
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 گشنت-. رود یم آشپزخانه یسو و زدیخ یم بر شیجا از ُکرد لیَ 

 ست؟ین

 

 خوش قراره انگار باوو نه-. کند یم نگاهش گرد یچشمان با هیسا

 گروگانتم؟ ای التیتعط میآورد... بگذره

 

 معامله هی که آوردمت کدوم، چیه-. دهد یم جواب اشپزخانه داخل از

 .باشم داشته باهات

 

 انقدر. کند یم خانه خرج یاجمال یدهد،نگاه جواب انکا بدون هیسا

 عوض شود رشیگ دست که یحد تا فقط ند،یبب را زیچ همه که نه قیدق

 .دارد یا ساده خانه و ستین یانچنان لیَ  یزندگ

 

 آشپزخانه از دست به ینیس که لیَ  روبه و کشد یم لبش بر یزبان

 از و نه دمید ،ییپولدارا بچه اون از کردم کرف-. گفت شود، یم خارج

 ...یخودمون

 

 شما یکاسب و کار دمیشن-. کند یم نیمذ را لیَ  لبان یتلخ پوزخند باز

 !که ادیم در توش از یکالن پول

 

 گرو خواد ینم تورو به حیتوض دلم. پولم یب کال من اما... تهیواقع اره-

 ...هیچ به یچ گفتم یم نه
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 .ستمین کنجکاو-. دهد یم تکان سر لیَ 

 

 دستت؟ هیچ نیا-

 

 ...غذاست-. گذارد یم هیسا مقابل یعسل یرو را ینیس

 

 !تو یمهربون چه-

 

 یبرا حد چه تا نیا دانست یم کاش و وهد یم تکان تاسف سر تنها لیَ 

 .است آور عذاب هیسا

 .خوردن غذا به کند یم شروع کامل یاشتها با هیسا

 

-. کند یم سوال لیَ  از کامل ییپررو با شود، یم تمام شیعذا نکهیهم

 پس؟ بخوابم کجا

 

 کمال در اما. پرد یم باال هیسا ییپررو و وقاحت از شیابرو هردو

 و منه مال شیکی داره، اتاق دوتا فقط خونه نیا-. دهد یم جواب آرامش

 لیَ  مال یکی او

 

 ؟یکن یم حساب نفر دو خودتو استاد یوا-. خندد یم غش غش هیسا

 

 .برادرم. بود منظورم لکاکیَ ... رینخ-. لیَ  کشد یم پوف
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 .کن روشن خوب و ادم خب...اهان-

 

 ...یبخواب نجایهم یمجبور-

 

 همون اتاق رمیم. خوابم ینم کاناپه رو ننمم خونه تو من مینیب برو-

 داداشت

 

 وت خودش بجز یکس نکهیا از لَکاکی-. ندینش یم ُکرد لیَ  چهره بر اخم

 !فرهمتن بخوابه اتاقش

 

 !اتاقش رفتم بدونه که ستین نجایا-

 

 عطا صبر خودت هللا،-. کند یم زمزمه لب ریز و لی گزد یم لب

 ...کن

 

 .کالم ختم کالم کی یبخواب نجایهم دیبا-. کند یم بلند صدا بعد

 

 کوش؟ لکاکهیَ  نیا حاال-
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 !تو؟ یدار لکاکی با چکار-

 

 یلفضو رفع فقط! مکن تورش نخواستم نترس-. اندازد یم نیچ ینیب

 .بود

 

 خسته مکش کش نهمهیا از واقعا انگار نهاند؛ یم یسرخ به لیَ  چشمان

 !ارین گهید اسمشم یحت-. شده

 

 زهنو! دارم برادرت با چکار ؟!یهست یک گهید تو بابا-. خندد یم هیسا

 .مش متنفر ازش بسمه باشه رفته تو به درصدم هی اصال... که دمشمیند

 

 ...خوبه-. دهد یم تکان سر لیَ 

 

 .ارمیم رتخواب برات االن نیبش-. رود یم خودش اتاق یسو

 

 !که رقصم ینم نشستم،-

 

*** 

 

 به یگاه هیثان چند هر. دارد یم بر را شیها قدم اطیاحت پر و آرام آرام

 دلش اما ندارد، یاسترس. دیپا یم یخوب به را اطراف و برگشته عقب

 .فتدیب ریگ خواهد ینم هم
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 بر چکان آب یرو از را، دیآ یم کارش به داند یم که ییوچاق آرام

 یاصل در به آرام ییها قدم با. دهد یم تکان یسر لبخند با و دارد یم

 .شود یم کینزد

 

 یم سو آن و سو نیا روانه یگرید نگاه و کشد یم لبانش بر یزبان

 ...هرفت فرو مطلق یکیتار و سکوت در خانه و ستین یخبر چیه. کند

 

 کردنش باز مشغول دقت با و کند یم یدیکل جا وارد یآرام به را چاقو

 هم خوردن آب از شیبرا و آموخته شیپ ها سال را کارها نیا. شود یم

 . است تر آسان

 

 یآرام به گرفته، قرار یدرست یجا چاقو نوک شود یم مطمئن یوقت

 .شود یم باز یکیت یصدا با در که چرخاند یم را آن

 

 . کشد یم اش ینییپا لب بر را زبانش نوک حال همان در و زده یلبخند

 

 انگار باره کی به و شود یم بلند سرش پشت از یزدن کف یصدا

 اریبس رعشه تنش و کنند یم  یخال سرش فرق یرو خی آب یسطل

 .ردیگ یم یارام

 

 اومد خوشمون-. است مرگ ناقوص انگار سرش پشت از لیَ  یصدا

 .خانم ترنج
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 ادی به را فرارش نقشه اصال انکه بدون که شود یم زده رتیح انقدر

 صورت در گردانش سر و شده گرد چشمان. چرخد یم لیَ  یسو آورد،

 .گردد یم لیَ  روزمندیپ و خونسرد

 

 به ترنج   یا-. رود یم کشینزد قدم به قدم و دهیخند ارام ُکرد لیَ 

 حکم دادم یم فردا نیهم و نبود رتیگ کارم کاش... هیسا اصطالح

 .کنن صادر و دامتاع

 

 ورد لیَ  نانهیب زیت دید از که رود یم عقب یقدم نامحسوس یلیخ ترنج

 ...یفتین در من با نفعته به ُکرد لیَ -. ماند ینم

 

 ؟یکن فرار یخواست یم-. رود یم کینزد باز

 

  ؟یهست یچ معطل باش زود د-. زند یم نعره لیَ  که دیگو ینم یزیچ

 

 کجا از و من اسم-. بازد ینم را دخو اما خورد، یم یفیخف تکان

 ؟یدیفهم

 

 گوشم به یدوست هی که، گفتم-. جهد یم باال لیَ  یابرو یتا کی

 ...رسونهیم
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. رساند یم لیَ  به را خود بزرگ یقدم با و دیآ یم جوش به ترنج خون

 .کنم پر پر پراشو تا هیک رسون خبر کالغ نیا بگو-

 

 که ییجا تا. کشاند یم جنون مرز به شتریب را ترنج لیَ  بودن خونسرد

 ...گهید بنال د-. کند لیَ  صورت حواله یمشت

 

 صورت به زده طوفان و بار خون ینگاه با یزخم یریش مانند لیَ 

 یم تف را دهانش داخل خون. دوزد یم چشم ترنج آلود خشم و یعصب

 فسارا نرفته دختر به تیچیه-. کشد مش لبانش بر یدست پشت و کند

 .گسسته

 

 اسممو؟ گفته بهت یک بگو-. کشد یم ادیفر ترنج

 

 .گمینم-

 

 !یبگ دیبا-

 

 اننگاهش با و اند ستادهیا هم مقابل ر،یگ جبه و یتدافع یحالت با هردو

 ونریب یعصب را نفسش و بندد یم چشم ترنج. کشند یم نشان و خط

 .دمیم بهت لویجم منم یبگ-. فرستد یم

 

 توو؟ شیپ-
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 .کنمیم داشیپ اما... نه گفتم، بار صد-

 

 . کنم یم تییراهنما شخص اون مورد در منم بردار قدم هی اول-

 

 من-. اند تر ارام نسبت به هردو حاال. کند یم دور لیَ  از را تنش یکم

 لیتحو و لیجم گهید روز چند و بگو و اسم. کنم ینم معامله ینطوریا

 ...ریبگ

 

 اعتماد یورچط من! شهینم نه،-. دهد یم جواب و اندازد یم باال سر

 .بگم ندارم حق اسمشو اصال! کنم؟

 

 را اش ختهیر رونیب یموها و کند یم محکم را سرش شال ترنج

 قولم بره سرم یعنی! زنه ینم نارو معامله تو هیسا دوننیم همه-. مرتب

 نده لفتش بگو پس... محاله

 

  ه؟یمخمل گوشام پشت-

 

 حله یکن اعتماد بهم-

 

 .کنم ینم اعتماد کار خالف هی به-
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 معامله تو من مرام بپرس داده بهت اطالعات نهمهیا که همون از-

 بلدم اما راهم، خالفه درسته من! هیچ به یچ کنه روشنت تا ه؛یچجور

 .ارمیب جا به و معرفت و مرام همونم تو

 

 

 خط ترنج نداشته عصاب یرو باز تاسفش، پر یصدا و  لَ ی پوزخند

 !یزنیم حرف ارتازک افتخار با چقدرم-. اندازند یم

 

 وبگ طرفو اسم... نه چکار و کنم یم چکار من نداره یربط چیه تو به-

 .کنم دایپ برات و لیجم تا

 

 روشن از پس هم لیَ  و ندینش یم یمبل یرو حرفش دنبال به ترنج

 من از چرا-. پرسد یم متفکر ترنج. نشست هال، یها المپ کردن

 ...یدار ما عجم تو قهار ینفوذ هی که تو ؟یخوا یم کمک

 

 یهست یکس تنها چون-.  کشد یم اش دهیتراش ته از یموها به یدست لیَ 

 داده، اطالعات بهم تو درمورد که یفرد اون. یکن کمک یتون یم که

 ...بده انجام تونهینم و یکار نیهمچ

 

 ؟!باشه سخت انقدر لیجم کردن دایپ یکنیم فکر-

 

 البته د؛یموند لیجم و تو قطف االن تا هرحال به. شویسخت کنم ینم حاشا-

 !یمن دست در که توهم
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 .باش مواظب لخزم یم من که گفتم-. خندد یم ترنج

 

 .کنمیم مهار دنتمیلخز-. کند یم اشاره خانه در به ابرو و چشم با لیَ 

 

 ن؟یگرفت رو همه یمیج و من بجز یراست-

 

 جترن یالیخیب حد نیا تا و زدن حرف طرز یبرا گرید بار دل در لیَ 

 ینم خود یرو به یزیچ اما شود، یم نیخشمگ و خورد یم تاسف

 نظرمونن؛ ریز کامال فقط ستن؛ین کامل مدارک چون مینگرفت-. آورد

 ....تمومه میریبگ و لیجم اگه

 

 رد لیَ  به را آمارش که یکس دیبا شده ینحو هر به کرد فکر ترنج

 دیایب کوتاه یراحت نیا به توانست ینم هم یگرید یسو از. ابدیب کرده،

 هم آخرخودش در حرفها، نیا از جدا. ردیبپذ را لیَ  به کردن کمک و

 کی تنها بخورد خنک آب را عمرش تمام بود حاضر اما. افتاد یم ریگ

 . نگذراند شک با را شب

 

 و کار تا بگو و اسم-. کند یم لیَ  فکر غرق صورت روانه ینگاه

 .کنم شروع

 

 یزمان تا اسمشو بگم تونمینم-. ختدو چشم ترنج به و درآمده فکر از

 .بشه تموم کال کار که
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 ...بدون االغ و من کم د  -. کند یم یا قرچه دندان ترنج

 

 ... سا نیبب-. شود یم گرانه متقاعد لیَ  لحن

 

 ترنج،-. دهد یم ادامه نگونهیا نفسش کردن خارج بعد و بندد یم چشم

 منم و شخص اون دنبال یفتیم تو بگم و اسم من اگه فکرکن خودتم

 آخر بگم طرفو اسم اگه من که یصورت در. یکن ینم حساب آدم اصال

 .گمیم و نداره برام ینفع ای ضرر چیه ت،یمامور

 

 .سختمه-

 

 راه-. ترنج تخس حرکات از شود یم خنده به آغشته یاندک لیَ  نگاه قعر

 ...ایب

 

 چگونه خورد؛ یم چرخ لیَ  صورت یرو ترنج درمانده و خسته نگاه

 کند؟ اعتماد

 

 هال وسط که یرتخواب در ها لباس همان با و زدیخ یم بر شیجا از

 .کنم یم فکر روش-. کشد یم دراز شده، پهن

 

 ییتنها به کند یم فکر نکهیا. شود یم زنده ُکرد لیَ  دل در دیام یاندک

 .ستیدیام روزنه
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 مکث یاندک اش بسته یپلکها یرو و کرده ترنج صورت روانه ینگاه

 وهم و ترسناک واقعا ترنج نگاه یگاه کند یم اعتراف دل در. ندک یم

 ... جذاب البته صد و است آور

 

 یم اتاقش یسو در، دوباره کردن قفل از پس و کرده خاموش را برقها

 نکن؛ قفل و در-. شنود یم اتاق به ورودش قبل را ترنج یصدا. رود

 یقدم ،یکن رونممیب اگه یحت ،یبد بهم و اسم اون که یزمان تا حاال از

 .ذارمینم جلو

 

 ...حله یایب کوتاه تو-. دهد یم جواب در بستن از قبل

 

*** 

 

 نهچگو کند؛ یم فکر زیچ کی به تنها برخاسته، خواب از که صبح از

 رونیب ایقضا نیا از را خود یپا و دهد نجات منجالب نیا از را خود

 برخ لیَ  یبرا و کرده انتیخ که یشخص دیبا همه از اول البته.  بکشد

 .کند دایپ را کرد یم ینیچ

 . شد یم تر سرگردان آخر در و دیرس ینم ییبجا کرد یم فکر هرچه

 

 را سرش ترنج. نشست شیرو و دیکش عقب را مقابلش یصندل ُکرد لیَ 

 غرورش و خود به هرچه دهد؛ یم جواب را نگاهش و ردیگ یم باال

 بازگو را بحث اول که درون ینم بار ریز جنگد، یم و آورد یم فشار

 .کند کمک لیَ  به خواهد یم کند اعالم و کند
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 راتییتغ متوجه انگار خورد؛ یم چشم به یروزیپ کی لیَ  نگاه یتها ته

 .بود شده ترنج

 

 نیب یجدال در هردو و بودند صبحانه صرف مشغول سکوت در هردو

 و دیایب کوتاه ترنج که بود منتطر شتریب لیَ  البته... اهدافشان و غرور

 تیذا یبرا یا لهیوس ها بعد و ردیگ بکار یبرند برگه راهم نیا بتواند

 .ترنج کردن

 

 ...خوش دس-. شود یم بلند زیم سر از ترنج

 

 ادامه به توجه بدون و دهد یم جواب دادن تکان سر با تنها لیَ 

 سابد یم هم یرو صدا یب را شیها دندان ترنج. پردازد یم خوردنش

 .رود یم رونیب آشپزخانه از و

 

 بن به واقعا. زند یم قدم هال دور و جود یم استرس با را نشیریز لب

 . بود خورده بست

 

 یفرصت دنبال و خورد یم بود، افتاده لیَ  ریگ روز آن نکهیا سر هنوز

 هنوز اما بود؛ نداده عذاب را او کم روز دو نیا در البته.  یتالف یبرا

 تا شدک یم یقیعم نفس. فرستد یم شانسش بر یلعنت. بود کم شیبرا

 خشم یسرخ باز رد،یگ یم باال را سرش که نیهم اما رد،یگ آرام یکم

 .افتد یم صورتش جان به
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 آشپزخانه در آستانه در معنا پر یلبخند با و نهیس به دست ُکرد لیَ 

 .کند یم نگاه را او حرکات و ستادهیا

 

 ؟سیپل اق یدیند آدم-. کند یم اخم ناخواسته ترنج

 

 و سر نیا یروز خورد یم قسم دل در ترنج و دهد یم تکان سر لیَ 

 .کند جدا بدن از را خورند یم تکان بار تاسف که یگردن

 

 

 نه، تو بودن غد به اما دم؛ید ادمیز دم،ید آدم-. کند یم یآرام خنده لیَ 

 !اولمه

 

 ...خونه برم خوامیم-. کند یم عوض را بحث و کند یم یکج دهن

 

 تروخدا تعارف یب د؟یندار یا گهید کار-

 

 ارم،د ادیز که کار! بات کنم تعارفم امیب که کنمینم حسابت آدم اصال-

 .خوردن زیچ به یافتاد که یروز یبرا بمونه اما

 

 قلب شود، یم یعصب چشمانش یوقت و دهد یم سر یعصب قهقه لیَ 

 . رود یم باال ضربانش یکم ترنج
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 ...یمن دام   ریاس که ییتو فعال-

 

  ؟یکرد فرض زرنگ یلیخ خودتو... نگووو-

 

 ییاپ حواله یلگد و دود یم شتبان ییها قدم با لیَ  یسو حرفش دنبال به

 . کند یم بود کرده تنش حائل که

 

 ممحک و کند کنترل را خود تواند ینم لیَ  که است تند حرکتش انقدر

 یم هم یرو لب و بندد یم را چشمانش. شود یم پرت آشپزخانه داخل

 .ترنج سر یرو نشود آوار تا شاردف

 

. تاس تیعصبان البته صد و تمسخر از پر که یا خنده خندد؛ یم ترنج

 و نداشته یخوب حاصل اصال افتادن در من با گفتم بار هزار ُکرد لیَ -

 الکردار کنار بکش پس. داشت نخواهدم

 

 یم ترنج یقدم کی به را خود و زدیخ یم بر شیجا از ضرب کی لیَ 

 باش مواظب-. زند یم لب خفه و برده کینزد را صورتش .رساند

 الیخیب یدید هوی... ندازهیم خط عصابم رو ناجور داره کارات

 .کردم پارت و لت زدم و شدم زهرمارم و کوفت و تیمامور

 

 یدونیم... یستین کارا نیا مرد-. اندازد یم باال سر و داده نیچ ینیب

 !بلدن وپارسش فقط که ییهمونا از تو ه؟یچطور
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 نمه هی زدن گاز-. کند یم لیَ  نشسته خون به صورت روانه یچشمک

 !هیادیز برات

 

 یم را تنش و گرفته را ترنج دستان لیَ  یناگهان حرکت کی در

 را دستانش مچ که یحال در و دارد یم نگهش خودش به پشت. چرخاند

 بهم یها دندان انیم از کند، یم له رومندشین و مردانه دستان با دارد

 طفق گرفتن گاز-. زند یم لب ترنج گوش کنار درست اش، شده چفت

 ... توو مثل ییسگا مرام تو

 

 !یپرون لگد به یافتاد ناجور-. فشارد یم شتریراب دستش

 

 از. کند یم لیَ  راست یپا حواله یگرید لگد و زده یلبخند ترنج

 ندب که نیهم رد؛یگ یم لیَ  یبازو از یگاز و کرده استفاده سو فرصت

 یم باال ابرو. کند یم فرار لیُ  بازوان انیم از شود یم شل آغوشش

 لگد هم و بلدم خوب و گرفتن گاز هم من یدار حق یول-. اندازد

 ...انداختنو

 

 خودش انگار که یا بگونه. است خونسرد لیَ  اما. خندد یم غش غش و

 .رود در دستش از ترنج تا داده فرصت

 

 ؟!چته تو-. کند یم هنگا لیَ  صورت به شک با ترنج

 

 ندبل تا ردیگ یم نیزم به را دستش و اندازد یم باال را پهنش یها شانه

 . شود
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 نیزم یرو و گرفته را شیپا مچ شده، الیخیب ترنج که یا لحظه در اما

 نگه نیزم یرو را ترنج یپا هردو شیپا کی با زود. اندازدش یم

 . ردیگ یم سرش یباال را دستانش دستش کی با و داشته

 

 الحا که ترنج یعصب و خسته صورت کینزد و برده جلو را صورتش

 هم در شانیعصب یها نفس که یحال در خته،یر شیرو هم شیموها

 دمبل خوب منم-. دیگو یم است، بهم بّران و زیت نگاهشان و شده ختهیآم

 .کنم مهار ونارویح

 

 هب را لبانش برد؛ تر کینزد صورت و اندازد یم باال را شیابرو کی

 یکن کمک یخوایم دونمیم کن، تیاذ خودتو کم ترنج-. داد تکان یآرام

 اخودتب کم پس... گفته بهم اسمتو که هیکس اون ریدرگ فکرت سخت و

 .یکرد قبول بگو کالم هی و برو کلنجار

 

 و برخاست شیجا از لی. دهد یم یتکان را تنش و کرده اخم ترنج

 .رفت اتاقش یسو یگرید حرف بدون

 

 یموها همان با و دهیکش دراز همانگونه باشد، شده مسخ انگار ترنج اام

 یب از. است دوخته نگاه سقف به بود، زده رونیب شالش از که شانیپر

 . بود نیخشمگ یادیز خود ییپا و دست

 

 تو خاک-. غّرد یم لب ریز و فشارد یم هم یرو محکم را چشمانش

 !کلمه کامل یمعن به یزد گند... پا و دست یب نفهمت سر اون
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 لیَ  چ زاندن یبرا شیپ از شیب حاال. شد بلند شیجا از و دیکش پوف

 .بود شده مصمم

 

*** 

 

 یترنج روبه و شود یم خارج اتاقش از ُکرد لیَ  خانه، زنگ یصدا با

 .کنم باز درو نیبش آدم مثل-. گفت داده، لم مبل یرو الیخیب که

 

 سر درست حرص با و کرد اش روانه ینگاه چشم گوشه از ترنج

 . ندینش یم شیجا

 

 دلبخن با. شود یم رو روبه لکاکیَ  صورت با د،یگشا یم را در که لیَ 

 ...اتویب. سالم-. دهد یم را سالمش جواب و داده تکان سر

 

 

 وجود از. شود یم خانه وارد و داده تکان تشکر یمبنا بر یسر لکاکی

 یرو را او. خاندچر یم هال دور نگاه دنبالش پس دارد، خبر ترنج

 نگاه ونیزیتلو به اطرافش به توجه یب که ابدی یم ونیزیتلو مقابل مبل

 .کند یم

 

 سرش ترنج رسد، یم سرش یباال یوقت. رود یم شیسو یکنجکاو با

 ... اش روانه یا مهین نصف نگاه و کند یم بلند را
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 جرنت دیبگو تواند یم. است نفوذ پر و قیدق او یرو نگاهش اما لکاکیَ 

 کرد، یم فکر آنچه از یاندک تنها نبود، دور ادیز تصوراتش از

 . دارد یتر جذاب ترو صالبت پر صورت

 

 از نمیا-. کند یم اشاره ترنج به و ستدیا یم لَکاکی کنار ُکرد لیَ 

 ...هیسا

 

 اواقع-. زند یم لب متاثر یلحن با و دهد یم تکان سر یآرام به لکاکیَ 

 .گرفت رو هیسا بشه کردم ینم فکر قتو چیه... لکُردیَ  یکاشت گل

 

 تجرئ به تواند یم. کندیم برادر دو افهیق روانه یریز ریز نگاه هیسا

 هب و تر پخته چهره لکُردیَ  دارد؛اما یتر نیدلنش چهره لَکاکی دیبگو

 دلگرم و فیلط ییبایز کی لکاکیَ  صورت. دارد یتر جذاب نسبت

 .کند یم ییخودنما اش چهره ابهت شتریب لکُردیَ  دارد؛ کننده

 

 اخم با از یا گونه به و کرده تنگ چشم لکاکه،یَ  چشم از دور ُکرد لیَ 

 ار نگاهش و زده یلبخند ترنج. شود یم ترنج نگاه داشتن بر خواستار

 . سپارد یم لکاکیَ  به میمستق

 

 رنجت. کند یم نگاهش کنجکاو و نشسته ترنج مقابل مبل یرو لکاکی

 کرده؟ مندت سعادت انقدر دنمید یعنی-. کند یم تنگ چشم

 

 ...یا هیسا خود کنم باور سخته کمی برام-. کند یم یزیر اخم لکاکی
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 .خودشم خود چون کن باور-. زند یم پوزخند ترنج

 

 !خوب چه-

 

 خوبه؟ یچ-

 

 .میانداخت رتیگ نکهیا-

 

 ارهنظ نهیس به دست و ستادهیا در درگاه در ُکردکه لیَ  به ینگاه ترنج

 نیا مثل ُکرد، لیَ  دست به من افتادن ریگ-. اندازد یم انهاست گر

 در اسارت به و جنگل سلطان و رفته یخرگوش یبگ که مونهیم

 ...آورده

 

 .ممکن ریغ قدر همون... مسخره قدر همون-. زند یم لبخند

 

 اگه که،خرگوش ینیبیم اما-. گذارد یم شیپ قدم و زده یخند کج لیَ 

 .ادیم بر دستش از کارم نیا باشه، دانا

 

 !؟یکن یم سهیمقا جانورا با خودتو همش چرا-. کند یم اخم بعد

 

 !ارمیع تمام جونور هی چون-. خندد یم صدا با ترنج
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 تیعصبان و اخم مورد در فقط من بابا نه-. کند یم یآرام خنده لکاکیَ 

 ام یجد ادیز آدم نمیب یم اما بود، خورده گوشم به هیسا غضب و

 .ستین

 

-. ندینش یم لکاکی نگاه در و شود یم سنگ و سرد باز ترنج نگاه

 ...کالغا رسوندن گوشتون به خوب اتفاقا

 

 شستهن لکاکی کنار ترنج، و لکاکی مکالمه به دادن انیپا یبرا ُکرد لیَ 

 ؟یاومد نجایا که شد یچ-. پرسد یم و

 

 ...خونه یایب شب بگم امیب گفت مادرم-

 

 تازشم،... عوضا نیا تو ندارم حال-. لیَ  کشد یم پوف

 

 بذارم؟ تنها خونه یچطور نویا-. کند یم ترنج به ینامحسوس اشاره

 

 برگرد و بمون مادر شیپ یساعت چند هی هستم؛ ششیپ من برو خب- 

 .یخوب بشه رضا دلش که

 

 ...یگینم راهمیب-. دهد یم تکان دییتا در یسر لیَ 
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 .شود بلند ندک یم اشاره هم ترنج به سر با و شود یم بلند شیجا از

 یم یچ-. رود یم کشینزد و شده بلند شیجا از یلیم یب با ترنج

 ؟یخوا

 

 م؛بزن خانوادم به سر هی خونه برم خوامیم ترنج-. دیگو یم ارام ُکرد لیَ 

 ...توو از ینگهدار مسئول لکاکی و ستمین یساعت چند

 

 ؟!هیچ یچ ینگهدار ستمین که ضیمر-

 

 و لکاکی حال هر در... یبگ تو یچهر بابا باشه-. لیَ  کند یم ینچ

 !!ها نهیالکاتب کرام با حسابت یکن تیاذ

 

 ادم نترس گرهیج داداشت. _کند یم زمزمه و زند یم چشمک ترنج

 ...کنه تشیاذ ادینم دلش

 

 ،یگرید حرف بدون و شود یم افروخته بر و یعصب ُکرد لیَ  صورت

 .امینم من برو لکاکی-. ندینش یم کنارش.  گردد یم بر لکاکی یسو

 

 داداش؟ چرا...ا  -

 

 .برات گمیم بعدا برو-
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 کار که بده خبر مادرم به حال هر در-. برخاست شیجا از لکاکی

 .بود دلتنگ یلیخ ،یداشت

 

 ...حتما چشم-

 

 هم لکُردیَ . رود یم در یسو و شده بلند یگرید حرف بدون لکاکیَ 

 یم زمزمه و برگشته اخر قهیدق در لکاکیَ . کند یم بدرقه را برادرش

 ...داداش مخلصتم-. کند

 

 .کنم یم جبران حتما-. زند یم لکُردیَ  شانه به یدست

 

 .داداشم بود فمیوظ-. زند یم لبخند لیَ 

 

* 

 

 .دوزد یم چشم رونیب به ترنج خود همانند. ستادیا کنارش و رفت لیَ 

 ؟یگرفت متویتصم-. کند یم سوال

 

 ...سیپل آق رهیگ پام-. کشد یم آه ترنج

 

 !؟یرچیگ-. لیَ  شود یم متعجب
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 .معرفتم و مرام-

 

. ددوز یم چشم ترنج فکر در غرق رخ مین به گر جستجو چشمان با لیَ 

 !داشت؟ یربط چه-

 

 یچطور! بدم؟ لو و کردم کار باهاشون سال ۷ که ییکسا چطور من-

 !شن؟یم سبک اصال ؟!کنم سبک گناهامو بار گناهاشون گفتن با بتونم

 

 ینک کمک تو-. شود یم میمال لحنش ترنج، یهوا و حال ریتاث تحت لیَ 

 دیبا هک لهیجم کردن دایپ در فقط تو. میانداز یم ریگ اونارو ما ،ینکن ای

 کمک قراره چه از هیقض یبفهم اگه باش مطمئن. یکن کمک ما به

 ...یکنیم

 

 .بدونم بگو-. دوزد یم نگاه لیَ  چشمان به و چرخانده سر هم ترنج

 

 .ارمند گفتن حق-

 

 انست؟یمخف تیمامور-

 

-. کند یم زمزمه قیعم یآه با و دهد یم تکان یمنف یمعن به یسر

 بود؛ انهیمخف کاش
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 ...هیاجبار

 

 ؟یچ یعنی-. نشاند یم ابرو بر اخم ترنج

 

 .میکن ریدستگ لمیجم دیبا یعنی-

 

 چرا؟-

 

 .بگم تونمینم که گفتم-. لیَ  ردیگ یم نگاه

 

 برا بزنم نارو و امیب یچطور من د-. شود یم نیخشمگ باز ترنج

 ؟!هیچ دونمینم که یزیچ

 

 ام به و یبد لو اونارو فتهیوظ تو... ترنج ستین زدن نارو کار نیا-

 .یکن کمک

 

 نم! توهم یحاج مینیب برو-. کند یم پرتاب لیَ  یسو هوا در را دستش

 بارم؟ نیدوم بشه نیا که شده سرم تیمسئول کجا

 

 هی- .گرداند یم بر ترنج سمت به را سرش باز و کشد یم یعصب نفس

 !نمکیم تهت و سر یاریب در یباز قلدر و یحاج یبگ من به گهید دفعه
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 ...و افتادن در من با بزرگتراشم تو از-

 

 ...نخورده چشمت به دونمیم بزرگتر من از-. برد یم جلو صورت لیَ 

 

 !سیپل اق باالتم نفس به اعتماد عاشق یعنی-. دهد یم سر قهقه ترنج

 

- .ندینش یم یمبل یرو و داده تکان یتاسف سر عادتش یمبنا بر لیَ 

 ...ترنج

 

 هوم؟-. گردد یم بر شیسو

 

 .یکن کمک دیبا چرا گمیم بهت شد اگه امشب-

 

 جان لیَ -. افتد یم غر غر به یا دفعه کی بعد. دهد یم تکان یسر تنها

 ...بخر برام لباس دست هی برو جدت

 

 یم یچ یبرا-. دوزد یم چشم ترنج به و امده در فکر از متعجب لیَ 

 ؟یخوا

 

 .حموم برم خوامیم بابا-

 

 ...باشه. اهان-
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 ترنج. است فکر در قیعم. زدیخ یم بر یجا از حرفش دنبال به و

 یحرمت یب خلوتش به و دیگو ینم یزیچ گرید و انداخته باال یا شانه

 .کند فکر ماتشیتصم یرو دهد یم اجازه. کند ینم

 

* 

 

. پوشاند یم را صورتش دستش هردو با و کشد یم یا کالفه پوف

 هیسا او اما دارد، دست در را ترنج است درست کند؟ اعتماد چگونه

 معجزه همانند ماندنش حاالهم تا. دیآ یم بر دستش از یهرکار و است

 ! است

 .دیفهم را نامش و آورد شانس البته

 

 بعد. رساند یم نشگرد تا و داده سر ششیر ته یرو را دستانش

 ردنک بازگو بود سخت شیبرا. کند یم قفل گردنش پشت را دستانش

 دیبا صورت هر در اما... ترنج به گفتنش بعد و لکاکی با مطلب نیا

 .داد یم انجامش

 

 تلفن. رفت اتاقش پنجره سمت به و شد بلند شیجا از ضرب کی

. ردیگ یم را لکاکی شماره مکث بدون و برداشته را همراهش

 یاندک تا کند؛ یم پنجره لبه بند را آزادش دست و بندد یم را چشمانش

 .کند کنترل را خود

 

 جانم؟-. چدیپ یم گوشش در لکاکی مردانه یصدا بوق، چند از پس
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 پسر؟ یخوب لی سالم-

 

 ؟یخوب خودت. داداشم شهیهم مثل-

 

 ...تر سرگردون شهیهم از-. کشد یم پوف

 

 مگه؟ شده یچ-. شود یم نگران لکاکی یصدا

 

 ...شهیم منحرف یخاک جاده به داره کارا-

 

-. ردیگ یم خود به ینامحسوس لرزش شیصدا و داده قورت دهان اب

 ...یعنی داداش

 

 نباش نگران. کنم تموم کارو دادم قول من لکاکی-. دهد یم اخطار

 کمی دیبا اما جلدم؛ سه یپا زنمیم فوت مهر خودم بزنم، قولم ریز پسر،

 .میکن سکیر

 

 یچ حاال... نکنه خدا... یکنیم تالشتو کل یدار تو هیحرف چه نیا-

 شده؟
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 هیاس به زویچ همه دیبا-. شوند باز کندد یم قصد بالخره لکُردیَ  چشمان

 .بگم

 

 !چرا؟-. لکاکیَ  زند یم ادیفر

 

 .کنهینم کمک نفهمه تا-

 

 پس؟ میکن چکار-

 

 لکاک؟ی یدار اعتماد بهم-

 

 ...شتریب چشمام از! اخه داداش هیحرف چه نیا-

 

 .بسپار دستم و کار پس-

 

 .یدونیم صالح هرجور. چشم باشه-

 

 .کنمیم درستش...ها ینباش نگران-

 

 .دارم مانیا-
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 خوش شب. ممنون-

 

 ...خوش شب-

 

 ...دتیام به خدا ای-. کند یم زمزمه و کرده قطع را تماس

 

 شده هرجور دیاب. شد خارج اتاق از محکم ییها قدم با حرفش دنبال به

 تتوانس ینم گرید. کرد یم روشن را فشیتکل و زد یم حرف ترنج با

 از و بود داده قرارش فشار تحت اداره یطرف از چون. دهد لفتش

 .شد یم بدتر روز هر لکاکی روز و حال هم یطرف

 

 شد؟با رفته نکند. نشست دلش در ترس یاندک. افتین هال در را ترنج

 .کرد طرف بر را وهمش و ترس سرش پشت از ترنج یصدا اما

 !سه؟یپل اق یشد سرگردون روح نیع چته-

 

 دنید با ترنج. دوزد یم چشم خندانش صورت به و گردد یم بر

-. کند یم سوال یجد و شده جمع لبخندش لی یجد و گرفته صورت

 افتاده؟ یاتفاق

 

 .بزنم حرف باهات دیبا-. دهد یم تکان سر لی
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 لیَ  و داشت دست به که ییچا فنجان از و هآورد باال را دستش ترنج

  نیا  از کرد یم اعتراف دیبا. دینوش یقلپ بود، شده متوجهش تازه

 ! دیا یم خوشش دختر نیا ییپررو و یراحت

 

. ندیبنش که کند یم اشاره هم ترنج به و ندینش یم ها مبل از یکی یرو

 یچ نمیب بگو-. کند یم اشغال را مقابلش مبل و داده تکان سر ترنج

 ...یخوایم

 

 بهت خوام یم ترنج-. دیآ یم حرف به آرام و داده قورت دهان آب لیَ 

 .بگم بهت و دینبا که یزیچ و کنم اعتماد

 

-. دهد یم تکان سر است خوردن ییچا مشغول که همانگونه ترنج

 ...بگو

 

 مسخره کنهیم حس آدم یکنیم ینجوریا-. دهد یم تکان سر هم لیَ 

 ...اَه! یگرفت

 

 شتهگذا یعسل یرو را فنجانش یتند به ترنج. شود یم بلند شیجا از و

 تو-. ردیگ یم شود دور نکهیا از قبل را لیَ  یبازو. برخاست جا از و

 اگرم رسنت... حرفتو بگو نیبش ایب ته؟یلیت عصبابت انقدر امروز چرا

 و خوردم که ینمک و نون حرمت که دارم معرفت اونقدر نکردم کمک

 . نگم یکس به یزیچ و رمیبگ
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 بده قول-. دوزد یم ترنج مسمم چشمان به را اش درمانده نگاه ُکرد لیَ 

 .یکن درک و طرف و هیقض رو یکن فکر

 

 ...گهید بگو ایب بابا باشه-. ترنج کشد یم یبلند پوف

 

 اش یقبل یجا در دنبالش به هم ترنج. ندینش یم شیجا سر مردد لیَ 

 . شود یم مستقر

 

. گذارد یم شیزانوها یرو را دستانش و شده خم جلو به یکم لیَ 

 .کند یم هم قفل یآرام به را دستانش و گرفته نییپا را نگاهش

 .است لیَ  یپ کامال حواسش و نگاه و نشسته آرام حاال ترنج

 

 و تب در زانمیعز از یکی دل چون اجباره برام تیمامور نیا گفتم من-

 صالش،یاست و احساسات از خونم هم یخالص یبرا دیبا چون... تابه

 . برسونم اتمام به و اتیعمل نیا

 

 چشمان در و ردیگیم باال را نگاهش است، نییپا سرش که همانگونه

. ودب لکاکیَ  نامزد زده، نارو گفتم که یکس اون-. نشاند یم ترنج منتظر

 گروهتون تو یخوب به بود تونسته که من یهمکارا از یکی... آزاده

 اگه کنمیم اعتراف هم االن... کنه کسب اطالعات ما یبرا و کنه نفوذ

 اما... اول خونه سر و میبود اتیعمل نیا ریگ هنوز ما نبود، آزاده

 میکرد یهرکار. شد ستین کال رفت؛ که شد یچ اواخر نیا دونمینم

 و جنگ یکل و سرش به زد هم لکاکیَ . میکن دایپ ارتباط باهاش مینتونست

 که کردم لعنت و خودم بار هزار. مداو بار به یخورد عصاب و جدل
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 عالمه هی ونیم و منجالب نیا تو فرستادم وعشقشو، برادرم ناموس

 ... حاصله یب سهراب مرگ از بعد دارو نوش اما... صفت گرگ

 

 هم یلیخ که بود بلنده قد دختر همون آزاده-. دهد یم تکان سر ترنج

 ادمیز البته... ایناد :میگفتیم بهش ما... جمعمونه تو ساله هی بود؟ بایز

 .بود لیجم افراد از یکی بشه؛ کینزد بهمون میذاشتینم

 

 به خفه شیصدا. ردیگ یم دستانش انیم و آورده نییپا را سرش لی

 ؟یدار خبر ازش چقدر-. رسد یم ترنج گوش

 

 کدومشون؟ از-

 

 ...هردو-

 

 کار یبرا رفته لیجم گنیم. دمیند کدومو چیه شهیم یماه هی کال-

 ...کشور از خارج

 

 ؟یچ آزاده-

 

 .ستین اونم ست،ین لیجم یوقت از. ندارم خبر-
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 یم ترنج. شده گرفتار شتریب فکرش و کرده عود حاال دردش سر لیَ 

 انتیخ یگیم که تو ؟یخوا یم رو دختره نیا یچ یبرا حاال-. پرسد

 کرده؟

 

 چون. داره دوسش وار وانهید لکاکیَ  چون-. فشارد یم هم یرو پلک

. داداشم یزندگ به زدم گند هام یخواه ادهیز و حماقتام با یوضع من

 ریز یا کاسه هی و ستین کار انتیخ آزاده خورهیم قسم لکاکی تازشم

 .کاسست مین

 

 کرده؟ انتیخ یدونیم کجا از تو داره حق خب-

 

 .دونمینم... دونمینم-

 

 ؟یناراحت انقدر چرا تو-. است شگفت در لیَ  یناراحت نهمهیا از ترنج

 

 ،داداشمه! ترنج کن درک کمی گفتم-. زدیخ یم بر شیجا از ضرب کی

 فرستادم نامزدشو بودم من. زدم بهم شویزندگ من ؟یفهمیم... خونمه هم

 ...شما ونیم

 

 هروب پنجره یجلو که لَ ی کنار. شد بلند شیجا از و کرده ینچ ترنج

 ؟یلیجم دنبال چرا حاال-. ستادیا بود، ستادهیا اطیح

 

 ؟یخنگ به یزد خودتو ای یخنگ انقدر واقعا تو-.شود یم یبعص لیَ 
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! باش زدنت حرف مواظب عمو یهو-. کند یم لیَ  یبازو حواله یمشت

 بذارم جواب یب که ستمین سوزوندن دل اهل من اما ،یناراحت درسته

 ...حرفتاتو

 

 آدم لمث گفتم-. کوبدش یم وارید به محکم و گرفته را ترنج دستان لی

 ...بزن حرف

 

 .ستمین-. دهد یم جواب تخس

 

 آدمت-.  گفت خفه ترنج نگاه در رهیخ و رود یم جلو لیَ  صورت

 .خودم کنمیم

 

 ش؟یبق-. زند یم پسش محکم ترنج

 

 یم پنجره مقابل باز و کند یم اش روانه ینگاه چشم گوشه از لیَ 

 .نهیس به دست نباریا اما ستد؛یا

 زن سر ییبال چه بفهمم و کنم دایپ و لیجم دیبا حاال گهید یچیه-

 ...اومده داداشم

 

 مهمه؟ انقدر-. اندازد یم نیچ ینیب ترنج
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 دایپ دلت تو احساس جو هی اگه ،یدید یم و لَکاکی روز و حال اگه-

 لیجم اگه! کرده خم و کمرم نگاهش غم... اره یبفهم یتونیم بشه،

 ...رهایم بار به جهنم برام فکرشم یحت ؟!باشه آورده آزاده سر ییبال

 !شهیم نابود لَکاکی بشه، کم ازش ییمو تار اگه دونمیم

 

 کنم؟ کمک دیبا من حاال-. شود یم ولو مبل یرو حال یب ترنج

 

 ناو -. کند یم الشیخ یب افهیق روانه ینیسنگ نگاه و برگشته لیَ 

 ...وجدانت به گردهیبرم

 

 اررق کی انگار. رفت اتاقش یسو شتابان ییها قدم با حرفش دنبال به

 به لها در ترنج و اتاقش در لیَ  ،یبحث هر از بعد که داشتند نانوشته داد

 .نندیبنش فکر

 

 و ستیپست آدم لیجم دانست یم. داد هیتک مبل یپشت به را سرش ترنج

 دلش چرا، دروغ. بود شده هم آزاده به خاصش یها نگاه متوجه یحت

 .خواست یم را لیَ  به کمک

 

 

 

 انداخته شک به راهم خودش ل،یجم نبود همهنیا. بود آزاده نگران چون

 .بود
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! منداشت عصاب به یزد گند لیَ  نکشتت خدا-. کشد یم یطوالن یپوف

 .بود کم لکاکمی و آزاده یمشغول فکر نهمهیا ونیم حاال

 

*** 

 

 دچن نیا در گاه چیه و است مین و ازدهی. کند یم نگاه یوارید ساعت به

 .دییاین رونیب و باشد خواب را ساعت نیا تا نداشته امکان روز،

 

 ینم. دارد یم بر قدم اتاقش یسو آرام آرام و فشارد یم هم یرو لب

 ! ینگران ای شده کارش نیا باعث که ستیکنجکاو داند

 

 رد به یآرام تقه پس. نبود یخجالت آدم و نداشت یرودرواست یکس با

 ؟یهست ُکرد لیَ -. کند یم کینزد در به را لبش و نواخته

 

 ماا. باشد رفته رونیب شدنش داریب از قبل دهد یم احتمال هم یطرف از

. دندار رفتن از کم یتوجه یب نیا البته. کند ول تنها اورا ندارد امکان

 .ستین ترنج یپ حواسش اصال که او

 

 وارد. دیگشا یم را در مکث بدون نباریا و زند یدرم به یگرید تقه

 و شده پهن اتاق گوشه ابشخو رخت لَ ی ندیب یم. شود یم که اتاق

 .است خواب در قیعم هم خودش
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 خود یبرا حال همان در رود؛ یم کینزد و زند یم یپوزخند ترنج

 گرفته تخت اروی م؛یهست یک نگران بگو مارو-. کند یم زمزمه

 !دهیخواب

 

 با چون. کرد شک خودش گفته به یکم. رفت سرش یباال یوقت اما

 یتکان و شده خم آرام. شد مواجه لیَ  کرده عرق و شده سرخ صورت

 . کرد یا ناله درخواب. داد تنش به

 

 لرزش شیپلکها. دهد یم تکان را لیَ  تن شتریب و کشد یم نچ ترنج

 . شوند یم گشوده آرام و کرده یکوتاه

 

- .پرسد یم دورگه ییصدا با و کرده اخم افتد، یم ترنج به چشمش تا

 ؟یکنیم چکار نجایا

 

 عوض ابو،ی-. زند یم چرخ متورمش و قرمز انچشم در ترنج نگاه

 ؟!تشکرته

 

 لب کاملش خروج از قبل. رود یم در یسو و زدیخ یم بر شیجا از

 ...گهید نهیهم اقتیل یب آدم-. زند یم

 

 .دهد یم خود به یقوس و کش و نشسته شیجا در آلود اخم همانگونه لیَ 

 کی ساعت دنید با. کند یم بلند سر و دارد یم بر شیرو از را پتو

 . شود یم بلند شیجا از ضرب
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 اتمام به هم اش یمرخص گرید هفته کی... اداره برود قراربود امروز

 و فتهر ییدستشو به. رود یم رونیب اتاقش از و دهیکش یپوف. دیرس یم

 .دیشو یم را صورتش دست

 

 ترنج که ندیب یم. رود یم هال یسو شود، یم خارج که ییدستوشو از

 کتاب از یکی خواندن مشغول و نشسته کرده بغ و خموا یصورت با

 یم تکان ترنج ییپررو و یباک یب یبرا یسر ناخواسته. است لیَ  یها

 .سالم-. دهد

 

 یم لی. دهد یم تکان سر است، کتاب به نگاهش که همانگونه ترنج

 دونستم ینم-. بکشد رخش به را اش ییپررو یا گونه به خواهد

 !کتابن اهل خالفکارام

 

 همون... اره-. ردیگ یم باال سرش، دادن تکان بدون را نگاهش ترنج

 ...ان یریگ گروگان اهل سایپل دونستمینم من که یطور

 

 فکر-. ندینش یم ترنج مقابل و کرده خشک راهم دستش حوله با  لیَ 

 ؟یکرد

 

 مورد؟ در-

 

 گهید تو هست خورد یکاف انداره به عصابم ترنج-. غّرد یم یعصب لیَ 

 ه؟یچ متیتصم. گمیم یچ یدونیم خودت نکن؛ بدترش
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 .نگرفتم میتصم هنوز-

 

 کمال در بعد. قاپد یم دستش از را کتاب و برخاسته شیجا از لیَ 

 یم خود به که را ترنج یعصب نگاه. گردد یم بر شیجا سر آرامش

 یزنیم حرف بامن-. کند یم زمزمه رفته باال یابرو یتا کی با ند،یب

 .باشه من شیپ کامل حواست

 

 خب؟-. شود یم نهیس به دست

 

 مت؟یتصم-

 

 یبرا شود یم مجبور لیَ  و خورد یم زنگ خانه تلفن لحظه همان در

 اتاق در را تلفن ترنج، وجود بخاطر. شود بلند آن، به دادن جواب

 داشته رفتن قصد اگر ترنج دانست یم البته. داشت یم نگه خودش

 .بود رفته ترها شیپ یلیخ باشد،

 

 بله؟-. دهد یم وجواب زده اش یشانیپ به یا ضربه شماره، دنید با

 

 لیَ  سالم-. چدیپ یم گوشش در ییرضا ستوان یجد و خشک یصدا

 ...ُکرد

 

 د؟یهست خوب سرهنگ سالم-
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 پسرم؟ یخوب خودت. خدا شکر خوبم-

 

 . شما لطف به ممنون-

 

 !یبزن من به سر هی امروز بود قرار تو پسر-

 

 خود به خجالت یبو و رنگ لیَ  لحن و است گر خیتوب سرهنگ لحن

 م؛برس خدمت نتونستم که اومد شیپ یمشکل هی شرمندم من-. ردیگ یم

 .امیم حتما فردا اما

 

. نداشت یگرید راه اما. کند یم لعنت دروغش بابت را خود دل در

 بس زا نگذاشته هم یرو چشم دم دهیسپ تا شبید دیبگو که توانست ینم

 ... بوده شذهن در الیخ و فکر

 

 .داد انجام و کار گهید یکی دادم یایب ستین الزم گهید نه-

 

 .شرمندم بازم من-

 

 و کارت و یایم گهید هفته هللا شاء ان گهید. پسرم شرمنده دشمنت-

 .یکنیم شروع

 

 .خدمتتونم در... هللا شاء ان-
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 .خوبه حالت بشم مطمئن خواستم فقط. شمینم مزاحم پس-

 

 روزتون ممنون؛ یلیخ. دیدیکش زحمت... هیحرف چه نیا دیمراحم-

 .خوش

 

 .خوش روز-

 

 

 به ود؛ب کرده را شیفکرها ترنج. گشت بر ترنج شیپ و گذاشت را تلفن

 . کرد یم قبول را لیَ  شنهادیپ دیبا نظرش

 

 ؟یکنیم قبول-. گفت و کرد ترنج فکر غرق صورت روانه ینگاه لیَ 

 

 . قبول درک، به اما...سختمه-

 

 مونیپش باش مطمئن-. ردیگ یم جان لیَ  لبانم بر یرنگ مک لبخند

 .یشینم

 

 .سرم یفدا شدمم-

 

 .بزنم زنگ هی بده تویگوش اون -. توپد یم لیَ  به بعد
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 چرا؟-

 

 ...یج م و یعال جناب داداش زن دنبال فتنیب خب-

 

 انیجر در دیبا منم یول-. دهد یم تکان سر و نشاند چهره بر یاخم

 .باندتون تو امیب یعنی. باشم کارا همه

 

... باشه ریخ یدید خواب ؟!یچ گهید-. خندد یم تمسخر پر ترنج

 ؟یسیپل دونن ینم و گاون اونا یکنیم فکر ؟یایب یخوایم یچطور

 

 .براش دارم نقشه... نه-

 

 !نقشت بخوره درد به نمیبب بگو-

 

 .بعدش شد اگه بزنم حرف سرهنگ با بذار فعال-

 

 ر،ینگ باال دست و خودت-. گفت ییرو ترش با و کرد یکج دهن ترنج

 !نییپا کشمت یم

 

 بعدش؟-. زند یم پوزخند ُکرد لیَ 
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 ...بخورنت الشخورام دمیم-

 

 و ها مکش کش نیا جلودار و شود آرام تا کشد یم صورتش بر یدست

 !خواهشا ترنج نزن مفت حرف-. شود ها کل کل

 

 هام؟ ییتوانا به یدار شک نکنه-

 

! اصال یزرنگ یلیخ! یتیبهتر تو. ندارم نه-. دهد یم سر نعره لیَ 

 ...یکرد خستم.میستین بچه ترنج؛ کن بسش

 

 سرهنگه با مرگت خبر برو پاشو. گفتم یچ انگار حاال خبه خبه-

 .میکن چکار مینیبب ایب و بزن حرف هیچ یچ دونمینم

 

 .نرم امروز گفت-. شود یم خارج لیَ  نهیس از یا کالفه پوف

 

 .خونم رمیم من پس... تو یکن گوش حرف چ-

 

 !بهت ندارم اعتماد من-

 

 .ستین مهم برام-. اندازد یم باال شانه دیق یب

 

 ...یبر ذارمینم گمیم-
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 گه؟ید-. خندد یم ترنج

 

 .بود نیهم-. نشست ترنج مقابل کاناپه یرو لیَ 

 

 .برم دیبا امروز من! سیپل اق یکرد جا یب. آهان-

 

 چرا؟-. کرد سوال دانست، یم را لیدل نکهیا با

 

 ...را به بچسپه چ ادیم خوشم چون-

 

 دُکر لیَ . برخاست شیجا از و کرد نازک یچشم پشت حرفش دنبال به

 ...سرت به نزنه احمقانه یفکرا-. شود یم بلند شیجا از تند هم

 

 کله به فقط احمقانه یفکرا-. کند یم نگاهش حوصله یب و خسته ترنج

 ... وسالم رم؛یم و دارم کار م؛بر دیبا! زنهیم تو مثل یاحمق

 

 باهام بعدا بدونم کجا از من-. شود یم راهش سد لیَ  تنومند کلیه

 ؟یکنیم یهمکار

 

 بدم، حیتوض یکس به ندارم خوش عمو! هاتیه-. ترنج داد تکان سر

 .نزدم کنارت تا کنار بکش پس
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 چشم هب لبش گوشه تمسخر پر یخند کج که یدرحال و آمده نییپا لیَ  سر

 .ندارم اعتماد بهت-. زند یم لب آرام خورد، یم

 

 اهل من-. دهد یم هولش عقب و نشسته اش نهیس یرو ترنج دستان

 .ستمین کردن ینامرد

 

 و یداشت باندتونم گهید افراد یهوا تو که انقدر تازشم...خالفه راهت-

 ...هیچ به یچ یگفت بهشون و یرفت دیشا ،یزن ینم نارو یگفتیم مدام

 

 کلک بهت بخوام اگه من لیَ -. کند یم چکه ترنج چهره زا یکالفگ

 ضربه بهت کارم تو شده. ندارم ها یباز ُنُنر نیا به الزم اصال بزنم،

 ...کنار بکش پس خوره؛ینم تکون آب از آبم و زنمیم

 

-. شوند یم ثابت ترنج چشمان در بالخره لیَ  سرگردان یها مردمک

 ...فردا تا بمون

 

 .نمیب کنار برو...یوا یا-

 

 !شرط هی به-

 

 ...بگو-. گفت تینارضا با ترنج
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 .باهات امیب منم-

 

 !مگه یا بچه... بابا یا-

 

 .ندارم اعتماد فقط نه-

 

 ؟یبکن یتونیم چکار بهت کنم انتیخ من مثال نمیب برو-

 

 زدن حرف به شروع بلند یصدا و خشم با و شد تاق طاقت گرید لیَ 

 تو و ینفوذ با درسته ،یمن یدستا تو االن تو ترنج، نیبب-. کند یم

 خاک به یبرا اشارم کی فقط االنم اما دار، رسم و اسم خالف یایدن

 هی دادن با تونمیم وگرنه... نفهمه توه رهیگ کارم من! هیکاف نشستنت

 و یومدیم در پشتشون که ینفر هفت اون همه مورد یب و پوچ وعده

 دست در یمدرک زتا یکس دونمیم بدن؛ شهادت هتیعل تا کنم یراض

 کردن یچیق که ارین در ُدم پس... هیکاف هم شهادتشون همون اما نداره،

 ...خوردنه آب نیع برام دمت

 

 یغلط چیه تو-. زند یم لب حرص پر و دیسا یم هم یرو دندان ترنج

 ...یبکن یتونینم

 

! ؟یدار اعتماد یزنیم که یحرف به خودت واقعا-. خندد یم ُکرد لیَ 

 . یباش کرده فراموش نکنم فکر و رتیگ روگانگ هیقض هنوز
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 نره، ادتی وقت چیه-. کرد زمزمه صورتش یکینزد در و شد خم بعد

 !چرا؟ یدونیم... تره جلو کار خالف کی از قدم کی شهیهم س،یپل کی

 یپا فتهیم مدرک کردن دایپ و داده انجام و کار اول کاره خالف چون

 ... ماموره عرضه

 

 جترن یعصب چشمان در را نگاهش و دیکش اش ینییپا لب بر یزبان

 ونما رفتم؛ ته تا همشو ندارم؟ کاره نصفه تیمامور یدونستیم-. چرخاند

 ...موفق

 

 لبخند. کشاند یم ترنج کرده مشت دستان یرو را مندش روزیپ نگاه

 ...نکن لج-. زد

 

 فرو را درونش طوفان کند آرام تا کشد یم قیعم نفس چند ترنج

- .گفت یطوالن یمکث از پس... را جانش در دوانده شهیر مخش خواباند

 .باهام ایب کور، چشات جفت... حله

 

 یعصب و محکم ترنج. رفت اتاقش یسو و دهد یم سر یارام قهقه لیَ 

 دمآ رو تو ستمین ترنج من-. گفت خود با لب ریز و نشست شیجا سر

 . نکنم

 

 ار،ک تو میترف یوقت-. بندد یم نقش کوچکش لبان بر یلبخند کج
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 میبلد ماهم...یدیند رو شیسا یرو هنوز! هیک ترنج دونهیم که اونوقته

 .میبترسون و میکن یران حکم قلمرومون تو

 

* 

 

 قبر یرو گلهارا ترنج. اندازد یم باال را شیابرو کی تعجب با لیَ 

 .میبر-. شد بلند شیجا از و گذاشت

 

 ....یزیچ یا فاتحه-. شوند یم گرد یاندک لیَ  چشمان

 

 .میبر! بود شیادیز گلم نیهم نداره؛ و اقتشیل-. دیدو کالمش انیم

 

 ترنج شدند، که نیماش کینزد. افتد یم راه کنارهم یگرید حرف یب

 .خودم خونه رمیم من-. گفت

 

 ...دیبا امشبم-

 

 الیخ یب جدت جان-. گذاشت نصفه را لیَ  کالم باز به یعصب و خسته

 دیبا منم. ندارم کارت به یکار خودم جان به بابا! شو ایباز بچه نیا

... داره مهم لیدل هی شدنش بیغ نیا دونمیم کنم؛چون دایپ و لیجم

 رد یعال جناب شیپ آمارم یشرف یب چه بفهمم دیبا اونم، بر عالوه

 یچ نقشت بگو ایب فردا توهم و کنم اروم کمی عصابمو بذار پس. کرده
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 رنامهب گهید زیچ هی یرو نشد، رماگ هللا، بسم که کردم، قبول اگه ه؛یچ

 .مینیچیم

 

 برسونمت؟...پس باشه-. داد تکان سر لیَ 

 

 .میجداش بهتره بابا نه-

 

 ...فردا تا پس-. گرفت ترنج یسو را دستش

 

 کنمیم خواهش-. زد لب لیَ . انداخت لیَ  دست به نگاه یدل دو با ترنج

 .میباش دوست کن یسع و کنار بذار ویباز بچه

 

 .فردا تا-. گرفت دست در را دستش و دیکش یپوف

 

 یرو از یسر لیَ . شدن دور به کرد شروع و کرد ول را دستش زود و

 ...اهدافش تا بود مانده یادیز راه. شد نشیماش سوار و داد تکان تاسف

 

* 

 

 حرف هب کرد شروع ذوق با و رفت استقبالش به یبزرگ لبخند با لیگال

 جا هزار دلش ادم دیریم خبر یب یاو... دیاومد خوش خانم سالم-. زدن

  چخبر؟ د؟یخوب... رهیم
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 .مخست کن آماده و حموم برو... لیگال سالم-. کندیم نگاهش خسته ترنج

 

 ...یا خسته معلومه بگردم یاله. کنمیم آماده االن چشم-

 

 یبرا دلش. گرفت شیپ در را اتاقش راه و رفته باال را ها پله ترنج

 ییجا دلتنگ مسخرست چقدر. بود شده تنگ خانه نیا سکوت و خلوت

 تپد ینم نگران یدل و ستین انتظارت به چشم یزیعز چیه که یشو

 ...تیبرا

 ناراحت اتفاقات و افکار همه و آورد ینم دلش و خود یرو به بازهم

 .سپارد یم یالیخیب دست به را کننده

 

 و خودش سرد عطر یبو تنها که ییفضا قیعم و گشوده را اتاقش در

 . دیکش نفس داشت، را خلوت

 

 هب که یا تقه دنبالش به و شنود یم را لیگال شتابان ییها قدم یصدا

 .یخوایم یچ نمیب ا،یب-. برگشت در یسو کالفه. خورد یم در

 

 ندوگفت زدند زنگ یعابد یاقا خانم هیسا-. شد داخل لیگال و شد باز در

 .آمادست حموم هم بعدش. دیدار مهم جلسه هی فردا

 

 .داد تکان رس
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* 

 

 در یدرد که گرفت باال یا دفعه کی را سرش یجور سرهنگ

 ؟!کنم اخراجت-. برخاست شیها استخوان از ییصدا و دیچیپ گردنش

 

 ...قربان یسور-

 

 کاردوخ؟ تو یگیم یچ-

 

 ...تهیمامور اون درمورد قربان-

 

 ابهت شیپ از شیب را اش چهره و ندینش یم سرهنگ چهره بر یاخم

 ؟یکنیم چکار یدار-. دبخش یم

 

 خواهش پس...دیسپرد من به کامل و کار نیا دیفرمود خودتون شما-

 .دیکن اعتماد کنمیم

 

 قراره؛ چه از هیقض بدونم خوامیم فقط من... ستین اعتماد مسئله-

 !مافوقتم یناسالمت

 

 مورد نیا در خوامیم اما د؛یدار حق شما-. رود یم نییپا یکم لیَ  سر

 ...دیبد من تدس یچیق و شیر
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 هی از... یذاریم یدوراه تو و آدم لیَ -. دیکش کالفه یپوف سرهنگ

 دست حاال هم یطرف از و یداد انجام رادیا یب کارارو اول از طرف

 .یشینم آزاده بردار

 

 زیچ همه دمیم قول من یصادق سرهنگ-. شود یم مند خواهش لیَ  نگاه

 و نشد اگه. برم سر تا حق کمک به تیمامور نیا و ببرم شیپ خوب و

 . کشمیم پس خودم شرفم به کردم، خراب ناکرده ییخدا و کار

 

 ...روش کنمیم فکر.دونمینم-

 

 .ممنونم-. ردیگ یم جان ُکرد لیَ  لبان بر یلبخند

 

 ...شهیم یچ نمیبب حاال. کنم فکر یدار اعتماد اقتیل-

 

 .رفت رونیب اتاق از و گذاشته ینظام یاحترام لیَ 

 

 هگرفت قرار یسخت طیشرا در اوهم. شد راهش بدرقه خندلب با سرهنگ

 آخر تا نکند، قبول هم اگر و ؟!کرد یم قبول بسته چشم چگونه. بود

 تمام نشدن روشن و تیمامور آن نشدن تمام یبرا کشدیم عذاب عمر

 ...ایقضا

 

* 
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 ؟یخوایم یچ-

 

 .سالم-

 

 کیعل-

 

 .ادد بهم و خبر سرهنگ امروز. گرفتم تماس رید دیببخش-

 

 .نمیب بنال... شهیم خواهش-

 

 !باهام کن صحبت درست کنمیم خون دهنتو زنمیم-

 

 گمیم-. چرخاند یم چشمش کاسه در را اش یمشک یها مردمک ترنج

 نقشت؟ حاال. بهشون

 

 ...باندتون به یکنیم یمعرف کار خالف و من تو... اهان-

 

 .شناسنتیم بگم، بار چند بابا-. خندد یم صدا با ترنج

 

 .دونمیم-
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 ؟یچ پس-

 

 شک که کنمیم یکار-. خورد یم ترنج گوش به روزمندیپ شیصدا لیَ 

 .شدم دهیکش خالف راه به نکنن

 

 چکار؟-. پرسد یم یجد و کندیم اخم ترنج

 

 

 

 

 دهپرون بخاطر اما بود؛ من دست که م،یداشت تیمامور هی رایاخ ما نیبب-

 تیمامور من مثال که م،یداد نشون ما یجور االن.  دادم پسش شما، باند

 چون راحته المیخ زمیچ همه بابت از. بودم جاسوس و کردم خراب و

 توهم و شدم اخراج مثال االن من بعدش... داده انجام کارارو سرهنگ

 . یکرد قبول افرادت عنوان به و من

 

 د؟یکن شونیراض دیتونیم یمطمئن-. کرد فکر یاندک ترنج

 

 .کرده حل و زیچ همه سرهنگ بابا اره-

 

 .من شیپ ایب فردا. باش-
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 گه؟ید خودت خونه-

 

 اره-

 

 .نمتیبیم-

 

 خدافظ-

 

 ییکارها هم خودش دیبا. نشست فکر به ترنج و کرد قطع را تماس لیَ 

 نزده نارو کم اما. داشت شک کارش به هنوز. نکنند شک تا کرد یم

 ندداشت الیخ و کردند نفر هفت آن که یکار نیآخر و کار نیا در بودند

 رد بودنش نفروخته کم. بود چشمانش جلو هنوز است، خبر یب ترنج

 ...ها معامله

 

* 

 

 به تنگ یچشمان با. کند یم اش یوارس دقت با و برداشته را تپانچه لیَ 

 رد،ک یم نگاه را ُکرد لیَ  و بود ستادهیا پنجره یجلو الیخیب که ترنج

 لوگره؟-. گفت

 

 اسلحه و داده تکان ینیتحس سر لیَ . داد تکان دییتا یمعن به یسر ترنج

 کرد؛با پرتاب هوا در و برداشت را یکنار برگرداند؛ شیجا سر را
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 ۰۲۲زد یس نمیا-. گفت یخند کج با و دشیقاپ هوا در یا حرفه یحرکت

(CZ100) 

 

 وسهوس فتهیم اتاق نیا به چشمش آدم-. کشد یم اش ینیپا لب بر یزبان

 !شهیم

 

 یقاچاقچ یبرا-. دهد یم جواب لبخند با و دارد یم بر قدم شیسو ترنج

 شدن؟

 

 کمی-. زند یم لب و خود افکار یبرا دهد یم تکان یتاسف سر لیَ 

 ...رهیگ چشم یادیز

 

 ختهیآو وارید به که ییها اسلحه. چرخاند اتاق دور دورا را نگاهش و

 نندک درک توانستند یم کار خالف کی و سیپل کی تنها را بودند شده

 .است ریگ چشم و ابه گران چقدر

 

 نشانه مقالبش وارید روبه و گرفت ُکرد لیَ  دست از را اسلحه ترنج

 یم بدنش، حالت و اسلحه گرفتن نحوه از رفت؛ کنارش لیَ . گرفت

 .دارد یخوب یریگ نشانه دهد صیتشخ توانست

 

 که اهیس یا قهوه یشکار اسلحه یسو را شیها قدم و کرد رها را او

 . لخزاند اسلحه بدنه یرو را دستش. برداشت بود، مقابلشان
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 نشانه-. آورد خود به اورا و برخاست سرش پشت از ترنج یصدا

 خوبه؟ تیریگ

 

 ! سمیپل یناسالمت-. برگشت شیسو و زده یپوزخند ُکرد لیَ 

 

 ...اخه ستین سایپل هیشب تیچیه-. خندد یم ترنج

 

 مثال؟ چرا-. کند یم ُکرداخم لیَ 

 

 آود؛ یم شیباال یتند به و کشد یم را هاسلح ضامن نامحسوس ترنج

 .کند یم یانداز ریت لیَ  یسو وقت، فوت بدون

 

 یونح به کند؛ یم عبور و داشت فاصله سرش با سانت کی قایدق ریت

 اش یانشیپ وسط به میمستق بود، دهینکش کنار را سرش ُکرد لیَ  اگر که

 یدار وانهید-. زند یم نعره یعصب و درشت یچشمان با. بود خورده

 ؟یکن یم چکار

 

- .برگرداند شیجا در را اسلحه و انداخت باال شانه یدیق یب با ترنج

 ...سیپل اق یحالج َمرده چند نمیبب گفتم

 

 !نبود یجالب یشوخ اصال-. ردیگ یم غلظت ُکرد لیَ  اخم
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 یکس حاال-. ردیگ یم خود به تیجد یبو و رنگ هم ترنج صورت

 ردد به نمیبب کنم؛ امتحانت تمخواس یجد یجد! ه؟یشوخ قصدم گفته

 ...یخوریم یهمکار

 

 از و خودت شییخدا یعنی! ترنج یوا-. دهد یم سر یعصب یا قهقه لیَ 

 ! ؟یکنیم فرض تر زرنگ من

 

 .کنم،مطمئنمینم فرض-. رود یم کشینزد قدم به قدم ترنج

 

 م؟یکن امتحان چطوره-. شیسو نهادن قدم کند یم شروع هم لیَ 

 

 مه چشمان برانشان و زیت نگاه. کنند یم توقف و سندر یم بهم بالخره

 بل بر یخند کج ترنج. کشند یم رخ به غرور هردو و گرفته نشانه را

 . کنم یم عرض کیتبر و باختتون االن از-. راند یم

 

 و من نشده دهیزا مادر-. زد لب آرام و شد خم صورتش در لیَ  سر

 !ببره

 

 ...یخبر یب شما و دهش دهییزا شیپ سال ۰۷-. ترنج زد چشمک

 

 .نمیبیم-. کندیم راست کمر ُکرد لیَ . ردیگیم فاصله یلبخند با و
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 سپس.. .را اش گفته کند یم دییتا سر با و پرد یم باال ترنج یابرو کی

- .انداخت پا یرو پا. نشست کارش یصندل یرو و رفته زشیم پشت

 چطوره؟ هفته آخر

 

 ؟یا مسابقه چه حاال-

 

 .شکار میریم... یریگ نشانه-

 

 ...خوبه-. داد تکان سر

 

 باشه؟ داشته یمجازات چه بازنده-

 

 رونیب ایقضا از پاتو آخر در ،منیبرد تو اگه-. کرد فکر یکم لیَ 

 من اگه. کنم یم ینش مجازات نکهیا یبرا تالشمو تمام و کشمیم

 گونه چیه بدون یبد لیتحو و خودت دیبا تیمامور آخر در بردم،تو

 ...یاعتراض

 

