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 شناسنامه رمان               

 تسلسل                  نام رمان : 

 بانو ستهیشا             نام نویسنده : 
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 خالصه داستان :

 چهریپر یرو شیرو  پ یاز زندگ  یو خم چیپر پ ری... از دست دادن پدر ... مس 1353تهران سال 

ذهنش هم عبور  یاز گوشه   یحت چهریپر چوقتیکه ه زنهیرو رقم م یو سرنوشت دهیقرار م یساالر

 نکرده بود ...

 گردانم  یعمر م تسبیح

 هستم

 ستمین

 ! ستمیک

 ستم؟یهستم ک اگر

 ستمین اگر

 ستم؟یچ پس

 هست نفس

 هست خواب

 هست عشق

 ستین عشق

 ستین عشق

 عاشقم ایخوابم  ایکشم  یندارم که نفس م نیقی

 پس؟ ستمیک

** 
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 بودن همه تسلسل نیا با

 روزها نیا

 ام آسوده

 گرید

 کنم یدستم را مشت م نه

 به اندازه مشتم مانده است ینه قلب و

** 

 هستم؟

 دو ضد( نیا دهی)وه چه خوش در هم تنستم؟ین

 تو و

 یهست اگر

 پشت کدام جنگل انبوه پس

 کوه نیدامنه کدام سبزتر در

 انوسیکدام دو اق یلحظه تالق در

 نمتیب یکه نم یده یتکان م دست

 من و

 اگر هستم

 همه دعا نیا با

 ؟یشو یتو اجابت نم چرا
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** 

 گردانم: یعمر م حیتسب

 !هستم

 !ستمین

 تسلسل است دور

 «ستمیکه با من ز یاز آن عمر فیح»

 

 

 : کی فصل

  1390 سیحومه پار 

و در  کنمیمه گرفته اطراف م یها ابونیبه  خ  ینگاه می... ن شمیم ادهیکه پ یشهر نیاتوبوس ب از

 میگوش یو  از تو ارمیرو از دستم در م میبا اکراه دستکش پشم لرزمیاز سرما  به خودم م کهیحال

چشمام به  نکرد زیو با ر رمیجلوتر م ی... کم کنمیبهش م ینگاه میو دوباره ن کنمیم دایآدرس رو پ

 یلیو خ نهیشیلبم م یرو ی...و بالفاصله لبخند خونمیروبروم رو م ابونیاون مه اسم خ یتو یسخت

دوباره  رمیبه سمت  مقصد م کهیو در حال گردوندمیبر م بمیرو به ج میزود با حفظ کردن پالک گوش

 خیزمان کم  دتم نیا یکه تو مییبا ها کردن بهش .. دستا کنمیم یو سع کنمیدستکشم رو دست م

و هم با  یسیکه هم به انگل یپالک دنیمتر جلوتر با د صدیس ستیبستن رو گرم کنم ... کمتر از دو

لبم  رو با  کهیو در حال شهیم شتریتپش قلبم ب  دهیرو م دنمیخبر به مقصد رس یفارس یبایز قینستعل

 ... دمیو زنگ در رو فشار م کشمیم یقی.. نفس عم کنمیزبونم تر م

-  qui est-ce ?؟( هی)ک 

-  C'est Camelia هستم ( ای) کامل 
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وجودم رو  یهمه  یا ی... ذوق باورنکردن کنمیمکث م ی... لحظه ا شهیدر باز م هیاز چند ثان بعد

 ... شمیوارد م بهیخودمم عج یکه عمقش برا ی.... و با لبخند رهیگیم

 : گهیرو بهم م شیفرانسو یحرف بزنم که زن بر خالف لهجه  یبه فرانسو امیم

 

 منتظر شما استند ... ی.. مادام پقدییبفقما  -

 

و  دمیبه لهجه اش نخندم پالتو ، شال و کالهم رو بهش م کنمیم یسع کهیو در حال دمیتکون م یسر

و  رمیبهش اشاره کرده بود باال م شتریکه پ یی.... از پله ها کنمیرو مرتب م میدامن پشم نکهیبعد از ا

 اونم پشت سرم ...

 ... کنهیو با لبخند من رو دعوت م رهیپله ها م یباال به سمت  در روبرو یبه طبقه  دنیرس با

 ... شمیو وارد م زنمیبه در م یدست دست کنم تقه ا نکهیا بدون

جز  هیچند ثان یکه  برا یا نهیبالکن بزرگ و شوم هیبا  یو خردل یشمیاز رنگ  بیترک هییبایز اتاق

 ... شهینم دهیشن یزیگل انداخته توش چ یترق و توروق چوب ها یصدا

 مادام ...  -

خانم  هیثان 5... و  کمتر از  میشنویرو م دهیکه نشون از دور بودن صاحب صدا م ینسبتا بم امیم االن

اول چشم  یوهله  یکه تو یو لبخند یو مشک دیکوتاه سف یبا موها ینقش و الغر اندام زیر انسالیم

 .... شهیوارد م کنهیم رهیرو خ

 ... یدخترم معطل شد دیببخش  -

...  رمیکه عقب م یموقع نباری... و ا یمی.. گرم و صم نمیبیزود خودم رو در آغوش خوش بوش م یلیخ

 ...  کنمیو سالم م امیبه خودم م
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بابا بزرگ ...  یخونه  یهم..... درست مثل نقاش شیا لهیت ینگاه مشک نباریهمون لبخند ..  و ا دوباره

 درست مثل ...

 ... زنمیم یو همزمان باهاش لبخند گنگ دمیم رونیرو ب نفسم

 ... یریوز ایهستم ... کامل ایکامل  -

 : گهی.... و م کشهیبه گونه ام م یدست

 دلم.. زی... راحت  باش  عز دینیبش دییخوشبختم دخترم ... بفرما  -

 : گهیو م کنهیبعدم رو به زن خدمتکار م 

 ... اریب زیعز  یایکامل یبرا یدیخر انیکه امروز از مادام د یکیدرست کن و با ک ییچا نیژوزف  -

 ... شهیو از در خارج م کنهیم یمیتعظ نیزود ژوزف یلیخ

 یکوتاه مشک یبا موها ی... و بلوز نقره ا یفاستون یشلوار خاکستر شهیحواسم جمع م کمیو من تازه  

....  ندازهیکه حاال پا به سن گذاشتن م میمعروف قد یها شهیهنرپ ادیآدم رو  بی... عج شینقره ا

سن  نیابا  یتک تک رفتارش هست ... حت یکه تو یبدون الک و ظرافت یشده  کوریمان یناخن ها

 جذابش کرده ... یا یهم  به طرز باور نکردن

روبروم  یصندل یو اونم با لبخند درست رو مونهیپنهان نم دشیکه از د مزنیم یآگاه لبخند ناخود

 : گهیو م  رهیگیقرار م

 جذاب باشه ... یامروز یجوون ها یمن برا یداستان زندگ کردمیفکر نم چوقتیه  -

ذهنم رو جمع و  کهیدر حال  دمیتکون م ی... سر فهیلط اریو صداش بس زنهیشمرده حرف م شمرده

 : گمیم نهی... با طمان کنمیجور م

 ... یراستش خانم ساالر  -

 : گهیحرفم با لبخند م وسط
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 ... زمیصدام کن عز چهریپر  -

 ... گمیو م دمیلبخند سر تکون م با

قبل از انقالب و بعد از اون  رانیا یکتاب در رابطه با حال و هوا هیجون ... من دارم  چهریراستش پر  -

طرفه به  هی یلیکه خ ییبعد از کتاب ها می... منبع اطالعات ستمین رانیکه ا یی... و ازونجا سمینویم

 که مهاجرت کردن ...  ییرفتن حاال چه موافق چه مخالف آدم ها یقاض

 : گهیم کنهیبا دقت گوش م کهیحال در

 برن ؟! یطرفه به قاض هیها هم که مهاجرت کرد  یلیخ ینیکیخوب فکر نم  -

 ... ادیخوشم م نیو نکته ب حیصر نقدریا  نکهیو از ا هی... حرفش منطق زنمیم یلبخند

 یکردن و اهل مطالعه  ... تو لیرو انتخاب کردم ... که تحص یمن کسان یحرف شما درسته ..ول  -

من  صرفا به داستان هاشون گوش  یباشه ... ول کالیآدم ها راد دیکرده ها  هم شا لیتحص نیهم

 برداشت آزاد کنم از حس و حالشون ... کنمیم ی... و سع دمیم

خوش عطرش  که بوش  کیو ک مونشیپر و پ ییرایو پذ نیبا ژوزف شهیبزنه که همزمان م یحرف ادیم

 ... دارهیکل اتاق رو بر م

 ... نیتوسط ژوزف یشدن چا ختهیمحض ر به

 : گهیو م کنهیخانم ... رو بهم م چهریخود پر 

 ... یبعد از چا یبرا میبذار ایشروع کنم ؟!  یدوست دار  -

 

ضبط صوت   عیخانم رو هم گوش کنم سر چهریپر یصحبت ها  ییکه از خدامه که همزمان با چا من

 ... نمیشیو اماده م ارمیدر م فمیک یو دفتر دستکم رو از تو میخبر نگار

که  یبه بالکن شهیم رهیخ هیچند ثان ی...برا خورهیم شییقلپ از چا هی کهیو در حال زنهیم یگرم لبخند

 نداره .... یدید چیه بایبخاطر مه تقر
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 دوم  فصل

 

  40سال  یتو یخوب بعد از اصالحات ارض یخرم آباد ..... ول کیروستا نزد هیخان بود ...خان  پدرم

نسبت  نکهیا یبود برا یخان بودن کاف نیحال هم نیرو نداشتن .... با ا میخان ها اون ابهت  قد گهید

تا خواهر بزرگ تر از  وتا برادر و د 4... می....   هفت تا بچه بود میکن یمتموالنه تر زندگ گرانیبه د

 هیساله بودم که شدم  8 نیهم یسال از من بزرگتر بود برا 10برادرم  نیخودم داشتم ....کوچکتر

قا  کال فرق اومدن تو اخالق  آ ای... اصال  سر به دن گفتیم شهی.... مادرم هم یدونه دختر خان ساالر

دسته گل ها رو آوردن ...  نیداد برام  بهتر شسفار یکرد طال ... حت نییداشت... دستم رو از باال تا پا

و  کردمیبابا اکبر صداش م ادمهی یآقا جز من ... از وقت گفتنی... همه بهش م گفتی... آقا !! ...به پدرم م

خواهرام که از حسادت بود ...رو به جون  یها شگونیهر بارم به عشق جاانم بعدش چشم غره و ن

....و  رنیبه دل بگ نهیک هیخواهر برادرام ازم  یها باعث شد، همه  ضیتبع نیهم دی... شا دمیخریم

....البته بجز  میرو به هم نداشته باش یخواهر و برادر قیازشون دور باشم و اون احساس عم شهیهم

... بابام اجازه داد درس  می.. بگذر مدونمیفرق داشت ...  ن هیبقاون فقظ با  دی...برادر کوچکم ...شا امیت

 فاشونیتعر دادینشون م میعال یو نمره ها کردنیم فیازم تعر شهیبخونم ... معلم سر خونه هام هم

نبود ... دوست داشت بچه هاش درس بخونن  ی... مادرم زن بسته ا ستیخان ساالر ن یبرا یچاپلوس

به ما اجازه  گفتنیاهلش نبودن ... هرچند که بعدا ها م یلیخوب خواهر برادرام خودشونم خ ی... ول

اون موقع  ادمهی... میکه آخر خامت شد ... بگذر یبابا لوس کرد شیتو اونقدر خودتو پ یندادن ...ول

ست پدرمم دو یازمون از طرف گرفتیامتحان نم شتریام ب 6ما تا کالس  یبود و روستا مینظام قد

مادرم  یحتکه برادر ارشدم و  ییمخالفت ها یبا همه  نیهم یتو جامعه باشم برا یادیداشت تا حد ز

خود خرم آباد و خودش و مادرمم ... اخر  یتو یشبانه روز یمدرسه  هیباهاش کردن من رو نوشت 

 سالم شد و  مادرم فوت کرد ... 14 نکهی... تا ا زدنیبهم سر م ومدنیم یهفته ها

 یکه تا اونروز ال یوزن کم کردم ... من لویک 7-6هفته  هیسر  دیشدم ...  شا یکه چه حال رهینم ادمی

 پر قو بزرگ شده بودم برام  از دست دادن مادر ... 
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 نهیآروم از جاش بلند شد و رفت سمت شوم یلیخانم ساکت شد .... و بعد خ چهریپر هیچند ثان یبرا

 بهش ... گرفتش سمت من ... قیو عم یعد از  نگاه طوالنقاب عکس برداشت و ب هیو از روش 

نوزاد  هیبود که  یجا افتاده با لباس محل یهمه  شباهت جا خوردم ... عکس زن نیچند لحظه از ا یبرا

 کردینگاه نم نیبه دورب  یرانیا یعکس ها یتو  یو سنت یمیقد یزن ها یبغلش بود مطابق همه  یتو

... 

 مادرتونن ...  -

 زد و گفت : یلبخند

متفاوت بودم ... آره مادرمه ... سر جشن حموم  یخان ساالر یبچه ها یگفتم که من با همه   -

پدرم هفت تا گوسفند اون  گفتیبودم که عکاس براش آوردن .... مادرم م ی...  تنها بچه  ا مونشیزا

 کرد ... یشب قربون

پدر و مادرش رو دوست داره...و هنوزم که  قای... لحن کالمش مشخصه عم زنمیم یدوقش لبخند به

 ... ادشونهیهنوز ب

نقره فامش  و  با بغض ادامه  یموها یال برهیم یدست کنهیچشم اشک آلودش رو آروم پاک م ی گوشه

 : دهیم

مادرم براش  دونستمیبر نگشتم مدرسه ....م گهیکه بابا اکبرم تنها نباشه د یمادرم که رفت  برا  -

من  دیمادرم همدم و مونسش بود و فقط شا یدوست داشت ول یلیممکن بود منو خ بود ... یهمه چ

ظاهر  به  دیکه بعد از رفتنش شا یپدرم چقدر دوستش داشت و بهش وابسته بود ...... طور دونستمیم

و  ازیو راز و ن هیگر یو  صدا رهینبود که عکسش رو بغل نگ یشب یرو پا بود و همون خان ساالر ول

مرگ مادرم و من و پدرم رو از قبل هم بهم  می.. بگذر ادیجانسوزش از اتاقش ن یلر یها فیتصن

درس پناه بردم و  وبه کتاب  شتریب یلیفرار از غم از دست دادن مادرم خ یتر کرد ... منم برا کینزد

ک تک ت یمعلم سرخونه ها رو گرفت و برا نی...برام بهتر نهیمنو خوشحال تر بب نکهیا یبابامم برا
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زود اعالم  یلی.... خ رمیبگ پلمید یسالگ 16باعث شد   نیامتحانام همراهمم تا خرم آباد اومد ...  هم

 برم دانشگاه ... خوامیکنم که م

و حرف معلم  یعال یبعد که اصرار من و نمره ها ی... موافقت نکرد ...ول یاول از ترس دور پدرم

نزد ..هرچند که برادر  ی... حرف کنهیدانشگاه رفتن من رو شاد م  دیفهم  نکهیو ا دیسرخونه ها رو د

 نکهیبابام با گفتن ا تیبابام فروگذار نکرد اما در نها یزدن را یبرا یکوشش چیوسط از ه نیبزرگم ا

سال تمام فرصت داشتم   2خوب بود  یلی... دهن همه رو بست ... خ یاجازه کنکور دار  یسالگ 18

نداشت  میبا درس خون یمنافات طنتمیبابا .... و ش یبرا یبودم .. ول یطونیش   درس بخونم .. دختر

خرم آباد بهش سفارش رمان  رفتی...هر بار که بابا م  یدرس یازکتاب ها ری...عاشق کتاب بودم و بغ

و من  دیخریرو برام م یعشق یو حت یخیتار یرمان ها نیو  بهتر کردینم ی... بابام بدجنس دادمیم

 رمان ها .... نیا یایبا دن کردمیم فیک

 

که  ییرمان ها  ای خوندمیدرس م ایبا پدرم بودم  ایعمرم بود  یروزها نیاون دو سال جز بهتر خالصه

هفته قبل اونقدر استرس داشتم که  کی... از  دیباالخره روز کنکور رس نکهی... تا ا میشده بودن زندگ

به جلسه نرسم  فتهیب یاقاتف  ایخواب بمونم...  دمیترسیخرم آباد ... همش م میایبابا رو مجبور کردم ب

بود که در اتاق باز شد و  9 یطرفا نکهیکو خواب ؟! تا ا یرفتم بخوابم ول 8... شب کنکورم از ساعت 

و اومد کنارم دراز  دارمیب دیفهم یخودمو بخواب زدم ..ول یبابا تو چارچوب در ظاهر .... اولش الک

... بعدم بغلم  شهیم یو رتبه ام عال کنهیم مکمطمئن فردا بهم ک نکهیاز مادرم گفت و ا کمی...  دیکش

خوابم برد و بر خالف انتظارم صبح سر جلسه سرحال و  یک دونمیخوند اونقدر که نم ییکرد و برام الال

دانشگاه  کی.  مکانشد. نمی...هم شمیمطمئن بودم قبول م بای.. و تقر  یعال ی هیقبراق بودم با روح

..... قشرق بپا شد دیبرادر بزرگم شن یکه وقت ی... رشته ا سرونهپ یرشته  هیتهران قبول شدم ... 

 ... سادیبازم بابام .... بازم اون بود ... که مثل کوه پشتم وا ی...ول

نظرش عوض  دیشن اشیاز خوابگاه دخترونه و مزا  یوقت یتهران ... اول به فکر خونه افتاد ..ول میرفت 

جا باشم ... برام  هیتو  امیو هم دانشگاه یبا هم کالس نکهیخوشحال تر بودم ... ا ینجوریشد ... منم ا

بودم  دهیبه هدفم رس کهخرم آباد رو داشتم و  حاال  یشبانه روز یمدرسه   یبود ... تجربه  نیریش
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که گاه  و  یدرس ریغ یکتاب هاتو اجتماع  باشم .. بخصوص که انگار اون  شتریدوست داشنم منم ب

 یسر یگذاشته بود ...و دوست داشتم دانشم رو به رخ بکشم و به قول ریروم تاث دیخریبابا برام م گاهیب

 تو سرها باشم ...

تو سر  ی.. سر یمن  دختر شهرستان یبرا نیعیدخترا هم متفات بود .. یحالت ها نیالبته اونموقع ا 

 ییچارتا تشکل دانشجو یو اوجش تو یدرس خون تر بودن .. شاگرد اول شدیم  تیها در آوردن نها

 یکل بهشتشیکه ارد یوارد دانشگاه شدم ... سال 1350شرکت کردن ...   بخصوص که من سال 

دانشگاه برگزار شده بود و  یکه شاه صورت  گرفته بود تو یساله ا 2500 یبر ضد جشن ها ظاهراتت

 نیب یشاهنشاه میبر ضد رژ یاسیس تیفعال یبود برا یعتظاهرات شرو نیجشن   هم نیهم

و جز  میبود کیبود ...هردو مکان میهم کالس نیبا نسر میدانشجوها ... ورودم  به دانشگاه آغاز دوست

 یاسیس دی... د یبود و هردو خوابگاه یمتمول گرگان یخانواده  هیاز  نیکالس ... نسر یدخترا دودمع

 تیآشنا بود ... من بالعکس اون فعال ایروز دن یاسیخانوده اش با مسائل س یداشت و به واسطه  یخوب

 سنامهیو نما یسیاهل شعر و داستان نو شتریو  ب یادب یبه انجمن ها شدیفوق برنامه ام خالصه م یها

 یها تیبه فعال کردیم قیمن رو تشو یلیخ لیداشت .... اوا یسر نترس نیبودم .... اما نسر ینامه خوان

 یتو 51اسفند  18با انفجار بمب  نکهیرو داشتم نه عالقش رو ... تا ا دشیمن نه د ی..ول یاسیس

ذره عالقه  هی.. کال  دیکه بابا برام کش یبعد از ورودم و خط و نشون  میو ن کسالی بایتقر یعنیدانشگاه 

که گه گاه به دستم  ییخالصه شد به کتاب ها میاسیس تیو اوج فعال دیهم که داشتم  ته کش یا

از   یلیخ گهی... د ستمین استیاهل س یلیمن خ دید یوقت نمیبگم نسر نمی... و  البته ا دیرسیم

 یتیبسته تر و امن یلیدانشگاه خ ی... و فضا ببعد از انفجار بم نکهینزد  ...  بخصوص ا یکاراش حرف

باعث  نیهم جاسوس داره و هم دیاسات نیکالس ها و ب یشده بود ساواک تو عهیشا کهیتر شد.. بطور

 یکیتا  یبزنن... بد از بمب گذار یینه  هرجا یرو نه به هرکس یشده بود بچه ها بترسن ... و  هر حرف

به نام  میکالس داشت یاستاد هیبا  میترم هفت بود نکهیگذشت تا ا یعاد یلیخ یدو سال همه چ

 یترممون  گه گدار یکل کالس ها یو تومخالف بود  میدکتر مرشد ... دکتر مرشد به وضوح با رژ

تفکرات  ایلیبود و خ یشورو ریحاکم تحت تاث یاسی... اونموقع جو س نداختیراه م یاسیس یبحث ها

 ریخوب بغ یتفکر ها درست شده بود ...ول نیبا ا یمختلف حزابداشتن ...  و ا ینسملنی – سمیمارکس

الاقل به ظاهر  ایداشتن ...  یهم بودن که تفکرات اسالم ییحزب ها  ینیاهلل خم تیآ یاز طرفدار ها
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و  میشناختیخلق که ما اونموقع فقط به اسم سازمان م نیتفکرات رو داشتن  مثل سازمان مجاهد نیا

احزاب مخالف با  یو تظاهرات گسترده  1350بخصوص که بعد از   ومدیم هیانیازشون ب یگه گدار

باعث شده بود  نیرده باالشن اعدام شده بودن و  هم یاز اعضا یلیساله خ 2500جشن 

 یحزب ها رو با هم تا حد نیا یکه همه  یزیوسط چ نیبشن ... ...  ا شتریطرفدارانشون روز به روز ب

سالم به گوش  2500همون بدو ورودم به دانشگاه و بعد از جشن  ازهمدل کرده بود  و زمزمه هاش 

 بود .... یاهنشاهنظام ش یبرانداز نی... هم دیرسیم

 

 یبعد از دو سه سال اعدا ها  یاسیبه ظاهر باز س ی... اون ترم  درست مصادف شده بود با فضا میبگذر

بحث  شدیساعت اخرش ... م مین شهیدکتر مرشدم هم هم یکالس ها نیهم ی...  برا یدر پ یپ

رو مجاب کنه  که حزب اون بهتر ..  یگرید کردیم یبود سع یخزب یرویکه پ یو هرکس یاسیس

 گفتنیها م یلیبود  و خ ینیاهلل خم تیپر و پا قرص آ یکه خود دکتر مرشد جز طرفدارا دهرچن

راستش رو  ای... دروغ  دهیاهلل رو دکتر مرشد به بچه ها م تیاز طرف آ  شهیکه پخش م ییها هیاعالم

 یلیاز من خ تشیکه فعال ییو ازونجا دادیم نینسر ختهیبود که جسته گر ی.. اخبار دونمیمن نم

 ... کردمیبود ... منم قبول م شتریب

از بچه هامون پسر بودن کماکان  یادیجمع ز نکهیمن  بر خالف ا رفتیم شیخوب داشت پ زیچ همه

که با خود دکتر  یروز قبل از امتحان درس هیدرست   نکهی... تا ا یتازها بودم و نمراتم عال کهیجز 

 رو ... بطور کل عوض کرد .... میزندگ ریمس دیاومد که .. شا یمرشد  داشتم خبر

 

 

...و نفس  نییپا ندازهیچند لحظه م ی...و سرش رو برا لرزهیم ی...  صداش کم رسهیکه م نجایا به

نگاش  یرو تو و برق اشک یمیغم قد هی... رد  شهی.. م کنهیکه دوباره نگام م ی...وقت کشهیم یقیعم

 ... دید

 شده ... کمیکه حاال عالوه بر مه تار ییبه هوا کنهیو  اشاره م زنهیم یلبخند
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 ..یبگذرون رزنیو وقتت رو با من پ نجایا یایهر هفته ب یبرات سخته که بخوا دونمیم  -

 ریتحر زیم یسمت کشو رهیو م شهیو از جاش لند م زنهیم یاعتراض کنم که لبخند سخاوتمند امیم

 ...ارهیدر م دیاتاق از توش  دوتا سررس یگوشه   کیآنت

 ...  یحرف زدم ... و قرار شد .. داستانمو بشنو یکه باهات تلفن یاز روز  -

 سمتم ... رهیگیها رو م دیو سررس  کشهیم یقیعم نفس

 دنیاونقدر دوره که شن نجایتوام تا ا ریراحت باشم ..مس یلیحرف زدن خ یکه تو ستمین یآدم   -

داستان به بعد رو   ینجای... برات نوشتم ...  از ا  نیهم یبرات زمان بره .... .برا یلیهمه داستان خ نیا

تو بهم  ی.... ول دخاطر سالخوردم مونده بود رو مو به مو نوشتم ... سخت بو  یکه تو یزیهرآن چ

 به درد کارت و کتابت بخوره ... دوارمی...ام یداد زهیانگ

 یبهم کرده برا یدارم .. کمک بزرگ یالوصف دی... ذوق زا رمیگیها رو ازش م دیو سررس زنمیم یلبخند

به  یدست ی... اونم متواضعانه با محبت مادرانه ا کنمیو بغلش م شمیناخودآگاه از جام بلند م نیهم

 .... بوسهی... و گونم رو م کشهیموهام م

 

 خونه ...  رسمیاز ده گذشته که م ساعت

و  کنمیمورد عالقم رو پام م یپشم یخوابم جوراب ها دیسف رهنیپ دنیدوش  و پوش هیاز گرفتن  بعد

که  یها دیو سر رس رمیم فمیبودن فردا سمت ک لیو   خوشحال از تعط زمیریداغ م ییچا ونیل هی

نم بارون و عبور آب از ناودون ... و نور  یلحاف ... صدا ریز خزمیو م ارمیجون داده رو در م چهریپر

...  نفسم رو تا  کشمیم میبه تقو یکرده ... دست جادیوجودم ا یرو تو یبیآباژور کنار تختم حس عج

 .... کنمی... و  شروع م رونیب دمیاونموقع حبس کردم م

 

 سوم  فصل
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 1353زمستان  تهران

بود خبر دادن ...  نمیدونم  9فت .. صبح  ساعت دیماه بود که بابا اکبرم برای همیشه از پیشم ر 7

چقدر گذشته بود ولی نشسته بودم تو اتاقم و نمیتونستم از جام تکون بخورم ... انگار دنیا آوار شده 

مونده بود ...  متحانمبود رو  سرم ....به کتاب و جزوه های پهن شده وسط اتاق خیره بودم ... سه تا ا

بود شالو کاله کرده بود رفته بود دانشگاه ....تا اجازمو بگیره ... و من نسرین به محض اینکه شنیده 

تمام مدتی که نبود بهت زده وسط اتاق نشسته بودم و حتی نمیتونستم فکرمو جمع و جور کنم ... 

 حتی نمیتونستم گریه کنم ..

 گذشته .. 11پری ؟؟؟ هنوز وسایلت رو نبستی ؟؟! ساعت از           -

تم سمتش ...بغض تو گلوم حتی اجازه نمیداد جوابش رو بدم ... برای چند ثانیه ای برگش مستاصل

خیره بهم نگاه کرد و  خیلی زود رفت سمت تخت و از زیرش چمدونم رو بیرون کشید و درش رو باز 

 کرد ...

 زنگ زدم ترمینال برای یک برات بلیط رزرو کردم ...          -

اس های تیره ای که دم دست بود و تا کرد و گذاشت توی چمدونم  و توی کمد لباسامون همه ی لب از

 یه بلوز و دامن مشکی  گذاشت بیرون و روکرد بهم ...

 پری جانم ... پاشو اینارو بپوش ... تا من برم پایین زنگ بزنم آژانس .. پاشو ..          -

رو کرد به آذر هم اتاقی دیگمون که تازه از راه رسیده بود و هاج واج داشت منو نگاه میکرد و  بعدم

 گفت :

 آذر جون کمک کن پری جان لباساشو تنش کنه ... تا من آژانس بگیرم ...          -

رفت سمت آذر و زیر گوشش چیزی گفت که صدای هییین بلند آذر و خدا مرگم بدش ...  بعدم

 د که تازه فهمیده چی شده ...مشخص بو
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رفتن نسرین آذر به سمتم و اومد  و در حالیکه سعی میکرد بهم روحیه بده به سختی از جا بلندم  با

کرد و لباسام رو داد دستم ... نگاه خالیم رو بهش انداختم و با صدای گرفته ای ازش تشکر کردم ... و 

 ..با هر سختی و جون کندنی بود لباسمو عوض کردم .

از تعویض لباس نسرین  برگشت و با گفتن اینکه ماشین دم دره ... نیم نگاهی به من انداخت و  بعد

 بالفاصله رفته بود سمت چمدونم ...

 وایسا پری...          -

شونه اش رو از روی میز برداشت و گیره ی سرم رو باز کرد و به موهای بلند و پرم که تو هم گره  بعدم

 زد و از پشت بافت ... رو به آذر کردم و گفتم : خورده بود شونه

 میشه روسری مشکیم رو بدی ...          -

اینبار آذر از روی چوب رختی روسریم رو داد دستم ...  و شاید توی این همه سال که هم اتاقی  و

 بودیم تنها دفعه ای بود به حجابم غر نزد ....

که اومدم پایین .. سوار ماشین که شدم ... تازه تازه داشت مشکی رو که سرم کرد ... از پله ها  روسری

باورم میشد اینبار که برسم خرم آباد دیگه بابا اکبری نیست که برام آغوش باز کنه ... دیگه بابااکبری 

 نیست که قربون صدقم بره دیگه ..

تا ترمینال اومده همین شد نیشتری به بغضی که از صبح تو گلوم بود .... نسرین که برای همراهیم  و

بود با دیدن ترکیدن بغضم و اشکی که بی مهابا میومد .. در حالیکه خودشم گریه میکرد کل مسیر رو 

 دلداریم  داد ... و بعد از رسیدن و سوار اتوبوس شدن .. من موندم و یه دنیا غم  و تنهایی ...

دوم از برادر هاو خواهرام نیومده شب بود که رسیدم خرم آباد ... برخالف انتظارم هیچک 9-8  تقریبا

بودن استقبالم ... و تنها به فرستادن راننده ی پدرم اکتفا کردن ... با دیدن جان علی راننده و امین 

 پدرم ... بی اختیار دوباره به گریه افتادم ...
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علی هم پا به پام گریه کرد ...و کل مسیر گفت و گفت.. از اینکه پدرم چقدر برای جشن فارغ  جان

التحصیلیم نقشه کشیده بود ... چقدر دوست داشت بعد از گرفتن لیسانسم ازدواج کنم و بچه های 

 من رو ببینه ... گفت و من ضجه زدم ... گفت من ناله کردم ... گفت ...  و گفت و گفت ...

رسیدن به خونه ... با همون صورت خیس از اشکم به امید اینکه برادرها و خواهرام ... کمی تسکین  با

 دردم باشند و با همدلی بتونیم  از پس این مصیبت عظیم بر بیایم ... رفتم داخل ...

م .. دیدن برادر  دومیم که  شباهت زیادی به بابا اکبرم داشت بی اختیار رفتم جلو ... ولی برادر با

درکمال قصاوت قلب و در حالی که قطره ای اشک به چشمش نبود خودش رو کنار کشید   با این کار 

 فریاد برادر بزرگم توی خونه پیچید ...

از پا درآورد ... دوری کسی که دوستش داشت و   ارهیاقا سنی نداشت ... آقا رو دوری تو پت          -

 اون ..

 انداخت ... نگاه پر از حقارتی بهم  بعدم

 داد کشت ... حیرو بهش ترج یباز یدرس و قرت -

این وسط خواهر بزرگمم در حالیکه با اقا اقا گفتن برادرم شروع کرده بود به شیون ...و زدن خودش  و

 .. دستش رو سمت من گرفت و جیغ زنون گفت :

تا االن توی اون دانشگاه معلوم خان داداش راست میگه ... اقا رو تو کشتی بی ابرو... تویی که           -

نیست چی ورد گوشت میخونن که نه شوهر کردی ... نه ... میومدی دین آقا ... تو کردی سلیطه ... 

 توکردی بی حیا ...و همزمان با این حرفم خواهر کوچکترم بهم حمله ور شد ...

 گمشو از این خونه بیرون .. اینجا جای تو نیست ... -          -

 

واج مونده بود ... غم از دست دادن پدراز  یک سمت  ... عقده گشایی برادرا و خواهرام در  و هاج

نبودش ... به خاطر تمام عالقه ای که به من  داشت و ازونا دریغ کرده بود از سمت دیگه داشت باعث 
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ی سر ا بدهشد .. از بهت اشک های جاریمم خشک بشه ... این وسط فقط برادر کوچکترم  بود که عر

 همه اشون زد :

 دیدست اقا دوره دار دیدیبس کنید ... پری تازه از راه رسیده .. این چ رفتاریه ؟؟؟! تا د          -

 بشه ...  یچند سالتون خال نیا یتا بلکه عقده ها دیچزونیم زشویعز

 ساکت شدنشون ... با

ق امور خونه میرسید بود که دست رباب  ندیمه ی چند ساله ی مادرم که بعد از فوتش به رتق و فت ننه

 من رو گرفت و رو کرد بهشون :

این دختر عزیز آقاتون بود ... تنش رو اون دنیا  گهیراست م امیاینجوری آقا آقا نکنید ... اقا ت          -

ن نلرزونید ... از خدا بترسید بی چشم و روها .... از خدا بترسید ... این دختر زندگی اقاتون بود و اقاتو

 ... رهزندگی این دختر ... حسادت کورتون کرده .. حاال که حامی ندا

همون موقع بود که خواهر بزرگم  به سمتمون حمله ور شد و کشیده ای اول به صورت ننه رباب زد و  و

 بعدم خواست بیاد سمت من که اینبار برادر کوچکترم وارد عمل شد و جلوی من سینه سپر کرد ...

رو که از فرط غم خمیده تر از قبل شده بود رو با خودش به بیرون عمارت هدایت  من و ننه رباب و

 کرد ..

زده بودم .. اونشب هرچه برادر کوچکترم اصرار کرد به خونش نرفتم ...و ما بقی شب  تا وقتی  بهت

بود ...  خواهر ها و برادر های دیگه ام از خونه ی پدریم برن رو توی اتاق ننه رباب گذروندیم ... جالب

از فرط غصه حتی چشمه ی اشکمم خشک شد و مابقی مراسم ها حتی خکسپاری پدرم رو بدون 

قطره ای اشک مات و مبهوت گذروندم ... جوری که  خاله هام که منو شاید بهتر از خواهرهام 

 میشناختن نگرانم شده بود و به هر ترفندی سعی میکردن گریه ام رو در بیارن ... علی الخصوص سر

های برادر  دهخاک ... با نشون دادن پدر نازنین کفن پیچ شدم هم و با دیدن ضجه های خواهرم ... عرب

هامم باز هم قطره  اشک خشکیده ی من جاری نشد که نشد ... و تنها اتفاقی که افتاد این بود نفس 

 کم آوردم و لحظه ای چشمام سیاهی رفت و دیگه هیچی نفهمیدم ...
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هفتم  که تموم شد برادرها  خواهرام که تا ساعتی پیش پیرهن از هم دریده بودند جمع شدن ..  شب

تیام در اتاق ننه رباب رو زد ... با بی حالی از روی  یعنی   میبرادرها  نیکوچکترین و به جرات مرد تر

 تخت بلند شدم و در رو باز کردم ...

 ن ...پریچهر جان ... بیا باال میخوا          -

 چند ثانیه عصبی  دستی توی موهاش کرد و گفت ... برای

 آقا رو بخونن ... تیمیخوان.. وص          -

 و واج نگاش کردم .... هاج

 ... االن ؟؟؟!! امیت  -

تکون داد بعدم کتش رو برداشت و با صدا کردن زن و دختر  یبهم کرد و سر یپر معن ینگاه امیت

 ...رفت  رونیاز خونه ب کشیکوچ

 دمیاتاق آقا ... و خز یبرم باال رفتم تو نکهی... بازم معرفت اون ... بدون ا امیخودم گفتم بازم ت شیپ

 کردم ... میلحافش و سرم رو تو بالشتش قا ریز

تالش کردم ... به بابا  یلیبشه ... خ ینباشه جار یاشک یسخت بود ... دلت پر از غم باشه ...ول یلیخ

نبود  یخبر یهام به عکسش نگاه کردم ..ول هیتو ر دمیاکبرم فکر کردم عطرش رو از رختوخوابش کش

 چقدر  گذشت که رباب اومد باال سرم ...  دونمی... نم

 شده ننه رباب ؟! یزیچ  -

 شده ... یزیمعلوم بود چ یتکون داد ...ول یسر

 شدم ... زیخ میجام ن از

 شده ؟؟! یزیحرف بزن .. بگو .. چ ننه  -

 تو چشمام نگاه کرد و گفت : یناراحت با
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 آقا  ... لی... وک شناختمیرو نم یفوکول کراوات اروی نینامه آقارو عوض کردن ... من اصال ا تیوص  -

 لحظه منگ نگاش کردم ... هی یبرا

 نبود ؟! یشاپور یبابا مگه آقا لیوک  -

 تکون داد و گفت : یسر ننه

 بروجرد ... یها نیزم یبود .. برا نجایچهارروز قبل از فوتشم ا یحت  -

 به شماره افتاد ...  نفسم

 رو ... تشیبابا وص دیخوب ننه حاال شا  -

 ... و چشماش پر از اشک شد و گفت : دیکش شیبه روسر یدست یعصب

 به نامت بزنه .... خوادیعمارت رو م نیا دمیخودم از اقا هزار بار شن یکار یننه کجا  -

 یافتاد ، ب ادمیارزش بود که با گفتن ننه تازه  یبرام ب ایاونقدر مال دن یبودم ..ول دهیشن  خودمم

 رو کردم سمت ننه و گفتم : اریاخت

 ؟ شهیم یاالن چ  -

تو بروجرد  نیکردن به توام  دوقطعه زم میخودشون تقس نیرو ب یدختر همه چ شهیم یچ یچ  -

 دادن ...

که  یرفتار نیشرف بودن ...  با ا یب نقدریا یعنیو واج نگاش کردم ...نفس کم آورده بودم ...  هاج

ارزشش چقدر کم  دونهیوسط ناکجا آباد که خدا م نیکرده بودن من بودم و دانشگاه و دو تا قطعه زم

 بگذرن ... رشیبود که تونسته بودن از خ

پاهام  رفتمی.. راه م ومدینفسم  باال نم دمیکشیدراز م اونقدر بد بود که ننه رو مرخص کردم ... حالم

 جون وزن بدنم رو نداشت...

 خوابم برد .... نییو فشار پا یباالخره  آفتابزد .. و از خستگ تا
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 در اتاق بابا از خواب پاشدم ...   یبا صدا صبح

 بود ... خواهر بزرگم ... هیآت

 یکرده ... با صدا دارمیب نکهیاز ا تیزن باباشونم .... با عصبان یانگار بچه  کردیبا اکراه نگام م یجور

 بود ... گفتم : دهیازم نشن یتا به اون روز کس دیبود ... و شا بیخودمم عج یکه برا یبلند

 ؟؟؟؟!! یدار کاریچ  -

 لحظه جا خورد ... هی یبرا

 خودشو نباخت و گفت : یول

 تو اتاق آقا کار دارم ...  -

 همه وقاحت ... نیشدم از ا یعصبان

 گفتم و در رو محکم بستم و از داخل قفل کردم ... یمحکم بعدا

 نجات بده ... تیوضع نیهست که منو از ا یزیهست ... چ یزیچ گفتیبهم م یچرا حس دونمینم

لب پنجره بود و  یگلدون اطلس ریز شهیهم دشیرفتم سر صندوق مدارک پدرم ... که کل اریاخت یب

که خاطرم بود و مهم  یاز مدارک یادیبهم خورده اس و مقدار ز دمیبازش کردم و در کمال تعجب د

 ... ستنیبودن  ن

همه  نیا لیو کم کم  دل هیاونم خال دمیرفتم سراغ صندوق جواهرات مادرم ... و درکمال تعجب د بعد

که به خودم داشتن طمع  یونا عالوه بر عقده ابرادرها و خواهرا برام روشن شد ... ا یقشقرق از سو

 که آقا به من داشت ترسونده بودتشون ... یاموال مادر و پدرم ... عالقه ا

ها  هیبابا هد شهیکه هم یکه با بابا داشتم ... صندوق ی... اتاق خودم و صندوق اسرارموندیجا م هیفقط  

 ... کردیم میاون قا یرو تو دیخریکه برام م یی

اتاق خودم و در رو   یعمارت باال رفتم و رفتم تو یبهت  همه از پله ها یزدم . تو رونیاز اتاق ب عیسر

بستم .. دوسه قدم رفته بودم که برگشتم و در رو پشت سرم قفل کردم ... صندوق  یمحکم یبا صدا
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بلند کردم  یتسخ هرو ب کییپنجره بود ...  موزا ریز واریکنار د فیرد نیاز سوم کییموزا نیام 5 ریز

که بابا  یا یرو لبام نشست ... صندوق رمزدار روس یصندوق  که سر جاش بود ... لبخند  دنی... با د

 ام ... 6کالس  یقبول یبود ... کادو دهیخرم آباد خر یاتو یفروش قهیعت هیاز  میبرا

... چشمام رو  میچرا به عادت بچگ دونمیکردم و  باز کردم ... نم میرو که سال تولدم بود  تنظ رمزش

قبل از باز کردن بستم و در صندوق رو با چشم بسته گشودم ... و بعد ..  چشمام رو از هم باز کردم ... 

 ...  شدیباورم نم

 نبود ... یباور کردن دمیدیکه م یزیچ

 ... یبانک مل یدفترچه  هیسند ... و  هی

 نامه ... هی

 

 توجه به سند و دفترچه بانک نامه رو باز کردم ... خط خود پدرم بود ... یاز همه ب اول

 

 ... چهرمیپر

 دل بابا ... زیعز

 .. سالم

 دونمینم گذرهینبودم چه بر تو م یتو دونمی... نم ستمیقطعا من کنارت ن یخونینامه رو م نیا یوقت

فرصت  نیآخر یتو ای شهیم هریو طمع و حسادت   بر برادرها و خواهرات  چ ایدن یو پلشت یدیپل

با تو مهربانتر شدن  دیکردن و شا رییکه با مردنم تغ ییبرادرها و خواهرا دیو من به ام گردهیورق بر م

 ... رسمیم ی...به آرامش ابد

 یکه از پس تمام یهست دهیو فهم ی... و اونقدر قو ییتو دانیم نیا روزیهر دو صورت بدون پ در

 دعاگوت هستم .... شهی... هم ایرو بدون من از  اون دن نیو ا یایمشکالت بر ب
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هست ... خوب   د،یکه تو و دانشت بهش تعلق دار ییتهران  .. جا یخونه تو کیجعبه سند  نیا یتو

... هرچند مطمئنم تو با روح  رمردیپ نیا  یقگیو کج سل یپول یبد بودن خونه رو بذار به حساب ب ای

... مبلغ  یحساب بانک هیجعبه هست  یکه تو یزیچ نی... دوم شهی... اونجا بهشت م یهرجا بر باتیز

... البته  یدست و پا کن یخودت کار یمهندس برا هیبه عنوان  یهست تا بتون یاونقدر ی...ول زهیناچ

 امی...و برادرت ت یشاپور یآقا یخواست یکمک یاگه روز یول  ارمیسر در نم زایچ نیمطمئنن من از ا

بچه  یهمه  یمن سوا یبرا امیباشن ... تو و ت تیحام توننیقطعا م کننیکار م عیوزارت صنا ی... که تو

 خبر نداره ... نتیجز خود نازن چکسیجعبه ه نیا اتیوجود از محتو نیبا ا ی... ول دیها هست

 

 و خوشبخت ... یموفق باش شهیهم نکهیا دیام به

 پدرت ... 

 ... یوجودش تو شد ی...  همه  یاومد ایبه دن یکه  از وقت یکس

 

قفس دلم جا خوش کرده بود پر زد و تمام صورتم  یکه هفت روز بود تو یبا تموم شدن نامه بغض 

 اشک شد ... سیخ

.. پدرم ..  مرگشم اجازه  دونمیبماند فقط م دنیروچند بار خوندم بماند ... چند بار بو کردم و بوس نامه

 نباشه .... بانمیشه و پشت غیدرنداده بود محبتاش از من 

رو در نظر گرفته  نجایکه پدرم برام بهتر از ا یچه باک وقت یعمارت بودم ... ول نیمن عاشق ا هرچند

 بود ...

 ... یشگیهم چهریاز هفت روز کمرم صاف شد ... شدم همون پر بعد

افراشته از اتاق  یکردم .. با سر میاز اتاقم قا یمطمئن ینامه و سند و دفترچه بانک رو جا نکهیبعد از ا 

 شیچهل روز اونجا پ دونستمیزود به دستور من خدم و حشم آماده شدن . م یلی... خ رونیاومدم ب

بودند .. برام   فتههم گر یجهان ابد یپدرم تو نیکه آرامش رو از وجود نازن یو پلشت دیپل یآدم ها
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براش ختم انعام گرفتم  و بزرگ و  نیهم یبراانعام بود  ینبود ... پدرم عاشق سوره  ریامکان پذ

 یکه از غارت برادرام باق ییپدرم با اندک پول ها  یآشنا و دوست رو دعوت کردم ... و  برا کیکوچ

از خرم آباد  امیو برادرم ت یننه و حاج عل یبهمن   با بدرقه  1کردم ...و  درست  راتیمونده بود ... خ

 با تک تکشو ن باشه ... دارمید نیاخر نیا دی... شا دونستمیبه تهران برگشتم و م

برگشتن قابل  دیرفتن ها به ام ی...  همه  یگذشتت دل بکن یاز همه  یسالگ 21 یسخت بود تو 

.. سخت بود دل کندن از  ستیدر کار ن یبرگشتن دونستمیکه م یمن سخت بود رفتن یتحملن و برا

 تیزندگ یها نیتر زیعز یول ستنین گهیکه د ییاز کسا یکه با سلول سلوت ازش خاطره دار ییجا

مادرم بودم ... و کت  شلوار  یچمدونم موقع برگشت از تمام اون خاطره ها  لباس عروس یبودن ... تو

...سخت بود کل  یمیقد یدندونم و صندقچه  نیخودم و اول یپدرم ... و  لباس نوزاد یو کاله شاپو

 خالصه بشه ... یچهارتا ش یازخاطرات گذشته ات تو تییدارا

 نیو کتاب ها و عطر تن مامان و بابا کردم ... و آخر اطیح یعمارت ... درخت چنار تو ادی ریمس کل

که  یتوسط هم خونام و کسان یسالگ کیو  ستیب یدل شکسته ام که تو یقطره اشک ها رو هم  برا

 یتو هک یدختر یاشک برا یقطره ها نی... آخر ختمیگاهم باشن و نشدن ... ر هیعرفا  قرار بود تک

 دیسف یدسته  مو  نیکس شد ...و اول یتا خواهر و برادر داشت ب 6 نکهیا نیدر ع یسالگ کیو  ستیب

 شد ... ونیو بلندش نما اهیخرمن س یتو

 

 چهارم  فصل

فراهم  یفرصت مناسب ییتنها  نیدو ترم ... و هم نیب التیبرگشتنم به تهران مصادف شد  با تعط  

که  ییازونجا دمیکه رس یروز یکنم ... فردا دایخودم رو دوباره پ یو به نوع امیبه خودم ب یکردتا کم

 یتلفنخونه  قیطر زبالفاصله ا نیهم یبود که ندادم ... برا ییامتحان ها تیکارا و  وضع ریگیپ نینسر

 رونیبا مادرش ب دیخر یمتاسفانه  خواهرش جواب داد و گفت برا یخوابگاه  زنگ زدم خونشون ...  ول

 یده شب بود ...  رو یکای... ساعت نزد رهیاگه تونست خودش با خوابگاه تماس بگ گهیرفته و بهش م

 یکه امتحانش رو نتونسته بودم بدم رو تو ییاز درس ها یکی یبودم و جزوه  دهیتختم دراز کش

بود ... مثل  یاز هر فکر یخال بایاز جزوه بفهمم ...  ذهنم تقر یزیچ نکهین ادستم گرفته بودم ... و بدو
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از جا بلند  عیخوابگاه سر یاسمم ازبلندگو یصدا دنیبا شن نکهیپاک پاک ... تا ا د،یسف یصفحه  هی

 ...  نییشدم و رفتم پا

 ؟! یساالر  -

 بله خودم هستم ..  -

 نداره .. یرادیبار ا هی نیبعد از ده زنگ نزنن .. ا گهیبگو د  -

تکون داد و دوباره مشغول  یگفتم اونم سر یزدم و چشم آروم ینگهبان خانم لبخند کمرنگ به

 ناخن هاش شد .. تلفن رو برداشتم .. دنیسوهان کش

 ... دییهستم بفرما چهریپر  -

 بود .. نینسر یصدا

 سالم ؟؟! ؟؟؟یجانم خوب چهریپر  -

 تنگ شده بود .. شیلبم نشست ... دلم برا یرو یکمرنگ لبخند

 تماس ... یبرا یزحمت افتاد یجون ببخش تو نیسالم نسر  -

 شد زنگ بزنم ... ری... ببخش د هیچه حرف نیا وونهیبرو بابا د  -

 یشد ؟ چ ی؟! چ دی... مزاحمت شدم بپرسم امتحانام به کجا رس هیچه حرف نیا کنمیخواهش م  -

 گفتن ؟

نداره ... چون وفات  یگروهه .. گفت مسئله ا ریکه مد ییکتر مرشد حرف زدم ازونجابا د یچیه  -

تمام امتحان ها رو بعد از برگشتنش با استاد مربوطه اش هماهنگ کنه  تونهیبوده م کیدرجه  لیفام

... که اونم  یبا دکتر جهرم میکیکه خوب دوتا از درسات با خودش بود و خواه نا خواه االن هماهنگه و 

و نمره اش  رنیازت امتحان بگ یشد  بصورت انفراد نیباشه و خالصه قرار بر ا یریآدم گ ادیبهش نم

 رو وارد کنن ...
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کارام  ریگیپ ینجوریرو دارم که ا نینسر یکس یب نیا یتو کنمی...و خدارو شکر م زنمیم یلبخند

 بوده باشه ..

 ازت تشکر کنم ...  یچطور دونمیجون نم نی... نسر ایدن هی یمرس  -

 ها و امتحان دادنت ...  یفردا برو دنبال هماهنگ نی... توام دست دست نکن هم کنمیخواهش م  -

 ؟ یگردیبرم یباشه حتما ... فقط تو ک  -

 ... دیانتخاب واحد ترم جد یاعالم نمره ها هم برا یاحتماال  هم برا امیمنم تا اخر هفته م  -

از  شیب خواستمیبود و نم ادیز یشهر نیب یمکالمه  ی نهیکه هز ییهفته ازونجا با گفتن پس تا اخر 

 کردم  و با آرامش خاطر  شب رو به صبح رسوندم ... یتو زحمت بندازمش ازش خداحافظ نیا

اومده  ادهیخوابگاه تا دانشگاه رو پ ری... کل مس دمیبود که دانشکده رس 9ساعت  یطرفا بایتقر صبح

نسبتا  خلوت  دوریخاطراتم رو با بابا اکبر دوره کرده بودم ...  با ورود به کر  ریبودم و تمام طول مس

 یرو تا حد بودبه دلم نشسته  ریمس یتو یکردم غم یو سع رونیدانشکده نفسم رو محکم دادم ب

به  دنیحبت کنم... با رسص تمیدور کنم ... تا بتونم محکم تر با دکتر مرشد راجع به امتحان ها و وضع

 ... وارد شدم ..  یدییبه در زدم ... و با بفرما یگروه تقه ا ریدم اتاق مد

بود با  ستادهیدکتر ا زیپر ، پشت م مهیکتاب خونه ن یکه پشت به من روبرو یمرد قد بلند دنید با

از کتاب   یخال مهیبه جلو برداشتم که ... با گرفتن پام به کارتن ن یکردم ...  و قدم یسالم نهیطمان

 شدم ... نیدر تعادلم رو از دست دادم  و پخش زم یجلو

لحظه  از خجالت افتادنم زمان و مکان رو از دست دادم .. چشمام رو که از ترس بسته بودم باز  هی یبرا

که زده بودم داغ شده بود.. قبل  یتمام تنم  از گند کهیسرم  در حال یمرد جوان  باال دنیکردم ... با د

نشده  اومدم از جام بلند  میچیبزنه ، دستم رو باال آوردم و با گفتن  خوبم خوبم ... ه یحرف نکهیاز ا

 بلندم  کرد ...    نیاز زم یشدم که دست مرد هم همزمان دستم رو گرفت به  سان پرکاه
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گرد و خاک  گرمیشل شدم بود و دست د یروسر یدستم به گره  هیکه  یبلند شدم درحال یوقت

زود صدام و  یلیبه مرد جوان نگاه کنم تشکر کردم و خ میمستق نکهی... بدون ا کردیدامنم رو پاک م

 و رو بهش گفتم : ستادمیصاف کردم و  محکم سر جام ا

 مزاحمتون شدم ... با جناب دکتر مرشد کار داشتم ... دیببخش  -

از  شتریب یلیکه جذبش خ یبم و کلفت یبود ... با صدا میروسر یکه به گره  میبه من و دست رهیخ

 سنش بود گفت :

 ؟! دیدار کارشونیچ  -

عقب تر بود  یکه کم یا گهیبه عقب برداشتم و درست روبروش کنار کارتن د یتر کردم و قدم یلب

 و گفتم : ستادمیا

من  ارنیم فیتشر یک دیبگ دییبودند ... اگه لطف بفرما انیجردر رابطه با امتحاناتمه خودشون در   -

 ... شمیاونموقع مزاحمشون م

 رهنیپ یها نیآست کهیکنار دستش و در حال زیم یدستش بود رو گذاشت رو یکه تو یتا کتاب دو

 گفت : یزد و با آرامش خاص هیتک زیبه م اوردیم نییمردونه اش رو که باال زده بود پا

 

 .. گمیم شونیمن به ا دییمشکلتون رو بفرماشما  -  -

 یکه حرف ها ییحال ازونجا نیمضطربم کرد .. با ا  اریاخت یب شیچرا لحن صحبت و نگاه جد دونمینم

هم  ینداره و از طرف یخودش با امتحانام مشکل دونستمیبودم .. و م دهیدکتر مرشد رو از سحر شن

 گفتم : الیخ یگرفتم و ب دهیبرام نا آشنا بود ... اضطرابم رو ناد یمرد جوان فوکول کراوات نیا

 ... شمیهر وقت خودشون بودند مزاحمشون م شاهللی... ا یمرس  -

رفتم سمت در  که هردو  رهیمواظب بودم دوباره پام به کارتن ها نگ کهیدر حال  عیسر یلیخ و

 باز نشدن ... یتن و اون به خود در برارف رونیب یبرا رهیدستمون همزمان رفت به در من به دستگ
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گره شده  یتعجب و اضطراب تواما با هم به سراغم اومده بود سر بلند کردم ...  با ابروها کهیحال در

رفتار  نیاز ا تیکه  از عصبان ییبا صدا نباریانداختم ... و ا شیبه صورت متفکر و کامال جد ینگاه

 گفتم : دیلرزیگنگش م

 برم ... دییفرمایاجازه م دیببخش  -

 گفت : دیکشیکنار م کهیآروم در حال یلیخ نباریزد و ا یلحظه  نگاهش برق هی یبرا

 .. ادیاز من بر نم ی.. کمک دیی... بفرما چی... که ... ه دیدار یبا جناب دکتر مرشد اگه کار شخص  -

در شل شد و حواسم رفت  رهیدستم از دستگ یلحنش شد و با لطبع من کم ریکرد و منتظر تاث یمکث

 به حرفش ...که ادامه داد :

 دانشگاه باشه من در خدمتم ...  یادار یو مربوط به کارها یاگه کارتون درس یول  -

 در رها شد و گفتم : ی رهینگاش کردم ... دستم از دستگ گنگ

 از ..کمک کنن .. ممنونم  توننیگروه هستن که م ریفقط خود مد یآقا ول یکار من درس  -

 گفت : ینسبتا بلند یو با صدا یجد یلی... خ دیحرفم پر وسط

 ...  کمیگروه مکان ریجناب دکتر مرشد ... بازنشته شدن ... از امروز من ... مد  -

متعجب  یبزنم ...ول یکردم .. چند بار اومدم حرف نییذهنم باال پا ی... جمله اش رو تو هیچند ثان یبرا

 گفتم : اریاخت یبهش حرفم رو خوردم و در آخر ب رهیخ

 ... دیجوون یلیشما که خ  -

انگار  یکرده بود ول دایپ یخنده دار زیشوکه شدنم چه چ ایاداکردن جمله ام  ایلحنم  یتو دونمینم

به  شیمشک لیسب ریرو از ز دشیسف یدندون ها فیزد که رد یلبخند کمرنگ کنهیم حیکه داره تفر

 نرم تر شده بود گفت : یکم یرو داشت ول تیکه همون جد یی...  بعدم با صدا دیرخ کش

 ... ادیاز من برم یخوب ... چه کمک  -
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که حاال پشتش قرار گرفته بود  زشیقدم سمت م هیکردم و بعد  نییجمالت رو باال پا یا هیثان چند

 برداشتم و گفتم :

 پدرم فوت کردن ... یام د 7من ... من ..   -

 گفت اجازه داد تا ادامه بدم .. یآروم یلیخ تیتسل  نکهیکرد و بعد از ا یزیر اخم

که از  یکس نیخوردنم .. نبود دکتر مرشد ..و حاال ا نیصبحم ... زم االتیفکر و خ یچرا ول دونمینم

و ادامه  دنیبغض کنم ... صدام شروع کرد به لرز اریاخت یگروه باعث شد ب ریناکجا آباد شده بود مد

 ادم :د

که با خود دکتر  یکیو ارتعاشات مکان کیراستش  سه تا از امتحانام مونده بود ... کنترل اتومات  -

از  یکیمتاسفانه مجبور شدم برگردم شهرم ... و  ی... ول یاجزا با دکتر جهرم یمرشد بود و طراح

بعد  تونمیمبودن ...  کمیفرمودن چون اقوام درجه  شونیبا دکتر مرشد صحبت کردن و ا هامیهمکالس

 بشه ... حیاز برگشتنم تک نفره امتحان بدم ... و  برگه ام تصح

با نوک  یچونش بودو گهکاه ری.. دستش ز کردمیم فیو براش تعر زدمیکه با بغض حرف م یمدت تمام

که خبر فوت پدرم رو داده بودم از  یاول یلحظه  یتاسف نگاهشم که تو ی... حت کردیم یباز لشیبیس

 ... کردیداشت نگام م یاز هر حس یآروم و خال یرفته بود و به طرز ترسناک نیب

بدو  یکرد و بعدم با همون لحن جد یباز زشیم یبا خودکار  رو یکرد و کم یکه تموم شد مکث حرفام

 ورودم رو کرد بهم و گفت :

 نیداشتن ا یچجور...  دونمیداده بود ....و کال نم یدکتر مرشد بهتون چه وعده ا دونمیمن نم  -

و متاسفانه ... تمام وعده  ستنین گهید شونیکه هست .. ا یزیچ ی... ول کردنیدپارتمان رو اداره م

... اسمش روشه  یرفته ...  حذف اضطرار نی... از ب شونیهم که به شما دادن .... با ا یا یتو خال یها

 شهیمجدد از شما گرفته نم یامتحان یفقدان پدرتون ...ول یفرصت هاست ... متاسفم برا نیهم یوبرا

... 
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....  شدیترم به درسم اضافه م کی قایدق یعنی...  ی... نه واحد درس شدینگاش کردم ... باورم نم شوکه

 نیکنم...و ا دایپ یکه کار خوب یدو سالم تاز مان یکیخرج  شدیم تیدانشگاه  نها یپول بابا و مستمر

 نیلحظه زم هی ی... برا دادمیام رو از دست م هیبه ضررم بود و سرما فتادیمدت زمان هرچه عقب تر م

 یکه معلوم نبود از کدوم ناکجا آباد یمرد نیا یبار دوم جلو یبرا نکهیا یو برا دیدور  سرم چرخ

دستم رو به  اریاخت یب فتمین کردمیرو داشت نقش بر آب م میدلخوش  نینچنیشده بود و ا داشیپ

 گفتم : یا یگرفتم و با لحن نسبتا عصب زشیم

که پدرش رو از دست داده  یکی  کهیکشک نقدریو مملکتش  ا یدانشگاه کوفت نیقانون ا  یعنی  -

 ماه عمرش تلف بشه ؟؟! 6 یالک دیپدرش رو  با دیفهمیم

 جلو آورد و گفت : یکم زیرو  از همون سمت م سرش

 

... حرفم رو  میگینم یزیچ کنمیحالتون رو م تی..  رعادختر خانم . دیگیم یدار یمواظب باش چ  -

 ....  دیریوقت من رو نگ نیاز ا شتریب دییواضح  و روشن زدم ... بفرما

 زشینگاه ت یجلو یبود ... بغضم روبه سخت دیهمه ضعف از من بع نیبه گلوم چنگ زد ... ا یبد بغض

بزنم ...  عقب گرد کردم و از در اتاقش  یحرف اینگاش کنم  نکهی.. بدون ا ستادمیفرو دادم و محکم ا

رو تا  اون  یتاررف نی... دست خودم نبود ...چن هیگر ری... به محض بسته شدن در زدم ز رونیاومدم ب

از  یکینوذر     نیح نیهم ی... تو نیبد قلق تر از ا یبودم حت دهیند یاستاد چیدانشگاه از ه یروز تو

 کهیراهرو گذشت و در حال چیتا من از پ شتریبود ب نیآذر و نسر یپسرم که از دوستا یها  یهمکالس

 اومد سمت من ... میمستق دنمیپنهان بشم ... اما نشد و با د دشیکردم .. از د یسع

با لحن شوکه  ی... متعجب نگام کرد سمیخ یچشما دنیبزنه با د ی... تا اومد حرف دنیمحض رس به

 گفت : یا

 شده ؟؟!! یچ چهریپر  -

از  یکیبرد سمت   نهیانداخت و من رو آروم و با طمان فمینح یبازو ریدست ز اریاخت یبود و ب مضطرب

 بشیاز ج یزیتم یزدیپام نشست و دستمال  ینشوند و خودش جلو یصندل یرو کینزد یکالس ها
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 رومهبدم نوذر روب یتیاهم نکهیبودم که بدون ا نیدر آورد و گرفت سمتم...  اونقدر  شکننده و غمگ

 ... رونیبا صدا دادم ب نباریبغضم رو ا

 یکرد ازم بپرسه چ دایآروم شدم ...و نوذرم  جرات پ یمنوال گذشت و تا کم نیبه هم قهیدق چند

از اون زود گذشتم و  رفتم سراغ داستان نبود دکتر مرشد  نیهم یشده ... از فوت بابا خبر داشت برا

که  فمیبود تعر هکه بهم زد ییو افتاده بود حرفا نمونیکه ب یگرفته بود و اتفاقاون رو   یکه جا یو کس

 لب داد و گفت : ریو چند تا فحش ز دیبه موهاش کش یدست یتموم شد نوذر عصب

 ها ... باورت شد ؟؟! یبازنشسته کدومه دختر ... ساده ا  -

 ادامه نداد ...  نیاز ا شینگاش کردم ... که اونم ب گنگ

اهلل و  یسالشم نشده و استاد تمام شده ... حاال چجور 35... فکر کنم  استیدکتر آر  دهیجد نیا  -

قمر در  یلیاوضاع خ چهری... پر دهیتا حاال به خودش ند  50 ریگروه ز ریدانشکده مد نیاعلم ... ا

 ...  اروی نیبدون ا نویعقرب ... فقط ا

 نگفت ... یچیه گهینگاش کردم که بازم حرفش رو خورد و د منتظر

 نزدم ...  یحرف گهیاونقدر حالم بد بود که د منم

 ...  میبخور یدنینوش هی میبر یخوایم  -

 گفتم ... که کالفه نگام کرد و گفت : ینه آروم کردمیاشکامو پاک م یبا دستمالش تتمه  کهیحال در

 تا  خوابگاه برسونمت ؟؟ یخوایدارم م نیماش  -

که دستش پشت کمرم  یکردم و با هم  در حال یجواب مثبت دادم و ازش تشکر یحال یبا ب نباریا 

که دکتر  ی...  درست موقع رونیب میاز در کالس اومد فتمیام ن جهیبود و هوامو داشت به خاطر سرگ

نگاه  نباریبغل از  کنارمون گذشت و ا ریکرده بودپرونده ز لیرو تکم شیرسم پیکه حاال کتش ت ایآر

 از کنارمون رد شد ... یو با پوزخند دیمن و نوذر رو کاو یا پاسر ت  زشیت
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 پنجم : فصل

تا  رفتی... اونقدر راه م شدیم یعصب یبود وقت نطوریهم شهی... هم زدیاتاق قدم م یتو  یعصب نینسر

 ... فتادیاز نفس م

دولت بهم  نی؟؟! آره ؟  حالم از ا میگروه ؟؟؟ ما هم خر ریو شد مد هویازکجا اومد  کهیمرت نیا  -

 ... کنهیتا االن داره ملتش رو خر فرض م 30که از سال  خورهیم

 یفقط کم نباریا نی... نسر میگفت نیبه نسر یآروم سیو هردو باهم ه میبهم کرد یو  آذر نگاه من

 و گفت : نییصداش رو آورد پا

 دمیشن گهید یمخالف بود ... دوبار خودم از نوذر و محمد حسن و بچه ها میرژ نیدکتر مرشد با ا  -

 بچه ها پخش کرده ... مطمئنم بازنشسته نشده ...  نیرو ب ینیاهلل خم تیآ  یها هیکه اطالع

 بود گفت : دهیحرف ها رنگش پر نیا دنیکه به وضوح با شن آذر

 ساواک ... یعنی  -

 و نشست ... دیکش یقیتکون داد و باالخره نفس عم یسر نینسر

 باال انداختم و گفتم : یبه دوتاشون کردم و شونه ا ینگاه مین

 .. دی... شا امیدکتر آر یآقا نیا یعنیشما درست باشه ...  یاگه حرف ها  -

 و گفت : دیاز جاش پر نیرفت باال و نسر یآذر یابروها هوی

 باشه .. اصال !! یساواک ستین دیاصال بع  -

من فراتر از چارتا حدس و گمان  الیفکر و خ ی... ول میدیخواب الیفکر و خ یهر سه با کل اونشب

نبود جرات کرده بودم .. با خودم  نیکه نسر  یهفته ا ی...  تو یبود ... نه واحد عقب موندگ یاسیس

که بابا  یرفتم سر وقت خونه ا صندوق بود ... یکه تو یدیکنار اومده بودم طبق آدرس سند ....و کل

به آدرس بنگاه  نیهم یبه در خونه نخورده بود .... برا دیهر کار کردم کل یبود.....ول دهیاکبر برام خر

اونجا صحبت کردم ... و با  ریکه  پدرم داخل سند برام قرار داده بود رفتم ... با مد یا یمعامالت ملک
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که االن متعلق به منه ...و  ادیم یبه حساب لشخونه رو پدرم همون موقع اجاره داده ... و پو نکهیگفتن ا

 ریگیپ نیاز ا شیراحت شده بود اما  به خاطر حال ناخوشم ب یکم المیاجاره نامه ....  خ یگرفتن کپ

اجاره  ننیشیم انیاز مستاجر ها م یلیبودم  خ دهیکه شن ییحال ازونجا نینشده بودم ...  با ا هیقض

مستاجرم برام دراد .....  یرو نداشتم که الاقل جلو یمرد  نداشتمرو  ی... منم کسشنیو پا نم دنینم

 نداشتم ...  یبودم و احساس خوب نیدل چرک یهنوز کم

... هنوزم صبح ها  شدمیاز خواب پا م ادشیو با  رفتمیخواب م ادشیبابا اکبر اونقدر تازه بود که با  غم

 رو قلبم بود ... ییلویک ستیدو یوزنه  هیانگار 

سمت  میهرسه راه افتاد میخورد یصبحانه مختصر هیو  میشد داریب نکهیاون روز بعد از ا یفردا

که داشتم فقط  یبکنم ... دوتا از سه تا درس دیبا کاریچ دونستمیدانشگاه روز انتخاب واحد بود و نم

راه باز کردم  تیجمع نیاز ب ی... به سخت یکیارتعاشات مکان موندیم نیبنابر ا شدیفرد ارائه م یترم ها

کد درس و اسمش گرفتم و اومدم به سمت  یو رفتم تا روز وساعت درس رو وارد کنم دستم رو جلو

 " ایفرخ آر"نام استاد خشک شد ...  یجلو که رو

بود ...  ایدکتر فرخ آربا  یحاال با همگ دادیکه دکتر مرشد درس م یبه چارت کردم ... دروس ینگاه مین

انتخاب واحدم اسمش رو وارد ردم ... چهارتا  یبرگه  یتو یدیو در کمال نا ام دمیکش یآه اریاخت یب

 ینگاه سر سر مین شآموزش ... آموز شیرو هم وارد کردم ... بردم پ شگاهمیو دو تا آزما گهیدرس د

 کرد امضا زد ... یها رو بررس تیظرف نکهیکرد و بعد از ا یا

 کارم تمومه ؟!  -

 ... و گفت :دیبلوند کردش کش یبه موها یکه اون پشت بود دست یخانم

  ییثبت نها یبرا ایبعد ب ریگروه رو بگ ریمد ینه امضا  -

 بود منو زد کنار و گفت : ستادهیکه کتارم ا نینسر

 ؟! هیا غهیچه ص گهیگروه د ریمد یامصا -  -

 باال انداخت و گفت : یشونه ا زن
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 واهلل ... میدونیمام نم  -

 ام که کنارش بودن سر تکون دادن ... گهیدو نفر د و

راه  ایرو هم امضا زد ... هرسه به سمت اتاق دکتر آر نیاذر و نسر یآموزش برگه ها نکهیاز ا بعد

..  میبهم رد و بدل کرد ینگاه میصف بچه ها هر سه ن دنیاز راهرو با د دنیچی... و به محض پ میافتاد

حرف زدن  یو آذر با محمد حسن و نوذر مشغول شدن و عصب نینسر یصف بالفاصه ول یمن رفتم تو

 یحرف ها دادیم نیاذر خبر از ا دهیو رنگ پر استیآر شونیکه بحث اصل دادینشون م نینسر

 ... شهیداره تکرار م شبیممنوعه د

 

که  ییاز احزاب و سازمان ها یلیخ یسراسر یمصادف شده بود با بعد از اعدام ها یزمان یبرهه  اون

کشور حزب  یداشتم و علنا شاه اعالم کرده بود که تنها حزب رسم میمخالف رژ یاسیس تیفعال

... و نشون  دیبر رانیاز ا ای دیداشته باش یاسیس تیفعال دیتونیاون م یدر لوا ایو گفته بود   زیرستاخ

 یساواک تو تی.. فعال کشهیانتظارت رو نم یزیشدن و اعدام چ یجز زندان رانمیبود با موندن در اداده 

اسم ساواک رو بردن چه  یاز حت یبود ... رعب وحشت مردم عاد دهیهمون سال ها به اوج خودش رس

 یاسیباز س یسلسله اتفاقات بود .... هرچند که در ظاهر فضا نیزدن بخاطر هم یاسیبرسه به حرف س

دو سه نفره  یگروه ها یحرف ها نیبه هم شدیبچه ها خالصه م یهمه  یاسیاوج حرکت س یبود ...ول

و  کنهیعمل م یساواک قو دادیم نی... و بازنشسته شدن دکتر مرشد هم نشان از ا گاهیگاه و ب ی

 شیرو از پ   دندیترسیمدکتر مرشد بودن هم  یاز سر کالس ها  یحت شهیکه هم یامثال اذر نیهم

 هم محافظه کار تر کرده بود ..

 که بحث باال گرفت آذر که هر لحظه بود سنکوپ کنه ازشون جدا شد و اومد سمت من .. کمی

 خوبه فقط دو سه نفر مونده ...  -

 گفتم ... یزدم و اره ا یلبخند

 ؟! یکنیچرا سر م رونهیب یروسر نیا ریاز موت ز ز کمی شهیتو که هم دمیاخر من نفهم  -
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 کردم و گفتم : ینرم ی... خنده  دهیم ریمن گ یروسر نیبه ا شهیکه هم یبود همون اذر شده

 ترک عادت موجب مرض است ...  -

 رونیمن از اتاق ب ییبزنه که نفر جلو یپوستشو کند ... اومد حرف یرو به دندون گرفت و عصب لبش

 زود ....  یلیرو صدا زدم و خ نیاومد و نوبت ما شد ... نسر

 داخل ...  میو آذر هر سه با هم رفت نیونسر من

کارش نصب  زیبود که دو طرف م عهدیعکس شاه و ول کردیاتاق جلب توجه م یکه تو یزیچ نیاول

زد  و  یمه به وضوح پوزخند نیو اذرم دور نموند چون   بخصوص نسر نیشده بود  .... و از چشم نسر

 داد ... که  سالم من و اذر توش گم شد. یبالفاصله سالم غرا و با جذبه ا

به من و اذر کرد و با اشاره دست به من و اذر   ییو بعد نگاه گذارا نیاول به نسر ینگاه سرد  ایآر دکتر

 گفت :

 ... یکی یکی..  رونیشما دو نفر ب  -

 

رفت  رونیب زود از در یلیبود خ دهیآذر که ترس یدست من رو گرفت ...ول نیکه نسر رونیبرم ب اومدم

 گفت : یعصب نباریمن ا دنینوشت و سر بلند کرد با د یزیجلوش چ یبرگه  یرو ای.. آر

 ... رونیمگه نگفتم ب   -

 قدم به جلو برداشت و گفت : هیداشت  یکه  کال سر نترس نینسر

...  ممکنه قانونا !!!  طیشرا هی یتو شونیدکتر کمک به ا یبمونه ... آقا دیبا ینه اتفاقا .. خانم ساالر  -

 که ... کنهیانسان دوستانه حکم م ی فهیوظ دیکنیحس نم ینباشه ..ول زیبه قول شما جا

 یبلند شد که به وضوح صدا شیاز صندل یجور ایتموم نشده بود که آر نینسر ینطق غرا هنوز

 نباریبگه که ا یزیحال اومد دوباره چ نیلحظه قطع شد با ا هی ی... و برا دیاز جا خوردن لرز نینسر
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 خشمو  تیصبان عیاونقدر رگه ها یبود ول یکه ممکنه از لحاظ توناژ در حد معمول ایآر یجد یصدا

 رو کور کنه ، ساکتش کرد . یتوش بود که نطق هر شنونده ا

 ...خوادینم یو وص لیخانم ... وک نی.... در ضمن ا یکی یکیبهتون گفتم  کباری  -

 دست در رو بهش نشون داد  و گفت : یو با اشاره  نینسر یاومد جلو بعدم

 ... نمتونیامضا دوست ندارم بب یبرا ومدهینفر  ن نیکه آخر یو تا زمان رونیب  -

به وضوح شونه اش رو  ایآر نباریبگه که ا یزیاز جاش تکون نخورد و اومد چ ییدر کمال پررو  نینسر

بودم و رنگم به وضوح  دهیترس یادیوسط تا حد ز نیکرد ...  من که ا رونشیاز اتاق ب بایگرفت و تقر

 گفت : یابرم که با دست نگهم داشت و با لحن آمرانه  رونیبود ...  اومدم از اتاق ب دهیپر

 شما نه ...   -

 ... زشیدر رو بست و رفت پشت م یدیدر کمال نا ام و

وجود نداشت ... حرف  یا یو دانش آموز ی...  اونموقع حق دانشجو دیلرزیوجودم از ترس م تمام

 یهمه  یبرا نیکالم بود و احترام به استاد از واجبات  ... درست مثل احترام به پدر ...  و ا کی دیاسات

 یگستاخ نیهم یرو اخراج کنه ...برا ییدانشجو یبود که حت یشده بود ...  استاد در مقام نهیما نهاد

 من رو ترسونده بود ... یادیبود تا حد ز یاستاد نسبتا جوان نکهیولو ا ایو عکس العمل آر  نینسر

 برگشتم ... ایافتاده رو به آر یزدم رو در هم قالب کردم و با سر خی یدستا

 .. نمیدعوت کرد تا بش یبا صالبت یسکوت گذشت که با لحن آرام ول یتو یا هیثان چند

 نه استاد راحتم ...  -

 کرد و گفت : دایپ یخاص ریلحنش تغ نباریا

 ... دینیگفتم بش  -

 نشستم ... زشیکنار م یصندل یحرف اضافه رفتم رو یب
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 برگه انتخاب واحدتون ...  -

 بود ... نییگذاشتم ... و تمام مدت سرم پا زیم یرو دیلرزیکه از ضعف و ترس م ییرو با دستا برگه

 ... یخانم ساالر  -

 کرمش  انداختم ...  یاسک  قهی وریوسط پل ییجا هیگرفت و به  نیرو از زم نگام

 بله استاد ..  -

از  یکه امتحان مجدد کنهیم جابی...  قانون دانشگاه  ا یزیدارم ... نه چ یمن نه با شما پدرکشتگ  -

 .. میبه قانون دانشگاه احترام بذار دیگرفته نشه و ما همه ... با یکس

برگه  نباریگفتم که ا یدادم و  بله چشم آروم تکون یکرد...  منم سر یشتریب دیهمه تاک یکلمه  یرو

نگه داشت و ناخودآگاه وادار شدم  یلحظه ا یکه برگه رو برا رمیرو گرفت سمتم ... اومدم برگه رو بگ

 و سردش ...  یجد ینگاش کنم ... به چشم ها

براتون به وجود  یریدوستاتون دردسر جبران ناپذ یبه واسطه  دی... نذار دیهست یشما دختر خوب  -

 ...  ادیب

اون لحظه  ی..  تو شدینم دهید یدلسوز ینگاهش ذره ا یبود ... و تو زیآم دیکالمش کامال تهد لحن

اون  یشلش کردم ... تا بتونم تو یفقط کم یو کم میروسر یدست آزادمرفت  سمت گره  اریاخت یب

 یفیبله چشم ضع یگرفته ا یرعب آور نفس بکشم و بعدم با صدا یادیتا ز  دیو شا نیسنگ یفضا

 گفتم... 

 یدست کاغذ رو هی کهیو برگه رو ول کرد  و نگاه ازم گرفت ... و در حال شهیانگار متوجه ترس من م 

 گفت ... یدیبر دیتونیآروم م کردیور مرتب م زشیم

از  یادیبا خروج از اتاقش به ناگاه حجم زبه خودم اومدم و عقبگرد کردم و از اتاق خارج شدم و  عیسر

 یشدم  و سرم رو به نشونه  رهیپشت در خ یعصبان نیگرفتم پر کردم .. و به نسر یها هیر یهوا تو

 اتاق افتاده تکون دادم ... یکه تو یاز اتفاق یدیتاسف و نا ام
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 کالس بغل که خلوت بود و گفت : یمنو هل داد تو بایاومد سمتم و تقر نینسر عیسر یلیخ

 گفت ؟ یچ  -

 ماراتن اومده باشم ... رو کردم بهش و گفتم : هینفس زنان انگار که از  نفس

 ... هیآدم ترسناک یاس ..ول کارهیچ دونمی... نمفتیدر ن نیبا ا نینسر  -

 گفت : کردیم واشیصداش رو  کهیتکون  داد و  در حال یسر نینسر

 ... شک ندارم .. هیساواک نی... ا یپر  -

 ... نینسر هیباشه از کله خر یساواک ایچون آر نکهی...  نه ا دیلرز شتریجمله تنم ب نیا با

 اومد ... ای...  و همزمان آذرم از اتاق آر میاومد رونیو از کالس ب دمیگفتم ...و دستش رو کش یسیه

 نفرم ... نیفکر کنم آخر  -

 یو من و آذر رو در بهت و اضطراب باق  ایرو گفت و رفت داخل اتاق آر نیفراشته ا ایبا سر نینسر

 گذاشت ...

 آذر رو کرد بهم و گفت : نیح نیهم یتو 

 ... یچقدر ترسناکه پر  -

 

 یلیگفتم و نگاه نگرانم رو به در اتاق دوختم .. که خ یهوووم خوردمیناخنم رو م یگوشه  کهیحال در

در رو به هم  بایو تقر رونیلبش بود اومد ب یرو یدیپل یکه خنده  کهیدر حال نیزود باز شد و نسر

 کار من و آذر ابروهامون رفت باال ... نی... و با ا دیکوب

 در ظاهر شد ... یتمام قد جلو ایبود که در اتاق باز شد و آر دهینکش هیثان به

 ؟! نیخانم مع  -

 زد و گفت : یلبخند نمک نینسر
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 استاد ... باد زد ... دیآخ ببخش  -

 تفاوت در رو بست ... یو گفت .... ب یکرد ...  هوم زیچشماش رو ر ایآر و

 ... نینسر یشد وونهید  -

 زودتر از همه به حرف اومد ... آذر

ما کل اون روز  چه در حال برگشت  حتیحرف ها بود که  نص نیکله خر تر و کله شق تر از ا نینسر اما

 گوشش فرو بره ... یخوابگاه ... تو یبه خوابگاه چه تو

حال  نیبود ... با ا ومدهیدکتر مرشد  هنوز ن یاز انتخاب واحد گذشته بود .. نمره ها یسه روز دو

دروس دکتر  یتو یهمه انتخاب واحد کرده بودن و مبنا رو هم قبول گهید یاز ترم ها یلیمطابق خ

 کمی میبر ات میشدیآماده م میمن و اذر داشت کهیاون روز در حال نکهیمرشد گذاشته بودند ... تاا ا

 کرد و گفت : نیرو به نسر گشتیاز بچه ها که دانشگاه بر م یکی..  میکن ییغذا حتاجیما دیخر

 ...  یمرشد اومده ... فکر کنم افتاده بود ینمره ها  -

 و گفت : ستادیرو تخت ا دهیاز حالت دراز کش هیثان هی یکرد و  تو زیچشماش رو ر نینسر

 فروزان ؟؟! ... یمطمئن  -

 باال انداخت و گفت : یشونه ا   فروزان

افتاده  شتریفکر کنم در کل  نصف ب یعنی...  یفکر کنم توام افتاده بود یدقت نکردم ... ول یلیخ  -

 بودن ...

 کرد و گفت : یاخم  آذر

 ؟؟! یخودت پاس شد  -

 زد و گفت : یپوزخند فروزان

 شدم .. 9... چه برسه به شب تارش ... نه بابا  شمیپاس نم من روز روزونش  -
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 شهیکه  هم یرنگ شده اش رو از رو شونه اش زد کنار و با عشوه و ناز یزد و موها یقهقه ا بعدم

 داشت رفت سمت اتاقش ...

حدس زدن  شدیم یاز قبل گفته بود حت نیکه نسر ییویبا سنار یعنیافتاده  یچه اتفاق دیفهم شدیم

راه  یتو نینسر یبه دانشگاه و چک کردن نمره ها تمام حرف ها دنمونیها رد شدن ....  با رس یک

 درست از آب در اومد  ...

کنه  یداره تا بتونه بچه هار و بررس ادیز یرد دهیارائه م ایترم آر نیکه ا یاحتماال درس گفتیم نینسر

درست زدن ...  یرو با نمره ها شدیفرد ارئه م یدرس مرشد که رترم ها یکی...گزارش بده ...و اون 

 ییجالب بود کسا یو هم آذر افتادن ..ول نینشد و هر دو درس رو هم نسر نینسر ویسنار نیهرچند ا

خنگ  نیرو نسر  نیهم بودن و هم نیدو مورد متفاوت ع یکیکه درس ها رو مردود شده بودند جز 

 ید از ما جدا شد و به نوذر و محمد حسن و  مابقزو یلیساواک دونست و خ یاطالعات ستمیبودن س

کنن ...و  یرو بررس ریتا با بحث و گفت اتفاق اخ وستیکالس که از دم افتاده بودن پ یاسیس یبچه ها

 ... ارهیما ب یرو برا جشونینتا

حذف و اضافه  یمجبور شن  تو گهید کباریو اذر  نیاتفاق باعث شد تا  نسر نیدر هرصورت ا 

به مذاق من  بیکنن ... که  بخش دومش .. عج یبدن و  ترم نهم هم من رو همراه رییدروسشون رو تغ

 ... ستمیترم نه تنها ن نکهیممنون بودم و خوشحال از ا  ایاز آر یادیبخاطرش تا حد ز دیخوش اومد شا

 

 

 ششم : فصل

 

زونجایی که بخاطر فوت بابا ضعیف شده بودم جدید و کالس های آریا شروع شده بود ..... ولی ا ترم

وهوا هم عجیب سرد شده بود سرمای بدی خوردم و تقریبا یک هفته ای توی بستر بیماری به سر 

 یامبردم .... بنابر این با شروع ترم نتونستم جلسه ی اول هیچ کدوم از کالس ها رو که کالس آر

چند و چون کالس باخبر شده بودم ... طبق جزوش بود شرکت کنم هرچند  توسط نسرین و آذر از 
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گفته های نسرین دکتر آریا   جلسه ی اول رو به معرفی خودش و درس  و سر فصل های اون گذرونده 

بود .. و گویا  کالس خسته کننده ، پر از چار چوب و قانون مندی داشت ... اما بخاطرظاهر خیلی 

یشکوندن ... به طوری که توی یک هفته همه خوبش ، بیشتر دخترای دانشکده براش سر و دست م

فرخ آریا رو میشناختن و همه جا صحبت از اون بود ...  آذر حتی شنیده بود خیلی ها که موقع 

 السانتخاب واحد دیده بودنش توی حذف و اضافه درساشون رو جابجا کردن تا با استاد فرخ آریا ک

داشته باشند... این وسط بازار شایعاتم داغ شده بود ... و توهم دخترا پا رو فراتر از حد و مرز گذاشته 

بود و از فرخ آریا .. شخصیتی به  دون ژوئنی کالرگ گیبل بازیگر نقش رت باتلر توی بربادرفته و 

نبود ... یکی از دخترا  زیخشن و جدی در حد مارلون براندو در نقش ناپلئون دزیره ساخته بودن و رو

فرخ آریا رو توی چاتانوگا یا کاباره جزیره، کافه فرانسه یا کافه نادری با یکی از دختر های هنرهای 

زیبا یا تربیت بد نی که معموال از لحاظ ظاهری یه سر و گردن از دختر های فنی همیشه بهتر بودن 

براشون شرح و بسط بده ... این وسط با  راماجنبینه و یه عده هم دورش جمع نکنه تا از چند و چون 

سرک کشیدن گاه و بیگاه دخترهای  معماری و هنر و تربیت بدنی هم به دانشکده ی ما آتیش این 

شایعات تندتر و داغ تر میشد و توجه ها هرچه بیشتر معطوف به دکتر آریا ... هفته ی دوم ترم بودیم 

پشمیم دور خودم سعی میکردیم لرزی که از سرمای  اکتتوی سلف دانشگاه در حالیکه با پیچیدن ژ

طی کردن مسیر از کالس تا سلف توی وجودم افتاده رو کنترل کنم ... داشتم به بحث بین نسرین و 

نوذر که راجع به نظریه ی تاریخ مارکس گوش میدادم نسرین معتقد بود  سوسیالیسمی که از دید 

ش نیست ... و نظام سرمایه داری تا انحطاط کامل بشر مارکس در آینده وجود خواهد داشت توهمی بی

بر اون سلطه میکنه ... اما نوذر معتقد بود اروپا بعد از جنگ جهانی دوم بارقه هایی از نظام 

 سوسیالیستی رو در خودش به وجود آورده..

جز هر حال بحث سنگین بود ... منم با اینکه تا حدی مطالعه  داشتم اون لحظه به هیچ چیز  به

گرفتگی بینیم و نفسی که به سختی میومد و میرفت فکر نمیکردم  و همزمان بی میل قاشقی از سوپ 

آریا  سورمیشلی که جلوم بود میخوردم .. اون روز  کالس بعدی که درست بعد از تایم ناهاری بود کال

رفتم سمت بود و اگه حرف های بچه ها در رابطه با حساسیتش به غیبت کردن نبود همون لحظه می

خوابگاه ولی  ازونجایی که حوصله دردسر نداشتم .. تحمل کردم ..توی همین افکار بودم که آذر رو به 

 نسرین هینی کرد و گفت :
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 دقیقه دیگه کالس شروع میشه ... 5توام با این بحثت ...           -

واسته باشه ای گفت و که تا حدی کالفه شده بود و نوذر به قولی آچمزش کرده بود از خدا خ نسرین

 رو به نوذر ادامه داد 

 بذار برای بعد حالتو میگیرم ... فعال بریم که برسیم به کالس بچه مزلف  و عشاق سینه چاکش          -

و محمد حسن هردو  از لفظ نسرین خنده ای کردن وراه افتادن سمت کالس و من و اذرم  نوذر

م سخت شد که ازاذر عذر خواهی کردم و با گفتن اینکه شا پشتشون...توی راه کالس اونقدر تنفس برا

 ارمبرید من میام به دستشویی پناه بردم تا بتونم یکم نفس کشیدنم رو تسهیل ببخشم بعد ازاینکه ک

تموم شد دستی به روسریم کشیدم و موهای مهار ناشدنیم رو تا حدی زیرش مرتب کردم و دوباره 

النه رفتم سر کالس ... در بسته بود .. بی خیال در رو باز کردم   نیم ژاکتم رو دورم پیچیدم و سالنه س

که برم سمت یکی  داشتمنگاهی به اریا انداختم و با صدای گرفته  و آرومی با اجازه ای گفتم و قدم بر

 از صندلی ها برای نشستن که صدای  جدی، سرد و نسبتا بلند آریا توی کالس پیچید :

 ی  ...خانم ساالر          -

شنیدن اسمم  برگشتم سمت آریایی که حاال از سکوی  کالس پایین امده بود و تنهای یکی دو قدم  با

 باهام فاصله داشت...

 استادم توی سرفه ی غلیظی گم شد ... بله

 چشمایی که از شدت سرفه پر از اشک شده بود سرم روباال گرفتم و مجدد گفتم : با

 بفرمایید استاد..          -

حال خرابم دلش رو به رحم آورد ... یا از اولم صحبتش همین بود که اینبار همونطور جدی   نمیدونم

 اما با لحن نرم تری گفت :

 جلسه ی پیش غیبت داشتید ...          -

 حرفش پریدم و با صدای گرفته ای گفتم : وسط
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 مَ...ر...          -

 با تاکید جمله ی بعد رو گفت : چنان

البته بنظر میاد  دلیلش مشخص باشه .. اما ازهم کالسیهاتون قوانین و آداب این کالس رو که    -

 بپرسید ...کسی که  بعد از من بیاد  حق حضور در کالس رو نداره ...

 ... که گفت  :  میهر دو ساکت بهم نگاه کرد هینگاهش کردم و چند ثان یسوال

 ... رونیب دییپس بفرما  -

 شیداره خوب پ زیهمه چ کردمیکه فکر م یکلمه وا رفتم ... درست لحظه  یواقع یلحظه به معنا اون

 نی... ا تیعصبان یحت یدر کمال آرامش و بدون ذره ا رونی... بهم گفته بود  که از کالس برم ب رهیم

رو به  اکتمکالسور و ژ یتکون دادم با تک سرفه ا یوسط منم خودم رو از تک و تا ننداختم و  سر

 تیجمع نیاز ب ییبود ...  که صدا دهینرس رهیگرفتم و رفتم سمت در... هنوز دستم به دستگ نمیس

 اومد :

 دماغ سوخته ... ی ایآر  -

و اخراج  یانضباط ی تهیبچه  ها رو به کم یپا تونستیم یبه استاد حت نیکه توه یاون دوران یتو

 بزنه ...  یحرف نیگروه چن ریجرات کنه به مد یکی نکهیبکشونه .. ا

 ییایو  دکتر آر تیتمام وجودم رو گرفت و با بهت برگشتم سمت جمع یترس بد نباریا  نیهم یبرا 

 یاش چ جهینت دونهیکه فقط خدا م یو به وضوح با خشم تیجمع نیکرده بود ب زیکه نگاهش رو ر

 ...  کردیباشه نگاهشون م  خواستیم

 آمرانه که از خشم دورگه شده بود گفت : ییصدا با

...وگرنه ...مجبورم با  رونیحرف روزده خودش از کالس بره ب نیکه ا یهرکس دمیفرصت م هیده ثان   -

 کنم ... یخانم برخورد انضباط نیا

 گفتم : اریاخت یکه زده بود بهت زده شدم و ب یلحظه من از حرف هی یبرا
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 من استاد ؟!...من ..  -

و التماس  تیجمع نیب زدیشد ...نگاهم با استرس دو دو م رهیگفت ...و به ساعتش خ یمحکم سیه

ناخنش رو  یبا حرص گوشه  نیگونه به صورت همه نگاه کردم .. آذر رنگش مثل گچ شده بود و نسر

 ... دو تو نگاهش هزارتا فحش و خط و نشون بو کردیبالفطره نگاه م یجان هیبه چسم  ایو به آر خوندیم

 برگشت سمتم و گفت : ایزود آر یلیخ

 شما رو مشخص کنم .. فیدم دفتر من تا بعد از اتمام کالس تکل دیریم یخانم ساالر  -

 گلوم رو گرفت : یلحظه بغض بد هی یبرا

 استاد من ... یول  -

  دیریوقت کالسم نگ نیاز ا شتریحرف نباشه .. ب  -

 ... اومد سمتم ... و

بر خالف انتظار دستش از  ی...ول رونیشوت کنه ب نیلحظه حس کردم احتماال منم مثل نسر هی یتو

وسط از روز استرس و حال  نیاشاره کرد .. ا رونیبغلم گذشت و تک ضرب در رو باز کرد ... و به ب

و در محکم پشت سرم  رونینگاش کنم با بغض از کالس اومدم ب نکهیخراب به سرفه افتادم و بدون ا

ناحق و ضعف ... تنها راه  میو تصم ریو تحق یضیمن که از زور مر یبسته شد و همزمان اشک ها

 آرامشم بود ...

 مینیکه برام مونده بود ب یا یبغل دفترس و با اندک دستمال کاغذ یکالس خال یسالنه رفتم تو سالنه

 ینذاشته بود ... کم یبرام باق یو استرس ... جون همه اتفاق نیبود و ا نییرو پاک کردم ... فشارم پا

 نیو دردردل کنم ...  ا زنمکردم به بابا فکر کنم ...و با بابا حرف ب یگذاشتم ... و سع زیم یسرم رو رو

 .... زنهیکالس سر نم نیبه ا یبود و خوشحال بودم کس یوسط تمام مدت اشکمم جار

که  دادیآرومم کرد و سرم رو که بلند کردم ساعت کالس نشون م یلیخالف انتظار صحبت با بابا  خ بر

اشک بود ... پا  شیچشمام هنوز خ نجالینمونده بود .... با ا شتریربع  ساعت از وقت کالس  ب کی...
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به سر و  یآبدختران و  ییرفتم سمت دستشو نیهم یدستمالم تموم شده بود برا یکشون کردم ... ول

 ... ایدوباره برگشتم سمت دفتر آر عیسر یلیام زدم و و خ هیصورت پف کرده از گر

 پاهام شل شد و ضربان قلبم شدت گرفت ... اریاخت یمحکمش ب یقد افراشته و قدم ها دنیبا د که

قفل  دشیحرف با کل یدم در ... ب میدیبه در اتاقش باهم رس کیاون ته راهرو بود و من نزد نکهیبا ا 

 در رو باز کرد ... با دست اشاره کرد برم تو ...

 بعد از شما استاد ...  -

 حرف وارد شد ... یرو بهم انداخت و ب زشینگاه ت مین

 ... ومدیمکث کردم که انگار به  مذاقش خوش ن یکم

 داخل ؟؟!! دیارینم فیتشر  -

 ده اش مشخص ....تک تک حروف ادا ش یتو تیکوبنده بود و هنوز به وضوح عصبان لحنش

 ... زیتو ... که بالفاصله در رو پشت سرم بست و رفت پشت م رفتم

 ... تهییدانشجو یپرونده  نیا  -

 کرد و ادامه داد : زیم یرو دیسف یبه پرونده  اشاره

 ... یکنم  آرزو یکار شهیهم یاالن برا نیتوانشو دارم هم یدونیم  -

 ... دیبغضم ترک اریاخت یب

 لحظه ساکت شد ...و با بهت بهم نگاه کرد ... هی یرفتار رو نداشت برا نیکه انتظار ا انگار

 ی... بخدا من هفته زننیرو دار م گهید یکی..  گهید یکیاستاد به من چه؟ استاد مگه به خاطر گناه   -

توجه  ایکالستون برام مهم نبود ..  نیبودم ... هنوزم خوب نشدم .... امروزم اگه قوان ضیمر شیپ

 نخورم اومدم ... بتیغ نکهی... به خاطر ا ومدمی.. نم کردمینم
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که داشتم  یچم شده بود به هق افتادم و همزمان سرفه کردم ... تمام بدنم از تب و ضعف دونمینم

 ...  دیلرزیم

 رو گرفت سمتم .. وانیسرم و ل یو اومد باال ختیآب ر وانیل هی زیم یبر خالف انتظارم   از رو هوی

 ؟! دیکنیم ینجوری.. چرا  ا دیبخور نویا  -

 ... زیرو ازش گرفتم ...و لب نزده گذاشتم رو م وانیپر ابمو بهش دوختم ... ل نگاه

 برگشت سر جاش و گفت : خورمینم دید ینگاه کرد و وقت وانیبه من و ل هیچند ثان یبرا

...  یبود هاتیو تا قبل از فقدان پدرت ... جز سه نفر برتر  ورود یدار یخوب یکه نمره ها فیح  -

.....  دمیبوده !!! به خاطر تو بخش یک دونمی... که م تمی... اون حرف همکالس نمیازت نب ینظم یب گهید

 ... یبر یتونیوجود نداره !!! م یبعد یبگو دفعه  یبه نوذر فراهان یول

داشت دروغ  دیه بود و اجازه داده بود من مواخذه بشم ؟؟!!  شانوذر بود ؟ پس چرا گردن نگرفت یعنی

 نیهم یبه هرحال  اونقدر حالم بد بود که فقط دوست داشتم برم خوابگاه و بخوابم ... برا  گفتیم

 یاستاد ب یمرسباال انداختمو اشک هام رو با پشت دستم پاک کردم و از جام بلند شدم ...  یشونه ا

 گفتم و اومدم برم که گفت : یروح

 ... یساالر  -

 کرد و گفت : زیم یرو نکسیبه کل یاشاره ا یجد یلیبهش انداختم .. خ ینگاه مین

 بردار ...   -

 کرد .. یاشاره ا شینینا محسوس به ب بعدم

 یلیدونه برداشتم و خ هیو  نکسیکل یلحظه از خجالت تنم داغ شد .. آروم رفتم سمت جعبه  هی یبرا

 از اتاق فرار کردم ... بایگفتم و تقر یآروم و گرفته ا یمرس مینیزود بردم سمت ب

 

 هفتم :  فصل
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ی آخر اسفند بود و همه جا و همه کس حال و هوای عید رو گرفته بود ... جز من که اولین  هفته

عیدی بود که بدون بابا بودم ... نه تنها بدون بابا .. بدون هیچکس دلم هوای خونه ی پدریم رو کرده 

توی این مدت بود .. هوای ننه رباب  و جان علی .. حتی دلم برای برادرها و خواهرهای بی معرفتمم که 

یه زنگم نزده بودن رو کرده بود ... اون وسط  بنگاه معامالت ملکی خونم هرروز به یه بهانه ای من رو 

میپیچوند... با اینکه اجاره نامه داشتم ولی هنوز موفق نشده بودم مستاجرم رو ببینم ...  و یا حتی 

ود انگار اعتمادش به اطرافیان هم ب ترداخل خونه رو ... نمیدونم چرا ولی  هرچی سن آدمم پایین 

بیشتر بود و منم با اعتماد به بنگاه دار ... ذره ای شک نکرده بودم شاید کاسه ای زیر نیم کاسه باشه 

... به هرحال اونسال عید به تنها چیزی که فکر میکردم این بود که تعطیالت که خوابگاه هم تعطیل 

 بود چه باید میکردم ...

ون از نسرین و اذر که میرفتن سمت سلف دانشگاه جدا شدم و رفتم سمت امور از کالس صبحم بعد

خوابگاه ها تا تکلیف عیدم رو مشخص کنم ...منتظر پشت در اتاق مربوطه نشسته بودم و توی عالم 

 اطرخودم بودم که صدای آشنایی  جلب توجه کرد...  فرخ آریا داشت با یه نفر حرف میزد ..وی به خ

طبقه ی باال  نیمتونستم دقیق بفهمم چی میگن با این حال گوش تیز کردم .. هرچی بود صدای  بنایی 

 از بیکاری بهتر بود وسوژه ی صحبت با بچه ها هم جور میشد  ...

 من هنوز اطمینان کامل  راجع به هیچکس پیدا نکردم ...          -

نم چی گفت که اینبار آریا با لحن مقابلش صداش آروم بود و اصال قابل شنیدن نبود ... نمیدو طرف

 آمرانه ای گفت :

تا زمانی که من چیزی نگفتم .. اقدامی صورت نمیگیره ... نمیخوام مثل گندایی که قبال زدن و           -

 عجول بازی هایی که در آوردن ... بازم یه عده ای که هیچ ربطی به قضیه ندارن این وسط ...

بعدم ... آریا و  نفری که حدس میزدم  مخاطبش بود جلوی در ظاهر صداش رو پایین آورد و  اینجا

 شدن ..

که بدنم خم بود تا بتونم حرفاشون رو بهتر بشنوم ... ناخود آگاه غافلگیر شدم و خیلی واضح جا  من

 خوردم ...
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 تکون بدی سر جام صاف نشستم .. با

ند که  مخاطبش توجهی به من نداشت اینجا بود که عکس العمل من از نگاه آریا دورنموند هرچ جالب

 و خیلی زود با اریا دست داد و رفت ...

خدا کردم ...مسئول امور خوابگاههای هرچه زودتر صدام کنه .. .. تا از زیر بار نگاه تیز آریا بیرون  خدا

 بیام که این اتفاق نیفتاد هیچ صدای قدم هاش هر لحظه نزدیک و نزدیک تر شد ..

 ساالری ...خانم           -

 چشمی نگاش کردم و خیلی سریع از جام بلند شدم .. زیر

 خسته نباشید استاد ..          -

رو که دید سر بلند کردم و نیم نگاهی بهش انداختم که دیدم خیلی جدی و موشکافانه نگام  سکوتش

 میکنه . ..