 ...قبول-. شود یم گو جواب مکث بدون ترنج

 

 .خوانند یم فاتحه یگرید یبرا دل در هردو

 

* 
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 ششیآرا زیم یرو از را اش یدست فیک و خورده یخرچ نهییآ یجلو

 را ها پله. رفت رونیب اتاق از محکم و استوار ییها قدم با. برداشت

 .شود یم ییرایپذ وارد و رفته نییپا

 

 حرف هب لبخند با افتد، یم ترنج به چشمش تا و ستا ییرایپذ در لیگال

 ...ریبخ صبحتون خانم سالم-. دیا یم

 

 بهش.یببر غذاشو نره ادتی ستم؛ین ظهر تا رمیم من...لیگال سالم-

 .قبل مثل شش؛الاقلیپ برم تونمینم یوقت بگوچند

 

 .بهشون گمیم حتما چشم...سالمت به-

 

 همراهش تلفن در یلوج. رفت رونیب یسو یگرید حرف بدون ترنج

 بوق چند از پس. گرفت را ُکرد لیَ  شماره و آورد رونیب فشیک از را

 .دهد یم جواب

 

 

 بله؟-

 

 لیَ  سالم-

 

 ترنج؟ یخوب سالم-
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 !هیسا یبگ کن یسع-. شد سوار و زد را نیماش موتیر

 

 م؟یبر یحاضر. ستمین یحواس یب آدم نترس-

 

 چشمان یوارس مشغول نیماش نهییآ در که یدرحال زند یم استارت

 .خونتم در جلو گهید قهیدق چند تا-. داد است،جواب اش کرده شیآرا

 

 .کند پاک را شده بخش یاهیس تا کشد یم چپش چشم ریز یدست

 

 !است درست کارش نبود مطمئن کامال هم هنوز. زد استارت 

 

* 

 

 زا نگونهیا بود بار نیاول اما نبود، آشنا نا شیبرا ترنج ظاهر ُکرد لیَ 

 غرور پر و تر یوحش حاال چشمانش... دشید یم ظاهر نیا با کینزد

 چهره ،یا قهوه رژ آن با کشیبار و کوچک لبان و کرد یم جلوه تر

 و هایس سرتاپا یلباسها  مخصوصا. بود ساخته او از یتر صالبت پر

 ...درازش یمانتو ان

 کنارهم براق، یزغال راهنیپ و یمشک شلوار و کت آن با هم ُکرد لیَ 

 .بودند آورده ارمغان به را ییبایز ریتصور
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 عمارت بزرگ اطیح عرض و رفتند یم راه بلند سر و محکم هردو

 العمل عکس دنید یبرا داشت دلهره یکم ترنج. مودندیپ یم را یخان

 ...ساالر

 

 ترنج. ندیگو یم ییگو آمد خوش و آمده در جلو ساالر حشمه و خدمه

 کی ُکرد لیَ . داد ادامه راهش به و دهد یم تکان سر اخم با تنها هم

 .کرد برخورد او،سرد از تیتبع به و داده باال را شیابرو

 

 ترنج. دندیرس ییرایپذ به و مودهیپ راهم عمارت لیطو راهرو بالخره

 یکم مکث از پس و زد در به یا تقه. ستدیبا کنارش لیَ  کرد اشاره

 . شود یم وارد رد،یبگ را اجازه انکه بدون

 

 ییبایز و تجمالت انهمه دنید از سرش. شد روانه دنبالش هم ُکرد لیَ 

 ینم مغزش در هم تجمالت انقدر نبود،اما یدیبد دیند ادم. رفت یم جیگ

 . دیگنج

 

 هک یگاریس از قیعم و آرام و بود نشسته نفره تک یمبل یرو ساالر

 و تیجذاب که ساله ۰۲،۰۰ بایتقر یپسر. گرفت یم پک داشت، دست

 ...باال یهوش انیاطراف گفته به و داشت ییباال یظاهر ییبایز

 

 روبه و انداخته پا یرو پا نشست؛ اش ییرو روبه مبل و رفت ترنج 

 ...فقط آب-. گفت بود ستادهیا در کنار که یخدمتکار
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 یآرام به  ساالر. شود یم دور زود و داده تکان یسر جوان دخترک

 یکردن صاف صدا از پس و کرده خاموش یگاریس جا در را گاریس

 ه؟یسا یداشت کارم-. آمد حرف به

 

 .آوردم دیجد عضو-

 

 ستادهیا در یجلو هنوز که ُکرد لیَ  یسو سرش و ساالر کند یم اخم

 .اشناست-. برگشت

 

 !سهیپل-. داد را ساالر جواب و گرفت مهال دست از را اب وانیل ترنج

 

 ؟یچ-. جهند یم باال زمان هم ساالر یابروها

 

 حاالم و ناحق به شده اخراج-. داد ادامه تسلط با و دینوش آب یلپق

 ...دلخوره قانون از ناجور

 

 ...ما میکنینم سکیر-

 

 .دارم کامل نانیاطم و ستین سکیر-

 

 ...اخه-
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 بارم؟ نیدوم بشه نیا که کردم یکار سرخود یک حاال تا من-

 

 ارون گمیم طفق نگفتم، نویا من جان هیسا-. گشود لب انهیدلجو ساالر

 .بوده اونا مرد روز هی نباشه یهرچ. بهمون زنهیم

 

 تنها منه؛ افراد از یکی امروز از اون-. برخاست شیجا از ترنج

 خداحافظ. کنم اگاهت و بذارم احترام خواستم

 

 مورد چون ندارم یحرف باش؛ خودت مواظب-. شد بلند شیجا از ساالر

 .خدانگهدارت... یپدرم دییتا

 

* 

 

 یدیرس-. گفت سر و کرده پارک را نیماش اخم با ردکُ  لیَ 

 

 ینم تکان لیَ  متوجه یوقت. گشود را در و انداخته باال یا شانه ترنج

 تو؟ یاینم-. دیپرس ،نکرده خاموش را نیماش و خورد

 

 .دارم کار نه-

 

 ساعته ۰۴ دیبا بعد به نیا از تو-. ُکرد لیَ  رفتار از شود یم یعصب

 !یباش من خونه
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 .داره کارم مادرم امشب ام؛یم فردا از-. دهد یم تکان سر لیَ 

 

 یعصب ساالر دنید از ُکرد لیَ . کرد پشت و بست محکم را در ترنج

 ...لیَ  رفتار از ترنج و بود

 

 .راند پدرش خانه یسو و انداخت راه را ترنج نیماش حرف یب ُکرد لیَ 

 

*** 

 

 کنهیم بزرگ چهب آدم-. زد لب و کرد اخم یدلخور حالت با شاهدخت

 .فتنیب خونه کنج ینفر دو نکهیا نه باشن، دستش دور یریپ تو

 

 در من نه که اگه دارم؛ کار مادرم بخدا-. داد جواب شرمنده لیَ 

 . خدمتتونم

 

 ریپ خداشونه از مردم خانم-. دوخت چشم زنش به لبخند با اقا احمد

 .باشه آروم عصابشون و شن تنها شدن

 

 گرفت یم آروم دلم منم رفتن یم شونیزندگ یپ هاگ جان، احمد رمینخ-

 .نداشتم دلهره انقدر و
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 یچطور من اما-. شود یم بغض ریاس شیصدا و لرزد یم اش چانه

 و تفنگ تو روزش و شب هام گوشه جگر از یکی یوقت رمیبگ آرامش

 اون به تیمامور نیا از مدام و شهیم خالصه کشتار و کشت و ریت

 روز هر داره لکاکمی یوقت باشم آروم چطور من... یزهرمار و کوفت

 ! ست؟ین ساخته من دست از یکار و شهیم آب چشمام جلو

 

 اش یگلگل یروسر گوشه با را اش یگوشت گونه یرو نشسته یاشکها

 رجگ دل یوقت رمیبگ آروم یچطور من-. دیکش باال ینیب و کرد پاک

 !تابه؟ یب هام گوشه

 

 .شد بلند شیجا از و اوردین طاقت لیَ 

 

 

 یزانوها یرو را دستش. زد زانو مادرش یپا جلو و رفته کینزد

 زم؟یعز اخه یکنیم تیاذ خودتو انقدر چرا-. زد لب و نهاده مادرش

 گهید ماه چند تا دمیم قول هم لکاکی... کارمم عاشق من یدونیم خودتم

 .واستون ارمیب رو آزاده و بکشم رونشیب روز و حال نیا از

 

 اخه؟ یچطور-. دیپرس مظلوم و دورگه ییصدا با شاهدخت

 

 لهرهد و یبد راه بد دلت به کم ماه چند نیا و یباش صبور فقط دیبا تو-

 ...یباش داشته

 

 !ل؟یَ  ماه چند نیا مگه خبره چه-. شاهخدت کند یم اخم
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 هی-. داد را مادرش جواب و فرستاده رونیب نهیس از یقیعم آه ُکرد لیَ 

 !یاجبار تیمامور هی دارم؛ تیمامور

 

 پسرم؟ یاجبار چرا-

 

 نیا شر از بشن خالص مردم دیبشه؛با خوب برادرم حال دیبا چون-

 ...رسان بیآس و بزرگ باند

 

 یم نوازش را شیموها و دهیکش آغوش در را پسرش سر شاهدخت

 ...ُکردم لیَ  باش خودت مواظب-. کند

 

* 

 

 نه؟ ای امیب کن، روشن و من فیتکل ترنج-

 

 گفتم...ُکرد لیَ  این-. سپارد یم ُکرد لیَ  چشمان به را گاهشن کالفه ترنج

 ؟!هیچ یچ کن روشن فمویتکل گهید که؛

 

 چرا؟-. کند یم اخم لیَ 
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 نیا به هم یربط و ندارم یکار قرار چون داره؟ چرا! بابا یا-

 .کارم نداره یزهرمار و کوفت و تیمامور

 

 ؟یچ پس-

 

 اق نیبب-. زنند یم رقب خشم از چشمانش و شود یم یعصب هم ترنج

 کار چون اونجا رمیم من! یکن کنترل و من یندار حق تو س،یپل

 ...نداره شما به یربط گونه چیه که یدارم؛کار

 

 قدم در یسو و فرستاده رونیب نیسنگ را نفسش حرفش دنبال به

 راهش یجلو و رسانده او به را خود عیسر ییقدمها با اما لیَ . برداشت

 کنم؟ باورت دیبا کجا از نم-. کند یم سد را

 

. ستمین و نبوده یعال جناب باور مسئول من! یدار دوست هرجا از-

 ...کنار بکش

 

 . امیم منم-

 

 ،نیبب-. گفت شمرده شمرده یظاهر یآرامش و یزورک لبخند با ترنج

 مدار یکنم،کارخصوصیم دی،تاکیخصوص کار هی چون اونجا رمیم من

 عمو؟ حله...ساالر با

 

 .امیب دیبا من ترنج! ستین حل نه-. کشد یم نعره لیَ 
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  ؟یایب یخوایم چرا نمیبب بگو-. نشاند یم چهره پر یغلظت پر اخم ترنج

 

 یم زمزمه آرام و شود یم داده قرض ترنج چشمان به میمستق لیَ  نگاه

 !ادینم خوشم ساالر از چون-. کند

 

 ...یاین دیبا نطورهیا اگه خب-. خندد یم ترنج

 

 چون ندشیبب ترنج کینزد ندارد دوست دیبگو چطور. کشد یپ پوف لیَ 

-.دکن درک تواندیم جنس هم کی تنها را نگاه نیا و بود متفاوت نگاهش

 .امیم منم ترنج

 

 عمو-. اندازد یم نیچ را اش ینیب و داده تکان را دستش هوا در ترنج

 .باش دارم یخصوص کار گمیم! یشد بلند چپ دنده از انگار امروز

 

 ادتع دیبا ،یکن یهمکار من با یکرد قبول که یا لحظه از ترنج نیبب-

 .هستم جا همه من یکردیم

 

 تلفن .برگشت را امده راه یکالفگ با و رانده لب بر یتلخ پوزخند ترنج

 ول یمبل یرو را خود. گرفت را ساالر شماره و برداشت را همراهش

. نشست اش ییرو روبه مبل و آمد هم لیَ . انداخت پا یرو پا و کرد

 حرف ساالر با کرد شروع ترنج. است بهم یعصب و زیت هردو نگاه

 زدم زنگ ساالر سالم-. بود ُکرد لیَ  چشمان به هنوز نگاهش اما زدن،

 .امینم بگم
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 چرا؟. جانم سالم-

 

 .گمتیم بعدا-

 

 .یایب حتما باشه؛اما-

 

 .نمتیب یم-

 

 به را سرش. گذارد یم مبل دسته یرو را یگوش و کرده قطع را تماس

 . بندد یم را چشمانش و داده هیتک مبل یپشت

 

 هم هنوز... چرخاند یم صورتش یاجزا یرو قیدق را نگاهش ُکرد لیَ 

 ترنج رفتن مانع چرا اصال! بود متعجب بود داده انجام که یکار از

 ؟!بود مهم شیبرا ساالر نگاه چرا ؟!شد

 

 باز نگاهش ردک یم که هرکار. گزد یم لب و زده چنگ شیموها به

 . رفت یم ترنج یپ

 

* 
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 شدل کال هم ُکرد لیَ  کرد، یم رفتار نیسنگ سر بود یروز چند ترنج

 ...بنشاندش شیسرجا کرد یم یسع و کرده نیسنگ را

 

 ادیب لیَ  بگو نییپا برو-. گفت بود، ستادهیا کنارش که لیگال به ترنج،

 .دارم کارش

 

 نشتابا ییها قدم با. رود یم رونیب اتاق از زود و گفته یچشم لیگال

 ار کاغذ یسر کی داشت اخم با که ُکرد لیَ  روبه و آمده نییپا هارا پله

 آقا؟-. زد کرد،لب یم یبررس

 

 بله؟-. داد کارش،جواب مشغول و است نییپا سرش که همانگونه

 

 .دارن کارتون باال دیبر بدم خبر گفتن خانم ترنج-

 

 .نجا لیگال باشه؛ممنون-. داد تکان سر

 

 ها کاغذ. برخاست شیجا از ،یعسل یرو لیوسا کردن جمع از پس و

 .برد باال خود همراه راهم

 

 لیَ  ایب-. دیرس گوشش به ترنج یصدا. زد ترنج اتاق در به یا تقه
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 اقات وارد ق،یعم ینفس گرفتن از پس و گرفت دست در را رهیدستگ

 و ودش یم فرما حکم اش مردانه ابروان بر یزیر اخم. شود یم

 ...یداشت کارم-. کند یم صادر چشمانش به صالبت

 

-. رود یم ُکرد لیَ  یسو و برخاست شیآرا زیم یصندل یرو از ترنج

 .بشم آور ادی زارویچ یسر کی بود الزم....اره

 

 بگو-. نکند یتالق ترنج چشمان با نگاهش است تالش در هنوز لیَ 

 

 بود شده ُکرد لیَ  هروز چند یها یریگ کناره و یدور نیا متوجه ترنج

 ناراحت ساالر عمارت به رفتنش مسئله سر هنوز کرد یم فکر و

 آن بود برخورده یادیز لیَ  به. نبود راه یب هم فکرش البته. است

 ...ساالر شیپ ترنج رفتن یپنهان و چاندنیپ

 

 موشکاف، و شده تنگ یچشمان با ترنج

 

 

 

 امروز-. آمد حرف به و گذرانده نظر از را ُکرد لیَ  یجد و اخمو افهیق

 چیه به ساالر ببرمت،اما داخل بتونم کردم یادیز تالش. میدار جلسه

 مرد کی با. میایب رونیب تا یبمون منتظر دیبا. نکرد قبول وجه

 شخص دالل و اصالتا هیرانیا م؛البته،یدار مالقت قرار ییایتانیبر

 و انیرج هیبق رفتم که کل،امروز در ندارم یکامل اطالعات... هیاصل

 .برات گمیم
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 یم ترنج شیآرا زیم یرو را ها برگه و داد تکان یسر تنها ُکرد لیَ 

 بعد تا باشه خودت شیپ. کنم نگاه یگفت که یمدارک نمیا-. گذارد

 ...اتیعمل

 

 لیَ -. کند یم زمزمه لبانش انیم از ناخواسته ترنج. رفت در یسو

 ُکرد؟

 

-. دهد یم جواب سر ،اوست به پشتش که همانگونه و کرد توقف لیَ 

 بله؟

 

 ادتی که فردارو قرار-. گفت آلود طعنه ییصدا با و کرده اخم ترنج

 هست؟

 

 خب؟...اره-. داد تکان دییتا به یسر

 

 تمگف یچیه-. داد را لیَ  جواب الیخ یب و فرستاده برخود دل در یلعتن

 !یچونیبپ یبخوا دیشا

 

 با و من-. گفت قهیدق نیآخر در رود،اما یم رونیب و گشوده را در لیَ 

 .ستمین چوندنیپ اهل من! رینگ اشتباه امثالت و انتیاطراف
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 رونیب ضرب کی و یعصب را نشیسنگ نفس و بسته را چشمانش ترنج

 آن از اصال... ببندد را ترنج دهان تا داشت جواب کی شهیهم. فرستاد

 و داده یجا خود در هیکنا و طعنه هزاران کالمش هر یلعنت روز

 .اندازد یم خط را ترنج عصاب

 

*** 

 

 را شیپا یعصب و بود نشسته ییرایپذ گوشه یصندل یرو اخم با لیَ 

 انداخت؛ نگاه را اش یمچ ساعت و آورد باال را دستش. داد یم تکان

 دور دورا را نگاهش و دیکش پوف. بود گذشته قهیدق ده و ساعت کی

 داندن. داشتند ضورح ساالر خدمه از نفر چند و او تنها. گرداند ییرایپذ

 . برخاست شیجا از و کرده یا قرچه

 

 د؟یریم-. رفت مقالبش زود جوان یخدمتکارها از یکی

 

 بار نیاول که یخدمتکار همان. چرخاند دخترک صورت در را نگاهش

 .هن-. گرفت غلظت اخمش. بود ستادهیا ساالر کنار خانه نیا به ورودش

 

 اطیح به را خود محکم و شمرده ییها قدم با. گذشت کنارش از و

 ار دستانش. دیکش قیعم ینفس. رساند یخان عمارت مانند باغ و بزرگ

 ینامرد ترنج اگر. زدن قدم کرد شروع و داده یجا شلوارش بیج در

 !آمد؟ ساالر شیپ و زد دور را لیَ  روز آن چرا اما.... شدینم نه! کند؟
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 شک یادیز کارش یلعتن اه...اما. داد تکان افکارش یبرا یسر

. کرد شیپا یجلو سنگ حواله یلگد حرص ُکردپر لیَ . بود زیبرانگ

 ز،جوابیچ همه ریز زدیم اگر. نبود یجالب کار اصال ترنج به اعتمادش

 هیتوج را کارش چگونه ؟!داد یم چه را سرهنگ یباال اعتماد و باور

 ! کرد؟ یم

 

 ششانیپر و مزاحم افکار ییرو شیپ مانع سرش پشت از ترنج یصدا

 رفته؟ سر حوصلت-. شود یم

 

 شد؟ تموم-. شد گو جواب اخم پر و دیچرخ شیسو

 

 ...ینگ یبگ یا  -. داد تکان سر ترنج

 

 ؟یچ یعنی-

 

 ...مونده اروی نیا با هیاخر یحرفا یسر هی-. دیآ یم تر کینزد ترنج

 

 فروشه؟ قاچاق-

 

 اره-

 

 .رفتم من پس.باش-
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 ؟یریم کجا-

 

 !خانم هیسا شم فرض خر ندارم حوصله من-

 

 !حاال؟ کرده فرضت خر یک-. نشاند یم ابرو بر اخم ترنج

 

 ترنج؟ یکرد فرض یچ و من-. زند یم پوزخند لیَ 

 

 وسط از زنمیم واحد و احد یخدا به بره لو اسمم! نییپا اریب و صداتو-

 ...قراره و قول یهرچ ریز رنمیم و کنمیم نصفت

 

 !یبندیپا یلیخ حاال نکهیا نه-

 

 ؟یدار شک من به نم؛تویب کن صب-

 

 من...الیخیب-. دارد یم بر عمارت اطیح در یسو را شیها قدم ُکرد لیَ 

 .رفتم

 

 بگو-. شد راهش سد تند ترنج

 

 بگم؟ یچ-
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 بهم؟ یدار شک-

 

 شک کارات-. خورد یم چرخ ترنج منتظر و یجد صورت در لیَ  نگاه

 .کن قبول ترنج زهیبرانگ

 

 حاال نیهم ن،ازیبب-. کند یم باز سر اش زده رژ لبان بر یخند کج

 مقول بره، گفتم،سرم روز نیاول... ینگفت ینگ که گمیم بهت دارم

 خوامیم نزدم،فقط نارو باز دغل جماعت نیا به ُکرد،من لیَ ! محاله

 و هستم و بودم هیسا من بدونن خوامیم! هیهو ،یها جواب بدم ادشونی

 چشم از دور و گذاشتم ساالر با که یقرار سر هنوز دونمیم. بود خواهم

 فتارر ینطوریا و بشم کیشر یکس با من. یدار ،حقمیناراحت رفتم تو

 مرگ حد سر تا چون. زدم زیچ همه ریز و نکردم دو و کیکنه،

 سمق بهش بشه شناسمینم زویچ ای زیعز کس... شبهه و شک از زارمیب

 اهنگ غرق من  ! گرهیم خندت دونمیم بخدا، بگمم! یکن باور تو و بخورم

 ... اخه غمبریپ و خدا به چه و

 

 شمرده و شد رهیخ تر قیدق ُکرد لیَ  آلود اخم و غرور پر چشمان در

 سر بود برگردون دور بزنم، دورت خواستمیم اگه من-. گفت شمرده

 تا ی،هستیدان خود حاالم. کردم ینم معطل دونیم سر تا گهیراهم؛د

 ؟یمشت میکن جدا و راه ای اخرش

 

. دش چنگ شیموها انیم دستش و دهیکش اش ینییپا لب بر یزبان لیَ 

 در شود یم چگونه را قتیحق و دروغ آخر! گفت؟ یم راست نگاه نیا

 !داد؟ صیتشخ ترنج سرد نگاه
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 اوردیب رجوع قلبش به! حاال شده معلق عقلش و آورد رجوع عقلش به

 شود؟ یم! چه؟

 

 

 ودب تر اردشو برگشتش راه... کرد یم سکیر دیبا.فشرد هم یرو لب

 ...و داد یم ادامه اگر گمانم؛اما به

 

 پس؟ یاومد ساالر شیپ چرا روز اون-. پرسد یم مردد

 

 نیذرب ریز ندارم خوش بگم بار چند...بابا یا-. شود یم کالفه ترنج

 .باشم یکس

 

 عنوان به دارم و حق نیا اما-. رفت باال وار دیتهد ُکرد لیَ  یابرو کی

 .بپرسم هدفت هم و کیشر هی

 

 از دست ُکرد لیَ  اگر اما... امر نیا است سخت یادیز یکم ترنج یبرا

 لیَ  به یاجیاحت چیه که او شود؟ یم چه ؟خب!بردارد او با یهمکار

 . ندارد

 

 ...انتشونیخ به بردم یپ دهیفهم-. دیچرخ زبانش ناخداگاه اما

 

 خب؟-. ردیگ یم رنگ ُکرد لیَ  چشمان در تعجب
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 اسمتو؟ بزنم خط ای یهست...الیخیب نارویا-

 

 ماندن به ناچار هم یطرف از و شده کیتحر اش یکنجکاو واقعا لیَ 

 ...بگو. هستم-. بود

 

 .رفتارام از گفتیم-

 

 قبال مگه-. رفت ترنج کینزد یگرید قدم و گرفت شدت لیَ  اخم

 ؟یکردیم رفتار باهاش یچطور

 

 نیا. بودم که همونم من! ام یچ قبال،حاال بودم یچ موندم خودمم واال-

 کنه فک خامش الیخ تو فعال بذار اما. مطمئنم من دهیفهم گهید جای از

 ...زده دور و من

 

 یدز دور رو هیسا یکرد فکر-. گرفت جان باز ترنج لبان بر پوزخند

 .ستین تو عقل سهم یخام از درجه نیا ؟!ساالر

 

 ؟ینکرد باور دونهیم یگیم یعنی-

 

 .صد در صد-
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 !واسمون نشه ساز کار پسر نیا یرکیز وقت هی خب-

 

 مواظب یلیخ دیبا فقط. بلدم راهشو من بابا نه-. خندد یم ترنج

 .هبود کار تو یبچگ از که ستیره؛نیگیم هوا رو ویچ همه م،طرفیباش

 

 یفارس واضح کامال یا لهجه با که جوان یمرد یصدا لحظه همان در

 ه؟اجاز خانم،هست هیسا-. شود یم بلند زد،کنارشان یم حرف

 

 ...که آورد در و من پدر نمیا لهجه-. زند یم غر لب ریز ترنج

 

 یم یسع یکار طیشرا در شهیهم که یزیر اخم با و کرد بلند سر بعد

 بله؟-. داد کند،جواب حفظش چهره بر کرد

 

 معامله؟ قبوله-

 

 جواب در صبورم من-. اندازد یم باال مکث با را شیابروها از یکی

 .کشهیم طول کمی ممیتصم...حساس کارم یرو و دادن

 

 یاقا یحت-. آمد بود،جلوتر کرده یمعرف یغالم را خودش مرد،که

 ...شما وقت ان...گفت قبول یخان

 

. ما هیسا ستم،منین یخان یاقا من-. پرد یم قاطع یلحن با کالمش انیم

 .کرد خواهم یبررس یخوب به و جوانب همه و کنمینم سکیر کارم تو
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 ییزایچ و قیتحق دوتا من کرد؛اما باور شمارو حرف دوتا یخان یاقا

 .خوش روز. کرد خواهم باور و نمیبب چشم به که

 

 .خوش روز-. گفت لبخند با و بندد یم چشم

 

 حرص پر ُکرد لیَ . افتد یم راه جلوتر خودش و داده لیَ  به یا اشاره

 آخر تا شهینم ینطوریا. باشم ارتباط در سرهنگ با دیبا من-. زد لب

 ...کن فکر خودت! باشم خبر یب تیمامور

 

 .صبرکن-. شد گو شود،جواب یم نیماش سوار که یدرحال ترنج

 

 را نیباشد،ماش افتاده ادشی یزیچ انگار و نشست فرمان پشت ُکرد لیَ 

 شد؟ تموم کارت-. دیچرخ ترنج یسو کامل و نکرده روشن

 

 االرس. بشم دهن به دهن هیغالم نیا با ندارم حوصله-. کرد اخم ترنج

 .کنهیم ستیر و راست و کار

 

 به یدینم خبر-. زد استارت و دهد یم تکان دییتا یمعن به یسر

 ساالر؟

 

 ...دونهیم خودش-

 

 .بهش یگفت پس-
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 .شناستمیم...نه-

 

 کارچ دیبا سرهنگ هیقض سر ینگفت-. حرکت به کرد شروع یآرام به

 .کنم

 

 خودت؟ یندار یراه-. کندیم فکر یاندک ترنج

 

 .رابطمون بشه تونهیم لکاکی تنها-

 

 .باشه خوب نیهم فعال کنم فکر-

 

 .کنمیم صحبت باهاش خونه رمیم امشب من پس-

 

 .ادیب لکاکی بگو... نه فعال! لیَ  نه-

 

 .باش-. داد تکان سر

 

*** 

 

 ریبگ و برادرت نیا جلو ُکرد لیَ  یوا-. دهد یم سر بلند یا قهقه ترنج

 !نداده باد به و خودش سر تا
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 !بسه هیسا-. نشست لیَ  یجد برچهره عظمت بر یاخم

 

. ستمین نامرد باشم یهرچ من  ؟!بسه یچ-. شد براق چشمانش در

 ! هبچسپ من کلیه به ستین یا کلمه ام ینامرد اما نرفتم، شیپ مردونه

 

 به یدار چرا ،یستین تارو اهل اگه تو-. گفت رانهیگ ُمچ لحن با لکاکی

 ؟یکنیم انتیخ مراهتنه و همکار ساله چند که یکسان

 

. گذارد یم شیزانوها یرو را دستانش ارنج و شد خم جلو یکم ترنج

 یجد و زیت ینگاه با و داده تاب و چیپ هم در را اش دهیکش انگشتان

 رد برام زرنگارو یادا بچه، نیبب-. ردیگ یم نشانه را لکاکی چشمان

 نارو من. رفتم خودم یپاها با تهشم زدنم؛تا دور و یزرنگ ا ند که ارین

 مفرض زیچ طرفم که ییجا باشم؛تا نخورده نارو که ییتاجا زنم،اماینم

 طرف از اشتباه اون که یروز از امان اما... بزنه دورم نخواد و نکنه

 و کشم یم ریشمش که اونوقته گرفت، نییپا دست رو هیسا و زد سر

 من. شمیم انینما شینابود یبرا که اونوقته! شو ندار و دار زنمیم شیآت

 ...و یپرون لگد اما! پسر گل رهیگ پام شتریب همه از

 

 یب و دنیپر-. چرخاند یم هوا در را راستش دست اشاره انگشت

 روشن؟. ذارمینم جواب

 

 یم آزاده که یهست یطور همون واقعا-. داد تکان نیتحس سر لکاکی

 !شجاع و جسور یحال هر در و محکم شهیهم و جانب به حق... گفت
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 یم حرف دو،به آن حاصل یب و یالک بحث و جر از خسته ُکرد لیَ 

 .انج لکاکیَ  یبر یتونیم تو و گمیم و یاصل کار. دیکن بستش-. دیآ

 

 .داداش درخدمتم-. برگشت شیسو لکاکیَ 

 

 نه

 

 ...سرهنگ و من رابط یبش دیبا-

 

 پس؟ یچ خودت-

 

 ؟یتونیم. شهینم-

 

 یدار ترشیب که یکار بعدشم. ستمین یچلفت پا و دست انقدرام بابا اره-

 .توش باشم داشته یکمک هی دیبا و شیدیم انجام من بخاطر

 

 .داداشم ممنون-

 

 کشه؟یم طول کار-. زند یم لبخند لکاکی

 

 ...برگرده که فرداست امروز نیهم لینه؛جم-. شد گو جواب ترنج
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 گفت؟ ساالر-. دیپرس ُکرد لیَ 

 

 .گفت امروز اره؛-

 

*** 

 

 .نشانه شنیم درخت یور یبایس اون خب-

 

 کنه؟ کیشل یک و ریت نیاول. خوبه-

 

 ...من-. اندازد یم باال سر ترنج

 

 نگاه قیقد و گرید بار را اش افهیق باال به نییپا از و نییپا به باال از لیَ 

 ست یشکالت دار دکمه راهنیپ آن با اش یمشک چرم شلوار. کند یم

 و شد خم ترنج. راهنشیپ رنگ هم کاله و چکمه با اند شده ییبایز

. کرد دست و برداشت نیزم یرو از را اهشیس چرم یها دستکش

 و کنجکاو چشمان به تنگ یچشمان با. گرفت لیَ  از را یشکار اسلحه

 گه؟ید یهست قولت سر-. دوخت نگاه لیَ  مشتاق

 

 .ُبرد هم و دارم باخت جنبه نترس؛هم-
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 نیبزرگتر از یکی زدم! ؟یفهمیم کردم دوئل من عمو-. خندد یم ترنج

 .کردم چیپ نسخه دوئل تو و انسان یها یقاچاقچ

 

-. چدیپ یم درهم ترنج یواه و پوچ افتخارات از باز ُکرد لیَ  یابروها

 ...بزن

 

 کدومش؟-. کند یم یریگ نشانه و انداخته باال ییابرو ترنج

 

 رب یسر ترنج. داد نشان دست با را یسبز بیس و کرد دراز دست لیَ 

 یا حرفه شهیهم مثل. ستادیا شده نییمع یجا و داد تکان دییتا یمبنا

 است قرار که یریت یرو کاملش تمرکز و گرفته دست در را اسلحه

 . بود شود، پرتاب

 

 ینم هم قهیدق مین به. است دوخته چشم ترنج به یزیر اخم ُکردبا لیَ 

 بزس بیس و دهیچیپ باغ خلوت یفضا در گلوله کیشل یصدا که رسد

 اب و آورده نییپا را اسلحه ترنج. شود یم یشده،متالش رفتهگ نشانه

 .مونده پرتاب دو...موفق اول پرتاب-. زد لب غرور

 

 در را اسلحه ُکرد لیَ . ردیگ یم لیَ  یسو را اسلحه حرفش دنبال به

 هنشان یرو و نشانده چهره بر اخم. ستدیا یم ترنج یجا و گرفته دست

 رب یکج لبخند خورد، هدف به و شده کیشل که ریت. کند یم تمرکز

 .موفق اول پرتاب-. برگشت ترنج یپ نگاهش و گرفته جان لبانش
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. دقاپ یم دستش از را اسلحه یتند به و داده تکان ینیتحس سر ترنج

... لیَ  توسط شده نییمع نشانه یسو کندیم یانداز ریت مکث بدون نباریا

 ود؟ب قبول-. دیچرخ لیَ  یسو و دهیگز را اش ینییپا لب

 

 هر در اما! نبود جالب ادیز-. کرد راست و چپ را سرش ُکرد لیَ 

 .نشانه به خورد صورت

 

 تو مال شییخدا یول-. خندد یم ترنج. کندینم مکث نباریا هم لیَ 

 .بود شاهکار

 

 !نکن مسخره-. شد دیتشد لیَ  اخم

 

 بود خوب گفتم؛ یجد خودم جان به-. شد بدل قهقه به اش خنده ترنج

 .کارت

 

 رقابت حس نیا اصال-. ردیگ یم ترنج یسو و برد باال را لحهاس

 ...و من کشته نگاهت

 

 ...جون از دور-. گرفت دستش از را اسلحه و زد چشمک ترنج

 

 قرض ترنج به قیعم نگاهش و دارد یبرم یناسازگار سر باز لی قلب

 ...نیا-. کرد دراز یبیس یسو حواس یب را دستش. شود یم داده
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 انشلب بر قیعم یلبخند پرتاب، نیآخر و نیسوم بودن قموف با ترنج

. فتگ بود، فکر در قایعم که لیَ  روبه و روزمندیپ یچشمان با و نشست

 و من ؟!شد ی،چیگفت دست دور نهمهیا مثال س؟یپل اق یکرد فیک-

 !رفت نخواهد و نرفته جوب هی تو آبمون باخت

 

 ؟یگفت یزیچ-. دیپرس حواس یب ُکرد لیَ 

 

 یسوم زدم! بدر زدهیس میاومد یباک باش مارو-. دیکش پوف ترنج

 .میندار یزن جر روهم،

 

 ...باشه-. گرفت ترنج دست از را اسلحه و داده رونیب نهیس از یآه

 

 ؟!نهییپا جنبت انقدر یعنی-. انداخت نیچ ینیب ترنج

 

 !که نباختم-. کرد نیمذ را لیَ  لبان جان یب و رنگ کم لبخند

 

-. کرد مکث یدرخت یرو و گذرانده نظر از را غبا یها درخت تمام 

 شه؟ برداشته اون از نشونم شهیم

 

 کی شده چت تو-. اندازد یم باال تعجب از را  شیابرو هردو ترنج

 ؟!یا دفعه

 

 .کن نییتع نشانه-. آورد باال را اسلحه و نشاند ابرو بر اخم
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 دست اچر تو دونمینم-. داد رونیب نهیس از یکالفگ سر از یآه ترنج

 ییجورای اون... نیزم نیا یحوا یشد بابا! ها ممنوعه رو یذاریم

! بره االب باشمیس خوردن قصد به که یدست شکنمیم اصال! باغمه یسوگل

 !باغه نیا سرخ بیس درخت تنها اون

 

 .باش زود-. تند یم درهم شتریب ُکرد لیَ  ابروان

 

 یابیس کردن یمتالش با باشه، ادتی ویزیچ هی یول. گمیم اون از خب-

 !رونمتیم بهشتم از درخت، اون

 

 جک ترنج. شد تنگ ندانستن یمعن به وچشمانش دیچرخ شیسو لیَ  سر

 .کنمیم یتالف یعنی-. زد یخند

 

 و؟یچ-

 

 دیتبع جهنم به ،یکن خراب و باشیس. دارم دوست و درخت اون خب-

 !دمیم نشونت و نگاهم جهنم! یشیم

 

 یگیم یچ-. چرخد یم ترنج غرورم و سرد چشمان در ُکرد لیَ  نگاه

 ؟!ترنج

 

 .رفت جلو قدم به قدم گشته ینوران یچشمان با ترنج
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 هی کال یعنی... یگرفت نشونه و من دل ب،یس اون زدن با کن فک تو-

 ! ینیبیم مو گهید یرو

 

 ...اون-. کرد دراز خودشان به کینزد یبیس یسو را دستش

 

 چیه مغزش و بود شده جیگ شیحرفها از کامال. فشرد هم یرو چشم لیَ 

 را نگاهش جهنم که بود چه منظورش. کرد ینم افتیدر را یامیپ

 و سرد نگاه آن اصال ؟!راندش یم بهشتش از نکهیا ای ؟!دادیم نشانش

 رد یبهشت اصال ای ؟!بود بلد را شدن جهنم و آوردن بار به آتش ،یخی

 ؟!انیم نیا بود کار

 

. ندک یم است پرتابش بر قرار که یریت خرج را تمرکزش تمام ُکرد لیَ 

 و یاتیح طیشرا در که او. رندیگ یم لرزش دستانش و شود ینم اما

 یخوب به توانسته و گرفته قرار یادیز جاناتیه و ها استرس انیم

 رنجت پوچ حرف کی سر حاال بزند، هدف به را ریت و کند یریگ نشانه

 !رفت ینم کار به دلش و دست چرا ،یواه یجهنم و بهشت و

 

 را اسلحه خشم پر و گرفت یجا اش مردانه و یمشک ابروان بر یاخم

 !یکرد لیزا و تمرکزم-. دیکوب نیزم یرو

 

 !چرا؟ من-. کرد سوال متعجب ترنج
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 ...جهنم و بهشت یایقضا نیا-. کند یم ییخودنما شتریب لیَ  اخم

 

 بهم و معاملمون که ستمین نامرد انقدرام بابا-. دهد یم سر قهقه ترنج

 !مستین نیا گهید اما هستم، اخر تا... داره ییجدا مسئله کال نیا. بزنم

 

 ؟یکرد یشوخ یعنی-

 

 و زهیعز برام بیس درخت اون. گفتمت و قتیحق ا ند خودم؛ جان به نه-

 !بهش بزنه بیآس دمینم اجازه یکس به

 

 یجد چشمان در نگاهش و داده قورت نامحسوس را دهانش آب لیَ 

 ؟!ببرد خواهد ینم دلش و ترنج گفته از ترسد یم چرا. چرخد یم ترنج

 عمل در را ترنج حرف و شود مسابقه نیا بازنده است حاضر چرا

 ؟!ندینب

 

 را اسلحه و فشرد یرو را لبانش. دارد یبرم را اسلحه و دیکش پوف

 هنوز. بگذرد بیس کنار از یزیناچ اختالف با که کرد میتنظ یجور

 !نبود کارش متوجه کامل

 

 ار راستش دست و نشاند لب بر لبخند ترنج شود، یم کیشل که ریت

 که؟ قولت سر یهست-. کند یم دراز لیَ  یسو
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-. گرفت دست در را دستش و داد تکان سر رمق یب و خسته ُکرد لیَ 

 .هستم

 

 یبرا بود داده انجام که یکار نیا. نمود پنهان نهیس در را آهش و

 !بود یاشدنن باور و زیانگ بر تعجب هم خودش

 

* 

 

 چشم ُکرد لیَ  به گر کاوش و زیر یچشمان با و داده انیپا را تماس

 .برگشته حتما گهید ماه کی تا لیجم گهیم ساالر-. دوخت

 

 !ادهیز ماه کی...اوف-

 

 یعنی گه؛ید ماه کی تا حداکثر گفت اما... اره-. داد تکان سر هم ترنج

 .ادیب زودترم ممکنه

 

 کجاست؟ دیدونینم االن. دوارمیام-. تادفرس رونیب نهیس از یآه

 

 .داره خبر ساالر-

 

 گه؟ینم تو به-
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 .دمینپرس-

 

 ...گفت دیشا بپرس خب-

 

 .کنهیم شک-. انداخت باال ابرو ترنج

 

 ؟!کنه شک خوادیم اخه کجا از-

 

 م،حرو آبت و نون و باشه ریگ پات یوقت... لیَ  یشناشینم اونارو تو-

 کوچولو زیچ هی دنبال و یدار شک اتم هیسا به که ادهیز انقدر ترسد

 یکس سراغ وقت چیه من. یکن رفع یخطر هی و بهونه بشه تا یگردیم

 کش پس! باشه بوده رشیگ کارم مرگ حد سر تا اگه یحت نگرفتم، و

 . باشم لیجم حال یایجو انقدر شهیم زیبرانگ

 

 

 .یکن داشیپ سوته دو یتونیم بود ادعات تو...دنبالش فتیب خب-

 

 اما. مکن دایپ و لیجم روزه کی تونمیم االنم و نداشتم ادعا من ل،یَ  نیبب-

 اون. داشت نخواهد دنبال به یخوب ییزایچ بشه، اگه... شهیشه؛نمینم

 اگه االن.نبود نمونیب یا معامله چیه من و تو که بود یزمان تا حرفا

 بعدش و گرنیم رو هیقض دنباله و کننیم شک بهم بکنم، و نکاریا

 کار فعال من. شهیم ریگ هردوتامون یپا ام ینجوریا تو؛ به سنریم

 با... آدما نیا با دارم حساب هیتصو هنوز من... جماعت نیا با دارم
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 نک صبر کمی. خودت و من یها نقشه تمام به نزن گند ایباز عجول نیا

 .ریبگ یبهتر جواب و

 

 .برم دیبا من-. برخاست شیجا از حرفش دنبال به

 

 کجا؟-

 

 یریگیم ادی یک تو-. اندازد یم نگاه یخستگ با لیَ  یسو و دیکش فپو

 چرا و کنمیم چکار و رمیم چرا و رمیم کجا نکهیا مورد در من از

 اخه؟ ینپرس کنم،یم نیهمچ

 

 ترنج یحرص صورت یرو را الشیخیب نگاه و انداخته پا یرو پا لیَ 

 .میکن کار باهم قراره که یوقت تا-. چرخاند

 

 و یحق نیهمچ من م،ینکن کار م،یکن کار-. کرد نازک مچش پشت ترنج

 ! دمینم

 

 .نخواستم اجازه منم-. دیدرخش ُکرد لیَ  لبان بر یخند کج

 

 ...چیبپ پام و پر به کم-. دیکش پوف

 

 !دارم تو به چکار! من؟-. سازد یم انینما چهره در یساختگ یتعجب لیَ 
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 ...لکُردیَ - .رود یم باال معمول حد از ولومش یکم ترنج یصدا

 

 بله؟-. شود یدمیتشد لیَ  لبخند

 

 نگاه ردکُ  لیَ  ینوران چشمان به و فرستاده رونیب نهیس از یعصب ینفس

 ؟یکنیم تیاذ-. دوزد یم

 

 نمیا-. برداشت یسرخ بیس ،یعسل یرو وهیم ظرف از و شد خم لیَ 

  باغته؟ یسوگل یبایس

 

 ار بیس نشست، یم اش یقبل یسرجا که یدرحال و آورده باال را بیس

 داره؟ همراه به یمجازات چه خوردنش-. کرد یوارس دقت با

 

. دوخت ترنج زده طوفان نگاه به را اش یسوال و شده تنگ چشمان

 رتشصو در. رود یم لیَ  کینزد و دیکش اش ینییپا لب بر یزبان ترنج

 !ادیم چشم به یاضاف الشت رو سرت-. زد پچ یآرام به و شد خم

 

 یسو را بیس. برخاست شیجا از و داده سر یا قهقه ُکرد لیَ 

 

 

! مونیانداخت خوردنم بیس از بابا-. کند یم پرتاب یآرام به ترنج

 .مینخواست
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 سر از یپوزخند. زند یم یگاز و دیقاپ هوا در را بیس ترنج

 . رفت در یسو و زده لیَ  به تیعصبان

 

* 

 

! ستمین یراض هنوزم-. گفت لیَ  روبه یآرام به و ردیگیم را شماره

 کی. کنمیم قبول کیشر کی عنوان به اسرارت به دارم نکارمیا

 ...ُکرد لیَ  خودته یپا کنن شک درصدم

 

 .باش ریپذ سکیر کمی ترنج بابا-. شود یم گو جواب کالفه لیَ 

 

 سکیر ما و حماقته ا ند دادنش انجام ییکارا هی یگاه-. زد پوزخند ترنج

 !نافش به میبند یم

 

 یم صلب لیَ  از را دادن جواب اجازه و دیچیپ یشگو در لیجم یصدا

 بله؟-. کند

 

 ...لیجم سالم-. کرد صاف یصدا ترنج

 

 د؟یدیپرس ریحق من از افتاده یاتفاق! خانم هیسا... به-
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 یجد ییصدا با ترنج و کرد نیمذ همزمان  را  لیَ  و ترنج ابروان اخم

 تو؟ ییکجا-. داد جواب تر

 

 .مسافرتم-

 

 ؟یگردیبرم یک-

 

 !مینداشت یباز سیرئ گهید...ا  -

 

 .ستمین سیرئ من-

 

 ...ییها یخان کرده زیعز ینباش سمیرئ حاال خب-

 

 ؟!هیچ مزخرفات نیا-. گرفت شدت ترنج اخم

 

 گفتم؟ ناحق-

 

 ...نرو ذارهینم برام عصاب یدونیم که یزیچ سر لیجم-

 

 حاال بگو و کارت.چشم-
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 ...لنگه کارا که برگرد زود. شد خوب-

 

 هس یرفتیم قبال خودت تو! لنگ؟ چرا گهید هیسا دیهست ساالر و وت-

 .بود سرجاش کارام همه و گفت ینم یزیچ ام یکس ؛ینبود ماه چهار

 

 کال من-. داد را لیجم جواب و انداخت لیَ  یجد چشمان به ینگاه ترنج

 چیه و ینباش یخوایم تو اما. گرفتمیم فاصله کار از و ماه چند اون

... باشه راه به رو قبال مثل هم کارت و بازار بعد ،یرینگ یخبر

 خروار خروار ور نیا از پولم و یباش تیگذرون خوش یپ یخوایم

 حضور دیبا یعنی ،یکار تو یوقت. ستین خبرا نیا از! کنه پر حسابتو

 !خورهیم خط اسمت کال ینباش یعنی... یباش داشته

 

 بابا؟ تنده شتیآت تو انقدر چرا-

 

 !لیجم بزن حرف درست-

 

 .رسونمیم و خودم گهید هفته هی تا... دیببخش باشه-

 

 .خوبه نمیا-

 

 ام؟یب زودتر یخوایم یعنی-. دیخند یآرام به لیجم

 

 ...بهتر زودتر-
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 .امیم م؟یکن چه اما. بمونم گهید ماه هی بود قرار-

 

 ...فقط کارام نگران من-

 

 .شناسمتیم-

 

 فعال-

 

 .خانم هیسا خدانگهدار-

 

 زیعز از منظورش-. کرد تنگ چشم لیَ . دیبخش انیپا را ستما ترنج

 بود؟ یچ ها یخان کرده

 

 یالک... و لیجم یحرفا رینگ یجد ادیز-. اندازد یم باال شانه ترنج

 .کنهیم بلغور حرف ادیز

 

 !گفته؟ یزیچ هی ینجوریهم کال یعنی-

 

 ییزایچ هی حاال-. خورد چرخ لیَ  مشکافانه چشمان در ترنج نگاه

 .ستین زنهیم حرف ازش لیجم که اینطوریا اما.. .بوده
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 ؟یچ یعنی سیزایچ هی-

 

 زیعز من! اخه؟ یدار چکار تو! چه؟ تو به اصال-. داد سر ادیفر ترنج

 ؟!باشم یخان کرده زیعز امیب حاال! عمو نبودم خودمم یبابا ننه

 

 حوصله و حال که یبد ریگ من به کمتر کن یسع-. زد پوزخند

 هوا رو معلق هردومون کار و زمیریم بهم و زیچ ههم زنمیندارم؛م

 !شهیم

 

 در یسو. برخاست جا از و نشست ابروانش بر میعظ یاخم ُکرد لیَ 

 ...فعال... خونه رمیم من-. رفت

 

 .فعال-. دیکش یآه ترنج

 

* 

 

 نیماش از یآرام به ترنج. کرد پارک عمارت جلو را نیماش ُکرد لیَ 

 .ستادیا کنارش هم لیَ  تا ماند منتطر و شود یم ادهیپ

 

 کند یم شروع ترنج دارند، یبرم در یسو قدم هم یپا هم که یدرحال

 ...سایوا در یجلو تو ُکرد لیَ -. کردن صحبت به

 

 اصال؟ داخل امین-
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 .ینباش بهتره... نه-

 

 .ستین هم آزاده نیبب و کن فیتعر برام بعدش اما. باشه-

 

 .باشه-

 

 شوازاشانیپ ساالر یها خدمتکار ارهرب مثل شوند، یم وارد نکهیهم

 .آمدند

 

 هربار. ستدیا یم تیجد با یا گوشه هم ُکرد لیَ  و رود یم داخل ترنج

 .ختیر یم بهم یکل به عصابش آمد یم عمارت نیا به که

 

 دارید تکرار و بود امدهین خوشش ساالر از دارید نیاول و اول روز از

 فتهگر نییپا دست نکهیا مخصوصا! شیبرا نداشت درد سر جز یارمغان

 .نداشت را شانیخصوص مجالس به شدن داخل حق و شد یم

 

 ند؛ک باز جلسات نیا به را شیپا تواندیم گرید وقت چند گفتیم ترنج

 ایقضا نیا در و مورد نیا در کردن صبر چقدر. است الزم مهلت اما

 .بود فرسا طاقت و آور عذاب

 

* 
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 نیهم. رفت داخل محکم و استوار ییها قدم با و شده جدا لیَ  از ترنج

 شانیجا از لیجم و ساالر گذارد، یم ییرایپذ داخل را شیپا که

 را دستش ینوران یچشمان و ضیعر یلبخند با لیجم و برخاستند

 .خانم هیسا شد عرض سالم-. کند یم دراز شیسو

 

 یم را لیجم دست و بخشد یم نتیز را اش زده رژ لبان یخند کج

 ؟یبخو. سالم-. فشارد

 

 ...ام یعال-. شود یم تر قیعم لیجم لبخند

 

 .دینیبش-. کند یم تعارف ساالر

 

 و لیجم. ردیگ یم یجا نفره تک یمبل یرو و داده تکان سر ترنج

 . نندینش یم شانیقبل یجا سر هم ساالر

 

 مورد یب یکارها و سوال پس بود؛ شده آزاده وجود عدم متوجه ترنج

 سوال لیجم روبه و نشاند ابروانش بر یزیر اخم. گذاشت یکنار را

 .کند یم

 خبر؟ چه-

 

 ...خوب یخبرا-. بست نقش لیجم لبان بر بشاش و ضیعر یلبخند

 

 ؟یچ-. رفت باال ترنج یابرو کی
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 کردن بدبخت قصد-. زند یم لیجم شانه به آرام یا ضربه ساالر

 !جان هیسا کرده و خودش

 

 .نمیبب دیبگ واضح-. انداخت پا یرو پا و زد یپوزخند ترنج

 

 دستش دلخور یحالت با و کرده ساالر روانه ینگاه چشم گوشه از لیجم

 چندان کار... دهیم یالک جو داره ساالر-. زد کنار اش شانه یرو از را

 .کنمیم ازدواج دارم فقط دم؛ینم انجام یشاخ

 

 ؟!تو-. بهت ریاس شیصدا و شوند یم درشت یاندک چشمانش

 

 انگار اما! کردم تعجب یادیز من فقط کردم رفک-. داد سر قهقه ساالر

 ...داشته همراه به بهت شتریب هیسا یبرا

 

 برا ازدواج و خانواده لیتشک اخه-. شد گو جواب صداقت با ترنج

 ؟!ها یخواه ادهیز نیا به چه و طلب تنوع آدم!  ادهیز نمه هی لیجم

 

 و بودن رک شهیهم هیسا-. رفت هم در وضوح به صورتش لیجم

 ...بخوره بر تشیشخص به طرف ممکنه و ستین درست کالم حتصرا
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 دکترا که نده ادی من به یزندگ درس-. داد سر قهقه یآرام به ترنج

 پس فردا دونمیم چون دم،یم هشدار بهت بزرگترت عنوان به دارم. دارم

 ! یکنیم ریگ گل تو خر مثل فردا

 

 یب اما رجت. نهد یم یسرخ به پوستش و دهیدو لیجم صورت در خشم

 هست؟ یک برگشته بخت نیا حاال-. دهد یم ادامه الیخ

 

 ...ایناد-. لیجم داد جواب خفه و لب ریز

 

 رخب با مسئله نیا از ُکرد لیَ  اگر. پرند یم باال زمان هم ترنج یابروها

 در لیَ  و خودش جان هم حاال و کرده انتیخ آزاده واقعا نکند ؟!شود

 عدب و بشناسد را ُکرد لیَ  و شود دایپ اش کله و سر آزاده اگر. بود خطر

  ؟!دیبگو لیجم به

 

 راه به خدا-. دهد یم تکان سر و داده نشان الیخ یب باز را اش افهیق

 !برگرده عقلش حماقت نیا از قبل و کنه تشیهدا راست

 

 ستین قرار گهید یبزرگتر سال کی هیسا-. گرفت غلظت لیجم اخم

 ! یکن یشکن حرمت انقدر

 

 واسه یا گهید یها اریمع! جونم ستین رقم و عدد سن-. خندد یم ترنج

 ...ریبگ نظر در تیکیکوچ و یبزرگ
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 و جر شهیهم که هم دوتا شما... بابا بسه-. کشد یم پوف کالفه ساالر

 .میبرس کارامون به بهتره و ستین زایچ نیا وقت االن! باهم دیدار بحث

 

 .داد قرض نگاه ساالر به و گرفت ترنج از را آلودش غظب نگاه لیجم

 .مدت نیا دیکرد چکار ستمین انیجر در که من-

 

 .بود دستت تو مخارج و خرج حساب فقط تو اره-. خندد یم ساالر

 

 سوزن چرا یلیوک خدا-. داد سر دیق یب یا قهقه هم لیجم خود نباریا

 دلتون که زده صدمه انقدر نبودم وقت چند ؟!کرده ریگ من رو تون

 ...پره

 

 ضورح نکهیا به میبود کرده عادت یول نه-. دیکش شالش به یدست ترنج

 ...خورده ذوقمون تو یاومد که حاال باشه؛ کم نحست

 

 یصدا و خورد چرخ ترنج یجد صورت یرو نگاهش متعجب ساالر

 لیجم دست از امروز انقدر چرا تو-. شد بلند بهتش از سرشار

 خبرم؟ یب من و افتاده یاتفاق! ؟یعصب

 

 راچ دونمینم اما... دیدونیم تاتون هردو-. دینشان لب بر یخند کج ترنج

 !و خودتون دیزد ینفهن به
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 ساالر رخ مین به اش زده وحشت نگاه و پرد یم لیجم رخ از رنگ

 به تسلط با بود، کرده رخنه ترس دلش در نکهیا با ساالر اما. شد دوخته

 و لیجم گهید! نشدم متوجه یزیچ که من-. دهد یم ادامه اش مکالمه

 .دونمینم

 

. دکن رفتار یعاد که فهماند یم ابرو و چشم با و برگشته لیجم یسو

 تهگش دیسف لبان هول و استرس پر یلبخند و داده قورت دهان آب لیجم

 .شدم جیگ که منم... من-. کند یم احاطه را اش

 

 از بودم اومده من صورت هر در... دیدار حق-. داد تکان سر ترنج

 .کنم دو به یکی دوتا شما با نکهیا نه بشم طلعم کار روند

 

 رمپد شنبه-. شد دوخته ترنج نافذ و مغرور نگاه به ساالر دلخور نگاه

 نیا یعنی... کنه نظارت کارا رو قراره خودش و داده لیتشک جلسه

 .شده بسته یمختار نیا با که یا معامله

 

 !ندست؟گ کله طرف انقدر-. گرفت یجا ابروانش بر باز ترنج اخم

 

 ماا! بودم دهینشن اسمشم بحال تا اصال که من-. انداخت باال شانه ساالر

 نیهم به و خوراکشه بزرگ یها معامله و اصله جنساش گهیم بابا

 هی از بعد خودش نیهم یبرا بابام. کنهینم سکیر کارش تو خاطرم

 ...کار تو ادیم مدت

 

 ...فردا تا پس-. شد بلند جا از و کرد زمزمه یآهان
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 هب لیدل نیهم به بود گرفته ترنج یحرفها اثر بر حالش هنوز لیجم

 شروع ترنج همراه و برخاست شیجا از هم ساالر. داد جواب یآرام

 .یخروج در یسو برداشتن قدم به کرد

 

 یبرم-. گفت و برگشت لیجم یسو ییرایپذ از شدن خارج از قبل

 ...من گردم

 

 .داد تکان سر تمها لیجم

 

 یاندک که یلحن با و یآرام به ساالر گذارند، یم اطیح در قدم نکهیهم

 بعد یخوا ینم ترنج-. زند یم لب دارد، خود در یناراحت و یدلخور

 ؟یباش ما شیپ و شام هی وقت چند

 

 ...ام هیسا-. داد تذکر تیجد و اخم با و کرد توقف ترنج

 

 ؟یایم امشب... هیسا بابا-. داد سر کالفه ینوچ

 

 .وانیک شیپ رمیم امشب... نه-. تانداخ باال سر

 

 ...اریب اونم خب-
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 !ساالر شهینم-

 

 .ستین بهیغر که اقا وانیک- 

 

 ارمیب یچطور من و معلول هی... ضهیمر-. کند یم نگاهش خسته ترنج

  ؟!نجایا

 

 ...دنبالش امیم خودم-

 

 شب؟ هست باباتم-

 

 ...ادیم یبخوا-. نشست ساالر لبان بر لبخند

 

 

 .شب فردا یبرا بذار-

 

 اشم؟ب منتظر شب فردا... متهیغن نمیا حاال-. ردیگ یم عمق ساالر لبخند

 

 .امیم بتونم، و بشه که ییجا تا اما. دم ینم یحتم قول-

 

 .یتونیم-
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 ...فعال-

 

 . سالمت به-. بندد یم چشم ساالر

 

 و کند یم یتالق ُکرد لیَ  قیدق و یجد نگاه با ساالر نگاه لحظه همان در

 با و کرد یا قرچه دندان ساالر. کند یم حمله هردو یابرو به اخم

 .مطمئنم من کفششه به یگیر هی نیا-. کرد زمزمه خودش

 

 .برگشت خانه به و دیکش شیموها به یدست

 

* 

 

 اول روز از-. امد حرف به آلود هیکنا یلحن با و زد استارت ُکرد لیَ 

 !برات بافتست جدا تافته یکی نیا بود معلوم

 

 ؟!یگ یم یچ-. دهد یم گردنش به یرق ترنج

 

-. کند یم یط را ها ابانیخ یآرام به و آورد در حرکت به را نیماش

 .گفتم و ساالر

 

 خب؟-
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 .دیدار یکینزد رابطه بود معلوم-

 

 !لیَ  جدت جان نکن بلغور زیچ یالک-. داد سر یعصب یا قهقه ترنج

 

 یم حرف یوقت. ..ادیم خوشم نه اهلشم، نه-. گرفت وسعت ُکرد لیَ  اخم

 .گمیم و دمید یزیچ هی بدون زنم،

 

 حاال... بله-. دهد یم جواب تمسخر با و دوخت رخش مین به را نگاهش

 ؟!یدید یچ

 

 کرد، دعوتت شام یبرا یوقت دو، دونست؛ یم و تیواقع اسم ک،ی-

 ؟یباش ما با شام هی وقت چند بعد یخوا ینم گفت

 ... حرفش رو یاوردین حرف و ینشد یعصب کرد اسرار سه،

 

 اسم چهار، و-. داد نگاه ترنج سرگردان چشمان به چشم گوشه از

 کس دهیم نشون نیا و! بودم دهینشن ازش جا چیه که آورد و یشخص

 ...نیکرد مشیقا و هیمهم

 

 .زد دور را دانیم حرفش دنبال به

 سیپل وصل تیزندگ و کار گنیم-. کند یم دیتشد را اش قهقه هم ترنج

 خالف ما فقط کردم یم فکر قبال من! لنگه کارات نصف باشه جماعت
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 و حال شما انگار اما. میدار دیترد و شک جا همه و شهیهم که مییکرا

 .دیدار یبدتر وضع

 

 به مدونینم زدم یحرف هی بار هی-. گرفت جان هم ُکرد لیَ  لبان بر لبخند

 و ...تره جلو قدم کی شهیهم س،یپل مامور هی گفتم نه؟ ای هست ادتی

 کار تو باشه بد ییهرجا بودن شکاک... تره شکاک چون چرا؟ یدونیم

 .ستین بد ما

 

 .داشتم قبول و یکی نیا-. داد تکان نیتحس سر ترنج

 

 ؟یا خونه امشب-. کند یم پارک ترنج خانه در یجلو را نیماش

 

. ستمین نه-. دهد یم جواب شدن ادهیپ از قبل اما گشود را نیماش در

 ساالر باش مواظب ُکرد، لیَ  فقط. خانوادت شیپ یبر یتونیم توهم

 .بود موشکافانه و ناک غظب نگاهش ناجور

 

 !باشه یخوب کار من به دادن هشدار نکنم فکر-. بندد یم چشم

 

 .یدار یخوب نفس به اعتماد-. دیخند ترنج

 

 ...نفس عزت-. دیجه باال لیَ  یابرو یتا کی
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 نییپا را شهیش اما لیَ . نددب یم را نیماش در و داد تکان یدست ترنج

 ببرم؟ و نیماش-. داد

 

 خدانگهدار... اره-

 

 .افتاد راه یآف تک با نیماش و زده یبوق تک

 

* 

 

-. کند یم سوال حال همان در و گرفت لیگال یسو را دیخر سهیک

 داره؟یب

 

 .شدن داریب تازه بله. خانم دیاومد خوش-. زد لبخند لیگال

 

 ...روب گهید تو-. داد تکان یسر

 

 ونریآشپزخانه،ب داخل ها لیوسا گذاشتن از بعد و گفت یچشم لیگال

 .رفت

 

 یم راه به او اتاق یسو ل،یگال رفتن از شدن مطمئن از بعد  ترنج 

 اش نهیس از ناخداگاه یآه گذارد، یم اتاق در را شیپا نکهیهم. افتد

 .دیآ یم رونیب
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 و ستادیا سرش یباال. رود یم وانیک تخت کینزد سست ییها قدم با

 .سالم-. چرخد یم حسش یب و سرد صورت در نشیغمگ نگاه

 

 مات همانگونه و نگشته بر شیسو وانیک نگاه هم آمدنش حرف به با

 اکج به کارم-. زند یم پوزخند ترنج. بود شیرو روبه وارید یدیسف

 !یگردون یبرم رو و ید ینم سالمم جواب که دهیرس

 

 یم عمق ترنج پوزخند و شوند یم اشک از پر بالفاصله وانیک چشمان

 .کن نگام و این ادا برام االنم...یزد خودت که هیگند-. ردیگ

 

 رد بغض و شده متشنج عصابش گردد، ینم بر شیسو که وانیک نگاه

-. تبرخاس نیگ خشم شیصدا و شده تند شینفسها. کند یم النه شیگلو

 .کن نگام

 

 مچش گوشه از یاشک قطره دنیچک دهد، یم نشان که یالعمل عکس تنها

 کن نگام-. ردیگ یم اوج شتریب لحظه هر ترنج یصدا. است چپش

 ...یلعنت

 

 ...کن نگام-. سوزد یم و شود یم گرفته خش شیگلو

 

 .کن نگام...کن نگام-. کند یم تکرار وار کیستریه و هم سر پشت
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... کن نگام-. کند یم زمزمه خسته و زده زانو نیزم یرو هق هق با

! ستمین گناه غرق تو اندازه به باشم یهرچ من! ترم پاک تو از من

 درجه کی تو از باشم، وجدان یب و کثافت هم هرچقدر من وانیک

 درست یچ! شه؟یم دوا درد کدوم ینکن نگام... بهترم تو از! میبهتر

  ؟!شهیم کم کدوممون یگناها از! شه؟یم

 

 .گرفت راه شسرد یها گونه بر داغش یاشکها و لرزد یم اش چانه

 

 

 

 

 

 کنار یندار حق حاالم... یانداخت روزمون و حال نیا به خودت تو-

 .ازم گرده بر روت و یبدون تر کم خودت از و من یندار حق! یبکش

 

 کف در شده پهن فرش یرو را دستانش و فشارد یم هم یرو لب

 ستمین یخوب آدم من-. کند کم را اش یناراحت و خشم یاندک تا اتاق؛

 ! حداقل ارین در خوبارو یادا توهم اما ،قبول

 

 رنجت گوش به یسخت به و برخاست گرفته خش و خسته وانیک یصدا

 .یداشت برگشت راه تو اما... بد من-. دیرس
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 تو هک ستمین یریش اون من! وان؟یک داشتم راه کجا ؟!کجا-.کشد یم غیج

 مقابل در و ها معامله تو که یا هیسا اون من! دمیم سر نعره کار یایدن

 که تو !وان؟یک چرا گهید تو! ستمین و نبوده کنهیم علم قد صفتا سگ او

  ؟!چرا دستته تو میزندگ بم و ریز خودت

 

 به را دستش. کرد پاک را شیها گونه یرو مانده اشک قطره چند رد

 فروغش یب چشمان. شد بلند جا از و گرفت وانیک خواب تخت گوشه

 ندارم و نداشته ییرها راه-. شود یم قفل وانیک نیغمگ چشمان در

! کنم؟ خالص و خودم تمیتونیم بزرگ یخان وجود با چطور من... من

 ذاره؟یم نظرت به! بکشم؟ کنار تونمیم یچطور

 

 بولق-. گرفت بر در را وانیک خشک و دهیپر رنگ لبان تلخ یپوزخند

 .یتون یم االنم... یتونست یم ،یخواست یم اگه تو کن

 

 و نداشته دوست اما... اره-. شود یم زده خی و سرد زبا ترنج نگاه

 هیتخل ها اسلحه نیهم کمک به و میناراحت و حرص گرفتم ادی. ندارم

 جامان که ییایکار کثافت نیا به و منجالب نیا به کردم عادت من. کنم

 ! دم یم

 

 هب کردم عادت یا احمقانه طرز به من وانیک-. فرستاد نییپا را بغضش

 !بودن سنگ و بودن بد

 و دل سنگ نجوریا اگه! خورمیم نیزم بشم، خوب اگه کنمیم احساس

 !منو درن یم اطرافم یها گرگ نکنم جلوه یقو
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 تورو من ترنج... دروغه-. کندیم زمزمه و گرفت عمق وانیک پوزخند

 .خورمیم جرز یال درد به نشناسم،

 

 . ستمین ادا اهل من-. بپوشاند را ضعفش و غم تا دهد یم سر قهقه

 

 حیوق و نیتر بد یحت و بره سوال ریز هات داشته یندار دوست اما-

 !باشه داشته موردت در ینظر اظهار یکس ،یباش آدمم نیتر

 

 خدا... یزیچ همه مقصر تو-. شد فشرده هم یرو ترنج یها دندان

 قباحت وهللا! ؟یبزن حرف من یها یبد مورد در شهیم روت یلیوک

 ...داره

 

 نهیس جناق در یدرد. رود یم درهم شیها اخم و کرده یا سرفه وانیک

. ..یدار حق-. شد ثابت ترنج چشمان در نشیشرمگ نگاه و دیچیپ اش

 به روزم هر و دادم تاوان خودم من اما. یدار حق یبگ که یهرچ

 باورش دونمیم ؛یزیعز برام ترنج... شمیم قصاص وجدانم دست

 . تهیواقع اما سخته،

 

 .کرد صاف ییگلو سپس. شود متوقف اش سرفه تا داد قورت دهان آب

 .بکش کنار زوده تا... یبش غرق شتریب نذار و بکش کنار زوده تا-

 

 .نباشه تیکار گهید تو-
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 با دنز حرف نیا از شتریب. کند سکوت کرد یسع و دیکش پوف وانیک

 سخت، هرچند دیبا. داشت دنبال به حقارت و شدن سبک تنها ترنج،

 و ها خطا متوجه ترنج یگرید راه از و گرید ورج داد یم اجازه

 .شود درستش نا اعمال

 

 جواب و داده پس تاوان ممکن حالت نیتر سخت به خودش وانیک

 وا زیچ همه مقصر ترنج قول به البته،. بود کرده افتیدر را شیکارها

 یم جبران دلش صورت هر در اما. کرد ینم انکار خودش و بود

 جماعت نیا شر از شود خالص زودتر چههر ترنج نکهیا و خواست

 .بدپلشت و گرگ

 

*** 

 

 و بشاش یلبخند با و دهیکوب یآرام به زیم یرو را دستش کی لیجم

 و سر یبسالمت که کارم نیا-. احمد یسو کند یم رو ینوران ینگاه

 کنم؟ شروع کم کم و کارام منم هست اجازه. گرفت سامان

 

 هی بچه؟ تو چته-. گرفت بر رد را بزرگ یخان مردانه ابروان یاخم

 ...خونهیم خروس ناجور کبکت مدته

 

 د؟ینبود انیجر در. کنمیم ازدواج دارم آقا-. دهد یم سر کوتاه یا قهقه

 

 مکی اما. بود گفته ییزایچ هی ساالر... چرا-. داد تکان یآرام به یسر

 .بود ممکن ریغ برام باورش
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-. شود یم درشت یدکان چشمانش و دیپر باال متعحب لیجم ابروان

 ؟!اخه چرا

 

 لیشکت دنبال تو نکهیا کردن باور سخته کمی-. شد دیتشد احمد خند کج

 .یباش ازدواج و خانواده

 

 !ستین دنبالش االنم-. زد پوزخند ترنج

 

 رپ لیجم جیگ نگاه یسو نفوذش پر و شکاک نگاه حرفش دنبال به

 . دیکش

 

 ؟یچ پس-. انداخت باال را شیابرو یتا کی احمد

 

 ...منفعت-. برگرداند احمد به نگاه ترنج

 

 !موافقه باهات عقلم اما نشه، باورم خواد یم دلم باز و-. دیخند ساالر

 

 تو-. انداخت لیجم نیخشمگ و افروخته بر صورت روانه ینگاه احمد

 !دنیم ریگ یادیز دوتا نیا... پسر برس تیزندگ به
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 کل به یراست-. کرد سوال تیجد اخم با و ترنج یسو کرد رو بعد

 ه؟یچ شیآورد تازه که پسره نیا هیقض بپرسم؛ شد فراموشم

 

 ...دیجد عضو یچیه-. شد گو جواب الیخیب

 

 !ن؟یهم-

 

 شیابرو هردو و دوزد یم نگاه یخان شده تنگ و مشکوک چشمان به

 .نیهم خودم نظر به-. اندازد یم باال متعجب را

 

 ...هیسا بوده سیپل قبال اون-

 

 ...قبال د،یگیم که خودتون-

 

 !یکرد ینم عمل حساب یب و فکر یب انقدر تو-

 

 جلو برنامه با و شده حساب هنوزم-. کند یم یهج جواب در افتخار با

 .رمیم

 

 !؟یبذار انیجر در هم مارو شهیم-. آمد حبثشان انیم ساالر

 

 .نه-. برگشت ساالر یسو تیجد با چشمانش
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 ترنج. فشارد یم هم یرو را شیاه دندان و گرفت نگاه خشم پر ساالر

 ...اجازه با منم-. برخاست جا از و گرفت نگاه الیخیب اما

 

 .نمتیبیم شب...سالمت به-. داد تکان سر احمد

 

 . شود یم یراه یگرید حرف بدون و گذاشت هم یرو چشم

 

 از. دید ینم خود در معامله و کار یبرا یرمق و رغبت روزها نیا

 آور اعجاب یها رفتار یگرید یسو از و ردکُ  لیَ  با یهمکار ییسو

 ارک به دلش و دست که بودند شده نیا بر لیدل! وانیک وقته چند نیا

 .باشد ریدرگ فکرش شهیهم و نرود

 

 اما نداشت، یا دغدغه یب یزندگ و آرام افکار ادیز هم ترها قبل البته

 و ظالم یانسانها عذاب با یحت و بود فشار تحت شتریب وقت چند نیا

 منحرف را ذهنش توانست ینم کار، کمک به افکارش کردن مشغول

 .کند

 

* 

 

 یاسم چیه مدارک نیا تو-. گذارد یم ترنج دست جلو را ها پرونده لیَ 

 چرا؟... ومدهین تو از
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 یندلص یپشت به کند، هم نگاهم مین یحت را ها پرونده انکه بدون ترنج

 .نداشتم یکار حتما-. اندازد یم پا یرو پا و داده هیتک

 

 ...استغفرهللا-. کند یم زمزمه لب ریز و گفته ینچ ُکرد لیَ 

 

 شهیم هالک آدم ،یگریم که مانیا با ژست لیَ  یوا-. داد سر قهقه ترنج

 !اصال

 

 و دشو یم ترنج خندان صورت بینس چشم گوشه از لیَ  تاسف پر نگاه

 . گرفت اوج شتریب الیخیب او خنده

 

 !چونینپ... من پرسمیم لسوا ازت دارم-. زد تشر لیَ 

 

-. دوخت چشم ُکرد لیَ  چشمان به یجد و نشاند ابرو بر اخم هم ترنج

 . ندارم یباک یکس از چون عمو؛ ستمین اهلش

 

 .بده جواب پس-

 

 یسر سر ینگاه. دارد یم بر را مقابلش پوشه و دیکش پوف ترنج

 ییاه اخم و دهیپر باال یابرو یتا کی با سپس و کرده ها برگه روانه

 ؟یآورد ریگ کجا از نارویا-. کند یم نگاه لیَ  به یچشم ریز درهم
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-. انداخت پا یرو پا و گرفت یجا ها یصندل از یکی یرو ُکرد لیَ 

 .باندم نیا دنبال سالهاست که، کردم عرض

 

 مدرک لیجم و من از فقط-. دینشان لب بر یتمسخر پر خنده ترنج

 ؟یندار

 

 تعجبه یجا-. دهد یم تکان سر دییات یمبنا بر درهم یصورت با لیَ 

 ...یریبگ آتو احمد و ساالر از یتونست

 

 .اهوم-

 

 بفهمم که یداد نشونم نارویا خب-. کند یم پرت زیم یرو را پوشه

 ؟یزرنگ

 

 .کردم سوال. نه-

 

 .رمیگیم فاصله کار از یگاه من... اهان-

 

 یحت... ساله چند مال و ستین یا شده مشخص و کم مدت مال نیا-

 ؟ینبود بارم کی

 

 اثر دارم عادت من-. شود یم راست و چپ تعلل با و یآرام به سرش

 .نذارم جا
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 !اونوقت؟ کنهیم پاک و اثرات یک-

 

 ...لیجم-. گرفت آغوش در را ترنج لبان یخند کج

 

 ؟!لیجم-. شد درشت ُکرد لیَ  چشمان

 

 شد؟ یچ-. خندد یم ترنج

 

 باهم که ییها رفتار و ها حرف از اخه-. شود یم گو جواب یجیگ با

 .باهم دیدار مشکل یلیخ کنهیم حس آدم دیدار

 

 جوب هی تو آبموت وقتم چیه و میدار مشکل واقعا... درسته خب-

 تا البته م؛یزیچ کی دنبال به هردو و میخورد نفر هی از هردو اما. نرفته

 .مسافرت نیا به رفتنش قبل

 

 !شدم جیگ-. دیکش اش دهیتراش ته از یموها به یدست لیَ 

 

 ...جانم یبود-

 

 .باش یجد کنمیم صحبت یجد یوقت-. شود یم دیتشد اخمش
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 .ام یجد-

 

 ندبل جا از و فرستاد رونیب هیر از ضرب کی را اش یعصب نفس لیَ 

 یم سوال کالفه. برداشت ترنج کار زیم یرو از را مدارک. شود یم

 کار؟ به میکنیم شروع یک-. کند

 

 .بهت گمیم امشب-

 

 .خونه رمیم امشب منم-. داد تکان سر

 

 .نه-

 

 .نده دستور-

 

 شک تر کم ساالر و احمد یایب اگه ؟!هیچ یچ دستور بابا... نچ-

 .کفشمونه به یگیر دوننیم یاین. کننیم

 

 راست-.دهد یم جواب و متفکر ظاهر همان با و کرده فکر یاندک لیَ 

 .ستمین افرادت از برنیم بو ینجوریا.یگیم

 

- .گذارد یم هم یرو چشم و داد هیتک یصندل یپشت به را سرش ترنج

 ...نیآفر
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 ...شب تا پس-. رود یم در یسو لیَ 

 

 کجا؟-. کند یم صاف گردن و شده باز سرعت به ترنج چشمان

 

 . دارم کار-. نگشت بر ترنج یسو اما کرد؛ توقف لیَ 

 

 چکار؟-

 

 .نینب استثنا مورد نیا تو و من-

 

 مورد؟ کدوم-. دشو یم بلند جا از ترنج

 

 .ادینم خوشم شدن چک و جواب و سوال از منم-

 

 ...آهان-

 

 به عصابش. دیکش نییپا را در رهیدستگ و داد تکان دییتا در یسر لیَ 

 شتریب هم ترنج یها کردن صحبت بسته سر نیا. بود ختهیر برهم کل

 .شد یم افکارش شتریب یآشفتگ باعث و گرفت یم را حالش

 

* 
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 تیجذاب و غرور و دیچیپ یم ییرایپذ سالن در فششک پاشنه یصدا

 و ودب باال شهیهم مثل سرش. دیکش یم رخ به شتریب را پوشش و چهره

 .رفت یم راه اقتدار و زیر یاخم با

 

 اب ساالر. نشست مبل نیتر کینزد یرو تعارف بدون و کند یم سالم

 ...جان ترنج یاومد خوش-. داد جواب شاد یاندک و ینوران ینگاه

 

 .هیسا کنم،یم تکرار باز و-. ردیگ یم شدت اخمش

 

 یجد صورت حواله یچشمک و شد خم چپش شانه یسو ساالر سر

 دوس شتریب منم و ادیم بهت شتریب ترنج گم،یم باز و-. کند یم ترنج

 .دارم

 

 ...ادیم خوشت یکنیم غلط تو-. زند یم پوزخند

 

 !یخشن تو چقدر-. دیگز لب و خورده را اش خنده ساالر

 

 قسو یگرید یسو را بحث کندیم یسع و کرد نازک چشم پشت ترنج

 ست؟ین پدرت-. دهد

 

 گهید قهیدق چند تا.باالست-. ردیگ ینم را هیقض دنباله گرید هم ساالر

 .شهیم اضافه جمعمون به
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 را شیها دندان و بود دوخته چشم مقابلش صحنه به اخم با  ُکرد لیَ 

 و کند کنترل را تشیعصبان و شمخ تا بود کرده چفت هم یرو سخت

 .زدیر برهم شانیها نقشه تمام نشود باعث تا ندهد انجام یستیناشا کار

 

 همراه شل و نامتعادل یها قدم همان با و داده سر قهقه الیخیب اما ترنج

 . آمد نییپا ها پله از ساالر

 

 یهمکار. رفت هم در صورتش و شوند یم مشت بالفاصله لیَ  دستان

 را مشوشش افکار و ختیر یم برهم یادیز را حالش یگاه ترنج با

 بودن یزیچ ترنج رفتار و اخالق. کرد یم تیمشغول دچار شیپ از شیب

 ند،بود شده قدم هم و بود کنارش نکهیا و کند قبول بتواند ُکرد لیَ  که

 به لیَ  یبرا یبخصوص یها عذاب اهدافشان، به دنیرس بر عالوه

 . داشت همراه

 

 یسر سر ینگاه خمار، یچشمان با و دیرس لیَ  کینزد هبالخر ترنج

 تنشس لبانش بر یکج لبخند. کند یم آلودش اخم و یجد صورت روانه

 تا-. داد تکان ساالر یبرا یخداحافظ یمعن به هوا در را دستش و

 ...بعد

 

 یموندیم-. دیآ یم خرف به بلند یصدا با و زند یم لبخند هم ساالر

 .شدیم بهتر
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 روانه ینگاه مین هم لیَ . شود یم نیماش سوار و نداد جواب گرید ترنج

 .ندینش یم فرمان پشت و کرده ساالر بشاش و خندان صورت

 

 از آف تک با که نیماش. زند یم استارت و بندد یم یتند به را در

 ییصدا با و پرند یم باال تعجب از ترنج ابروان شود، یم کنده نیزم

 !تو؟ چته- .دیآ یم حرف به دهیکش و آرام

 

 خما ترنج. کند یم بسنده یپوزخند به تنها و داد تکان سر متاسف لیَ 

 !پررو بچه بده تکون عمت برا و گردنت و سر-. کرد

 

 یم نشان یرانندگ مطعوف را حواسش و دیکش اش ینیپا لب بر یزبان

 شیجا در و شود یم ترنج شدن یحرص شتریب باعث امر نیهم. دهد

 داا نیا-. داد قرار مخاطب یعصب یلحن با را ردکُ  لیَ . ندینش یم صاف

 ؟!هیچ گهید هات

 

 .ستین یمهم زیچ-. شد گو جواب رغبت یب و لب ریز  لیَ 

 

 لیَ  یجد رخ مین کینزد و دیکش جلو را خودش ها یصندل نیب از ترنج

 ...خب بزن حرف آدم بچه مثل-. زد لب

 

 هی روز هر-. خورد یم تکان بار تاسف باز ُکرد لیَ  گردن و سر باز

 یم اشتباهم به یپ من و یکنیم رو و گتید یکار نیریش هی و هنر

 .برم
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 و دهنت نزدم تا کن صحبت درست-. کرد بلند یصدا و کرد اخم ترنج

 ! کنم خون پر

 

 یم ترنج نشسته خون به صورت روانه تمسخر پر ینگاه نهییآ از لیَ 

 ساخته ازت هم یا گهید کار-. دوزد یم چشم رو روبه به دوباره و کند

 یلدب فقط... ادیب بر ازت خانمانه و دخترانه کار هی دمیند بار هی! ستین

 ...زشته! یاریب در یباز قلدر و یریبگ پاچه

 

 پارک را نیماش لیَ  و رسند یم ترنج خانه در یجلو لحظه همان در

 یم راننده طرف در کنار و شد ادهیپ نیماش از آرام ترنج. کند یم

 . ستدیا

 

 از پس و اندخت باال ذهنش یها سوال عالمت یبرا یا شانه ُکرد لیَ 

 مین انکه بدون. گشود را در چیسو کردن خارج و نیماش کردن خاموش

 .شود یم ادهیپ کند، روانه ترنج یسو هم ینگاه

 

 محکم و نشست اش نهیس یرو ترنج دستان بندد، یم را در نکهیهم

 ارخم نگاه در لیَ  شده درشت چشمان. چسپاند نیماش بدنه به را پشتش

 باال ،میتسل حالت به یاراد ریغ یحرکت یط را دستانش و نشست ترنج

 . برد

 

 دارد؛ یم نگه لیَ  صورت کنار و برد جلو را صورتش آرام ترنج

 کانت یآرام به لبانش. باشد داشته تماس لیَ  گونه با اش گونه که یجور
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 حوصله و حال که یکس یبرا دار نگه و هات هیکنا طعنه-. خورد

 .داره و دنشونیشن

 

. کند یم یگرفتگ گر دچار را لیَ  تن یزییپا سوز نیا در داغش ینفسها

 همان با و دهد ینم نشان یالعمل عکس چیه که است خورده جا انقدر

 .ستادهیا مات شده گرد چشمان

 

 نیا-. داد ادامه زدن پچ با لحن همان با و ارام یصدا همان با ترنج

 جیگ که ییتو و بود میقا پشتش هدف و نقشه یکل من کردن مست

 ! یزنیم

 

 یتاحد صورتش و شود یم لیَ  ابروان رفتن درهم باعث الکل تند یبو

 .شد جمع

 .بوسد یم را ُکرد لیَ  گونه یآرام به و داده تکان یاندک را سرش ترنج

 یکارا نمیا-. زد لب یکینزد همان در و داد سر یارام خنده

 ...خانومانه

 

 . رود یم در یسو محکم ییها قدم با و الیخیب گرفت فاصله

 

 هک اش گونه یرو ترنج بوسه یجا و رفت باال یآرام به دستش اما لیَ 

 خود با لب ریز و کرد یا قرچه دندان. ندینش یم کرد یم ذوق ذوق

 ...پررو دختره-  .کند یم زمزمه

 

*** 
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 لقمه و ختدو لیَ  ریز به سر صورت به میمستق را نگاهش ترنج

 رد خودش کنترل یبرا سخت و بود گرفته اش خنده. ردیگ یم یگرید

 را ُکرد لیَ  یکردن صاف گلو از پس و داد قورت را لقمه. بود تالش

 گفتم؟ یچ شبید یگرفت-. دهد یم قرار مخاطب

 

-. اندازد ینم نگاه ترنج چشمان به اما شود، یم صاف یاندک لیَ  گردن

 .کنم فکر روش اصال منتونست یعنی... واقعا نه

 

 چرا؟-. کرد سوال و خورد را اش خنده ترنج

 

 یچ-. کند یم دنید ترنج طانیش چشمان از گذر زود نگاهش نباریا

  چرا؟

 

 !افتاده؟ یاتفاق ؟یکن فکر روش ینتونست چرا-

 

 یم ؟!گفت یم چه. کردند امیق باز شیها اخم و رفت درهم صورتش لیَ 

 زیچ چیه که انداخته خط را ابشعص انقدر مسخره بوسه آن گفت

 ؟!شبید نداشته را مشوشش افکار به مداخله قدرت یگرید

 

 .... و داد قورت را دهانش اب
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 از هیقض بگو. ندارم حیتوض حوصله-. کند یم  زمزمه خفه ییصدا با

 .قراره چه

 

. حمیتوض به مجبور ،یذهن کند نمه هی تو که ییجا اون از خب،-

 نسبت احمد و ساالر حد از شیب تیمشکوک به یبود دهدا توجه خودت

 خودت؟ به

 

 ها اهنگ از کامال نداشت؛ ازین توجه اصال نکهیا-. داد تکان دییتا سر لیَ 

 .بود معلوم امر نیا هاشون رفتار و

 

 یکمی شام، واسه کرد دعوتم ساالر روز اون یوقت... دهنت قربون آ-

 کسب فکر در کار نیا با و باشه کاسه مین ریز یا کاسه کردم شک

 .هستن یا گهید اطالعات

 

 یسو شیها لباس کردن مرتب از پس و برخاست صبحانه زیم پشت از

 یصورت و رفته باال یابرو یتا کی با هم  ُکرد لیَ . رود یم ییرایپذ

 .شود یم روانه دنبالش به تفکر غرق

 

 رچقد بماند گهید که شبم اون-. انداخت پا یرو پا و نشست ترنج

 کارم به یکار ادیز یخان... ساالر دیپرس بیغر و بیعج سواالت

 .بودم شده ساالر به نامحسوسش اشارات متوجه یبار چند اما نداشت؛
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-. دیپرس سوال است، نشسته ترنج ییرو روبه مبل حاال که هم ُکرد لیَ 

 !؟یریپذیم و یسکیر نیهمچ چطور تو  اونوقت و

 

 .ندادم انجام من که بود سکیر رفتنشینپذ-. زد پوزخند ترنج

 

 زا اصال! شبید یبود مست تو-. زند یم قهقه طاقت یب و نیخشمگ لیَ 

 ...یباش نداده لو زویچ همه معلوم کجا

 

 لیَ  یطوفان نگاه در نگاهش و رفت درهم اخم اثر بر هم ترنج صورت

... نده نشونم و شدم بزرگ توش که یکار رسم و راه من به-. نشست

 یم دهیناد ینوجون تو من  ،یدیم من به تو که ییها اخطار نیا

 !گرفتمشون

 

 به یگل چه حاال. تیواه و پوچ افتخارات بازهم-. زد پوزخند لیَ 

 ؟یزد سرمون

 

 و جمع   کامال حواسم ام یمست عالم تو من-. کرد یا قرچه داندان ترنج

 هالبت کردم، مست شبمید. هست انمیاطراف و خودم حرکات تک به تک

 ریتاث روم کنه باور ساالر که خوردم یحد تا و نبودم ستم کامل

 که جور اون منم و بپرسه سوال ازم راحت الیخ با بتونه تا... داشته

 .بدم جواب دیبا
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 از سسپ و نییپا به باال از نگاهش. شود یم تاسف سرشار ُکرد لیَ  نگاه

 برهن یپ ساالر معلوم کجا از-. دیچرخ ترنج افهیق یرو باال به نییپا

 !هیزیت و عاقل آدم یداشت ادعا که تو! بوده؟ لمتیف نیا باشه

 

 لیَ  یول. شده اثبات بهم چون باورم؛ نیا بر االنم و نداشتم ادعا-

 هب مردا اما نن؛یب زیت و عاقل آدما اکثر بمونه، ادتی ویزیچ هی  ُکرد،

 رناک واما، اما... کنن یم استفاده ییتوانا نیا از زنها از شتریب نسبت

 ! دنیم دست از و عقلشون از گوشه هی شهیهم دارن، دوسش که یکس

 

 

 شتریب را ناکش غظب نگاه و راند نییپا قدرت پر را دهانش آب لیَ 

 کامل حواست گمیم بازم من اما- -. کند یم قیتق ترنج صورت یرو

 !ینداشت حرکاتت یرو یکنترل و نبود جمع

 

 بوسست، اون از منظورت اگه-. کند یم النه ترنج چشمان در طنتیش

 فیلط جنس از ادیز منم یبدون خواستم. بود جمع جمع   حواسم بگم دیبا

 .بلدم اصوالرو ادا نیا و ستمین بینس یب بودن

 

 در سرخ یها رگه چشمانش و نهد یم یسرخ به خشم از لیَ  صورت

 یکارا یکن اثبات یکس هر به نکهیا یبرا تو-. کنند یم انینما خود

  بود؟ یهرک حاال! ؟یکنیم بوسش ،یبلد زنونه

 

 ...چرا تو یبرا اما... نه-. داد سر قهقه ترنج
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  چرا؟-. شوند یم تنگ لیَ  چشمان

 

 . دونمینم-. اندازد یم باال دیق یب را شیها شانه

 

 شتریب کارا نیا که نجاستیا شیجالب-. شود یم دیتشد ُکرد لیَ  پوزخند

 بایز جنس نهیا اگه... کنهیم رتیحق و تحمله قابل ریغ من یبرا همه از

 ارتافک رییتغ فکر در کنمیم هیتوص دگاهت،ید تو بودن خانم و بودن

 .یبد شیاساس یشو و شست هی و یباش

 

 یم چنگ را شیگلو بیغر یبغض و کرد النه ترنج دل در یناراحت

 و رفت پنجره مقابل. شود یم بلند جا از و نشاند لب بر لبخند اما. زند

 یعنی من، دگاهید تو بودن خانوم-. کند یم سوال هگرفت ییصدا با

 و یدرد یب قشر از تو ل،یَ . ندارم ازش یتصور چیه چون... یچیه

 مشکل بدون کامال منظورم درد، یب گمیم حاال درد، زاده قشر از من

 . یدار زهیانگ و یدلخوش دوتا مشکالت کنار گمیم ست،ین

 

 مست... متاسفم شبید یبرا من-. داد قورت را بغضش و گزد یم لب

 ! یکرد میعصبان اما نبودم،

 

 م؛رفتیم شیپ تند انقدر دینبا من و یزد حق حرف شبید-. کشد یم آه

 .بود تیواقع ا ند چون نداشتم شدن ناراحت حق یعنی

 

 زهمبار به صشیحر و رحم یب بغض با شتریب و بندد یم را چشمانش

 .نداشتم یحرمت یب قصد-. پردازد یم
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 سر شتپ از ترنج افهیق به و دیگز را لبش گوشه مانیپش و نیشرمگ لیَ 

 کرده یحرمت یب ترنج قول به و بود رفته تند یادیز. دوزد یم نگاه

 لیَ  داشت، یم تاسف اعالم و یخواه معذرت دیبا که یکس اصال. بود

 .بود ُکرد

 

 یزیچ تا گشود لب. داد قورت دهان اب و کشد یم شیموها انیم یدست

 و امروز-. شود یم مانع ترنج صالبت پر و محکم یصدا اما د،یگو

 ههرچ م؛یکن شروع و میکن صحبت کارا مورد در ایب فردا اما ال؛یخیب

 ...بهتر بشه تموم زودتر

 

 یگرید حرف و کند نگاهش انکه بدون هم ترنج. داد تکان سر تنها لیَ 

 . رود یم اتاقش یسو آورد، لب بر

 

 خانه از ریدرگ یذهن و مشوش یافکار با و شود یم بلند شیجا از لیَ 

 ...هرچند ترنج کار. شد خارج

 

  

  

  

 

 ار تشیشخص نگونهیا نداشت حق لیَ  ست،یناشا هرچند رفتارش و بد

 ...برنجاندش و برده سوال ریز
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 شیکارها و ها حرف یرو یچندان کنترل و بود یعصب یادیز البته

 . نداشت

 

* 

 

 ُکرد، لیَ  نیبب-

 

 شروع ترنج. دهد یم قرض ترنج چشمان به نگاه و ددا تکان یسر لیَ 

 شروع ماهم کار له،یجم یمهمون که شب فردا از-. دادن حیتوض به کرد

 .میبش بکار دست دیبا و شهیم

 

 سوال منقبض یفک با و شوند یم مشت بالفاصله خشم اثر بر لیَ  دستان

 قته؟یحق ازدواج نیا هیقض-. کند یم

 

 آزاده که نهیا مهم اما هست، که و قتیقح-. کشد یم پوف کالفه ترنج

 !کرده زورش لیجم ای رضاست دلش هم

 

 یخوب جلوه صورتش دو هر-. کنند یم ییخودنما شتریب لیَ  ابروان اخم

 ....ما یبرا نداره

 

 و میکن یپوش چشم فعال میمجبور اما. موافقم-. داد تکان دییتا سر

 .باشه کار رو تمرکزمون
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 مربوط آزاده به ما یاصل کار-. دیبخش جال را ُکرد لیَ  لبان یپوزخند

 سرمون به یگل چه باشه، دست هم مردک نیا با الل زبونم اگه شد، یم

 !م؟یریبگ

 

 درد سر کنمیم که فکر روش اصال-. دهد یم گردنش به یقر ترنج

 بهم هامون یزیر برنامه و ها نقشه کل بشه، ینجوریا اگه! رمیگیم

 لیجم کردن گور و گم برامون مونهیم که یراه تنها یعنی... زهیریم

 باعث گهید جا هی از ممکنه و داره همراه به خطر عالمه هی که شهیم

 ...بشه کارامون زدن بهم

 

 به یزیچ چیه... نچ-. دیگو یم نچ درمانده و گذاشت هم یرو چشم لیَ 

 ازاده اگه نا،یا از یجدا... کارمون به بکنه یکمک که رسهینم ذهنم

 نامزدت داداش بگم! بدم؟ یچ و لکاکیَ  جواب من باشه کرده انتیخ

 با روزش که یقاچاقچ کار   خالف هی با ؟!یک با اونم  !کرده ازدواج

 !گذرهیم کشتار و کشت و گرفتن جون

 

 کشت! یزنیم حرف قصاب مورد در یدار انگار-. داد سر قهقه ترنج

 ....کشتار و

 

 هم یرو لب نجتر. کند یم نگاهش حرص پر و چشم گوشه از لیَ 

 یب منم یسرگرم و شغل به یدار خب-. خورد یم را اش خنده و فشرد

 !ها یکنیم یاحترام
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 یابرو کی آن با ترنج طانیش چشمان یرو ُکرد لیَ  حوصله یب نگاه

 !شغلتون زهیآم افتخار چقدر-. دیچرخ انداخته باال

 

 ما صورت هر در الیخیب-. کند یم عوض را بحث و کرد اخم ترنج

 نرفت به مجبور چه و باشه کرده انتیخ آزاده چه حاال. میبردار قدم دیبا

 .باشه شده

 

 ...تووه با حق-. داد تکان دییتا سر لیَ 

 

 ادیز احتمال به امشب-. دهد یم ادامه و دیکش لبش بر یزبان ترنج

 معامله باشه مهم براش آزاده اگه یعنی... لیجم ده ینم انجام یکار

 رد کنارش کارم درصد صد باشه، ایقبل مثل براش ممراس اگه اما نداره؛

 ...انهیجر

 

 هم بالق مگه باشه؟ ایقبل مثل یچ یعنی-. کند یم سوال یجیگ با ُکرد لیَ 

  ؟!لیجم داشته زن

 

 دنامز عنوان به ویکی هفته هر اما... نه-. دینشان لب بر پوزخند ترنج

 حاال اما ؛بود شده بردار دست من و ساالر تذکر با. کرد یم یمعرف

 ماا شده، شما آزاده نیا دلبسته که کنم باور خوامیم... شده یچ دونمینم

 .شهیم مانع عقلم و تجربه

 

 لکاک؟یَ  به بگم رفتم خونه که امشب بنظرت-. کشد یم آه لیَ 
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 برادرت از یشناخت چون بگم یچ دونمینم-. اندازد یم باال شانه ترنج

 ...بهتره یبگ اما. کنم ینیب شیپ و العملش عکس تونمینم و ندارم

 

 و بده انجام احمقانه یکارا که ستین یآدم-. داد تکان قیتصد سر لیَ 

 !ترسونتم یم دلشکستنش و یناراحت از اما اره؛یب در یباز عجول

 

 سوخت اما داره، زود و رید گه،یم که ستیقض اون مثل شدنش باخبر-

 ازدواج دارن لیجم و آزاده بفهمه دیبا فردا چه امروز چه... نه سوز و

 هب اگه بعدشم،... خورهیم ضربه تر کم و بهتره باشه زودتر کنن؛یم

 .شهیم دلخور تو از اونوقت بشه مطلع یا گهید کس لهیوس

 

 یابر-. کشد یم سرش یرو را دستش و راند رونیب نهیس از یپوف لیَ 

 .میکن نفوذ فقط دیبا فعال گمیم که من ؟یدار یخاص برنامه شب فردا

 

 .دارم و نظر نیهم منم... هن-

 

 .رمیم من پس-. خاست بر شیجا از

 

 .بسالمت-. شود یم بلند شیجا از هم ترنج

 

 .شد خارج خانه از و داد تکان یسر حوصله یب ُکرد لیَ 

 

* 
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 یاندک رعشه اش مردانه چانه و لرزد یم نگاهش یها یمشک در اشک

 . دافت یم ریز به سرش و فشارد یم هم یرو لب. ردیگ یم

 

 فشار یدرد هم نشانه به و گذاشت چپش شانه یرو را دستش ُکرد لیَ 

 .شهیم درست زیچ همه داداشم؛ شهیم حل-. دهد یم

 

 لیَ ! شه؟یم درست یچ-. رسد یم گوش به گرفته و خفه لکاکیَ  یصدا

 !اصال؟ بشه درست که مونده یزیچ ؟یگیم یچ هست حواست

 

 کمتر را اش ناراحت کرد یسع و کند یم خفه نهیس در را آهش ُکرد لیَ 

 اول تازه-. ندهد دست از را دشیام هم لکاکی تا کند انینما شیصدا در

 یخوایم گهید وقت چند ،یبد دست از زتویانگ و یبزن جا االن م،یراه

 ؟یکن چکار

 

 !شهیم محسوب ناموسم و نامزدمه،عشق...کن درکم-. دیکش باال ینیب

 

. دارم ازت هم استقامت و بودن محکم توقع اما زم،یعز کنمیم درکت-

 سرپ زشته اصال  !شناسمینم توان بدون و سست ینجوریا و برادرم من

 . یاومد بار مرد مطمئنم من... روزت و حال باشه نیا و یباش احمد اقا

 

 مرد بودن سنگ! مگه؟ هیچ بودن مرد-. لرزد یم لکاکی یها شانه

 ؟!بودنه
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 ...یک مندادشم، نه-. زند یم پوزخند ُکرد لیَ 

 

  

 

 

 تحمل یعنی بودن مرد گمیم من ؟!بودن سنگ یعنی بودن مرد گفتم

 پا و یستیبا مشکالت جلو یبتون یعنی... رفتن شیپ عقل با و کردن

 نه یاریب کم ستین قرار که تو لکاک،ی! یبذار وحشتات و ترس یرو

 دلت به ترس یبد اجازه و ینینش عقب به یکن شروع االن از ؟!داداشم

 یبدون خوامیم ،یمرد گفتم من! گهید روز دو حال به یوا که کنه رخنه

 ونحلش فکر در و یریبپذ دیبا که یاونجور و قیحقا که نهیا بودن مرد

 ...یریبگ بغل غم یزانو ینیبش نه ،یباش

 

. شود یم قفل ُکرد لیَ  یجد و نیغمگ چشمان در لکاکیَ  آلود اشک نگاه

 ...و باشه کرده انتیخ واقعا اگه-

 

 دُکر لیَ  صورت  .کرد قطع اش ینیپا لب زدن گاز با را حرفش هیبق

 همه دیبا که، گفتم-. گرفت مشت در را ابروانش اخم و رفت درهم

 لی. میکن ینیب شیپ و یاتفاق جوره همه و میریبگ نظر در و جوانب

 ادی از بابارو یحتاینص و حرف تموم مشکل هی با یچطور تو دونمینم

 فیضع احساس و میآر یم کم که ییوقتا شهیهم ستین ادتی! یبر یم

 ؟!گهیم یچ ده،یم دست بهمون بودن
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 نگاه  ُکرد لیَ  به منتظر و کشد یم دست شیموها در خسته لکاکیَ 

 تکان تاسف سر که یدرحال مکث یاندک از پس  ُکرد لیَ . است دوخته

  دهد، یم

 ارز پسر خونده، گوشمون تو شهیهم یبچگ از ادمهی-  .کرد زمزمه

 به دشمنانتو دل هقتم هق یصدا بذار... مردونه اما کن، هیبزن،گر

 و صبر هم غمت پر و زیانگ رقت یصدا همون تو بذار! بندازه رعشه

 ...طتتیشرا از کنن استفاده سو نتونن و کنن حس و استقامتت

 

 

 دارم داداش-. زدن قدم اتاق در کند یم شروع و شد بلند جا از لکاکیَ 

 مد شدن آروم یبرا و یبزن حدس که یراه هر... وهللا هب شمیم وونهید

 ...حاصلن یب همشون و همه روشنه برام روز نیع و رمیگیم نظر

 

 اعتقاد و باور و دیعقا تموم یدار-. شود یم گزنده ُکرد لیَ  پوزخند

 و بودن سست نیا! ستین حواست و یبر یم سوال ریز و خودت

 ییبجا راه ستین قرار که خورب ابشو و کوزه در بنداز و بودن فیضع

 نکهیا ای  و، یاتفاق هر کن تحمل ته تا و نیبش مرد هی مثل ای! یبرسون

 گناهم یب اگه یحت چون... بزن روهم ازاده دیق و کنار بکش زوده تا

 !کنه ازدواج تو با دم ینم اجازه من باشه،

 

 چرا-. زند یم لب بهت پر ییصدا با و شوند یم گرد لکاکیَ  چشمان

 !داداش؟ یگیم نیمچه
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 چون-. کرد جلوه تر نیخشمگ نگاهش و کنند یم علم قد شتریب اخمانش

 فمیح چون! یعال جناب همسر بشه َجَنم و جرئت نهمهیا با یزن فیح

 !تو مثل ییترسو و بزدل راه هم و قدم هم بشه ادیم

 

 ترسم، ینم من-. رفت درهم صورتش و خورد جا وضوح به لکاکیَ 

 ...فقط

 

 ؟یچ فقط-

 

 .دارم دوست رو ازاده یلیخ-. دهد یم قورت دهان آب

 

 که باش نداشته یالک یادعا... یندار-. ردیگ یم اوج ُکرد لیَ  یصدا

 ! یآدم برا عاره

 

. دیلخز اش گونه یرو و دیچک نییپا لکاکیَ  چشم گوشه از یاشک قطره

 یریگ کناره و ینینش عقب قصد ُکرد لیَ  تیعصبان و اخم انگار اما

 . شتندندا

 

 و حرف هی با ،یداشت دوسش اگه-. داد ادامه یتر یجد یصدا با

 و افتاد ینم دنیلرز به دستت و دل ینجوریا راه کج یآدما نیا حرکت

 هک یانداخت کلت پس صداتو و یاومد روز نیاول... شد ینم ُشل لحنت

 ! ؟یچ حاال اما گناهه؛ یب یمطمئن و یدار دوسش
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 . دیآ یم فرود اش نهیس در نیشرمگ لکاکیَ  سر

 

 چشم یباال بگه نداشت جرئت روش جلو یکس چیه که آدم اون کو-

 دلم یرو پا شده! ارمتیم خودت به یاین خودت به لی ؟!ابروه آزاده

 .ازت و دختر اون رمیگ یم نسبتمون؛ یرو بندم یم چشم و ذارم یم

 

 ...داداش یکنیم ینامرد یدار-

 

 و امیح یب یرو اون که نزن ینامرد از حرف یکی تو! ؟ینامرد-

 حرفات یپا مرد مثل ایپرسم، یم ازت گهید بار کی! دمشیم نشونت

 ... سالمت به مارو و ریخ به رو تو که ای ،یستیا یم

  

 مغموم و نیغمگ صورت یرو اش یجد نگاه و ردیگ یم یقیعم دم

 . خورد یم چرخ کوچکش برادر

 

 در دم یم تفرص بهت و کنم یم سوال ازت بار نیآخر یبرا-

 پس فردا که هیچ به یچ دم یم حیتوض خوب هم کار اول... قتیحق

 ! جونم به ینزن غر فردا

 

 ابتجو االن، اگه-. کند یم صاف صدا و دیکش اش ینییپا لب بر یزبان

 و ترس امروز مثل وقت چیه و یایب و راه کل دیبا باشه، مثبت

 غرش یتنگ تنگا ردنب تو ریش هی مثل دیبا! نمینب نگاهت تو و اضطراب

 ... بباره تعصب و غرور چشمات از و یبکن
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 یجد لحن و کالم تیقاطع همان با ُکرد لیَ  و کشد یم اه تنها  لکاکیَ 

 کار نیا مورد در یندار حق باشه، نه جوابت اگه اما و-. دهد یم ادامه

 ینعی. یباش داشته کار روال از یخبر و یبپرس هم کیکوچ سوال کی

 رخب یب تو ،یاصل مقصر ای بشه شناخته گناه یب هم هآزاد اگه یحت

 ... اتفاقات باشه محفوظ گهید نفر چند همون نیب و یبمون

 

 نه دارم، یشوخ نه ل،یَ -. دیبخش جان را ُکرد لیَ  مردانه لبان یخند کج

 از شتریب یدونیم خودتم. برگردم ممیتصم و حرف از که ام یآدم

 هم و من هم و بده جواب للتع یب ستم؛پسیا یم حق پشت یزیهرچ

 .کن خالص یفیبالتکل نیا از و خودت

 

 رفتهگ ییصدا با و فرستاد رونیب اش نهیس از یگرید درد پر آه لکاکیَ 

 دادن، جواب از قبل شهیم-. کند یم سوال بغض زور از شده دورگه و

 ....رو که ییحرفا

 

 

 ! بزنم و کننیم ینیسنگ دلم رو یلیخ که

 

 نفعته به-. شود یم گو جواب کرده اخم و یجد ظاهر همان با ُکرد لیَ 

 .یبد جواب زود

 

 دیبذار بار هی-. شود یم مظلوم نگاهش و گرفت یاندک لرز لکاکیَ  چانه

 .بزنم حرف
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 یکن یم نیهمچ چرا واقعا ؟!یبزن حرف مینذاشت بحال تا یعنی-

  هست؟ حرفات و کارا جمع حواست! لکاک؟یَ 

 

 شماها... نه شما اما هست، حواسم من هار-. دهد یم قورت دهان اب

 ! نبوده جمع کاراتون به حواستون وقت چیه

 

 یب اما کند، یم تالش چشمانش در زده حلقه یاشکها کردن حبس یبرا

 و بچه و من انقدر-. کنند یم تجاوز شیپلکها مرز از و بوده حاصل

 .آوردم کم واقعا که دیدونست نفهم

 

 هیر از نیسنگ را نفسش و دیکش دست صورتش به خسته ُکرد لیَ 

 !لیَ  ارمینم در سر حرفات از-. داد رونیب

 

 چرا تو... خب یدار حق-. گرفت بر در را لکاکیَ  لبان یپوزخند

 کشم یم عذاب دارم که منم نیا ؟!هیچ دردم یبفم چرا تو! ؟یکن درک

 ...تو نه شم یم تیاذ و

 

 یب به دارن حرفات انگار-. کنند یم علم قد دوباره ُکرد لیَ  یها اخم

 ! ها شنیم ختم راهه

 

 .نر یم و یاصل راه دارن هام؛ گفته کنن یم دایپ ریمس دارن اتفاقا نه-

 

 .منتظرم-. انداخت باال را شیابرو کی
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 ! ارمیب کم که نیکرد یکار! ؟یفهمیم داداش آوردم کم-

 

 درست! لیَ  کن بسش-. چدیپ یم اتاق در و گرفته اوج ُکرد لیَ  یصدا

 ...یگ یم یچ بشم متوجه بزن حرف

 

 .زنم یم حرفم داداشم؛ زنم یم حرف-  .لکاکیَ  دهد یم تکان سر

 

 صورت به انکه بدون یمکث از پس و نشست خوابش تخت یرو

 دنکر صحبت به شروع یبرا ندازدیب هم ینگاه مین ُکرد لیَ  نیخشمگ

 دیبا اما! دیبگو خواهد یم چه نبود مطمئن کامل هم هنوز  .کرد تالش

 یاندک را شیها یدلخور و ها یناراحت یا گونه به دیبا زد؛ یم حرف

 شیخو یها زنش سر و یخور خود بند از را خودش کرد یم زیر سر

 .کرد یم رها

 یها یخوب تمام و ستمین نامرد-. دیکش اش گشته خشک لبان بر یزبان

 ضعفم باعث یگاه یول هستم، همتون نوکر و دونم یم قدر و خانوادم

 !دیش یم

 

 و غرور یگاه دمیریگ یم کم دست انقدر نکهیا-. داد قورت بغض

 ...شهیم له تمیشخص

 

 ! لکاکیَ -. زدیخ یبرم ُکرد لیَ  آلود بهت و متاثر یصدا
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 نیبد اجازه کنم یم خواهش... داداش کنم یم خواهش-. گزد یم لب

 .نیبد جواب شما بعد بزنم حرف

 

 از سپ هم لکاکیَ  و کند یم نییپا و باال دییتا در را سرش تنها ُکرد لیَ 

 چون دونم یم-. ردیگ یم سر از را شیحرفها یطوالن نسبتا یمکث

 خودم شده باعث کارتون نیا جاها یلیخ اما د؛یهست مواظبم نیدار دوسم

 نفهم حس یگاه ست؛ین خودم دست اما! تهیخر دونم یم. بدونم کم و

 ! ده یم دست بهم ییپا دست یب و بودن

 

 تنها-. خورد یم چرخ برادرش سرگردان چشمان در دشمرد نگاه

 . بود آزاده انتخابم

 

 چه رو دونم ینم-. کند یم زمزمه و رفت درهم ُکرد لیَ  صورت

. یکن فکر تر عاقالنه بهتره اما ،یگ یم و اتیچرند نیا یدار یحساب

 و کارات از یلیخ و هست بهت حواسشون یادیز مادرم و پدر درسته

 یها برداشت و یبش دلخور یندار حق تو اما کنن، یم کنترل هنوز

 نکهیا و شدن کنترل مدام سخته. یباش داشته ایقضا نیا از ناجور

 اعتماد بهت که ستین خاطر نیا به نیا اما باشه، نظر ریز کارات

 ...نگرانن فقط شمرنت، یم بچه ناکرده ییخدا و ندارن

 

 بشن نگرانش دیاب که یکس! اخه؟ یچ نگران-. زد لب دلخور لکاکیَ 

 عتجم شتریب حواسشون دیبا و خطره پر کارت که ییتو! من نه ییتو

 .باشه
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 شدن دهیتراش اثر بر دستش کف که دیکش دست سرش به کالفه ُکرد لیَ 

 و گذاشته هم یرو آرامش کسب یبرا را چشمانش. خارد یم شیموها

 راست و چپ تاسف منظور به را سرش  .فشارد یم هم یرو را لبانش

 ۰۱ نوجوون با دارم اتگار-. دهد یم جواب آلود هیکنا یلحن با و کرد

 !کنم یم بحث و جر ساله

 

 ذکرت گفتم،دوباره بار هی... لیَ  ایب خودت به-. شود یم تر قیعم اخمش

 به اصال ینجوریا مطمئنم و ارمتیم خودت به یاین خودت به دم؛ یم

 !شهینم تموم یکی تو نفع

 

 یحرف هر من گه؛ید نیهم د  -. شود یم بلند رنبایا هم لکاکیَ  یصدا

  .خوردم یگوه نیهمچ چرا باشم گو جواب و بدم پس تقاص دیبا بزنم

 

 یدیسف انیم سرخ یها رگه و شوند یم درشت خشم از ُکرد لیَ  چشمان

 دونم ینم... یذار یم پا حدت از فراتر یدار-. جهند یم نگاهش یها

! درکه؟ قابل ریغ برات انقدر تمادر و پدر یها ینگران و ها مواظبت

 حرفات نیا به یحت کشم یم خجالت! خارجه؟ توانت از هضمش انقدر

 .بکنم هم فکر

 

 بمیغر من ننه نیا و ها یباز بچه نیا داره قباحت وهللا-. ردیگ یم ینفس

 !ها یباز

 

 حرکتم و کار هر یبرا رن؛یگ یم کم و من داداش-. زد لب عاجزانه

 !احمق منه باشم داشته لیدل و حیتوض تا هزار دیبا
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 نجوا لب ریز خودش کردن آرام یبرا و دیکش دست ششیر ته به لیَ 

 ...هللا اله ال-. کند یم

 

 چون بهتره؛ یبد و من جواب-. دیآ یم حرف به و کرده مکث یاندک

 .ندارم یحرف چیه تیفهم کم و جهالت از درجه نیا یبرا واقعا

 

 تنها زا بگذرم؛ آزاده از که ستمین یقو انقدر-. دیکش باال ینیب لکاکی

 .بود بلد و احساسم و دل با اومدن راه که یکس

 

 ...با و بودن یقو-  .کند یم ینامحسوس قرچه دندان ُکرد لیَ 

 

 

 و چپو تفکرات نیا با نه بده، نشون نشستن پاش به و موندن  کنارش

 !ته و سر یب یحرفا

 

 انیم را در رهیدستگ که یدرحال. رود یم در یسو و گرفته ینفس

 کنم فکر-. داد ادامه شیحرفها به  فشارد، یم اش مردانه انگشتان

 .بود مثبت جوابت

 

 را برادرش ناخوش حال و بدهد خرج به یرحم یب گرید خواست ینم

 یرو دیبا و داشت ازین خلوت به لکاکیَ  انگار. کند خراب شیپ از شیب
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 یم فکر داشت اش ندهیآ یبرا که یها برنامه و ماتیتصم از یلیخ

 . کرد

 

 گم یم بهش و مادرم شیپ رم یم االنم-. کشد یم نییپا را رهیدستگ

 .کنن خرجت یدلنگران و یدلرحم کمتر

 

 حرف هرگونه به را سکوت و دیکش باال ینیب تنها جواب در لکاکیَ 

 یم یحرف اگر. بود صالح هم نیهم حاضر درحال داد؛ حیترج یگرید

 .زدیر بهم را آمده شیپ طیشرا شتریب بود ممکن زد،

 

 اتاق از ،یلب ریز خدانگهدار کردن زمزمه از پس و دیکش یآه ُکرد لیَ 

 .رفت رونیب

 .رساند یم مادرش شیپ و ییرایپذ به را خود زود

 

 یپ هم حواسش تمام است، خوردن ییچا مشغول که یدرحال شاهدخت

 ورود وجهمت نکهیهم اما است؛ شود یم پخش ونیزیتلو از که یالیسر

 جان ستین گرسنت-. گشت بر او یسو لبخند با شود، یم ُکرد لیَ 

 مادر؟

 

 با و بخشد یم جان را لیَ  حال یب و خسته صورت مهربان یلبخند

 دارم حرف کمی فقط. ممنونم مادرم نه-. دهد یم جواب گرفته ییصدا

 .باهاتون
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 یم بر چشم یرو از را نکشیع و داد تکان یسر تیجد با شاهدخت

. ردک اشاره قابلش مبل به دست با و کرده کم را ونیزیتلو یصدا. دارد

 .پسرم نیبش ایب-

 

 به نگاه و دیکش یپوف. نشست یآرام به و کرد دیتشد را لبخندش لیَ 

 ...لیَ  درمورد-. دوخت مادرش رنگ شب چشمان

 

 جگر-. کند یم النه نگاهش در غم گرد و دیکش آه بالفاصله شاهدخت

 !شهیم آب غصه و غم از داره گوشم

 

 هنیهم اقتشیل-. کند یم خارج گلو از یعصب و خفه یا خنده ُکرد لیَ 

 ! مادرم

 

 یگیم نیهمچ چرا-. شوند یم گرد تعجب اثر بر شاهدخت چشمان

 !پسرم؟

 

 ! حقشه چون-

 

 و درست-. کرد خوش یجا شاهدخت زنانه و نازک ابروان انیم اخم

 اخه؟ پره انقدر یچ از دلت. پسرم کن صحبت واضح

 

 !پسر نیا رهیم یسوار یه عصابم رو داره فقط. ستین پر دلم-
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 نیا نیع بچه-. شود یم بلند لیَ  سر پشت از احمد صالبت پر یصدا

 !مادرت با نزن حرف لوتا و الت

 

 یم سر شرمنده. کند یم پدرش به رو و برخاست شیجا از بالفاصله

 .دینباش خسته سالم-. اندازد

 

 . پسرم سالم-. دارد یبرم قدم شانیسو و داده تکان سر

 

 سوال سالمش، به دادن جواب از پس و شاهدخت یسو کند یم رو بعد

 خانوم؟ افتاده یاتفاق-. کند یم

 

 .اعلم و هللا-. دهد یم تکان ندانستن یمعن به هوا در را دستش شاهدخت

 !یچ از و چرا دونم ینم یول تنده؛ ششیآت یادیز انگار پسر نیا

 

 .نباش نگران شما گه،یم-. ردیگ یم یجا اش یشگیهم یجا سر

 

 از صورتش هنوز که لیَ  به را منتظرش و یسوال نگاه سپس و

 . دوزد یم است کرده عرق و سرخ یمانیپش و یشرمندگ

 

 ...لکاکیَ -. کشد یم صورتش به یدست و داد قورت دهان آب ُکرد لیَ 

 

 .مادر اضحو کمی  ُکردم، لیَ -. ندینش یم شیسرجا هم شاهدخت



 

 pg. 171 

17
1 

 

 .نشدم حرفاش متوجه درست خودمم خداشاهده-. لیَ  شود یم درمانده

 

 ینم حاال-. شوند یم بسته و باز مکث با و آرامش با پدرش چشمان

 و یدیفهم که همونا! َمرد یکن شاهد و خدات یزیهرچ سر خواهد

 ...بگو

 

 !حرفا نیا گفتن از کشم یم یخجالت لیَ  یبجا من ییجورای-

 

 ادامه حرفش به مردد لیَ  و دوزد یم چشم احمد به گرانن شاهدخت

 .آورده کم کنم فکر-. داد

 

 پشت را دستش کی. شود یم بلند شیجا از و گرفت شدت احمد اخم

 !ل؟یدل و-. کند یم سوال رفته باال یابرو یتا کی با و گذاشت کمرش

 

 حالش باشه اون یجا هم یا گهید هرکس-. انداخت باال شانه لیَ 

 !شهیم افروخته بر و ختهیر بهم یرنطویا

 

 ...یهرکس نه-. داد جواب بالفاصله احمد مطمئن یصدا

 

 

 و دهیشنک شیپ یحرف تا کند متقاعد ینحو به را پدرش کند یم یسع لیَ 

 .ستنین کم مشکالتش خب-. نکند ناراحت شتریب را لکاکی
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 . ستنین کم هاشم زهیانگ-

 

 بچه چون ستین قرار-. ادد تکان وار دیتهد را اش اشاره انگشت

 شد یزیهرچ و ارهیب کم ینطوریا داره داریخر نازش کمی و کمهیکوچ

 نبوده زدن نارو و انتیخ دختر آزاده. هست شهیهم مشکل! بکشه کنار

 .گردسر جناب ینکن مسموم و پسر نیا فکر یالک بهتره ست؛شماهمین و

 

 لیَ  با خودم نم-. دهد یم ادامه احمد. اندازد یم نییپا سر تنها لیَ 

 به برو توهم. رونمیم دلش از هارو شبهه و شک نیا و کنم یم صحبت

 .جان بابا برس کارت

 

 با-. رود یم یخروج در یسو و کرد زمزمه لب ریز یچشم ُکرد لیَ 

 . ...اجازتون

 

 لیَ  یسو کند یم قصد نکهیهم و برخاست شیجا از شیتشو با شاهدخت

 محاسره را دستش مچ احمد دانهمر دستان شود، خروجش مانع و رفته

 و شده شاهدخت گرفتن آرام خواستار ابرو و چشم با احمد. کند یم

 .پسرم ارتی حق-. دهد یم خودش را ُکرد لیَ  جواب

 

 متعجب شاهدخت چد،یپ یم ییرایپذ در در شدن بسته یصدا نکهیهم

 ؟!یکرد رفتار ینطوریا ُکرد لیَ  با چرا-. کند یم سوال

 

 .هیتنب-. برگشت شیجا سر و کرد رها را شاهدخت دست
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 ...ازین که یکس-. پرند یم باال شاهدخت یابروها

 

 !ُکرد لیَ  نه لکاکهیَ  داره هیتنب به

 

  ؟چرا یدون یم ُکرده؛ لیَ  خورد یم یگوش تو دیبا که یکس اتفاقا نه-

 

 هاتن نشسته، ابروانش بر یدلخور اثر بر که زیر اخم همان با شاهدخت

-. داد ادامه حرفش به مکث یاندک از پس احمد. داد تکان را سرش

 ندونسته زده، یدیام نا و آوردن کم از حرف لکاکیَ  یوقت چون

 من خونه سقف ریز ته و سر یب یحرفها نیا از تا بده جواب یچطور

 زدن؟ حرف ینطوریا ادیم خوش خدارو اخه... نشه زده گهید

 

 و لرزان انهباچ و دیآ یم در رقص به شاهدخت چشمان در اشک

 !شهیم اب غصه و غم از داره گوشم جگر-. زند یم لب شده بم ییصدا

 

 به یل یل شما که انقدر... خانوم شهینم-. دهد یم جواب یتند به احمد

 شیزندگ یها یسخت و مشکالت با ستین بلد د،یگذاشت بچه نیا یالال

 . ادیب راه و بشه همگام

 

 ...خدا امون هب کنم ینم که ولش-. کشد یم اه شاهدخت
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 بده اجازه اما گوش، پشت بنداز و گوشت جگر و بچه نگفتن که من-

 به یتنها دردارو یسر هی و اتفاقات یسر هی بده اجازه... بشه بزرگ

 تازه حاال و بوده پسر نیا یپ حواسم یادیز خودم من بکشه؛ دوش

 خلوت کمی دلش و خودش با میبذار بهتره. شدم بزرگم اشتباه متوجه

 .هکن

 

 یا چاره. دهد یم تکان دییتا سر و کرده پاک را شیاشکها شاهدخت

 یدور به مجبور اما اوالدشان؛ دلنگران و بودند پدر و مادر... نداشتند

 بدایدر را خودش تا دادند یم فرصت یاندک دیبا و بودند فرزندشان از

 هب آمد یم کنار بودند شده راهش سد که ییها یگرفتار و مشکالت با و

 ... یحون

 

* 

 

 یم اهنگ لیَ  نیغمگ و گرفته اقهیف به گر کاوش و زیر چشمان با ترنج

 امروز؟ چته تو-. کند

 

 ترنج یصدا با باشد دهیپر قیعم یخواب از که انگار حواس یب لیَ 

 نجتر متعجب نگاه. کند یم نگاهش یگنگ با و ردیگ یم باال را سرش

 ؟یگفت یزیچ نبود، حواسم-. زند یم ند،لبیب یم که را

 

 متگفت-. کند یم نییپا و باال مثبت یمعن به را سرش یآرام به ترنج

 شیزندگ چرخه نکرده ییخدا افتاده؟ یاتفاق ؟یحاج یپرت انقدر چرا

 !شده؟ منچر پنچر
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 !بزن حرف ادم مثل-. نشاند ابرو بر اخم ُکرد لیَ 

 

 حاال... حتما حتما کنم یم یرسان اطالع داشت یدخل تو به هروقت-

 !نالب

 

 آدمت-. سابد یم هم یرو دندان و دهیدو لیَ  چشمان یدیسف انیم خون

 !ترنج کنم یم

 

 من یپ و رگ تو شدن آدم حس-. شد گو جواب حوصله یب ترنج

 .بشم حاضر شب یبرا دیبا که بگو منتظرم؛. ستشین

 

 صورت که پاشند یم نمک لیَ  یها زخم یرو شب،انگار یآور ادی با

 .استیقضا نیهم مشغوله ذهنم-. رود یم درهم

 

 و مشکل کردن بازگو قصد ُکرد لیَ  باشد شده متوجه که انگار ترنج

 کی ترنج یها سوال از ییرها یبرا تنها و ندارد را اش یناراحت

 ییها پله یسو و برخاست حرف یب شیجا از داده، یسر سر جواب

 . رود یم شدند یم یمنته اتاقش به که

 

 اجازه و کند یم سکوت اوهم اما شد، روانه دنبالش به لیَ  متعجب نگاه

 بحث جرو درمورد توانست ینم حال هر در. شود دور ترنج تا داد

! بخواهد مشورت او از و کند صحبت ترنج با اش خانواده با شیها

 اورا ادیز احتمال به! کند؟ یم درک ترنج بزند، حرف هم اگر اصال
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 یم... کرده رگبز خودش از را مسئله دیگو یم و کند یم مسخره

 درد به یزیناچ و کوچک حرف هر با دلش و ستینارنج نازک دیگو

 .دیا یم

 

 

. گذارد یم هم یرو چشم و داد هیتک مبل یپشت به را سرش خسته

 و ستین درست رفتن شیها خواسته و زانتیعز دل دنبال انگار نهمهیا

 بد و ها یبد تمام آخر در انگار ؛یشو یم خوانده دانیم نامرد آخر در

 انتمامش یگو جواب دیبا که ییتو و شود یم بسته تو شیر به ها بودن

 !کند لیدخ تفکراتش با درک یاندک ستین قرار هم یکس... یباش

 

* 

 

 دیلرز و ابروانش دنیتن درهم باعث اش گونه بر یزیچ نوازش حس

 . شود یم شیپلکها

 

 یم رو روبه ترنج کرده شیآرا صورت با د،یگشا یم که را چشمانش

 یلیخ انگار تو اصال-. نشاند سرخش لبان بر یخند کج ترنج. شود

 !یامشب نگران

 

 ان یراست. ندینش یم شیسرجا صاف و گرفت وسعت ُکرد لیَ  اخم

 .باشد نبوده که بود دواریام! که؟ نبود ترنج دستان کار نوازش
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 یم چرخ ترنج افهیق و پیت یرو اش کرده پف و آلود خواب چشمان

 و چرم شلوار با بود دهیپوش یمشک بلند یمانتو شهیهم مثل. خورد

 . بلند ساق اهیس یها نیپوت همان و براقش

 

 شه؟یم گزار بر یچطور قایدق یمهمون نیا-. برخاست شیجا از لیَ 

 

 !د؟یریگ یم یمهمون چطور شما دونمینم-

 

 !میاریم دلقک ما-. کند یم نگاه را ترنج چشم گوشه از غضبناک

 

 .برم یم تورو که خوبه پس-. خندد یم ترنج

 

 یجا که یدرحال ترنج. رود یم اطیح یسو و کرد یا قرچه دندان لیَ 

 کجا؟-. کرد سوال  ند،ینش یم لیَ 

 

 .شهیم رید بپوشم لباس رم یم-

 

 هم دماغشون رو ذارنیم که قرمزا زیچ اوم از-. داد سر قهقه ترنج

 گه؟ید یدار

 

 ...کامله هام لهیوس نباشه غمت تو-
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 .یجمع حواس دلقک چه-. داد تکان نیتحس سر رنجت

 

 یهمکارا اون و ییتو دلقک-. زند یم لب حرص پر لب ریز لیَ 

 یب آدم هزاران و خانوادم و من یزندگ تمام به دیزد گند که تیعوض

 ...ما امثال گهید بدبخت و گناه

 

 راهنیپ کی با. کند ینم صبر خودش اتاق تا و رفت اطیح به یتند به

 ...یمشک یکتان شلوار و دیسف

 

 

 خانه یسو ریدرگ یذهن و خورد یعصاب با و کرده لیتکم را پشیت 

 پا یور پا الیخ یب ترنج. رفت ترنج شیپ تعلل یب. گردد یبرم ترنج

 با و دیکش لبش بر یزبان ُکرد لیَ . دینوش یم یچا و بود انداخته

 نشد بلند قصد-  .آمد حرف به درهم یاخمان و شده جمع یصورت

 !د؟یندار

 

 دارم-  .دوزد یم چشم لیَ  به و دیکش باال را نگاهش یآرام به ترنج

 .خورم یم یچا

 

 !ندارم و هات یباز مسخره حوصله و حال باش زود-

 

. کند یم نجوا لب ریز آلود غضب و خشم پر و انداخت باال شانه ترنج

 ! جهنم به-
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 دیبا. رفتن راه ییرایپذ در کند یم شروع و دیکش صورتش به یدست لیَ 

 دهامین شیپ یبد اتفاق تا خواباند یم را اش یناراحت و خشم ینحو به

 . بود

 

 که یدرحال و شد بلند شیجا از یآرام به ترنج گذشت، که قهیدق دو

 یرغبت چیه که یلحن و یحال یب با رفت، یم یخروج در یسو

 . رفتم من-. دهد یم قرار مخاطب را لیَ  نداشت،

 

 بدون و زد را نیماش موتیر. شود یم روانه دنبالش و دیکش یپوف لیَ 

 . نشست فرمان پشت د،یبگو یزیچ انکه

 

 یرانندگ مطعوف را حواسش دارد یسع که یدرحال و زند یم استارت

 تو؟ امیم منم-. گفت تیجد با دهد، نشان

 

 ...نه-. دوخت چشم رخش مین به ترنج

 

 ؟یچ بود آزاده اگه-

 

 یاشتد شک آزاده به یلیخ که تو لیَ . یباش دیبان گمیم نیهم یبرا قایدق-

 !؟یدار باورش انقدر چرا حاال اوال، اون

 

 داشتم؟ باورش کجا-
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 تمالاح به یبقبولون خودت به یتونینم و ادهیز بهش تیقلب باور چرا-

 !کرده انتیخ درصد۸۲

 

 یسو ینگاه مین زند، یم دور را دانیم که حال درهمان و دیگز لب لیَ 

 آزاده ممکنه که ترس نیا با آخر تا که شهینم-. کند یم نهروا ترنج

 .کنم میقا و خودم باشه کرده انتیخ بهمون

 

 چرا یعنتل شدنت فاش یبرا زوده یلیخ... نتتیبب دینبا فعال اما. دونمیم-

 !پرته؟ کار از حواست چرا ؟یاریم شیپ بحث یالک یدار

 

 ...ترنج-

 

 ! اونجا ترنج ینگ اشهب جمع حواست-. دیپر کالمش انیم ترنج

 

 ...داره گفتن حق ساالر فقط-. زند یم پوزخند لیَ 

 

 به یزن یم گند چرا د  -. شود یم پرخاشگر و یعصب لحنش ترنج

 ساله چند و نیچند من یبفهم یخواینم چرا بابا! اخه؟ عصابم

 و یالک نطوریهم من! رفتم؟ جلو شده حساب و اطیاحت پر ینطوریهم

 ...ُکرد لیَ  دمنش هیسا هوا باد از
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 حواسم-. آرامش زمزمه شود یم جوابش تنها و کند یم اخم شتریب لیَ 

 .من جمعه

 

* 

 

 اصال! نبود دید یم تصوراتش در که آنچه اصال د،ید یم که یزیچ

   !نبود هم تصوراتش به کینزد

 

 که منم-. غّرد یم لب ریز یعصب لیَ  و شود یم ادهیپ نیماش از ترنج

 !زمیجال سر مترسک فقط

 

 خدمت  .نشاند ابرو بر اخم و ردینگ اش خنده تا فشرد یرو لب ترنج

 . کنند یم اش یهمراه و رفته شیسو به نندش،یب یم تا ها کار

 

. شود یم نیماش کردن پارک مشغول حرص و غر غر با هم ُکرد لیَ 

 نشده رشیدستگ یزیچ چیه هنوز او و آمد یم کش یالک داشت کارها

 .ردیگ یم فاصله اهدافش از دارد شتریب کرد یم حس هم روز هر. بود

 

 به وادار راهم ترنج و داد یم کارشان به ینظم شد یم که هرجور دیبا

 یقدم دیبا کند؛ تعلل نیا از شتریب توانست ینم. کرد یم یهمراه

 یا کاسه و نکرده انتیخ ادیز احتمال به آزاده. داشتند یبرم یاساس

. ذاردگ شیپ قدم آنها دیبا باشد کرده هم انتیخ اصال بود؛ کاسه مین ریز

 . کند یم دور کارها از را لیَ  دارد ترنج
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 که ییها مهمان به آلود اخم و چشم گوشه از و شود یم ادهیپ نیماش از

 . کند یم نگاه اند ستادهیا اطیح در یرسم یها لباس با

 کی اسم به! بود یجالب برنامه. کند یم تصاحب را لبانش یپوزخند

 بدل و رد قاچاق یکاال و دادن انجام فساد ،یکار و یرسم یانمهم

 ! کردن

 

 ظاهر که ییزایچ شهیهم گه،ید اره-. کرد زمزمه خودش با لب ریز

 ندگ ممکنه اخه کرد؛ یوارس تر وسواس با و شتریب دیبا و دارن یخوب

 با ندار نامیا! باشه شده میقا رشونیز یبزرگتر یکار کثافت و یکار

 رو جامعه انیبن و برن یم شیپ و هاشون معامله اجدادشون رسم و اسم

 !زنیر یم بهم

 

 

* 

 

 و کرد جمع از یخواه معذرت افتد، یم ترنج به چشمش تا ساالر

 ...شهیهم مثل-. کرد اشاره ترنج یسراپا به لبخند با. رفت شیسو

 

 .سالم-. گرفت شدت ترنج اخم

 

 . یمداو خوش. خانم هیسا سالم-. امد کش ساالر لبخند
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 یمهمان شهیهم مثل. چرخاند یم ییرایپذ در چشم و داد تکان سر

 پخش فضا در آرام یقیموس تنها و دارد خشک نسبتا و یرسم یظاهر

 و بحث مشغول لبخند با و بودند امده گرد هم دور دسته دسته افراد. شده

 بحث با گمانم به اصال شان یرسم یها لباس هستند؛ بش و خوش

 . نداشت یجالب تیسنخ شانیها

 

 و بابام دنبال اگه-. آورد یم رونیب فکر از تر را ترنج ساالر یصدا

 .اونجان ،یلیجم

 

 شانیسو استوار و یآرام به و دوخت چشم اش شده دراز دست ریمس به

 . شد قدم هم ترنج با هم ساالر. رود یم

 

 را دستش و برخاست جا از لبخند با لیجم شدند، کینزد که زشانیم به

 ...یامد خوش-. کرد دراز ترنج یسو

 

 .ممنون. سالم-. فشرد را دستش ترنج

 

 هیسا یاومد خوش-. داد دست ترنج با نشسته همانگونه اما خان احمد

 .جان

 

 .ممنونم-. گرفت یجا یصندل یرو و زند یم یرنگ کم لبخند هیسا

 

 ..یجد و گذاشت زیم یرو را دستش کی
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 یکار امشب-. پرسد یم خاند،چر یم اطرافش را نگاهش که یدرحال

 ن؟ید یم انجام

 

 ...دیشا-. خندد یم لیجم

 

 بزن حرف ادم مثل-. دوخت چشم لیجم بشاش صورت به اخم با ترنج

 .یگیم یچ نمیبب

 

 !اوه-. زد لب یساختگ یبهت با و انداخته باال را شیابرو هردو لیجم

 ؟یبش یعصب ازم امشب ادیم دلت هیسا

 

 ه؟یچ برنامه-. برگرداند ساالر سمت را شیرو و شد کالفه ترنج نگاه

 

 .امشب میندار معامله-. دهد یم جواب یجد ساالر

 

 تعجب یادیز اصل در اما. کند یم سکوت و داد تکان دییتا سر ترنج

 .بزند را معامله دیق لیجم بود سخت یکم باورش! بود کرده

 

 رگردهب نداره قصد وانیک هیسا-. داد قرار مخاطب را ترنج احمدخان

 کارش؟ سر
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 !مونده؟ ازش یزیچ مگه-. نشاند یم لب بر تلخ یپوزخند ترنج

 

 !نبود اهلش-. دهد یم جواب لبخند با و دیکش لبش بر یزبان احمد

 

 چشمانش درون غضب و خشم تا دوزد یم زیم به ردویگ یم نگاه ترنج

 و جبارا یرو از فقط ست،ین و نبوده کارا نیا آدم وانیک-. ندینب یکس را

 ...زد منجالب نیا به شیزندگ نجات یبرا

 

 یم راهه یب به یدار توهم انگار-. پرد یم باال احمد یابرو یتا کی

 !یکش

 

 وت افتادم ریگ ناجور من-. نشست احمد  نگاه در و آمده باال ترنج نگاه

 .شمیم غرق بخورم تکون که انقدر... آقا منجالب نیا

 

 هر-. داد ادامه و آورده نییپا یا پله حالت به و برده باال را دستش

 ...توش رمیم فرو شتریب و شتریب روز

 

 !دونم یم کنه یم غرقم-. کرد درشت را چشمانش

 

 .هستم ته ستم؛تاین دنیکش کنار اهل من اما-. زد کج یلبخند
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 دایهو دگانشید در ینور و دیبخش جال را احمد لبان نیتحس لبخند

 ...جان هیسا کنارتم آخر تا-. گشت

 

 یناخلف و ینامرد به یمرد یها قول به زند یم شخندین دل در ترنج و

 ...یخان احمد

 

*** 

 

- .زد پچ گوشش کنار و رسانده ترنج کنار یتند به را خود کار خدمت

 .دارن کارتون رانندتون خانم هیسا

 

 روبه که ساالر. زدیخ یبرم شیجا از یآرام به و داد تکان یسر ترنج

 یدنز پلک با ترنج که دهد یم تکان ه؟یچ یمعن به یسر نشسته شیرو

 .ستین یمهم مسئله فهماندش یم یطوالن

 

 تا. بود ستادهیا نهیس به دست در یجلو یعصب یا چهره با ُکرد لیَ 

 . رفت جلو قدم دو و آورده نییپا را دستانش د،ید را ترنج

 

 افتاده؟ یاتفاق-. کند یم توقف اش یقدم کی در ترنج 

 

 . اره-. داد تکان دییتا سر لیَ 

 

 !؟یچ-
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 ینک یم فرض یچ و من-. زد لب کالفه و دیکش صورتش به یدست لیَ 

 ه؟یسا شییخدا

 

 !؟یچ یعنی-. کرد اخم ترنج

 