اوردید من نگران رگ به رگ  خسته که شمایید ... خیلی به خودتون برای استراق سمع فشار          -

 شدن کمرتونم

لحظه انگار یه پارچ آب سرد روم خالی شد ... ضربان قلبم شدت گرفت .. حرفی نداشتم بزنم ...   اون

 خیلی تابلو بود که گوش وایساده بوم ..برای همین خیلی عادی با کمی خجالت گفتم :

 ببخشید حوصله ام سررفته بود ...          -

 نتظارم تک خنده کرد ...خالف ا بر

 رو با تعجب باال آوردم ..وهنوزچشماش میخندید ... سرم

تکون داد و بی حرف از بغلم گذشت و رفت توی همون اتاقی که بوده .. لحظه ی اخر یه لحظه  سری

برگشت و با لبخند موذیانه ای این بار در رومحکم  بست ....من موندم یه عالمه سوال ... نمیدونسم 

زده شده  بهای نسرین راجع به آریا باعث شده بود یا واقعا حرف هایی که بین اون با مرد غریحرف ه

بود به قوت گرفتن فرضیه ی نسرین راجع به اینکه اریا چیزی فراتر از یه استاده و برای هدف 
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حکومتی و به قول خودش شاید جاسوسی به دانشگاه امده خیلی کمک کرد ... توی همین  فکر ها 

 م ... که  مسئول خوابگاه باالخره صدام کرد ... و رفتم توی اتاق ...بود

 

روز عیدی بود که  13روز دست از پا دراز تر رفتم سر کالس و تمام مدت کالس اریا فکرم پیش  اون

خوابگاه تعطیل بود و هیچ راهی برای موندن وجود نداشت... حتی  شرایطم رو براشون شرح داده 

 خوابگاه چنان چشم غره ای رفته و بعدم گفته بود :بودم ..ولی مسئول 

 خوبه خوبه .. خواهر برادرات هستن .. بیخودی بهونه نیار برای موندن .. -

با این حرف اب پاکی رو ریخته بود رو دستم ...... اصال پای برگشتن به شهرمون رو نداشتم ..  حتی  و

کسی رو نمیشناختم .. تازه اگرم میشناختم در پیش تیامم پام نمیرفت که برم ....از طرفی تهرانم 

بدم  که با  یرونروز برم خونه اشون ... کالفه از این همه فکر  اومدم نفسم رو ب 13حدی نبود که 

 شنیدن اسمم  هوشیار شدم :

 خانم ساالری ..          -

 رسم ادب از جام بلند شدم که گفت : به

 ده رو با فرکانس مشابه با هم ترکیب کنیم نتیجه چی میشه ..اگه دوتا حرکت هارمونیک سا           -

 لحظه  سوال رو توی ذهنم مرور کردم ... برای

 بهم بتوپه که با صدای بلند تری از خودش و خیلی شمرده گفتم : اومد

 نتیجه ترکیب یک حرکت هارمونیک ساده با همان فرکانش مشابه هستش ...           -

 چند ثانیه به صورتم خیره شد .. برای

 با قدم های محکم برگشت سمت میزش و روی صندلی نشست ... 

 به من که هنوز ایستاده بودم نگاهی کرد و رو به جمع گفت : دوباره
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خانم ساالری میخوان ترکیب دو حرکت با هارمونیک ساده و لی با آمپلی تود و فرکانس مشابه رو  -

 .هم برامون توضیح بدن ..

 با سرش اشاره کرد بیام پای تخته ... و

شکر درس تنها چیزی بود که بهم استرس نمیداد برای همین در حالیکه موهای بهم ریختم رو  خدارو

دوباره به زیر روسریم برمیگردوندم رفتم پای تخته  و خیلی زود با توضیح شروع کردم مسئله رو حل 

که  رافیانمحل مسئله شدم که متوجه گذر زمان و حتی اطکردن ... اونقدر توضیحم روون بود  و غرق  

 بعدتر به گفته نسرین سری جزوه مینوشتن یا حتی لبخند کمرنگ فرخ اریا بهم نشده بودم ...

تموم شدن مسئله  مطابق همیشه با خوشی یه نقطه  ته جوابم گذاشتم .. دوباره اومدم روی شکلی  با

کردم و دست های گچیم رو تکوندم و رو به جمع لبخند که کشیده بودم و یه نتیجه گیری کلی 

 رضایتمندی زدم ...

 خیلی با دقت گوش میکردن و کالس ساکت بود ... همه

نگاهی به اریا که حاال اون سر دیگه ی سکو روی صندلیش با ژست خاص به قول اذر ارتیستیش  نیم

ز روی برهم خوردن تقارن سیبیل و نشسته بود کردم ... که  تازه متوجه لبخند کمرنگش که صرفا  ا

 برق چشماش مشخص بود شدم و منم بی اختیار خنده ام پرنگ تر شد ...

خوب پس معلوم شد فقط استراق سمعتون خوب نیست ... کال گوش های تیزی دارید حتی           -

 اگه به ظاهر در یمن باشید ...

 رو گفت و دفترش رو باز کرد و جلوی اسمم  چیزی نوشت ... بعدم رو کرد سمت کالس و گفت : این

 همین االن خانم ساالری  سه نمره از پایان ترمش رو گرفت ...          -

زده نگاهی به اذر و نسرین که نیششون از من باز تر بود کردم و با اشاره دست اریا و تشکر  ذوق

 جام ... متعاقبش برگشتم سر
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رویه ی کالس رو روز اولم گفتم ... خیلی از این سواالتی که رندم شاید ازتون بپرسم ممکنه           -

نمره ی مثبت یا درصدی از نمره ی پایانیتون رو تشکیل بره ... پس هم حواستون رو جمع کنید هم 

 مطالعه و حل مسئلتون رو باال ببرید ..

در ادامه با امیدوارم سال خوبی داشته باشید رفت سمت دفتر  خسته نباشید محکمی گفت و بعدم

دستکش و سیل عظیم دخترای کالسم برای سوال و یا تبریک مستقیم عید به سمتش هجوم اوردن 

... 

هم همراه نسرین و اذر در حالیکه داشتن تشویقم میکردن و با شوخی هاشون هر سه میخندیدم  من

 ه با صدای اریا که من رو خطاب کرد به سمتش برگشتم ...راه افتادیم سمت در که همون لحظ

باشه یه وقت دیگه ی محکمی دخترای اطرافش رو تقریبا کنار زد و اومد سمت من و در حالیکه نیم  

 نگاهی به اذر و نسرین مینداخت  با صدای کمی ارومی رو به من گفت :

 بیا دفترم ...  گهیده دقیقه  د          -

 س خارج شد ...بعد از کال و

 

 خدا رحم کنه باز چیکارم داره ..          -

کالفه موهام رو که دوباره از روسریم زده بود بیرون رو  مرتب کردم ... نسرین که هنوز داشت به  و

 رفتن اریا نگاه میکرد گفت :

 فکر نکنم ایندفعه  مواخذه ای در کار باشه ...          -

حرف نسرین تکون  داد  ازونجایی که نسرین جلسه ی هفتگی داشت و سری به نشونه ی تایید  اذرم

اذرم تا  شب برمیگشت شهرشون باهاشون خداحافظی کردم و خودم به تنهایی راه افتادم سمت اتاق 

 دکتر اریا ...

که  یسرمه ا ی لهیبدون ژ اینشده در باز شد و  دکتر ار یا هیاما ثان ومدین ییبه در زدم ... صدا یا تقه

 کمرنگ روبروم ظاهر شد ... یآب یبلوز مردونه  هیسر کالس تنش بود با 
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 تو .. ایب  -

 ... زشیحرف زد و خودش رفت سمت م یخودمون یلیخ

بود، انداختم ... که  زیم یکه به صورت برعکس رو یو دسته عکس زشیبه رو م ینگاه مین  اریاخت یب

 گرفتم و نگاش کردم .. زیبا صداش چشم از م

 می... تصم تیحل مسئله  و قدرت انتقال خوب یتو دمیکه ازت د یراستش امروز با توجه به تسلط  -

کنم و کالس  اری... تورو استاد  یاریاستاد  یندارم برا یبه دخترا  اعتقاد یلیخ نکهیگرفتم بر خالف ا

 درس  رو بسپرم بهت ... نیا نیحل تمر یها

چهرم مشخص شد هرچند  یتک تک اعضا یموضوع کردم تو نیکه از ا یبودم به وضوح ذوق مطمئن

 خاص خودم گفتم : تینشون ندم ... با جد یدادم علن حیکه ترج

 استاد باعث افتخار منه.. یمرس  -

دست  هی یبلکه واقعا لبخند زد و دندون ها لشینه صرفا با بهم زدن تقارن سب نباریزد ... ا یلبخند

لحظه  هیواقعا  ایکرده  ارمیبود که استاد  نیا یخوش دمیگذاشت و نم شیرو کامل به نما دشیسف

 دانشگاه چقدر حق دارن که تو نخش باشن ... یحس کردم .. دخترا

 هی ینیکه بش هی... فرصت خوب یری، البته اگه سفر نم دیع یدار تیخوب ... حاال که خودتم رضا  -

درس  یو از از توشون  با توجه به سر فصل ها یکندرس دارم ب نیکه من از ا یبه بانک سواالت ینگاه

در  نیتمر عنوانسوال ها رو به  نی... تا رفته رفته با گذشت ترم ا یاریسوال و حل سوال ها رو در ب

رو با بچه ها  نیحل تمر یروز و ساعت کالس ها دمیاول بعد از ع ی... جلسه  میبچه ها بذار اریاخت

 ... میکنیهماهنگ م

 که دستش بود کردم و گفتم  : یکلفت یبه پوشه  ینگاه مین

 ... دمیانجامش م  دیباشه استاد ... ع  -

 و گفت : دیلحظه پوشه رو کش هیکه  رمیهمزمان دست دراز کردم تا پوشه رو ازش بگ و
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.. قطعا  رمیوقتت رو بگ  یلیخ خوامی؟! نم یواقعا تمومش کن ذارهیو ... م یدنید دیمسافرت و ع  -

 هم هست .. یا گهید یبرنامه ها

 فکرانه جواب دادم ... و گفتم : یر ب نقدیاون لحظه چرا ا دونمینم

 که .. رمینم یینه استاد تهرانم جا  -

 کرد و گفت : زیچشماش رو ر نباریلحظه به وضوح جا خورد و ا هی یبرا

 ؟! ینبود یمگه  شهرستان  -

 میشونیپ یصورتم روبا باال انداختن سرم  از رو یشده تو ختهیر یدوباره موها اریاخت یب کهیحال در

 کنار زدم ... گفتم :

 

 تهران ..  انی....اونا م زهی.. چ یعنیا ... بله استاد ..   -

نگفت و  یزیچ نحالیتکون داد .. کامال مشخص بود که باور نکرده ...  با ا یرو داد باال ... و سر ابروش

 پوشه رو  داد دستم:

 ... یشدت هستم ...موفق باش یطراح یمنتظر سوال ها دیپس بعد از ع  -

 اوردمیکه طاقت ن رونیبغلم و اومدم از در برم ب ریکردم و پوشه رو گذاشتم ز یگفتم  و تشکر یچشم

 .. برگشتم سمتش و گفتم :

 ..  یاستاد ... راست  -

 نگام کرد  ادامه دادم :  یسوال

 ... دیداشته باش یسال خوب دوارمیام  -

 زد و از جاش بلند شد و اومد سمتم ... یکمرنگ لبخند

 .. دیاز دست ند زیعز گهید دوارمی... ام دیداشته باش یشمام سال خوب  -
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 گفتم : یرو که گفت ناخود آگاه با لحن پر حسرت نیا

 بودم فوت کردن ...پدرمم ...  یرستانیبرام نمونده که .. مادرم دب یزیعز گهید  -

نکرد  دایپ یبزنه ول یبود تا حرف یانگار دنبال جمله ا یتکون داد ... حت یوضوح رفت تو هم ...  سر به

 متاسفم بسنده کرد ... بجاش در رو برام باز کرد و گفت : هیو به 

 روتون باشه ... شیپ یخوب یروز ها دوارمیام   -

 جو رو عوض کنم ... لبخند زدم  و گفتم : نکهیا یبرا

 ... کنمی... و براش تالش م دوارمیام  -

 هیشدن  اریاستاد نیا کردیحس م کهیو گفت منم لبخند زنان در حال یدیزد و موفق باش یلبخند

 تر کرده .. راه افتادم  سمت خوابگاه ... کیقدم من رو به ارزوهام نزد

 

 هشتم : فصل

 میسال تصم انیمونده به پا یاون دوروز باق یبود ... تو میکل زندگ دیع نیبدتر دیاون سال شا دیع

هاش به  متیق ایاتاق نداشتن ...  ایگرفتم که برم هتل و چند جا  اطراف دانشگاه سر زدم ...که اکثرا 

 یجاها ای افرخونهمس خواستیحال دلمم نم نی... با ا خوردیکه من در نظر گرفته بودم نم یبودجه ا

و  رمیتخته بگ کیاتاق  هیتونستم  یهتل فردوس یگشتن تو یخطرناک برم .. باالخره ام بعد از کل

باالخره  نکهیبهم داد و خوشحال از ا یخوب فیتخف دیشب رو هم فهم  یعنیمدت اقامتم  یوقت

سال چقدر  لیتحو ی هلحظ نکهیرو جمع کردم ... ا لمیکنم برگشتم خوابگاه و وسا دایپ ییتونستم جا

 یکارکنا نکهیزنگ زدم و جوابم رو نداد بماند .... ا اممیبه ت نکهیبردم بماند ...ا یپ مییبه عمق تنها

جز  مرور  یچ چیه یبودن بماند ... ول دهیرو فهم مییو تنها کردنیوترحم نگاهم م یهتل هم با دلسوز

...   با تموم شدن دادیبود ...آزارم نم ادمیو  مکه باهاش گذرونده بود ییها دیع یخاطرات بابا اکبر تو

رو بستم و بعد از  لمیبار و بند نمیبیاشنا م یخوابگاه و  چهره ها رمیبازم  م نکهیخوشحال از ا دیع

شده بودم راه افتادم سمت خوابگاه ... همه   یمیروز باهاشون صم  نیهتل که ا یبا کارمندا یخداحاف
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.. بر  دنیرس ی... معلوم بود خونه بهشون حساب زدیبرق م صورتاشونپوستشون رفته بود و  ریاب ز

و  مشخصا الغرتر شده بودم ...  خوردمیها کمتر غذا م نهیهز یتو ییعکس من که بخاطر صرفه جو

کرده بود .. اخرم براش همه  چمیدور نمونده بود ... و سوال پ نینسر نیب زیت یکه از چشم ها یزیچ

 فحش  خورده بودم که باهاش نرفته بودم گرگان .... و چقدر مداده بود حیرو توض یچ

دوباره رو غلتک افتاد...  زیکالس ها و دانشگاه باالخره هه چ یتق و لق یهر حال بعد از دو سه روز به

و حل  میانتخاب یپوشه از سوال ها هیکار کرده بودم با  ایکالس ار یها نیتمر یرو دیو من که کل ع

 که بهم داده بود .. راه افتادم سمت اتاقش ... ییسوال ها یهمه 

 گفت ... یدییبه در زدم ... بفرما یا تقه

 کردم ... یا یخنده داخل شدم ... و سالم آروم اما با انرژ با

 تفاوت گفت : یب یلیسرش رو باال ارد و خ 

 ؟! یساالر یداشت یکار  -

 و گفتم : زشیو رفتم جلوتر و پوشه رو گذاشتم رو م دیذوقم بهش چرب  یجا خوردم ... ول کمی

 که نکته داشت رو ... ییاستاد من تمام سوال ها رو حل کردم ... و اونا  -

 و گفت : دیحرفم پر وسط

 باشه بذارشون اونجا ...و برو .. االن کار دارم ..  -

ها  نیکرده بودم حل هم دیعکه  ی... بغضم گرفته بود .. .. تنها کار زیحرف گذاشتم رو م یروب پوشه

 گفتم ... یو با اجازه ا رونیدادم ب نیذوقم کور بشه ... نفسم رو سنگ ینجوریا نکهیبود ...  و ا

 ... رونینزدم و از اتاق اومدم ب یحرف گهید  نیهم یسرشم بلند نکرد... برا یحت

 یمحوطه  یتو یدوروز دوسه بار نیا ی.. تودیکالس داشتم رس ایکه با ار یروز  گذشت و روز  دو

بودم و ...  دهیشن یا ی... که جواب سرسر میبهش کرده بود ییبودمش ... و سالم گذرا دهیدانشگاه د

 موقع یو حت دادیبود که م یحواسش به درس یبود... سر کالسم همه  دهیبدونم من رود دیبع یحت
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رفته  رونیگفته بود و از کالس ب یدینزده بود صرفا خسته نباش یو بعد از کالسم حرف ابیحضور غ

راهرو  یو تو دمییرفتنش از کالس   دنبالش دو رونیوبا ب اوردمیطاقت ن نیاز ا شیب گهیبود ... د

 .. گفتم : دمیکه بهش رس ی.. موقع ستادیصداش زدم ... ا

 ؟؟!!  دیدیاستاد .. سواالرو د دیببخش  -

 و گفت : دیمنتظرم نگاه کرد ..و بعد نگاشو دزد یتو چشما میتقمس  هیچند ثان یبرا

 دفترم ؟ االن جلسه دارم .. یایساعت. ب یتونیم  -

گفتم که برن خوابگاه و  نیگفتم ... و بعدم به اذر و نسر یباشه ا یول یلیخسته بودم خ نکهیا با

 که بهم گفته بود ...  ی... تا ساعت دمیدراز کش یخودمم رفتم نمازخونه و هم نمازم رو خوندم هم کم

رو  رهیدستگ اریاخت یب ومدیکه ن یدر رو زدم ... صدا یاسترس خاص هیو با   ستادمیدر اتاقش ا یجلو

نبود ... کالفه  رفتم  یبازم خبر ی... ول ستادمیکنار در ا گهید یکه در قفل بود ... کم دمیکش نییپا

 زد و گفت : یمن لبخند دنی.. با د بندهیرو م فشیداره ک دمیگروه .. که د یکنار اتاق منش

 .. زمیعز یداشت یکار  -

 ؟ ستنیاممم ... با دکتر کار داشتم ن  -

 گفت : دادیجا م فشیک یرو به زور تو یداشت  کتاب کهیحال در

 هم نبود همون بعد از کالس شما بود ...  یعنیدکتر ؟  بود رفتن ...   -

 

کارش باعث شد با  نیو حس بد از ا ی؟؟!!  خستگ ذاشتیسر کارم م دینگاش کردم ... چرا با متعجب

 هیکردم که گر یتا دم در دانشگاه فقط سع ریمس یکنم و مابق یخداحافظ یاز منش یلرزون یصدا

 ابروم ابونیخ یتو نکهیا یشد و برا ریاشکم سراز اریخت ینکنم ....   به محض خروجم از دانشگااه ب

غروب کرده  دیانقالب ..  خورش دونیپشت دانشگاه سمت م یو از کوچه پس کوچه ها  دمیچینره ... پ

.....  ومدیقران خوندن قبل از اذان از مسجد اطراف م یشده بود و صدا  شدیم کیبود و هوا داشت تر

که داشتم اشکام رو یدعوا بود در حال هیشب شتریکه ب یپچ پچ دنیاز کوچه ها با د یکیاول  چیپ یتو
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 یکوچه رو روشن نکرده بودن برا یچراغ برق تو ریسر برگردوندم ... هنوز ت اریاخت یب کردمیپاک م

کوچه  یاطراف تو یها یبود که از  داخل خونه  ینور یها کهیداخل کوچه  ... بار یتنها روشن نیهم

تر بود رو  زهیم زهیکه جثه اش ر یاون ی قهیبود  یکلیکه ه یدوتا مرد که حاال اون دنی... با د دیتابیم

کرد که باعث شد ...  ییکالسورم از دستم افتاد و صدا اریاخت یب واریگرفته بود و چسبونده بود رو د

 هردو مرد در آن واحد به سمتم برگردن ...

 و نگاه ملتمس محمد حسن ...  ایبه شماره افتاد ...  نگاه پر از خشم فرخ آر نفسم

قدرت نداشتم خم شم کالسورم  ی... حت میهم شد خکوبیچشم تو چشم م ایمن و ار هیچند ثان یبرا

بودن فرخ  یرو  راجع به ساواک نینسر یحرف ها کیبه  کیصحنه  نیمدت ا نیرو بردارم ...  و تمام ا

و داشت با  دکه محمد حسن رو رها کر ایآر دنیبسته بود ... با د خی... بدنم  اوردیچشمم م یجلو ایآر

نگاه و خشونت رفتارش شده بودم  خی...  م دنی... شروع کردم به لرز ومدیمحکم به  سمتم م یقدم ها

قدم  ی.... صدا دنییمحمد حسن ... به خودم اومدم و شروع کردم دو "...برو چهریبرو پر" ادیکه با فر

... انگار پاهام مال  کردمینم رجر فرار فک یچ چیبه ه یول دمیشنیرو پشتم م ایآر عیها با ضرب و سر

 ی قهیزود ...  از پشت  یلیخ یاتفاق افتاد ول هیچند ثان یتو نایا ی...  همه  دونمیخودم نبود ... نم

 نیوجودمو گرفت ... حس کردم ب یشد و درد همه  دهیو دسته از موهام باهم کش یو روسر رهنیپ

زود  یلیمحکم از پشت بهم خورد ...  و خ ایآر یخورد و  تنه  چیزمن و هوا معلق شدم و در جا پام پ

که محمد حسن رو  یکوچه با ضرب همونجور کیتار یفرو رفتگ یمن رو از خودش کند و تو

و  واریپشت ... و سرمم همزمان محکم خورد به د یآجر بهمن واریکوبوندم به د واریچسبونده بود به د

 یلیخ یبا صدا ایبود که ار ومدهیحالم سرجاش ن وزرفت ... هن یاهیناله کردم ... چشمم س اریاخت یب

 گفت : یآروم

 ؟! یدیشن یچ  -

 وجودم شده بود ترس ... یبغض نگاش کردم ... همه  با

خوابگاه ... بخدا داشتم  رفتمی... من ... داشتم م  دمیشن ییصدا هیاستاد ... من فقط  یچیبخدا ه  -

 خوابگاه ... رفتمیم
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 ام رو محکم تر گفت ... قهی

 یدی....... فهم فتادهین یاتفاق چی... امشب ه یدیند یچی..... ه یارزش قائل ندتیا یبرا یاگه ذره ا  -

... 

 ... ختیشد  ... سر تکون دادم و همزمان اشکام رو گونم ر شتریب بغضم

که بعد  یا یمعمول یبا صدا بای... و تقر واریجدام کرد و دوباره کوبوندم به د واریاز د نباریتر  ا محکم

 گفت : ومدیبه چشم م زیآم دیاروم بلند و تهد یاز اون صدا

 ؟؟؟؟!!!!! یدیفهم  -

که  پاهام توان نگه  یمن دنیام رو ول کرد ...اومد بره که با د قهیگفتم و در جا   یهق هق آره ا با

 یبه عقب برگشت و جلو ی. قدمنشستم .. نیزم یرو اریاخت یداشتن وزن بدنم رو نداشت بالفاصله ب

بود که  نیا ردک ی... تنها کار دمیپام زانو زد ... دستش رو آورد جلو که با ترس خودم رو عقب کش

از خشم نفس هاش کم  یذره ا نکهیپاهام ... بدون  ا یرو که دستش بود آروم گذاشت رو میروسر

 نشون دادم بلند شد و رفت ... یکه من عکس العمل یا هیبشه .. بعد از چند ثان

 

دادم  حیکه نگرانم شده بودن  توض یو اذر نینسر یبا حال خراب ... برگشتم خوابگاه ...و برا اونشب

تمام مدت شب به  یو شام نخورده رفتم تا بخوابم ...  ول دمیترس یلیداشتم و خ یابونیکه  ... مزاحم خ

نوذر و  معج یتو دونستمیبودم که م یمد حسنفکر کردم ... نگران حال مح ایمحمد حسن و آر

 نیاز نسر ی...  حت یمذهب یادیو نوذر تا حد ز نیو بر خالف نسر  استیو اهل س ناستیا نینسر

و  یاسیس یجمع ها یو تو گرفتهیرو م ینیاهلل خم تیا یها هیاز دکتر مرشد اطالع یبودم گاه دهیشن

  ایکه ار یا هنشست و صحن میشونیپ یرو یها غرق سرد نیا یادآوری... وبا  خوندهیبحث هاشون م

 نی... ا رفتینم رونیاز ذهنم  ب یبودتش ... لحظه ا دهیکوب واریبلندش کرده بود و به د نیاز زم بایتقر

 یداد حت شدیرو م ی... امکان هر اتفاق ایشدنم توسط آر دهیوسط فکرم رفته بود به مشکل خودم ... د

ارزوهام ...  صبح  یبر باد رفتن همه  یعنیاتفاقات کم نبود ...و  نیکس ا یمن ب یاخراج شدنم ... برا

از  خواب پاشدم لقمه  شبید الیو فکر و خ یخواب یگود رفته از ب یکوفته و چشم ها یروز بعد با بدن
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... تمام مدت با استرس اطراف رو نگاه  میدانشگاه شد یخوردم و راه نیبه اصرار نسر رینون پن یا

ا.و نگران محمد حسن بودم .. .. سر کالس صبحمون نه نوذر یدوباره آر دنیو خوف داشتم از د کردمیم

 تونستمیکه نم ییازونجا یاسترسم رو دو چندان کرده بود ... ول نیحاضر بود نه محمد حسن و هم

با اذر و بزنم ... سکوت کردم و  یحرف نیکه به نسر ایآر دیاز تهد  دمیترسیم ای..و  خواستمی..نم

 ینوذر و محمد حسن دنیدانشگاه شدم به محض ورودم با د یایتر یراه  یخوردن چا یبرا نینسر

جدا  نیاز اذر و نسر عیسر یلیبودن خ دنیبه دست در حال حرف زدن و خوش و بش خند یکه چا

 شدم و با تعجب رفتم سمت محمد حسن و گفتم :

 ... یعنی؟؟؟ ...  یتوخوب  -

رو  یکس یبا خنده و شوخ کردیم یسع کهیرفتار من جا خورد در حال نیحسن که به وضوح از ا محمد

 به شک نندازه گفت :

 ؟ چهریپر یبشه ؟ خوب میاره ...  مگه قرار بوده طور  -

 کرد و سرفه کرد ... زیبعد دور از نگاه نوذر چشماش رو ر و

 گرفتم منظورشو گفتم : زود

 ... یکرد یگفتم  نکنه قاط یخندیم یلیخ یدار میدیاخه د  -

 دهیکه جمله ام رو شن نمیو اذر و نسر دیحرف نوذر  خندش گرفت ...و محمد حسنم ...خند نیا با

 ...  دنیشدن و خند کیبودن نزد

 نیپفک که هوس نسر دیخر یرفتن برا نینوذر و نسر یبعد وقت یکم یگذشت ول یبه شوخ یچ همه

مشغول شده بود ... محمد حسن رو کرد   ییاز بچه ها سال باال یکیبا   یسوال درس یبود و اذرم برا

 گفت : یا یبهم و با لحن عصب

 ...  یرو از ذهنت پاک کن پر شبید  -

 نگاش کردم و گفتم : متعجب
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 تو .. یول  -

 من به خودم مربوطه ...سرت تو کار خودت باشه ..  -

با  نیهم یرو نداشتم برا ستمیایاونجا ب نیاز ا شتریب نکهیا یحوصله  ینگفتم ...  حت یچیه گهید

 ... رونیتکون دادم و از بوفه اومدم ب یدست نینسر ی... برا ییدستشو رمیگفتن من م

کنم ... سه روز بعد سرکالس  یگانیذهنم با یگرفتم اون اتفاق رو گوشه  میروز گذشت و من  تصم اون

اومد  یازش نبود ، پسر جوون یدانشگاه خبر یخودش که  چند روز از بعد از اون اتفاق  تو یبه جا ایار

..  شناختشیم نیبود و نسر سانسیفوق ل یکرد .. ازبچه ها یدرس معرف اریکه خودش رو استاد

شده اما بخاطر  هیبورس یبه فوق رفته و حت سانسیاز ل  میهست که مستق ییجز کسا گفتیم

که من کل  ییپوشه سوال و جواب ها قایحال دق نیرو قبول نکرده .... با ا هیبورس یمشکالت شخص

حل  هراه حل هام را یکه حت دمیرو براشون وقت گذاشتم دستش بود و دو سه تا مسئله اول فهم دیع

 خودمه..... یها

چه برسه  لرزوندیباهاش بزنم هم تنم رو م یحرف ایبرم ...و  ایبخوام به دفتر ار نکهیحال فکر ا نیا با

 ... ینکرد ارمیو استاد یکه برم اعتراض کنم چرا من  رو سرکار گذاشت

معتضد هست رو کردبه کالس و گفت  وشیاسمش دار میدونستیکه تموم شد ... پسر که حاال م کالس

: 

 .. بعد از کالس برن دفترشون ... یدکتر گفتن خانم ... ساالر یراست  -

اسمم ... به وضوح پاهام لرز  دنیهست ...  با شن یک یشد تا بفهمه ساالر رهیمنتظر به جمع خ بعدم

که به وضوح  یبا لکنت  نیسنگ یاون نگاهها یهمه  ریاز جام بلند شدم و ز  یگرفته بود ...و به سخت

 مشخص بود گفتم :

 حضورشون .. رسمی.. م رسمیمن..  هس تم ... م  -

...   ایرفتم سمت اتاق ار نیسنگ یار گذاشتم و خودم با قدم هادانشگاه قر یایتر یو اذر تو نیبا نسر 

.... نفسام به  گهیبه پشت در اتاقش ...  تپش قلبم شدت گرفته و  تندتر از هر وقت د دنیبه محض رس
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در  یباالخره   تقه ا تا دیطول کش هیباال آوردن اونقدر که چند ثان یشماره افتاد ...دستم رو به سخت

 اتاق زدم و وارد شدم ...

 بزنم گفت : یحرف نکهیاز ا قبل

 در رو ببند ..  -

در  یسالم یشلوارش کرد ...   نگاه ازش گرفتم و بدون حت بیج یجاش بلند شده بود و دستاش تو از

 ... ستادمیکنار ا ریرو بستم و سر به ز

 . قدم رفتم عقب .. هی اریاخت یچند تا قدم اومد سمتم و من ب با

 اروم باشه گفت : کردیم یکه سع ییتو موهاش کرد ... و اخر با صدا یدست کالفه

 .. نیبش  -

 

 زدم رو تو هم گره کردم ... خی ی... نشستم و دستادهیرنگم پر دونستمیتند بود و م نفسام

 ... رشیبگ  -

 که سمتم گرفته ... دمیبلند کردم و کالسورم رو د سر

 الزمت بشه ... دیبودن ... گفتم شا تیدرس ی... جزوه ها یرو اونشب انداخت نیا  -

 تشکر کردم ... یگرفته ا یرو ازش گرفتم با صدا کالسور

 ؟! یترسیاز من م  -

 حرف روبرومم نشست ... نیا با

 موند ...  رهیچند لحظه بهش خ یبرا نگاهم

 مغرور ... چرا ! ی...ول یبود نه جد ینه عصبان شهیهم برخالف

 کردم و گفتم : دایجرات پ یکم دونمینم

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  61:  صفحه                                
 

 برم ؟! تونمیم  -

 ... یجواب سوالم رو نداد  -

 گفت : نییپا یبا صدا یو با همون خشم اون روز محکم ول نیزم دیپا کوب هیجام بلند شدم ... که  از

 ... یتا من نگفتم حق بلند شدن و رفتن ندار  -

منتظر  هی... چند ثان یصندل یچرا دوباره ننشستم  رو دونمینم ی... ول دیوضوح از بدنم از ترس پر به

 ...  خورمیتکون نم دید یو وقت ستادیا

 پر از اضطرابم  قفلش کرد .... اومد سمتم ... ینگاهها ریجاش بلند شد و رفت سمت در و ز از

 

کرده  برم عقب  دایپ انیخون تو رگهام جر یجا کردیکه  حس م یمن با ترس نکهیزودتر از ا یلیخ و

 و شکننده شده بود گرفت تو دستش و گفت : فیضع یادیز رمیبازوم رو که بخاطر کاهش وزن اخ

 سراغ محمد حسن ؟! یرفت ایتر یتو یچ یبرا  -

داد و همزمان  یبازورم رو فشار محکم تر دید یو گنگ نگاش کردم که سکوتم رو از گستاخ متعجب

 ه شمرده با هر تکون گفت :شروع کرد به تکون دادنم ...و شمرد

 ...سراغ ....محمد ..... حسن !!!!!! ی.... رفت ی.... واسه ... چگمیبهت... م  -

صورتم و در  یجلو ختیلختم ر یسرم سر خورد  موها یاز رو دشیشد یتکون ها یتو میروسر 

 یو با صدا یبار  عصب نیسوالش رو  ا دیکاویسلول سلول صورتم رو با نگاه پر غضبش م کهیحال

 حوصله تر از قبل تکرار کرد ...  یبلندترو  ب

 گفتم : دهیبر دهیترس و بر با

 ... حا .. حالش ... چط... نمی.. بب خواستمی.... مخوایم  -

 حرفم تموم نشده بود که  در اتاق رو زدن ... هنوز
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و  واریحرکت ...  هولم داد سمت د هی یآخم بلند شد تو اریاخت یدادکه ب یتر دیرو فشار شد بازوم

گفت و  یآروم یلیخ سیاتاق و ه واریدست مخالفش رو دهنم بود چسبوندتم به د کهیدر حال نبارمیا

 شد به در ... رهیخ

 به شماره افتاده بود ... دادیخفه کردن به دهنم م یکه برا یدستش و فشار ینیسنگ ریز نفسم

فاصله  یتنم برداشت وکم یور تر شد که وزنش رو از  روپشت در دور و د یقدم ها یبعد صدا یکم

دهنم برداشت . رفت سمت در  یدستش رو از رو نهیو با طمان دیکش یگرفت ... با نگاهش خط و نشون

دست رو  هیآروم اومد سمتم و  یو گوشش رو به در چسبوند .. بعدم برق رو خاموش کرد و با قدم ها

 حائل کرد و رو بهم گفت : واریکناز صورتم سمت د

انتخاب  یکه  داشت یطتیوارد کنم ... به خاطر هوش خوب و شرا یباز نیا یتورو تو خواستمینم  -

تو ... خودت  یشدم و خطت زدم .......... ول التیخ یب تیمن دو دل بودم و در نها ی.. ولیبود یخوب

 ...  یباعث شد

 یلی... خ گهیم یتا بفهمم چ کردمیبار با خودم تکرار م حالم بد بود که هر جمله اش رو سه  اونقدر

 آروم ادامه داد ...

بهت گفت ...اطالعات  هر  نیکه دوستت نسر یاسی... از االن به بعد هر  حرف س ستیکارت سخت ن  -

معتضد  وشی... دار می... البته نه مستق یذاریمن م اریکه قراره بره ... رو مو به مو در اخت ینگیتیم

 من و توئه ... نیواسط ب

 ؟؟!! یچ  -

داد و   یسرکش هیقابل هضم بود که ترس جاش رو به  ریو غ یواقع ریو غ بیاونقدر حرفاش برام عج 

که جلو اومده بودم رو با ضرب  یبه بازوم زد و همون مقدار یاومدم هولش بدم کنار که دوباره چنگ

 ... ارمیکردم بازوم رو از چنگش در ب یکردم ... و سعحال تالشم رو کم ن نیبرم گردوند .. با ا

 ..  من .. من ... یفهمی؟؟؟! م یگیم یچ یفهمیم  -
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 دمیدست ازادم رو باال اوردم و کوب اریاخت یدهنم تا صدام باال نره ... .. ب یرو دوباره گذاشت رو  دست

خودم رو ازاد کنم ... کم کم بغض کردم  تونستمینم  یاش... تالش کردم تقال کردم ...ول نهیتخت س

 یزیخدا من اصال چ هدهنم برداشت ... التماسش کردم ... گفتم ب ی.. دستش رو از رو ختمی...اشک ر

مغزم ... پاکش کردم ..  یگانی... محمد حسن گفت اون روز رو فراموش کن من گذاشتمش تو با دمیند

 یلیاون انگار نه انگار .. خ یبکنم ... .ول موی.. بذار زندگناله کردم . گفتم من رو رها کنه . ختمیاشک ر

آروم زد  یلیبود رو خ دهیاز اشکم چسب راخر سرم موهام روکه به  صورت پ کردویفقط نگام م یعاد

و حالم رو  کردیگرمش  بدنم رو مور مور م ینفسا کهیپشت گوشم و لبش رو آرود دم گوشم ودر حال

 بد  گفت :

سرشون  ییبال هی یکن یهمکار یبرادرته ؟ طهمورث بود پسر بزرگش نه ؟ فکر کن اگه نخوا امیت  -

 ...  ادیب

... تا لبام رو که از  نهیاز حدقه در اومدم رو بب یام که بلند شد ... صورتش رو آورد عقب تا چشما ناله

 ... دیلرزیوجودم از درون م ی... نه فقط لبام نبود همه  دیلرزیبغض م

 سکوتم که مطمئن شد رهام کرد ... از

که  کمینشستم وتو خودم جمع شدم ...   واریبشه ...  کنار د یسکوت جار یتو نباریبغضم دوباره ا تا

 دمیموهام ... چندشم شد .. خودم رو عقب کش یرو دیکش یآب اومد کنارم .. دست وانیل هیگذشت با 

 ... 

ترحم داشت ...و  شتریمغرور ...ب ی... نه حتیعصبان بود نه نینه خشمگ گهیفرق کرده بود د نگاهش

و  آب  وانیل ریزدم ز یآب رو گرفت سمتم ... عصب وانی... ل ومدیترحم نگاهش بدم م نیمن چقدر از ا

به  یدست  کهیبعد ... در حال ینزد ... فقط از کنارم پاشد ... کم یشد حرف سیو لباساش خ ختیر

 گفت :  دیکشیصورتش م

 ...  یخودتو جمع و جور کنبهتره   -
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...  کردمیبود تو دلم و اون لحظه فکر م  ختهیغم عالم ر دونستمیچقدر گذشته  ....  فقط م دونستمینم

...و من چقدر  ی... انگار تمام پشت و پناهت رو از دست داد رهیپدرت م یوقت گنیراست م نکهیبه ا

 کس بودم ... یاون لحظه ب یتو

ور اونور اتاق جمع  نی... کالسورم رو  از ا میروسر فمیراه ک یاومد سمتم تو خورمیتکون نم دید یوقت

 تقالها باز شده بود رو برداشت و گرفت سمتم ...  یسرم که تو ی رهیگ یکرد  ...و حت

 ... دیموهام خز یدستش تو  نباریزانوهام که ا یکردم و سرم رو گذاشتم رو یا ناله

 

 ...   دمیترس خودمو عقب کش با

 دیات جمع کنم ساعت از  گذشته ... با رهیموهاتو با گ خواستمی... م ستین یزی... چ شششییییه  -

 خوابگاه ... یبر

و  دمیرو از دستش قاپ رهیگ ی... چقدر مهربون شده بود ... عصب هویشده بود ..  یچقدر منطق هوی

و کالسورم گذاشته بود برداشتم  فیکنار ک نیزم یرو  که رو میشلخته بستم و روسر یلیموهام رو خ

 ریو ز غلمب ریو کالسورم رو زدم ز فیکه داشتم از جا بلند شدم و ک یجون یسرم کردم ... با تتمه 

به در زدم که  یلگد یو عصب دمیرو دوبار سه بار چند باره کش رهینگاهش رفتم سمت در .. دستگ

 اومد سمتم و قفل در رو و  باز کرد ... 

اشک هام رو باهاش پاک کردم ..  یو تتمه  دمیبه صورتم کش یرفته در قفله دست ادمی نکهیاز ا کالفه

 به دستم داد ...  یهمون موقع دستمال

 ؟! یساالر  -

بزنم .. بازم  یچرا حس کردم دلش به حالم سوخته ... اومدم حرف دونمیبهش کردم ...نم ینگاه مین

 گفت : یچشم بهم زدن یتو رکردییرنگ نگاهش تغ هویالتماسش کنم که 

 نره  ...  ادتیوطهمورث  امیت  -
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 ریتحق یکاف ینشه ...  به اندازه  ری... چشمام رو روهم فشار دادم تا دوباره اشکم سراز ختیفرو ر دلم

در رو باز  عیتکون دادم... و سر یسر کردمینگاهش نم گهید کهیشده و التماس کرده بودم ... در حال

 زدم ... رونیکردم و از اتاقش ب

 

 نهم : فصل

 

 ادیبه معتضد بدم ...  حرف ز یاز  اون روز گذشته بود و من هنوز نتونسته بودم گزارش یا دوهفته

 دونستمیکه بهشون گفته بودن بخونن و م یدیجد یبودم از جلسه هاشون ... از کتاب ها دهیشن

...  بزنم یبودم تا حرف ومدهیحال با خودم کنار ن نیقابل چاپ بود .. با ا ریمجاز و غ ریغ یکتاب ها

وسط  نیچشماش نگاه کنم ... ا یتو میمستق تونستمینم ی... از ناراحت دمیدیرو م نیهربار که نسر

... به پر  نیهم یبود برا دهیو حالم رو فهم میدوبار کال حرف زده بود یکینداشت ...  میمعتضد هم کار

رفتن به  یاز روز ها که برا یکی نکهی.... تا ا ادیکرده بود باهام راه ب یبود ....و سع دهیچیو پام نپ

 شده بود ... دهیبازوم کش هویراهرو  چیاومده بودم سر پ رونیاز کالس ها ب یکیاز وسط  ییدستشو

 گفتم .... ینیه اریاخت یشدم ... و ب هول

 ... منم ... سسسییه  -

 به راهرو انداخت و گفت : ینگاه میبود ن معتضد

 خلوت .. یجا هی میبر  -

کردم و نگاه رو  یظیبرگشت سمتم .. اخم غل نیهم یاز جام تکون نخوردم برا یول دیرو نرم کش بازوم

 بازوم رو رها کرد و گفت : دیببخش هیبا  عیدستش بود ... رد نگاهم رو گرفت سر یدادم به بازوم که تو

 اونجا خلوته .. ناریکنار اتاق سم یراهرو یتو میبر  -

 گفت : دنمونیگفتم و چند قدم پشتش را افتادم به محض رس یا باشه

 دست به سرش کنم .. تونمینم گهی...د خوادیگزارش م ایآر  -

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  66:  صفحه                                
 

 بست .. خی کبارهیترس نگاهش کردم . .. همه سر انگشتام  با

 کرد و گفت : یرو ط نمونیقدم ب هیحالتم متعجب شد ... و نگران  رییبا تغ 

 !؟؟یخانم ساالر یخوب  -

 نشستم ... وارید یافتاد .. همون گوشه  فشارم

 کنارم نشست ... نیهم یانگار حال خودشم کم از من نداشت برا  

... زحمت کشه ... بهم گفتن اگه  هی... ادم خوب یگارد شاهنشاه ی هیدون پا یبابام ...افسر .. از اعضا  -

 خضرت ... یبه اعل انتیباباتو بخاطر خ ینکن یهمکار

 ادامه بده ... نتونست

 بهش کردم .. ینگاه مین 

 گفتم : اریاخت یشده بود ب رهیخ ینامعلوم یو به نقطه  واریرو چسبونده بود به د سرش

 ؟؟! یرو قبول نکرد هیبورس نیهم یبرا  -

 زد و گفت : یپوزخند

 ...  نیکردن  که قبول نکنم بدن به اون ...بعدم که ا دمیهمکالسم بود ...  تهد یمحلوج مساریپسر ت  -

 بهم انداخت و گفت : ینگاه مین

 زود کفتار !! یو خوب ..... ول شهیذاتشه ....  سخت پاک م زادی... آدم یکنیاولش سخته ... عادت م  -

گرفت ... از جاش بلند شد و پشت شلوارش رو تکوند ... دستشو سمت من دراز کرد ...  اونقدر  بغضم

 حالم بد بود دستش رو گرفتم و  با کمکش از جام بلند شدم ...

دم خور  ایکه باز با آر ی... دوست ندار ناتیتمر یبذار ال سیبنو یدار ی.. هرچ نهیفردا حل تمر  -

 ... یش

 تکون دادم ...  ینف یبه نشونه  ی. سر.. دونستیم انگار
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 ... ندتمونینب یکیحاال برو ...   -

 برق زد ... یرد اشک هینگاهش  ین یشدم ... حس کردم اون ته ن رهیتو چشماش خ هیچند ثان یبرا

 تند راه افتادم سر کالس... یرو قورت دادم و نگاه ازش گرفتم و با قدم ها بغضم

 نیکه نسر میبعد جلسه دارن  ... چند تا کتاب ی کشنبهی دمیبا اذر فهم نینسر یاز حرف ها  شب

کاغذ در حد   کهیت هی ی... تند تند رو ییکردم و رفتم سمت دستشو ادداشتیرو اسماش رو  خوندیم

که  ییمحدود ناسزا یادب نبودم ..ول ینوشتم ... ب یذهنم بود با سانسور فاحش یرو که تو یخط هرچ

از کتاب  یکی نیزود کاغذ  رو تا کردم ب یلیو خ رونیاومدم ب ییکردم و از دستشو ایبلد بودم نثار آر

 قرار دادم ...  فمیک یتو عیگذاشتم و سر میدرس یها

سر نماز  سادمیوضو گرفتم و وا اریاخت ی... ب دنیو اذر که خواب نی...  نسر میو اذر شام خورد نینسر با

از  یبرگ یگیمگه نم ایفتن همانا و هق زدن همانا .... عرق سرد کردن همانا .... خدا...  بسم اهلل گ

به  یعنی...  ی...ول ودمخوب ب گمیرو کردم ... نم تیاال به خواست من ؟؟؟  سال بندگ فتهیدرخت نم

 ارزش ندارم ..... " کونتیکن، ف " هیاندازه 

رو گرفتم ..  من آدمش  ممیشدم تص داریخوابم برد .. فردا صبح که از خواب ب یبیبا حس عج اونشب

دادم ... نذاشتم اذر بفهمه و از کافه  نیبرگه به نسر هی ایکافه تر یساعت ده تو یها کینبودم ..  نزد

 زدم ...  رونیب

فکر نکنه  نینسر کردمیدنج نشسته بودم و خدا خدا م یایتر هی یتو یبود ...   سه راه جمهور  ساعت

قلپ ازش رو  نیابم رو به گارسون سفارش داده بودم ...و اومدم اول وانیل نی... سوم یهمه چ هیشوخ

 یلیبه اطراف کردن و نشستن ... نوذر خ ینگاه میوارد شدن ... و ن مهیو نوذر سراس نیبخورم که نسر

 :سفارش داد و رو کرد بهم و گفت  یرو به گارسون سه تا بستن عیسر

 شده ؟! یچ  -
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وسط  نیکنم ... ا فیرو تعر ایبراش درخواست آر دهیبر دهیبود بغضم بترکه و بر یحرفش کاف نیهم

اتاق  یتو یحرف ها نحالیاز محمد حسن نگفتم و اصال فراموش کرده بودم .... با ا یچیچرا ه دونمینم

رو بهش  هدوهفت نی... ا اوردمیاز معتضد ن یبازم اسم یگفتم و درخواستش رو ول نایرو براشون ع

من مجبور بود .. حاال من خودم رو به خدا سپردم همون شب قبل  بماند  نیبدهکار بودم ... اونم ع

از دست دادن  یبرا یزیمن چ یبود ..ول ونیپدر و خانوادش در م یمعتضد پا کردمیدرک م ی...ول

بخواد خار به پاشون  ناگه او دونستمیم و ماون باال سپرده بود ینداشتم ...  خانوادم رو به همون خدا

 ...  رهینم

نگاه کردن  رهیو نوذر آب دهنشون رو به وضوح قورت دادن و به هم خ نیتموم شدن حرفام نسر با

 خودش رو جمع و جور کرد و محکم گفت : نیتر از نسر عیسر یلی...نوذر خ

به نحو احسن استفاده  تیموقع نیاز ا دیما با یعنی...   دی... تو با چهریپر نی... اممم . ... بب نیبب  -

 ای... اممم . چطور بگم ... اخبار اشتباه به ار یتونی... م یبه سازمان کمک کن ی... کل یتونی... توم میکن

..  شهینه تنها کارت بد نم ینجوریا یقعاونا بدونن نه اخبار وا میکه ما دوست دار یاخبار ای...  یبد

 هم ثواب داره ... یبلکه کل

 انیگل انداخته با ب یبود برگشت و با لپ ها دهینوذر به وضوح رنگش که پر یبا حرف ها نینسر

 نوذر رو تکرار کرد ... یخودش همون حرف ها

 یدر آوردم جلو فمیکه شب قبل به عنوان گزارش نوشته بودم رو  از ک یبرگه ا یحرف ها نیا با

 و نوذر گذاشتم ... نینسر

 بهم کرد و با بغض بغلم کرد ... ینگاه نیبرگه  و خوندنش نسر دنید با

 رو ...  زاشیجون عز ی... کمتر آدم یرو در حقم تموم کرد یتو واقعا دوست ی... پر یپر  -

 ... دیواقعا ترک نباریبغضش ا بعدم

 در اورد و گفت : دیورق سف هیبالفاصله  فشیبرگه رو خوند و از تو ک یاجمال نوذر
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اخبار تا من با رابطمم مشورت کنم ... مطمئنم سازمان از  نیا یاال جا سیرو بنو گمیکه م یینایا  -

 ...  شهیخوشحال م یلیوجود تو خ

طمع  یبو یبهم نداد ... حرفاش بنظرم کم یلبش نشست ... که حس خوب یگوشه  یلبخند بعدم

 یکه اسمش رو صرفا سازمان خال یگروه یرو تو تشیمن موقع قیاز طر خواستی... انگار که م دادیم

 ارهیتو سرا در ب یسر یخلق  معروف شد مطرح کنه و به قول نیو بعد تر ها به سازمان مجاهد گفتنیم

و محبتش به من دود شد رفت هوا و  نینسر یاشک ها دنیبد اون لحظه ام با د ی... اما  تمام حس ها

رفتم و راه افتادم سمت  رونیوار نوشتم و بعدم زودتر از اون ها از کافه ب کتهینوذر گفت رو د یهرچ

 دانشگاه ... 

ضربان  اریاخت یشد ب ادهیمدلش پ نیآخر ستیو ب ستیکه از  بنز دو ایار دنیدر دانشگاه با د دم

ه نام تند ازش دور بشم ... که ب یکردم با قدم ها یقلبم باال گرفت و با استرس چشم ازش گرفتم و سع

 صدام کرد ...

 

راحت  المیخ ینباشه .. وقت یاطراف رو نگاه کردم که کس اریاخت یتعجب برگشتم سمتش ...  و ب با

 کردم ...  یظیشد ... اخم غل

رو  شیمشک یخلبان نکیفقط دو قدم باهام فاصله داشت ... ع بایمدت   اومده بود سمتم و تقر نیا تو

 از چشمش برداشت و گفت :

 دست معتضد ... یرو برسون ینره امانت ادتیامروز    -

گفت ...و با اکراه رومو برگردوندم سمتش که  یییهووو یادب یتکون دادم و اومدم برم ... که  با ب یسر

 ادامه داد : گذاشتیم شیرو کامل به نما دشیسف یهاش دندون ها لیسب ریکه از ز یبا خنده ا

 ؟ یبه رسم ادب به استادت سالم کن دیزبونت رو موش خورده ؟ نبا  -

 دادم .. یلب سالم ریکردم و ز یپوف کالفه
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کرد  یرو ط نمونیمونده ب یگفت وبعدم دو قدم باق یخوبه ا یجد یلیخ نباریشد و ا یاش عاد خنده

 و سر خم کرد و  آروم گفت : ستادیو روبروم ا

 ؟ یکردیم کاریچ رونی؟؟! ب یساعت کالس نداشت نیا   -

ذهنم  یمثل برق تو یلحظه فکر کی نهینگاهم رو نب ی.... سرم رو باال نگرفتم تا ترس تو ختیر دلم

 گفتم : عیو سر دیچیپ

 نیدانشگاه ا کیکافه نزد هیکه ؟ رفتم  سمیگزارش کارش رو بنو نیور دل نسر دیانتظار ندار  -

 .. سمیرو بنو یکوفت

دستش بخوره بهم خودم سرم رو باال گرفتم و  نکهیچونم ...و قبل از ا ریگفت و آروم دست برد ز یهوم

رو  شیخلبان نکیرفت سمت چشمش رو ع نباریچشماش نگاه کردم ... دست معطلش ا یتو میمستق

 در آورد ...

به خودش  ..  رهیمن رو خ اریاخت یگرما داشت .... و گرماش ب ینبود ... کم شهیهم یحس یبه ب نگاهش

 گفت : یظیکرد و با اخم غل ریتعب یرفتار رو گستاخ نیهرچند که اون ا

آسمون به  یمرغ ها دی... اونوقت با یزنیدورم م یباشه ... بفهمم دار یکنیکه م یحواست به کار  -

 کنن ... هیحالت گر

 افتاد نفس بکشم ...  ادمیاز بغلم رد شد و رفت و من تازه  یمعطل یب بعدم

 دهم : فصل

که  ییبه معتضد داده بودم ... حرف ها یچهار پنج تا گزارش بایمدت  تقر نیا یترم بود .. تو اخر

 دادمیم رییاز حرف  هاش رو تغ یکم یشده بود ... هرچند خودم گاه کتهیتوسط نوذر مو به مو بهم د

 یحرفا یمهم نباشن  البال یلیخ زدمیو حدس م میشندیم نیرو  هم که از زبون نسر ییها تیو واقع

تمام حرف هام  نکهیبود ...ا یخودم منطق یهم برا لشیتر باشه ..... دل یعیتا طب دمگنجونینوذر م

 یمن نقص اطالعات دیمخلوط کردن راست دروغ از د  یبهم ول کردیدروغ باشه ... قطعا مشکوکشون م

 چیاز ه نمینسروسط  نیو براشون قطعا قابل درک بود ... ا شدیبه سازمان م یکیعدم نزد ایمن 
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دلش  نکهیا یوسط تمام مدت برا نیتا من رو به سازمان جذب کنه ... و من ا کردیفروگذار نم یکوشش

 یکه من بالذات آدم  مبارز و حت یخودم رو مشتاق نشون بدم ... در صورت کردمیم ینشکنه سع

و از  رمیبگ هیبورسبودم  نینبودم ... عاشق درس بودم و مهندس شدن ...  عاشق ا یا یاسیچندان س

خالصه  استیمن س یبرم و بعدم برگردم و به وطنم خدمت کنم .. برا هیعال التیتحص یبرا رانیاز ا

من  میت یکه تو میددیرو م یروز اهامیتو رو شهی... هم شرفتشیپ یتو خدمت به  وطنم برا شدیم

 ینیماش ،یکیالکتر دویه دونمیچم نیماش نیاول ایساز ساخته بشه ... یرانیا یشگاهیپمپ پاال نیاول

آنطور که ما دوست  زیهمه چ شهیدست ... اما هم نیاز ا ینباشه ... و تفکرات یلیکه سوختش فس

 گهید یدانشگاهم کمتر بود و نسبت به روزها یروز که کار ها هیدار و   ریگ نیا یتو رهینم شیپ میدار

اجاره  نکهیا لیدل نمیبزنم .. تا بب دار گاهبه بن یسر حال تر بودم  از فرصت استفاده کردم و رفتم سر

 نشییپا یبنگاه و کرکره  دنیشدن از اتوبوس  با د ادهی... به محض پ هیچ ومدهیماه به حسابم ن نیا ی

رد شدم و  ابونیبا اضطراب از خ دنیو سرکه جوش ریدلم شروع کرد مثل س اریاخت یوقت روز ب نیا

نتونستم تکون    قهیچند دق یتپش قلبم شدت گرفت وبرا   یمغازه خال دنیرفتم سمت مغازه و با د

 بخورم ...

 دختر جون ؟ یکار دار یبا ک  -

گذاشته بود و نشسته بود  دم در به خودم اومدم و با  هیکه دو تا خونه اونورتر چهارپا یرزنیپ ییصدا با

 لکنت گفتم :

 بنگاه دار .. یاقا نیا  -

 حرفم تموم نشده بود که رو ترش کرد و گفت : هنوز

دنبالشن ...  هر  یعالمه شاک هیو  سیدزد مال مردم خور االن دو هفته اس بسته رفته ... پل کهیمرت  -

 .... فروختهیخونه رو به ده نفر م

راه  یتو دونمیو به دو رفتم سر وقت خونم ... نم دمیحرف زن رو نشن یما بق گهی... د ختیقلبم ر هوی

... دستم  دنمیدلم خدارو صدا کردم .. با رس یخوردم ... چند بار بغضم گرفت چند بار تو نیچند بار زم

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  72:  صفحه                                
 

 یعربده زد  و با صدا یکی هیکمتر از چند ثان نکهیوقفه زنگ زدم تا ا یزنگ گذاشتم ... و ب یرو رو

 باز ... می... چه خبرته در رو به رو ابوووی یهوووو

 هاش از بناگوش در رفته بود ... لیبیبود و س یمرد نسبتا درشت اندام 

 مگه ؟؟؟! ی... چته خانم ؟؟! سر آورد یهوووو  -

 گفتم : یدر آوردم و با نارحت فمیصدام پر بغض بود قول نامم رو از ک کهیحال در

 منه ...  یخونه  نجایآقا ا  -

 گفت : زدیموج م یزته نگاهش دلسو کهیتکون داد و در حال یسر  مرد

 خبر به زن جوونم رحم نکرده ؟؟! یاز خدا ب نیا  -

 

 در رفت کنار ... یگفتن و از جلو رهین رهیشروع کرد ن بعدم

مالقه دستش بود اومد دم در و با  کهیگل انداخته در حال یو لپ ها تیچ رهنیبا پ یساله ا - یزن

 من گفت : دنید

 جانم دخترم ؟!  -

 دیکشیم یقینفس عم کهیتمون داد و در حال یکردم ... سر فیبغض داستان رو مو به مو براش تعر با

 گفت :

 میرو سپرد نجایسال محبور شدم برم جنوب ا کیداره ...  ونیخدا ازشون نگذره ... من شوهرم کام  -

دست بنگاه دار اجاره بده ... اونم با جعل سند ما ... خونه رو به ده نفر فروخته و فلنگ رو بسته 

... بعد  میبه عنوان اجاره ... که ما شک نکن ختیما دو سه ماه ر یاونقدرم زبل بود که چندر غاز برا

 یاجاره ها یپ میایب میبکوب رونیکه از اون سر ا میتونستینشد .. ماهم نم یسه چهارماه ازش خبر هوی

باالخره کار شوهرم  نکهی... تا ا ضهیبچه اش مر ضهی... که مستاجرت نداره زنش مر اوردیبهانه م یه
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که  یهمانا ... استغفراهلل از روز وزیپف نیا نتهران  برگشتن ما همانا و فرار کرد میاونجا تمو شد و اومد

 ... دیاومد دینفر نیرفته شما  ام

رو به من نشون داد ... اونقدر  رهیرو صدا کرد سند خونه و مدارک بنچاق و غ دریشوهرش آقا ح بعدم

 گفت : دریحالم زار بود که ح

 .... میگیوقت ما دروغ م هی یچکشون بکن و.. فکر نکن یابج ییجا یا هیعدل میفردا بر یخوایاگه م  -

کردم ... دست از  یخداحافظ  یگفتم وبعد از تشکر اروم یو نه خفه ا دیچشمم چک یاز گوشه  اشک

رو اشتباه سوار شدم ..  یپا دراز تر برگشتم خوابگاه ... کل راه تو حال خودم نبودم .. دوبار اتوبوس ها

 و دوباره برگشتم ... یژاله اشتباه دونیبار رفتم م هی

 دهیبر دهیو بر هیرو با گر یهمه چ...  دیترک نیبه خوابگاه ... بغضم تو بغل نسر دنمیمحض رس به

ام امتحان ها شروع  گهیهفته د هی؟؟؟!  کردمیم کارینداشت ... چ یچیه گهیکردم ... من د فیتعر

 خوابگاهها ...  یلی...و بعدم تعط شدیم

 گفت : نیو اذرم کالفه شده بودن که نسر نیوسط نسر نیا

.. اجاره اش هم نصف  میکنیم دایاتاق پ هیبا هم  میگردیاالن فکرش رو نکن بعد از امتحان ها م  -

 ... ادیبهمون فشار نم شهیم

 و گفت : دینگاش کردم که خند متعجب

برو  هیتازه تازه دارم تو سازمان  یکل تابستون برگردم گرگان .. ناسالمت خواستمیمن از اولم نم  -

 ...  کنمیم دایپ ییایب

...  دمشیو بوس نیدست  انداختم گردن نسر اریاخت یاون حال ب یتو دلم روشن شد ...  تو یدیام نور

حتما بعد از  دیشد ... با میزندگ ریذهنم من درگ یو  اذر گذشت ...ول نینسر یها یاونشب با شوخ

 ادیز لکردهیتحص یرویبود ... که ن نیاون دور و زمونه ا ی... خوب گشتمیامتحان ها دنبال کار م

شد تا تونستم  نی... هم کردنیاول دانشگاه کار م یاز پسر ها از همون سال ها یلیو خ خواستنیم

 امتحانام آماده بشم ... یاسوده برا یکم  الیخودم رو آروم کنم و با خ یکم
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 یکه با  صدا رفتمیروز داشتم از کتابخونه دانشگاه به سمت بوفه م هیبود که  یامتحان ها اواسط

شده ...  یخبر دمینوذر و چشم و ابرو اومدنش فهم دنیصدا و با د برگشتم سمت اریاخت یب یسوت

در  و کردمیراهم رو کج کردم و رفتم  دنبالش  و تمام مدت با استرس به اطراف نگاه م نیهم یبرا

پشتش راه  ادهیبود  پ یساعت مین بایکنم ... تقر تیفاصله ام رو با نوذر رعا کردمیم یحال سع نیع

که من  دادمیو نوذر فحش م ایلب به خودم و ار ریو هن هن کنان داشتم  ز زونیافتاده بودم و عرق ر

ن کار رو کردم ... یو پشت بندش منم هم یکتابفروش هیداخل  دیچیپ هویکردن که  یباز نیرو وارد ا

دستم رو از  هویه شروع کردم دنبالش گشتن ک یکتاب ها یقفسه  یبه فروشنده دادک و ال یسالم

 یلیو من هم با ترس پرده رو کنار زدم  و خ دیکش کردیمجزا م یرو از اتاق یکه کتابفروش یپرده ا یال

 زود وارد شدم ..

 ؟؟؟!  هیها چ یجفرسون باز نیا  -

 کرد و گفت : یسسیه

 تنها ...  یی... بخصوص دوتا میمراقب باش شتریب دی... با زونهیاوضاع نا م کمی  -

 داشت شدم ...  یتحر زیم هیتخت و  هیاتاقک که  هیتکون دادم و همراهش وارد  یسر

تخت روبروم نشست  یو با نشستنم خودشم رو نمیو  اشاره کرد که بش دیرو کش ریتحر زیم یصندل

 ...و گفت :

خوب  شنهادیپ هیو ... راستش  یخونه ندار نکهیبهم گفته .. ا تتیراجع به وضع ییزایچ هی نینسر  -

و  ادیم رتیپول خوب از بابتش گ هیهم  شهیهم خونه ات جور م ییجورا هی..  یدارم که اگه قبول کن

 ... یدیهمم خرج خورد و خوراک نم

 تکون داد و ادامه داد : یحرف نگاش کردم که  سر یب

ساواک که   یاز سرهنگ ها یکی یخونه  میتورو بفرست میخوایرابط مطمئن م هی قیما از طر  -

 ی... همه  خوادیم نیگزیمستخدم جا هی میدونیو م تشیاز خدمه اش برگشته وال یکی  یمدت میدونیم
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گوش  او سه ماه اونج یریم یبرکت حهینداره تو با اسم مستعار مل یها انجام شده ...و مشکل یهماهنگ

 یمستخدم بشنو هیاز  شتریب کمیقطعا  یتالش کن دی.. البته ... با یگیرو م یشنویم ی... و هرچ ییما

که  یسرهنگ و جلسات یها یباز یخونه بخاطر مهمون نیببره .... ا ییبو یکه کس ینه جور ی..منته

 قیاز رف یلیخ گذشت... ما هنوز از سر یاتیح یلیبرامون خ شهیتوش برگزار م گاهیگاه و ب میدونیم

 ...  میگرفتن خبر ندار ریسه سال اخ نیا یکه تو مونیسازمان یها

 کردمیم ایبود که نثار ار یدلم تف و لعنت ی...و تمام مدت تو رونیب زدیام م نهیس یداشت از تو قلبم

 خواستیرو م نی...  دلم  نسر خوامیبزنم و بگم نم غیج خواستیکرد ...  دلم م یباز نی... که منو وارد ا

هم  نیاحتماال نسر دونستمیم ی...ول میکن یکه قرار بود کل تابستون با هم توش زندگ یاتاق هیو اون 

زد  شیات یگاریگرفت و س ی... نوذر هم نفس دمیکش یقیآه عم اریاخت ینوذر خبر داره ... ب میاز تصم

 و ادامه داد :

خالصه  هیکتاب ...  نیا ی... ال یروزی... سرهنگ تورج ف یکار کن ششیکه قراره پ یاسم کس  -

 یوقت ی..ول یو اشنا بش یبخون ستیهست که بد ن تشیاز سرهنگ و خانواده و کار و  شخص یمختصر

 کاغذ رو نابود کن ...  یخوند

که پشتش جمع شده بود  یاشک یایبه چشمام که از زور در ی... دست رونیرو محکم دادم ب نفسم

 مشیاز تصم دیبزنم که شا یکردم حرف یحرف کتاب رو ازش گرفتم و سع یو ب دمیکش سوختیم

 گفتم : نیهم یخودش برگرده .... برا 

من رو  ای؟ باالخره آر یخودشونم چ ی؟؟! اگه بدونن من مهره  دینکرد دایرو پ یا گهید یکس -

 کنم !! مگه نه ؟ منو نشناسن ؟؟! ینیساواک خبر چ یانتخاب کرده تا برا

 گفت : کردیخاموش م یختبغل پات یگاریجاس یرو تو گارشیس کهیزد و در حال یلبخند نوذر

..رابطمون  کنهیاز تو داره استفاده م ایآر دونهینم چکسی... ه مینه نگران نباش ... آمار اونم در آورد  -

پسره معتضدحل  نی....و  البته هم شهیمنتقل م ایخود آر قیدانشگاه از طر یگفته ... گزارش ها

 .... ستیاز تو ن یاسم یاز خودشونه .... ول ایگو نمیتمر
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نوذر هم  یحال به حرف ها نی.. با ا بردهیاز من م یاسم دینبا ایابروهام باال رفت ... چرا ار اریاخت یب

 یسر کالس من رو قربان یپراکن کهیکه با ت یدرصد اعتماد کنم ... نوذر از همون روز  تونستمینم

تمام و کمال  تونستمیمخدشه دار کرده بود ...و ن یخودش کرده بود ...  اعتماد من به خودش رو تا حد

 کنم ... هیبه حرفاش تک

 نوذر گفت : نباریکردم .. که ا نییدستم باال پا یحرف کتب رو تو یتکون دادم و ب یسر

 از ترس ...   شدیبود هزار رنگ م نجایا ی.. هرک یهست ی... دختر با جنم یخوشم اومده ازت ... پر -

بزنم  و بگم من از درون دارم از ترس و استرس و  غیج خواستیاون لحظه دلم م یچرا ول دونمینم

رود پر  هی یتخته پاره تو هی... شده بودم  شمی... نابود م کنمیکه نا خواسته دارم م یعاقبت کار

 یقینزدم ... فقط نفس عم یحال حرف نیظاهر رو حفظ کرد ... با ا دیبودم با ادگرفتهیخروش ... فقط 

 و گفتم : مدیکش

 فردا ... میبرم ؟! امتحان دار تونمیم  -

 زد و گفت : یلبخند دختر کش نوذر

 ... برو ... زمیآره عز -

 

که دستم رو  رونیکردم و از جام بلند شدم ...  اومدم از در برم ب یا یدهن کج زمشیدلم به عز یتو

 زد و گفت : یگرفت ... برگشتم سمتش ... لبخند

 و محمد حسنم  ... نیبه بعد من رابط تو نسر نی... از ا یاومدبه سازمان خوش   -

بود و  یروز اسالم هیکه  یهشل هفت یکه اسم محمد حسن  تنم رو لرزوند ورودم به سازمان یاونقدر

 دمیشیدستم رو از دست نوذر م کهیدر حال  اریاخت یداشت نترسوند ... ب یستیروز تفکر مارکس هی

 گفتم :

 داره ؟!.. محمد حسنم خبر  -
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 گفت : یعاد یلینوذرخ

 ؟! یاز چ  -

 تر کردم و گفتم : یلب

 من قراره برم خونه سرهنگ ... نکهیا  -

 شد و گفت : رهیصورتم خ یتو هیچند ثان یبرا نوذر

 ... یزنیبهش نم ینه ... توام حرف  -

 گفت : ارانهیلحظه هوش هی بعدم

 ؟! یپرسیسوال رو م نیا یچ یبرا  -

 تفاوت  گفتم : یباال انداختم وب یا شونه

 ندم ....  یسوت گرانید یوقت جلو هی خواستمیم یچیه  -

 رد گم کنم ازش سوا ل کردم : نکهیا یبرا بعدم

 ... دونهیکه م نینسر  -

 رونیکردم و از اونجا ب یلب ریز یندونستم خداحافظ زیموندن رو جا نیاز ا شیتکون داد و منم ب یسر

 زدم ...

 

 : ازدهی فصل

 رو کرد بهم و گفت: میکردیم یدانشکده رو ط اطیعرض ح نیکه تند تند با نسر نجوریهم 

 جاتم که جور شد نه ؟!  -

 گفتم که ادامه داد : یخفه ا یبهش کردم و آره  ینگاه مین
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 تو...  یتوام اومد شهیباورم نم  -

 گفت : یآروم یلیخ یبه دور و بر کرد و بعد با صدا یرو به وضوح خورد و نگاه سازمان

 نه ؟ یدادن ... ذوق دار تمیتازه بهت مامور  -

 یکه نوذر باهام حرف زده بود همه  ی... ذوق ؟؟! کدوم ذوق ؟! از اون روز هیگر ریبزنم ز خواستیم دلم

پناه  یو ب ییبود .. احساس تنها ختهیبهم ر یوجودم استرس بود ... انگار بعد از فوت بابام همه چ

 رو نداشتم بهش پناه ببرم ...  چکسیو  ه کردیم وونمیبودن داشت د

 گفتم : یخش دار یفرو دادمش و با صدا یاومد تو گلوم ول یبد بغض

 ذوق ندارم ... نگرانم ...  نینه نسر  -

گرفته بودتش و فکر  یتو عالم خودش بود ... جو اون دوران حساب یبهم کرد ..ول ینگاه مین  نینسر

 یو سازمان اداره   کنمیرو بر انداز م یتنه نظام شاهنشاه هی  تیمامور نیمن با رفتن به ا کردیم

 راس امور ... میو البد ماهم بش رهیگیمملکت رو در دست م

دروس  ی... امتحان ها تموم شده بود و نمره ها ایسمت اتاق آر می... رفت رونیرو محکم دادم ب نفسم

 یگرفته بود و هم نمره ها ینکرده بود و  هم امتحان وحشتناک ینامرد ایوسط آر نیاومده بود ... ا

برگه و اعتراض  دنید  یرو برا نیکالس من بودم و صرفا داشتم نسر ینمره  نیداده بود ... باالتر یبد

 ...   کردمیم یبه نمره اش همراه

 ششیبرم پ دیهر چند معتضد گفته بود بعد از اتمام امتحان هام با میدیکه رس ایدر اتاق آر یجلو

موکول  یا گهیبه روز د دارید نیدادم ا حیبره داخل و ترج نیتا نسر سادمیکنار وا نحالیبا ا ی...ول

که االن داشتم رو  یطیکه شرا یبا کس ییارویداشتم ... نه اعصاب رو یبشه ... اونروز نه حال مساعد

 ... دمیدیصد در صد از چشم اون م

با  نیداده بودم و تو عالم خودم بودم که نسر هیراهرو تک واریبود که به د قهیچند دق دونمینم

 سمتم ... دییو دو رونیاومد ب یخوشحال

 گرفتم و گفتم : واریاز د هیتک 
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 شد ؟! یچ  -

 و گفت : دیخند

 نمره کم شمرده بود  شد ...  میو ن کی  -

 تکون دادم گفتم : یسر خوشحال

 پس ... میخدارو شکر ... بزن بر  -

 و گفت : دیدستم رو کش فشیتو ک ذاشتیکاغذ رو م هیکه داشت  نجوریهم

 کارت داره ... ایکجا بابا .. آر  -

 حوصله گفتم : یباز اتاقش کردم و ب مهیبه در ن ینگاه مین

 ندارم ... شیبعد من کار یباشه برا  -

 .. دمیبرگشتم تا برم و دست نسرسن رو هم همراه خودم کش و

 ... یخانم ساالر  -

تحمل کنم  تونستمیصداش رو هم نم یو چشمام رو بستم ... حت ستادمیلحظه ا هی ی.. برا ایار یصدا با

 گفتم : نیکردم و برگشتم ..رو به نسر یگفتن دوم باز نشده بود که پوف ی....هنوز دهنش به ساالر

 ...  امیتو برو من م  -

 خوردتمیداشت مثل خوره م نشیمدت نگاه سنگ نیرفتم سمتش .. و تمام  ا نیسنگ یبا قدم ها بعدم

 کنار رفت و من داخل شدم ...  یدر به آروم یجلوش از جلو دمیرس نکهی.. به محض ا

کردم و منتظر  یتشکر یچم شده بود ..ول دونمی.. نم نمیکه بسته شد  با دست اشاره کرد بش  در

 و نشست ... زشیتا رفت سمت م ستادمیا

 ؟! یبود یاز نمره ات راض  -

 بهش انداختم ... ینگاه نیسر  سنگ یلیخ

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  80:  صفحه                                
 

 بودم !  ستیب  -

 زد و گفت : یکمرنگ لبخند

 بود رو گرفت سمتم ... زشیم یکه رو یو بعدم برگه ا نیبرگه ات رو بب ایب یخوایم  -

بهم .  یخودیب شدیو شک رفتم برگه ام رو گرفتم ، باورم نم نهیبه چشماش نگاه کردم . ..با طمان رهیخ

 که ... یداده باشه در صورت

 و گفت : دیسر بلند کردم که خند متعجب

 ... یشدیپررو م  -

چندشم ...و لبم رو ناخودآگاه  اریاخت یاستاد دانشگاه ب هیاز زبون  یشوخ نیا دنیچرا از شن دونمینم

 جمع کردم ... یکم

و بعدم با دست  یشگیهم یزود شد همون ادم جد یلیخ یلحظه به وضوح جا خورد ... ول هی یبرا

 ... نمیاشاره کرد که بش

 راحتم...  -

 از من بود ...  یحرف از من باشه ..ول نیلحن و ا نیا شدینم باورم

 کرد و گفت : یاخم

 دود شه بره هوا ... تیراحت نیکه ا ینکن یکار دورامیام  -

 کرد و گفت : یتک سرفه ا بعدم

 ؟ یدار یچه برنامه ا التیتعط یبرا  -

 کردم و گفتم : یخم ا

 شهرم .. گردمیبر م  -
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پاهاشو انداخت رو هم و  زیم یرو  درجه چرخوند در راستا شیکرد و صندل یا یعصب یخنده  تک

 بهم کرد و گفت : یقینگاه عم

 منتظرت باشه ؟؟؟  یکس یکنیفکر م  -

 ...و گفتم : اوردمیبه روم ن یبست ... ول خی تنم

 برادرام ...  -

 خفه شو !  -

 گفتم : اریاخت یرو گفت که ب نیحال آروم ا نیآمرانه  و محکم و در ع اونقدر

 ؟ دیبا من  -

 و گفت : زیاز جاش بلند شد و دستاش رو محکم زد رو م عیسر یلیخ

که شروع  یفکر نکن کار ی...ول یهست یچه عوالم یو تو ییکجا دونمی... نم یساالر چهریپر نیبب  -

 تونمی...من اگه بخوام  م یمن ند لیو دروغ تحو یو حرف بزن ی... بهتر مثل آدم رفتار کن هیباز یکرد

 هیبرام جز  یستین ی... چون عدد کنمینم نکارویا یچوب بزنن ..ول اهتویصد تا مامور بذارم زاغ س

 ... یبش ی... چون اگه عدد یبش یعدد خواممیو نم نیخبرچ

 

و با  ستادیو اومد سمتم ... درست روبروم ا دیبه موهاش کش یکالفه دست دیحرفش که رس ینجایا

 اخم گفت :

 جانیو ه یباز سینه اهل دزد و پل یاستی... نه اهل س یبش یعدد یکه بخوا یستین نیتو آدم ا  -

عاشقانه  یتو عالم کتاب ها و رمان ها تیکاریب یوقتا ی... مسئله حل کن یدرس بخون دنیتورو آفر

 ؟! ستین نطوری.... ایغرق ش

عمق   یاز غم تو ییداشت نه تمسخر داشت ... فقط رگه ها یبود ... نه شوخ یکردم جد نگاهش

 ... کردمیاشتباه م دمیشا دونمیچشماش بود ... نم
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بازوهام و محکم تکونم دادو با لحن  یدستاش نشست دو طرفم رو امیحرف هاش تا به خودم ب نیا با

 گفت : یا یعصب

 ؟؟ ستین نطوریا  -

 ارمیدستاش در ب نیکردم بازوهام رو از ب یلمسم کنه سع دهیبه خودش راحت اجازه م نکهیاز ا یعصب

 گفتم : یبلند بایتقر یو با صدا

 یچ یبودم .. پس برا یآدم پیمن چه ت دیدونی... اگه ... اگه ... م دیشناسیمنو خوب م نقدریاگه   -

رو نداره جز خدا  چکسیکه نه ننه داره نه بابا ...و ه یکی یچ ی؟! برا دیآرد رونیمن رو از عالم خودم ب

 ؟!!  دیکرد یباز نیو درس و دانشگاهش رو وارد ا

 ریبا تغ سادینداد بهم ...فقط روبروم وا یحرکت رها کرد ... جواب هیکرده بودم ... بازوهام رو با  بغض

 ...و من اون لحظه اونقدر حالم بد بود که نشستم ... نمیگفت بش

 رهیگیبره از تهران ... تازه سازمان داره جون م خوادینم دونمی... میریخونه بگ هی دی...با نیبا نسر  -

 بهت بده ... یدیاطالعت مف تونهیم نیهم یبرا کمی

 گفتم: یکه بودم شدم و با  لحن تند  پر حرص یتر از اون یعصب

 کردم .. دایمن کار پ یول  -

  یصندل یکه لبه  یدر حال یشتریب جانیآروم باشم  باال آورد و با ه نکهیا یرو به نشونه  دستش

 روبروم نشست ادامه داد :

 یعی... طب نمینسر دیتا از د ذارمیندارم  ازادت م یکار یکرد دایکه پ یبه کارت برس ...من به کار  -

 یزبونش به هر نحو ریخونتون و از ز ی... تو نینسر شیپ یگردیهرروز از سرکار که  برم یباشه ... ول

 ...  یکشی... حرف م یدیکه تا االن حرف کش

 ..یول  -
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 دمی...  بهت حق م ی... چون مونده تا عادت کن امیباهات راه م یاما و اگر نداره ... نگاه نکن گاه یول  -

رو داشته  زاتیذهنت عز یگوشه  شهیوسط هم نی... ا یشیکم کم درست م یبرات سخت باشه  ...ول

 نیاز ا دوارمینداره ... ام یکس شوخ چینه من ، ساواک با ه یکن یسرکش یباش ... چون اگه بخوا

 ... یروبرو بش تیواقعو با چشم باز با  یایدخترونه ات در ب یایدن

 هیاتفاقات برام مثل کابوس بود  نیهنوز تمام ا گفتی... راست م هیگر ریبلند بزنم ز خواستیم دلم

که  ییها میاز تصم یلیهنوز خ شهیو تموم م شمیم داریازش ب کردمیم یخواب که هر لحظه ح

 سرمدست از سرم بردار که نوذر دست از  ایبود که دست از سرم بردارم ... که ار نیا یبرا گرفتمیم

 ... خسته بودم از همه اشون ......  نیبرداره که نسر

 گفت : یجد یلیاجازه داد حرفهاش رو هضم کنم بعدم خ هیچند ثان یبرا

 ...  مینیبیرو م گهیبار همد هیهر دو هفته   -

 و گفتم : دیاز دهنم پر هویچرا  دونمینم

 ...یچ وشیپس دار  -

 گفت : یشد و با لحن آمرانه ا یبیجور عج هی.. به وضوح ... نگاهش  دیباال پر ابروهاش

 ...وشی... نکنه دار یدیگزارش م یداره تو به ک ی؟ چه فرق وشیچرا دار  -

 شیعصب ینجوریحرف من بد بود که ا یکجا دونمیو کالفه بود .. نم یاز جاش بلند شد ... عصب هوی

بشه و من  جیمعتضد پ وشیدانشگاه خواست تا دار یزود از دفتردار یلیکردم ...رفت سمت تلفن و خ

 و گفتم : وردمی... آخر طاقت ن دیجوشیو سرکه م ریتمام مدت دلم مثل س

 شده ؟ خوب من ...  یچ  -

 و گفت : زیدستاشو کوبوند رو م یعصب

 ؟؟!!!  یتو چ  -

 نفسم به شماره افتاد و با تته پته گفتم .. دمیترس
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 .. مع ... تضد ... راحت ... ترم .. فقط .. یمن .. با .. دار ... آقا  -

 به در زد و وارد شد ... یتقه ا مهیسراس وشینشد که دار شتریب قهیزد ... سه چهار دق یپوزخند

اش رو گرفت و  قهی بایو تقر کوبنده رفت سمتش یبا قدم ها ایدرست داخل نشده بود که آر هنوز

 ... واریچسبوندش به د

 گفت : و

 گهیتو خودش و م شاشهیم یبه من گزارش بد دیبا گمیبوده ... که م نیتو و ا نیب یمعتضد ... چ  -

 معتضد ؟

 از حدقه در رفته گفت : یو با چشم ها کردیبه من نگاه م ایو از آر ایهاج و واج از من به آر وشیدار

 ... دونمیبه خدا استاد من اصال نممن ...   -

 لحظه ولش کرد و برگشت سمت من و گفت : هی یبرا ایار

 یگزارش آورد نکنه ... نکنه گزارش ها رو دستکار ی... چند بار بهونه  گرفتینکنه بهت آسون م  -

 .. دیکردیم

 ... و تنم لمس شد ... ختیلحظه ر هی یبرا قلبم

 شد و گفت : رهیقدم سمت من اومد و تو چشمام خ هیکرد و  زیروباه چشماش رو ر مثل

 .. یکه برا یکاه ریآب ز یموذ هی... نکنه  ی... ساالر ینباش یدیکه نشون م ینکنه اون آدم  -

 رفتارش مونده بودم ...  نیکردم ... هاج و واج از ا بغض

قدم برگشت و با ضرب ... خوابوند تو  هی کنمیم یرنگم مثل گچ شده و دارم قالب ته دیکه د نیهم

 که بد  تر از من متعجب و گنگ بود ... یمعتضد وشیگوش دار
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بغضم باز شد و به هق هق  اریاخت یخورد ب وشیکه به گوش دار یمحکم یلیس یصدا دنیچیپ با

 گفتم :... دهیبر دهیافتادم و بر

... دا دادم .. اقا قا  ری... چندبار ... گزارش هام رو .. د... نبود ... فقط من ... من  یچ یبه...خ ... دا ... ه  -

 معتضد... با با هام رراه ومد ... ی

 زد : داد

 ... ای...  یگی... م یچ گهید  -

 سمتش ... رفت

 ... به خدا ...  یچیبه خدا ه گفتمیالتماس افتادم ... مرتب م به

که هنوز  یتفاوت رو به معتضد یحرفام  ب نیعجز و البه کردم ... با ا نکهیبعد از ا یبعد ...کم یکم

رفتن دور از  رونی... معتضدم موقع ب رونیگونش بود کرد و با اشاره گفت که بره ب یدستش رو

 زد  رفت ... یچشمش چشمک

مدت  نیا یدادم تو یا یبوده تا اگه سوت لمیها ف نیا یافتاد همه  میانگار تاز دوزار یچرا ول دونمینم

و نوذر از  نیبودم ... که کل داستان نسر یلو بدم ...و خوشحال بودم .. اونقدر قو تیموقع نیا یتو

 نگفتم ... یچیه یتا نوک زبونم اومد ول ادیمعتضد ب وشیسر دار ییبال نکهیترس ا

 

بودم داشتم به بحث و دوتا دستام گرفته  نی... سرم رو ب میپل کالج نشسته بود ریز یکافه ا زیم دور

کرده بودم ...  فیرو تعر ایار ی..براشون حرف ها دادمیگوش م نینوذر و نسر نیب یجدل پچ پچ گونه 

تمام وقت باشم و   یروزیسرهنگ ف یخونه  یتو تونمینم نکهی.... ا رمیخونه بگ  نیبا نسر دیبا نکهیا

 یحرفام ... ول یرو سانسور کردم از تو دشیهرجور شده شب ها برگردم خونه ...  هرچند تهد دیبا

 نوذر به وضوح دمغ شده بود ... 

 خوادیخدمه اش ... م یخونه داره برا هیباغشم  یتو یحت خوادیتمام وقت م یسرهنگ خدمه   -

 چشمشون باشه ... یجلو
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کردم و   یاحساس یباز بودم نوذر رو نگاه ب مهیکه به خاطرنور ن ییبا چشم ها  کردیدر م بیعج سرم

دستاشو   نباریا نیکه نسر رونیدادم ب یخفه بشه ... بعدم نفسم رو پوف کمیخودم گفتم کاش  شیپ

 محکم بهم زد و گفت :

 دارم ... ینظر هیمن   -

 کرد ... یزد و هوم گارشیبه س یقیپک عم نوذر

 ینگاه میکرد ... نوذر  هم  ن یگوش نوذر پچ پچ ریبهم انداخت و ز ینگاه میدو به شک ن نینسر

با لبخند دستم رو  نیوسط نسر نیلب گفت ... ا ریز یآروم یبهم انداخت و بعدم خوبه  ینامطمئن

 گرفت و گفت :

بهش  دیکه با میهدف دار هیما  نجامیبرامون مهمه ... ا یلی... ما تو سازمان هدف خ یپر نیبب  -

درست شده  یرو بردار با موها تیبه خودت برس روسر کمیچطور بگم ...  خوامی... م خوامی... م میبرس

 بشه ... دیشا یسرهنگ ...  خوشگل شیبرو پ

 یلیاعتقاداتم خ گمیمزه مزه ... نم کمیرو  نیلحظه درد سرم رو فراموش کردم و حرف نسر هی یبرا

مادر و پدرم نبود  یخواسته  یاگه از بچگ دیعقب رفته بود ...و شا یروسر نیبود ... هزار بار ا یقو

بود که ..  وتاهمن اونقدر  عمر داشتن مادر و پدر لذت حضورشون برام ک یاالن اصال سرم نبود ...ول

رو چنگ زدم و از کافه زدم  فمیبود ... ک دهی.... و سردردم امونم رو بر رونیدادم ب ینفسم رو عصب

تند  یو با قدم ها دادمیو جد آبادشون فحش م ایو ار نیلب به نوذر سازمان و نسر ری... ز رونیب

و دستم از  دمیپشتم شن روتندش  یقدم ها یصدا نکهی.. تا ا ستادمیکه نوذر صدام زد وا رفتمیم

 شد ... دهیعقب کش

 .. یشیم ی... چرا عصب گهید سایاه وا  -

 و گفت : ستادیبود نفس زنون کنارش ا دهییکه دو  نمینسر

 ... دی.. ببخش ینزدم پر یمن که حرف  -

 اخم  گفتم : با
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  نیا یدوگمم ... ول یلیدارم ...خ یبهش اعتقاد قلب یلیخ گمی... نم ستیبردار ن یشوخ زایچ یبعض  -

 مادر پدرمه ... خواسته اشونه ... ادگاریاز منه ...  یجزئ

گفت  بعدم رو کرد  ییکرد و باشه بابا ینوذر کالفه پوف یول نییشرمنده سرش  رو انداخت پا نینسر

 گفت : دییپایرو م ابونیخ کهیبهمون و در حال

گرونه  یلیاس ... اونورا خ هیسرهنگ زعفران ی... خونه  دیخونه سر بزن یدو سه جا برا دیفردا بر  -

هم ارزونه هم  دیدو سه ماه اونجا باش نی... ا دیکن دایرو پ ییسمت ده درکه جا دیفکر کنم بتون ی...ول

 ...  کنمیسرهنگ م یخونه  یبرا یفکر هیو امن ... منم  هیبافتش بوم

 گفتم : یعصب

 هیاشغاله و نا مطمئن که من با  نقدریا یعنی اروی نی... اونو ول کن ... سرهنگ ... ا نمیبب سایوا  -

آدم  نیا یخونه  یبفرست یخوای... بعد اونوقت منو م تونمیآب م دیسرخاب سف کمیبرداشتم  یروسر

 نوذر ؟؟!

 تکون داد و گفت : یسر نوذر

...  ادیبا شب نموندت راه ب ینجوریا دیفکر کرد شا نینداره .... نسر یبه خدمه کار یخانم بازه ول   -

 که با دختر کارگر ... استغفراله ... ادی... نم ختهیاون زن ر یوگرنه برا

 زد و گفت : شیات یگاریدوباره س بعدم

 ... دی...  شما فعال دنبال خونه باش کنمیم فیفکر نکن ... شب برگشتنت رو خودم رد زایچ نیبه ا  -

 

ده درکه ... بر خالف  شدیو پشت اون که م یسمت دانشگاه بهشت میرفت نیآن روز من و نسر یفردا از

به  رنیخونه بگ خواستنیاونجا باعث شد به دو تا دختر دانشجو که م یینوذر بافت روستا یحرف ها

بهمون  ارکه بنگاه د ییمورد ها یکدوم از  صاحبخونه ها چیه بایتقر نیهم ینگاه کنن برا یچشم بد

 شنهادیبه پ نیهم ینشون داد حاضر نشدن خونه اشون رو به دو تا دختر جوون اجاره بدن ... برا

 هی میتونست یدیامدر اوج نا  بایو اطراف امامزاده صالح  و تقر شیسمت در بند و تجر میبنگاه دار رفت
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داشته  یمطمئن ی خونهکه هم به بودجه امون بخوره و هم از صاحب میکن دایپ گیمقصود ب یخونه تو

 باشه ... 

 ؟!؟! دییدختر جون ... دانشجو  -

 گفتم : یروم بود گرفتم و با لبخند خجول یکه  جلو یا یتگر یشربت آلبالو وانیاز بخار اطراف ل نگاه

 بله  خانم ...  -

 گفت : یبا انرژ شهیوسط مثل هم نیا نینسر

 دانشگاه تهران ... کیمکان یدانشجو  -

 زد و گفت : یروبرومون لبخند رزنیپ

... هم درسخون .. خدا  ی... هزار ماشاهلل بعدم رو به من کرد و گفت ماشاهلل هم خانم کالیبه به ... بار  -

 مادر و پدرت حفظت کنه ... یبرا

 زدم و گفتم : یکمرنگ لبخند

 ... دیلطف دار  -

 وسط گفت : نیا نینسر

 دشون ... امرزیخداب  -

 انداختم و گفتم : ینگاه مین نیبهم کرد ... چپ چپبه نسر یمتعجب نگاه رزنیپ

 هست فوت کردن پدرمم هنوز سالشون نشده ... یبله خانم متاسفانه مادرم چند سال  -

تکون داد و رو به بنگاه  یو بعد سر رونیاز توش اومد ب یقیعمخدا دهنش از تعجب باز موند و اه  بنده

 دار گفت :

...  دیمن رو داشته باش ی...فقط شمام هوا کنمیدو تا دختر گل رو قبول م  نیندارم ا یمن مشکل  -

بهم  یسر هی انیم کایخونه تنهام هر سال  اواسط تابستون سه هفته دختر و پسرم  از امر یمن تو
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خواهرام  یخونه  تینها یخودمم و خودم .. گه گدار  شی.... ما بق ششونیپ رمیمن م دامیو ع زننیم

...  گمیملک ... شوهرم رو م یزنونه در ماه ...آقا یدو سه تا دوره   تیبهم بزنم و نها یسر هیاونا  ایبرم 

....   شمیکالفه م ییافتاده ...و خودمم دارم از تنها یباال خال دمیدو سال تنهام گذاشته ... راستش ... د

 یو ک امیدر ب ییاز تنها خواستمیم شتریب دمیندارم که دارم اجاره اش م یاجیدروغ چرا به پولش احت

 گلم ...  یبهتر از شما دخترا

 شیهشتم زندگ یتو شروع دهه  رزنیپ هی... خانم ملک  میزد و قرار داد رو بست یدار لبخند بنگاه

رفته  رانیدختر و سه تا نوه داشت ...که همه از ا هیپسر و  هی ایمهربون که از دار دن رزنیپ هیبود .. 

باال رو  یطبقه  ودگرفته ب میو تصم کردیم یدار زندگ اطیدو طبقه ح یخونه  هی یبودن ...وتنها تو

با اون امکانات  یکمتر از  عرف منطقه و خونه ا یلیخ متیتنها نبودن ... اجاره بده با ق یصرفا برا

زود اونجا مستقر شدم ... ادرس خونه رو به  یلیو خ میو ... .. به هرحال شانس آورد یتلفن شخص

 ایدانشگاه رفتم  به دست ار که یروز نیو  اخر یبعد از اسباب کش دیگزارش مختصر و مف هیهمراه 

 هی یو گزارشم رو ال نمشی،  چهارشنبه رستوران  هتل بلوار  بب گهید یرسوندم ...و قرار شد دو هفته 

شده بود ... فقط مونده بود نوذر تا خبر خونه  یسمت اوک نیاز ا یبدم ... همه چ لیروزنامه بهش تحو

 سرهنگ رو بده ...  ی

و صدا ر نیدر  اوردم تو و نسر یکه تلفن زنگ خورد ... سرم رو از ال شستمیداشتم بالکن خونه رو م 

رو  میها رو فرش ییهام رو در آوردم و دمپا ییدمپا  یاومد ... عصب یفیخف "مییدستشو"زدم ...  

 ... رفتم سمت تلفن ...  ی.. که بترک کردمیلب غرغر م ریطور که ز نیو هم دمیپوش

 بله ...  -

 ...  دیچیپ یگوش یتو یمرد یجد یصدا

 ؟؟!!.. یخانم ساالر  -

 نبود ... چکدومیصدا قطعا مال ه ی... ول ایرو دو نفر داشتن ...نوذر و ار نجایباال رفت ... شماره ا ابروهام

 ... دییبله ... بفرما  -
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 ادرس... نیبه ا دیایفردا ساعت  صبح ب  -

 با تعجب رفت باال .... ابروهام

 شما ؟!  -

 ... دیکنیم ادداشتیمن رابط نوذر و سرهنگ هستم ...   -

 هیخودکار و  هیبود  کیکتاب دفترمون که همون نزد یکارتن ها نیگفتم و با استرس از ب یا یگوش

 رو حائل شونه ام کرده بودم گفتم : یگوش کهیکردم و در حال دایکاغذ پ

 ... دییبفرما  -

 ... شارستان.... انی... پس راستهی... پ هیزعفران  -

 گفت و بعد ادامه داد : یادرس رو براش خوندم که درسته ا دوباره

و پدرت ورشکست شده و فوت کرده و  یو اهل خرم اباد  ی...کالس سواد دار یهست یبرکت حهیمل  -

 یپدرت رو بد یها یبده نیو همچن یکمک خرج مادرت و خواهر و برادر کوچکترت باش نکهیا یبرا

 او اونج  یمحدوده ا نیهم یخانم مسن تو هیچون مونس  یبمون یتونیتهران ... شب ها هم نم یاومد

 برات داره ...  یهم در امد خوب

 ؟ یمتوجه شد  -

 ......  دادیگوشم خبر از قطع کردن تماس م یبوقم ممتد تو یگفتم و اومدم تشکر کنم که صدا یا بله

 شدم ... رهیرو کوبوندم سرجاش ...و دوباره به ادرس خ یکردم و گوش یپوف

به تلفن  یرو با بلوزش با اشاره ا سشیخ یاومده بود و داشت  دست ها ییکه تازه از دستشو نینسر

 گفت :

 ؟؟؟ دهیبود ؟؟؟ چرا رنگت پر یک  -

 به ادرس کردم و گفتم : یا اشاره
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 مرده بود  گفت رابط نوذر و سرهنگه ... هی  -

 سمتم و گفت : دییدو جانیبرق زد و  با ه چشماش

 س کجاست ؟؟ ادر یبر دیبا یگفت ؟؟ ک یخوب چ  -

 ... دیبدم ادرس رو از دستم قاپ حیبذار من توض کهیبدون ان بعدم

 ..  تی... نها قهیدق ستی... ب ستین ی... راه یبر یبتون ادهیفکر کنم پ   -

 حرف بزنم که  دستم رو گرفت و گفت : اومدم

اس  راستهیخونشون تو پ المونیاز فام یکیرو بهتر از تو بلدم  نجاهایا امیفردا منم باهات م  -

 ... یجانی.. چ ه یییی...واااا

 کالفه ام کرده بود .... نیبند حرف زدن نسر هیداشته ام و  استرس

 چرا نوذر خودش  زنگ نزد ..  -

 هنوز سرش تو ادرس بود گفت : کهیهوا در حال یب نینسر

 هان ؟  -

 گفتم : یا یو با لحن عصب رونیب دمیرو از دستش کش ادرس

 چرا نوذر خودش زنگ نزد ؟؟! گمیم  -

 باال انداخت و رو کرد سمت بالکن و گفت : یا شونه

 ترش کنه البد ... یباند مزی... خواسته ج گهی... نوذره د دونمیچه م  -

 حیو تفر یباز هیمثل  نینسر یکار ها برا نیا نکهیبود به ا ریصبح ذهنم در گ یتا دم دم ها اونشب

اش بود  فهیوظ ایآر یقدرت بود و برا شینما هیبزرگ  جلوه کردن داشت   ینوذر که عقده  یبود ...برا

که نه بهش  یزیروحم ... چ ینبود جز خوره  یچیمن بود که ه یوسط برا نیاز کارش ..و ا یو جزئ
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رو  ینیترس ... مجبور به انجامش بودم ... حس سرزم یو صرفا از رو یداشتم نه عالقه ا یاعتقاد

تر بهش فکر  قیکه هر لحظه که عم یبهش تجاوز کرده بود ... حس یقدر  یشتم که  دشمن هادا

 نیسرزم تونستمیکه م یوسط تنها راه نیو ا خوردیدر هم گره م شتری...وجودم از غم ب کردمیم

ساواک و سازمان بود...و   یعنیدو دشمن متجاوز  نیب شتریب یحفظ کنم تفرقه افکن یوجودم رو کم

 خودم بذارم جاسوس دو جانبه !! یرو تونستمیکه م یاسم نیبهتر

 

 دوازده : فصل

عرق  یروسر ریبود ... و موهام ز دهیبه تنم چسب دیوزیکه م یگرم مینس یکمرنگم  تو یاب رهنیپ

 ... کردمیم یکرده بود ...دهنم خشک شده بود و احساس تشنگ

بذارن ... صد رحمت به همون  اسفند)انقالب( دم  یابخور هی رهیمس نیشمرن .... نکردن تو ا ایلعنت  -

 و ... است  نیدانشگاه حداقل گله به گله تابستون ها کلمن و سالم بر حس

... با  دمیخند اریاخت یو ب کردیرو پاک م شیشونیپ یکردم که با دست عرق رو نیبه نسر ینگاه مین

کلفتم و  یرنگ پا یبه جوراب ها ی... نگاه زدیکوتاه و دامن بدون جوراب بازم غر م نیبلوز است

 شیآب زیر یکه عاشق گل ها دیسف یروسر ریبلندم کردم و کالفه دست بردم ز نیاست یآب رهنیپ

 با ذوق گفت : نیدادم ... که نسر یبه گردنم رو باد دهیچسب یبودم و موها

 ...  میدیرس نهی... اخ جون هم نهیهم  -

 دهیاون لحظه به اوج خودش رس یکه تو یشدم ... با استرس رهیروبروم خ یآهن ییو طال دیدر سف به

 بود زنگ در رو فشار دادم ...

... اونموقع کمتر  میو داخل شد میبهم انداخت ینگاه مین نیدر باز شد ... و من و  نسر  هیاز ده ثان کمتر

حال  نیکرده بود ... با ا مارو ذوق زده یهم کل فونیباز شدن در با ا نیداشت و هم فونیا یخونه ا

... از  میعمارت قدم بر داشت یذوق رو گرفت و اهسته به سمت ورود یزود جا یلیاسترس دوباره خ

هوا به  یبگم کم گفتم ... باغ اونقدر پر درخت  بود که با ورودمون دما یخونه هرچ ییبایباغ و ز یبزرگ

 یخنک داد ... گلکار یکم دمیو شا میمال مینس هیجاش رو به  رونیگرم ب میوضوح کمتر شد و نس
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که دم در پارک  ییمدل باال نیماش روسط باغ و از همه مهت یبایاطراف باغچه ها و استخر پر آب  و ز

 با صدا : کهیبطور دیرو دنبال خودش کش نیمن و نسر یو پر ازکنجکاو رهیخ یبود همه و همه نگاهها

 سمت خانم ها ... نیاز ا  -

 می... دم در منتظر ماست و باالخره به خودمون اومد یبا  لباس رسم یانسالیخانم م  میمتوجه شد تازه

 ... میو پا تند کرد

 گفتم : میرفتیباال م میداشت کهیدر حال میدیپله ها که رس به

 نکرده باشم .. رید دوارمی... ام ریخانم .... وقتتون بخ دیببخش  -

 انداخت و گفت : یکه همراه من بود نگاه نینسرزد و متعجب به  یلبخند رسم زن

خدمه خونه  یرو شونیخونه ...آقا منتظرتون هستن ... ا یهستم ...سرمستخدم خانم ها بایمن ز  -

ژان حتما خودشون هم باشن  یخونه آقا شخدمتیخواستن عالوه بر سرپ  نیهم یحساسن برا یلیخ

 ... 

 زدم و گفتم : یلبخند

 همراه من هستن ... راستش .. نخواستم تنها .. شونیا  -

 گفت : یحال مهربون نیاما در ع یتکون داد و با لحن جد یسر زن

 ...  کنمیدرک م  -

 گفت : نیکرد داخل و رو به نسر ییرو راهنما نیمن و نسر بعدم

 ... دینیبنش دوریکر نیا یتو دیتونیم -  -

 کرد و به من گفت : دوریکر یروبرو یدست اشاره به پله ها با

 سمت ... نیاز ا  -
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 یکه با پرده ها یبلند و بزرگ یهارو که باال رفتم تازه عظمت خونه به چشمم اومد .... پنجره ها پله

 ییبایپله ها بود و با حداقل دو دست مبلمان کامل به ز ریکه ز ییرایشده بودن ... پذ نیتزئئ یانچنان

پشت در  بایز ودز یلی... خ دادیشده بود همه و همه از متمول بودن صاحب خونه خبر م دمانیچ

که از داخل اتاق  یبه در زد ... و بعد از اجازه ا یو تقه ا ستادیبرنز ا یها رهیشده با دستگ یخراط

 ... میصادر شد وارد شد

 ... یژان ...  خانم برکت ی...آقا یروزیجناب ف  -

زد و منم بالفاصله  یژان باشه لبخند یاقا ومدیه با توجه به نوع پوشش بنظر ممسن روبروم ک مرد

 گفت: یارمن ظیغل یکرد و با لهجه  بایکردم ... که جواب داد رو به ز یسالم آروم

 ... یبر یتونیجان م بایز  -

 زد و از اتاق خارج شد ... یلبخند بایز

 ... کردینگام م یتر قیکه حاال با لبخند عم یژان یموندم و اقا من

ما  یبجز در ورود یا گهید  یسرم به در  بسته  اریاخت یب یسرفه  ا ینگذشت که با صدا هیثان چند

 ژان گفت : یو همزمان با اون اقا دیاتاق بود  چرخ یکه تو

 خوردن ... واقعا دور از انتظار بود ... یسخت یتابستون سرما یکسالت دارن .. تو یروزیجناب ف  -

 تکون دادم و گفتم : یسر

 زودتر خوب بشن ... شاهللیا  -

 اش ... نهیس یرو دیکش بیگفت و بعدم صل یظیغل شاهللیبانمکش ا یزد و با لهجه  یکمرنگ لبخند

هوا از  ی... که در ناگهان باز شد و من ب میژان صرفا بهم لبخند زد یبه سکوت من و اقا قهیدق چند

 جام بلند ...

 نقدرکمیا دینبا یروزیسرهنگ ف کردمیحس م دیابروهام باال رفت ...  شا اریاخت یورود مرد جوان ب با

توجهم رو جلب  اریاخت یو قد بلندش .... ب دهیمرد و اندام ورز یعال اریبس یچهره  دمیسن باشه و شا
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که من  یبا کس یشباهت چیچهل ساله بود ه تیروبروم که نها یکرد .... در هرصورت مرد خوش چهره 

ذهنم  یدختر ، تو هیپسر و  هیزن طالق داده با  یمرد یعنیکه نوذر داده بود  یبا توجه به مشخصات

 کرد .. رمیغافلگ بیعج نیساخته بودم نداشت و هم

  شیمن رو  با نگاه جد یسرتاپا قایعم کهیدر حال  گهیبه دست د ییبه دست و عصا یبا دستمال مرد

 وارد اتاق شد ... دیکاویم

 

به  هی... جواب داده شد و با تک یظیغل یدادم که تنها با تکون دادن سر همراه تک سرفه  یآروم سالم

 من نشست ... یروبرو ریتحر زیلنگ لنگان رفت و کنار ژان  ، پشت م یعصاشو کم

 صدا رو صاف کرد و گفت : 

 .... درسته ؟! یبرکت حهیخانم مل  -

 گفتم ... یآروم یشدم و  بله  یکمرنگ لبخند

 ؟! دیکنیسر م یروسر شهیهم  -

 جابجا شدم و گفتم : یجام کم یجا خوردم و تو یکم نیهم یرو نداشتم...برا نیا انتظار

 بله ...  -

 به سر تا پام کرد و ادامه داد : ینگاه

هست که  شونی... و قطعا اعتماد من به ا دیشد یبه من معرف یزیشما  از طرف شخص عز  -

که عادت ندارم به  یی.. ازونجا یبه محجبه بودنتون نشده بود ... ول ی... هرچند اشاره ادیینجایا

 یاز شربت به دونه ا یکرد و جرعه ا ینداره ... تک سرفه ا یکنم .. مسئله ا نیتوه یاعتقادات کس

 و ادامه داد : دیکه روبروش بود نوش

 ...  دینوشته شده تا کالس سواد دار نجایا  -

 گفتم که ادامه داد : یلروزن بله ا ی... با صدا
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دست شغل  نیهمچ هیکه دنبال  ستیسوادتون اونقدر کم ن یحت د؟؟ینداد لیشد ادامه تحص یچ  -

 ... دیباش ییها

فرصت فکرکردن داشته باشم تک سرفه  نکهیا ی... برا گفتمیم دیبا یلحظه نفسم گرفت...چ هی یبرا

 ...رهیکردم که باعث شد اب دهنم بپره تو گلوم ....سرفه ام شدت بگ یا یالک ی

راه و سرفه هام  یبه دستم داد .. تشنگ عیسر یلیپر کرد و خ یآب وانیژان ل یسرش آقا یاشاره  با

 مرتب کنم ....  یادیوسط ذهنم رو تا حد ز نیرو الجرعه سر بکشم ...وا وانیباعث شد ل

 .. دیببخش  -

 ادامه دادم : عیسر یلیتکون داد و من خ یسر

پدرم که فوت کردن ... متاسفانه نتونستم درسم رو ادامه بدم و همون شهرمون رفتم سرکار ...   -

و طلب طلبکار رو  یمتاسفانه حقوقش خرج زندگ یانجام داد ول شدیتا کالس سواد م ازدهیکه با  یکار

 نهی... هز نمک یکار دفتر ای یکارمند خواستمیهم اگه م نجایاومدم تهران ا نیهم یبرا دادیکفاف نم

حالت فقط خرج خورد و خوراک مادرو  نیخورد و خوراکم و خونه رو هم ازش کسر کنم در بهتر ی

داشته باشم که خورد و خوراک محل  یگرفتم کار میتصم نیهم یبرا ومدیخواهر و برادرم در م

شب ها  دیقبولم کن نجایاگه ا دیانیکنه ... االنم همونجور که در جر نیتام نهیرو بدون هز میزندگ

 ... ستیراه ن شتریب یا قهیدق ستیب نجایهستم که خونش تا ا یمونس خانم

گفت که باعث شد با نگاه  یزیگوشش چ ریژان ز یوسط آقا نیمکث کرد ... ا یتکون داد و کم یسر

 بگه و بعد رو کرد به من و گفت : یدونمیبهش خودم م یترسناک

و اموزش  گنیکه م ییهستند ... موبه مو به کارا شونیو مسئولتون ا دیکنیکار م بایدست ز ریشما ز  -

 برخوردار هستش ... ی ژهیو تیاز هم یمن اصول مهماندار ی.. برا دیتوجه کن دیکه دار ییها

تکون داد  یکرده بود و سر یبه ژان که نچ ینگاه میژان صورتش رفت تو هم ... ن یکردم آقا احساس

 کرد و ادامه داد :
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 یبیخدمه اس یلباس رسم یکه به نمود ظاهر دیاستفاده کن یرو جور تونیروسر دیکن یسع یول  -

 نرسونه و بد  جلوه نکنه ..

 گفتم : یگفتم و بعد با خوشحال یلبخند چشم با

 ؟ دیمن رو قبول کرد طیشرا یعنی  -

 تکون داد و گفت : یسر تیجد با

البته به  دیبر دیتونیو شب ها هم ساعت  م دیباش نجایکه صبح ها راس ساعت  ا دیاما ... دقت کن  -

باشه ... جمعه ها هم  همه  ظهر تا  صبح فردا  یو مجلس بزم یعمارت مهمان یکه تو ییاز شب ها ریغ

 مرخصن .... 

 بودم نگاهش کزدم و گفتم :هنوز هضمش نکرده  کهیدر حال یاز ساعت کار متعجب

 ساعت  صبح ؟   -

 گره کرده گفت : یابروها با

ساخت خونه  لیاز دال یکیحساسم  یلیساعت  آمد و رفت خ یهست ؟؟! در ضمن من رو یمشکل  -

 نمیبب یبود که ساعت رفت امدشون مرتب باشه ... قصور نیته باغ و اختصاص دادنش به خدمه هم ی

 برو برگرد اخراجه ... مفهومه خانم ؟! یب

 گفتم ...  یفیضع یسرم رو خاروندم و بله  اریاخت یب

 بهم انداخت و بعدم رو به ژان گفت : ینه چندان جالب نگاه

 ... از امروزم مشغول بشن ... رهیبگ لی... لباساشون رو تحو بایز شیببرشون پ  -

گفتم که چنان نگاه  یناخودآگاه اِ از امروز نیهم یامشغول بشم بر دیکه از امروز با کردمینم فکر

نزدم و با  یحرف گهیکه د دمیژان د یاز آقا ینگاه سرزنشگر نیو همچن یروزیاز خود ف  یجد

 گفتم و پشت ژان راه افتادم ... یاجازتون
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 یاشپزخونه بودم  و مواقع ا یهفته فقط تو کیاون  یتو گذشتیعمارت م یاز کارم تو یهفته ا کی

سرو انواع غذاها ...  استفاده از ظروف مختلف ..  یداشتم نحوه  بایاز نهار شام و صبحانه ام از ز ریغ

معلوم سرهنگ   راز قرا گرفتمیم ادیحاکم بر خونه رو  نیبا انواع قاشق و چنگال ها و قوان ییاشنا

 تیها هم براش اهم یغرب یادا و اصول ها نیکرده بود و ا لیتحص رانیرو خارج از ا یادیمدت ز

رو به من سپرده بودن ...  ساعت :  یا هیحاش یاز کارها یکیداشت ... اون روزم طبق معمول  یادیز

وهمزمان به  زدمیم شصبحانه بر یشده بود برا یداریکه  اول وقت خر ییصبح بود و داشتم نون ها

 ازهیبار خم کی قهیو  هر دو  دق دادمیهم گوش م گهیوزهره دو تا خدمه د جهیخد یحرف ها

قورت دادم  عیسر یلیرو خ ازمیدهن باز من موند ... خم یاومد تو نگاهش رو بایز هوی... که  دمیکشیم

 که گفت :

 ؟؟! یشدن عادت نکرد داریهنوز به صبح زود ب  -

 زدم و گفتم : یلبخند

 نماز هام اول وقت شده ...  ینه عوضش همه   -

 ...  دنیخند زیر زیو زهره هم که هردو جوون بودن و بشاش ر جهیخد

ها  نتیکه با چند روز گذشته فرق داشت رو از کاب یحرف سبد نون خوشگل یو ب دیهم خند بایز 

 یبرش خورده روبا وسواس خاص یمدل سبد نون داشتن ... نون ها هیدراورد ...  انگار هر روز هفته 

 ... دیتوش چ

 ...؟؟! شهیم داریزود ب نقدریصبح ها اخود سرهنگم   -

 زد و گفت : یلبخند بایز

عمارت  یکه تو یی... البته  بجز شب ها ستین ی...سرهنگ هم مستثن زنیها همه سحر خ ینظام  -

 دارن ...  ژهیسرهنگ مهمان و ایهست و  یبزم

برن از  خنده ... خودشم  سهیر جهیباعث شد زهره و خد نیگفت و هم یرو با لبخند خاص ژهیو مهمان

 گفت :  یبا لحن ساختگ دیخند یبه وضوح  م نباریا کهیدر حال
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 !! دی!!!به کارتون برس دی... نخند ایح یب یدخترا  -

وسط هاج و واج نگاه کردم  ...  نیو عمال قهقهه زدن و من ا دنیدست از کار کش جهیزهره و خد نباریا

 : دمیمقدمه پرس یبعدم ب

 شده بود ؟! یآقا چ یپا یراست  -

 ته صداش هنوز خنده بود گفت : یهمونجور که تو زهره

 ...  دهیضرب د یخورده بود  و کم نیزم یاتیعمل یتو ایگو یچیه  -

 نارویا دیایو زهره گفت ب جهیرو اماده شده بود رو  گرفت سمت ب خد یگفت و سبد یاوهوم بامیز

 نمونده ... یزیتا  چ دیدست بجنبون زیرو م دیبذار

 رفتن دخترا رو کرد بهم و گفت : با

 ...  یبرا ییخانم ها یاز همسرشون جدا شدن هر از  گاه یسرهنگ از وقت  -

 تکون دادم که ادامه داد و گفت : یافتاد سر میدوزار

 شونیپدرشون ... بچه ها به خواست خود مادرشون با ا شیپ انیسرهنگ م یاخر هفته هام بچه ها  -

 ...  نندیبیم یا ینه چندان جد یها بیهاشون  اس تیمامور یهم تو ییها ی... گاه کننیم یزندگ

 یرفته بود دو تا بچه داره ..سر ادمیبه کل  یاز همسرش جدا شده ول دونستمیرفت باال  م ابروهام

که  یبودم تا گزارش یهرچند که همش منتظر فرصت مناسب دمینپرس یسوال اضاف گهیتکون دادم و د

 اونقدر خوب باشه تا دهنش بسته شه و دست از سرم برداره ... دمیبه نوذر م

 از جاش بلند شد و گفت : بایز

رفته به  یروح  شبیرو بذار ....د یهم جوش اومده چا یجمع کن کتر زیم یخرده نون ها رو از رو  -

امروز ناهار رو  دیخر ستیل...  منم برم سراغ ژان  ادیدخترش که تازه وضع حمل کرده سر بزنه تا  م

 بهش بدم ...
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همه خدم و حشم و چند مدل غذا  نی... ا کنهیم ینفر فقط توش زندگ هیکه  یجالب بود خونه ا برام

 یو غذاها شدینم زیدورر یزیهرچند چ خورهیشام به چه دردش م یناهار و چند مدل غذا برا یبرا

 یتوکه  شدیم یما     خدمه ا بینص تیاشپزخونه و در نها ومدیم یظهر بعد از سرو به ناهار خور

اقا ... اصالن  یراننده  میخانم اشپز ... کر ی... روح جهیژان،  من .. زهره و خد با،یز یعنی میخونه بود

 کردیکمک م جهیخونه به من و زهره و خد نیسنگ یکارها یپادو که  تو یازغند میاقا باغبون و  رح

 بایبه اندازه بودن غذا کار ز دردقت  نی...  البته نا گفته نمونه که ا شدیو معموال هم تا اخر خورده م

هر روز  یو ولش کن رهیم ادیدستش به ز شهیخانم آشپز عمارت هم یبود ... وگرنه به قول خودش روح

خوبش، اخالق  تیریبر مداون چند روز عالوه  یبود که تو یزن بای... ز ذارهیگردان رو بار م هی یغذا

تجربه  هیکارم مثل  نیباعث شده بود به ا نیقرار داده بود ... و هم ریفوق العادش هم من رو تحت تاث

 نوذر راحتم بذاره ... نیبعد از ا کردینگاه کنم وخدا خدا م

 هیبه رسم عادت  نیهم یبخورم برا یخال ی.. عادت نداشتم چا یقور یتو ختمیر ییچا مونهیپ هی 

و  دمیکش یقیهلم نداختم توش و گزاشتم  دم بکشه ... نفس عم یو دو تا دونه  نینوک قاشق دارچ

 شد ... یچ دمیدستم و نفهم یو  سرم رو گذاشتم رو زینشستم پشت م

 حهیمل نیکاش ا کردمیخودم داشتم فکر م شیشدم و پ اریگفتن... هوش حهی.. مل حهیمل یبا صدا 

... زهره بود  دمیاز جام پر اریاخت یام و ب حهیافتاد من مل ادمی هویصدا خفه شه که  نیجواب بده تا ا

 با استرس گفت: هویو بعد  دیلحظه خند هیمن  دنی...  با پر

 ... خورنیرو سرو کن  ....خانم بزرگ از سفر برگشتن ....سرهنگ  گفتن صبحانه رو زودتر م ییچا   -

 

 نگاش کردم که دستش رو گذاشت پشتم و گفت : متعجب

 مادر اقا ... بدو بابا ... بدو ...  -

انداختم و با  دیدستم پارچه سف کی یمرتب کردم  ..  رو یو لباسم رو کم دمیبه سر روم کش یدست

دست حائل کردم و به دو از  اشپزخونه رفتم سمت  غذا  یکیاون  یرو گرفتم رو یام قور گهیدست د

 داشتمبودمش استرس  دهیند گهیاستخدام باهاش حرف زده بودم د یکه برا ی..  از بعد از روز یخور
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 یلینگاه کنم سالم خ نکهیشدم ...  بدون ا یکردم و وارد اتاق ناهار خور یطول سالن رو ط عی... وسر

رو  ییرفتم سمتش اومدم چا شدیم ییرایپذ ونیخودمون که اول از اقا یکردم و به رسم خونه  یاروم

 گفت :  یو سرزنش گر یکرد و با لحن جد یکه سرفه ا زمیبر

 اول مادر...  -

نشته بود ، مجدد عذر  زیم گریکه طرف د یگفتم و رفتم سمت خانم مسن و خوش پوش یدیببخش

 یلبخند گرم ینگاهش مثل پسرش بود ...ول تیجد رزنیزدم .. پ یکردم و لبخند کمرنگ یا یخوه

 ازم تشکر کرد ...  ختمیر یچا نکهیلبش نشست و بعد از ا یرو

  ختمیریم یکه داشتم براش چا یگفتم و رفتم سمت  جناب سرهنگ ... تمام مدت یکنمیم خواهش

گرفته بود و  یرو به باز مینیشده بود ب یقاط ویکه  با افتر ش ییعطر ادکلن مردونه و خوشبو

اس ... معذب بودم ... به محض  رهیبه من خ کردمیو نگاهش که حس م یکیهمه نزد نیناخودآگاه  از ا

عقب  یکردم و به سمت در خروج یاحترام یقدم عقب رفتم ... و  ادا کی عیسر یلیخ یچا ختنیر

 گرد... که صدام زد ...

 برگشتم ... و نگاهش کردم ... یدستپاچگ با

 ..دییبله جناب سرهنگ ... امر بفرما  -

 در هم رفته رو بهم کرد و گفت : یجلو برد و بو کرد ... بعد با ابرو وانیرو به سمت ل سرش

 ... دهیرو نم شهیهم یداره ... بو یعطر خاص هی...  ییچا نیا  -

 گفتم : عیاضطراب زا بود ... سر  نقدریمرد ا نیا یچرا نگاه ها دونمیشدم ...  نم هول

 رو دم کردم ... یخانم نبودن ... من چا یبله .. امروز روح  -

رو  وانشیبود و داشت ل دهیرو نوش یاز چا یبدم که زود تر از من خانم بزرگ که قلپ حیتوض اومدم

 ... گفت :زیم یرو گردوندیبرم

 .. یبر یتونیدختر جون ... م یکرده .. مرس رینظ یداره ... طعمش رو هم ب  نیهل و دارچ  -
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 یبه خانم بزرگ زدم و بعد مجدد نگاه نگرانم رو انداختم به سرهنگ که سر یلبخند یلحظه ا یبرا

 حرف تنها با اشاره دست مرخصم کرد ... یتکون دادو ب

 بایبهم زد و تقر یاتفاقات بود لبخند گرم یبود و شاهد همه  ستادهیدر ا یکه جلو بایخروج ز هنگام

 اشپزخونه و رو به من کرد و گفت : یساعت بعد  از اتمام صبحانه اومد تو کی

 با تو باشه ... ییاقا خواستن از فردا دم و سرو چا  -

 

 

صبحگاهش رو با   یاندک گفتگو شدیبود ... و باعث م یروزیف یخونه  یتو شرفتیپ نیاول نیا

  یادار یانجام کارها یکه گاها صبحانه مهمانش بودن و بعد از صبحانه برا یسرهنگ ها و افسران

اضطراب مواجه شدن هر  گهیهرچند کوتاه بشنوم ... اما از سمت د یرو تا حد رفتنیشترک باهم مم

من رو  یبی... به طرز عج خوندیکه با نگاهش انگار ذهن ادم رو م یا یروزیبا  سرهنگ ف بحص

رو   یروز دو ساعت کی  دیو با دیرسیهم داشت سر م ایار یوسط  موعد دو هفته ا نیترسونده بود ... ا

 ایارو خودم رو به سر قرار با  زدمیم رونیکه هنوز فرصت نشده بود بهش فکر کنم ب یبه بهانه ا

 ...  رسوندمیم

 یبودم اومدن  خانم بزرگ باعث شده بود کارها دهیقبل از قرار بود ... ساعت : هالک به خونه رس شب

...  یخونه با اون وسعت مرتب کردن انبار یهرروزه  یریو گردگ دنیخونه دو برابر بشه .. جارو کش

بود اون  دههمه و همه باعث ش انیبچه ها که قرار بود فردا  ب یاتاق ها یملحفه  یشستشو ضیتعو

 برسم خونه ... شهیبرام نمونه و خسته تر از هم یروز عمال جون

 به استقبالم اومد ... و با خنده گفت : نینسر

 ..شوووور . میدار یامشب شام چ  -

ظرف  هی یزودتر خونه   رو ترک کنم غذام رو تو یکم نکهیا یگرفت ... عادت کرده بودم برا خندم

داشتن  دینکرده بودن اما تاک یژان مخالفت یو آقا بای... ز زدمیم رونیو ساعت  از عمارت ب دمیکشیم
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مدت  نیا یدل بودند و تو کیخدمه هم   ینبره و خدارو شکر همه  ییموضوع سرهنگ بو نیکه از ا

 نزده بود ...  یحرف یهفته کس

و  دمیاز سر کش یکفشام رو دم در دراوردم ..  روسر یرو گرفتم طرفش ور با خستگ یروح ی قابلمه

 ولو شدم ..

 اب به سر روت بزن ... هیپاشو برو   -

 و گفتم : دمیکش یقیعم نفس

 .. شمیم هوشیدارم ب نینگو نسر یچیه  -

به  یگرم شه .. سرک ذارهیغذا رو داره م دیفهم شدیاشپزخونه بود و از سر و صداش م یکه تو نینسر

 و گفت : دیداخل هال کش

گزارش رو داد بهم گذاشتمش رو  دمی... امروز نوذر رو د یسیگزارشم رو هم به خط خودت بنو دیبا  -

 .. یسیاز روش به خط خودت بنو دیطاقچه فقط با

بود که   نیخونه ا نیا یراه از جام بلند شدم و راه افتادم سمت حموم ... خوبو با اک دمیکش یاه

 به راه بود ...  شهیآبگرمکن و حمامش هم

با  دیکشیطول م کساعتیتا  قهیدق  شهیموهام هم یو پرپشت یبه خاطر بلند بایبعد از حمام که تقر 

 ینشستم و شروع کردم مشق زدن از رو ریتحر زیداشتم پشت م یحس بهتر یخسته بودم ول نکهیا

 دکرده بو فیبرام تعر نیچند شب گاها نسر نیا یرو هم که ط یوسط چند تا از اخبار نیگزارش و ا

وقت  هی نینسر نکهیا یگزارش اوردم و برا ینشده بودمم البال هوشیب یاستثنا وسطشون از خستگ

 ...   میدست فیک یپاکت گذاشتم و ممهورش کردم و گذاشتم تو یتو عینخونه سر

شدم  اریاز  هوش دیشد ی...   صبح با تکون ها دمیشب بود که خواب کی کیباالخره ساعت نزد اونشب

شب قبلم  گرفته بود ...از جام بلند شدم و  سیخ یکه بخاطر موها ی... با تن و بدن کوفته و گردن

 رو نگاه کردم ... نیگنگ نسر

 هفته ...  کهیساعت نزد  -
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...و بدون  دمیلباسام و پوش یا قهیده دق بایبا استرس از جام بلند شدم و تقر نیحرف نسر نیا با

و فشار  جهیراه سر گ گهید یاز نصفه  دمی... نصف راه رو دو رونیبخورم از خونه زدم ب یزیچ نکهیا

رو  ریمس یگرفتم و آروم آروم ما بق واریکه با دستم رو کنار د ییجا اجازه نداد پا تند کنم ... تا نییپا

 در عمارت .... یجلو دمیکردم و رس یط

 ی... دستم رو به گوشه  رونیسرهنگ از در اومد ب نی... در عمارت باز شد و ماش دنمیبا رس همزمان

وسط خدا خدا کردم که  نیبره .... و ا نیبشم تا ماش میکنار در قا واریکردم پشت د یدر گرفتم و  سع

... و در عقب باز شد  ستادیپل ا یاومد زو رونیاز  باغ ب نیماش نکهیباشه و.. اما به محض ا دهیمنو ند

پاهام  وارمیبه د هیبا تک  یکه حاال حت یرو دور زد اومد سمت من نی.. ماش ادهی... و سرهنگ از اون پ

 وزنم رو تحمل کنه ... تونستینم

 ؟؟!! یخوب یخانم برکت  -

بسته بود ... نفسم به شماره افتاده بود و  خیذره جونمم بره ... دستام  هیبود که  یحرف کاف نیهم

نگاه پر غضب سرهنگ به  نگاه  رییرو از تغ نی... ا دهیرنگم کامال داره حال بدم رو نشون م دونستمیم

 ... دیفهم یبه راحت شدیاما نگرانش م  یجد

 دختر بده .... نیرو خبر کن حال ا بایز میکر  -

 

شده  کیکه حاال با دو قدم بهم نزد یوسط من موندم و سرهنگ نیمن پا تند کرد ... و ا دنیبا د میکر

بلندم کرده بود ...  من رو کشونده بود  نیاز زم یبازوم رو گرفته بود ...  همچون پر ریبود و آروم ز

 یو با نگران بودکرده  نیعقب ...  دستش رو حائل سقف ماش یصندل یو نشونده بود رو  نیسمت ماش

نگاه معذب بودم ...و نفسم به شماره افتاده بود ...اروم  نیا ریو من با اون حال چقدر ز کردینگاهم م

 به وضوح جا خورد ... شیدستم رو لمس کرد و از سرد

 ...  ی.... شکالت ندارم بهت بدم ...ول نهییفشارت پا  -

در اورد و داد  ینظام یقمقمه  هیجلو  یروکش صندل یاز کنارم رد کرد از  تو نهیدستش رو  با طمان 

 به دستم ... 
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درش  نکهیزود قمقمه رو برداشت و بعد از ا یلیحالم بد بود که قمقمه از دستم سر خورد ... خ اونقدر

دهنم گرفت و آب خنک  یقمقمه رو جلو یدستش رو حائل سرم کرد ... دهن هی کهیرو باز کرد در حال

... ازم  میبا و کریز یپا یبهش انداختم ... و با صدا  یپر از قدردان یشد تو گلوم ...نگاه زیتوش سرر

 گفت : بایفاصله گرفت ... و رو به ز

 ...  رهیدستاش مثل زمهر نهییپا یلیآب دادم فکر کنم فشارش خ کمیبهش   -

و  وانیل یدستش بود...  دستبند طالش رو باز کرد و انداخت تو یآب قند تو وانیل هی کهیدر حال  بایز

تو دهنم که با  زهیجاش رو گرفت اومد آب قند رو بر بایشروع کرد همزدن ... سرهنگ کنار رفت و ز

الجرعه سر  بایرازش گرفتم و تق یرو به اروم وانیکه از خوردن اب خنک گرفته بودم .. ل یاندک جون

 بستم ... هیچند ثان یوچشمام رو برا نیماش یدادم به  صندل هیرم روتکو س دمیکش

 یرو بایدست ز نکهینزد تا ا یکه من چشمام بسته بود حرف یا هیثان یس دیاون  شا یتو چکسیه

 بازوم نشست و اروم گفت :

 جان ؟ حهیمل یخوب  -

 گفت : نیهم یبهتر شده بودم ...از نگاه سرهنگ دور نمونده بود برا یلیرو باز کردم .. خ چشمام

 رنگ گرفت ...  کمیصورتش   -

 گفتم : دیلرزیکه هنوز م یبهش انداختم ... و با لحن ینگاه مین

 زحمت ... ی... انداختموتون تو دیتورو خدا ببخش  -

و سرهنگ همزمان دستم رو گرفتن ...و  بایرفت و ز جیاز جام اومدم بلند شم که سرم گ بعدم

 گفت : بای..و رو کرد به ز دیزود دستش رو کش یلیبهش انداخت خ بایکه ز ینگاه میسرهنگ با ن

 استراحت کنه ... خوب نشد امروز رو بفرستش بره ... کمیببرش تو ... بذار   -

حرف  سوار  یه بودم انداخت و بفاصله گرفت نیاز ماش بایکه به کمک ز یمن هی گهینگاه  د می.. ن بعدم

 ...  فتهیاشاره کرد تا سوار شه و راه ب ممیشد و به کر
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 .... دمیاتاقش دراز کش یتخت تو یرو بایکمک ز با

 که خود سرهنگم اجازه داد ... یدیاستراحت کن و برو خونه ... د کمی  -

صرفا ضعف  دونستمیشدم به وضوح حالم بهتر بود و م داریکه ب یخوابم برد ... موقع یدو ساعت بایتقر

به  یاول صبح برا یبودم و  هم هول و ال دهیشام کم خورده بودم هم کم خواب شبیکردم ... هم  د

 ازیبا پیز یبرا کمیحال  نیبا ا فتهیو صبحونه نخوردن همه باعث شده بود فشارم ب دنیموقع رس

 ازدهیبار نرفت و   ریز بایهم اصرار به موندن کردم ... که خدارو شکر ز یکردم ...و الک شتریداغش رو ب

 اومدم ... رونیسرهنگ ب یصبح بود که از خونه 

 

و  یرفتم تا پارک و ادهیرو پ ریاز مس یمیخودم دارم  ن یروز برا هی نکهیروز خوشحال از ا -از  بعد

  دونیبه سمت  م زابتیدم زنان از بلوار العصر(  شدم و ق ی)ول عهدیول دونیم یها یاونجا سوار تاکس

 دمیبود که رس نشدههم  کیهتل بلوار بود و  ساعت هنوز  یساعت  تو  ایاسفند رفتم .. قرارم با ار

 یعنیپلو با گردن  یخودم باقال یشدم و برا ایمال دن الیخ یکه ضعف داشتم ب ییرفتم داخل و ازونجا

 ...  دمیشدم که سر راه خر یمورد عالقه ام رو سفارش دادم و مشغول خوندن روزنامه زن امروز یغذا

رو  در  نکشیاسپرت  وارد شد .و ع پیبا ت ایدو نشده بود و تازه غذام رو تموم کرده بودم که ار هنوز

 محکمش اومد سمتم .. یکرد و با قدم ها دایام روش بود رو پ رهیکه  که نگاه خ یزود من یلیاورد و خ

 !!! یخانم ساالر میخوردیباهم ناهار م امیمنم ب یذاشتیبه به بد نگذره .. م  -

خندش و سالم  نیخنده رو لبش بود  ... معذب شدم از ا  شهیبهش انداختم  بر خالف هم ینگاه

 :  و در حال نشستن گفت دیکنارم رو کش یبده صندل یجواب نکهیبهش کردم  ...بدون  ا یآروم

 ... یزود اومد  -

 گفتم  : یازکجا اومد ول دونمینم

 برم ... دیناهارم بود ... االنم با میتا  -
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در اوردم وگذاشتم سمتش و اومدم از جام بلند شم که مچ دستم  فمیبالفاصله پاکت گزارش رو از  ک 

 گوشم گفت : ریرو گرفت و با زور نشوندم و سر خم کرد و  ز

و فلنگ  یقرار بد تیمنو تو معذور یتونی.. م هیچون مکان عموم نجاینه ؟ فکر نکن ا یشیتو ادم نم  -

 ... می... حرف دار یرو ببند

...  دهیکشمکش ند نیا یمارو تو یمطمئن شدم کس نکهیبه اطراف انداختم و بعد از ا ینگاه مین

 لروزن بهش گفتم : یبغض داشتم .. رو کردم و با صدا ینشستم سر جام ول

 یها برا تیاذ نیا گهی... د دمیگزارش بدم هر دو هفته که دارم م هیاستاد تورو خدا ... من قراره   -

 ؟؟! هیچ

شلوارش ... اشاره  بیج یپاکت رو برداشت و تا کرد گذاشت تو نکهیبهم کرد و بعد از ا یقیعم نگاه

تا پول  فمیبه گارسون کرد و  ازش صورتحساب خواست .. با اومدن صورتحساب دست کردم تو ک یا

رو  تدراورد ...و گذاش یتومن ستیدو تا اسکناس ب بشیاز تو ج ایرو حساب کنم که زودتر از من ار

 و بالفاصله  از جاش بلند شد ... زیم

 .. میبر  -

 اخه صورتحساب... یول  -

  دینگاهم کرد و بعد دستم رو کش هیرخالف اعتراضم  فقط با نگاه خندونش چند ثانرو گرفت و  ب دستم

 برد ... رونیو از رستوران ب

 یتوجه به من پک ها یزده بود و ب شیات یگاری... س میرفت ادهیبلوار پ نمایبه سمت س یقدم چند

 نداختیم نیرو زم گارشیس کهیدر حال  نمایبه س دنیفکر بود ... با رس یبهش میزد و تو یقیعم

 گفت :

 ...؟؟؟ میبر یخوایها . .. م کنهیم یخوبه ..گوگوش باز لمشیف  -

هوا دور شونه  ام حلقه م کرد و کشوندم سمت  یانداختم که دستش رو ب ینگاه میبهش ن متعجب

 کارش اومدم اعتراض کنم که لباش رو گذاشت دم گوشم و گفت : نیاز ا یعصب  نمایس
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 نگو ... یچی...  هدنبالمونن    -

به خودش ... لبخند زد  شتریو سرش رو چسبوند بهم و من رو ب دیبوس یروسر یگوشم رو  از رو بعد

نفس کم آوردم که خوشختانه  کردمی... حس م زدیم یعرق شده بود ... قلبم مثل چ سی... تمام تنم خ

تو  دیکش وزود بعدش دوباره دستم رو گرفتم  من ر یلیگرفت اما خ طیازم جدا شد بل   یلحظه ا یبرا

 ... نمایس

انتظار که  دنج تر  یها یاز صندل یسر هییبه اطراف کرد و من رو برد سمت  ینگاه میورودمون ن با

 ری... دستم رو تو دستش گرفت و ز میانتظار نشست یهایاز صدل یکی یهم رو کیتو چ کیبودم  چ

 گوشم  گفت :

فرار کرده ... االن دنبال رابط  رانیاز ا وشی.... دار وشهیدار کردنی... فکر م هین کنگفتم رابطمو  -

کن... مثل ادم ...  یدو ساعت نقش دوست دخترم رو باز هی...  ییبفهمن تو خوامی... نم دمنیجد

کنن ... یشک م یزدت بغلم نشست رونیاز حدقه ب یکه االن مثل چوب خشک با اون چشما ینجوریا

 ... یخواینم ینجوری... تو که ا کننیولت نم ارنیتا ته و توت رو در ناونوقت 

که تموم نداشت ...  ییها یو بد بخت نیبود با لو رفتن نسر یدو تا چارتا کردم... لو رفتن من مساو دو

که   یبه مامور ساواک ینگاه میمملکت باشه و ندونه و نشناسه ساواک رو .... ن نیا ینبود تو یکس

نخ ما بود  و... ت گفتیبهش اشاره کرده بود از پشت شونه اش انداختم راست م یپوست ریز یلیخ

شک  یلحظه ا دمیدیم نیاز ا ریغ یتیموقع یبود ... و اگه تو یو عاد یمعمول یلیخ افشیهرچند که ق

و با  گوشش ری... سرم رو بردم ز ای... دلم رو زدم به در نیهم یکه مامور ساواک باشه  ... برا کردمینم

 یدورش کنم از خودم و نفس یا هینبتونم ثا نکهیا یبرا یا یخنده و لحن بچه گانه اما به وضوح عصب

 بکشم  گفتم :

 ... هوس کردم ... خوامیم لیمن چس ف زمیعز  -

 گفت : دیبار یم طنتیکه ازش ش ییبهم انداخت و با چشم ها ینگاه مین متعجب

 شرط ... هیبه   -
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 داد  گفتم : یختیکه فقط لبام رو کش بد ر یرو چسبوندم به شونه اش و با خنده ا سرم

 ؟؟؟! یهوووم چه شرط  -

 شد وبعد گفت : رهیبهم خ هیچند ثان یلبش نشست و برا یرو یمردونه ا لبخند

 ... خوامیبوس م  -

 

 بزنه ... یبهش رفتم که باعث شد قهقه ا یغره ا چشم

قورت دادم  نفس  یجلو ...به شکر خوردن افتاده بودم آب دهنم رو به سخت ارهیلپش رو ب بعدم

رو کنترل کنم ، دستم رو محکم  دیکوبیام م نهیوار به س وانهیکه د یتا ضربان قلب  دمیکش یقیعم

 نکهیاکردم .. لبم رو بردم جلو و به محض  یو مصنوع یعصب یفشار داد ... منتظز بود...  تک خنده 

 لبم ..... یخواستم ببوسمش برگشت و لباش رو گذاشت رو

...  دیطول کش هیدو ثان تینها  دنشیکرد .... بوس خیقطع شد و بدنم  میاتیح میلحظه تمام عال هی یبرا

 یرفتار کنم رو رها کرد رفت سمت بوفه  یعیطب کردمیم یکه سع یکرد و من یبالفاصله خنده ا

 نی... با ا دمنشون ب یچه عکس العمل دونستمینم ی... حت ومدیباال نم نفسم هی.... تا چند ثان نمایس

که واقعا شرمسار بود به اطراف سر جام صاف  ینگاه میرفتار کنم و بعد از ن یعیکردم طب یحال سع

سال عمرم چه   یکه تو یگلوم بود ....من یتو ینشستم و دامن لباسم رو مرتب کردم ....  بغض بد

از پا خطا نکرده  دست یذره ا چوقتیکه تهران ه یبودم و چه چهارسال میپدر یکه خونه  یچند سال

کرد ....  یکه اوهوم رهیخ یعوالم بودم و به گوشه ا نیهم یبودم ... برام گرون تموم شده بود ... تو

رو  یبرگشته بود و لبخند گرم لیپاکت چس ف هیو  پسیچ سهیک هیهبش انداختم ....  با  ینگاه مینن

 لبش بود  ...

 رفتن ... تموم شد ..  -

 یبهش انداختم و ازش کم  یا ینگاه عصب میرو گذاشت رو پام .... ن لیلم داد کنارم و چس ف بعدم

 فاصله گرفتم که گفت :
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 ... دیببخش  -

کنار بزنمشون ...  .. حس   تونستمینم کردمینگفتم ... پشت پلکم پر از آب بود و هرکار م یچیه

 ...  کردمیسوال رفته ... حس م ریتمام نجابتم ز مکردیم

دور و بر باشه هنوز ...  دستم رو  نیساواک ا نکهیجام بلند شدم ...دستم رو گرفت .. از ترس ا از

 ...و گفتم : دمینکش

 ...  ییبرم دستشو خوامیم  -

 تکون داد و عقب نشست ... یحرف سر یصدام باعث شد ب لرزش

کنم ... و به چنگ  هیصدا گر یب کردمیم یباالخره خودم رو رها کردم ...هرچند  سع ییدستشو یتو

گفتن  چهری..پر چهری... پر یچقدر گذشت ... که با صدا دونمیبسنده کنم ...نم میزدن دامن و روسر

 ... رونیاومدم ب یی...اشکام رو پاک کردم و از دستشو ایار یها

 بود ...  ییدستشو یدر ورود پشت

صورتم  رهنمیپ نیگفتم ...و صورتم رو اب زدم ... چشمام قرمز شده بود .. با است  یگرفته ا امیم ناال

 ... رونیرو خشک کردم و از در رفتم ب

که  یلیو چس ف اوردیخودش ن یکردم ... اما به رو هیبود گر دهیشد ... مطمئنم فهم رهیصورتم خ یتو 

وضع لم  نیا ی... چقدر راحته که تو کردمیحاال نصفش تموم شده بود رو گرفت سمتم و داشتم فکر م

 ... خوردهیم لیداده بوده   و چس ف

 یصدا کرده بود حت یبود که حساب یلمیکه ف ییشروع شده بود .. و  ازونجا لمی...ف میسالن شد وارد

 ... دستش زو گذاشت پشتم ...  میاون ساعتم کل سالن پر بود ... سرجامون که نشست

 ..کا...یچ  -

 کرد و سرش   رو خم کرد و دم گوشم گفت : یسییه

 ... ستی.. از مااچ که بدتر ن گهید ریشک دارم ... اروم بگ یکیبه   -
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 یبرق نگاهش و خنده  یول هیچ دونستمیبود که نم یزینگاهش چ یغضب برگشتم سمتش ... تو با

نظر داره ... باعث  ریکجا نشسته و مارو ز قایدق دونستمیکه نم یا یحضور ساواک دمیلبش  و شا یرو

 بغلش فرو برم ....  ینزنم و معذب تو یشد  حرف

دم گوشم بود و گاه  زنهیشونه ام رو نوازش کرد ... و لبش انگار که داره باهام حرف م لمیمدت ف تمام

 یرو یضربه ا اریاخت یوب شدی...و من دستم مشت م دیبوسیم یروسر یهم سرم رو از رو یگدار

ن بود و اونم یهم تمیکردن ... عصبان یبودم و تنهاراه خال ی... عصب زدمیخارج بود م ررسیپاش که از ت

دهنم  یتو یوسطم گاه نی.. ا دیچیپیبغل گوشم م زشیر یخنده  یچون صدا ومدیانگار بدش نم

 نیا یاگه تو دیکه شا لمی.. با تموم شدن ف کردیم میعصب شتریب نیکه ا ذاشتیم لیو چس ف پسیچ

 یبدنم بو متما کردمیاز جام بلند شدم ... حس م عیبود ... سر یقشنگ یلیخ لمیف دمیدینم تیوضع

 ...  کردیم میعصب شتریب نیرو گرفته .. هم مشیعطر مردونه و مال

 به اطراف کرد ... ینگاه میبه بدنش داد و ن یهنوز نشسته بود کش و قوس کهیحال در

 و گفت : دیخند بعدم

 نبود تو سالن ... یاز ساواک یفکر کنم اشتباه کردم ... خبر  -

 گفت : یجد یلیخشم نگاش کردم که شونه باال انداخت و  خ با

 ... به تو ه بد نگذشت ... ادیم شیپ  -

 نگام کرد ...و زودتر نگاه گرفت و دستم رو گرفت و گفت : رهیلحظه  مات شدم ...  اونم خ هی یبرا

 کار دارم ... ی... کل رهی.. د میبر  -

باعث  ومدیکه از سمت پارک فرح م ی...و باد خنک کردیافتاب داشت غروب م نمایاومدن از س رونیب با

 حالم بهتر بشه ... یشد کم

 .. رسونمتی... م دم رستورانه نمیماش  -

 ...و اومدم راهم رو کج کنم که دستم رو گرفت ... رمیکردم ...و گفتم خودم م یلب تشکر ریز

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  112:  صفحه                                
 

 .. یو بر یبنداز ابوی... دوست ندارم سرت رو مثل  رسونمتیگفتم م  -

 رو سفت کردم ... میگره روسر کالفه

 اون  هم قطارهاتم که رفتن ... یخوایاز جونم م یچ  -

 نگام کرد : یجد

 فهم شد ! ریحرف رو چند بار بزنم ...ش کیدوست ندارم   -

 

 یتو نکهی... از امینگفت یزیراه چ یحرف راه افتاد  منم کنارش ...و مابق یتکون دادم و اونم  ب یسر

به  ینگاه میها باعث شده بود آب بشم... ن یخود خور نیموضع ضعف بودم از خودم متنفر بودم و هم

....و به محض  میدیرس نیزود  به ماش یلی.... خ رونیدادم ب یالغرم کردم و نفسم رو با ناراحت یپاها

... تمام طو ل  مینزد یحرف گهیمدلش ادرسم رو بهش دادم و بازم د نیاخر نیماش یسوار شدن تو

حال بد  روز  ... از هی یهمه اتفاق تو نیا شدیشدم بودم.. باورم نم رهیخ رونیاز پنجره به ب ریمس

شدنم  دهیخورد ...  بوس چیدلم پ اقاتخورد ...  بعد از تک تک اتف چیصبحم تا االن ... وسط راه... دلم پ

 خورد ... چیخورد ..  صورت پدرم .... دلم پ چی... دلم پ ایگرم ار یخورد ... دستا چی... دلم پ

 نگه دار ...  -

 ترس سرش رو برگردوند سمتم .. با

 نگه دار ... گمیبهت م  -

معدم رو باال  اتیشدم ... و بالفاصله ... محتو ادهیپ نیاز ماش عیزد کنار ... سر یاتوبان شاهنشاه کنار

 اوردم ... 

 نکرد ... یحرکت چیه یبود ... حت ستادهیسرم ا یبا ترس باال 

 یکار یقبل ... تنها یاز دفعه  شتریب یلیخ نباریزد و ا چیبهش انداختم که دوباره دلم پ ینگاه مین 

 بشه  فیتو صورتم و کث ادیرو گرفت و نذاشت ب میو روسر یبود از پشت موها نیکه کرد ا
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 ...  دیلرزیافتاده بود و تنم م نییدوباره پا فشارم

رو دراورد وداد به دستم ...  ذاشتمیکه  معموال م ینکسیکل فمیحال خراب بهش اشاره کردم از تو ک با

 دهیترشک م یتمام تنم بو ایار میعطر مال یحاال به جا کردمیک کردم .. احساس مدهنم رو باهاش پا

غ زدم و با گفتن به یکه مونده بود ج یی...  خواست کمکم کنه تا از جام بلند شم ... سرش با اندک قوا

گند  یبو نکهیا یخودم رو پخش کردم و برا نیماش یصندل یمن دست نزن به عقب روندمش رو

 ... نییرو تا اخر دادم پا شهینکنه ش تشیاستفراغم اذ

 ؟ یچت شد .. نکنه مسموم شد هویحالت خوبه ؟   -

 پر بغضم گفتم : یبهش انداختم و با صدا ینگاه مین

 .. دیاره شما مسمومم کرد  -

و با  گرفتیم ابونیبار چشم از خ کی هینزد .. فقط هر دو ثان یحرف گهیافتاد د شیکه دوزار انگار

 میخونه که نگه داشت با تعجب ن ی.. جلو شدیم رهیبهم خ دیازش فهم شدینم یچیکه ه ینگاه

 به خونه انداخت و گفت : ینگاه

 ؟ نهیهم  -

 شم ... که پر دامنم رو گرفت و گفت : ادهیپ نیگفتم و اومدم از ماش یاوهوم

 ساعت  چاتانوگا ... گهیدو هفته د  -

که برام مونده بود در خونه رو باز کردم و  یشدم ... و با اندک جون ادهیپ نیتکون دادم و از ماش یسر

 خونه ... و همونجا پشت در ...  نشستم .... یانداختم تو نشیسنگ ینگاهها ریخودم رو ز

 

رم رو ...  دوباره بغضم  ترکید ... پاهام رو توی شکمم جمع کردم ... س نشیصدای  دور شدن ماش با

روی زانوم گذاشتم .. هق هق خفه ام بلند شد ...  دیگه نمیکشیدم ....  توی اون لحظه  بی کسی رو با 

سلول سلول وجودم حس میکردم ... نمیدونم چقدر گذشته بود که با پاهایی که جونی توشون نمونده 
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ر زدم که نسرین در رو باز بود از جام بلند شدم و افتان و خیزان رفتم سمت ساختمون  ...  تقه ای به د

 کرد و با دیدن چشم های خیس از اشک و پف کردم سریع هینی کشید ...

 چی شده پری ؟          -

 تکون دادم و همزمان لب برچیدم ..  منو کشید تو بغلش ... و اوردتم تو .. سری

 تورو خدا بگو جون به لبم کردی ..          -

رایش تعریف کردم ... از حال بد صبحم و رفتن سر قرار...  اتفاقات بریده از بین گریه هام ب بریده

 سینما رو جون کندم تا گفتم ... 

با من بغض کرد ...  رد اشک رو به وضوح تو چشماش دیدم ...ولی برخالف انتظارم رو کرد بهم  نسرینم

 و با لحنی که سعی میکرد نلرزه گفت :

 نگن ... گاهی ... این جنگیدن .. برای ما زنها ... ممکنه ...ادمها باید  برای هدفشون بج          -

چی میخواد بگه چشم غره ای بهش رفتم با عصبانیت دستش رو پس زدم و بی اختیار  میدونستم

 گفتم :

من حالم خوش نیست میخوام بخوابم ... اراجیفی که بهت دیکته کردن رو بذار برای یه وقت           -

 .... یحال من خودت باش نیا یالاقل امروز  تو  یداشتم خودت باش دیگه ...  ازت توقع

 نزد ... فقط بغضش اشکار تر شد و از جاش بلند شد و رفت ... حرفی

بدون اینکه شام بخورم ... با اینکه معدم به شدت میسوخت ابی به دست  و روم زدم و  اونشب

خوابیدم  ...هرچند تمام مدتی که لحاف رو کشیده بودم سرم  مدام اتفاقات اون روز توی ذهنم تکرار 

بم میشد ... هر بار حالم بدتر از دفعه ی قبل .. تا بجایی رسیدم که چشمه ی اشکم خشک شد ... خوا

برد  و با کابوس بدی از خواب پریدم ... یادم نیست کابوسم چی بود ولی گویا  تو خواب ناله کرده بودم 

و بعدم به ناگاه جیغ کشیده بودم ... نسرین گریه میکرد و گرفته بودتم تو بغلش با اینکه ازش ناراحت 

ی اون لحظه واقعا به نوازش های طرف زبودم  حتی جون اینکه از بغل نسرین بیام بیرون رو نداشتم ..  ا
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یه نفر احتیاج داشتم ... بعد از مدت ها دلم مادرم رو میخواست ...  نوازش ها و الالیی هایی که به 

 زبون خودمون میخوند ... اون لحظه میون هق  هق هام شروع کردم :

 الوه یک الوم بر بارو الوه

 طفل تر سنگ متاوانو..... انو

 بغل نسرین قایم کردم ....و زیر لب زمزمه کردم : زدم و سرم رو توی هق

 الالی الالی فیروزه الالیی

 کو امروز دنیا دوروزه .... بازی

چقدر گذشت  تا دوباره خوابم برد صبح با نوازش ها نسرین چشم باز کردم ... لبخند گرمی  نمیدونم

 رو لبش بود :

 .پاشو صبحانه اماده اس .. دیرت میشه ها  .          -

تکون دادم و از جام بلند شدم ... توی ایینه دستشویی با دیدن صورت ورم کرده از گریه ام  سری

وحشت کردم ... با اینحال ابی به دست و روم زدم  اومدم بیرون ... انگار غم دنیا رو دلم بود ... حتی 

همه ی کارامو  بابان بعد از فوت بابام همچین غمی رو تجربه نکرده بودم ... همش  از فکر اینکه اال

 میبینه و چقدر ازم دلگیره ... لرز به جونم میفتاد ...

با زور نسرین دوسه لقمه صبحانه خوردم  ، بعدم روی چشمام کمپرس اب یخ گذاشت و کمی که از  

 تورمش خوابید لباس پوشیدم و راهی  عمارت سرهنگ فیروزی شدم ...

ده بودم منتظر بودم ساعت  بشه و قوری چایی که دم کردم و با حالی زار به  ساعت خیره ش خوابالوده

رو ببرم توی  غذاخوری ..  میدونستم بعدش تا اتمام صبحانه بیکارم و میتونستم کمی به چشمام که 

قفل میشد و  اممیسوخت استراحت بدم .. از صبح که اومده بودم  نگاه زیبا و  ما بقی خدمه روی چشم

چشم ها سوالیه ..ولی خوشبختانه هیچکدوم حرفی نزدن و چقدر از این میدونستم  براشون حال این 

بابت ممنونشون بودم ... ساعت که هفت شد  با رعایت اداب و اصولی که برقرار بود  قوری رو برداشتم 

میومد و میشد تشخیص  ثو رفتم سمت اتاق غذاخوری  ... از بیرون در صدای  شوخی و خنده و بح
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است و مربوط به ادم بزرگ نیست ... توی همین حین زیبا پشتم ظاهر شد و به  داد که صدای بچگونه

 من که دم در با طمانینه ی خاصی این پا و اون پا میکردم لبخند زد و گفت :

 بچه های سرهنگن ... دیشب اومدن ...          -

 

ساله ... بی اختیار  -با دختر پسر تقری  دنیزدم و سری تکون دادم و وارد اتاق شدم ...  یا د لبخندی

ولی ارومی گفتم و رفتم سمت  خانم بزرگ  ییلبخندی روی لبم نشست و  صبح بخیر  نسبتا با انرژ

که  سرهنگیچای رو که براشون ریختم ولی تمام حواسم بین کل کل بین دو تا خواهر برادر بود و 

ورتش غرق لذت بود ....  چای امرزو بشاش تر از روز های پیش به این کل کل نگاه میکرد ... و ص

ریختن برای خانم بزرگ که تموم شد لبخندی بهش زدم که نیم نگاه متعجبی به چشمام کرد ... سریع 

رو گفتم و رفتم سمت سرهنگ که حاال حواسش جمع من شده بود لیوان چایش رو کمی نزدیک من 

ش قفل چشمای ورم کردمه گرفت تا راحت براش چای بریزم و تمام این مدت .. حس میکردم نگاه

 ...ریختن چای که تموم شد رو  به بچه ها با صدای رسایی گفت :

دینا ، داریوش ... خانم ملیحه برکتی  از  خدمه ی جدیدن ... چیزی الزم داشتید برای اتاق ها           -

 ،اگه زیبا خانم در دسترس نبود به ایشون بگید ..

ه سر انجام نرسیده بود نیم نگاهی به من کردند و هردو با لبخندی و داریوش کالفه از بحثی که ب دینا

که صرفا به جهت تربیت خوب بود و از سر وظیفه خوش امدی به من گفتن و بعدم خیلی زود مشغول 

 بحث خودشون شدن ..

مدتی که داشتم برای بچه ها چای میریختم نگاه سرهنگ روم بود و عجیب معذبم کرده بود ...  تمام

این نگاه از دید زیبام دور نموند و موقعی که از اتاق اومدم بیرون باالخره به حرف اومد وبا لحن حتی 

 مهربونی  گفت :

 بهتره روی چشمات کمپرس آب سرد بذاری ... خیلی جلب توجه میکنه ...          -

تکون دادم و  مابقی تایم صبحانه  رو با کمپرس اب سردی که دستم بود گوشه ی باغ روی تاب  سری

سپری کردم و هر از چند گاهی با یاد اوری دیروز تنم لرزید ... بغضم رو به زور فرو دادم ... نمیدونم 
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صدای زیبا رو   ردچقدر گذشته بود که با صدای زیبا به خودم اومدم.. بی اختیار سر بلند کردم  تا 

بگیرم با دیدن سرهنگی که پشت پنجره اتاق ایستاده بود دست به جیب با اخم عمیقی داشت من رو 

نگاه میکرد ... سریع  از جام بلند شدم و دوان دوان رفتم سمت در ورودی و جایی که زیبا ایستاده 

 بود ...

 حالیکه نفس نفس میزدم از پله های باال رفتم .. در

 سرهنگ دیدتت نه ؟؟          -

 اضطراب سر تکون دادم که گفت : با

 باید تو اشپزخونه میموندی باغ  بابات که نیست که رفتی  لم دادی رو تاب ..          -

خنده دار بود ...و شوخیش برای یه لحظه استرسم رو کم کرد ....ولی یهو به خودم اومدم و  لحنش

 گفتم :

 خیلی بد شد ؟!          -

 نچی کرد و سرش رو تکون داد و گفت :  نچی

 میدونی که سرهنگ روی این چیزا حساسه .. فقط خوبیش اینه زود یادش میره ...          -

 انگار که یهو یادش اومده گفت : بعدم

بدو بدو باید وسایل جمع کنیم اخر هفته اس و بچه ها خواستن بریم باغ .. البته    یراست         -

سرهنگ شرط کرده بعد از انجام دادن تکالیف مدرسه ی تابستونیش ... ولی  ما باید اماده باشیم تا هر 

 وقت گفتن حرکت کنیم ...

 انداختم و گفتم : اختیار نیم نگاهی به راه پله ها که داشتیم از جلوشون رد میشدیم بی

 منم باید بیام باغ ؟!          -

 ابروهاش باال رفت و گفت : زیبا

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  118:  صفحه                                
 

 وا دیگه چی معلومه .. مگه ندیدی که صبحی تورو ندیمه ی بچه ها کرد          -

 باشه ای گفتم ... بعد یهو یادم افتاد و دوباره در حالیکه  تند تند پشت زیبا راه میرفتم گفتم : کالفه

 شبم میمونیم ؟!          -

 یه لحظه ایستاد و روکرد بهم و گفت : برای

 احتماال فردا شب برمیگردیم...          -

حوصله نداشتم ...  خوشحال بودم جمعه نزدیکه و وقت ازاد دارم ولی با این حرف زیبا ... همه ی  اصال

 امیدم نقش بر آب شده بود برای همین با ناراحتی گفتم :

 ولی من ... یعنی شما که شرایط من رو میدونید ...          -

 برای اولین بار اخمی کرد و گفت : زیبا

ملیحه ... باغ  نهایت ماهی یه دفعه باشه سعی کن این رو با خانمی که پیششی هماهنگ کنی           -

روحی خانم  .. االنم تلفن هست برو زنگ بزن بگو نمیای ... بعدم این خوراکی های توی راه رو که 

 درست کرده رو بچین توی سبد و کارت تموم شد برو وسایل  داریوش خان و دینا خانم رو جمع کن ..

بود کارش زیاد و شدیدا استرس داره بعد از گفتن اینها یکم با خودش زیر لب حرف زد و بعدم  معلوم

 روی کاغذی که دستش بود چیزی نوشت و بدو رفت سمت  حیاط ...

موندم و یه دنیا خستگی روحی  .... سبدی که گفته بود رو جمع کردم و بعد رفتم سمت تلفن .. از  من

توی کیفم شماره ی خونه ی جدید رو که توی دفتر تلفنم نوشته بودم دراوردم و زنگ زدم .. بعد از 

 بوق سوم صدای خوابالود نسرین تو گشی پیچید ..

 سالم خواب بودی ؟!          -

 ای کشید و گفت : هخمیاز

 تویی پری؟ چی شده ؟          -
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 هوشیار تر شده بود .. یکم

 هیچی ... من دارم امروز با اینا میرم باغ ...  احتماال تا فردا شب نیام خونه ...          -

 خندید و با لحن سرحال تری گفت :          -

 غ ..به به بد نگذره ... کلفتم نشدیم ببرنمون با          -

 گرفت ...  خفه شو ی ارومی گفتم . بعد ادامه دادم : خندم

 

 گفتم بهت خبر بدم نگران نشی ..          -

 و با همون ته خنده گفت : خندید

واهلل بیشتر چسی اومدی پز دادی ولی حاال عیبی نداره این یه بار رو برو برای روحیه اتم           -

 یذاری تو کیفت میبری ... بخدا فسیل شدم توی این خونه ...خوبه ولی از دفعه های بعدی منم م

از صبح تا شب نشسته تو خونه گه گداری نوذر رو میدید و براشون کارهای ویراستاری  میدونستم

شب نامه هاشون رو  انجام میداد ولی مابقی روز عمال بیکار بود یا کتاب میخوند ... یا مجله ...و همین 

حق دادم ..و  هشال و پر جنب و جوشی مثل نسرین رو کالفه اش کرده بود ... ببیکاری زیاد  دختر فع

 کمی بابت باغ رفتنم هم عذاب وجدان گرفتم اما چاره ای نبود ...

ناراحتی یکم از اینکه چقدر جاش خالیه حرف زدم و بعدم به بهانه اینکه صدام میکنن خداحافظی  با

 کردم و گوشی رو قطع و پا تند کردم سمت اتاق بچه ها ...

 

تقه ای به در وارد شدم ... با دیدن داریوش که کالفه روی تخت نشسته بود و زل زده بود به کاغذ  با

 گفتم :های جلوش  لبخندی زدم و 

 آقا داریوش میخواستم وسایلتون رو جمع کنم ...          -

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  120:  صفحه                                
 

با نگاهی که خیلی شبیه پدرش بود برای چند ثانیه بهم خیره شد و بعد  در حالیکه دوباره  داریوش

 سرش رو به سمت کاغذ های پیش روش برمیگردوند گفت :

نمیارم ... نمیدونم چه اصراری دارن جهشی  کدوم باغ بابا .. من اصال از این مسئله ها سر در          -

 بخونم ...

 اختیار لبه ی تخت کنارش نشستم و باخنده گفتم : بی

 چه درسی هست حاال ؟!          -

 نگاه بی تفاوتی بهم انداخت و در حالیکه  با مدادش سرش رو میخاروند گفت : نیم

 فیزیک .. فیزیک لعنتی ..          -

برگردوندم  "با اجازه ای  "یب وسوسه شدم ... کاغذی که جلوش بود رو با چرا ولی عج نمیدونم

سمت خودم ... نیم نگاهی به سه تا مسئله ای که توش بود کردم ...و با لبخند شروع کردم توضیح 

 دادن ...

به وضوح جا خورد و با تعجب و شاید کمی بد بینی بهم نگه کرد ولی وقتی حس کرد دارم درست   اول

... با دقت گوش داد و حتی ازم سوالم کرد ..منم  شمرده و با حوصله  بعد از توضیح دادن مبحث میگم 

که کش و  موقعیمربوطه شروع کردم به حل اولین مسئله ...  و بعد دومی رو باهم حل کردیم .. درست 

 قوسی به بدنم دادم و داشتم میگفتم :

 ..خوب حاال مسئله ی سوم رو باید خودت حل کنی . -

 وارد شد و تقریبا هر دوی ما از ورود بدون اطالعش از جامون پریدیم ... سرهنگ

که با دیدن من  ابروهاش در هم گره خورده بود رو کرد سمت داریوش و با تحکم و جدیت  سرهنگ

 خاصی گفت :

 مسئله هات تموم شد ؟؟!!          -

 که به وضوح از پدرش حساب میبرد با من من خاصی  گفت : داریوش
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 فقط یه دونه اش مونده ...  اونم االن سریع حل میکنم ...  -

 نیم نگاهی به من که خشکم زده بود کرد و با عصبانیت  گفت : سرهنگ

کنید ...!!!  خانم شما اینجا چیکار میکنید ... دینا خیلی وقته منتظر تا وسایلش رو براش جمع          -

 بعدم نگاهی به دور تا دور اتاق کرد و ادامه داد ...

 وسایل داریوشم که بنظر میرسه جمع نکردید ...           -

 وسط تا اومدم حرفی بزنم داریوش رو به پدرش گفت : این

ل مسئله تقصیر منه بابا ... خانم برکتی داشتن این مبحث فیزیک رو بهم یاد میدادن و توی ح          -

 ها کمکم میکردن ..

 هیزود تعجب جاش رو به  یلیسرهنگ به وضوح باال بره ... هرچند که خ یکافی بود تا ابروها همین

 رو به من کرد و گفت : یجد یلیاخم داد و خ

 به ... نکهیا تیصالح دیکنیکالس سواد فکر م ازدهیشما با   -

 و گفت : دیوسط حرفش دو وشیدار بالفاصله

 هم ... رمونیاز  دب یبودن حت یعال بابا  -

حرفش رو بزنه ...اما انگار  ینگاش کرد که ساکت شد و بعد رو به من اومد ادامه  یچپ چپ سرهنگ

 گفت : یشد و به جاش عقب گرد کرد و با لحن آمرانه ا مونیپش

 شیپ دیهرچه زودتر بر دیرو جمع کن لشونیشم هم وسا کنهیاخرش رو حل م یمسئله  وشیتا دار  -

 ... ناید

رو  جمع  لشیوسا کهیو در حال  دیزدم که خند وشیدار یهم برا یوسط چشمک نیگفتم و ا یچشم

گفت و از رو تخت  ییحل کرد و خوشحال هورا مییها  ییاخرش رو هم   با راهنما یمسئله  کردمیم

 یجنتلمن واقع هی، اومد سمتم و درست مثل  رونیب رفتمیکه داشتم از اتاق م ی... موقع نییپا دیپر

 هیبعداز  دو سه هفته  باالخره  کردمیکه حس م ییدستش رو اورد جلو و ازم تشکر کرد ...منم ازونجا
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که  نای... د ناید لیرفتم سر وقت وسا عیباهاش دست دادم ...و سر یانجام دادم ... با خوشحال دیکار مف

 گفت : یرو ترش کرد و با ناراحت دنمیبا د  گذروندیبلوغ رو م که داره دوران دادیظاهرش نشون م

 ..یطول داد یلیشد.. خ رمید  -

شده اش و الک ناخنش که کل  چیپ یگودیب ی...و مدام به موها لشیسر وقت جمع کردن وسا رفتم

 لیساعت بستن وسا  میبود لبخند زدم ... کمتر از  ن ریبا خشک شدنشون در گ لیمدت بستن وسا

روز سفر  هی یخودم فکر کردم برا شیدر عمارت و پ یرو اوردم جلو لیوسا یتموم شد و همه  نامید

فکر بودم که  نیجمع کردن ... هنوز تو هم لهیکم و کسر نداره چقدر وس یزیکه قطعا چ یبه  باغ نماو

 به خودم اومد ...  بایز یبا صدا

 عمارت ؟؟! یجلو یرو گذاشت لیتمام وسا  -

 کردم .. لیبه وسا یگفتم و اشاره ا یا بله

خانمم  یژان راننده بود و  روح یبشم که آقا ینیسوار ماش امیگفت و بعدم اشاره کرد که ب یا خوبه

 کنارش نشسته بود ....

 .. دنیکارها رو انجام  م هیو زهره بق جهی.... خد میتا اونجا رو اماده کن میریما زودتر م  -

 

 :زدهیس فصل

 

 شدم ... داریاز خواب ب بایگفتن ز حهیمل حهیمل  یصدا با

 خنده گفت : با

 ...  یها یتوام خوشخواب -

... صدا چلچله میباغ سرسبز بود هی یبه اطرافم کردم ... تو ینگاه میبه بدنم دادم ... ن یکش و قوس 

...  دینور خورش یباغ اشعه ها ی دهیسر به فلک کش یها یزیتبر یاز ال شدیم دهیها به وضوح شن
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 دنیی... دو موباغ  خودمون افتاد میبچگ ادی یچرا ول دونمیبه رقص درومده بودن ...  نم نیزم یرو

 انداخت ...  یهاش  م یننه رباب و دل نگرون ادی  بیوسط من رو عج نیا میو روح بایز یها

 بدو دست بجنبون ... ییایتو رو حهیمل  -

 شدم ... ادهیبودم پ دهیکه توش لم ینیگفتم و از ماش ینیه

 دادیفرح بخش نشون م یزد و  اشاره کرد که عجله کنم ... باد خنک و هوا یژان از دور لبخند یآقا

 و گفتم : یرو کردم به روح نیهم یبرا دونستمینم مییکجا نکهیا ی..ول میکه از تهران دور شد

 ؟! مییخانم االن کجا یروح  -

 سمت من گفت : اوردیبزرگ رو هن و هن کنان داشت م یقابلمه  هی کهیلحظه در حال هی یبرا یروح

 به من بده تا بهت بگم ... یکمک هی ایب  -

 رو از دستش گرفتم و پشت بندش راه افتادم ... قابلمه

... بعدم رو  نجاستی... سرهنگ مادرش اصالتا مال ا میکرج ... کرج کرج که نه سمت برغون میاومد  -

 از برغون ... ارویوضعمون اونوقت  نهی... و پامنار ا میرش کرد و گفت ما که اصالتا مال تهرون بودت

از  یماه نیهنوز لباش ع یصداش قطع شه ول یگفت که باعث شد روح یخانم آمرانه ا یروح بایز

 یب ی... پشت سرش خنده  بایبود که من و ز یصحنه کاف نی.. و هم شدیاومده باز و بسته م رونیآب ب

 احساسکه بعد از مدت ها از ته دلم بودو اشک به چشام اورد و بعدش چقدر  ی.. خنده ا میکن ییصدا

و عوض  یکل یریگردگ هیو  دیکارهامون طول نکش یدو ساعت یکی یکردم ... در هر صورت یسبک

بهش  یدوباره حس زندگخونه بره و  یتو یموندگ یکردن ملحفه ها باز کردن پنجره باعث شد بو

از  روهمه امون  یادیبا فر ئاشتیم یرو کنار پشیپ کهی... ژان در حال نیبوق ماش یبرگرده .. با صدا

 گهید نیآقا سه چهارتا ماش نیاومدن آقا و بچه ها مطلع کرد و بر خالف انتظارم پشت بند ورود ماش

 ام بود ... که همراهشون وارد شدن ...

سرش  نکهیکردم که بدون ا ینگاه میبود ن ستادهیا ییخوش آمد گو یکه شق و رق دم در برا بایز به

 لب  گفت : ریبده ز یرو تکون
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!  هیک دونمیچهارم رو نم نی، سرهنگ خجسته و ماش ی، سرهنگ واثق یابیافراس مساریخانواده ت  -

 کنه ... شتریبگم غذا ها رو ب یبه روح دیبا یلعنت

شدن  و بعد از  ادهیسرهنگ پ  نیبودن که از ماش ینفرات نیاول وشیدار نایها  د نیپارک کردن ماش با

مادر و پدرشونن از   دیرسیکه بنظر م یانسالیساله  به همراه زن و مرد م -پسر  هیپسر  ساله و  هیاون 

که نسبتا  یمرد همراهبه  وشیدار ناید یدختر پسر تو رنج سن هیسوم هم و   نیدوم و از ماش نیماش

سومم زن و  نیمادر بچه هاش باشه .. از ماش  دیرسیکه  سن و سالش بنظر نم یمسن بود و  زن جوون

راننده ام نداشت و تک  یچهارم همراه که حت نیشدن و در اخر ... از ماش ادهیپ ییو تنها انسالیمرد م

سر و گردن بلند تر بود   هی ونیآقا یمرد جوون و درشت قامت که به وضوح از همه  هیبود   نیسرنش

 به اطراف کرد  ... یبه بدنش نگاه یشد و با کش و قوس ادهیپ

دادن ...و من چقدر ازش ممنون شدم که من  حیشروع کرد به  توض دیدقت من رو که د بایوسط ز نیا

 رو مجبور به سوال نکرد ...

 ی...ول ادیخانوم ازش خوشش م نایان ... پسرش رها  سالشه و د یاول خانواده سرهنگ واثق نیماش  -

 یبعد نیپاره هاست .. ماش شیکه ازون آت نیرام کشونمینزده .... و پسر کوچ یتا االن پسره  حرف

... واهلل  شهکه همراهشه زن دوم یسال بزرگتره و زن ستیده ب یکیبه  از سرهنگ  هیابیافراس مساریت

 بود... یچه زن ماه یدونیکرده ... نم انتیبه زن اولش مونس جون خ نیبا هم میدیشن

که کل صورتش رو پوشونده  یبرات ... با لبخند گمیشدن  و با گفتن ...  حاال م کینزد نیکم مدعو کم

زود  گروه  یلیخ دونستمیکه اسمش رو نم یو پسر سوم نیو رام وشیبود  به استقبالشون رفت ...  دار

و دختر  هم در  نایاز جمع جدا شد  ... د "تو باغ  میریما م "سمت باباش  با گفتن   وشیشدن و دار

که پسر ها رفتند حرکت کردند   یبه سمت مخالف نهیطرف رها رو گرفتن با طمان هیهر کدوم  کهیحال

با هم گرم گرفتند و زودتر از  شناختنیرو م گهیهمد یوسط خانم ها هم که انگار از قبل به خوب نی... ا

گپ و گفت از جلوم  المن در ح میهمه به سمت ساختمون حرکت کردند و بدون توجه به تعظ

 گذشتند ... 
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 زیگوش ت هیک دونستمیکه نم یو مرد مساریت هیجمع مردونه متشکل از سه تا سرهنگ و  دنید با

 ... میساختمون قا یکردم و خودم رو پشت ستون  ورود

 ...  یدو سه ست مارست کنم ... اماده شد  خوامیشنگ  امروز مهو  -

 یابیافراس مساریحرف رو به ت نیبود ... که ا یانداختم سرهنگ واثق ینگاه میستون ن یگوشه  از

 ...  گفتیم

 ... کنهیباخت اوندفعه ات درد م یتو؟؟! هنوز جا  -

 خنده ... ریزدن ز هردو

 ... یدنبال خودت راه انداخت یچ ینره خر رو برا نیامروز کار ور ول کن ... ا هیتورج   -

 

بود ...و نره خر اشاره  یروزیرو به  ف یابیانداختم افراس ینگاه مین دیکوبیقلبم به شدت م کهیحال در

حواسم رو جمع  دیامروز با دونستمیبه جونم افتاد م یبود که تنها اومده بود ... استرس بد یبه مرد

 مدت کم ...  هیکنم و با چارتا خبر شر نوذر رو تا 

 جاش اومد ... نیمن فرخ رو دعوت کردم ... ا  -

 و با خنده گفت : یروزیدونه زد پشت  ف هی یابیافراس

 برنیبگم رو م یاالن هرچ کنمیحس م ترسمیم نای...  از ا مسارمیکه خودم ت یمن ییوقت ها هی  -

 دست مافوقم ... ذارنیم

داخل بساط  میبر ونیکرد ... رو کرد به جمع و گفت آقا یا یمصنوع یتک خنده  کهیدر حال یروزیف

 آماده است ....  ییرایپذ

نگام  یمن پشت ستون ... صدام زد و چپ چپ دنیکجا رفته بود با د دونمیمدت نم نیا ی.. که تو بایز 

 ومدنیساختمون باال م یکه حاال داشتن از پله ها نویآقا یکارش باعث شد .. همه  نیکرد و هم

... با  رفتمیم بایکه از پشت ستون در اومده بودم و داشتم به طرف ز یسمت من ادیحواسشون ب

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  126:  صفحه                                
 

و از جلوشون رد  دمیرو به جون خر یروزیکردم و نگاه پر از سوال ف یا مهینصف ن میتعظ دنشونید

 شدم ...

سالن  یشربت رو ببر تو  ینیس نیا ای... چند بار اشاره کردم بهت ... ب ایماتت برده بود .. تو هپروت  -

 رو ببر ... وبنیآقا ینیس ایخانوماست ... بعدم ب یبرا

گم شد  نیمدعو یهمهمه  نیدادم که ب یبود وارد شدم و سالم نییسرم پا کهیگفتم و در حال یا باشه

 یابینکردن به جز زن افراس یتوجه خاص چکدومیزود به نوبت شربت ها رو تعارف کردم... ه یلی... خ

 گفت : یکه با لحن خاص

 ...  دیبودم مستخدم محجبه داشته باش دهی...  ند یروزیسرهنگ ف  -

 به من کرد و گفت : ینگاه مین یروزیف

 ... شهیتر م یاعتقاداتشون قو رهیترم نییقشر جامعه پا ی...   هرچ گهید ادیم شیپ  -

شده بود  دهیکش شیپ یشربت رو تعارف... بحث داغ وانیل نیکردم ... و آخر یقروچه ا دندون

 بدون توجه به من گفت : یابیافراس

به اسم خدا  یزیخودشون چ یبرا نیهم یاز دست دادن ندارن .. برا یبرا یزیچ نییقشر پا  -

رو دارن،  براشون پس  یشدنش رو توسط قشر بورژوا و غن دهیکه توهم  دزد یساختن ... تا اون حق

 ... رهیبگ

...  رونیبودن از در رفتم ب یاز خزعبالتشون عصب کهیبودم شربت ها تموم شده در حال خوشحال

شربت مخلوط با مشروب باشه داد دستم  دیرسیتندش بنظر م یدوم رو که از بو ینیس بایزود ز یلیخ

 و گفت :

 .. مینیار رو بچناه زیم دیبرگرد با عیسر یلیخ یکه داد نارویا  -

 گفتم و راه افتادم سمت سالن ...  یا باشه

 نه ... ایما درسته  یحرف ها مینیتا بب میها خودش دوباره اومد چطوره از خودش بپرس نایا  -
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 ... انداختم ... کردمیبه جمع که حاال تک تکشون داشتن بهم نگاه م ینگاه مین گنگ

بحث رو  یگفت کامال مشخص بود حوصله  یابیکه به افراس ییدلخور بود ...ول کن بابا یروزیف نگاه

برداشت و در  یوانیل ینیس یبدون درنگ با سه چهار قدم اومد سمتم .. از تو یابینداره .. اما افراس

 گفت : گرانیسمت د رفتمیداشتم م کهیحال

بدون  یراستش رو بگ خوامیپولدار حقت رو خوردن .. م یآدم ها یکنیدختر جون .. تو حس نم  -

 ... یبترس نکهیا

 لب کرد ... ریز یگرفتم ... بر خالف همه تشکر یرو به سمت سرهنگ واثق ینیس

بود و به من نگاه  ستادهیبزرگ وسط سالن ا ی نهیکنار شوم یکه با دلخور یروزیبه ف ینگاه مین

... کردم  یدستم بود .. من من ینی، کردم که با سر اشاره داد که جواب بدم همونجور که ... س کردیم

 گفتم : ییرسا بایتقر یشدم و با صدا الیخیب یول

 یباز یو پارت یرانت خوار گمیتالش خود آدمه ... نم ی جهیاول نت یبودن در درجه  یو غن ریفق  -

 ی... با جامعه  نهیهم ی...  برا زنهیتالش آدم حرف اول رو م  ی... چرا هست ... ول ستیوسط موثر ن نیا

 ...  ذارهیم جهینت ی.. تالش آدم ها رو ب ستیبه شدت مخالفم ... کمون ستیکمون

باال رفته  ی... اتاق به کل ساکت شده بود و زن ها با ابروها زنمیاز حد دارم حرف م ادیکردم ز حس

تر  رهیاز همه ت یروزیوسط نگاه ف نیکامال آچمز شده بود ... ا یابیو افراس کردنیداشتن بهم نگاه م

 که چرا ... دمیفهمیبود ... و من نم

آدم رو  بیکه عج یبا خنده ا کلیبرگشتم که مرد درشت ه اریاخت یکف زدن اومد .. ب یصدا

 با خنده گفت : وانیشدو بعد از برداشتن ل کی... بهم نزد ترسوندیم

 ... یروزیسرهنگ ف ختهی... مستخدم فره یبه سالمت میخوریم  -
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داد و با  یبه زور به دهنش طرح لبخند یروزیحرفش اتاق منفجر شد از خنده  اما سرهنگ ف نیا با

که هنوز  یابیزدم... افراس یاشاره بهم فهموند  زودتر کارم رو تموم کنم .. به سرهنگ خجسته تعارف

 و گفت : یروزیرو کرد به ف دیخندیم

 ... حهیتفر ی هیما یلیمن خ یبفرستش خونه  یخانم رو هر وقت نخواست نیتورج جان ا  -

دور   یروزیکردم که از نگاه سرهنگ ف یاخم اریاخت یب نهیسمت شوم رفتمیداشتم م کهیدر حال 

 یرو تعارف کردم ... گره  یدنینوش وانیکه  رفتم سمتش و بهش  ل ینموند و متعاقبا تمام مدت

تا زودتر  داشاره کر وانیعد از برداشتن لدنبالم کرد و ب یابروهاش از هم باز نشد و با نگاه پر از سرزنش

 برم ... 

 کرد و گفت : یظیو از کجا شاهد ماجرا بود اخم غل یک دونمیکه نم بایبا خروجم از اتاق ز 

 کنار راه پله و گفت : دتمیاز بازوم گرفت و کش یشگونی... بعد ن یدار یسر نترس یلیبخدا خ  -

و رانت و  یرتبه ساواک حرف از پارت یسرهنگ ساواک جلو مقامات عال یاحمق جون خونه    -

 .. یزنیم ستیکمون

 و گفتم: دمیبازومو از دستش کش یعصب

 گفتم مگه ... یاوه حاال چ  -

که نگاش کن  زدیلب غر م ریکه داشت ز نجوریگفت و هم یظیغل یچینگاهم کرد و  ه یچپ چپ

 شده بلند گفت : ریدختره خرفت از جونش س

 ... مینیرو بچ زیم ایبدو ب  -

که قبل از ورودشون  ی... دسته گل ستادمیکج بود مرتب کردم و عقب ا یظرف خورشم که کم نیاخر

 بودم  دهیبه باغ چ

ناهار  زیعقب رفتم م یقرارش دادم ... چند قدم زیگلدون گذاشتم ، وسط م یتو بایز یواشکیهم  رو

گرفته بود  یرو به باز ریحر دیسف یو پرده ها دیوزیباز م یقد یپنجره  یکه از ال یمینس ونیاز م
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 نیا یروستامون افتادم ... تو یخودم و هوا یخونه  ادی یچرا ول دونمیشده بود ... نم ییایرو یلیخ

به دست داشت نگام  وانیکه ل یروزیبه خودم اومدم و رو کردم سمت ف یعالم بود که با تک سرفه  ا

چند  یبودم ... برا دهیکه چ یزیم یشدنم نگاهش رو از من گرفت و انداخت رو اری... با هوش کردیم

 گفت : یا یحس کردم تک تک ظروف رو از نظر گذروند و اخر سر رو کرد سمتم و با لحن  جد هیثان

 برو باغ بچه ها رو صدا کن ...  -

 رو دعوت به ناهار کرد ... نیزود رفت سمت سالن و  مدعو یلیخ و

ژان به  یکه آقا یجوجه کباب یشدم .. بو ریباز رفتم داخل بالکن و از پله ها سراز یهمون پنجره  از

سرو شه کل باغ رو برداشته بود ...   زیو قرار بود داغ داغ سر م دنیدیداشتن تدارک م میکمک کر

توش  گهیو دوتا پسر د وشیکه دار یبالیوال نیزود ساختمون رو دور زدم رفتم سمت زم یلیخ

 مشغول بودن :

 ناهار .. وشیآقا دار  -

 رو به دوستاش گفت : یزد و با خوشحال یلبخند وشیدار

 بچه ها ناهار ...  -

و دختر  ناید یباز نیجلوتر رفتم .. درست پشت زم  ی... کم الیسمت و دنییدو یهر سه با خوشحال و

و شاد  یمیصم یجو  شیپ یبرخالف دفعه  نباریبودند و ا دهیچمن ها دراز کش یپسر همراهش رو

 برقرار بود ... نشونیب

حرفم بدون  دنیخانم ناهار حواسشون رو جمع کردم .. و هر سه با شن نایزدم و با گفتن د یلبخند

صحبتشون رو متوقف کنن از جا بلند شدن و به سمت  ساختمون حرکت کردند ...منم پشت  نکهیا

 سرشون راه افتادم ... 

 ینبودم ول ییآدم شکمو نکهیجوجه کباب خورد به مشامم با ا یبو الیشدن به و کیبا نزد دوباره

تا تموم نشدن  دونستمی... م کردمیم یاحساس گرسنگ دایکه شد میاونقدر از صبح بدو بدو کرده بود

و  نمکردم  بهش فکر نک یسع نیهم یبرا میکنیبعد از اون فرصت غذا خوردن نم یچا ییرایغذا و پذ
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جوجه کباب  یبرگشتم سمتش لقمه ا یاومدم از برم به سمت آشپزخونه که آقا ژان صدام کرد .. وقت

 گفت : نشیریش یداد دستم و با همون لهجه 

 ... رهیگرسنه باشن ... گفتم ... ته دلتون رو بگآآآ ... فکر کنم همه   -

شده بود و  میکه با ذوق پشت ستون قا بایز دنیزدم و نگاه انداختم سمت ساختمون با د یلبخند

چشمم به  نیهمون ح یبا اشتها لقمه ام رو بردم سمت دهنم ... که تو خوردیداشت لقمه اش رو م

 مرد تنومد روم ... ی رهیافتاد ... و نگاه خ یباز  نهارخور یپنجره 

 

 یبه لقمه ام زدم راه افتادم سمت آشپزخونه و سع یگاز نحالی...  و اشتهام کور شد .. با ا دیلرز تنم

 یاستراحت رفتن تو ینگاه مرد بود فکر نکنم ... بعد از نهار خانم ها برا یکه تو یا یکردم به کنجکاو

و   ی...  با بردن چا دنهاشون ش یباغ مشغل ادامه صحبت ها و باز یباال و بچه ها هم  تو یاتاق ها

... و تعارفات مرسوم به محض خارج شدنم سرهنگ در اتاق رو  یتو همون اتاق نهارخور ینیریش

سمت بالکن هم شصتم خبر دار شد که  یدر بسته  دنیکه با د دمیکش اطیبه ح یبست ... سرک

 یبرا شهیبشنوه  االن و در نبود خانم ها زده م دینبا یسکه ک ییمردونه و صحبت ها یصحبت ها

قدم زدن تو باغ اومدم  یگفته بود  رو تند تند انجام دادم به هوا بایکه ز ییکارها نکهیبعد از ا نیهم

بود که شاه  دیجد یو راجع به طرح ها یپشت پنجره بالکن ... صحبتاشون اول موضوعش اقتصاد

بعد از  نکهیتا ا یقیداشت تا تشو یانتقاد یجنبه  شتریب اشیلیداده بود و خ یشهر یتوسعه  یبرا

 سرهنگ خجسته باشه رو کرد به جمع و گفت : زدمیکه حدس م نیاز حاضر یکی قهیحدود ده دق

 شهرام مشخص نشد ... تیاخر وضع مساریت   -

و هشتاد درجه عوض شد و  لحن صداش صد  هویبود  ....  ییکه تا اون لحظه  مشغول بذله گو مساریت

 گفت : یبا لحن عصب

 فرار کرده ... یچجور میدینفهم ینه  حروم زاده ... حت  -

 گفت : یا یبا لحن جد یسرهنگ واثق  نباریا
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 کهیمرت نی.. بفرما ... ا رهینه ساواک شکست ناپذ دیدارن شما گفت یتو ماهم نفوذ نایبهتون گفتم  ا  -

 کمکش کرده .. یکس نکهیفرار کنه ؟؟؟! جز ا تونستیم یچجور

 همه رو ساکت کرد : ی روزیف یلحن آمرانه  نباریحرف همهمه شد و ا نیا با

 ییکه بازجو ییسازمان که از اونجا یدئولوژیا رییهامون فرار شهرام مصادف شده با تغ دهیطبق شن  -

از اعضا  یلیطبق گزارش ها   خ  یکه کارخودش باشه  .....از طرف ستین دیها شهرام رو خوندم بع

مثل  داننزن یکه تو ییفرصت تا از اونا نیبهتر نی...  و ا یستیسمت  تفکرات مارکس  رنیدارن م

دو  یدئولوژیا رییتغ نیمن ا  دیبگم از د نمی... ا میحرف بکش کمی یابانیو خ یشمچیو ابر یرجو

 ... کنهیم جادیا یدستگ

پنجره  نیب یخودم داخل تو رفتگ عیسر شدیم شتریکه داشت هر لحظه ب ییقدم  ها یصدا دنیشن با

...  دنشیبالکن و سرک کش یتو یکلیمرد ه دنیکردم .. با د میقا یو اتاق بغل یاتاق ناهار خور یها

بندازه  یسمت نگاه نیجلو و به ا ادیب یاگه کم دونستمیلحظه خون تو رگام منجمد  شد .. م هی یبرا

...  نتمیبیحتم نداشتم که م خوردیباد تکون م یو دامنم که به وضوح تو ومدیکه م یکارم تموم با باد

رفت سمت  کردیاونورش رو نگاه م نوریمرتب ا کهیرفت و  در حال نییاما خوشبختانه  از پله ها پا

قطعا  رشیحر یها ردهپبگذرم چون بخاطر  یاتاق ناهار خور یاز جلو  تونمینم دونستمی.. م نیماش

ممکن  ریغ بایتقر کلمیه یرفتن به عمارتم  بدون جلب توجه مرد قو ی... از طرف دنیدیام رو م هیسا

...  ادیب شیخودش پ تیموقع کردمیو خدا خدا م فرستادمیلب فقط صلوات م ریز نیهم یبود ... برا

و سرش رو برد داخل صندوق  اال... صندوق عقب رو داد ب نشیدست بر قضا مرد با رفتن به سمت ماش

مطمئن شم  نکهیا یبه دو برم سمت عمارت... لحظه آخر برا عیسر یلیشد تا خ یفرصت خوب نیهم

 ونیکه م فتادمیو داشتم م  یسرم رو به عقب برگردوندم ... که محکم خوردم به کس دهیمن رو ند

 و هوا نگه داشته شدم ... نیزم

 یروزیسرهنگ ف دنیچشمام رو که باز کردم ... با د یاتفاق افتاد ول نهیاز ثا یدر کسر زیهمه چ دیشا

 ...  ستادیلحظه قلبم ا هی ی... و نگاه پر از سوالش برا

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  132:  صفحه                                
 

اومدم و موهام ور که  رونیاز اغوشش که نگهم داشته بود ب عیسر یلیبه شماره افتاد ... خ نفسم

 که رفته بود عقب رو درست کردم ...  میا یصورتم و روسر یبود تو ختهیر

 عجله ؟؟! نیچه خبره ؟؟! کجا با ا  -

ترس  کردمینداشت که لحنش ..  برام گزنده و ترسناک بود ... هرچند که حس م یاونقدر معن حرفش

 برداشت کنم ... یرو منف زیو شوکه شدنمم باعث شده همه چ

 فتم :بود با تته پته گ میهنوز دستم به روسر کهیدر حال 

 رَ... رَفته ... بو ... دم ... باغ به ب... به بچه ها سر .. بزنم ..   -

 گفت : نباریسمت عمارت انداخت و  ا ومدیکه حاال داشت م یکلیو مرد ه رونیبه ب ینگاه مین

 نکرد ... جادیا یمنوچهر که برات مزاحمت  -

انداختم و  با اضطراب  یاسمش منوچهر نگاه دونستمیکه حاال م یترس برگشتم به عقب ... و به کس با

 گفتم :

 نه ...  -

باز شده بود و  با  ششیما ن نیدیبه منو بعدم به منوچهر که با د یکه باور نکرده باشه نگاه انگار

 گذاشته بود  کرد و بعد گفت : شیزرد و کجش رو به نما یلبخندش دندون ها

 ... مگه خودم بگم ... رونیب ایباشه برو تو اشپزخونه ... تا شبم ... ن  -

 

پنهان نموند پا تند کردم سمت آشپزخونه  دشیکه مطمئنم از د یو با لبخند دمیکش یاسوده ا نفس

 ندمیکه ش ییحرف ها دونستمیاشپزخونه مشغول کردم ... م یبا کارها  یروز خودم رو تو یو  مابق

 ادهاون لحظه اونقدر با اضطراب گوش د یاز طرف یداشتم ول یخوب یلیخ یمهمن ...   حافظه  یلیخ

فرصت تک تکشون باالخص اسم ها  نیاول یتو  نیهم یفراموش کنم ... برا دمیترسیبودمشون که م

 جا بود پنهان کردم .... نیخودم امن تر دیبندم که از د نهیس یکاغذ اوردم و کاغذ رو تو یرو رو 
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و همزمان از  کردمیخواسته بود رو اماده م بایکه ز ینیغروب بود و  داشتم شربت  سکنجب کینزد

مهمون ها شده بودم ...   به  یبه سمت  قسمت پشت ساختمون  محو  باز دشیپنجره آشپزخونه  که د

بال یشده بودن و داشتن وال میبه دو گروه تقس یما بق یابیافراس مساریجز زن  سرهنگ خجسته و ت

پدرش هست و  در کنار پدرش  میهم ت نکهیا یاز خوشحال وشیو اون وسط چهره دار کردنیم یباز

 بیزدم ... عج یمنم لبخند اریاخت یب وشیدار ی... با خنده  دیدرخش یم شتریاز همه ب کنهیم یباز

  یباز  وسط نیبهش عالقه مند بشم ...ا اریاخت یباعث شده بود ب نیانداخت و هم یم امیت ادیمن رو 

که  یبود و رفتاراش بعد از هر آبشار یرزیو سرهنگ ف وشیمقابل دار میت یخشن منوچهر که تو

 یابیو دختر سرهنگ افراس ناید یمیبود و البته ترسناک ...  هم ت یدنید فیحر نیزم یتو خوابوندیم

 نیبا ا یبا اون سن و سال به دختر یمرد یکه برا هیجور هی نای... نگاهاش به د کردمیبود و حس م

حالت رو به حساب گرم بودن سرش و  نیحال ا نیناپسنده با ا  دمیمعقول و شا ریغ یسن و سال کم

 بایقرار دادم و با صدا کردن ز ینیس یگذاشتم ... و  از پنجره دل کندم و شربت رو تو شیعالم مست

 رو کردم بهش و گفتم :

 

 ؟ دیبریرو شما م نیا  -

..ر و کرد بهم و  ستین یخبر دید ید اما وقتبه اطراف کرد و چند بار آقا ژان رو صدا کر ینگاه مین

 گفت :

 یکلش رو باهم ببره ول گفتمی... اگه ژان بود م ارمیرو من م یها وانیشربت رو تو ببر ... ل ینیس  -

 ... مشهین

 ینداشتم برا یچاره ا یآشپزخونه بمونم ... ول یافتادم که گفته بود تو یروزیحرف سرهنگ ف ادی

و  نیسکنجب ینیس دنیراه افتادم زن سرهنگ خجسته با د بایبه دست جلوتر از ز ینیس نیهم

گذاشت  بایها رو ز وانیل ینیس نکهیزد و انگار که حوصله اش سر رفته به محض ا یمخلفاتش لبخند

رو به  نیزود پارچ سکنجب یلیبه من زد ... منم خ یبرداشت و لبخند وانیدونه  ل هی عیسر زیرو م

 گفت : هیکه تازه کرد سمت بق ییکه زد و گلو ی... قلپ ختمیطرفش گرفتم براش شربت ر
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 تا راند بعد .. نیبخور نیسکنجب نیایشوهرم ... ب میراند اول به نفع ت  -

... و  ختمیر یم نیسکنجب مساریت یکه حاال داشتم برا یاز عرق اومدن سمت من  سیخسته و خ همه

شلوار  یاز شربت رو یو مقدار زیلرز یدستم کم اریاخت یمنوچهر و نگاه نافذش ب بتیه دنیبا د

 ... ختیر مساریت

کرد تو  یشربت رو خال یو مابق دیچرا سر من عربده کش دونمیچرا از کوره در رفت و نم دونمینم

بدم و اون  حیتوض خواستمیم دیکه بغض کرده بودم و مدام  بعد از هر ببخش دونمیصورتم ... اونقدر م

 یروزیو ف فتکه رنگش مثل گچ شده بود ازم گر بایو دار پارچ شربت رو ز ریگ نیا ی...تو زدیعربده م

اون  تونهینم دید یکرده بود  وقت یداشت که به کل قاط یا یابیافراس مساریدر اروم کردن ت یهم سع

 زد : مساریبلندتر از ت یرو ساکت کن سر من عربده ا

 نشو ... زود !!! یچشمم افتاب یونه و تا نگفتم جلوگمشوتو  اشپزخ  -

و  سیلحظه جمع ساکت شد ... بغض تو گلوم بزرگ تر شد ... صورت از شربت خ کی ادشیفر نیا با

نکردم پنهانش کنم  از چشماش  یسع یکه حت یا ینوچم رو با دست پاک کردم و  نگاهم رو با دلخور

رفتم  دنمیسمت ساختمون ... به محض رس دمیدو عیگرفتم  و سر زدیدو دو م تیکه از زور عصبان

 یاشک یقطره  نکهیکه مخصوص خدمه بود  به محض بستن در هق زدم .... بدون ا ییدستشو متس

 رفتمیتوان داشتم و م خواستیدلم م یناراحت ول ای میعصبان شتریب دونستمیباشه ... نم دنیچک یبرا

خونه  یعمر خودم با خدمه  هیکه  یمن ی...برا کردمیم یافت خالخرفت کث رمردیسر پ یکل پارچ رو

رفتار اونقدر دور از انتظار شوک آور  نیاز خانواده رفتار کرده بودم ا یمثل دوست و عضو میپدر ی

 رو حس کردم ... یتیبار با خون و گوشتم  حال بد ارباب و رع نیاول یبود که برا

 بایو ز ومدمین رونیآماده شدن ... از آشپزخونه ب دنیخواب یکه همه برا یتا بعد از شام و موقع اونشب

و  دنیزخمم نپاش یکارها رو انجام دادم و چقدر ممنونشون بودم که نمک رو یژان تنها همه  یو آقا

 دادن ...  میصرفا دلدار

 شهیکه هم شییسنجاق موها کهیبهم زد و در حال یسر بایفرور فته بود که ز یکیتار یساختمون  تو 

 گفت :   کردیبود رو باز م ونینیش
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 ... ایکن زودتر ب الیفکر و خ نیبخوابم .... توام نش رمیمن دارم م  -

 اش رو کنترل کنه از آشپزخونه خارج شد ... ازهیخم کردیم یسع کهیبهم زد و در حال یلبخند بعدم

 

موهام از  کردمیرو از سرم در آوردم ... حس م میبودن اول از همه دست بردم و روسر دهیخواب همه

... حس  نشونیدستم رو بردم ب یسرم رو باز کردم و کم ی رهیکپک زده ...و بعدم گ رشیصبح ز

 نیهم یااز غذا رو بخورم بر یداشتم... موقع شام اونقدر ناراحت بودم که نتونسته بودم لقمه ا یبهتر

خودم گرم کردم ...  غذا که گرم شد پشت  یه بود رو براکه موند ییاز غذا یو کم خچالیرفتم سمت 

که توش غذا گرم شده  یا یروح یام جمع کردم و با همون کاسه  نهیس ینشستم و پاهام رو تو زیم

خانم از  یحخوردن تازه که رو یمشت سبز هی زیم یزو یدست شیاز پ میبود مشغول شدم و گه گدار

... اثر رفتار   شدیدهنم ... تازه تازه انگار داشت حالم بهتر م ذاشتمیو م کردمیبود دسته م دهیباغ چ

لحظه حس کردم  هی ی... صدا اونقدر دور بود برا دمیشن یخفه ا غیج یکه صدا رفتیم نیاز ب مساریت

وسط بابا گفتن ساکت  یکس گاربعد دوباره تکرار شد و ان هیکه چند ثان هیزیچ یگربه ا یصدا دیشا

و از در  آشپزخونه   زیم یزود کاسه و رها کردم  رو یلیچرا دلم شور افتاد .. خ دونمیشده بود .. نم

 نیآهسته رفتم سمت زم یروشن بود ... با قدم ها بایشدم ... باغ بخاطر نور ماه تقر یپشت اطیوارد ح

بوده  یوونیح یصدا دیشا ایباد  یصدا دمیشن تباهاش دیکه  شا کردمی.. کم کم داشتم شک م بالیوال

 بالیوال نیزم یبه قسمت پشت نیپرچ یجلو رفتم با  از ال گهیچند قدم د یپچ پچ مانند یکه با صدا

... نفسم بند  دمیدیکه م یزیرگ هام  منجمد شد ..از چ یلحظه خون تو هی یانداختم ... برا ینگاه

از درخت ها و  داشت با پچ  یکیبود وچسبونده بودتش به  نایددهن  یاومده بود ... دست منوچهر رو

درشت و خوشحالت  یداشت .... چشما دیتهد یجنبه  شتریکه ب یزی...چ گفتیبهش م یزیپچ وار چ

گرفت  شدیصورتش م یشده بودن و رد اشک رو به وضوح رو یعیاز فرط ترس دوبرابر اندازه طب ناید

دخترک سر خورد و به  یموهادست منوچهر که از  دنیکه با د دخشکم زده بو نی...  شوکه پشت پرچ

ندونستم ... و با  زیموندن رو جا گهیدوران بلوغش رفت .... د  یتازه جون گرفته  یها نهیسمت س

از  ییتنها تونمی... نم دونستمی... م دونستمیبعد به دو رفتم سمت عمارت م یآهسته و کم یقدم ها

... و  رفتیدختر م یچه بسا آبرو شدمیم ریاگه خودم باهاش درگ یطرف از...    امیپس منوچهر بر ب
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و آبرو بود و من  یپاکدامن زیچ نیدختر اون زمان مهمتر هی ی... برا شدنیم داریاهل خونه ب یهمه 

 ... دونستمیم یا گهید زیاز هرچ شتریرو ب نیا

پشت در اتاق  یوارد ساختمون شدم  ک یکردم ک یسر و صدا ط یرو ب ریاون مس یچجور دونمینم

 صدا وارد شدم ... یدر بزنم ب نکهی... بدون ا دمیسرهنگ رس

 ری... و اول با تعجب و بعدم با تغ دیزود از خواب پر یلیبود خ ینظام نکهیورودم ...   با توجه به ا با

لحظه  هیکه  دید یصورتم چ یتو دونمیآباژور رو روشن کرد سمتم هجوم اورد و اومد داد بزنه که نم

 لحظه استفاده کردم و گفتم : هیث کرد و من از همون مک

 منوچهر .... منوچهر ...  -

 که به وضوح  توشون ترس بود گفت : ییبود و اونم ناخودآگاه با پچ پچ و چشما نییپا صدام

 ... یمنوچهر چ  -

 ... نایمهم بود دستش رو گرفتم و با گفتن د زمان

 یفاطمه  ای...  دمیدنبالم شن دییدویکه م یاون لحظه ا یکه تو یزیهمراه خودم کردم ... تنها چ 

 زایچ نیبه ا کنمیکه براش کار م یمرد کردمیام آورد فکر نم دهیاشک به د اریاخت یبود که ب ییزهرا

 افتاد ... قهیسه دق یاتفاقات تو نیکل ا دیمعتقدم باشه ... شا

 یاز رو یکه سرهنگ چجور دمید ی.. از اونجا به بعد من جلو نرفتم ...ول نیپشت پرچ میدیو  رس 

سرو  هیمنوچهر  کلیقد و ه نکهیمنوچهر رو زد ... با ا خوردیتا م ی..ول دید یچ دونمینم  دیپر نیپرچ

رو چند  گانگار زور سرهن تیو عصبان رتیغ یوگردن از سرهنگ بلند تر و درشت اندام تر بود ول

 رفتیم یبا هر مشت سرهنگ به سمت یوسط صورت منوچهر به سان پر کاه نیبرابر کرده بود ... که ا

... 

 نوایدختر ب ادیبه خودم اومدم و  تازه  ناید فیضع ی هیگر یمدت شوکه بودم با صدا نیکه تمام ا من

دخترونش از هم باز ... با و  فیبند ظر نهیرفتم سمتش .. بلوزش پاره شده بود .. س عیافتادم... سر
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بود  مموناز لباس فر یلباسم رو که جزئ ی لهیپاش بغض گلوم رو گرفت و  ژ یشلوار خرس دنید

 رو به آغوش گرفتم ... دیلرزیدورش  ...و بدنش که م دمیچیدرآوردم و پ

 رو ... زیهمه چ یتموم شد بابات ... پدرشو درآورد ب یهمه چ ششیخانم... ه شیییه  -

به  بدن  یاش شدت گرفت ... سرهنگم  باالخره دست از سر منوچهر برداشت و لگد هیحرف گر نیا با

به دو اومد سمت  زدیتو صورتش رو کار م ختهیر یموها کهیانداخت و در حال یجونش زد و تف مهین

 بغلم بود بغلش کرد ... یکه تو یو همونجور ناید

 بابا ... دخترم ...  ناید  -

بود  دهیکه  به من چسب یینایکه رد اشک به وضوح توش مشخص بود به من انداخت  و د ینگاه مین

کرد... محکم چسبوندش به خودش و  مدام  یمردونه ا یناله  تشیوضع دنیرو از بغلم جدا کرد  با د

 رو مرتب ... نایو لباس د کردیدورش رو محکم م ی لهیژ

 ... قربونت بره بابا ... زکمیعز  دمیدخترم ... حسابش رو رس دمیحسابش رو رس  -

 

 دوتا دستاش گرفت :  نیب ناروید صورت

 تموم شد دخترم تموم شد ...  -

 ... دشییبویو م  دشیبوسیپر بغضش م یو سرهنگ  با اون صدا کردیم هیگر ناید

 هیمنم به گر اریاخت یبابا اکبرم انداخت .و ب ادیمحبت پدرانه اش بود که من رو  نیا یتو یچ دونمینم

آروم  یرو که حاال کم یینایکه منوچهر خورد سرهنگ د یگذشت با تکون یا قهیافتادم ... چند دق

 شده بود سمت من گرفت و رو بهش گفت :

 نیبه درک واصل کنم ... با ا شهیهم یبرا نویبرو تو اتاقت تا من ا یدختر گلم ... با  خانم برکت  -

به دخترش  یمن و بعدم لبخند کمرنگ یبه نگران ینگاه می... که ن میهول کرد نایحرفش هم من هم د

 زد و گفت :
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 فرستمیاشغال آلوده نکنم .. م نیا فیحواسم هست دستم رو به خون کث زمینگران نباش عز -  -

 گورشو گم کنه ...

 یینایآروم  د یلیبه سرهنگ کردم و خ ینگاه میرو چسبوندم به خودم و ن نایتکون دادم و د یسر

 که جون راه رفتن نداشت رو ازونجا دور کردم ...