 ...فروش زغال خودم من یعنی-

 

 خب؟-

 

 و من دیتون ینم شما-. اندازد یم خط را ترنج عصاب شتریب لیَ  شخندین

 !خانم هیسا دیکن رنگ

 

 نیهم و رانده لب بر تمسخر پر و آلود طعنه یلحن با ار( خانم هیسا)

 هگذاشت لیَ  نهیس یرو دست. کند یم روشن ترنج چشمان در خشم آتش

 .دهد یم هلش عقب به و

 

 !یگ یم یچ نمیبب رونیب میبر برو-

 

 رود یم رونیب حرف بدون. دیچرخ و کرده نگاهش چشم گوشم از لیَ 

 داد هیکت کاپوتش به ُکرد لیَ  دند،یرس که نیماش کنار. دنبالش به ترنج و

 . دوخت ترنج به را منتظرش نگاه نهیس به دست  و
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 !؟یحاج فاز-. شد دیتشد ترنج اخم

 

 کیرش تیمامور هیتو تو، با یوقت! شکاکم من-. داد تکان تاسف سر لیَ 

 دیاب یعنی... جانبه دو اعتماد هی یعنی نمت،یب یم قدم هم و همگام و شدم

 ونار یبرا فرصت دنبال و میستیبا قرارمون و قول یپا آدم مثل هردو

 ... و مینگرد کردن ینامرد و زدن

 

 ! لیَ  بسه-. داد اخطار بلند نسبتا ییصدا با و دهیدو کالمش انیم ترنج

 

 یب-. داد تکان ُکرد لیَ  صورت یجلو وار دیتهد را اش اشاره انگشت

 یالک! ؟یکن یم محکومم یچ به یدار! من؟ کردم چکار! بسه یحرمت

 من تن به ناجور تهمت راهنیپ نیا! ؟یدوز یم و یبر یپم ویچ یالک

 ...زنهیم زار

 

 به-. انداخت باال را شیابروها و کرد درشت وار دیتهد را چشمانش

 !اندازمت یم کردن زار زار به یبد ادامه وهللا

 

 یم تر نیخشمگ لحظه هر را ترنج چشمان یوقت و داد سر قهقه ُکرد لیَ 

  و برده باال را دستش د،نیب

 .است صبر خواستار اش خنده انیم

 

 . کند کنترل را خشمش یاندک تا فشرد هم یرو فک ترنج

 



 

 pg. 189 

18
9 

 درانق-. کند یم سوال کالفه ترنج که کنند یم سکوت هیثان چند هردو

 چشمت؟ به امیم کثافت

 

 . دکر هم نهیس در سر و جود یم را لبش گوشه تنها و نگفته یزیچ لیَ 

 

 تهدرس! ام یتالف دنبال و خوردم ازشون زمیعز جون به-. دیکش آه ترنج

 دم ینم حق اما. ندارم هم یخوب یادعا یعنی ستم؛ین قصه خوبه آدم

 .بشه قضاوت درموردم ینطوریا

 

 ...ُکرد لیَ -... دوباره و کند یم یمکث

 

 بله؟-. دوزد یم ترنج سرخ نگاه به را مستاصلش چشمان لیَ 

 

 تیهمکار شنهادیپ و دادم پا زود که بود زیبرانگ شک برات دونم یم-

 دو من یبرا ه،یضرور تو یبرا چقدر  تیمامور نیا اما کردم، قبول و

 اشونیخور ُگه حساب و کنم روشن عده هی با و فمیتکل دیبا منم... چندان

 شیپ صبر با ینطوریا یتون ینم یدون یم اگه! بذارم دستشون کف و

 از و شده حساب و قدمم به قدم من چون. ..زوده تا کنار بکش ،یبر

 ؟یهست. دارم یم بر برنامه یرو

 

 ؟یدید رو آزاده-. دیکش پوف لیَ 

 

 !؟یهست یعنی نیا-
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 ...نه-. کرد زمزمه لب ریز و بندد یم چشم

 

 ....-. گشود چشم

 

  

  

 .هستم یول-

 

 را رنجت شتریب که نشاند یم لبانش بر یطانیش لبخند حرفش دنبال به

 .کند یم یحرص

 

 زود ُکرد لیَ  دستان اما برود خواست و کرد پشت حرف بدون ترنج

 کجا؟-. کند یم ریاس را دستش مچ و کرده اقدام

 

 !ه؟یچ گهید-. کند یم سوال و دیچرخ خسته ترنج

 

 .تو امیم مونم؛ یمنتظرنم رونیب من-. گفت یجد نباریا لیَ 

 

 ساله ۰۸.  ۰۷ با شستمن انگار! پسر؟ بگم یچ تو به من اخه.... لیَ ل،یَ -

 ؟یفهم یم خطرناکه! خداشاهده کنم یم بحث
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 دور نکهیا. یکرد یمعرف افرادت از یجزو و من تو! اخه یخطر چه-

 .اندازه یم شک به اونارو شتریب میریگ یم

 

 .زمیپذ ینم سکیر کارم تو من دونن یم اونا. رمینخ-

 

 بود؟ آزاده. امیم من حال هر به-

 

 لیجم که اونجاست ماجرا یجا نیجالبتر. بود اره-. ددا تکان دییتا سر

 !زده و کار و معامله دیق و امشب هی

 

 مهمه؟ براش واقعا آزاده یعنی-. شوند یم تنگ خودکار لیَ  چشمان

 

 .ادیم چشم به ینطوریا که فعال-. انداخت باال شانه ترنج

 

 بود؟ حال خوش... یچ خودش ازاده-

 

 هکاس مین ریز یا کاسه هی کردم شک من کلدر. نبود ناراحتم اما... نه-

 نیب ارتباط از یا گهید یها لیتحل ییجورا هی ذهنم ل،یَ  یدون یم. باشه

 !کرده دایپ لیجم و آزاده

 

 شه؟یم یعنی-
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 یم زمزمه ترنج. خورد یم گره هم به یدل دو و شک با هردو نگاه

 ؟یکن یم فکر کنم یم فکر من که یزیچ اون به یدار توهم-. کند

 

 اام ،یکن یم فکر یچ به یدار تو دونم ینم قایدق-. کرد تر یلب لیَ 

 .شهینم تموم خودمون ضرر به ادمیز زده من فکر به که یزیچ

 

 !وت نفع به فقط بله؛ که اون-. کند یم نییپا و باال دییتا سر ترنج

 

 !چرا؟-. افتد یم ُکرد لیَ  یابروها جان به باز اخم

 

-. اندازد یم باال وار دیتهد را ابروانش و دهآم باال ترنج اشاره انگشت

 ؟یبرد ادی از و یبند شرط

 

 مارا اش یشانیپ به دستش کی باشد، آمده ادشی به تازه که انگار لیَ 

 !نبود حواسم اصال-. دیکوب

 

 

 یم لیمج درباره تو که ییحرفا نیا با نکنم فکر اما-. دیکش پوف سپس

 .بزنه سر ازش یکار نیهمچ لیجم یزن

 

 !خودشه خود براندازه کار نیا اتفاقا نه-. داد سر کوتاه یا قهقه رنجت

 عمرا بره رشیز آب که ییجا و بلده بهتر آدم و عالم از و زدن نارو

 .بخوابه اگه
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 !اال؟ یزن یم نارو یدار توهم یعنی-

 

 اون... داره فرق آسمون تا عرض لیجم با من هیقض ُکرد، لیَ  نیبب-

 ریز یخوش ییجورا هی یعنی شده؛ کار نیا دوار خودش لیم به خودش

 تو رکا نیا تو یکس اما! ستین ریتقص یب احمد البته... بوده زده دلش

 . نزده بهش یا ضربه مدت نیا

 

 نفر هی از هردو یگ یم بار هی! یکرد جمیگ کال که تو-. دیکش پوف لیَ 

 ! داده تن کارا نیا به خودش اراده با اون یگ یم بعد ن،یخورد

 

 . ستین ریتقص یب احمد که؛ کردم عرض-. زد لب شمرده شمرده نجتر

 

 !باشن کرده انتیخ هم لیجم به دیشا ،یدون یم کجا از تو خب-

 

 نیهمچ فکر یحت اگه... اصال نه نه-. شود یم گو جواب مطمئن ترنج

 باخبر فورا لیجم و من بزنه، انشیاطراف و یخان ذهن به هم یکار

 .میشد

 

 و یدار اعتماد خودت به یلیخ-. شد طاقت یب و یصحر ُکرد لیَ  لحن

 !هدفمونه به دنیرس یبرا بزرگمون یها مانع از یکی نیهم
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 یبرا یدار شیپ در یطوالن راه هنوز-. یمعن پر و آرام خندد، یم

 ...لیَ  من شناخت

 

 .یطوالن یلیخ-. کرد تنگ چشم و داد تکان ییبایز به را شیابروها

 

 به و شد اش خنده شدن جمع باعث ترنج، سر پشت از ییها قدم یصدا

 . آمد یم شانیسو داشت اخم با که بود ساالر. برگشت پشت

 

. تدسیبا ترنج کنار تا رفت جلو قدم چند و کرد اخم ناخداگاه هم ُکرد لیَ 

 فرو ار گرفت یم شکل لبانش بر داشت لیَ  کار اثر بر که یلبخند ترنج

 !افتاده؟ یاتفاق- .دهد یم قرار مخاطب را ساالر و خورد

 

 خدمت.شدم نگران اما نه-.کرد توقف و دهیرس شانیقدم چند به ساالر

 .رونیب یاومد یا دفعه هی تو و گفت گوشت دم یزیچ هی اومد کار

 

 . بود یکار مشکل هی-. زد لبخند ترنج

 

 شه؟یم مربوط ماهم به-. آمد جلو یقدم ساالر

 

 .نه-. انداخت باال سر ترنج

 

-. آمد حرف به بالخره و دیکش آغوش در را لیَ  مردانه لبان یخند کج

 م؟یبر
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 . میبر-. کرد نگاهش یجد ترنج

 

 حرف باهات-. گفت یدلخور با ساالر که روند یم خانه یسو قدم هم

 ...هیسا داشتم

 

 .ادارم،بعد کار که ینیب یم فعال-. داد جواب برگردد شیسو انکه بدون

 

 نگاه...لبش گوشه دنیجو کرد شروع و کرده مشت را دستانش ساال

 بسته. ُبرد بشیج در دست و گرفت لیَ  و ترنج از را آلودش حرص

 یکم ات زند یم آتش گاریس ینخ بالفاصله و دیکش رونیب را گارشیس

 . کند ارام را عصابش

 

 . داشت ینچسپ و ندیناخوشا چهره شیبرا روز نیاول از لیَ 

 

*** 

 

 به رشتیب هرچقدر-. زد پچ ترنج گوش کنار کند، توجه جلب انکه بدون

 .یداشت حق شه؛یم شتریب شکم کنم یم دقت لیجم و ازاده

 

 متوجه ازاده-. دوزد یم چشم لیَ  به و گرفت نگاه تیجمع از ترنج

 شده؟ حضورت
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 ...هنوز نه-

 

 !نگرانم کمی-

 

 .نترس کنه لنگ مارو کار که ستین یآدم باشه یهرچ ازاده-

 

 !؟یچ باشه شده الفخ اگه بابا-. کرد نچ ترنج

 

 ...پاکه دختر نیا یدون یم خودتم-

 

 هیسا هنوز او اما داد، یم حق لیَ  به یحد تا. کرد سکوت درمانده ترنج

 ...بود

 

 شد ینم! بزند آب به گدار یب توانست ینم و بود هیسا هنوز او

 یم شک به عقلش که یدرصد چند آن و دهد قرار مالک را احساسات

 .شدند یم مطمئن دیبا. ردیگب ستین را انداختش

 

* 

 

 هب را خود و رفت نییپا یتند به د،یشن را ترنج یصدا تا  ُکرد لیَ 

. دبو نشسته اش یشانیپ بر عرق و زد یم نفس نفس. رساند رونیب

 .دیزگ لب و گذاشت بود گرفته اوج ضربانش که قلبش یرو را دستش
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 رس ترنج که همحاال و برساند نجایا به را خود بود توانسته یسخت به

 دیهمف یم ترنج اگر. کند فرار توانست و آورد شانس فقط. بود دهیرس

 .خورد یم برهم زیچ همه است، ارتباط در یکس چه با لیَ 

 

 مطمئن زد یم را ُکرد لیَ  با یهمکار و تیمامور دیق کل به ترنج یعنی

 یوا و لیَ  رابط بود شده بود نکرده شک ان به ترنج که یکس تنها! بود

 .شد یم باخبر اگر

 

 که نشیماش یسو و گرفت فاصله بود داده هیتک آن به که یوارید از لیَ 

 واسشح شتریب دیبا بعد به نیا از. رود یم بود کرده پارک ینییپا کوچه

 ترنج یگرفتار و یشلوغ سر از آمد نجایا که هربار و کند جمع را

 .کرد سکیر نگونهیا شد ینم. باشد مطمئن

 

 در لرزه به بشیج در همراهش تلفن ند،ینش یم فرمان پست نکهیهم

 یعاد حالت به اش دهیترس یاندک تا و جانیه پر ینفسها هنوز. آمد

 کش شیبرا و بود منتظره ریغ یادیز ترنج آمدن واقعا! بود برنگشته

 .شد محسوب یبزرگ

 

 بله؟-. دهد یم جواب و کرد خارج بشیج از را تلفن

 

 .داداش سالم-. اندازد یم نینت گوشهاسش در لکاکیَ  یصدا

 

 ؟یخوب. سالم-
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 ؟ییکجا. تیخوب به شکرخدا-

 

 ؟یداشت کارم-. داد هیتک یصندل یپشت به را سرش و دیکش پوف

 

 .نمتیبب خوام یم اره-

 

  کجا؟ امیب-. فشرد هم یرو پلک-

 

 . آزاده و من خونه-

 

 .فعال پس-

 

 .فعال-

 

 یآه هلیوس به نشیسنگ فسن کردن ازاد از پس و دیبخش انیپا را تماس

 اگر! ینبود تا بود مانده قدم کی. اندازد یم راه را نیماش غمناک،

 و خانه ان در لیَ  وجود از ترنج و افتاد یم یاتفاق نکرده ییخدا

 ملتح قابل شیبرا هم تصورش اصال شد، یم باخبر آدم ان با ارتباطش

 ! نبود
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 نیا که یروز به فکر با یلبخند. ستادیا منتظر و فشرد را در زنگ

 شوق و ذوق لکاکیَ  و آزاده چقدر. نشست لبانش بر گرفتند را خانه

 برادر گرفتن سامان و سر بود نیریش شیبرا روز آن چقدر! داشتن

 خنده و ها یخوش دانست یم چه بود؛ خوشحال چقدر و کوچکش

 !است میعظ یبتیمص و بال مقدمه شانیها

 

 و زد لبخند لکاکیَ . برد یم را ُکرد لیَ  افکار رشته و شود یم باز در

 . یاومد خوش-. رفت کنار در جلو از

 

 . ممنون-. کرد خارج پا از را شیها کفش و زند یم لبخند متقابال

 

 امیب گفتن سرهنگ-. بست را خانه در لکاکیَ  و شود یم وارد ُکرد لیَ 

 .میکن صحبت یامن یجا هی گفتم بپرسم، کار روال از

 

 .یکرد یکارخوب-. داد تکان نیتحس سر نشست، یم که یحال در

 

-. تنشس برادرش کنار یآرام به و راند لب بر یبند مین لبخند لکاکیَ 

 . آوره عذاب برام نجایا هرچند

 

 هی-. کند یم زمزمه دلدارگونه و دیکش کوچکش برادر شانه بر دست لیَ 

 .ارزوهات و آرامش خونه شهیم برات باز یروز
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 ...خدا دیام به-. کشد یم آه

 

 .یکن فیتعر توام تا ارمیب یچا برم-. برخاست شیجا از

 

 یاچ برم زود دیبا نیبش ایب ممنون نه-. دهد یم جواب تیجد با ُکرد لیَ 

 . خوام ینم

 

 . نشست و داد تکان سر

 

 .دمید رو آزاده شبید-. امد حرف به و کرد صاف ییصدا ُکرد لیَ 

 

. نندک یم ریسراز دلم در جوش بآ انگار و گرفت ضربان قلبش لکاکیَ 

 .کرد النه نگاهش در انتظار و افتند یم شماره به شینفسها

 

 از کردم حاصل نانیاطم شتریب-. داد ادامه و زد یرنگ کم لبخند ُکرد لیَ 

 .شیپاک و یخوب

 

 یم ازدواج داره واقعا-. دهد یم قورت دهان آب استرس پر لکاکیَ 

 کنه؟

 

 ! یگیم یچ تو گم،یم یچ من-. ردیگ یم بر در را لیَ  ابروان اخم
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 .بده ادامه تو...ببخش-. انداخت نییپا نیشرمگ را سرش

 

 حرف باهاش نتونستم-. زد لب و داد تکان یسر اخم همان با ُکرد لیَ 

 هباش درصدم کی صورت هر در. شد ینم تونستم یم اگرم یعنی بزنم،

 . میدار شک کردنش انتیخ به ما

 

 یم مشت را اش کرده خی و لرزان دستان رادرشب چشم از دور لکاکیَ 

 .کند لیزا را تمرکزش و دهد ازارش لرزششان کمتر تا کند

 

 . دیند که نفعمونه به فعال البته! دیند و من اون-

 

 شد؟ رتونیدستگ یچ-

 

 . دیجد َشک کی-

 

 ؟یچ-. کرد بلند سر لکاکیَ 

 

 آزاده ینعی م؛یکرد شک هم گهید زیچ هی به هیسا هم و من هم شبید-

 یا گهید نحوه به باشن، کرده مجبورش نکهیا و انتیخ از جدا تونه یم

 .کنه یهمکار لیجم با هم
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 ؟یچ یعنی-. بخشد یم نتیز را لکاکیَ  ابروان ندانستن از یاخم

 گه؟ید مونه یم یراه چه! ؟یچطور

 

 اطارتب مثل ارتباط هی مثال-. انداخت باال را شیابرو یتا کی ُکرد لیَ 

 !هیاس و من

 

 و اندب و کنه کمک ازاده به بخواد لیجم یعنی-. شد جیگ شتریب لکاکیَ 

 !رن؟یبگ

 

 ....نیآفر-

 

 !شهینم اخه اما-

 

 !نشه؟ چرا-

 

 رخب شما از یکی به دیبا آزاده دوما! ستین کارا نیا آدم لیجم اوال خب-

 با تا اصال! بکنه؟ یکار نیهمچ خود سر تونه یم یچطور. داد یم

 اب لیجم بعدشم. برن ینم شیپ از رو یکار که نباشن اطارتب در شما

 ...کار نیا

 

 

 خبر من که ییجا تا چون. رسونه یم ضرر خودش به همه از شتریب

 !شترهیب هاش خالف آمار دارم
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 اون طیشرا یعنی. میندار دست در یمدرک چیه لیجم از ما اتفاقا نه-

 هب یگ یم نکهیا بعد. باشه بهترم دیشا یحت است؛ هیسا مثل قایدق

 هی عنوان به تو یوقت! ندارم قبول اصال رو رسونه یم ضرر خودش

 دار و باند به حد اون به تا تونستن و دنبالته سیپل یدون یم کار خالف

 بزرگ فرصت هی سیپل با یهمکار مسلما کنن، نفوذ دستتون و

 . شهیم محسوب

 

 ماش با حق دمیاش. بگم یچ وهللا دونم ینم-. داد گردنش به یقر لکاکیَ 

 !بذاره انیجر در رو شما از یکی دیبا آزاده اخه اما باشه؛

 

 که یزیچ تنها یعنی. موافقم منم و نیا-. دهد  یم تکان دییتا سر ُکرد لیَ 

 ارتباط در ما از یکی با دیبا آزاده نه؛یهم کنه یم منحرف یکم و ذهنم

 . باشه

 

 مسئله روز هر-. دشو یم بلند جا از و کشد یم پوف حرفش دنبال به

 خودش دور یطوالن مدت که کهنه کالف هی نیع شه؛یم تر دهیچیپ

 همب هاش گره شتریب کردنش باز یبرا تالش بار هر با حاال و دهیچیپ

 !شن یم چفت

 

 کارارو داره بگو هم سرهنگ به. برم دیبا فعال من-. رود یم در سمت

 حتما هم شکم درمورد... دهیم انجام بهشون شدن کینزد شتریب یبرا

 صحبت خونه امیم فرداشب. بگن و خودشون نظر شونمیا وبخواه بگو

 .میکن یم
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* 

 

 از ات فشرد را شیها شانه یاندک و دیکش گردنش پشت به یدست ترنج

 . است بس که داد اشاره لیَ  به و کند یم اخم. کند کم گردنش و سر درد

 

 یم دستش وجل زیم یرد و کند چشم از را اش مطالعه نکیع لیَ 

 قول به اتونیدن تو رسم و اسم همه اون با یخان احمد یعنی-. گذارد

 !خبره؟ یب خودش و داره تو دست آتو نهمهیا خودت،

 

 گوشه که خوابش تخت یسو که یدرحال و برخاست شیجا از ترنج 

 از ُکرد لیَ  حضور به توجه یب را شالش رود، یم است اتاق از یا

 ...خبره با دمیشا دونم ینم-. ختشاندا تخت گوشه. دیکش سرش

 

 شیصدا با که مانده ترنج صاف و یمشک یموها یپ حواسش انقدر لیَ 

 !ها؟-. زد لب حواس یب و خورده یاندک تکان

 

 نگاه متوجه اصال و کند تمام را یباز نیا ندارد قصد ترنج انگار اما

 بند از را شیموها و برد یم دست نباریا چون نشده پسرک متفاوت

 .  کند یم رها شیمو کش

 

 باال نه و کند کنترل را نگاهش توانست یم نه. داد قورت دهان آب لیَ 

 با جترن کند اعتراف دیبا... را قلبش وقفه یب ضربان لحظه هر رفتن

 یخبر است باز شیموها یوقت! شود یم یگرید آدم اصال باز یموها
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 بر ینانگز از ییبایز گرد و ستین اش چهره در غرور و خشونت از

 . نشسته صورتش

 

 دیآ نرویب فکر از تا شود یم باعث ترنج نیدلنش اما خسته خنده یصدا

 اتاق در یسو را دستش ترنج. شود اش خنده لیدل خواستار اخم با و

 !نگات با یترسون یم و آدم رونیب برو جدت جان-. کند یم دراز

 

 اچر-. رددا یبرم قدم دخترک یسو و برخاست شیجا از یکج لبخند با

 !ترس؟

 

 ...لیَ  رونیب-. شد یجد ترنج

 

 شروع و یباز خودت-. نداشت آمدن کوتاه قصد واقعا انگار اما ُکرد لیَ 

 .یکرد

 

 ؟یباز کدوم! ؟یخوب یمطمئن-

 

 یم انیپا ترنج یقدم کی در شیفرسا طاقت و آرام یها قدم باالخره

 !موهات-. کند یم توقف و ابندی

 

 !عمو؟ یخوب-

 

 ...ستین جاش االن-. شود یم بلند وار زمزمه لیَ  متاثر یصدا
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 جاش یدلبر نهمهیا ونیم-. کند یم قفل ترنج چشمان در را نگاهش

 ،یترنج تو...رو هیسا نیا کنار بنداز! یبزن حرف ینطوریا ستین

 ...ترنج

 

 

 دیتشد لیَ  لبخند... جمع ناخوآگاه لبانش و شوند یم گرد ترنج چشمان

 ادامه یدار هنوزم-. برد ترنج مبهوت ورتص کینزد را سرش و شد

 .ید یم

 

 ...ادام ویچ-. گشود لب ترنج

 

 باال یا شانه. ماسد یم دهنش در حرف لیَ  یا دفعه کی حرکت با

 نیا-. دوخت چشم بود شده بسته ُکرد لیَ  سر پشت که یدر به و انداخت

 ! بود؟ چش

 

 حوصله که بود خسته انقدر. کشد یم دراز تخت یرو الیخ یب بعد

 . نداشت را زهایچ نیا به کردن فکر

* 

 

 یک دست سرش به و دیکش یم پوف مدام! نبود خوب حالش ُکرد لیَ  اما

 نیهمچ چرا. شیرفتارها و حرکات از بود جیگ هنوز هم خودش. دیکش

 مهض قابل هم خودش یبرا بود کرده رفتار انگونه و بود زده ییحرفها

 .نبود
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 یم قرار شماتت مورد را خودش لب ریز و شود یم بلند شیجا از

 ! بودم دهیند باز مو دختر عمرم تو انگار یوا-. دهد

 

 هی کنه؟ یم من مورد در یفکر چه االن-. کوبد یم خودش یشانیپ به

 !عنصر سست و جنبه یب آدم

 

 روزا نیا دانست یم هم خودش. زدن قدم ییرایپذ در کند یم شروع

 گاه یب و گاه شیها نگاه دانست یم.بود ترنج یپ حواسش و فکر یادیز

 .شود یم ماتش یطوالن قیدقا یگاه و شود یم روانه شیسو

 

 از وانیل آورد یم رونیب را آب تنگ خچالی از و رفت اشپزخانه به

 تا نوشد یم نفس کی را اب وانیل. کرد اب پر و برداشت چکان اب

 .کند کم درونش التهاب از یکم

 

 . نداشت هم یخوب حس اما. داست ینم را خودش ریاخ یرفتارها لیدل

 . شد یم کنترل بود، که هرچه دیبا یعنی

 

* 

 

 یحرف کال و شود هیقض الیخ یب داشت قصد او مثل هم ترنج انگار

 بتصح موردش در بخواهند که بود فتادهین هم یخاص اتفاق البته. نزند

 ...یکم ُکرد لیَ  شبید یا دفعه کی رییتغ صورت هر در یول. کنند
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 .بود یعاد ریغ

 

 ار دستش جلو پرتقال آب از یکم اش لقمه دادن قورت دنبال به ترنج

-. داد قرار مخاطب است فکر در قیعم که را ُکرد لیَ  و نوشد یم

 کنم اضافت باند به خوام یم نکهیا درمورد و احمد شیپ رم یم امروز

 .کنم یم صحبت باهاش ما از یکی یبش و

 

 ؟یچ کنه مخالفت اگه-

 

 .نکنم کرف نه-

 

 .داره شک بهم چقدر خوند نگاهش از شهیم یول-

 

 .ستین مهم-

 

 .مهمه گم یم من-

 

 .همشون شنیم خوب زمان مرور به-

 

 ...اندازه یم قیتوب به یلیخ مارو کار یگ یم تو که یزمان مرور نیا-

 

 . داره ازین صبر به یهرکار-
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 .خونه برم دیبا من-. شود یم بلند شیجا از و دهیکش یآه لیَ 

 

 .بسالمت-

 

* 

 

 ...پسرم ُکرد لیَ -

 

 سرش. دیآ یم رونیب فکر از و خورده یکوچک تکان مادرش یصدا با

 جانم؟-. دهد یم جواب لبخند با و کرد بلند را

 

 !ینزد یچیه به لب هنوز مادر شد سرد غذات-

 

 ...که خوردم-. است دستپاچه و هول یحد تا نباریا لبخندش

 

 

 عمرم؟ رتیگ کجا رتفک-. دیکش آه شاهدخت

 

 .مادرم خوبم-. انداخت نییپا را سرش
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 یگرید سوال مادرش تا برد یم دهان به را برنج از یقاشق فورا و

 ریدرگ ذهنش اما. خوردن به کرد شروع مکث با هم شاهدخت. نپرسد

 و شاهدخت به ینگاه احمد. شود یم اش جگرگوشه بد حال و یگرفتگ

 جان شاهدخت نکنه درد دستتون-. شد لندب جا از و اندازد یم لیَ  سپس

 . بود مزه خوش یلیخ

 

 ...جان نوش-. کند یم بلند سر شاهدخت

 

 مادرش کمک به و برخاست زیم پشت از بعد یا قهیدق چند هم لیَ 

 لهیوس نیآخر یوقت آشپزخانه در. شود یم سفره کردن جمع مشغول

 شاهدخت رود، رونیب خواهد یم و گذارد یم نتیکاب یرو را مانده

 . زد شیصدا دوباره

 

 و درخشد یم مادرش یها یدلنگران شدت از لیَ  لبان بر یلبخند

 یخوا یم یه که کنه یم ینیسنگ دلت رو یچ جانم؟-. برگشت شیسو

 ؟یش یم مونیپش یه و یبگ

 

 انقدر چرا مادرت به یگ ینم که تو-. انداخت نییپا سر شاهدخت

 ...یناراحت

 

 محکم لیَ  و شده پسرش قلب شدن نییپا و باال باعث دلخورش لحن

 بگم یچ ستین یزیچ یوقت اخه-. ردیگ یم آغوش در را مادرش

 ! مادرم؟
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 بر در پرمهر و شده باز پسرش یرو به هم شاهدخت مادرانه آغوش

 . را هم رندیگ یم

 یم یمخف داره و هست شیزیچ هی ام بچه دونم یم باشم مادر اگه من-

 .کنه

 

 باور-. فشارد یم آغوش در را مادرش تر تنگ ُکرد لیَ  مردانه بازوان

 .ستین مهم ادیز و هیکار مسئله کن

 

 نشسته اشک به چشمان اما. شوند یم جدا و کنده هم از دل باالخره

 . اندازد یم تکاپو به دوباره را لیَ  دل شاهدخت

 

 که یهرچ-. کند یم پاک را شیاشکها و داد قورت اهان آب شاهدخت

 ... مهمه مسلما کنه مشغول و دلش و ذهن و برهب فکر به و آدم

 

 التونیخ شما نکرده مشغول و من فکر یخاص زیچ صورت هر در-

 .راحت

 

 ...خداروشکر-. زند یم یطوالن پلک شاهدخت

 

. رود یم رونیب فورا ُکرد لیَ  و دارد لکاکیَ  آمدن از خبر در یصدا

 . ودر یم بزرگش برادر یسو میمستق و داد سالم بلند یصدا با لکاکیَ 
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 لکاکی. شود یم روانه زودتر خودش و کرد اشاره اطیح به ُکرد لیَ 

 کجا شب وقت نیا تا بود دهیپرس که پدرش جواب و داد تکان یسر

 . جان بابا بودم سرهنگ شیپ-. دهد یم را بوده

 

* 

 

 دُکر لیَ . ندینش یم کنارش خودش و گذاشت سکو یرو را ییچا ینیس

 . نشست ینیس ور آن و دیکش یاه هم

 

 باهات یخواستگار درمورد مامان-. شکند یم را سکوت لکاکی

 ؟یپکر ینطوریا که کرده صحبت

 

 صورت به یجیگ و اخم با اما ُکرد لیَ . داد سر خنده حرفش دنبال به و

 !؟یخواستگار-. است دوخته چشم کوچکش برادر

 

 پس؟ یفکر تو چرا! بهت؟ نگفتن-

 

 ییبو ماجرا از و نکنن شک بهم نکهیا... کارامونه مشغول فکرم خب-

 . سخته یلیخ نبرن

 

 .اوهوم-

 

 ؟یراست بود یچ یخواستگار هیقض-
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 خواد یم مامان یچیه-. شد گو جواب و کرده یکوتاه خنده باز لکاکی

 زن برات یباش خطر تو کمتر و کنه دورت کار از کمی نکهیا یبرا

 .رهیبگ

 

 ! من؟ واسه-. دپرن یم باال متعجب ُکرد لیَ  ابروان

 

 ...گهید اره-

 

 هست؟ نظرشون مد هم یکس نکنه-

 

 .بزنه یحرف ینجوریهم ینجوریهم بانو شاهدخت شهیم مگه-

 

 داره؟ خبر پدرمم-

 

 . خانواده مهم بحث شده یعال جناب ازدواج هغتست هی بابا اره-

 

 و داداش زن هنوز ما! حرفهاست؟ نیا وقت چه االن اخه-

 .میبرنگردوند

 

 .گفت یم نیهم اممباب-
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 گفت؟ یم یچ سرهنگ... کنم یم صحبت مادرم با خودم-

 

 نیا دنباله که گفت فقط یچیه-. دارد یبرم را ها یچا از یکی لکاکی

 هتوج داره توجه به ازین کرد فکر که یزیهرچ گفت... رهیبگ و شک

 . ده یم راه هاش نقشه و فکر به رو ایک باشه مواظب اما کنه، خرجش

 

 چه هنر ادشی نکهیا و-. دنبالش به ییچا یقلپ و گذاشت دهانش رد یقند

 ...شده افراد اون کینزد یچ یبرا و داره یا فهیوظ

 

 یبرا شدم یمعرف امروز من بهش بگو یراست. چشم-. داد تکان سر لیَ 

 .بشم باند یاصل و بندیپا عضو کی نکهیا

 

 هیمونه قعاوا هیسا یانگار. نیرفت شیپ خوب ولیا-. دیکش سوت لکاکی

 . گفتن که

 

- .کند یم زمزمه لب ریز ناخوآگاه و نشسته ُکرد لیَ  لبان بر یلبخند

 ...گفتن که یزیچ از بهتر یلیخ دنیشا

 

 ....گهید مامان نباریا انگار-. کرد مقابلشان به یا اشاره لکاکی

 

 .هیجد قصدش
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 آمد،به که تر کینزد شاهدخت. برگشت سمت آن به هم ُکرد لیَ  نگاه

 جا از و داد تکان یسر لکاکی. بگذارد شانیتنها کند یم اشاره لکاکی

 .شد بلند

 

 هخان وارد کامل لکاکی تا شد معطل و ندینش یم وا یقبل یجا شاهدخت

 حرف باهات کمی خوام یم-. دیچرخ ُکرد لیَ  سمت سرش لبخند با. شد

 . پسرم بزنم

 

 درخدمتم-. برگشت مادرش یسو به رنگ کم یلبخند با هم لیَ  سر

 .مادرم

 

 ؟یبد تیزندگ به یسامون و سر هی یخوا یم یک-. دیکش آه

 

 !گه؟ید ازدواج یعنی سامون سر-

 

 یبخش هم مشترک یزندگ لیتشک ست،اماین ازدواج فقط سامون و سر-

 کارت از کمی خوام یم و نگرانتم من ُکردم لیَ ... گرفتنه سامان سر از

 .یریبگ فاصله

 

 نیا وقت االن تروخدا-. انداخت نییپا رس و دیکش نچ کالفه لیَ 

 یم ناراحت و لکاکی چقدر کاراتون نیا دیدون یم اصال! حرفاست؟

 ! کنه
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 ...نداره شدن ناراحت حق خب-

 

 همه اون تو انداختم و نامزدش که بودم من چون... اتفاقا داره حق-

 که مبود من. بود من ریتقص م،یباش راست رو خودمون با نییایب! گرگ

 شیپ آزاده که دینیب یم حاال و... ادینم شیپ براش یاتفاق کردم نیمتض

 .اوناست

 

 !کردن؟ زورش-

 

 !د؟یندار اعتماد آزاده به یعنی د؟یگیم یچ شما ؟!مامان-

 

 دونم ینم-. رندیگ یم راه شیها گونه یرو بالفاصله شاهدخت یاشکها

 کنمم کلش نیبدتر به ایقضا نیا تو دارن گوشم جگر هردو... وهللا به

 وت از نمیا عشق، نیا یپا سوخته که لکاکمی از اون. خورن یم ضربه

 و روزت و شب یشد مسئله نیا ریدرگ و یکرد یخودخور انقدر که

 هم یلیخ و ادینم بدم ازاده از من! ختهیر بهم خوراکت و خورد

 .پسرامم دلنگرون اون از شتریب اما دلتنگشم،

 

 . شدم وضع نیا ناومد وجود به باعث که شرمندم من-

 

 لیَ -. دیآ یم حرف به بار شماتت یلحن با و گونه اخطار شاهدخت

 ... ُکردم
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 خودم دیبذار هم بعدش. دیباش حق طرف زتونیعز جون رو تو مامان-

 فکر ییهوی چرا دونم ینم. بزارم سرجاشون و ختمیر بهم که ییزایچ

 نیا با لیَ  هم و پدرم هم ن،امایافتاد من یبرا یزندگ لیتشک و ازدواج

 به هم لکاکی تیوضع. هستم خودم مواظب من. شنیم ناراحت کار

 . شهیم درست گهید وقت چند تا حق یاری

 

-. ردشیگ یم آغوش در و کرده حلقه مادرش شانه دور را دستش کی

 . نهیبب صدمه یکس ذارم ینم بشم هات ینگران قربون

 

-. برد یم درشما گرفته نییپا صورت یجلو را سرش و خندد یم بعد

 شه؟یم درست زیچ همه کنم ازدواج من حاال

 

 انیم. گرفت باال سر و خورد تکان خنده شدت از شاهدخت یها شانه

 سن وجود با زن نیا. بود کرده نشیریش یادیز خنده آن شیاشکها

 . داشت یپرناز و دلبر صورت هنوز شیباال

 

 .یگرفت یم فاصله کار از کمی فقط! رمینخ-. داد را لیَ  جواب تخص

 

 نباش نگران تو-. بوسد یم قیعم را مادرش سر و دیکش یآه لیَ 

 یزندگ بابت از المیخ منم. شهیم درست زیچ همه... بگردم دورت

 .کنم یم ازدواجم چشم شه، راحت که لکاکی

 

-. کند یم سوال و کرد حلقه پسرش کمر دور را دستش هم شاهدخت

 هست؟ یکس یپ دلت خودت پسرم



 

 pg. 218 

21
8 

 

 ضربان و رندیگ یم شکل ُکرد لیَ  چشمان جلو ترنج چهره ناخداگاه

 یکس مادرم نه-. شود یم ساطع عقلش از جوابش اما. گرفت اوج قلبش

 .ستین

 

*** 

 

 زیم یرو محکم را دارد دست به که یمدارک و خندد یم باصدا ساالر

 هیاس باشه عقل قبول مورد که نیبگ یزیچ هی-. دیکوب مقابلشان لیطو

 !خانم

 

 چشمان ساالر. دهد ینم جواب یزیچ و کرد نگاهش اخم با ترنج

 یم تکان هوا در را دستانش و کرد درشت را خشمش از گشتهسرخ

 و رانیا یخالفا نصف زده... درخشانه انقدر اش کارنامه طرف-. دهد

 اون گرفته، المصب نیا و یزندان یایقاچاقچ نصف... کرده مال بر

 یلیخ و یالک پرونده هی ؟یچ سر ونما! شده؟ اخراج کنم باور من وقت

 .یا شهیکل

 

 بل خفه صورتش یسانت کی در و ترنج سمت کشاند را تنش زیم یرو

 !اد؟یم چشمت به دراز گوشام-. زد

 

 !بسه ساالر-. دهد یم اخطار خان احمد
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 فرض زیچ مارو انگار هیسا. گفتم کم اتفاقا نه-. ستدیا یم صاف دوباره

 .کرده

 

 ...ساالر یطرف من با ینکن بستش-. خاستبر شیجا از ترنج

 

 سکیر انقدر یک تو ادیم جوش به خونم اخه-. زد لب تر ارام ساالر

 ...حماقته ست؛ین سکیر نیا اصال ؟!یشد ریپذ

 

 هیچ قایدق-. دیگو یم یجد ساالر روبه و شد بلند شیجا از هم ُکرد لیَ 

 کارم از و کردم اشتباه من ست؟ین درک قابل براتون من شدن اخراج

 نمیهم یبرا پس شدم؛ اخراج ناحق به یلیخ دونمیم خودمم. شدم اخراج

 .اومدم خالف طرف

 

 ؟یشد اخراج تو-. کرد تنگ چشم ساالر

 

 به؟یعج-

 

 

 ...یلیخ-. دیکش اش ینییپا لب بر یزبان ساالر

 

 انقدر من شده باعث نفر هی دیشا-. نشاند لب بر یدار معنا لبخند ُکرد لیَ 

 .بکشم کنار مکار از زود

 



 

 pg. 221 

22
1 

 !منظور؟-. رفت درهم ساالر یاخمها

 

 اشج نجایا اما بندازم؛ چیپ و پس و حرفم که ستمین یآدم... منظور یب-

 .ستین

 

 ساالر-. دهد یم اخطار احمد که بزند یگرید حرف خواست ساالر

 .تمومه بحث

 

 !هستم شمام با-. برگرداند لیَ  سمت را سرش

 

 یخان احمد از دیبا که دهیرس جا به. دیآ یم جوش به ُکرد لیَ  خون

 یم نگاه زود و فشرد هم یرو دندان ؟!شود دستش ریز و کند اطاعت

 اخد دیام به. کرد یم تحمل را وضع نیا دیبا فعال. بود مجبور. ردیگ

 .ستین دور ادیز نندیبب زندان لهیم پشت را احمد که یروز

 

 هم ترنج. وزدد یم چشم احمد به کرده اخم و نشست اش یقبل یجا سر

 !نبود جالب اصال آمده شیپ بحث نیا. برگشت شیجا سر یآرام به

  

 همان درقالب و رفته باال یابرو یتا کی با و کرد صاف صدا ترنج

 درمورد دونم ینم-. زدن حرف به کند یم شروع مغرور و محکم هیسا

 یعنی. دیدار ممیتصم نیا از یبرداشت چطور و دیکن یم فکر یچ من

 د،یمخالف که هم اگر شم، یم خوشحال د،یکن قبول اگه! برام ستین مهمم

 ...جمعتون از رمیم راحت یلیخ
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 یجد که یترنج به متعجب و مانند یم مات ُکرد لیَ  بجز حضار تمام

 تو-. دوخت نگاه ساالر به اما خودش. دوزند یم چشم زده را شیحرفها

 !گهید ینباش یتون یم ل،یَ  وجود با یدار مشکل اگه ام

 

 یمیتصم هر من صورت هر در-. گذارد یم زیم یرو را دستش کی

 .زنهینم کارم به یا لطمه و نداره فرق برام دیریبگ

 

 یم نگاه احمد به چشم گوشه از و گرفت بر در را لبانش یخاص لبخند

 هک دیانیدرجر خودتون-. گرفت یم نشانه را ضعفش نقطه دیبا. کند

 کنه یم استقبال هم یلیخ و ردمیپذ یم جون و دل با آلفا هم حاال نیهم

 .بهشون وستنمیپ از

 

 اسم اتاق نیا تو هیسا-. شد درهم اخم شدت از احمد صورت بالفاصله

 !حرومه هم نایا از بردن

 

 نفعمه به و کنن یم شرفتیپ ینجوم کارشون تو دارن که نهیا مهم-

 ..باهاشون یهمکار

 

 .میکن ومتم بهتره و بحث نیا-. شد دیتشد احمد اخم

 

 ف؟یتکل-. داد تکان دییتا سر ترنج
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. چرخاند زیم دور یاعضا صورت یرو را نگاهش مستاصل احمد

 بد ربدت و بد نیب دیبا یول.  بود پرخطر و ریپذ سکیر کرد یم هرکار

 یمتیق هر به حاال دهد؛ دست از را ترنج که شد ینم. دیگز یم بر را

 نیهمچ اگر عمرا وندد؛یبپ آلفا اندب به ترنج باشد قرار اگر تازه. شده که

 .رفتیپذ یم را یزیچ

 

 چیه گروهمون به ُکرد لیَ  شدن اضافه با من-. داد قورت دهان آب

 .ندارم یمشکل

 

 یرییتغ انکه بدون ترنج. زند یم ترنج رهیخ و یجد نگاه به یلبخند و

 در که لیجم به را نگاهش و داد تکان یسر کند جادیا صورتش در

 خود متوجه را نگاهش تا هم لیجم. داد قرض بود گر نظاره سکوت

 پر دم اهل ادیز که من-. زد لب الیخیب و انداخت باال یا شانه د،ید

 به اومد خوش دارم، باور ماتتیتصم به و ستمین یعال جناب با شدن

 .جمعمون

 

 یم نیمذ را ُکرد لیَ  و ترنج یها لب زمان هم رنگ کم یلبخند نباریا

 .دیچرخ یبعد عضو یرو ترنج نگاه. کند

 

 

 شینفسها و آمد جوش به خونش اعضا تمام تیرضا دنیشن با ساالر

 شکف به یگیر کی ُکرد لیَ  بود مطمئن او. شوند یم یعصب و کشدار

 !نشده اضافه انها به لیدل یب و دارد

 . کند چشیپ سوال یکم و آورد یم ریگ تنها را او ییکجای دیبا
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 ُکرد لیَ  درمورد دیبا فعال. کرد ترک را سهجل و گرفته اجازه احمد از

 رونیب بشیج از را همراهش تلفن. کرد یم یآور جمع اطالعات یکم

 .ردیگ یم را اعتماد قابل و بلد کار ادم کی شماره و دهیکش

 

 بله؟-. دیچیپ شیگوشها در بوق چند از پس پسرک یصدا

 

 .یمیقد دوست سالم-. برداشت قدم اتاقش سمت

 

 یاقا به به-. شد خارج یسرد حالت از خط پشت فرد یاصد بالفاصله

 جناب؟ یکرد گم راه! یخان

 

 در .گذاشت خوابش اتاق در پا یآرام به و دیکش نییپا را در رهیدستگ

 اش نقشه از یکس و نرود رونیب شیصدا تا کند یم قغل سرش پشت را

 .نشود مطلع

 . اومده شیپ برام کار فقط نکردم، گم راه-. داد جواب

 

 اغسر یکس نباشه ریگ کارا تا دونم یم که من خب-. صدا پر خندد، یم

 هست؟ یچ کارت حاال! رهینم دارا

 

 .یاریب در برام ویکی آمار خوام یم. یسر تاج شما-

 

 !ن؟یهم-
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 کمه؟-. داد سر قهقهه ساالر

 

 !بودم یشتریب جاناتیه دنبال من..باوا اره-

 

 !برات دارم جانمیه پدر؛ یب کرده یغلط چه بشه رو بزار-

 

 ..مارمهیب روح یدوا کشتار و کشت فقط! جون اخ-

 

 ساالر. خندند یم غش غش خودشان ته و سر یب یحرفها به هردو و

 .شود یم ُکرد لیَ  فاتحه خواندن مشغول دل در هم

 

*** 

 

 غولمش و کند یم پرت مقابلش نفره رو مبل یرو را دشیکل دسته ترنج

-. داد قرار مخاطب را لیَ  حال همان در ؛شد تنش از پالتو کردن خارج

 !ب ت کرده لهیپ ناجور ساالر

 

 !ارو؟ی نشه ساز مشکل-. کند یم نییپا و باال دییتا سر ُکرد لیَ 

 

 و بزنم دارا به زنگ هی دیبا-. کرد رها را اش خسته تن مبل یرو ترنج

 .بکنه کمک ساالر به نذارم
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 ه؟یک دارا-. نشست اش یکنار مبل هم لیَ 

 

 .من یمیقد نوچه-. کشد یم ازهیخم رنجت

 

 کنه؟ یم کار ساالر یبرا حاال-

 

 .نه-

 

 

 ؟یزن یم زنگ بهش چرا پس-

 

 . خواسته کمک ازش و رفته سراغش االن تا ساالر مطمئنا چون-

 

 شا خسته چشمان و داده هیتک مبل یپشت به را سرش حرفش دنبال به

 مشغول اش خسته هرهچ یتماشا به قیعم ُکرد لیَ . گذاشت هم یرو را

 چه-. ردیگ یم سر از را بحث ادامه و آمد حرف به یآرام به و شد

 ؟یکمک

 

 ....تووه مورد در باشه یهرچ مسلما خواد، یم یچ قایدق دونم ینم-
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 ساالر خوب چقدرم-. زد لب حرص پر و کرد نییپا و باال را سرش لیَ 

 !یشناسیم و

 

 بود دار بو کمی حرفت-. کند یم صاف گردن و شد باز ترنج چشمان

 ...یانگار

 

 ...نه-. شد بلند جا از و نشاند لبانش بر یآلود طعنه پوزخند لیَ 

 

 ار دستش مچ یتند به ترنج دستان که شود رد ترنج کنار از خواست

. دوخت ترنج یجد نگاه به را نگاهش و کرد توقف لیَ . کردند شکار

 !چته؟-. کند یم سوال ترنج

 

 ادد قورت دهان اب ُکرد لی. شد بلند جا از ترنج که دانداز یم باال شانه

 و برده باال را آزادش دست ترنج. برگرداند یگرید سمت را سرش و

 به یفشار. چرخاند خودش سمت ضرب با را سرش. گرفت را لی چانه

 !ُکرد لیَ  کن صحبت آدم مثل من با-. داد اش چانه

 

 ،مقابلت یوقت ارت،کن یوقت-. داد ادامه گرفته خش و برد جلو صورت

 . یکن رفتار باهام درست دیبا د،یبا یعنی ست،ین هیسا از یخبر و ترنجم

 

 دور را دستانش. برگشت شیسو کامل یا کدفعهی حرکت کی در لی

 مثال االن-. برد کینزد را صورتش متقابال و کرد حلقه ترنج کمر

 !؟یترنج
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 ست؟ین معلوم-. شد کج چپش شانه یرو ترنج سر

 

. ردیگ یم اوج ضربانش و برداشت یناسازگار سر باز لی قلب

 شلبان بر یزبان. آورد یم کم تنفس یبرا هوا و شده کشدار شینفسها

 ...ترنج ریبگ فاصله ساالر از-. دیکش

 

 رد. نهاد بود کمرش به که کرد لی دستان یرو دست و دیخند آرام ترنج

 ونا شیپ یول-. داد جواب کند دورش خود از تا کند یم تالش که یحال

 .ام هیسا من

 

 حرص پر و چسپاند خود به کامل را ترنج تن یعصب و ضرب با لی

 مغرور، و محکم هیسا چه! یبر یم دل یباش جور هر-. کند یم یهج

 ...تق سر و لجباز ترنج چه

 

-. شد قفل کرد لی سرخ چشمان در و شد گرد متعجب ترنج چشمان

 !جانم؟

 

 ساالر اب کمتر-. کرد ترنج به را پشتش .گرفت فاصله و بسته چشم لی

 . بزن حرف

 

 دخالت کارام تو ندادم اجازه بهت-. نشست اش یقبل یجا سر ترنج

 .یکن
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 ! کنم یم دخالت دارم من یول-. دیخند یعصب و کیستریه لی

 

 شماره و برداشت اش یمشک یدست فیک از را همراهش تلفن ترنج

 . گرفت را دارا

 

 دارا به و ردیگ یم کرد لی کار طلب صورت از را نگاهش اخم با

 ...دور یاشنا امسال سیرئ پارسال! خانم هیسا به به-. داد گوش

 

 د؟یهست خوب-. داد سر یکوتاه قهقه

 

 .دارم کارت... نه-

 

 نیا و ینبود خوب ها ینییپا ما با وقت چیه که شما-. دیکش پوف دارا

 خدمتم؟ در جانم! هیعاد

 

 !اومده؟ سراغت ساالر-

 

 . خانم کرده یدگیرس یمیج تو از قبل یول... بله-

 

 تانسب ییصدا با و برخاست شیجا از ضرب کی تعجب شدت از ترنج

 ؟!لیجم-. گفت بلند
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 بونمز نوک شیلیفام اه! ؟یچ یچ ..کار کرد لی پسره نیا که گفت. اره-

 .بود

 

 تو؟ به گفت یچ لیجم دارا، الیخ یب نارویا-

 

 دمب ساالر به یجور و پسر نیا آمار گفت قطف نگفت یخاص زیچ چیه-

 !کنه لهیپ یزیچ به نتونه ساالر و باند تو آوردش بشه که

 

 و تیجد با هم کرد لی که بود کرده یکار ترنج مشوش و یجد چهره

 برخ بهت تا نگو ساالر به یزیچ فعال دارا باشه-. کند نگاهش منتظر

 .بدم

 

 . خدمتم در من-

 

 اب را ییرایپذ عرض کرد شروع طاقت یب و کرد قطع را تماس ترنج

 شده؟ یچ-. کرد سوال لی. مودنیپ شیها قدم

 

 افتاده وسط نیا ییاتفاقا هی! کنه یم جمیگ داره لیجم-. دیکش پوف ترنج

 . میخبر یب ما و

 

 چیه مطمئنم و-. داد ادامه و دیکش کنار شیموها یرو از را شالش

 . ستنین آزاده به ربط یب کدوم
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 بشم؟ متوجه منم که یکن صحبت یجور هی شهیم-

 

 ادار به و سفارشت من از قبل لیجم-. دیکش دست صورتش به ترنج

 .بود کرده

 

 لیتبد نیقی به کم کم داره حدسمون-. رفت درهم بالفاصله لی یها اخم

 .شهیم

 

 هی داره ای لیجم-. داد تکان هوا در حیتوض منظور به را دستش ترنج

 یبزرگ گند هی ای دتش،یکش راست راه به ازاده و ده یم انجام خوب کار

 و دلم ینحو به ای کنه منحرف ازش و من ذهن خواد یم و آورده باال

 !ارهیب دست به

 

 وقت؟ اون شترهیب کدوم احتمال-

 

 ؟یدار ینظر چه تو-

 

 و میباش کاراش دنبال کمی اول بهتره. بزنم حرف خوام ینم یالک-

 .میکن بحث موردش در بعد ،باشه امدهاش و رفت به حواسمون
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 .رفت یخروج سمت عیسر ییها قدم با و زده چنگ را شیپالتو ترنج

 تادسیا کنارش ُکرد لیَ  که شد دنشیپوش مشغول راهرو داخل نهییآ یجلو

 ؟یریم کجا-. کند یم سوال و

 

 .نمیبب و لیجم دیبا-. کرد مرتب را شالش

 

 ...اخه-

 

 به و یکار جیه وقت چیه من چون زهیانگ بر شک کنم سکوت اگه-

 نمیبش الیخیب االن اگه آوردم؛ در توشو و ته و نکردم ول یکس امان

 . کنه یم شبه و شک دچار و لیجم مسلما

 

 .امیم منم-. دهد یم تکان سر لی

 

* 

 

 کنار بار کی قهیدق چند هر و زد یم قدم اتاق در استرس پر آزاده

 . دوخت یم چشم رونیب به و کرد یم توقف یاندک پنجره

 

 و گرفته یلحن با و کند یم خاموش یگاریس جا در را گارشیس لیجم

 نیا به مسئله نداره ازین یقرار یب نهمهیا-. داد قرارش مخاطب حال یب

 ..یکیکوچ
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 داد هیتک پنجره به را پشتش نباریا نهیس به دست و کشد یم پوف آزاده

 پر. دوزد یم چشم داده لم اش یصندل یرو الیخیب که لیجم به و

 !؟یستین نگران واقعا-. آمد حرف به حرص

 

 مثال؟ یچ نگران-

 

 .بفهمن و زیچ همه و بشه فاش نقشمون نکهیا-

 

 ...نه-

 

 لو اگه! که واقعا-. دیآ یم جوش و افتاد انیتغ به آزاده یرگها در خون

 ؟یبکن یخوا یم چکار میبر

 

 !اونوقت؟ میبر لو دیبا چرا-

 

 .نیآورد بار به گند امروز یجنابعال چون-

 

 . بدم نجات و کرد لی یخواست تو-

 

 !؟ینطوریا گفتم من-

 

 .باشه باس نه ام ینطوریا ینگفت یول ،ینطوریا ینگفت-
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 نیا یدونست ینم! ؟ینداشت عقل خودت-. شوند یم مشت دخترک دستان

 اندازه؟ یم شک به و ترنج کارت

 

 ...فتهیب خب-

 

 یالک سکیر چرا هستن، یرکیز و زیت یادما کرد لی هم و ترنج هم-

 ...ما میبکن

 

 کار نیا اگه. بود نیهم لی نجات راه تنها گمیم ؟یهست یک گهید تو بابا-

 سر اندازه به یحت و پاکه پاکه سابفش دیفهم یم ساالر کردم ینم و

 .نداشته اشتباه کارش تو یسوزن

 

 در یصدا. فشرد هم یرو پلک و بست را اش خسته چشمان آزاده

 نگاه رونیب به و دهیچرخ اخم با آزاده که شد باعث خانه اطیح زرگب

 .دیپرس لیجم از متعجب است، در به نگاهش که حال همان در. ندازدیب

 !؟یبود یکس منتظر-

 

 !دنش فرما فیتشر خانم هیسا-. ستادیا کنارش دار معنا یلبخند با لیجم

 

 ودب مطمئن که هک ییجا و گرفت فاصله پنجره کنار از ضرب با آزاده

 .برنب یپ نجایا من وجود از دینبا-. ستادیا ستین یدید آن به رونیب از
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 ...مثال ینامزدم-. زد لبخند لیجم

 

 لکاکی یبرا خدا رو تو نه-. کند یم النه ازاده چشمان در اشک

 .خوره یم غصه یکل اونم کنه یم فیتعر

 

 سوسول بچه نیا با رو ما یکشت که توهم-. دیچیپ اتاق در لیجم قهقه

 !نامزدت

 

 دکن باز لب خواست. هستند یزمان هر از تر عیوس نباریا آزاده یها اخم

 وارد در به که تقه چند یصدا اما دهد لیجم به یشکن دندان جواب و

 یم اعالم خدمتکارش و دهد یم ورود اجازه لیجم. شد مانع شود یم

 . آمده دنشید به خانم هیسا کند

 

 رد و رفت رونیب اتاق از باشد داشته یتوجه آزاده به انکه بدون لیجم

 .کرد اشغال را لیجم یقبل یجا کنان ُغرُغر آزاده. بست را

 

* 

 

 یم انجا از پا یصدا که ییها پله یسو زمان هم کرد لی و ترنج نگاه

 .آمد حرف به جا همان از و کرد نگاهشان لبخند با لیجم. برگشتند امد

 ! یسعادت چه-
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 هب نشسته همانگونه اخم با اما کرد لی. شود یم بلند جا از یجد ترنج

 یاومد خوش-. دهند یم دست باهم ترنج و لیجم. دوخته چشم لیجم

 ...جان هیسا

 

 .ممنون-. فشرد را دستش ترنج

 

-. داد قرارش مخاطب ندینش یم لی مقابل مبل یرو که یدرحال لیجم

 .یاومد خوش

 

 .تشکر-. کرد نییپا و باال سر کرد لی

 

 به تیجد با و بود نشسته شیجا سر باز که یترنج به را نگاهش لیجم

 .دم یم حیتوض خودم-. دوخت ستینگر یم لیجم

 

 چرا؟ واقعا-. کرد تر لب ترنج

 

 !نامرد داشتم و هوات شهیهم من-. اندازد یم باال شانه و خندد یم

 

 ارنبیا که نجاستیا شیجالب-. پرند یم باال ترنج فرم خوش یابروها

 !ینداشت و من یهوا

 

 به خواستم ینم-. انداخت نییپا سر و رانده لب از را اش خنده لیجم

 ...آلفا شیپ یبر وجه چیه
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 !دوم خان احمد یشد-

 

 دست از و یدوست و همکار نیهمچ خواد ینم دلم فقط... جون از دور-

 . بدم

 

 ن؟یهم فقط-. است شک از پر ترنج نگاه

 

 ...دیشا-

 

 .ام تکارا ریگیپ لیجم-

 

 و کن ستیر و راست هارو معامله جام ستمین یگاه! داره ثوابم وهللا-

 . کن گور و گم مدرک دوتا

 

 . ام یجد-. کرد اخم

 

 که یکار واسه و یاومد و راه نهمهیا نکهیا لیدل واقعا یول... دونم یم-

 .هضمه رقابلیغ برام کمی ،یکن یم میج و نیس بوده نفعت به

 

 ...یگ یم دروغ بشم مطمئن داشتم دوست-. دیکش پوف کالفه ترنج
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 . نکنه درد دستت-. زد قهقه الیخیب و غش  و غل یب

 

 نکرد؟ شک ساالر-

 

 و شود یم او جمع هردو حواس کرد لی یا دفعه کی آمدن حرف به با

 دونم یم یول. نکنم فکر-. دهد یم مکث یاندک از پس را جوابش لیجم

 یرو تشیحساس بخاطر و شهینم ربردا دست دارا اطالعت نیا با فقط

 .کشه یم تیزندگ تو یسرک هی خودش باشه بوده هم هیسا

 

 و سر فرداش بکشه سرک من یزندگ تو هرکس اخه-. زد پوزخند لی

 !عبرت درس واسه دمیبر و گردنش

 

 ....کرد شروع و انداخت باال متعجب و متاثر را شیابروها لیجم

 

  

 

 !داره یا هیسا رگ هی نمیا انگار بابا نه-. زدن کف به

 

 ادیم خوشم-. داد قرار مخاطب را ترنج و داد سر قهقه دنبالش به و

 پر و خاص خودت مثل یکن یم انتخاب یهمکار یبرا که یافراد

 ...ادعان

 

 .قتهیحق ل،یجم ستین ادعا نایا-. زد پوزخند ترنج
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 هازاج باشه شده آلفاهم لج از احمد-. کرد نییپا و باال دییتا سر لیجم

 نمک یم هیتوص یول بشه، باند به کرد لی وستنیپ مانع ساالر ده ینم

 . دیکن اطیاحت

 

 و مونم یم باند اون تو بخوام هروقت تا من-. اندازد یم پا یرو پا

 .ام یخان احمد راست دست همون

 

 !لعنت منکرش بر-. زد لبخند لیجم

 

 قطع به مجبور و خورد یم زنگ ترنج همراه تلفن لحظه همان در

. دیکش رونیب اش یدست فشیک از را یگوش اخم با. شوند یم بحث

 .زادست حالل نمیا انگار-. کرد زمزمه لب ریز و انداخت باال ییابرو

 

 هب اگه-. گفت ترنج گوش کنار یآرام به کرد لی و داد سر قهقه لیجم

 ...کریاسپ رو بزار یدار اعتماد لیجم

 

 !ندارم باور رو توله نیا- .دوخت لیجم به را خندانش نگاه ترنج

 

 خم جلو به یکم احترام یمعن به و گذاشته اش نهیس یرو دست لیجم

 .دیدار لطف-. شد
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 و تو با اما ام، ینامرد و یعوض آدم درسته-. زد لب و شد یجد بعد

 ...نه تو درحق

 

. ادد پاسخ را شد یم گرفته دوم بار یبرا که یتماس و زد پوزخند ترنج

 .گذاشتش کریاسپ یرو و داد قورت دهان اب

 کرد لی یابرو یتا کی و بست نقش لیجم لبان بر یلبخند کار نیا با

 . دیجه باال

 

 بله؟-

 

 ؟یخوب سالم-. رسد یم گوش به گرفته خش ساالر یصدا

 

 .خوبم-. دیکش لبش بر یزبان ترنج

 

 .داشتم سوال هی. خداروشکر-

 

 .دم یم گوش-

 

 مه ترنج و بودند سپرده گوش کالمهم به تیجد و کامل تمرکز با هردو

 .بدهد جواب شهیهم مثل و یعاد داشت یسع
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 خبر آلفا از تو...تو-. دیآ یم حرف به مردد یدرنگ از پس ساالر

 ؟یدار

 

 .دارم خبر-. برگشت هم یسو همزمان اخم با لیجم و ترنج نگاه

 

 ؟یارتباط در باهاش-

 

 . دستمه کاراشون روند یول نه-

 

 !ترسوند رو مهه امروزت حرف-

 

 !حرف؟ کدوم-

 

 .ششونیپ یبر یخوا یم نکهیا-

 

 ...اهان-. زد لبخند

 

 ...یخوا ینم واقعا که تو-

 

 !بسه-
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 ...لیخ دلم ترنج. چشم-

 

 سمت. شد بلند جا از و برداشت کریاسپ یرو از را تماس زود ترنج

 ...ساالر برم دیبا فعال-. رود یم رونیب

 

 شه؟ب تموم حرفم یمونینم منتظر-

 

 .نه-

 

 ...ترن برو-. دیکش آه

 

 .هیسا-. دیدو کالمش انیم باز

 

 .خوش شبت-

 

 ستادیا یها پله یرو. کرد باز را یخروج در و دیبخش انیپا را مکالمه

 ار شبانگاه و خنک یهوا چندبار قیعم. گرفت نرده به را درستانش و

 دور به شیآسا و آرامش از یادیز روزها نیا بست؛ چشم. دیکش نفس

 .خورد یم چشم به همه از شتریب مورد دو نیا شدن گم اصال. بود

 . دیگشا یم چشم شد، بلند کنارش از که کرد، لی یصدا با

 

 گفت؟ یچ-
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 ...که یدیشن-. گذراند نظر از را لی آلود اخم رخ مین و برگشت

 

 !همشو نه-

 

 نهیس هب دست و داد هیتک ها نرده به را پشتش نباریا و دیکش پوف ترنج

 .کرد ینم نگاهش اما لی. بود کرد لی به هنوز نگاهش اما. ستادیا

 

 .نگفت یمهم زیچ-

 

 ستین مهم برات-. شد قفل ترنج الیخیب نگاه در و شده تنگ لی چشمان

 داره؟ بهت یحس چه

 

 اونم که نه؛یب یم بیآس خودش فقط نه-. اندازد یم باال شانه دیق یب

 !اقتشهیل

 

 که مهمه! مهمه من یبرا اما-. زد پچ یآرام به و رفت جلو لی صورت

 یم صحبت احساساتش از راحت انقدر و کنه یم صدا ترنج تورو

 حد نیا به تا ید یم جرئت و یبانفوذ و جذبه پر هیسا تو کنه؛که

 !یکن خون پر و دهنش یزن ینم که مهمه! مقابلت باشه گستاخ

 

 ...من-. گشود لب مبهوت ترنج
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 تن انیم را تنش و نشست ها نرده یرو رنجت تن طرف دو لی دستان

 ؟یچ تو-. کرد ییخودنما شتریب اخمش. انداخت ریگ ها نرده و خودش

 

 ریز را هیسا اخالق و رفتار نیا از شتریب لی چشمان تا بست چشم

 یب وضوح به شیصدا. شود رو اش یواقع خود کمتر و نبرده سوال

 فکر حسهاش یرو و هنبود مهم برام انقدر بحال تا-. بود شده رمق

 . باشم ازش یریجلوگ یپ که نکردم

 

 . یباش دیبا یول-

 

 اصال؟ توچه به-. کند یم باز چشم و کرد اخم

 

 ور انقدر چرا-. گرفت ضربان گردنش رگ و شد منقبض کرد لی فک

 !؟یر یم راه من مخ

 

 چون-. داد هول عقب به را تنش و گذاشت اش نهیس یرو دست ترنج

 .دارم دوست

 

 نگاهش که یدرحال و دیکش قیعم یاه کرد لی. شد خانه وارد زود و

 !دارم دوست رو تو منم-. کرد نجوا خود با است ترنج یخال یجا مات
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 انقدر خلوت در عشق نیا! ینیسهمگ اعتراف چه. زود بندد یم چشم

 دیوبگ است ؟بهتر!چه شود خبردار دلش جز یکس اگر بود، کننده رانیو

 . نکند بینص را روز آن خدا

 

*** 

 له؟ب-. اندازد یم نیتن کرد لی یگوشها در اش گرفته و خسته شیصدا

 

 د؟یخوب سالم-

 

 ؟یخوب تو ممنون. جان کرد لی سالم-

 

 .بپرسم سوال هی شدم مزاحم دیببخش. خوبم ممنون یلیخ-

 

 بفرما-. کرد صاف ییگلو

 

 البتص از انقدر همه چرا نیبد حیتوض شهیم ه؟یک... آلفا-. گرفت ینفس

 و ناستیا از حرف مدام روزه چند یعنی گن،یم باند نیا یبزرگ و

 !ترسونهیم ازشون و یگرید ینحو به یهرکس

 

 !سپ شد دایپ گرگم دسته و دار کله و سر-. داد سر قهقه خط پشت فرد

 

 ؟یچ یعنی-. شد درهم ندانستن اثر بر کرد لی یها اخم
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 . بگم رو در رو یایب دیبا. بدم حیتوض تونمینم ینجوریا-

 

 چون امیب تونم ینم اصال کاره؛یب ترنج امروز-. داد جواب طاقت یب

 متوجه مکی و دیبگ ییجا هی تا دیتون ینم حاال. بشه قبل دفعه مثل ممکنه

 .دیکن ام

 

 نفوذ زا مرگ سرحد تا یخان احمد که هیکس آلفا بگم تونمیم پسر، نیبب-

 !دهاحم ترس تنها بگم دیشا ترسه؛ یم شیبزرگ و

 

 چکارست؟ ه؟یک! اخه؟یچطور-

 

 تو که یکی احمد؛ از تر اشغال و تر پست آدم هی-. زند یم پوزخند

 قاچاق بزرگ گروه هی شه؛یخوش و شیع مشغول هاش خالف منجالب

 ...موادمخدر و اسلحه

 

 دسته و دار نیا از یاسم بحال تا چرا. پرند یم باال لی یابروها

  !بودند نبرده یپ وجودشان به خودش نه و آزاده نه شده چطور ؟!دهینشن

 

 ...حتما شتونیپ امیم فرصت هی سر فردا-. دیکش لبش بر یزبان

 

 .داد حیتوض شهینم ینطوریا اره-
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 . اجازتون با-

 

 خدانگهدار-

 

 دیبکو اش چانه به چندبار متفکر را یگوش. بخشد یم انیپا را تماس و

 و ترنج دیبا! دارم اآلف نیا به یبد حس هی-. کرد زمزمه لب ریز و

 رد کنارشون از ینجوریهم تونمینم... اونا به نفوذ یبرا کنم یراض

 ...از برم اول دیبا البته. بشم

 

 ؟یگفت یزیچ-. گردد یبرم سمتش و دیگز لب زود ترنج یصدا با

 

 .باش آماده فردا یبرا گفتم-. انداخت باال سر ترنج

 

 افتاده؟ یاتفاق-

 

 .ارنیم جنس رداف! تو یخبر یب ایدن از-

 

 . یگیم راست اوه-. دیکش پوف بلند خودش یحواس یب از کرد لی

 

 .امینم فردا من-. زد لب یآرام به یمکث از بعد

 

 چرا؟-. ندینش یم یا نفره تک مبل یرو الیخیب ترنج
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 . دارم کار-. انداخت باال شانه

 

 ؟یکار چه-

 

 .سربزنم یکی به برم دیبا-

 

 جنس دوباره یک ستین معلوم.نفعمونه به یایب یول یدان خود... اهان-

 .میاریب

 

 .رید به رید نهیا منظورم د؟یکن یم کار ینطوریا شهیهم-

 

 ندچ نبود؛ نامش به رانیا نصف یخان االن که بود ینطوریا اگه بابا نه-

 .میدار بر قدم اطیاحت با دیبا دنیچیپ پامون و پر به ینفر

 

 ا؟یک-

 

 ..برات گمیم-. داد جواب حوصله یب ترنج

 

 رسالا لکاکی به یامیپ یتند به. رفت اتاقش سمت و داد تکان یسر لی

 ..(ناهار خونه ایب نمت،یبب دیبا داداش. )کرد
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 .کند دایپ سرهنگ شیپ را سوال یسر کی جواب دیبا

 

*** 

 

 ستن؟ین خانم هیسا-

 

 .رفتن یتند داشتن کارشون زدن زنگ ساالر اقا نه-

 

 ؟یک-. شود یم منقبض کرد لی فک

 

 .شهیم یساعت هی-

 

 ل؟یگال رفتن کجا یدار خبر-

 

 .خبرم یب من اقا بخدا نه-

 

 ییها قدم با و فرستاده رونیب هیر از ضرب کی و یعصب را نفسش

 جواب. گرفت را ترنج شماره حال همان در. شد خارج خانه از عیسر

 .اوردیم خوش به را لی خون نیهم و دهد ینم
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 تپس مدام. اندازد یم راه به یاف تک با را نیاشم و نشست فرمان پشت

 کوتاهش یموها به یرانندگ نیح و گرفت یم را ترنج شماره هم سر

 .کرد ینم درک را خود شیتشو و یتاب یب هم خودش. دیکش یم دست

 

 گوش پشت را حس نیا دیشا! زد یم ینفهم به را خود هم دیشا چرا

 . کند دایپ را ترنج دیبا فعال اما. باشد ها یلیخ نفع به ندازدیب

 

 لهب-. شد پخش نیماش در ترنج یعصب یصدا که است افکار نیهم در

 !ل؟ی

 

 .فشرد هم یرو لب

 . دارم کارت ییکجا-

 

 . شودیم گو جواب کالفه و کرده فوت را نفسش یعصب ترنج

 

 ...بگو و کارت-

 

 .زند یم نعره و آورد ینم طاقت گرید لی

 

 ؟ییکجا گمتیم یلعنت د  - 

 

 . نشدم اور ادی تا بدون و حدودت و حد! کرد لی نزن داد من سر-
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 گران داشت ترنج یحرفها. فشارد یم هم یرو دندان و کرد اخم لی

 هتوج یب که شده نیخشمگ یادیز انگار ترنج اما. شیبرا شد یم تمام

 . داد ادامه حالش شدن منقبض و لی سکوت به

 

 ،ینک یزندگ خونم تو گذاشتم و یبفهم زارویچ یلیخ دادم اجازه درسته-

 یب که ییکارا تو و یاریب در یباز قلدر برام بهت دم ینم حق یول

 جواب و سوال حق یندار باهام یکار یوقت! یکن دخالت بهته رابطه

 ام تو به دیبت مشغله و کار عالمه هی وسط ؛یندار هم و من از کردن

 . خوش روز! کنم یم چکار و کجام بدم پس جواب

 

 متوقف ابانیخ گوشه را نیماش و دیبخش انیپا را تماس حرف یب لی

 را سرش ؟!ختیر بهم چنان ترنج که بود گفته چه مگر. کند یم

 لی کجاست ؟!خودش با بود کرده چکار. گذارد یم فرمان یرو درمانده

 و شهیهم که! کند رشیتحق داد ینم اجازه هم کس چیه به که یکرد

 یم نگهش دندان و چنگ با و کرد یم حفظ را تشیشخص هرجا

 داشت؟

 

 و کشد یم صورتش به یدست. کند یم بلند سر و داد قورت دهان آب

 کرف ساالر و ترنج به که بود نیا شیسع تمام.  اندازد یم راه را نیماش

 . نباشد مهم چیه شیبرا و نکند

 

* 
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 لب مردد یحد تا و نیشرمگ یصدا با و زده در به یا تقه یآرام به

 .زند یم

 

 ؟یهست-

 

 بود مطمئن چون. شد وارد اجازه بدون کند، ینم افتیدر جواب یوقت

 ..است اتاقش در

 

 اش یگوش مشغول اخم با و بود نشسته تختش یرو که کرد لی دنید با

 ار ترنج جواب و باشد داریب کرد ینم فکر. دیپر باال شیابروها است

 ؟!شده ناراحت دستش از حد نیا تا یعنی. ندهد

 !لیدل یب انهم بود رفته شیپ تند یادیز داشت هم حق خب

 

 یم شیصدا یآرام به. رفت کینزد نامطمئن ییها قدم با و بست را در

 . زند

 

 کرد؟ لی-

 

 .داد جواب سرد ردیبگ نگاه یگوش صفحه از انکه بدون لی

 

 بله؟-
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 .نشست لی کنار و دیکش اش ینیپا لب بر یزبان ترنج

 

 ...یاراد ریغ یزن زنگ یوقت و بودم یعصب یلیخ واقعا امروز من-

 

 . دود یم کالمش انیم کرد لی

 

 .ستین مهم-

 

 .دیکش پوف ترنج

 

 .مهمه من یبرا-

 

 . دیچرخ شیسو ریتاخ با لی نگاه

 

 مهمه؟ یچ-

 

 ...یدلخور نکهیا-

 

 دست و خودت انقدر! بشم؟ دلخور چرا اصال دلخورم؟ من گفته یک-

 ..خانم  هیسا نینب باال
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 .زد لب خفه و دیآ یم درد به رنجت قلب

 

 .ام ترنج-

 

 یم نشانه را ترنج قلب که ستیگرید نیآگ زهر ریت کرد لی پوزخند

 . ردیگ

 

 ..یستین-

 

 .ام ترنج تو شیپ-

 

 .باش هیسا منم شیپ! نباش بعد نیا از-

 

 در و گذاشت تخت کنار یعسل یرو را اش یگوش حرفش دنبال به

 . دیکش دراز شیجا

 

 . دیگز لب ترنج

 

 چرا؟-

 

 ..ادیم خوابم-
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 ینم طاقت نرفته قدم دو اما رفت، در سمت و شد بلند جا از یآرام به

 تخت تاج به ند؛ینش یم و رفت تخت یرو. گردد یبرم تند به و آورد

 .داد هیتک

 لشایخ یب رخ مین به متعجب و برداشته چشمانش یرو از را دستش لی

 .دوخت چشم

 

 پس؟ ینرفت چرا-

 

 . اندازد یم االب شانه

 

 .ازم یناراحت چون-

 

 .بشم راحت نا تا نداشتم یشتریب انتظار ازت-

 

 .دیکش دراز کنارش ترنج

  

 ...اره-

 

 .ندینش یم تخت یرو و شد بلند شیجا از یعصب کرد لی

 

 !هیسا برو پاشو-
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 الیخ با بزار پس. تووه کنار خودمم که ییجا تنها... یلعنت ام ترنج من-

 . اشمب خودم راحت

 

 .رفت نییپا تخت یرو از و دیکش کالفه پوف لی

 

 .اعصابم به زدهگند یکاف اندازه به امروزت رفتار-

 

 . بودم یعصب یول. دونم یم-

 

 . داد تکان سر

 

 نهیا اگه ،یترنج من شیپ یگیم ؟!یاریب در دلم از ؟یینجایا چرا االن-

! گنده هیاس نیع ام خودت اخالق که نباش خودتم! نباش بودن، خودت

 چشم فقط همه دیبا یبگ یهرچ و یتر سر همه از یکن یم احساس

 عاشق ساالر مثل نه خانم هیسا ستمین اوناش از من یول ؛بدن لتیتحو

 به حلقه غالم و عیمط یا گهید خر هر مثل نه و ام چاکت نهیس

 تموم زودتر هرچه خدا دیام به که باهم میدار یهمکار هی!. گوشت

 . سالمت به رو شما و ریخ هب و من و شهیم

 

 رفح یب و شد بلند شیجا از متشنج یعصاب و درهم یصورت با ترنج

 مرد لی یول کرد، ینم دییتا را خودش امروز رفتار. رود یم رونیب

 . کند صحبت نگونهیا نداشت حق هم
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* 

 

 بله؟-

 

 ؟یایم شب-

 

 .چدیپ یم شیگوشها در کرد لی یحرفها و آورد یم ادی هی را شبید

 . شود یم یجار کالم لبانش انیم از ناخواسته

 

 .امیم-

 

 ...شب تا پس؛ خوبه-

 

 اب تنها و اخم با.  رفت رونیب اتاقش از و کرد قطع را تماس حرف یب

  .ندینش یم صبحانه زیم پشت و داد را لیگال جواب یدادن تکان سر

 

 را ترنج انکه بدون. شود یک دایپ کرد لی کله و سر که نخورد لقمه دو

 . امد حرف به لب ریز کند نگاه

 

 . خانم هیسا سالم-

 

 .زد پوزخند ترنج
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 .نداشتم یخوب طیشرا یکن درک کن یسع نباش، یا نهیک انقدر-

 

 . است گزنده شتریب لی پوزخند اما

 

  ؟!بکشم جور دیبا من دیکن یم دعوا عشقتون با-

 

 ه؟یخر چه عشقم-

 

 !کرد تعجب اردچ راهم خودش یحت کرد لی بچگانه اخالق

 

 ...یگرفت یم و من پاچه بخاطرش روزید که یخر همون-

 

 . کرد اخم ترنج

 !لی کن صحبت درست-

 

 .دیبخش یم یحساس ساالر رو دونستم ینم-

 

 یدست شیپ در حرص با را بود دستش که یکارد. رفت در سمت و

 اشتد. شد روانه کرد لی دنبال عایسر. برخاست جا از و کرد پرت ریپن

 .زد شیصدا بلند یصدا با که شد یم خارج خانه از

 



 

 pg. 258 

25
8 

 ...کرد لی-

 

 یب ترنج. شود یم گو جواب ابرو و چشم با. برگشت و دیکش یپوف لی

 . رفت کینزد حرف

 

 . دارم کارت-

 

 اتاق به میمستق. بازگشتند خانه داخل به باهم گامهم و داد تکان یسر لی

 .وندر یم ترنج

 

 ..لی-

 

 هوم؟-

 

 .نشست اتاقش گوشه کرم مبل یرو

 .ام تو نیبش ایب-

 

 . دوخت چشم ترنج به منتظر و نشست

 . برم زود دیبا بگو-

 

 ...هیکار-
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 !باهم میندار یحرف نیا ریغ-

 

 .کرد یا فرچه دندان نامحسوس ترنج

 .شهیم ساز دردسر من یبرا سیپل با لیجم یهمکار هیقض-

 

 .شد کج چپ سمت به لی لبان

 چرا؟-

 

 یمجازات و ینکش وسط و من یپا تیمامور آخر در بود قرار تو-

 دیبا منم باشه، کرده یکی به دست سیپل با لیجم اگه واسم، نباشه

 .بکشم مجازات

 

 داره؟ مدرک خالفات از-

 

 ...آره درصد 99 احتما به-

 

 که یا خواسته. کند انیب را اش خواسته کرد لی تا بود یخوب زمان

 . بود هم ترنج نفع به حاضر درحال

 

 .یبخوا اگه البته م؛یدار راه هی فقط-

 

 .نمیبب بگو-



 

 pg. 261 

26
1 

 

 .کرد زمزمه مردد و دیکش اش شده خشک لب بر یزبان

 

 ...آلفا-

 

 ؟!حاال داشت یربط چه جان؟-

 

 ریدستگ اونارو دیبا! خورهینم بر ییجا به یبنداز کار و مخت کمی-

 .میکن

 

 . آمد در داص به هم ترنج خنده قهقه شود، یم تمام لی حرف که نیهم

 

 درجه شیپل پا هی بشم امیب یا دفعه کی س،یپل آق کارم خالف من-

 کم !ها زدم نارو یدید! کشهیم پر میمیقد کار یپ دلم... خب شهینم ک؟ی

 .کن نابجا اعتماد

 

 .شود یم بلند جا از و شد جمع لی صورت

 

. یکن کمک یتون یم هست توانت در یدید اگه و کن فکر روش-

 ...فعال
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 شیرفتارها از واقعا ترنج. کند یم ترک را اتاق محکم ییها قدم با و

 یسیبخ لبخند. گشت یم یتالف یبرا یفرصت دنبال و بود آمده تنگ به

 درست رفتارش زمان آن تا اگر. نشست لبانش بر شب فردا ادی با

 ...نشود

 

*** 

 

 همان در و رود یم باال ها پله از ترنج دنبال به حوصله یب کرد لی

 .زد غر لب ریز الح

 

 یها برنامه و یمهمون نیا از حالم یکاف انداره به! اخه؟ یدار چکارم-

 !یبش کار به دست شما ستین الزم گهید خورهیم بهم چرندتون

 

 لی و دیبخش سرعت شیها قدم به. گرفت را لی دست و برگشت ترنج

 خود همراه را کرد لی و کرد باز را یاتاق در زود. کشاند خود دنبال را

 . برد داخل

. شد کینزد لی به یجد صورت با و خورد را لبخندش. بندد یم را در

 .کرد اخم لی

 

 خب؟ یدار چکارم-

 

 لی یقدم کی به یوقت. شد یم کینزد ارام ییها قدم با حرف یب ترنج

 یبرم عقب به قدم کی لی شود، کینزد خواهد یم باز و رسد یم

 . دارد
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 ه؟یسا یخوب-

 

 یبرم عقب به قدم کی او قدم هر با لی و رود یم کیزدن او همانگونه

 .شد گو جواب خفه. دارد

 

 ...ام ترنج-

 

 یم خاتمه وارید به لی پشت برخورد با فرسا طاقت یباز نیا بالخره

 لی بها شانه یرو را دستانش. گرفت بر در را ترنج لبان یلبخند. ابدی

 . گذارد یم کرد

 

 !ینم نامزد تو کننیم فکر همه االن-

 

 بلند یصدا با یاراد ریغ و شوند یم گرد سرعت به کرد لی چشمان

 . گفت

 ؟!یچ-

 

 ریگ ترنج تن و وارید نیب کرد لی تن که شد کینزد یگرید قدم ترنج

 . برگرداند چپش سمت را سرش و کرد اخم کرد لی. افتاد

 

 !؟یکن یم چکار یدار-
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 ردک یم تالش سخت و بود گرفته اش خنده شدت به لی افهیق از ترنج

 . دهد یم هیتک لی نهیس به را سرش. نزند خنده ریز

 

 .کننیم شک انیب االن کن بغلم خب-

 

 . کند یم شیجدا خود از و گرفت را ترنج یها شانه لی

 

 !نامزدتم؟! خودت؟ واسه یگیم یچ-

 

 . زد لبخند ترنج

 باال که دید االنم. بگم ینطوریا ساالر کردن قانع یبرا شدم مجبور-

 .اومد دنبالمون کنم فکر میومدا

 

 نباریا و نشست لبانش بر یشاد لبخند ترنج حرف دنیشن با کرد لی

 .کشد یم آغوش به را ترنج که اوست

 

 ؟یخورد یعشق شکست پس-

 

 .کرد اخم ترنج

 ...اون چرا؟ من-
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 گرد چشمانش و ماند دهانش در حرف کرد لی یا دفعه کی حرکت با

 جز به جز یرو را نگاهش کرد لی. دبر عقب صورت ناخداگاه. شد

 . کرد توقف اش دهیترس چشمان یرو و چرخاند یم دقت به صورتش

 

 !هیشکاک آدم که، یدونیم... الزمه کنه باور ساالر نکهیا یبرا-

 

 دم و چسپاند ترنج گونه به را اش گونه. برد تر کینزد را صورتش و

 .زد پچ یعصب نسبتا ییصدا با گوشش

 

 ...گهید بار هی فقط بار، هی-

 

 . شد شل ترنج کمر دور  از یکم دستش

 

 خب؟ نینب وضع خل انتیاطراف مثل و من-

 

 . گشود لب ترنج

 ...یچ-

 

 .کرد نجوا یآرام به و شد چفت دختر کمر دور باز دستانش

 

 ...شششش-
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 رفته باال یابرو کی با و برد ترنج صورت یجلو را صورتش بعد

 .داد ادامه

 

 ،یداد یم آدم مثل حیتوض هی و یکرد یم ساده یخواه معذرت هی اگه-

 .بود فتادهین کردن بغل به کارمون االن

 

 .... با که ردیبگ فاصله خواست

 

 

  

  

 

 چشمانش تنها و داده دست از را فرصت نیا در یا دفعه کی شدن باز

. لخزد یم شده وارد شخص صورت یرو به یاراد ریغ و یتند به

 اآنه به شده باز تعجب از یدهان و شده گشاد یچشمان با که است لیجم

 .دوخته چشم

 

 کرد لی نهیس یرو را دستش و گرداند یم بر در سمت را سرش ترنج

 ساالر لحظه همان در که. ردیگ فاصله و دیایب خودش به تا فشارد یم

 . شد داریپد لیجم سر پشت هم

 .است ناراحت یادیز حد تا و آلود غظب اما او نگاه

 



 

 pg. 266 

26
6 

 یم حرف یب ساالر و لیجم روبه و شدند جدا هم از لی و ترنج بالخره

 عوض یبرا. برداشت جلو به یقدم و کرد صاف ییگلو لیجم. ستندیا

 . آمد حرف به آمده وجود به نیسنگ جو کردن

 

 .میگشت یم دنبالت هیسا-

 

 شیپ یاتفاق چیه انگار که یجور و الیخیب و داد قورت دهان اب ترنج

 .هدد یم جواب امدهین

 

 شده؟ یزیچ-

 

 یجا به خفه ییصدا با و شود یم اتاق وارد گرفته یصورت با ساالر

 . آمد حرف به لیجم

 

 ...داشت کارت بابام-

 

 ساالر رفت، رونیب نکهیهم. رود یم در سمت و داد تکان یسر ترنج

 وسطت شیبازو که بود نرفته نییپا پلهکی ترنج. شد روانه دنبالش هم

 رساال چشمان به یجد و دیکش یا کالفه نچ. شد هدیکش عقب به ساالر

 .دوزد یم چشم

 . کشد یم لبش بر یزبان ساالر

 

 ...پسره نیا-
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 . دیدو کالمش انیم

 کدوم؟-

 

 ...کرد لی-

 

 خب؟-

 

 داره؟ تو با یصنم چه-

 

 ست؟ین معلوم دوما! نداره یبرگشت و رفت چیه تو به اوال-

 

 یرو از ای د،یدار ینصبت هچ بگم دیبا کردناتون بغل از دونم ینم-

 ... حرفاتون

 

 .کند یم زمزمه مشکوک و انداخت باال را شیابرو کی

 

 ومده،ا کار نیا تو نفر هی بخاطر گفت که اول جلسه تو منظورش نکنه-

 !یباش تو
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 االرس. رفت نییپا توجه یب و دیکش ساالر دست از را شیبازو  ترنج

 ردک لی یصدا که فشرد گردنش پشت به را دستش خسته و دیکش یآه

 .پراندش جا از سرش پشت از

 

 ! درسته ،یکرد که یفکر هر-

 

 . گذرد یم کنارش از و زد ساالر شانه به یا ضربه

 

* 

 

 .انداخت باال یا شانه لیجم

 

 .مونه ینم یحدس نیا جز-

 

 نیهمچ یعاشق و عشق بخاطر مطمئنم شناسم،یم و کرد لی من اخه-

 !کارشه ونا عشق اصال کنه؛ ینم یکار

 

 ؟!گهید کورم من-

 

 .دیکش پوف ازاده

 ...نیشد متوجه اشتباه شما گمیم فقط! گفتم یزیچ نیهمچ یک من-
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 ؟!یفهم یم بودن گرفته بغل همو بابا-

 

 .باشه نقشه همش دیشا خب-

 

 !نبود نقشه هیشب-

 

 ینم نه... واقعا کرد لی دیشا اصال. دیگو ینم یزیچ و دیکش یآه آزاده

 .شد

 

* 

 

 مرد مخصوص اتاق سمت قدم یآرام به و بندد یم سرش پشت را رد

 .شد بلند داخل از اش خسته یصدا که زند یم در به تقه چند. برداشت

 

 ...دییبفرما-

 

 .رود یم داخل و دیکش نییپا را رهیدستگ یرنگ کم لبخند با

 

 .سالم-

 

 .خورد چرخ کرد لی صورت در فروغش یب چشمان
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 .سالم کیعل. بودم منتظرت روزید-

 

 اطالعات آلفا مورد در کنجکاوم یلیخ خودمم وگرنه نشد دیببخش-

 .بشه رمیدستگ

 

 خواب تخت یخال گوشه و رود یم جلو لی. داد اشاره خودش کنار به

 .ندینش یم

 

  

 

 .گشود لب بالخره مرد

 به ه،یقو یلیخ باند کی رهبر چون و... نفره کی ست،ین باند کی آلفا،-

 سال ۴۲ با طرف. یرضوان طاها کاملش، و یواقع اسم! معروفه آلفا

 ... نگو که کار تو داره ییایب برو هی سن

 

 یم زمزمه شده حاکم ابروانش بر تیجد اثر بر که یاخم با کرد لی

 .کند

 

 !اسلحه؟ قاچاق فقط یخان مثل حاال؟ هست ییخالفا چه تو-

 

 که ترنجه تنها هست، هم مخدر مواد قاچاق تو یخان خوب، پسر نیبب-

 . نشده بار زایچ نیا به پاش

 



 

 pg. 271 

27
1 

 یب داند یم یول! کند ینم درک را خود یخوشحال حس یدرست به لی

 و نگاه... بوده دور به زهایچ یلیخ از ترنج که ستین نیا به ربط

 .سپارد یم مقابلش مرد به را حواسش

 

 اسلحه هم مواد، هم... رهیم و رفته فراتر زایچ نیا از یلیخ طاها یول-

 !انسان یگاه یحت و

 

 .زد لب خفه شده منقبض یفک و شد قفل مرد چشمان در کرد لی نگاه

 

 .کنه کمکم شونیریدستگ در کنم یراض و ترنج دیبا-

 

 !سخته-

 

 هاش یکار کثافت به ینطوریهم بدم اجازه تونم ینم یول درست؛-

 یحرفا نیا یرو راحت سیپل هی عنوان به تونم ینم من و! بده ادامه

 نم! کنم گذر الیخیب گاو نیع خالف اونهمه کنار از و ببندم چشم شما

 .نکنهمیهمراه ترنج اگه یحت. بشم کینزد آلفا به دیبا

 

*** 

 

 یآرام به را اش شده دراز یپاها که یدرحال و بود بسته را چشمانش

 یم داشت دست به که یگاریس از قیعم یپک یگاه گاه داد، یم تکان

 . گرفت
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 ییایاسپان خواننده با لب ریز کرد شروع و داده رونیب را گاریس دود

 .کردن یهمراه بود گرفته بر در را ییرایپذ یفضا کل شیصدا که

 

 ازهم شیپلکها و کند یم دورش شیهوا و حال از در به تقه چند یصدا

 .نشاند ابرو بر اخم و کرد صاف ییگلو .گرفتند فاصله

 

 ...ایب-

 

 روانه دنبالش آلود اخم هم کرد لی ودر یم داخل ترنج و شد باز در

 .دوخت نگاه ترنج به یخند کج با و نشست صاف شیجا در طاها. شد

 

 .یاومد خوش! سعادته باشه، کردنم گم راه-

 

 .گرفت طاها مقابل سالم منظور به را دستش و زد لبخند ترنج

 

 ؟یخوب. ممنون-

 

 ار ترنج وابج شده زیر چشمان با بعد و کرد کرد لی روانه ینگاه مین

 . دهد یم

 

 !شده تیزیچ هی یباش خوبم تو یول. هستم که خوب-
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 . کرد اشاره لی به ابرو و چشم با بعد

 

 و نبود ازش یخبر چیه شیپماه کی تا اعتمادته؟ قابل انقدر که هیک-

 هکرد جلب حد نیا به تا و خانم هیسا اعتماد یکس ماهه کی بهیعج کمی

 .باشه

 

 سر یاهکوت خنده ترنج. کند یم نگاهش رفته باال ییوابر یتا با تنها لی

 .نشست طاها مقابل یصندل یرو و داد

 

 خوبه؟ بار و کار... داره انیجر-

 

. ندیبنش تا کند یم تعارف لی به دست با و گرفته گارشیس از یپک

 گو جواب ارام کند یم مچاله یگاریس جا در را گارشیس که یدرحال

 .شد

 

 !شده چیپ پا یادیز داحم. ستین خوب ادیز-

 

 .داره تو درباره و نظر نیهم اونم-

 

 پوف طاهر. کند یم گوش مکالماتشان به دقت با و نشست کرد لی

 .دیکش
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 و بکشه نییپا رو همه خواد یم! گرفته باال دست و خودش یادیز اون-

 که باشه یکس دیبا! خونده کور یول... باالها باال اون بمونه خودش

 .هست باالترم اون از بدونه دیبا. ..بشونتش سرجاش

 

 .داد ادامه تاسف با بعد

 

 گوش وک یول..بخورن یتکون هی بذار من شیپ ایب هیسا گفتم بار هزار-

 ؟!شنوا

 

 .اومدم دیشا-

 

 . زند یک برق یخوشحال از شده گرد طاها چشمان

 

 افتاده؟ یاتفاق-

 

 . اندازد یم باال شانه

 

 . دونم ینم-

 

 .میخدمت در دل و نجو با حال هر در-

 

 .درس یم گوش به بار نیاول یبرا کرد لی بم و محکم یصدا دفعه کی
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 .دیکن قطع و اهنگ نیا شهیم-

 

 .کند یم ستیا را اهنگ و داد تکان یسر طاها

 

 !؟ و حرفت نیا بگم ایثر به هیسا-

 

 !نیبد باد به و سرم وقت هی نده یالک جو-

 

 .شهیم خوشحال دونمیم فقط نه-

 

 .زند یم پوزخند جترن

 

 .بود احتمال درحد-

 

 !کردم یم درکت کاش-

 

 ! چرا؟-

 

! یموند یخان با تیهمکار یپا صراحت نیا با ستین هضم قابل برام-

 ..یکن یم سود شترمیب برابر دو من شیپ یایب تو
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 ...کار نیا تو نبودم پول دنبال وقت چیه من-

 

 . خندد یم گزنده و آلود طعنه طاها

 

 م؛یشد کار نیا وارد پول یبرا اول روز هممون! اخه؟ غدرو چرا-

 !ارهیب یرو حرفه نیا به یخوشبخت و یحال خوش سر از که هیک وگرنه

 

 .دیکش آغوش در را ترنج لبان یپوزخند

 

 ...لیجم-

 

 یاسکول چه شیپ چندسال تا لیجم میدون یم همه! کار تو انداختن اونم-

 !بود

 

 اسکول؟ یگیم بهش نبود فخال زمان ونا نکهیا واسه فقط-

 

 احمد رپد گرفت ادی کار تا. بود مشنگ کمی گم؛یم کل در. ام تو بابا نه-

 !آورد در و

 

 .کرداخم ترنج
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 .بات بزنم حرف نایا مورد در ومدمین-

 

 .شد ولو شیجا در تر راحت و داد سر کشدار یسوت طاها

 

 ؟یحساس پسر نیا رو هنوزم تو-

 

 دوخته ترنج به منتظرش و یجد نگاه و فتر هم در کرد لی یها اخم

 یور نگاهش ل،ی به ینگاه مین از پس و دیکش لبش بر زبان. شود یم

 .شود یم قفل طاها کالفه چشمان

 

 درانق که یکس درمورد ستین جالب فقط ست،ین من تیحساس مسئله-

 ارکتو اونام جبه االن من هم، بعدش. کنم صحبت قائله احترام من یبرا

 !تو نه

 

 

 .پرند یم باال متعجب طاها یابروها

 

 ...نکنه درد دستت-

 

 یول نداشتم، بودن پاک و بودن خوب یادعا وقت چیه من واقعا نه-

 ! شم کثافت غرق انقدر تو مثل بدم هم تیرضا تونمینم
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 خم چپش شانه سمت را سرش که یدرحال و گرفته باال را دستش کی

 .زد لب کند، یم

 

 ..کن عفو و کالمم صراحت-

 

 .زد لبخند طاها

 

 ام تو و اومده خالق تو من از کمتر یخان... حرفات بود حق اتفاقا نه،-

 .یباش من شیپ شمیم خوشحال صورت درهر یول! یا هیسا کال که

 

 تا کرد اشاره هم کرد لی به و شود یم بلند جا از لبخند با ترنج

 .شد بلند درهم یها اخم همان با لی. زدیبرخ

 .کند یم طاها درهم صورت روانه یچشمک و دیکش پوف ترنج

 

 نگاه و من یکن تیاذ باهاش و یخان که یسالح چشم به کن یسع-

 .روزخوش! خب؟ ینکن

 

. شدند خارج خانه از کرد لی با قدم هم استوار و محکم ییها قدم با و

  که انقدر هم طاها

 و درست را شانیخداحافظ نتوانست یحت بود ترنج لحن و حرف غرق

 .دهد جواب یحساب

 

*** 
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 .زد لب یآرام به و گذاشت لی دست یرو را دستش

 

 . باش مطمئن شهیم خوب-

 

 مغموم نگاه به را غمش پر چشمان و کشد یم باال را اش ینیب کرد لی

 .دوخت ترنج

 

 هب نفسم وهللا به نباشه، اگه ترنج... زهیعز برام چقدر که یدون ینم-

 ! ادیم باال زور

 

 گم اش یمشک یشهایر انیم در و دیلخز چشمش گوشه زا یاشک قطره

 . سوزاند یک راهم ترنج جگر  نشیسنگ اه. شود یم

 

 ...براش کن دعا-

 

. گرفت لرزه بغض زور از اش چانه شیها خنده انیم و خندد یم ترنج

 .دارد درد اش شده دورگه یصدا

 

 !کردن دعا به چه و کار گناه من-

 

 

 !رهیگ یم قهرش خدا نگو ینطوریا-
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 .دزدد یم را نگاهش و فشرد هم یرو لب ترنج

 

 . گرفته قهرش من با وقته یلیخ خدا-

 

 خودش، خراب حال به توجه یب و روند یم درهم کرد لی یها اخم

 .ردیگ یم سر از را بحث ادامه

 

 یگیم ییزایچ نیهمچ حساب چه رو از... یلیخداوک زشته حرفا نیا-

  اخه؟

 

 .داد پناه لی یجد نگاه در و آورد باال دمرد را اشکش لباب چشمان

 

 ییاونجا از! نشد چهارتا دوتاش دو وقت چیه که یحساب اون یرو از-

 هام غم و درد کفه و ندارن یخون هم باهم اصال هام یخوش و دردام که

 ادم حاضر حال در دارم قبول من کرد لی... کنهیم ینیسنگ ناجور

 خوب ییجا هی ،یروز هی منم یول! ام کثافت ام یلیخ و ستمین یخوب

 یخوب جواب دمید یوقت بعد به ییجا هی از. کردم یم رو یخوب و بودم

 بد من. شدم بد بدم، رو نکرده یزایچ تاوان باس شهیهم و هیچیه هام

 لیتحم بهم روزگار نامرد چرخه و بودن بد نکردم، انتخابو بودن

 ...کرده

 

. زدن قدم مارستانیب اهرور در کند یم شروع و شد بلند شیجا از لی

 یم ترنج به را سرخش نگاهو زد یم چنگ را شیموها کالفه هم یگاه
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 و برادر نبود بود سخت مادرش یضیمر تیوضع نیا در. دوخت

 ...صبور سنگ و درد هم بعنوان پدرش

 

* 

 

 .چرخاند یم اطرافش متعجب را نگاهش

 

 د؟یکن یم معامله نجایا-

 

 .ادد جواب رمق یب ییصدا با و دیکش اش ینییپا لب بر یزبان ترنج

 

 !ه؟یمشکل-

 

 .اندازد یم باال شانه

 

 .بود جالب برام یول نه-

 

 ؟یراست. میدار هاشم تر جالب نیا از حاال-

 

 بله؟-
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 خوبه؟ مادرت حال-

 

 یآه همراه و نشست نشیغمگ و خسته چشمان در بالفاصله غم گرد

 .کند یم زمزمه قیعم

 

 .بهتره... یاله شکر  -

 

 یعصب یحد تا و حرص پر یصدا اما د،یبگو یزیچ تا گشود لب ترنج

 . شود یم مانع است، کرد لی و ترنج مخاطبش که ساالر

 

 !عاشقونه یحرفا تا تره مهم کار فعال-

 

 گاهن را خندان کرد لی یجیگ با و پرند یم باال تعجب از ترنج یابروها

 لبخند همراه و کرده ترنج مبهوت صورت روانه یچشمک لی. کند یم

 .شد گو جواب یحیمل

 

 .هاست نیتر مهم و نیبرتر جزو شهیهم عشق-

 

 نیا ادامه فهماند یم لی به آمدن ابرو و چشم با و کرده اخم اما ترنج

 .ردینگ سر از را بحث

 

 ..منتطرن میبر-
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 شده چمن ریمس محکم ییها قدم با و افتد یم راه آنها از جلوتر خودش

 رها از پس هم کرد لی. کند یم یط را دیب و چنار یها درخت انیم

 در متفکر و مات همانگونه ساالر اما. افتاد راه نشیسنگ نفس کردن

 رییغت ادیز یلیخ بود؛ کرده رییتغ ترنج روزها نیا. بود ستادهیا شیجا

 نیا. داشته را یاصل نقش رییتغ نیا در کرد لی مطمئنا و بود کرده

 یم زده پس سالهاست که یعاشق دل یبرا بود آور درد چقدر اتفاق

 .شود

 

* 

 

 جنس و کردن معامله نوع نیا بود کننده جیگ و بیعج یلیخ شیبرا

 امیم در و هوا و اب خوش یجا کی در نکهیا... شانیها دنیخر

 اند، امده کوه نیا به یسرگرم و حیتفر یبرا تنها که ییها آدم ازدحام

 .تگرف یم کم دست دینبا هم ولا از را باند نیا البته! شود قاچاق اسلحه

 

 و درهم صورت با گردد، یبرم یوقت. ندینش یم اش شانه یرو یدست

 .کند یم سوال و دیکش اه. شد رو در رو ترنج الود اخم

 

 شده؟ یزیچ-

 

 .زد پچ ارام و داده تکان یتاسف سر ترنج

 

 !من جان یعیضا یلیخ-
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 ؟!من-

 

 وت قایعم و یگرفت بغل غم یزانو گوشه هی ینشست... گهید اره خو-

 . یفکر

 

 حاال؟ بودنم عیضا به داشت یربط چه-

 

 لهک باند هی تو یایب یتونست مثال االن تو.. داره هم یلیخ داره، ربط-

 قذو کمی دیبا االن... شون عضو یبش و یکن نفوذ آوازه بلند و گنده

 معج تو شتریب یبپرس سوال! یبش هول کارا واسهکمی و یباش داشته

 ..جمع حواس هی با ؛یباش

 

 یرو که یدست با ترنج. اندازد یم نییپا سر تنها و نگفته یزیچ کرد لی

 .فشرد را اش شانه یدلدار منظور به بود اش شانه

 

 . میندار چاره یول. یاون نگران و مادرته شیپ فکرت دونم یم-

 

 د؟یکن یم جا جابه هارو اسلحه یچطور االن-

 

 . بخشد یم نتیز را ترنج لبان یلبخند
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 هب جا و المونیوسا میشیم پا شه،یم تموم گردشمون مثال ما یوقت خب-

 خودمون ینایماش بار نایماش اون از هارو اسلحه اصل در م،یکن یم جا

 . میکن یم

 

 .تابحال بشه متوجه یکس نشده یعنی واقعا؟ ننیب ینم مردم-

 

 .دهد یم سر یسرخوش قهقه ترنج

 

 مهین نصفه من! بشه؟ بد و بدم و یکار هی دشنهایپ من شهیم مگه اصال-

 خوش مردم. خودم یسرپرست با نقص یب و کامل دم،ینم انجام کار

 .جونم ندارن کار یحیتفر و پولدار قشر به گذرون

 

 .کند یم ریسراز کرد لی دل به غم ترنج پوچ افتخارات بازهم

 

 

 با است مجبور هم کرد لی و رود یم شیپ نحوه نیبهتر به زیچ همه

 جگر یرو دندان! شود شانیها یکار کثافت و فساد گر نظاره لبخند

 گبزر باند نیا به افتنی راه بابت دهد نشان خوشحال را خود و بگذارد

 ... اسلحه قاچاق

 

 دوست چند انگار. شود یم روانه ها نیماش دنبال اش تاسف پر نگاه

 نیا لهمعام کی دانست ینم یکس و بودند آمده گردش به باهم یمیقد

 انجام فرز و عقل یرو از راهم شانیکارها چه! گرفته صورت انیم

 .دادند یم
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 رفته احمد همراه هم ترنج. رفت خودش نیماش سمت یتند و دیکش یاه

 یب یبرا او... نه. بود نیهم بابت اش یناراحت شتریب هم دیشا. بود

 .است ریدلگ کند سکوت توانست چگونه نکهیا و خودش یرتیغ

 

*** 

 

 و خسته نگاه. شد وارد اجازه گرفتن از بعد و زده اتاق در به یا تقه

 .خورد فرو را لبخندش ترنج.  برگشت سمتش لی دلخور

 

 ؟یقهر-

 

 .رود یم درهم لی یها اخم

 

 شمپا باش نداشته انتظار پس ست،ین روال رو میزندگ یدون یم خودت-

 !برقصم یبندر ورودت افتخار به

 

 .کرد اشاره رنجت صورت به ابرو با

 

 چته؟! ینترک بخند-

 

 ..یباحال یلیخ یچیه-
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 و ندک یم بازش. رفت اتاق پنجره سمت و داده تکان یتاسف سر کرد لی

 . نشست تختش یرو دوباره

 

 گذشت؟ خوش-

 

 مکث بدون. رفت لی سمت تند ییها قدم با و رفته هوا به ترنج قهقه

 بسح اش نهیس در نفس و بماند مات لی که عیسر انقدر. کند یم بغلش

  .فتدیب تلوپ تاالپ به قلبش ضربان که یا دفعه کی انقدر. شود

 

 کخن و گس عطر یبو. کشد یم یقیعم نفس و دیکش لبش بر یزبان

 اب و شده جدا کرد لی از بالخره ترنج. بخشد یم جال را اش هیر ترنج

 یم حرف به کرده نیدلنش را خشکش و یجد نسبتا صورت که یلبخند

 . دیآ

 

 !کن کمو ادات و ناز کمی یسیپل مثال بابا-

 

 ...ربط یب چه-

 

 خدمتتون؟ بدم رابط میس-

 

 .شد بلند جا از و کرده نازک یچشم پشت کرد لی
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 .خونه رمیم من-

 

 . کند یم سوال و شد یجد هم ترنج

 

 ؟یراست خوبه مادرت حال-

 

 ...شکرخدا-

 

 اون؟ شیپ یریم-

 

 .اره-

 

 نگشتن؟ بر داداشت و پدرت-

 

 .دلتنگم خودم یول چرا-

 

 هب دستش نکهیا از قبل اما. رفت در سمت و زده یزورک لبخند ترنج

 هوا یرو و دیچیپ دستش مچ دور کرد لی دست برسد در رهیدستگ

 .دشیقاپ

 .زد لب تمسخر پر یلحن با و داده باال را شیابرو یتا کی

 

 !؟یقهر-
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 براق نگاه. فشرد هم یرو لب و شده تند خرص شدت از ترنج ینفسها

 عحب مرد نیا. شود یم قفل لی جذاب و شده تنگ چشمان در اش شده

 !داشت کردن یتالف به یا عالقه

 

 !رمیبگ پاچه و پر اول یروزا مثل بلدم هنوزم-

 

 اب هم خودش. داد هیتک در به را پشتش و گرفت را شیها شانه کرد لی

 . کرد وانج خشدار ییصدا با. ستادیا فاصله قدم کی حفظ

 

 .کنم رام ونیح بلدم-

 

 .گفت اخم با سپس و اورده در را شیادا ترنج

 

 !باش مواظب ام یوحش کمی من-

 

 .خندد یم لی

 

 ؟یشد ناراحت یچ از-

 

 . کند یم فرار کرد لی قیدق چشمان از و دیچرخ فورا ترنج نگاه
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 .دارم کار برم باس کنار برو-

 

 یم جواب یجد یصورت با و گرفت فاصله ترنج حرص از کرد لی

 .دهد

 

 ...نایا یعروس مورد در میدار کار مادرم با برم منم برو باشه-

 

 شیجدا خود از و گذاشته کرد لی نهیس یرو را دستانش ضرب با ترنج

 .داد باال را شیابرو یتا کی. کند یم

 

 !یعروس-

 

 !؟یخبر یب-

 

 ؟یکردصحبت آزاده با نکنه-

 

 صورت یرو لذت با را نگاهش و خورده فرو را لبخندش کرد لی

 .چرخاند یم ترنج دهیپر رنگ

 

 .خودم. نه-

 

 !؟یچ خودت-
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 .اندازد یم باال طانیش را ابروهاش کرد لی

 

 نظر در دخترا واسم مادرم! گهید شمیم پسر ریپ دارم. خودم یعروس-

 ...آ گرفته

 

 کرد حس آن کی یبرا یحت و خورد یم کهی وضوح به ترنج

 یم نیسنگ اش نهیس چپ سمت! دهیشن اشتباه و ردهخو زنگ شیگوشها

 تکان یسر و داده قورت دهان آب. رود یم باال قلبش ضربان و شود

 به آرامش زمزمه لحظه همان در. دارد یبرم قدم در یسو به. داد

 .رسد یم لی گوش

 

 !مبارکه-

 

 به را خود زود و رفت رونیب اتاق از سست یها قدم با! نیهم تنها

 به را پشتش و نشسته تنومند یها درخت از یکی ریز. رساند یم اطیح

 مشت دست و کرد بلند اسمان روبه را سرش. دهد یم هیتک درخت تنه

 به را اش چانه بغض. گذارد یم قرارش یب قلب یرو را اش شده

 هم به شیخدا با اش دورگه و زیانگ رقت یصدا با و آورد در لرزه

 .ندینش یم یصحبت

 

 باشه، نیریش جانیه هی و ناب حس هی هات بنده از یلیخ واسه دیشا-)

 و یشکستگ دل فقط! رنجه و عذاب فقط من واسه! نه من واسه یول
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 مثل کردم عادت من! دهینبا زایچ یلیخ من واسه! غرورمه شدن خورد

 ...(من! ستمینو باشم دینبا هیبق

 

 راه شیها گونه یرو بر داغش یاشکها و دهد ادامه تواند ینم گرید

 شکسته ها اشک نیا طلسم سالها دیشا یحت و ها مدت از بعد. گرفتند

 و نکرده کز یا گوشه تیاهم یب و مهابا یب انقدر بود وقت چند! بود

  ؟!بود ختهینر اشک

 . زد تشر خود به و گزد یم لب

 

 طفق و فقط االنم! یهست یک تو نکن فراموش ه،یسا کن جمعو خودت-

 کرد لی با قیحقا یسر کی به بردن یپو خودت منفعت بخاطر

 .نیهم ،یکن یم یهمکار

 

 ار نگاهش طاقت یب و دیایب راه عقلش با ندارد قصد که یدل از امان و

 . کشاند یم شود یم خارج آن از لی نیماش که اطیح یخروج در سمت

 

* 

 

 کیتار یفضا. گذاشت خانه در قدم یآرام به و بسته اطیاحت با را در

 سرعت را شیها قدم و رفته درهم شیها اخم! آشنا یدود یبو و خانه

 فسن شدن تنگ باعث مقابلش ریتصو. برسد هال به زودتر تا بخشد یم

 . شوند یم ستیا ناخوداگاه شیها قدم و شده اش نهیس در
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 اش هشد تنگ نگاه و رفته فرو فکر به قایعم که دست به گاریس یزن

 و کرده صاف ییگلو. دهش دوخته رونیب به یخاص مقصد چیه بدون

 . رفت جلو

 گاریس از یگرید پک. گردد ینم بر شیسو اما خورد؛ یتکان ترنج

 . کرد سوال و گرفته

 

 شد؟ حل کارات-

 

 ؟یکار چه-

 

 ! یعروس و عقد نیهم-

 

 ؟!دستت هیچ گاریس نیا. نه-

 

. ندک یم شاد را دلش کوتاه( نه) همان و نشسته لبانش بر یلبخند ترنج

 و گرفته چشمانش یجلو را گاریس که یدرحال و انداخته باال شانه

 . داد جواب دوزد، یم چشم سوختنش به قایعم

 

 .کنم یم دود و تامیخر دارم-

 

 یم لب بار تاسف و الود طعنه و گرفته جان کرد لی لبان بر یپوزخند

 .زند
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 !یبنداز آدم چشم از و خودت یبلد فقط-

 

 و انداخته ترنج یگلو هب را اش درنده و زیت یها جنگال بغض

. آورد یم رخش به را بودنش بد رحمانه یب چه. سوزد یم چشمانش

 از یعار لحنش تا کند یم را اش یسع تمام و دیکش لبش بر یزبان

 . باشد یدلخور و یناراحت

 

 چشمت از باشم نگرون حاال که امیب یکس چشم به ندارم خوش ادیز-

 .افتادم

 

 انانگشت انیم از را گاریس یتند به و رفته سمتش نیخشمگ کرد لی

 با و انداخته نیزم یرو را گاریس. دیکش رونیب اش زنانه و دهیکش

 چشمان در اش زده طوفان و سرخ چشمان. کند یم لگدش کفشش نوک

 . دوزد یم است براق یکیتار در که ترنج اشک لباب

 

 !یکرد غلط-

 

 صورت که یکج لبخند با و گرفت قاب را ترنج صورت دستانش

 .زد لب کرد یم جذاب شیپ از شیب را اش یعصب

 

 من واسه اما نباشن، مهم تو واسه زایچ یسر هی دیشا گفتم، ام قبال-

 ... مهمن
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 ادامه تهرف لیتحل ییصدا با و داد هیتک ترنج یشانیپ به را اش یشانیپ

 .داد

 

 خوب حالم یول کنم، ینم درک و خودم حال خودمم روزا نیا ترنج-

 هیجا هی و ستمین نیزم رو اصال انگار که یجور هی علقم،م! ستین

 ! بمیغر و ناشناخته

 

 .بندد یم چشم

 

 مدونینم. ستین شیحال یعقالن حرف که یدل برابر در ارمیم کم دارم-

 !هیچ واسه یریگ بهونه نهمهیا و خواد یم یچ

 

 و دهز جانیه اوهم ینفسها و رفته باال وار کیاتومات ترنج قلب ضربان

 الفهک. ردیگ یم فاصله و برده عقب را صورتش یآرام به لی. شدند دتن

 .کند یم زمزمه خفه و گرفته را گردنش پشت دستش هردو با

 

 رن،یگ یم نشئت کجا از حرفها و رفتارها نیا ارمینم در سر خودمم-

 .دیببخش خالصه... فقط

 

 اگر. دریگ یم شیپ در را اتاقش راه شتابان ییها قدم با حرفش دنبال به

 ریغ یکارها و حرفها یلیخ بود ممکن کرد، یم معطل گرید قهیدق چند

 !دیآ بر دستش از یعقالن
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* 

 

 شد دبلن شیجا از گذشته، یها شب نیا تمام رسم به زد، دهیسپ که یوقت

 کشینزد. اندازد یم مقابلش خواب غرق مرد به کردن نگاه از دست و

 .کرد زمزمه لرزان چانه با و دیکش کوتاهش یموها به یدست و رفت

 

 ... بودنت به شدم مبتال ناجور-

 

 . دیگز لب و کشد یم آه

 

 تا ارهد نگهت برام شتریب کمی و بده خرج به یبزرگ برام و نباریا خدا-

 و تصورت ریتصو از یشتریب رهیذخ بودن، تو یب یروزا یبرا بتونم

 ...کاش. باشم داشته حضورت آرامش

 

 خورد، که یتکان با
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 شخود اتاق به و بسته محتاطانه را در. رفت رونیب عجله با و دهیترس

 یمرد به نگاه مشغول صبح تا و نداشت خواب شبها نیا. گردد یم باز

 . گذشت یم زن نیا تاب یب یها نگاه کنار از ساده داشت که بود

 !کرد یم ارام را دلش فقط و نداشت خواب شبها نیا

 

* 

 

 چند که یدر به یا اشاره طعنه با و دهد یم انویک دست را اب وانیل

 .کرد بودند، شده خارج ان از وانیک یمیقد یها نوچه شیپ قهیدق

 

 !جناب یدیکش عقب کار از یداشت ادعا که شما-

 

 به وانیک شود یم باعث و دهیپر شیگلو در آب ترنج، حرف نیا با

 یاه سرفه اثر بر که ییصدا و اخم با و خورده آب یقلپ. فتدیب سرفه

 .دهد یم جواب بود، گرفته خش وقفه یب

 

 یریگ کناره ایکار کثافت نیا از ساله نیچند من. ستین و نبوده ادعا-

 . کردم

 

 یب لحن نیهمچن و کند یم خورد را وانیک عصاب ترنج پوزخند

 . اعتمادش

 

 ...معلومه هم کامال بله-
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 !نهداد جواب طرز چه نیا. کنم یم صحبت باهات یجد دارم-

 

 کردن؟ یم چکار نجایا نایا-

 

 نوچه ای همکار هی حکم فقط من یبرا احسان و یعل یدون یم خودتم-

 م،یبرد یم کار به که یا گهید هیکوفت اصطالح هر ای دست بر ای

 ..منن برادر و دوست اونا! ستنین

 

 و خودت ؟!یعنی یکنیم فرض یحساب ادم االن و خودت... شعارا چه-

 ؟یندو یم ما از جدا

 

 تو کمتر و بکشم کنار که دونم یم یحساب ادم و خودم انقدر. اره-

 انقدر کدومتون چیه چون نمیب یم جدا خودم. بزنم پا و دست منجالب

 . دیبکش دست نداره یحاصل وجدان عذاب جز که یکار از دیندار رگ

 

 ...بله-

 

 .زوده یلیخ هنوز ؛یبردار دست یتون یم ام تو-

 

 !بشه میقلب خواسته به دنمیرس جلودار هک شده رید یانقدر-
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 !ت؟یقبل خواسته-

 

 لب ریز و دیکش آه. چرخاند وانیک کنجکاو چشمان در مردد را نگاهش

 .زد لب یآرام به

 

 واسه دونم یم رسه، یم نظر به ممکن ریغ و چرت یلیخ دونم یم-

 ...یول اد،یم یادیز کمی حرفا نیا من مثل یآدم

 

 . دیکش پوف و بسته را چشمانش

 

 خودم از دمیشا! روش بذارم اسم تونم ینم... وانیک بیغر حس هی-

 یم یول. دونم ینم یپاک حس نیهمچ قیال و خودم و کشم یم خجالت

 ..شهینم دونم

 

 یم راه شیها گونه بر و دهیخز اش بسته یپاکها ریز از شیاشکها

 . رندیگ

 

 میزندگ تموم هک یمن... مانیا با و تموم یچ همه آدم هی به چه و من-

 نجات فقط که یاون و اونه و نیا یزندگ دنیکش گند به و یکار گند

 !بلده رسوندن کمک و دادن

 

 . کند یم اضافه یناشدن وصف یحسرت با و کرده باز چشم

 



 

 pg. 311 

31
1 

 !کجا اون و کجا من-

 

 مات صورتش یرو وانیک نیغمگ نگاه و اندازد یم نییپا را سرش

 . بود زیانگ بر تعجب یکم شیبرا ترنج رییتغ نهمهیا. شد

 

* 

 

 نیا به تا شهینم باورم. میکن رو و زیچ همه میتون یم گهید روز چند تا-

 .شدم کینزد هام خواسته به حد

 

 یارام به و دهیکش پوف. کند یم نگاه ازاده به دلخور و نیغمگ لیجم

 .گفت

 

 باشه؟ نکن رو ترنجه، مورد در که یمدارک-

 

 .نشاند ابرو بر اخم ازاده

 

.. .لطفا باش ترنج پشت کم! یهست یطرف کدوم دونه یم خدا که ام تو-

 .نقص یب و کامل یمدارک با بدم؛ لو و باند نیا زودتر هرچه دیبا من

 

 .تونم ینم واقعامن ازاده-

 



 

 pg. 311 

31
1 

 ینکرد فاش چرا! اصال؟ یکن کمکم یکرد قبول اول از چرا پس-

 که ینبود تو ؟!هبش باخبر قصدم و نقشه از یکس ینداد اجازه و سمیپل

 ؛یکن یهمکار باهام اخرش تا و یکن کمکم یکرد قبول دل و جون با

 !پس یکنیم ناز چرا االن

 

 .ندادم تو به یقول ترنج مورد در هرگز من-

 

  اخه؟ هیکمک چه گهید نیا ؟!یکن یم لج یدار چرا لیجم-

 

 .پرسد یم صالیاست با و کرد تنگ چشم بعد

 

 نیع که ساالر و احمد شیپ اصال؟ دیندار مشکل باهم ترنج و تو مگه-

 ...چرا حاال! باهم دیا گربه و موش

 

 !کلکه و نقشه اش همه داره؛ داستان اش همه-

 

 .میبفهم مام بگو-

 

 

 هم و من هم! شه داده حیتوض بهت ستین الزم ،یدون یم که و یزیچ-

 ترنج و من رابطه بدونن اونا اگه. میدار مشکل یخان و ساالر با ترنج

 یارک هر ارتباط نیا ختنیر بهم و انداختن تفرقه یبرا که،ینزد انقدر
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 ور ترنج از یمدرک چیه هرگز من. بشه تموم بحث نیا بهتره. کننیم

 .کنم ینم

 

 ...درک به-

 

 با ماا لیجم نگاه. کند یم ترک را اتاق محکم ییها قدم با و گفته را نیا

 عشقش بخاطر ستتوان یم چطور. ماند یم آزاده یخال یجا به غم

 ارون ها یلیخ به هم نجایا به تا! ببرد سوال ریز را ساله نیچند رفاقت

 ...حاصل یب مطمئنا و بود اشتباه که یحس یبرا بود زده

 

*** 

 *کرد لی*

 

. مگغت برگردم، ترنج سمت انکه بدون و کردم پاک را اشکم نامحسوس

 .دارم کار فعال-:

 یم متوجه. کند یم خراب شیپ از شیب را خودم حال ام گرفته یصدا

 هیثان چند از پس. شود یم کمینزد ارام ییها قدم با و بست را در شوم

 فسن قلبم یباال ضربان. کنم یم حس را پشتم یرو دستش آرام حرکت

 ...برو فعال گغتم-! :کند یم محبوس ام نهیس در

.  دنشان ابرو بر اخم که نمیب یم چشم گوشه از و شود یم مشت دستانش

. پرسد یم ارام. نشست ام شانه یرو دستش باز و داد قورت دهان اب

 !افتاده؟ یاتفاق-:

 حالم ام، شانه یرو دستش نوازش.  گردانم یبرم مخالف سمت را سرم

 هداشت کارم یرو یکنترل انکه بدون و دفعه کی! کند یم دگرگون را
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 بردار دست-. :زنم یم پس ضرب با را دستش و دمیچرخ سمتش باشم،

 .کن ولم ؟ینیب ینم ستین خوش حالم! خب

 و سرخ چشمان در دلخورش چشمان و کند یم نگاهم باز دهان با ترنج

 یب تیعصبان و غلط لحن متوجه یکم از پس. خورد چرخ آلودم اشک

 هم یرو لب. ردیگ یم یمانیپش یبو و رنگ ام من نگاه و شدم میجا

 عصابم-. :دادم هادام یمکث از پس یا انهیدلجو لحن با و فشردم

 ...خورده

 و تهرف مقابلش یتند به اما. برود که کرد پشت و داده تکان یسر ترنج

 حال یوقت از کردم؛ صحبت تند دونم یم-. :کنم یم سد را راهش

 !ختهیر بهم کال عصابم دم،ید امروز و مادرم

 .بده خداشفاش-. :کند یم زمزمه تنها خفه ییصدا با

 .ممنون-. :گرفت آغوش در را لبانم یلبخند

 با را الودش اخم چشمان و کرده خم ترنج صورت در را سرم سپس

 در شیها مردمک و ردیگ ینم نگاه هم ترنج نباریا. کردم شکار نگاهم

 که خلوت هی به..آرامش به دارم ازین واقعا. :_ماند یم ثابت چشمانم

 .بدم ادامه راَهم به بتونم و رهیبگ اروم مشوشم ذهن

 من با! نداره یدخل چیه من به-. :گرفت فاصله یکم و ادهد تکان یسر

 .کنمیم درستت ینزد حرف درست

 چقدر روزا نیا یدار خبر که خودت ؟!تند دور یرو یافتاد باز چرا-

 .فشارم تحت

 .ندارم خبر تو یزندگ زیچ چیه از من. نه-

 ؟!تو یناراحت یچ از-. :نشست ابروانم بر ناخداگاه یاخم

 ...رکنا یبر شهیم-
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ق تمام  تو یلعنت-. :کشم یم ادیفر و ختهیر ام حنجره در را ام یدل و د 

 و حال! هیباق ام متین و قورت دو و میزندگ به یزد گند چرا؟ گهید

 ترنج. بود کم وسط نیا تو یادا و ناز و قهر فقط ندارم خودمم حوصله

 رمدا آرامش خونه نه. ستمین خوب اصال ستم؛ین ؟یفهمیم. ستمین خوب

 .شمیم زنده و رمیمیم مادرم به نگاه هربار با رم یم که خونه ..نجایا نه

 ودمخ از ستادهیا کوه مثل هنوزم مشکل نهمهیا مقابل نمیب یم که و پدرم

 االن که یزندگ به زنهیم گند داره برادرم! کشم یم خجالت ام ضعف و

 دور از دیشا...ک خودمم. بود دلش تو عالم ذوق ساختنش یبرا دیبا

 ،یبش ظاهر هیقض دل از و کینزد از یوقت اما نباشه، نیغمگ ادیز

 مادر جون به افتاده که یدرد با کنم چکار من! وهللا به شهیم خم کمرت

 .مادرم ترنج گلم؟ برگ

 تنها و کرده سکوت. اَم کشاند یم آغوشش در و شده باز دستانش

 خسته-: .بندم یم چشم. چدیپ یم میگوشها در لرزانش و ارام ینفسها

 .دمیم نشون اونچه از تر خسته یلیخ! ام

 و محکم کوه هی مثل دیبا خودت قول به االن تو! گنده َمرده بسته-

 دیناام ینطوریا تو اگه شماست، به چشمش مادرت االن. یباش استوار

 به و یضیمر نیا بار داره که اون از یانتظار چه ،یباش تحمل کم و

 ضعف احساس ناراحته؛ ازاده بخاطر االن برادرت ؟یدار کشهیم دوش

 شیزندگ و بره دستش از آسون انقدر تونسته نامزدش که داره یناتوان و

 راهش ادامه یبرا یا زهیانگ چه مثال حالت نیا با تو بمونه؛ هوا رو

 ؟یگردون یبرم رو ازاده یکن قانعش یخوا یم یچطور! ؟یدیم بهش

 پنجه و دست شکالتم با داره مردونه یلیخ پدرت یگینم مگه خودت

 سرپ یکن ثابت یخواینم! پس؟ یچ تو کرده، شهیپ صبر و کنهیم نرم

 یزندگ درد به اصوال ادا و ها یباز بچه نیا کرد لی ؟یمرد همون

 ..ایب خودت به خوره؛ ینم ماهآ

 خوب مادرم-. :کشم یم آه و گذارم یم اش شانه یرو درمانده را سرم

  نه؟ شهیم
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 .شهیم خوب ،یکن باور و یبخوا تو اگه-

. فتگر فاصله عجله با بعد و شنوم یم را اش ینیب دنیکش باال یصدا

 هی آوربشه ادی بهم یکی دارم ازین. بمون-. :شدم رفتنش مانع هم باز

 یفراموش به بزنم و خودم خوامیم ست،ین خودم دست... زارویچ یسر

 . ارهیب خودم به و من یکس و

 محال انقدر نکن فکر-. :کشاند آتش به را دلم نگاهش غم و زد پوزخند

 !ببخشم زهیانگ یکس به حرفام با بتونم که خوبه

 

 

 :دیکش قیعم یآه

 یابر نمیبش که ارومه ذهنم انقدر و دارم یخوش حال انقدر یکنیم فکر-

 مگوش به تجربه زدم، که ییحرفا اون! کنم؟ یران سخن گهید نفر هی

 منع و خورده رطب معروف هیقض همون شهیم بگم شتریب رسونده،

 !رطب

 !داشت؟ یربط چه_ 

 ... :صدباره و دوباره زند یم پوزخند

 جاده به زدم و اوردمین طاقت یسخت مواقع تو خودم که نهیا به ربطش-

 نم. یستین تو و ام یمنطق و عاقل ادم یلیخ بگم خوام ینم من... یخاک

. .داره بینش و فراز یزندگ بفهمونم بهت خوام یم حرفام با فقط

 زایچ نیا نشیقوان و یزندگ یول دونم، یم برات هیزیعز فرد مادرت

 !که شهینم سرشون

 و نازک لبان یرو و چرخد یم اش یجد صورت در یفتگیش با نگاهم

 نیا ادامه دلم. ماند یم مات خوردند یم تکان یارام به که کوچکش

 کم آشوبش از یکم داشت تازه دلم آشفته مرغک. خواهد یم را بحث
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 متوجه خودش که ییحرفا و ترنج ونیمد را ارامش نیا همه و شد یم

 آب. بودم دهد، یم رخ من در یمیعظ معجزه چه اش کلمه هر با ستین

 . :کنم یم مترح یگرید ی  الک یسوال و دادم قورت دهان

 ن؟یقوان کدوم-

 ؟!یگرفت ستگاهیا_ 

 کم اش چهره بهت لحظه هر. رود یم هوا به ام قهقه و گرفته ام خنده

 . :کرد اخم. کنند یم ییخودنما تیعصبان و حرص و شده تر رنگ

 !دم یم هدر یک با و وقتم باش و من-

 خب؟_ 

 !خب و زهرمار_ 

 .شهیم خراب پوستت نخور حرص_ 

 :شوم یم اَش همگام. برداشت قدم در سمت و کرد یکج دهن

 .خونه رمیم امشب من_ 

 .بسالمت_ 

 آآ یننداز راه یزار هیگر دنبالم_ 

 در اَش مات و سرد نگاه. کرد توقف باره کی به و آمده کش شیها قدم

 شد یم کاش. کنم یم حبس نهیس در را ام آه. نشست من خندان چشمان

. دیآ یم اَش ستنیگر تو یدور از که است من دل میبگو توانستم یم و

 حس نیباتریز کردم یم اعتراف و داشتم جرئت انقدر اگر خوب چه

 یماد. ام نشسته نیتمر به شود، یم که یادم نیتر تباهاش با را یهست

 توجه یب و کشم یم آه! نکند درک را میهوا و حال گمانم به هرگز که

 . گذشتم درگاه از ستاده،یا اتاق وسط هنوز که ترنج به

 .کند دور تورا یادیز اتفاقات از که موقت یرفتن رفت، دیبا یگاه

 . ب پراند سر از را یهاشتبا داشنتن و بودن یهوا که یرفتن
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 نهیس یآه با همراه و کنم یم مرتب مارشیب و خسته تن یرو را پتو

 تا و روم یم رونیب اتاق از حرف بدون. کنم یم راست کمر سوز

 یاندک بود، شده وازم شیپ که یخنک باد و ازاد یهوا. ستمیا ینم اطیح

 یم هم یرو آرامش سر از داغم یپلکها و کرده کم را تنم یگرما از

 کارخود چشمانم و گرفته جان میها پلک پشت ترنج ریتصو اما. افتند

 . شد باز وار

 برگشت سمتش سرم. اَم پراند یم جا از و نشست ام شانه یرو یدست

 :زند یم لبخند. شوم یم رو در رو پدرم با که

 پسرم؟ چته-

 . مادرمم نگران_ 

 .مادرت واسه ینگران از جدا_ 

 :گرفتم یساختگ یلبخند با را اَم نگاه و زده یهول لبخند

 ه؟یچ منظورتون-

 سوالم از یخوب به تونه یم که یکس تنها و واضحه کامال منظورم_

 .ییتوا ارهیب در سر

 :دوختم چشم اطیح کف به و اندازم یم نییپا را سرم

 دوست و خودم حال نیا! شده اَم مرگ چه دونم ینم خودمم. دونم ینم-

 یول کنم، یم تالش دارم. ستین ساخته دسَتم از اَم یکار یول ندارم،

 ...شه ینم درست

 هیچ حاصل یحال شونیپر و یقرار یب نهمهیا باباجان؟ شده یچ_ 

 پسرم؟
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 .بدونم خودمم کاش_ 

 :کشد یم ام شانه بر دست و خندد یم

 و ذهن ارامش فکر به. یریبگ آروم تا بگو ؛یش سبک بزن حرف-

 .یزینر خودت تو مخوا یم ازت که هستم روح ت

 و ستمین مطمئن ازش خودمم که کنم صحبت یزیچ از یچطور_ 

 !کشه یم سوت سرم کنم یم فکر بهش که هروقت

 ؟یداد دل_  

 میرگها در خون سرعت با و شده نییپا و باال شدت به نهیس در قلبم

 میپا و دست اما کنم، یم حس تر عیسر را خون انیجر. کند یم یجار

 :بندم یم مچش! بندد یم خی

 .دونم ینم-

 . پسرم یباش راست رو دلت و خودت با کن یسع_ 

 !اخه شهینم_ 

 نشه؟ چرا_ 

 .میدار فرق باهم یلیخ اون و من_ 

 لحاظ؟ چه از_ 

 :شد چنگ میموها به انگشتانم کالفه و کشم یم آه

 ...لحاظ همه از-

 :شود یم یجد نگاهش و کردند امیق پدرم یها اخم

 .نباش ناراحت ،یندار قبولش ام خودت که یزیچ واسه پس-

 . تونم ینم_ 

 .یکرد دایپ و حال نیا چرا یکن قبول کن یسع کرد لی_ 
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 یدرست و خوب وجه چیه که یکس آدم شهیم چطور من، پدر اخه_ 

 ؟!باشه داشته دوست رو ندارهَ 

 

 یم ممیتقد را اش یمعن پر و ییگلو تو یها خنده همان از یکی بازهم

 سپ است، چشمانم به تیجد با نگاهش که یدرحال و ستادهیا مقابلم. کند

 :داد جواب یمکث از

 تیاشفتگ و یسردرگم ،یشوخ از جدا! یبپرس دلت از دیبا گهید و نیا-

 پشت سخت، هرچند و حس نیا که نهیا ام هیتوص اما کنم، یم درک و

 یم لطمه و ستین زایچ نیا ادم زن اون چون.. یانداز یب گوش

 .یخور

. دادم قورت صدا پر را دهانم آب و رمیگ یم یشرمندگ با را منگاه

 زا بعد. گذشت کنارم از و زده یدلدار یحالت به ام شانه بر یدست پدرم

 !آن از گذشتن صدا یب به محکومم که عشق کی آرامش، کی سالها

 

* 

 *ترنج*

 

 ام یگوش طاقت یب و کردم جا به جا بالشت یرو بر مانده در را سرم

 داشتنش  بدون دانم یم من. بود حرام ام امشب خواب. شتمبردا را

 عادت بد چه. افتند ینم هم یرو چشمانم هم یا لحظه چ،یه که خواب

 فقط ندارد، یگوش یباز روزها نیا درونم کودک ...روزها نیا ام شده

. بخواهد را ها ینشدن و ها دینبا است بلد فقط... بس و شده ریگ بهانه

 همانکه ؟!ستین نفهم زبان یگرم صدیس مانه درون کودک یراست

 بلند میجا از! کند یم عوض اَم لیم خالف بر را ام یزندگ تمام دارد
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 را دستم. ستمیا یم دارد دید اطیح به که یا پنجره یجلو و شوم یم

 !(کنم؟ چکار ادین اگه. )کردم نجوا لب ریز و گذاشتم شهیش یرو

 کی که او. گرفتم را اش شماره .زنم یم ایدر به دل و دمیکش باال ینیب

 ای و باشم داشته او به یحس نیهمچ من دهد ینم احتمال هم درصد

 . باشد یدلتنگ بخاطر زدنم زنگ

 از تر پرشور قلبم آزادش، بوق هر با و چسپانم یم گوشم به را یگوش

 یم نینت میگوشها در شیصدا بالخره. کند یم نییپا و باال نهیس در قبل

 ؟بله-. :اندازد

 ؟یبرگشت. سالم_

 ؟یپرس یم چرا. برنگشتم نه. سالم_

 غدرو به کردنش تیاذ یبرا و گرفت جان لبانم بر یسیخب یلبخند

 :شوم یم واصل

 خونه زدم زنگ بود، احوال ناخوش کمی لیگال ستم،ین خونه اخه-

 .شدم نگران نداد جواب

 پس؟ ییکجا_ 

 .رونمیب نایا ساالر با یچیه_ 

 هب دارش خش و گرفته یصدا یطوالن هیثان ندچ از پس و کرد سکوت

 :خورد گوشم

 ...بگذره خوش-

 هاند آب. دیکش ریت وضوح به قلبم و دیکش پر لبانم یرو از لبخند

 :دادم قورت

 خوبه؟ مادرت حال-

 لیگال ،یباش تو کنم فکر گردم یم بر امشب منم... خدا شکر یلیخ_ 

 .نباشن تنها خانم
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 اما بمانم، ساالر شیپ من ستین مهم شیبرا. شود یم مشت ازادم دست

 کی الوقوع بیعج حسادت کی. کند یم اش ناراحت لیگال ماندن تنها

 :دواند یم شهیر جانم در بوده بیغر من با که یحس

 .خوش شب..اره-

 .خوش شب_ 

 کنار از الیخ یب نکهیا اما کردم، یم حس را اش یرمق یب و یکالفگ

. کنم یم رها ضرب با را نفسم! رفت ینم ام َکت در گذشت، ام حرف

 . رفتم یم رونیب ام خانه از دیبا حاال

 