 

باالخره خوابش برده بود .... و خواب  هینوازش و گر یبعد از کل نایچقدر گذشته بود... د دونمینم 

 ی... توان نیو  باز و بسته شدن در ماش نیاستارت خوردن ماش فیرفتنش همزمان شده بود با صدا خف

 نمیرو بب یروزیانداخته شدن منوچهر توسط سرهنگ ف رونیپاهام نبود تا  برم و از پنجره  ب یتو

برم که  رونیدرست کرده بودم روبرداشتم و اومدم از اتاق ب ناید یکه برا یدمنوش وانی.. ل نیهم یبرا

گفت  بستیدر رو م کهیتا داخل شد و همزمان در حال سادمیسرهنگ شدم... کنار وا ی نهیبه س نهیس

: 

 ؟! دیخواب  -

 به تخت کردم و گفتم : ینگاه مین

 اتفاق ... نیباالخره آره ... ا  -

زودتر از اونکه به خودم  یلیو خ زدیموج م یکه به وضوح توش قدر دان یبهم کرد ... نگاه ینگاه مین

 بیعج یلیابهت خ نیبا ا یمرد  یکه برا یلرزون یدستاش گرفت و با صدا نیدست سردم رو ب امیب

 گفت :  کردینگاه م نایبه د کهیبود در حل

 نیرو از شما دارم ...  هرچند که تا هم نامی... من د دیدیرسی...اگه شما به  موقع نم دیاگه  شما نبود  -

 یاگه اتفاق دونمیرو از شما دارم ..م نامیمن د ی... ول ذارهیم یمنف ریاش تاث هیتو روح یلیجام خ

 گناهم .... یپاک و ب یایمن ، دن ینای... د اوردیدووم نم فتادیم

 گرفت و گفت : نایکالفه نگاهش رو د بعد

 ... کنمیمحبتتون رو فراموش نم نیا چوقتیباز ممنونم ... مممنونم ...ه  -
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 یباال آورده و بوسه  یجنتلمن واقع کیدست من رو مثل  یچشم بهم زدن یبزنم که تو یحرف اومدم

 بهش زد ... یکوتاه

 یو خوش حالتش دوباره تو یمشک یکرد که باعث شد موها یکوتاه میرهاش کرد و تعظ بعدم

 ... زهیصورتش بر

گفتم  اومدم برم ... که بازوم رو  یآروم یلیخ کنمیبودم ... خواهش م دهیزدم ... خجالت کش یلبخند

 بود  گفت : یکه توش برق خاص یگرفت ..و با نگاه

 ... نهیاتفاق ... منظورم ا نیا  -

 تمام گفتم : تیرو تمام و کمال راحت کنم با جد الشیخ نکهیا یبرا

 ...  نای... جز من و شما و خود د شهیخبر دار نم چکسی... ه دیمطمئن باش  -

 یروزیبه صورت ف یهم جمع شده بود  انداختم و در ادامه نگاه یبه دخترک که تو ینگاه مین بعدم

 شد بهم ... رهیکه خ

 یاومدم  و تو رونیسر و صدا ب یرها کرد ... ازاتاق  ب یو بازوم رو به ارام میبهم زد یکمرنگ لبخند

و  یکه  از خستگ یو چهره ا شونیباز و پر یبا موها دمیکنسول راهرو تازه خودم رو د ی نهییآ

 اضطراب رنگ بهش نمونده بود ....

 

 

 

اضطراب  دنی... با د سوختیم شیشب پ یخوابیشدم ... چشمام از  ب داریب بایز یبا تکون ها صبح

 شدم .... زیخ مین عیسر بایز

 .. دست بجنبون دختر ... شهیم  ریصبحانه د حهیمل گهیبدو د       -
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 یال ینبود .. فقط اضطراب داشت اونقدر که دو سه بار سنجاق سرش رو به جا یاز بدجنس حرفاش

 موهاش فرو کرد تو سرش و اخش بلند شد..

 یلباس ب دنیبه موهام زدم و بعد از پوش یبه بدنم دادم ...  و از جام بلند شدم ... شونه ا یو قوس کش

 رونیسر جاشونه از اتاق ب نکهیرو چک کردم و خوشحال از ا روزمید یدست  نوشته ها  یجا اریاخت

 رفتم ...

و هل  نیو دارچ یتعداد مهمون ها  از چا یمناسب برا یرو به اندازه   یرو گذاشتم و قور یکتر عیسر

دور افتاده از کجا  یجا  نیا یتو  دونستمیکه نم یتازه ا یپر کردم و رفتم سر وقت برش زدن نون ها

دهنم که  گذاشتماز نون ها کندم و  کهیت اریاخت یدماغم و ب ریزد ز یگرفته بودن ...عطر نون محل

 دستم و گفت :نون رو گذاشت کنار  یسبد ها بایهمزمان ز

 ... نیرو بچ یکرد کهیکه ت یینایخوردن ا یبجا       -

 سبد ها گذاشتم ... یگفتم و نون ها رو مرتب تو یچشم عیسر

بود  ستادهیا کردیآشپزخونه داشت  درست م یتو یاجاق ذغال یکه رو یاملت یعرق باال سیخ یروح

 رو کرد به من و گفت : بایبا رفتن ز

 تو باغ ... دمیشنیادم م  یافتاده صدا یاتفاق کنمیحس م   شبید       -

 تفاوت باشم .. یکردم ب یوضوح جا خوردم اما سع به

 .. دمینشن یزیگربه ها چ یریجفت گ یمن که جز صدا دونمیباال انداختم و گفتم نم یا شونه

 یمحل یقالب کره  هیزد و  یرنده شده رو هم یکرد با گفتن خدا نکشتت ...  گوجه ها یا خنده

 که جلوش بود .. یبزرگ ی تابهیماه  یانداخت تو

  

شد و  همه کم کم دور تا دو  دهیصبحانه راس ساعت  چ زیبود م یبا هر جان کندن و استرس باالخره

 مساریاز ترس قشقرق از سمت ت دنمیبا د بایشدم .. ز یوارد غذا خور یچا ینشستن ... با قور زیرم

... عقب  دکه تازه وارد  اتاق شده بو یروزیسرهنگ ف یبه دو اومد سمتم  که با اشاره  یابیافراس
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لب گفتم ... مثل من چشماش  ریز یآروم ریبرگشتم سمت سرهنگ و صبح بخ اریاخت ی... ب دیکش

تنکش سنش رو بر  شیو ته ر ختهیبهم ر یموها دهیعمال نخواب شبیخون بود و معلوم بود د یکاسه 

و با  زیم مترو با  تکون دادن سر داد و رفت س رمیظار کمتر کرده بود ....  جواب صبح بخخالف انت

سر جاش نشست   نکهیکرد .. به محض ا یبشاش که دور از انتظار بود با مهموناش خوش و بش ییرو

 ومدیبشم ... همون لحظه رها که  تا به اون موقع بنظر نم شقدمیپ یچا ختنیر یاشاره به من زد تا برا

 داشته باشه رو به سرهنگ گفت : ینظر خاص نایکه به د

  

 ... میشیخانم نم نایمنتظر د یروزیجناب ف       -

 زد و در کمال متانت گفت : یلبخند سرهنگ

باعث شده  شبید یکباب یدل درد بود  ... فکر کنم   جوجه  و ماه یصبح کم نایمتاسفانه د       -

 کنه ... شیسرد یکم

 یچا نیح نیهم یزود مشغول شدن .. .. تو یلیو خ ناید یعدم همراه نیتاسف خوردن از ا همه

 تی... بر خالف عصبان یابیخانم ها تموم شد و با اکراه رفتم سمت سرهنگ افراس یبرا  ختنیر

 گفت : یرو گرفت سمتم  و  با لحن شوخ وانشیبشاش بهم نگاه کرد و ل یبا رو روزشید

 ..یزیبر ییبهت که واسم چا دمیروم اجازه م یزینر یداگه قول ب       -

بود تو صورتم ... همه به  دهیشربتش رو پاش وانیکرده بود و ل یچه رفتار زشت روزینه انگار که د انگار

 عیبسنده کردم و  سر یا یو منم به رسم ادب  تنها به زدن لبخند کمرنگ زورک دنیخند شیشوخ

 .. ... یرفتم سرغ نفر بعد

 دنبالم اومد و گفت: بایاومدم ... که ز رونیکه تموم شد از اتاق ب یچا ختنیر

 یبرا ای... گو  دیکن یدم کن ... بعد از صبحانه  به سمت تهران حرکت م یچا گهید یقور هی        -

 اومده .. بچه هام دلتنگ مادرشونن ... شیپ یمهم یسرهنگ جلسه 

 نگاش کردم که ادامه داد : متعجب
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با بچه ها و سرهنگ   می... تو و کر میمونیهم م یمهمان ها هستن تا فردا  من و ژان و روح       -

 ... دیریم

تکون دادم ... و وارد آشپزخونه شدم  اما  یگفت ... سر بایبه ز یها رو ک نیا نکهیاز ا  ریمتح من

 دنبالم اومد و گفت :

 ؟! ی... غذا بلد دیکن یو زهره ... تورو خدا آبرو دار جهیو خد ییتو امیتا فردا شب که من م       -

 و گفت : دیکه خند اریاخت ینگاش کردم ب یچپ چپ

 خالصه حواستون باشه ...       -

 رفت ... رونیبدو بدو از  آشپزخونه ب بعدم

که  خوب نبود یلیبودم قطعا اوضاع خ نای... نگران د ختمیخودم ر یبرا یچا یوانیل یاز ته مونده قور 

 ... نایگذاشتم و راه افتادم سمت اتاق د یرو کنار مییفکر چا نی.. با هم میگشتیبر م میداشت

 ینگران در رو باز کردم ...  خواب بود و با باز شدن در تکون ومدیکه ن یبه در زدم ... جواب یتقه ا 

شده بود ... و صورتش عرق کرده بود ...  دینشد ... رفتم سمتش ..رنگش به وضوح سف داریب یخورد ول

 یلیآوردم و خ ملگن آّ خن از حما عی...  سر سوختی... تنش مثل کوره م یشونیپ یدست گذاشتم رو

از هم  شتریوسط  ب نیو ا گفتیم ونیجون بود و مرتب هذ یدادنش ... ب هیزود شروع کردم به پاشو

 ...گفتیم یسوز نهیس یولم کن ها

 

 ایچند روز قبل و تعرض آر ادیداره ..  یچه حال دونستمیبغض کنم ... م اریاخت یباعث شد منم ب که

و  آروم به درازا  دمیجیپتو رو دو بردنش پ دنیشروع کرد به لرز نای...  همزمان هم د دیافتادم بدنم لرز

 لشیوسا دن... و زود مشغول جمع کر شیشونیپ یرو گذاشتم رو یسیخوابوندمش و دستمال  خ

 برگشتم سمت در ... اریاخت یشدم  که با باز شدن در ب

کرد ... کالفه  ناید یشونیپ یهب تشت و دستمال رو ینگاه میبه من و ن ینگاه میبود ... ن سرهنگ

 و گفت : دیبه موهاش کش یدست
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 بهتون  گفتن ... بایز       -

 و گفتم : دمیحرفش پر وسط

 ؟ میریم میدار نکهیا       -

 نشست و گفت : نایتخت د یتکون داد و پشت کرد به من و رفت لبه  یسر

بهش کمک  شتریب تونهیم یلی...و کنار مادرش باشه ... خ میبده ... فکر کردم اگه برگرد نایحال د       -

 کنه ...

 و گفت : دیدخترش کش یبه موها یدست

 بچه ها نبودم .. یبرا یدست من امانت داده بود ... امانت دار خوب نارویمادرشون ا       -

 زانوش گذاشت و سرش و حائل دستش کرد ... یرو  رو ارنجش

 گفتم : یآروم یجلو رفتم ..و با صدا یکم

 ...  جز .. ستیمقصر ن چکشیه        -

از منوچهر نبردم ... تمام مدت که  ی... اسم شیشیآت یچشم ها دنیبهم انداخت ... با د ینگاه مین

تو دستش و هر چند  نایهم کنار دخترش نشسته بود و دست د یروزی... ف کردمیرو جمع م لیوسا

و با  دمیند زی.. با تموم شدن کارام موندن رو جا دیبوسیدست دخترش رو م کباری یا قهیدق

ساعت بعد  میو ن دیطول نکش یلیخ وشیدار لیرفتم ... جمع کردن وسا وشیبه اتاق دار یدیخشبب

با دوستاش کرد ... و  یگرم یشده بود ... سرهنگ خداحافظ دهیچ نیماش یبرگشت تو  لیوسا یهمه 

منتقل شده  نیتوسط خود سرهنگ به ماش یکه از قبل از در پشت میملحق شد یینایبالفاصله به  د

 بود ...

* 

دادم ... همسر  یآمد گوش م یم ییرایپذکه از  یمبهم یآشپزخونه نشسته بودم و به صداها یتو 

 یبود ... نه جزع و فزع دهیکش یسابق سرهنگ اومده بود ... اومده بود بر خالف انتظار من ... نه داد
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اشک  دشیفبا دستمال س کهی.. با سرهنگ دست داده بود و در حال نیکرده بود ... رفتار معقول مت

وسط حرفش  نکهیسرهنگ گوش داده بود ... بدون ا یبه حرف ها   کردیپلک هاش رو پاک م یگوشه 

 گفته بود : یو آروم نیسر بده ... دست آخرم ... با لحن غمگ ونیبپره .. حرفش رو قطع کنه .. ش

تلخ رو از سر بگذرونه  ی عهیضا نی.. تا ا میکمک کن نایبه د یتورج ...... چجور شهیم یحاال چ       -

... 

 زن خوشم اومده بود ... نیاز آرامش کالم ا  اریاخت یمن چقدر ب و

 وارد شدم ... یچا ینیسرهنگ با س یبه در بعد از اجازه  یبا تقه ا 

 به روم زد.... سرهنگم بالفاصله رو کرد بهش و گفت : یزن لبخند کمرنگ یتعارف چا موقع

اون  شونی... ا میهست یکتخانم بر ونیرو مد دیصدمه ند نیاز ا شیب ناید نکهیجان ...  ا نیمیس       -

 ..  یهست انیماجرا که در جر ی هیو ... بق اطیتو ح رهیو م شنوهیم ییشب صدا

...  نمیو اشاره کرد که کنارش بش زیرو گذاشت رو م یچا وانیل نیمیاسمش س دونستمیکه حاال م زن

 بغض داشت گفت : کهیبعدم دستام رو گرفت تو دستش و در حال

محبتتون رو  نیا یروز هی میبتون دوارمی... ام میونیبه شما مد میتا عمر دار نایو  دمن و تو رج        -

 ... میجبران کن

 کردم و گفتم : یزدم و دستاش رو نوازش یلبخند

عملش برسه  یاون آدمم به سزا دوارمیزود خوب بشه ...و ام نایحال د دوارمیبود . ... ام فمیوظ       -

... 

 تکون داد ...و سرهنگ رو بهش گفت : یسر نیمیس

 ... رهیفقط سراغ تورو مگ وناشیهذ یشده تو داریباال ؟؟... از صبح که ب میبر       -

 یرو دور بازو فشیظر یاز اضطرابش کم کنه دستا نکهیا یزن از جاش بلند شد و   برا بالفاصله

 سرهنگ حلقه کرد و با هم از پله ها باال رفتن ...
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و زهره  جهیآشپزخونه ... خد یسرد شده رو جمع کردم و دوباره رفتم تو یچا یها وانیل  منم

از اقوام زهره و قرار بود فردا صبح اول وقت  یکیبودن واز قرار معلوم رفته بودن جشن عقد  یمرخص

جز  یکرده بودم ... از طرف یدست به کار شدم و هوس قرمه سبز ییبه تنها نیهم یبرگردند .. برا

حرف  یکه صدا شستمیساعت گذشته بودن داشتم برنج م کیبود که بلد بودم ...  ییغذاهامعدود 

الزم ندارن از آشپزخونه  یزیچ نمیبب نکهیا  ی.برا دمیرو شن وشیو دار نیمیزدن سرهنگ و س

با  ارنکه از قرار معلوم د دمیدم در فهم یو دو تا چمدون ها وشیو دار ناید دنی... با د دمیکش یسرک

 سرهنگ به خودم اومد.. ی... با صدا رنیخانم م نیمیس

 .. دیاریم فیلحظه تشر هی...  یخانم برکت       -

 رو خشک کردم و رفتم سمتشون ... سمیخ یدست ها عیسر

 رو به من گفت : کردیپچ پچ م نیمیکه با س نجوریهم سرهنگ

 ... نهیبش نیماش یتو دیکنیرو کمک م ناید -

بدنش رو حائل  عیبود ... سر دهیجیدور خودش پ یسبک یتابستون بود پتو نکهیتب داشت و  با ا هنوز

رو آورده بود ...  نیمیکردمش که س ینیو سوار ماش میرفت نییبدن من و با هم از پله ها پا یکردم رو

 یکرد برا یشد ...و  سع نیخواهرش دمغ بود سوار ماش یضیبه وضوح از مر کهی.. در حال وشمیدار

 باز کنه ... یراحت تر یآغوشش جا یتو ناید

 

 یکه تازه از عمارت خارج شده بودن و جلو یو سرهنگ نیمیاز محبت برادرانه اش گرفتم و به س نگاه

رو  گهیهمد یانداختم ... حرفاشون که تموم شد ، با هم دست دادن و گونه  زدنیدرش داشتن حرف م

من زد و با  یبه رو یزود ... لبخند یلیکرد و خ یبا لبخند ازش خداحافظ نیمیو س دنیبوس

 حرکت کرد ... نیشد و ... ماش نیاز من سوار ماش یرسم یخداحافظ

 

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  146:  صفحه                                
 

اون دوران ... که طالق بالذات  یکه از هم جدا شده بودن .. اونم تو یعجب بودم .. روابط زن و مرد در

 یبود  ... تو یعال قدرننیآدم ها بود .. ا ییبر سر جدا یادیز یها یریدر گ شهیبود و هم دهینکوه

 افکار بودم که سرهنگ صدام زد .. نیهم

 تو گفت : رفتیداشت م کهیسمتش  در حال برگشتم

 ... دیاریب یچا هیبرام  دیاتاقمم لطف کن یمن تو  -

به در اتاق کار سرهنگ زدم  یربع بعد تقه ا کیعقب گرد کردم و از پله ها باال رفتم ... کمتر از  عیسر

 یداشت پرونده ا زیم ینور آباژور رو ریبود  ز دهیپوش یکه با اجازه  اش وارد شدم ... شلوار بلوز راحت

..  دمیپرونده کش یتو یسرک ذاشتمیم زشیم یرو رو یکه چا نی... ناخودآگاه هم کردیم یرو بررس

نگاه  میتوجهش رو جلب نکنم به همون ن نکهیا یآرم ساواک به وضوح در سربرگ مشخص بود ..برا

 بسنده کردم و با لبخند عقب رفتم و گفتم :

 ... دیالزم ندار یا گهید زیچ  -

 زد و گفت : یحواس یسر از برگه ها بلند کنه .. لبخند ب نکهیا بدون

 ..دینه خانم ... لطف کرد  -

که اونجا اومده بودم ..  اصال  یه اون روزمثل خوره افتاد به ذهنم  .. تا ب یاومدم فکر رونیاتاق که ب از

کردنش رو  زیتم تیمسئول جهیخد  یکه هر از چند گاه یاتاق کار یتو تونمیبود م دهیبه فکرم نرس

 بکشم ... یداشت سرک

فکرش هم برام اضطراب زا بود ..و  یعنیشدم ... استرس داشتم ..  ریتکون دادم و  از پله ها سراز یسر

ساواک  یپرونده ها یال یکه مچم رو  در حال سرکش یاز لحظه ا الیاز االن حس هزار جور فکر و خ

که  یرشتبه برنج و خو یتازه کردم ... سر ی... نفس شدیذهنم مثل شهر فرنگ رد م یتو رنیگیم

ظرف مخصوصش و سس روغن  یتو ختمیخوردن  رو ر یسبز نیکاب یآماده کرده بودم زدم ... از تو

بعد   ی... و  کم دمیرو چ یغذاخور زیساالد و م یرو ختمیهم که آماده کره بودم ر یو سرکه ا تونیز

 اتاق سرهنگ رو زدم و صداش کردم ...
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 که سرد شده بودو نخورده بود انداخت ... شیا ییبه چا ینگاه مین

 رو بخورم .. یرفت چا ادمیاصال   -

 شد .. ریاومد ... جلوتر از من از پله ها سراز رونیزدم .. که  از جاش بلند شد و از اتاق ب یلبخند

شدم  به  ریچشم ازش گرفتم و همراهش سراز یباز اتاق کارانداختم و به سخت مهیبه در ن ینگاه مین

رفتن تا غذا رو براش سرو کنم ... لبخند  نکهیکه نشست ..  به محض ا زی.. پشت م یسمت غذا خور

 زد و گفت : یکمرنگ

 ؟ یخودت غذا خورد  -

 گفتم که  با دست اشاره کرد و گفت : یتکون دادم و همزمان نه آروم ینف یبه نشونه  یسر

 ...  نیبش اریبشقاب ب هیبرو   -

 نگاش کردم که گفت : متعجب

 .. ستین لمیغذا خوردن ... چندان باب م یی.. تنها... بچه هام که رفتن . ستیخانم بزرگ که ن  -

... عطر  دمیظرف کش یزود ... سمت راستش نشستم و براش غذاش رو  تو یلیگفتم و خ یچشم

..  ومدیکه خودم درست کردم رو بچشم خوشم نم ییغذا نکهیکه از ا ییداشت و   ازونجا یخوب

 عطرش شده باشه ... یبودم طعمشم به خوب دوارمیام

اول رو که بردم سمت  ی...  لقمه  دمیکش یخودم هم کم یبرا نهیکه مشغول شد با طمان سرهنگ

 ینگاه میاز حد ترش .. ن شیتمام صورتم جمع شد ... طعم غذا خوب شده بود اما ب اریاخت یدهنم ب

دوست داشتم ازش   یلیانداختم .. ابروهام باال رفت و.. خ خوردیکه با اشتها م یبه سرهنگ یچشم ریز

بزنه  ینبود وسط غذا حرف لیما یلیکه خ یی.. اما ازونجا ستیکه بنظرش غذا ترش ن دمیپرسیم

 سکوت کامل خورده شد ...  ینگفتم و غذا تو یزیچ

 بهم انداخت .. ینگاه می... ن  دیکه از غذا دست کش یموقع
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کرد ... اومدم از جام بلند شم که  زد و تشکر ی.. که لبخند دمیزود منم هم دست از خوردن کش یلیخ

 با دست اشاره کرد و گفت :

 کار بود .. ریبا عجله خوردم ... فکرم درگ  یخانم ... من کم دیشما راحت باش  -

 برگشت و گفت : یرفت  ول یبهش زدم دو سه قدم یلبخند

 دوست دارم ... یلیترش خ یمن  قرمه سبز  -

قدم اومد سمتم و در  هیگفتم  که  خنده اش رو به وضوح خورد و  یحرفش نوش جان نیاز ا خوشحال

 داشت گفت : یخاص طنتیچشماش ش کهیحال

 بود که تو عمرم خوردم ...  یقرمه سبز نیشما ترش تر یقرمه سبز  -

 و گفت : دیخند دیق یب  نباریباال رفت که  ا ابروهام

 در هر صورت ممنونم ...  -

رفت و  رونیلبش بود از اتاق ب یهنوز خنده رو کهیدادم و اونم در حال تکون یشده بودم ... سر کنف

 ترش ... تنها گذاشت ... یخروار قرمه سبز هیمن رو با  

 

 شونیخصوص میگذشت...  به دستور سرهنگ  به ساختمون خدمه بخاطر  احترام به حر کیاز  ساعت

بود که چراغ اتاق کار  یساعت کیبودم .... دهیخواب  نییپا یاز اتاق ها یکی ینرفته بودم ... و تو

و  واباتاق خ نیو ب مییبه جونم افتاده بود  حاال که تنها یبد یسرهنگ خاموش شده بود و وسوسه 

 نیقطعا ا بایدر حضور ژان وز گهید یبه اتاقش بکشم روز ها یطبقه فاصله اس سرک کیاتاق کارش 

که دوست داشتم  ومدیساواک و سازمان بدم م یعنیاونقدر از دو طرف  ی.. از طرف شدیکار سخت تر م

هر سمت روم  ازکه  یهمه فشار نیخودم رو   ا یاز  هر دو طرف بهم .. کم ینیبا خبر چ یقیبه هر طر

زود خودم رو  یلینفس از جام بلند شدم و خ کیتو    اریاخت یحس نفرت ب نیکنم ... با ا هیبود تخل

باال رفتم ... با هر قدمم ضربان قلبم تند تر شد که با  نیپاورچ نی...پاورچ دمیخونه د یراه پله ها یتو

کل خونه  یقلبم بلنده که تو بانضر یاونقدر صدا کردمیپله ها عمال ... حس م یبه باال دنیرس
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از   نیهم یتا حتما اونجا باشه برا کردمیاتاق سرهنگ رو چک م دی... هنوز مونده بود اول با دهیچیپ

در  یطبقه دوم که اتاق خواب ها توش بود ... ال میبه ن دمیچهار پنج تا پله رس یو با ط دمیچیپاگرد پ

 یاز جلو عیلحاف .. سر ریلختش ز یتنه  مین   دنید با..و  دمیکش یاتاق خواب سرهنگ باز بود  سرک

تو وجودم افتاد  یرهنگ ترس بدس دنی..  با د نییاتاق رفتم کنار و  از پله ها نوک پا نوک پا اومدم پا

ندارم .. به  گهیکشونده رو د نجایمن رو تا ا شیپ قهیچند دق نیکه هم ی.. اون شجاعت کردمیو حس م

موندن و رفتن بودم ... لبم خشک شده بود و از استرس زبونم  نیانداختم ب ینگاه میدر اتاق کارش ن

دو قدم عقب  عقب  اریاخت ی.. ب یتق یقدم جلو رفتم .. با صدا هیبود به سقف دهنم ...  دهیچسب

 بیعج یاونقدر استرس دارم که صداها دونستمیلحظه ساکن سر جام بودم .. م هی یبرگشتم و برا

ها رو  نیا یشب قبل قطعا سرهنگ خوابه ... همه  یخواب یقطعا بعد از ب دونستمی...م شنومیم بیغر

رفتم سمت اتاق ...  نهیزد ... اروم اروم و با طمان چینفسام به شماره افتاد .. دلم پ ی..ول دونستمیم

 دمیدستم رو کش هویولت ازم گذشت و  ستیو ب ستیدر خورد انگار برق دو ی رهیدستم که به دستگ

...  دمشیکش نییپا رهیدوم بالفاصله بعد از گرفتن دستگ یدفعه  قیمکث و نفس عم یبعد ازکم یول...

ده   یباره تو نیلحظه حس کردم اول هی ی.. دوبار ... در قفل بود ... برا گهیبار د کینبود ...  یخبر

بودن در  فلاز ق دونستمی.. نم دمیکش یقی... نفس عم رسهیهام م هیبه ر یژنیاکس ریاخ ی قهیدق

استرس از رو دوشم برداشته شده ... به هر حال نفس  نیبار ا ینیسنگ  نکهیاز ا ایخوشحال شدم 

 اریاخت یب کهیاز در فاصله گرفتم و  در حال  دیلرزیکه هنوز از درون م ییو با پاها دمیکش یقیعم

 نیاول  یگذاشتن رو دمشد که با ق یچ قایدق دونمیرفتم سمت پله ها و نم نداختمیبه باال  م ینگاه

که بود رو کله معلق شدم و   در اخر پله ها محکم  یپله ا - بایتقر یناخودآگاه غیو با ج  دیپله پام لغز

 ...  نیشدم به زم دهیکوب

نه ...   ایشکسته  مییجا  دونستمینم یاز جام تکون بخورم ... حت تونستمینم یبودم ... حت شوکه

و چشمام رو  دمیکش یمحکم ینفر آه هیقدم ها تند و پر اضظراب  دنینشد که با شن هیثان ددهیشا

 میدقت یبه ب یا یلب لعنت ریکردم .. ز داریقطعا سرهنگ رو ب نکهیمحکم رو هم فشار دادم با فکر ا

وقت  نیا ارمیب لیتا بخوام دل یهوشیهمون حال  خودم رو بزنم به ب یدادم تو حیفرستادم ..و ترج

که  دمیشمام رو بستم ... شنکنم چ یحرکت نکهیبدون ا نیهم یپله ها افتادم برا یشب چرا از رو

گفت و قدم هاش رو تند کرد ...  حس کردم که  یابولفضل ایکه  دمی... شن دیچیسرهنگ از پله ها پ
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سالمم و بعد  نهیبب کنهی... نگاه م گردونهیبود که آروم برم م دهیبه فکرم نرس نجاینشست کنارم .. اما ا

اگه نشون ندم  دونستمی...  م کنهیبدن و بغلم م ریز زنهیدستاش رو م  هوی یوارس قهیاز چند دق

 دهینشسته ... به وضوح لوم م پشتم یکه از خجالت رو تخته  ی... ضربان تند قلبم عرق ستمین هوشیب

 گوشم مآورد با  گفتن : کیخوردم که لبش  رو نزد یکردم و  تکون یناله ا  نیهم یبرا

 ...  یاز پله ها افتاد یخوب  سسسیه  -

 به خودش چسبوند... شتریب فتمیلنگر ندم و از رو دستش دوباره ب نکهیا یرو  برا من

بدم .. با ترس   رونیکه تمام اون مدت حبس کردم رو ب یافتاد نفس ادمیتخت که گذاشتم  تازه  یرو

لختش  یباال تنه  دنیانداختم  ، با د ینگاه مین ستادهیسرم ا یباال یشلوار خواب خال هیبهش که با 

 گفتم : یبا ناراحت  مینگاهم رو دزد  عیسر

 شد ... یچ دمیمن نفهم  -

پاهام رو دونه دونه فشار داد ... و از مچ گرفت و با تمام خجالت و لرز من که از خوردن دستش به  آروم

 بهم کرد و گفت : ینگاه مین یجد یلیشده بود تکون داد و خ جادیمچ پام ا

 ... یدرد ندار  -

 گفتم که گفت: یآروم ی نه

 ... نمیدستات رو تکون بده بب   -

نزد و  یحرف یبردم ، احساس کردم خندش گرفت ول نییدستام رو مثل پرنده ها دو سه بار باال و پا 

 صورتش عقب زد و گفت : یبود تو ختهیتکاپو ر نیا یبجاش موهاش رو که تو

 

 باشه ... دهینرس بیبه سرتون آس -  -

 و مرتبشون کردم ... و گفتم :  دمیبه موهام که پخش و پال بود کش یزده دست خجالت

 لحظه شوکه شدم از افتادنم ... هینه خوبم ... مطمئنم ...فقط   -
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باهام تماس داشته باشه لب تخت  نکهیآروم بدون ا یلیاتاق بهم کرد ...و خ یکیتو  تار ینگاه مین

 نشست و گفت :

 

 ؟یندارو ...  ینی... دو ب دید یتار  -

 تکون دادم که گفت : ینف یرو به نشونه  سرم

 نیاز زم دیاومد که حس کرد شیپ یبازم اگه سرتون درد گرفت .. مشکل یخدارو شکر ..ول  -

 ... دیخوردنتونه بهم بگ

شدن دوباره  زیخ میکردم ... اومد از جاش بلند بشه که به محض ن یلب ریگفتم و ازش تشکر ز یا باشه

 : دیپرس تیقبلش با جد قهیبرخالف لحن نگران و مهربون چند دق نبارینشست و برگشت سمتم ا

 ؟؟؟! دیکردیم کاریپله ها چ یساعت شب ... باال نیشما ا  -

 گفتم : یحبس شد ... با مِن و مِن واضح نهیس یلحظه نفسم تو هی یبرا

 ... من ...  ممییمن ... ا  -

 نگام کرد ... منتظر

 ریواقعا از ترس بغضم گرفته بود و دوست داشتم همونجا بزنم ز کهیدر حال نییرو انداختم پا سرم

 گفتم : دیلرزیکه م ییبا  صدا نامیچشمشون با نفر یجلو ارمیو نوذر رو ب ایو جد و آباد آر هیگر

 ... من ... ومدیتق و توق م یصدا  -

لبش نشست و  یرو ینگاش عوض شد .... لبخند کمرنگ هویچشمام ...   دنیرو باال گرفتم ... با د سرم

 گفت : یبا لحن مهربان

 ؟! یدیترس  -

..  کردمیبابا اکبر خودم رو لوس م یکه برا ییجواب تکون دادم ...  درست مثل زمان ها یرو برا سرم

رو گول  یروزیداشتم تورج ف نکهی... با ا گفتمیداشتم دروغ م نکهی...  اون لحظه با ا دمیلب برچ یکم
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بود ...  یواقع یادیبود که لوس کردن هامم تا حد ز یمرد چ نیوجود ا یتو دونمینم ی..ول زدمیم

که بهش عالقه مند  یمرد ی دهیبه د نکهیا یبرا دیپدرم باشه جوون بود....و شا نکهیا یبرا یروزیف

که هر  یبهش داشتم ... حس یبودمش حس دهیکه  د ی... من از روز اول نحالیمسن ...با ا یبشم ... کم

روبروم نشسته بود و نگاهش رنگ محبت گرفته بود  ی..و حاال که اونجور شدیم شتریو ب شتریلحظه ب

... 

بود  دهیها به اتاق خز شهیش یکه از ال ینور مهتاب ریشب ..  ز یکیتار یکه تو یازون حس دمیترس

 انداختم ونگاه از نگاهش گرفتم ... نییسرم روپا نیهم ی...برا شدیم شتریو ب شتریداشت ب

 دمی... پوزخند زد شا دمیترس دیفهم نکهیبعد از ا دینشون داد ... شا یا گهیچه عکس العمل د دونمیم

 تخت بلند شد و گفت : یحال از رو نی... دلش سوخت ... با ا

 ؟ یبخواب نایتو اتاق د یایب یخوایم  -

 سر بلند کردم که ادامه داد : متعجب

 ... ذارمیهستم ... نم یمن اتاق کنار  -

فکر  نیکردم ا یو سع دمیکش یقیلبخندش کامل بود که دلم ... نفس عم نیزد ... و هم یکمرنگ لبخند

اومد  دیکه سکوتم رو که د کردمیبدم .. داشتم فکر م یجواب چ دونستمیها رو از ذهنم دور کنم ... نم

 ال شد و گفت :سمت و دو

 ؟! یایراه ب یبتون یکنیفکر م ایکمکت کنم   -

 آروم گفتم : یلیبهش انداختم ...و خ ینگاه مین

 فکر کنم بتونم ...  -

ازم هوام رو داشت  یکم یبا فاصله  نایکردن تا اتاق د یکل مدت ط کهیتکون داد و در حال یسر

تخت نشستم  یمطمئن شد که رو یدر رو باز کرد و وقت نایبه اتاق د دنیکنارم قدم برداشت ... با رس

 ... گفت :
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 !؟ی؟! پارچ آب یالزم ندار یزیچ  -

 زبونم باز شد و گفتم : یکم باالخره

 .. دیتو زحمت ... ببخش دیافتاد یلیجاشم ...  خ نینه تا هم  -

در اتاق رو  ریبسنده کرد و با گفتن شب بخ یبگه تنها به لبخند یزیچ نکهیتکون داد و بدون ا یسر

تنها  کردمیبار بود که تجربه م نیعمرم اول یتو دیکه شا ییحس ها ایدن هیباز گذاشت و من رو با  مهین

 گذاشت ...

 

 چهاردهم : فصل

 

خدمه اول وقت برگشتن خونه ... ساعت از نه گذشته بود که از  یژان و مابق یو آقا بایصبح روز بعد ز 

دادم و از جام بلند شدم ...  با خروجم از اتاق  یحرکت  یشدم ... و تن کوفتم رو به سخت داریخواب ب

 و گفت : دیکش ینیداخل راهرو بود ه یقد ی نهییآ یریکه مشغول گردگ جهیخد

 ... یکنیم کاری؟!! تو اونجا چ یخودت یمل  -

دادم  و بعدم   شبید عیاز  وقا یمختصر با سانسور کامل حیبه روش زدم ...و براش  توض یلبخند

به در اتاق کار سرهنگ فرستادم  یاول  نگاه یطبقه  میپاگرد ن یتو نییسالنه سالنه از پله ها رفتم پا

دم به آشپزخونه یکردم تا رس یپله ها رو هم همونجور آروم ط یو با  لعنت فرستادن به خودم ...مابق

... 

 ینگاه می... ن خوندیو روزنامه م خوردیساعت قهوه ترک م نیروز ها  هم یکه داشت مثل همه   بایز

باهام کرد و مشغول  یخوش و بش یبا انرژ شهیهم  مثل هم یداد ...روح یبهم کرد و  سالم آروم

 گفتگذاشت و  نیکه روزنامه اش رو زم نشستم یو با بدبخت زیرفتم سمت م یغذاش شد ...  به سخت

: 
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تو  یرفت یدی... شب که ترس یسرهنگ دختر  از پله ها که سقوط کرد یجلو یآبرومو برد یحساب  -

 بود ؟! ی یچه قرمه سبز نیها بمااند !!!... ا نیا یخانم ... همه  نایاتاق د

 یخنده  بامیشب قبل سرهنگ راجع به قرمه افتادم ... ز یحرف ها ادیخندم گرفت ...و  اریاخت یب

 کرد و گفت : یمحو

 بس که ترش بود ... نداختیکنه دل ضعفه م ریآدم رو س نکهیا یبجا  -

 رو کرد سمتم و با خنده گفت : دادیکه  داشت کتلت هاشو با دست مدل م یروح

 ی... با اون موها گرفتمیخوب جا افتاده بود ... پسرمو زن نداده بودم تورو واسش م یترش بود ول  -

 قشنگت ...

 گفت : بایافتادم  اومدم بلند شم که ز میروسر ادی یحرف روح نیبا ا هوی

 زیرو تم اطیته ح یو اصالنم دارن انبار یازغند می.. رح رونهی... ژان ب میحاال  مرد ندار نیبش  -

 ... کننیم

 ادامه داد : بایلقمه گرفتم که ز هیسمت خودم و  دمیرو کش زیم یتکون دادم و نون و عسل رو یسر

 خونه ... یبر یتونیم یشد داری...  امروز از خواب ب یاز پله ها پرت شد شبیآقا گفت  چون د  -

از جام  عی... سر دنیهردو خند  بایو ز یکه روح دمیکش یکوتاه غیج یاز خوشحال یچرا ول دونمینم

 گفت : دیخندیکه م نجوریهم بایجمع کنم که ز لمویتوجه به بدن دردم  رفتم که وسا یبلند شدم و ب

 ...  کنمیکله اتو م یای... ن یینجایفردا راس  ا  -

 خنده ... ریزدن ز یدوباره با روح و

خونه سرهنگ تا  ریمس شهیاونقدر خوشحال بودم که با وجود سخت راه رفتنم بازم زودتر از هم  

گرفتم و با  ینیریجعبه ش هیالدن) الدن از سال  بوده است( ... یکردم ...  سر راه از قناد یخونه رو ط

کنم  یاحوالزدم تا هم باهاش حال و  یانداختم و داخل شدم و اول به خانم ملک سر دیکل یخوشحال

پا تند کردم  و از پله ها باال رفتم .... به  محض  نیهم یها بهش بدم که نبود برا ینیریو هم از ش
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لحظه جا  هی یکه جفت شده بود ... برا  یمردونه  و زنونه ا یکفش ها دنیپشت در با د دنمیرس

 گوش به در چسبوندم ... نهیخوردم و با طمان

ح بی طبقه در فرضیه های کارل مارکس و فردریک انگلس ، کمونیسم !! ...جامعه ایه که  به اصطال   -

با مالکیت واحد همگانی مردم بر وسایل تولید ..... برابری کامل اجتماعی همه اعضای جامعه ....توضیح 

  نیا یبیشتر اینکه ؛کمونیسم از ریشه التین کامنز  به معنی اشتراک گرفته شده .... اما در  ادامه 

...  فلسفه کمونیسم جدیده  یده ... که  عنوان فلسفه مارکس و  وضع کنن میتفکر مارکسیسم رو دار

... از نام کارل مارکس بنیانگذار سوسیالیسم علمی گرفته  دیکه مطالعه داشت ی.... این کلمه همونجور

موارد خالصه  نیتفکر مارکسیستی را در ا اساس...   میتونشده ....  بخوام مختصر بگم براتون ...  می

و تاریخ جز جنگهای طبقاتی و مبارزه بین گروههایی که ...اقتصاد تعیین کننده مسیر تاریخه  میکن

نیست.... درواقع جنگهای طبقاتی در مراحل   ی گهیمنافع اقتصادی آنها با هم متعارض است چیز د

یا دهقانان فقیر و « هاسرف»فئودالها و  نیسپس ب اران،دمختلف تاریخی ابتدا بین بردگان و برده

گیره و سرانجام به پیروزی طبقه کارگر یا داران در میزمین و...... باالخره بین کارگران و سرمایهبی

 شه ... یپرولتاریا و نفی کامل طبقات اجتماعی منجر م

 هیرو عوض کنن و  ایدن توننیباهاش م کردنیبه خزعبالتشون  که فکر م شتریگوش دادن ب ی حوصله

در رو باز  عیسر یلیخ  نیهم یادم بدبخت بذارن رو دست جهان رو نداشتم برا یبا کل گهید یشورو

قطع شد و تمام سرها به سمتم برگشت ... نگاه  یکردم و داخل شدم ... با ورودم  همهمه و صحبت ها

سالم کنم  نکهیم و بدون اجمع بودند انداخت یاشنا یو نوذر که تنها چهره ها نیبه نسر یغضبناک

با  نیوبعدشم نوذر  وارد آشپزخونه شدن .. نسر نیزود نسر یلیرفتم سمت آشپزخونه .. خ عیسر

 گفتم : ردستش رو که بازوم رو گرفته بود پس زدم و رو به نوذ یکه عصب دادیم حیاسترس داشت توض

...  یو ندار نجاریا یایب نکهی.......  حق ا دمیبهت گزارش م نینسر قیبهت گفتم ...  من فقط از طر  -

 نگفتم ؟؟؟ ایگفتم 

 

 تر برگشتم سمتش و گفتم : یلب گفت که عصب ریز یآروم چهری... پر نینسر
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 برنامه اس آره ... نجایا ستیپس هر وقت خانم ملک ن  -

 دوباره رو کردم سمت نوذر و  گفتم : بعد

؟؟  نیدولت باهاش مخالف ییندادن  اول از همه به خاطر دروغ گو ادیتو اون سازمانت بهت  شعوریب   -

 مثل همونا ؟؟؟ یشی... م یدروغ گو باش یندادن اگه توام بخوا ادیبهت 

که به سرهنگ  یحس دی.... شادیچند روز شا نیفشار و استرس ا دیچم شده بودم شا دونمینم

بلند من جا  یه در برم .... نوذر که از صدااز کور ینجوریداشتم و همه و همه باعث شده بود ا یروزیف

 رونیهولش دادم از آشپزخانه ب تیتر شدم و با عصبان یبار جر نیخورده بود  فقط نگاهم کرد که ا

 بعدم رو به جمع داد زدم و گفتم :

 ... رونیب االی...  االی...  لهیتعط  نگیتیم  -

حرف رفتن سمت  یبودم که سه چهازتاشون بالفاصله  از جا پاشدن و ب یصدام بلند بود و عصب اونقدر

و  زدیم هیباالتر از بق یکه سنش کم شونیکیموندن رفتن ... دو به شک بودن ... تنها  ونیم یدر  ما بق

 ... کردینگاهم م رهیرولب ،  نشسته بود و خ یداشت و لبخند یا یپر مشک یها لیبیس

 ... یآقا ... گفتم هر یدار ییمشکل شنوا  -

 گفت : یو  با لحن آمرانه ا دیاز پشت دستم رو کش نباریا نینسر

 نکن ... یپر  -

 از جاش بلند شد و گفت : کردینگاهمون م حیکه تا اون لحظه با تفر مرد

 من احمدم .. رابطتون ...  -

 دشیمر یم بود حسابشده بود و معلو رهیبه احمد خ یبه نوذر که با عالقه خاص ینگاه چپ چپ مین

 انداختم و گفتم :

  یمبارکه به سالمت  -
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که نوشته  یبندم کاغد نهیس یبودم بدون خجالت پشت کردم بهشون و  از تو یاونقدر عصبان بعدم

 در آوردم پرت کردم وسط سالن و گفتم : تیبودم رو با عصبان

 ... یگزارشتون حاال هر نمیا نیایب  -

و  شدیلبخند دوال شد و کاغذ رو برداشت باز کرد ..و با خوندنش هر لحظه صورتش متعجب تر م با

 زود رو به نوذر کرد و گفت : یلیخ

 نوذر ...  میبر  -

 دونه به بازوم زد و گفت : هیاومد سمتمو  بعدم

 کارت درسته دختر ...  -

 زد و رفت ... یچشمک و

دستم رو باال  یبزنه که عصب یکه تا اون لحظه ساکت بود اومد حرف نیبسته شدن در خونه ... نسر با

 بردم و گفتم :

 ... یچی؟؟! ه یدی.. فهم یگینم یچیحرف نباشه ... ه  -

رفتم  نیهم یداشتم برا ییبه تنها ازیبودم که فقط ن یرو ازم گرفت و منم اونقدر عصب یبا دلخور 

 سمت حموم....

دوش  ریحرکت ز یکه همونحور ب شدیم  یا  قهیبودن و چند دق ریزتنم سرا یآبگرم رو یها ی دونه

 شده بودم ... رهیها پام خ یبودم و  کبود ستادهیا

 یاز همون شب ایآر دونستمیگذاشته بود ... م نگیتیم نجایکرده بود که ا ینوذر کار اشتباه دونستمیم

... فقط  دونستیم دینظر داشت ... نوذرم با ریخونه رو ز نیقبل ترش ا دمیکه منو رسونده بود شا

شده بود تا ازش  جیسکه با فرار شهرام ...  کل ساواک ب ی.. اونم تو دوران دمیفهمیرو نم نکارشیا لیدل

 ...  کردیاز سازمان سر راهش بود رو قطعا نابود م یوسطم هرک نیو ا رهیبگ یرد
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کنار  نیاومدم ... نسر رونیو باالخره دل از آب کندم و  حوله به تن از حموم ب دمیکش یقیعم نفس

... کامل  کردی..  با خوانندش زمزمه م دادیرنگارنگ گوش م یبود داشت گل ها دهیدراز کش ویراد

 مشخص بود که ناراحته ..رو کردم سمتش و گفتم :

 ؟ یدیبهمون نم ییچا هی فهیضع  -

 آهنگش ... ی.. دوباره شروع کرد به زمزمه  میبهم انداخت و با گفتن ندار ینگاه مین

 !! نینسر  -

 محکم گفتم که برگشت سمتم و کامل نشست: اونقدر

 !نی... فقط همیاحمق یلیخ  -

 .. دوباره خواست بخوابه که گفتم : یشد و با گفتن احمق خودت یعصب

آدم داشته باشه همه  دیگی؟؟! نم دیذاریم نگیتیم نجایارو داره ... اونوقت شما  نجایادرس ا ایآر  -

 ؟؟! دیفکر کرد نی! اصال به ارن؟؟؟یاتون رو در جا بگ

 افتاده بود گفت : شیکه انگا رتازه دوزار نینسر

 خانم ملکن .. ینوه ها یعنیرفتار کرم  یجور هیخوب من   -

 زدم و گفت : یپوزخند

بابا نوبره .. تو  یخنگ نقدری.. ا یعمر شاگرد خوب  بود هیو  یخونیم کیمکان یخوبه  مهندس  -

 سازمان رو قلع و قمع کنن.. خوانیکه م یطیشرا

چهارچوب  یتو نیدم کردم ...که نسر ییخودم چا یگفتم و رفتم سمت آشپزخونه برا یاستغفرالله

 در ظاهر شد و گفت :

 ... یکنیتو کجا کار م فهمنیادم داشته باشه که م ای؟؟! اگه ار یخودت چ  -

 گفتم : نحالی... با ا گفتیبهش انداختم راست م ینگاه مین
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خودت که لو    یندازیراه م نگیتیخونه م نیا یتو تو یوقت ی..ول رمیمن لو برم .. فقط خودم لو م  -

 .. یدیکل رفقاتم لو م یرفت

 یخامه ا ینیریدونه ازون ش هیو  ینیریش ینزد در عوض رفت سمت جعبه  یتکون داد و حرف یسر

 ها رو برداشت و با ذوق گفت : یفیق

 چقدر هوس کرده بودم ... یوااا  -

 ندونستم ... زیبحث کردن رو جا گهیو د دمیخند

 

 پانزده فصل

 

باهام  یشد ... هنوز حس بد مالقات قبل شتریاسترسم ب  ایشدن به روز مالقات مجدد با آر کیبا نزد 

 یبرام ازار دهنده بود ... از طرف بیدر اغوش بکشدم ... عج ایدوباره لمسم کنه  نکهیبود و  تصور ا

 هیکرده بودم که  یابافیبا خودم و سرهنگ رو مییتنها  یایذهنم و دن یاون  چند وقت اونقدر تو یتو

مش بود دهیکه از بعد از افتادنم از پله ها به جز موقع صبحانه به ندرت د یخودم رو به سرهنگ ییجورا

 باعث آزارم بود ...  شیاز پ شیب نیو هم کردمیم  دیاحساس تق

تنش  ی... لباس نظام کردمیبودم و داشتم به رفتم سرهنگ نگاه م ستادهیآشپزخونه ا یپنجره  پشت

.. از قرار  دمشیدیلباس م نیا یعکس ها بصورت زنده تو یاز تو ریبار بود که بغ نیاول یبود و برا

نبود به  راراز همکارها برگزار بشه و سرهنگم اونشب ق یکی یارتقا یقرار بود برا یمعروف جشن بزرگ

سرزدن بهشون رفته  یبودن و بجاش سرهنگ برا ومدهیدو هفته بچه ها هم ن نیا ی... تو ادیخونه ب

ا از اقوام رفته بود ...  ب یکی دنیما به د یاخر هفته  التیبود .. و خانم بزرگ هم که همزمان با تعط

نکرده بود  ... در کل خونه سوت و  دایبرگشته بود و هنوز به طور کامل بهبود پ یسخت یسرماخوردگ

کور بود و با رفتن سرهنگم سوت و کور تر شده بود .. چهارشنبه بود و روز قرار و خوشحال بودم که 

خارج شده بود گرفتم و رو  ررسمیسرهنگ که به طور کامل از ت نیچشم از ماش نیهم یکارها کمه برا

 گفتم : بایبه ز
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 خودم بخرم ... یدو سه تا کتاب برا خوامی( ؟ میسر برم  اسفند )انقالب کنون هی تونمیمن امروز م  -

 یکه گاها تفنن یگاریبه س ی... پک محکمزدیکه داشت مجله زن روزش رو ورق م نجوریهم بایز

 له در آورده بود گفت :مج یاز تو کنمیکه حس م یزد و با ژست دیکشیم

 .. یتونیم  -

و رفتم سمت رختکن تا لباسم رو عوض  دمیکش یقیدوباره سرش رو کرد تو مجله ...   نفس  عم بعد

 ... هنوز از در آشپزخونه خارج نشده بودم ... که گفت :  فتمیکنم و راه ب

 تا  تی! نهاایزود ب  -

 رفتم... ییزدم و با گفتن چشم بلند باال یدارم لبخند یادیز میتا نکهیاز ا خوشحال

بدو رفتم تو   نیهم یحساسه .. برا میتا یهم رو ایشده و آر رید دونستمی.. م دمی: بود که رس ساعت

 ها شروع به گشتن کردم ... نبود ...  زیم نیب زدمینفس نفس م کهیدر حال

لحظه  هی یپشت پنجره برا شیجد یچهره  دنیدادم و اومدم برگردم که با د رونینفسم رو ب یعصب 

 ... امیب رونیاشاره زد که ب یجد یلیابروهاش بود ... و خ نیب یجا خوردم ...  اخم کمرنگ

 محض خارج شدنم روبروم قرا گرفت و گفت : به

 برگردم خونه .. دیدارم با یکار فور هی... من  یکرد رید  -

پاکت رو در آوردم  گرفتم سمتش که  عیتحملش کنم سر ستمیمجبور ن نیاز ا شیب نکهیاز ا خوشحال

 ... کنهیداره نگام م یبا پوزخند دنید

 گزارشه ! گهید دیریبگ  -

 به دستم کرد و گفت : ینگاه

..  میزنیدو هفته حرف م نیاز ا ریدل س هی مینیشیو با هم م رمیگیتو خونه ازت م فتیبذار تو ک  -

 ؟! هینظرت چ
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نشون ندم ... دهن  کردمیم یسع نکهیداد ... با ا ستیلحظه ا هی یبه شماره افتاد ... قلبم برا نفسم

 ... دمیترس دادیکامال نشون م  امدیادا کردن  هر حرف به وجود م یکه تو یخشکم و سکته ا

 ... من ...برم .. دی...ر یرو بگ نی.. شه ... من ... همیم  -

 کردو با گفت: یعصب  یخنده ا تک

.. بخصوص اگه مثل اوندفعه آدم  شهینم نجاینشونت بدم که ا دیبا زیم زیچ یسر هی خورمتینم   -

 چوب بزنه ... امویفرستاده باشن زاغ س

 می..ن نمی...  و در سمت راننده رو باز کرد بهم اشاره کرد بش نیهولم داد سمت ماش بایبعد  تقر و

 یگود یبزنم که انگشتاش رو تو یبسته بود ...  اومدم حرف خیم بهش انداختم نوک انگشتا ینگاه

 زدیرو م شبن یر نکیع کهیدر حال  یحرف چیه ی...و ب نیماش یکمرم فرو کرد وعمال من رو نشوند تو

 زود کنارم جا گرفت و حرکت کرد ... یلیرو دو رزد و خ نیماش

 تا  برگردم ... دیمن  با  -

 نزد ...  یبهم انداخت و حرف ینگاه مین

.. بعد من برم  میو حرف بزن دیرو نشونم بد زهایم زیاون چ نیتو ماش نیهم  دیسیجا وا هی...  شهیم  -

.. 

... بازم بدون حرف  روند به سمت پارک  خوردیخندش رو م کهیدر حال نبارینگاهم کنه ا نکهیا بدون

کردم  یبزنم سع یحرف گهید نکهیا یو من ب روندیکوچه باغ ها م یفرشته تو یتو دیچیو  ازونجا پ یو

نگه  یبزرگ دیدر سف یانتظارم رو نکشه .. باالخره جلو  یبغضم رو فرو بدم ...و دعا کنم اتفاق بد

درها رو از هم باز کرد و بدون نگاه  یکلیزود مرد نسبتا درشت ه  یلیداشت و  دو تا تک بوق زد ... خ

 کردن به من گفت :

 آقا .. دیخوش اومد  -

 امن و امنانه ؟؟؟  -
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 زد که نتونستم بشنوم ... یگوشش حرف ریو اونر و آروم ز نوریانداخت و به ا ینگاه مین مرد

 ... عیسر ندی... در رو پشتم بب ستین ی... مسئله ا یاوک  -

 

که توجهم رو  یزیچ نیرفت سمت در  به محض ورودم به باغ اول نیاز ماش عیو گفت سر یچشم مرد

اومده بود  ... برخالف باغ  رونیبود که  از باغچه ها ب یهرز یجلب کرد نامرتب بودن و علف ها

دوده  یزود نما یلینداره  خ یباغ باغبون نیمشخص بود که ا دیرسیاصالن بهش م شهیسرهنگ که هم

ترس برم داشت  اریاخت یاز سکنه بودن اون رو داد ...  ب یساختمون باغ هم خبر از خال فیگرفته و کث

 رو نگه داشت رو به من با تحکم گفت : نیماش یجد یلیکردم .. خ ایبه ار ینگاه می.. ن

 شو... ادهیپ  -

 نکردم کامل برگشت سمتم وگفت : یخاص یحرکت دید یوقت  -

 ؟ یترسیاز من م هیچ  -

 رونیو مرتب کردم ونفسم رو محکم دادم ب میرو دادم تو و روسر ختمیر یشونیپ یرو یموها  کالفه

 شدم ... رهیوبه داشبور خ

 گفت : یسرد یصدا با

بکنم .... نترس .. هنوز به اون درجه از رذالت  یرفتار دور از عرف کردیم جابیا طیشرا شیپ یدفعه   -

 ... که بخوام .. دمینرس

 گرفت و ادامه داد : یلب گفت  و نفس ریز یلعنت هیحرفش رو خورد ...  بعدم

باهوش تر از دوستت اذر  یلیماجرا باز شه ..  متاسفانه تو خ نیبعدم دوست ندارم واقعا پات به ا  -

که باهاش برخورد داشتم خنگ وترسو  یبعد تر دو سه بار ی.... اول اونو انتخاب کرده بوم ....ول یبود

 بود ...

 گفت : دیه خند... ک دمیقضاوت راجع به اذر ابرو در هم کش از
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سازمام  ایراحته اگه از ساواک  المی... حداقل خ ی... تو باهوش تر از اون ینش ای یناراحت بش  -

 ... یایو مقر نم یکنینم سیاول خودتو خ ی قهیده دق ی.. الاقل تو رنتیبگ

 ... 

 شد ... ادهیپ نیاز ماش و

 ای دنشیکه با هر بار د ی... من یزنیپا اون پا کردم  برام جالب بود حرف از قدرت من م نیا یکم

 رونی... نفسم رو محکم دادم ب دیلرزیتمام وجدم م یروزیسرهنگ ف یخونه  یحت ایسازمان  یاعضا

شد و  نیگو بالفاصله دلم غم دیسرهنگ ... قلبم لرز شیپ هیچند ثان ی... ناخودآگاه فکرم رفت  برا

سپر  کیرو مثل  فمیک کهیدر حال نیکه منتظر بود انداختم  و   باالخره از  ماش  ایبه ار ینگاه مین

 شدم ... ادهیپ نهیبه خودم چسبونده بودم با طمان یدفاع

 گفت : یسمتم و با کالفگ دیکه چرخ یسمت  در ورود رفتیجلوتر داشت م یکم

 ... گهیخشکت زده چرا ...زود باش د  -

که  یبود ومنتظر ... موقع ستادهیو پشت سرش راه افتادم ... کنار در ا رونیدادم ب یرو با ناراحت نفسم

 زد و با گفتن بروو تو ..  در رو باز کرد ... یاشاره ا دمیبهش  رس

...و  نهیبب یزیتا چشمام چ دادیداخل اجازه نم یکیو تار رونیبه داخل انداختم  شدت نور ب ینگاه مین

 پشتم آورد داخل شدم .. که با دستش به یزود با فشار یلیخ

 استخاره نکن ... کار دارم ... برو  -

زهوار در رفته  وسط سالنش به چشم  زیم ی هیمبل دو نفره و  هیاز سکنه بود ...  و تنها  یخال خونه

 ... خوردیم

 ...  امیتا ب نیبش  -

مبل نشستم و  یرو گفت رو  جدا شد ... رفتم سمت مبل  با دست  غبار روش رو گرفتم و لبه  نیا

که ته سالن بود محو شد.... دلم  ییراهرو چیپ یشدم ... خودشم تو واریمشغول  نگاه کردن به در و د
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و من  دبو شیسال پ یدوباره اول د کردمیکه باز م یو وقت بستمیهمون لحظه چشمام رو م خواستیم

گفتم و  ینداشتم ... نچ یدغدغه ا چیو درس خون بودم که جز درسم ه زهیهنوز همون دختر با انگ

رو گرفتم .. اونوقت  پلممیکه  د یچشمم رو ببندم و برگردم به وقت خواستیفکر کردم که  نه دلم م

قدم  ی..  با صدا بردمیو از لحظه لحظه بودن با بابا اکبرم لذت م شدمیدرس م الیخ یکال ب  دیشا

 ردم ...به پشت سر ک ینگاه میبه خودم اومدم و ن شدیم کیهاش که نزد

 مبل لم داد و گفت : ی گهید هیال یوبعدم خودش منته زیم یکه دستش بود رو گذاشت رو ییا پرونده

 ... یشناسیعکس ها کدوم رو م نیپرونده رو باز کن و بگو  از ا  -

حال گنگ نگاش کردم و  با شک دستم رو به  نیآسوده خاطرم کرد ... با ا یدور بودنش کم نیهم

 پام و بازش کردم ...  یپرونده بردم و برش داشتم ...گذاشتم رو

و رستوران  ابونیکوچه و خ یمختلف  تو یاز آدم ها نییبعضا پا تیفیو با ک دیو سف اهیس یها عکس

ورق زدم ...   ازشون گرفته شده بود ... دونه دونه عکس ها رو یواشکیکامال  دادیکه نشون م

عکس بود که  ی نیح نیهم ی... تو کردیبه عکس دقت م یکل دیچهره با صیتشخ یرو برا اشونیلیخ

 نکهیسرش رود و  بخاطر ا یهم کنارشون نشسته بود .. که روسر ینفر سوم هیونوذر و البته  نینسر

 میمن بودم ... ن نیعکس نفسم بند اومد ا دنیگرفته بود صورتش مشخص نبود ...  با د نییسرش رو پا

 : تاومد سمتم و گف یانداختم سر جاش صاف شد و کم دمییپایداشت م یچشم ریبهش که ز ینگاه

 ... یشانس آورد  -

 بهش کردم  وگفتم : یچشم نگاه یگوشه  از

 نداره اگه صورتم معلوم بود بهم مظنون شن ! یلیشاپ بودم دل یکاف امیخوب با همکالس  -

 تکون داد و گفت : یسر

...  از  زدنیهمه جا چوب م اهتوی... وگرنه االن داشتن زاغ س ستیبهتر که معلوم ن یلیخالصه خ  -

... چون  ستیمهم ن نیبا نسر ننیو نوذر رو باهم  بب نینکن تو نسر یباش سع شترمواظبیبه بعد ب نیا

 شه....یم یبا حضور نوذر اونم بدون اذر  ... خطر ی..ول قتهیو رف یو هم کالس ستین یعدد
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 لیبیمرد با س یتکون دادم و عکس ها رو ورق زدم .. دوتا عکس مونده بود تموم بشه که چهره  یسر

لحظه اونقدر با تعجب به عکس نگاه  هی ی.... احمد بود .. برا یو نگاه آشنا و خنده  یکلفت و مشک

و با  دیپر هاندور نموندو باعث شد  از جاش که دوباره لم داده بود  ناگ ایار دیکردم ... که  از د

 گفت : یخاص یکنجکاو

 ؟؟؟  شیشناسیم  -

 بهش کردم و گفتم : ینگاه مین

 اسمش احمده ..  -

 تکون داد و گفت : یسر

 ... شیالبته اسم سازمن  -

 نگاش کردم که گفت : گنگ

 ذارنیشکنجه اسم مستعار م ریگرفته اتشون نتونن لو بدن ز یاگه کس نکهیا یسازمان برا یتو نایا  -

 ... شنیم یو با همون بهم معرف

 باال انداختم و گفتم : شونه

 ... نینسر نمینوذر که نوذره ... نسر یول  -

 گفت : دادیرو تاب م لشیبیکه س یحال در

تو سرا در اورده ... و  ی... سر داینبود ... جد یعدد لینوذرم اوا یول ستین یکه گفتم عدد نمینسر  -

 ندادن... رییاسمش رو تغ گهیشده د یچون از اول با نوذر معرف

زود  یلینگام کرد ...که خ رهیلبش نشست و خ یگوشه  یچرا خندم گرفت ....  اونم لبخند دونمینم

 گفتم : یداخل روسر بردمیموهام رو فرو م کهیمو در حالخندم رو خوردم و رو ازش گرفت

 به من که گفت احمدم ... دونمینم   -
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 هوی نیهم یبرا  دوننیها از احمد م یبپرسم  چ خواستیعکس رو نگاه کردم   .. دلم م یپشت و رو 

دستش  هوی..  دیدهنم ماس یبود روم ... حرف تو رهینگاهش که هنوز خ دنیبرگشتم سمتش  و  با د

 هی یرو گرفت و تو میزودتر پر روسر یلیاون خ ی... ول دمیاومد سمتم که سرم رو با ترس عقب کش

 دستش موند.. یو عقب رفتن من .. از سرم سر خورد  و تو دنشیحرکت با کش

 ... گهیکه د نجای... ا دیکنیم کاریچ  -

 نگام کرد و گفت : یجد یلیخ

 !!!   نی... هم ادیخوشم نم یاز روسر    -

 یلیرو گذاشت کنارش و خ می... اونم روسر  رمیزدنم رو بگ غیج یهم فشار دادم تا جلو یرو رو لبام

 و گفت : دیبه صورتش کش یدست  یجد

 از احمد بگو ...  -

کردم به اعصابم و مسلط بشم و  یبهش انداختم  و لب خشکم رو تر کردم و سع ینگاه پر از نفرت مین

بودم رو  دهیکه شن ییها زی...داستان وسط روز و از کار برگشتنم  و چ رمیبگ دهیحال خرابم رو ناد

 یلیخ  راز حضورشون و رفتا تمیخونه، عصبان یاحمد رو تو دنیکردم و د فیتعر عیسر یلیبراش خ

سرهنگ بهش داده بودم و ته  یکه از خونه   یاحمد رو  با سانسور کامل کاغذ اطالعات لکسیآروم و ر

که بهم زده  یچشمک ی هیگفتم و قض یشتریشک نکنه رفتنش رو با اب و تاب ب  نکهیا یداستان برا

 کردم   ... فیتعر یبود  رو با ناراحت

 ... یستیسمت تفکرات مارکس رهیپس  حدسمون درست بود گروه داره م  -

 زود نگاش سخت شد : یلیلبش نشست اما خ یگوشه  یلبخند

 کارش بوده ... نیتو ا یامیپ دیبهت چشمک بزنه ؟؟؟ شا دیبا یچرا موقع خداحافظ  -

 باال انداختم و  گفتم : یشونه ا یعصب

 .. البد..  دونمیچم  -
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 گفتم : ریمثل تو که حرفم رو خوردم و با تغ هیآشغال هیبگم البد  خواستیم دلم

 برم ... خوامیم دیرو بد می... .. کارمون  تموم شد .. روسر  -

 کهیبزنه .. فقط از جاش بلند شد و در حال یحرف نکهیتو عالم خودش بود  ... بعدم بدون ا هیثان چند

 ... رو کرد بهم و گفت : کردیپرونده رو تند تند جمع م

 ... امیشو تا ب نیبرو سوار ماش  -

سه کا مین ریز ینظرش داشتم تا کاسه ا ریتمام مدت ز کهیدر حال شیرفتار ناگهان رییتغ نیاز ا متعجب

رو سر  میدوشم و روسر یرو نداختمیرو م فمیک کهیرو چنگ زدم و در حال فمیو ک  مینباشه ... روسر

هام فرو دادم ... و خدارو  هیرو به ر ژنیاز اکس یمیکردم و رفتم  سمت در... با باز کردن در حجم عظ

 یاتفاقات دفعه  یادآوریکشف حجاب  بسنده کرده بود و  با  هیگذشته  و به  ریشکر کردم که بخ

...   فتادهیبرام ن یخونه درندشت  اتفاق نیا یتو نکهیو خوشحال  از ا رونیکالفه نفسم رو دادم ب شیپ

 ... ادیو منتظر شدم تا ب نینشستم تو ماش

 

 

 

 فصل  شانزدهم : 

 

 انگشتات مونده ... ی... جا نییسمت چپ پنجره ...پا یاون  گوشه   -

کردم و   دادینفس اردر  م هیشده بود و داشت  رهیبه خانم بزرگ که با دقت  به پنجره خ  ینگاه مین

 کهیدادمو رفتم سمت چپ پنچره و با روزنامه افتادم به جونش ... بعدم در حال رونینفسم رو  محکم ب

 و برگشتم سمتش و گفتم : نوریقدم اومدم ا هی کردمیعرقم رو خشک م

 خوب شد خانم بزرگ؟  -

 کرد و ابروهاش رو داد باال و  گفت : یووومه
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 بدک نشد ... یا  -

 ابرو هاش رو در هم کرد و رو بهم گفت : هوی بعدم

 رگ و لک ... ی... شک ندارم ... دستاتو نگاه ... تپل و ب یتو بچه کارگر نبود  -

 کهیکنار انگشتام انداختم و بعد در حال یبچه گونه  یو تپلم با اون چال ها دیسف یبه دستا ینگاه

 کردم و گفتم : میلبخند رو لبم باشه دستام رو پشتم قا کردمیم یسع

 ژنمون خوبه ...وگرنه ..  -

 و گفت : دیبه موهاش کش ینگام کرد و دست یچپ چپ

 شکسته ...بابات ور ای...   یبابا شد یب اینکردم دختر جوون ... معلومه  دیسف ابیتو آس نارویمن ا  -

 شده بودم ...  میتی...  گفتیرو دادم باال ... راست م ابروهام

 تکون داد و بعد گفت : یبزنم که سر یحرف اومدم

 انگشتت مونده ... یسمت راست اون باال و جا یبذار گوشه  هیخوب  حاال چارپا  -

شد و گفت  قیکه به صورتم دق هیلبام رفتم سمت چارپا یگرفته بود ... با  همون طرح لبخند رو خندم

: 

 دختر جون ؟ یخندیم  -

 خندم رو قورت دادم و با گفتن نه به خدا خانم بزرگ چشم دوختم بهش ... عیسر

 خنده و گفت : ریرو داد باال و خودش زد ز ابروهاش

 ...  یریاونور م نوریمثل گنجشک ا ی...  و ه یو پا دار یجوون نمیبیم ادیخوشم م  -

و روزنامه به دست رفتم .. باال ...  دیکه با ییرو گذاشتم جا  هیو چهارپا دمیواضحا خند گهید نباریا

اومد باال و  باهاش چشم تو   وونیا یکه شروع کردم به پاک کردن ... سرهنگ از پله ها یدرست موقع

 مداری.... د شدیم یماه کی بایبودمش تقر دهیند یوقت بود  درست و حساب یلیچشم شدم ... خ
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روز خونه بود و مشغول  یکه تو یهم مواقع یو گه گدار یصبحگاه یچا یباهاش خالصه شده بود تو

 دونمی... نم کنهینم یاونم به وضوح از من دور کردمیبودمش ... حس م دهید یگذر میکردن بود زیتم

اونم ممکنه که  بهم فکر کنه  ... با  کردمیدخترونه بود که حس م یابافیرو دیشا کردمیاشتباه م دیشا

نشونه  هیها همه  نیخندم رو خوردم و تپش قلبم باال رفتم و دهنم خشک شد ... ا  دنشیبا د نحالیا

...  کردمی...  عرق م شدمیمن به سرهنگ عالقه مند شده بودم جلوش هول م نکهیا یبود .. نشونه 

احترام براش تکون دادم که در  ی ونهبه نش یفرستادم و سر ی... به خودم لعنت رفتیتپش قلبم باال م

 خارج شد ... ررسمیزود نگاه ازم گرفت ... و از ت یلیتکون داد و خ یجوابش سرش رو کم

 ... گهیماتت برد ... بدو د  -

گفتم  یحواسیب یسرهنگ بود بله  شیفکرم پ یهمه  کهیبه خانم بزرگ انداختم و در حال ینگاه مین

 به پنجره ... دمیروزنامه رو کش یو  کم

 ؟! یاستغفر اله ... دختر جون عاشق  -

 گفتم ... که گفت : یحواس یب هان

 خانم ... حهی... مل حهیمل  -

اومدم  عیو سر دمیرو دستمال کش دیکه با ییگفتم و جا یدیبه خودم اومدم و با استرس ببخش هوی

 ...   نییپا

 خوبه ؟  -

 ادامه داد : نهیطمان یگفت  و با کم یآروم ستیبد ن ینگاهم کرد و ا مشکوک

 دختر جون ؟؟! یشد ینجوریکه ا یدید یچ  -

 یسالم آروم کهیرو برداشتم و در حال هیسالم سرهنگ به مادرش .. با استرس چهارپا یصدا با

بسنده  یلب از  خانم بزرگ اجازه خواستم که مرخص شم ... خانم بزرگ به سر تکان دادن ریز کردمیم

 رفتم ... رونیمشکوکش ... از اتاق ب ینگاهها ریکرد و ز
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از عرق  سیپر ازش خوردم ... تنم خ وانیل هیو  خیرفتم سمت پارچ آب  یورودم به آشپزخونه به آن با

... اشتباه  کردمیخانم بزرگ رو شده ... خدا خدا م یبد جلو یلیدستم خ کردمیشده بود ...و حس م

 ی... تو نهسرهنگ نز شیازم پ یباشم که خانم بزرگ حرف تیاهم یداقل انقدر بخ ایفکر کرده باشم 

 به سمتش انداختم ... ینگاه مین بایز یعالم خودم بودم که با صدا

 شده ؟ یچ  -

 نگاهم کرد و گفت : متعجب

 گفتم ؟؟! یچ یدیوا نشن  -

 تکون دادم و گفتم : ینف یبه نشونه  یسر

 ... کردمیدستم فکر م یتشنم بود فقط به آب توحواسم نبود .. اونقدر   -

 ادامه داد : نهیجلو تا بش دیکشیم یخودشم صندل کهیزد و در حال یکمرنگ لبخند

تکش بشکنه ها  دیو به قول معروف گرما با میاواخر مرداد نکهیگرم شده . با ا کمیآره ها امسال   -

 بود هوا ... یچ می... اگه تهران بود می... تازه ما شمرون بارهیم شیاز اسمون آت ی..ول

 تو هوا تکون داد و گفت : یدست

 ... دنشید ومدنیسرهنگ ن یبچه ها شهیم یماه کی...  گفتمی... داشتم م میبگذر  -

 حواس گفت : یحواسش به غذاش بود  ب شهیکه مثل هم یروح

 ؟! هیخانم کسالتشون جد نایآره ها ...  نکنه د  -

 باال انداخت و گفت : یشونه ا بایز

 حرف زدم ... یبا فتانه تلفن  -

 و گفت : بایرو کرد سمت ز کردیکه داشت  زعفرون دم م نجوریهم یروح

 فتانه ؟! کارگر خانوم سابق ؟!  -
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 تو فکر بود ادامه داد : کهیگفت و در حال یاوهوم بایز

 

حال و هواش عوض  نکهیا یخانمم برا ایجا رفته حالش بد بوده ... گو نیکه از ا یخانوم از شب ناید  -

 خواهرشون ... شیشه بردتش فرانسه پ

 شد ... کهیاز دستم سر خورد و افتاد ... و  هزار ت وانیلحظه ل هی یبرا

 با استر س گفت : ی... همزمان با ترس نگام کردن و روح یو روح بایز

 ت ... خاک بر سرم ... مواظب باش دختر جون نره تو دست و پا یوا یا  -

 پامه ... ییدمپا  -

 گفتم و  رفتم سمت جارو و خاک انداز ...  آروم

 شد ... یچ هویمواظب باش  ...   -

نکنم مشغول جمع کردن خرده  یبود نگاه دهیسوال رو پرس نیکه ا بایبه ز کردمیم یسع کهیحال در

 گفت : یتکون داد و رو کرد به روح یسر بامیها شدم ... ز شهیش

 خانم چش شده ... ناید دونمی... نم میبود ... بگذر قضا بال  -

 آروم گفت : یچشم تنگ کرد و با صدا یروح

 .. ختهیبهم ر دهیشن ینکنه ازون بچه مزلف رها حرف  -

 کهی، در حال قیپک عم کیرو خاموش کرد و بعد از  تیکبر   زدیم شیات یگاریس کهیدر حال بایز

 گفت : دادیم رونیب یدودش رو تو صورت روح

جماعت هم حساس ... پسر گفته باال چشمت ابروئه به خانم بر  نی... ا ستین دی... اصال بع دونمینم  -

 خورده بردنش فرانسه ...
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اون سن کم  طعم چه  یتو  چارهیدختر ب دونستمیحرفاشون کالفه شده بودم .. فقط من بودم م از

زود با تموم شدن کارم  یلیو خ دمیحرف  جاروم رو کش یب نیهم یبرا دهیرو چش یتلخ یتجربه 

 گفت : بایز هویبرم که  رونیاومدم از آشپزخونه ب

چهارشنبه و پنج شنبه و   یسرهنگه ... خواستم بگم برا انهیسال یآخر هفته مهمون یبرا یراست  -

 ... ادهیز یلی... کارا خ یبمون نجایجمعه هماهنگ کن که شب رو ا

نداشتم...  یزدم ...  حال خوب رونیزود از آشپزخونه ب یلیگفتم .... و خ یزدم و باشه ا یکمرنگ لبخند

رو بزنم  بایز یسرهنگ و حرف ها شیبرم پ خواستیشده بودم ... و  دلم م ناینگران د اریاخت یب

و حرف  نایخود د عاواق ایسرهنگ ...  دنی... د هیبه خاطر چ قایخواسته ام دق نیمطمئن نبودم ا ی...ول

قرارم با  یادآوریبا  کبارهیزدم.. که به  یبیبه خودم نه نیهم یراجع بهش زده بود ...برا بایکه ز ییها

و ... رو فراموش کردم  ... با توجه به  نایچهارشنبه بود وا رفتم و به کل سرهنگ و د نیکه ا ایفرخ آر

روز قبل  یعنی... چهارشنبه  تونستمین هفته نمیقطعا ا دادیبود نشون م بایز یکه در حرف ها یتیجد

دو  یو برا رمیاجازه بگ تونستمیو مطمئنا نم ختیر یبر سرم م بایعالم کار ز کیکه مسلما  یاز مهمان

 رونیدم دست نشستم و کالفه نفسم رو دادم ب یصندل نیاول یرو صالیبشم .... با است  بیساعت غ

 یکیو قرارم رو  رمیتماس بگ ایقبل تر با ار تونستمیم دیشا  وبود کشنبهی...  کردمیم یفکر دی....با

 نباریازش نداشتم ...بخصوص که ا یگرید زیدانشگاه چ یمن که جز شماره  یدوروز جابجا کنم ... ول

که چند  یو نوذر و اضطراب نینسر یداده بود .. از پچ پچ ها لمیکه خود نوذر تحو یاز خزعبالت ریبه غ

که حرف از  یسازمان چند وقت یها تو یبودم که  بعض دهیبود شن ریگن باهاش دریبود که نسر یوقت

 یتو یبطور اتفاق کباری نکهیباور نکرده بودم .... تا ا لی... دروغ چرا اوا زننیمسلحانه م یمبارزه 

بودم از  دهیبودم و به جد ترس دهیشناخت انواع اسلحه و کار با اون ها رو د یجزوه  نینسر لیوسا

 نیآلوده بشه ..... با ا ینوذر دستشون به خون کس ایو  نیاز دوستانم مثل نسر یکی یروز نکهیا ورتص

خودم رو کنترل کردم...  و الزم دونستم که قبلش در  نحالیبا ا گرفتیام م هیداشت گر بایفکر ها  تقر

به شب و بعد از هم  رو  یریگ میتصم نیهم یکنم ... برا یهم مشورت نی... با نسر ایبا ار دارمیمورد د

 موکول کردم ... نیبا نسر یفکر
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 بود ... دیخوب زنگ بزن دانشگاه ... فردا صبح زنگ بزن شا  -

 باال انداختم و گفتم : شونه

 هفته ...  نیتا اخر ا یعنیدانشگاه تا اخر مرداد .... التیباشه ؟؟؟ تعط یکنیواقعا فکر م  -

 و  گفت : دیکش یا ازهیخم نینسر

 هی... چهارشنبه رو  نهیکار ا نی...پس بهتریریخونه اش رو بگ یاز دانشگاهم شماره  یتونینم  -

کارت  ایمسخره با ار دارید هیقبلش به خاطر  خوامیمهمه ... نم یلیخ یمهمون نی... ا یچونیبپ یجور

 انهیسال یونمهم وریشهر لی...همون اول نوذر به من گفته بود که سرهنگ هرسال اوا یرو از دست بد

 یمهمون نیا خوامینم نیهم ی... برا یاطالعات کسب کن یحساب یمهمون نیا یتو  یتونیداره و تو م

 ... یرو از دست بد

من رو برده  شیپ یکه دفعه  یلحافم ...  از خونه ا ریز دمیحرف خز یاسترس نگاهش کردم ... و ب با

بتونم با رفتن دم در اون خونه دوباره  دینزده بودم ....با خودم فکر کردم شا یحرف نیبود به نسر

فکر  خوابم  نیبود ....  با هم یچیبهتر از ه نحالیبا ا یداشت ...ول ییباال سکی... هرچند ر نمشیبب

 کهیشدم  و بعد از خوندن نماز صبحم در حال داریاون روز زودتر از معمول از خواب ب یبرد ... فردا

زدم و از  رونیهوا از خونه ب شیگرگ و م ی...   تو کنهیم یرو عصبان ایفرخ ار نکارمیمطمئن بودم ا

و  دمیکش یقیفرشته ...  نفس عم ابانیبه خ دنیراه افتادم ...  با رس یبه سمت پارک و یپهلو ابانیخ

شدم ...  ریسراز ابانیزدم و از خ اینداره... دل رو به در یعواقب خوب نینداشتم ا یشک  کهیدر حال

کردم  دایاون منطقه راهم رو پ یانبوه  کوچه باغ ها ونیزود از م یلیداشتم خ یخوب یصرب یحافظه 

 توقف ... بودمن رو آورده  شیپ یکه دفعه  یدر باغ یو جلو

 

 

تسلسل امشب رو پربارتر نوشتم ... تا جبران فردا  نی...  بنابرا سمیتا تسلسل بنو  ستمیشب ن فردا

 ها  ینگفت ی.. گفتم نگ میسرکش دار یشب هم باشه ... ول
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با   نهیتر کردم وبا طمان یخشکم رو کم یبه شماره افتاده بودو دستام عرق کرده بود ... لب ها نفسم

با  نباریا نیهم ی...برا ومدین ییگذشت و صدا یا هی...  ده ثان دمیبه در باغ کوب سمیخ یکف دست ها

بودم که همون مرد  دهسوم رو نز ی... هنوز ضربه  دمیتمام قدرت دستم رو بلند کردم و به در باغ کوب

که به خون نشست بود   ییکه  مشخصا خواب الوده بود در رو باز کرد و با چشما یبا صورت  یکلیه

 زمختش گفت : یشد و با صدا رهیبهم خ

 امر ؟؟!!  -

 گفتم : دیلرزدیکه به وضوح از ترس م ییبه شماره افتاده بود و با صدا نفسم

 ...  ای... آری. آقابا .  -

 بهم انداخت  و حواسش جمع شد ...  یمشکوک ینگاه مین

 .. شیکه ... دو هفته پ یستین یتو همون  -

داخل و در رو بست و کشون   دیزد و من رو کش یچنگ رهنمیبه پ تیرو تکون دادم که با عصبان سرم

 کشون بردتم سمت خونه :

 یاومد نییپا یخاله اس ... کله اتو انداخت یخونه  نجایا یکنیبزمجه ... فکر م یخوایم یچ نجایا  -

 ...  ی... لعنت نجایا

که حس کردم هر لحظه اس که بزنه  دیکوبیام م نهیمدت بغض کرده بودم و قلبم چنان به س تمام

از سرم باز  میهمون حرکت اول روسر یکه خورده بود درد گرفته و بود تو ی... بدنم از چنگ رونیب

 یکیرک یو فحش ها کردمیم یوجودم اضطراب بود و سع یشده بود و افتاده بود دو رگردنم ... همه 

پرتم کرد وسط همون  بایدر رو که باز کرد تقر میدیرو نشنوم ....  به ساختمون که رس دهیلب م ریکه ز

 یزیبود و نه م ینه مبل گهین دکه اال رییتغ نی... با ا میمبلش نشسته بود یرو شیپ یکه دفعه  یسالن

 ... کردیم دایپمرد کامال توش اکو  یها یور یدر یسالن ساکت بود که صدا هیو فقط و فقط 

 .... شونمی... ننه اتو به عزات م یرفت یپاشد یکرد یاضاف یگه خور نمی...بب یتمرگیم نجایهم  -
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پرتاب باال رفته بود   نیا یکردم دامنم رو که  تو یخودم جمع شدم و سع یتکون دادم و تو یسر

 رو محکمتر تو بغلم فشار دادم ... فمیالغرم بکشم و به رسم عادت ک یپاها یرو

و  ایآر  یتوش رفته بود و چند لحظه بعد صدا ایکه اونبار خود آر یبا  آقا ، آقا گفتن رفت سمت دالون 

 تر شد ... کیو نزد کیداشته باشه بهم نزد یوضوح نکهیبعد پچ پچ به دو مرد بدون ا

داشت ...   یا دهیورز کلیهمون دالون ظاهر ... بلوز تنش نبود وبرخالف تصورم ه یجلو ایار نکهیا تا

 دادیخمارش همه و همه نشون م یو چشم ها ختهیبهم ر یو موها یقهوه ا یشلوار خواب چهارخونه 

 ... دیغر یمن عصب دنیبا د دهیازخواب پر

 ... رونیبرو ب ریاردش  -

زود از  یلیخ ریبود تا اردش ینگاهش کاف میبزنه که دستش رو باال آورد و  فقط ن یاومد حرف ریاردش

 ... رونیدر ساختمون بزنه ب

بود ... نفسم بند اومده بود ... آب دهنم رو به  چیه ریاردش شیپ اینگاه ار یترسناک بود ... ول ریاردش 

تو خودم  شیاز پ شیخودم رو ب  کهی...در حال ومدیکه از ته چاه در م ییو با صداقورت دادم ...  یسخت

 جمع کردم گفتم :

 من ... من ...   -

 حرف نباشه ...   -

 ... دمیصداش بلند بود ه از جا پر اونقدر

 کنار گفت : زدیبا دستش موهش رو م کهیحال در

 ؟؟؟!!  نجایا یایم یکنیسحر سر خر و کج م یکله  یشی... پا م یسر خود شد نیآست  -

 بغضم گرفت : یچرا ول دونمینم

 نگفتم ؟؟؟!! ایبار چهارشنبه ... گفتم  هی... بهت گفتم دو هفته  ریآبغوره  نگ یالک  -

 صداش کل خونه رو لرزوند ... بایتقر نباریرو به دندون گرفتم که ا لبم
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 نگفتم !!!!!!!!!! ایگفتم  چهریپر  -

مثبت  ینداشتم ... سرم رو به نشونه  دنیاشکامم جرات چک یحت یپر از اشک شده بود ول چشمام

 ریزود دستش رفت ز یلیخ نییپام نشست ... از ترس سرم رو انداختم پا یتکون دادم که اومدو جلو

 گفت : یبا لحن نسبتا اروم یبود ...  و ل یشیچونم ... و سرم رو باال اورد نگاهش هنوز آت

 ؟! یینجایچرا اپس   -

به  هویبود ...  بیخودمم عج یاما مغزم چنان به کار افتاد ... که برا دینکش هیبه ثان دیلحظه  شا اون

وسط هق  ستین یبزنم واقع خوامیکه م ییحرف ها دونستمیبود اما م یام واقع هیهق هق افتادم ... گر

 گفتم : دهیبر یهق هام با صدا

 گناه ... یب هی... جون  دیادم بکشن استاد ... فکر کن خوانی... م خوانی... استاد ... م دمیاستاد ترس  -

و علت حضورم رو  کنمیراستم دارم سو استفاده م ی... از حرف ها دونستمیم یراست بود ...ول حرفام

کردم  یمکث ...سع ی.... با کم کنمیکا رو م نیکردم درست تر یحال اون لحظه ح نی... با ا هیتوج

 حرفام رو مز مزه کنم ... ریتاث

 تعجب گفت : یابروش باز شد و با کم یرو داشت چون گره  دیکه با یریاز قرار معلوم تاث که

 تو ؟! یگیم یدار یچ  -

 کردم و با همون لحن پر از بغض ادامه دادم : ینیف نیف

مبارزه ... مبارزه  نیمعتقده بهتر ای...  گو دیکه اوندفعه عکسش رو بهم نشون داد یاحمد .. همون  -

 ... ی...ول ی... ول یچه به آدم کش نارویچرت و پرت ... اخه ا کردمیفکر م لیمسلحانه اس ... اوا

 

 ذهنم عبور کردم .. یلحظه از گوشه  هیکه  ینیهق زدم ... نه به خاطر خودم ... بخاطر نسر  نباریا

 ... ی... د بگو لعنت یچ یول  -

 پاک کردم ادامه دادم : نمیاست یاشکم رو با گوشه  کهیدم و در حالتکون دا یسر

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  177:  صفحه                                
 

که از زندان  ینیا ای...  گو دمیاموزش کار با اسلحه د یجزوه  هیکتاباش  نیما ب نیتو اتاق نسر یول  -

 ... کنهیم بیرو ترغ هیفکراست و احمدم ... داره بق نیا یفرار کرده ... اون ... اون باعث و بان

 نیا یکه تو  ییهمه توانا نیاز ا رونیب ومدیکه  ز دهنم م یو هر جمله ا بافتمیخودم داستان م یبرا

 ...  شدمیچند وقت کسب کرده بودم مبهوت م

 کرد و گفت : زیچشماش رو ر هوی دمیحرف که رس ینجایا به

 از زندان فرار کرده ؟؟! یکی یدونیتو از کجا  م  -

با  کردمیم یسع کهیزود در حال یلیخ یلحظه شوکه نگاش کردم و ول هی یداده بودم ؟؟ ... برا یسوت

 گفتم : یا یساختگ یالیخیمسئله رو مهم جلوه ندم  با ب نمیف نیف

 ... دمیشن نینوذر و نسر یحرف ها یالبال  -

 

 یدستش رو گرفتم ... با تعجب برگشت و نگاه اریاخت یحرف بلند شد بره که ب یتکون داد و ب یسر

 به من و دستم که دور مچش جا خوش کرده بود انداخت :

 جانم ؟  -

خودمم که  تیموقع یبرا کردمیحس م یبودم ول دهیعکس العمل ترس نیتر کردم ... خودمم از ا لبمو

 شده الزمه ...

 که واقعا تو صدام بود گفتم : یهمون بغض با

 ... ترسمیمن م  -

 اریاخت یحالت نگاهش ب نیداشت و هم یبیعج ینگاهم کرد ... نگاهش رنگ و بو رهیلحظه خ هی یبرا

که  ی.. از خودم . آدم دمیبندازم ... خجالت کش نییمچ دستم رو شل کرد ... و باعث شد سرم رو پا

 ... شدمیم لیداشتم بهش تبد

 گرفتم سمتم ... آب رو وانیبعد  ل قهینزد و آروم از کنارم بلند شد ... و چند دق یحرف امیآر
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 ؟! ی... صبحانه خورد  کنهیبخور حالت رو بهتر م کمی ایب  -

 زد و گفت : یتکون دادم که لبخند کمرنگ ینف یبه نشونه  یسر

 برم سر کار ... دیبا گهیساعت د کی؟! من گرسنه امه و  میباهم بخور یدرست کن یزیچ هی یتونیم  -

از جام بلند شدم ...  نیهم یبرا گهید رسمینم دونستمیعمارت و سرهنگ افتادم  ...  م یصبحانه  ادی

 و  همزمان گفتم :

 ... دیدوست دار یبله ... شما ... شما چ  -

 زد و گفت : یکمرنگ لبخند

 هست ..  خچالیتو  ی.. همه چ کنهینم ی.. فرق یهرچ  -

 گفت : خاروندیسرش رو م کهیدر حال بعدم

 ... ی...  که راحت کارت رو بکن رمیدوش بگ هی رمیمن م  -

خارج شد ...  ررسمیداالن مانند رفت و  از  ت یراه افتاد سمت  راهرو یا گهیحرف د چیه یب بعدم

 زیم هیبود با  یبزرگ و دل باز یکه بهش اشاره کرده بود بر خالف تصورم اشپزخانه  ییرفتم سمت جا

خشک کردم ...   میزدم بعد با روسر یآب ییظرفشو یچهارنفره ... اول دست و صورتم رو تو ینهارخور

که  یلیتا وسا دیطول کش  یرو مجدد بستم به سرم ... کم میمرتب کردم و روسر یو موهام رو کم

زود  یلیبود املت بود که خ دهیصبحانه به ذهنم رس یکه برا یزیکنم تنها چ دایرو پ خواستمیم

آشپزخونه  واردکه   بتشیه دنی.. هنوز کارم کامل تموم نشده بود که با د دمیرو چ زیکردم مدرست 

بود  یکوچکتر یدو شش حوله  یدور کمرش بسته بود و رو یدیسف یشده بود جا خوردم ... حوله 

 ...  کردیکه داشت باهاش موهاش رو خشک م

 .. ادیم یخوب یهووووم ... چه بو  -

 اخم کردم و گفتم : اریاخت یب

 نداره .. ییاملت که بو  -
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 و با خنده گفت : ستادیا یقدم کی

 املت ها فرق داره ... ی...   با همه   یاملت ساالر    -

 .. گفت: میروسر یدستش رفت سمت گره  کهیبعد با خنده  در حال و

 مگه نه ؟؟؟!   -

 ... ومدیکه به مذاقش خوش ن دمیرو کش سرم

 گفت : یبا اخم کمرنگ نباریا و

بدم  ی... گفتم از روسر یاز اخالق خوب  من سو استفاده کن ینچ ... نچ ... نچ ... قرار نشد ... ساالر  -

 آدم  بگو چشم .. ی... مثل بچه  ادیم

 .. دیرو کش میحرکت روسر هی یبعد تو و

نگاش  نکهیاش بدون انزدم بج یدستش بود .. حرف یکه تو میکردم و نگاهم رفت به سمت روسر بغض

گذاشته بودم   زیم یکه رو یظرف یاز املت توش رو   تو یگاز برداشتم و کم یکنم تابه رو از رو

 ...  دمیکش

 خودم احساس کردم ...  ینگاهش رو رو ینیحرف نشست ... و تمام مدت سنگ یب

 ؟ یخودت چ  -

 گفتم : ذاشتمیگاز م یتابه رو رو کهینگاش کنم در حال نکهیا بدون

 برگردم سر کارم .... دیندارم ...با لیم  -

 جاش بلند شد ... و  اومد سمتم .. از

 ... چسبهیغذا خوردن نم یی... تنهانیبش  -

 سرهنگ ... شیپ دیبهش کردمو باز فکرم پر کش ینگاه مین
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سمتم گرفت و  یاملت رو از رو گاز برداشت و با لبخند یاون تابه  نباریحرف نشستم روبروش و ا یب

 گفت :

 مادمازل ... بکشم براتون ؟!  -

شد و حس  قیلبخندش عم دیآوردم ... نگاهم رو که د یکاراش سر در نم نیرفت سمتش از ا نگاهم

 ی... سر زنهیهاش چقدر کم سن و سال تر از سرهنگ م لیو با وجود سب سیخ یکردم با اون موها

 یدستم رو باال بردم و ازش همزمان تشکر تیکفا یبراو  ختیتکون دادم که برام  قاشق پر املت ر

 ... ردمک

 سر جاش گفت : گشتیکه بر م یو در حال دیخند 

 ... یخوری.. غذا کم م گهید یترکه ا  نجوریا نیهم یبرا  -

 

... لبام صرفا کش اومد ..  یبخندم ...ول ومدیم تیکه بنظر از سر حسن ن شیشوخ نیکردم به ا یسع

لقمه اومد  هیلقمه رو نگرفته بودم که  نینزد و مشغول شد ... هنوز اول یحرف گهی... د دیانگار فهم

 جلوم ...

 به دستش کردم که گفت : ینگاه

 شب شده ... یتموم کن یمن اون دو تا قاشق رو بخوا یریتا خودت لقمه بگ ایب  -

...   کردیاش موقع خوردن معذبم نم رهیازش گرفتم ... نگاه خ یلبخند زد ... لقمه رو با تشکر آروم بعدم

جالب  یلیبرام خ دیو اون لحظه شا برنیکه از خوردن بچه اشون لذت م کردیبهم نگاه م ییمثل مادرا

قصد تجاوز داشت   نایدکه به  یاز منوچهر میبرا دیکه شا ییای... فرخ ار اینگاه از فرخ ار نیبود ا

به جسمم ... به  یبه جسمش قرار بود تجاوز بشه من نه تنها تا حد نایاگه د رایترسناک تر بود ... ز

 ... شناختمیکرده بود که خودمم نم یتجاوز شده بود ...و من رو آدم ایو روحم توسط آر یزندگ

 خوشمزه شده بود ... یلیخ  -

 گفتم : یا یلبش نداختم .. و با لحن جد یگوشه  یو خنده  یبه ظرف خال ینگاه مین
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 خوشمزه نداره ... ری... خوشمزه و غ گهیبود داملت   -

 ... گفت : شدیاز جاش پام کهیپر رنگ شد و در حال لبخندش

 املت ها فرق داره گفتم که ... یبا همه  ینه املت ساالر  -

دستم رو   یکوچک تو ی... لقمه  ختیریم ییخودش چا یچرا زبونم تلخ شد ... داشت برا دونمینم

 به بشقاب  گفتم : رهیارخیاخت یبشقاب گذاشتم و ب یتو

 ... دهیو اسارت م یآره طعم بندگ  -

از  زیلبر یچا وانیرو دور از خودش نگه داشته بود و ل یکه کرد برگشتم سمتش ... کتر یاخ یصدا با

 آب جوش ...

 گفت : یا یجد یلیکوبوند و با لحن خ بایتقر نتیکاب یرو  همونجا رو وانیبهم کرد و ل ینگاه مین

 لباس بپوشم ...  رمیم  -

که  ینیزم یسرهنگ عادتم شده بود ...حت یخونه  یرو جمع کردم  انگار کارگر زیحرف م یب منم

برگشتم به پشت  ییشروع کنم به شستن ظرف ها که با صدا خواستمیبود رو پاک کردم و  م سیخ

 سر ...

که  بوش  یومیمرتبش ... از همه مهم تر عطر اپ یو موها ریس یسرمه ا نیو شلوار ج یشمیشرت  یت

 کل آشپزخونه رو برداشته بود ... 

داده بود به چهارچوب در اشپزخونه و داشت سرتا پام رو  هیتک الیخ ی... ب دمیکش یقیعم نفس

 ... کردیبرانداز م

 کنم ... رشیچطور تعب دونستمیبه لبش بود ... که نم یلبخند

 ... میبر ایهست ... ب ری... اردش یوربش خوادیول کن ... نم  -

از پشت دستش اومد و اسکاچ رو ازم   هویاس که  کهیدو تا ت نیهم گفتمیبرگردوندم و داشتم م رو

 رو بست ... ریآب و شست و ش ریرو گرفت ز میگرفت ... و دست کف
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 ... خوادینم  -

 شونه ام  ... یاش گذاشت رو گهیرو با دست د یرو سر بعدم

و  بستمیرو برداشتم و  انداختم سرم .. داشتم گره اش رو م میبتونم نگاهش کنم روسر نکهیا بدون

 خونه ولو شده بود ... نیزم یکه رو فمیسمت ک رفتمیم

 ... هیپشت لباست خاک  -

 بغلش بود اشاره زد به پشتم ...  ریپوشه ز هیو   فیک هی کهیبهش انداختم در حال ینگاه مین

 کو ؟ کجاست ...  -

 گذاشت و اومد سمت .. نیو پوشه رو زم فی... که ک دمیچرخ یکردن ر خاک دایپ یخودم برا دور

 ... سایوا  -

 زود جلوم قد علم کرد دوباره ...  یلیلباسم ... و  خ نییتا زد پا دو

 ... دنبالمونن .. نمایانگارکنم که مثل اون روز تو س خوامیم  -

 گونه ام نشسته بود ... یبه خودم اومدم که لباش  رو ی... و وقت گهیم یچ دمیلحظه نفهم هی یبرا

 ...  سوختیکه داشت م میقدم رفتم عقب و با بغض دستم رفت به گونه ا هی عیسر

 از صبحانه ... یمرس  -

 گفتم ... یعصب

 ... نکهی... من از ا دیفهمی... م کنهیم تمیاذ یلیکارتون خ  -

 حرف بزنم بجاش بازم بغض کردم ... نتونستم

تاسف کنه فقط گفت.....  یمونیابراز پش ای میدلدار ایبزنه  یحرف نکهیاون اما آروم بود ... بدون ا نگاه

 !! میبر
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 و پوشش راه افتاد و در رو برام باز کرد : فیو جلوتر از من بعد از برداشتن ک 

 نیسنگ یبا قدم ها شدمیم لیداشتم  بهش تبدکه  یزینگاهش کنم سر افکنده ازون چ نکهیا بدون

 یشده بود از کوچه باغ ها نیآفتاب پهن زم کهیزود کنارش در حال یلیو خ نشیرفتم سمت ماش

 ..میفرشته عبور کرد

 کجا برسونمت ؟!  -

 گفتم : یحال با لحن آروم نیلحظه استرس گرفتم ... با ا هی یبرا

 حوصله سر کار رفتن ندارم ... گهیخونه ... امروز د  -

 خانم ملک نگه داشت ... یخونه  یبعد جلو یا قهیتکون داد و کمتر از ده دق یسر

 ... چهریپر  -

 در خشک شد و برنگشتم .. رهیدستگ یرو دستم

زود در رو  یلیروشو ازم برگردوند ... خ یمحکم و سخت "برو"و  با گفتن  رونیرو محکم داد ب نفسش

 ریمس رییتغ عیسر نیهم یبندازم گاز داد و رفت برا دیکل نکهیباز کردم و رفتم سمت خونه قبل از ا

ارم که یدو ساعتم ب ریتاخ یبرا لیدادم و رفتم سمت خونه سرهنگ ... کل راه فکر کردم چه دل

 !ریبد شدن حال  صاحبخونم بود ... والغ لیدل نیبهتر

 

 هفدهم فصل

 

از عرقم  سیخ یشونیبه پ ی.. دست یهمه کار تکرار نینداشت ... کالفه از ا یتمام بایز یبدو ها بدو

 یراهرو کیکه با  یروانیش ریگفته بود رو هن هن کنان از اتاق ز بایکه ز ییو بشقاب ها دمیکش

جدا شده  داشتدوم خونه  که اتاق سرهنگ  و بچه ها در اون قرار  یطبقه  میو چند تا پله از ن کیبار

 بودم که  : دهیچینپ ی... هنوز از پاگرد پله ها نییبود آوردم پا
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 ...  یخانم برکت  -

پا تند  دنمیبود و حاال با د ستادهیدر اتاق خودش آال گارسون ا یکه جلو یسمت سرهنگ برگشتم

 ... ومدیکرده بود داشت به سمتم م

 ... نهیخانم سنگ کی یها برا نیکمک .. ا ادیب دینگفت میچرا به رح  -

 لبخندم رو خوردم و گفتم : یبه سخت یتوجهش بهم قند تو دلم آب شد ... ول از

 ... ستنین یزینه آقا چ  -

 برداشت ... یبشقاب ها رو به سان پر کاه شتریکه نصف ب نییپا یاومدم برم از پله ها و

 گفت : یا یپر از ترس و متعجبم رو بهش انداختم که با لحن جد نگاه

 ... پله هست   و خطرناک ... کنمیکمکتون م  -

 گفت : یبهش انداختم که با لبخند کمرنگ ینگاه مین

 .. دیمواظب پله ها باش شهیهم دیبخصوص شما با  -

شد ... دوست  یندیو بدنم مور مور خوشا ختیدر قلبم ر یزیاونشب به وضوح چ یادآوریبا  نباریا

و بهش  ستادمیا یا هیثان یبرا  اریاخت یمن به سرهنگ  ... ب یه باشم ... اما عالق فینقدرضعینداشتم ا

بهم نگاه کرد ... تاب نگاهش  یو با لخند کمرنگ ستادیتر از من ا نییپا یپله  یشدم ... اونم رو رهیخ

خانم بزرگ هردو به خودمون  یانداختم که با سرفه  نییزود سرم رو پا یلیخ نیهم یرو نداشتم برا

 ... میاومد

 ؟؟؟!! یکنیزنونه م یتا حاال کارا یتورج از ک  -

منتظر جواب بود که سرهنگ لبخند  رهیبودخ شیشونیپ یرو  یقیاخم عم کهیبزرگ در حال خانم

 زد و گفت : یآروم یلیخ

 خانم سخته ... هی یهمه بشقاب برا نیکه  آوردن  ا دمیکه فهم یاز وقت  -
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 یبا نگاهش برا کهیتکون داد و در حال ی... اونم سر نهیبشقاب ها رو باال گرفت تا خانم بزرگ بب بعدم

 عصا زنان دو رشد ...  دیکشیمن به وضوح خط و نشون م

 ... دیبد شد ... ببخش  -

 گفت : رفتیم نییاز پله ها پا کهیحرف من زد و در حال نیبه ا یلبخند سرهنگ

 ... شهیبراتون بد نم یچیتا من هستم ه   -

لبم  یرو یخنده ا اریاخت یحرفش دلم  بهش گرم شد و ب نی.. با   ا دمیتا من بهش رس ستادیا بعدم

 ایروز از دو سمت سازمان و آر هیاگه  دیشا نکهیاونم ا دیبه ذهنم رس ینشست و همون لحظه فکر

 نگرو بگم ... سره یسرهنگ و همه چ شیپ امیب ارمینتونستم دووم ب گهیشد و د ادیفشار روم ز

 یدلم ب یالبافیخ نیرو ناجوانمردانه قضاوت کنه .. با ا ینباشه کس یادم کردمیدختر داشت و حس م

 گرم شد که با صداش به خودم اومدم : اریاخت

 ...  گهیدختر ... بدو د ییکجا  -

 گفتم  : عیکنم سر یرو ماست مال میحواس یب نیا نکهیا یبرا دنیمحض رس به

 سرهنگ ، حالشون  خوبه  ؟! کدمیخانم فکر م نای... راستس داشتم به د دیببخش  -

 شد و گفت : نیغمگ لبخندش

 یکمکش کنه تا اون خاطره  تونهیم نجای... مادرش معتقد بود دور شدن از ا سیبا مادرش رفته پار  -

 روشمش ... .. بف مهیباغ برغون باغ مادر نکهیفکرم  با  ا نیتو ا یببره ... حت ادیبد رو از 

 یبعد پا تند کردم ...و شونه به شونه  هیو راه افتاد ...منم چند ثان دیکش یتکون دادم ... که آه یسر

 میگذاشت زیم یظرف ها رو جهی، زهره و خد  بایمتعجب ز ینگاه ها ریو ز میشد ییرایهم وارد اتاق پذ

... 