* 

 

 اب گرفتم میتصم اورم،یب در را اش حرص بود نشده حرف با که حاال

 جانب از یامکیپ بالخره  .ام برسان انجام سر به را ام خواسته عمل

 ماَ  یلیخ... االن نشستن هال یتو خانم. )افتد یم ام یگوش یرو لیگال

 .(ختنیر بهن نینگشت بر خونه هنوز نکهیا بابت

. کنم یم روشن را نیماش آرامش با و برگرفت در شتریب را لبانم لبخند

 کردن باز از قبل. روم یم داخل و رساندم خانه یجلو به را خودم زود

 ...و دمیکش یقیعم نفس ،ییرایپذ در

 یم روانه ماَ  سمت کرد لی آلود اخم نگاه شدم، ییرایپذ وارد که نیهم

 چرا لی و است چند ساعت اَم اوریب خودم یرو به انکه بدون. شود

 :دیشک اش ینیپا لب بر یزبان. دهم یم سالم لبخند با کرده، اخم نگونهیا

 گذشت؟ خوش. سالم کیعل-

 .یخال یلیخ جات_ 

 :زد پوزخند
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 !من؟ یجا-

 نرویب تن از در یجلو همان را میمانتو و کردم نییپاو باال یسر

 بدن و چسب یمشک شلوار یرو از آلودش خشم و سرخ نگاه. دمیکش

 اخر در و امده کش داشتم تن به که یقرمز کوتاهنیاست یرو تا مینما

 یسخت به را لبخندم. کند یم توقف من خندان نگاه در خونبارش چشمان

 .روم یم ها پله سمت و خوردم

 

 

 لهپ دو. نشست نملبا بر لبخند و شنوم یم را کشدارش ینفسها یصدا

 بضر با و شده دهیکش پشت از دستم مچ که برسم باال طبقه به مانده

 با و کشم یم دندان ریز به ناخودآگاه را لبم گوشه. چرخم یم شیسو

 حسادت شعله و است سرخ چشمانش. کنم یم نگاهش رفته باال یابرو

 نزبا اش ینیپا لب بر یآرام به. انداخته اش جذبه پر چشمان به برق

 :کند یم زمزمه خفه. دیکش

 نکن یباز شهیم قلمبه ناخواه خواه که یرتیغ رگ و من با. نکن_

 و یهمکار ماه کی اندازه به رو تو من. شناسمیم و نگاهت نیا! ترنج

 یدل اندازه به بلکه نه، یذاریم مدتمون نیا رابطه یرو که یاسم هر ای

 و المح نیا ترنج. مشناس یم شهینم کنترل که ینگاه و شده تاب یب که

 ...یول خوام، ینم

 یم لب یآرام به و کرده النه نگاهم در اشک. بندد یم چشم درمانده

 :زنم

 !گفتم دروغ_

 را سرم. شود یم جواب خواستار اخم با و شده باز یتند به چشمانش

 .اندازم یم نییپا

 . ستین ضیمر هم لیگال. نبودم ساالر با_
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 رت تحمل قابل ریغ میبرا اش یسردرگم و آشفته حال نیا اما بود، سخت

 .بود

 ...که گفتم_

 ایدر دل در کاش! باشد بلد نشدن غرق کاش و زنم یم ایدر به دل

 !باشد بلد کردن یدلبر و شدن یماه

 ...دلم چون. خونه یایب که گفتم_

 مقد با و کشم یم رونیب گرمش و مردانه انگشتان بند از را دستم مچ

 یم کارم یصندل یرو و بستم را در. روم یم اتاقم داخل عیسر ییها

 اتاق یجا همه. چرخد یم اتاق دور تا دور انمیگر و سیخ نگاه. نمینش

 و خورد یم چشم به شکارم یها لباس اتاق گوشه! است اسلحه از پر

 ردگ صورتم بر رنگشان هرگز که ییها یشیارا لیوسا گرشید گوشه

 ! ننشانده یخانمانگ

 شآت زودتر هرچه دارند قصد گمانم به. رندیگ یم هرا گونه بر میاشکها

 ! نداختهین راه یسونام تا نکند؛ فواران تا بخوابانند را قلبم

 نیا شد یم کاش و ام داده حیترج بودن زن به را بودن محکم سالهاست

 به را او که بودم فکر یب انقدر. نشاندم یم شیسرجا راهم دلم انیم

 . بودم سپرده یفراموش دست

 .کند یم قرار یب نهیس در دل که ییصدا و در به تقه دچن

 ینم یوا کارات یپا چرا ؟!یکن میقا و خودت که برگردم یخواست_

  ؟یستیا

 .دمیکش نفس عطش پر و کردم باز دهان

 ...کرد لی ام خسته_

 تو؟ امیب. ام خسته منم_

 .دمیکش باال ینیب
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 ...ایب_

 اتاق یروشن و کیتار در اش مردانه قامت و شد باز بالفاصله در

 داخل به پنجره از یکم نور فقط حاال و بندد یم را در. گشت داریپد

 . دارد نفوذ اتاق

 آلفا؟ سراغ میبر میتون یم فردا_

 من! شکنند یم درونم افتاده انیظغ به خانمانه اندک همان و غرورم

 یابر پل کی له،یوس کی تنها من. ندیب یم کم مرا او. ستمین او قیال

 .هستم اهدافش به دنیرس

 ادی خوب را ماندن پنهان هیسا در و بودن هیسا من. شدم بلند جا از

 .ام گرفته

 .دمیم خبر_

 دست که یقلب کاش.کشم یم دراز میجا در یگرید حرف چیه بدون و

 فاصله انقدر شد یم چه! بازد جان خروجش از قبل زده یسوز خود به

 مزدم؟چش ینم پا و دست یبختبد و گناه منجالب انیم شد یم چه ؟!نبود

 دهنده نشان که یینفسها یصدا. کنم یم مشت دست و بندم یم

 امان و کرد ینم خلق ارامش حد نیا به تا شد یم چه است، حضورش

 ؟!بخوابم داد یم

 

*** 

 *ُکرد لیَ *

 

 نجتر آلود زهر پوزخند زیهرچ از شتریب. زده شرم و است نییپا سرش

 لکاکی شانه یرو و کرده راست و پچ تاسف سر. است دهنده ازار

 . زد
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 ! زادیمر دست بابا_

 .داد اشاره لکاکی به ابرو با و کرد نگاه من به بعد

  ؟!چاک نهیس عاشق اون گهید بود نیا_

 .دیکش پوف

 ...آزاده چاره یب_

 کنترل قابل ریغ یتیعصبان با و شده بلند شیجا از لکاکی یا دفعه کی

 :دیکش ادیرف اش یشاک نگاه و ترنج روبه

 یم راست و چپ سر ؟!هیسا اخه یمن یزندگ ییکجا تو! خب بسه_

 یمن چاره یب جانم؛ نه ؟!ازاده چاره یب... زبونته ورد ُنچ ت ُنچ و یکن

 منم. شدم حساب ادم نه و دارم خبر ازش نه که.. وسط نیا ام مونده که

 نم. شد یمتالش احساساتم خودم، تنها نه. شدم له اما داشتم، دوسش

 و شدن مجنون بمونم؛ هواسترو که یعشق یپا به سالها ستمین خایزل

 موندم، منتظرش. ستین مرام یب مرام تو مارم زهر و شهیر و شهیت

 اصال برام، ستین مهم بودنش بد و بودن خوب ادم. نداد یخبر... ومدین

 یاعتماد یب یدون ینم! کرد یم اعتماد فقط باشه، میرج طانیش

 ! شکنه یم و ردم هی کمر یچطور

 فعال خواستم ترنج از اخم با. گرفتم را شیها شانه و شدم بلند جا از

 :میگو یم آرامش با خودم و نزند یحرف

 . میزن یم حرف بعدا. کن استراحت فعال تو داداشم باشه_

 .کرد داراز ترنج یسو را دستش

 !دونه یم َبده ادم و من و نداره خبر یچیه از اخه_

 تا نداره حق چکسیه. دونه ینم َبده آدم رو تو یکس. ..من ز  یعز نه_

 داشته موردت در یقضاوت و نظر نیتر کوچک نبوده تو یجا یوقت

 ...بعد تا کن استراحت برو. باشه
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 ار در نکهیهم. گرفت شیپ در را اتاقش راه حرف یب و داد تکان یسر

 :زند یم لب یا گزنده لحن با ترنج بست،

 ؟!دیش یم شقعا یا اسطوره یخانوادگ_

 . کردم تنگ چشم

 . میش ینم عاشق کال یخانوادگ نه_

 :کردم سوال. دهد یم لَم الیخ یب مبل یرو و گفت" یآهان"

 خونه؟ یر ینم_

 .راحتم نه_

 .ستمین راحت من_

 

 

 .کنم یم گرانه متقاعد را لحنم و کردم کج شانه یرو را سرم

 .بکنه یدل درد بزنه؛ یحرف بخواد دیشا لکاکی_

 ؟خب_

 ...ترنج برو!ات نداشته جمال به_

 داداشت آق یکار گند میکرد خواب از یشب نصف! لی خفه جدت جان_

 المث بذارم تنها رو شما خونه برم پاشم یدار انتظار بعدشم کنم، جمع و

 خودمم حوصله و حال که ادیم خوابم انقدر. رمینخ ام؛ یدرک با فرد

 یواه دیام و دیبباف روغد کیج تو کیج اتاق تو صبح تا برو. ندارم

 . بکش خط کال و من یول بهم، دیبد

 ریز هاراهم کوسن از یکی و دیکش داراز شیجا در حرفش دنبال به

 اش بسته یپلکها و خسته صورت یرو نگاهم. گذارد یم سرش

! درک یب و دهن بد هیسا همان شده بعد به نحس شب آن از. دیچرخ
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 آه. گذرد یم کس هر و زیرچه کنار از ساده که الیخ یب آدم همان

 .تاس بهتر باشم او فکر به فعال. رفتم لکاکی اتاق سمت و دمیکش

 

* 

 

 *ترنج*

 

 غر غر که همانگونه. شدم داریب خواب از یتشنگ شدت از شب نصف

 بود، جانم در کاناپه یرو دنمیخواب اثر بر که یدرد از کردم یم

 متوجه که کردم روشن را برق. رفتم اشپرخانه سمت کورمال کورمال

 بود نشسته یخور نهار زیم یها یصندل از یکی یرو. شدم کرد لی

 اننگر و شد فراموشم خودم یتشنگ. بود گرفته دستانش با را سرش

 . روم یم کنارش

 کنه؟یم درد سرت_

 .نشست چشمانم در سرخش نگاهو کرد باز چشم

 ؟!خورهیم بهم داره زیچ همه چرا_

 مرا امشب خواب که بود یزیچ ریدرگ فکرش اوهم یعنی. دمیکش آه

 ستهگس زودتر و زودتر رابطه نیا بند دیترس یم اوهم بود؟ ختهیر برهم

 ... و شود

 ماساژ به کردم شروع و نشست اش یشانیپ یرو متیمال با دستانم

 یرو من نیغمگ نگاه و گرفت جان لبانش بر یرنگ کم لبخند. سرش

 ترنج قالب در بخواهم، انکه بدون دوباره. خورد چرخ اش بسته چشمان

 یرو دقت با و شد باز اوهم چشمان. بودم رفته فرو عاشق و آرام

 انجیه با که ام نهیس قفس یرو یکم نگاهش دفعه کی. دیچرخ صورتم
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. شود یم بلند شیجا از ضرب با بعد و ماند قفل شد یم نییپا و باال

 دیکش اش تهآشف یموها انیم یدست. سمتم گردد یم بر که کنم یم اخم

 :گفت خفه و

 !ببند_

 دکمه یرو دستش نشستن با. آمد جلو خودش که شد گرد چشمانم

 از پس که ماند یم مات خمارش چشمان در ترس با چشمانم راهنم،یپ

 :کند یم نجوا یآرام به دهانش آب دادن قورت

 .بود باز_

 یارام به را سرم توانم یم تنها جوابش در منو کند یم گرد عقب

. کردم یم حس صورتم پوست یرو را داغش ینفسها هنوز. دهم تکان

 . شمک یم دراز کاناپه یرو دوباره و برگشتم هال به نیسنگ ییها قدم با

 کجا تا! خورد یم بهم ها آوردن کم و یسست نیا از حالم. بستم چشم

 دیبا یک تا کنم؟ سکوت و کنم نرم پنجهو دست احساس نیا با دیبا

 اشک ندازم؟یب گوش پشت را مرد نیا یها نگاهو کنم خفه را دلم یصدا

 تواند ینم هم سرم یباال حضورش و افتاد ام بسته چشمان جان به

. نشست میموها یرو یآرام به دستش. شود چشمانم شدن باز باعث

 .زدم پس را دستش و دمیچرخ

 ابخو اتاق در شدن بسته و باز یصدا ،یاندک از پس و دیکش یقیعم آه

 . شنوم یم ار برادرش

* 

 

 ! سکیر پر و بزرگ معامله کی_

 .کند یم اخم لی

 .یگیم یچ نمیبب بده حیتوض شتریب_
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 . دهمیم سر قهقه بلند یصدا با و خوش سر

 نه؟ باستیز... آلفا کنار در یخان احمد_

 یوابر یتا کی با و نشست کرد لی فرم خوش لبان بر کمکم پوزخند

 . کرد زمزمه رفته باال

 !یلیخ باشن، دست به بند دست اگه_

 نه، زندان و اعدام یحت و افتادن ریگ ترس. دواند شهیر جانم در ترس

 دادم قورت دهان آب. اندازد یم اندامم به رعشه لی از شدن دور ترس

 :امدم حرف به یارام یصدا با و

 . دمیم خبر بهت بعدا برو فعال_

 یم حبس ام نهیس در نفس موشکافش و شده تنگ چشمان و کرد اخم

 .کند

 شده؟ یزیچ_

 . خوبم نه_

 کنم؟ چکار لکاکی با بنظرت_

 خواد، یم نطر من از یاتیح و مهم مسئله نیهمچ مورد در نکهیا از

 را جوابش تیجد با و اوردهین خود یرو به یول شدم، خوشحال یلیخ

 .دهم یم

 آدم سوز پا تونه یم کجا تا آدم هی! ُکرد لیَ  دمیم حق برادرت به من_

 دوار واقعا دیشا آزاده... عشق و مشترک یزندگ تو اونم بشه؟ الیخیب

. کرده ینامرد لکاکی حق در صورت هر در یول باشه، نشده خالف

 دینبا متهل زن هی گرفته، دهیناد و پسر اون تیشخص و غرور اون

 و مرد و شیزندگ کیشر به و بده قرار تیاول انقدر و کار هرگز

 دلخور زود یلیخ شن،یم دلزده زود مردا! باشه اعتماد یب اش پشتوانه

 وقت اون نشه؛ یدگیرس ها یدلخور نیا به که یروز از امان و شنیم
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 ممکن صورت نیبدتر به هارو یکارکم اون تمام جواب و نشست دیبا

 !ادهیز چقدر نازتون یدون یم ،یمرد هی خودت! دید

 و ریز را دلم نگاهش یفتگیش و بود کرده عوض رنگ کرد لی نگاه

 زمیم یرو یها ورق مشغول را خودم و گرفتم نگاه معذب. کرد رو

 .گرفت را دستم کی دفعه کی اما. کنم یم

 ترنج؟_

 . دهم یم جواب کنم بلند را سرم آنکه بدون

 هوم؟_

 !چرا؟_

 :دمیپرس اخم با و کنم یم بلند را سرم

 ؟!چرا یچ_

 آه. مکرد سوال گرید بار اش یخالص یبرا پس. است مردد دانم یم

 .دیکش

 کنجکار واقعا یعنی! دهیکش خالف به راهت چرا بدونم دارم دوست_

 .شدم

 .انداخت نییپا را سرش

 

 

 .بکنم هم بزرگ اعتراف هی دیبا_

 ود،ب کرد لی مردانه دست ریاس که یدست. کنم یم حس دهانم در را قلبم

 هک رقصان و دلبر یآتش نه، سوزان یآتش اما! بود آتش کوره در انگار

 رافکا از مرا دستم پشت یرو دستش نوازش. بود بلد کردن گرم تنها

 . گرفت پناه چشمانش در نگاهم و کرده دور قندم از تر نیریش
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 چقدر یدون ینم ،یر یم فرو خودت یعنی ترنج، قالب تو یوقت_

 !یخواستن خاص، جور هی! یدلبر

 ما یشانیپ بر شرم عرق یا مسخره طرز به و افتاده تکاپو به دلم

 رونیب کرد لی دست از را دستم و نشست لبانم بر کج یلبخند. نشست

 بار شیصدا. کنم یم گرم سرم زمیم کردن مرتب با را خودم. دمیکش

 یم آغاز درونم در یگرید جنجال و دیربا یم را درونم آرامش گرید

 .شود

 !کنهیم آرومت اسلحه یگفتیم اوال اون-

 یم امتناع دارش تب چشمان به نگاه از باز و دهم یم تکان دییتا سر

 . کنم

 ! دهیم بهم و بودن یقو و محکم حس ییجورا هی... اره_

 .یشیم تحمل رقابلیغ یلیخ ،یا هیسا یوقت یول_

 را کردن لج. کشد یم ریت بیعج حرفش از قلبم یول. دادم سر قهقه

 . دارم دوست

 .دارم دوست و بودن هیسا خودم یول_

 ؟!بودن بد   آدم عنسی_

 .بودن جربزه با و الیخیب آدم .نه_

 .رفت اتاق در یسو و گفت" یآهان"

 .امیم منم معامله یبرا فرداشب_

 .باشه_

 یم زیم یرو را سرم و نشستم یصندل یرو رمق یب که رفت رونیب

 شود ینم یخواه خود... مرد نیا از یدور به محکومم من. گذارم

 یسر کی از ردیبگ ادی دیبا باشد، بد یوقت آدم. بمانم دور دیبا چاره،
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 دباش کرده انتخاب خودش ستین هم مهم گرید. کند یریگ کناره زهایچ

 ...ستین مهم گرید! باشد شده رشیگ بانیگر ایدن ای را، بودن بد

 کنم یریگ کناره توانستم یم تر قبل یلیخ کنم قبول دیبا ا؟یدن کدام اصال

 ..و

 

* 

 *ُکردلیَ *

 

 دوخته چشم ساالر به ناک غظب و آلود خشم و شود یم مشت دستانم

 کاشو... دوخته ترنج به را عاشقش و فتهیش نگاه توجه یب او اما. ام

 یتح بداند کاش! شده دلبر چقدر قرمز یماکس راهنیپ آن با بداند ترنج

 را صورتش یخانمانگ امشب نتوانستههم ظشیغل شیآرا و چهره اخم

 به محکم ییها قدم با ...کشاندش یم رخ به شیپ از شیب چ،یه بپوشاند

 نیا ام یسع تمام. شدم کینزد بودند نشسته شیرو الفا و ترنج که یزیم

 . کنم کنترل را ام یعصب ینفسها که بود

 ترنج برهنه مهین یبازو و دادم تکان طاها یبرا سالم یمبنا بر یسر

 . رمیگ یم دست در را

 .دارم کارت_

 :دیگو یم طاها به لبخند با و شد بلند جا از

 .گردم یم بر_

 اخم. کنم یم اشاره یخروج در به ابروو چشم با و کردم یا قرچهدندان

 باز باعث خنک باد. میرفت رونیب قدم هم و نشاند شیابروها بر یفیظر

 .بود شیجا سر تمیعصبان هنوز اما. شد اخمم شدن

 :غّرم یم خفه بدهم، او به یجواب و سوال چیه اجازه انکه بدون



 

 pg. 323 

32
3 

 دنه؟یپوش لباس وضع چه نیا_

 .کرد نگاه اش افهیق و پیت به رفته باال یابروها با

 !توجان به محجوب یدخ هی بشم دارم کم چادر هی فقط! بده؟ لباسم_

 .زدم پوزخند

! ؟یریگیم شمیم تیاذ ؟یا متوجه عصابمه رو اخالقت ترنج... یستین_

 اره،د مرگ حکم برام هاشون نگاه... بزن کله و سر مردا با کم یلعنت

 و حل زیچ همه زدن حرف الت کمی با یکنیم فکر! مرگ ،یفهمیم

 یلعنت ؟!ادینم چشم به تیزنانگ و ظرافت اخم، دوتا با ؟!شهیم فصل

 چونهو چک و بهشون بچسب کم ترنج... بفهم یبر یم دل! یخوشگل

 یمن چشم شیپ یوقت خب؟ کن مار زهر و کوفت و معامله و بزن

 .شمیم تیاذ باش دور حداقل

 از بردارد دست کاش. کشد یم دندان به را لبش و انداخت نییپا سر

 جنس یبرا چقدر داند ینم خودش که ییها کردن ناز و یدلبر همه نیا

 !است جذاب من

 قورت دهان آب. بردم اطیح از یکیتار گوشه به و دمیکش را دستش

 :زدم لب یآرام به و دادم

 باشم؟ داشته یخواهش هی تونم یم_

 .ماند یم ثابت من تاب یب نگاه در متفکرش و راقب چشمان

 جانم؟_

 هک یدل... را بودن آرام دختر نیا مقابل در ستین بلد که یدل از امان و

 . کند یم نییپا و باال باجنجال و پرشور دختر نیا قبال در شهیهم

 و بردم کینرد را صورتم. کشاندمش خود سمت و گرفتم را دستش

 :دادم نتکا یآرام به را لبانم
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 رو رابطه نیا که هرجور... یبودن هر حاال ،یهست من با یوقت تا_

 .یباش بند و دیق یب ینطوریا یندار حق ،یکن یم ریتعب

 !بندم؟ و دیق یب من_

 ... اره_

 محکم و دمیکش محکم را دستش که برود خواست و زد پوزخند یعصب

 یم نجوا شیبو خوش و صاف یموها در. کردم رشیاس آغوشم در

 :کنم

 نیع که هام لباس نیا با ؟یبخور زیل دستم از یه یدار دوست چرا_

 تو، دیص! ام یمیقد یشکارچ من باشه، ادتی یول... یشد قرمز یماه

 ...آسونه برام

 .دیکش آغوشم در اوهم

 .شدم دیص وقته یلیخ من_

 که خوب چه... فشارمش یم آغوشم در تنگ و نشاندم لب بر یلبخند

 جز زیچ چیه به حواسمان و میکن یم بغل رفح یب را هم یگاه

 چه. ستین گرید هم قلب افتاده دور یرو ضربان و شده ارام ینفسها

 جزو او و هستم سیپل سرگرد کی من رود یم ادمانی گاه که خوب

 کنار که خوب چه اما و! اسلحه قاچاق یها باند نیتر بزرگ از یکی

 ...ایر یب و است ترنج من

 

* 

 

 !آسوده و بود خواب غرق. دمیکش شیموها یرو را دستم آرام
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 ارمغان به میبرا را آرامش یطوفان شهیهم زن نیا که شد طورچ

. کردم دایپ را احساسم و خودم یآدم نیهمچ درون یک از من ؟!آورد

 بر ها دارو اثر گرید هیثان چند تا. شوم یم بلند جا از و بستم چشم

 ساعت چند کاش. گشت یم بر یخبر با عالم به دوباره و شد یم طرف

 راحت الیخ با بتوانم تا ماند یم صدا و سر یب و آرام نگونهیا گرید

 لمس یمانع چیه بدون را نرمش یموها و گونه انگشتانم کنم؛ نگاهش

 ! شود بند شیسرجا یکم میاهویه پر قلب و کند

 ل؟یَ _

 .برگشتم سمتش و کشم یم برداشتن قدم از دست

 ؟یشد داریب_

 .دهد یم جواب گرفته یصدا با و داد لمیتحو ینیریش اما بند مین لبخند

 .ادیم خوابم هنوز یول... اره_

 و ددبن یم چشم. دیکش باال گردنش ریز تا را پتو و کشد یم یا ازهیخم

 یم بطالن خط سوز جگر یآه اما. کند یم نیمذ را من لبان یلبخند

 !گذرم زود یها یشاد تمام بر کشد

 

* 

 

 و گذاشت کمرش پشت یا ماهرانه کامال و خاص ژست با را اسلحه

 :داد را من سوال جواب کرد، یم برانداز را َپشیت نهییآ در که یدرحال

 .یُکش اری م،یگذاشت رو اسمش. میدار و مراسم نیا بار کی هرسال_

 .شد گرد چشمانم

 !؟یُکش یچ یچ جان؟_
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 یب همان! ترنج نه است، هیسا مخصوص که ییها قهقه همان بازهم

 .نوازد یم مرگ یسمفون من یبرا که ییها دنیخند غش و غل

 !باحاله چه ینیبیم یایب_

 .شد داغ خشم از چشمانم و دهیکش شعله جانم در خشم

 ش؟ییخدا یانداخت دست و من_

 .کرد اخم اوهم

 شده؟ یزیچ! من؟_

 . زنم یم پوزخند

 رهقرا یک بشم؟ آشنا شما یسرگرم و یباز هی با روز هر قراره من_

 انقدر چرا اول از ،یتون ینمواقعا اگه! پس؟ میکن شروع و کارمون

 اندب نیا به سیپل هی عنوان به. دارم یتیظرف منم ترنج! یخوند یُکر

 ،یکن کمک یخواینم اگه ..یچیه به یچیه هنوز و کردم نفوذ

 .یشد مونیپش بگو ست؛ینیمانع

 :داد را جوابم کالفه

 مگفت و کردم یغلط نیهمچ یک من ؟خب باش عجول کم لطفا کرد لی_

 فرصت ازت فقط من! زا؟یچ نیا و کنم ینم یهمکار باهات گهید

 طرف ندون یچیه و وارد تازه جوجه دوتا با. بشه وقتش تا خواستم

 ...ریپذ سکیر انقدر سیپل دمیند! بفهم میستین

 ..الزمه_

 گهید. ستین الزم باشه زحماتت تمام رفتن باد بر یبها به یوقت_

 و ایب یخواست رم؛ یم دارم. کنمبحث یالک یزایچ سر ندارم دوستام

 . ستین مربوطمن به ام ینخواست. کن محکم و گاهتیجا کمی کن یسع

 حرص با را نمیریز لب. شود یم مشت من دستان و رفت رونیب در از

 انیم تنها به را ترنج توانستم ینم. رفتم یم دیبا. دمیکش دندان ریز
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 !شده قلبم صاحب که ستیاالن مهم درک، به گذشته. کنم ول دمر آنهمه

 که ترنج همان شود یم و گذارد یم کنار را بودن هیسا یگاه که حاال

 . است بلد یخوب به را دلم یبرا کردن یدلبر

 

* 

 

 خش که ییآشنا و مردانه یصدا م،یکن شروع میخواه یم نکهیهم

 .شد مانع من سر پشت از دارد، یخاص یگرفتگ

 هنشد دعوت! خب دیبر و آخرش تا د،یکن یم دراز یدوست دست یوقت_

 .داشتم ادی به و امروز اما بودم،

 لب بر یکج لبخند. شود یم بلند زیم سر از که است نفر نیاول ترنج

 دم؛ش یم خوشحال بود هیسا آنها کنار نکهیا یزیهرچ از شتریب. نشاند

 .بودند دهیدن را ترش جذاب و یاصل یرو هنوز انها نکهیا

 یات کی د،یرس که من به... هیبق با سپس و داد دست ترنج با اول طاها

 یمعمول یلیخ. کند یم دراز میسو را دستش بعد و داد باال را شیابرو

 به. رندیگ سر از را یباز ادامه تا شوم یم منتظر و دهم یم دست

 ! است صورت چه به قایدق یباز دانستم ینم هنوز یمضحک طرز

 سمت به سرش که نمیب یم ستد،یا یم یوقت و چرخانند یم را یبطر

 لب بشاش و دیپر باال طاها یابرو کی. است طاها سمت عقبش و ترنج

 :زند یم

 نه؟ شانسم خوش یلیخ_

 . دیخند جذاب و گلو ته

 !فتهیب هیسا به قسمتت و یکن شرکت یباز نیا تو سالها بعد_

 .زد لبخند هم ترنج
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 .شهیم کشته که یکس شدم بار نیاول یبرا منم_

 ندلبخ. شد خیم اش یجد چشمان در میمستق آلودم اخم نگاه حرفش نیا با

 :گفت کالفه ساالر. دیپاش میرو به

 ...کن تمومش بگو زود_

 :کرد نجوا ارام طاها

 !هیسا ببوسمت دیبا_

 یخان. رود یم درهم شتریب ساالر و من اخم و دیپر باال ترنج یابروها

 . دیآ یم رفح به یآرام به

 کالن پول هی ای م،یخوا یم طرف از بزرگ معامله هی ای سال هر ما_

 ُنُنر نیا اما م،یخواست و یکس کشتن طرف از یحت! سیپل با مقابله ایو

 ...نه ها یباز

 .شد گو جواب و خونسرد اما طاها

 و نتونیقوان و قانون.  خوام یم و بخوام که یزیچ هر احمد الفام، من_

 !ه؟یحرف کشم، یم بوس با و ارمی من. دیکن نوش و آبش کوزه دم دیبذار

 :گفتم خفه ییصدا و شده کنترل یخشم با و آمد جوش به خونم

 !ه؟ییباز مسخره چه گهید نیا_

 .کند یم دییتا را حرفم بالفاصله ساالر

 ه؟یچ ایباز مسخره نیا! گرم دمت یآ_

 .دوخت ترنج به میمستق را نگاهش طاها

 از تر سخت تو یبرا است؟ مسخره که یباور نیا رب ام تو هیسا_

 نه؟ هیزیهرچ

 

*** 
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 *ترنج*

 

 سوال پر چشمان. برگشت کرد لی سمت نگاهم ناخودآگاه طاها، سوال با

 . کند یم مانیپش بزنم خواهم یم که یحرف از مرا یکم اش یعصب و

 !چزاند دیبا را طاها اما

 .نه_

 ....را کرد لی دست یوقت

 

 رب سمتش ناخودآگاه سرم کردم، حس میپا یرو را ردک لی دست یوقت

 .زنم یم لبخند. گشت

 ...بگو طاها، تمومه یشوخ_

 . خورد چرخ نگاهم در ینوران طاها چشمان

 .گفتم_

 دستش یرو را دستم. کرد یم تمیاذ میپایرو لی مردانه دست فشار

 یندت به آلفا روبه و برخاست جا از کند،نگاه من به انکه بدون. گذاشتم

 :دیغر

 هات؟ یباز ادا تمومه_

 .زند یم قهقه یعصب طاها. شوم بلند کرد اشاره اخم با بعد

 به من جون پسر! کنه دخالت میداشت کم و وارد تازه عضو هی ییخدا_

 ...و نشستم زیم نیا دور تو سر یموها اندازه

 .شد طاها صحبت ادامه مانع ساالر یصدا

 ...مخالفه ام باند ثابت یضااع از یکی نه، وارد تازه عضو هی_
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 .شد بلند جا از و کرد من حواله یچشمک لیجم دنبالش به

 !باند یبزرگا از یکی نیهمچن و_

 .کنم یم دراز الفا سمت را دستم. شوم یم بلند منهم و زدم لبخند

 بچه کن جمع ها، بچه قول به! پسر نبر سوال ریز رو هیسا ابهت_

 من یول. یبرگشت خوش معمونج به... رو هات یباز ادا و یباز

 یجد نخواستم بود، اولت روز. ام عصاب یب هیسا همون هنوزم

 .کنم برخورد

 :گفتم بلند یصدا با جمع کل روبه بعد

 .ستمین و امروز هی ن،یبد ادامه یباز به_

 یخداحافظ اوهم. کرد جانیه دچار را ام نفس کرد، لی لبان کنج لبخند

 و خورد یم حرص هستم متوجه. میافت یم راه باهم قدم هم و کرد یکل

 لب ریز م،یشد که نیماش سوار! امدهین خوش اش مزاج به یزیچکی

 :کرد زمزمه برسد، هم من گوش به که یجور

 !خورهیم بهم حالش شتریب روز به روز و آدم_

 ...یحساس شما ستین_

 . درد یم را قلبم و شده خنجر پوزخندش و زد استارت

 و سوسول آدم من. یخاک جاده به نیزد گهید یلیخ ها شما... نه_

 بر تعجب اتفاقات با مطمئنا و ام سیپل مامور هی ستم،ین یا دهیند یچیه

 ...شما باند یول. شدم رو روبه یادیز زیانگ

 .شدم براق اش صورت در

 ! ؟یچ ما_

 ...عده هی یبار و بند یب و یگستاخ از ادینم خوشم_

 هستن؟ ایک عده هی اون و_
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 !تو کردن تظاهر و... ساالر و الفا_

 کردم؟ تظاهر یچ به من ؟!من_

 ..ترسن یم ازت همه و یهست یزرنگ آدم یلیخ نکهیا به_

 اصل؟ در َپخَمم یگیم اهان_

 .شوم یم یحرص که اندازد یم باال شانه

 !یحاج نشده خوب یکرد نوش اول یروزا که ییکتکا یجا هنوز_

 آتش به را دلم نگاهش. تدوخ نگاهم در دلخور را چشمانشو برگشت

 :خورد یم تکان یآرام به لبانش. کشد یم

 .کرد یزخم ترنج نه، هیسا و من_

 !؟یچ یعنی_

 .داد تکان سر کالفه و دیکش آه

 ...الیخیب یچیه_

 یم. میگو ینم یزیچ و دادم تکان سر قرار یب یقلبو آشفته یذهن با

 رد. است هضم قابل ریغ شیبرا یکمباند آن یها مرد با من ارتباط دانم

 مردانه یادیز یکم کارها. هستم باند ان داخل زن تنها صورت هر

 ! صفت سگ آدم و گرگ از پر و است

*** 

 

 .کرد نگاه چشمانم در مردد و کرد بلند سر یارام به لیجم

 ؟یخوب_

 .بندم یم چشم

 .ستمین_
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 م؟یکن چکار_

 . میبذار انیجر در رو آزاده و کرد لی دیبا_

 !ز؟یچ همه انیجر در_

 .میبد ادامهو راه هیبق ینفر چهار دونم یم چه... که میبگ فقط.. نه_

 .شود یم بلند شیجا از دیکش پوف

. کردم نابود و داشتم دست تو خودم و تو یکارا از که یمدارک تمام_

 !میبد لو هم رو تو بود شده چیپاپ آزاده

 .زدم قهقه

 ...زرنگ_

 .دارم دوسش_

 اورد؟ین تاب نامزدش یدید_

 . گردد یم بر سمتم تیجد با و کرد اخم

 ؟یک_

 ...ازاده_

 !کرده؟ چکار مگه لکاک؟ی_

 افتاده دور جاده هی تو گفت و زد زنگ کرد لی به شیپ شب چند_

 من تا رفتم همراش کرده، هول کمی لی دمید چون منم... کرده تصادف

 ..بوده دخترش دوست با اروی دمید میدیرس. کنم یرانندگ

 .کند یم باد گردنش و سر رگ و شده گرد لیجم چشمان

 کنه؟یم انتیخ آزاده به_

 .خندم یم
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 من... چرا آزاده یول نکرده، انتیخ آزاده هی لکاکی ل،یجم یوا_

... و هاش یتاب یب تمام و یقرار یب دم؛ید و پسر اون یحال شونیپر

 هدنکر نگاهش نامزد هی عنوان به... گرفته دهیناد شکسته؛ و اون آزاده

 .بهش باشه متعهد نامزد هی مثل و ادیب ام لکاکی حاال که

 !داشته محرمانه اتیعمل هی اون. بود مجبور کارش بخاطر ازاده_

 . زنم یم پوزخند

 عاقالنه ایب... محرمش نامزدش، بوده، َمردش لکاکی... محرمانه_

 االح ناموسش کنه قبول تونه ینم وقت چیه َمرد هی ل،یجم میکن صحبت

 یحیتوض چیه نکهیا بدون... کنه نامزد گهید یکی با ،یهرچ ربخاط

 دست بهت یحس چه لکاک،ی یجا بزار لحظه هی و خودت! بشنوه

 یم فقط...نداشته خبرم هی نامزدش از ماهه پنج چهار پسر اون! ده؟یم

 رتیغ یآدم هر. کرده نامزد کار خالف هی با نکهیا و است زنده دونه

... آرامش کمی دنبال و بود یبد طیشرا تو لکاکی.. داره تعصب و

 گهید دختر هی پس داشته؛ یپر دل هم اش خانواده از کرد لی گفتهبه

 دنبال وفتهیب ام آزاده. کرده تصاحب و دلش و اش شده گم آرامش شده

 ...هاش یباز سیپل

 .رفت درهم لیجم صورت

 !وهللا به شهیم وونهید بشنوه ازاده_

 . ارهیب دووم دیبا... ماست بر که ماست از_

 .یکنیم قضاوت یدار دالنه سنگ یلیخ_

 حالتو... و هام حرف کلمه به کلمه گمیم حق یرو از دارم اتفاقا، نه_

 ...یدیند و لکاکی روز و

 !رو آزاده روز و حال ام تو_

 .زنم یم یرنگ کملبخند
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 از باشه ریگ واقعا دلش اگه دونم یم. شناسمیم و خودم جنس من_

 دل تا گذرهیم یزیچ هر از ل،یجم کنم یم دیتاک ذره،گیم یزیهرچ

 و ی  دعا امر هی باشه لکاکی دلتنگ آزاده نکهیا.. کنه بندیپا و معشوقش

... تعاد هی اصال ای باشه؛ ساده یداشتن دوست از گرفته نشئت تونهیم

 کاکلی کن قبول! کنه یپوش چشم گذشتنش راحت رو تونهینم آدم یول

 .ستین مهم براش

 .کرد راست و چپ سر دهدرمان

 ...سوال هی بگم؟ بهش یچطور موندم یول... بخدا دونم ینم_

 جان؟_

 ای داره دوست رو کرده تصادف باهاش که یدختر واقعا پسره، نیا_

 .شده دوست باهاش کردن عوض هواو حال واسه ینجوریهم

 .ردیگ یم حرصم چرا دانم ینم

 ضیتعو یبرا خودت قول بهو دنید خوشگل هی تا ستنین تو مثل اونا_

! بکننو یدختر هر یخار پاچه و بشن دوست یهرکس با هواو حال

 ...گهید خواد ینم هم رو آزاده و ستادهیا پاش مرد مثل داره، دوسش

 .نشست لیجم لبان بر یخند کج

 بوده نامرد یول! یبزن نهیس به و سنگشون انقدر خواد ینم حاال_

 ...لکاکی

 هیضق سر ازاده با تونهیم گفته و ستادهیا کارش یپا مردونه نکهیا نه_

 ...َمرده یلیخ یعنی کنه، شیراض و بزنه حرف

 انتیخ اقا! گه؟ید است مردونه کارشون همه نکردن خالف چون نایا_

 .وسالم کرده
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 لمهک گفتن به فقط ستین قرار انتیخ... کرده آزاده و یواقع انتیخ_

 رفتار یلیخ بشه، ختم طرف با داشتن رابطه ای یکس به دارم دوست

 ...باشه تونه یم بزرگ انتیخ هی هم تیاهم کم و زیر یها

 ! نده یزندگ درس_

 اجیب قضاوت خوام ینم فقط ستم،ین بلد هم تیاستاد و دم ینم درس_

 هم شتیظرف از شتریب و مونده آزاده یپا یکاف اندازه به لکاکی. یبکن

 .رهپ یم و کنهیم دل تر تراح شکسته، که یدل یول ط،یشرا با ساخته

 و کرد لی یچطور که میکن هماهنگ بزن زنگ شب رم، یم من_

 .میکن یکی باهم همو حرفامون. میکنرو روبه باهم رو آزاده

 .موافقم اره_

 با و دیچرخ سمتم دفعه کی اما رفت، در سمت و شد بلند جا از

 :زد لب تیجدواخم

 مواد قاچاق باز تو چشم از ورد خواد یم داره، معامله احمد فردا پس_

 .کنم جمع مدارک یخوایم اگه. هست کار یتو اسمت البته... کنه

 یکج لبخند ل،یجم جمله نیاخر با یول. فشردم هم یرو را میها دندان

 .نشاندم لب بر

 نارک یتونست اگه منماسم! است اشتباه سوالت بدان ،یپرسو یدان چو_

 داره؟ خبر آلفا. بزن

 ...نه کردن کار وارد اطالع بدون رو تو نکهیا از یول اره_

 .کنهیم کمکت بهش بگو خوبه،_

 فعال. چشم باشه_

 و مشغول یفکر با و دادمتکان شیبرا یخداحافظ یمعن به یسر

 . گرفتم شیپ در را اتاقم راه داغان یعصاب
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 یخور ادهیز نیا تمام! یخان احمد چ زاَنم یم ناجور را تو روز کی من

 .کشم یم رونیب حلقومت از هارا

 

*** 

 یطرف از. بودم یعصب شدت به کرد لی روزه چند نیا یها رفتار از

 من به یزیچ آنکه بدون یرکیز ریز را من یخان که ییها معامله هم

 هتوسع را شیها یکار کثافت من اسم به داشت و کرد یم وارد د،یبگو

 با صحبت مشغول من به توجه یب که لی به حرص با! دیبخش یم

 . دیخند لکاکی. کردم نگاه بود سرهنگ

 ...هیسا_

 . برگشت لکاکی سمت نگاهم

 بله؟_

 افتاده؟ یاتفاق_

 .کردم اخم

 !؟یاتفاق چه_

 اشاره کرد لی آلود اخم صورت به ابرو و چشم با و انداخت باال شانه

 .کرد

 !هیبرزخ نمه هی انگار_

 ...کنهیم برداشت بد خودش نداره، یربط من به اما. اوهوم_

 :کنم یم سوال و زنم یم لبخند ناخداگاه. گرفت عمق لبخندش

 خانمت؟ ایدر از خبر چه_

 .اندازد ما نییپا سر و دیدو مهربانش چشمان در شرم یکم

 ..خدمتتون داره سالم_
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 .دهم یم سر یآرام خنده

 دیسف و سرخ حرف هر با تو پرروو   کرد لی فقط انگار! بابا نه_

 ...یشیم

 ؟!پروو   داداشم_

 .داد جواب بودم، نشده تماسش شدن تمام متوجهکه یکرد لی من یبجا

 ...کرده اثر منم در عده هی با ینینش هم کمال اره_

 یممن از و انداخت پا یرو پا. نشست لکاکی کنار آرامش کمال در بعد

 :پرسد

 نه؟ یداشت خبرتو_

 !اونوقت؟ یچ از_

 داره؟ یهمکار سیپل با آزاده نکهیا_

 .پرند یم باال زمان هم میروهااب

 .شدم متوجه شیپ روز دو چند نه_

 نگاه. ستادیا پنجره مقابل و شد بلند جا از درهم یصورت با لکاکی

 را میبازو و شد بلند جا از کرد لی. شد روانه دنبالش ناخودآگاه نگرانم

 که بود لکاکی ریگ هنوز نگاهم اما. شوم بلند شدم مجبور. گرفت

 به اوهم و فهمانم یم لی به ابرو و چشم با. ختیر یم کاش انهیمخف

 :جنباند یم لب یارام

 ...بهتره میبذار تنهاش_

 و بندد یم را در. میرو یم من اتاق سمت قدم هم و دادم تکان یسر

 . کردچنگ شیموها در را دستش هردو کالفه

 .دمیکش پوف
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 بفهمه دیبا... داره اجیاح آرامش به االن اون م؟یگذاشت تنهاش چرا_

 .کنه یخور خود دینبا. ستین اون مقصر

 دهان اب. نشست من نیغمگ نگاه در سرخش چشمان کرد بلند سر

 .داد قورت

 ؟یکن آروم یبلد_

 کنم، توجه متفاوتش لحن و حرفش یاصل مقصود به انکه بدون

 .دادم جواب بالفاصله

 ...ادیب خودش به کمی زنم یم حرف باهاش کلوم چند هی رم یم خب_

 .انداخت باال را شیابرو یتا کی و آمد تر کینزد

 .دارم اجیاحت آرامش به منم_

 .خندم یم

 ...بده یلیخ حالش داداشت! نشو خودخواه_

  

 

 

 و ارخم چشمان به متعجب چشمانم و کرد دنیتپ به شروع جانیه با قلبم

 ندت شینفسها و شد یم تر داغ لحظه هر دستانش. دوختم نگاه اش خسته

 در محابا یب را تنم و دیکش خودش سمت به کامل مرا دفعه کی... تر

 سر. کند یم دگرگون مراهم حال عطشش پر و گرم آغوش. گرفت بر

 :زد پچ و برد گردنم در

 !من؟ بجز یهست همه یتاب یب فکر چرا_

 شده دتن جانیه زور از یها نفس و قلبم رفته باال ضربان به توجه بدون

 .خندم یم بلند نمذه کردن منحرف یبرا ام،
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 ؟یشد بچه_

 شده جور هر دیبا. کنم یم دور خودم از را تنش. کرد نییپا و باال سر

 یم رها نیدلنش یگرما نیا شر از را خودم ام یقلب خواسته خالف بر و

 لمد نیا از شیب تا! بود دهینلرز دلم و دست تا شدم یم دور دیبا. کردم

 !بود دهینُسر دینبا که یکس یبرا

 . ردمک اخم

 ؟یشونیپر چرا تو_

 .شد چنگ وار شانه شیموها در کالفه دستانش و کرد پشت

 .شدم خسته_ 

 !؟یچ از_

 ...یزندگ از_ 

 از دلخور یلحن با انقدر حرف آن یحساب چه یرو و چرا دانم ینم

 .پردیم رونیب دهانم

 من؟ با یزندگ از_

 یشوخ و طنتیش رنگ نگاهش کمکم اما. برگشت سمتم متعجب اول

 . ردیگ یم

 تو؟ با یزندگ_

 

 .نشاندم لب بر یا پاچه دست و هول لبخند و میگو یم" ُنچ"

 باشه ندیآ خوش چندان دینبا سیپل مامور کی یبرا هرحال به خب_

 !کار خالف کی کنار دنیکش نفس و یزندگ
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 ینم د،یکش زبانه نگاهش در خشم و شد سرخ بالفاصله چشمانش

 رونیب در از خواستم! گذاشت را نامش توان یم هم یدلخور دیشادانم

 . برگرداند خود سمت و گرفت حرص با را دستم مچ که بروم

 شستش انگشت. کرد مرتب را میموها یرو شال و آورد باال را دستش

 و باز یماه یلبها چون که ییها لب یرو گونه نوازش و متیمال با را

 .آورد جلو صورت و دیکش شد یم بسته

 دونب روزت هی چون... یایب کنار من با یستین بلد وت چون شونمیپر_

 نه اما... شونمیپر اره! شهینم شب من دادن حرص و کردن یعصب

 .متنیب یم دینبا که ییکسا کنار نکهیا بخاطر کنارت، بودن بخاطر

 یگرید زیچ دنبال امروز انگار خمارش چشمان و داد قورت دهان اب

 دلم که جاذبه و کششکی بود، نگاهش در حس کی! گشت یم من در

 . کند یم قرار یب شیپ از شیب را

 یم لبم رژ شدن پاک متوجه و دیکش لبم یرو محکم را انگشتش نباریا

 .شوم

 !َنَرنگون انقدر ام لوچه و لب نیا_

 پر و داغ ینفسها بخاطر را چشمانم و آورد تر کینزد را صورتش

 و ارام زمزمه و نمک یم حس ام گونه یرو را لبانش. بندم یم التهابش

 .کند یم رو و ریز را دلم اش گرفته لرز یصدا

 !کنم یم پاکش نداره تیخوب که اونجور گهید دفعه چون_

 و کردم اخم. زدم پسش قدرت با و گذاشتم اش نهیس یرو را دستم

 میلبها یرو محکم و دارم یم بر یمرطوب دستمال. رفتم نهییآ یجلو

 .زنم یم پوزخند. کنمپاک را رژ اثر کامل تا دمیکش

 !تره عیضا برم نییپا رژ یب فعال_
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 رفتهگ دست در لبانم به زدن قصد به که یلب رژ و ستادیا سرم پشت لی

 .شدم بلند خشم با منم. دیکش دستم از محکم را بودم

 !امروز یستین خوب انگار_

 .ستمین نه_

 .کرد اشاره شیگلو به

 و المح و حس امیب که یستین مشنگ و نفهم انقدر...یرسوند نجامیا به_

.. یفهم یم و دونم یم و ینیبیم خودت! بدم حیتوض برات مو به مو

 .نکن تیاذ پس

 نیاول یبرا دیشا و گرفته گر صورتم. کنم یم حس دهانم انیم را قلبم

 یم قورت صدا پر را دهانم آب. دود یم جانم در شرم عمرم در بار

 جانانه مشت کی هوا یب نگارا. رفتم رونیب اتاق از آشفته پر و دهم

 یزیچ چه از داشتم. بود آورده خودم به را من! بود خورده فکم ریز

 کجا تا! کرد؟ لی یها رفتار ای خودم احساسات از! کردم؟ یم فرار

 بزنم؟ ینفهم به را خودم

 

  

  

 

 *ُکردلیَ *

 

 و ینامرد از چرا؟ دروغ. دوختم آزاده شده مات صورت به را نگاهم

 شیپ کرد، یخال شانه زود انقدر نکهیا برادرم؛ هنگام زود یریگ کناره

 .جنباندم لب یآرام به و انداختم نییپا سر! بودم شرمنده دختر نیا

 ...جان آزاده ام شده تیخانوم شرمنده_
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 سوالش. چرخاند من نیشرمگ صورت در را اش جیگ و سرخ چشمان

 !زد آتش را دلم

  داره؟ دوسش یلیخ_

 .دمدا قورت دهان آب

 ...لکاکی_

 .کرد تکرار را سوالش غیج با و دیدو کالمم انیم

 داره؟ دوسش گمیم_

 .داد جواب من یجا به ترنج که فشردم هم یرو لب

 ستین الزم! داره آرامش کنارش همه، از تر مهم... داره دوسش یلیخ_

 دیبان که ییجا و دینبا که یکار... یکن غیج غیج و یببر باال و صدات

 و هیگر با و یبد نشون خطاکار و یکس نکن یسع النما پس! یکرد

 ... زیچ همه از اگاه یب و مظلوم و خودت یزار

 :زد لب و دوخت چشم ترنج به مبهوت ازاده

 !مقصرم؟ من_

 .کشد یم پوف ترنج

.  یشناخت یم و لکاکی هم خودت... ارین در و نادون یها آدم یادا_

 دمیرس جهینت نیا به باش نشد کلومهم بار سه دوو دارید چند با من

 اتفاق هر با چطور دمید ه؛یاحساس با البته صد و حساس آدم چقدر

 کارت تو خانم، ایناد. شهیم عوض هواشو حال یارزش کم و کیکوچ

 . کالم ختم کالمکی ،یداد حیترج عشقت و مشترک یزندگ به و

 .زند یم من شانه به یدست

 بلد هک یآدم لکاک،ی یحت نه و یهست تو نه بشه، شرمنده دیبا که یکس_

 . هبکش دیبا یشرمندگ ستهیوا ماتشیتصم و کار عاقبت یپا ستین
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 و دور افراد و مکان و جا به توجه یب ازاده نمیب یم بار نیاول یبرا

. تمرف در سمت و بستم درد پر را چشمم. کند هیگر عجز با نیچن برش

 .کنم توقف شوم یم مجبور ازاده حرف با اما

 ...داداش نمشیبب وامخیم_

 . زد پوزخند آشکارا ترنج

 !خطرناکه_

 .شد رگه دو و بم شتریپ آزاده یصدا

 ..درک به_

 . گرفتم را ام یشانیپ عرق

 . گمیم بهش_

 زد دهازا به که ترنج طعنه اخر قهیدق اما. رفتم رونیب تند ییها قدم با و

 .دیرس گوشم به

... شیدید یم و رکد به یگفت یم عشق سر از و اول یروزا کاش_

 به خانم ومدیم چشمت هی مرد اون یخستگ و یدرموندگ بار هی کاش

 !نامزد اصطالح

 

 

 *لیجم*

 چهیماه. گذاشتم اش شانه یرو گونه دلدار در را دستم و رفتم جلو

 اج از بالفاصله اما.. قطع یا لحظه یبرا اش هیگر و شد منقبض شیها

 . دمیکش آه! معلق مانآس و نیزم امیم من دست و شود یم بلند

 آزاده؟ یخوب_

 :کرد زمزمه لرزان چانه با و برگشت سمتم
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 در و یمردونگ که یمرد تنها... لکاکی رم؟یبگ سرم به یخاک چه_

 و دلش دل، قهرمان یآدمها هستن هنوزم فهموند بهم و کرد تموم حقم

 ...گهید گذاشتم کم چقدر من نییب! یا گهید کس به داده

 ته ته. بود شده مچاله دردش و غم از اما قلبم. زنم یم یزورک لبخند

 مثل یمغرور و محکم ادم. کردم یم حسادت لکاکی به هم قلبم یها

 .خواست یم مرد پهلوان واقعا! کردنش عاشق خواهد یم مرد آزاده،

! بود سخت بودن نامرد چقدر.بودم کم مورد کی نیا در چقدر من و

 ..یخواه یم که انچه نشود و یباش قصه بده آدم نکهیا

*** 

 

 *ترنج*

 چشم بغضش پر چشمان و نیغمگ صورت به قیعم و نشستم کنارش

 . کشم یم یدلدار منظور به اش شانه یرو را دستم. دوختم

 !؟یندار یریتقص اصال تو بگم بار چند_

 .دوخت نگاهم به را مظلومش چشمان و شد نییپا و باال شیگلو بکیس

 ...یدار یباور نیهمچ تو فقط_

 . دمیخند

 یم من فقط... کنن یم قضاوتت هیبق! کنم یم درکت من فقط چون_

 !اندازه یم پا از و آدم چقدر آرامش، کردن گم کنم درک تونم

 

 نه؟ پستم یلیخ_

 .کردم اخم

 !خوب پسر یزن یم هیچ حرفا نیا_
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 . اندازد یم نییپا را سرش و دیکش لبش بر یزبان

 فقط شد معلومم. داشت دوسم اون، بر عالوه. بود یخوب آدم آزاده_

 سپ کرده؛ نامزد لیجم با تهیفرمال و باند اون تو رفته کارش بخاطر

 .منم کرده ینامرد که یکس

 قهر که کرد لی به نگاهم تا کنمیم یدار خود دارم چقدر و خندم یم

 با هنگونیا نکهیا. نکنم بغل محکم را ستادهیا چپمان طرف تخس و کرده

 چشمان حسادت نیا کرد؛ یم نگاه لکاکی و من به داشت اخم

 .کرد یم خوش سر مرا شیپ از شیب تنها همه و همه دلخورش،

 هک یدل و خودم بر خت،یر یم صدا یب لکاکی که ییاشکها دنید با اما

 یرو را دستم و فرستادم لعنت بودکرد لی توجه جلب فکر حال هر در

 .گذاشتم لکاکی پشت

 !اخه؟ تو چته_

 :کند یم زمزمه صالیاست با و کرد سترا و چپ سر

 ...چندماه فقط... ماهچند. ام یعوض آدم یلیخ_

  واقعا؟ یکنیم تیاذ و خودت چرا_

 :دهد یم را جوابم یعصب یلحن با که است کرد لی نیا لکاک،ی یبجا

 دختر اون یوفا و عشق و باور جواب چون... کاره خطا واقعا چون_

 !اقا انتیخ شده

 وت... ینیب یم رو هیقض طرف هی بگم بهتره ای ل،ی یریم تند یدار_

 یم درک و هم بهتر کارته هم چون دیشا.. بس و یا آزاده فکر به فقط

 و من نه درسته! برقصن شما ساز به ملت همه ستین قرار یول. دیکن

 یندار حق هم تو یول ه،یبد ادم آزاده میبگ میندار حق لکاکی نه

 . ینیبب مقصر و برادرت
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 هاند آب. کرد نگاه لکاکی به نیغمگ و دیکش دست شیموها انیم کالفه

 .دهم یم قدرت

 من یول دن،یرس آرامش به یبرا داشت هم یا گهید یها راه لکاکی_

 .مینکن قضاوت پس... یستین هم تو ستم؛ین اون یزندگ تو

 قعاش واسهبدم قر وسط امیب یندار که توقع ه؟یسا االن تو یگیم یچ_

 بزنم کف براش یمنتظر نکنه! بندازم؟ راه سما و رسو داداشم شدن

 برادر کار ؟یاریم در وفکر روشن یها آدم یادا چرا! کنم قشیتشو

 ادم ..برده سوال ریز و شیمردونگو رتیغ. وسالم و بود ینامرد من

 !روحشو دل یرو بزاره پایگاه مجبوره

 یم اکمح اش چهره در شیپ از شیب اخمشو کشد یم لبش بر یزبان

 .شود

 ینامرد و ها یباز بچه نیا نکنم فکر احمدکاردوخ پسر قاموص یتو_

 مدت نیا که بچه دختر نیا به و یریم امروز نیهم نه؟ رهیبگ یجا ها

 و یگیم و زیچ همه بوده، دورت یباز مسخرهو عشقو آرامش اسم به

 یخواه معذرت مرد مثل ،ینیبیم رو ازاده یریم فردام... زیچ همه ختم

 ...و هست مثبت جوابش اونم هللا شا ان و یکنیم

 ردک لی حرف احترام کمال در اما نهفته، یتیعصبان و بغض با لکاکی

 .کرد قطع را

 از حرف یدار. دارم دوسش رو ایدر من. کنمیم خواهشداداش_

 !باشه منم دل به حواست مومن مرد یول ،یزنیم یمردونگ و رتیغ

 ومآر ستین قرار دلت شکسته یا گهید یکس دل یوقت! اخه؟ دل کدوم_

 ...رهیبگ

 .شدم رگ نظاره فقط و دادم هیتک مبل یپشت به. شد بلند جا از هم لکاکی

 لب التماس با و گذارد یم کرد لی یها شانه یرو را دستانش لکاکی

 :زد
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 .کن درکم گهید تو روخدا تو_

 .زد پس را لکاکی دستان! نشده؟ رحم یب یکم امروز کرد لی

 ... تشیراست کنم درکت خوام ینم. کنم ینم رکد_

 یگیم. کنم ینم ول رو ایدر من کرد لی ؟یترس یم یچ از! چرا؟_

 هی بودنش ایر یب و پاک یول... درست است بچه اصال باشه بچه؟

 پدر آغوش تو یحت که داره آرامش هی چشماش  ده؛یم بهم خاص آرامش

 !بودم اش یپ میزندگ ورر نیاول از که یزیچ. رسم ینم بهش مادرمم و

 دوسش... خورهینممن درد به اما خوب؛ام یلیخ ه،یخوب دختر آزاده

 یابر وهللا به داشتم؛ دوسش میزندگ تمام اندازه هم اکا یروز هی داشتم،

 طهراب تو تو،! لی ندونست قدر اما دادم، یم جونبودنش قهیدق به قهیدق

 پس. یندار و دارم ازش من که یشناخت صدم کی... ینبود ازاده و من

 .خودم دس بسپر و زیچ همه لطفا

 

 .کند یم راست و چپ تاسف سر کرد لی

 زیچ همه و کماالت با خانم یجا تونه یم بچه دختر نیا بنظرت_

 !کنه؟ پر برات رو ازاده مثل یتموم

 عاشق دل کند ینم درک نکهیا کرد؛ لی فکر طرز از ردیگ یم دلم

 . دندار را ها زیچ نیا حوصله

 .زد پوزخند لکاکی

 نکهیا داداش؟ خورهیم چشم به کامل و تموم یچطور آدم زیچ همه_

 ایرد قبول، باشه! بودنشه خانم حکم است کرده لیتحص و خوشگل ازاده

 نگا نکهیا یول شه،ینم ام ازاده کهیکوچ انگشت تیجذاب و یخوشگل تو

 ...شیشناسینم که تو! نهیسنگ برام یزن یم نبودن خانم
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 .خندم یم آلود طعنه. نمیب ینم زیجا را بودن ساکت گرید

! شهب درست تو یزندگ کرد لی حرف به ستین قرار لکاک،ی الیخیب_

 شیپ برو فردا. کن درست و زیچ همه خودت منطق و عقل با خودت،

 دست از وجه چیه به هم رو ایدر... بگو یدار دوست یهرچ و ازاده

 فتهیش انقدر و مرد هی بتونه هک یخانم... دیببخش که، یدختر. نده

 بهت ایدر که یابد مسلما و ناب آرامش.. پرستشه قیال بکنه، خودش

 واقعا گرم دمتم! نفروش غرورش و ازاده نگاه رنگ رنگا به رو، دهیم

 گذاشتن پا نه نه،یهم بودن مرد.  یکرد سپر نهیس عشقت یبرا خوب

 برات یکهر به بچسپ! یالک یها شعار یسر کی بخاطر دلت یرو

 . کرد فرض ادم خودش یهرک نه بود، ادم

 .کردم کرد لی به رو

 

 

 ...اجازه با! یحاج رو هیقض بنگر بازتر چشم با_

 یم ترک را خانه یا وقفه چیه بدون و رفتم در سمت حرفم دنبال به

 ام هنیس چپ سمت و بود گرفته بر در را میگلو ینیسنگ بغض. کنم

 جنس از اصال ای ،ینباش یخوب دما نکهیا. داشت ریگ نفس یسوزش

 ایداخ! ؟یکن خفه را قلبت یصدا دیبا ،ینباش یا شده عاشقش که یکس

 و بود نشسته یا گوشه سالها که یترنج! ام شده ظاهر من روزها نیا

 یم نگاه بود، کرده خوش یجا تنش قالب در که یا هیسا روح به تنها

 هر به دلش آرامش یبرا داشت نگونهیا امروز و بود شده ظاهر کرد،

 نگه عرضه نکهیا از ترسم یم! زد یم چنگ یسمانیر و آسمان

 ار من و ستدیبا میرو در رو یروز نکهیا از. باشم نداشته را داشتنش

 که یعشق به محکوم! کند محکوم لکاکی و ایدر امروز مثل گناه یب

 ...وجودش بود خودم دست کاش
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 :دادم وابج خنده با و کردم مرتب را شالم گوشه

 من؟ امیب چند ساعت... اومد خوشم پسر، ولیا_

... شوق و شور از است پر که نهفته حس کی است، شاد اوهم یصدا

 او یجا هم من. است یراض یلیخ کردنش سپر نهیس و دفاع از انگار

 . کردم یم افتخار خودم به بودم،

 خوبه؟ ۵ ساعت_

 . نشاندم لب بر قیعم یلبخند

 و؟ دختر گل نیا نمیبب شد بمینص سعادتش سپ. یعال ام یلیخ_

 .دیخند استرس پر یکم و نیشرمگ

 ...گهید بله_

 ...بعد تا حله، پس خب_

 ...بعد تا_

 

 و خود دل یهوا نگونهیا که خوب چه. دمیکش آه و کردم قطع را تماس

 و ارام ظاهر که ییها ادم نیا هستند خوب چه. دارد را عشقش

 و قیعال با است، الزم که ییانجا و وقتش به اما دارند، یمعصوم

 ! کنند یم پا به طوفان شانیها بودن

 

* 
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 *لکاکی*

 

 در ام خواسته و ارزو تمام یروز که ام، ستادهیا یدختر یقدم کی در

 قورت را دهانم اب. شد یم خالصه تشیجذاب پر و رنگ رنگا نگاه

 . دهم یم سالم رنگ کم یلبخند با و دادم

  .دیکش لبش بر یزبان

 ؟یخوب لکاکی سالم_

 :دادم جواب گرفته ییصدا با و کردم یا سرفه یخوردگ سرما اثر بر

 ؟یخوب خودت. ممنونم_

 ... شکرش_

 که بود آزاده نیا نداشتم، یحرف من. میگو ینم چیه و دادم تکان یسر

 به و دیلرز بمیج در یگوش لحظه همان. بود مالقات نیا خواستار

  .داد صدا نگید نگید دنبالش

 رفط از امیپ کی. کردم چک را یگوش و گفتم" یدیببخش" لبخند با

 ... ایدر

 و یزندگ مرد رو تو یروز هی دختر اون باش، مواظب لکاکی)

 یم تو سهم و شیخوشگل و یزنانگ یروز هی دونسته، یم اش پشتوانه

 هی و... بشکنه دلش که نباشه تند یادیز حرفات باش مواظب دونسته،

 دارم، دوست عمرم لحظه نیاخر تا باشه، خاطرت به خوب ام یزیچ

 حاضرم من ده،ید ظلم رو ازاده و ینیب یم اشتباه و عشق نیا اگه یول

 یول! جداست حرفام نیا از یلیخ بحثش داشتنت دوست... ازت بگذرم

 حواست و، دختر اون حرمت فقط حاال نه ،ینشکن حرمت باش مواظب

 (...باشه اتم خانواده نظر و میتصم به
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 نیا. دادم هول بمیج درون را یگوش و نشست لبانم بر قیعم یلبخند

 و یتنخواس انقدر من یبرا فقط ای دیفهم یم سنش از شتریب یلیخ دختر

 بود؟ عاقل

 سمتش و شد جمع لبخندم رخم، مین یرو آزاده نگاه ینیسنگ حس با

 .برگشتم

 .خدمتم در من خب_

 بود بیعج میبرا اورشب یکم.  گرفت بر در اشک هاله را چشمانش

 نه؟ بود یدار خود آدم! آزاده هیگر دنید

 !بودمش؟ شکسته انقدر یعنی

 خارج ام نهیس از ناخوداگاه سرفه چند و اندازم یم نییپا سر شرمنده

 .اندازد یم ام شانه یرو دست. شد

 و یخوب ،یبود نامزدم که مدت نیا تو... یمرد یلیخ لکاکی_

 طرف نبودم تو چرا بگم تونم ینم. یدکر تموم حقم در و یمردونگ

 ...چون ،یکرد انتیخو یرفت یا گهید کس

 .انداخت نییسرپا

 یلیخ به کردم پشت و بودمکم من گذاشتم؛کممن. دم یم حق بهت چون_

 هم و مونس و نکردم اعتماد بهت نکهیا دونم یم  قرارامون، و قول

 چون ؛یاله یشبا خوشبخت ،یهست هرجا لکاکی... من! ندوستمت راز

 و قیعال با متفاوت یها ایدن از ادم دوتا تو و من... یهست قشیال واقعا

 شکل اشتباه داشتن دوست هی یول نه، عشق م،یبود متفاوت اهداف

 بلکه تو، از نه من. میبرد یپ بهش هردو خوب چه و ونیم نیا گرفت

 و یکن فراموش دوارمیام. هام یکار کم بابت دلخورم خودم از

 مدواریام و ،یشد ناراحت یلیخ ،یشد تیاذ یلیخ من بخاطر... یببخش

 .خوش روز.کنه جبران برات رو روزا نیا بتونه ات یزندگ کیشر
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. کنم نگاه رفتنش ریمس به بهت و غم با و دهم تکان یسر توانستم تنها

 که باشم بوده من! باشم کرده ینامردمن! باشم مقصر من واقعا دیشا

 ...مبرد ادی از زود

 است بلد را حالم کردن خوب روزا نیا که یآدم تنها از و کشم یم آه

 . رمیگ یم کمک

 یصدا بوق چند از بعد. گرفتم را اش شماره زدم، یم قدم که یحال در

 :چدیپ یم گوشم در اش گرفته

 جانم؟_

 ؟یخوب ییایدر سالم_

 . دیکش آه

 ؟یزد حرف باهاش_

 .زمیعز زدم حرف_

 شد؟ یچ خب_

 ... رفت و کرد قبول گه،ید یچیه_

 !؟یراحت نیهم به_

 طلب آرامش فقط دلم ندارم؛ کند آشفته را ذهنم که ییها بحث حوصله

 ...بس و کند یم

 

 ارتهدیو مشتاق یلیخ که ام یکی نمت؟یبب یایم شده، تنگ برات دلم_

 .ارمیم

 !منه؟ دارید مشتاق یک_

 ....شینیب یم_
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 .شود یم نگران باره کی به شیصدا

 

 !لکاک؟ی یضیمر گرفته؟ صدات اچر_

 :ردمک زمزمه و گرفته شکل لبانم بر لبخند اش یقرار یب و ینگران از

 .ام تو یدور ضیمر_

 .دهم صیتشخ یخوب به شیصدا از توانم یم را نیا خورد، یم حرص

 .باش خودت مواظب بجاش... زینر زبون_

 دنبالت؟ امیب یحاضر! ادینم مواظبتم_

 .دکتر میبر اول دیبا یول. بله_

 !نده؟ هیک بخواه، جونشما_

 ...وهللا به یشد وونهید_

 .دهم یم سر مست سر یا خنده

 ...ایدر جان به بودم_

 لکاک؟ی_

 جونم؟_

 ؟یخوشحال_

 .چرخانم یم اطراف در یشاد با را چشمانم و گرفت عمق لبخندم

 !دارم و داشتنت شانس کنم یم حس بار نیاول یبرا... یلیخ_

 . سمتر یم من اما_

! بخندند صدا با دارند ترس شهیهم خورده، زخم یها آدم... داشت حق

 یم تکاپو به میعظ یترس دلشان عمق ،یشدن خوشحال هر یبرا شهیهم

 . افتد
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 . دمیکش لبم بر یزبان

 خب؟ زمیعز میزن یم حرف امیم_

 .باشه_

 .دارم دوست نره ادتی_

 !یباش خودت مواظب نره ادتی شمام_

 .چشم_

 اننگر ایدر. کردم تند پا نمیماش سمت لبخند با و کردم طعق را تماس

 نکهیهم یول دم،یترس یم ام خانواده برخورد از هم من خود قتایحق بود،

 گبزر شانس کی... بود دیام روزنه کی کرد، درکم و نشد چیپ پا آزاده

 .داشتم دوستش عاشقانه که یکس داشتن یبرا

 

* 

 

 *ترنج*

 