 زحمتتون شد ... یمرس  -

 به خودش اومد و گفت : هیزود تر از بق بایز
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 شما چرا سرهنگ   -

 با تشر رو به من گفت : بعدم

 تو چرا ... حهیمل  -

 گفت : تیو با جد دیپر بایزود وسط حرف ز یلیخ سرهنگ

 خودم خواستم کمکشون کنم ...   -

از سالن خارج  کردیکراواتش رو مرتب م کهیدر حال  شتریحرف ب یبه من زد و ب یلبخند کمرنگ بعدم

 شد ...

بودم  دهیکه تا بحال ازش ند یتیاز بازوم گرفت و با عصبان یشگونین بایبه محض دور شدن سرهنگ ز 

 گفت :

 کمکت کنه .... یاجاره داد یچ یبرا  -

 گفتم : متعجب

 ؟؟! گفتمیم یاز ظرف ها رو برداشت ... چ ی... دسته ا امیتا به خودم ب  -

 بود گفت : یبه وضوح هنوز عصبان کهیو در حال دیکش یقینفس عم بایز

دست من از  ریکه ز یکس کنهی... فکر م شهیمن بد م یخونه اس ؟؟؟! حاال برا یاون اقا یفهمینم    -

 ... ادیکردن بر نم نییظرف باال پا هیپس 

 و گفت : دیکش شگونین یبه جا یدست بعدم

 شدم ... یعصب یلیخ هوی...  دیببخش  -

 ...  زیم یرو دنشونینداره رفتم سراغ بشقاب  ها و چ یبیزدم وبا گفتن ع یلبخند

 ... کردنیکردم که داشتن با نگاه کردن بهم با هم پچ پچ م یا جهیهم نثار زهره و خد یچپ چپ
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 یدیم یانداختم دامن مشک یبود نگاه دهیامشب تدارک د یسرهنگ برا ایکه گو دمیلباس کار جد به

 ... دیکراوات سف هیو  دیسف یدوز یکوتاه با لبه  نیآست یمشک زیشوم کیبا 

بودن دامن رو با جوراب  یدیکردم .. م یتا وسط بازوم بود نگاه قایلباس که دق نیبه آست کالفه

وارد شد و  بایفکر بودم که ز نیهم ی...  تو کردمیکوتاهم چه م نیبا است یپوشانده بودم ...ول یشلوار

 گفت :

.. در ضمن  تلفن  انیم نیاالن مدعو گهیبدو د نهییآ نیا یسه ساعته جلو یکنیم کاریاووو.... چ   -

 ...  یدار

به سمت  هیتکون دادم و با طمان یبست .... متعجب نگاش کردم و سر خیو تنم  دیبه وضوح پر رنگم

عالوه بر  هیان فرصت مناسب یبهم گفته بود که امشب که همه مشغول مهمون نیتلفن رفتم ...نسر

و  فلهق شهیبهش گفته بودم که  در اتاق هم ی... از طرف یبه اتاق کار سرهنگ بزن یسر ستادنیگوش ا

شد به اسم  رشیدستگ یزیموضوع بپرسه و اگه چ نیگفته بود که نوذر قرار از رابط امنش راجع به ا

 رهیگیتماس نم گهید نکهیبا گذشت ساعت از  بعد از ظهر با فکر ا ی..ول رهیگیخانم ملک با من تماس م

 برده بودم  .... ادیبه کل از 

 بله ...  -

 ... یالو .... خانم برکت  -

کردم و  اریاخت یب یداده بود  ...  تک سرفه ا رشییتغ یمشخصا کم یبود ...ول نینسر یصدا صدا

 گفتم :

 سالم خودم هستم امرتون ...  -

 کرد و گفت : یگوش یتو یز سر اسودگا  یپوف

 ی... لوال دیببر دیایب دیآماده است .. هر وقت خواست دیآورد ریتعم یکه برا یخواستم بگم جعبه ا  -

 .. دیقفلش کن دیبا کل دیتونستیو  نم شدیخوب چفت نم نی.. هم یدرش خراب بود برا
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... به  شهیم شیلوازم آرا ایکه مربوط به جواهر  یچرت و پرت بود و حدس زدم مرادش جعبه ا حرفاش

 خاطر سپردم و با گفتم :

 ؟ کنهیراحت قفل رو باز و بسته م  دشیدرست شده کل گهیبله حتما ...االن د  -

 کرد و ادامه داد : یسرفه ا تک

...  رنیگیتوالت قرار م زیم یکه معموال رو ییجعبه ها نیا دیکن تیبله فقط همونطور که گفتم رعا  -

 یبه لوالها  نیهم یبرا دیبندیدرش رو با زور م یو گاه شهیم نیو سنگ شهیم ختهیتوش  ر زیهمه چ

 ... شهیزود قفلشون مشکل دار م ینجوریو ا ادیفشار م رشیز

توالت که احتماال داخل اتاق سرگرد مد نظرش ،  زیم یرو یبودم جعبه  ا دهیحرفاش فهم تیکل  از

پشتم   یرو گذاشتم .. به محض قطع کردن عرق سرد یگوش یکردم بدون حرف اضافه ا یتشکر

کردم نشون ندم  یحال سع نیقابل وصف بود ... با ا ریاون لحظه داشتم غ یکه تو ینشست ... استرس

 یی... و کار من راهنما ومدنیکه بود .. کم کم دسته دسته مهمانان م ییزود رفتم دنبال کارها یلیو خ

ام  گهیژان دو تا کارگر مرد د یو آقا میاز ما و رح ریسبک بود به غ یها ینیس  ییرایهم پذ یگاهو 

 یها یدنینوشسالن برپا بود اونشب استخدام شده بودند و تا بتونن انواع  یکه گوشه  یبار یبرا

شام بود و البته جمع کردن و اون مجدد  زیم دنیما چ یرو به مهمان ها  ارائه بدن .... و  کار اصل یالکل

 یدست تنها نباشه دخترش رو برا نکهیا یخانم هم برا یوسط روح نیانواع دسر  ... ا زیم دنیچ

بود ... هنوز  سرهنگ و خانم بزرگ   شهیآشپزخونه ام شلوغ تر از هم نیهم یکمک آورده بود و برا

 یلحظه ا یداشتم تا برا یاومدنشون قبل از شام فرصت خوب نییبا پا دونستمیبودن و م ومدهین نییپا

مهمون ها اومده بودن ...که  شتریبود ... ب  بایرو انجام بدم .... ساعت تقر دیکه با یبشم و کار میج

...  نیمدعو نیبپا شد در ب یکرد ولوله ا مژان حضور سرهنگ و خانم بزرگ رو اعال یباالخره صدا

و   شیکت و شلوار سرمه ا یتو دمیشده بودم و ورود سرهنگ رو د میاز ستون ها قا یکیپشت 

 یسالم احوالپرس یتر شده بود و هر بار که برا ریچهره اش نفس گ شهیمرتب شده اش از هم یموها

 یاسمم هم برا یکه حت ی...من شدیم ههزار تک نهیدل من تو س دیخندیمهمان ها م یکیرو به 

رفتن به  یعنیکار  نیبا ا دونستمیداشتم .. م یچرا اون لحظه بغض بد دونمیسرهنگ دروغ بود ... نم

طرفه ام بهش رو هم بزنم ... اما  کی یعالقه  نیا دیق دیپرونده ها عمال  با نیب یاتاق کارش و سرکش
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بهش  تونستمی... اما چقدر م زدمیکه با خودش حرف م بود نیتنها راه چاره هم دیبود ؟! شا یچاره چ

فکر ها  نیهم یکجا و آن کجا ...  تو نیبازم ... ا یبهم بد هکار بود ... ول نایم ... هرچند سر داعتماد کن

 ...   دمیاز پشت ستون کش یسرک اریاخت یب ییاشنا یصدا  دنیبودم که با شن

بدنم رو نگه داره رو نداشت ....  نکهیام به ستون نبود پام توان ا هیبه شماره افتاده بود و اگه تک نفسم

 دنیحائل ستون کردم و با د شیاز پ شیزدم رو ب خی ی...؟؟؟! دستا کردیم کاریچ نجایا ایفرخ آر

 گهید الباز شد عم گهیهمد یکه برا یو آغوش یگرم کیسرهنگ که به سمتش اومد و سالم عل

 نتونستم و همونجا کنار ستون نشستم ...

...  نهیمن رو نب ایکل شب اونجا باشم و ار شدی... نم رونیب زدمیهرجور شده بود از عمارت م دیبا

 ... شدینم

 

 یلیبشنوه .. که خ اینکنه آر دمیلحظه ترس هیسرم رو برگردودم سمتش ...  بایگفتن ز حهیمل یصدا با

رو از اون  کردمیم یسع کهیو در حال یبرکت حهینه مل میساالر چهریپر ایآر یاومد من برا ادمیزود 

 از جام بلند شدم ... یبه سخت رمیسمت بگ

مهمان ها متوجه بشن  نکهیبدون ا عیسر یلیندارم خ یبود حال خوب دهیکه از رنگ رخسارم فهم بایز

آب قند  نمک داد دستم ... که در حا سر  یوانیل جهیمن رو کشون کشون برد سمت آشپزخونه و خد

 .. دمیکش

 خسته شده البد نگاه کن دختر رنگ به روش نمونده ... یطفل  -

زود دوباره رفت سر  یلیبهم کرد و خ یخانم بود که با  اون صورت گل انداختش نگاه پر محبت یروح

 وقت غذاش ...

 دستام رو گرفت تو دستش و گفت : بایز

 تو باز چت شد دختر ؟؟!   -
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 انهیعادت ماه کیافتاده بود که نزد ادمیتازه   یفشارم بهتر شده بود از طرف یول رفتیم جیگ سرم

 زود گفتم : یلیخ نیهم یامه ... برا

 عادتمه ... کی.. فکر کنم نزد ستین ینه از خستگ  -

 تکون داد و گفت : یسر بایز

 .. یگفتیچند روز ... کاش زود تر م نیا دمیازت کار کش میکل  -

 و گفت : دیبه پشت کمرم کش ینگران دست جهیخد

 بهت بدم ؟! یخوایدارم .... م زیپنبه و کهنه تم  -

برگردوندم  ی... همه رو به سخت گمیداشتم حتما بهت م ازیاگه ن نکهیازش کردم ... و با گفتن ا یتشکر

 گفتم : بایو رو به ز ستادمیسر کارشون و خودمم ا

 جون ... بایز یداشت کارمیمن خوبم ... چ  -

 زد و گفت : یکمرنگ لبخند

 یبگم بر خواستمی.. م میدار یژان حساب کتاب کرد  نفر اضافه بر دعوت یمهمان ها همه اومدن آقا  -

 ... نحالتیبا ا ی... ولی اریتا بشقاب و دستمال سفره از انبار ب ستیب

اتاق کار سرهنگ رو بردارم ...برا  دیخارج بشم هم بتونم کل ایآر ررسیبود تا هم از ت یخوب فرصت

 ایار دمیکردم و د یخوب بررس نکهیحالم خوبه ... بعد از ا نکهیدادن ا نانیعد از  اطمصراحتا ب نیهم

 ریبه سمت اتاق ز نکهیقبل از ا دمیدم که رس یطبقه  میطبقه باال شدم ... به ن یراه ستیاون اطراف ن

 نیپاورچ نیپاورچ  یلی... خ یاز نبودن کس  نانیبه اطراف کردم و بعد از اطم ینگاه میبرم ن یروونیش

به در  یتقه ا شتریب نانیاطم یبرا ی... چرا ول دونمیخودم رو به پشت در اتاق سرهنگ رسوندم ... نم

 دنمیباعث ترس دونستمیکه م یفکر نیترو بدون کوچک عیسر  یلیخ نیهم یبرا ومدین یزدم ... جواب

خودم رو وسط اتاق  هیو کمتر از چند ثان یبعد از سرک اجمال دمیکش نییرو پا رهیدستگ شهیم

اتاق بود...  یکه تو یشیآرا زیچراغ رو روشن کنم  رفتم سمت م نکهیکردم .. بدون ا دایسرهنگ پ

بود ...  هیبهش اشاره کرده بود شب نیکه نسر یبود کهبه جعبه ا زیم یرو یشده ا یخراط یجعبه 
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انداختم ... همه  ینبود ... در جعبه رو باز کردم ... و توش رو نگاه یزیچ رشیزود برش داشتم ز یلیخ

جعبه رو   نیهم یجعبه افتادم برا ریز یراجه به لوالها نیحرف نسر ادی...  دیکه با یدیبود جز کل زیچ

لبم  یرو ییجعبه جا خوش کرده بود لبخند گذار ریتا آهن ز دو نیکه ب یدیکل دنیبرگردوندنم و با د

دامن و بعد از برگردوندن جعبه  یرو  بیج یرو برداشتم و سروندمش تو دیزود کل یلیخ نشست ..

رو  خواستیم بایکه ز یو ظروف یروونیش ریزدم ...  و رفتم سمت  اتاق ز رونیسر جاش از اتاق ب

اول بودم که با  یطبقه  مین یشدم ... تو یروش و از پله ها سراز مبرداشتم و دستمال سفره ها رو ه

 انداختم .... ینگاه مین یاز پشت ظرف ها ایآر یصدا دنیشن

و   کردیکه هم سن و سال خودش بود صحبت م یا گهیبود و داشت با مرد د ستادهیپله ها ا کنار

 ..  دینوشیدستش جرعه م وانیهمزمان از ل

 هیبود ... خود رو تک یبا هر بد بخت یدستم بلرزن  ول یلحظه  ترس باعث شد ظرف ها  تو هی یبرا

نداشتم ...  گهیرو د شونینیکردم... هرچند که تاب سنگ یریجلوگ زششونیو از ر واریدادم به د

سرم ...  قطعا  یروسر ینداشت ول یبه کارگر خونه توجه یلیکنم ... مطمئنا خ کاریچ دیبا دونستمینم

لب به دندون  اریاخت ی.. ب ییقدم ها دنیفکر ها بودم که باشن نیهم ی... تو کردیتوجهش و جلب م

و  لرزش بدن من  شدیتر م کی... قدم ها هر لحظه نزد دنیوار شروع کرد به تپ وانهیگرفتم ...و قلبم د

 ...  شتریهم ب

 ؟؟؟! یکجا موند حهیمل  -

 

 ...  دمیکش یزهره نفس راحت دنید با

 ...  میاریهم ب  ینیگفت   دو تا س بایز  -

 رو کردم بهش و گفتم : عیسر یلیخ

 ... ارمیب ینیس رمیظرف ها رو ببر من م نیتو ا ایباشه ب  -
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عبور کنم مجدد پله ها  ایار یاز جلو ستمیفعال مجبور ن نکهیحرف اضافه قبول کرد و خوشحال از ا یب

... قبل از  نییبود رو برداشتم و و اومدم پا بایکه مد نظر ز ییها ینیباال رفتم ...و  س یکیرو دو تا 

  هین ... پله ها رو باطماننیهم یاونجا نبود برا ییای..آر دمیکش یمجدد سرک چمیاز پاگرد اخر بپ نکهیا

رسوندم ....  بایها رو به ز ینیآشپزخونه شدم و س یزود راه یلیو با تموم شدنشون خ نییاومدم پا

...  بعد از  خوردیمثل گدازه اهن داغ  داشت من رو م بمیج یاتاق کار سرهنگ تو دیمدت کل نیتمام ا

شام  زیم دنیبکشم رو  بعد از چ یاونجا سرک به نکهیا یفرصت برا نیکردن ... بهتر نییباال و پا یکم

جز  میدیشام رو چ زیکه م یسرشون به خوردن گرم بود دو نستم و تا موقع ایکه همه من جمله آر

 آشپزخونه تکون نخوردم ...  یتو یعنی.. از جام  هیو بق بایکمک به ز

بود و  سیکه شام سلف سرو ییژان ازونجا یو اقا بایتوسط ز نیشام و دعوت مدعو زیشدن م دهیچ با

زود خودم رو پشت  یلیاز پله ها باال رفتم و خ عیفرصت مناسب سر یتو  ونیبا اقا یدنینوش ییرایپذ

 وارد شدم و در رو از داخل قفل کردم ...  یچشم بهم زدن یکرده و تو دایدر اتاق سرهنگ پ

نبود...  ریاتاق اصال نور گ نیا کردیروشنش م یبود و برخالف اتاق باال که نور مهتاب تا حد کیتار اتاق

 یلیمطالعه رو روشن کردم و خباالجبار چراغ  نیهم یداشت ... برا رونیرو به ب یکوچک یو پنجره 

 کرد ... ییشروع به خودنما  زیم یاز کتاب و پرونده رو یمیعظ لیزود س

 بیبود و اسم متهم سرهنگ حب یاقتصاد میجرا  یپرونده  ومدیاول رو که بازکردم بنظر م ی پرونده

و نوذر بهش وابسته ان با  نیباشه که نسر یمال سازمان خوردیافاقدوست بود ... که قطعا بهش نم

 ... ینوشتم و رفتم سراغ پرونده بعد یکاغذ کهیت یاسم شخص رو  رو نحالیا

 یچون رانت خوار یمیبود  که جرا یو گارد یارتش  یرتبه ها یاکثر پرونده ها راجع به افسران و عال 

نبود جز تورج  یهمه کس نیبه ا یدگیاز موارد تجاوز داشتن و مسئول رس یاریدر بس ی، قاچاق و حت

 یلیرو چنگ زدم و خ یکردم .... و بعد یمونده نگاه یباق یبه دو سه تا پرونده    دانهی.. نا ام یروزیف

 هیبود و جز  یلحظه خشکم زد پرونده خال هی ی... برا ایعکس فرخ آر دنیباز کردم ... که با د عیسر

 :  ستادمیجرم  ا یتر اومدم و رو نیی... پا نداشت یزیرو نوشته بود چ ایار یکاغذ که مشخصات کل

 ... یمل تیامن هیاقدام عل  -
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برگه عکس و مشخصات و جرم  هی نیرو کردمم پرونده رو جز هم ریبند اومده بود ... بازمم ز نفسم

 ایاز ار یزیچ نکهیا دیرو هم به ام گهید ینداشت ...  دو تا پرونده  یحاتیتوض چیو ه یا حهیال چیه

بگذارم از  یدر کهیرو هم بدون ان گهید ینکردم کالفه کاغذ ها دایپ یزیبازم چ یباشه باز کردم ول

 گهید یکه پر از کتاب و چند تا پرونده  یبه قفسه ا دمیکردم ... و رس یخودم و بهمشون بزنم بررس

زود .  یلیقفل بود ...  .و خ یتالش کردم ول یتوش بود ... درش رو خواستم باز کنم ...نشد .. دوسه بار

 زیموندن رو جا نیاز ا شیب ردمنک دایپ یزیقفسه گشتم که چ دیدنبال  کل یدم دست یدو سه تا جا

بعد از  رونیو از اتاق اومدم ب دمیکش رونیبه ب یندونستم و بعد از خاموش کردن چراغ مطالعه سرک

 پزخونه .. شدم ... و وارد اش ریقفل کردن مجدد در  از پله ها سراز

 ... گشتیدنبالت م بایز یکجا بود  -

 شونه باال انداختم و گفتم : یعاد یلیصدا زهره برگشتم سمتش و خ دنیشن با

 گرمم بود ... اطیتو ح  -

آشپزخونه بخاطر  گفتیکردن .. راستم م دییزود سر تکون دادن و حرفم رو تا یلیخ یو روح جهیخد

 شده بود ... شهیخانم برافروخته تر از هم یو روح دیباریم شیکه روشن بود توش آت ییاجاق ها

 گفت : جهیو رو به من زهره و خد دیسر رس  بایکه ز میزدیغر به جون گرما م میداشت 

 دخترا .. دیی... بدو دیدسر آماده اش کن یبرا دیکن زیتم عیشامشون تموم شد سر یغذا خور دیبر  -

 ...  یخاص نهی...  سالنه سالنه و با طمان ایشدن و من از ترس آر یراه جهیزود ...  زهره و خد یلیخ

 کردمیم یسع کهیزود داخل شدم و در حال یلیخ دمیرو ند ایآر ی...وقت دمیبه اتاق کش یسرک اول

 ظرف ها کردم ...   ی.. شروع به جمع اور رمیسرم رو باال نگ یلحظه ا

 ها رو هم جمع کن ... وانیل حهیمل  -

 سمت زهره که صدام کرده بود ... تا جوابش رو بدم ...  برگشتم

 ...  دیکه نبا یهمون موقهع چشم تو چشم شدم با کس درست
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به دست  ...و من   درست به  گاریس ییرایاتاق پذ یبالکن  روبروم  پشت پنجره  یتو رونیب ایآر فرخ

 ... فیظرف کث ی... با کل شهیش کی یفاصله 

 

 نیا یتعجبش از حضور من تو زانیزدش .. م رونیاز حدقه ب یبه شماره افتاده بود .... چشما نفسم

انداخت و با پاش لهش کرد ... بر خالف  عیسر یلیکه خ یگاری...   و س دادینشون م یخونه رو به خوب

 یبودم با  ظروف یبه وضوح عصب کهیو در حال دمیزود به خودم اومدم و نگاه ازش دزد یلیاون من خ

 .. زیرو م دمشونیکوب بایکه بغلم بود رفتم سمت آشپزخونه و تقر

 ... دیچته  زهره ام ترک یهو  -

 بود ...  ستادهیا زیبود کنار م بایز

... دوباره برگشتم  کردیحساب  کار م نیذهنم مثل ماش  کهیکردم و در حال یلب ریز یمعذرت خواه 

زود با  عذر  یلی... خ میهم در اومد نهیبه س نهیدر اتاق س یرست جلود نباریو ا یسمت اتاق غذا خور

  یا هیثان االکه ح ینگاه ریز گهیظرف د یاز کنارش رد شدم و مجدد رفتم مقدار یو نگاه سرد یخواه

وسط  نیا کردمیبرداشتم و دوباره به سمت آشپزخونه راه افتادم ... خدا خدا م شدیاز  روم برداشته نم

... چون  یاشراف ها کارگر انی.. خونه اع نهیکردم ا دایکه پ یبگم کار تونستمیمنو صدا نزنه ... م یکس

سخت تر  دیفهمینامم رو م رییتغ گها یحقوقش خوبه و خرج و مخارج خورد و خوراک نداره ...  ول

با  دمیکشیپدرم خجالت م یبگم از رو تونستمی... م ارمیب لیدل تونستمیاونم م ی... هرچند برا شدیم

 یبشناسدمون ... تو یکس دمیبگم پدرم خان بوده ...و ترس تونستمیبرم ... م میواقع لیاسم و فام

 ینبود ... نفس راحت یخبر ایاز فرخ ار نباریا یفکر ها دوباره برگشتم سمت اتاق غذا خور نیهم

 ... دمشیند گهیوتا تموم شدن کارمون د دمیکش

 زیمشغول خوردن بودن دوباره به سمت م شیچند لحظه پ نیکه تا هم یشد و جماعت دهیدسر چ  زیم

برم سمت آشپزخونه که با  یالیخ یکردم با ب یکردم و سع بمیج یها روانه شدن ...  دستم رو تو

 ...  دمیاتاق کار سرهنگ به دستم مثل برق گرفته ها دستم رو کش دیخوردن کل

 رفت بذارم سر جاش ... مادیچرا  نوی... ا یاه لعنت  -
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بود ... مشغول  ستادهیا ایکه ار یانداختم باالخص سمت یاطراف رو نگاه رونیرو محکم دادم ب نفسم

بودمش ... و حواسش جز به زن خوش پوش روبروش بنظر  دهیکه د یدفعات یبود مثل همه  دنینوش

 الیخ یکارمنه ... و ب نیا دهیاون هم فهم دیباشه ... کم کم فکر کردم شا یا گهید یبه جا دیرسینم

 یزود خودم رسوندم پشت در اتاق سرهنگ و  ب یلیفرصت رو مغتنم شمردم و خ نیهم یشده .. برا

خواستم از پله ها  نکهی...به محض ا رونیرو سر جاش قرار دادم و اومدم ب دیصدا وارد شدم ... و کل

به خون  یها مچش دنیبا ترس سر بلند کردم و با د در اومدم ... یکس ی نهیبه س نهیبرم س نییپا

 یاون سکوت یتو یکیاون تار یچرا اون لحظه تو دونمی... ضربان قلبم شدت گرفت ... نم اینشسته آر

  یصدا یحت کردمی... اونقدر که حس م دمیشده بود ترس یفیضع یتنها همهمه  نیمدعو یکه صدا

 ... رسهیم ایضربان تند قلبمم به گوش فرخ ار

 ... نجاستیا یک نیبه به ... بب  -

 مونده رو باال اومد ... یپله باق هیبه عقب برداشتم ... اونم  یقدم

 ... درسته ؟! یبرکت حهی!!! ... مل حهیخانم  مل  -

 رو خاروند و منتظر نگاهم کرد ... چونش

 کردم به خودم مسلط بشم ... یدهنم رو قورت دادم و سع آب

 مگه ؟؟ هی... چ خوب ... کارمه  -

 تنمو لرزوند گفت : شیکه سخت یابروشو داد باال و با لحن یتا کی

 ؟؟؟! رنیگیتا حاال با اسم مستعار کار م یاز ک  -

 ینه اون برا گهیشکسته شده بود ...و د مونیب یکرده بود که تمام حرمت ها تمیمدت اذ نیا اونقدر

شدم و رفتم سمتش و  یخودم رو محق نشون بدم عصب نکهیا یمن استاد بود و نه من شاگرد ! برا

 هولش دادم کنار و گفتم : بایتقر

 آبروش بره !!!  نیاز ا شیب خوادیو اون و نم نیدست ا چهی... باز شهیخان زاده م هیکه دختر  یاز وقت  -
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سالن باال  من رو پرت کرد وسط ی...و به سان پر دیبرم که بازوم رو محکم کش نییاومدم از پله ها پا و

... 

 زدم و از جام بلند شدم .. یتو صورتم رو کنار ختهیر یبه شماره افتاد موها نفسم

 کشمیم غیدست از سرم بر دار ...وگرنه به خدا ج گهید نجای...   ا هیچه کار نی؟؟! ا یشد وونهید  -

 ...  برمیآبروتو م

 باز راهم رو سد کرد ... نبارمیاومدم باز برم که ا و

 کنار ... برو  -

 انداختم ... دیکشیبهش که تند و برنده نفس م ینگاه مین

 ... برو کنار ... یتو مست  -

 کرد .... و  گفت : زیرو ر چشماش

 بکش ... غیج گهید االیرو تکرار کن ...  یکه زد یزر گهیبار د هی  -

 نشه گذاشتم و گفتم : کترینزد نکهیا یاش برا نهیدستم رو حائل س یعصب

 محل کار... یمن رو تو یحال آبرو نیتو ا ی... حق ندار یمستتو   -

اومد ... اومدم  نییپا و متعاقبا حرف زدن دو سه تا مرد از پا  یحرفم تموم نشده بود ... که صدا هنوز

بازوم رو گرفته بود کشون کشون  کهیگذاشت و در حال شینیب یزود دستش رو رو یلیخ ایبرم که آر

متعاقبا خودشم  ومن رو هل داد داخل اتاق   امیو تا به خودم ب روونهیش ریز کیبار یبرد سمت راهرو

 گفت : یپچ پچ مانند یوارد شد .. و با صدا

 و تو ... دونمیمن م یحرف بزن  -

 

صدا ها  نیو از ب ومدیحرف زدن مرد ها هنوزم م ینگفتم که گوش چسبوند به در ... صدا یچیه

قرار شدم ... دلم  یچرا ب دونمیبدم ..... نم صیبه وضوح تشخرو  یروزیتورج ف یصدا تونستمیم
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کردم و سرهنگ کامل از گلوم خارج نشده بود   یحرکت نیهم یفرار کنم برا ایاز دست آر خواستیم

،  دیکش یبد ریت واری... کمرم با برخورد به د واریو دوباره من رو  هل داد سمت د دیزود فهم یلیکه خ

 دهنم رو گرفته بود گفت : کهیدر حال

 دخمه خفه ات نکردم ... نینه ؟؟!! خفه شو تا  تو هم ستی... برات مهم ن زاتیجون عز  -

 کرد و گفت : زیچشماش رو ر هوی بعدم

 تورج  ...   یکنینکنه فکر م  -

و   دیکه گفت تپ یتورج ی...  قلبم برا نهیکالمش رو بب ریبهم نگاه کرد تا تاث رهیخ یا هیچند ثان یبرا

 زود گرفت ...  یلیبرق چشمام رو خ

 حرف رهام ... یکرد و  ب یا یعصب یخنده  تک

 شد ... رهیو متعجب بهم خ دیتو موهاش کش یدست

رو از روم برداشت و  نشیحرف  نگاه سنگ یب یبگه ... ول یزیبزنه ... منتظر بودم چ یمنتظر بودم حرف 

 ... صدا ها قطع شده بود و انگار  حضرات رفته بودن ... دیکش یدر رو باز کرد و سرک

 پاشو خودتو جمع کن ...   -

 ....  دیکش یبد ریدلم ت ریبلند شدم و ز ی... از جام به سخت رفتن

 شد که روش چمباتمه زده بودم ... ینیقدم از قدم برنداشته بودم ... که نگاهش مات زم هنوز

لحظه .. بدنم منجمد  هی یبود ... برا نیزم یکه رو یو قطره خونگرفتن رد نگاش چشمم خورد به د با

 شد ... 

 شده ؟؟!  یزخم تییجا  -

شدم بهش ... و  رهی... و خ نیم رو برگردوندم سمت زم دهینگاش کردم ...و دوباره صورت رنگ پر مبهم

 ... واریدادم به د هیتک یا گهیزود ... نا توان تر از هر وقت د یلیخ
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کنترل  کردیم یکه سع یبم یو بعد  با صدا دیچرخ نیو من و خون زم نیساکت  نگاهش ب هیثان چند

 شده باشه گفت :

 ... امیجا ... االن م نیبمون هم  -

بابا  یتا نکنه حت ومدهیبودم و آخم در ن دهیعمر درد عادت کش هیکه  یبه گلوم چنگ زد ... من بغض

 یلب گفتم و سع ریز یآروم یخدا ی...وا بهیغر هی نکهیاکبر بفهمه و رسوا بشم و از خجالت آب ...ا

... از فشار  درو کنار بزنم .....  تنم سر شده بو ومدیچشمم م یکه مدام تا پشت پرده  یکردم اشک

چقدر تو  دونمی...نم شهیبند بند وجودم ... داره از هم گسسته م کردمی... حس م یخجالت  و ناراحت

رو گوشه در  نکسیپنبه  و چند تا دستمال کل یبه در خورد و مقدار  یاخودم فرو رفته بودم که تقه 

در رو بستم ....دستمال  نحالیابسته بود که تکون خوردنم برام سخت بود با  خیگذاشت ..تنم اونقدر 

 رو برداشتم ...

 نیهم یبرا دهیرس نیکارم تموم شد و در روباز کردم ... نبود .. و خدارو شکر کردم شعورش به ا یوقت

 زیم یکه مشغول جمع آور یزود خودم رو به زهره ا یلیرفتم و خ نیی... سالنه سالنه پله ها رو پا

حرف بزنه   واستاومد سمتم و تا خ  عیسر یلی...  خ دمیدسر بود رسوندم ... زهره متعجب از رنگ پر

 گوشش گفتم : ریز

 شده ... فیلباسامم کث یعادت شدم .. همه   -

 گفت ...  یزیچ بایگوش ز ریز نکهیتکون داد و  بعد از ا یسر عیسر یلیخ

 یبرا مونهیکار م شتری... ب گهینمونده د یبده استراحت کنه ... کار خاص ی.. بهش لباس راحت نیبر  -

 فردا ... 

 ... میخدمه شد یخونه  یزود با زهره راه یلیکردم و خ یتشکر بایز از

بودم رو تخت  دهیکه زهره بهم داده بود تنم بود ... دراز کش یرو عوض کرده بودم و لباس راحت لباسام

شده  رهیخانم برام آورده بود رو بغل کرده بودم و به سقف خ یکه  دختر روح یو کمپرس آب گرم

 بودم ... 
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وجودم و  یساعت  از  گذشته بود و همه  ومدیاز عمارت م یکوبیرقص و پا یاز دسر تازه صدا بعد

 خرد بود از درد حقارت ... 

زهره است و اومده بهم سر بزنه .. خودم  نکهیا یباز شدن در به هوا یعالم خودم بودم که با صدا یتو

 دنیبا د خواستمیحوصله نداشتم و م یبهم محبت کرده بودن ..ول یلیخ نکهیرو زدم به خواب ... با ا

و  بعدم  افتادروم  یبزرگ ی هیچقدر گذشت که سا دونمیراحت بشه و بره ......نم الشیخ دنمیخواب

 نفر باشه ... هیمال  تونستیکه فقط م یومیعطر اپ

.. تو خودم جمع شد ... هول کرده بودم و  مطمئن  ایآر بتیه دنیرو با ترس باز کردم .. با د چشمام

 دور نموند ... دشیبودم از د

 تعارف کنار تخت نشست ... یب

 ... یخواب نباش زدمیحدس م  -

 خودمم ازار داد کفتم : شیکه گزندگ یلحن با

 .. دی؟! اومد ستیامشب بس ن ی؟؟ برا دیکنیم کاریچ نجایا  -

 ... ششششیه  -

 رو اورد جلو ... سرش

 !؟! یکنیم کاریچ نجای... تو بگو ا چهریبس کن پر  -

 یزد رو مهیتنه اش خ میبدنم اون سمت تخت ... و ن ی گهیاش رو گذاشت طرف د گهیدست د بعدم

 خودم جمع شده بودم ... یکه تو یمن

در  تیسکوت رو شکست و با عصبان هویبود ...  نمونیب یشده بود سکوت بد رهیچشمام خ یتو

 صداش رو کنترل کنه گفت : کردیم یسع کهیحال

 ؟؟؟!! یکنیم کاریتورج چ یتو خونه  نجایبگووو ا یلعنت  -

 لرزون گفتم : یکردم ... با صدا بغض
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 کرده ... می... از اقواممونه .... اون معرف تیمن بود رفته وال یکه جا یکارمه ... خدمتکار  -

 زد ...  پوزخند

 ناراحت بود ... لحنش از اونم بد تر ... نگاهش

 

 .... یگفتیکاش به من دروغ نم  -

کرده بود  اهیرو س میکه زندگ یبه آدم دیمات موندم ...  چرا نبا نشینگاه غمگ یلحظه تو هی یبرا

...  دیدیم کینزد نقدری... چرا خودش رو به من ا کردمیبهش اعتماد م دی... چرا با گفتمیدروغ نم

 زیخ مین مجا یعقب ... تو دی...  اونم  جا خورد و دستش رو کش دمیاز جام پر هویشدم ...  یعصب

 صدام رو کنترل کنم گفتم : کردمیم یسع کهیشدم در حال

... که اگه  یا کارهی؟ چ ی؟؟! ساواک یا یچ دونمیکه نم ییدروغ بگم ...  به تو دیچرا به تو نبا  -

 ؟؟؟! هان ؟؟؟! هیروزیسرهنگ ف زیرو م یمل تیامن هیچرا پرونده ات به خاطر اقدام عل یا یساواک

از   یلو بدم خودم رو ول خواستمیلحظه شوکه نگام کرد ... به وضوح جا خورد ... خودمم  ... نم هی یبرا

 دهنم در رفته بود ...

 زودتر به حرف اومد : اون

 ؟! یگفت یچ  -

و ازش دور شم که دستم رو گرفت و من رو  نییپا امیگفتم و اومدم از اون سمت تخت ب یا یچیه

 گفت : یقیبا اخم عم نباریبرگردوند سمت خودش و ا

 ... چهریپر یزنیحرف م یاز چ  -

 ... "! یچیه " دمیغر بایو تقر دمیرو دزد نگاهم
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قدم  ی... تا اومد حرف بزنه صدا نباریدستش فشار داد و ا نینشد ...  دستم رو محکم تر ب الیخ یب

که  یا یزود پشت کمد چوب یلیباعث شد حرفش  رو بخوره و خ شدیم کیکه داشت به اتاق نزد ییها

 اتاق بود پنهان بشه ... ی گهیسمت د

 من گفت :  دنیبود ... لبخند زنان داخل شد و با د جهیخد 

 ؟! یرفتیکجا م یدیچرا نخواب  -

 انداختدم  گفتم : یبه کمد م ینگاه مین کهیزدم ... در حال یلبخند

 خوبم ... یچیه  -

 دستش رو سمتم گرفت و  گفت : وانیکرد و ل یاخم جهیخد

 درد ماهانه اس ... نیجون داد بهت بدم دمنوش مال تسک یروح نویا ای...ب دهیچه رنگ روت پر  -

 دیمونده  و با یکارا نکهیزد با گفتن ا یلبخند جهیزود  خد یلیکردم ... و خ یتشکر یفیضع یصدا با

 رفت .. رونیبره زودتر از اتاق ب

 ... ایرفت ب  -

 بود ... بیخودمم عج یگرفته ام برا یصدا

 زود اون رو بست ... یلیرفت سمت در و خ نباریاومد و ا رونیاز پشت کمد ب نهیبا طمان ایار

 با دو قدم خودش رو رسوند به من ...  

 !؟یدید یتو چ  -

 کردم وگفتم : یشده بودم ... پوف کالفه

خرابکار ... پرونده  یها ی... ساواک یپر پرونده اس ... از خرابکارا !!! نه هر خرابکار یروزیاتاق ف یتو  -

توش نبود  یا حهیال چیبود ... ه یپرونده خال یبود ... ول یمل تیامن هیتوام بود ... جرمت اقدام عل ی

... 
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نگفت و  یا گهید زی... چ دیپر یرنگشم  تا حد دیوضوح اخماش تو هم رفت ... و حس کردم شا به

 فقط از جاش بلند شد و رو بهم گفت :

 ... یبه بدن سالم و سرحال دار ازین یاکاریو ر یدروغ گفتن ...و دو دوزه باز یاستراحت کن ... برا  -

 یلحظه ا نکهیرفت سمت در و بعد از خاموش کردن چراغ بدون ا ینگاه ایحرف اضافه   یب بعدم

 برگرده .. از در خارج شد ...

 

 یناهارخور زیم  یها یاز صندل یکی یرو کنار گذاشتم و رو یلحظه جارو برق هی یگفتم و برا یاخخخ

قابل تحمل  ریهام دردناک و غ انهیچند وقت باعث شده بود عادت ماه نیا ینشستم ... استرس ها

و   شدمبعد دست به کمر بلند  یحال کم نی... با ا رفتیم جیگ یبشه ... تنم سرد بود .. و سرم کم

 دوباره مشغول ...

رو بسته بودم به سرهنگ  دمیام یچرا همه  دونمیها خسته بودم ...  نم یباز نیو ا ایاز  سازمان و آر 

...و ازش بخوام کمکم کنه ... من  رهیرو دا زمیرو بر یو  همه چ ششیبرم پ خواستی... دلم م یروزیف

آدم که با تالش  هیباشم ...  یآدم معمول هی خواستمیبا ساواک باشم نه سازمان  ... من م خواستمینه م

 کنهیم یرو پله پله و با تالش خودش ط تیو  قله موفق زنهیم کیت یکی یکیخودش ... هدف هاش رو 

رو لبم... نه  ادیآفتاب بهاره و  با فکر به گذشته لبخند ب یسالم شد ... لم بدم تو  یوقت خواستمی...م

 دست دادم ...   ازکه  ییکه کردم و فرصت ها یمدام استرس اشتباهات نکهیا

چشمم جمع  یکه پشت پرده  ییکردم اشک ها یسع کردمیکه داشتم جارو م نجوریکردم و هم  بغض

 شده بودن رو کنار بزنم ...

 ... یخانم برکت  -

 یکردم که تو یبه سرهنگ یشده بودن نگاه سیخ یک دمیکه نفهم ییو با چشما دمیجا پر از

که جارو رو خاموش  یبا دستم چشمم رو پاک کردم  و  در حال عیبود ... سر ستادهیر اچارچوب د

 گفتم : کردمیم
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 .. دی، ببخش دییبفرما  -

 چشمام ثابت موند بعد گفت : یرو نگاهش

 چند بار صداتون زدم ...  -

 دامنم رو مرتب کردم و گفتم : یگوشه  دستپاچه

 جارو بلند بود ... ی... صدا دیببخش  -

 و گفت : ستادیقدم فاصله ا کیشد و  با  کیقدم هاش بهم نزد یکه  صدا نییسرم رو انداختم پا بعدم

 اومده بود ؟! شیپ ی... مشکل دمتونیاز بعد از دسر ند شبید  -

داخل شد و با  عیبود  سر دهیمن و سرهنگ رو شن یدر رد شده بود و مکالمه  یاز جلو ایکه گو بایز

 من و من گفت :

 ... راستش ... حال ... کمیجان  حهیمل  -

 !!!! دمیپرس یمن سوالم رو از خانم برکت  -

بود وسط حرف ما ... پر  دهیکه به قول معروف پا به رهنه پر ییبایاونقدر بلند بود و نگاهش به ز صداش

ژانم ... که  یوسط آقا نیو ا  نییپازود سرش رو انداخت  یلینطفه ساکت شد و خ یتو بایغضب که ز

 ... گوبگو و م نیدر اتاق و نظاره گر ا یبود ... اومده بود جلو دهیرو شن یروزیف یصدا

 تو و  بالفاصله گفت : ادیژان اشاره زد بهش تا ب دنیبا د  یروزیف

 ...  یامروز همه مرخصن ... اال خانم برکت  -

بکنه ... که  یکه از حال من خبر داشت ... نگاه پر  ترسش رو به من انداخت و اومد اعتراض بایز

 " یچشم" عیسر یلیژان هم خ یکرد ... آقا مونشیبهش از حرف زدن پش یسرهنگ با چشم غره ا

 خدمه برسونه .... ی هیخبر به بق نیگفت و رفت تا ا
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 خوانیکه شال و کاله کرده بودن و  معلوم بود م بایو ز جهیو زهره  و خد یورودم به آشپزخونه  روح با

 برن تا به اقوامشون سر بزنن، دوره ام کردن ...

ظهر بود غذا آماده اس ... دمنوشم  ضد دردم برات درست کردم تو  کیدختر جون خدارو شکر نزد  -

 اش ... کهیکوچ یقور

دادمادم اومده عقبمون  با دخترش از  نکهیداد و با  گفتن ا یرو گفت و دستم رو فشار نیخانم ا یروح

که  یکه انجام داده بودند و کارا ییاز کارا یحیام مختصر توض جهیآشپزخونه خارج شد ، زهره و خد

 : گفتکرد و  یکه مغموم بهم نگاه بایرفتن ... موند ز عیسر یلیمونده بود دادن ... و خ

آشپزخونه  نیتو هم یومدیم یکردیلباستو عوض  م یرفتیم دیبا شبیمن شد ...د ریتقص  -

 ... یاونوقت بهانه نداشت که کار کرد ینشستیم

از  یکسر یرو راحت کردم که خوبم ... اون رو هم فرستادم رفتم و تو الشیخ یزدم...و وقت یلبخند

 بود ... دهیکه امونم رو بر یکار .. و درد یخونه ساکت شد و من موندم وکل هیثان

و مرتب  یاتاق غذا خور یو دوباره رفتم مشغول جارو کش دمیکش یقیون دادم و نفس عمتک یسر

ساعت سرو ناهار مانده بود  یعنی کیبه  یساعت میو ن دیتا ظهرکارم طول مش بایکردنش شدم ... تقر

خدمه که رفتن وچه  نکهی... متعجب از ا دیچیراه پله ها پ یتو یسرمست زن یخنده ها ی.. که صد

دستش دور  کهیکه  در حال یزن خوش پوش و قد بلند دنی... با د دمیکش یباشه ..سرک تونهیم یکس

 ی.. ب ومدیم نییپا یخاص نهیپله ها رو با طمان زدیمدام حرف م کهیسرهنگ حلقه بود و  در حال یبازو

حرف  ادی...  مکرد میقا وارینشم خودم رو پشت د دهید نکهیا یقلبم  در هم فشرده شد و  برا اریاخت

بهش دلبسته  نکهیاز ا اریاخت یسرهنگ با زن ها افتادم ...و ب یراجع به مراوده  بایروز اول ز یها

 که را گلوم رو بسته بود قورت بدم ... یکردم بغض یفرستادم و سع یشده بودم ... به خودم لعنت

 ...  چهریاحمق !! پر چهریپر  -

... زن در حال دست دادن و خوش و  دمیکش یدوباره سرک و اوردمیلب گفتم ... طاقت ن ریها رو ز نیا

کرد و زن با  یزن ازش خداحافظ یگونه  دنیبش و تعارفات معمول  بود و  سرهنگم بعد از بوس

 گفت : ذاشتیم شینقصش رو به نما یو  ب دیسف یکه دندون ها یلبخند
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شما  یمن برا زمیباشه عز ادتی...  یریتماس بگ یکه با ک یدونیم یتورج جان هر وقت کارم داشت  -

 وقت دارم ... شهیهم

 نکهیزود  بدون ا یلیزد و خ یبراش تکون  داد ...و زنم چشمک یزد و دست یا یلبخند جد سرهنگ

 که منتظرش بود و سوار شد و  رفت .... یبه پشت سرش کنه به سمت  شورولت قرمز ینگاه گهید

 نیکه بخاطرش خودم و ا ییبد زنونه ... حسادت ها ی... پر بودم از حس ها دمیکش یقینفس عم 

که حاال  یا یو رو سر دست جاروبرق تمیطرفه رو  لعنت فرستادم و  عصبان کی یاحمقانه  یعالقه 

 ... کردمیم یدوباره روشن کرده بودم و افتاده بودم به جون هال خونه خال

 ....و برگشتم سمت صدا . دمیاز جام پر یمحکم ی حهیمل یصدا با

بزنم دستم رفت به سمت  یحرف نکهی... قبل از ا کردیکالفه داشت نگام م نباریسرهنگ بود دوباره و ا 

 و  خاموشش کردم ... یجاروبرق

 خانم ؟ سه بار صداتون کردم ... دیکرد دایپ  ییشما مشکل شنوا  -

 گفتم : یدستش  اونقدر ناراحت بودم که بدون عذر خواه از

 ! دییخدمتتون امرتون رو بفرماخوب حاال که در   -

 یتا هیزود  یلیپر تحکم من  جا خورد و خ یبیبه طرز عج دیلحن سرد و شا نیلحظه از ا هی یبرا

 شد و گفت : یظیبه اخم غل لیابروش رفت باال و تبد

 ندارم ... لیساعت :  آماده کن فعال م یناهار رو برا  -

 

افتادم که ساعت ده زهره برده بود  ینیس ادیبا قدم ها محکم رفت ... و من تازه  یحرف چیه یب بعدم

کردم و دوباره  یداشت و من اون لحظه اصال متوجه نشدم ... پوف یخوریچا وانیکه دو تا ل ینیباال س

 مشغول شدم ... 

 

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  206:  صفحه                                
 

به سر و  یو آببود وارد آشپزخونه شدم  دهیکه امونم رو بر یاز  گذشته بود که با درد کمر ساعت

 ختنیو بالفاصله مشغول ر ختمیخودم ر یخانم برا یاز دمنوش روح یجون  کم یصورتم زدم ... و ب

اتاق کار  تپا تند کردم و رفتم سم زیبا حاضر شدن م میناهار  شدم ...راس  دو و ن اریغذا و ببر و ب

به در  یبالفاصله رفتم باال سمت اتاق خواب ... و تقه ا نیهم ی... نبود برا دمیکش یسرهنگ ... سرک

 زدم ...

 بله ؟!   -

 گفتم : یدر رو باز کنم با لحن سرد نکهیا بدون

 ناهار آماده است ...  زیم  -

و امدم و منتظر شدم تا اگه اومد برم و  نییعقب گرد کردم و از پله ها پا نیهم ینزد ... برا یحرف

صورتش به وضوح خواب  کهیربع ساعت گذشت که سالنه سالنه در حال بایبراش غذا بکشم ... تقر

 رفت و منم  دنبالش ...  یاومد و به طرف  غذاخور نییالوده بود از پله ها پا

و بعد نوبت به خورش  دمیپلو و براش کش سیرفتم سمت د عیسر یلیخ زیقرار گرفتنش پشت م با

 یحرف نکهیقبل از ا یو ول ختمیخورش ر یکم نهیبا طمان نیهم یکه ظرفش سرد سرد بود ..برا دیرس

 بزنه و شروع کنه رو کردم بهش و گفتم :

 فکر کنم سرد شدن ...   -

 مرخصم کرد ... یبر یتونیتکون داد و  با گفتن م یدست الیخ یبهم کرد و ب ینگاه مین

که از ته قلبم بود رفتم سمت آشپزخونه و دم  یترشم افتادم با آه یو قرمه سبز شیپ یدفعه  ادی 

 یکم یخودم از قور یو دوباره برا ییدستشو یکرده بود رو برگردوندم تو خیرو که  ینوش روح

 ومدیدمنوش م وانیکه از ل یبود  قرار دادم و به بخار زیم یدستم که رو ی... سرم  رو  ختمیدمنوش ر

چقدر  دونمیخاطرات دورم با بابا اکبرم افتادم ... نم ادی گهید یوقت ها    یلیشدم و مثل خ رهیخ

که دست به  یسرهنگ دنیو با د دمیاز جام پر هویبودم .. که  یداریعالم خواب و ب یگذشته بود تو
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 دهیکه داشتم رو ند یا جهیبود ... با ترس از جام بلند شدم و سرگ ستادهیو اخم آلود روبروم ا نهیس

 گرفتم :

 . تو سالن .. ایب  -

 تکون دادم  و قدم به قدم دنبالش کردم .. یسر

 ... نیبش  -

 شدم بهش ... رهینشستم و خ نشونیکترینزد یلبه  یبه مبل ها  کرد معذب رو اشاره

 گفت : هویرفت سالن و   نییباال پا یسه قدم دو

 اتاق کار من ... یرفته تو یکی شبید  -

 یچیبرام ه گهیچرا د دونمیتفاوت شدم ... نم یچرا ب دونمی...  نم میبود رهیهر دو بهم خ هیثان چند

 باز شد ...  اریاخت یسر شده بودم ... دهنم ب یچرا نسبت به همه چ دونمینداشت ...  نم تیاهم

 من بودم ...   -

 تو هم رفت و گفت : اخماش

 ؟ یگیم یچ  -

 گفتم : یگرفته ا یگلوم نشست ... پسش زدم و با صدا یتو بغض

 ... نه  کالس سواد دارم !!!  یام ،  نه برکت حهی... من ، نه ملمن رفتم   -

 نگفت ... یچیه یبزنه ... ول یتا حرف گشتیم یوضوح وا رفته بود ... دنبال کلمه ا به

 

 و  با بهت نگاهم کرد .... ستادیمنتظر ا فقط

 شما رو کنم ... یمن رو فرستاده بودن تا براشون جاسوس  -

 کردم ...  بغض
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 کردن .. من رو ... دیرو تهد من  -

 کرد ... خی... دستام  دیکش رینبض زد .... کمرم ت دلم

 ادامه بدم ... تونمینم گهیمن د  -

 .... دمینفهم یزیچ گهیرفت و د یاهیزود چشمام س یلیرو گفتم و اومدم از جام  پاشم ... که خ نیا

 

....   زننیسرم پتک م یبود که تو نیم اکه داشت یحس نیکه شدم قبل از باز کردن چشمام اول اریهوش

هستن  ییلویصد ک یوزنه  هیبود که  موقع باز کردن چشمام  حس کردم پلکام  ادیدرد سرم اونقدر ز

 روم برام سخت بود ... شیپ دیچرخوندن نگاهمم از سقف سف یو حت کردی... سلول سلولم ... درد م

 ؟! یبه هوش اومد  -

 کردم که کنارم نشسته بود ... یبه سرهنگ ینگاه میسر برگردوندم و ن یبه سخت 

 ... دیکاویاش داشت صورتم رو م رهیشده بود و دستاش رو حائل زانوش کرده بود و نگاه خ خم

 نه شاد نه متعجب ...  نینداشت ... نه نگران بود ... نه غمگ یحرف خاص  نگاهش

 نشم .. ریغافگ یلیداده خ ادیبهم  یزندگ  -

 ... دیرو فهم نی... از نگاه موشکافانه ام به چشماش ا نکهیا ایفکرم رو خوند  دونمینم

 نبندم ... یچیداده دل به ه ادیبه منم  یزندگ  -

 سرم ... یباال یدیازش گرفتم و دوباره  چشم دوختم به سف یبه سخت  نگاه

چند  میدر کمال ناباور بسته شدن در اتاق اومد ... و ینزد ...  بلند شد و چند لحظه بعد صدا یحرف

 بعد از اون قفل شدنش ! هیثان

 

*** 
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شده بود  دهیچیکه روش پ یکه توش و باند یاز درد تونستمیرو م نیقطعا سرم ضربه خورده بود  ا 

دلم ... کالفه ام کرده بود ... با  ریوسط درد ز نیا دیبریبفهمم ...  با هر تکون گردنم درد امونم رو م

 نیپاهام آه از نهادم بلند شد... بغض کردم ... از ا نیب یسیخ دنیلحاف و با د ریبردم  ز یدست نهیطمان

خودم رو لودادم بغض کردم .... لعنت به  هویچرا خر شدم و  نکهی... بغض کردم .. .. از ا میهمه ناتوان

گونم  یکردم ... دو قطره اشک از رو کاریچ دمیحال خراب که نفهم نی... لعنت به ا انهیعادت ماه

 یکه تو یسر باز کردن بغض  یبود .... برا دنیزوزه کش هیشب شتریکه ب ی...  ناله کردم ... ناله ادیچک

 یکه سلول سلول وجودم رو گرفته بود  ... ملحفه رو گرفته و به سخت  یتیکردن عصبان یگلوم و خال

 نییتخت کردم و با سه شماره از تخت پا یم رو حائل لبه ... دست رفتیم جیاز جام بلند شدم  سرم گ

 اومدم ... 

کردن خودم ...  زیداشتم به تم ازیانداختم ...ن ینیرو چ مینیب اریاخت یب دمیلحاف رو که د یفیکث 

... تعادلم رو حفظ کنم رفتم  کردمیم یسع کهی... دلم بهم خورد ... دوال دوال در حال نجایکردن ا زیتم

بازم ... در باز نشد .. دوس تا ضربه  دمیرو کش رهیدستگ نحالیبا ا یدر قفله ول دونستمیسمت در ... م

برام  یینشد ... زمان گذشت و ضربه هام محکم تر شد اونقدر که نا یآروم زدم به در ... بازم خبر ی

 یکیلیوزنم رو نداشت و نشستم پشت در،  در  تتاب  گهینموند و درست همون موقع که زانوهام د

پشت درم محکم خورد به پهلوم و    گمفرصت کنم  ب نکهیاومد  و قبل از ا نییاش پا رهیکرد و  دستگ

 گلوم خفه شد ...  یاز درد تو خودم جمع شدم و آخم تو

 ؟؟! دیکنیم کاریپشت در چ  -

 که ... یکه تو خودم جمع شده بودم به تخت یاز من نگاهش

گله گرگ به جونش افتاده  هیکه انگار با رفتن بابام ...  یلب به دندون گرفتم ... ازشرم یاز ناراحت 

باز کرد و باالخره تونست خودش رو  گهید ی... در رو  کم دمیکنار کش یبودن ... خودم رو  به سخت

 عبور بده ...
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 شینیب یرو ینید ... نه حالش بد شد نه چکه زدم نگاه کر یتخت و داشت به گند یبود باال سادهیوا

رنگش به وضوح  ینداشت ول یبراندازم کرد ... نگاهش حس خاص یافتاد فقط برگشت سمتم و  کم

 گفت : شدیمحکم رفت سمت در از کنارم که داشت رد م یبود .. با قدم ها دهیپر

 ... نیپشت در نش  -

مبل کنار اتاق  یکپه لباس رو رو هیبعد برگشت    یرفت .. در رو هم بست و مجدد قفل کرد ... کم و

 به لباس ها ... یبهم کرد و اشاره ا ینگاه میگذاشت و ن

 ! میوقت ندار یلیکن ... خ زیاتاق خودت رو تم یحموم گوشه ا  -

 بجاش گفتم : ی... ول میوقت ندار یچ یداشتم بپرسم برا دوست

 ... دیآب بهم بد وانیل  هی  شهیم  -

 چشمام .. یشد تو رهیلحظه خ هی یبرا

 حموم آب هست ...  یتو  -

حرف رفت و در رو بست ...  همونجور دوال دوال به سمت لباسا  یانداختم  ب نییپا یرو با ناراحت سرم

قشر مرفه  یبرا شتریکت بود که ب تی) اونموقع تک تک نبود ... ک یکت تیشکالت ک دنیرفتم با د

 جهیسر گ ردمخوردمش ... حس ک   قهیولع دست بردم و کمتر از چند دق لباس ها با یبود ( کنار کپه 

نو هم  ری... لباس ز یلباس ها رو که شامل حوله و حت یشتریبا سرعت ب نیهم یام کمتر شده برا

رفتم سمت حموم ... با باز  عیزدم و  سر یآب سرم گذشته بود.. پوزخند گهیبرداشتم ... د شدیم

که  دادیم شونیو وروم روش ن میشونیپ یگوشه  ینا مرتب سرم زخم کوچولو یچیکردن باند پ

زخم  یبه رو ی... دست ستین یدرد سرمم الک نیخورده و ا ییاحتماال سرم  موقع افتادن به جا

شدم و آب گرم رو باز کردمو  شیبررس الیخ یبا دردش صورتم جمع شد   ... ب اریاخت یو ب دمیکش

 رو بهش سپردم... ریزود خودم و ذهن درگ یلیخ

رو با  سمیخ یموها کهیرو جمع کردم و  در حال فیکث یاز حموم در اومدم ملحفه  نکهیاز ا بعد

قفل ... نفس  دونستمیشدم ... که م رهیخ یتخت و به در یبسته بودم باال سرم ... نشستم رو میروسر
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 دادینشون م نیو ا شدیم کیجره ... هوا داشت تارو از جام بلند شدم و رفتم سمت پن دمیکش یقیعم

بهتر رفتم  یراسخ تر و حال یبا عزم نباریساعت  افتاده ... لبم رو تر کردم و ا - یاتفاقات تو نیکل  ا

کرد ...  یکیزودتر ت یلیقبل در خ یمحکم بهش زدم ... برخالفه دفعه  یسمت در و چندتا ضربه 

کرد  ینگاه سرد مین دیمن رو روبروش د یوارد شد و وقت نهیسرهنگ با طمان نباریو  و ا دمیعقب کش

 و گفت :

 ؟! خوانیم یچ گهید  -

 و بعد گفتم : رونیلحظه چشمام رو محکم بست و نفسم رو محکم دادم ب هی

 شدم... یاتاق زندان نیا یمن تو یچ یبرا  -

 .. شهیکه هربار قفل م یهمزمان اشاره کردم به در و

 یزانو یراستش رو رو یاتاق و نشست و پا یدر رو بست و رفت سمت  مبل گوشه  لکشیر یلیخ 

 گفت : کردیم یدستش باز یتو دیبا کل کهیچپش گذاشت و در حال

 ؟! دیبهتر  -

 بودم رو بهش گفتم : ستادهیوسط اتاق ا کهیدر حال فینگاش کردم و همونجور بالتکل  یعصب

 ... دهیبربه لطف شما سر درد امونم رو   -

 نگاه متعجبش رو بهم انداخت و گفت : مین

 به لطف من ؟!  -

 

 رو نشونش... میشونیپ یباال دادم و زخم رو یبسته  ام  رو کم یروسر

 انداخت  ینگاه مین الیخ یو ب سرد

رو  نجایخونه فکر ا نیا یتو دیومدیکه به قول خودتون به عنوان جاسوس م یاون روز دیبا  -

 ! یخانم ساالر دیکردیم
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 شد بهم ... رهیگذاشت و خ یدیتشد یساالر نیحرف س یرو مخصوصا

دستشه ...  ریخرابکار ز یها یساواک یکه پرونده  یکس یبفهم یتونستیم یحساب سرانگشت هیبا   -

 باشه  ... بچه جون ! تونهیم یکشور دستشونه ... چجور آدم هی یکه خودشون پرونده  ییکسا

 تخت نشستم ... یحرف رفتم روبروش رو یزدم و ب یشدم ... پوزخند رهیتفاوت بهش خ یب

 .؟؟ یچند وقت عضو سازمان  -

قبل از عضو سازمان بودن آدم خودشون  دونستینم یعنی؟؟؟!  دونستینم یعنیرو باال گرفتم ...  سرم

 نزدم ...بجاش گفتم : یکرده ... حرف ریمن رو اج

 نه ... ایعضوشونم  ... هنوز بهم نگفتن منم دونمینم  -

کرد و  نییسرتا پام رو باال و پا یتفاوت تر ازقبل کم یرو حائل دست مشت شده اش کرد و ب چونش

 گفت :

که از  ییاونا ایکس و کار   یب یکس و کار ها !! ... آدم ها یب یپ گردنیم شهیعادت دارن هم  -

هدف ... هدف به  هی..  کننیم دایخانواده پ هی...  شنی.. راحت تر جذب م دنیخانوادهاشون بر

 ونبه خودش رمشونیگی! اخرش که م ی... کشک جنگنیبراش م ی...و اونام الک دهیمعنا م شونیزندگ

 ... شنیم مونی... و پش انیم

 ... زنمیم یپوزخند

حمل مواد مخدر  ...  یپوشش ی... اونم تو قالب جرم ها دیکردیکه  اعدامشون نم شدنیم مونیپش  -

ازشون  نقدریتو هدفشون راسخن ... اگه نبودن ا میلی!! اتفاقا خ شنینم مونی!!!!   اتفاقا پش یدزد

 !! دیدیترسینم

من هنوز ته دلم بهش عالقه دارشتم که  دمی... گرمه ... شا ستی... پوزخند ن زنهیم یگرم لبخند

 ... نمیبیلبخندش رو گرم م
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...  قشنگ تر از اون رفتارته ... از روز اول طرز برخوردت ... طرز نشستنت .. همه  یزنیخوب حرف م  -

 شتری...  شکم بهت ب یهاش کمک کرد نیتمر یتو وشیبه دار ی... وقت یستین تیبچه رع زدیداد  م

باغ   یتوشک باعث شه ازارت بدم ...  هی خواستیصورتت اونقدرمعصوم بود که دلم نم یشد ...ول

...  یام در اومد نهیبه س نهیس یدر ورود یبا ترس  جلو ی... وقت یرو داد یابیاب افراسجو یوقت

 یمبسوط قیتحق هیبه محض برگشتن از تهران  خواستمی... م شدیم لیپازلت تکم یها کهیداشت ت

 شینه پ یینجایا نکه اال یا گهید لیدل هی دیافتاد ..شا ناید یکه برا یاتفاق یراجع بهت بکنم ...ول

 ...  یها که پروندشون به جرم تجاوز به زندان یهمون ساواک

آرنجش رو حائل   نباریگذاشت وو ا نیزم یلحظه صبر کرد ... صاف نشست و هردو پاش رو رو هی

 به جلو خم شد : یزانوش و کم

سرسختشم ...  یاز مخالف ها یکیو منم  ستیالملل درست ن نیب نیطبق قوان یتجاوز به زندان  -

دستش نجات  ریرو از ز نایاگه اونشب د دی؟! شا ادتهیاز همون هاست ..  یکی...  یدیمنوچهر  رو د

 ...  یدستش بود ری... االن تو ز ینداده بود

سم رو  نیهم یبست ...  طاقت نگاه کردن به چشماش که سرد و سخت شدن رو نداشتم برا خی تنم

 نزدم ... یو حرف نییانداختم پا

 نگام کن ... چهریپر  -

 یکردم اشک یسرم رو باال آوردم  و سع اریاخت ی... ب شدمیبار بود که  به اسم خودم ... خونده م نیاول

 چشمم اومده رو کنار بزنم : یکه تا پشت پرده 

 یالاقل جا یاس ..ول نانهیخوش ب یلی.. خ یکه بر یبعدش ازاد گمیرو بگو ... نم یدوونیم یهر چ  -

 .... میفکر کن یبه زندان عاد میتونیم یاسیزندان س

 ... دیترک بغضم

 یبرا هی.... گر یخودتم خودت رو لو داد ی... حت یبوده که خودت خواست ی؟! کار هیگر یچ یبرا  -

 ؟ یچ
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 نطوریسرم بود که ا یکس و کار بودم اگه پدرم باال یب گفتیکس و کار راست م یب گفتیمن م به

 : گهیو م زنهی... پوزخند م شنوهی... م گمیلب م ریز یی... خدا دیرسیاز راه م ی... هرک شدینم

 کمکت کنه ... تونهینم گهیکه خدا هم د برنتیجا م هی...  رهید گهی؟؟!  د یخدا افتاد ادیاالن   -

 انداخت و ادامه داد : ینگاه یرو ن ساعتش

 ...  نجانیتا  ا  -

 : گمیم دهیبر دهیکرده و کلماتش رو بر زونشیکه لرزشش نا م ییصدا با

چرا  دیبپرس نکهیا یکار دستم داده .. بجا یکسو کار یب منیکس و کارم ...  ه یمن ب یگیراست م  -

... من که  میو چ می؟؟! من که خودم گفتم ک دیکنیمحکومم م دی... دار دمیرس نجایچرا به ا نجامیا

طرد  یکه عقده  ییمد نظرتون بودم مثل اونا یکس و کارها یخودم ... ... اگه من... اگه من مثل اون ب

فکر و ذکرم درسمه  ی...  توروخدا ...  من همه  دی... چرا با دادمیرو نجات م ناید دیشدن دارن چرا با

رو  یاسم اون سازمان لعنت گهیبرم .. اگه ... د دیاگه بذار دمیدانشگاهمه ... به خدا قول م می... همه چ

 ... دیفرصت بهم بد هیندارم ... تورو خدا  یشکیهم به ه یبه درسم ... کار چسبمی... م ارمیهم نم

 افتاده . .. یراحت نشسته بود  و انگار نه انگار که اتفاق یلیقرمز رو دادم بهش ... خ یچشما

 

 دی... همون روز ها با یکردیروز هارو م نیفکر ا دیبا یکردیم یادیغلط ز یاونموقع که داشت  -

 رید یلی... !!! االن خ یبستیهات م یهم کالس یوز وز ها یبه دانشگاهت و گوشت رو  رو یدیچسبیم

به آدم ها  سپرمیرو م تییکه بازجو نهیا یکرد نایکه به د یجبران لطف گمیشده بچه جون !!!   بازم م

 ...  هی... بحث کاف یشیهم نم یاسیس یدرست و زندان

 لب ناله کردم : ریاومد از جاش بلند بشه .... که  ز 

 تورج ....   -

از نگاهم بخونه ... خرده غرورم با صدا زدن  دیلبام مثل بچه ها جمع شد ... نگاش کردم ...  گفتم شا و

لحظه مات شدم  هی یلبش نشست ...برا یکه رو ی... پوزخند ی... ول ختمیکه به پاش ر یسمش و نگاه
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نگاه  یشدم تو رهیخ هیام دراوردن .... چند ثان نهیلحظه دلم رو انگار چنگ زدن و از س هی ی... برا

... اشکم رو پاک کردم ... بغضم رو خورد    دمیکش زدنیبه چشمام که نبض م یسردش .... بعدش دست

  نیبا نسر میافتاده بودم..... داشت شیدو سه روز پ ادی...     گهید ومدی... حرفم نم  یعنینزدم  ی.. حرف

 کماهیکه  اگه  یترم آخرمه ... حاال من بودمخوشحال  نکهی... ا کردمیترمم رو دوره م نیا یواحد ها

 تونهستینشسته بودم که م میکس یروبرو شدیکابوس تموم م نیا ذاشتمیدندون رو جگر م گهید

 یچرا  از وقت دونمیبزنم ... نم ایاز فرخ ار یحرف دیچرخیچرا زبونم نم دونمیدودمانم رو به باد بده ... نم

روز مبادا  یگوشه برا هی دیبا ایفرخ ار طیشرا نیا یتو کردمیاتاقش حس م یتو دمیاون پرونده رو د

 بمونه به هق هق افتادم  ... نفس کم آوردم ...

 

ام به خس خس  نهیس  دید یشد  وقت زیخ میبهش کردم .. ترس برش داشته  بود ... اول ن ینگاه مین

اتفاق   هیثان یتو زینبود همه چ یگفت و اومد سمتم  کار سخت یتک ضرب و محکم چهریافتاده ... پر

دست  یوت یپاتخت یبزرگ رو ستالیبودم ....  ساعت کر رندهیگ میمطمئن نبودم من تصم یافتاد حت

 یافتاده بود و از گوشه  نیزم یمن بود و اون رو

شده بود ... ساعت از دستم  شتریکه هر لحظه ب یخون دنی. نفس نفس زدم و  با د.. ومدیخون م سرش

بود ...  یوجودمو گرفته بود و دهنم خشک شده بود ...   اشکم مثل ابر بهار جار یافتاد... ترس همه 

 یدستا همونتکونش دادم ... نبضشرو گرفتم ... با  کمی ستادمیدست دست کردم .. باال سرش ا یکم

...  دیمن آدم کشته بودم ؟؟! من ... تنم لرز ای...  مرده بود ... خدا کردمیحس نم یچیلرزونم ... ه

 خواستیکه م ی... قطار ستادمی... انگار کنار قطار ا دیکشیشد ...  گوشام سوت م خیبدنم س یموها

...  شدیتر م کیدو نز کینزدبهم  یصدا از ته ذهنم ه هیو همزمان  دیکشیحرکت کنه ... مدام سوت م

 برو ... یفرار کن !!! برو ... لعنت

 ی... فقط صدا دمییدویرو م ابونیزده بودم و داشتم طول خ رونیخودم که اومد از در  عمارت ب به

افتاده  میوقت بود روسر یلیگونه هام ... خ یسیشب ... ضرب پاهام بود و خ یکیضرب پاهام بود و تار

شده بودم مثل اسب مسابقه که با هر ضربه   خوردیبا ضرب مثل شالق به پشتم م سمیخ یبود و موها
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...   میگرفته بود نیبودم که با نسر یدر خونه ا یبه خودم که اومدم جلو رفتمیموهام تند تر م یشالق

 در رو باز کرد .. مهیدر که زدم  سراس

 .. یچه خبرته مگه سر آورد  -

 دمینفهم میباال رفت یک دمیبود ... نفهم دهیبود رنگش پر دهیتو بغلش لرز کرده بودم ... ترس رفتم

 ... میتو دهنم ... وقت نداشت ختیداغ جرعه جرعه ر ریلرز کردم که ش یوسط تابستون ک

 ... میبر دیبا نی!! نسر نینسر  -

 ساعت به حرف اومده بودم ... میاز ن بعد

 ...  یروزی... ف دیفهم یروزیف  -

 شتریاون از من  ب یکل خونه رو گرفت ... دستا دیکه کش ینیچشماش از تعجب گرد شد ... ه نینسر

 کرد ... خی

 بکشمش ... خواستمی... نم نینسر  -

از باهم بودنمون  نیبود ... تمام شوق و ذوق نسر ختهیپرده ها ر یهمه  هوی...  میهم شده بود مات

 شبش ...  مهین یها یذوق و شوقش از اسلحه باز یتموم شده بود ...  حت یهمه چ هوی مونیدوست

 هیبودم که بعد از کشتن  دهیرس ییو من به جا دیلرزیکه م ضیمر یجوجه  هیشده بود مثل  نینسر 

شوک  نیفکر کردن نداشتم ... نسر یپوزخند زدم ... وقت برا دادمیم یرو دلدار گهید یکینفر داشتم 

 یپا  دیباشدم ...  میکه داشت یا لهیهمون اندک وس یزده رو وسط خونه رها کردم و مشغول جمع آور

تلفن  نیهم یقهقرا ..برا بردمیرو هم با خودم م ستیاون جوجه کمون دیوسط ... با دمیکشینوذرم م

رو گفتم ... صداش  یتلفن همه چ یزنگ زدم بهش و پا نیدفتر تلفن نسر یرو برداشتم ...  از رو

 ... زدی... داد م زدی... عربده م دیلرزیم

 ...یکرد کاری... تووو چ یکرد کاریتو چ  -
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  شمرگیپ کردیفقط آدم جمع م ایمبارزه کنه ؟!؟!   خواستیم نیفقط پوزخند زدم ... ا یول من

اتوبوس  نیبه آخر میدیجنبی... اگه م میشد یزود راه یلیرو گرفتم خ نیخودش کنه... دست نسر

ساعت نگذشته  کی...  میدربست بود ... بلد بودم کجا بر هیازونجام خرجش  میدیرسیم یپارک و

که  ادشیبرم خونه تورج ... تورج ...  دیبار توش بهم گفت با نیکه نوذر اول یم دم همون کتابفروشیرفت

 یب نینسر  یکتابفروش نییپا یکردم ... نگاهم رفت به کرکره  یافتادم ... نفس کم آوردم ... سرفه ا

 یتوش خبر بودمجون و ماتم زده رو نشوندم لب جدول و خودم با مشت افتادم به جون در ... مطمئن 

که  یاحمد بود ... همون دمیکه د یکس نیباز شدن در که اومد ... کرکره که باال رفت  ... اول ی.. صدا

 شخندیچشمک ر هیبهم چشمک زده بود ... حاال اما  ... نگاش پر از ترس بود ...  ترس نگاش رو با 

 می... فقط ن دیداد نکش  سرمونمثل نوذر  یشده ...ول یشده ... مشخص بود چ یچ دیکردم ... نپرس

 یحمد  تونگاه متفکر ا ریرو گرفتم ز نیبغل نسر ریزود ز یلیاونور انداخت و خ نوریا ینگاه

 ! میحل شد یکتابفروش

 

**** 

 تخت کز کرده بود ... یکه گوشه  ینیکردم و نگاهم رفت سمت نسر یا یعصب سرفه

 ؟! نیشام خورد  -

 یزیچ شدیبود و از نگاهش نم ستادهیدر ا یجلو ریو عرق گ ژامهیبه احمد انداختم  با پ ینگاه مین

 خوند ... 

 ... اومدم بغلش کنم که پسم زد ... نیجام بلند شدم و رفتم سمت نسر از

 جون ؟! نینسر یخوریشام م  -

 به من کرد و بعد رو به احمد گفت : یبغض نگاه تند با

 واقعا مرده ؟! یروزیف  -

 نبود گفت : ییطبع طیاون شرا یکه برا یبه سرتا پاش انداخت ...و بعد با لحن شوخ ینگاه احمد
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 خبر داشته باشم ؟؟! یرزیاز حال و روز ف نکهیا خورهیمن م پیواقعا االن به ت  -

نشسته و  یصندل یکه  برگشته بودم و رو یتخت نشست و نگاهش رو داد به من گریسمت د بعدم

 شکمم جمع کرده بودم و گفت : یپاهام رو تو

 شده اصال ... یچ نمیبگو بب  -

گفتن ...  تا روز بعدش و هر  یشروع کردم از شب مهمون یآروم یو با صدا رونیرو محکم دادم ب نفسم

به  کردیشروع م شتریصدام ب شدمیتر م کیزده بودم نزد یروزیکه به سر ف یلحظه که به ضربه ا

 ... ومدیتر م نیینوک انگشتام پا یو  دما  دنیلرز

 مرد ؟! یمطمئن  -

 نه بود نه آره ... گنگ بودم ... شیرو تکون دادم ...  نه معن سرم

 نبض نداشت ...خون ...  دیکشینم ... نفس دونمینم  -

رفته بود و به نقطه  نیو احمدم نگاه شوخش از ب دنیشروع کرده بود به لرز نیادامه بدم نسر نتونستم

 بود ... رهیخ ینامعلوم ی

 منوال گذشت تا باالخره احمد به حرف اومد ... نیبه هم یا قهیدق چند

 ... شهیمعلوم م یزود همه چ ای ری.. باالخره د میکنیم یفکر هیفردا  دیامشب استراحت کن  -

 ی... و هر بار بدنم پرش نا محسوس شدیضربه زدن تکرار م یبه سقف  بود ... و مدام صحنه  چشمام

رو اعصابم بود ... بعد از دو  نینامنظم نسر ینفس ها ی.. خسته بودم ...  صدا بردی.. خوابم نم کردیم

خر و  یصدا وضو در ع نهیبیباالخره خوابش برده بود و کامال مشخص بود داره کابوس م هیساعت گر

تو  جام  یو کم دمیکش یقیو از هفت دولت آزاد ... نفس عم هوشیب دادیپف منظم احمد نشون م

 جابجا شدم ...

... و  دمی...  لب برچ کردمیم یباهاش خداحافظ شهیهم یبرا دیکه با یدانشگاه فکر کردم دانشگاه به

 دونمینشدم ...نم وونهیهمه اتفاق د نیشده که با وجود ا ادیمدت چقدر ز نیا یتو تمیفکر کردم ظرف
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ناخودآگاهم قبول  هاون لحظ دیشا یعنیکه افتاده رو ...  یبودم اتفاق رفتهیواقعا پذ ایتو بهت بودم 

بودم که ناخودآگاهم بهم حق  دهیرس ییبه جا نکهیاز فکر ا دمیفکر به خودم لرز نیکرده بود ... از ا

نثار فرخ  یلب لعنت ریلحاف ... و ز رینفر رو بکشم ....  ... بغض کردم ... سرم رو بردم ز کی دادیم

و نگاه هاش بهم   فتادمیم  نمایس یبوسه اش  تو ادیتو ذهنم  ومدیهر بار م دایکردم که جد ییایآر

آدم متنفر بودم ...  نیتکون دادم و اشک هام رو کنار زدم ... من از ا یسر یکه ... عصب ییوقت ها

که تنها مامنش زندان  یا یفقط اونقدر تنها بودم که  ... برام شده بود تنها مامنم  درست مثل زندان

دوستم  نیاگه نسر دیبودم .......شا دهیوقت بود بر یلیخ وذرو ن نی.... دروغ چرا از نسر شدیبانش م

....   به فکر  ی... الاقل ... به اسم دوست ایسراغ آر رفتمی... م ندمیاز آ دمیترسی، دختر نبودم ، نمنبود 

شدن و از  یآه دانهیزود نا ام یلیخ یوسط به خانوادمم فکر کردم ... ول نیمنافع خودش نبود ... . ا

  نکهیبه حال ا یکه افتخارشون بودم اون بود رفتارشون وا ی..روز رونیام  فکرشون اومد ب نهیس

 ... دمیکشیم دکیرو هم  یبرچسب قاتل و اخراج

 

چشم برهم بذارم از  یا قهیدق  نکهیهاش گذشت ... صبح با طلوع آفتاب بدون ا یبا تمام سخت اونشب

 کتاب ها زدم ...  یالبال یو چرخ یجام بلند شدم و  رفتم سروقت کتابفروش

باال رفتن کرکره ترسون .. رفتم سمت اتاق و احمد رو تکون  یچقدر گذشته بود که با صدا دونمیمن 

 بشه ... داریدادم ... تا ب

 هوووووم... هااان ؟؟! چته بابا ؟؟!  -

 گفتم : عیانداختم و سر رونیبه ب ینگاه مین

 اومد تو ! یکیاومد ...  یکی  -

 شد و گفت : زیخ میکشون از جاش ن ازهیخم احمد

 هم هست ...  یخود نجاستینترس صاحب ا  -
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آشنا بود و  افشیکه ق یمرد نسبتا جوون دنیانداختم با د رونیاز داخل اتاق به ب ینگاه میحرف ن یب

 رو به احمد گفتم : دمیکش یقیبودمش نفس عم دهیکه با نوذر اونجا اومده بودم د یفکر کنم روز

 ؟! میینجایما ا دونهیم  -

 تکون داد و گفت : یسر احمد

 ...  گمینه ...بهش م   -

تخم مرغ و  یبا مرد و گرفتن شونه  یکیهمزمان از جاش بلند شد و از کنارم گذشت بعد از سالم عل و

تکون  یزود سر یلیباهاش حرف زد ... مرد خ کمیکنار و  دشیکه دستش بود . ...  کش ینون تازه ا

 .. دیباره کرکره رو کشزد ...  و دو رونیداد و از مغازه ب

 اش کرد و رو به من گفت : ختهیبهم ر یموها یتو یاحمد  دست 

...  رهی... نوذرم گ ی... بعدم اونطور که گفت دیباش نجایا نیتونینم ادیرفت به بچه ها خبر بده ...  ز  -

 امن ! یخونه  هی یتو متونیببر دیاحتماال با

 ... گفتم : ارمیب نییپا نیتن صدام رو بخاطر نسر کردمیم یسع کهیدر حال  متعجب

 ؟! هیچه کوفت گهیامن د یخونه   -

 زد و گفت : یلبخند

 یمهره ها یبرا یو  مامن خوب شنیخونه داره  ، جلسات توشون برگزار م یسر هیسازمان    -

خونه ها رو خودمون  نی...ا میمسلحانه آموزششون بد یها اتیعمل یاونجا برا میتونیسوختمونن ... م

کاسه  اشم نکهیشمام  تا قبل از ا ینبره ... خونه  ییکه ساواک ازشون بو میو مواظب مینظر دار ریز

 .. کردمیخونه ها بود من جلساتم رو انجا برگزار م نی... جز هم یزیکوزمون رو بهم بر

 شد و گفت : کیقدم نزد هیبهم زد و  یو دوباره چشمک دیخند بعدم

 .. نیراجع بهت اشتباه نکردم ...  ا دمتیکه د یشیپ  یهمون دفعه  دمی... فهم شبتیکار دبا   -

 کرد ...  نیبه نسر یا اشاره
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هست ... اما تو ...  ینباشه ... ول کنهیم یسع  یلینوذر ... همه اشون بچه فوفولن ... البته نوذر خ  -

 ... یساخته شد نکاریا یتو برا چهریپر

بود و بدون  زیم یکه  رو یبه حرفش و اون نگاه مشتاقش زدم و رفتم سمت  نون سنگک یپوزخند

 نیرو با اول نیاز نون کندم و گذاشتم  دهنم ...  گرسنه ام بود و ا کهیت هیکنم  یبهش توجه نکهیا

 ... دمیفهم شتریکهب ه نون زدم ب یگاز

 

 ؟! یدرست کن یزیچ هی یتونیم  -

 به تخم مرغ ها زدم و گفتم : یدهنم پر بود  اشاره ا کهیبهش انداختم و در حال ینگاه مین

 ؟! گهی.. منظورت همونه د شهیم  مرویکه فقط ن یزیچ هی  -

 زد و گفت : یلبخند

 ... خورهیو املت بهم م مرویحالم دار از ن یلیاون پشت گوجه ام هست ...  البته خداوک خچالی یتو   -

که بهش  یتخم مرغ رفتم سمت آشپزخونه ا یحرف با برداشتن نون و شونه  یاختم بباال اند یا شونه

خرد کردم .   ازهارویو گوجه توش نبود .. پ ازیجز پ یچیانداختم ه خچالیبه  ینگاه میاشاره کرد ... ن

روش... مات شده بودم  و به جلز و  ختمیخرد شده رو هم ر یداغ گوجه ها ازیبعد از درست کردن پ

 یافتادم ... حقوق دو ماهه  میپوالم و حساب بانک ادی... که  دادمیروغن گوش م یتو ازیولز گوجه پ

هرچه زودتر  دیحسابم بود و با یکه پدرم گذاشته بود تو یپول یبود ...ول فمینقد تو ک یروزیف یخونه 

رو  تابهیکردم و دوتا بشقاب و ماه یرو سرهم بند یآشپز یقفکر ماب نی... با ا کردمیم یحسابم رو خال

 گذاشتم و احمد رو صدا کردم ... ینیس یتو

 جانم ؟  -

 گفتم : یجد یلیانداخت و خ نییبهش رفتم که سرش رو پا یچشم غره ا هیثان هی یبرا

 ...  دیرو ببر نیا  -
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 کردم ... ینیبه س یهمزمان اشاره ا و

 خانم چه کرده ... چهریبه به پر  -

 هویسرهنگ  یخونه  یصبحانه ها یادآوریرو برد ...و من با  ینیس زدیسوت م کهیبا ذوق در حال بعدم

 عرق شدم ... سیو خ دمیبه خودم لرز

 ینیس یبود تو نتیکاب یو ظرف شکر که رو وانیکه دم کرده بودم رو با سه تا ل ییچا یلرز قور با

 نیسر نسر یاتاق  باال یما .. گوشه  الیخ یور فتم سمت اتاق ... احمد ب دمیکش یو نفس عمق دمیچ

و به چپ  تگف ییخودش گرفته بود ... با ورودم بفرما یبرا یگنده ا  یسفره پهن کرده بود و لقمه 

 و سرخوشانه شروع به خوردن کرد ...  دیچپ نگاه کردن من خند

 ! یخفه نش -

 عیسر یچا ینیوبا گذاشتن س دیهمونجور که لقمه دهنش بود خند دهیبر دهیبهم کرد و بر ینگاه مین

حرف رفتم  یدادم و ب مینیبه ب ینی... چ ختنیر یخودش چا یو شروع کرد برا  یدست برد به قور

 .. نیسمت نسر

 !؟یبخور یزیچ هی یشیجانم ؟ خانم ؟ پا نم نینسر  -

 ... دیپر بایخورد و با ترس از جاش تقر یتکون نینسر

 کرد و  با همون بغض گفت : یمن بغض دنید با

 ... دارمیشدم ... ب داریب  -

 ... ییاز جاش بلند شد و رفتم سمت دستشو بعدم

شده  دهیوزن کم کرده بود و صورتش تک لویشب انگار ده ک هی ینگاهم رفتنش رو دنبال کردم تو با

 نیح نیهم یکردم و از جام بلند شدم ... تو اینثار نوذر و ار یو لعنت دمیکش یقیبود ... نفس عم

... تند تند لقمه  داشتمیو پول هارو بر م رفتمیم شدیم رید نکهیقبل از ا دیبانک افتادم ، با ادیدوباره 
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و بعد خودم رو مرتب  دمیسر کش نیریش ییچا وانیل هیدستمال و  یال دمیچیاز املت گرفتم و  پ  یا

 رو برداشتم ... فمیکردم و ک

 ! کجا ؟ر؟؟یعُقُر بخ  -

 !! زدیبود دهن پر بهم اشاره م احمد

 

 ... امیبانک م رمیدارم م  -

 ابروشو داد باال گفت : یتا هی

 خطرناک ... شهینم  -

 : دمیغر بایشدم و تقر رهیخ بهش

 !! نهی! امروز تمر ی.. شما بپا خفه نش امیبرم ! اگه منم از پس خودم بر م دیبا  -

تو گلوش و شروع کرد به سرفه کردن ... منم از فرصت استفاده  دیحرفم لقمه واقعا پر نیبا ا نباریا

کرکره  گهیصاحب مغازه باشه  د ومدیکه بنظر م ییکردم و رفتم سمت در مغازه ... که بعد از  رفتن  آقا

اصله ... بالف کردمو  در رو باز  کردیم ییاست خود نما لیتعط ینشده بود و صرفا تابلو دهیاش کش

نامفهوم احمد که وسط سرفه ها  یگرفت و بر خالف حرف ها ی.. صورتم رو به باز وریخنک شهر مینس

 اون اطراف ... یبانک مل نیکتریاومد و پا تند کردم سمت نزد رونیب ی... از کتابفروش زدیداشت م

تا  دیطول کش یساعت کی بایاول وقت اومده بودم .... بانک شلوغ ....تقر نکهیاول هفته بود و  با ا 

 ... شدیم شتریاسترسم ب گذشتینوبتم بشه و هر لحظه که زمان م

 خانم امرتون ...  -

 حسابم رو باترس گرفتم سمتش و گفتم : دفترچه

 کنم ... یحسابم رو خال خواستمیم  -
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ام الزم رو انج یحرف کارا ینگاهم کنه دفترچه حساب و شناسنامه ام رو گرفت و ب نکهیبدون ا مرد

رو  فمیگذاشت ... ک شخوانیپ یپول رو رو یکه داشتم بسته ا یزود بر خالف تمام استرس یلیداد و خ

 دونیاطراف م یقاپ ها فیبه دو  از ترس ک بایباز کردم و بعد از گرفتن پول از بانک خارج شدم و تقر

 که حاال باز بود و مرد صاحب مغازه پشت دخل ... یرفتم سمت کتابفروش

 به پشت کرد و گفت : یانگار که متظرم باشه اشاره ا دنمیبا د 

 !! هیشاک یلیاحمد خ  -

 باال انداختم و رفتم سمت اتاق ... یا شونه

 کردیم یکه سع ییتو اتاق و با صدا دیمن رو کش تیبا عصان بایدر زده نزده ... در باز شد و احمد تقر 

 نره گفت : رونیب

بانک ...  یریاز کجا معلوم دنبالت نبوده باشن .. ندونن م ی... لعنتبانک؟؟؟؟  یری؟؟ م یشد وونهید  -

 نکرده باشن .. نیمغازه کم رونیاز کجا معلوم االن ب

 رفت .. نییتو اتاق باال پا یبا ترس دو سه قدم بعدم

 کردم و گفتم : نیپر ترس نسر یبه چشم ها ینگاه مین

 ساعت چنده ؟!  -

 سمتم و گفت : برگشت

 !؟؟؟یپرسیچرا م یور یسوال در  -

 کردم و گفتم : دادینه رو نشون م کیکه  نزد وارید یبه ساعت رو ینگاه مین

 حهیکردن تا بفهمن مل دایپ شیساواک یهمکارا -سرهنگ رو ساعت  شبیحالت د نیبهتر یتو  -

حداقل دوازده ساعت طول  رهیبوده ... کجا حساب داشته و غ یک یساالر چهریهمون پر ای..  یبرکت

 یکدوم شعبه بانک مل دونستنیکه نکردن ... بعدم نم کردنی!! بعدم قطعا حساب رو بلوکه م کشهیم

 دنبال من بود تا االن ردم روزده بود و گرفته بودنمون ! یا ی!! مطمئن باش اگه ساواک رمیم
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 زود گفت : یلیبهم انداخت و خ ینگاه مین احمد

 دیو  بهش زنگ زد دیکاشت یکه جنابعال یبعد از گل شبی... نوذر د میبر نجایاز ا دیدر هرصورت با  -

 امن  و منتظرمونه ... یخونه  هیرفته 

نور گرفته بود ..و  یکردم که با اومدن اسم نوذر چشماش کم نیبه نسر ینگاه میتکون دادم و ن یسر

 زود گفتم : یلیخ

 ؟! میبر یباشه ک  -

بعد هم  دو تا کاله  دیبد رییاتون رو تغ افهیق کمی دیاالن ... فقط .. فقط با نیتکون داد و گفت هم یسر

داشتن جلومون گذاشت و گفت  میژوپ ینیو دو دست لباس که هردو دامن م نکیکاله و ع هیو  سیگ

 ...  نیبپوش نویا

جوراب  نکهیا اب یعذاب ...حت ی هیمن ما  ی.. دامنش کوتاه بود و برا میتنمون کرد نیبا نسر لباسارو

 یاز دامن ها یکیدراوردم و با  نیهم یممکن برا ریمن غ یپام بود ... اما تحملش برا ریاون ز یشلوار

 سیکاله گ نینسربر خالف  نیشدم .... همچن زیکوتاه شوم نیاست الیخ یب یخودم عوض کردم ..ول

رو دادم به  نکیموهام رو بافتم و پشت سرم گوجه کردم و کاله گذاشتم و ع نیهم یسر من نرفت برا

 هیاون رو شب کشیفتوکروم نکیگذاشته بود و ع یسیزود با خود احمد که کاله گ یلیو خ نینسر

چرا  نکهیاز ا  غرشبه غر  کردمیم یسع کهیکرده بود .. در حال زیج یگروه ب یاز خواننده ها یکی

هر سه از هم  میادرس رو گرفت نکهیو بعد از ا رونیب می... گوش ندم ... از مغازه زد دمیدامن رو نپوش

 ... میامن حرکت کرد یبه سمت خونه  ریمس هیو  هرکدوم از  میجدا شد

 

بهتر شده بود  یاسم نوذر  حالش کم دنیکه با شن نیبه نسر ینگاه میمحض جدا شدن برگشتم و ن به

کردم و  شیگمش کنم همراه تیجمع نیکه ب یانداختم و  تازمان کردیحرکت م یشتریب زهیو با انگ

 بعد راه افتادم ... 

گرفتم در بست  میتصم  یاصل ابونیبه خ دنیبا رس نیهم یبرا یرو ادهیحوصله داشتم نه جون پ نه

بهشون انداختم و ردشون کردم تا  ینگاه میبرام بوق زدن ... اما با ترس ن نیسه چهارتا ماش رمیبگ
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و ادرس  دمپام نگه داشت و بالفاصله سوار ش یبود جلو رمردیکه رانندش پ یا ینارنج یاالخره تاکسب

 شدم .. رهیخ رونیو به ب شهیرو بهش دادم و سرم رو چسبوندم به ش

کردم وبعد از  یامن توش قرار داشت تشکر یبودم که خونه  یربع بعد سر کوچه ا کیاز  کمتر

 الیبا خ نیهم یدورو بر نبود برا یبه اطراف انداختم کس ینگاه میشدم ...  ن ادهیحساب کردن پ

 ردو لنگه د  نیتا در باز شد و نوذر ب دیطول کش یرفتم سمت خونه و زنگ رو زدم ... کم یراحت تر

نگاه پر از اضطرابش رو به اطراف  میباز و ن مهیکرد و در رو  ن یقیمن اخم عم دنی...  با د داریپد

 انداخت ...

 تو.. امیوقت ؟ برو کنار ب هی ی؟؟!  سکته نکن هیچ  -

 بسته شدن در اومد ... یصدا عیسر یلیدر رو هل دادم تا وارد شدم ..و خ بایتقر و

  داخل ... هنوز میگفتم و اشاره به ساختمون کردم و رفت یسیبزنه که برگشتم سمتش و ه یاومد حرف 

 : دیغر یکه عصب مینذاشته بود یورود یراهرو یپامون رو تو

 من ... زیبه  همه چ ی...گند زد یکرد شبیبود د یچه کار نیا  -

کممون کردم و با  یبه فاصله  ینگاه میکرده بودم ن زیچشمام رو ر کهیسمتش و در حال برگشتم

 دست هولش دادم و گفتم :

 نکهیا یبرا نیمن و نسر یبه زندگ یخودخواه گند زد یتو اینکبت ؟؟!  یتو یمن گند زدم به زندگ  -

الله ساده  گهینم یچیه چهریپر ی؟؟؟!! فکر کرد دمیخر بودم نفهم ی؟؟! فکر کرد ینشون بد یخود

 ...  وگرنه ... نهیفقط به خاطر نسر نجامی؟ اگه االنم ا فهمهیاست ؟! خر ه ؟؟ نم

به در  ینگاه میچشم ازم گرفت و ن کردینگام م ریدر حرفم رو قطع کردم ... نوذر که  متح یصدا با

 خروج انداخت :

 باشه ... نی... ممکنه نسر گهیبرو د  -
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بعد خودش رو  هیوارد شد و کمتر از چند ثان  نیگفت و رفت سمت در.. با باز شدن در .. نسر یا باشه

 نیآرومش کنه و ا کردیم یو نوذر سع زدیهق م نیبود.. نسر ریداد که مات و متح یجا یتو بغل نوذر

 گرفت ... یبه خودش م نیقیاز  یداشت شکل  بیبه نوذر عج نینسر یوسط شک من  به عالقه 

بودم .. باعث شد  ستادهیخونه ا یا شهیکه پشت در ش ینوذر به من  قیو بعد اخم عم رینگاه متح مین

 تکون بدم و عقب گرد کنم و داخل خونه بشم ...  شیهمه خودخواه نیا یتاسف برا یبه نشونه  یسر

اون   اطیرو به ح یبزرگ و پنجره ها سراسر اطیبود و ح یمبله و بزرگ یخونه بر خالف انتظارم خونه  

متوسط بودند چطور تونستن  یاعضاش از طبقه  شتریرو دلباز کرده بود و برام جالب بود سازمان که ب

 خودشون دست و پا کنن .... یبرا یخونه ا نیهمچ

 ینیبه نسر ینگاه میو ن دیاحمد بود که رس نباریفکر بودم که دوباره در خونه زده شد و ا نیهم یتو

که  یهال یتو دیچیزود از راهرو پ یلیبود کرد و بعد  اومد سمت خونه  و خ دهیکه هنوز به نوذر چسب

 بودم ... ستادهیوسطش ا فیمن بالتکل

 

 ... ریبخ دنیبه خانم رس  -

رفت  نینوذر در گوش نسر یتکون دادم و رومو کردم دوباره سمت پنجره و نگاهم به پچ پچ ها یسر

... 

ها و عشق و  یجنگولک باز نیما ا یتو مرام سازمان یدونی!! م میدار نکهیدوتا کفتر عاشق مثل ا  -

 ! ستیها ن یعاشق

چشبوندم و  شیسرم رو به پشت هیچند ثان یمبل نشستم و برا نیتر کینزد یتکون دادم و رو یسر

بدون   نیهم یبنظرم از نوذر رو راست تر بود ... برا ی... ول ومدیچشمام رو بستم ... از احمد خوشم نم

 کنم گفتم : جادیا یرییحالتم تغ یتو نکهیا

 ؟؟!.. مییخونه فقط ما  تا نیتو ا  -

 فت ... که ادامه دادم :گ یکرد و اره ا یسرفه ا تک
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 ؟! ارنیم یرو ک لمونیوسا  -

 رو برداشت و گفت : سشیو کاله گ نکیافتاد  و ع ادشیحرف من انگار تازه  نیا با

 تا شب خرد خرد ... ارنی... م لمیبردار کالهت رو ...وسا  -

و ورود به اتاق بود  سشیکه در حال دراوردن کاله گ ینیبه نسر یسرم رو برداشتم و نگاه ی هیتک

 کردم :

 جان ؟ نینسر یبهتر  -

 یکه نشست ورو به احمد با صدا یاز صندل یکی یسالن رو ی گهیحرف رفت طرف د یاعتنا و ب یب

 گفت : یگرفته و بغض دار

 نکردم ... یبرم دانشگاه احمد ؟ من که کار تونمینم گهیمنم د  -

 و گفت : دیتو موهاش کش یکالفه دست احمد

صد  شبیکه از د دنیم ادتیمگه  یچ شیسمیالیامپر یاون دانشگاه با اون نظام آموزش یحاال تو  -

 ؟ یدیسوال رو از من پرس نیبار 

 به  من رفت و گفت : یغره ا چشم

 کس و کار نبودم ... ی؟ من که ب یخانوادم چ  -

 میو ن رونیشدم .. و از جام بلند شدم  و رفتم ب یعصب یاش با من بود ... به دل نگرفتم ول طعنه

 کردم ... دایکه ته راهرو بود پ یآشپزخونه ا یتق و توق نوذر رو تو یبه اطراف کردم و  از صدا ینگاه

 ؟! یدار ییچا  -

در حال جوش کرد و  یبه گاز و کتر یاشاره ا  ینیس یتو ذاشتیتو دستش رو م یها وانیل کهیحال در

 گفت :

 بکنم .. دی...دم بانه   -
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 زدم و گفتم : یکمرنگ لبخند

 من دم کنم ... یخوایم  -

 بهم کرد و گفت : ینگاه ریمتح

 ... یادم کشته باش خورهیات نم هیبه روح  -

زود پسش زدم  با  یچشمم اومد ..ول یجلو یروزیهام نبض زد ... صورت تورج  ف قهیو شق دیپر پلکم

 رو به نوذر گفتم : یپوزخند

 !! شترهیزن از تو جنمش ب هیخودت باش ...  تیمن نباش تو فکر موقع ی هیتو فکر روح  -

 زد و گفت : یکنف لبخند

 یبگم احمد و تو به گور .... ول خواستیازت خوشش اومده ..دلم م یلیبر منکرش لعنت ... احمد خ  -

گفتم  و رفتم سر وقت  ینشون بدم اوهوم  یعکس العمل  نکهیگفتم ... بدون ا یتو دلم  استغفرالله

 شپزخونهحرف از آ یب دیو بعدم آب جوش شدم .. نوذر که  سکوتم رو د ییچا ختیو مشغول ر یقور

 ... الیاز فکر و خ ییایخارج شد و من موندم و دن

 

 هجدهم : فصل

 

سوم سرهنگ تورج  یکه آگه یدرست از شب یعنی... مثل تمام اون ده شب ...  دمیاز خواب پر 

 ریبود ... قلبم  مثل گنجشک اس دهیبود و موهام بهم چسب سیرو احمد آورد!... تمام بدنم خ یروزیف

 هیبودم ..  دهیبود ... بازم خواب تورج رو د دهیبه سقف دهنم چسب یو زبونم از شدت خشک زدیشده م

عمارت  یبغل خودش از پله ها یکه  من رو تو یشب ها همراهم بود ... تورج شتریکه ب یخواب تکرار

که  ی... خون شهیو معاشقه  تمام صورتم پر از خونه م دنیو درست وسط  بوس بوسهی... م برهیباال م

...  اونوقت  زدمیهوا دست و پا م یکه به دنبال جرعه ا ی... و منندازتمیحلقم ... به سرفه م یتو  رهیم

 لیچشمم بود ...  اوا ی...  از جام بلند شدم .. صورت تورج جلو دمیپریاز خواب م یبا احساس خفگ
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شب  هیکه احمد با اعالم یداشتم زنده باشه ...تا روز دیام یباورم نشده بود که کشته باشمش  ... حت

هم نوذر مانعم شدن ... زار زدم ... به  احمدهم  یول نمیبب کیبرم و از نزد خواستمیسومش اومد ... م

... حسابت با کرام  رنتی... بگ رنتیگینذاشت ... گفت مامور دارن مطمئنا م یتادم ...  ولاحمد اف یپا

نداشت  یهرچ یروزیتورج ف ی... خونه  یمرگ کن یهزار بار آرزو یکه روز کننیم ی... کار نیالکتب

رو دوست داشتم و باهاشون انس گرفته بودم   یبا خانم و روحیمن آرامش  داشت .. ز یمدت برا هی

خودم ... آه  یزده بود ....که  با دست ها یکوچک دوست داشتن به سرهنگ یجوونه  هیدلم  یتو

 یرفته بود برا ادمی یشب ها یلیتر کردم ... دهنم خشک بود .... . برخالف خ یو  لب دمیکش یبلند

که شخص  یتا زمان نیاونقدر بزرگ بود که من و نسر...  خونه  ارمو کنار تختم بذ ارمیخودم آب ب

 دایکه نه تنها روابطش باهام بهبود پ ینی... نسر میاتاق مجزا بردار میبهمون اضافه بشه  بتون یدیجد

نوذر و احمد هم  یکه حت کردیم یو گاه رفتار کردیم ینکرده بود بلکه اون چند وقت عمال از من دور

 نییتک اتاق طبقه پا یطبقه باال بود و نوذر و احمد تو نیمن و نسر ی...اتاق ها دادنیبهش تذکر م

اومدم و از پله  رونیکنم از اتاق ب تیسکوت رو رعا کردیم یسع کهیدر حال نیهم ی...  برا دنیخوابیم

رو باز کردم و  خچالیروشن کنم رفتم داخل آشپزخونه و در  یچراغ نکهیشدم و بدون ا ریها سراز

کورمال کورمال داشتم  خچالیگذاشتم.. و بعد از بستن در  نتیکاب یاشتم  ... روآب رو برد پارچ

 .. گشتمیم وانیدنبال ل

 ؟ یبخواب یتوام نتونست  -

 کردم و به سمت صدا برگشتم ...  ینیه

حدس زدم نوذر باشه  دمیدیکه م یشبح یعادت کرد و از رو یکیتا چشمم به تار دیطول کش یمدت 

... 