. گذرانم یم نظر از دقت با را اش یشتندا دوست و گرد صورت

. ..یگوشت نسبتا و کوچک لبان درشت، یکم حد تا و یا قهوه چشمان

 یا چهره با یدختر او از که یفر یموها آخر در و برجسته یها گونه

 از یآرام به و دیپاشمیرو به یلبخند. بود ساخته خونگرم و نمک با

 :دیپرس لکاکی

 ؟یکن ینم یمعرف_

 یکی ه،یسا چاره؟ یب گفت یم چه.  کرد نگاه من به اصلمست لکاکی

 !اسلحه؟ قاچاق بزرگ یباندها یاصل یاعضا از
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 .کردم دراز ایدر یسو را دستم

 . هستم ترنج_

 .فشرد را دستم یگرم به

 .خوشبختم ا،یدر منم و_

 ام حواله یچشمک. کردم نگاه لکاکی به نامحسوس و دادم تکان یسر

 !ودب خوشحال بودم گفته ایدر به را ام یواقع سما نکهیا از انگار. کرد

 و فساد یایدن از خبر یب سالها، میبگو است بهتر با ها مدت از بعد

 و لکاکی با ،یمردم و مشرب خوش ترنج همان قالب در قاچاق، الوده

 را مالقات نیا لیجم چون بود راحت المیخ. روم یم رونیب ایدر

 الح بهبود ریدرگ و بود شلوغ یلیخ سرش هرچند. بود کرده ساپورت

 خبر با مالقات نیا از یکس دهد ینم اجازه دانم یم اما ازاده، یروح

 . شود

 شا شده گم مهین قایدق بود؛ خوب لکاکی یبرا بود، یخوب دختر ایدر

 ...اش کننده مکمل بود،

 

* 

 :کنم یم زمزمه حسرت با و کردم نگاه خوابش غرق صورت به قیدق

 چه و. خوام یم که یاون شهینم که بد چه... تبرا کمم که بد چه_

 !میزندگ ممنوعه شده خواستنت که سخت

 جلهع با اتاق از و برخاستم میجا از م،یمانتو بیج در یگوش دنیلرز با

 .رفتم رونیب صدا و سر جادیا بدون یول

 .کردم وصل را تماس

 جان؟_
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 ؟یخوب ترنج سالم_

 .ممنونم جان لیجم سالم_

  شده؟ یزیچ_

 ...هآ یزد زنگ تو_

 ! ییدایپکم افتاده یاتفاق گم یم. دونم یم_

 دخالت داره یلیخ آلفا اشم، تازه. ندارم و یخان حوصله و حال فقط نه_

 شروع و شونیمیقد یشاهکارها باز احمد با خوان یم انگار. کنهیم

 !کنن

 ...نباشه غمت کردن شروع_

 . کردم یا قرچه دندان

 !اشغاال؟ دنینکش وسط که و من یپا_

 .کنهینم یکار نیهمچتو با طاها نه_

 .خوبه_

 تر عقب ورر به روز کارا میبزار قرار هی کنم خبرتون گفت آزاده_

 .داد ادامه ینجوریا شهینم! وفتهیم

 ...لی با مییایم. داره حق_

 :کرد سوال سرم پشت از ییصدا ل،یجم یبجا

 کجا؟_

 را لیجم و دمیشپا صورتش به اخم. دمیچرخ سمتش و دهیکش ینیه

 :دادم قرار مخاطب

 .برم دیبا االن میکن یم صحبت شتریب زنم یم زنگ بهت بعدا_

 خداحافظ. زمیعز باشه_
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 .کردم قطع را تماس

 .کرد تنگ چشم. کردم نگاه کرد لی خسته و آلود خواب صورت به

 ...ینگفت_

 .انداختم باال شانه

 !تادهاف عقب کارا و میالیخیب ما که معترضه آزاده گفت یم بود؛ لیجم_

 ...واقعا اره_

 مخالف داشتم دوست. بود شده ریگ بهانه دلم. بودم دلخور چرا دانم ینم

 ! کنم تشیاذ بروم؛ شیپ قشیعال و ها خواسته

 یصدا. زنم یم آتش ینخو برداشتم یعسل یرو از را گارمیس پاکت

 نشان العمل عکس خواهد ینم دلم اما. شنوم یم را اش کالفه پوف

. نمک یم گاریس دنیکش به شروع پنجره مقابل و کردم لی به پشت. دهم

 حاال یول شد، یم بمینص گاریس کردن دود از یادیز آرامش قبال

 را نفسم ام لحظه نیهم نگاهش ینیسنگ که بود یمرد به وابسته آرامشم

 !بود کرده تنگ

 

 .  آمد کینزد که شنوم یم را شیپا یصدا و دیکش نچ

 واقعا؟ بهت دهیم ارامش_

 .کنم یم فورت صورتش در را گاریس دود و زدم ینفهم به را خودم

 ؟یچ_

 یم دلم اش، شده جمع صورت دنید با زد، پس را گاریس دود دستش با

 !  بزنم قهقه دل ته از خواهد

 ...دستته که یکوفت نیا_

 .زدم لبخند
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 !نچ_

 !؟یکشیم یدار مرض پس_

 .دمیشا_

 ...یلیخ ترنج، یمخ رو یلیخ_

 .زنم یم قهقه گرید نباریا

 .یستین تو یول_

 !مسخره_

 جونم؟_

 گرفته؟ تیباز_

 دتوان ینم اوهم. کنم یم نییپا و باال دییتا یمعن به یسر لبخند با

 .شود لبخندش جلودار

 ...یا وانهید_

 :بکشم هوار سرش شد یم کاش

 

 "!کرد ام وانهید عشقت رحم یب دست... یکرد ام وانهید نبودم، وانهید"

 و دقت با را صورتش یاجزا و گرفتم یم پک گارمیس از قیعم

. وردآ باال را دستش و دیکش لبش بر یزبان. گذرانم یم نظر از وسواس

 .دیکش رونیب یآرام به انگشتانم انیم از را گاریس نخ

 ...نکش گاریس من شیپ وقت چیه گهید_

 .زدم لبخند

 .کشم ینم گهید کس چیه نه تو شیپ نه گهید_

 .زند یم لبخند هماو
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 که یدیکش یم شونه و شاخ بود قبال ،یشد کن گوش حرف... خوبه_

 !کنمیم ینه و امر

 .انداختم باال شانه

 ...ین حسش_

 روز از مینفسها و بود برده باال را قلبم ضربان قشیدق و دار تب نگاه

 .شد کینزد یقدم. بودند شده کشدار جانیه

 !یتر نیریش یباش عیمط بهتره؛ یلیخ ینجوریا_

 کینزد یگرید قدم. نشاندم لب بر یتصنع لبخند و دادم قورت دهان آب

 .شد

 ترنج؟_

 گونه بر یگاه صبح مینس انگار که آرام انقدر خواند، یم را نامم آرام

 .نداشتم را یحرف چیه قدرت کنم؛ یم نگاهش یسوال تنها... خورده ام

 !متنفرم میگذاشت اپ ریز رو ییها دینبا نکهیا از نجام،یا نکهیا از_

 و نشست کار خالف مشت هی با و باشه سیپل آدم سخته، دونم یم_

 و یبش خونه هم جرمه و گناه سراپاش که یزن با که... کنه برخاست

 . یاریب در و اش نوچه یادا

 ...نه_

 :داد جواب لب ریز و کرده اخم. کردم نگاهش دلخور یکم و متعجب

 فقط نه م،یگذاشت پا ریز هارو دیبان گمیم من. نبود نیا منظورم من_

 حیترج و چپ یعل یدار و هیچ منظورم یدون یم خودتم. هم تو من،

 نیاول کرد لی من نه که میهست متوجه یخوب به هردومون! ید یم

 هب مینزن و خودمون ایب... قبال لجباز و سخت سر هیسا تو نه و روزم،

 .میکرد رییتغ چرا میکن قبول ایب ،ینغهم
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 پله .گذشتم کرد لی کنار از سرعت به و کردم آزاد را ام شده بسح نفس

 را شال. انداختم اتاقم درون را خودم و کنم یم یط دوتا یکی را یها

 . زدم باد را ملتهبم صورت و زدم کنار سرم یرو از

 من رییتغ متوجه لی بود؛ یا کننده رانیو و نیسهمگ حادثه من یبرا

 . بود دهیفهم را زیچ همه... شده قرارش یب دلم بود دهیفهم! بود شده

 !آورد میرو به هم خوب چه

 با گذاشت؟ احساساتش یپا دیبا راهم او رییتغ چه؟ خودش... یول

 قول هب سهم دهیکش پر که یدل و ترنج از من. پوشاندم را صورتم دستانم

 را زیچ همه ناجوانمردانه چه لی امشب و ام یفرار ها دینبا کرد، لی

 !دیکوب مصورت در

 

*** 

 لیجم از یآرام به که دوختم چشم کرد لی ناراحت و نگران صورت به

 :کرد سوال

 چطوره؟ حالش_

 . کرد راست و چپ سر صالیاست حالت به و دیکش آه لیجم

 شهیهم مثلو ارهین خودش یرو به کنهیم یسع! باشه؟ دیبا چطور_

 و کنهیم یرخودخو چقدر دونم یم من یول.. کنه مقابله مسئله با یقو

 اش همه و نداره؛ خواب شبا. هستم هاش هیگر و یقرار یب تمام شاهد

 ...دونه یم مقصر خودش که نهیا بخاطر هم

 .شد بلند شیجا از کالفه لی

 !کرد ینامرد حقش در لکاکی_

 زخم و شوم نمک خواستم ینم. نزنم یحرف تا فشردم هم یرو لب

 انها اصال. دهم جواب ونهچگ دانستم یم وگرنه. کنم تازه را شانیها
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 اب انها! کنند؟ یم قضاوت نگونهیا که اند دهید را لکاکی یایدر مگر

 اند؟ زده حرف کرده خود عاشق را لکاکی که یآرام و دلبر دخترک

 ! کجا آزاده چشمان تکبر و غرور و کجا ایدر نگاه آرامش

 نسال در آزاده دنبالش  به و دیآ یم یها پله از ییپا تق تق یصدا

 هنوز چشمانش اما داشت، یخاص یشکستگ نگاهش عمق. گشت داریپد

 تیشخص به ازاده تیشخص م،یکن سهیمقا اگر دیشا. بود ابهت بر هم

 دیبا است؛ یگرید زیچ ایدر یول باشد، تر کینزد من ساخته خود

 تواند ینم رفته، ما به که یزن چیه نه و ازاده نه و من نه کنم اعتراف

 ...مرد کی یبرا کند خلق ارامش ایدر نصف

 شیسرجا باز هم کرد لی. نشست کرد لی یکنار مبل و کرد سالم ازاده

 .بود دوخته چشم نیزم به اخم با و برگشت

 .کردم صاف ییگلو

 خب؟_

 من سمت سرش و برداشت ازاده یرو از را نگرانش نگاه لیجم

 .برگشت

 .میبد سرعت کارا به بهتره_

 ...نه ازاده و تو یول معلومه، ونکارم کرد لی و من ه؟یچ نقشه_

 :کرد سوال کرده اخم ازاده

 !مثال؟ نامعلومه ما کار ی  چ_

؟ پشت یکس چه ازاده. زشیچ همه_  توو 

 .کرد دییتا را حرفم سر با کرد لی

 پشتته؟ یکس چه واقعا ازاده_

 .دیکش پوف
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 نه؟ دیکن ینم باور کس چیه بگم اگه_

 :دادم جواب صادقانه و زدم پوزخند

 خب؟...هن_

 :داد جواب ازاده یبجا نباریا لیجم

 ستین ارتباط در اداره با کال اون. ستین ازاده پشت یکس واقعا هیسا_

 و تر سکیر کم یلیخ ینجوریا بده؛ انجام رو کارا خواسته ییتنها و

 .تره مطمئن

 :زد لب و کرد ام روانه ینگاه مین. کردم نگاه لی به

 هک یهرک یهرک شه؛یم تموم گرون عداب براش کار نیا... واقعا شهینم_

 !ستین

 که برخورد تشیشخص به و شده یعصب کرد لی حرف از ازاده انگار

 :داد جواب تند یکم

 .بودم مجبور_

... یکرد خراب مهین نصف رو کارا تو ازاده ؟یکشک که یاجبار چه_

 !اول خونه سر مونیبرد

 .شد بلند شیجا از لیجم

 هک نهیا مهم. میدار یتر مهم یکارا... هبهتر بشه تموم بحث نیا فعال_

 . هیکی هدفمون

 . کردم نییپا و باال حرفش دییتا یمعن به یسر

 .اهوم_

 .زد میرو به یلبخند

 

 :داد ادامه تر یجد سپس و کرد یمکث
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 شیپ از یکار م،یبنداز کهیت و میکن شک بهم و میبزن حرف فردا تا_

 باهم دیبا مینخوا م،یخواب ما. میکن اعتماد که نهیا بهتر! میبر ینم

 و داره سود نیطرف یبرا یهمکار نیا البته م؛یباش داشته یهمکار

 نم نظر به االن... گهید هم سر میبذار منت و مییایب که ستین یزیچ

 ،یخان تا داره یشتریب یزرنگ یادعا طاها. میبنداز ریگ دیبا رو آلفا

 و تر تجربهبا صورت هر در یخان... تره آسون انداختنش ریگ یول

 زیگر و فرار در بار نیچند خودم من. دهیچش یشتریب یسرما و گرما

 بهتره پس! زیت بخواد هم دلتون تا و هیزرنگ آدم دونم یم و بودم هاش

 نیب خود آنقدر خوره، یم گول زود آلفا. میکن جلب رو اعتمادش شتریب

 ...ده یم تله به ُدم زود ستین حواسش که خودباوره و

 .کردم افص ییگلو

 . میکن یم شروع فردا از_

 .کند یم دییتا را حرفم یدادن تکان سر و اخم با کرد لی

 .دوزد یم چشم من به ازاده

 ...هیسا ییآلفا به شدن کینزد یبرا مورد نیبهتر تو_

 :امد حرف به تند یلحن با و فورا کرد لی

 ؟یچ یعنی_

 . انداخت باال شانه آزاده

 لفاآ به دیبا هیسا باشه، پنهون پشتش یمنظور که نبود یزیچ حرفم_

 که یا گهید زیچ هر ای و همکار هی دوست، هی عنوان به.. بشه کینزد

 .باشه الزم

 . کرد یا خنده تک یعصب لی

 !؟یزیهرچ_
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 نیا از شتریب گرید درونم هیسا ..خورد یم وول درونم در یحس کی

 .نشاندم یم شیسرجا را ازاده دیبا. نداشت تاب

 .زنم یم یدار نامع لبخند

 مش کینزد طرف به یباز نامزد و کرشمه و ناز با ستمین بلد من واال_

 در رو من شه،ینم و نشده سرم همکارم و دوست ببرم؛ شیپ از کار و

 !ارمیم در پا از خودم یروشها با و بمیرق چشم تو چشم و رو

 :دیخند و دهیجه باال زمان هم شیابرو هردو آزاده

 .باشه کردن فیتعر قیال که شاءهللا ان و مینیبب... خب_

 مجلس نیا کردن تمام دنبال و ندارد بحث حوصله و حال انگار لیجم

 .است

 دیاشب سرگرم آلفا با شمام یخان با من م،یباش نداشته بهم یکار فعال_

 میگرد یم بر میآورد دست به که یمدارک با کدوم هر روز ۰۲ از بعد

 .میکن یم یزیر مهبرنا گهید یکارا یبرا نباریا و

 .دمیخند

 موش قراره مگه! روز؟ ۰۲! یحاج یگرفت رو هیقض ُشل یلیخ_

 !میریبگ

 ترش و اخم با تنها ازاده اما... دنبالش به هم لیجم و داد سر قهقه لی

 :گفت یجد اش خنده شدن قطع از بعد لیجم. کرد یم نگاهم ییرو

 کال روز، ۰۲ عرض در میاریب یمدرک حتما که نگفتم منم ؛یدار حق_

 .ودب گذاشتن وقت و فکر به ازین که یهرچ ای میدید یمشکوک زیهرچ

 انیب یدیجد نظر و دهیا کی هر و گرفت سر از را بحث ادامه کرد لی

 .میدیرس خوب جهینت کی به تا کردند

 .دارم کارش کردم متوجه را لیجم ابرو و چشم با رفتن هنگام
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 به. میکرد یم صحبت احتم مهم یزهایچ یسر کی مورد در دیبا

 .داشتم ازین کمکش

 

*** 

 

 !هشیم نگران آدم واقعا... کرده رییتغ یلیخ رفتارش. شدم متوجه منم_

 .  ندینب را چشمانم در زده حلقه اشک تا دوختم نیزم به را نگاهم

 نظرت؟ به بگذرم_

 . دیکش آه

 عشق درجه به گرده یم بر... خودت مرام به گرده یم بر گهید نیا_

 .عالقت و

 پس؟ بگذرم_

 منجالب تو خودم من بگم؛ یچ دونم ینم واقعا.. ترنج دونم ینم_

 فسمن شده رمیگ بانیگر که یحس غرقاب تو زنم؛ یم پاو دست احساساتم

 راه و امیب هواست رو میزندگ خودم یوقت یچطور! شهیم کم رفته رفته

 ! بگم؟ تو به یزندگ رسم و

 .دادم قورت را بغضم

 نیا دیبا یک تا بودن، بازنده شهیهم از و بودن بده آدم از. شدم خسته_

 که یراه تنها. رم یم من لیجم م؟یهست یسخت و عذاب تو که میباش ما

 ...نهیهم بدم نجاتو کرد لی تونم یم

 شه؟ینم ظلم خودت حق در_

 .نهیهم حقم. نه_

  ؟یچ اون_
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 نه؟ خوبه باشه تهداش بهم بد دگاهید هی نکهیا... حقش در کاره نیبهتر_

 .ازم شهیم زده دل و گذره یم ازم تر راحت

 ازت تونم یم فقط من. یدون یم صالح هرجور! وهللا بگم یچ_

 ...یبگ خودت یهرچ. باشم ماتتیتصم پشت و کنم تیحما

 خوبچه. دادمقرض نگرانش چشمان به را نگاهمو کردم بلند را سرم

 !بود پشتم خودش قول به بود؛ کنارم شهیهم که

 

 

 .زدم لبخند شناسانه قدر

 ؟یدار مدرک آلفاهم از_

 ماه هی تا دادم بیت تر معامله هی. خودم کنم یم جورش یول ادیز نه_

 کدوم چیه که هست دار آب و نون انقدر بشه؛ تموم کاراش دیشا گهید

 خب؟ دمیم بهت و ارمیم ریگ مدرک ازشون همون سر نگذرن، ازش

 . گذاشتم هم یرو چشم

 لطفا؟ یکنیم جور منم رفتن یکارا. نمممنو_

 ...بدون شده حل اونم نباش نگران_

 .شدم بلند میجا از

 اهل یدون یم خودت. ندارم زیگر و بیتعق حوصله و حال. رم یممن_

 هی دم یم لیتحو خودمم ستم،ین کردن ینامرد و دنیکش کنار

 درکم دونم یم. ام خسته کس همه و جا همه از واقعا االن یول! یروز

 و لطف  بتونم یروز هی دوارمیام ..یهست کنارم شهیهم مثل و یکن یم

 ...فعال. کنم جبران و هات یمهربون

 . دیکش آه



 

 pg. 367 

36
7 

 جبران یتون یم تیزندگ به دادن تیاهم و خودت از مواظبت با تنها_

 ..خدانگهدارت. برام یکن

 . رفتم رونیب خانه از عیسر ییها قدم با

 

*** 

 

. گذاشت زیم یرو کتاب همراه و کند چشمش زا را مطالعه نکیع

 .کرد نگاهم یسوال

 .دادم قورت را دهانم آب

 .سالم_

 یب نگونهیا مرد نیا حرکت و حرف هر یپ دلم چرا من و کند یم اخم

 .کشد یم لبش بر یزبان! شود؟ یم قرار

 .سالم کیعل_

 .کنم صحبت باهات یزیچ هی مورد در خواستم یم_

 ...دهش یچ نمیبب نیبش ایب_

 کی رد و برداشتم را پنجره کنار یصندل. رفتم جلو و بستم را اتاق در

 از پس. گذاشتم بود، نشسته شیرو خودش که خوابش تخت یقدم

 :زدن حرف به کردم شروع و دوزم یم چشمانش به را نگاهم نشستن،

 نه؟ طیشرا نیا از یشد خسته_

 ط؟یشرا کدوم_

 .انداختم باال شانه

 ...اه یفیبالتکل نیا_
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 . دیکش پوف

 .شدم خسته واقعا اره دروغ؛ چرا_

 !دانم یم شده خسته هم من از. دهم یم قورت زحمت به را بغضم

 اندازه به اشون همه از لیجم... شهیم تموم زیچ همه گهید هفته چند تا_

 شده درست گفت اونم که آلفا مونه یم فقط. داره آتو و مدرک الزم

 .بدونم

 .ردیگ یم شدت اخمش

 .بده جواب یحساب و درست یولپرسم یم سوال هی_

 !بدم و جوابت نداشتم خوش اصال دیشا بگو_

 .شد یکفر شتریب نگاهش

! بزرگ سوال هی شده برام واقعا کنه؟ یم کمک تو به انقدر چرا لیجم_

 بودنش یعوض از مدارم و نیبود گربه و موش نیع لیاوا اون که شما

 .یگفت یم

 .زدم لبخند

 اگه .میباش مخالف باهم اونا یجلو دیبا لیجم و من گفتم؛ تبه هم قبال_

 ییبال هی م،یکن یم یهمکار و است کاسه هی تو دستمون باهم بدونن

 منم و زرنگه یلیخ لیجم دونن یم اشون همه چون. ارنیم سرمون

 .شهیم تموم اونا ضرر به میباش هم پشت اگه معلومه پس! دارم نفوذ

 .داد تکان یسر

 ...بزن و رفتح! بگم یچ_

 .دادم انیپا را بحث زود و رمیگ یم دهیناد را کالمش طعنه

 .کنم دورت مدت هی تونم یم یبخوا اگه_

 ؟یچ یعنی_
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 هی ت،یوضع نیا از یشد کالفه و یا خسته دونم یم.. گهید یچیه_

 کارارو خودم من ییجا یمسافرت هی برو کنم یم جور و کارات مدت

 . دم یم انجام

 .زد پوزخند

  ؟یهست یچ فکر وت_

 ...تو آرامش_

 .داد سر قهقه

 !کن فرض و خودت_

 بودن محکم و یخونسرد کمال در و ردینگ ام هیگر کنم یم یسع

 یم تیاذ شدت به اش یشکاک و باور عدم نیا از. بزنم را میحرفها

 . شدم

 ؟یندار باور بهم اصال یعنی کرد لی_

 .کند یم مکث

 .ستین نایا مسئله_

 !ه؟یچ پس_

 خودت یبرا یدار دوست که اونجور و من حرکت و هرحرفیدار_

 !یکن یم ریتعب

 .دمیخند تلخ

 ...باشه داشته شک بهم یکسچیه ندارم دوست من_

 . دیکش آه

 ...بگو و نیا ترنج یخوایم یچ االن_

 .شوم یم بلند میجا از ودمیکش لبم بر یزبان
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. باشه رفهام،ح از دارم یتین و قصد حتما حتما یکنیم فکر که حاال_

 دارم، خالف حوصله و حال نه. ستمین مدت هی خودم ندارم؛ تو با یکار

 آرامش نیا به هم رو تو خواستم. وسالم مدت هی ستمین! یباز سیپلنه

 و کرده فواران من به نسبت دتیترد و شک حس ایگو یول کنم، دعوت

 .کنم یم جدا ازت و راهم دارم یکنیم فکر

 .دوختم اهنگ اش یجد چشمان در

 . کنم هموار و راهت خوامیم کن باور یول_

 :لیگال یصدا دنبالش به و خورد یم در به تقه چند

 .هستن منتظر نییپا ساالر اقا خانم_

. تنشس لبانم بر یرنگ کم لبخند. کنند یم امیق باز کرد لی یها اخم

 :دهم یم را لیگال جواب

 .امیم گهید قهیدق چند باشه منتظر بگو_

 . خانم چشم_

 کردم صاف ییگلو عمدا دم،یشن که را لیگال یها قدم شدن دور یصدا

 :دادم ادامه را میحرفها و

 چیه نگران و باش تماس در آزاده و لیجم با مدت، هی رم یم من_

 هبلد و کارش منم از شتریب یلیخ و داره و هوات لیجم. نباش ام یزیچ

 در پا از و احمد هم و طاها هم دهینکش دوماه به کنم یم نیتضم من و

 ... ارهیم

 . داد تکان سر تنها

 . بسالمت.. حله_

 ار دستش. کشد یم دراز تخت یرو من، تاب یب نگاه به توجه ونبد و

 .گذارد یم اش یشانیپ یرو

 . منتظره نییپا ساالر برو_
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 ها پله. روم یم در سمت حرف یب و دادم قورت قدرت با را دهانم آب

 .رفتم ساالر شیپ و کردم یط زود را

 ...یاومد خوش سالم_

 .کرد بلند سر لبخند با

منیعز سالم_  ؟یخوب ز 

 . خوبم_

 یم رنگ کم و سرد یلبخند با را لبخندش جواب و نشستم شیرو روبه

 .دهم

 :کند یم سوال یجد

 ؟یراست یبر یخوا یم_

 .کردم یا سرفه

 . ستمین مدت هی اره_

 !یبرگشت تازه که تو_

 . انداختم باال شانه

 .دارم ازین استراحت به حال هر به_

 ام؟یب منم_

 کجا؟_

 .گرفت رنگ باز لبخندش

 ...یبر توهرجا_

 . اخه شهینم_

 ؟؟یبد فرصت هی من به یخوا یم یکتو ترنج نشه؟ چرا_
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 به و دمیشن را آمدند یم نییپا ها پله از که یمحکم یها قدم یصدا

 .کرد لی یجد و جانب به حق افهیق دنبالش

 !کنم یمشیهمراه من چون هشینم_

 و کردم سکوت اش، غره چشم با یول کنم، یم نگاهش متعجب اول

 وبهر را راستش دست و آمد جلو. ندینش یم لبانم بر ناخودآگاه یلبخند

 .گرفت ساالر

 . سالم اول البته_

 تکان سر و سپرد لی دست به را دستش درهم، چهره همان با ساالر

 .داد

 .سالم_

 به نشست، یم من کنار که یحال در و دیکش پس را دستش کرد لی

 :دیپرس مردد نباریا ساالر. ندیبنش کرد تعارف هم ساالر

 از شدن دور و استراحت بخاطر فقط لزوما مسافرت نیا ینگفت هیسا_

 ه؟یکار یها تنش

 .کرد اقدام زودتر کرد لی باز که دهم جواب خواستم

 ..هللا شا ان رنیگ یم قرار انیجر در همه سفر از بعد... نه_

 من یرو آخر در و دیچرخ کرد لی و من نیب یدل دو با ساالر نگاه

 .ماند ثابت

 ..میکن یم صحبت بعدا_

 .دهم یم تکان سر

 . میشیم یراه فردا مت! بشه فرصت اگه_

 داره؟ خبر اصال پدرم_

 .کنم فکر نه_
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 کارت نکهیا هم و بذار انیجر در و اون هم ما خونه ایب شب پس_

 .ارمد

 :دادم جواب و انداختم لی ناک غضب و آلود اخم صورت به ینکات مین

 ...حاال شهیم یچ نمیبب_

 .شود یم بلند شیجا از و زد یلبخند ساالر

 .اجازه با فعال_

 راحت که گونه همان کرد لی اما. شدم بلند میجا از بدرقه یبرا هم من

 یم یخال و خشک" خداحافظ" بود، انداخته پا یرو پا و بود نشسته

 . برگشت سمتم ساالر م،یدیرس یخروج در یجلو به نکهیهم. دیگو

 ..روخدا تو یایب شب_

 .زدم پلک

 .بتونم اگه که گغتم_

 !بابام اخه_

 . بهش زنم یم زنگ_

 د،یذار یم انیجر در رو همه سفر بعد بود یچ منظورش پسره نیا_

 ؟یچ انیجر در

 .مداد هلش رونیب سمت خنده با و دمیکش پوف

 ...ساالر همراهت به خدا_

 

 . رفت رونیب اجبار به و گفته یُنچ

 !خانما خانم مونه یم ادمی_

 .زدم قهقه
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 درک به_

 الود ماخ و نهیس به دست که کرد لی با برگشتم، نکهیهمو بندم یم را در

 .شدم رو روبه کردیم نگاهم

 

 

 :زد لب حسادت به آلوده یتاسف با و کرد راست و چپ یسر

 به حرفشون هر وهللا"درخته خود از کرم: "گنیم خوب چه ایمیقد_

 ...طالست و زر ییتنها

 .انداختم باال را میابرو یتا کی

 منظور؟_

 ...افتاد ادمی ینجوریهم یچیه_

 .اوهوم_

 :مدیشن سرم پشت از را شیصدا. برداشتم باال طبقه سمت را میها قدم

 ؟یر یم یک_

 ...صبح فردا_

 .بسالمت_

 :کردم زمزمه مردد یلحن و شده تنگ یچشمان با و ستمیا یم میجا در

 اره؟ یایم باهام توهم یگفت یالک ،یراست_

 !کرد یم مراهم تاب یب دل مراعت یکم کاش و زد لبخند

 !ام؟یب کجا من بابا اره_

 .دادم تکان سر

 .باشه_
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 در. کردم یط را اتاقم تا مانده راه یتند به و دادم قورت را دهانم آب

 رپ آسمان سمت آلودم اشک نگاه و بردم پناه پنجره کنار به بستم که را

 :کنم یم نجوا لب ریز بغض با. دیکش

! یکن ینم درک و من خودتم یحت.. یکن ینم درکم خدا، یدون یم_

... یدینکش و بودن محتاج درد یول ز،یچ همه به اگاه و ییخدا درسته

 چقدر کردن رکت رو عرصه خودت یپا با و بودن بده آدم یدون ینم

 یزیچ داشتن یبرا یکس به وقت چیه که تو. کنه یم تنگ و ادم نفس

! زنم یم پاو دست یشیآت چه تو من یدون یم چه تو. ینکرد التماس

 ... من ایخدا

 .دمیکش دندان به را نمیریز لب و بستم چشم

 و برم دیبا... زارم یب بودن بد از بودن، رحم یب و بودن سنگ از_

 اگه. بذارم جا سرم پشت رو آدما و زایچ یلیخ و برم کنم، ادیپو خودم

 !ارمیم بار به خرابه بازم و زنم یم ضربه َنَرم،

 شمانچ. دمیکش دراز تختخوابم در. گرفتم فاصله پنجره از و دمیکش آه

 و یخبر یب عالم به زود یلیخ درد سر شدت از. بندم یم را سوزانم

 .روم یم خواب

 

*** 

 *ُکرد لیَ *

 

 یمعن به. انداختم نگاه یشرمندگ با آلودش اخم و گرفته صورت به

 . کرد راست و چپ سر تاسف
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 فاصله خالف از گفتم! یکن گمش نکهیا نه اریب خودش به و ترنج گفتم_

 اجازه چرا ل؟ی تو یکرد چکار... کردن یزندگ و یزندگ از نه بده اش

 بره؟ تنها و تک یداد

 اشهب رفته تنها وانیک اقا ستین که هبچ خب.. مدت هی بعد گرده یم بر_

 !هست یمشکل چه

 .گرفت اوج یکم شیصدا

... دیستر دیبا یعنی ره، یم تنها یوقت! کرد لی یشناس ینم و ترنج تو_

 ودشخ رفته ترنج دونم یم من. باشه خدا دست برگشتش که رفته یعنی

 ...ک بده عذاب و خودش و کنه یخودخور انقدر! کنه نابود و

 .بست پلک آلود درد و شد اشک رپ چشمانش

 ! کنه لعنت و من خدا_

 . دمیکش دست میموها انیم کالفه

 . بشم مانعش که تونستم ینم منم خب_

 .خندد یم تصورم خالف بر

 دش یم مونیپش رفتن از تو حرف هی با مطمئنم من. اشتباهه احساست_

 .ازت نداشتم انتظار واقعا! کرد لی یالیخ یب یلیخ... تو یول

 :داد ادامه دلخور

 . یبر یتون یم_

 :کردم سوال مردد

 زنه؟ یم زنگ من به ترنج بنظرتون_

 .نه_

 .زنم یم لبخند ظاهر حفظ یبرا و ختیر فرو قلبم

 ؟یچ شما به_
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 .باشه خبر یب من از تونه ینم_

 هب! بودم زیعز شیبرا وانیک اندازه به منهم کاش. دادم تکان سر تنها

 .انداختم نگاه ساعت

 ...اجازه با من رسه؛ یم لیگال ناال_

 . دیکش دراز شیجا در

 .همراهت به خدا_

 

 تنرف نیا. کنم یم ترک را خانه نیسنگ ییها قدم با و کردم یخداحافظ

 زنگ بمیج در همراهم تلفن. بود ختهیر بهم را زیچ همه ترنج یناگهان

! ردخو ینم چشم به آشنا انداختم، نگاه شماره به. اوردم رونشیب. خورد

 :دادم جواب الیخ یب

 بله؟_

 .لمیجم کرد، لی سالم_

 د؟یخوب سالم_

 ؟یخوب خودت ممنون_

 د؟یداشت یکار_

 نم با یداشت یزیچ یکار اگه بگم و بزنم زنگ بهت گفت ترنج نه_

 یبذار یکار هر انیجر در و من بعد به نیا از نکهیا و یریبگ تماس

 داداش؟ حله

 .دمیکش لبم بر یزبان

 د؟یدار یخبر ترنج از... حله_

 ؟یچ تو. اره_
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 دروغ که شود ینم یول رود، یم سوال ریز احساسم هم و غرور هم

 !میبگو

 .نه_

 ...خوب فعالپسر. باشه_

 خدانگهدار_

 سرعت با و زدم استارت زود. شدم نمیماش سوار و کردم قطع را تماس

 .راندم خانه سمت

 پسرم؟ یتاب یب انقدر که شده یزیچ_

 .ختماندا باال شانه

 .دونم ینم_

 .ندینش یم کنارم و دیکش دست میموها به یمهربان با

 شیتشو نیا باعث یچ نمیبب بگو بگردم، دورت مادرت یبرا بگو_

 !شده چشمات

 نیسنگ سر حال همان در. پوشاندم دستانم با را صورتم و بستم چشم

 حس میبازو یرو را مادرم دست. دهم یم هیتک مبل یپشت به را ام شده

 .مکرد

 کرد؟ لی_

 :دهم یم جواب کنم جادیا حاالتم در یرییتغ انکه بدون

 جانم؟_

 خورده؟ مشکل به کارات_

 ...خدا شکر ره یم شیپ خوب کارا نه_
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 مبرداشت صورتم یرو از را دستم. گذاشت میبازو یرو را سرش نباریا

 حال همان در. کردم حلقه کمرش دور را بود سرش ریز که یدست و

 .گذاشتم ام نهشا یرو را سرش

 ...بانو شاهدخت کن کمکم_

 پسرم؟ یکمک چه_

 و یدلتنگ نیا از غربت، نیا از! شدم بیغر من یول رفته، اون_

 ..بده نجاتم یکالفگ

 من اشک لبالب نگاه در مشکافش و نگران چشمان کرد بلند را سرش

 .شد دوخته

 !پسرم؟ رفته یک_

 

 

  

 

 

 را میگلو یرحم یب بغض. دوزم یم اش شده قیدق چشمان به را نگاهم

 دستانم در یکالفگ با را سرم. فشارم یم هم یرو لب و زند یم چنگ

 .گرفتم

 .کنم یم حس ام شده خم شانه یرو را مادرم دست

 پسرم؟ واست افتاده یاتفاق چه مادر؟ ل  یَ  شده یچ_

 گونه چیه که یعقل و دلد نیب موندم معلق... گنگه حالم! دونم ینم_

 ستین خوش حالم! هم ذوق تو زنن یم یه و دارنن یاشتراک نقطه

 همب تصوراتم تمام. کنم چکار دیبا دونم ینم. ستین خوش اصال مادرم
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 دونم یم فقط شده؛ چم دونم ینم. دونم یم دلم ونیمد و خودم! ختهیر

 و هبش زایچ یلیخ به دنمیرس سد قراره... کنه نابودم قراره احساس نیا

 دونم یم نکهیا با دارم؛ دوست و حسم. هکن شرمنده ایلیخ شیپ و من

 ونجن یدلبستگ هی نداره، دنبال به هم یخوب یها امدیپ و ستین درست

 ... که داره و یکس یهوا دلم گوشه هی. دارم بهش نسب زیآم

 یحس. ردیگ یم راه ام گونه یرو و دیلخز چشمم گوشه از یاشک قطره

 و غم با مادرم یداص. شد فشرده قلبم و خورد یم وول جانم در بیغر

 :دیرس گوشم به یخاص یگرفتگ

 پسرم؟ تنگه یک یبرا دلت_

 .دمیکش آه

 فرق من با آسمون تا نیزم از که یکس یبرا! دینبا که یکس یبرا_

 شهیهم چرا کنه؟ یم رو ها ممنوعه یهوا دلم شهیهم چرا مامان داره؛

 یلعنت قلب نیا دیبا چرا! کنم یم طلب و دارن یادیز یبها که ییزایچ

 راحت که یکس یبرا! ستم؟ین مهم براش که کنه تند ضربان یکس یبرا

 برابر در که یناتوان و ضعف گذره؟ یم یهرکس و زیچ هر از

 وجود به یزیچ نیهمچ نبود قرار اصال... کنه یم تمیاذ دارم احساساتم

 اطرافم فرد نیتر اشتباه با و میزندگ از لحظه نیا تو نبود قرار! که ادیب

 !کنم تجربه و عشق

 .کارد یم بوسه پشتم بر. کرد بغلم پشت از

 ... پره انقدر دلت که بگردم دورت یاله_

 :کردم زمزمه و بندم یم چشم

 .خدانکنه_

 :مادرم آرام یصدا بعد و شود یم قرار بر نمانیب سکوت یکم
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 اگه یحت خوبه؛ اد،یب خدا سمت از که یزیهرچ کردم، لی یدون یم_

 دست یهرکس یبرا درمانش که یدرد درده، هی عشقم! باشه درد

 شه؛ینم خوب خوردن دارو دوبار و بار هی با که درد هی... معشوقشه

 یبرا روز هر دیبا که العالج یضیمر هی... هیضیمر بگم بهتره اصال

 دل هی دیبا. یبشنو دارم دوستت معشوقت زبان از مرگ، از یریشگیپ

 یم! نکنه کیتحر و ضمر نیا یدلتنگ وقت هی تا یکن نگاهش ریس

 و باهاته ابد تا نداره؛ میخ خوش وقت چیه ه؟یچ یضیمر نیا هیبد یدون

 بال بال دلدارت یبرا دلت دیبا شهیهم.. ستین کارش تو یشدن خوب

 دل. هبکن یتاب یب یه نداشتنش و نبودن ترس از دلت گوشه هی و بزنه

 و ضیمر روز هی رو همه! کنه ینم رحم کسم چیه به نفهمه، زبون

 ...کنه یم مبتال

 . ندینش یم لبانم بر یلبخند

 مامان؟_

 جانم؟_

 طرفه هی عشق بنظرت ،یزن یم حرف عشق از خوب انقدر که تو_

 ان؟ طرفه دو بزرگ یعشقا ای است

 .دیخند دردمند

 هم دل دو که کاش گمیم! باشه یدوم کاش... مامان پسر دونم ینم_

 تونم ینم یول کنن، لمس رو یدلتنگ و بشن قرار یب هم یبرا زمان

 توهم با ندادم ادتونی. نداره مرز و حد عشق چون ه،ینجوریا حتما بگم

 ای و یناج هی اومدن  هی منتظر و نیببر شیپ از و تونیزندگ الیخ و

 شدن فرهاد و زدن شهیت عشق. پسرم لیَ  کن همت پس ن،یباش معجزه

 نآسو و شقع زمیعز نه گرفت؟ آسون دیبا و عشق گفته یک خواد، یم

 و جون از و براش کن تالش. عشقه قانون نیا ره؛یم دستت از یریبگ

 ...بذار هیما دلت
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  کنم؟ چکار_

 .کنه یم طلب دلت یکار هر_

 ؟یچ باشه اشتباه اگه_

 اره داره، و کردنش تجربه حق یآدم هر و پاکه حس هی عشق کرد لی_

 داره ام یدرست رسم و راه یول بشه، شیقاط یاشتباهات دیشا یگاه

 !کنه دایپ و راه نیا که هیکس یواقع عاشق و شهیهم

 .ترسم یم_

 ورد نباریا دستانش. آمد مقابلم و برداشت کمرم دور از را دستش حلقه

 .کرد راست را گردنم و گرفت قاب را صورتم

  شدن؟ زده پس پسرم؟از یچ از_

 ...یول اره اونم_

 .کن وسبک خودت پسرم؛ بزن حرف ؟یچ یول_

 یچشمان از. داشتم هراس نگرانش چشمان به نگاه از چون تمبس چشم

 با. دمیکش یم خجالت بودند شده تاب یب نگونهیا پسرش عشق یبرا که

 :کنم یم زمزمه بسته چشمان همان

 ...ان مسخره چون! بزنم حرفم ترسام مورد در تونم ینم یحت_

 :گفت دنبالش به و شنوم یم را آرامش خنده یصدا

 !میدون یم مسخره و احساساتمون گه،ید نهیهم دماآ ما اشتباه_

 .پدرم یصدا دنبالش به و خانه در شدن باز یصدا

 خونه؟ اهل. کمیعل سالم_

 مادرم زدن صدا مخصوص و خاص نحوه پدرم، گفتن خونه اهل نیا

 :داد جواب خاست،یبرم شیجا از یحال در و زد یلبخند مادرم. بود

 .اومدم جانم؟_
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 ممادر و پدر عشق. دمیکش سوز نهیس یآه و نشست زبانم بر یلبخند

 ...بوده خانه نیا یدلگرم شهیهم

 

 

 رپ لبخند کرد، یم اشاره من به ابرو با که یحال در پدرم شام زیم سر

 :گفت مادرم روبه و راند لب بر ییمعنا

 خانوم؟ بخت خونه شیفرستاد_

 .دیگز لب مادرم

 .کردم صبر فعال_

 .دهد یم سر قهقه پدرم

 قرار االن تا بشناسم شمارو درصدم کی اگه من بانو اهدختش_

 !یکرد میتنظ ام یخواستگار

 انشیصورتها انیم را نگاهم رفته باال یابرو یتا کی و یکنجکاو با

 لبخندش. ماندم ثابت مادرم خندان صورت یرو و کردم بدل و رد

 قرار مخاطب را پدرم بود، من به نگاهش که یحال در و گرفت وسعت

 :دهد یم

 ..افتاده تاب و تب به دلش و زده و باال نیآست خودش پسرم_

 ییگو و نزد یحرف گرید هم پدرم. کردم سکوت و اندختم ریز را سرم

 . پرداخت شیغذا ادامه به حرف یب که کرد درک را حالم

 یصدا دنبالش به و خانه در شدن باز یصدا گذشت، که یا قهیدق چند

 .کرد یم صحبت یلفنت گمانم به که لکاکی معترض

 هک توهم! بود تو دست به چشمشون مردم کار؟ شد نمیا یحساب آدم اخه_

 ...خودت بیج فکر
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 در و گرفته اوج باره کی به شیصدا دنبالش به و کند یم یاندک مکث

 :دیچیپ خانه

 یرو حاالم یکرد یهاپول و ونیلیم ۰۲ ندارن؟ بچه و زن مردم مگه_

 تک پول دیبا... الدنگ مردک نرسه بهت دستم مگه! یدار زدن حرف

 جدو هفت و خودت وگرنه یکن اماده فردا تا کارگرارو اون تک به

 آرامش و احترام با یه حله؟ درک به. کنم یم جهنم روانه و آبادت

 ! یشد هار کردم صحبت باهات

 ییها قدم با. شدم بلند زیم پشت از و کرد خوش یجا میابروها بر اخم

 و دکر یم یط را سالن عرض یعصب لکاکی. فتمر ییرایپذ به عیسر

 در را دستش د،یکش یم هوار خط پشت طرف سر که یا کلمه هر با

. زد یم یسرخ به شتریب لحظه هر صورتش و دهد یم تکان هوا

 یم شیجا در و افتاد کردم یم نگاهش نهیس به دست که یمن به چشمش

 را یگوش. کرد رها ضرب کی را نفسش و خورده را حرفش. ستدیا

 دو هر. کند یم پرت دستش بغل مبل یرو و کرد قطع حرف یب

 :کرد زمزمه لب ریز و کرد چنگ شیموها انیم را دستش

 .داداش سالم_

 یم بر قدم شیسو که یدرحال و برداشتم ام نهیس یرو از را میدستها

 :گفتم جوابش در داشتم

 افتاده؟ یاتفاق! یزخم ریش سالم کیعل_

 .کرد راست و چپ سر خسته

 .ستین مهم هیکار مسئله_

 ! ؟یختیر بهم انقدر و ستین مهم_

 ! زهیر یم بهم ناجور و آدم عده هی یخور حروم_
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 اهناخودآگ. برگشت در سمت نگاهش و دیکش یقیعم آه حرفش دنبال به

 لکاکی سالم جواب یمهربان با مادرم. شود یم روانه سمت آن منم نگاه

 :کند یم سوال نگران و داده را

 پسرم؟ شده یزیچ_

 داشت یم بر قدم مادرم سمت که یحال در. شد بلند شیجا از لکاکی

 . کند یم باز هم از دنشیکش آغوش در منظور به را دستانش

 .بگردم دورت نه_

 !است خسته نگاهت یول_

 آرامش بخاطر لکاکی بسته چشمان و رندیگ یم آغوش در را گریکدی

 . شد من لبخند باعث مادرم آغوش

 .خوبم بمخو_

 . دیکش پوف کالفه مادرم

 یچشما نیا با نیزن یم شیآت و جگرم! دیستین خوب کدومتون چیه_

 ...اَتون گرفته صورت و نیغمگ

 :زدم لب یشوخ لحن با و شدم بلند میجا از خنده با

گنده، یکش یم هوار یانداخت ات کله پس و صدات ساعته دو_  مرد 

 !لوس کهیمرت ایب خودت به... یشد جمع مادرم بغل تو موش نیع حاال

 و داد سر قهقه که کند خوب را مادرم حال خواهد یم انگار هم لکاکی

 . گرفت فاصله آغوشش از

 .. خب نکن عیضا_

 :گفت تیمظلوم با بعد

 گشنه شکم با ای نیگذاشت کنار غذا ام دهیرس رید که یکس یبرا_

 بخوابم؟
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 :دادم جواب مادرم یبجا

 ...برات میذاشتگ کنار ماست چلو اره_

 :زد لب و دیخند

 .گرم شما دم خب_

 لکاکی پشت دست و رانده لب بر یلبخند قشیعم آه همراه هم مادرم

 .گذاشت

 .پسرم بکشم غذا برات میبر ایب_

 .دمیکش اتاقم سمت را راهم منهم و دمیکش پوف

** 

 یم را لبش پوست یعصب و کرد یم یط را اتاق عرض و طول مدام

 .دادم قورت دهان اب. دیجو

 لکاک؟ی_

. شود یم گو جواب نگاهش با و خورد ینامحسوس تکان شیها شانه

 .کردم اخم

 شده؟ دعوات ایدر با نکنه_

 . شد باز یلبخند به صورتش

 .خوبم گرنه و خورده گره بهم کمی بارم و کار کن باور داداشم نه_

 ! خورده ام کوره گره که داستیپ حالت یآشفتگ ار_

 .کنم یم درستش_

 داداش؟ یخوا ینم کمک_

 .زد لبخند

 ! ستین جماعت سیپل کار_



 

 pg. 387 

38
7 

 مهندس؟ اوناشه از_

 .زند یم چشمک

 ...گهید گهید_

 شده؟ یچ یجد_

 .دیکش دست گردنش پشت

 ..دنیکش باال و پولم_

 هی یکن یم مسخره! منه؟ کار یچ نباشه من کار نیا برم قربونت خب_

 !ساعته

 .خاصه اش مسئله. داداش جان به نه_

 ...شده یچ نمیبب بگو_

 شهر از پوال همون با حاالم و نداده کارگرارو پول کارگرم، سر_

 جور باهم خرج و دخل و ختهیر بهم کال ساختمان یکارا. شده خارج

 ...زنه یم لنگ ناجور یعنی! ادینم در

 .کردم اخم

 زحمت کارگر عده هی پول هست؟ یچ طرف یدزد بودن خاص حاال_

 همهنیا! ل؟ی یگذاشت دست یرو دست آروم نقدریا تو و برداشته و کش

 ..دهیبع تو از کمی یمهم مسئله نیهمچ بابت یالیخ یب

 زیچ همه ستین قرار داداش! ارومم؟ گذاشتم؟ دست رو دست االن من_

 امونه باخت و برد کنترل توان کارمون تو مام بشه، حل یباز سیپل با

 کارش یپا که سته مرد انقدر طرف چون خاصه هیقض نیا! میدار و

 .ستادهیا
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 رس تا باشد شیکارها یپ حواسمان مدامو شود کنترل نکهیا از دانم یم

 راست خودش را کار بود بهتر. دارد هم حق و است زار یب مرگ حد

 مملکت صالح. برود شیپ داند یم صالح که آنگونه و کند ستیر و

 خبر شخود تیموقع و کار از بهتر یهرکس! دانند خسروان را شیخو

 . دارد

 .شوم یم بلند میجا از و انداختم باال یا شانه

 ..کارت بشه حل زودتر هللا شا ان داداشم باشه_

 متس به که میها قدم نگاهش با و دیپاش میرو به یا قدرشناسانه لبخند

 یم خودم اتاقم سمت و رفتم رونیب اتاق از. کرد بیتعق را بود اتاق در

 رد لرزه به بمیج در یگوش بستم، سرم تپش را اتاقم در نکهیهم. روم

 ونریب را یگوش یحال یب با. دیچیپ فضا در تماسش زنگ آهنگ و آمد

 .کردم وصل را تماس مکث یکم با ناشناس، شماره دنید با و دمیکش

 بله؟_

 انیبن که زنانه ییصدا بعد و بود حاکم خط پشت یا هیثان چند سکوت

 :انداخت نیطن میگوشها در کند یم سست را دلم و روح

 ..کرد لی سالم_

 شود سیخ یکم ام شده خشک حلق و دهان تا دادم قورت را دهانم آب

 .رمیگ یم یقیعم دم.  کنم صحبت بتوانم و

 .سالم_

 ؟یخوب_

 و بود مسلط خودش بر چقدر. کرد یم صحبت آرام و راحت چقدر

 لطف به که یاحوال و حال! بپرسد احوال و حال توانست یم خوب

 ...بود شانیرپ خودش

 ؟یچطور خودت ممنونم_
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 :خندد یم آرام

 .کنم یم شب و روزام دارم آروم ظاهر به خلوت هی تو_

 .کشم یم پوف

 ؟یچ یعنی نیا_

 ره؟ یم شیپ چطور کارا... من حال ال  یخیب یعنی_

 یم دست میموها در یکالفگ با که یحال در و دمیکش لبم بر یزبان

 :دمیسپر دیترد پر و وار زمزمه دمیکش

 !ترنج؟ ییکجاتو_

 !نیباش زده گند نبودم روز دو نکنه نده، جواب سوال با و سوال_

 هیر از ضرب کی را نفسم و بستم چشم. زند یم قهقه حرفش دنبال به

 .دادم رونیب

 ...واقعا یکن یم کالفه و آدم_

 ! سهیپل آقا یشد یم کالفه من با اول روز از تو_

 نه؟ یبگ یخوا ینم_

 .اوهوم_

 وارد لیجم و تو بخاطر من ؟یفهم یم ترنج ام تو دنبال من یول باشه_

 میداشت یمدرک لیجم و تو از اگه... یلعنت شدم ها یباز مسخره نیا

 روانه دنبالش خودمم گرگ گله هی تو فرستادم ینم و برادرم ناموس

 هات گناه و اشتباه یپا نکش کنار ایقضا نیا از و خودت! شدم ینم

 ..لطفا باش

 همچو کالمش طعنه هم دنبالش به زند؛ یم پوزخند گزنده و لخت

 :زند یم زخم قرارم یب قلب بر یریشمش
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 بهت اول روز از.. یبزن نارو و یکن فرار نگرانم بگو اول از خب_

 یعنی ،ینشست من با قرار و قول و معامله یپا یوقت کرد، لی بودم گفته

 ادا و ناز و یلخورد اهل ؟یحاج حله یندار دیترد و شک حق گهید

 به یآشغاال با و من مرام... برخورد بهم ناجور حرفت یول ستمین

 یم من که زارویچ یلیخ هنوزم! رینگ اشتباه برت و دور آدم ظاهر

 نده نشون زرنگ بچه و خودت پس... یدون ینم خودت مورد در دونم

 که هنوزم و من تو.... سرگرد یاقا هیادیز برات هم اداش یحت که

 وت اصال... یکن کشف من مورد در رازم هی ینتونست  ؛ینشناخت زههنو

 از برو! یزیچ چیه کرد، لی یدون ینم ترنج مورد در یزیچ چیه

 هم یهوا انقدر چرا من و لیجم بپرس، ده یم بهت اطالعات که یکس

 یکن ریدستگ و لیجم دم یم اجازه من یکرد فکر واقعا اصال م؟یدار و

 ادم هی بخاطر کردم؟ یهمکار باهات چرا نیبب کن فکر شده بارم هی ل؟ی

 نه! من کارم یب انقدر یعنی! کرده؟ رد شتیپ و امارم که ارزش یب

 ..جونم

 :کنم یم سوال منگو جیگ

 ترنج؟ یگ یم یچ_

 نخوره؟ بر بهت یول گمیم بهت یزیچ هی... و قتیحق یسر هی_

 :کردم صاف ییگلو

 ...بگو_

 متوجه یکن یم باور رید بس از ای ،یهست یباور زود آدم یلیخ ای_

 ...یخور ینم معامله درد به بگم، یکل! یش ینم اطرافت

 او. دهم یم حیترج را سکوت فقط جوابش در و کردم یا قرچه دندان

. بودم گرفته دل به را شیحرفها چرا، من یول نبود، شدن دلخور اهل

 نبایگر هک ییها احساس و خودم از حالم برخاست، که ام گرفته یصدا

 !خورد بهم بودند شده رمیگ
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 ؟یندار یکار ترنج، برم دیبا فعال_

 .خوش روز... برو نه_

 :دهم یم جواب دادم یم انیپا را تماس که یحال در لب ریز

 .خوش روز_

 چند از بعد اگر بشنوم، را شیصدا روز چند بعد اگر کردم یم فکر

 ...اما شوم یم آرام چقدر و شود یم خوب چه م،یبزن حرف باهم روز

 و آزارم باعث شهیهم کم مدت نیا در...  بوده ینطوریا شهیهم ترنج

 حس و راتییتغ بابت هنوزهم من و! است بوده و آرامشم خوردم برهم

 !شده؟ تاب یب یکس چه یبرا دلم! ام متعجب خودم از دمیجد یها

 

*** 

 *ترنج*

 

 :کند یم سوال یآرام به و کرد نگاهم نگران

 ده؟افتا یاتفاق_

 دمآلو درد خند کج همراه و فرستادم نییپا میگلو از زحمت با را بغضم

 :زنم یم لب آلود طعنه جوابش در

 و ارک فکر به فقط شناسم، یم و کرد لی من! زدم زنگ شد تو ریتقص_

 یم میکن فکر اگه است احمقانه یلیخ... بس و خودشه یکار منفعت

 .شهینم اصال یزیچ نیهمچ! باشه داشته دوست و من تونه

 !نشه؟ چرا نتونه؟ چرا ست،ین ینطوریا هم اصال_

 . خورد سر اش یجد صورت یرو نگاهم

 !ام بده آدم من چون_
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 هی یبد آدم هر. برم قربونت یبد یسو و سمت به شده منحرف ذهنت_

 ...داره و اش یواقع خود به برگشت قدرت و بوده خوب یروز

 

 

 ...خوب دختر  گذشتم وقته یلیخ الف و شعار سال و سن از_ 

 یم یسع و دمیکش پوف. ردیگ یم یدلخور رنگ نگاهش و دیبرچ لب

 و باور رقابلیغ یکم من یبرا یول هستند مهم شیحرفها که بداند کنم

 .کنند یم جلوه ییایرو

 ااتفاق ارزشه، یب برام حرفات یکن فکر خوام ینم واقعا آال، نیبب_

 تو ؟یفهمیم هینکردن باور ییوراج هی برام کن باور فقط مهمه، ام یلیخ

 ریغ من مثل ییآدمها یزندگ یبرا کمی نیا و یدار مثبت یلیخ دید هی

 یوبخ یزندگ من اگه! باشم داشته یروشن ندهیآ که شهینم یعنی ممکنه،

 ینعی دختر؟ گل شهیم یک سهم ایدن غم و یسخت پس باشه، انتظارم در

 پس تقاص یبرا و خودم من اال! بکشن عذاب خوبا آدم ستین فیح

 از بزرگتر لقمه هی من یبرا و مقدسه حس هی عشق. کردم آماده دادن

 ... دهنمه

 :کردم اشاره یوارید ساعت به لبخند با

 !کهینزد عبادت و دعا ساعت_

 هب رمق یب ییها قدم با. گرفت صورتم از را نشیغمگ نگاه و دیکش آه

 پوف. شود یم بلند اذان یصدا لحظه همان در و رود یم حمام سمت

 و تمهس کشینزد انقدر بداند کرد لی اگر. رفتم پنجره یجلو و دمیکش

 شیابر البته باشد؟ داشته تواند یم یالعمل عکس چه ام نرفته کجا چیه

 آدم از کار درست یها آدم که است یا هیعیطب زیچ... اصال ستمین مهم

 یاقچقاچ کی با سیپل مامور کی شودیم مگر اصال! باشن متنفر بدا

 ! برود؟ جوب یتو آبش
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 .آورد رونیب فکر از مرا اال یصدا

 ...ترنج خورهیم زنگ تیگوش_

 را ام یگوش  آرام یصدا و شد جمع حواسم تازه و برگشتم سمتش

 ...لیجم. دارم یم برش تخت یرو از و کرده یتشکر. دمیشن

 :کردم صاف ییگلو تماس وصل از قبل

 جانم؟_

 ؟یخوب زمیعز سالم_

 ؟یچطور خودتممنونم_

 تیاذ آزاده یافسردگ و تو نبود بخاطر روزا نیا کمی. ستمین بدک_

 ...نیهم رومه فشار و شمیم

 :شوم یمگو جواب شرمنده و دمیکش آه

 ام تو روز و حال نکهیا با و کردم یخودخواه کمی من یدار حق_

 یپا تاداف ها یگرفتار کل! گذاشتم تنهات کثافتا اون با نبود خوب چندان

 ...تو

 کردن دایپ و تو حال شدن خوب زیچ نیتر مهم االن! ینجوریا نگو_

 منم. یمهم خودت فقط نباش، یکس چیه و زیچ چیه فکر به... خودته

 ...پسرش و یخان آزار و تیاذ بخشه آرامش یلیخ برامم خوبم

 نم لبان بر یقیعم لبخند شدن ظاهر باعث که زد قهقه حرفش دنبال به

 :زد لب یجد و کرد صاف ییگلو. شود یم هم

 ! بود نگرانت یلیخ بزن بابام به زنگ هی ،یراست ترنج_

 ...باشه_

 .زمیعز بعد تا پس_

 .جان لیجم خدانگهدار_
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 بوق دو از بعد. گرفتم را وانیک شماره کردم، قطع را تماس نکهیهم

 :دهد یم جواب

 ؟ییتو ترنج_

! ودب دلچسب میبرا نگرانش یصدا چقدر. گرفت جان لبانم بر یلبخند

 سرش نهایا بودن خون هم یول داشته، حقم در ییها یبد بود درست

 ...شد ینم

 .خودمم سالم_

 !تیدور از شدم وونهید من ییکجا تو ؟یخوب. دخترم سالم_

 .گردم یم بر گهید مدت چند خوبه، جام نباش نگران_

 و دهش یزیچ ؟یرفت چرا اصال. نمیبب ییکجا بگو! حرف نشد که نیا_

 !باز کرده یکار احمد نکنه خبرم؟ یب من

 زیچ همه و کس همه از خواستم مدت هی نداره، اونا به یربط چیه نه_

 .نیهم باشم دور به

 .رسد یم گوشم به کشد یم که یقیعم آه

 .باش خودت مواظب_

 .باشه_

 .لطفا نذار خبر یب حالت از منم_

 ...فعال کنم یم خاموش و خط نیا رمیگ یم تماس باهات_

 بگو لیجم به یداشت اجیاحت یزیچ اگه جان ترنج هباش_

 خداحافظ_

 همراهت به خدا_

 یرو که همانگونه آال. کردم خاموش را یگوش و دادم انیپا را تماس

 :کرد سوال آرام کرد، یم نگاهم و بود نشسته اش سجاده
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 ...باهات خوبن که اونا اخه؟ یسرد انقدر همه با چرا_

 باال شانه یدیق یب با تنها وابشج در و کردم نگاهش حوصله یب

 :کرد اشاره اش سجاده به سر با. دیکش آه. انداختم

 کنم؟ جمع ای یخون یم نماز_

 ندهخ ریز بلند یصدا با باشم، داشته رفتارم یرو یکنترل انکه بدون

 . زدم

 توله؟ یکن یم ام مسخره_

 یجد و کرد جمع را لبخندش زود یول گرفته، اش خنده انگار اوهم

 :داد بجوا

 !ه؟یچ مگه. گفتم یجد بخدا نه_

 !خداشناس بنده بجز خورم یم یچ همه به ،یچیه_

 .یکن یم فکر ینجوریا خودت_

 ؟یچجور_

 ،یداشت تیزندگ تو ییها گناه و اشتباهات چون یکن یم احساس تو_

 !یبر خدا سمت دینبا گهید

 !ارم؟یب رو خدا و اسم ییرو چه با اره؛ خب_

 ستدو شتریب و گردن یم بر سمتش به گناه از عدب که ییها بنده خدا_

 .داره

 :دادم سر خنده بازهم

 تسم میبرگرد بعد م،یبکن و دینبا که یا اضافه یها غلط گهید اره_

 هم اش تازه م؟یباش داشته هم رو بودن مونیا و نید با یادعا و خدا

 !دختر خوشه حالت! داره؟ دوست شتریب ماهارو خدا نیبگ
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 دل با اگه مگه؟ هیچ خدا از تصورت تو! ترنج یدار یبد تیذهن چه_

 با خدا باش مطمئن ،یبش مونیپش کارات از واقعا و یبرگرد سمتش

 .کنه یم فراموش و گناهانت تمام و کنه یم استقبال ازت باز آغوش

 !وقت اون خوب یانسانها حق در شهیم یناحق نیا_

 اونا؟ حق در یناحق چرا نه_

 ؟!شهیم کم اونا از یزیچ مگه

 یکل بعد که یادم با دیبا چرا بوده، خوب و عمرش تموم طرف اخه_ 

 !باشن حد کی در افتاده خدا ادی گناه

 رب سمتش به که ییها بنده خدا گفتم من هستن؟ حد کی در گفتم من_

 !کنه عیضا و یکس حق قراره که نگفتم داره، دوست شتریب و گردن یم

 ل؟یدل_

 .اندازد یم باال شانه

 ...ارزشه با یلیخ خدا یبرا نیا و گرفتن رییتغ به میمتص چون_

 .بگم یچ_

 .بپرسم سوال هی ترنج_

 ...شما بپرس دوتا_

 و کرد جمع مرتب را آن اش، سجاده دنیبوس از بعد و شد بلند شیجا از

 هب شده تنگ یچشمان با و برگشت سمتم. گذاشت خوابش تخت یرو

 .دوخت نگاه منتظرم صورت

 ؟یخواست یزیچ خدا از لد ته از حاال تا_

 :شدم گو جواب حال یب و گرفته یحال با و کردم فکر یکم

 اره_

 ؟یدیرس خواستت به_
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 .نه_

 افتاده؟ برات اتفاق نیا بار چند_

 ...بار هی_

 ؟یشد دیام نا خدا از اون بعد_

 .نزدم حرف خدا با گهید اون بعد نه_

 چرا؟_

 !نشد روم چون_

 و امدم حرف به تیجد با که دیبگو یگرید زیچ و کند باز لب خواست

 :دمیبر را کالمش رشته

 !آال یکن تمومش بهتره یگرفت و حالم یکاف اندازه به امروز_

 .اندازد یم نییپا سر

 . یدار حق د،یببخش_

 را ام یخودکار ُکش شاه و رفتم بود اتاق گوشه که یا قهوه زیم سمت

 لهیوس نیا به یخاص یدلبستگ. کردم نگاهش یخند کج با. دارم یم بر

 یکس و بود قدر بودن کوچک نیع در نکهیا ییجورها کی! داشتم ام

 یلیخ باطنش و ظاهر نکهیا برساند، آسب تواند یم چقدر کرد ینم باور

 یم گوشم به آال یصدا! کرد یم جذاب میبرا را لهیوس نیا داشت، فرق

 :رسد

 دستت؟ هیچ نیا_

 :دادم جواب شود، برداشته ُکش شاه یرو از نگاهم انکه بدون

 ...اسلحه_

 :زد لب متاثر ییصدا و گرد یچشمان با و آمد جلو

 ...نازه چه! است؟ اسلحه نیا_
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 .اوهوم_

 نم؟یبب ید یم_

 .دمیکش پس را دستم

 !که ستین بچه واسه_

 زا دانم یم و کشد یم دراز تختش در. گشت بر شیجا سر و دیکش ُنچ

 .شده دلخور حرفم

 است وقت یلیخ. دوزم یم شهر یشلوغ به را نگاهم و رفتم پنجره جلو

 تاس وقت یلیخ! کنم شیدایپ توانم ینم جا چیه و ام کرده گم را آرامشم

 خنده و دارد یدرد چه یکس چه ستمین نیا فکر گرید مردم به نگاه با

 خودم یها درد و غم ریدرگ انقدر روزها نیا! است دل ته از یکس چه

 خودم درد به کنم یم احساس. ام شده اعتنا یب اطراف به که هستم

 بنظرم! زنده و باشم مردم حال یچگونگ یخمار در تا است بهتر رمیبم

 را یکس درد تا است بهتر یشو ینم خودت درد یدوا یبدان نکهیا

 ! نباشد ساخته دستت از یکار و یبدان

 دور خودم از را ام ته سر یب و شانیپر افکار تا دادم تکان را سرم

 .کنم

 

 

 

 

 

 *لیجم*
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 :دادم را آزاده جواب و انداختم ینگاه مین کرد لی گرفته صورت به

 ...کار انیپا تا گرده ینم بر گهید هیسا_

. دیشک دندان به را اش ینیپا لب و بست پلک یکالفگ با لی نمیب یم

. ناراحت دائم و بود شانیپر مدت نیا! بودم حالش نگران چرا؟ دروغ

 و کند تحملش بتواند آدم که نبود یمرض یدلتنگ  کردم، یم درکش

 همه از! اوردیب در یپا از را مرد توانست یم که بود یزیچ تنها عشق

 را شیها رییتغ و شد خبر با لی حال و حس از تا ترنج که یوقت بدتر

 اندهم تنها مرد نیا که بد چه. کرد فرار میبگو است بهتر ای رفت؛ د،ید

 .هنگام به نا یعشق زهتا زخم و یدلتنگ سرشار یدل با بود،

 . شدم بلند میجا از

 ...لی داره معامله فردا یخان_

 .خورد چرخ صورتم در حسش یب و رمق یب چشمان

 پس؟ ستمین مطلع من چرا_

 .اندازم یم باال شانه

 .نداره قبول یلیخ رو تو و ستین ترنج_

 .دهد یم تکان سر

 ؟یعنی امین من_

 :شود یم گو جواب من یجا به آزاده

 یم شک لیجم به هم بعد و تو به اول یبر اگه! یبر دینبا که لومهمع_

 !هیرکیز یلیخ آدم یخان. کنه

 .زند یم پوزخند لی

 هر در! ارهیب در و رکیز و زرنگ یآدما یادا بلده خوب فقط نه_

 .باخبرم کارش از من بفهمه خوام یم یول. مینکن سکیر صورت
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 .کردم صاف ییگلو

 هب خوب تیموقع هی تو یتون یم بعدا... من برادر   جداست بحثش اون_

 مثل و یریگ یم و کاراش دنباله نکنه احساس که یجور! یاریب روش

 .یایم راه باهاش هیسا

 .شد بلند جا از اوهم و داد تکان ام گفته دییتا در یسر

 .برم گهید من_

 داخل نکهیهم. میکن یم اش بدرقه در دم تا هردو و شد بلند هم آزاده

 :زد لب ینگران یصدا با زادهآ م،یآمد

 ؟!بود آشفته انقدر چرا کرد لی_

 .اندازم یم باال شانه

 حرفا، نیا یجدا گذاشته، جاش راه نصفه تو همکارش... سخته خب_

 اون آدم. اندازه یم پا از و آدم! آزاده کنه یم خسته و ادم شدن عاشق

 یم مبه ناخودآگاه زده، شخونیپ دلش به یحس چه فهمه یم که لیاوا

 خودش از و حس نیا بروز و یزیچ نیهمچ توقع ییجورا هی... زهیر

 !نداره

 :دیپرس سوال آرام بود، صورتم به قایعم نگاهش که یدرحال

 ؟یشد عاشق_

 :دادم جواب تمسخر با

 خوب؟ دختر خوره یم من به عشق اصال_

 . دیکش آه

 ...یلیخ_

 !بدهد را جواب نیا نداشتم انتظار. انداختم باال تعجب با را  میابروها

 ؟یدار ینظر نیهمچ چرا_



 

 pg. 411 

41
1 

 .یداد که یحیتوض... خب_

 زنند یم حرف خوب که هستند یادیز یادما تو؟ بنظر شهیم لیدل_

 کنند یم صحبت که یزیچ مورد در هم اصال و رندیحق عمل یتو یول

 .ندارن یا تجربه

 .ستین گذار ریتاث اصال حرفهاشون ییآدمها نیهمچ_

 .دمیخند

 .ستمین عاشق صورت هر در_

 :خواند یم را نامم مردد و کرد یمکث

 لیجم_

 :دادم جواب لبخند با و خورد یسخت تکان قلبم

 بله؟_

 گرده؟ ینم بر واقعا ترنح_

 . دمیکش آه

 .نکنم فکر_

 ؟یدار ازش یزیچ یا شماره_

 .کردم اخم

 !؟یخوایم یچ واسه_

 . دازم کارش_

 .ندارم نه_

 !لیجم نگو دروغ_

 .شردمف هم یرو لب

 .دارم_
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* 

 