 هیشد ... فاصلمون  لیتبد نیقینور اون حدسم به  یصورتش تو دنیو د خچالیباز شدن  مجدددر  با

باز جلوش  یخواب بلند و موها رهنیکه با پ یبه من خچالی یتو یبود و نگاهش به جا خچالیدر 

 بودم ... ستادهیا

 بودمت ... دهیند یختیر نیتا حاال ا  -
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 کردم گفتم : دایپ وانیرو گرفتم ...باالخره ل نکهیزدم و بعد از ا یپوزخند

 چشمت روشن !  -

نگاهش  نکهیو بدون ا ختمیآب ر وانمیل یحرف از کنارش رد شدم  پارچ آب رو برداشتم و تو یب و

 کنم گفتم :

 ببند اون در رو سوخت !  -

 ...   کیبدن نوذر بهم نزد یبسته شد و  همزمان گرما خچالی در

 برامون .. دهید ییخوابا هیاحمد   -

 فاصله بود ...  نمونیبه اندازه نصف قدم ب بایگوشم زد برگشتم سمتش ، تقر ریرو درست ز حرفش

 ... نکهیکورت کرده مثل ا یکیبرو عقب ... تار  -

 زدم و گفتم : یآبم قلپ وانیعقب تر رفت .. از ل یخودش اومد و  کم به

 ؟ دهیبرامون د یاحمد چه خواب  -

و  بعدم  دینفس سرکش کیآب رو ازم گرفت و  وانیجواب بده دستش رو جلو آورد و ل نکهیا بدون

 یلی... و  خ نتیکاب یبا صدا کوبوند رو بایرو تقر وانیکم از کنارم رد کرد و ل یدستش رو  به فاصله 

 رفت ... رونیاز آشپزخونه ب یکیتار یزود تو

دو سه  هفته  نیا یبودم ... تو دهی... دروغ نبود بگم ترس دمیکش یقیکارش نفس عم نیاز ا ریمتح

بودنش ...  یلخیو  شیبر خالف تمام راحت یپاک خورده ا ریو ش بیدستم اومده بود که احمد پسر نج

 یکه من تو ینکرده بود اما درست بر خالف اون نوذر .. با نوذر ینگاه چپ نینه به من نه به نسر

 نینسر یبودم که به اسم دل دار دهید یتا اسمون فرق کرده بود  دو سه بار نیزم شناختمیدانشگاه م

 ...  دونهیبه اتاقش زده بود و خدا م یشب حس کردم شبونه سر کی ی... و حت بوسهیرو م

به زبونم اومد و کالفه تر از قبل از پله ها باال رفتم و  بعد از وارد شدن به  یفکر ها استغفراله نیا با

 لحاف ... ریز مدیاتاق خز
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 ... دهیبودم که احمد برامون د یوجودم شده بود استرس و همش تو فکر خواب ی همه

 

 ؟؟....... چهری؟! ...............پر چهریپر  -

 ...  دمیزود از جام پر یلیشدم و خ اریهوش

   کردیانداخته داشت صدام م نییپا یاحمد که در رو به اندازه چند سانت باز کرده و با سر دنید با

 گفتم : دمیمالیچشمم رو م کهیشعورش اونقدر بود که وارد نشده ...  در حال نکهیخوشحال از ا

 شده ؟ یبله ؟؟! چ  -

 .. نییپا ایباهات حرف بزنم .. زود ب خوامیم  -

 ... دمیرفتنش رو شن نییپا یدر رو بست و  صدا بعدم

به دست و روم زدم  یکه همون طبقه بود آب ییدستشو یو از جام بلند شدم ... تو دمیکش یا ازهیخم 

 شدم .. ریخودم رو  مرتب کردم و از پله ها سراز

 ... یاومد  -

 ... کردیاومده بود به من نگاه م رونیاحمد بود که از هال ب 

 نگاش کردم .. یکردم و سوال زیو ر چشمام

 لم راه افتاد و گفت :رفتم سمت آشپزخونه که دنبا بعدم

 رونیفرستادم ب گهیامن د یبه خونه ها  یامانت یسر هیرسوندن  یرو برا نیراستش نوذر رو نسر  -

 ... 

 گفت : زدمیبه نون م یکه گاز یبود رو کندم و برگشتم سمتش و در حال نتیکاب یکه رو یاز نون کهیت

 ؟! یخوب من رو چرا نفرستاد  -

 رو نداد در عوض گفت : جوابم
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اومدم  یستیبشو ن داریب دمیرو باهات مطرح کنم ...  د ینباشن تا موضوع خواستمیراستش م  -

 .. دیکردم ببخش دارتیب

 یکردن چا نیریش یبود .. همزمان با صدا یچا یکه تو یگفتن شروع کردم بهم زدن شکر یا باشه

 گفت :

 ...  دیسوخته ا یو نوذر و تو عمال ... مهره  نیراستش ..  نسر  -

 که ادامه داد ... دمیرو در هم کش ابروهام

 ریرو ز یکی متونی.... از باال دستور اومده بفرست میدار یازدواج ها مصلحت یسر هیسازمان  یما تو  -

اجاره اقدام  یبرا دیبا نیهم ی... برا میندار یامن ی...  چون اون  سمت ها خونه  دینظر داشته باش

...  دنیمجرد خونه م خترد ایکه سخت به پسر  یدونی... م میبه زن و شوهر دار ازین نی... سر هم میکن

 !!! کننیم کاریاشونن که چ یو بدنم همش پا پ

 تر شد و گفتم : قیرو نگه داشتم و اخمم عم یخوریچا قاشق

 خوب ادامه اش ؟؟!  -

 کرد و گفت : یسرفه ا تک

 نوذر و ... یدستور اومده برااز باال   -

اون فکر ها رو کرده بودم شرمنده  شبید نکهیخوشحال شدم  ... از ا نینسر یچرا ته دلم برا ونمینم

 موضوع گفتم : نیکه قرار ازدواج کنن ... خوشحال از ا دونستنیاون ها زودتر م دی... شا

 ...  ادیدر ب دیشا مینوذر رو دوست داره ... از قالب مصلحت نی... نسر هیعااال یلیخ نکهیا  -

 و به تته پته افتاد .. دیحرفم  ابروش به وضوح باال پر نیا با

 ... چطور بگم شما ... یداره ..ول ازیازدواج اجازه پدر ن یبرا نی... نسر زهی.... نههه ... چ یعنیآره ....   -
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داد  یعصب دمیکه تازه مفهوم حرفش رو فهم هینگاش کردم ... بعد از چند ثان ریلحظه متح هی یبرا

 زدم :

مدت  به  نیا یتو دهیمغز پوکت نفهم یعنی... اصال معلوم هست ؟؟؟!  یبافیخودت م یبرا یدار یچ  -

 ؟؟؟ ... یاحمق نقدریا یعنینوذر رو دوست داره من ازش متنفرم ؟  نیکه نسر یهمون اندازه ا

 بود ...  یچه سرنوشت نیا ایکردم ...   خدا یپوف کالفه

 گفت : دیکشیتو موهاش م یکه   دست یداد و در حال هیتک نتیبه کاب احمد

 قبول نکردن ... گفتن ..سوخته با سوخته ... من فقط رابط بمونم .. یدادم ...ول شنهادیمن خودم رو پ  -

نداره  یرینشون بده تقص  نکهیآروم کردن من بود و ا یحرفشم فقط برا نینوذر رو ا شناختیم احمد

 من کم کرد ... تیاز عصبان زیچ چیحال ه نی...  با ا

...  هیچه کوفت یازدواج ازدواج ... مصلحت یفهمینوذر رو تحمل کنم !!! ... من ... م تونمیمن نم  -

 که  ...  یدی؟؟! نگو ند یدیرفتاراشو که د

 شلوارش و گفت : بیج یتکون داد و بعدم  دستش رو کرد تو یسربهم کرد و  ینگاه  مین احمد

 ...  ی... اگه سرباز بزن یبکن دیبا  -

 و گفت : دیکش یقیعم نفس

...نذارم بهت دست  دمیهمش دو ماهه ... منم پشتتم قول شرف م ییحرف ها نیتر از ا یتو قو  -

 کنه ... یدراز

کس ... کجا بهم کار  ی؟ تنها .. ب رفتمی.. کجا م رفتمیم دیبا زدمیپر از اشک شد .... سر باز م چشمام

 تر کردم و گفتم : ی... لب یقاتل فرار هی... به  دادنیم

 شبی؟؟! نه ؟؟؟! د ی.. به اون گفته بود یمواظبم باش یتونیم یو چهار ستیب ؟یپشتم یچجور  -

 ؟ یکن نیتضم یخوایم ی..چجور دمیچشمه هنوز نه به داره نه به باره ازش د هیاومدم آب بخورم ...  
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 دیشده فهم رهیاز نگاهش که به کف آشپزخونه خ شدیرو م نیاحمد به وضوح ناراحت بود ... ا 

 ... دیتوش د شدیقرمز خون رو م یشد بهم رگه ها رهیباال اومد و  خ یکه وقت ی...نگاه

 ...  نیبا نسر یدی... تو خودت د شهینابود م نیها رو ول کن اصال من به درک ... نسر نیبعدم همه ا  -

 لب گفت : ریتکون داد و ز یسر احمد

 با هم حشر و نشر دارن !  -

 ابروهام رفت باال که ادامه داد : متعجب

 فکر کنم ...  -

 و گفتم : دمیگفت و اومد بره که بلوزش رو کش یاله یرو  خورد و الاله ال حرفش

 میخودمون خونه رو اجاره کن یبا شناسنامه ها دیبا مید کنبرو باهاشون حرف بزن ... من و نوذر عق  -

 که...  لمزهیساواک اونقدر ب یعنیدرسته ؟! 

 به دست من و بلوز خودش کرد : ینگاه مین احمد

 نیا یگرفته شده تو مشیهفته اس تصم کیو جواب داده ...  میکار رو کرد نی... دوبار ا لمزهیآره ب  -

نداره  یاعتقاد نایمرد که به بنگاه و ا ریپ هی... صاحب خونه اش  میکرد دایپله پ ریز هی میهفته گشت هی

زن و  هی اشمی...  مستاجر قبل کنهیو پاشم  با انگشترش رو مهر م سهینوی...   خودش  اجاره نامه م

 دیبه عنوان خواهر خانم قبول کرده که که  تا ع نمیشوهر جوون بودن  بچه دار شدن رفتن ... نسر

 ...  دیسه نفر رو بد یباشه و اجاره 

 گفتم : ریرها شد ... متعجب ابروهام باال رفت ..و متح دستم

 ...  دیختی.. برنامه ها رو ر دیدیپس همه نقشه ها رو کش  -

 گفت : رونیب رفتیداشت از آشپزخونه م کهیروشو کرد  سمت در و در حل احمد

 

 ... رونیب یایحال ب نیبهت وقت دادم ... تا از ا کمی   -
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 کهه خش داشت از بغض گفتم : ییمن سر جام خشکم زده بود با صدا یکجا بود ول دونمیبود نم رفته

 ؟؟؟! هان ؟؟! چهریو  *** لق  پر  یتو با خودت کنار اومد ایاالن من با خودم کنار اومدم ...   -

و رفتار نوذر افتادم و  از  شبید ادینشستم کف آشپزخونه ... به کل اشتهامم کور شده بود  یعصب

خودم گفتم اونموقع که قتل  شی... پ نداختیبه گلوم چنگ م ی... بغض بد نینسر ادیهمه مهتر 

 ادیبازم  ارو د ریگ نیا یشد ... االن که قتل کردم حقشه عذابم نوذر باشه ... تو  نینکرده بودم ... ا

چرا ته دلم حس  دونمینم یول دمیدیاتفاقات رو اون م نیا یافتادم ...  هرچند  مسبب همه  ایآر

 یلی... خ یعنی نینزده بود ... ا یالاقل هوام رو داشت و اگه واقعا به ساواک در موردم حرف کردمیم

.. حاضر به انجام هر  منافعشبه  دنیبزرگتر شدنش و رس یبود که برا یسازمان نیقابل اعتماد تر از ا

 بود ...  یکار

خدا خودش هوام رو داشته باشه از جام بلند شدم و بدون خوردن  نکهیا دیشت  به امکه گذ کمی

 صبحانه برگشتم تو اتاقم ...

شبانه ام  یبود ...و بدنم خسته ... کابوس ها یبودم ...  ذهنم خال رهیبودم و به سقف خ دهیکش دراز

 یاالن آذر  داره برا نکهیدرس و دانشگاهم تنگ شده بود با فکر به ا یرو گرفته بود ... دلم برا میانرژ

 کرد و باز شد ... یریج ریدر ج هویبه گلوم چنگ زد .. که  یبغض بد  شهیدانشگاه آماده م

زود خودم رو جمع  یلیخ ی..ول دمیکش ینیه اریاخت یدر ب نیکه ب ینوذر دنیبرگشتم سمت در با د 

رو از کنار تخت چنگ زدم و انداختم رو سرم .و همزمان رفتم سمتش و  با  میو جور کردم و روسر

 باشه و باالخره گفتم : یعیطب کردمیم یکه سع ییصدا

 ؟؟؟! یکنیم کاریچ نجایا  -

 رو لبش نشست که دلم رو بهم زد ...  یلبخند

 احمد باهات حرف زده نه ؟!  -

 دونمیکه نم یبشم ... صورت رهیبه صورتش خ نیااز  شتریب  اوردمیبهش کردم ... طاقت ن ینگاه مین

 چرا امروز بنظرم تهوع اور بود ...
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 ؟ دیعروس خانم خجالت کش هیچ  -

 بهش نگاه کردم که گفت : یظیرو باال گرفتم و با اخم غل سرم

 ... یبش دیسرخ و سف خوادی...  نم هینترس بابا ازدواج صور  -

 نشنوه گفتم : نینسر نکهیا یدورگه شده بود و برا تیاز عصبان صدام

 یرو انتخاب نکرد نیو نسر ینسادیجلوشون وا یچ یبهت وابسته شده برا نینسر یدونیتو که م   -

 ؟؟؟!

 گفت : تیو اومد تو صورتم و با عصبان دیگردن کش  نوذر

رو خواستن  و  نی.. ا یاحترام به باال دست یعنی یحزب تیفعال یدونیهمه وقت نم نیتو هنوز بعد از ا  -

 یدیحزب و  سازمان فهم یدر راستا شهیهم م قمونیعال ی...،  عشق و ازدواج و  همه  شهیم نمیهم

 تیرو حال  یدینفهمچند وقت  نیکه ا ییزایچ یلی... خ ستیهم بد ن یازدواج صور نینه ؟!! البته ا ای

...  تمونی... اگه به خاطر گند ها و عدم اعتقاد تو به سازمان نبود ... االن همه امون  درکنار فعال کنمیم

 ... میش میقا یسگ دون نیا یتو نکهیا یدانشگاه به جا میرفتیم میداشت

 

 ی... حت یبه نفس نفس افتاده بود ...ول تیشدم ...  از زور عصبان رشیهمه تغ نیلحظه مات ا هی یبرا

از  شو آف داره .. هرچند قسمت آخر رفتن به دانشگاه رو از  یرنگ و لعاب کردمیحس م تشمیعصبان

من رو   نکهیکه بهم داشت و ا ییکه به من داشت و حس انتقام جو یا  نهیک یته دل گفته بود ...ول

درک کرد  شدینفشسهاش م یتک تک جمالت و نگاهش وحت ی...تو دونستیاالنش م طیمسبب شرا

 ... ترسوندیمن رو م شتریاز همه ب نیهم و

 گفتم : یآروم یبا صدا  نیهم یندونستم برا زیجا تیاون موقع یو کل کل رو تو بحث

 ... رونیباشه بسه ... برو ب  -

تکون  یبه سرتا پام کرد و همزمان سر یا دارانهینگاه خر نباریرنگ عوض کرد و ا تیاز عصبان نگاهش

 رفت ... رونیزود از اتاق ب یلیداد و خ
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 شتریو ب شتریب شدیم کینزد مونیکه هر روز که به موعد عقد صور یبه جونم نشست ...لرز یبد لرز

... و با نگاههاش ازارم  رفتیزنده  جلوم راه م یکه روزها یشبانه ...و کابوس یشده بود ... کابوس ها

هم الغر تر  درمماز زمان فوت پ ی.. دست به دست هم داده بود تا روز به روز آّب برم ... حت دادیم

که  ینینسر یدور نمونده بود  ... حت چکسیاز نگاه ه نی... ا زدنیبه تنم زار م میشده بودم لباس ها

 یوقتو  دیکشیم یشتریب یغذا برام غذا دنیندارم ... موقع کش یتیبراش اهم گهید کردمیحس م

 ... دمیفهمینم هک گفتیم ییها زیلب چ ریو ز کردیبه زور نصفش رو خوردم رو ترش م دیدیم

به  یاون مدت به سرم زده بود فرار کنم و هربار کجا ؟ متوقفم کرده بود دو سه بار حت یبار تو نیچند

رفته بودم ... و برگشته بودم ...  ایفرخ ار یخونه  یها یکیخونه ... تا نزد حتاجیما دیبهانه خر

اون روز خودم رو  کهبودم  مونیکه راجع به اون هم اشتباه کرده باشم ...  پش دمیرسی... م دمیترسیم

ننداخته بودم ...   یروزیف یبودم خودم رو به دست و پا مونیلو داده بودم ... پش یروزیتورج ف یجلو

انتقام از ساواک  خواسته بودم به  یبودم  برا مونیکه باهش کرده بودم .... پش یبودم از کار مونیپش

 یمونیپش نیبودم ...و ا مونیبودم پش ردهچند وقت ک نیکه ا ییکارها یسازمان کمک کنم ... از همه 

 مثل خوره به جونم افتاده بود ...

 

 

 

به من کرده بود و  ینگاه میگفتن ... نرو  یموضوع ازدواج صور نیو دار باالخره به نسر ریگ نیهم یتو

 نوذر رو به بهم کرد و گفت : نیاتاقش ... با بسته شدن در اتاق نسر یبلند شده بود رفته بود تو

 

و  هیسازمان چ هیحزب چ دونهیم ستیمثل تو ن نیو قال راه بندازه ؟ نسر لیق نینسر یمنتظر بود-

 !! هیآدم چ ینقششون تو زندگ
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... اونشب  رفتینگاه کرد به من طفره م میکردم که از مستق یبه احمد ینگاه میتکون دادم و ن یسر

نزدم و از جام بلند شدم و رفتم تو اتاقم .. به خودم اومدم اول مهر شده بود و کنار دست  یمنم حرف

 ... میامن به قول احمد بود یدفترخونه  هی یراه نینوذر نشسته بودم  و با احمد و نسر

 

 بخت .. یدانشگاه ... من و تو ... خونه  رنیهمه  اول مهر م-

 

 انداختم ... زدیگوشم حرف م ریکه داشت ز یبه نوذر ینگاه مین

 

 ؟! یستی؟ خوشحال ن هیچ-

 

...  زدیتند تر م میشدیتر م کی... قلبم  هر لحظه که به دفترخونه نزد نییحرف سرم رو انداختم پا یب

که دائم در حال تکون خوردن  شییاز پا شدیرو م نیبود ا یبسته بود ... نوذر هم عصب خیسر انگشتام 

 یصندل یرو هک یکه کنار دستم نشسته بود و احمد ینیمن و پنجره و نسر نیو نگاهش که دائم ب

 .. دی، کامال فهم دیچرخیجلو م

 

 جا بزن بغل ... نیقربون دستت هم یجاست ... حاج نیخودشه ... هم-

 

 یرفتنم نبود ... با چشم غره  یارایشدن ...  ادهیکه نگه داشته شد ...  احمد و نوذر همزمان پ نیماش

بود که هولم داد  نیاز تو جام جابجام کرد .. و بعد دست نسر یبه خودم دادم که فقط کم ینوذر تکون

رو که دفتر خونه توش  بقهآپارتمان چهار ط چیمارپ  یلرزون پله ها یشدم ...  با پاها ادهیو باالخره پ

 کردیم میهمراه گاردیعقب تر من مث دو تا باد یگریباالتر و د یکی نی... نودر و نسر میبود رو باال رفت

چشمام تا بلکه بتون  یتو  فتادیو م گشتیبرم یوسط نگاه نگران حمد که جلودار بود گاه گدار نیو ا

 دنیبا رس یسوم بود ول یببخشه ...  دفتر خونه طبقه  امیالت یفقط اندک یترس تو چشمام رو اندک
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ام آروم قرار نداشت ..  نهیس یانگار صد طبقه رو باال رفتم ...و قلبم تو زدمینفس نفس م یبهش  جور

از جا بلند شد و با احمد که قبل تر  عیدفترونه بود سر یکه منش یقد کوتاه و تپل رمردیبا ورودمون پ

 دایاتاق عاقد  پ یزود خودم رو تو یلیکرد و خ یا یگرفتن وقت اومده بود چاق سالمت یبرا ایگو

کنترل اضطرابم داشتم با ناخن شصتم پوست  کنار ناخن  یکردم که کنار نوذر نشسته بودم و  برا

 .... کندمیسبابه ام رو م

 

آشنا   هی قیاز طر شیند روز پفوت بابا رو که چ یبه من و بعدم به نوذر کرد ... گواه  ینگاه مین عاقد

 کرد و ادامه داد : نییرو چند بار باال پا میثبت داشت گرفته بود یکه احمد تو

 

 ؟ یآقا بش نیزن ا یخوایدخترم م یمطمئن-

 

شد و  یاروم یبزنم بله  ادیبستم فر یاز پشت لب ها خواستیکه دلم م یتکون دادم و نه ا یسر

 انداختم .. نییهمزمان سرم رو پا

 

 گفت : نیبه احمد و نوذر انداخت و بعد رو به نسر ینگاه میمرد ن 

 

 بابا جان ؟  یندار یشما صحبت-

 

 زد و گفت : یلبخند نینسر

 

 ... ستیاستخاره ن چیحاجت ه ریکه در کار خ دیی... بفرما ینه حاج اقا چه صحبت-
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وسط من بودم و نگاه  نیزدن و ا یلبخند اریاخت یو  با کل اون احمد و نوذرم ب دیکل کش بعدم

هنوزم  کردمینبود .. فکر م ینجوریا طیاگه  شرا دی..و شا دیخندیکه شاد بود و م ینیمتعجبم به نسر

 ام ... یمیصم قیرف نیو نسر میدانشگاه نیریش یروزها یتو

 

 یکه منتظر بود با لبخند زورک یبه عاقد ینگاه میکه نوذر زد حواسم رو جمع کرد و  ن یا سقلمه

نبود که  یندیخوشا یکرد .. همون بار اول بله گفتم ... لحظه  یتکون دادم و خطبه رو جار یسر

تمومش کردم ...و بعد از من  ومدیکه از ته چاه در م یبله  ا هیبا  نیهم یبخوام  سه باره اش کنم ... برا

گرفتن  یبرامحضر تموم شد و قرار شد چند روز بعد  یزود کارها یلیداد و خ یمحکم ینوذر بله 

 .. احمد رو به جمع کرد و گفت :  میاومد رونی... از در ساختمون که ب میایب اهمونیس یشناسنامه ها

 

 بده ... یناهار عروس خوادینوذر م-

 

ازشون فاصله گرفتم ... احمد  یندارم کم لیزود با گفتن م یلیزدن  اما من خ یلبخند نیو نسر نوذر

 اش گذاشت و گفت : نهیمحکم دست رو س یلیسمتم که نوذر خ ادیکرد و اومد ب ینچ

 

دور و برش  گهید یلی.. خوش ندارم خ زنمیناموسم رو خودم باهاش حرف م یهست ...ول یصور-

 ... یبپلک

 

 داشت نگاه کرد و گفت :  یظیکه اخم غل یکرد و متعجب به نوذر یا یزور یخنده  احمد

 

 ها ؟؟! یگرفت ینوذر جد-
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 هلش داد و گفت : یکم نوذر

 

 اعصاب ندارم احمد ... حدتو بدون !!-

 

 نیبه ا ریکه  متح یاحمد بهت زده رو حا گذاشت و با دو تا قدم محکم  خودش رو رسوند به معن  بعدم

 شده بودم ... رهیصحنه ها خ

 

 گفت : رگوشمیرو آورد جلو و ز سرش

 

 یوقت یناز و اداهات رو بذار برا نی.. بعدم  ا کی نیا یبا احمد دهن به دهن بش یلیخوش ندارم خ-

تا شناسنامه ها  میرو جمع کن لمونیوسا میریناهار .... بعدم م میریداشت ...همه با هم م داریکه خر

 خون میو بر انیب

 

 ... دیجد ی ه

 

زود همراهشون شدم ..... با  یلیخ نیهم یبهش انداختم ... توان بحث و جدل نداشتم برا ینگاه مین

 .... میداشت وارد شد یکه لژ خانوادگ یچلو کباب نیبه اول دنیرس

 

 آورد و گفت : نییکه احمد صداش رو پا میخوردن غذا بود مشغول

 

 نوذر ؟ یرو خوند دیجد هیاعالم-
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 و گفت : دیچیکه قاشقش رو هوا مونده بود  ابروهاش در هم پ یابروهاش رفت باال و در حال نوذر

 

 ؟! ینه ک-

 حواسش اونور بود رو به نوذر ادامه داد : یکه همه  ینیتوجه به  نسر یب احمد

 

 خیجبر تار یبر فلسفه  میو اسالم نتونست ستیمارکس بیترک یرغم تالش هامون برا یگفته بود عل-

 و تمام ... !!!! میکنیرو قبول م ستیما مارکس نی... بنابر ا میغلبه کن کیکنیالیو د سمیالیبدون ماتر

 زد و گفت : یمندانه ا روزیلبخند پ نوذر

 شد !!! یباالخره رسم-

 

 به وضوح جا خورد و گفت : احمد

 

دو  نیمثل ما ا یحزب ی... برا کنهیم جادیا یکارشون دو دستگ نی... ا شدیرسما اعالم م دینبا  یول-

... خود  میدشمن مشترک به اسم حکومت دار هیامون ...  ما  شهیبه ر شهیم یا شهیت  یدستگ

با اونا  زهمبار نیرفته ؟؟؟؟!... هم ادتی یپر نی... گزارش هم نویکرده بودن ا ینیب شیهام پ یحکومت

 خودمون هم ... نیب دینبا گهی... د هیکاف

 و گفت : دیحرفش پر ی ونهیبه م نوذر

 رویجذب ن یاون اولم فقط برا کنمیحس م سازمان از اولم مبارز بود ...  بعد مسلمون ... من که-

و ضد استبداد بود... فقط جامعه   سمیالیاسالم اسالم کرد وگرنه از اولم تفکراتش ضد امپر نقدریا

 داشته باشه .. خود  ... یمذهب یرنگ و رو دیطلبیم
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 لحن ممکن گفت و بعد ادامه داد : نیرو با آرومتر یآورد و اسم رجو نییرو پا صداش

 جابی..... علمِ انقالب ِزمانه  ا دونهیم یاز ته دل سازمان رو سازمان اسالم یکنیدرصد فکر م چند -

... تازه فکر نکنم  ری.... والغ یستیو تفکر مارکس  میمبارزه مسلحانه داشته باش تیموفق یبرا کنهیم

 ... یخودت با قسمت اولش چندان مخالف باش

 

 کرد و احمد متفکرانه نوذر رو نگاه و گفت : دیینوذر رو تا یحرف ها نینسر

 

نظرم  نیو از ا میگهگاه  وارد فاز مسلحانه هم بش ازیمن لزوم آموزش رو موافق بودم .. تا به وقت ن -

 .... میو ضعف نداشته باش میستیحکومت با یجلو میبتون

 یکشش نداد و خوردن ادامه  گهیپچ پچ مانند با خودش گفت و نوذر هم  د بایحرفش رو تقر  یمابق

اونم حرف  خوردیذهن من رو داشت مثل خوره م یزیچ هیمدت  نیسکوت گذشت و تمام ا یناهار تو

ها کرده بودن .......  یتفرقه روز زودتر از  خود سازمان ینیب شیدوستاش بود ... اون ها پ یروزیف یها

که احمد هم بهش اذعان داشت ...  یزیچ دونستنیتفرقه م نیسازمان رو در گرو هم ینابود یحت

 شیپ نیا نکهیبه نوذر داشتن  با ا کینزد ییها تیها که اکثرشون شخص یبود سازمان نجایجالب ا

... و  رفتنیبودن  ... بازم داشتن با غرور کاذب راه خودشون رو م دهیها شن یحکومت یرو از سو ینیب

...  شدیاز اون بودم م یکه  االن عضو یمن یسازمان  ممکن بود باعث نابود یوسط نابود نیاما ا

پله از سازمان و اعضاش اسفبارتر  هیمن االن  تیافتاده بود... وضع یروزیف یکه برا یهرچند با اتفاق

 بود ...
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 رینوشتن اجاره نامه .. پ یبرا میروز بعد از عقد شناسنامه هامون آماده شد و همون روز با نوذر رفت دو

چقدر به سالمت جامعه  نکهیحجاب و ا یایاز مزا یبه لبش نشسته بود و کل یلبخندمن  دنیمرد با د

کسر کرده بود از  ناز مبلغ اجاره رو به خاطر حجاب م یمقدار تمیحرف زده بود و در نها کنهیکمک م

به قول خودش جشن  یفالوده و بستن دیراه برگشت با خر یتو شکوندیبابت نوذر با دمش گردو م نیا

 راه انداخته بود ... یکیکوچ

 

 ... دیدیبه کار اومد ...کاش اذر بود وم یحجاب پر نیجا ا هی مینمرد-

 

رو  میرو گفت بعد  درست مثل قد نیدهنش ا ذاشتیقاشق فالوده م هی کهیبا خنده در حال نینسر

 کرد بهم و ادامه داد :

 

 آذر تنگ شده ... یچقدر دلم برا-

 

... خودم  دیارزینم سکشیبه ر ی..ول نمشیبب خواستی... منم دل تنگش بودم ... دلم م گفتیم راست

 عیسر نیهم یاذر رو هم مثل خودم خراب ...برا ی ندهیکنم و ا سکیر خواستمیمهم نبودم ... نم

 لبتهقورت دادم و چشمام پر از اشک شد ... که ا شیات یگلوله  یبستن یتکون دادم و حس کردم بجا

 ... دیکاویصورتم رو م قایکه داشت عم یدور موند و نه از نگاه نوذر نینگاه نسر نه از

 

 بود ... یحزب ایسازمان  یاگه تو دادیچک همه رو لوم هیآذر ازون مدل ها بود که با -

 

 ... دیرو نوذر گفت و خودشم قاه قاه خند نیا
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 یو حرف میسکوت بهم نگاه کرد یهردو تو نباریا کردیم شیهمراه نیکه نسر شهیاما برخالف هم 

 نمیا ی..ول شهیمثل قبل نم چوقتیروابطمون ه نیبودم  من و نسر دهیمدت فهم نیا ی...  تو مینزد

برسونه برخالف نوذر که  بینا خواسته بهم اس ایکه بخواد خواسته  ستین یادم نینسر دونستمیم

 یدانشگاه نرفتن و محبوس کردن تو یمناسب تا  تالف تیفرصت و موقع هیانگار منتظر بود ...منتظر 

بودم که در  ییها و سواستفاده ها یکه خودم درصدد جبران تمام بد ارهیدر ب یامن رو سر من یخونه 

آخر مبارزه  راند یو برا ستادنیهم ا یکه روبرو میبود یزخم ریحقم کرده ... من و نوذر مثل  دو تاش

 ... دادیاز همه زجرم م شیب نی... و ا شنیدارن اماده م

 

و داخل خونه   میبود رو برد دهیخر یاز سمسار یزیکه احمد با مبلغ ناچ یاونشب اندک اسباب یفردا

 یاز روسر یکیشک نکنه و...  نیبه خواهر بودن من و نسر رمردیپ نکهیا ی..برا میدیچ یاجاره ا ی

 یوخو باهاش ش نداختیوسط نوذر مدام دستش م نیهم حجاب کرد و ا نیهام رو دادم بهش و  نسر

و  کردیم یبه وضوح از نوذر دور نیقبل از عقد ... بعد از عقد نسر شونیکی.. اما بر خالف نزد کردیم

 یو اشپزخونه  کیهال کوچ کیدو خواب داشت و  دیجد یتعجب داشت ...  خونه  یمن جا یبرا نیا

 یتو یشد بود الصهپله بود و خ ریز ریکه ز ی.. آشپزخونه اراهرو بود . یاز خونه و تو رونیکه ب ینقل

 رونیهم  کال ب ییو دستشو یزیگاز روم هیو  کیکوچ خچالی هیو  نتیو دو تا کاب نکیس کی

رو من برداشتم و قرار شد نوذر هم شب  یگریو د نیاتاق رو نسر کیبود ...  اطیح یساختمون تو

 یمیصم در یبا حضورش  سع شهیهال بخوابه ،  دو سه شب اول احمد هم بود و  مثل هم یتو یها

 زدیهم با نوذر حرف نم نینسر یساکت شد حت یبی... با رفتن احمد خونه به طرز عج کردیجو م یساز

که  یاومده بود موقع شیپ ینوذر کالفه ام کرده بود ... چند بار نیسنگ یوسط نگاه ها نی.. اما ا

 وانیبرداشتن ل ی.. پشتم اومده بود و به هوا شستمیداشتم ظرف م
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خونه از کنارم  یکه تو یمثال موقع ایکرده بود ... کیسرم خودش رو بهم نزد یباال یآهن یجا ظرف از

 رو هم آورده بود ... هیحواسم نبود .. سر و ته قض دیرد شده بود بهم تنه زده بود و با گفتن ببخش

 

 ینبود ... صبح بود و برا یهفته ازش خبر کی نیا یو تو گذشتیهفته از رفتن احمد م کی بایتقر

رفته بودم ... هنوز با محله آشنا نبودم  رونیب کردمیکه معموال من درست م یناهار حتاجیما دیخر

و  داختمان دی... کل دمیساعت  بود که رس بایوتقر دیاز حد معمول طول کش شتریکارم ب  نیهم یبرا

 یسر رهیداره م نکهیصاحبخونه با گفتن ا رمردیشدم ... همزمان با من حاج خانم همسر پ اطیوارد ح

 کرد و رفت ... یبه دخترش بزنه ازم خداحافظ

 

 یپله  گذاشتم و خودم برا ریها رو ز سهیرفتم ... ک نییاز پله ها پا دیخر یها سهیسالنه سالنه با ک 

نوذر که وسط  دنیوارد خونه شدم ...با د ارمیکه بخاطر خنک شدن هوا تنم بود درب یبرم کت نکهیا

و همونجور  ورد... از جاش تکون نخ یبهش کردم و با سر سالم ینگاه میبود متعجب ن سادهیسالن وا

که  اتاق  ینثارش کردم و  ازکنارش رد شدم تا برم تو یا وونهیلب د ریبر و بر فقط من رو نگاه کردد .. ز

 شد ... دهیدستم کش

 

 چته تو ؟؟-

 

که به خودم  ی..کم شیدستم رو گرفته بود ... بخاطر حرکت ناگهان نکهیبودم ..نه بخاطر ا دهیترس

 و با لجاجت گفتم : دمیاومدم دستم رو کش

 

 !! ستایولم کن ... حالت خوش ن-

 

 سمت خودش و گفت : دیحرکت من رو کش هیرو لبش نشست و   با  یلبخند
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 ..... ستیآره ! خوش ن-

 

 صورتم آورد و گفت : کیسرش رو نزد بعدم

 

 ... ارهیزنم حالمو سر جاش ب خوامیم-

 

 داد زدم : بایعقب و تقر دمیرو براق کردم بهش و خودم رو کش چشمام

 

 ارمیمن از حرفاش سر در نم کنهیزر زر م یچ نیا نیبب ای... ب نی!! نسر نینسر-

 

 نگاهم رو دوختم به در اتاقش .. و

 

 انداخت و بعد رو کرد سمتم و گفت : یسر برگردوند و به در نگاه نهیبا طمان یلیاما خ نوذر

 

 ... خودممو خودت ... اهینخود س یفرستادمش پ-

 

حفره باز شد  هیو انگار وسط دلم  ختیر نهیس یوجودمو گرفت ... قلبم تو یلحظه ترس همه  هی یبرا

... 

 

 زد و گفت : یبود ... لبخند دهیحالتم رو خوب فهم رییکه تغ نوذر
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 ؟؟! یترسیاز من م یپر-

 

 شدم که ادامه داد : رهینشون بدم همونجور بهش خ یعکس العمل نکهیا بدون

 

 

 

 

 کرده .... خیدختر  نی... دستاتو بب یوااا-

 

 دست ازادم رو هم تو دستش گرفت ... یکیدست بلند کرد و اون بعدم

 

کرد ...  دنیشروع به لرز نکارشیاورد و گونه اش رو چسبوند به گونم ... تمام تنم با ا کیرو نزد سرش

... اگه  کردمیگرفته بود ... حس م یبیچرا اون لحظه  از نگاهش ... از چشماش که حالت عج دونمینم

کردم لرزش تنم  یسکوت کردم و سع نیهم ی.... برا شهیبد تر م زیبزنم همه چ یحرف ایبکنم  ییتقال

 رو  پنهون کنم ...

 

 من همون نوذر دانشگاهم . ....-

 

 یرو ط نمونیب یقدم مین یکرد و فاصله  دایپ یشتریحرفش و سکوت من انگار که شجاعت ب نیا با

حرف اومدم  یکردم و ب دنیتنم به وضوح  شروع به لرز نباریام قرار گرفت ...  ا نهیبه س نهیکرد و س

 دیدستم رو کش تیعقب برم که با عصبان
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 ...یچ ی... برا می...... االنم محرم می...من و تو دوست بود ریآروم بگ-

 

اسم  نکهی... از ا خوردیداد .... حالم داشت از هرم نفساش بهم م رونیگوشم آروم ب رینفسش رو ز 

 گردن نگرفت ... چوقتیکه ه یافتادم و دروغ ایکالس آر ادیلحظه  هی...  اوردیدوست رو به زبون م

 

 ؟! یفهمیکنم .... م تی... ازت حما خوامی... م یتو زنم-

 

رو بهش گفت  ایافتادم که درخواست آر یروز ادیلبم نشست ... نوذر و کمک ؟؟؟!!!  یرو یپوزخند

 مطرح کردن خودش .... یکمک کردن بهم چشماش برق طمع زده بود برا یبودم و به جا

 

 .... فتهیبرات ب یاتفاق نیکوچکتر  ذارمینم-

 

سرهنگ تو ذهنم  یبرم خونه  دیکه بهم گفت با یهم فشار دادم .... روز یرو تیچشمام رو از عصبان 

 از سرهنگ .... یوا ی... ا یسرهنگ .... وا ادینقش بست  ... 

 

 زدم : غیتوانم هلش دادم عقب .. و ناخودآگاه ج یو با همه  اوردی... طاقت ن اودمیطاقت ن 

 

 بسه ...-

 

 اخماش رفت تو هم ... عیکار رو نداشت اول بهت زده شد و بعدم سر نیکه انتظار ا انگار
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 بودم ... دهییدو لومترهاینفس نفس زدم انگار ک 

 

 خود خواه ... یجربزه  ی.... خفه شو ب یبسه لعنت-

 

 زدم ... غیوباره جقدم اومد سمتم ... که د هی

 

 !!!!! ای... سَم ...ت ...ِ من ....نَ .... یزنی... حالمو بهم م ایسمت من ن-

 

عقب عقب  کهیو در حال دمیبه چشمام کش یدست یپسش زدم ... اشک داشتم ول یداشتم ول بغض

 گفت : رفتمیم

 

 

 

که سر  یینسناس ؟؟!تو یجربزه  یب یبته ؟؟؟! تو یب ی؟؟؟!؟؟؟! تو ینوووذر فراهان  یتو دوست من-

و من چوبش رو خوردم ؟؟؟!    یسیحرفت وا یکه پا ی... و اونقدر مررررد نبود یپروند کهیت ایکالس آر

 اسم مرد که رو تو بذارن ... فیح

 

 ... با کلمه به کلمه ام ... شدیتر م رهیرنگش ت هرلحظه

 

 ... یخفه شو پر-
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 رفتم عقب .. گهیقدم د هیبودم ...   دهیشده بودم ... ترمز بر یجر

 

تا  نیخفه شم ؟؟؟؟؟  من خفه شم ؟؟؟ من که شش ماهه خفه خون گرفتم .... اومدم سراغ تو و نسر-

سازمان  نیا یباال تو ی...  نردبونت شدم تا  ازم بر یتو نه تنها کمکم نکرد یازت کمک بخوام ول

 ... تیکوفت

 

حمله کرد  با پشت زد تو دهنم و هولم داد   هویو   به اطراف کرد یآوردن اسم سازمان با ترس نگاه با

نصف قدم باهاش فاصله داشتم و سرم با ضرب خورد بهش ...  منگ  هیفقط  دیکه شا یواریسمت د

 ساکت نشد ... یاز درد ول دیشدم ... بغضم ترک

 

 گفتم : یبلندتر یبا  صدا نباریا

 

... خودخواه ترسو ...  دمیکالس  فهم یبدبخت ...  ترسو بودن تورو همون روز تو یآره بزن ...  ترسو-

تو خودت اسم  سازمان  یدی...شاش یستی.... مرد ن یساختیزن نردبون نم هیکه از  یاگه ترسو نبود

 اومد بد بخت بزدل...

 

وندن ...به خودم گرفتن و من رو سوز شینوذر قرمز شدن ... آت یحرفم تموم نشده بود که چشما هنوز

، غم و  ی...و من از ناراحت رونیب  دیاز شلوارش کش یک دمیکه نفهم یکمربند یضربه  نیکه اومدم اول

 نیکه دوم دمخودم جمع ش یو تو دمیکش یغیصورتم ...از درد ج یبودم خورد تو دهیاضطراب ...  ند

اونقدر محکم بود  شیبعد یخودم مچاله شدم ... ضربه  یاز درد تو نباریضربه خورد به شونه  ام ... و ا

 پشتم نشست... یکرد از بغل گوشم رد شد و  رو جادیهوا ا یکه تو ییکه صدا

 

 ... یحروم وزیپف یزنیم یچ یآشغال ... برا یزنیم یچ یبرا-
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باعث شده  نیهم زور نبودم .. شوکه بودم ... و یب یرو گفتم و سرم رو بلند کردم ...  الغر بودم ول نیا 

زود از جام بلند شدم و  یلیدادم و خ یجاخال  یبعد یبود نتونم عکس العمل نشون بدم ... سر ضربه 

...    دیپشت کش ازو موهام رو  یبود که روسر دهینرس رهیرفتم سمت اتاق ها هنوز دستم به دستگ

تنم نشست و محکم  زد توصورتم  یخودش رو نباریکمربند رو  انداخت کنار و ا نیمحکم خوردم زم

... 

 

تو  ریتوئه ... تقص ریتقص یخوک دون نیا یشدن تو یتوئه ... حال  االنمون و زندان ریتقص یهمه چ-

 ریتورو انتخاب کرد ... تقص ای... که ار یخورد ییچه گو ستیتوئه که معلوم ن ری؟؟! تقص یپر یفهمیم

 ...   یگفت نیبه من و نسر یتوئه که اومد

 

 هیو هرثان شدیوزنش داشت له م ریسر و صورتم ... بدنم ز یتو خوابوندیو  م گفتیها رو م نیا

شده بود و حس کردم هر لحظه ممکنه منفجر بشه ... کم کم  هم  نیکمتر ... سرم سنگ میاریهوش

صداش رو  گهیدهنم حس کردم و د یجون ... طعم خون رو تو یخودش خسته شد و هم من ب

درد  ینجوریضربه ناکارش کرده بودم ... اونم سرش ا هیکه با  یتورج افتادم ... تورج ادی ... دمیشنینم

چشمم بود  یخون گرفته بود ؟ اون لحظه فقط صورت تورج جلو یگرفته بود ؟ اونم دهنش مزه 

 روبود دستم  یکه از پله ها افتاده بودم و بغلم کرده بود ... انگار فقط کاف یبدنش ... مثل شب یگرما

 یاز وقت یو...وا دیبخشیگوشش بگم منو ببخش و اگه م ریبلند کنم و بندازم دور گردنش و ز

 تا ابد بخوابم ... تونستمی... چقدر راحت م دیبخشیم

 

 

 ... چهریجان ... پر چهریپر  -

 چشمم بود و نگاه نگران احمد ... یجلو نیاز اشک نسر سیباز کردم ... صورت خ چشم
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 ؟! یخوب  -

 ... مهیآخ نصفه و ن هی... و حرفم شد  دیچیصورتم پ یتو یدهن باز کنم که درد بد اومدم

 نگو ... یچی... ه سسسییی... ه یحرف بزن خوادینم  -

 جون بستم ... یتار شد و چشمام رو ب یهمه چ باز

 شدیدرد انجام م یکه ب یو تنها کار کردیچشم باز کردم .... سلول سلول بدنم درد م دینور خورش با

 بود ...   دهیخواب وارینشسته  و سر به د نیزم یکنارم رو نیداد چرخوندن مردک چشمم بود ... نسر

 نهیخس خس از س هیاونقدر درد داشت که فقط  ی.. .. لب زدم ...ول کردمیم یشدت احساس تشنگ به

باشه  یاون زدمیدردناک تر بود و حدس م شیکیکردم دستم رو تکون بدم ...  یاومد ... سع رونیام ب

 یبود برا ربهت یکم  یسرم بهش بود ول نکهیاما با ا یکیمونده بود اون  رمیکشمکش با نوذر ز یکه تو

آب کنارم را بردارم ..... دستم  وانیام و  ل گهیبلند کردم تا ببرم سمت د یدستم رو به سخت نیهم

با  نی....همزمان نسر نیفرش و رفت سمت نسر یرو ختیچپ شد و ابش ر وانیل دهینرس دهیرس

 ... دیاز جاش پر ینیه

 ؟ یخوب یجانم پر  -

 یچپ شده و اب جار وانیبه ل ینگاه می... ن دیکردم با نگاهم بفهمونم که انگار فهم ینزدم سع یحرف

 کرد و گفت :

 تشنه اته ؟!  -

 چشمام رو غلتوندم ... دوباره

داخلش  یو بعد از گذاشتن ن ختیآب ر یبغل تخت بود کم زیم یکه رو یا گهید وانیل یتو عیسر 

فرش اقدام کنه ...  یجمع کردن اب رو یرفت تا برا نینسر یآوردش سمت لبم ... بعد از رفع تشنگ

دست  هی... با  دمیدر چشم  ازش گرفتم ...و احمد رو د یناله  یمونده بودم به سقف که با صدا  رهیخ

 چشماش بود .. یبا گرفتگ یبیکه در تضاد عج ی...و لبخند کمرنگ کیگل کوچ
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 ؟؟! سالام ...  یخوب  -

 

چه  دونستمیصورتم ..نم یکردم ... اومد سمتم ...و نگاهش رو داد به تک تک اجزا یجوابش ناله ا در

ندارم ...  خواستم لبخند بزنم ... که نشد  ی...اوضاع خوب دیفهم شدیاز نگاه احمد م یشدم ... ول یشکل

در کنار رفت و   یزود از  جلو یلیفقط خ ومدی... خواستم حرف بزنم که نشد ... انگار احمدم حرفش نم

 به دست وارد شد ...و  بالفاصله نشست باال سرم رو به احمد گفت : فیک  یمرد  نستا جوون

 باش لطفا ... رونیب  -

 

 

و در رو بست و مرد که  تا رفتن احمد با نگاهش  رونیتکون داد و رفت ب یزود سر یلیخ احمد

 رو شو برگردوند سمتم و گفت : کردیدنبالش م

 ؟یبهتر  -

 ... ادامه داد: اوردیداشت سوزن سرمم رو در م کهیزود در حال یلیخودش خ بعدم

 ..  یاحمق زده لت و پارت کرده ... اونوقت چه بهتر ی... پسره   یچه بهتر  -

 رو کرد بهم و گفت : کردیداشت آماده اش م کهیدر آورد و در حال فشیک یاز تو یا گهید سرم

 سازمان بوده ...  یدئولوژیا رییدور گردنت  بود ... نکنه مشکلتون سر تغ یکه اومدم روسر روزید   -

جمع شد ... بالفاصله چراغ  یدستم کم ینزدم ... فقط صورت دردناکم از رفتن سوزن سرم تو یحرف

 چشمام و ادامه داد : یقوه دست گرفت و انداخت تو

شده ..  جادیا یها دو دستگ میت یهمه  نی... ب کشهی... برادر داره برادر رو م ختهیاوضاع بهم ر  -

و شوهرتم  یکرد تیسازمان شکا ی هیرو رییاز تغ یتوام ..چون محجبه ا دیکه اومدم گفتم شا روزید

... 
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درست  حرفاش از اتفاق افتاده گذاشت  ریتو گلوم نشست ... انگار  رفتارم رو حساب تعب یبد بغض

 گفت : کردیرو جمع م فشیک کهیدر حال یبا ناراحت نیهم یبرا

 چیبه ه  سازنیم  ایدیجد نیکه دارن ا یسازمان نیا ی... تو یشنویمواظب خودت باش ...   از من م  -

هم خودش  شناسمشیم یاعتماد نکن ......  الاقل من از بچگ سادهیوا رونیکه ب یاحمد نیکس ... جز ا

توام جزوش  شوهرکه  یو خدا ترسن ... وگرنه ... مابق شهیو هم پدر و مادرش حالل و حروم سرشون م

 !!  هیرو دار زنیریهمه رو م یباشه ... مثل افراخته پخشون کنن .. پته 

که زده  با  ییشده باشه از حرف ها مونینگاهم کرد و بعد انگار که پش رهیخ یا هیچند ثان یبرا

تکون داد و از در خارج شد ... با بسته شدن در  یخداحافظ یبه نشونه  یپر از ترسش سر یچشما

 الجواب دکتر اونقدر پچ پچ وار بود که عم ی...  ول دیبه گوش رس دیاحمد که حالم رو پرس یصدا

حرف زدن  یکه گذشت .. تازه پلکام رو هم دوباره گرم شده بودن که  با صدا کمی... دمینشن یزیچ

 شدم .. اریمجدد هوش

 و تو ... دونمیاحد و واحد من م یبه خدا یبش کشی... نزد یغلط کرد  -

 جز نوذر ... ستین یاحمد بود ...  و شک نداشتم ... روبروش کس یصدا صدا

 بهم زد !!! ییچه حرفا یدونیبگم غلط کردم .. دست خودم نبود ...نم یبه چه زبون  -

 نباری... ا دنیصداش تمام تنم شروع کرد مور مورد شدن و بدن به وضوح لرز دنیبود و از شن خودش

 صداش رو کنترل کنه گفت : کردیم یسع کهیدر حال نیدر جواب نوذر نسر

 

 

 

 یکنیرو نم نکاری... بردار بخور!! چطور ا نی... بر تسیدست خودت نبود ؟؟!! ..  دست خودت ن   -

بزنه ... حق  ی...ول زنهیحرف نم یکثافت ...  پر یبکس عقده ا سهیک شیکرد یاورد ریکس گ یب ی...ول

 ..؟؟؟؟! یو تلخ ... طاقت حرف حق رو نداشت
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 .. دینال بایکه واضحا ناراحت بود تقر ییبا صدا نوذر

 بخدا .. بخدا دست خودم نبود ...  -

 ... ومدیگاه نوذر ن یگاه و ب یجز ناله ها ییصدا  چیه گهیبغضش گم شد  و د ونیبعد صداش م و

رو صدا کنم ...  نیکردم با زبون الکنم نسر ی... سع ییچند ساعت گذشت  که با حس دستشو دونمینم

با ترس وارد اتاق شد و چراغ رو زد  نیصدا کردن چقدر ازم جون گرفت ... نسر نیا دونستیو خدا م

 کهیدر حال  وکردم  یچشمم و ناله ا یاهن داغ فرو کردن تو ی... نور که به چشمم خردا نگار براده ها

به  ازیگفتم که ن ومدیکه از ته چاه در م ییچشمم رو بستم و دست سالم ترم رو حفاظش .. با صدا

 دارم ... ییدستشو

 چهارچوب در ظاهر شد .. نیب  یاحمد با جانم دهینکش هیه ثاناحمد رو صدا کرد و ب نینسر

 ... ییداره بره دستشو زین یپر  -

 کرد و گفت : نیبه نسر ینگاه مین احمد

 ؟! میسختشه ... لگن بذار رونهیب ییدستشو یول  -

 گفتم ... یمحکم یناله هام  نه نه  ونیهمون حال خراب و ناله هام شدت گرفت و م با

گرفتن  زدمیم ادیاز درد بدن فر کهیبازوم رو در حال رینوذر هردو اومدن سمتم و ز نیزود نسر یلیخ 

 و بلندم کردن ... 

از دنده هاته  یکیکه درد تنت  احتماال به خاطر موبرداشتن ...  دادیم حیوسط با بغض توض نیا نینسر

... متوجه  رهیتا عکس نگ گفتیو م ستیدکتر بازم مطمئن ن یکه نوذر روشون نشسته بوده ...ول

 رونیرو ب پامحرف ها من رو سرگرم کردن و تا دم در اتاق بردن ... هنوز از در  نی...  و با ا شهینم

... به وضوح بازوهام  دنشیاتاق ظاهر شد و با د  یکیچهارچوب در اون  ونینذاشته بودم که نوذر م

وسط برام  نیا یکرد ...ول دنیلرزشروع به  نینسر فینح یاحمد و دست ها یقو یدست ها نیب

 شد ...  دیسف ریمثل ش دنمیجالب بود که رنگ نوذر با د
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 دختر ... نیا لرزهیداره م یچجور نیگمشو تو اتاق نوذر ... بب  -

 اتاق محو... یزود تو یلیجمع شد  و  خ یچهره اش از ناراحت نوذر

 جون... آررررروم رفت ...... بخدا رفت ... یقربونت برم پر  -

 گوشم ...  ریبود ز نینسر

 یلیزد و اون خ نیبه نسر ی... احمد اشاره ا ییدر دستشو ی... جلو میتکون دادم و قدم برداشت یسر

اومد ... نگاهم  رونیب ییدستشو یتو یکیپالست ی نهییبا ا قهیزودتر از من داخل شد و بعد از چند دق

 رد و بدل شد ... نشونیب

 

 

 

 

 رفتم داخل .... نیحرف با کمک نسر یب

ام  دهیکه صورت و بدن ضرب د یهفته بعدش بر من چه گذشت بماند ... درد کیتا  بایروز و تقر اون

خواب طول  ی... کابوسم چند برابر شده بود و حت دادیآزارم م شتریب میسمت ... روح زخم کیداشت 

و  وذرچشمم بود ......و بعدم صورت ن یتورج جلو یروزمم با کابوس بود..  همش سر  و صورت خون

هفته کم کم بهتر شدم درد صورتم و تنم کمتر شده بود  کی... بعد از  کردیکه بهم وارد م ییضربه ها

بهم  ی.. موها کردیکالفه ام م نیهنوز حموم نرفته بودم و ا ی...ول ییو  متونستم خودم برم دستشو

 یبودن . از طرف دهبودن اعصابم رو خرد کر دهیبه تنم چسب یفیکه از کث ییام ... لباسا دهیچسب

از جام  تکون بخورم ... و هر چقدر اصرار کرده بودم .... که  ذاشتیمواظبم بود ...و نم بیعج نینسر

 نگاه کنم نذاشته بود ... نهییا یبذاره خودم رو تو

هم  اریکه از قضا بس یشرکت در جلسه ا  یو نوذر و احمد هر سه برا نیروز باالخره نسر هی نکهیا تا

، حاضر شدن ...  شدیموضع سازمان محسوب م رییبعد از اعالم تغ یجلسه رسم نیمهم بود و اول
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 یبهم که مثل همه  یکرده بود که از جام تکون نخورم و بعد از دادن ارام بخش دیتاک نینسر

تشکم  ریکرده بودم و به وقتش ز میدهنم قا یتو یواشکیچند روز نخورده بودم و   نیا یارامبخش ها

و  واریربع بعد با کمک د هی بایمنتظر موندم ...و تقر یشدن ... با بسته شدن در کم یجاساس ، راه

بود رفتم  دستم به قسمت دردناک دلم کهیکمد از جا بلند شدم و سالنه سالنه در حال ی رهیدستگ

چهارچوب در با  یبار تو نیکه بعد از آخر یروز ها رسما شده بود اتاق نوذر نیکه ا نیسمت اتاق نسر

اتاق هست  بالفاصله با باز کردن در  یتو یقد نهییآ هی دونستمیبودمش ... م دهیند گهید دهیرنگ پر

آروم آروم چشمام  یلیخ بعدچرا چشمام رو بستم و مقابلش قرار گرفتم و  دونمی... رفتم سمتش و نم

 رو باز کردم ...

و همونجا نشستم ...پشت پلک  اوردیمات شدم ... اونقدر که زانوهام تاب ن نهییآ یتو چهریپر دنید با

کمون  نیخون بود ... صورتم مثل رنگ یاز چشمام هنوز  ورم داشت و داخل هردو چشمم کاسه  یکی

بود ..  شخص! بنفش ! قرمز !زرد ! ...  و  رد کمربند به وضوح روش م ی! آب اهیهفت رنگ شده بود س

...  سرم رو تکون  دمیصورت تورج رو د نهییآ یلحظه تو هیاشکم خشک شده بود .... و   یچشمه 

که کردم  باعث شد دوباره درد  ی... تک سرفه ا ومدیباال م یدادم و نگاه ازش گرفتم ... نفسم به سخت

بستم و  یاعتنا بهش از جا بلند شدم  و  با برداشتن لباس ساک کوچک یب ی...ول چهیدلم بپ یتو یبد

 بود ... یکیشدم که همون نزد یحموم نمره ا یسرم و گرفتن روم  راه یچادر نمازم رو دنیبا کش

 

 

 یشده بود سوز سرد کیاومدم هوا تار رونیکه ب یوقت یول دیچند ساعت حمومم طول کش دونمینم

همه وقت استحمام حس و حالم رو بهتر کرد ... ... دوباره  نیبد از ا یدر عوض حس سبک ی،  ول ومدیم

 نجایبا ا ه... و راه افتادم سمت خونه که تنها دو کوچ نهیصورت داغونم رو نب یرو گرفته بودم تا کس

 دنیباز کرد و با د عیبود در رو سر ستادهیفاصله داشت ... با زدن زنگ در ... احمد انگار که پشت در ا

در  یداد و از جلو یروم رو باز کردم  متعجب سالم یکم نکهیلحظه موند و بعد از ا هی یخانم چادر هی

 کنار رفت ...
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در چادرم  یزود جلو یلیبعد پشتم اومد و خ یاحمد کم یقدم ها یافتادم  سمت  خونه .. که صدا راه

 و گفت : دیرو کش

 ؟! یکجا بود  -

 سمت و با نشون دادن ساکم  گفتم : برگشتم

 ... رفتم حموم ! رفتیگند  داشت از سر و روم باال م  -

 که چشماش دلخور شده بود گفت : یو در حال دیکش یراحت نفس

 ... یرفت یما ... دلمون هزار راه بره ... فکر کردم گذاشت یعنیمن ...   یگینم  -

 به اطراف کردم .. ینگاه میل ... ننگفتم .. از کنارش رد شدم و رفتم داخ یزیچ

 ؟! ستین یکس  -

 و گفت : دیکش یقیکاناپه ، نفس عم ینشست رو  نکهیگفت و بعد از ا یسر نه ا با

 و نوذ.. نیو ... نسر نینسر نیهم یشم .. برا یمحل افتاب نیتو ا یلیخ تونمیمن نم  -

 توجه راه افتادم سمت اتاقم ... یکردم و ب یکامل نشده بود که سرفه ا کالمش

 اومدن دنبالت ! فکر کرده بودن ...  -

 : گمیو م زنمیم یپوزخند

 ی؟؟!   اصال اگه ب بیشهر غر نیا یکس کجارو دارم برم تو یفکر کرده بودن فرار کردم ؟! من ب  -

اشنا و  اونارم به خطر   شیوجدان نشدم برم پ ینبود روزگارم ...  بعدم اونقدر ب نیکس نبودم که ا

 بندازم ... 

 رو کرد بهم و گفت : هیگفت ... بعد از چند ثان یلب اهلل و اکبر ریو ز نییسرش رو انداخت پا احمد

 ...  میشام بخور ندازمی... سفره رو م یمرتب کن  کمیتا   -
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رو که بافته بودم باز کردم و  سمیخ یاتاق چادرم رو برداشتم و موها ینزدم .... و رفتم تو یحرف

 یبعد صدا یزنگ خونه به خودم اومدم اومدو کم یدوباره با حوله افتادم به جونشون ... با صدا

 و نوذر : نیمضطرب نسر

 جا نبود احمد ... چیه  -

توجه به  من و  یدر اتاق رو باز کرد و اومد سمتم و ب نیزود نسر یلیخ یول دمیاحمد رو نشن یصدا

 .. هیگر ریبغلش زد ز یتو دیو درد بدنم من رو کش سیخ یدستم و موها یتو یحوله 

 به خدا دلم هزار راه رفت ... ی... پر یخبر بد هی دی... نبا یشعوریب یلیخ یپر -

 پشت سر هم رفت عقب .. یدهایاز درد جمع شده بود ... انگار تازه به خودش اومدو ببخش صورتم

 .. ی... به خدا ... داشتم ... به خدا از نگران دیببخش  -

 

 دیچهارچوب در بودن ... احمد که د یکه تو یحرفش برگشتم سمت احمد و نوذر نیبا ا همزمان

نوذر  یزود رفت ..ول یلیو خ نییحواسم سمتشه نگاهش رو از موهام گرفت و سرش رو انداخت پا

 .. زدیبود حالم رو داشت بهم م نگاهش یکه تو یکماکان نگاهش به من بود و خواهش

 گفتم : تیو با عصبان نیکردم سمت نسر رو

 ...  رونیبس کن ...برو ب  -

رفت سمت نوذر  تیو با عصبان دیزود منظورم رو فهم یلیخ نیبه در انداختم ... نسر ینگاه مین بعدم

 زود در رو بست ...  یلیو هولش داد و خ

 

با  یبه حرف زدن ...  حت یلیبه غذا داشتم نه م یلیغذا بودم ... کم غذا تر شده بودم ... نه م کم

که اونسال  یا یاتاقم بغل بخار یو کل روز گوشه  شدیدو جمله ختم م یکیکل صحبتم به  نمینسر

 یلومنامع یو به نقطه  نشستمیبخاطر زودتر سرد شدن هوا اواسط مهر مهمون خونه ها شده بود م

... دلم  خواستی... حل کردن مسئله م خواستی... درس م خواستی... دلم دانشگاه م شدمیم رهیخ
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درس  یبرا شهیکرده بود و هم شیدانشگاه که آذر اسم گذار یکتابخونه  یتو مییکنج تنها یبرا

تک  یبرا دلم دمیدیم کردمیو رو م ریخوب ته  دلم رو ز یتنگ شده بود ...  وقت رفتمیخوندن اونجا م

خاطراتمم  یتو یحت گهیبابا اکبرم ... که د یدلم برا شتریخانوادمم تنگ بود ... و از همه ب یتک اعضا

 یخاطره  هیهزارتا خاطرات خوبم ...  ونیوسط م نینگاه کردن بهش رو نداشتم تنگ شده بود و ا یرو

فکر  نینداشت ... با ا یتموم شکه ... کابوس ها یروزی... تورج ف نداختیبد بود که رعشه به اندامم م

 رو بغل کردم ... یبخار شتریو ب دمیبه خودم لرز

 به در خورد .... یتقه ا 

 احمدم ...  -

که از حموم اومدم شام رو خورده بود و رفته بود ...  ینبود ازون شب یبود ازش خبر یهفته ا کی

 رو انداختم سرم .. مییدست بردمو روسر

 تو .. ایب  -

 زد و گفت : یخندان احمد ظاهر شد ...چشمک یباز شدن در چهره  با

 ؟! یرو بغل کرد یبخار  -

 زدم : یکمرنگ لبخند

 امسال زود سرد شد .. یلیخ  -

 گفت و بعدم روبروم چهار زانو نشست و گفت : یتکون داد و اوهوم یسر احمد

 حالت بهتره ؟!  -

 یصورتم که  هرچند کمرنگ  شده بودند ول  یها یبهش انداختم که داشت با دقت کبود ینگاه مین

 ... کردیم یبه وضوح معلوم بودن رو داشت وارس

 

 : دیکردم به خودش اومد و دوباره پرس یا سرفه
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 ؟ یچطور ینگفت  -

،  کردمیاز درد معدم که کم شده بود اما خوب نه صورتم رو جمع م کهیکردم و  در حال یسرفه ا تک

 گفتم :

 شکر !زنده ام !   -

 ادامه داد : یخاص نهیگفت و بعد با طمان یلب ریز دیتکون داد و زنده باش یسر

 میینجایو به خاطرش ا دیرو که با یتا زود تر کار ارنیفشار م یلیراستش ...  راستش از باال خ  -

 ... میشروع کن

 پام ... ریز یگفتم   و نگاهم رفت سمت فرش کاشان رنگ و رو رفته  یهوم

 ... چهریپر  -

 باال  اومد  که گفت  : یبه کند نگاهم

 ... یبرا میبذار یخسته ا یخوایم  -

 گفتم : تیو با قاطع دمیحرفش پر وسط

 نه خوبم ... بگو...  -

 و گفت : دیکش یقیسکوت کرد و بعد نفس عم یا هیچند ثان احمد

..و  فهممیکه االن تازه دارم م لیدال یسر کیگرفت بخاطر  میشهرام تصم  یتق شیسال پ   -

پور  یزند مساریت یعنی یمشترک ساواک و شهربان تهیکم سییتو بازش کنم ... . ر یبرا نجایا خوامینم

رده دوم  ضوشهرام  و چند تا ع یکایدو تا از نزد یکیرو ترور کنن ... که خوب ... تونستن ...  اسفند 

 نجایبه ا یبود ... اما همه چ زیآم تیدن ... و ترور موفقرو کر نکاریخوب ا یزیبرنامه ر هیسازمان با 

مهم رده اول سازمان  که خوب قطعا تو ممکن  یاز اعضا یکی دیختم نشد ... همون موقع هم مج

...و در  کشهیم دکیمشترک اسمش رو  تهیکم استیپور فقط   از ر ی... معتقد بودن زند شینشناس
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دوش اوناست ... سرهنگ  یمشترک به رو تهیکم یو اداره   دنیبهش خط م گهیاصل  سه نفر د

 ... یابیافراس مساریو ت یزاده ، سرهنگ عضد نیحس

حالت من  نیکه از ا کنمیو با تعجب نگاش م دمیعمال عکس العمل نشون م یابیاسم افراس دنیشن با

 : دهیادامه م یشتریو با ذوق ب نهیشیلبش م یرو یتیلبخند رضا

و حاال شهرام  یابیترازو به سمت افراس یکفه  مساریت هیو  میکه دو تا سرهنگ دار ییازونجا  -

قدرتمند نشون بده ...  دیسازمان رو اونجور که با یستیشاخه مارکس نکهیا ی... برانهیدنبال ا دایشد

 خوامینم یطرف از یندارم ..ول یبه شاخه شهرام اعتقاد قلب قایبازم دست به ترور بزنه .. من درست عم

 کنمیحس م یبا  تفکراتش مخالفم ..ول  نکهیبا تمام ا نیهم یبرا فیبشه و ضع کهیت کهیسازمان ت

 ... تشیترور و موفق نیداره به ا ازیهم که شده ن ییقدرت نما یسازمان برا

 نیا دیباشم که با یمن کس ترسمیبعدش بزنه ... م خوادیکه م یاز حرف ترسمی... و م دمیتکون م یسر

و  دمیرو اب دهنم رو قورت م دنیوار کوب وانهیتند زدن و د کنهیکار رو انجام بده ...  قلبم شروع م

 چشم و گوشم رو  تمام و کمال به احد ...

... کار  میاز تو به عنوان طعمه استفاده کن خوامی...  م شناسهیتورو م یابیکه افراس ییازونجا  -

که  یرو بخوا تشی... اگه واقع ی... حت شتریتو ب یرناکه و براهممون خط ی... برایشدن یول هیخطرناک

 دست تو ... میرو بسپر یابی... تموم کردن کار افراس میخوای... م یکه بخوا خوامیم

پله  هیکه ازشون  کردنی... حس کردم به خاطر کشتن تورج ...  فکر م کنمیوق زده نگاش م یچشما با

خانوم جوون  یچشمم ... چهره  یرها  اومد جلو یکه ... چهره  یجلوترم و برام راحت کشتن کس

دادم تو  دااز هوا رو با ص یمیبه خودم اومدم  و حجم عظ هویرفت نفس بکشم ...  ادمی...    یابیافراس

 گفتم : دهیبر دهیام ... دلم درد گرفت صورتم جمع شد وروبه احمد بر هیر

 ... یروزی... من ... چون ف دیمن ... فکر کرد  -

 و ادامه دادم .: دمیکش میبه روسر یدست کالفه

 رو دردفاع از خودم ... حاال .. هم ... یکیتو گروه ؟ چون  دیتر ندار یاز من با سابقه تر و قو   -
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 و گفت  : دیرو لبش ... وسط حرفم پر ینگاهش به من و لبخند  احمد

رو  یزی... از همون روز چدمتید کیمقصور ب یه اون خون یکه تو ی... من از روز اول یپر یتونیتو م  -

 هی یتونیبودم ... تو م دهیخرد سازمان ند یعضا نیاز ا چکدومیه یوقت تو چیکه ه  دمیتو د یتو

 .. یباش گهید یالیل

که هست بره به درک و  یهر ک الیل نیا خواستیشد تو چشمام و من چقدر دلم م رهیرو گفت و خ نیا

باشم  یبرکت حهیمل خواستمیباشم نم گهید ی الیل خواستمیدست از سر من بر داره ...من نم

که به وسعت سن و توانشه ...  ییدانشگاه دنبال ارزوها زیبابا اکبرم باشم پشت م چهریپر خواستمی...م

ظاهرم تکون بخوره از رون  نکهیرو تجربه کنم که بدون ا ییزهایچ یسالگ  یتو خواستمیمن نم

 .... یکس یب کردیکنه ... اما ... چه م رمیبپوسونه و پ

 

 نوزدهم فصل

 

قرار داشت مثل سه روز گذشته  یابیافراس مساریت  یکه خونه  یکوچه ا کینزد یتلفن همگان یجلو

... اگه سرما و   دمییجویو سقز م زدمیکه ازش اومدم حرف م یبودم و مثال داشتم با شهرستان ستادهیا

نقشم فرو رفته بودم که خودمم  ی...  اونقدر تو یگرفتیو نداشتن لباس گرمم رو فاکتور م دنیلرز

سازمان که به عنوان  لبو  یاز بچه ها گهید یکیبه  ینگاه می... ن ستین یاونور خط کس شدیباورم نم

با چادر گلدار  یساختگ یعشوه  بود کردم و با ستادهیا یتلفن همگان کینزد   یفروش کنار مدرسه ا

 سرم رو گرفتم ... یرو

و من فکر  زدیم رونیراس ساعت  صبح از خونه ب مساریو هرروز ت میبود سادهیروز اونجا وا سه

 ... ستین زیسحر خ یارتش یرتبه ها یعال یبر  خالف همه  کردمیم

مدل  نیاخر الکیکاد ی.. که از ته کوچه صدا دادیبه نه رو نشون م قهیروزم ساعت من چند دق اون

 یالک یا قهیچند دق مساریو رفت ...   با رفتن ت دیچیمن پ ینشد که از جلو هیاومد چند ثان مساریت

 یلو لبویک میرو گذاشتم و چادرم رو مرتب کردم و رفتم سمت لبو فروش ن یمعطل کردم و بعد گوش
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کوچه پس  ریفاصله داشت و مس قهیده دق نجایکه از ا یو راه افتادم سمت خونه ا دمیخر نیریش

در رو باز کرد ...و جز به جز اتفاقات ور  نیبالفاصله نسر دنمی... با رس شدیرو شامل م یخلوت یکوچه  

 ازم خواست :

 همون سه روز !! نیع  -

 گفت : یکالفگ با

 ؟ نهیع یچ یعنیخوب   -

 و گفتم : دمیکش یا ازهیخم

باهاش بود نه زنش و لباس فرم  ینه بچه ا رونی!! بازم راس ساعت  از خونه زد ب نهیع نهیع یعنی  -

 روز ...  یروزنامه  یتنش بود  و سرش تو

 و گفت : نیرو کرد به نسر سادهیکه اونور نشسته بود و  کامال مشهود بود گوش وا نوذر

 بنگ !!!  تا اومد ... بنگ یکشتنش... قبل از نه اونجا باش ادیبنظر راحت م  -

بود راجع به خودش ..   یالبافیلبش نشست .... احتماال بازم خ یگوشه  یرفت تو فکر و لبخند بعدم

کتک  لیکه  همون اوا یاتاق و کتاب یرفتم تو نیهم ینحسش رو تحمل کنم برا ی افهیق تونستمینم

 یصدا هخوردنم از نوذر احمد برام آورده بود و برداشتم و مشغول شدم ... هنوز  ظهر نشده بود ک

 یچند وقت از رفت و امد ها نیصاحبخونه که ا رمردیغر غر پ یزنگ خونه بلند شد و متعاقبش صدا

 نوذر ...  یصورت کبود  و معذرت خواه دنیبا د نهیما کالفه شده بود ... بخصوص ا

 ... رهیپله ها خ یبود و به باال ستادهیا یدر ورود یکه جلو نیبه نسر ینگاه میدر رو باز کردم و ن یال 

 شده ؟ یچ  -

 :دیاز جاش پر یبه حرفم کنه  با ذوق زائد الوصف یتوجه نکهیبدون ا  نینسر

 

 ... نجاستیا یک نیبب یواااا-

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  267:  صفحه                                
 

خونه افتاده بود   یاش تو هیکرده و حاال سا یپله رو ط نیکه    اخر یبغل مرد دیمتعاقبش پر و

 اومدم ...  ونیدر اتاق ب یاز  ال  میحس کنجکاو یارضا ی...ناخودآگاه برا

 .. شهیباورم نم ی... وا یباش نجایا شهیباورم نم  -

 یاز مرد و  وارد شدنش به داخل خونه  با کس شییو جدا نیکمرنگ شدن ابراز احساسات نسر  با

 ... نمیبود انتظار داشتم بب ینفر نیاون لحظه آخر ی... تو دیروبرو شدم که شا

 محمد حسن ؟!  -

تکرار شد  نایمن هم ع یکه برا یلحظه  به وضوح جا خورد،اتفاق هی یمن ... برا دنیحسن  با د محمد

 یلحظه جلو هی یمن  برا یها یبدبخت یشروع همه  دیبا اون و شا ایار یریدرگ ی... و تمام صحنه ها

همه وقت  باعث  نیا زو نوذر اونم بعد ا نیآدم اشنا به جز نسر هی دنیحال د نیچشمم اومد ....اما  با ا

و  کیزود  به خودش اومد و سالم عل یلیشد تمام اون فکر ها از ذهنم بره کنار ... محمد حسنم خ

و با  نیو بعد  سنگ دیول کاوکرد و تمام طو ل اون ..... صورتم رو سلول به سل یگرم یاحوالپرس

 ... کردنینگاهش م هکه مشتاقان ینینوذر و نسر یچشم ازم برداشت و  نشست روبرو نهیطمان

 جابجا شد و گفت : یجاش کم یدرخشان بود تو یکه هنوز صورتش از شاد نینسر

 ؟یری؟؟! دانشگاه م یکنیم کارایچه خبر ؟؟؟! چ  -

 لحظه  ناراحت شد  و گفت : هی یحسن برا محمد

 .. هیخاال یلی...  جاتون خی...ول یآره ...ول  -

 رو کرد به نوذر و گفت : بعد

 تو صفا نداره ... یمخصوصا تو داداش ...ب  -

 کردمیم یسع کهیآذر افتادم در حال ادمی هویکه  میدیکش یو نوذر و من هر سه  آه پر حسرت نینسر 

 بغضم رو قورت بدم گفتم :

 محمد حسن آذر خوبه ؟  -
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 زد و با گفتن : یلبخند

 امسال ارشدم شرکت کنه ... خوادی... م خونهیآره ... به کوب داره م  -

طاقت تر از ما .... از جاش پاشد و  یوسط نوذر ب نیکرد و  ا کیحرفش نگاه هر سه تامون رو تار مجدد

با نگاهش  کردینوذر رو دنبال م کهیر حال... محمد حسن  د رونیاز در رفت ب زمیبر ییچا رمیبا گفتن م

پاکت  بشیج یتو ردگفت و ..دست ک " یاهان راست "..  یزیافتاده باشه چ ادشی هوی...  انگار که 

 ... نیاز توش در آورد و گرفت سمت نسر  ینامه ا

 دنیکه سال ها از اجتماع و تمدن دور بودن ... با ذوق چنگ زد به نامه و  با د ییآدم ها نیع نینسر

 با بغض رو به من گفت : اونیدست خط  رو 

 

 دست خط آذر...-

داشتم  یمنم نامه ا خواستیرو لمس کردم ... چقدر دلم م نیتو دست نسر یبغض کردم ... کاغذ نامه  

 ی... به حد یچمشداشت چیه یو ب   یزیدوست عز یاز سو شدمیجانم خطاب م نی... و منم مثل نسر

 غیرگفته بود و از من د  نیکه آذر به نسر یزیمحبت آم یکلمه  هی نیکمبود محبت داشتم که هم

 ریکه تمام مدت ز یاز نگاه محمد حسن نیبشه و ا یاشکم جار یبود تا چشمه  یشده بود،  کاف

 غافل نمونه ... دییپا یمن رو م یچشم

رو صدا  نیکنم و بغضم رو قورت بدم ... نوذر نسر میاشکم رو قا کردمیم یکه سع یهمون موقع درست

محمد  نیرفت .. به محض خروج نسر رونیاز جاش بلند شد و از در  خونه ب یدیبا ببخش نیکرد و نسر

 گفت : یآروم یشد و با صدا لیحسن به طرفم ما

 ... یدونی؟؟؟  م یکنیم یجا چه غلط نیتو ا  -

 گفت :  یزود با نگاه نگران یلینگاش کردم  ...  حرفش رو خورد و خ متعجب

 شده ؟ یصورتت چ  -

 گفت  ..سرم رو باال آوردم ... و گفتم : ینزدم ... نگام کن آمرانه ا یحرف
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 ... یدار کاریچ الیخ یب  -

 کرد و پچ پچ وار گفت : اخم

 شده ؟؟؟ یصورتت چ گمیبهت م  -

 میببند شهیهم مینره ...  عادت کرده بود رونیب یبخار یگرما نکهیبه در خونه که بخاطر ا ینگاه مین

 انداختم و گفتم :

 آقا نوذره !!!! یاثر هنر  -

 رفت باال ... ابروهاش

 و بعد گفت : رونیداد ب تیرو به وضوح با عصبان نفسش

 ؟؟!.. یگه خورده به چه حق  -

شونه  نیهم یشد برا خیبا فکرشم مو به بدنم س یحق که االن زنشم ..ول نیبگم به ا خواستیم دلم

 عوض کردن بحث گفتم : یباال انداختم برا یا

 نداده ؟ یزیمن چ یاذر برا  -

 حرف رو عوض نکن ....   -

 گفت : یتکون داد و با لحن آرومتر ینگاش کردم که سر منتظر

و  میلو رفت نیده بود بهم ... فقط گفته بود من و نسرنز ی... نوذر حرف یینجایکه ا دونستمینه نم  -

امون  هیرابط اول  قیادرسم نداده بودم ... خودم از طر ی... حت نی... هم میامن یخونه  هی یاالنم تو

 ... !! دادیاحمد نم پس نم دتونیرابط جد نیکردم ...وگرنه ا داشیپ

 

دکتر ... که تنها شخص قابل  یحرف ها یذهنم رفت پ غیگفتم.. و سر یباال رفت و آهان ابروهام

اطالعات رو  یهمه  هیک دونستمیکه اصال نم یاحمده و همه رو پخ کنن مثل ... افراخته ا نانیاطم
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ام  داره یسر و سر ایبا ار دونستمیاون جمع من م یکه فقط تو ی... نکنه محمد حسن رهیرو دا زهیریم

 بود ... نجایرو به قول دکتر پخ کرده بود و االن ا هیرابط اول

 سوالم ... دنیمصمم شدم به پرس دمیکش یقیفکر نفس عم نیا با

 چه خبر ؟ ایاز آر  -

 بهم کرد و گفت : یا یتو خال نگاه

 هان ؟  -

 تر گفتم : یجام جابجا شدم و  ابنبار جد یتو یکم کافه

 .. ی... استادمون ... همون ایچه خبر ... آر ایاز آر  -

 گفت و ادامه داد : یسیباال که ه رفتیناخودآگاه داشت م صدام

از آذرم گرفته و    ایباشه ... دو سه بار سراغت رو ازم گرفت ..گو یچه خبر یخوایچه خبر ...؟؟؟! م  -

 شد ؟؟؟ دایپ نجایسر و کله ات ا یشد ...  تو چجور الیخ یب میخبر ندار چکدومیه دیفهم یوقت

ظرف  خیو  ییپر از چا ینیس هیبا  نیکردم و اومدم جواب بدم ... که ... با ورود نوذر و نسر یو مِن مِن

حرفم رو   ستین حیبه توض یازین نکهیاز کجا اومده بود ...  خوشحال از ا قایدق دونمیکه نم یپولک

 ادامه ندادم ... نیاز ا شیو ب چوندمیپ

... محمد حسن  دونستمیم نمیبود... ا ایرابطه  من و آر انیمحمد حسن از روز  اول در جر دونستمیم

رفتن  یعنیمن افتاده  یکه برا یقرار داشت و از اتفاقات یسازمان دمانیاز چ گهید یشاخه  کی  یتو

وسط ... اگه  نیتعجب کرده بود ... اما ا نجایا دنمیبا د نمیهم یخونه سرهنگ و ... خبر نداشت برا

و نوذر  نینسر شیحضور من رو پ یبه راحت تونستیم ایآر یبود برا نیمحمد حسنم مثل من خبر چ

 بهش اطالع بده ....

رو که از اول بنا به  یزی؟ .... چ گفتمیو نوذر م نیبه احمد نسر نویا دیشروع کرد به تند زدن ... با قلبم

نوذر که به  یفکرا بودم که با صدا نیا یحس ششم پنهان کرده بودم ...  تو یخودم و از رو دیصالحد

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  271:  صفحه                                
 

حرف با دست  یکردم و ب ینگاه میکه جلوم گرفته بود ن ییاسم خوندتم به خودم اومدم و به چا

 پسش زدم ...

به من انداخت و  ینگاه میبه نوذر و بعد ن ینگاه میمحمد حسن دور نموند اول ن دیحرکتم از د نیا

 ... دیورهاشو در هم کشاب

 ؟یپر یداریشده چرا بر نم یچ  -

 الیخ یب کردمیم یکه سع یبود و در حال دهیسوال رو ازم پرس نیکه ا یکردم سمت محمد حسن رو

 باشم گفتم :

 ... نیندارم ... هم لیم  -

 

 توش بود رو کرد سمت نوذر و گفت : یکه تحکم خاص ییحسن اما با صدا محمد

 تر از خودت .. فیضع یدستت هرز شده... اونم برا دمیرو بذار جلوش ...  بعدم ... شن ییچا  -

 گفت : یظیبهم کرد و بعد با اخم غل یحرف محمد حسن شوکه نگاه نیا دنیبا شن نوذر

 زنمه ...  حرمتم رو نگه نداره ...  -

 ؟؟! یچ  -

 حسن نگاه متعجبش رو از من به نوذر از نوذر به من چرخوند و گفت : محمد

 شما؟؟! ازدواج ؟؟؟  -

صورت کبود باشه  نیاش ا جهیکه نت یازدواج دونستیگفت ، قطعا اونم م یکیزد ... نه تبر یلبخند نه

 باشه ... کیتبر قیکه ال ستین یزی.. چ

 حاال ازدواج ؟؟! یچ یبرا  -

 گفت : یدهنش گذاشت و با کالفگ یه ساکت بود پولککه تا اون لحظ نینسر
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 !!!!! یمناسبات سازمان  -

اتاق رو گرفت ... برام جالب بود تا  یسکوت بد قهیچند دق یگفت وبرا یحسن با تعجب آهان محمد

 ی... انگار که جز اموال شخص دینکش ونیکه خورده بودم به م یاز کتک یحرف گهیاسم ازدواج اومد د

  یمرهاخودم فکر کردم ...  شیوسط پ نیو ا شدیمحسوب م یبه بعد فضول نجاینوذر شده بودم و از ا

و تفکر مرد  انیکه باشن به وقتش خوب پشت هم در م یوابسته به هر دسته سازمان و تفکر

 اس ... رهیچ یبر همه چ شونیساالر

 یروزمره و عاد یما بود و بعد از شام  .. تموم شدن حرف ها و درد دل ها شیروز محمد تا شام پ اون

کنار نوذر نشست و  میکرد یشروع به جمع کردن سفره و شستن ظرف ها نیکه من و نسر یموقع

حساب  یکه رو کردمینگاه م یبه نوذر یوسط من تمام مدت با پوزخند نیشروع به پچ پچ کردن ...ا

 ختیریداشت بدونه رو م یداشت نه  لزوم یکه نه به محمد حسن ربط یا شاخه یداشت  پته  یدوست

ذهنم خورد ...و دست از   یتو یجرقه ا هویفکر  نیمحمد حسن  ...با ا نکهی... غافل از ا رهیرو دا

رفتم  هدرد گرفت دمید بیآس یمعده و در اصل دنده  نکهی...و با گفتن ا دمیخشک کردن ظرف ها کش

که سه  یخونه ... با ورودم محمد حسن و نوذر حرفاشون قطع شد ...و  بعد رو کردم سمت نوذر یتو

 رد و بدل نشده بود و با اکراه گفتم : نمونیب یهفته بود کالم

 ... من درد دارم .. خوادیکمک م نینسر  -

به در انداختم  یاهرفت .. نگ رونیزود از جاش بلند شد و از در ب یلیبهم انداخت و خ ینگاه مین نوذر

 محمد حسن و گفتم: شیخودم رسوندم پ عیتا از بسته بودنش مطمئن شم ... بعد سر

 !!! دیند یدیشتر د  -

 اخم کردم و ادامه دادم : نبارینگاهم کرد که ا متعجب

تو  گمیبودم !!!! ... منم به احمد نم نجایمن ا نکهیگزارش بده جز ا ایاز امشب به ار یخوا یم یهرچ  -

 ؟؟؟؟! یدیآب کنه !! فهم ریکه احمد قدرتشو داره سرتو سه سوت ز یدونی!! م یا کارهیچ

 گفت .. یآروم یتکون داد و باشه  یسر یجد یلینگام کرد ... بعد خ رهیخ هیچند ثان یبرا
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گفتم و از جام پاشدم  یخوبه ا کردیکه درد م میدستم رفت به دنده ا کهیکردم و در حال یسرفه ا تک

 دراز بکشم که وسط راه به اسم خوندم ... یکم نباریاتاق و واقعا ا یبرم تو

 بله ؟!  -

 سازمان .. یتو یخوایم یمطمئن  -

سازمان بودم فعال  یمن قاتلم و تو دونستیخبر نداشت ... انگار نم یچیزدم ... انگار از ه یپوزخند

براشون قتل بود دنبالم  نشیکه کوچکتر یمید  که قطعا به جرافقط و فقط بخاطر فرار از  ساواک بو

 بودن ...

نداشت منم  یلینزده بود بهش ... پس دل یحرف ایار یبدونه ...وقت یزیمحمد حسن چ مخواستمین 

 بزنم ! یحرف

 اتاق ... یگفتم و رفتم تو  یآروم ریشب بخ نیهم یبرا

 

 _فصل

 

 یسر و صدا یشده بود برا نی... اول آبان بود و قرار بر ا گذشتیهفته از اومدن محمد حسن م کی

...  رهیروز  ابانماه مصادف با تولد رضاشاه انجام بگ یابی..و جلب توجه رسانه ها ... ترور افراس شتریب

کوچه امون به سمت  یبرگشته بودم ... سالنه سالنه داشتم تو یابیچوب زدن افراس اهیتازه از زاغ س

که برام افتاده بود رو به  یاتفاقات ی رهیبود که بالخره زنج یهفته ا کی...    داشتمیخونه قدم بر م

.... بخصوص با اومدن محمد حسن و  کردیبود و انگار تازه تازه مغزم داشت شروع به کار م انیپا

 هیخودم رو  تونستمیکمکشون حساب کنم ....   من اگه م یرو تونستمیکه هنوزم م یکسان یادآوری

قطعا  ی...ول ندمیترس از آ ایبه خاطر کشتن تورج ببخشم و اسم دفاع از خود رو روش بذارم ....  یروز

 تهیکم یبود ... هرچند مفسد بود هرچند تو ی... هرچند که آدم بد کشتمیرو م یابیاگه افراس

 یاه یدئولوژیبه ا یخودم رو ببخشم .... من نه اعتقاد تونستمینم چوقتیمشترک بود و منفور ه

 یپول ادی.... شونیاسیبه تفکرات س یسازمان داشتم که صرفا بهش پناهنده شده بودم ... نه اعتقاد
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 میزندگ تونستیم کیکوچ یروستا ایشهر  هی یتو یتهران نه ول دیکه شا یافتادم که داشتم ... پول

 یلیساواک خ یبودم ابعاد اطالعات دهی؟؟! شن رفتمیکنه ... اما کجا م نیتام یادیمدت ز یرو برا

 یاز فرار یلیکه خ ییدور افتاده ازونجا یو روستاها کیمناطق کوچ یگسترده اس .... بخصوص تو

با ابعاد تهران  یشهر دیبا نیابعاد گسترده تره .... بنابرا نی.... ا رنیم ینقاط نیچیمعموال به هم یها

بودن که   یها نهیو کرمان و بندر عباس گز رازی... اصفهان ش کردمیماز تهران رو انتخاب  ریغ ی...ول

موضوع رو  نیشد ... هوا سرد شده بود... فکر کردن راجع به ا دهیذهنم اول از همه به سمتشون  کش

  بردمیدهنم م یدستم رو جلو کهیموکول کردم و در حال یبهتر یو هوا یکنار بخار یا گهیبه وقت د

خبر از  اهیس یهم بودن ابرا پیتا ک پیبه آسمون کردم ...ک ینگاه میکنم ن رمشونبا نفسم گ یتا کم

چهاردست لباس گرم  میبر مینتونسته بود یتیمسائل امن یسر هیبارون داشت ...و ما  هنوز بخاطر 

 ی... با اومدن باد سرد میکردیکه احمد برامون آورده بود بسنده م ییو به دوتا ژاکت نخ نما میبخر

نگاهم  نیح نیهم یصورتم در امون بمونه رو گرفتم ...تو نکهیا یو برا دمیچیچادر رودورم محکم تر پ

... برام جالب  زدیاونورتر از خونمون ... نشسته بود داشت کفش واکس م یکه کم یرفت سمت کفاش

 یصلا ابونیکه نسبت به خ یکوچه  نیا یسرما ... کفاش؟؟  اونم تو نیا یوقت روز تو نیبود .. ا

 ترددش  با فاصله کمتر بود ...

انداختم و وارد خونه شدم  دیزود کل یلی....خنیهم یاومد و لرز انداخت به جونم برا یباد سرد دوباره

 رونیبه ب ینگاه میدر ن یدر رو ببند ...دوباره  از ال نکهیکفاش اجازه نداد  و قبل از ا ی...اما فضول

 انداختم ... 

داشت و بنظر  ییپشم اعال یبودنش ول یمیرفته اش کردم ...بر خالف  قد به کت رنگ و رو ینگاه مین

اومدم در رو ببندم  دهیبهش بخش یکس دیشا نکهیا هیباشه ... با توج یمتیکت گرون ق یروز ومدیم

چرم  دنیو با د رونیکه روش انداخته بود اومد ب یفیکهنه  و کث ییپتو ریلحطه پاش از ز هیکه 

نگاهش رو از اون سر  نکهیحبس شد وقبل از ا نمیس یلحظه نفسم تو هی یبراق کفش برا ییایتالیا

 به در ... دمیکوچه برگردونه و بندازه رو من در رو اروم بستم و خودم چسب
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 تونستیجز ساواک نم یضربان قلبم سرسام آور بود و نفسام منقطع ...  دنبالمون بودن و کس شدت

نفس  کهیصورت نداده بودن ... در حال یکه اقدام میکدوم خونه ا دونستنیباشه ...و قطعا هم هنوز نم

کردم و  ریازخودم رو ازپله ها سر زانیبدن از ترس مور مور شده بود  افتان و خ یو همه  زدمیمفس م

 زود با اندک توانم در  خونه رو محکم زدم ... یلیخ

 

 در بازه ....  -

 بود  نینسر یصدا

 ...وارد خونه شدم ... دمیرو کش رهیسرعت دستگ با

چه خبر بود اومد  هیبا  گهید یروزها یلیاز جاش بلند شد و مثل خ یکه لم داده بود کنار بخار نینسر

کردن بدنم از  خیو   رونیب یمن  جا خورد .... سرما ی دهیرنگ پر دنیلحظه با د هی یسمتم که برا

 عیسر یلیخهول کنه ... زدمش کنار و  نیاز ترس ... باعث شد نسر دیسمت حال و روز رنگ پر کی

...دوباره فکرم رفت  ختیتنم ر یکه تو یبخار یکه گرما یا هیرسوندم ...  با ثان یخودم رو به بخار

 یا رنگ روبزنم  ... که نوذر ب یتا حرف نیتر کردم ... رو کردم سمت نسر یسمت کفاش .... لبم رو کم

 وحشت زده وارد شد ... ی افهیو ق دهیپر

 ... نینسر  -

 کرد ...  ی.... باهاش پچ پچ نیزود نوذر اومد  سمت نسر یلیخ

 صداش بلند شد ... نینسر

 ؟! ی؟؟؟! مطمئن یگیم یدار یچ  -

 شک دارم  یول ستمی... نه مطمئن ن یبار مثل آدم برخورد کن هیکن  ی... سع نیخفه شو نسر  -

 ... رونینوذر رو هول داد و با ضرب اومد ب نباریا  نینسر

 ... یپر یپر  -
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 حرفش تموم نشده بود نوذرم اومد ... هنوز

 بودن هردو ...  یعصب

 و گفت : دیوسط حرفش پر نوذر

 ... نییپا اریصدات رو ب یلعنت  -

 شده بود گفت : دیکه رنگش مثل گچ سف نینسر

 شک داره .... رونیب یکینوذر به  یپر  -

 کردم وگفتم : نیبه نسر یاز وحشت وق زده نگاه دونستمیکه  م یداشتم با نگاه بغض

 ... دی!! شک نکن هیساواک  -

 سمتم برداشت و گفت : گهیقدم د هیهول داد و  یکم نینسر  نوذر

 

 من فقط شک کردم ...  یگیاز کجا م  -

 و گفتم : ستادمیفاصه گرفتم و درست روبروش ا یاز بخار نباریا

نگاش کردم .. اگه از کت پشم  کمیدر  یدر خونه رو ببند از ال نکهیمن فقط شک نکردم قبل از ا  -

که رو پاش  ییپتو ریلحظه  از ز هیکه  شییایتالیچرم براق ا یخوش جنس کهنه اش بگذرم از کفش ها

 یتو ادیم کنهیبا اون تردد رو ول م یاصل ابونی...  خ ی... بعدم کدوم کفاش احمق تونمیانداخته بود نم

 !!! زنهیسرما پرنده پر نم نیا یوقت روز و تو نیکه ا یکوچه ا هی

 اهیس ی کهیو نوذرم نگاهش دو تا ت زدیم ریبه وضوح رنگش به ش نینگام کردن .... نسر ریمتح هردو

 لب فقط زمزمه کردم : ری... و من گنگ ز میتر کرد یشده بود از ترس هرس با دهنمون لب

 ..... میبر دیبا  -
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لحظه با با ترس  و هول و وال رفت سمت اتاقش  هی یحرف من جون دوباره گرفته تو نیانگار با ا  نوذر

 نوریکه عمال مثل مرغ پر کنده ا نیوسط نسر نیبرداشت و شروع کرد پر کردن ا یا یو ساک دست

 : برگشت سمتش و گفت ی...... عصب رفتیاونور م

 مییو فقط بدو رونیب میبر دی... نوذر  ...با کنهی.. فقط فرارمون رو سخت تر م هیآت و اشغاال چ نیا  -

... 

 یبودم ذهنم پ ستادهیمن برعکس خشک شده بودم و نفسم به شماره افتاده بود ... همونجا ا یول

قدم از قدم بردارم ...و برم  تونستمی... نم کردمیم یهرکار یپول هام و شناسنامه ام بود ...ول فیک

 سمت اتاق ... 

لحظه به خودش اومد ساک  رو رها کرد و فقط شناسنامه و  هی یبرا نیوسط  نوذر  با حرف نسر نیا 

اتاق  یلحظه دوباره برگشت تو هی یتو یشلوارش و  رفت سمت در ..ول بیدوتا عکس رو چپوند تو ج

سمت  دییکمر شلوارش ....  بعدم دو یدستش بود و فرو داد تو یکمر یاسلحه  هیاومد  رونیب یو وقت

 دیتا دم در رفت و برگشت ... دستم رو کش نی..دنبالش.... صداها گنگ شده بودن ... نسر نمیدر نسر

از جام کنده شدم  بایتقر دیکه دستم رو کش یبار نیبار ... دوبار ... با سوم کی... خشک شده بودم ...

تازه بارون خورده  ...  نیزم یسیخ میدیکه رس اطیح یکردم ....  تو یط یها رو چجورپله  دونمی... نم

و  دیکش رونیبه ب یدستم روگرفت و دوباره سر پا شدم ... نوذر سرک نیپام رو لغزوند ... افتادم ... نسر

 رو بهمون گفت :

 هنوز نشسته ...   -

 کرد ... رنگش مثل گچ بود ... یمکث

 انداخت ...: ینگاه مین دوباره

 روش اونوره... حاال ...  -

 

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  278:  صفحه                                
 

که به  دمیخروجم سر مرد رو د یو درست لحظه  میحرف  من و نسرن به سمت در هجوم برد نیا با

قلب من  یانگار همه جا ساکت بود و فقط صدا ی.. ...ول دمییدو یچجور دمی.... نفهم دیسمت ما چرخ

بود . و  دهیاون لحظه درد دندم که نفسم رو بر یتو ی... حت دیکوبیام م نهیوار به س وانهیبود که د

 نینوذر و نسر یپاها یمانعم نبود انگار مغزم فقط  و فقط به پاهام وصله ... کم کم بارون تند شد صدا

خلوت اون ساعت روز رو پر کرد ... کوچه ها تنگ تر شدن  یآب.... کل کوچه  یو من شلپ شلپ  تو

... نوذر کماکان  میدیچیکوچه پ هی... از  میریبه کدوم سمت م دونستمینم ی... خلوت تر شدن و من حت

 ستیلحظه ... با  ا هی یبود آخر از همه ... تو دهیبعدش و من که  درد امونم رو بر نیتاز بود نسر شیپ

صدا  یبود .... سرجا خشک شدم و  برندگ دهییمدت پا به پامون دو نیکه تموم ا  یا یساواک ییغرا

به من باشه که  از  نکهیاز ا شتریو نگاش ب ودب دهی... اسلحه کش سمینتظارم ش باعث شد وابرخالف ا

 یمثل جوجه  فیبالتکل نیبودم ... به ته کوچه بود ...رومو کردم اون سمت نسر کتریهمه بهش نزد

به من و نوذ در چرخش  ینگاهش از ساواک زدینفس ننفس م کهیبارون خورده وسط کوچه بود و در حال

.....به نفس نفس  یبود ....  و نوذر ته کوچه با دست لرزون ... اسلحه رو گرفته بود سمت مرد ساواک

که  یدر یتو رفتگ یافتاده بودم ... درد دنده ام باعث شده بود خم شم .... چند قدم عقب رفتم و تو

 . .. دینکش هیبه ثان یداخل کوچه بود پنهون شدم ... همه چ

قدم اومد جلو  هی... نوذر اما  کنهیم کینذاره شل نیکرد  نوذر رو که اگه اسلحه اش رو زم دیتهد مرد

 کرد .... نوذر اما دوبار ... کی....و همزمان مرد شل

 ... نیپشتش و بعد زم واریبرخورد بدن  مرد با د یصدا و

 

 

دوتا  نیجا درست ب هینوذر .. زده بود به هدف ...  شدی... باورم نم رونیب زدیداشت از حدقه م چشمام

 بودم ... هم ... دهیمرد ... هم ترس یابرو

وسط کوچه ... نگاهم رو سروندم به  یی... جا ییسمت نوذر ... خشک شده بود نگاهش به جا برگشتم

 یاز جدال نابرابر نوذر و مرد ساواک یناش یها یغرق خون... تمام خوش نینسر دنیرد نگاهش ... با د

اومد ...و  رجون از دهنم د یسوزناک ب یناله   هیفقط  ی...ول دمیکش غی... دود شد رفت هوا ... ج
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.. ... نشستم کنارش ... نفس نفس  نیکه برام مونده بود رفتم سمت نسر یزود با اندک جون یلیخ

.... دیتنش چرخ ینگاهم رو یا هیچند ثان  یکنم .... برا کاریچ دونستمیو نم دیلرزی... دستام م زدمیم

از سرما سر شدم رو گذاشتم و  یجا وسط شکمش .... دستا هیتا باالخره رد خون رو گرفتم ... درست 

 فشار دادم ...

 ... یشی... جانم ... خانم ... خوب م نمیجانم نسر  -

 ... دی... بغضم ترک دادیسر شدم ... حس م یداشت به دست ها نیخون نسر یشوک بودم و گرما یتو

 ... ای... خدا ایخدا  -

 دستش رو گذاشت رو دستم ... یبا اندک جون نیهمون ح ی...  تو قیاما آروم بود ....و عم نینسر نگاه

 ... یدو...ست .... دا ....رم ... پر  -

 .. دمی... نال ختیریصورتم م یمحابا رو یب اشکم

 ... یشی... خوب م نیرنس یشیتو خوب م   -

 نوذر افتادم ... ادی هویدستم اشکام رو پس زدم و  با

 رو کردم سمتش ... 