 *ُکرد لیَ *

 

 ؟یکرد درست خودت واسه که هیتیوضع چه نیا_

 .کرد نگاهم خسته

 ت؟یوضع کدوم_

 ُمرده مثل بنداز، خودت به نگاه هی پاشو بچه! تیوضع کدوم گهیم_

 !یشد متحرک

 ... شو الیخیب لطفا داداش ندارم و یزیچ چیه حوصله_

 نیهم. میکن دایپ یراه هی تا و دردت بگو آدم نیع! اخه یکن یم غلط_

 شدن حل و تتیموفق از یبرگشت یراض و خوشحال شیپ روز چند

 شده؟ یچ باز ،یزد یم حرف ات یکار مشکالت

 .ستین یکار مسئله نباریا_

 ا؟یدر_

 .گذارد یم هم یرو چشم و دیکش آه

 .اوهوم_

 تو داره دردسر هزارتا هزار و است بچه هنوز دختره گم یم من_

 ...باز

 .دیپر من کال انیم
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 هب ما رابطه! نکن قضاوت لطفا هیچ اش هیقض یدون ینم یوقت داداش_

 .ستین ایدر مقصر یول خورده، مشکل

 ؟یچ پس_

 ...بابا و مامان_

 گفتن؟ یزیچ_

 چندو من داشت حق ؟یچ آزاده. بدم طالق رو آزاده ندارم حق گنیم_

 و من کار طربخا داشت حق نکنه؟ حسابم آدم و بذاره یخبر یب تو ماه

 قدرچ ایدر یدون یم... ننیبب رو ایدر نخواستن یحت اونا! رهیبگ دهیناد

 حل و خودم یزندگ مسائل من شکست؟ و خورد غصه دیشن نیا یوقت

 ...انینم راه باهام که هستن ام خانواده نیا یول کردم

 . شن یم یراض باالخره نباش، نگران کنم یم صحبت باهاشون من_

 کنم؟ ارچک رو ایدر_

 چرا؟ گهید اون_

 یراض گهید هفته هی تا بابا مامان اگه اش؛ خاله شیپ ره یم داره_

 .دم یم دست از شهیهم یبرا رو ایدر نشن،

 ...نباشه غمت میکن یم درستش_

 :کند یم زمزمه حسرت پر و کشد یم آه

 .هللا شا ان_

 شش؟یپ برم است خونه بابام االن_

 .زد لبخند شناسانه قدر

 .خونه یم کتاب داره ییباال اتاق تو هست؛! رمگ دمت_

 .دادم تکان سر
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 شد، صادر پدرم یسو از که یا اجازه از بعد و زنم یم در به تقه چند

 . روم یم داخل

 ..جان بابا سالم_

 . دیدرخش لبانش بر یمهربان و گرم لبخند

 .پسرم سالم_

 .رفتم کینزد و بستم را در

 .بزنم حرف تونباها لکاکی مورد در خواستم یم_

 .کرد خوش یجا شیها ابرو انیم اخم

 !نمونده یحرف_

 و زیچ همه خودش اون. دیکن یم یکوتاه بچه نیا حق در کمی دیدار_

 .ییجدا یبرا ستین یمانع و داده حیتوض هم آزاده یبرا

 :دهد یم را جوابم یجد

 

 

  

 

 یازب بچه یزندگ! رهیبگ یمیتصم نیهمچ سرخود کرده غلط بچه نیا_

 یوقت... یش رد و یبزن کنارش زد و دلت طرف هروقت که ستین

 و ور نیا نگاهت یندار حق گهید ،یکرد انتخاب یزندگ یبرا و یکس

 هم هرچقدر لکاکی. رهیبگ و چشمت گهید یکی و بخوره چرخ ور اون

 ! بوده انتیخ هی ثمره حسشون باشه، دختره نیا عاشق

 ...جان بابا بگذر جوونا نیا ریتقص سر از و کن یبزرگ شما_
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 یمن فقط من.  بگذره راتشونیتقص سر از خدا بچه، باشم کاره چه من_

 داره دنبال به و یا گهید کس حسرت و آه و غلطه که یزیچ به خوام

 .نیهم برسن،

 خودشو انتیخ نیا نهیزم و نبوده خطا بدون ادیز هم آزاده خود یول_

 .کرده فراهم لکاکی یبرا

 کج دل و لکاکی درد به فقط که ییها بهونه است، بهونه اش همه نایا_

 دایپ یبرا که اون... انتهیخ صورت هر در انتیخ! خوره یم اش رفته

 !هوی شد یچ داشت، یتند تبه یلیخ آزاده کردن

 . داره و خودش خاص لیدال لکاکی_

 !انتش؟یخ یبرا_

 .دمیکش لبم بر یزبان

 .دیذار یم و اسمش شما یهرچ_

 ...گهیم یچ نمیبب ادیب خب_

 سخت کمتر دیکن یسع شمام یول زنم، یم صداش رم یم من چشم_

 دنبو سرد و ها یاعتماد یب سر لکاکی دینکن فراموش بابا. دیریبگ

 آزاده باشه، ادتونی. شد افسرده و یمنزو و دیکش رنج چقدر آزاده یها

 یب رتشیغ و من برادر به چقدر کار خالف هی با کردنش نامزد با

 نهیا مهم ست،ین مهم بودنش یصور ریغ و یصور حاال د،کر یاحترام

 !شمرد چیه و لکاکی

 :دهد یم را جوابم کالفه و بست چشم

 ... بابا پسر   شهینم انتیخ و ینامرد یبرا یخوب لیدل کدوم چیه_

 ...نکهیا به فقط انتیخ ده،ید انتیخ اون_

 .کنم یم قطع اجبارا را حرفم و آورد یم باال را دستش
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 ربا ینجوریا شمارو من ،یبد حیتوض که نگفتم و انتیخ فلسفه_

 هک ی  الک هیتوج چه نیا... زنن یم شیآت و دلم حرفات نیا! لیَ  اوردمین

 یالگو و راهنما یبش دیبا االن تو! یاریم برادرت اشتباهات یبرا

 تاثبا یبرا یگاه! باشه زانشیعز پشت شهیهم آدم که شهینم لکاک،ی

 تکرار تا صورتش تو یبکوب و طرف هاتاشتبا دیبا داشتن دوست

 با و باشه ینجوریا اگه! ستین یبد ،یبد جواب. بشه اصالح تا نکنه؛

 ارویدن ،یبد طرف لیتحو و یبذار روش دوتا شد بهت که یبد هر

 !داره یم بر لجن

 .انداختم نییپا سر شرمنده و دادم قورت دهان آب

 ...یول شماست با حق_

 .شدم رهیخ اش یجد نگاه در و کردم جرئت

 و قلب دیبا چرا اون! داره؟ یگناه چه وسط نیا ایدر ؟یچ دختر اون_

 ! نهیبب ضربه وحشر

 .عتهیطب قانون نیا داره، وجود یقربان یا قصه هر تو_

 :زنم یم لب ریمتح. کنم یم تعجب شدت به دهد یم که یجواب از

 دوست رو ادهآز خواهر هی اندازه خودم من! واقعا دهیبع شما از... بابا_

 نیا تمام مقصر و خودم هنوزه که هنوزم ارزشه، با برام و دارم

 اون ما بابا... ایدر درحق کنم ینم یناحق گهید یول دونم، یم اتفاقات

 خبر یب لکاکی بودن نامزد از میدون یم یول م،یشناس ینم و دختر

 بولق اونم کرده، اشتباه آزاده دارم، قبول کرده اشتباه لکاکی!  بوده

 راچ! د؟ینیبب دینخواست اصال و اون چرا شما بابا؟ یچ ایدر یول دارم؛

 ! نیزد اش نهیس به رد دست

 .شد بلند شیجا از

 .کن صدا و برادرت برو ُکرد لیَ _
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 .دمیکش آه

 .چشم_

*** 

 

 پدرم روانه یا زده خجالت نگاه مین و من به ینگاه یچشم ریز لکاکی

 . کرد

 لکاک؟ی_

 .دوخت چشم پدرم به و کرد بلند سر لی

 جانم؟_

 بابا؟ یدار کارت یبرا یحیتوض چه_

 . دوباره اندازد یم ریز به سر شرمنده لکاکی

 !دیدار حق دیبگ یهرچ_

 بعدش و یکرد انتیخ بگم پسرم؟ دختر اون خانواده به بگم یچ من_

 ؟!شیخواینم یگفت دخترشون به یرفت

 .کشد یم دست شیموها در لکاکی

 .دونم ینم_

 .برگشت بودم ستادهیا نهیس به دست یا گوشه که من سمت پدرم گاهن

 ...لطفا یذار یم تنها و لکاکی با و من جان بابا_

 آگاه من حس از اگر پدرم. روم یم رونیب اتاق از و گفتم یآرام" چشم"

 یها زن نیتر معروف از یکی عاشق بزرگش پسر بداند اگر چه؟ شود

 درباره بتوانم من که شود یم یوزر اصال! ؟یچ شده قاچاق یایدن

 آن از هم خودم یحت که یعشق نیا م؟یبگو یزیچ یکس به احساسم

 بگذارم؟ انیم در یکس با چگونه را ام یفرار
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 یتند به شماره دنید با. دیآ یم در صدا به و دیلرز بمیج در یگوش

 :دادم جواب

 . سالم الو_

 ؟یخوبل،ی سالم_

 افتاده؟ یاتفاق ؟وانیک آقا دیخوب شما ممنونم_

 :زند یم لب آرام و کرد مکث

 ...ترنج_

 .افتاد شور به دلم

 !؟یچ ترنج_

 .میکنیم صحبت نجایا ایب_

 !نیکرد نگرانم_

خوب، ستین یزیچ_  ...دهیرس دستم به ازش ییخبرها هی فقط پسر 

 دارم کنترلش در یسع که یاسترس و جانیه با و کردهتند دور قلبم

 :دهم یم جواب

 ...فعال پس. امیم االن باشه_

 فعال_

 :آمدم حرف به مادرم روبه. رفتم آشپزخانه سمت و دمیکش پوف

 .ستمین و ناهار برم، دیبا اومده شیپ برام یکار هی من جان مامان_

 .برگشت سمتم لبخند با

 !خب برو ناهار بعد_

 

 . کردم راست وچپ سر
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 .زمیعز خورم یم امیم زحمت یب دیبذار ناهار برام مهمه، کمی_

 . زند یم یطوالن پلک یمهربان با

 . سالمت به برو پسرم، باشه_

 .رفتم رونیب خانه از عجله با و دادم تکان شیبرا یدست

 

* 

 *لکاکی*

 

 از را همراهم تلفن حال همان در و رفتم نییپا یرمق یب با را ها پله

 نیهم و دهد ینم جواب. گرفتم را ایدر شماره. دمیکش رونیب بمیج

. مگرفت را شماره دوباره و شوم یم اتاقم وارد. کند یم ام کالفه رشتیب

 اش قطع و دمیکش پوف. رود یم ریامگیپ یرو تماس و نداد جواب

 یم میها قدم با را اتاق عرض فیبالتکل که قهیدق چند از بعد. کردم

 اب. چدیپ یم گوشم در تماسش زنگ و دیلرز دستم در یگوش مودم،یپ

 :دهم یم جواب یتند ا،یدر شماره دنید

 ...ایدر سالم_

 .است حوصله یب من، زده جانیه یصدا برخالف او یصدا

 ؟یداشت یکار. سالم_

 زم؟یعز ییکجا_

 هشنب که، یدون یم داشتم، ازین لهیوس یسر هی بازار اومدم ها بچه با_

 .بشم آماده دیبا دارم پرواز

 !دیکش کنار زود چقدر. شوم یم دلخور

 . زنمب حرف باهات دیبا_
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 ناخوش میبرا بیعج که رسد یم گوشم به خط ور آن از مردانه ییصدا

 ! است ندیآ

 "دختر باش زود ایدر"

 .کرد سکوت ایدر

 !بگذره خوش. میکن یم صحبت بعدا فعال، برو_

 ...لیَ  ممنونم_

 که یوقت قایدق.  دمیکش دراز تخت یرو دمر و دادم انیپا را تماس 

 نکهیهم. کردم سقوط ام، ستادهیا یتخوشبخ قلعه در کردم یم احساس

 !شکست را کمرم گذشته شدم، ام ندهیآ به دلخوش

 داخل گرفته یصورت با مادرم دنبالش به و خورد اتاق در به تقه چند

 .آمد

 ...لکاکی_

 .کردمبلند سر

 جان؟_

 پسرم؟ رفت کجا لی یدار خبر_

 .انداختم باال شانه

 !رفت؟ رونیب اصال وهللا، نه_

 :گفت یآرام به متفکر حالت همان در و کرد نییپا و باال سر

 یم بر بذارم ناهار براش رونیب ره یم گفت اومد شیپ ساعت مین هی_

 و حال روزا نیا اد،ینم شب تا گفت و گرفت تماس االن یول گرده،

 . ام بچه شونهیپر یلیخ! انداخته ترس به و دلم روزش

 .زدم پوزخند

 !ومدیم چشم به منم یها یشونیپر کاش_
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 . آمد میسو به و زد لبخند انهیدلجو

 نکهیا از لکاک،ی ترسم یم اخه. یدلخور انقدر که مادر بگرده دورت_

 یبان و باعث و خودم چون پسرم، ترسم یم بپرسم روزت و حال از

 ...تو که شد ما ریتقص. دونم یم حالت

 :کرد زمزمه یقیعم آه از بعد و انداخت نییپا سر

 .مادر ز  یعز باال ایب بعد بخور و ناهارت میبر ایب_

 .گذاشتم چشمانم یرو را ساعدم

 .خورم ینم ممنون ادیم خوابم_

 نوازش را میموها که حال همان در. دیکش سرم به یدست و آمد کینزد

 :زد لب یآرام به کرد، یم

 ؟یکرد صحبت احمد با_

 :کرد سوال دوباره که دادم تکان" مثبت" یمعن به یسر

 کرد؟ قبول گفت؟ یچ_

 !  کنه مالقات باهم رو آزاده و ایدر خواسته ..وهللا دونم ینم_

 . ماند باز حرکت از دستش

 ؟یداد خبر بهشون_

 مامان؟. زنم یم زنگ بازم بعدا بگم، که نشد یول زدم زنگ ایدر به_

 جان؟_

 .برداشتم چشمانم یرو از را دستم

 . رمیبگ استم باهاش خوام ینم من د؟یبزن حرف آزاده با شما شهیم_

 .دهد یم تکان سر و زد لبخند

 .زمیعز باشه_
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 قیعم و گرفته دست در را دستش. زدم لبخند شیرو به شناسانه قدر

 به تن توانم ینم کنم، ازدواج ایدر با ندهند اجازه اگر یحت. دمیبوس

 :زدم لب بغض با! بدهم ام آزاده با ازدواج

 دعا پسرت دل یبرا دوباره،شدم دعات و تو دامان به دست مامان_

 ! کن

 .زد پلک مکثبا و قیعم و دیکش اه

 

 

*** 

 

 *ُکرد لیَ *

 

 نرفته؟ کجا چیه ترنج یعنی_

 . زند یم لبخند آرامش با

 ! بگذره ها یآسون نیهم به تونه ینماون... شهره تو نه_

 ؟یچ از_

 .یهرکس و زیهرچ از_

 کجاست؟ دیدون یم شما_

 .داره خبر یول لیجم. نه_

 حملت قابل ریغ میبرا لیجم و ترنج کینزد یلیخ رابطه نیا روزها نیا

 و نیام نکهیا و ترنج دید از لیجم بودن اعتماد قابل نقدریا. است شده

 بار شماتت وانیک. شود یم تمام گران دارد میبرا شده،  ترنج راز هم

 :دهد یم قرارم مخاطب
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 و رس و شانشیپر حال و یبکش کنار ایقضا نیا از و ترنج بود قرار_

 پسر   یزندگ یها یسخت تو یکن گمش شتریب که نگفتم ،یببخش سامان

 !خوب

 .انداختم نییپا را سرم

 ! کرده فرار من از اون_

 گرده، یم بر اش یواقع خود به داره نکهیا از بودن، ترنج از اون نه_

 احساسات شهیهم... یول یبود شرفتهیپ خوب کرد، لی. کرده فرار

 همکار دوتا اگه ترنج و تو.  کنه یم یافتنین دست رو آدم مهم اهداف

 .بود بهتر یلیخ دیموند یم

 . ستین ما نیب یا رابطه چیه کار جز هنوزم_

 . شود یم جمع شتریب اش دهیچروک چشمان گوشه و زد پوزخند

 .دمید عاشق تو سر یموها تموم اندازه! بچه یخودت_

 .انداختم ریز به سر

 هاگ. آوردم ریگ فردا تا و آدرس دیشا دارم، کارت نجایا ایب باز فردا_

 ...یاین دم یم خبر نکردم، دایپ و آدرس

 .دادم تکان سر

 د؟یکن یم چکار م،یباش داشته و آدرس اگه_

 ....چرا تو یول کنم؛ ینم یکار من_

 :دهد یم ادامه لبخند با من خالف بر وانیک و کردم اخم

 ...کتیشر دنبال یر یم_

 ....اخه_

 و داشتم یانتظارات ازت! کرد لی نکردم کمک بهت ینجوریمه من_

 .دارم
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 .دمیکش پوف

 .رم یم وان،یک اقا باشه_

 ...و داد تکان یسر

 

 محکم ژست اون اصال! یکرد فرق دمید اول روز که یآدم با یلیخ_

... یبود یچ دنبال روزید تا انگار نه انگار. یداد دست از رو بودن

 .بدونم و دنتیکش کنار لیدل شهیم! چرا؟ بپرسم شهیم

 :داد را جوابم وار زمزمه بود، رونیب به نگاهش که همانگونه

 ستین مهم برامم. ندارم رو یزیچ چیه و کس چیه حوصله و حال_

 بهتر دونم یم دارم؛ اعتماد لیجم به! کنن یم واق واق یچ سرم پشت

 دوار میکار یآبرو به یا ضربه ده ینم اجازه داره و هوام خودم از

 !نفعمه به کنم آروم و خودم روح و ذهن فعال پس... بشه

 .زدم پوزخند

 !یکار یابرو_

 .دیچرخ سمتم اخم با

 یحد هی تا یول ام، یعوض آدم درسته! پسر این ادا من واسه ل؟ی هیچ_

 . ندادم یکار هر به تن و رفتم شیپ

 . کن قبول و رینگ بهانه ،یکن یم خطا یوقت گه؛ید یکار خالف_

 هدد جواب کرد باز لب. شود یم دیتشد اخمش و گرفته دهیناد را لبخندم

 :یا دخترانه و نازک یصدا دنبالش به و خورد در به تقه چند که

 ؟یهست جان ترنج_

 : دهد یم را در پشت شخص جواب و گرفت نگاه من از ترنج

 آال تو ایب_
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 یدختر و دیچرخ پا پاشنه یرو یارام به که دوختم در به را نگاهم

 آرام و افتاد ریز به خندانش نگاه د،ید را من تا. شد داخل زهیم زهیر

 دخترک. نشستم اتاق گوشه یصندل یرو و دادم تکان یسر. کرد سالم

 یزیچ ارام رفت ترنج سمت به است، آال نامش دانستم یم حاال که

 را من یعصب و رفت هم در بالفاصله ترنج صورت. کرد زمزمه

 :داد قرار مخاطب

 ! ردک لی این گفتم! نجایا یکشوند رو کثافتا اون یاومد تا ن،یبب_

 آرامم صورت به یکنجکاو با آالن نگاه شدم متوجه برد، را اسمم تا

 .شدم بلند میجا از. شد دوخته

  مگه؟ نجایا اومده یک_ 

 :دیغر دوباره و دیکش پوف

 خدا یبد انجام اوردن باال گند بدون و کار هی یتون ینم یعنی_

 همه به یزد گند یه کردم معامله باهات که اول روز از  !شاهده

 ...یچ

 :زدم لب یجد و دمیکش لبم بر یزبان

 ...شده یچ بگو! ترنج بزن حرف درست_

 در دم اومد، ینم خوشش ریس از مار بشه؟ یچ یخواست یم یچیه_

 ! شد یم سبز اش خونه

 .دوخت نگاهم به را اش شده یاغی چشمان

 الک بابا! جدت جان   کرد سیپل رو تو یک ؟یهمف یم نجاستیا ساالر_

 کنن؟ یم بتیتعق ینشد متوجه  ..یپرت

 .انداختم باال شانه

 شه؟یم یچ مثال اد،یب خب_

 .زد پوزخند



 

 pg. 416 

41
6 

 !حرامه من یبرا آرامش گهید یول افته ینم اتفاق یخاص زیچ_

 .یبمون نجایا دم یم اجازه نکن الیخ یالک ترنج، یگرد یم بر تو_

 ! ؟یباش یک_

 !تو و دونم یم من ج،یگ یبگ من به گهید دفعه هی_

 ..جیگ نگفتم من_

 عوض و راهم هم عمدا و دنبالمه ساالر دونستم یم. ینگفت کمترم_

 یم فکر. نمیبب رو تو امیم دارم دونستن یم چون شت؛یپ اومدم و نکردم

 فتر در لیجم دهن از متاسفانه بگم دیبا یول باهوشه، یلیخ لیجم یکن

 رفتم، یم یا گهید یجا و تو شیپ اومدم ینم اگه... شدن متوجه اونا و

 .کردن یم شک

 ادامه و دوختم اش شده تنگ چشمان به را خوشحالم و روزمندیپ نگاه

 :دادم

 به لیجم از رو یزیچ شدم موفق ارم،یم باال گند یه که یمن تازه،_

 ! یخبر یب ازش هم تو بندم یم شرط که ارمیب دست

 .کرد اخم

 !؟یچ_

 .دمیگز لب

 ..رازه_

 . نمیب نیبش_

 یه ترنج، کنم یم صورتت حواله راست و چپ تا دو خداشاهده_

 جلوم اول روز هیسا انگار اصال. یکن یم بدتر یدار  گم ینم یچیه

 ! باز لج و منطق یب همونقدر... سادهیوا
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 .ردیبگ را اش خنده یجلو تا فشارد یم هم یرو را لبانش آال نمیب یم

 .کرد دراز در سمت را دستش ترنج

 .رونیب هردو_

 و خشم به توجه یب اما من. داشت بر قدم در سمت و دیکش یآه آال

 .رفتم کشینزد ترنج، غضب

  ؟یگرفت فاصله همه از چرا_

 .داد را جوابم حوصله یب و انداخت ریز به را نگاهش

 .ندارم رو یزیچ چیه و کس چیه حوصله و حال که، گفتم_

 یگرید قدم بسته، را در و رفته رونیب اتاق از الآ شدم مطمئن یوقت

 .رفتم جلو

 من؟ یحت_

 بر در را لبانم یخند کج. کرد نگاهم مردد و گرفت باال را سرش

 .گرفت

 ...هآ کردم سوال_

 .برداشت قدم پنجره سمت ستاد،یا من به پشت و دیچرخ

 باشم دور خوام؛ یم آرامش واقعا... لی ام یفرار دارم که یزندگ از_

 .کنم دایپ و خودم تا

 یرو را آدرس که وقت همان. شد زنده خاطرم در اقا وانیک حرف

 رو اون خوب، پسر   باش دلت مواظب: "گفت لب ریز نوشت، یم کاغذ

 خانواده، آبرو، کار، مهمه، یزندگ تو زیچ همه. نکن یقربان وسط نیا

 !زهیچ نیمهمتر یبردار قدم یزیچ چه یبرا نکهیا یول... زیچ همه

 و دلت یها خواسته کن یسع ،ینکن فراموش هرگز و دلت باشه، ادتی

 ."یکن همقدم کنن یم صادر عقلت که یدستورات با

 .گرفت میسو را کاغذ. کرد بلند را سرش
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 درمانش یتون یم خودت فقط که یکرد مبتال یدرد به رو ترنج"

 از بود قرار ،یبد نجات رو دختر اون بود قرار اول روز... یکن

 دیبا گهید امروز یول من، اشتباهات جبران یبش و یکن دورش فخال

 کرده، سردرگمش که یاحساسات از ترنج نجات و خودت دل یبرا

 ."یکن تالش

  

 تهگرف ییصدا با که زدم شیصدا آرام. رفتم ترنج کنار و زدم یلبخند

 :داد جواب

 بله؟_

 .دوزم یم چشم رخش مین به

 ...وت به من ،یدار ازین آرامش به تو_

 .کردم مشت را دستانم و فرستم یم نییپا را بغضم

 

 

 !؟یدار خبر خودت میزندگ به یزد گند ترنج_

 .کرد نگاهم چشم گوشه از

  اخه؟ یاومد دنبالم چرا ل؛ی یکن دایپ رو خودت تا شدم دور ازت_

 از رو تو دیبا من باشم؛ تو مواظب دادم قول من... من. تونستم ینم_

 . مکن دور خالف و گناه

 :کرد زمزمه لرزان چانه با و انداخت نییپا سر

 !کنه؟ جبران و هاش یبد تو کمک به خواد یم وانیک_

 . نکردم تعجب ادیز داند یم نکهیا از

 کرده؟ تو به یبد چه اصال ترنج؟ هیک وانیک_
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 اشک به چشمانش نمیب یم بار نیاول یبرا و برگشت من سمت کامل

 . نشسته

 ... وانیک_

 .ددبن یم چشم

 پس یبد گوش بکشه ات حوصله نکنم فکر هیطوالن اش هیقض_

 !الشیخیب

 .تازند یم اش گونه بر بانهیغر شیاشکها

  .دارم دادن گوش حوصله و جوابم منتظر یعنی دم،یپرس سوال یوقت_

 .کرد ثابت من یها مردمک در را چشمانش و دیکش آه

 !لیجم پدر  .. منه یعمو وانیک_

 :داد ادامه اما ترنج. شود باز دهمان کم دهانم تعجب از

 کردن کار توان و بود ضیمر مادرم دادم، که دست از رو بابام من_

 !وانیک خونه میرفت. نداشت

 .زد پوزخند

 مغازه تو لیجم شیپ کنه، یم قاچاق و کاره خالف عموم دونستم ینم_

 نمگرد به یکس نید خواستم ینم. کردم یم کار داشتن که یفروش طال

. موندم ینم کار یب نیهم واسه نداشتم هم منت حوصله و حال باشه؛

 چند و خونه اومد وانیک دوست عنوان به یخان احمد نیهم روز کی

 خونه اومد وانیک فرداش. بود همراهش هم ساالر البته نشست، یساعت

 بعدش.. زد حرف باهام کارش مورد در و اومد. بود ختهیر بهم یلیخ

 یلیخ اول تشیواقع  ..حرفا نیا و بشم ونباندش وارد منم دیبا گفت

 دعوا بود، تر زیعز برام جون از که ییعمو با هم یکل و شدم ناراحت

 شیپ رفتم. میبر اشون خونه از تا کردم جمع لیبند و بار رفتم. کردم

 گهید زد، و وانیک حرف اونم یوقت و بخوام، کمک ازش تا لیجم
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 یچ یبرا و قراره چه از هیضق گفتن کامل برام یوقت یول! شدم وانهید

 .کردم قبول گفتن، یزیچ نیهمچ

 بود؟ یچ یبرا خب_

 داشت قبال یعنی داره؛ یروان اختالل ساالر بود، شده من عاشق ساالر_

 یابر و است وابسته یلیخ پسرش تک به هم احمد... بهتره یحد تا االن

 وانیک از رو من احمد یوقت! کنه یم یکار هر داشتنش نگه یراض

 و ام باند یتو ادیب خواد یم دختر اون گفته وانیک کرده، یواستگارخ

 وارد و لیجم و من و دیکش کنار و خودش وانیک. بشه خودم نیجانش

 دم،ید و کار اون جانیه یوقت ل،ی بودم یحساس سن تو من. کرد کار

 هک هربار یول داشتم، گناه حس لیاوا. شدم غرقش بخوام، نکهیا بدون

 مودنیپ رو راه شتریب یبرا ،یهرچ ای میداد یم انجام یدیجد معامله

 باند یاصل نفر ۷ بجز کس چیه هم روز نیاول از! شدم یم صیحر

 " هیسا" شدم من و دنیند رو من صورت

 :دیخند تلخ

 و بشه ساالر حس دار   نگه دست فعال تا کرد یراض و احمد وانیک_

 که بود نیا یبرا فقط نایا البته کنم؛ دایپ عالقه بهش خودم تا بده فرصت

 هنوز اون و گذشت سالها یول... ینحو به بشه سرد عشق نیا از ساالر

  کرده؟ فرق یچ فقط یدون یم! شهیم حس نیا چیپ پا هم

 :دهد یم جواب یقیعم آه با همراه که دادم تکان سر یسوال

 !نه ساالر به یول داره، ازین من به احمد االن_

 ؟مثال داره تو به یاجیاحت چه_

 زد پوزخند

 فرار و زیگر و ها معامله یها نقشه تمام گه،ید یکن یم مسخره_

 نکهیا بدون که هستم یکس تنها من. کنم یم یطراح من و هاشون
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 و باشم داشته یموفق معامله تونم یم ننیبب و ام چهره ها فروش قاچاق

 .کنن قالب بهم نتونستن بد جنس وقت چیه البته صد

 !پوچ افتخارات بازم_

 یچ شدم یم یخوب آدم اگه نیبب داشتم، کاربرد انقدر خالف تو من_

 !شد یم

 اما. نشوم خرابش حال متوجه خواهد یم تنها دانم یم و داد سر قهقه

 هنگا آن مگر. کنم فراموش را چشمانش نیغمگ ریتصو توانم یم مگر

 !رود؟ یم ادمی از یجد شهیهم ترنج از مظلوم

 !ستین هضم قابل برام هم هنوز کرد کار نیا وارد رو تو چرا وانیک_

 یراست کنه؟ یم خونش هم به یچطور طرف رو یظلم نیهمچ کی

 ؟یچ مادرت ترنج

 

*** 

 

 *ترنج*

 

. زندیر یم میرو خی آب یسطل انگار کرد، لی یا دفعه کی سوال با

 :جنبد یم آرام لبانم

 !مادرم؟_

 نشد؟ خوب اره_

 !کشتمش... ُمرد نه؛_

 !تو؟_

 .کرد یقلب سکته شدم یقاچاقچ که دیفهم یوقت. کرد کتهس من بخاطر_
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 یردک یم قبول و وانیک شنهادیپ اصال دینبا تو! هینکردن باور... تو_

 ...چرا اون ؟یچ وانیک نبود؟ تر مهم مادرت. بنظرم

 :دادم جواب یتند و کند تمام را سوالش ندادم اجازه

 فرار حال رد و خورد ریت پاش سرمون، ختیر سیپل معالمه هی تو_

 ...شده فلج نشییپا به کمر از بعد به اون از کرد، تصادف کردن

  ه؟یراض داره که یکار از لیجم_

 ! هآ یداشت سوال چقدر تو_

 .بده جواب لطفا_

 یابر البته! بود یعوض یلیخ آدم ش،یپ مدت هی تا لیجم بود؛ یراض_

 که یارککثافت هر یول شده، من حال شامل هاش یخوب شهیهم نه، من

 ...داده انجام و بخواد دلت

 کرد؟ رییتغ چرا آدم_

 !هیخصوص مسئله_

 .باشه_

 ...ببر خودت با هم و ساالر کرد، لی برگرد_

 ترنج؟_

 .کند یم رعشه دچار را قلبم زدنش صدا

 

 بله؟_

 نه؟ یگرد یم بر_

 .کردم یا خندهتک
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 سه یال دو عرض در یول گردم یم بر! مگه دارم هم یا گهید چاره_

 .دم یم خاتمه زیچ همه به روز

 ؟ید یم خاتمه رو یزیچ چه ؟یچ یعنی_

 .یش یم متوجه خودت_

 

* 

 

 خود، یزندگ از برهه کی در جا، کی در اند، کرده اشتباه که ییها آدم

 به خودم با را زانمیعز خواهم ینم. افتند یم جبران فکر به باالخره

 اپ فکر به و کنم یحقنا یکس چیه حق در خواهم ینم! بکشم ایدر قعر

 ستا قرار که ییبالها از را آنها حداقل دیبا. باشم گناهانم از دنیکش پس

 !کنم دور شود آوار سرم میها یبد جواب در

 

 ریز و بستم چشم. کرد ادیز را اهنگ یصدا و کرد دراز دست کرد لی

 :خواندم خواننده با لب

 بود غم من قسمت

 بود عالم محنت

 بود اتمم ،یهست از من سهم

 بودکم باز خوردم، غم نهمهیا

 سنگه دل   مگه آخ تنگه دلم که آخ 

 رنگ   صد آدم، با یزندگ

 ِ   رنگین یوفادار و عشق
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 نباشه اری اری که اگه

 نباشه وفادار اگه

 نباشه؟ زاریب یهست ز آدم شهیم بازم مگه

 

 دمیکش آه. دوختم شهر خلوت یها ابانیخ به را نگاهم و کردم باز چشم

 :کردم یهمخوان بلندتر یمک و

  نامهربون ار  ی اون برگرده یکاشک

 برونه دل از رو غم و غصه

 واسم شیدور سخته ازم، رهینگ دل

 ...بمونه شمیپ یکاشک ابد تا

 

 یمانداناخضران#

 " بود غم من قسمت"

 

 بمنجال نیا از را او دیبا. دوختم چشم رخش مین به و لی سمت برگشتم

 با. بودم مطمئن دهم انجام خواستم یم که یکار از. دادم یم نجات

 راه یول شدم، برگشت به مجبور دوباره و نشد درست یزیچ رفتنم

 ...جبران یبرا بود هم یگرید یها

 

 

*** 
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 *ُکرد لیَ *

 

 نه! بود خورد عصابم شدت به ترنج روزه چند نیا یها رفتار از

 یم یحساب و درست را من یها حرف جواب یحت نه و زد یم یحرف

 من به یخبر چیه آنکه بدون بود؛ رونیب ساعت چند روز هر. داد

 .. بدهد

 همان به سرم و دمیشن را آمد یم نییپا ها پله از که یکس یپا یصدا

 برسد، من به نکهیا از قبل. کرد یم صحبت یتلفن داشت. برگشت سمت

 .کرد قطع را تماس

 کرد؟ لی_

 بله؟_

 .مهمه کنم، صحبت باهات خوام یم_

 .دم یم گوش_

 .نشست مقابلم و داد تکان یسر

 .است همه نفع   به کن باور یول کنه، ناراحتت دیشا کردم، یکار هی_

 ؟یکرد چکار_

 .انداخت نییپا را سرش

 یعنی م،یدار خبر گرفته شکل نمونیب که یحس از تو، هم و من هم_

 به اصال میدون یم هم هردومون! خودمونه زدن گول تنها کردنش انکار

 .میخور ینم هم درد

 ریاس شیصدا که شوم یم متوجه. انداختم نییپا سر تنها و دمیکش آه

 .شود یم بغض

 .ندارم عشق از یفیتعر چیه من_
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 .بست چشم

 ؛یمهم لیدل بدون نکهیهم ،یدار فرق برام همه با که نیهم یول_

 ...یعنی اشهمه

 ارقر! مونن یم ناکام عشقا، از یبعض قصه، از یبعض ل؟ی یدون یم

 گم؟یم یچ یفهمیم... بچشن یخوب به و عشق طعم همه ستین

 .دوخت من نیغمگ چشمان به و کرد باز را چشمانش

 حقمه، من... ندارن و احساساتشون از بردن لذت فرصت ایبعض_

 نباشه قیعم انقدر تو حس دوارمیام! نه تو یول حقمه، ادیب سرم یهرچ

 یم... نشد درست یزیچ هک رفتنم با. یکن فراموشم زود یلیخ یبتون و

 ینک فکر تا دمیچ یم برنامه داشتم. رفتم و کردم ینامرد یبگ خواستم

 خراب و زیچ همه وانیک یول. هستم آلفا با کار مشغول چشمت از دور

 خواد یم وانیک. سراغم فرستاد دیبا که اونچه از زودتر رو تو و کرد

 ینامرد نیبدتر نم حق در اون کنه، جبران و اشتباهاتش تو لهیوس به

 تحت زود و بودم یحساس سن تو من... دونه یم هم خودش کرده رو

 اون ،بود بالغ و عاقل که اون یول گرفتم، قرار کارشون جاناتیه ریتاث

 تونه ینم ؟!بشم غرق داد اجازه چرا بود رفته و زار لجن نیا ته تا که

 بهم و من یسادگ و یپاک تونه ینم اون... وقت چیه کنه، جبران

 فرار و زیگر نبود، خودم دست و بودم یپرشور آدم من. برگردونه

 هی پدر، هی مثل وانیک اگه یول ستم،ین بودنم بد منکر! داشتم دوست

 هر به.  نبود نیا من روز و حال االن داشت، و هوام پشتوانه هی عمو،

 کثافت و گناه غرق نخوام، چه بخوام چه من و شده که هیکار حال

 .امیکار

 .کرد قیدق نگاهم در را شمانشچ

 یبود مهم برام بدون یول! ترسم یم چون کردم، چکار بگم خوام ینم_

 هیاس نه گهید فردا از. یکن درکم یبتون دوارمیام و کردم و کار نیا که

 ..یترنج یحت نه و هست، یا
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 شود، دور نکهیا از قبل و آورم ینم طاقت. شود یم بلند شیجا از

 . زنم یم شیصدا

 .کن صبر ترنح_

 .گرفت هدف را چشمانم باز شینیغمگ نگاه

 بله؟_

 ... من یبرا مونه یم شهیهم تا ترنج یول مونه، ینم هیسا_

 .گرفت بر در اشک هاله را چشمانش و زد پوزخند

 .ستمین فردا از_

 .گذارم یم قلبم یرو را دستم

 ! یهست که نجایا ابد تا_

 .گرفتم را اش شانه هردو. ستادمیا شیرو روبه و شدم بلند میجا از

 فته؟یب یاتفاق چه قراره فردا ؟یکرد چکار ترنج_

 .انداخت نییپا سر و فشرد هم یرو لب

 ...وقتش به یفهم یم خودت_

 .بفهمم من که وقتشه االم_

 نباریا. داشت بر یقدم رفتن قصد به باز و کرد راست و چپ یسر

 .شدم مانع و گرفتم را دستش

 .کن صبر_

 . بست چشم

 دلم یکی انگار کنم، یم صحبت باهات ای نشستم کنارت یوقت کرد لی_

 .دارم یبد حس هی یلعنت! زنه یم چنگ و
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 .زدم لبخند

  ه؟یچ یدون یم! آسمونام تو انگار. دارم یخوب یلیخ حس هی من یول_

 .تمگذاش شد، یم نییپا و باال نهیس در قرار یب که قلبم یرو را دستش

 هوورج ورجه یخوشحال از یچطور نشیبب! هرفت یعروس انگار قلبم_

 . کنه یم

 .زد پوزخند

 قطف ینطوریا بگو بهش! شده تاب یب یاقتیل یب آدم یبرا هم چقدر_

 حقش خودش نه دارم، و نیا اقتیل من نه بگو ..شهیم حروم خودش

 !کنه فراموش بده ادی بهش... نهیا

 یب .رفت باال ار ها پله تعلل بدون نباریا و دیکش دستم از را دستش 

 نا یها نگاه نیا! داد ینم خوب گواه دلم. نشستم ام یقبل یجا سر رمق

 .ترساندم یم ترنج سنگ و آشنا

 

*** 

 

 *ترنج*

 

 یم سرش یباال ها ساعت تا یدلتنگ فرط از که ییها شب تمام رسم به

 صورتش به صبح خود تا خواهم یم. رفتم اتاقش به هم امشب نشستم،

. کنم رهیذخ ذهنم در را اش هیزاو به هیزاو و وجب به وجب و کنم نگاه

 یسالها یبرا را رشیتصو دیبا. دارم الزم ام یدلتنگ یروزها یبرا

 . کنم ینقاش ذهنم و دل در عمرم مانده

 یب ار اتاق گوشه یصندل. رفتم خوابش تخت کینزد نیپاورچ نیپاورچ

 فلق نگاهم و نمینش یم نکهیهم. گذاشتم تختش کنار و برداشتم صدا
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 نشسته میگلو در بغض شود، یم خوابش غرق صورت و بسته چشمان

 و خودم یروزها نیا حال هم هنوز. آورد یم هجوم دگانمید به اشک و

 سر تا حساس و فیضع من   نیا از. کنم ینم درک را ام تازه احساسات

 ...زارم یب مرگ حد

 به و کنم دایپ دیبا را خودم که زنم یم بینه خودم به ها وقت یبعض

! ندارم یتوان و است حرف حد در همه... یول برگردم، میها تر قبل

 با یول بزنم پس خواهم یم یگاه را داده رخ درونم که یراتییتغ

 بارهدو باور به مجبور باشد، کرد لی به مربوط که اتفاق نیتر کوچک

 سمت دستم. رفتم سرش یباال و شدم بلند میجا از. شوم یم آنها

 . کردم مشت دست و شدم مانیپش راه نصفه یول رفت، صورتش

 گفته. کند یم زمزمه یزیچ لب ریز و رفته درهم خواب، در صورتش

 . آورم ینم در سر شیحرفها از و است نامفهوم اش

 از یبلند نیه دنیکش با کرد لی لحظه همان یول بروم، که کردم پشت

 . مبرگشت متشس لبخند با و فرستادم شانسم بر یلعنت. دیپر خواب

 مشد رد اتاقت در جلو از ،یدید یم بد خواب یداشت کنم فکر ؟یخوب_

 .دمیشن و صدات

 و بست چشم.  بود دهینشن را میصدا انگار اصال و زد یم نفس نفس

 که یرکاب برد دست حال همان در. داد قورت را دهانش آب بار چند

 را ستمد مچ و گشود چشم. آورد در تنش از را بود شده سیخ یکم

 . گرفت

 .دمید چشم به و مرگم دم،یند بد خواب_

 ...ریبگ گاز و زبونت_

 .فشرد را دستم

 !دارم فردا به یبد حس هی رو، حالم ختهیر بهم حرفات_
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 .زدم لبخند

 .یشیم خوب_

 خودش سمت را تنم و نشست نگاهم در شانشیپر و شده سرخ چشمان

 . افتم یم تخنت یرو کنارش. دیکش

  ؟!یدار یا شهنق چه ترنج_

 .انداختم نییپا سر

 ...خودت یفهمیم_

 .بشنوم تو زبون از دارم دوست_

 سمت را من دوباره. شدم بلند میجا از و دادم تکان یمنف یمعن به یسر

 دستم ام، آمده فرود تخت یرو که یدرحال نباریا یول.  کشد یم خودش

 بدنش یالبا یدما... او سمت به لیما یکم تنم و است اش نهیس یرو

 :بزنم تشر او کنم اخم شود یم باعث

 !تب از یسوز یم یدار_

 عشق؟ تب  _

 ... بده حالت واقعا. ستین کردن تیاذ وقت االن کرد لی_

 ار ام گونه شست انگشت با و گذاشت سرم کنار را دستش و دیکش اه

 .بندم یم چشم. کند یم نوازش

 :کند یم زمزمه آرام

 ایدن ز  یچ همه_"

 است، ودشخ ی  جا سر  

 من جز به

 ...! تو جز به
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 "یاتیب_میمر#     

 

 . ببرم نیب از شده جور هر را بغضم کنم یم یسع و زدم پوزخند

 .ادیب نییپا تب ت ریبگ وشد هی برو پاشو_

 کنم؟ چکار دلم با بدم، نجات یداغ از و تنم_

 !پره یم ؛یداغ ،یگ یم که هم خودت_

 !بسوزون   ترسم یم یول_

 رت سرخ لحظه به لحظه صورتش. شدم بلند میجا از و دمیشک یقیعم آه

 نگران و نمیب یم اش برهنه تنه باال یرو را عرق زیر قطرات. شد یم

 :زنم یم لب قبل از تر

 ...من جون رو تو لی_

 . دیکش دراز شیجا در دوباره

 .بشم بلند تونم ینم کنه؛ یم درد یلیخ سرم_

 حال به یفکر کی خودم دیبا. تمرف رونیب اتاق از و دمیکش ُنچ کالفه

 یکوچک سطل در ولرم اب یکم زود. کردم یم لی یحال یب و تب نیا

. مرفت اتاقش سمت صورت، و دست حوله کی برداشتن از بعد و ختمیر

 :زنم یم غر لب ریز هم حال همان در

 !کنه مراقبت خودش از که ستین بلد_

 

 

 به آرامش یصدا. است هستادیا حمام در یجلو دمید شدم، که اتاق وارد

 :رسد یم گوشم

 .نکنه درد دستت حموم، رم یم_
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 !باش مواظب لی ره یم جیگ سرت_

 :دادم قرارش مخاطب بلند یصدا با. شد حمام وارد و داد تکان یسر

 .کنم یم دم ییچا نییپا ایب حموم بعد_

 . گشتم باز را آمده راه و دمیکش پوف. نداد یجواب چیه

 

* 

 

 رداف فکر به قایعم ختم،یر یم ییچا داشتم که یحال در بعد ساعت مین

! ناراحت ای باشم خوشحال بخاطرش دیبا دانم ینم که ییفردا. بودم

 دکن درکم واقعا اگر. شود یم معلوم فردا کرد لی یواقع عالقه و عشق

 اگر و است عاشق یعنی که بسنجد یدرست به را آمده شیپ طیشرا و

 ...یعنی بگذرد، فکر بدون

 ات نداشتم دوست! بود انشیز به بودنش عاشق هم یطرف از. دمیکش آه

 !باشد من ریاس دلش اشتباه به عمرش آخر

 . برگشتم سمتش لبخند با و آمدم رونیب فکر از لی یصدا با

 ...ینباش خسته_

 دهکر تن به را رنگش هم یراحت شلوار و یخاکستر ساده شرتیت کی

 . بود شیموها ردنک خشک مشغول یکوچک حوله با و بود

 ..باشه تیعاف. ممنونم_

 :داد را جوابم گرفته و فکر در غرق

 .ممنون_

 .گذاشتم آشپزخانه وسط کوچک زیم یرو را ها ییچا

 .کنه یم خوب و سردردت کمی ایب_
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 .نشست شیرو و دیکش رونیب را من مقابل یصندل

 ترنج؟_

 .دوختم نگاه سرخش چشمان به

 جان؟_

 .دیکش آه

 بدم؟ لیتحو رو وت یچطور من_

 نیا! چه؟ باشد داشته خبر فردا از اگر. کند یم رخنه دلم در ترس

 لبخند با د؟یپرس مقدمه یب انقدر چرا آخر؟ بود چه یا دفعه کی سوال

 :دادم را جوابش یاسترس پر

 اخه؟ هیسوال چه نیا_

 یراض و دلم چطور من بشه، تموم تیمامور نیا که یروز یجد نه_

 !ب کََنم؟ دل یچطور! بدم لیتحو رو تو و کنم

 .بدم پس و کارام تاوان دیبا من_

 !شم یم وونهید تو بدون من_

 .بستم چشم

 .بدم پس تقاص دیبا من یول_

 ندچ نکهیا متوجه. دینوش را اش ییچا از یقلپ و دیکش لبش بر یزبان

 مردد ه،یثان چند از بعد. شدم دهد، یم قورت دهان آب هم سر پشت بار

 :کرد زمزمه

 ؟یش ینم من مال وقت چیه یعنی_

 و کردم حفظ را ظاهرم بود، آمده شوق سر وار وانهید که دلم خالف بر

 :شدم گو جواب تلخ یپوزخند با

 !بشم یا گهید کس   مال نکهیا به برسه چه ستم،ین خودمم مال من_
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 .دیکش آه

 ...یکرد رییتغ که تو_

 ل؟ی یدون یم. بودم گناه غرق یروز هی صورت هر در یول اره،_

 کلمه اون کنم، خالصه کلمه هی تو و عشق بخوان ازم اگه واقعا

 نازل آسمون وسط از درست که است معجزه هی عشق. است" معجزه"

 ردک لی! داده رمییتغ عشق یول ستم،ین و نبوده یخوب آدم من... شه یم

 یول دارم، دوست!  رهید یلیخ رییتغ یبرا چون نباش، من دلخوش

 ...فیح یلیخ ،یفیح یعنی... شهینم

 :کرد زمزمه دلخور و کالفه

 !لطفا کنه یم درد سرم ترنج_

 یرو سشیخ یموها. چرخانم یم ناراحتش صورت یرو را نگاهم

. دارند یخاص ییخودنما ف،یظر اخم آن با و اند ختهیر اش یشانیپ

 قعش نیا از. کنم رابشیس امشب بتوانم کاش یا و اند، تشنه چشمانم

 بماند، جانم در عطش نیا از هم یکم اگر که... کاش دشو رابیس زالل

 !ردیگ یم ذره ذره را جانم قطعا

* 

 

 اسلب گذشته مثل. کنم یم ام افهیق روانه یسر سر نگاه یقد نهییآ در

 ار ظاهرم بلندم ساق نیپوت و چرم شلوار و ام دهیپوش اهیس دست کی

 شالم داخل رشتیب یاندک را ام یمشک یموها. دهد یم نشان یجد کامال

 مثل. برداشتم یلباس جا یرو از را کوتاهم یمشک یپالتو و دادم یجا

 و ننشست لبانم بر لبخند ام، کرده شیآرا چشمان به نگاه از ها، گذشته

 بر یبزرگ قدم داشتم! نکرد داریب درونم در قدرت حس ام افهیق و پیت

 یب کی در! بود نگرفته شکل جانم در یجانیه چیه یول داشتم یم

 حادثه کی امروز دانستم یم. کردم یم ریس آور عذاب و مطلق یحس
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 تنها. زد ینم شور چیه دلم یول دهد، یم رخ ام یزندگ در بزرگ

 از شیب و یافراط ترس کی اش یناراحت از. بودم کرد لی نگران

 .داشتم اندازه

 :کردم بلند را میصدا حال همان در و رفتم نییپا را ها پله

 ل؟یگال_

 .شد حاضر مقابلم زود یلیخ

 جانم؟_

 کجاست؟ کرد لی_

 .هستن شما منتظر اطیح تو_

 :زدم لب لبخند با. دادم تکان یسر

 بابت ممنونم. برگشتم یروز هی دیشا... باش خونه و خودت مواظب_

 به! یشد دارم نگه راز و یساخت من بد خوب با که ییسالها نیا تموم

 ...لیگال سپرمت یم خدا

 آه. کند یم نگاهم فقط یحرف چیه بدون و کرد النه چشمانش در اشک

 مشغول و بود ستادهیا نیماش کنار کرد لی. آمدم رونیب زود و دمیکش

 با و داد انیپا را تماس شد، من متوجه یوقت. بود کردن صحبت یتلفن

 .آمد کمینزد قدم چند اخم

 !خبره؟ چه قایدق یبد حیتوض شه یم. سالم_

 .گمتیم نیماش تو میبر. سالم_

 .نشست فرمان پشت دلخور، ینگاه و منقبض فک با و داد تکان یسر
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 لی رخ مین روانه یکوتاه نگاه مین. نشستم راننده بغل صندل و دمیکش آه

 ییرضا سرهنگ شماره. آوردم در بمیج از را همراهم تلفنو کردم کرد

 نیطن میگوشها در سرهنگ یجد یصدا که خورد بوق دو. گرفتم را

 . تانداخ

 بله؟_

 ؟ییرضا سرهنگ_

 .هستم خودم_

 بآ توجه یب یول کنم یم حس صورتم یرو را کرد لی موشکافانه نگاه

 .پرداختم ام مکالمه ادامه به و دادم قورت دهان

 د؟یدار ادی به و امروزمون قرار هستم، ترنج_

 .میهست کرد لی و شما خبر منتظر فقط است آماده زیچ همه بله بله_

 حتما... زیچ همه بابت ممنونم_

 . ممنونم من_

 سرهنگ فعال_

 .دیباش موفق_

 لی پرسشگر چشمان سمت لبخند با. دادم انیپا را تماس و کردم یتشکر

 .برگشتم کرد

 !نکشم چاه تو خودم با و زانمیعز خواستم عمرم تو بار هی_

 :زد لب مردد و کرد پارک ابانیخ گوشه را نیماش

 !تو؟ یکرد چکار_

 .تمگرف یقیعم نفس

 سرهنگ با. بدم انجام همه نفع به تونستم یم که یدرست کار تنها_

 بود خودم مورد در که یمدارک تمام همه از اول. کردم صحبت ییرضا
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 جاش به و دادم یفرار آزاده با و لیجم... هیبق هم بعدش دادم، لیتحو و

 حومه در بزرگ یلیخ معامله هی یخان امروز. کردم یمعرف رو عموم

 یاعضا جزومعمول، طبق و شدم دعوت جلسه نیا به منم ره،دا شهر

 هماهنگ ییرضا سرهنگ با هم طرف اون از. امیم حساب به یاصل

  .میاریب رشونیگ تا میشد

. انداخت راه را نیماش دوباره حرف یب و رود یم هم در شیها اخم

 !کند اعتراض بکشد، ادیفر خواست یم دلم... داد یم عذابم سکوتش

 یم زنده جانم در را نبودنم مهم حس آمد، کنار راحت نگونهیا نکهیا

 .برگرداندم کنارم پنجره سمت را سرم کرده بغض! کند

 .کند یم جمع را حواسم لی آرام یصدا قهیدق چند از بعد

 ... و دارم دوست یدونست یم نکهیا_

 ! کرده بغض هم او گمانم به

 ؟یکرد و کار نیا چرا ترنج_

 .کنم یم حس میها گونه یرو را اشک یگرم

 .دارم دوست چون_

 !استمسخره_

 ! داره درد.. ستین ایعاد آدم مثل کردنمم یعاشق یحت من اره_

 !یکرد ینم خلق درد حداقل_

 ؟یفهم یم کرد لی مجبورم من_

 کلمه کی با تنها رحمانه یب و گرفته دیند را میصدا التماس و عجز

 :داد جواب

 !نه_

 ...نابود یلعنت کنم یم نابودت بمونم اگه من_
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 !خوبه؟ حالم یکن یم فکر باشمت نداشته اگه ؟یچ یبر اگه_

 ...مطمئنا ستین صالحت به وقت چیه بودنم یول دونم ینم_

 ؟یرینگ میتصم من یجا شهیم_

  .کند یم اشاره رونیب به. کرد پارک را نیماش دوباره ابانیخ گوشه

 .میزن یم حرف شو ادهیپ_

 نیماش قفل از بعد و آمد نییپا هم خودش. شدم ادهیپ و دادم تکان یسر

 .میرفت رو ادهیپ به و میشد قدم هم حرف بدون. ستادیا کنارم

 سر از را زدن حرف کرد لی که میبود نشده دور نیماش از قدم چند

 .گرفت

 ترنج؟_

 :کشم یم آه

 جانم؟_

 عاشق سیپل مامور هی نکهیا یدون یم اصال ه؟یچ یفهمیم دارم دوست_

 ؟یچ یعنی بشه کار خالف هی

 . زدم پوزخند

 یم لحظه هر دارم رو بده دل سیپل هی به کار خالف هی نکهیا یول نه_

 !چرا دروغ آوره عذاب... چشم

 خط دوتا یبدون نکهیا و یبد دل مقابلت نقطه به نکهیا... خب نیهم_

 از یکار که نهیا یواقع عذاب یول! آوره عذاب یلیخ نیهست یمواز

 بار و بند یب آدم هی ،یبود هیسا من یبرا تو ترنج. ستین ساخته دستت

 نم...داره فرق هیسا با ترنج یول! رحم یب و فیکث آدم هی دل؛ سنگ و

 و هات یپناه یب و ها ییتنها و، غمات. کردم حس رو تو کینزد از

... کردم حست و دمید یجور به ساعت هر و هیثان هر رو تو من دم؛ید

 دل و نازک دل چقدر خلوتت تو و ید یم وهجلسنگ و خودت نکهیا
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.. یریگ یم رو ها پناه یب دست بازم هات یبد تموم با نکهیا ،یرحم

 ریز پناه، سر یب دختر و خانمان یب بچه تا چند دونم ینم یکرد فکر

 یم. دونم یم رو تو زیچ همه من ترنج شن؟ یم بزرگ دارن تو هیسا

 به یدیم پول یکل ماه ره و یر یم سالمندان خانه هفته هر دونم

 به تا نداشتم رو کارا نیا عرضه من شهیم باورت نا؟یا و گاه پرورش

 .. .کورن مردم فقط یستین بد تو! االن؟

 .زنم یم پوزخند

 هب که ییها پول. وسالم ستمین یخوب آدم من... هیبد یحال هر در یبد_

 یم و نم دامن گناهش نه، که اونا واسه حاال ..حرامه دم، یم اونا

 من نداره؛ یفرق بازم باشم، کرده هم یخوب اگه بگم خوام یم.. رهیگ

 !لی داستانم نیا هیبد آدم من گناهکارم،

 .ستمیا یم او از تیتبع به منهم و ستادیا

 یپا و امروزت کار. میندار بحث وقت فعال یول ندارم قبول و حرفات_

 باهم یکوفت تیرمامو نیا آخر تا نبود قرار توو من مگه بذارم؟ یچ

 یکارچیه هم اطالع یب مینداد قول مگه! م؟یباش همراه و هماهنگ

 م؟ینکن

 !نکن حساب خودت قول به کار خالف آدم هی قول رو وقت چیه_

 ابحس ترنج قول رو من خب؟ صورتم تو بکوب و یلعنت کلمه نیا کم_

 ...هیسا نه کردم

 !یکرد اشتباه_

 ..یکرد تو و یواقع اشتباه_

 رد؟ک لی_

 به را اش رمق یب چشمان و دیکش دست صورتش به کالفه

 . دوختنگاهم
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 جانم؟_

 .جوشد یم چشمانم در اشک و کرده تند ضربان قلبم

 یخان باند از یآدم هی و من اری دست عنوان به خوام ینم امروز_

 ...یباش کاردوخ سرگرد خوام یم ،یباش کنارم

 .باشم تو ار  کنتونم ینم باشم، کاردوخ سرگرد اگه یول_

 

 

 ..نیهم یباش قتهیال که یگاهیجاتو که مهمه نیا من یبرا_

 .فشارد یم هم یرو لب

 تپشت یروز نیهمچ تو ندارم حق ندارم؟ و عشقم کنار ستادنیا اقتیل_

  باشم؟

 ...اخه_

 ...ترنج شهیم رید_

 را آمده راه و گرفت را دستم من مردد نگاه به توجه یب و گفت را نیا

 نیآخر دیشا. رمیگ یم خودش از تر محکم را دستش. رددگ یم باز

 !باشد بارم

 

* 

 *ُکرد لیَ *

 

 یم سفت دستم با  را میبازو و دمیکش وارید کنار را خودم یسخت به

 ریت فقط. فرستم یم لعنت شانسم بر و گزم یم را نمیریز لب. چسپم

 !بودکم طیشرا نیا در خوردنم
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 بود همراهم که یزدی دستمال و بردم شلوارم بیج در را سالمم دست

 را یخوردگ ریت محل یباال میها دندان کمک به. دمیکش رونیب را

 جا از ام،اسلحه برداشتن از بعد و گرفتم یقیعم نفس. بندم یم محکم

 !بود؟ رفته کجا یلعنت ساالر  . شدم بلند

 .بودم مانده نجایا من فقط و بودند رفته همه. رفتم انبار سمت به آرام

 ریگ شده که جور هر را ساالر دیبا... بود نشده متوجه سرهنگ تهالب

 فضا ترشیب اشیخلوت و بود رفته فرو یاندک ی  کیتار در انبار. ندازمیب

 ینم بود، ها یکینزد نیهم ییجا حتما ساالر. کرد یم آور رعب را

 !شود گورو گم زود انقدر توانست

 دهش تلنبار یها تونکار پشت و انبار ییباال قسمت از یکم خش خش

 اقط را طاقتم گرید میبازو درد. رفتم جلو محتاط یها قدم با شنوم، یم

 تپش به ینگاه صدا و سرو یب و آرام. بود دهیبر را نفسم و بود کرده

 میها اخم رفتن درهم باعث نیهم و نبود یخبر چیه. انداختم ها کارتون

 رد صدا به بمیج رد همراهم تلفن! زد؟ بشیغ کجا یلعنت نیا. شود یم

 اکلکی اسم. کردم خارجش بمیج از ام یزخم دست با یبدبخت با. دیآ یم

 .کردم وصل را تماس. شد یم روشن و خاموش صفحه یرو

 ل؟ی جانم_

 .شهینم باورم داداش یوا تو؟ ییکجا... داداش سالم_

 سیخ خونم از شتریب لحظه هر که میبازو به و گزم یم محکم را لب

 .اندازم یم نگاه شود یم

 داداش... داد تیرضا ایدر یبرا بابام ؟یشنویم و صدام کرد لی_

 ...وهللا به ابرام رو انگار

 .کردم حبس نهیس در را نفسم

 م؟یبزن حرف بعدا شهیم شدم، خوشحال داداشم خداروشکر_

 ه؟ینجوریا صدات چرا داداش! شده؟ یزیچ لی_
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 .تمیمامور تو فعال_

 هست؟ کنارت یکس نمیبب ؟ینشد که یزخم کرد لی_

 .برم دیبا فقط نباش نگران هست آره_

 هیتک همانگونه. بزند یگرید حرف ندادم مجال و کردم قطع را تماس

 سقوط انبار نمناک و سرد کف یرو و دمیخز نییپا ها کارتون به داده

. بندم یم چشم و دهم یم هیتک سرم پشت به درمانده را سرم. کنم یم

 ما یزخم دست. شود یم لمس کم کم بدنم و دخور یم تکان خشکم لبان

 یرمق یول شنوم یم را میگوش زنگ دوباره یصدا. کنم یم مشت را

 در لحظه نیا در مرگ شد یم خوب چه. دهم جواب تا نمانده تنم در

 !دیکش یم آغوشم

 

* 

 

 یبرا شوم، یم حاضر آور خفقان یفضا نیا در که ستین بار نیاول

 یول زند، یم کله و سر آن با روز هر که است ییفضا سرگرد کی

 به! مییایب مالقاتشان به تا اند نبوده نجایا زانمیعز از کدام چیه هرگز

 کهیت آمده که یشخص عنوان به ای آمدن نجایا سیپل مامور کی عنوان

 یرو و رنگ یب یمربع زیم یرو.. دارد فرق یلیخ ندیبب را جانش

 تههف چند از بعد هنوز. کشد یم ریت میبازو که رمیگ یم ضرب میجلو

 طرز به در شدن باز یصدا! کند یم درد یلعنت ی  رخوردگیت نیا یجا

 قلبم ناخودآگاه گرفتم، باال که را سرم. است خراش گوش یآور عذاب

 از رت رمق یب اما او لبخند. ستادمیا پا سر لبخند با و کرده تند ضربان

 چادر  ... رفته بآ آشکارا شیها گونه و کدر چشمانش. است یزمان هر

 و است دهیبخش تیمعصوم را صورتش است، سرش به که یمشک

 مسال آرام یلیخ لب، ریز و آمد کینزد. ردیگ یم یباز به را قلبم نیهم
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 و دادم قورت دهان آب. نشست مقابلم یصندل یگرید حرف بدون. داد

 .نشستم

 ؟یخوب... سالم_

 . است انداخته ریز به را نگاهش

 . کرد لی هستم ممنونت زیچ همه بابت ممنونم،_

 ؟یکن نگام شهیم_

 باال را نگاهش مردد هیثان چند از پس و لرزد یم اشچانه نمیب یم

 ! زند یم آتش را دلم چشمانش در نشسته اشک  برق. آورد

 ..ترنجم بود شدهتنگ برات دلم_

 :زدم لب معترض که بدزدد را چشمانش دوباره خواست

  ا   و نگات رینگ_

 یم ریسراز دگانشید از اشک قطرات شیها خنده همراه و دخند یم

 . شوند

 ؟یشیم متوجه و نیا زندانم تو من کرد لی_

 !؟یشیم متوجه و نیا ،یچ تو عاشقتم_

 !حداقل بفهم و نیا اشتباهه شهیهم اشتباه_

 ؟یدار یمشکل کنم اشتباه خوام یم من_

 !اول روز کرد   لی همون یشد_

 ترنج؟. بودم دهنکر رییتغ وقت چیه من_

 والس یرنگ کم لبخند با. کند یم نگاه چشمانم به یسوال و دیکش پوف

 :کنم یم

 ؟یدار دوسم_
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 لیتحل هیتجز را سوالم تازه انگار اما دهد جواب تا کند یم باز را لبانش

 :دیکش اششده خشک لبان بر یزبان. پرد یم رخش از رنگ که کرده

 ده؟ یم رییتغ رو یزیچ من داشتن دوست مگه_

 ...زارویچ یلیخ اره_

 پس... اول روز از نداشتم خواستم، که رو یهرچ من ل؟ی یدون یم_

 یم آزاده و برادرت مثل هم تو و من. کنم ینم داشتنت یبرا یاصرار

 که یکی دنبال  یریم و یکن یم فراموشم مدت کی از بعد تو م،یش

 !باشه خودت جنس

 

 

 .دادم سر قهقه

 دارم من! اوناست مثل ما هیقض نه... آزاده تو هن هستم، لکاکی من نه_

 جون با هست که یهرچ بهاش و عاشقتم وار وانهید دارم، دوست گمیم

 مدل و خودم با و فمیتکل بفهم نشستم، نجایا یوقت. پردازم یم دل و

 من زن و یشیم آزاد زندان از گهید سال چند تا تو. کردم روشن

 ...من زن گه،ید یفهمیم ،یشیم

 ..رینگ میتصم من یجا به_

 ..نکن ینجوریا ترنج شده شروع تازه ما قصه_

 تمسین بلد من... اشتباهه! بشن شروع دینبا اصال ها قصه از یبعض_

 یروز هی دیشا. کنم یم جدا ازت و راهم نجایا کنم،اما تموم رو یزیچ

 .میداشت یانیپا یب شروع... یکن درکم یتونست

 با. گرفتم را دستش مچ محکم اما برود که برخاست یصندل یرو از

 .کنم یم نگاه چشمانش به عجز

 ...من جان   ترنج_
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 .بندد یم چشم

 پنهون دمید از کدوم چیه ،یکرد یخوب حقم در عمرم تمام اندازه به_

 یآرزو دارم عمر تا... نمونده دور خدام چشم از دونم یم ست،ین

 هک یهست یدمر نیآخر و نیاول بدون. دارم برات تیموفق و یخوشبخت

 در ستمین بلد من یول. شدم تابت یب ینطوریا و یآورد وجد به و قلبم

 .کنم یناحق کسم نیتر زیعز و تنها حق

 نیا باهم بذار. کنارم بمون ،یکن یبد یستین بلد اگه! نکن ولم پس_

 .میبگذرون رو سالها

 :زنم یم داد سرش پشت. دیکش رونیب دستم از را دستش 

 !نکن خوشو دلت ترنج دارم ینم بر عشق نیا و تو سر از دست من_

 

* 

 *ترنج*

 

 هرچقدر. ردیگ یم بر در را لبانم قیعم یلبخند زد، که یآخر حرف با

 تمام یبرا و جانم تمام با خواستم، یم را مرد نیا من کنم، حاشا هم

 ثابت دلم به دیبا عشق، و محبت تشنه قضا از و بودم زن یول.. عمرم

 ..دارد دوستم واقعا هم دکر لی که شد یم

 سمت به جیگ و معلق همانگونه. دمیرس خودم بند به چطور دانم ینم

 لب یبشاش یصدا با و کرد صد را راهم یجلو محدثه که رفتم تختم

 :زد

 !راهه وت وصال و وصل دختر ترنج گرفتم، حافظ فال تتین به ینبود_
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 ه؟ن گرید است بیغاللثان همان حافظ. ردیگ یم تازه یجان دوباره قلبم

 کند خدا دارد؟ قرآن با یخاص رابطه اشعارش ندیگو یم که همان

 ...بسازد را امیزندگ فالش و باشد نگرفته سخره به مرا او حداقل

 

* 

 

 یمشغول دل حجم در و میها یمشغول فکر انیم در بعد، سالها من و

 پس یکی امیزندگ یها ورق که کردم ادی را یامروز ام، یزندگ یها

 منتظر شهیهم من د؟یدان یم. شد نجاتم دست خدا و برگشت یگرید از

 ساالر دمیشن که روز همان. هستم و بوده یزندگ یها بینش و فراز

 تهگذش دمیفهم داشته، لی با یحساب و درست یریدرگ کی و برگشته

 یباز پدرش با کودکم که لحظه نیهم یحت... کند ینم رها مرا هرگز

 در امگذشته دانم یم است، کرده بهشتم را خانه شانیها خنده و کند یم

 .دارد انیجر امبرهه نیا

 و روزانه یکارها انیم در را آن دیبا فقط کند، ینم رها را ما گذشته

  !میبسپار یفراموش به و میکن گم دمانیجد یها یشاد و غم و ها دغدغه

 :کند یم خارجم فکر از کرد لی یصدا

 ؟یشد حاضر خانم_

 یک دانم ینم که یاشک قطره و کنم یم نگاه ام کرده شیآرا انچشم به

 گاران کرد لی پدر سال چند از بعد. کنم یم پاک را نشسته امگونه یرو

 نشان یخود هم من خودش قول به تا کرده دعوتمان و آمده کنار من با

 .دهم

 :زد لب کالفه لی و شد باز اتاق در
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 جمع به هم تو ،یشیم ضرحا زود یستین زنا هیبق مثل تو  گفتم_

 ؟یوستیپ ها وسواس

 :دادم جواب خنده با و برداشتم را فمیک

 ...اومدم اومدم_

 

 هاتن عشق و گرفت سر از را یزندگ دیبا زد، رقم دیبا را یخوشبخت

 ...گمانم به است مشکالت با مقابله یبرا یآدم دست یعصا

 

 

 انیپا#

 