 ... مشیببر میکمکش کن ایب   -

... هنو تو بهت بود .... دستاش به  ستادیا نیسر نسر یدو سه قدم برداشت و باال  نهیبا طمان نوذر

 گذر کرده بود ... یدیو رنگش ... از سف دیلرزیوضوح م

 ... یمگه لعنت ستمید باتو ن  -

تکون داد و حرف تو دهنش  یبود .. سر اهیس یبهم انداخت ... چشماش مثل دو تا حفره  ینگاه مین

 تکون داد ... یقدم رفت عقب دوباره سر هی...  دینچرخ

 ... زیهمه چ یدبا توام ب  -
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شده بود ...  شتریب یزیلحظه برداشتم ... خونر هی یشد .. دستم رو برا شتریدستم ب ریز یگرما حجم

 زدم .... غیج

 نوذر با توام ....   -

 ... دمیفشار م نیشکم نسر یکه دستم رو رو یبرگشتم سمتش... و در حال یعصب

 با توام ... یلعنت  -

 

تکون داد ... نگاهش رفت به سر کوچه /...و بعد ترسون نشست رو صوتم .. با بهت نگاش  یسر دوباره

 کردم .... نه ! نه !!!

 ... میبر دیبا یپر مونهینم  -

جز اصوات  یبزنم ول یخشک شدم رو بهم زدم تا حرف ی! نه !!! ...مات شدم ... شوکه شدم ... لبا نه

رفت و  شدیکه رنگش مدام کمرنگ و کمرنگ تر م ینینسرنگاه به صورت  ومدیدر ن یچینامفهموم ه

ترسناک تر شده بود ...  شهیکه از هم اهشیحفره مانندو س یبا اون چشما  یبعدم به سکوت نوذر

 که من رو زده بود ... یترسناک تر از روز یحت

 .. بفهم ...  مونهی..نم یپر  -

دماغم ...  یخون تو یبه صورتم تا اشکارو پس بزنم ...بو دمیرو تار کرد ... دست کش دمید اشک

که نگاه و حرف نوذر حالم رو بهم زد ...بهم نزد !!! ..... نوذر نگاهش دوباره رفت به ته کوچه و  یاونقدر

 رفت عقب .. گهیتکون داد و دو سه قدم د یسر نباریمن و ا ینشست رو

 ... مونهینم  -

 رفت عقب ... گهیقدم د هی

 .... مونهی...نم ممیکمکشم کن -  -

 کوچه محو شد ... چیزود از پ یلی....پا تند کرد و خ نباریو ا دیدی... بعدم نگاهش رو دز گهیقدم د هی
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 گهیدست د هیگرفتم و با  نیدستم رو محکم به شکم نسر هیمنم  ...   یتند تر شد  و اشکا بارون

 بلند کردم و گذاشتم رو پام .. ینیاز زم یسرش رو کم

 ... یشی..خوب م دونمی... من م نمینسر یشیخوب م  -

بود صورتش کنار زدم .. سرم رو  ختهی. ... با دستم موهاش رو که ر میقد ی... درست مثل روزا دیخند

 کرد و.. ی... تک سرفه ا دمشیکردم و بوس کینزد

 رو بلند کردم ...  سرم

 شد و همونجور لبخند به لب ....  رهیخ چشماش

 ... نینسر  -

 ... نینسر  -

 پر بغضم باال تر رفت ... یصدا

 ... نینسر  -

. سرم رو گذاشتم رو سرش ...نفسم به شماره افتاده بود ...  ستادیا یرفته بود ...  قلبم داشت م نینسر

ل دهنم که خشک خشک بود ... خشک شده بود ... درست مث کردینم یاریانگار اشکمم با من  یحت

 ایزدم ....خدا هق...  نینسر یشونیرو چسبوندن به پ میشونی... ناله کردم و پ یکاش منم ببر ای... خدا

 .... ای.......لرز کردم ... خدا

توجهم رو جلب  خوردیاز بارون م سیخ نیکه به زم یشلپ شلپ قدم محکم یصدا  نیهمون ح یتو

 کی... و صدا هر لحظه نزد دیکوبیکرد... هر قدمش شد ضربان قلب من ... که محکم تر و محکم تر م

 لحظه چشمام رو بستم ... هی ی.... برا ومدنیتر و بلند تر ...  داشتن م

 تر شد ... کینزد

 ؟؟!! کردنیاعدامم م یعنی

 .... کترینزد
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 زودتر باشه ... شدیم یعنی

 ... کترینزد

 ... نینسر یوا ی.. ا نیمادرم ... بابام ... نسر شیپ رفتمیم منم

 ...!!! ستادیا

 پشت سرم بودن ...   درست

 جرئت برگشتنم نداشتم ...  یخفه شد .... حت نمیس یلحظه نفسم تو هی یبرا

 شونه ام نشست ... یرو یدست

 رومو برگردوندم...  اریاخت یب نباریگفتم .... و  ا ینی...ه دمی.... به خودم لرز دیاز ترس پر بدنم

 شدم .... مات

 

 بلند شو ...  -

 

 

با لحن  نباری... روشو کرد دوباره سمتم و  ا دییپایو اونور رو م نوریداشت  ا یظیبود که  با اخم غل ایآر

 سرش رو خم کرد و گفت ...  یتر یجد

 .....  میبلند شو .. وقت ندار  -

پام بود ....و  یکه سرش رو ینیزانو خم شد و دستش از کنار بدنم رفت سمت نسر یرو عیسر  بعدم

 گردنش نشست ...  یرو

 نبض نداره ... -  -

 گفت : یسرد یبهم انداخت و با صدا ینگاه مین
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 تموم کرده ...  -

 نیه زمپام بلند کرد و اومد بذار یرو بست  ... و سرش رو از رو نینسر یو همزمان با دستش چشما 

 دستش رو گرفتم .. اریاخت یکه ب

 گفت : یرو بهم دوخت و با لحن آمرانه ا  نگاهش

و با من  یاالن  ... از جات بلند نش نیاگه هم یواسش ...ول ادیازت برنم یکار گهیتموم کرده ... د  -

 کرد .. یکار شهینم گهیخودتم د ی... برا یاین

جمع کرده ....  نگاه  یبه  منه که صورتش رو  کم یکیگر نگاهم کرد و .... حس کردم از نزد سرزنش

..  دمینازش ...... لرز ی...به صورت معصوم و خنده  نی... رفت سمت نسر نهیازش گرفتم ... با طمان

که  یاشک قطرهبازوم نشست همراه با  ریکه ز ایضعف داشتم ....  دست آر بیفشارم افتاده بود و عج

 اومد ...  رونیام ب نهیاز ته س ینیغمگ یناله  اریاخت یاز جام بلند شدم و ب دیاز چشمم چک

هر لحظه تارتر ...... همونطور که نگاهم هنوز به  نیو نسر شدیکاسه چشمم از اشک پر م کهی.. در حال 

  میکوچه رد نشده بود چی... هنوز از پ دیکشیکه من رو با خودش م ییایبود راه افتادم دنبال آر نینسر

کوچه خلوت افتادم و  هی یتو....   یزییپا یروز بارون هیوسط  نینسر ییتنها ادیانگار تازه  نباریکه ا

 دمییو دو دمیکش رونیب ایدست آر نی.. دستم رو از ب نینسر شی...و خواستم برگردم پ دیبغضم ترک

از پشت دستش رو حلقه کرد دور کمرم .. و دلم از درد  ایسمتش ... قدم از قدم برنداشته بودم که آر

 ضعف رفت !!! دمیضرب د یدنده 

 بذار برم .... تورو خدا ...  -

 کلیه کردیم یسع کهیزود در حال یلیحرفم کامل نشده بود که دستش اومد رو دهنم و خ هنوز

 گوشم گفت : ریز رهیبغلش بگ یو محکم تورو از پشت آروم کنه  فمینح

کرد ...  دنبالتن دارن کوچه به کوچه رو   یکار نینسر یبرا شهینم گهی!!!!! ........  د یساالر چهریپر  -

 ... پس تورو خدا آروم باش و فکر کن ...  یدی.. دودمان خودت و من رو به باد م میبجنب ری... د گردنیم

 و پا زدنم کم شد ... و کم کم با جمله به جمله اش آروم ... دست
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دهنم برداشت ...  یدستش رو از کمرم باز کرد و دستش رو آروم از رو یآروم شدم  حلقه  دید یوقت

ام رو گرفت که از درد  گهید یکنار رفت و فاصله گرفت  و بالفاصله بازو ی...  کم دمیکش یقینفس عم

 لب ناله کردم ... ریبه دندون گرفتم ...ز اریاخت یضعف رفت ... لبم رو ب

دستش رو باز کرد و   عیو  نگاهش رفت به دستش که دور دستم حلقه بود ... سر دیزود فهم یلیخ 

 بادقت نگاهشر  به بازوم انداخت ...

 ؟ یدرد داشت  -

 یدگیخراش  دنیحرکت جر داد و با د هی یرو تو مینخ رهنیپ نیتکون دادم که بالفاصله آست یسر

 ریباال زخم ز بستیجر خورده رو م نیآست کهینگاهش رو انداخت تو چشمام و در حال  یقینسبتا عم

 لب گفت :

 ؟یدینفهم یعنی...  دهی.... گلوله کمونه کرده بازوتو خراش میرو کم داشت یکی نیهم یلعنت  -

 ینیحواسم به نسر یوجودم ... همه  یقلبم .... همه  یبودم ؟؟ اونقدر برام مهم نبود ... همه  دهیفهم

 بود که ....

 تموم شد ... بدو ..  -

دنبالش راه افتادم   یعروسک کوک هیحال مثل  نی... با ا دمیکشینفس م یبود .. به سخت نیقلبم سنگ 

جوانان گل شده از  کانیپ هیکه توش  کیبن بست بار یکوچه  هیبه  میدیو رس میچهار پنج قدم رفت

به  روپشتش  کهیرفت و در حال کانیو به سمت پ دیدستم رو کش عیسر یلیآب بارون  پارک بود خ

در آورد  بشیاز ج کیمفتول کوچ کهیکوچه  دو تا ت یو نگاهش به ورود کردیم نیصندوق عقب ماش

 کنار  و روبهم گفت : دیدر صندوق باز شد .. کش یزود با تقه ا یلیمشغول شد و خ یو کم

 برو تو ...   -

 گفت: گرفتیدستم رو م کهینگاش کردم که دوباره در حال متعجب

 برو تو ...   -
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.....  میهردو به هول و وال افتاد  اریاخت یب نبارینا مفهومه دو مرد ... ا یصحبت و پا یهمزمان  با صدا و

هولم داد  بایتقر  نباریکه ا ییایاعتماد کنم  .... آر ایبه آر نکهیتم جز انداش یاون لحظه چاره ا یتو

 شدم رو بهم گفت : ریزود که جا گ یلیو خ نیصندوق ماش یتو

 دنبالت ....  امی.. م نجایبمون  ا  -

پا و حرف  یتکون دادم ..... صدا دنیفهم ینگاه هراسناکم رو انداختم بهش ....  و سرم رو به نشونه  

 زدن مرد ها واضح تر شده بود ... 

 زود گفت : یلیبه ته کوچه کرد...و خ ینگاه مین

 ... ادیصدات در ن  -

 شد ... کیهمه جا تار یبا تقه ا دینکش یا هیبعد ... به ثان و

 فرخ ...  -

 اومد ... شدیکه دور م ییقدم ها یصدا

 شده باشن ... میقا نی... پشت ماش دینبود شک کردم شا نجایا یکس  -

 رو به اسم خونده بود اومد ... ایکه ار ییدوبار همون صدا 

 ... یشد یخون  -

درصد  زنده نباشه ... ...مفخم که ...  هیوسط کوچه نفله شده بود  کهیاون نمیبب خواستمیآره ... م  -

 متاسفانه !!!...

 یو سه دخترن .... نوذر پسره اس ... ول پسر هی.. ... دنبال  کننیم یبچه ها دارن کوچه رو پاکساز  -

جشن  هی.، براش  رنشیکدومشون مفخم رو زده  ... بگ دونمی.... نم ستیدختره مشخص ن تیهو

 ... دمیم بیدونفره ترت  کیکوچ

به  برخورد بارون  دهیقدم ها جاشون رو م یزود صدا یلیو خ کننیم یا یعصب یهردو خنده  نباریا

 کوچه اس.... یکه تو یناودون خونه ا  کیلیچ کیلیبا در صندوق و چ
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 کمیو  ستیب فصل

 

نوازشم کرد و  ی.... نفس کم آورده بودم .....  که کس زدمی. داشتم زار م نیسر نسر یبودم باال نشسته

تنم ... بغلم کرده و من رو چسبونده به خودش و  ریبعد ... تورج بود که دستش رو انداخته بود  ز یکم

دستم رو حلقه  خوادیم دلم... دیلرزیبسته و  از درون م خی... تنم  زنهیدر گوشم مدام اسمم رو صدا م

دستم رو  تونستمینم کردمیم یهر کار یکنم دور گردنش و با بغض بهش بگم ..من رو ببخش ....ول

 رو نوازش کرد ... مینی... ب ومیطر اپع یگرما عیسر یلیتکون بدم و بجاش خ

 ... دمیجام پر از

اتاق نگاهم رفت سمت  یکیتار ی..تو زدینه ... فقط قلبم مثل گنجشک م ایزده بودم  غیج دونستمینم

به  اریاخت یو ب ومدیدر حال سوختن م یترق و توروق چوب ها یکه از توش صدا یروشن نهیشوم

 یتو یبود سرما ادمیکه  یزیچ نیکردم ... منگ بودم و آخز ینگاه  میاطرافم ن ینا اشنا طیمح

  نهیکردم بودم خوابم نبره نشده بود و  تا ا یبود که توش بودم ... و هرکار یجوانان کانیعقب پ صندوق

وسط اغوش تورج بنظر  نیچشمام رو بسته بودم .....ا تیصدام کرده و در نها نیحس کرده بودم نسر

 شامه امه ... یهنوزم تو کردمیکه حس م یبود بطور یواقع بیعج ومیعطر اپ یول  ومدیخواب م

 یآوار شد رو نیغم از دست دادن نسر ینیبه گلوم چنگ زد و سنگ ینیخوابم بغض سنگ یآور ادی با

زدم .. ...لرز  ی... لحاف رو کنار عیسر یلیلحظه حس کردم نفس کم آوردم و خ هی کهیبدنم ... بطور

که توش خواب بودم نشستم ... دست  یتخت یشدم و تو زیخ میازجام ن نحالیبا ا یکردم .... ول یبد

به سرم   دمیکه توش بود رو دنبال کردم و رس یرد سوزن کردویشدم به  به شدت درد م یچیباند پ

 یتختپا هیکردم .... کنار تختم  یخال مهیبه اتاق ن ینگاه مین ارانهیتخت ...    مجدد هوش یباال

  یکنار صندل وتا شده بود و مرتب قرار گرفته بود میروسر یصندل یکه رو یصندل هیشکسته بودو 

...  دادمیچند وقت  که با سازمان بودم اندک لباسم رو توش قرار م نیکه ا یکیساک کوچ هیو  فمیک
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 فیبه سمت ک فتهیمواظب بودم سرم ن کهیو در حال نییزدم و آروم از تخت اومدم پا یلحاف رو کنار

 ... امساکم لباس ه یرفتم و درش رو باز کردم پول ها و مدارکم بود ....و  تو

...  رونیب دمشیانداختم و   دستم رفت سمت سوزن سرم و از دستم کش ینگاه میبه اطراف ن متعجب

توجه به  یو ب میزدم به روسر یحال چنگ نیکرد که صورتم جمع شد با ا جادیا یدردش سوزش بد

 بهش زدم و پا تند کردم سمت در اتاق ... یا مهین یدرد دستم انداختمش سرم و گره 

 ییراهرو یجلو یکردم ... با توجه به نرده ها رونیبه  ب ینگاه میباز شد ن یریج ریدر اتاق که با ج از

 رونیود از بز یلیخ نیهم یقرار داره برا یدوم عمارت یت طبقه  دیرسیکه اتاق قرار داشت بنظر م

و آروم آروم ازشون  ومدنیکه به سمت طبقه اول م ییآروم راه افتادم سمت پله ها یاومدم با قدم ها

کنار پله ها ...تونستم  واریحال با گرفتن دستم به  د نیبا ا یداشتم ول جهیسرگ ی..کم نییرفتم پا

 آشنا بود  ... یلیکردم ...که خ دایپ یسالن یپله خودم رو تو نیآخر یکنترلش کنم و با پا گذاشتن رو

 ؟؟!! نه ؟؟؟! ینیباز منو بب یکردیفکرشم نم  -

 

 یبود که درست وسط سالن  رو ایکه دقت کردم  ... فرخ  آر یو دنبال صدا گشتم .... کم دمیکش ینیه

 خونه گذاشته بودم و روش نشسته ... لم داده بود ... نیا  یکه  پا تو یکه بار اول یکاناپه ا

 ینه اخم داشت ول دیخندیکاناپه بلند شد و نشست ... و رو کرد سمتم ... نه م یسکوت من از رو با

 ترسوندتم... اریاخت یداشت که ب یچشماش برق یکیاون تار یتو

 شیشونیپ یبود رو یا گهیتر از هر وقت د رهینور ت نیا یحالت دارش  که تو ی رهیت یقهوه ا یموها

 یکیاون تار یتو بتشیباز ...  نگاه برق دار و ه نهیبلوز مردو نه اش تا وسط س یبود و دکمه ها ختهیر

با محمد حسن ...  دنشیانداخته بود و  مجبورم کرده بود بخاطر د رمیاتاقش گ یکه تو یروز نیاول ادی

 کنم ... از جاش بلند شد ... یبراش از سازمان جاسوس

 کنار پله ها ... واریبه د دمیعقب رفتم و چسب یقدم اریاخت یب

 !!!؟؟! ... از چاله به چاه ؟؟!!!....   زهوشی... خانم ت یفرار کرد یبه چ یاز چ  -
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دقت کردم ...  ی.. کم دیکوبیدستش م یکیدستش بود و مدام کف اون  یزینگاش کردم ... چ متعجب

پارکت ها سر  ی... پرتش کرد سمتم و رو دیمشخص نبود ....  نگاهم رو که به دستش د یکیتار یتو

باال  ووحشت زدم ر ی... نگاه که انداختم سِجِلم بود ... چشم ها ستادیجلوتر از پام ا یخورد و کم

 ...  ستادیا میآوردم که  دو سه قدم

 رو گره کرد و گفت : ابروهاش

خا**  یب یبار تو بغل اون فراهان هی یکردیم هینمره ات گر یبرا یومدیکه م ییهمون روز ها  -

 ختم شه .. نجایبه ا کردمی... فکر نم دمتید

 بهم انداخت ... ینگاه پر نفرت بعدم

 حرف اومدم از پله ها باال برم که ...  یحرف بزنم ... دوال شدم و سجلم رو برداشتم ...و ب نکهیا بدون

 !!! یهوووو  -

به ذهنم هجوم   دوباره زیداشتم ...و انگار تازه همه چ جهیسمتش ... حوصله نداشتم ....سرگ برگشتم

که  یو نگاه حفره مانند نوذر کردمیپوست دستم حس م ریرو ز نیخون نسر یآورده بود ... گرم

 می... ن دمیدیبرازنده اش م بیبهش نسبت داده بود نه تنها ناراحتم نکرده بود بلکه عج ایکه ار یصفت

 بهش انداختم ...  ینگاه

 به وضوح حرفش رو خورد  ... یبزنه ...ول یمکث کرد اومد حرف یکم

 ...  ادین رونیب نهیشوم یدر اتاقت رو ببند گرما  -

 ... شیشگیسالن و به طرف دالون هم ی گهیرفت سمت د یحرف چیه یب بعدم

 یو پله ها رو اروم آروم رفتم باال و درست موقع رونیکه رو تا اون لحظه حبس کرده بودم دادم ب نفسم

 و همونجا نشستم ...  دیکه وارد اتاق شدم و درش رو بستم ...  بغضم ترک

از خودش شروع شده  زیاز چاله افتادم تو چاه ؟! ... پس قبول داشت همه چ گفتیحق داشت که م ایار

با  ی...  ول گفتمیکه اون بار اول برام کنده بود و چقدر دوست داشتم اون لحظه بهش م یبود ... چاله ا
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که  یو آدم وکهمتر یخونه  نیکه به ا یحس غربت نیبودن  به ا نیها کنار نوذر و نسر نیا تمام

قابل باور بود  کال نه  ریافتادم ... هنوز برام غ نینسر ادیرو خراب کرده بود ... شرف داشت ...  میزندگ

چقدر همون  دونمیقابل باور بود و هر لحظه منتظر بودم از خواب بپرم ... نم ریغ رمیاخ یماه زندگ

 پشت در نشستم

 

شده بود بدنم رو خشک کرد  یدر بخاطر اختالف دما جار ریکه از ز ییکه کم کم بدنم از سرما اونقدر

آسمون  کهیلحافش پناه گرفتم و اونقدر به ت ریرفتم سمت تخت و ز ی..و به خودم اومدم و به سخت

خواب  هصبحگاه ب یاشعه ها نیتا با اولکوچک کنار تهت ...  نگاه کردم  یمشخص از پنجره  اهیس

 رفتم ...

 

و سرم رو به  دمیکش یا ازهیبود و منگ ... خم نی...سرم سنگ دمیتق و تق در از خواب پر یبا صدا 

که  یبود و گرفته کس نییگفتم که اونقدر حجم صدام پا یدورگه  بله ا یجابجا کردم و با صدا یسخت

 کردم بلند تر بله بگم ... یصدام رو صاف کردم و سع نباریا نیهم ی... برا دینیپشت در بود نش

 بخور .... یزیچ هی  ایپاشو ب  -

غذا خورده بودم  یکه درست حساب یبار نیفکر کردم .. آخر شتریکه ب کمی یبرم ...ول خواستمینم 

 فکر دلم ضعف رفت .. نیشام بود و با ا شبیپر

 ... امیم  -

نور روز که داشتم خودم رو  یبود و تازه تو دهیرو گفتم از جام بلند شدم ... موهام در هم ژول نیا

 بوش ... یو حت کردیم ییدست و لباسم خود نما ی. رد خون رو دمیدیم

حالت   لباسم رو از  نیداشتم ، مشمئز از ا یبودم ... حالت تهوع بد ستادهیحال زار وسط اتاق ا با

بغضم در باز  دنیهق زدم ... که همزمان با ترک یهمه ناتوان نیاز ا اریاخت یشتم ....  بخودم دور نگه دا

 در ظاهر ... یتو ایشد و ار
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 شد پس چرا ... یچ  -

 کرد و  گفت : ی... اخم دیدهنش ماس یمن وسط اتاق  حرف تو دنید با

 ... نخواستم... لباست رو ...شبید  یحموم ...منته  یرفتیم دیبا  -

 وگفت: ستادیحرفش رو خورد بجاش اومد سمتم و روبروم ا یبق ما

 ... آب گرمه ...  ریدوش بگ هیبرو  ایب  -

 رو برداشت و گفت : یاز کنارم رد شد و ساک کنار صندل بعدم

 برات لباس برداشتم ...   -

 رو گرفت سمتم .... ساک

 حرف رفتم سمتش و ساک رو ازش گرفتم  یب 

 خون لباسم مات شده بود .... یرو نگاهش

 تا حموم رو نشونت بدم ... ایدنبالم ب  -

 پشت سرش راه افتادم... 

 

آب گرم رو باز کرد و  ریرفت در بغل اتاق رو باز کرد و خودش وارد شد جلوتر از من ش رونیاتاق ب از

 گفت :

 ... بعد برو ... ریبخار بگ کمیبمون  نجایا  -

آب  مات شده بود بخار که از حمم زد  ریشد ... نگاهم به شر شر ش ریاز پله ها سراز  عیسر  بعدم

 به خودم اومدم ...و اومدم برم داخل که از پله ها اومد باال و به اسم خوندم ... رونیب

 ....  ستادمیا
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ز خون ا یلیدستت خ ی... بخاطر زخم رو یو عسل رو بخور تو حموم ضعف نکن ریش وانیل نیا  -

 یکرده بود خیسرت  یشبش اومدم باال یوقت یدرست متوجه  نشدم ... ول روزی...  د یدست داده بود

 ... یبود هوشیو ب

 یلب کردم که سر ریز یازش گرفتم و به رسم ادب تشکر نهیرفت ...و با طمان وانیبه سمت ل نگاهم

 رو گرفت سمتم ... یزیو کهنه اما به ظاهر تم دیسف یتکون داد و بعد حوله 

 حوله نبود ... لتیوسا ی... تو زهیتم یول ستینو ن  -

...  دمیحوله و من تازه فهم یهم گذاشت رو یتکون دادم و اومدم برم که برس بزرگ  چوب یسر

 ... ستیسرم ن میروسر

 نگاهش کنم ... وارد شدم ... و در رو بستم .... نکهیبدون ا نباریا

 ی... رو دیشد ی جهیقدم هاش ... بالافاصله در حموم رو قفل کردم و به خاطر سرگ یدور شدن صدا با

...  دمیکه بهم داده بود رو الجرعه سر کش یریش وانیحمام بود نشستم و ل یکه  تو یتوالت فرنگ

بود  از تنم  ژباندا نیآست هی یکه جا یگذاشتم ... لباس یرو کنار وانیگذشت حالم بهتر شد ... ل یکم

 میحموم و بعد بانداژم رو باز کردم ...  و ن یسطل آشغال تو یآوردم ... با بغض انداختم تو رونیب

 خورده بود  انداختم... یا انهیناش ی هیکه بخ یبه زخم ینگاه

بودمکه در حموم دوباره زده شد و با ترس برگشتم  شیو مشغول بررس  کردمیبه زخمم نگاه م داشتم

 سمت در ...

 !  کنهی... چرک م ریآب نگ ریت رو ززخم دست   -

 گفتم ... که دوباره به در زد و گفت : یا یعصب ی باشه

 ... شیببند یخوایآوردم اگه م سهیبرات ک  -

 حموم بود کردم و گفتم : یکه تو یقد ی نهییآ یتو انمیبه بدن عر ینگاه مین

 !!! خوامینم -  -
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 ... ذارمیپشت در م  -

 رونیبه ب یدر نگاه یقفل در رو باز کردم و آروم ازال  نهیدور شدن قدم هاش  ... با طمان یصدا با

که روش بود رو برداشتم  یو دو تا کش ماست لونینا سهیاز نبودش مطمئن شدم ... ک یانداختم و وقت

 ... بالفاصله در رو بستم و مجدد قفل کردم ...

 

وزن کم کرده بود  لویک نیچند ماه چند نیا یکه تو فمینح کلیرو که بستم ... نگاهم رفت به ه دستم

 ... و حاال ...رد گلوله ... زدیم یکه به زرد ییها یزده بود ... کبود رونیکه ب یی... به دنده ها

 بودم؟؟!! دهیرس نجایبه ا یبودم ؟؟؟! ک یک من

...  ستین شیب یچند ماه خواب  نیا یهمه   کردمیرفته بود ....  هنوز حس م نی... نسر شدینم باورم

شناسنامه ام اسم نوذر  یاتفاقات بود ... و تو نیکه باعث ا ییایآر یحموم خونه  یاونموقع تو یول

بود ....  رفتهخلوت بارون زده گذاشته بود و  یکوچه  هی یرو تو نیبود  که من و نسر یا یفراهان

... به  رفتمیم شیمشترک پ تهیور  مشاور کمسرهنگ ساواک آلوده بود داشتم تا تر هیدستم به خون 

 ....  دمیحرف احمد رس

که  دهیدختر درسخون ...شاد ، آفتاب مهتاب ند هیچند ماه از  یکه تو یبا همه فرق داشتم ... آدم من

 شدیخوابگاه تا سرکالس بود و به جرات م ریکرده بود مس یط ییسال دانشجو  یکه تو یریکل مس

 نهییا یتو چهریکالسشون  بود.... به پر یدختر دانشگاه و تنها دختر محجبه  نیتر هیحاش یگفت ب

 بود ...  ینره و هنوز نفس بکشه ... ادم  جون سخت نیبشه و از ب لیتبد

سال عمرم سخت تر و سنگ تر شد ...و    نیا یتو یاز هر وقت نهییآ یاشکم رو پس زدم ... نگاهم تو 

 گشودم ... لهیرو از تنم شستم .... و  باالخره پ میقد چهریکه خودم رو به آب سپردم ... پر یوقت

 

 

 و دوم : ستیب فصل
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رو سرم ...   میرو جمع کردم و روسر  سمیو موهام  خ دمیکهنه ام ژاکت نخ نمام رو پوش رهنیپ یرو

 یل انداخته بودم ...  حس بهترصورتم ... گونه ها م  گ یها یکبود یشده بود  و بر خالف زرد زیتم

رفتم و از پله  رونیباتاقم گذاشتم و بالفاصله از اتاق  یو ساکم رو تو رونیداشتم ...  از حموم اومدم ب

 شدم ... ریها سراز

ساعت   دنینبود ... با  د یانداختم ... و رفتم سمت آشپزخونه ... کس یخال مهین یبه خونه  ینگاه مین

...  ز  ادینم ییصدا دمید یوقت سادمیگوش وا یرفته باشه سرکار .. ... کم ایصبح حس کردم اختماال ار

 ... دمیبهش کش یو سرک خچالیرفتم سمت   اریاخت یشدت دل ضعفه ب

 رینون و پن کمیحرفا بودم که با  نیقابلمه ... گرسنه تر از ا هیو  وهیم ی... کم زیتبر ریتخم مرغ ... پن 

 دادم دستم رفت سمت قابلمه ... یبه خودم جرات نیهم یشم برا ریس

 گرفتم ...  میحل  -

 و نگاهم رفت سمت در ... دمیجام پر از

 ی... خواب آلود و  با موها یشرت مشک ی... ت یقهوه ا یمشک یبود با شلوار خواب چهارخونه  ایآر

 ... ختهیبهم ر

 ... ستادمیو بستم و عقب ار خچالیتر کردم ..و با اکراه در  یلب

رو باز کرد و قابلمه رو از توش درآورد  خچالیو اومد سمتم و از کنارم رد شد و در  دیکش یا ازهیخم

... 

 ریاردش ی. صبح دمیخسته بودم ...  خواب یلینخوردم ... خ یزیچ گهیحموم منم د یتو رفت دمید  -

 ... رهیبگ میرو فرستادن برامون حل

بهم کرد و  ینگاه میسمت گاز ن رفتیدر اورده بود و م خچالیقابلمه رو از  کهینگفتم که در حال یزیچ

 و گفت : یصورتش نشست و اشاره کرد به صندل یرو یاخم نامحسوس

 ... یسادیوسط وا نیا ری... چرا مات  متح نیبش  -
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من رو  یروبرو ینشستم ...  اونم قابلمه رو گذاشت رو گاز و  صندل یصندل یحرف رفتم و رو یب

هم چفت  یتو زیم یبه بدنش داد و بعد دستاش رو رو یو  پشتش نششست ... اول کش و قوس دیکش

 به سمت من خم شد ... یکرد و کم

 ؟؟! یپسندیرو م ؟؟!! ... اصال خودت کدوم یبهتر بگم فراهان ای!!... هوووممم ..،.  یخوب خانم ساالر  -

 سخت شد ...  نگاهم

 نگاه اونم ...  

 تو چاه ؟؟؟ یافتاد یچرا از چاله در اومد ینگفت  -

 شد وادامه داد : قیصورتم عم یتو بعدم

 !!! اینداره ! گو ی!!! سازمانم که دست کم نیوحش ایساواک گنیهمه م   -

 

 رو ترش کردم ..  اریاخت یب

 زبونت ..  -

 ... دمیغر یو عصب اوردیطاقت ن نباریا

 گهید دینی؟؟؟! بب ستی؟؟!! بس ن دیبافیخودتون م یبرا یچ نجایا دی؟؟؟ نشست دیگیم یشما چ  -

 کاریکه سرش تو الک خودش بود چ یدختر هیبا  دینی!! بب دیکرد کاریبا حال و روز من چ دینی؟؟!؟ بب

 دمیشما رو د هکوچ هی  یتو کیشب تار هی نکهی... به گناه ا دیریبگ لیتحو دیی!!!! بفرما گهید دیکرد

فراموش  نای... ا یفراموش شه ...  ول تونستی... اون شب م دیکردیبا محمد حسن دعوا م دیکه داشت

 ؟؟؟! به لطف شما !!!  شهیم

 شدم گفتم : زیخ مین میصندل یرو کهیگلوم اومد بشکنه که پسش زدم در حال یتو بغض

 یتو یسازمان یازدواج اجبار هی؟!؟!   یمنو به کجا رسوند رسهی؟؟! شعورت م یفهمیاصال م  -

بغلم جون  یدوستم تو نیتر زیپناه گرفتم ... عز  بهیمرد غر هی یخونه  یشناسنامه امه و االنم تو

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  295:  صفحه                                
 

 یعنی دیدونی؟؟؟؟ م یچ یعنی دیفهمیسرهنگ ساواک آلوده !!! م هیداده ... و خودم دستم  به خون 

نگاه  هی...  دیزنیزخم زبون م دیو دار دیگود نشست رونیشما بوده ... حاال ب ریتقص نایا ی؟؟!! همه  یچ

که تازه بابام رو زا دست داده  یاتاقتون من یکه تو دیفتیب یروز ادی...  دیکن یکوفت ی نهییاون آ یتو

 دیای... اره ب دیکنیگرم م میمن حل ی.. اونوقت االن برا دیکرد دیرو تهد دمیلرزیبود و مثل گنجشک م

 یبرا تونستیکه م یدانشگاه هیشاگرد اول  ی ندهیبه ا میو.... بخند میبخور می... حل میشاد باش

 ... شیشد به زندگ دهیبه لطف شما ر یبشه ..وول یخودش کس

تر ... حرفام که تموم شد به نفس نفس افتادم ...   رهیاش هر لحظه گرفته تر شد ... نگاهش  ت چهره

 یاالن صورتم از هر لحظه  شمیپ قهیچند دق یگل یبر خالف لپ ها دونستمیم یدادم به صندل کهیت

با عواقبش  ودمحرف ها رو زده بودم و  منتظر ب نیخونه اش بودم و ا یتره ...  من تو دهیرنگ پر گهید

که حاال  یحرف بلند شد و رفت سمت قابلمه ا یبر خالف تصورم ب شهیمثل هم  ایار یروبرو شم ...  ول

پشتش  یکشو یو  دوباره از تو زیم یگرم شده بود و بعد از برداشتن دو تا بشقاب ... گذاشتشون رو

من ..و  یرو گذاشت جلو یکیو  ختیر میبشقاب ها حل یتو  یخاص نهیدو تا قاشق برداشت و با طمان

 خودش .. یرو جلو یگرید

 شکر .. ای یخورینمک م  -

 بهش کردم ....منتظر بود ...  ینگاه مین

 زیو پشت م دیموهاش کش یتو یدست الیخ یوخودش ب زیم یکه نگرفت هر دو رو گذاشت رو یجواب

 سمت خودش ... دیرو کش مشینشست و بشقاب حل

گاهش کردم... منم  رین متح یا هیباشه ... چند ثان نیمن ا یعکس العملش به حرف ها  شدینم باورم

سمت خودم و درست همون موقع حس کردم  دمیرو کش میشدم و بشقاب حل الیخ یمثل خودش ب

 که .. زیم یدست بردم سمت شکر رو الیخ یصورتش اومد ... اما ب یرو یطرح لبخند کمرنگ

بهم کرد و با دست  یتفاوت نگاه ی... ب دمیکه به دستم خورد مثل برق گرفته ها دستم رو کش دستش

 اشاره زد که اول من بردارم...
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 عاجز بودم ... خورنیرو با نمک م میکه حل ییاز درک آدم ها  شهیخدارو شکر هم-

 ... ممیحل یرو دمیشکر پاش یحرف کم یبهش کردم ... و ب ینگاه مین

 مشغول شدم .. و

 دو سه تا قاشق نخورده بودم که گفت: هنوز

 نوذر رو گرفتن ...  -

تو گلوم و شروع کردم به سرفه و با هر سرفه  .. از درد دنده اشک تو چشمام جمع شد  و  دیپر میحل

 خودم جمع شدم ... یتو

 شد ؟! یچ  -

 ... دمیکش یقیچشمام بود رو پس زدم و نفس عم یکه تو یاشک

 ... یسرفه کرد ینجوری؟! چرا ا هیزیدلت چ  -

 گفتم : دهیبر دهیجام صاف نشست و بر سر

 مه ... مو برداشته ...دنده ا  -

 ابروش رو داد باال و  گفت : یتا هیکرد و  زیرو ر چشماش

 که صورتت رو ... ستین یکار کس  -

 ... جوابش رو گرفت ...  میو عصب قینگاه عم از

 بود حاال ؟!  یکار ک  -

نگاهش کنم  نکهیرو گذاشتم دهنم و مزه مزه کردم ... خوش طعم بود .... بدون ا میقاشق از حل هی

 گفتم :

 بوده !! یبه تو چه که کار ک  -
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 رو با صدا انداخت تو بشقابش و گفت : قاشق

 که نبود ؟؟!! وثید یکار  فراهان  -

داشت .... خوشم اومد  یا یچشماش نگاه کردم !!  .. حس ششم قو یتو میرو باال گرفتم و مستق سرم

 ! 

... نوذر  کردمینم یاحساس ترحمم حت یکه گرفته بودن سوخته بود ؟؟!! ذره ا ینوذر  یدلم برا 

 یاز  آدم ها ایبود ؟ نبود ؟؟؟ ... درست بود که دن نایحقش بدتر از ا یحقش بود؟ نبود ؟   ... حت

و  کننیم هیبق یکه نردبونشون رو شونه ها ییخودخواه و رذل پاک بشه ، درست نبود ؟؟؟! ادم ها

 به اون باال حاضرن از  رو همه رد بشن ! ...  ندیرس یبرا

 کار خودش بود نه ؟!  -

 میحل گهیقاشق د هیبهش کردم ...   ینگاه میرو گرفته بودم .... ! ن ممیاومدم ... تصم رونیتو فکر ب از

کوچه  یکه تو یروز نیشده بود و چشماش مثل اول زیخ میگذاشتم دهنم .... قشنگ سر جاش ن

 خفتم کرده بود ترسناک ...و منتظر بود 

 عذاب وجدان گفتم : ی.... و بدون ذره  نباریبه جونم نشست ا نشیریرو که قورت دادم طعم ش میحل 

 

 کرد .. یی... عقده گشا دونستیرو من م شیمقصر در به در-

 زدم ... پوزخند

 ... گهیقاشق د هی و

 ریز یعقب برگشت ...  گوشت بوقلمون خوش طعم از یمحکم از جاش بلند شد که صندل یجور

 ... دمشیانداختم ...و با لذت جو بتشیبه ه ینگاه میدندونم اومد ... ن

که  یکس یبود .... بس بود ؟؟!! برا دهیو رفت سمت در به چهارچوب در نرس دیکش یمحکم نفس

رذالت  یبه پا  یهم  مقصر بود !!! ول ایآر  دیرو داغون کرده بود بس بود؟؟؟ ... شا نیمن و نسر یزندگ
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حس  ستمد ریخونش رو ز یچشمم ....گرم یاومد جلو نی؟؟! ..صورت نسر دیرسی...  م دیرسینوذر نم

زود چشمام رو باز کردم،  یلیلحظه چشمام رو بستم و بغضم رو قورت دادم ... و خ هی یکردم .....  برا

 برف خورده فصل زمستون سرد ... اما تر بودن ... گفتم : یکه به سرد سنگ ها ییچشما

 با کمربند زد تو صورتم ...زد به تنم ...   -

دورم معلوم بود ... حالش  نیاز ا شیو قرمز رونیب زدیسمتم ... چشماش داشت از حدقه م برگشت

 ینیف نی؟!   فعملش برسونه ؟؟ ینوذر رو به سزا نکهیا یحال بس بود برا نیدگرگون شده بود ... ا

 ... ادمتر کردم و ادامه د یچشمام رو باز تر از حد معمول ... لب زهینر یاشک نکهیا یکردم و برا

و  من رو مقصر  زدی... م دادیو فحشم م زدیو با مشت زد تو سر و صورتم ... م نهیبعد نشست رو س  -

 و ... زدی... م دونستیم اشیبدبخت یهمه 

 کردم کنترل کنم : یو لرزش صدام رو سع دمیکش یقیکم آوردم ... نفس عم نفس

 کی..... تا  ییدستشو بردنمیهقته  کشون کشون م کی... تا  شدنیهفته چشمام از ورم باز نم هیتا   -

 که بهمتنم زده بود ... تو ادرارم خون بود .. یهفته از ضربه ا

 ! دیکه چک یزدم ... به قطره اشک پوزخند

 قدم اومد جلو ...  هیدر ...  نیشده بود ب خشک

 ...  دهی.... مادر و پدرشم لو م فتهینوذر پاش ب  -

مشت شده اش ... نگاهم  ی... دو به شک اومدن و رفتن بود ... نگاهم رفت به دست ها ستادیا سرجاش

 ...  دیجویکه  داشت با حرص م یلیبیس ی... نگاهم رفت به گوشه  زدیکه نبض  م یرفت به رگ گردن

گرفته  روزیداره ... اگه د نهی... ماد رو پدرش !! منن و تورو که سهله !! بخصوص که از من ک یفهمیم  -

من ..   قطعا  ستیدونیبود که ساواک نم نیلومون بده .. مگه جز ا  ستین دیباشنش هم تا االن اصال بع

 !  شهیتوام بد م یبرا
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پا اون پا کردم و دل رو زدم به  نیا یدادم ...  و کم رونیکه تا اونموقع  حبس کرده بودم رو ب ینفس

 .. ایدر

 نه ؟ گهید شهی! در هر صورت اعدام م ادیسرش ب ییچه بال ستیبرام مهم ن  -

 مثبت تکون داد که گفتم : یرو  به نشونه  سرش

 !! نوذر باشه !!  دهیکه من رو لو م یدوست ندارم کس  -

به همون نگاه پر حرف  یبزنه ول یهم ... انگشتش اشاره اش رو رو هوا تکون داد و اومد حرف ایآر

 چهارچوب در محو شد ... یاز تو هیبسنده کرد .... و به ثان

 

 

 الینشستن  فکر و خ کاریدرد داشت... شستم از ب یکه کم میبا  دست یظرف رو  به سخت کهیتا ت دو

چهارچوب در ظاهر شد ...  یحاضر و اماده تو  ایکه آر کردمیبهتر بود ... داشتم دستام رو خشک م

بهم  ینگاه می... مثل  همون روزها که استادم بود .... ن زدیموهاش رو ژل زده بود و صورتش  برق م

 کرد ...

 کارت دارم ... نیبش  -

 و روبروم  نشست ... زیوش رو انداخت رو منشستم ...خودشم پالت یصندل یتکون دادم و  رو یسر

....برات سخته  یکن یخونه و با من سپر نیا یمدت رو تو هی دی..  خواه نا خواه با چهریپر نیبب  -

 نیبرات بهتر کنمیرو م می...من ... من سع  یرو  اونم درست ...ول طتیشرا یدرست ... دوست ندار

هر   ،یشخص ئلخودت،  وسا یخونه، برا یبرا یالزم دار یزیرو در حد توانم فراهم کنم ... .چ طیشرا

 ...  رونیب یاز خونه بر ستیکنم .... فعال به صالح ن هی...  تا برات ته سی... همه رو بنو یزیچ

 یبگم ... کم یباشه ا یکردم  با لحن آروم و موقر یسع نحالی...  با ا دیدهنم نچرخ یکردن تو تشکر

 مکث کرد و ادامه داد :
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سالن  باال ...   اتاق بغل اتاق خوابت هم کتابخونه  است و  یهست تو ویراد یندارم ...ول ونیزیتلو  -

... تنها  ستمی... من تا فردا شب ن یباش l... فکر کنم اهلش یکن دایکتاب خوب توش پ یکل یتونیم

اگه نبود تورو  یعنی...  هینانینترس ادم قابل اطم بتشیمواظب خونه اس ...از ه  ری... اردش یستین

 .. ی... ول ذاشتمیباهاش تنها نم

 گفت : کردیرو نگاه م زیم کهیکرد و  در حال یاخم

..  هروقت اومد برو  ارهی... بهش سپردم برات  ناهار و شام ب یبش یافتاب یلیجلوش  خ ادیخوشم نم  -

 ...  رهیتو آشپزخونه  و م ذارهیتو اتاقت ... خودش غذات رو م

 ینگاهش رو به سخت کهیدر حال  نهیاز جاش بلند شد و با طمان نباریتکون دادم ... که ا یسر دوباره

شده باشه  تک قدم  مونیانگار که پش یرفت به سمت در  ول یازم گرفت ... پالتوش رو برداشت و قدم

آشنا تر از نگاه آروم چند  یلیکه خ یکرد و رو به من با نگاه زیرفته رو برگشت و دستاش رو حائل م

 بود گفت : ششیلحظه پ

 ستمیکه ن ییاون دالون ته سالن ... هرچند موقع ها ی... جز تو یبر یخونه ازاد ی...  همه جا نیبب  -

 .... یبزن زیگل کنه و گر تیخوش ندارم ..  اگه بودم و قفل نبودم ... فضول یدرش قفله ...ول

 کرد و گفت : یقینگاش کردم ...  اخم عم یچپ  چپ

 ؟؟! یدیفهم  -

 گفت : یبرگردوندم ...با لحن آمرانه ا رومو

 !!! زنمیدارم باهات حرف م یمن رو نگاه کن وقت  -

 رو با اکراه برگردوندنم سمتش ... سرم

 سرش رو خم کرد و و ناخودآگاه نگاهم رو معطوف به خودش و  گفت : یکم

 

 ؟! یمتوجه حرفم شد-
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روم نگه داشت .... بعدم تفسش رو محکم داد  یا هیچند ثان یگفتم ...  نگاهش رو برا یآروم ی بله

 محکم رفت سمت در آشپزخونه ...  یبا قد ها نباریو   ا رونیب

 ... گفت و حواس من رو به خودش جلب :یا یاز در خارج نشده بود که راست هنوز

 ! نیکمد اتاقت رو بب یتو  -

بسته شدن   یزود صدا یلیاز در خارج شد و خ دیپوشیپالتوش رو م کهیدر حال  نباریرو گفت و ا نیا

 رو لرزوند ... یخال مهیدر عمارت کل سالن  ن

 

بعد  نکهی... خوشحال بودم از  ا رونیرفتنش  از جام بلند شدم و سالنه سالنه  از آشپزخونه رفتم ب با

 رونیازدر اشپزخونه ب نکهیراحت باشم ...  همشبانه روز با خودم خلوت کنم و  کی تونمیاز مدت ها م

نگاهم رفت  اریاخت یو موهام رو باز کردم ....  ب دمیاز سرم کش یاومد و مطمئن شدم از رفتنش  روسر

داشت  ...  یشتریب یجاذبه  شدیکه منع م یزیبود که هر چ بیکه ازش منع شدم و عج یسمت دالون

کنم و رفتم سمت پله ها ...  و اتاق خودم .....برام  رونیکردم از سرم ب یحال فکرش رو سع نیبا ا

که  یا نهیشوم دنی...  در رو که بازکردم با د کشهیانتظارم رو م یجالب بود بدونم تو کمد اتاق چ

شده بود چند تا برداشتم و  دهیکه کنار اتاق چ ییاز چوب ها عیآتشش خاکستر شده بود  سر

 نهیدوباره آتش شوم یداشت ... به راحت یسرد یه زمستون هابودم ک یکه دختر منطقه   ییازونجا

 سمت کمد ...  فتمرو برپا کردم و  بعد از بستن در اتاق ژاکتم رو دراوردم و  و ر

دردش به  یبا همه  یکرد ...  دستم درد داشت  ول ییباز کردن در کمد ...  چند تا کارتن خودنما با

 و درش رو باز کردم ...  رونیب دمیاز کارتن ها رو کش یکی یسخت

 میدانشگاه یو به قاب عکس پدرم که رو کتاب ها دمیکش یآروم غیج اریاخت ی... ب لمیوسا دنید با

چهار پنج  نیا دونمیکرد .... نم ختنیمحابا شروع به ر یاشکم ب نباریگذاشته شده بود نگاه کردم و ا

از جعبه ها ...  کیاومده بودم چه بر من گذشته بود که با باز شدن  در هر  رونیکه از خوابگاه ب یماه

من اونقدر دست  ی... اما برا دیکشیگذر عمرشون به سال هم نم دیشده بودم که شا یپر از خاطرات

...جزوه  هام رو ورق زدم  کردیشده بود و داشت خفه ام م یو دور بودن که حسرتشون  بغض یافتنین
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انبار بذارم ... تا  یداده بود تو جازهرو که با هزار ضرب و زور و التماس مسئول خوابگاه ا ییا...  جزوه ه

 ییها زی... عکس پدرمم برادرو خواهرام  ...مادرم ... چ میو اذر داشت نیکه با نسر ی... دو سه تا عکس

 یورهایتوشون پل از ترس و هولِ فرار جا گذاشته بودم و لباس هام  که گیمقصود ب یخونه  یکه تو

 روم بودن ...  یجلو نجایهمه ا االدست بافت مادرم و ننه رباب بود ...  ح

 ی نهیتنها گنج نکهیاز اون ازش بخاطر ا شیب یها رو از کجا آورده ...ول نیا ایجالب بود که  ار برام

 کرده ممنون بودم ..... یرو تمام و کمال  برام جمع آور میزندگ

 

که کارتن  ها توش  یکمد یرو تو لمیاتاق وسا یکار زیرو داشتم که بعد از تم لمیذوق وسا اونقدر

شکسته ...و بعد از اون نشستم کنار  یو عکس مادر و پدرم رو هم  گذاشتم رو پاتخت دمیبودن چ

و  ستیه بیتنها  شدیاذر نگاه کردم .. هنوز باورم نم نیخودم و نسر یو  به عکس ها سه نفره  نهیشوم

دق نکره بودم ... انگار بعد از  یبود که از ناراحت بیگذشته .....و برام عج نیچهار ساعت از رفتن نسر

شده بود ...  ایمشکالت و غمم به وسعت دن رشیپذ تیکه افتاده بود ... ظرف یاتفاقات نیتمام ا

 یکاش بودم ...ول یا کهاون کوچه غرق خون باشه ... من باشم ... یتو تونستیکه م یاون دونستمیم

 یبرا کردمیخدا دوستم داشته باشه ... حس م نکهی... نه ا دمیکشیخدا خواسته بود و من هنوز نفس م

 دی... من با دمیکشیو زجر م ایدن نیا یموندمتویم دیکمه ... من با یآدم رو کشتم مرگ خال هیکه  یمن

 ..  دادمیرو که کشته بودم پس م یتاوان کس موندمیم

 کردم ... زیسر جام صاف نشستم و گوش ت یتق و توق یکه گذشت با صدا یکم 

اومدم و از  رونیاز اتاق ب  کردمیرو سر م میروسر کهیجرات رو دادم و در حال نیبعد  به خودم ا یکم

 یرفت تو می... مستق دیو پاکت خر سهیبود  ... با دو سه تا ک ری... اردش دمیکش نییبه پا یباال سرک

کرد و سرش رو  یاخم نم دنیباال  انداخت و با د ینگاه میو ن رونیبعد اومد ب هیثان یآشپزخونه و س

 انداخت و گفت : نییپا

 اشپزخونه ... یکنم ... گذاشتم تو دیآقا گفتن خر  -
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 رونیزود از خونه زد ب یلیگفت و خ یخواهش دارم  ارهیسرش رو  باال ب نکهیکردم که بدون ا یتشکر

همه  نیا شدی...و باورم نم کیشدم ...روزها کوتاه شده بود و هوا تار ریبا رفتنش ..  از پله ها سراز.... 

 ... دمیبه آشپزخونه کش یداشتم سرک یمدت گذشته بود ... احساس گرسنگ

ها  با  سهیاز ک یکی ی...  تو شدیم دایکف آشپزخونه پ یها سهیک یتو  زادیمرغ تا جون آدم ریاز ش 

 یادامس تو ینیریزود  ش یلیزدم درش آوردم و خ یبسته آدامس خروس نشان ذوق زده چنگ  دنید

  یها یواشکیاز   یکیحال  نی....با ا ومدی...بابا اکبرم از آدامس خوردن زن خوشش نم دیچیدهنم  پ

که برام بخرن و دور از چشم  خواستمیمادرم م ای امیاز ت یبا بدبخت  شهیبود و هم میدوران نوجوون

 ....  رفتمیخونه لکه م اطیح یو  تو خوردمیپدرم آدامس م

تبحر  یخوابگاه یکه بخاطر زندگ ییدرست کردم ... غذا ینیزم بیخودم کوکو س یبرا  اونشب

به  یازش بخورم و به عبارت یبه غذا نداشتم دو سه لقمه ا یچندان یلیتوش داشتم و هرچند م یخاص

 دهخواب آما یبرا میروح  یبدن و خستگ یسرم رو گرم کنم ...   نشده بود ...... بخاطر کوفتگ ینحو

در حال سوختن داخل  ی.... باعث شد تا طلوع آفتاب به  چوب ها الیشدم ... هرچند فکر و خ

 شم و خاطرات  گذشته رو مرور کنم ...  رهیخ نهیشوم

از عرق ... .  سیاشفته و بدن خ ی... طبق معمول با خواب دمیظهر بود که  ازخواب  پر بایبعد تقر روز

 یباهاش ب یباز یگرم کردم و بعد از باز روزید میاز حل یحال کم نیبه صبحانه نداشتم .. با ا یلیم

تالش  دونستممیمخوابم بد بود که منگ بودم ....  تیفی..و اونقدر ک سوختیشدم ...چشمام م الیخ

ازش حرف زده بود  ایکه ار یکتابخونه ا یآور ادیبا  نیهم یاست .... برا هودهیب دنیخواب یمجدد برا

 شدم که طبق گفته اش کنار اتاق خودم قرار داشت ... یاتاق ی...  راه

 

سرد بود   یلیخونه اش خ یزده  زییباغ پا یکالفه ام کرده بود... هوا نیام سررفته بود ... و هم حوصله

باشم .. خودمم از  عشیمط نکهیمنعم کرده بود ... نه ا ریاردش یشدن جلو یاز  آفتاب ایآر ی... و از طرف

کنم تمام روزم  الیو خ کرو ف نمیبش خواستمیاگه م  نیترس داشتم ...   همچن بتیبا اون ه ریاردش

 ایبودم ...  مونیکه انجام داده بودم و االن از تک تکشون پش ییکارها یو غصه خوردن برا هیگر شدیم

 که ...  ینین به نسرفکر کرد
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همه  نیکنه و  از ا ریکنم که ذهنم رو درگ دایپ یبتونم کتاب نکهیا دیو با ام رونیرو دادم ب نفسم

 نجاتم بده در اتاق رو باز کردم ... یسردرگم

بود ...  یخال بایکه تقر یمتروکه ا ی مهین یخونه   یقبل باور بود تو ریبرام غ دمیدیکه م یزیچ

 یکه روش ملحفه  ییننو یصندل هیعظمت ..؟! چهار طرف اتاق تا باال کتاب  بود و  نیبه ا یکتابخونه ا

 قرار گرفته بود وسط اتاق ... دیسف

که از پارچه  یاز روش زدم کنار ... گرد و خاک نهیو ملحفه رو با طمان یرفتم سمت صندل اریاخت یب

 یاتاق نذاشته بود  .... تک سرفه ا یپاش رو تو یبود که کس یچندماه دادیم نیبلند شد خبر از ا

بود  زیتم یدلصن یکردم ... رو رهاشینشه ... گوشه ا دهیملحفه بهم مال کردمیم یسع کهیکردم در حال

ها  یصندل نیا یدرنگ روش نشستم.. ... تا بحال رو یو  ب دمیکش یرو دست نمنشینش نحالیبا ا

شروع کرد به عقب و جلو رفتن ... حس   یفشار اوردم صندل نیراستم  به زم ینشسته بودم ... با پا

 دهیکه مدت ها بود رنگش رو ند ی...  آرامش یداشتم ... چشمام رو بستم ... با هر تاب صندل یخوب

تند تر حرکت کرد ... دوباره ... سه  یو صندل دمیکوب نی...  پام رو تند تر به زم ختیبودم به قلبم ر

 یک دمیصبح  کار خودش رو کرد ....و نفهم یبدخواب شبید یخواب یب نکهیتا ا باره ... چند باره ..

 خوابم برد ...

 

 

چقدر گذشته بود از به خواب رفتنم .... ولی با صدای پا و خوردن  چیزی به صورتم هوشیار  نمیدونم

شدم و با ناخودآگاه با هینی  که ناشی از اضطراب حضور کسی بود ...از جا بلند ...  با دیدن اریایی که 

 با ابروهای باال رفته عقب رفته بود ... نفس راحتی کشیدم ...

 بود ... گفتم ... ببخشید.. اینجا سرد-

حالیکه  بی اختیار دستم رو برای کنترل ضربان قلبم .. روی سینه ام میگذاشتم  .. از جام بلند  در

شدم ... تشکر سردی زیر لب کردم و خواب الود مقابلش ایستادم ... هوا نیمه تاریک بود ..و نشون 

 گفتم : میداد دم دم های غروب .. با اینحال برای اینکه حرفی زده باشم
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 فکر میکردم دیرتر بیایید ..-

تکون داد  و بی اختیار پتو رو گرفتم سمتش ... نگاه خسته ی چشم های گود افتاده اش رو  سری

انداخت به دستم و  پتو رو ازم گرفت و بعد رفت سمت در ... طاقت نیاوردم و قدمی سمتش برداشتم 

 : گفتی اینکه حرفی بزنم نگاهش کردم ... که که فهمید و  نیم نگاهی به عقب انداخت ... منتظر ب

 دیشب نوذر ...-

نگاهش کردم که با شست  و انگشت سبابه اش چشماش رو مالید و بعدش نفس عمیقی کشید  منتظر

 و گفت :

 فرار کرد ...-

 یه لحظه  بهت زده نگاش کردم و خیلی زود با صدای بلندی که برا ی خودمم عجیب بود گفتم: برای

 یییییییییییییییییی؟؟؟! مگه میشه ؟؟؟!چچچچچیی-

 نمیدونم !-

 چجوری ممکنه یکی از زندان فرار کنه ؟؟!-

 نمیدونم !!-

 چجوووری ممکنه یکی از دست ساواک فرار کنه ؟-

 !! دونمییینم -

 

 بود ساواک ساواکتون ... !!! نینوذر پخمه از دست شماها فرار کنه !! ا شهیم یچطور یلعنت -

 رو که گقتم با صدایی بلند تر صدا ی خودم داد زد و گفت : این

 !!! دونمی؟؟! نم یفهمینمیدووونم !!نمیییدوووونم !! نمیدووونم ... م -
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و با لحن آروم اماما با نگاهی که   دیموهاش کش یتو یبهم انداخت و دست یساکت شدم ... نگاه هوی 

 کالفگی ازش میبارید ... ادامه داد :

 خستم پریچهر ...من خیلی -

روشو کرد اونور و اومد از در بره بیرون ... نمیدونم چم شده بود ... بی اختیار وایسا ببینیمی  بعدم

 گفتم و همزمان استین لباسش رو کشیدم ..

 حالیکه نگاه خسته و بی حالش به دست من بود ... گفت : در

 ؟! یخوایم یچ -

 قدم عقب رفتم و گفتم : هینداختم و زود ا یلیرفت و خ نشیبه دستم و آست نگاهم

 فرارا منه ؟! شهیم یچجور -

رده  زیو درد سر ر یکه مشخص بود از خستگ ییبا چشما تیو در نها ییپا اون پا نیکرد و  ا یپوف

 گفت :

من نمیدونم چجوری فرار کرده ... حتی بازجوش که از اردشیر هیکلی تر و گنده تر بوده و یکی از -

 شکنجه تو ساواک رو هم کشته ...کله گنده های 

 چرا با تصور یکی گنده تر از اردشیر ... یاد منوچهرافتاد م و زیر لب اسمش رو زمزمه کردم... نمیدونم

 نگاهش هوشیار شد وگفت : یهو

 چی گفتی ؟-

 

 یهیچی ای گفتم که اینبار سرش رو امرد جلو  کردمیحواس در حالیکه دستم رو اتو هم چفت م بی

 و گفت :صورتم  

 پریچهر...!!!  با توام یه اسمی زیر لب اوردی .. -
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 هوشیار  نگاهم رانداختم به چشم های پرسشگرش وگفتم : اینبار

توی خونه ی باغ سرهنگ یه بار یکی اومد هم هیبت اردشیر یا گنده تر ... با افراسیابی میپرید ...  -

 منتهی اون موقع فکر نمیکردم فرخ اون ها... االن که فکر میکنم از شما اسم بردن که قرار بود بیای

 شنیدن فرخ گفتنم .. به وضوح یه قدم بهم نزدیک تر شد و با تمام خستگیش لبخندی زد .. با

ام  رو صاف کردم و به همون اندازه که اون نزدیک شد من عقب رفتم و در حالیکه تک سرفه  سینه

 ای کردم ادامه دادم :

باشید ... و به جای شما منوچهر نامی دعوت رو رو هوا زده بود... االن که فکر نمیکردم منظور شما  -

 گفتید هم هیکل اردشیر یاد اون افتادم ...

 هومی گفت ... و در حالیکه متفکر زمین رو نگاه میکرد گفت : اریا

به منوچهر بازجوی شکنجه گر بود ... هیکلی و درشت ...  یه عربده میکشید ... طرف ... میشاشید -

 خودش ... هنوزم برام سوال اون نوذر ریقو !! چجوری اون رو کشته ...

 دستی به صورت خسته اش کشید ... بعدم

 پس شمام شکنجه گرید !؟-

... بی تفاوت   تینگاهش بود و در نها یاز احساسات تو یادیز فینگاه کرد بهم ... ط یو طوالن قیعم

 بهم خیره شد...و با لحن سردی  گفت :

بازجوئم ... ولی روشم فرق داره ... منوچهر کارش  این بود با شکنجه اعتراف بگیره ...ناخن بکشه من -

 .. با کابل بزنه ...تجاوز کنهبه مرد و زن !

کلمه سر  نی...و من به وضوح با ا نهیکرد تا اثر حرفش رو روم بب یمکث دیکه رس نجایبه ا مخصوصا

 گفت و ادامه داد : یباشه هوم دهیحرف رو د ریبست ... انگار که خوب تاث خیانگشتام 
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ولی من کارم اینه که ... روان طرف رو به بازی بگیرم ... مثل پلیس خوب و پلیس بد ... من بهشون  -

غذا میدم .. باهاشون مهربونم ... مثل یه کورسوی امید ...با فشار روانی ازشون حرف میکشم .... بدون 

شن ... فکر کن ... یکه منوچهر بهشون تجاوز کرده عاشقم م ییکسا یهگا یجنگ و خونریزی !!... حت

سندرم استکهلم ... دوسال  که موضوع بحث  گنی... بهش م یزندان ... عاشق زندان بانت بش طیتو مح

 ...  یروانشناس یدانشگاه ها یهمه 

به شماره افتاده بود ... نمیدونم چرا برام مثل شب اول توی کوچه تاریک که تهدیدم کرد  نفسم

که با غروب کامل آفتاب  یاون اتاق یترسناک شد یهو ... حرفاش ترسناک بود ... و لحن و نگاهش تو

ه ب کردمیکه حس م یخوفناک .. ضربان قلبم باال رفته بود ... جور بیشده بود..عج کیتار  کیتار

 ... رسهیم یگوش اونم به راحت

من  "بوووم !!! "با گفتن همزمان  ایچراغ ها روشن شد و ار هویکه  میشده بود رهیساکت بهم خ هردو

...   و روشنشون کرده اما ابا همه  زیپر دیدستش رفته به سمت کل یبودم ک دهیرو از جا پروند ... تفهم

 کرد و بعد گفت : یآروم و کوتاه یکس العملم خنده ها من رو تونسته بود بترسونه و  از ع نیا ی

 ؟!کار دارم ... دارمیساعت : ب ویشام خوشمزه درست کن هی شهی... م خوابمیم کمیمن   -

 ایدن کی... و من رو با  ریرفت و از پله ها سراز رونیزود از اتاق ب یلیتکون دادم که خ یحرف سر یب

دو سه روز با  نیا یدروغ نبود ... منم تو یتنها گذاشت ... حرفاش ترسناک بودن ... ول الیفکر و خ

 یریحال موضع گ نیا بابود ...  ایخودم ... ار یها یفکر یبعد ازسلسله  ب میبد بخت یعامل اصل نکهیا

 نیبا ا خواستیم نکهی... ا هیچ یحرف ها نیمنظورش از ا دونستمیبهش نداشتم ..   نم یسخت

 یخودش رو بشناسونه ؟ سواالت یاصل تیماه خواستینه واقعا م ایبزنه ؟؟!  یحرفاش  به من تلنگر

بودم  ییکه مشغول درست کردن و سرخ کردن کتلت ها یو  کل مدت زدنیذهنم چرخ م یبود که تو

 خودم بود بهشون فکر کردم ... یکه هوسانه 
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نگاهی به ساعت کردم ... از نه و نیم گذشته بود ... و غذای من هم آماده ... دو دل بودم برای بیدار  نیم

کردن اریا ... با حرف هایی که زده بود ... ارامش  ناچیزی هم که توی این دوروز داشتم دود شده و  

رفتارهای گذشته که  فخالرفته بود هوا ... تا قبل از حرف های  دم غروبش حس میکردم ... اریا بر

بهم تعرضاتی داشت و حتی من رو بوسیده بود .... با دیدن اسم نوذر توی شناسنامه ی من و تاهلی که 

رو رعایت می کرد که قبل تر هیچ تالشی برای  یهرچند قراردادی ثبت شده بود حد و حدود

این حس هام داشتم ...و  نبودرعایتشون نداشت ... اما با شنیدن اون حرف ها واهمه ای  از پوشالی 

میترسیدم ... همه چی یکباره تغییر کنه ...  نفس عمیقی کشیدم ... با پس زدن این  افکار از جام بلند 

که رفتم ... سه چهارتا  یشدم ...و رفتم سمت دالونی که تا بحال پا توش نذاشته بودم ... دو سه قدم

سمت کریدور مانندی که دو طرفش در بود ... سمت ق هب   دمیرفتم و رس نییپله بود که اون هارو پا

راست اتاقی که از الی در نیمه باز هم  میشد تشخیص داد اتاق کار باالخص با میز شلوغی و کتابخونه 

زود  یلیخ یاتاق برم  ...ول یوسوسه شدم تا تو هیثان یدر ...  برا یکه پشتش بود و  روبرو ینامرتب ی

به اتاق سمت چپ انداختم ...  ینگاه میبود که برگشتم و ن نیا تنش و استرس شدم  و الیخ یب

تاریک بود ..برای همین چشمام رو ریز کردم با طمانینه وارد شدم ... با دیدن سایه ی هیکل اریا که 

علت دستم رفت  نیبود  ...  یواش رفتم سمتش ... چشمم درست نمیدید ... به هم هیتخت خوابد یرو

روشن کردنش گشتم ... به محض  یار تخت بود و کورمال کورمال دنبال دکمه سمت   آباژوری که کن

 ینیمنم ه ایآر یو همزمان با نعره  دیچیدور دستم پ یدست هیاز ثان یکسر یروشن شدن آباژور تو

و  دهیهم گره خورده از جاش پر یبا صورت عرق کرده و ابروها تو  ایعقب رفتم ... ار یکردم و کم

کردن و لرزش بدنم   خیوسط به وضوح  نیگرفته بود و من ا یاز هر عکس  العمل بلدست من رو ق

 ... کردمیرو حس م یحرکت ناگهان نیبخاطر ا

 ... کنم ! دارتونی... بدارتیاوم ..اومدم ... ب  -

خش  یبا صدا نباریبه مچ دستم که گرفته بود کرد و ا ینگاه ارهیتازه مکان و زمان رو به خاطر ب انگار

قدم عقب رفتم و  هی عیموهاش ... منم سر یال یگفت و دستم رو رها کرد و  دست  یدیدارش ببخش

 یگریداز عرقش  افتاد ...و  خجالت زده نگاهم رو طرف  سیتنه لخت و خ یتازه چشمم به باال

 گفتم : یا  یجد یلیانداختم و با لحن خ
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 شام ... یکردم برا دارتونیساعت . بود ب  -

 از اتاق فرار کردم ...  یدون حرف اضافه اب بعدم

 

از کتلت  یکیبود ... دستم رفت سمت  ومدهیمنتظرش بودم ...و ن شدیم یا قهیدق ستیبود ...ب گرسنم

 ازش بکنم ... یکیکوچ ی کهیها و اومدم ت

 ناخنک نزن !! اومدم ...  -

 یکوچک یرو لبش بود و داشت موهاشرو با حوله  یاشپزخونه کردم ... لبخند یبه در ورود ینگاه مین

سر حال  دیرسیچشماش هنوز پف  خواب داشت اما بنظر م نکهی...  با ا کردیکه دستش بود خشک م

 تر از قبل ...

 گفت : یبهش انداخت و با خنده ا ینگاه می...  ن زیسمت م ومدیکه م نطوریهم 

 من کتلت دوست دارم... یدونستی.... از کجا م یساالر یچه کرد  -

بشقابش رو مشغول شد   یو زودتر از اون سه چهارتا کتلت گذاشت تو زینشست پشت م عیسر یلیخ

... 

 

 بهم انداخت و گفت : ینگاه میگاز ن نیاول با

فکر  ی... ول شنینم یخونه دار خوب یزن ها  چوقتیدرس خون ه یدخترا کردمیفکر م شهیمن هم  -

 نظر کنم .. دیتجد دگاهمید یتو دیکنم با

 گهیکتلت د یدو تا هویمشغول شدم ... که  یخال یدونه کتلت برداشتم و خال هیزدم و  یزورک لبخند

 بشقابم .. یام اومد تو

 ؟! دیکنیم کاریچ  -

 گفت :   زدیم یبه لقمه اش گاز کهیزد ودر حال یلبخند
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 .. یشیمحو م یکم کم دار گهی...  اما االن د یدانشگاهم الغر بود یبخور.... تو  -

...  یا هیثان ی...برا دیلب گفتم که انگار شن ریز یآروم  "یبه لطف شما "کردم و یاخم اریاخت یب

بشقاب و دست به  یکه دستش بود رو گذاشت تو یزود لقمه ا یلیمن خشک شد و خ ینگاهش رو

 شروع کرد به نگاه کردن من ... نهیس

 باال آوردم  و رو بهش گفتم  : یرو کم سرم

 ... دی؟! غذاتون رو بخور هیچ  -

 و گفت : دیبه چشمش کش یدست

 ! .. هیچ یبگ دیقبلش ... تو با یول خورمیم  -

 بشقاب رها کردم ...  یبا صدا تو بایو چنگالم رو تقر دمیاز خوردن کش دست

فکرم  رو جمع و  یشد تا کم یکه تنه بودم  فرصت یدوروز نی.... ا ومدمین نجایا یعاد طیمن با شرا  -

 دیبا ی؟؟!  تا ک نیبشه بعد از ا یحاال.. قرار چ نکهیفکر کنم و ا ندمیجور کنم ...و بعد از مدت ها به ا

 باشم ...؟؟!  تیوضع نیا یتو

 اخم کرد و گفت : یو کم  دیکش لشیبه چونه و  سب یدست

از کله گنده  یکی یخواستی... م یضد نظام بود یسازمان ها نیاز بزرگتر یکی! ... جز   یآدم کشت  -

 یزد زیکه خودت به همه چ ی؟ !! با گند یدار ی... واقعا چه انتظار  یمشترک رو ترور کن تهیکم یها

 مثل اولش باشه نه ؟ ؟؟؟ زیدانشگاه و همه چ یالبد برگرد ی.. انتظار دار

فراموش  کردمیم یکه هرچقدر سع یزیچشمم ...چ یاومد جلو نیکردم.. صورت تورج و نسر بغض

فکر کردن بهشون رو داشت .. داغ  فهیوظ یو چهارساعت ستیمغزم ب یگوشه  هیو انگار  شدیکنم  نم

 گفتم : دیلرزیکه م  ییکرده بود ....  با صدا یتازه بود ...و مرگ تورج  روحم رو زخم نینسر

 خانوادم ...  شیالاقل برم پ  -

 زد ... یداد باال و پوزخندرو  ابروهاش
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که تحت نظر خانوادت هستن ... بهت جا و مکانم بدن خودشونم به جرم  ییجا نیاول یکجا بر  -

 باشه ؟ ینجوریا ی...واقعا دوست دار رنیگیباهات م یهمکار

 گفتم : دیبغضم ترک کهیو در حال زیزدم رو م یعصب

 ... یمتروکه  بپوسم ... ؟؟؟!! ... با فرار اون نوذر لعنت نیا یعمرم تو یبکنم ... مابق دیبا کاریپس چ  -

 شد و گفت : لیبه سمت من متما یوکم زیرو گذاشت رو م دستاش

 

و  شهیرو تو کم م تیباش ... بعدش ... کم کم حساس یمخف دیتا ع تی؟! نها یکنیم هیچرا گر -

بخوان ازت مثل  تیکه هو یطیمح یول یداشته باش یعاد یرفتن ها رونیروزمره و ب یکارا یتونیم

 ... یواجور کنم ... البته اگه خودت بخ یجعل تیبرات هو نکهی... مگر ا یبر یتونیدانشگاه و ... رو نم

 لحظه نگاهم روش موند ... هیکردم و   ینیف نیف

 بخوام ؟! شهیم  -

 زد ...  یگرم لبخند

 چرا نشه ؟  -

 رو با پشت دستم پاک کردم رو بهش گفتم : مینیب کهیحال در

 هم سخته ..  دیتا همون ع  -

گذاشت جلوم  ینکسیکل یگفت و بعدم از جاش بلند شد و چند لحظه بعد جعبه  یآروم دونمیم

که  کهیبهش زد .. و همونجور در حال ی...خودش برگشت سر جاش و دوباره لقمه اش رو برداشت گاز

 دهنش پر بود گفت :

 باشه شوهرته !!!  ینوذر هم دنبالت باشه ...هرچ ستین دیکنار بع میساواک رو بذار یتراس  -

 نگاش کردم که گفت : یچپ چپ
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 ؟! یریازش طالق بگ یخواینم  -

 شدم و گفتم : اریهوش

 بخوان ... ؟؟؟!!   تیبرم که ازم هو ییجا تونمی....  نم ی؟؟؟ مگه نگفت یچجور  -

 زد و گفت : یلبخند

 ...کنمیطالق گرفتن ... فرق داره... ادمشو جور منه   -

 نگاش کردم  و گفتم : مشکوک

 داره ؟؟! ی؟! چه فرق شهیم یچ رمیطالق بگ  -

 از کتلتش زد و گفت : گهیگاز د هیبود  رهینگاهش رو من خ  کهیزد و در حال یلبخند

 ... یخواستگار خوب داشته باش دیشا  -

 ینگاه ب میشد ... ن دیبست و مطمئن بودم رنگمم سف خی... دستام  دیحرفش تمام وجودم لرز نیا با

 کرد ... و گفت : یالیخ

 سمیمیباشه وا یبود ...ول یپسر خوب ریباز به زور شوهرت بدم ؟!  هرچند اردش یدی؟!  ترس هیچ  -

 !! یخودت انتخاب کن

حرف از  یب نیهم یسراسر وجودم رو گرفته بود و برا  ی... حس بد ومدیخوشم ن شیاز شوخ اصال

 ... رونیاز آشپزخونه زدم ب نشیسنگ ینگاه ها ریجام بلند شدم و ز

 

اومدم ... کل شب اونقدر به عمس  رونیاز اتاقم ب گهیگرفت و نه من د یازم خبر ایاون شب نه ار یمابق

... افتاب وسط  دمیاز جا پر یموندم تا خوابم وبرد و صبح طبق معمول با اون کابوس لعنت رهیپدرم خ

... کش و  دمیخواب یاما حساب دمیمه د یبعد از مدت ها با وجود کابوس دادیاتاق پهن بود و نشون م

 دیو ژولشده  دهیدر هم تاب یاومدمو بعد از سامون دادن به موها نییبه بدنم دادم و از تخت پا یقوس

چند روز   نیبه صورتم زدم ... خونه مطابق معمول ا ی...و اب ییسر کردم و رفتم سمت دستشو یروسر
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وو بعد از  ومدینم یا گهید یاطراف بودن .. صدا یباغ ها یکه تو ییکالغ ها یساکت بود ... جز صدا

 دمید یبلند صداش کردم ... وقت نیهم یبرا ستین کردمی... حس م نییشستن دست و روم رفتم پا

اماده کردم و مشغول  یخودم صبحانه ا یو برا دمیرو از سرم کش میراحت روسر الیبا خ ومدین یجواب

لذت بخش بود ... اما به  یلیداشت برام خ ونهخ نیا ایکه در نبود ار یشدم ... دروغ نبود بگم ارامش

به دلم  یقیترس عم اریاخت یشب قبلش ... ب یا.. و بخصوص و با حرف ه کردمیکه فکر م ایحضور ار

 کالفه ام کرده بود ...  نجایا یفیحس بالتکل  ی.. از طرف نشستیم

در  یکه با صدا دمیمالیبودن م دهیکه انگار صبح خر ینو بربر یکره رو کهیت یخاص نهیبا طمان داشتم

زود با ترس از جام بلند شدم تا برم سمت اتاقم حدس  یلیو خ میدستم رفت سمت روسر اریاخت یب

به سمت  یاهنگ نکهیو بدون ا رونیبا تند کردم و از آشپزخونه زدم ب نیهم یباشه  برا ریاردش زدمیم

 در بندازم ... رفتم سمت پله ها ...

 سالم ... کیعل  -

 یکه قدش رو از حالت عاد یا  یمشک یخندون که با پالتو یایآر دنیرفت سمت در با د نکاهم

داشت  کهیلب دادم که با دو سه قدم اومدم سمتم و درحال ریز یسالم آروم دادیبلندتر نشون م

 گفت :   اوردیچرمش رو از دستش در م یدستکش ها

بعدم باال رو رنگ کنن  نییبدم .. اول پا خوامی...  م نهیرو بب نجایا ادیبرو تو اتاقت ... نقاش داره م  -

 که .. ی... متوجه یینجایدوست ندارم  بدونن تو ا ی..ول

دستم رو گرفت ... با ترس برگشتم سمتش ... که  هویتکون دادم و اومدم از پله ها برم باال که   یسر

...  هیاون ثان ی... تو قهیاون دق یاون لحظه ... تو یکه تو ی... پوزخند ... نه زهر خند...خنده ا دیخند

 پر تز محبت پدرم انداخت ... یخنده ها ادیلحظه من رو  هی یبرا

 ... قابل تحمل ترش کنم ... کمی!!  کمیبرات .. فقط  خوامیموندن.. م نجایسخته ا  -

 تر کرد ..... قیتکون دادم که ... لبخندش  رو عم یسر اریاخت یب

 ... ارمیرو از متروکه بودن در ب نجایا خوامیم  -
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که قلبش قرار  ییاش ... جا نهیس یدرست رو گرشیدستش... دست د یبه اطراف بود ... ول نگاهش

 داشت بود...

 

 

 و سوم: ستیب فصل

 

از فرداش مشغول  کردمیفکر نم دیبازد یکه اومده بودن برا یرنگ کالفه ام کرده بود ... موقع یبو  -

بودم که  دهیو د دهیکش یبودم  ....و سرک دهیاز جام پر یتق و توق  نامفهوم یصبح با صدا یبشن ..ول

ناهار  یبرا ریسرشون بود ... طرف ها ظهر بود که اردش یباال ریکارگرها مشغول شده بودند  .. و  اردش

رو  میروسر اریاخت یب ییپا یصدا دنیبعد با شن یکم دیصداشون زد ... و باالخره سر و صدا ها خواب

رفتم  نهیبه در خورد ... با طمان یاتاق  گارد گرفتم .... تقه ا یسرم کردم.... در  رو قفل کردم و گوشه 

 سمت در ... 

 ؟! هیک  -  -

 ..براتون غذا آوردم ..  دستور آقاست .. رمیخانم... اردش  -  -

نخورده  یزیه هم چ... صبحان دیکه دور شد به گوشم رس ییقدم ها یصدا دینکش هیبعدم به ثان  -

به اطراف انداختم غذا رو از پشت  ینگاه نکهیدر رو باز کردم و بعد از ا یبدون معطل نیهم یبودم برا

 در برداشتم و دوباره در رو بستم و قفل کردم...

 یبو کاف نیوقت بود نخورده بودم و هم یلیمشامم ...  خ ریکباب تازه  زد ز یهم بو لونیازپشت نا    -

شده رو از  ینشستم و ظرف بسته بند نیزم یرو یبود که با ذوق و شوق خاص نی..ا امیبود به وجد ب

رنگ و لعابش ...  خوش یکباب لقمه و برنج زعفرون دنیدر آوردم و بعد از باز کردن .. با د لونینا یتو

 صورت زدم و مشغول شدم ...  یبه پهنا یلبخند

 اریاخت یزده بودم و ب یبودن و منم بعد از ناهار چرت کوتاه اون روز تا عصر کارگرها مشغول  -

سخت کتاب  یاز مسئله ها یکیو مشغول حل کردن  میدرس یاز کتاب ها یکی ینشسته بودم پا
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 کیاتاق کردم ... نزد یبه ساعت خروس نشان تو یاومد ... نگاه نییاز پا ایآر یبودم تا باالخره صدا

 یزود خدا برکت بده ها وتشکر کردن پ یلیو خ دیکارگرها خواب یشش بود ..و با اومدنش .. سر و صدا

 یکوفت یدوباره خودم رومشغول مسئله  نییپا یصدا ها الیخ یخبر از رفتنشون رو داد  ... ب یدر پ

مساله شدم و  الیخ یآمد.. ب یکه داشت از پله ها باال م ییپا ییصدا دنیبعد با شن یکردم که کم

به در بزنه ... اما با عبور  یتقه ا ایکنار دستم رو برداشتم و با سر کردنش منتظر شدم ... که آر یروسر

بعد دوباره  یکردم ... صدا قطع شد و کم زیجام جابه جا شدم و گوش ت یتو یپا از اتاقم ... کم یصدا

دل  نیهم یرفت ... کنجکاو شده بودم .. برا نییاپ... با رد شدن از جلو در اتاقم ... دور شد و از پله ها 

 ... نییزدم ...و پله ها رو آروم رفتم پا رونی...و از اتاق ب ایرو زدم به در

و چشماش رو  دیمالیاش بود و داشت اون رو م قهیبود و دستش به شق ستادهیوسط سالن ا ایآر  -

 گفت : یچشماش رو باز کرد و با اخم یال یبسته بود ... با حس کردن حضور کس

.. بخصوص که امروز از صبح  کنهیم وونمیبو د نیور نکرده بودم ... ا نجاشی... اصال فکر ا یلعنت  -  -

 سردردم ..

 

 ... ابروهاش رو داد باال و گفت : اریاخت یب دمیخند

 خنده نداره !!! یواقعا ساالر  -  -

 نده ام رو خوردم و گفتم :خ نیهم یبود ... و برا یحرفش جد  -

 !د؟یخورد یزیچ  -  -

 ابروش داد باال و گفت : هی

 ؟! میدار یزیچ  -  -

دو  شبید یانداختم ... از کتلت ها یرو نگاه خچالی یگفتم و رفتم سمت آشپزخونه ... تو یهوم  -

 بود و گفتم : ستادهیچارچوب در ا یمونده بود رو کردم سمتش که حاال  تو ییسه تا

 مونده ! کمی ممی... ازون حل میکتلت دار  -  -
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 داد باال و گفت : ابروهاش

 ؟! یکنیکه فاتحه اش خوندست ... همون کتلت ها رو گرم م میاون حل  -  -

 گفتم ... یباشه ا  -

دالون صداش  رونیبعد با گرم شدن کتلت ها رفتم سمت اتاقش  از همون ب یو مشغول شدم ... کم  -

...   دمینشن یجواب نبارمیداخل شدم و صداش کردم و ا ی... مجدد کم دمینشن یجواب یکردم ... ول

 به گوشم خورد و رد صدا رو گرفتم : ینامفهوم یداخل اتاق شم که صدا خواستمیم

 ؟؟؟! ایآر یآقا  -  -

 باالم ...  -  -

 نگاهم  رو دادم به باال و گفتم :  -

 شام حاضره....  -  -

 کالفم کرده!!! نییرنگ پا یباال !! بو اریب  -  -

بودم  دهیچند روز فهم نیا یدوغ رو که تو وانیل هیرفتم سمت آشپزخونه و کتلت و نون ها و   -

 گذاشتم و از پله ها رفتم باال ... ینیس یدوست داره تو

که مطمئن بودم  ییبه اتاق خودم و از اونجا دمیدرش قفل بود ...رس دمیکش یبه اتاق اول سرک  -

 .. اومدم برم سمت اتاق سوم که ... ستین

 .. نجامی!!! ا یکجا ساالر  -  -

سر دفتر  یباال دنشی... با د دمیبه اتاق خودم کش یسرک نهیمتعجب عقب گرد کردم و با طمان  -

 کتابم ..  به وضوح ابروهام رفت باال ..

 بود و با دست کنار زد و گفت : افتاده شیشونیپ یکه رو ییسرش رو باال آورد و مو  -
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 تو ...  ایب-

 گذاشتم و اومدم برم که گفت : نیزم یرو همون جا جلوش رو  ینیرفتم تو و س  -

 ... نیبش ایباال.. بعدم ب ادیدر اتاق رو ببند بو ن  -  -

 کردم که گفت : یاخم  -

 یندارم اتاق بغل توش اسباب و جا تی؟؟! رو ترش نکن ! امشب مهمونتم ... نترس کار هیچ  -  -

 خواب نداره ...

 بود گفتم : بیخودمم عج یکه برا یا یبا لحن عصب  -

 ... دیاونجا بر دیتونیخواب م یکتابخونه هست ... برا   -  -

 دیرو کش ینیگفت... و بعد س یو  باشه ا دیکش یقیشد بهم ...  نفس عم رهیخ هیچند ثان یبرا  -

 خودش گرفت ... یلقمه برا هیسمتش و 

 بدم حیراه حل مسئله ات رو برات توض خواستمی؟! ا م ینیشینم  -  -

 یفاصله کنارش نشستم ... همونجور یدستش بود ... با کم یکه جلو سمیچرک نو یکاغذ ها دنید با

 یفکر کردم .. چقدر استاد شتریومن هر لحظه ب خوردیشامشم .. م یلقمه ها دادیم حیکه داشت توض

 برازنده  شتریب

 یفاصله کنارش نشستم ... همونجور یدستش بود ... با کم یکه جلو سمیچرک نو یکاغذ ها دنید با

 یفکر کردم .. چقدر استاد شتریومن هر لحظه ب خوردیشامشم .. م یلقمه ها دادیم حیکه داشت توض

 یانزند یروح یکه کارش شکنجه  یا یه ... ساواکباش یساواک هی نکهیبرازنده اش بود تا ا شتریب

 هاست ... 

که از  یزیاون چ گهید کباریکه گفت به خودم اومدم ...و  یدیعوالم بودم که با فهم نیهم یتو 

خودش رو کنار  یاحساس کردم ... که کم حاتمیتوض یدادم ... تو حیبود رو براش توض ادمیحرفاش 

 .. متعجب نگاش کردم که گفت : دیکش
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 ؟؟! یخورد ازیپ  -

 زده دستم رفت سمت دهنم ... خجالت

 خندش گرفت .. و گفت : که

 ها .. ی.. خودتو خفه کرد یدو پرم قانع نشد یکیبه   -

 گفتم و  اومدم از جم بلند شم که دستم رو گرفت ...  یدیببخش

 ...  هوس کردم ... اریمن ب یبرا ازمیدو پر پ هیبرو   -

 از دستش . رفتم سمت در که گفت : دمیکش رونیگرفت .. دستم رو ب خندم

 ؟! چهریپر  -

 نگاش ردم که ادامه داد : منتظر

 بخوابم ؟! نهیشوم یجا جلو نیامشب هم شهیاون اتاق سرده .. م  -

دانشگاه  یاتاقش تو یباشه ... تو ییایهمون آر نیلحظه ابروهام رفت باال ... باور نداشتم ا هی یبرا

 دونستمی.. م رونیگفتم و پر استرس از اتاق رفتم ب یواشی یمن رو ترسونده بود ...  باشه  یاونجور

 ایار نکهیخونه اومدم ... ا نیا یتو یوقت

 

قبول کرده  تیهم  در نها نیهم ینداره  ...برا هیقض تیبا کل یاتاق من فرق ایدالونش بخوابه  یتو

 یاز کارتن هام بود و داشت و دو تا عکسم تو یکی یبه دست  که برگشتم ...سرش تو ازیبودم ... پ

 دستش ...

 گفت :  دنمید با

 بود ...اون کجاست ؟! تیعکس از نوزاد هی  -
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کارتن و اومد سمتم و  یورهم برگردوند تو گهیگفت و دو تا عکس د یکه اهان یزدن به پاتخت اشاره

 رو ازم گرفت و گفت : ازیپ

 ... یحلش کن یتونیم نیکردم بب یطراح یمشابه قبل گهید یمسئله  هی نیبش ایب  -

سوختن  یجز صدا قهیکه باز بود و مشغول شدم ...چند دق یتکون دادم و رفتم سراغ دفتر یسر

 ... ومدین ییچنگال با بشقاب صدا یبرخورد هر از چند گاه یو صدا نهیشوم یچوب ها تو

 تموم شد ...  -

رو با دست  نیزم یرو یرو گفتم و رو کردم بهش که تازه  غذاش تموم شده بود و  خرده نون ها نیا

 ... ختیریم ینیوسیو ت کردیجمع م

 .. نمیهووم ...بده بب  -

 لبخند به لب گفت : هیرو از دستم رفتو بعد از چند ثان دفتر

 شاگرد باهوش من ... نهیا   -

 کردم که ادامه داد : یآروم یخنده  اریاخت یب منم

 با هم ؟! میخونه بخون یترم رو تو نیا یدرسها یخوایم  -

 نگاش کردم که گفت : متعجب

 نداره .. داره ؟! ی... کار یفقط سه واحده ... قبال هم که خوند  -

 ... و گفت : تمیرضا یراحت گذاشت پا یلی... خ دیرو که د سکوتم

 ... رمیگی... اون هارو هم برات م میدرس دار نیا یتو دمیجد چند تا کتاب منبع هی  -

 سمتش و گفت : دیبود رو کش نیزم یکه رو یبالشت الیخ یب بعدم

 ...  ترکهیسرم داره م  -

 ... دیمن دراز کش الیخ یب و
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غذاش رو جمع کردم و رفتم سمت آشپزخونه  و بعد از شستن  ینیحرف س یو ب دمیکش یقیعم نفس

سر برسه و فکر  نکهیبود ... از ترس ا دهیخواب شیپ یکه دفعه  یظرف ها ... رفتم سمت  دالون ... اتاق

ها  لهزود پ یلیتختش چنگ زدم و خ یاز  رو یبه محض ورود بالشت و لحاف کنمیم یکنه دارم فضول

 و وارد اتاق شدم .. باال رفتم یکیرو دو تا  

 ؟! دیخواب  -

 چشمش رو باز کرد .. که گفتم : یال

 

 تختتون آوردم... یلحاف و بالشت  خودتون .. از رو نیا-

 کرد و گفت : یکمرنگ یاخم

 ... یکه نکرد یفضول  -

گفت و لحاف و بالشت رو ازم گرفت و  یگفتم که پشت بندش از جا بلند شد و خوبه ا یآروم ی نه

 تخت گذاشتم و  نشستم ... ی... منم ... بالشتم رو رو دیانداخت و دوباره ...  دراز کش نهیشوم مینزد

 بهم انداخت : ینگاه مین 

 ؟! یبخواب یخواینم  -

 و گفت : دیمثبت تکون دادم که خند یبه نشونه  یسر

 .. گهیبا چلچراغ ؟! خوب خاموشش کن د  -

 ش کردم ...  و برگشتم تو تخت و اومدم بخوابم که گفت :کردم ... و رفتم سمت چراغ و خاموش یپوف

 ؟! یبخواب یخوایم یشیخفه نم یبا روسر  -

 گفتم : نباریرگشتم سمت شو ا یعصب

 به خودم مربوطه !!!   -
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جام  یمکث تو ی... و منم باکم دیلب گفت و دوباره سر جاش دراز کش ریز یا یاه !! چه عصبان اه

 باال ..... دمیو لحاف رو تا گلوم کش دمیخواب

دنده اون  نیا ایکه  یبخوابم نه اون تونستمینه من م دونستمیچقدر گذشته بود ... فقط م دونمینم 

 ...دادیبودنش رو م داریخبر از  ب قشیعم ینفس ها ایتو جاش  شدیدنده م

 ؟! دیداریب  -

 برگشت سمتم و گفت : عیمن سر یصدا با

 بله!  -

جام جابجا شدم برگشتم سمتش ... اون پشت به نور بود و صورتش معلوم نبود اما من برعکس  یتو

چند وقت ذهنم رو مشغل  نیکه ا یزدم و سال ایصورتم افتاده بود .. دلم رو به در یتو نهیاون نور شوم

 مرده بود رو به زبون آوردم ...

 ؟!! دیکنیبه من کمک م دیچرا دار  -

 

 

 نیهم یناگهان خوابش برده باشه ... برا دیشد که فکر کردم شا یاونقدر طوالندر جوابم  سکوتش

 دنده اون دنده بشم که گفت : نیو اومدم ا دمیکش یقینفس عم

 ؟ گهیبود د یسوال چ نیوقت شب ا نیا  -

 شیشونیپ یدستش رو رو کیو ساعد  دیگفتم و اومدم سوالش رو جواب بدم که طاقباز خواب یهوم

 گذاشت و گفت :

 که به معتضد داشتم ... ینیدارم بهت ... مثل همون حس دِ  نیِاحساس د  -

 شدم و گفتم : زیخ میاز تعجب سر جام ن 

 معتضد ؟؟...  وشیدار  -
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 ادامه دادم .. نباریگفت ... که ا یهوم

حس  وشیبه دار دیگی؟! ... چرا م دیدار نیاحساس د یچ یعنی...  لیکه نشد دل نیحس د نیا یول  -

 ؟!  دیداشت نید

 سوالم روجواب بده  گفت : نکهیغرق شد و بدون ا یاهیس یکرد سمتم ... بازم صورتش تو  روشو

 ؟؟!! ... بگو تا بهت بگم !! یهست یخاص لی.... اگه خودت دنبال دل یدار کاریچ وشیتو به دار   -

 ینه آروم نیهم یبحث رو کش ندم ..برا گهیدادم د حیگارد گرفتمو ترج اریاخت یحرفش ب نیبا ا 

...  دیپشتش رو به من کرد و خواب نباریداد  و ا رونیب یگفتم... که بالفاصله بعدش نفسش رو با صدا

 برد ...  وابمعالم خودم غرق شدم تا باالخره خ یمنم طاقباز شدم و  اونقدر به سقف چشم دوختم و تو

 یکه تو یکیدالون تار یخونه  بودم درست وسط سالن  روبرو نیهم یتو نباری...  ا دمیخواب د بازم

، نوذر ... و  نیتر و مخوف ترم  بود ...و لرزش باتالق گونه داشت .... انگار از اون تو... نسر کیخواب تار

... قدم برداشتم ... من ششونی... خواستم برم جلو ... خواستم  برم پ کردنیتورج همه داشتن صدام م

کرد ... خواستم  زشیپام شروع به ر  ریکه ز ییها زهی... من بودم سنگر قیپرتگاه عم هی یبودم لبه 

که قلبم از شدت ضطراب  ی..و درست لحظه ا کردمیشده بود .. داشتم سقوط م رید یبرگردم ... ول

 یدست ی... ول زدمیم غیکه فقط ج بودم دهیدور کمرم حلقه شد ... اونقدر ترس ی... دست دیسقوط لرز

 ...  رونیب دیباتالق مانند کش یمن رو  از دره  یکه دورم بود بسان پرکاه

 ... شششی... آرومممم ... ه ششششیییه  -

به جونم  یاز عرق بود و لرز بد سی... بدنم خ دمیکش یم  غیبودم ... هنوز داشتم ج دهیخواب پر از

 افتاده بود ... 

 .. ستین یچی... ه یدیاروم .... اروم .... خواب د   -

 شدم که دور کمرمه .. یلحظه متوجه دست هی یتر کردم و تو یلب

 کردم دست و پا زنون دست رو از دور خودم باز کنم .... ی...و سع دمیکش یا گهید غیبا ترس ج 
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دست هام  اریاخت یو ب واریدادم به د هیتخت و تک ی گهید یگوشه  دمیراحت  رها شدم و خز یلیخ

 دستم اشکم رو از چشم مه گرفته ام پاک کردم ... هیبود ... با  یرو گارد بدنم کردم ... اشکم هنوز جار

 روم بود ... یو صورت خوابالود جلو ختهیهم ر یبا موها ایآر یبهت زده  ی افهیق

نداشتم  تیاونموقع هم کار ی... حت یدیکش غی... ج یدینداشتم ... خواب د تی... بخدا کار ششیه  -

 ...  یفتیو االن که از تخت ب یغلت زد دمید یوقت یول

و  به لحاف کنار دستم  دمیکش میشونیعرق سرد پ  یبسته ام رو رو خی یهق هق افتادم ... دستا به

 روم ... موهام از همه ور پخش و پال شده بودن ... دمشیکش عیچنگ و سر

 ؟ یخوب  -

 خوب باشم ؟؟؟! شدیبودم ؟؟!  ... واقعا م خوب

 به خودش جرات داد نشست رو تخت کنارم ...  ی... ک دونمیحرفش ... نم نیگرفت با ا میگر دوباره

 شد و گفت : لیبه سمتم متما یکم یتماس نیکوچکتر بدون

 ؟؟! ارمیبرات ب یخوریآب م -

که به  یو نگاه نهیون دادم ... که با طمانمثبت ت یازم دور بشه سرم رو به نشونه  نکهیا یبرا فقط

 رفت ... رونیازم گرفت .. از جاش بلند شد و از اتاق ب یسخت

مهابا اشک  یکه ب مییکردم تا از التهاب سوزش چشما نهانیزدم  پ خی یکف دست ها نیصورتم رو  ب 

قابل باور بود ...   صرفنظر از خواب   ریکه وجودم نشسته بود غ یبودن کم کنم ...  ترس ختهیر

خودم هضم کنم و تحمل ...  یبرا یداریب یلحظه  یرو درست تو شیکیاون حجم از نزد ستمیتونینم

دوباره گوشه تخت کز  اریاخت یکه وارد اتاق شدن ب بتشیه دنیسرم رو باال اورد و  با د یبا تقه ا

 شد بهم ...  رهیخ ریمتح  هیچند ثان یکردم که از نگاهش دور نموند برا

 نیکردم بدون  کوچکتر یآب رو گرفت سمتم ...  سع وانیشد و   ل کینزد گهیقدم د هیدوباره  یول

 ....رمیرو  از دستش بگ وانیل یتماس
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 بود ...و برشون داشت ... نیزم یکه رو یزود ...رفت سمت بالشت و لحاف یلیحالتم ... خ  دنید با

دوشش و  یبغلش رولحاف رو هم  انداخت رو ری..  بالشت و زد ز کردمیرو باور نم دمیدیکه م یزیچ

 گفت :

 ...  یبخواب کمیکن ..   ی... توام سع  نییپا رمیکمتر شده ... م نییرنگ پا یبو  -

 رفت سمت در ....و هنوز از در خارج نشده بود که دوباره برگشت سمتم و گفت : بعدم

 

 ... یصدام کن هی... کاف یالزم داشت یزیچ -

 تکون دادم .. از در خارج شد و بالفاصله پشت سرش بست ... یسر

خودم جمع شدم ...  یوار تو نیو جن دمیلحاف خز ریگذاشتم و  ز یپاتخت یدستم رو یتو وانیل 

 زود خوابم برد ... یلی... خ ستین گهید نکهیخوشحال از ا نباریا

 ...  دمیدر از خواب پر یبا تقه ها 

 ؟؟! چهری؟ پر چهریپر  -

در رو باز  یسرم ال دمیکردم و کش دایتخت پ  یرو از البال میزدم و روسر یلحاف رو به کنار عیسر

 گفتم .... یاروم ریکردم ... صبح بخ

... با  دهیدرست  نخواب شبیکه د زدنی.. فقط چشماش داد م زیگارسون کرده بود ... مرتب و تم آال

 زد و گفت : یلبخند دنمید

 ؟! یخوب  -

 تکون دادم که گفت : یسر

 یبزن ی... دور یبخور یصبحانه ا یبخوا دی...  االن ساعت  ... گفتم شا انیب - یامروزگفتم طرفا  -

 کردم ... دارتیب نیهم ی...برا
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 تکون دادن و ازش تشکر کردم ..  یسر

 شد و گفت : یلحظه نگاهش جد هی یبرا

 !؟یبهتر  -

 پا و اون پا کرد و گفت : نیا یگفتم  که  کم یاوهوم 

 ؟؟!! ینیبیهر شب کابوس م  -

 نگاش کردم که ادامه داد  : متعجب

جرات  ینش تیاذ نکهیا یبرا ی..ولدمیشنیم یفیضع یلیخ یناله ها یصدا یام گاه گهید یشب ها  -

 باال ... امیب کردمینم

 .. گهیو م شهیم مونیبزنه ... که پش یحرف ادی... م کشهیم یقیبگم ..اونم نفس عم یچ دونمینم

 ...  رهیبگم برات بگ ریبه اردش یدوست دار یامروز چ  -

 نداره ...  یباال انداختم و با گفتن  فرق یا شونه

تا  "لب  ری... ز کنهیدستکشش رو دست م کهیو در حال زنهینم ی...که  اونم حرف نمیکیپا اون پا م نیا

 خارج ... ررسمیزوداز ت یلیسمت پله ها و خ رهیو م گهیم "شب 

 

.. اون روز رو   کردمیده بود و داشتم فکر م کیصبحانه نشستم ساعت  نزد زیگرفته پشت م دوش

 نیا یمن واقعا تو نکهیبود به ذهن خواب رفتم . ...ا یچطور بگذرونم .. اتفاق شب گذشته  مثل تلنگر

که  یبیباشه  مرد غر ایبا ار تونستیکه م یبودم .. از اخر و عاقبت دهی.. ...  ترسکردمیم کاریخونه چ

چند روز عمال ثابت کرده  نیا ی... ... هرچند تو نیکتریشده بود نزد طمیشرا یروزها به واسطه  نیا

پنهان کنه که خودش  ییازش بخوام من رو جا خواستیدلم م ی...ول کنهیحالم رو م تیرعا یلیبود خ

داشت که منو بتونه اونجا بفرسته ...  ییهم صحبت خانم داشته باشم ... قطعا جا هی نباشه ..و الاقل
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 یبلند یاز جام بلند شدم و با صدا اریاخت یب ریاردش اهللیدر و  یفکر ها بودم که با صدا نیا یتو

 گفتم :

 ... تا من برم باال ... دیایحجاب ندارم لطفا داخل ن  -

 مودب گفت : یلیخالف  انتظارم خ بر

 ... خواستم  خبر بدم کارگرها اومدن ...یرو چشمم آبج  -

 ... انیب گهید قهیباشه تا  دق  -

رفتم  یکیزود بساط صبحانه رو جمع کردم و پله ها رو دو تا  یلیرو که گفتم که در بسته شد و خ نیا

 یچرخ نباریراست رفتم سمت کتابخونه  و ا کی نیهم یاتاق خودم رو نداشتم برا یباال ... حوصله 

 کتاب ها زدم ... نیب

 ...  شدیم دایکتاب ها پ نیا نیب زادیمرغ تا جون آدم ریجالب بود از ش برام

 ...  ینیعالمه ام یکلمب ... غرور و تعصب ... رساله  ستفیکر  -

 رو لمس کردم .. یزدم و کتاب بعد یلبخند بیترک نیبه ا اریاخت یب

 بهش کردم ..  ینگاه میو ن دمیکش رونیکتاب ها ب ینداشت ... از ال  یبود و اسم سینف جلدش

 کنجکاوانه بازش کردم ...  نیهم ینوشته نشده بود برا یزیو روشم چ پشت

 ی... زبان دمیکه دقت کردم ... د ینوشته شده بود ...  کم نیمثل دفتر خاطرات بود و با خط خوش الت  

نوشته شده   ییبایز قیبا نستعل  ایاول ... اسم فرخ ار ینسه اس ...  رفتم صفحه که نوشته شده فرا

 تر ... نییپا یبود .. و کم

 آنکارا ...  ! 

توش نوشته شده باشه  یزیهم چ یفارس ای یازفرانسه ...زبون انگلس ریبه غ نکهیا دیرو به ام دفتر

 دیجوون تر شا  یبود .. با چهره  ای... فرخ ار دمیعکس رس هیدفتر به  یتند تند ورق زدم ...  وسط ها

 شده بود : وشتهن قینداشت ...پشت عکس با خط نستعل یخوب تیفیبود ... و ک دیو سف اهی....عکس س
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 اتاتورک ... یدر کنار مقبره  زمیفرخ عز  -

کردم  و   نییدفتر خاطرات رو باال پا گهید یانداختم و کم ینگاه میدوباره به عکس ن متعجب

قرار دادم و دفتر رو برگردوندم سرجاش  نشیعکس رو  ب ستیچرا فرانسه ام خوب ن نکهیباحسرت ا

خودم  احالم رو خوب کرده بود  ...و ب  شهیکه بارها خونده بودم و هم ی..و  دستم رفت به غرور و تعصب

 لحاف ... ریز دمیاتاق و خز یبردمش تو

 

از فرخ نبود ... دلم  یوقت بود که رفته بودن ...و خبر یلیارگرها خاز ده شب  گذشته بود ... ک ساعت

ازش  یخبر ریاردش دیشا دمیرس جهینت نیفکر کردم .. آخر به ا یلیشور افتاده بود . ... خ بیعج

رو تن کردم  میا قهوهژاکت   نیهم ی... برا گهید زیهر چ ای ادین دیامشب شا نکهیداشته باشه ... مثال ا

و خودم  چمیبه تنم بپ شتریهوا باعث شد ژاکت رو ب یزدم ...با خروجم از خونه سرد رونیو از خونه ب

درب  یباغ جلو ی گهیطرف د کردیم یتوش زندگ ریکه اردش یبه آغوش بکشم ...  اتاقک شتریرو ب

که  یمیسرما زده و نس یو درخت ها دبو کیداشت ...   باغ تار یادیز یبود ..... و نسبتا فاصله  یورود

 ی.. مثل کورسو ریاتاق اردش ییحال روشنا نی... فضا رو ترسناک کرده بود .. با ا لرزوندیاون ها رو م

و چند بار دستام رو به بازوهان  ستادمیلحظه از سرما سر جام ا هی ی.. برایبود ... با وزش تند باد دیام

شدنم...   کیزود پا تند کردم سمت اتاقک... با نزد یلی...و   خگرم بشم  یتا از اصطکاشون کم دمیکش

 نهیلحظه قصد برگشت کردم .. اما دوباره با طمان هی یاتاق   برا یتو یمهمون خانم نکهیا الیاول به خ

...واضح و واضح تر شد و باالخره با  ویراد یاخبار گو یریازاده وز یچند قد جلوتر رفتم و صدا

 به در زدم ...  ی... .. تقه ا ستیاز مهمون ن یخبر نکهیا زخوشحال ا دنمیرس

 خان ... ریاردش  -

...  نیهم یمن توش گم  بشه ...برا یباشه که صدا ادی... حدس زدم صدا اخبار اونقدر ز ومدین ییصدا

از  مدویباال بردم که بر خالف انتظار... در که بنظر م یبه در زدم  و صدام رو کم یدوباره محکم تر تقه ا

ستاده بودم .. هولش دادم  ... و یاز در دور ا کهیباز شد ... با دست در حال یکم یژیاولم چفت نبوده با ق

قدم جلو  هی  اریاخت ی... ب  نیچپ شده روز زم یبشقاب غذا دنی...   با د دمیبه داخل کش یسرک
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خون  یجو دنیلحظه با د هی ی... برا دمید هیوارد اتاقک شدم .... با باز شدن زاو بایگذاشتم ...  تقر

 بستم ... خیوسط اتاق .... 

 

 

سر  ییبال نکهیذهنم اومد از ا یعالمه تصورات مختلف تو کینداشتم ...  دنیکش غیتوان ج یحت

عمارت دنبال من بگرده ....    ایباغ  یبال رو سرش آورده تو نیکه ا یومده باشه و االن کس ریاردش

و  دهواژگون ش یبست نگاهم به صندل یم خی شتریهر لحظه بدنم ب کهیدر حال الیفکر و خ نیا یتو

لحظه  کی یپچ پچ یصدا دنیخون افتاد .... و همون لحظه  با شن یکنار جو یپاره شده  یطناب ها

 وجود گوش شدم ... یهمه  اریاخت یاز ترس نفسم بند اومد ...و ب

 اداره مطرح نشه ! یعنوان تو چیما بمونه و به ه نیب دیاتفاق با نیدر هرصورت ... ا  -

پشت   زنهیکه داره حرف م یکس دیرسیبه اطراف انداختم ...بنظر م ینگاه میآشنا بود ...  ن بیعج صدا

 ریپشت اتاقک  اردش یپنجره  به سمت باغچه  نیا دید  زدمی... و حدس م ستادهیاتاق ا یپنجره 

... پاهام از درون تمجلو تر رف ی...... کم کردمیباهاشون برخورد م  دیباشه ...وگرنه موقع اومدن قطعا با

 ایبه پنجره برا دنیسخت  ...با رس ادیازم در ن یینخورم و صدا یزیبه چ نکهیا یو  تالش برا دیلرزیم

 یآروم سرم رو خم کردم ....  کم یلیدادم و بعد خ هیکنارش تک واریبه د فتهیپرده ن یام رو هیسا نکهی

با دست و بال  ریاردش بتیرو کنار زدم ... ه ردهچشم فراهم بشه ... پ کی دید نکهیا یبه اندازه  دیشا

...  زدیدرشت عرق به وضوح روش برق م یکه  با نور اتاق روشن شده بود و دونه ها یو صورت  یخاک

 یکیکنارشون بودن که  گهیدو نفر د یرو به نفر مقابلش بسته بود ول دمیشد ... د انیاول از همه نما

 یا هیثان یتو شناختمیکه نم ی...  با برگشتن سر کس شناختمیبود که نم یکس یگریبود و د ایفرخ آر

بود که خودم به  ی... به نفس نفس  افتادم و ضربان قلبم به صورت دمیخودم رو از پنجره کنار کش

 یمن تو یبرا میتصم نیحال بهتر نی... دهنم خشک شده بود ... با ا دمیشنیوضوح هر ضربه اش رو م

ام رو  هیسا کردمیم یسع کهیدر حال عیسر نیهم یبه عمارته ... برا گشتنبر کردمیاون لحظه حس م

اتاق  یدورش دن از پنجره مابق یکاف یبه اندازه  نانیرو دو ال دوال و بعد از اطم یریمس فتهیپرده ن ی

خوردم  رونیبذارم  ب یدر اتاق رو باز کردم و اومدم قدم کهیکردم و  به محض ا یرو تند و با استرس ط
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دهنم نشست  .. از ترس چشمام رو بستم و نفسم حبس شد  یرو  یزده نزده دست غی...  ج یبه کس

و از ترس روبرو شدن با  دیلرزیگلوم خفه شد ...پا هام م یآخم تو اریاخت یب یواریکه با خوردن به د

 هم فشار دادم ... ی...چشمام رو محکم رو بهیمرد غر

 !؟یاین رونیب یکوفت ی؟؟!! مگه نگفتم از اون خونه  یکنیم کاریچ نجایتو ا  -

 نهیاز آرامش سر شد ..و چشمام رو با طمان اریاخت یلحظه ... تمام تنم ب هی یفرخ   برا یصدا دنیشن با

 شدم ... رهیخ شیعصب یو کم یباز کردم و به نگاه جد

 یکیگفت .. اون  یآروم سیگذاشت و ه شینیب یکه انگشت سبابه دست مخالفش رو رو یحال در

 ازم فاصله گرفت : یدستش که دهنم رو گرفته بود رو آروم برداشت و کم

 وارید نی... از کنار ا ننیتورو بب دیعنوان نبا چی... به ه نجانیساواک ا یرد باال یدو  تا از اعضا  -

  یری... م انیصداشون کردم که ب نکهی... به محض ا یکنیم نیو همونجا کم سمت ته اتاقک یریم

 ... کشهیطول نم یلیتا برن ... خ یشیم میپشت اتاقک و همونجا قا اطیح

 یدستم رو گرفت و از تو نیهم یبرا دمیاز حرفاش نفهم یزینگاش کردم .... فکر مکرد چ گنگ

 اتاقک قرار داشت ... واریکه در حد فاصل د یهولم دادبه سمت دالون دویکش رونمیب یفرورفتگ

 ... دمیکش یقینفس عم 

 

 ؟! دیارینم فی... جناب سرهنگ ... تشر مساریت  -

 یمکث کردم ول یکه صدا شده ... با دست اشاره کرد که برم ...کم یاز کسان یکیاالن اومدن  یصدا با

که در  یوسرهنگ ریاردش دنی...   با د دمیکش یباالخره به خودم اومدمو رفتم  سمت ته اتاقک و سرک

 یابیفراسجز ا ستین یو کس نمشیبب تونمیهستن که االن به وضوح م یمساریت یحال بفرما زدن ب

 همون جا پا شل کردم و نشستم ...   اریاخت یب

 چرا تموم نداشت ... ایخدا

 ... یلعنتبرو ...   -
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بود  و.. هرجور شده پاشدم و خودم رو  کشوندم سمت پشت اتاقک  ایپچ پچ مانند فرخ ار یصدا

که اون پشت بود و  یتپه خاک  تازه ا دنیبود ... و با د ستادهیقبل ا هیتا چند ثان  مساریکه ت ییجا

 .به اطراف. ینگاه میتر کردم .... و ن یطول ..... فکرم رو پسزدم و لب قایدق

...  یکس نجایا ایتپه ... طول و عرض محل کنده شده ... خدا یرو ی... خاک تازه  نیزم یمه رو یلیب 

 دفن شده بود ... یکس

 یکه تو یکردم اشک یو سع واریرفتم ... دستم رو گرفتم به د یاهیلحظه چشمم س هی یاز ترس برا 

 رو تار بزنم کنار ... دمیچشمم حلقه زده بود و د

ازش رفته بودن انداختم ...   یابیو سرهنگ و افراس ریاتاق که اردش ی گهیاز سمت د ینگاه مین

 نیاز ا یکی...  دونستمیو من االن م شدنیم تیهدا رونیو فرخ  به سمت ب ریاردش یداشتن  با همراه

خاک  په... چشمام به ت ستادیا یدفن شده رو کشته بودن ... قلبم داشت م نجایکه ا یچهارنفر کس

سوا  کیو هزار و  واریدادم به د هیگلوم خفه شده بود... همونجا نشستم...و تک یتو یغیروبروم بود ج

 یک قایبود دق رفتهیکه  من رو به عنوام هم خونه پذ یبود؟؟؟ ... مرد یک نیذهنم نقش بست .. ا یتو

 داشت ؟؟؟ نکنه ؟؟؟ یمنم  نقشه ا یبود ؟؟ ... نکنه برا

 شد ... داریگلوم ب یتو یخفته  غیج اریاخت یکنارم ب ییپاها دنیکه ... با د دمیبه خودم لرز 

 ... ینجوریا یترسیم یچ ی؟؟؟ برا یدیصدات که زدم .. نشن   -

 عقب رفتم ... یجام بلند شدم و قدم از

 نه ؟؟ کنمیم یقاتل دارم زندگ هینه ؟؟؟ من با  شی؟؟؟ هااان ؟؟؟ تو کشت نجایا هیک نیا  -

به تپه   ینگاه  مین ایوسط آر نیا زدمیرو کنار م شدنیم زیکه سرر ییاشک ها یکرده بودم و ه بغض

 هیمنم  شدیشد ...و هر قدمش باعث م کمیآروم نزد یبعد به من و بعدم با قدم ها  میخاک انداخت و ن

 قدم عقب برم ..

نه  یبکش یخوایقاتل ؟؟! هان ؟؟! منم م یکنیبر و بر من رو نگاه م یچ ی؟؟! برا هیک نیا گمیبهت م  -

 ...یخوای؟؟!! منم م
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جلو  یا گهید یاما قدم ایپشتم ... آر واریحرفم مصادف شد با برخورد نسبتا محکمم با د نیلخر

شد ... صورتش خسته بود و  کیبهم نزد یکرد ...و کم واریدستش رو حائل د هیبرداشت و  کف 

 چشماش به خون نشسته ...

 

 ؟؟  یگیخودت م یبرا یدار یچ-

 رو پچ پچ مانند کرد و گفت : صداش

چند وقت  نیا  یرسوندم تو یبی... به تو آس نیزم یادم رو نی.. من آشغالتر یمن قاتل ...من جان  -

 ...  یکنیم ینجوریبا خودت ا یچ ی؟؟!! برا

 شدم بهش ... لب باز کردم ... رهیخ سمیخ یچشما با

 ...یرسوند شیوقت پ یلیرو خ یاصل بیآس  -

 و آروم  ادامه داد : دیکش یقیگفت و بعد نفس عم یباشه ا یلحظه عصب هی یبرا

رفتار رو که هم من رو داغون  نیا نکهیمحکوم کردن االنم...  سوال کن!  نه ا یبرا  یحق با توئه ...ول  -

 هم خودت رو ... کنهیم

صورت بود رو  یمن رو که  به پهنا  یحرفش  دستش باال اومد و با نوک انگشت ... اشک ها نیبا ا و

 نوری... از رو نرفت ... کالفه سرم رو ا دمیپاک کرد ... اول سرم رو کنار کش یخاص ی نهیآروم و با طمان

 زدم ... غیاونور کردم...  از رو نرفت ..آخر ج

 ... یولم کن لعنت  -

 رو بهم دوخت ... نشیاز جاش جابجا شد ...و نگاه غمگ یهولش دادم .... کم نباریا و

و  از  نیی...  سرم رو انداختم پا سوزهیگلوم از شدت بغض م کردمیآب دهنم رو قورت دادم حس م 

 دور نشده بودم که گفت : یکنارش رد شدم هنوز دو سه قدم

 نوذره ...  -
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 داد زدم .. بایرفت با تعجب برگستم سمتش و تقر نفسم

 ؟؟؟!!!! ییییییچ  -

 خاک ... ینگاه پر از ترسم رفت سمت تپه  و

ام  یبود ... جر دیبکشش ... مگه  اونشب با هزار کلک زنونه ... که از تو بع یمگه خودت نگفت  -

 که  ناز شستش تازه تازه از صورتت رفته ؟؟؟ ستین یسر وقت نوذر ... مگه همون یو نفرستاد ینکرد

مرگ نوذر رو داشتم ... حاال که مرده بود .. اووونقد احساس بد تو  یترس خشکم زده بود .... آرزو از

 نفس بکشم ... تونستمینم یوجودم نشسته بود که حت

 تفاوتش روم . .... یبود و نگاه ب ستادهیا میچند قدم یدوختم که تو ییاینگاه بهت زدم رو به آر مین 

 ؟؟!   یجا زد یزود نیشد پس؟؟؟ .. به هم ی؟؟؟ ... چ یمگه خودت نخواست  -

لحظه به سمتش  هی یشد و تو ختهیحرفش خشم و بغض با هم به سلول سلول وجودم ... ر نیا با

 حمله ور شدم  ...

 

... چند قدم عقب  دمیکوبیاش م نهیگره کرده به  س یو با مشت ها گفتمیو قاتل قاتل م زمیم غیج

 کارم  .. نیرفت با ا

 ...  رونیب رهی...  صدات م هیکارا چ نی...چهر... ا یآروم ... آروم ... پر  -

لحظه دست هام  تو هم چفت شد بدنم  هی یگفت و تو ی یلب لعنت ریز هوی شمیآروم نم دید یوقت

بود و مدام در گوشم ...  ادیحرفا ز نیزورش از ا یلز پشت بهم حائل .... تقال کردم ...ول لیرۀخم و 

 ساکت باش ... ساکت باشش کالفه ام کرده بود ...

 !!!  گهیاز سه نفر د چکدومیمن نکشتمش !! نه من نه ه  -

 گوشم گفت : ریحرکت آرومم کردم و ز هیبارم با  نیکردم که ا یی.... دوباره تقال دمیغر یعصب

 .. من قضاوتت کردم ؟؟!! یباشه ... اگه من قاتل باشم .. توام قاتل ادتی  -

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  334:  صفحه                                
 

 کنار گوشم ادامه داد : دیلحظه ساکت شدم ... سکوتم رو که د هی یبرا

 ... میزنیهم حرف م یروبرو مینیشیخونه... مثل دو تا آدم متمدن م میری... م کنمیدستات رو ول م  -

 رهام کرد ... هیرو گفت و بعد از چند ثان نیا

  

دستش  هی کهیبود و د رحال ختهیر ییخودش چا ی... برا میآشپزخونه نشسته بود یهم  تو یروبرو 

و  زدیهم م یخور ییرو  رو با قاشق چا یچ یداشت  نبات تو گهیمعده اش بود ... با دست د یرو

...  زیم یتک پراغ باال نیاون لحظه حس کردم چقدر ا یصداش کل آشپزخونه رو پر کرده بود ... تو

 ساختنیکه گذشته ام رو م یکسان کی کیدلم از ، از دست دادن  دمیکرده ... شا ریآشپزخونه رو دلگ

 نیبا گذشت ا یبودم ...ول ی...  روز اول ازش به حد مرگ عصبان ومدیبودم ... از نوذر  خوشم نم نیغمگ

 مرگش نبودم ... به یبود و بر عکس روز اول اصال راض دهیرس یبه دلسوز تیچند روز حسم از عصبان

 .. شنومیخوب م  -

در  وانیل ی... قاشق رو از تو دادیشکمش رو فشار م یدستش رو کهیبهم کرد و در حال ینگاه مین

 داد و گفت : هینباتش زد و بعدم تک یاز چا یاوردو قلپ

 که داشتم...  یدو تا رابط یکیکردم ... با  داینوذر رو پ  -

 کردم .. زیرو ر چشمام

 البد محمد حسن ...  -

 شد ! ماتم

 خورد و  ادامه داد ... شییاز چا گهید قلپ

 بود ... ی! کار راحت مشی... گرفت شیدیامروز فرصت مناسب شد و من و سرهنگ نوبخت ... که د  -

 

 ... ی... ول خواستی... عرق نعنا م دیبه معدش کش ینگاش کرد که دوباره دست منتظر
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عرق  یها رو باز کردم و کم نتیاز کاب یکینگاهش از جا بلند شدم و در  ریها شدم... ز یول الیخ یب

 کنار دستش ... زیو گذاشتم رو م وانیل یتو ختمینعنا ر

رو گذاشت  یو چا دیکش یقیکه بر گشتم و سر جام نشستم روم بود ... نفس عم یتمام مدت نگاهش

 از عرق  نعنا خورد ... . یکنار و کم

...   یچجور میدونیداده بودن ... هنوز نم شیساواک ... اوندفعه فرار ییبازجو مشیببر میتونستینم  -

خودمم بهتر  ی... برا نجایا مشیمخروبه اس ..  اورد دوننیرو م نجای... ا مینکن سکیگفت ر یابیافراس

 بهتر ... تو یکمتر و برا میبه محل زندگ تشونیراهشون داده بودم و حساس نجای... ا شدیم

 گذاشت و ادامه داد : نیرو زم وانینفس رفت باال و ل هیکل عرق نعنا  رو    نباریازه کرد و ات ینفس

و  یسر وقت نفوذ می... بعد بر میجا ازش حرف بکش نیو هم هیک مونینفوذ  میبفهم میخواستیم  -

بود که من و تو فکر  یزیبر خالف انتظار ..سرسخت تر از اون چ یقصر ....  ول میتن لشم منتقل کن نیا

...  سرهنگ نوبخت زد  میکردیم ییازش بازجو میکله خرن ...  داشت دشونیجد ی... شاخه  میکردیم

و با سر خورد  دی... لرز دینکش هیاز درده ..به ثان میشکمش ... فکر کرد یشکمش ...دوال شد  رو یتو

 مونی... تازه دوزار انوریفورا گفت س ری... کف باال آورده بود ... اردش میبرش گردوند ی.. وقت  نیزم

دارن .... حس کنن در خطرن  انوریس شونشکنجه ... هر کدوم با خود ریلو ندن  ز نکهیا یافتاد . ... برا

 ... از شکنجه و حبس بهتره.... خورنی... م

گذاشته  ریکه لرزش بدنم به وضوح روش تاث ییتوش افتاد..رو بهش با صدا یلحظه لرز بد هی یبرا تنم

 گفتم :

 ...  شناسمیکه من م یهنوزم معتقدم نوذر  -

 : گهیو م پرهیحرفم م وسط

بود براش ...  فیبود و در حد تعر دهیساواک و شکنجه هاش رو هنوز ند یشناختیکه تو م ینوذر  -

 و برنگرده اون تو ... رهینشسته بود حاضر بود بم یصندل یکه امروز رو ینوذر یول
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 تیرو عقب زد و از جاش با عصبان یصندل دادیچنگش بود و فشار م یتو بایدلش تقر هکیدر حال  بعدم

 بلند شد و رفت سمت در ...

 شربت عسلم خوبه ...  -

 بهم انداخت ...  ینگاه مین

 دراز بکشم ... رمیمن م  -

 نزدم ... یحرف

 

 خم شد ... یصورتش جمع کرد و کم دوباره

 و گفتم :  رونینفسم رو محکم دادم ب 

 براتون ... ارمیم کنمیمن درست م دیبر  -

که با آب ولرم براش درست کردم و دست  گرفتم  یظیبعد شربت عسل نسبتا غل یا قهیده دق بایتقر 

 تو خودش جمع شده بود ...  ینیو بردم سمت اتاق ... در باز بود ..پشت به در جن

 ؟! دیداریب  -

 یراحت یبرگشت و سر جاش نشست ... بلوز تنش نبود ...و شلوار  چهار خونه  عیصدام سر دنیشن با

 پاش بود ... 

 ... دیدلتون رو گرم نگه دار دیبا  -

 بهم کرد و گفت : یرو گرفتم سمتش که نگاه شربت

 ... سادهیوا میقدم هی یمن تو هیدلگرم  -

 لحظه ماتش شدن ... و بهت زده  نگاش کردم ... هی یبرا
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حس  نکهیشربت و به محض ا وانیبود بهم دستش رفت به ل رهیخ یکه با لبخند کمرنگ جورنیهم 

 ..  دمیدستم رو کش شهیکردم داره دستم لمس م

 زدم رونیدرنگ  عقب گرد کردم و از اتاقش ب یبدون لحظه ا و

 

 

بهشون  ییلویده ک یچشمام رو که انگار دو تا وزنه  ومدیم نییکه از پا یتق و توق دنیبا شن صبح

خوردم که با  یبود ... تکون دگلومیکرد درد شد ارمیکه  هوش یزیچ نیبودن رو باز کردم و اول زونیآو

از جام بلند  یحال و به کند یخوردم ... ب یسخت یدرد بند بند وجودم کامال برام مسجل شد که سرما

رفتم  عیسر نحالیوجودم رو گرفت  ... با ا یهمه  یلحاف رو کنار زدم لرز بد نکهیشدم ...و به محض ا

رو محکم دور گردنم  میروسر نباریو ا دمشونیدست بافتم و پوش یسمت ژاکت و جوراب پشم

 تا بدنم رو گرم نگه داره ... دمیچیپ

از  عیافتاد بهش ...دست و صورتم رو شسته و نشده سر یخوردن آب به صورتم ... تنم دوباره لرز بد با

 یکه روشن بود و گرم و قبلش لحاف رو یا نهیاومدم و دوباره پناه بردم به شوم ونریب ییدستشو

سر  نکهیا اکه وجودم گرم شد از جام پاشدم ... ب کمیتختم رو هم چنگ زدم و همونجا کز کردم ... 

تا االن  روزیاز نهار د نهیفکر که نصف حال  خرابم مال  ا نیاز جام پاشدم ... با ا یداشتم ول جهیگ

 آشپزخونه شدم ... ینخوردم ... راه یزیچ

 !! زیبه به !!! خانم سحرخ  -

در  یانداختم ... و سالم آروم کردیبود و با لبخند نگاهم م ستادهیگاز ا  یکه پا ییایبه  ار ینگاه مین

 حد لب زدن کردم  

 یول رسهینم یاسالر یاملت ها یصبحانه ... به پا یگفتم خودم دست به کار شم برا یخواب دمید  -

 ... ستیبدم ن

 ... زیرو از رو گاز برداشت و گذاشت رو م تابهیماه بعدم
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 ! ومدنینقاش ها .. ن  -

 اخماش رفت تو هم برگشت سمتم : هویاونقدر گرفته بود که  صدام

 نه امروز جمعه اس !!!   -

بازوم رو گرفت و من رو  هوی... که  اوردمیترش در م مویدو تا  پرتقال و دو تا ل خچالی یاز تو داشتم

 برگردوند سمت خودش :

 صدات چرا گرفته /؟!  -

 .. دیزود از حال نگام فهم یلیانداختم بهش که خ نگاهمو

 ؟! یسرما خورد  -

 گفتم : رونیب دمیکشیحرص از دستش م یدستم رو با کم کهیباال انداختم و در حال یا شونه

 

 !! ینگ یبگ ایگو یا  -

 نگاهم کرد : یچپ چپ

 ها !!! ستین ینگ یبگ میلیالبته خ   -

 یریگ وهیآبم ریآب گ یرو از وسط قاچ زدم و  گذاشتم رو موهایکل کل نداشتم پرتقال و ل حوصله

 .... ارمی... آبشون رو در ب نکهیا یجون بودم برا یب بیعج ی..ول

 ... چون بالفاصله از جاش بلند شد و گفت : دیکه د انگار

 

 من ... بده  -

 بهش کردم ... ینگاه مین

 ! تونمیخودم م  -
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 گذاشت و بعد با لبخند گفت : یو نرم دستم رو گرفت و کنار ستادیلحظه بغل دستم ا هی یبرا

 ...  نیبرو بش  -

تر شه و در  قیپاک کردم که باع ثپشد لبخندش عم راهنمی...دستم رو با  پ ومدیکارش  خوشم ن نیا از

تکون  یدستش رو گرفت و تفاله اش رو گذاشت کنار سر یتو نیریش مویحرکت آب ل هیبا  کهیحال

 تاسف بخوره ... یبده ... و  به شوخ

بود وسوسه  ضیمر نکهیو  با ا زدیچشمک م بیکه درست کرده بود انداختم عج یبه املت ینگاه مین

 زیاز رو م عیسر یلینون کندم و اومدم بزنم تو املت که خ کهیت هیکردم   دایخوردنش پ یبرا یبد ی

 که گرفته بود رو جلوم گذاشت و گفت : یا وهیآبم وانیبرش داشت و بجاش ل

 ؟؟! یگلو درد  -

 تکون دادم که گفت : یسر

 جفت و جور کنم ... یزیچ یبرات سوپ تونمیم نمیرو بخور تا ناهار بب وهیآم نیسمه ! هم یاملت برا  -

 زدم و گفتم : یلبخند اریاخت یب

 ... ذارمیم یزیچ یسوپ هیخوبم ... خودم   -

 لقمه گفت :  دنیزد و بعد  از جو یلقمه از املت گذاشت دهنش .. لبخند کمرنگ هی کهیحال در

 ... کنمیسرحالم .... خودم برات درست م یلیتو برو استراحت کن .... من امروز خ  -

 میحرف شب قبلش تصم یادآوریبا  یسرحال بود ؟ دوست داشتم ازش بپرسم ...ول نقدریا یچ از

 شهیدردرجه اول مرد بود ... مادرم هم  ی..ول دمیترسیازش م گمیکنم ... نم تیگرفتم که فاصله رو رعا

...  شناختمشیجز آقا جونت اعتماد نداشته باش .... در درجه دوم .... هنوز  نم یمرد چیگفته بود به ه

 یخونه  یترسناک و مرد تو دیو شا یبودمش ...استاد دانشگاه جد دهیدو بعد .... د یکی یتو دیشا

 آدم برام روشن نبود ... نیهمه ابعاد ا یشوخ و بشاش ...ول
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 یاز پله ها نکیس یام تو وهیخورده شده آبم وانیکردم و بعد از گذاشت ل یازش تشکر نیهم یبرا

لحاف کز کردم و شروع کردم به  ریرو برداشتم و ز روزید یغرور تعصب نصفه کاره  نباریرفتم باال و  ا

 ... مدو سه صفحه نگذشته بود ... که چشمام کرم شد و دوباره به خواب رفت دیخوندن ... شا

 

 .... چهریپر  -

 ... دمیپراز جام  ینیبا ه هویشدم و  دهیکش رونیب اهیس ی رهیچاه ت هیلحظه انگار از اعماق  هی یتو

 

سرم بهم  ینینگرانش ... سر جام صاف نشستم و تازه ضعف بدنم و سنگ یو چشما ایار دمید با

 فهموند تبم باال تر از قبل رفته ...

 گفت : ی... کالفه و جد دمیسرم رو کش اریاخت یاومد سمتم که ب دستش

 ... نمیبب اریب تویشونیپ  -

 و گفتم : اوردمیحال ن نیبا ا گهیتب م یبرا دمیفهم

 آره فکر کنم باال رفته ...  -

 تکون داد و گفت : یسر

 .... یگفتیم ونیتو خوابم هذ  -

 ...   گفتمیم  یکه چ ستین ادمی اصال

 ... ندتیبب ادیبگم دکتر ب دیفکر کنم با  -

 که دارم بهم بخوره ... یلو برم و آرامش نکهیاز ا دمی... ترسدمیهوترسی

 خم شد  به طرفم .. یو کم نیزانوشو  گذاشت  زم هیهمونجا  اریاخت یب دیچشمام د یرو که تو ترس

 شد ؟! یچ  -
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 یبرا دنشیکه شن ییرفت... با صدا یم نییداغ  ازش پا یدهنم رو قورت دادم ... ا نگار گدازه  آب

 خودمم سخت بود گفتم :

 ... ترسمیم  -

 یا گهیصورتش رو روشن تر از هر وقت د نهیشوم یلحظه تو چشمام نگاه کرد  ... شعله ها هی یبرا

 کرده بود  ... 

 مگه فرخ مرده ؟!  -

 :  گفتیگوشم م ریو ز کردیبغلم م دمیترسیگرفت ....  بابا اکبرم هر وقت م بغضم

 ... یبترس دی... هر وقت من مردم ... اونوقت با یترسیمگه بابا اکبرت مرده که  م  -

که  ییچشما نینگاه ؟! از ا نیاز ا دیپدرم افتادم ... بابام رفته بود ..و من تنها بودم ... با ادی اریاخت یب

 ؟؟!  دمیترسی؟ م زدیداشت دو دو م  نهینور شوم یتو

نشون ندادم  یعکس العمل چیه اریاخت یکه .. ب نهیدستش رو آروم دراز کرد ...  اونقدر آروم و با طمان 

 مام رو بستم ...چش  میشونی... رفت سمت پ

 !  یسوزیتو تب م ی... دارچهرمیپر  -

 نیلحن ... با ا نی.. با ا یصدا کن ینجوریمن رو ا یداد بزنم بگم  ... حق ندار خواستمیکردم .. م بغض

 تَن .... 

که ...  یبه محبت کس ازی... ن ازیحال خراب همه وجودم شده بود ن نیبا ا هویفلج شده بودم .... انگار  

 چم شده بود ... ایمثل پدرم باشه ... مثل اون دوستم داشته باشم ... خدا

 

 جاش بلند شد ...  از

 .... دیکارش تازه بهم هوا رس نیخدارو شکر کردم با ا 

 تختم ... ریحموم رو پر از آب کرده بود و گذاشت ز یتو یبعد لگن مس یکم 
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 اومد سمتم ... 

 ؟! یتا  تختت بر یبلند ش یتونیم  -

...  از جام بلند شدم ... با کنار رفتن پتو تنم لرز  تونستمیم دیبا یتر کردم ... جونشو نداشتم ..ول یلب

کردم نشون ندم حال خرابم رو  ... با  یگرفتم ... و سع واریدستم رو به د یرفت ول جیکرد و  سرم گ

 یتخت ... لگن مس یرو تنکه نشس ی... موقع تموم مدت قدم به قدم اومد و مزاحمم بود ایآر نجالیا

 رو آورد سمتم و گفت :

 باال ... اریو پاهات رو ب اری...  جورابات رو در ب شهیاولش  سردت م  -

( در لونی) مارک جوراب نا نیَ زیپار یبلند کردم ... و دونه دونه جوراب ها نیرو از سطح زم پاهام

لگن  آب ...  و همزمان دندونام شروع کرد به هم  یگذاشتم تو نهیآوردم  .... و بعد پاهام رو با طمان

 خوردن .... 

 یلیچنگ زد .... و نشست کنارم و پتو رو انداخت دورم ..و خ یپتو رو از کنار بخار عیسر یلیخ ایآر

زود   یلیلحظه تمام تنم داغتر از قبل شد و خ  کی ی... برا دیآغوشش کش یپتو تو نینرم من رو از ب

اخم برگشتم  باشونه هام صاف کردم ... و همزمان  یاز آغوشش و پتو رو  رو رونیب دمیرو کشخودم 

 سمتش که  ....

شده و  شونیپر شیشونیپ یدستش رو  حائل زانوش  کرده  و موهاش رو هینشسته بود و  یور هی 

 طرف ...نگاهش ..   کیها  نیلبش بود  همه ا یرو یلبخند محو

 که قفل چشمام بود ... یگرم نگاه

 لبام ... نه

 نه بدنم ...  

 آب بود ...  یلختم که تو دیسف یپاها نه

 چشمام ... فقط
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 نگاهش رو بدزده : عیصاعقه وار ... که با عث شد سر  یلحظه ... رد اشک هی یتو و

 ... ارمیحوله ب رمیمن م  -

 نفس بکشم ... دیاومد با  ادمیرو گفت از جاش بلند شد و رفت  .... و من تازه   نیا 

 

 و چهارم: ستیب فصل

 

 گاهیگاه و ب یبا وجود دانشگاه و کارها  ایکه آر یهفته ا کی...  دیطول کش یهفته ا کی میضیمر

من تنها همون شب سخت  یتالشش رو کرد در حد توانش بهم برسه ... البته برا تیشبانه اش ... نها

راست و  ور نهیشوم یها زمیه نکهیتختم و بعد از ا یکه حوله رو گذاشته بود رو یبود ... همون شب

رفته بود .... از  رونیاز اتاق ب یا گهید میمن رو مرتب بدون نگاه مستق یکرده بود و لحاف رو سیر

کارهام رو خودم  شتریبود  ب یسرما خوردگ یاون شب تبم قطع شده بود و فقط حالت ها یفردا 

به چشم  بیسر صبحش ...  عج یگرفتن ها وهیشلغم درست کردناش ... آبم نجالیبا ا ادمدیانجام م

 ...   ومدیم

...  لیخونه ام تموم شد ...  با جمع شدن وسا نییبودم  باالخره رنگ پا ضیکه مر یاون چند روز یتو

...  دادمیبا تصورات دخترونه اون رو مدل م یکه گاه دمیدیروبروم م یا یو خال بایسالن بزرگ و ز

.... و  کردمیبهاره پر شکوفه تصور م یرو  تو نیزده و غمگ زییبزرگ روبه باغ پا یسراسر یپنجره ها

 مادرم ... ی... رنگ مورد عالقه  یمبل سبز مغز پسته ا یخودم رو نشسته رو

که اون روز به خواست فرخ  ی نهیلبخند زدم و نگاهم رفت سمت خاگ اریاخت یب یفکر ها نیا یتو

 صبحانه اش درست کرده بودم ... یبرا

 ؟! چهریپر  -

گاز رو کم کردم و راه  ریز نیهم یاتاقش صدام کرده برا یاز تو دادیبودن صداش نشون م فیضع

 برم داخل از همون پشت در بسته  گفتم : کهیافتادم سمت اتاق و بدون ان
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 ؟! دیداشت یبله .. کار  -

 حرفم در رو باز کرد ... نیبا ا انهمزم

 بدزدم ... عیکه تازه بهش افتاده بود رو سر یباعث شد نگاه نیبلوز تنش نبود و هم 

 که خجالت نداره !! نهی!! چارتا پشم س یدیند ستیحاال ن  -

 کردم ... که گفت : ی! ....  اخم دهیاش کم مو بود و ورز نهیخالف خرش س بر

 باز کنم ... تونمیگردنبد رو نم نیا کنمیهرکار م   -

دقت  دمیبودم و شا دهیکه تا اون روز ند یزیگردنش ... چ ینگاهم رفت به گردنبد فروهر تو مین

 خم شد ... ینکرده بودم ... بالفاصه پشت کرد و کم

 ... یبازش کن شهیم  -

 یدستم ... بعدم کم رمشیتماس بگ نیکردم با کمتر یدستم رفت سمت گردنبند ... و سع نهیطمان با

 کردم بازش کنم ... یباال و سع دمشیکش

 !! یخفه ام کرد  -

 

پوست گرم بدنش رو لمس کردم ... اونقدر  نیگرفتم ... و همزمان با ا نییدستم رو پا عیو سر دمیترس

بزنه که  ی... اومد حرف دیسر یاز دستم م شویقفلش باز نم کردمیخجالت زده شده بودم که هر کار م

 رونینفسم رو ب مزمانباز شد ... و من ه یا هیدادم و  به ثان ریون موقع باالخره ناخنم رو به ضامن گهم

 دادم ..

 چه عجب ...  -

 سمتم و با لبخند ادامه داد : برگشت

 دستت درد نکنه ...  -
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 و گفت : رمیدستش رو حائل کرد به در و مس هویتکون دادم ..و اومدم برم که   یسر

 ! نمتیبب  -

 بهش انداختم ... ینگاه مین

 ؟!  گهیحالت خوب خوب خوب شده د  -

 بود  و  برگشت سمت اتاق و  رفت ... یگفتم ... که  جوتبش خوبه ا یاوهوم

 رفتم سمت آشپزخونه ... "صبحانه حاضره  "ندونستم و با گفتن  زیموندن رو جا منم

 ...  میهم نشسته بود یروبرو زیم پشت

 .. ادیبرف م  -

 ...  گفتیگذاشتم و بر گشتم سمت پنجره ... راست م زیم یرو رو مییچا

 لبم نشست ... یرو یلبخند پهن اریاخت یب 

 فردا اول آذر ...  -

 رو گفتم  و برگشتم سمتش ... نیا

 ؟! یآذر ماه رو دوست دار  -

اومده بودم ....  و  ایدروغ گفتم .. دوست داشتم...  اذر به دن یتفاوت ..ول یباال انداختم ... ب یا شونه

 بود ... یروز تولدم برف شهیهم

 تو اتاق من ... نییپا اریرو برو جمع کن ب لتی... وسا کننیاز امروز رنگ زدن باال رو شروع م  -

 نگام کنه گفت : نکهیلحظه مات شدم ...و اخم کردم که بدون ا هی یبرا

 ! ستمیمن دو شب ن  -

 گرفت ... دلم
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 ...  شدمینبود ... کالفه م یهم صحبت دوست داشتم باشه ...وقت هیعنوان  به

 سفر ... رمیم  میماه و ن کیام    گهیکار دارم ...هممم ... ..سه شب د یراستش .. کم  -

 واقعا شوکه شدم ... نباریا

 و صاف سر جام نشستم ... زیم یرو گذاشتم رو مییچا وانیکه  ل اونقدر

 

 رو باال آورد ...  نگاهش

 و گفت : دیکش شیشونیبه پ یدست 

 مادرم ...  دنید رمیاس ... م هیژانو التیتعط   -

؟! دوست داشتم بپرسم  رهینزده بود  ... دوست داشتم بپرسم کجا م یتا اون روز از خانوادش حرف 

 نیاز ا شیسکوت مطلق نگاهش کردم  ... اونم ب یدا توص یب یبا نفس ها یخواهر و برادرم داره !؟ ول

 نزد  ...و از جاش بلند شد .. یحرف

 بود ... ی... عال یمرس  -

شور  ینیزم بیکه بهش کوکو س یشب یبود ... حت یبنظرش عال زیانگار عادت داشت .. هررزو همه چ  

 داده بودم ...  

 هیبود دم در آشپزخونه و فقط به  ومدهین یزود حاضر شد و رفت ... اونقدر عجله داشت که حت یلیخ

 دورادور اکتفا کرده بود....  یخداحافظ

و شب  ادیحرف نزده بودم ... فرخ نبود ...و  گفته بود دو شب نم چکسیبودم ... دو روز بود با ه دمغ

اتاقم بخوابم .... از  یکرده بودم  تو یقبلش هر کار بودم ... شب دهیتختش دراز کش یدوم بود .. رو

 یبا سردرد بد صبحنشده بود ....  و باالخره  دمیعا یزی.. چ  یجز عطسه و نفس تنگ دیرنگ شد یبو

خودم رو  یپتو یاونشب  با اکراه رفته بودم اتاقش ... و  اول   رو نیهم یشده بودم برا داریاز خواب ب

بودم و هر چه تالش کرده بودم .... خوابم نبرده بودو از ترس  دهیسرد  دراز کش  نیزم ی
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زودتر از   یلیبودم  و  خ هذهنم شد یخوب و بد تو یفکرا یهمه  الیخ یدوباره ...  ب یسرماخوردگ

 لحاف پر قوش گم شده بودم ... ریفرخ با و ز زیسا نگیتخت ک یبودم تو دهیزدن عقلم ... خز بینه

 کی رمیاردش یکه حت یدوروز نیو انگار سکوت ا دادیتختش بوش رو م یچم شده بود ول دونمینم

 میماه  و ن کیاگه  کردمیرو دو چندان کرده بود ... همش فکر م یدلتنگ نیکلمه حرف نزده بود ا

ومش یعطر اپ ی... بالشتش رو بو کردم و بو شدمی... قطعا م شدمیم وونهیخونه د نیا یمن تو  رفتیم

باعث شد  چشمام گرم شه و  عیسر یلیشب قبل هم خ یخواب یو ب ی... و خستگ مینیب یتو  دیچیپ

 بخوابم ... 

 شدم ... ارینوازش  موهام هوش با

سر برگردوندم و با  ی.... با  لَخت کیسرم رو تکون دادم ... هنوز مست خواب بودم ...و اتاق تار  یکم

زدم که همزمان آباژور کنار تخت روشن شد و فرخ با پالتو و  یغیج اریاخت یکنارمه  ب ی هیسا دنید

 ....داریتخت پد ی گهید ینم داشت  ، گوشه  یکه کم ییموها

 کردم ؟ دارتیب  -

 

بود و قصد داشت هرجور شده  یقفس دلم زندان یتو یکه انگارگنجشک ادیبودم ...  اونقدر ز دهیترس

 ... ادیتخت ...  بزرگ بود و فاصلمون ز ی گهید یگوشه  دمیفرار کنه .... خز

 کنم .. دارتیب خواستمینم دیببخش  -

کنه بهم.... گلوم خشک بود ..    تونهیآب خنک م وانیل هیتکون دادم .... و حس کردم چقدر االن  یسر

 از جاش بلند شد و پالتوش رو دراورد ...

 رو هم ... کتش

 حرکت باز کرد و انداخت اونور ... هیو در اخر،  کراوات شلش رو هم با  
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 یینور آبا ژور خود نما یهنش بود و  تو ریسمت راست پ یکه گوشه  یخون دنیبا د نیح نیهم یتو 

روهم در  رانشیخون پ دیبا د نباریصورتم رو با نفرت جمع کردم .... که رد نگاهم رو گرفت و ا کردیم

 آورد  ...

از جام بلند شدم ...   عیسر یلی.. و  خ  دمیکش  یقینفس عم از  مشخص شدن بدنش نگاه گرفتم و قبل

کنار تخت چنگ زدم وانداختم سرم .. و اومدم از اتاق برم که بازوم رو گرفت   نیرو از روز م میروسر

... 

 کجا ؟!  -

 و گفتم :  دمینگاهش کنم ... دستم رو کش نکهیا بدون

 اتاقم ... یتو رمی... م  دیحاال که اومد نجایاومدم ا دیایفکر کردم امشبم نم  -

 برداشتم که گفت : گهیقدم د هی

 چهریپر  -

... چم شده بود؟! ...  دیقلبم پر کش یتو یزندون یلحظه انگار پرنده  هی یگفتنش ... برا چهریپر با

 دختر و پسر تنها آتش و پنبه ان ؟! گفتنیراست م

 گفتم .. یمحکم یبرگردم بله  نکهیا بدون

 !؟ینر شهیم  -

 ... ستادیخودش روبروم ا نباریبر داشتم که ا گهیقدم د هیگفتم ... و  ینگشتم ... نه ا بر

من چشمام مشکل داشت برداشتم و  ای دیپریم دونمیاش که  نم نهیس یعضله  ینگاهم رو از رو 

 سرد ... سر شده بود ... نیبدون جورابم که روز زم یپاها یانداختم  رو

 کنار ... دیبر شهیم  -

 !  نوریتو  اونور تخت بخواب من ا  -
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 شدم ... اومدم بزنمش کنار که   دستم رو گرفت و گفت : کالفه

 ...  یلعنت رمیدارم م  -

 چشماش ... یرو باال آوردم و قفل شد تو نگاهم

 

 ؟! یخوایاز من م یچ -

 پر از بغض بود ... صدام

 ... گمگشته ... مبهوت ...  گفت : ریرو داد باال ... و متح ابروهاش

 ! فقط امشب ...کنارم باش ... دونمینم  -

 ... دمی... دستم رو محکم کش دیترک بغضم

رفته ؟؟!  ادمی زیکسم !! همه چ ی...  چون محتاجتم ... چون ب نجامیچون ا ی؟؟  فکر کرد یگیم یچ  -

 راهنتیپ یاون لک قرمز رو دونمینم ی؟؟؟  فکر کرد یا کارهی...  چ نکهی... ا یهست یتو ک نکهی... ا

نگاه ها  نیبه ا ندم؟! که دل بب یخوایاز من م یپسر همسن و سال خودمه ؟ چ ایجوونه زن و  هیخونه 

بود !!   .... استکهلم؟! ... باورت شده منم مثل  یدختر کشت ؟؟  باورت شده  سندروم .. چ یو رفتار ها

باورت شده با محبت به من از بار  دمی؟؟! اره ؟؟! شا شمیعاشقت م یکنیکه شکنجه اشون م ییاونا

 !!!؟؟؟ شهیکم م یکنیگناه ها م یکه داره در حق ب ییگناها

 بود بهم ...  رهیکردم ... خ نگاش

 ؟!! یکنیفکر م زامیچ نیپس به ا  -

 حرفش هق زدم ...  نیا با

 گفت : یو عصب دیموهاش کش یتو یدست 

 !!  ینکن لعنت هیگر  -
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 داد زدم :  دیلرزیکه م  ییچشمام ... با صدا یرو دمیدستم رو کش دوتا

 ... خندمی... دارم م نیخوبم ... بب میلی!!!   من ... خ کنمینم هیمن گر   -

 ...  دیحرفم دوباره بغضم ترک نیبا ا و

ا دست  آزادش دستم رو چونم و سرم رو بلند کرد ... اومدم دستش رو پس بزنم که ب ریاومد ز دستش

 گرفت ...

 ... به من گوش بده ... ششششیه  -

دست قفل  هیحرکت هر دو دستم رو با  هیو دست آزادم رو جلو آوردم که تو  دمیسرم رو عقب کش 

 کرد تقالم رو آروم کنه ... یکرد ... و سع

.. نه  یعاشقم ش خوامیداشته باشم ... نه م تیکار تونمیندارم ... نم تی!! کار چهریگوش بده ! پر  -

 ...من ... چهری... پر خوامیم

 باز شدن و باز نشدن مونده بود قفل شد  ...  ونیکه م شیب یبزنه ... نگاهم رو یحرف ادیم

 من ...  -

گفت و مشت  یا یهم فشار داد  تا حرف نزنه و اخر ... به ناگاه ولم کرد و با عربده لعنت یرو لبش

 ... دیکنار در کوب واریبه د یمحکم

 

 زده بود .... خشکم

دستش گرفت .. اشاره کرد به تخت ...  یبود رو تو دهیکوب واریکه به د یدست کهیبرگشت در حال یوقت 

 برو بخواب ..

 بودم ؟ دهیترس ازش

 دشیبهت زده ام در رو بست و قفل کرد و کل یچشم ها  ونیبرم که  دستش رو حائل کرد و م اومدم

 شلوارش ..و آمرانه گفت : بیج یرو گذاشت تو
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 تکرار کنم حرفم  رو برو بخواب ... خوامینم  -

 یبودم ازش ... حاال که در رو قفل کرده بود ... حاال که لحنش و نگاهش شده بود مثل بار اول دهیترس

 کرده بود ...  دمیکه تهد

 دمیرفت ...ترس نییبعد ... تخت با ضرب پا یصدا ر فتم سمت تخت ... و پشت بهش نشستم ... کم یب

و ساعد راستش رو گذاشته  دهیتخت طاقباز دراز کش ی گهید یگوشه  دمی... برگشتم سمتش که د

 ...شیشونیپ یرو

 من دو تا خواهر دارم...  -

 نگاهم کرد : یبرداشت  با لبخند کمرنگ یا هیثا ن یرو برا ساعدش

 نه ؟ یکردیفکرشو نم  -

....  سرش رو حائل دیبه پهلو رو به من خواب  نباریگفتم .. که ا یخش دار یو نه   دمیکش یقیعم نفس

 آرنج بود کرد و گفت : یکه رو شیدست

 داره ... یخارج یاز من بزرگتر ...ازدواج کرده  ...و دوتا بچه  شونیکیهم سن توئه و  شونیکی  -

 نگاش کردم که گفت : یسوال

پدرسوخته و   یکه بهش بگ یبچه ا ی...ول نیا ی... بچه هاش دوست داشتن ستین یرانیشوهرش ا  -

 ؟! خورهی... م خورهیبه درد نم یلیمثل بز نگات کنه خ یگفت ینفهمه چ

 ... زنمیم یکمرنگ لبخند

 به تخت ... کنهیم اشاره

 بخواب ...  -

 ... ستین شیپ یا قهیمثل چند دق نگاهش
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 ندازهیو لحاف رو م کنهی... دست آزادش رو دراز م کشمیتخت دراز م یو رو دمیحرفش گوش م به

 روم ..

 ؟! یسرما بخور یخوایباز م  -

 ... زنمینم یحرف

 منم پدر ندارم ؟! یدونستیم  -

 : گهیو م  زنهیم یکه لبخند کنمیو متعجب نگاش م شمیبه سمتش خم م یکم نباریا

 

 .. شیسال  فوت کردن ... سال پ -

 ...کشهیم یقیو نفس عم شهی... که طاقباز م گمیلب م ریز یامرزیب خدا

 ؟! چهریپر  -

 : دهیبه حرفش ادامه م نحالی.. باا دهیاحتماال نشن  کنمیام اونقدر اروم لرزونه ... که فکر م بله

 ...  ییتنها میماه و ن کی  -

 ندارم بهش فکر کنم ... دوست

 ... کنمیروم ... هول م زنهیم مهیتنه اش خ میو  ن چرخهیم هوی

 ... رهیلحظه م هی نفسم

 بهم فکر کن ...  -

 : گمیم یلروزن یبا  صدا  کنمیم یاخم

 ؟ تونیبه چ  -

 ... کاوهیجز به جز صورتم رو م رهیخ
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 ... نیبه ا  -

عرق  سیکه از اضطراب خ میا یشونیپ یرو شنهیو لبهاش م کنهیلحظه  سرش رو خم م هی یتو و

 شده ... ...

 ... رونیب زنهیو بعد از باز کردن قفل در و از اتاق م شهیبلند م عیسر  یلیخ بعدم

 

 

صبح با  نور آفتاب  یباالخره بعد از چقدر تالش با وجود خسته بودن خوابم برد اونشب ...ول دونمینم

بود و تنم خرد  و  ازدهی کیشدم ...  ساعت نزد داریب کردیم ییخودنما رهیت یابرها یکه از ال یکمرنگ

با  اریاخت یبود ... ب اقات یکار کنار زدن پرده  نیاومدم و اول نییحال از تخت پر قو پا یخسته ... ب

از کشمکش  یناش   یاز کسالت یصورت زدم ...  و کم یبه پهنا  یاز برف لبخند دهیباغ  پوش دنید

برف ها قدم  یرو  یو کم اطیح یبرم تو ییبعد از خوردن ناشتا تونمیم نکهیکم شد .. با فکر ا شبید

 که ... ییایانداختم ...  به دنبال فرخ ار رافبه اط ینگاه میرفتم  و ن رونیاز اتاق ب یبزنم با حال بهتر

رو  شبی....تپش قلبم سرعت گرفت و  نگاهم رفت سمت پله ها و حدس زدم د شبید  یاور ادی با

 یکاناپه  یچشم رو یموقع ورود به آشپزخونه از گوشه  نحالیکرده باشه با ا یاتاق من سپر یتو

 رهیخ یشتریبا دقت ب نباریعقب گرد کردم و ا اریاخت یب یزیچ دنیته سالن با د  یزهوار در رفته 

 شدم ... و همزمان  به سمت کاناپه قدم برداشتم ...

 بود ... دهیخواب ینیخودش مچاله شده بود و جن یلخت تو یبود ...  با باال تنه  فرخ

 که ... یقسمت سالن بود و بدن لخت نیا یکه تو یی... از سرما ختیلحظه دلم ر هی یبرا 

 کیتختش ... لحاف بزرگش رو چنگ زدم و اروم بهش نزد یبرگشتم و پا تند کردم و از رو  عیسر 

لختش رو کامل  یکردم باال تنه  یاروم لحاف رو انداختم روش و سع یلی..و خ نهیشدم ...و با طمان

 خورد ... یبپوشونم... که تکون

 !چهر؟یپر  -
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 داشت ... ی.... صداش خش دار بود و زنگ خاص شیحرف زدن ناگهان نیاز ا دمیخودم لرز به

 بله ؟!  -

 خواب الود و پف کردش رو باز کرد  ... یصورتش کنار زد و چشمها یلحاف رو از رو یکم

 

 ساعت چنده ؟!   -

 

 گفتم و اومدم برم که  گفت : یازدهیتفاوت  یب

 چمدون ببندم ؟! یکنیکمک م  -

 گفتم و رفتم سمت آشپزخونه ... یبرگردم باشه ا نکهیا بدون

 و حوله به سر اومد و روبروم نشست ... سیخ یصبحانم بودم که با موها یآخر ها 

 ... دادیواقعا ازارم م نیهنوز باال تنه اش لخت بود و ا 

 سرده ..   -

 انداختم و در جواب گفتم : یتفاوت نگاه یرو گفت و من ب نیکه ا کردیموهاش رو خشک م داشت 

 

 قابل تحمله ! دیلباس  گرم بپوش  -

 زد ... و گفت : یکج لبخند

 ... یبهم بنداز یگوشه چشم محبت هی یدم آخر نی... بلکه ا  کنمیم ییدارم  خود نما  -

که  یلبم نشوند خنده ا یرو یمحو یلحظه خنده  هی یپررو بود !! هرچند که لحن کالمش برا یلیخ

تا   شدمیاز جام بلند م کهینشوندم و   در حال یمشخص بشه قورت دادم  و به جاش اخم نکهیقبل از ا

 گفتم : یا ینگاهش کنم ...  با لحن جد نکهیبذارم ... بدون ا نکیس یرو تو مییچا وانیل
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!! اگه شما حافظتون  نهیچشم محبت بب یکه ممکن از من گوشه  دیهست ایدن یمرد تو نیشما آخر  -

 ! دیکرد  یتیدر حق من چه جنا دونمیدارم !! و خوب م یا یقو یمن  حافظه  فهیضع

... و  دیدستم رو از پشت کش دهیو اومدم برم که به در نرس نکیکوبوندم تو س بایرو تقر وانیل  بعدم

 نگاه آروم بود  .... هیکرد تا برگردم .. نگاهش نه غضب داشت نه ندامت ....  مجبورم

ازت سو استفاده بشه !  ی...  و اجازه داد یدر حقت نکردم !! تو خودت مقصر بود یتیجنا چیمن ه  -

خروار  هی ریو االن ز  دنیعملشون رس یبودن که به سزا یکرد... اون دو نفر تیکه در حقت جنا یکس

 خاکن !

که   طمع  ینوذر یبود . ... برا شیو خام یکه تنها گناهش ... جوون ینینسر یفشرده شد .. برا  دلم

زده  شیشعله ات هیخودم که با  یکشونده بودتش ...و برا ینابود ی.. به ورطه  شیقدرت و خودخواه

 که به دست مرد  مقابلم روشن شده بود .... ی.... شعله ا میبودم به خرمن زندگ

 و رفت و شروع کرد به نوازشم ... نییبازوم آروم باال و پا یدستش رو 

 که گفت : دمیکش بالافاصله

دختر رو    هی یپا خواستمینبودم ....  از اولم نم چوقتمی... ه ستمیکه در حقت کردم ن یا یمنکر بد  -

... من ... من ... من فقط گرفتار  یهم انتخاب شخص من نبود .... ولباز کنم ... معتضد  هیقض نیبه ا

بشه تو به دردسر  ث... بتونه هم به من کمک کنه و هم  باع کردمیکه فکر م یهوشت شدم ... هوش

 نجای... به ا فتهیکه داره م یاز اندازه ات از اتفاق شیب یها لیهمون هوشت ... و تح  ی... ول یفتین

 رسوندت ! 

 بهم داد و گفت : یو تکون دیقدم اومد جلو و دو تا بازوم رو چسب هیرو که گفت  نیا

...!! موضوع  یگروه دارن به من گزارش بد نیبه ا شیکه گرا ییتو فقط قرار بود از دو تا دانشجو  -

 یحتبا ما بود ...  نیها از اوضاع و عملکرد  مجاهد لیکارها و تحل ی!!! ما بق ریبحث هاشون ...و ال غ

به واسطه   قهحاکم بر منط ستیتب کمون  یکه به واسطه   ییدو تا عضو خرده پا یریقصد دستگ

دستور کار نبود ... و گرنه همون  یرفته بودن تو ییگروه ها نیبه سمت چن رانیا یرو یشورو راتیتاث
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فولکس ون  هی یتو نداختنیروز جلو در دانشگاه م هیو نوذر   نی... نسر شدیبه تو نم یازیاول ن

! من  دنیکشیحرف م نزبونشو ریانداخت  و با  شکنجه از ز یکه عرب ن ییاونجا بردنیو م یمشک

حرف هاشون رو برام گزارش  نیباشه که ع کیآدم ها نزد نیکه اونقدر به ا خواستمیرو م یفقط کس

 هیبه دور  ازحاش  ی... کس   ارهیب

 

بود ... اون مغز  رکی... ز تیلعنت ی...تو !! اون  چشما رکیحال باهوش  و ز نیو در ع استیس و

با وجود از دست دادن  یاون کالس بودن فرق داشت ...   حت یکه  تو ییکوچولوت با تمام دخترا

من  یمعمول بودنت ... برا یها هیو به دور از حاش تیهپروت نبود .... سادگ یپدرت .... نگاهت تو

 ... نیا یداشت ... حت یتازگ

 مشت گرفتش ... ی....و تو میروسر یدستش رو برد سمت گره  هی 

 سرت ...  یرو یلعنت یروسر  نیا یحت  -

 سرم سر خورد ... یرو یو روسر دیرو کش مشتش

 که در حقت کردم .... ییها ی.... من رو ببخش  بخاطر تمام بد یساالر چهریپر  -

رو  میبا حرص رو سر کهیبرگشتم و در حال یحرف چیه یعقب رفتم و ب گههیقدم د هیرو که گفت  نیا

  یتو نیاز ا شیب نکهیزدم و راه افتادم به سمت اتاقم ... تحمل ا رونیاز آشپزخونه ب کردمیسر م

ژاکت بلند  گشاد رو برداشتم و  هیو  یاسک قهی هی  لمیوسا نیخونه باشم رو نداشتم ... از ب نیا یفضا

 یژاکت و چکمه ها بیج یکه ننه رباب برام بافته بود رو هم گذاشتم تو ییتنم کردم و دستکش ها

 زدم ... رونیشدم ...   و از  عمارت ب ریرو دست گرفتم و از پله ها سراز میکیپالست

که نور  یدیسف نیو حس کردم ا دمیکش یقیتب دارم، نفس عم یخوردن سوز برف  به گونه ها با

فکر   نیبده و با ا رییحالم رو  درجه تغ تونهیصورتم منعکس کرده چقدر م یکمرنگ آفتاب رو  تو

 ...  یزییبرف پا نیاول یکردم و قدم گذاشتم رو یخال زیذهنم رو از همه چ
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لبم نشونده بود  یپام سرمستم کرده بود....  و لبخند رو ریبرف ز  ینبود که  صدا شتریب قهیچند دق 

... 

 ... یتو مگه تازه خوب نشد  -

 یکردم و  ب یداد بود  اخم هیبه در تک یور هیکه  یفرخ دنیخونه ... و با د یسمت در ورود برگشتم

 کیو نزد کینزد یقدم ها یبرف ها راه رفتم که  کم کم صدا یرو گهید یتوجه بهش برگشتم و کم

 برم گردوند ... میشونه ام نشست و مال یدستش رو نکهیتر شد ... تا ا

 ها !! یلجباز نبود  -

 زدم و گفتم : یبود که منم لبخند یخندش پر از انرژ اونقدر

 ! دینکن تمیبرف دوست دارم ... اذ  -

 رونیب دیحرکت از سر کش هی یکه سرش بود رو تو یشد بهم ...  بعد کاله پشم رهیخ هیچند ثان یبرا

زانوهاش خم شد و صورتش  یرو یکرد ... کم مشیخودش  تنظ نکهیسر من ... و بعد از ا یو نشوند رو

 رو مقابل صورتم قرار داد :

برات  یاتفاق ای یی.. بال ستمیمدت که ن نیراحت تره ... دوست ندارم  ا المیبهتره ...  خ ینجوریا  -

 ؟! یفهمی.. م فتهیب

 دور گردنم ... دیچیشال گردنش رو هم  از گردنش باز کرد و دو دور پ هویتکون دادم که  ...  یسر

 

 زد و گفت : یدوباره لبخند و

 ... یبرف باز می... حاال بزن بر یخوبه دستکشم دار  -

شده بود ...و تا  میقا دادیم ارویفرخ آر یبو بیکه عج یشال گردن ریز دونستمیزدم که م یلبخند

 ی افهیبهش کردم که با  ق ینگاه میبود که خورد به بازوم ... ن یبرف یگلوله  امیاومدم به خودم ب

 باال انداخت گفت : یشونه ا طونیش
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 !!! از خودت دفاع کن !! گهیبدو د   -

خورد به  گهید یکیدو الشم و گلوله بر دارم  امیزد که خورد به پام ... تا ب گهید یگلوله  هیدوباره  و

 یدادم و گلوله ا یجا خال نباریکه پرتاب شد ا یکرد و چهارم سیخ یسرم و صورتم رو کم یکاله رو

 اش ... نهیتم سمتش که صاف خورد  سمت چپ سانداخ

 گلوله کرد ... یبه جا ینگاه میو ن ستادیلحظه از حرکت ا هی یبرا

 و گفتم : دمیقدم اومد سمتم ...  خند هیبعد  و

 .. زنمایجلو ! م دییاین  -

 ...  دیخند

 ! یآخه بد جا رو نشونه گرفت  -

 تکون داد و گفت : یو سر دیچپ که   خند یعل یرو زدم به کوچه  خودم

 ؟! میبساز یآدم برف یخوایم  -

بهم  یتمام مدت ساختن ادم برف ی... تو میگفتم و مشغول شد یباشه ا  یکردم ...و با خوشحال ذوق

جواب گلوله  کردمیم یو سع دادمیم یجا خال تونستمیکه م ییو منم تا جا کردیپرت م یگلوله برف

 هاش رو بدم ...  یبرف

و  میخسته بود ادیز یهردو از تقال کهیو در حال میعقب رفت یکم  یباالخره با  گذاشتن سر آدم برف 

 که رو کرد سمتم و گفت :  میکج و کوله امون زد یبه آدم برف یلبخند میزدینفس نفس م

 کالهت رو بده   -

زود  یلیو خ یسر آدم برف یه رو از رو سرم برداشتم  و گرفتم سمتش ... بالفاصله گذاشت رو کال

کرده بود و  دایاز کجا پ دونمیسنگ گرد که نم کهیدور گردنش و  دو تا ت دمیچیشالگردنم باز کردم و پ

خورد  یمن چشمم به چوب منحن نباریچشم ها و دماغش رو گرفت و ا  یچوب قطور هم جا کهیت هی
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و  میستادیو دست آخر کنار هم ادهن قرار دادم  ینقش خنده باشه و  برداشتم و جا تونستیکه م

 ... میشد رهیبهش خ

 ؟! میبذار یاسمش رو چ  -

 شدم بهش ... رهیرو گفتم و لبخند زنون خ نیا

 گفت : کردیدهنش گرمش م یجلو کهیآورد و در حال رونیاز برفش رو از دستش ب سشیخ دستکش

 فرخ !  -

 تعجب نگاش کردم که گفت : با

 

 ؟! یدونستی! م شهیو برف ها اب نم مونهیکم م ینجوریتا اخر بهمن دماش هم نجایا  -

 تکون دادم که گفت : ینف یبه نشونه  یسر

... تازه کالهو شال منم سرشه ... هر وقت دلت  امیجام رو پر کنه تا ب تونهیم یادم برف نیپس ا  -

 یفحشش بد یتونیم یفرخ و بگو ... تازه حت یجلو سایوا ایب یدرد دل کن یکیبا  یگرفت ... خواست

 که در حقت کرد ... ییها یبد یبخاطر همه 

 لحظه نگاهم روش ثابت موند... هی  یبرا

 برگشت سمتم ... یلبخند کمرنگ با

 کرد و گفت : یط نهیرو با طمان نمونیقدم ب هیو  

 شدن .. شیلباساتم خ یهمه  یسرما بخور ترسمیتو؟! م میبر  -

 یلیشد و خ یآور ادیکه با برداشتن کاله و شال به جونم افتاده بود .... برام  یحرفش تازه  لرز نیا با

 ! شهیحس م شیخال یسمت خونه ... و حس کردم چقدر  نرفته ...جا میزود شونه به شونه رفت
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اومد  ییچا ینیبه در خورد و با س یاتاق نشسته بودم که تقه ا نهیشوم یرو عوض کرده و جلو لباسام

 تو ...

 یبود  ....دستم رفت به روسر سیخودم خ یکه  روسر ییاز جام پاشدم ..ازونجا عیورودش سر با

و همون  یپاتخت یگذاشته بودم رو گشتمیدنبال ژاکت م یکه وقت یدیسف یبا گل ها یزرشک یترکمن

 بهش کردم و گفتم : ینگاه مین تیرو انداختم سرم و بعد با عصبان

 

 داخل ... دیاریب فی.. من اجازه بدم ... بعد تشر دیسی..وا دینزیدر م    -

 شد بهم : رهیگفت و بعد خ یلب ریز دیزد و ببخش یلبخند

 ! نیا ادیبهت م  -

 کردم که گفت : ینگاه سوال مین

 ! ادیبهت م یزرشک  -

 حرف رو عوض کرده باشم رفتم سمتش: نکهیا یگفتم و برا یاهان

 .. ییچا یوا  -

 کز کردم ... نهیبرداشتم و دوباره کنار شوم ینیدونه از س هی عیو سر 

 شد بهم : رهیروبروم چهارزانو نشست و خ 

 ییرو دوتا ی... ناهار روز اخر رهیلک لک برامون کباب بگ  یاز کباب یرو فرستادم پل روم  ریاردش   -

 .... میبزن  ریدل س هی

تکون دادم و  یسر یبا لبخند کمرنگ نیهم یافتاد چقدر گرسنه امه برا ادمیاوردن اسم کباب تازه  با

 گفتم ... که ادامه داد : یباشه ا

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  361:  صفحه                                
 

 یحت یشکیبه ه خوامی... راستش  نم یمواظب خودت باش دیبا یلی... خ ستمیچند وقت که ن نیا  -

 .... یاعتماد کن ریاردش

 یایرو  کج بذار رو در ... در اتاقتم قفل کن ... هرچند بهتره ب دیها در خونه رو قفل کن و کل شب

 نکهیبه خاطر ا رونمیو از ب شهیپنجره داره فقط از تو باز م هی ی... اونجا یو تو اتاق من بخواب نییپا

ازش  شهیم احتهست ر نیچون همکف زم یو امنه ... از طرف شهیداره  باز نم یجلوش حفاظ اهن

 ....  یرحت از پنجره فرار کن یتونیاومد خواست از درش وارد بشه م ی...اگه کس رونیرفت ب

 پاکت دراورد و گرفت سمتم : هی بشیج ینگاهم کرد و بعد از تو یکم

 نجایدم دست اگه ا یجا هیپوله ...  بذارش  یشماره تلفن و مقدار کاف هیادرس و  هیپاکت  نیا یتو  -

که   یمترقبه ا ریکردن و خالصه هر اتفاق غ داتیپ م،ی.. لو رفت یفرار کن یبرات افتاد  و خواست یاتفاق

شماره تلفن ... اونجا سپردم  وادرس  نیپاکت رو بردار و بزن به چاک ...و برو سر وقت ا نیرخ داد ... ا

 در نظر داشت ... دیبا  ی..ول چهریها همه احتماالته پر نی.... ا کننیکمکت م

 حرفاش به جونم افتاده رو بروز ندم .... نیکه از ا یکردم استرس یتکون دادم ...و سع یسر

 

...دوست ندارم در نبودم  شهیممنوعه ات محسوب م یاتاف خوابم .... هنوز منطقه  یاون اتاق  روبرو-

 برام راحته ....  دنشیفهم یبدون اگه بذار نمی...ا یتوش بذار ی... قدم

لب گفتم و سرم  ریز ینازک کردم و باشه ا یپشت چشم اریاخت ینگاهم کرد .... و منم ب یجد نباریا

 ... نییرو انداختم پا

قبل  یو با حرف ها رفتیکه داشت م یکالمش ... اونم درست موقع یزیت نیناراحت شده بودم از ا  

بود حاال که ارامش  ترسونده بود ... اونقدر نه ماه در تالطم بودم  برام سخت یترش من رو حساب

 وبرومکه ر یفرخ یعنیمنبع اون ...    هوی...  کردمیو ذره ذره حسش م دییدویپوستم م ریداشت ز

بودتم ... هرچند که  ختهیبهم ر ی... حساب میو ماه و ن کینشسته بود.... رفتنش ... نبودش .... اونم 

آرومش توجهم رو جلب کرد و سر بلند  یفکر ها بودم که خنده  نیا ینشون ندم ....  تو کردمیم یسع

 کردم ...
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 من... یبرا ایپدر سوخته ! عشوه ن  -

 دو تا ابروم  که ادامه داد : نینشوندم ب یاخم

 یزرشک نی! دروغ چرا  هرقدر ا هیغمزه  اومدن ها چ نی... ا شهیکلمه بگو ... دلت برام تنگ م کی  -

 رو ...  تینه ... من سادگ اتیچشم غلطون نی... ا ادیبهت م یلعنت

 میاز چا یتاسف تکون دادم و قلپ یبه نشونه  یرفت باال ...  اونم حرفش رو خورد ... سر ابروهام

 شدم ... رهیخ نهیشوم یتو شیات یخوردم و به شعله ها

 ؟! چهریپر  -

و اقا ،  ریاردشبلند  یبگه که با صدا یزیشده بود بهم ...اومد چ رهیخ قیبهش کردم ...  عم ینگاه مین

 کرد و از جاش بلند شد و رو به من گفت : یلب غرولند ریآقا گفتن هاش ... حرفش رو خورد و  ز

 ناهار رو آورد ..  ایب  -

ام درومد ...و  نهیبه س نهیعقب گرد کرد و س هویاز جام بلند شدم و اومدم برم سمت در که  عیسر

 رو گرفت و گفت : میروسر نییدستش پا

 رو ... سرت نکن ... یروسر نی... ا ریاردش یچند وقته جلو نیا  -

 زد و گفت : ینگاش کردم که لبخند متعجب

 من سر کن ... باشه ؟! یفقط برا  -

 یکرد و دست یقدم رفتم عقب ...  تک خنده ا هیو   دمیرو از دستش کش میکردم و پر روسر یاخم

 و... رونیبه موهاش و بالفاصله از در رفت ب دیکش

 

شدم ... سر درگرم  رهیو بهش خ ستادمیدر ا یپا بذارم تو اتاق جلو نکهیاز دالون رد شدم و  بدون ا 

 هویفکر بود که  ی... تو کردیم ییتخت  خود نما یرو یا یبود چمدون بزرگ مشک ستادهیوسط اتاق ا

 نگاهش افتاد بهم ...
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 خبندونی نیا یبرم  تو رید ترسمی.. موقت ندارم . شتریساعتم ب کیاز چمدون بستن  متنفرم ..   -

 نرسم به پرواز ...

برام  یام رو از چهارچوب در برداشتم  و رفتم سمتش ... کم هیلبم نشست و تک یرو یکمرنگ لبخند

رنگارنگ مردونه ...  یکه روبروم بود و پر از لباس ها یبه کمد بزرگ رهیاون وسط جا باز کرد و هردو خ

 ... میشد رهیخ

 سرده ؟ اونجا  -

 بهم کرد و گفت : ینگاه مین

 اره !  -

 کنار چمدون ... دیبذار دیرو خودتون بردار راتونیخوبه ... لباس ز  -

رو برداشتم و همزمان  یسرمه ا هیسوخته و  یقهوه ا کیو  یکت مشک کیقدم رفتم جلو و  هی بعدم

 .. و گذاشتمشون کنار چمدون ...  یاسک قهیو سه رنگ مختلف  وریتم پل نیباهاش سه رنگ با هم

هم برداشتم و در  یو مشک یقهوه ا یو دو تا پارچه ا نیج یکی یتیمخمل کبر یکیتا شلوار   چهارتا

 اخر رو کردم بهش و گفتم :

 هم هست ..؟؟؟ یا یرسم یمهمون  -

  دیخوایگفت که ادامه دادم چهار پنج دست لباس تو خونه ام م یتکون داد و  اره ا یسر 

 هیبه چشمم اومد و بالفاصله با  یلیخ ریس یست سورمه ا  کیزدم... و  یستش رو ورق یشلوارا کت

 گذاشتمش کنار ...و رو کردم بهش و گفتم : دیسف یبلوز مردونه 

 خودتون ... ی قهیها بسه ! هوووم ... کراوات هام با سل نیهم  -

 یکردم روش یچمدون گذاشته بودم و سعشدم که کنار  ییزود مشغول  مرتب کردن لباس ها یلیخ و

 رمیتر استفاده کنم بکار بگ نهیچمدون به تیداده بود تا ازظرف ادیبهم  امیکه موقع  اومدن به تهران ت
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هم  نداشت ...  سساعت بعد چمدونش تمام کمال بسته شده بود ... البته مرد بود و وسوا میو کمتر از ن

 ری... از ز خرمیم ایاونجا هست  ... نکهیرو کنار گذاشت و با گفتن ا شیشخص لیاز وسا یلیخ یحت

 ازین یحت دی... شا رفتیمادرش م یخونه  نکهیکرد ... البته قطعا با توجه  به ا یبردنشون شونه خال

چمدون رو  پیز ینگفت و وقت نهکردم  یدر کمال آرامش هر کار نحالیبه لباسم نداشت با ا  یچندان

 لبخند گرم بهم زد و ازم تشکر کرد ...  هینگاه کردم فقط  و بهش دمیکش

 ؟! شهیاگه برف باشه پرواز کنسل م  -

به اسمون صاف پر ستاره  ینگاه میگفت  و رفت سمت پنجره ... منم دنبالش رفتم و هردو ن یهومم

 ... میکرد

 بهم زد و گفت : ینیلبخند غمگ 

 امشب هوا صافه ... ی...ول شدیبود ... قطعا کنسل م شبیاگه پروازم  د  -

 شدم ... رهیاز اسمون گرفتم و بهش خ یقیرو با نفس عم نگاهم

 

 ؟! دیساعت چند پرواز دار -

 چشمام برداره ... یتا جوابم رو بده ... تا دست از واکاو دیطول کش یا هیثان چند

 ساعت    -

 زدم که گفت : یلبخند اریاخت یب

 ؟! یشد مایتا حاال سوار هواپ  -

 تکون دادم ...  ینف یبه نشونه  ی... سر دمیخند

 دو تا دستاش ...  نیدستم و گرفتش ب ینرم نشست رو یلی.. خ دستش

 !؟یسوار بش یدوست دار  -
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مثبت تکون دادم و اومدم دستم رو بکشم که محکم تر گرفت و  یزدم و سرم رو به نشونه  یلبخند

 خورده بود و گفت : یکه گلوله برف یی... همونجا اش نهیس یبردتش باال و  گذاشت رو نباریا

 ... میروز باهم سوار ش هی دمیقول م  -

 بود گفتم : بیخودمم عج یکه برا یو با بغض نییشدم و سرم رو انداختم پا نیغمگ

 بشم ....  مای... چه برسه سوار هواپ رونیبرم ب تونمیخونه نم نیفعال که از در ا  -

چونم  ریپنهون نموند .. دستش رو گذاشت ز دشیشد که از د ریاز چشمم سراز یقطره اشک اریاخت یب

 و سرش رو باال اورد...

 ؟! یکن میراه ینجوریا یخوای؟! م یکنیم هیگر  -

 نباریکردم بخندم که ا یسع هیگر ونیچشمم رو پاک کردم و م یدست ازادم قطره اشک گوشه  با

 ... دیقلبش برداشت و برد طرف لبش و بوس یدستم رو از رو

... مگه  زدیقدم عقب رفتم ... قلبم تند تند م هیو  دمیدستم رو کش عیکه  سر دمیاونقدر خجالت کش 

 هیاگه  یاگه ... حت یمحبت هاش نشم ... حت نیچند سالم بود و چند تا تجربه داشتم که گرفتار ا

 دروغه ... کردمیدرصد فکر م

قدم عقب رفته ام رو  هیحال درونم خبر داشت ... که  زیبه ر زیبود ... انگار از ر دهیشکم رو فهم انگار

و پر  عیکه نبضش مطمئنم  سر میگونه  و گردن یخم شد ...و دستش رو گذاشت رو یاومد جلو .. کم

 وننگاهشدستم رو رو کنن  نکهیکه از ترس ا میی... نگاهش رو انداخت به چشما شدیضرب حس م

 بود ... نیبه زم رهیخ

 ...نگام کن ! چهرمیپر  -

... با نوک   دیدو قطره از اشکم چک یکیتار شد ... چشمام ور که چرخوندم سمتش  دمیکردم و د بغض

 مخالفم گذاشت ... یگونه  یدستش رو هم رو یکیانگشت آزادش اشکم رو پاک کرد و اون 

 !  اگه بخاطر خودت نبود ... امیمن م  -
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 داد و دوباره چشماش رو انداخت تو چشمام ... یرو  قطع کرد ... سرش رو تکون حرفش

 

 ...  یباش قشیکه ال ییببرمت ... ببرمت ... جا دیتا ع دمیقول م نباریو ا امیم -

 نهیحرکت من رو چسبوند به س هی یتو  عیسر  یلینگاش کردم که لبش به خنده باز شد و خ متعجب

تو  شتری.. و اونم ب  دمیکش یفیخف غیج نکاریاش و دستاش  رو محکم دورم حلقه کرد ... از شوک ا

.. من رو از  ومدیکه به سمت خونه م ینیماش یصدا دنیبعد با شن یآغوشش فشارم داد ...و کم

 و گذاشت و  گفت : نشیب یجدا کرد ....و دستش رو رو اغوشش

خود اداره خواستم  نی... از ماش  ستین نجایهم ا یو کس رمیمطمئن بشن من دارم م نکهیا یبرا  -

 من رو ببره فرودگاه ... 

باش ...  به  یکیتار یساعت تو مین هیچراغ ها رو خاموش ....    یو همه  کنمیرفتن در رو قفل م موقع

چراغ ها  یتونیبه در بزنه و اونموقع... م ی... تقه ا زیسپردم   هر وقت مطمئن شد ... از همه چ ریاردش

 ؟! ینترس یدی... قول م یرو روشن کن

 چشمام نگاه کرد و گفت : یتو رهیخم شد و  خ یگفتم که کم یترسمیمحکم نم 

 ببوسمت ؟! یخداحافظ یبرا تونمیم  -

خودمم  ینزدم ... برا ی...سرش رو اورد جلو و رفت سمت گونه ام ... حرف دمیعقب کش یرو کم خودم

 لحظه چشمام رو بستم .... که ... لبم ...   لبم ....سوخت .... هی یبود ... فقط تو بیعج

 چشمام مثل برق گرفته ها باز شد ... و

 ! دیببخش  -

زد و  من بهت زده رو تنها گذاشت و رفت  ینبود.... لبخند کمرنگ یمونیاز پش یاثر چینگاهش ه یتو

...   رهیکه داره م شدی. مثل مسخ شده ها همراهش رفتم ... باورم نمسمت چمدونش ...و بلندش کرد ..

متوجه  هک دمیهم ترس ینتونستم جلو تر برم ...  پاهام سست شد ... و از طرف گهیوسط سالن د

کرد .. و من  یلب ریآروم ز یو خداحافظ دیبه صورتم کش یبهم کرد  دست ینگاه میحضورم بشن ..... ن
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عقب گرد  عیو سر اوردیطاقت ن نباریبغض کردم ...  و اون چند قدم به سمت در رفت ... که ا اریاخت یب

و برد سمت صورتش  دیحرکت از سرم کش هیرو با  میدیسف یبا گل ها یترکمن زرشک  یکرد و روسر

عقب گرد و  یبا لبخند نباریچمدونش جاش داد و ا یجلو پیز یتو عیسر یلی... بعدم خ دشییو بو

 تر بود ... تنها گذاشت .... کیکه بدون فرخ تار یعمارت یکیتار ی... و من رو تورفت

 

 

 و پنجم: ستیب فصل

 

 اذر  بود ! 

دو  نیا یصورتم .... مثل تمام  روزها یافتاده بود رو  ریحر یپرده  یفتاب بی رمق زمستون  از ال آ

 هفته کرخت بودم ....  دینگ دینگ ساعت توی سالن نشون میداد  ساعت نه صبح ... 

 بودم !  تولدم

 سالگیم...  تولد

....   میسال زندگ نیام  یکه  نحسی  تموم شده باشه و قدم گذاشتن تو دیام نیزدم  .. با ا یلبخند

خودم  یدو هفته تو نیکه ا یا یر با انرژفک نیرو سامان بده ... با ا میبتونه حالم ر بعتر کنه و زندگ

روز ها متفاوت  هیبا بق دیبودم ... لحاف رو کنار زدم و از جام بلند شدم ....  روز تولدم بودم و با دهیند

 یکه از البال ییها یگودیرو با ب سمیخ یگرفتم .... موها یدوش حساب هیاول   نیهم ی... برا شدیم

 یآب  رهنیبزرگ بستم ...  پ یروسر هیکرده بودم بستم و روشون  دایکارتن هام پ یتو یاسباب ها

از  یدوخته بودم و تنم کردم  و کم شیدو سال ب دیع یرو که برا دمیسف زیر یکمرنگ با گل ها

بار  کیربع  کیخرد شده بود به گونه هام زدم ...و سشوار فرخ  رو هر  لمیوسا یکه تو یسرخاب

 یپختم و به جاش برا یمختصر یصبحانه  نیح نیهم یو تو دمیچیپ یگوذیب یموها یرو گرفتمیم

 گذاشتم ... یناهار قرمه سبز
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هفته از رفتن فرخ گذشته بود .... دو هفته ای که برای من مثل دو سال گذشته بود  از تنهایی ....  دو

ودنش به ب یتوی اون مدت تازه داشتم به برکت وجود فرخ اریا  پی میبردم اینکه هرچند کم بود ول

داشت ...  از شب بعد از رفتنش ... اسمون یه نفس باریده بود تا سه روز ...و  من حتی به  رینبودش توف

خاطر حضور اردشیر جرات نداشتم از خونه برم بیرون ....و کارم شده بود  دیدن زمین یه دست سفید 

.. اما دستم حتی به درست  پوشیده از برف و حسرت خوردن ... با اینکه اردشیر مرتب خرید میکرد .

نخورده مونده بود ... دوباره به  دستکردن غذا هم نمیرفت و همه ی گوشت و مرغی که انبار کرده بود 

شدت وزن کم کرده بودم و این رو میتونستم از گونه های استخونیم بفهمم . این وسط بیکاری باعث 

خونه ای که بعد از یک ماه و نیم هنوزم  شده بود بی اختیار کارم بشه سرک کشیدن به گوشه و کنار

ممنوعه جایی نبود که گردن کشی نکرده باشم ... نه  تاقبرام مرموز بود ...  و  تا به اون روز به جز ا

عکسی نه نامه ای و به جز اون دفتر  که به زبان فرانسه بود هیچی پیدا نکرده بودم ... حتی الی تک 

بودم .. جیب تمام لباس هاش ... کشوهای اتاق خواب ...  تک کتاب های کتابخونه رو هم گشته

که نبود ! ....و تنها و تنها   به این نتیجه رسیده بودم جواب  بوداشپزخونه ...و هیچ چیز مشکوکی ن

همه ی سوال های توی ذهنم ... توی اتاق ممنوعه است .... اتاقی که تا اون روز جرات رفتن بهش رو 

ری تا دم درشم رفته بودم ...   ولی جرات ورود پیدا نکرده بودم ...  چیزی که نداشتم هرچند که چندبا

عجیب بود ... از فرخ اریا نمیترسیدم الاقل بعد از این یک ماه و نیم حس میکردم دیگه  مبرای خودم

اق  برای من ترسی  نداره .... ولی شاید .. به احترام درخواستی که ازم داشت ... دستم نمیرفت تا در ات

 رو باز کنم ....

به در خورد ... حواسم رفت به  یتقه ا یکه صدا کردمیفکر ها بودم و داشتم برنج رو دم م نیهم یتو 

 ... دمیکش یکم کردم   از آشپزخونه سرک یگاز رو کم ریسمت در ..  ز

 ...  دیبه گوش رس ریبم اردش یبه در خورد .... و همزمان صدا یدوباره تقه ا که

 ... دی؟! مهمون دارخانم   -

 

قفل بود ... و  شهیبود رفتم سمت در ... مثل هم بیخودمم عج یکه برا یاز حرفش با اضطراب شوکه

 گفتم : دیلرزیکه به وضوح م ییکج.. همونطوز که فرخ خواسته بود ....  از همون پشت در با صدا دیکل
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 ... ریداشتم ... اقا اردش یمن قرار نبود مهمون  -

 تولدتونه .. یآقا برا زی! سورپرا دیباز کنخانم   -

... بابا ساکت خانم  گفتیکه دائم م ریزن ...  با اردش هیپچ پچ مانند  یحرفش صدا نیهمزمان با ا و

 ... دیها !! به گوشم رس زهیمثال سورپر

  یدستم رو ب میریپذ سکیمزخرف ر ی هیروح نحالیفکر کردم ... ترس برم داشته بود اما ا یکم

 به سمت در کشوند ....  اریاخت

 شک داشتم ...  هنوز

 نزده بود ... یفرخ بهم حرف  -

 گفت : ریبه در خورد ...و اردش ی... که دوباره تقه ا رونیرو محکم دادم ب نفسم

 بابا خانم !!!  یا  -

چرخوندم و  یجا قفل یرو تو دیاز کجا از روز تولد من خبر داره ... کل ریاردش نکهیا هیبا توج عیسر

که به  یریبه اردش ینگاه میباز کردم  و ن نهیدر سنگر گرفته بودم با طمان یال کهیبالفاصله در حال

بسته بودم  هک یا یروسر ریمن ز یشده  دهیچیپ یگودیبه سر ب ینگاه میوضوح کالفه بود ... ن

 اخم کرده بود گفت : کهیانداخت ...و در حال

 ... گهیدر رو د نیخانم   جون د  واکن ا  -

 من پنهان شده بود و گفت : ررسیکه از ت یرو کرد  به کس بعدم

 صاب تولد ..  نمی! ا یبفرما ابج  -

به اطراف کرد ...  ینگاه میتکون داد و رفت ... ن یگفت و سر یمعنا دار "شکرت  ایخدا"   بعد

 بودم ...  دهیترس

 اونجاست ...  یک  -
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 رونیب یکه پشت در گرفته بودم کم یسنگر ی... از تو نیهم یقرار نگرفت ... برا ررسمیبازم تو ت  

عقب  دمیقدم پر هیاز ترس زدم و  یغیج هویروم قرار گفت  یجلو هویکه  یدسته گل دنیاومد و با د

... 

 سالااامممممم !!!  -

 کهیاذر ... در حال دنیشدم ... با د رهیبود خ سادهیکه روبروم وا یبهت زده ... به  کس یچشم ها با

که دستش بود  یزیسمتش و بدون توجه به گل و هرچ دمیی....  دو زدیبه گلوم چنگ م یبغض بد

 بغلمم ... دمشیمحکم کش

گرانبها بود  یش هیکه داشتم ... و اذر ... مثل  ییایاون دن یکه بودم .... برا یزیاون چ ی.... برا یدلتنگ 

 داشتم . حاال ازش رونده شده بود ... یکه روز یاز بهشت کهی... دست نخورده ... پاک ... ت

 گل بد بخت ... نینکنه .... له شد ا کارتیخدا بگم چ  -

   کردمیشده رو پاک م ریگونه هام سراز یکه رو یاشک  ومدمیم رونیاز بغلش ب کهیو در حال دمیخند

 گرفته گفتم : ی...و با همون صدا

 ... شهیاذر باورم نم ی؟؟!!!! وا یکنیم کاریچ نجایتو   -

 

 یباهاش بوده رو م شهیکه هم یاز ترس ی... هرچند موقع وردش رگه ها استیبه وسعت دن لبخندش

 ...  نمیب

 !! ستین یشکینترس ... ه  -

 زد ... و گفت : یلبخند

  ییکه گفت توام تنها ی!! استاد که مسافرته ... اونجور دونمیم  -

 شدم بهش که ادامه داد :  رهیخ متعجب
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و  ییتو کجا دمیفهمینم ومتمیق ومیبهم ... تا ق گفتینم  اینگام نکن ! من اگه دکتر ار یاونجور  -

 ! یکنیم کاریچ

 ! کار فرخ بود ؟؟!! ختیر دلم

 و گفت : دیبعدم خند 

 !!   گهیتولدتم د یمن کادو  -

 یآغوشم فشرده بودمش رو باال یکه تو یمدت نیدستش رو که تمام ا یتو ینیریاونوقت جعبه ش و

 سرش گرفته بود ... گرفت طرفم و گفت :

 تولدت مبارک...  -

 

 

اذر  شدیدستم گرفته بودم ... باور نم ی... دستش رو تو میآشپزخونه نشسته بو یهم تو یروبرو

 باهاش دردل داشتم ...  یباهاش حرف داشتم ... کل یروبروم باشه ...کل

 نم ...   کردم ... او بغض

 چقدر دلم برات تنگ شده بود ... یدونینم  -

 ته دلم گفتم .... دستم و فشار داد وگفت : از

 تو . ...و ....  یچقدر دانشگاه ب یدونیمنم ... نم  -

 گفتم : دهیبر دهی...  بر دیحرفش رو خورد ... بغض منم ترک ینجایا

 ؟! یدونستیم  -

رو پاک  دیچکیمهابا م یکه ب شیینکنه...و مرتب اشکها هیگر کردیم ی... سع کهیتر کرد و در حال یلب

 گفت : کردیم
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روش  نیرو به اروم تر نینسر یاتاقش خواست ....  ماجرا یمن رو تو ای... دکتر آر شیدو ماه پ یکی  -

و  دادیهوش شده بودم .... و داشت بهم اب قند م یممکن  بهم گفت ... هرچند ... تا به خودم اومدم ب

خدا ! .... بعد   ی.... وا کنمی... هنوزم بهش فکر م یشناسی... من رو که م راهیبد و ب واریکالفه به در و د

از تو نزنم ! اگرم  یبپرسن و روابطش حرف نیاروم شدم بهم گفت اگه سراغم اومدن تا از نسر نکهیاز 

 هی نیهم یوافق نبودن برام لتیتحص یو برادرات با ادامه  یشد بگم پدرت رو از دست داد یحرف

 ایاز تو نزدن ... منم اونقدر  دکتر ار یحرف اشهرت ... البته اون یو برگشت یاوردیدووم ن شتریترم ب

شک  یدونیبعدش جرات نکردم و برم ازت راجع بهش سوال کنم  ... م گهیکه د یترسناک بود و جد

 داشتم  ساواک

 

سرت  ییبود نکنه  خودش بال نیترسم ا یازم کرده بود ... از طرف ایکه ار یباشدت با در خواست گرفته

 .... دونستمی.... نم دونستمیاورده !!! نم

 بهم زد  ... ی.... و چشمک  دیخند زیر زیر

 گفت و ادامه داد : یالیخ یمتعجب نگاش کردم که ب 

ار  یخبر گهیکه د ی... از وقت دمیترس یلیکرد .... خ جیمن رو تو اتاقتش پ ای.... ار شیتا دو هفته پ  -

..  دمیترسیامم م هینزنم ... از سا یبهم گفته بود از تو حرف ایار ینبود و از وقت نیتو نوذر و نسر

... انگار  دهیواقعا داره ازارم م نیاز بچه ها جاسوسن و ا یلیخ کنمیحس م یکه من رو ...حت یشناسیم

کرد .... اولش مِن مِن  جمیپ ای...... ار میبا رفتن شماها اعتماد منم نسبت به  همه سلب شده .... بگذر

از   یکن یسازمان همکار یو نوذر تو نیبا نسر یخواستیتو نم نکهیا یاز ماجرا یکرد و بعد خالصه ا

 ...  گفت یاز سازمان دنبالتن و تو بهش پناه برد یطرف

به  عکس العمل من نکرد و با  یاذر توجه یباال ...ول دیگفته بود ابروهام پر ایکه ار یز دروغا متعجب

 ادامه داد : شیهمون استرس ذات

 که  بهمن بود ! نیبود ... هم تو هم تولد نسر ادمیگفت  اذر تولدته !    -

 دادم ... یزیبود فشار ر دستمیو دستش رو که هنوز تو میبغض کرد هردو
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 ...  یکنیم یکه مخروبه اس زندگ شیعمارت پدر ی... و تو یمدت چقدر تنها بود نیا یگفت تو بهم  -

 گفت : اوردیم نییصداش رو پا کهیبا ذوق اومد سمتم و در حال دیکه رس نجایا

 نه ؟! یکنیم یبا خودش زنگ  -

مثبت تکون دادم که گونه هاش گل انداخت و با  یبه نشونه  ی...و سر رونیرو محکم دادم ب نفسم

 ذوق گفت :

 باهاش ...  -

 کردم و گفتم : یکمرنگ اخم

 اذر ؟! یباهاش چ  -

 یکه برا یزد ... حرف و فکر یا گهینگاهش حرف د  یگفت ... ول یا یچیزده  نگام کرد و ه خجالت

 من چندان دلچسب نبود ...

تا برات تولد  ستیسفر و خودش ن رهیو گفت داره م یی... بهم گفت چقدر تنها گفتمیداشتم م   -

دنبالم تا  فرستهیشورلت م  هی عهدیول دونی... بعدم باهام قرار گذاشت که روز  ساعت  صبح م رهیبگ

 بهت ....  مبسته ام داد که از سمتش بد هیبخرم ...  ینیری... گفت برات گل  و ش شمیپ ارهیتورو ب

شد و ادامه داد  طونی... و دوباره نگاهش ش دیصورت زدم .... اذر هم خند یبه پهنا یلبخند اریاخت یب

: 

 

سر کالس ها بد  ی... حت پرهینم یچرا با کس ایترم دکتر ار نیاز دخترا تعجب کرده بودن که ا یلیخ-

روزا  نیبودن هم نیپشتش نبود ... همه دنبال  ا میخاص ی عهیشا چیاخالق تر از قبل شده بود  ... و ه

 ... دونستمیدستش ... نم یتو نهیحلقه بش

 از جام بلند شدم ... هویبهم زد ..که با ترس  یلبخند گرم دهیکه رس نجایا

 !! می... فقط دو تا همخونه ا ایمن و ار یول  -
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 گفت : یبهم انداخت و با حالت خاص ینگاه مین

 تا حاال .. یعنی  -

 گفتم : یبه شماره افتاد و محکم با لحن نسبتا تند  نفسم

 ... یبشناس دیهمه سال با نیبعد از ا گهی... من رو که د یشناسیرو نم  ای... ار کنمیاذر خواهش م  -

 نشست و گفت : نهیکرد و دست به س یاخم اذر

 بودم !!    دهیتو بودم تا االن قاپش رو دزد یخاک تو سرت پس!! چون من جا  -

اون چه  ییایدارم و اذر چه دن ییایخودم گفتم  من چه دن شیگرفت از طرز فکرش و پ خندم

که   یخون کس یکی!!   هیبه ظاهر پاک من خون  یدستا دونستیکردم ... چه  کاریکه من چ دونستیم

 نیتر یمیخون صم یگریدلم زده بود و د یدوست داشتن و عشق رو تو یبار ، جرقه ها نیاول یبرا

دستخوش زلزله    تینه ماه زندگ یتو ی..وقت دونستیبغلم جون داده بود ... اون چه م یکه تو مدوست

پس  نیکه خودش اول یقاپ کس دنیدزد ادیذهنت م یکه تو یزیچ نیاخر گهیو رو ... د ریبشه و ز

 بود ! تیزندگ یلرزه 

 گفت و با ذوق رو کرد بهم و ادامه داد : ینیه هویفکرا بودم  نیهم یتو

 ؟!! یکادوت رو باز کن یخواینم یواا  -

 به غذا کردم و گفتم: ینگاه میبود ن دهیچیاشپزخونه پ یتو میقرمه سبز یبو

 اول ...  بعدم ... می؟! ناهار نخور ستیگشنه ات ن  -

 ذوق رفتم سمتش  و گفتم : با

 ... ؟؟! یونیم شمیپ یتا ک یراست  -

 و گفت : دیخند

 اوردم ...تا جمعه شب ... لهیاروز چهارشنبه اس ...  وس  -
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 با ذوق گفت :  بعدم

 ...  شتیپ نجایا امیهر هفته اخر هفته ها ب تونمیاستاد گفت م  -

 حرف به شماره افتاد ... نیذوق کرده بودم که نفسم با ا اونقدر

  نکهی... از ا ستمیتنها ن نکهیاز ا ی.. از خوش میدیدستش رو گرفتم ... از جاش بلند کردم و باهم چرخ 

 ....خوردیدو هفته داشت مثل خوره من رو م نیکه ا ییفرخ به فکرم بوده ... به فکر تنها

 

 ری...و اذر متح هیگر ریز زنمی... اونقدر خوشحالم که م کنمیخوشحالم اون لحظه  که بغض م اونقدر

 ... کنهیبغلم م

 خوشحالم .... یلیسخته ... خ ییاذر تنها  -

و برد سراغ بسته  دیحالم رو عوض کنه دستم  رو کش نکهیا یگرفته... برا یو با صدا دیبا بغض خند 

 قرارش داده بودم ... گددونیبود که همون اولتو  یو  گل ینیریکنار ش نتیکاب یکه گوشه  یا

 از طرف استاد ... نیا  -

پاکت روبان زده گذاشت رو بسته و گفت  هی فشیک یسروند سمتم ... بعدم از تو نتیکاب یرو رو بسته

: 

 از طرف  خودم ... نمیا  -

و  دمشیبودن دوباره  تو بغل کش یچراغون دونمیکه م ییزده به کادو هام نگاه کردم ...و با چشما ذوق

 کردم ...دستم رفت و کادوش رو باز  کردمیتند تند اشکام رو باز م کهیبعد در حال

 ... با ذوق نگاش کردم ... گفت : دیجد یدو تا کتاب بود .... از رمان ها 

 ... نیالشم بب  -

که مال  مونییعکس از سه تا هی دنیازش افتاد ... پاکت رو که باز کردم با د یزدم و همزمان  پاکت ورق

 نیکه اذر  نسر یمکتی.... من  پشت ندیاشکم جوش یچشمه  اریاخت یتابستونه ب یترم  و خداحافظ
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بودم  دهیروش نشسته بودن و دستشون گل گردن هم بود استاده بودم و دستام باز بود و هردو رو کش

که نوذر پدرش  یدیپوالرو نی... محمد حسن گرفته بود با دورب ادمهیعکس رو خوب  نیتو بغلم ... ا

 بود ... دهیبراش خر

بود .... دوباره  یخال نینسر ی... چقدر جامیکرد ییو هردو به هم نگاه پر معنا دمیکش یقیعم ینف 

 شد .... و از نگاه اذر دور نموند ...  یدلم ابر یحال و هوا

 کادو داده ! یدکتر چ مینیخوب حاال بب  -

به جعبه خورده رو با چاقو شکافتم و در جع یزدم  و چسب  رو یفرخ لبخند کمرنگ یکادو یادآوری با

بود ....  دیسف یبا دونه ها یزرشک ریحر یچشم خورد پارچه  یکه تو یزیچ نیرو باز کردم ...  اول

 یکس بودوقت  یلیدستم لبخند زدم ... خ یتو یبایز رهنیپ دنیدست بردم درش اوردم و با د عیسر

 هام ننداخته بود ... یدخترونگ ادیمن رو 

 و چنگ زد ... رهنیبا ذوق پ اذر

... اون ادم  یپر  شهیباورم نم یاس ....واااااا قهیاستاد چقدر با سل یچقدر خوشگله ....وا یواا  -

 ... خوشکلهی لیاخمالو ... خ

خود  یمخمل یجعبه  هیپاکت نامه و  هیبززگ   دیپاکت سف هی... کنمیبه جعبه م ینگاه میو ن خندمیم

 ...کنهیم یینما

به  شهیم رهیو به وضوح خ کنهیبهم م هینگا می... اذرم ن رهیم یمخمل یدستم به جعبه  اریاخت یب

 روبروم .. ادیو منتظر م ذارهیم یرو کنار رهنیجعبه و ... پ

 بدو ... یپر یبازش کن ...وا  -

 .... کنمیباز م یخاص نهیو در جعبه رو با طمان کنمیتر م یلب

نفسم  اریاخت یب انیبرل فیظر نیشکل با دورچ یضیب اقوتی...  یگردنبند  طال و با تو گردن دنید با

 .... ادیبند م
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و  ارهیطاقت نم نباریو ا زنهیکنارم م یسمت من و کم ادینداره م یکه هنوز به جعبه اشراف کاف آذر

 ... رهیگیجعبه رو از دستم م

 !!! یییییی!!!! وااااا ییییییپر یوااااا  -

 و  از ته دل ذوق داره ... خندهیم

 داره ... یا قهیاستاد چه سل یوا  -

 بندهینداره ... گردنبند رو دورگردنم م یاصال به غر غرام توجه  کهیدر حال شونهیزود من رو م یلیخ و

... 

 : گهیو م سهیمیروبروم وا ادیمیو   

 با لباستم سته و.. فکر کن !!! ی!! وا ادیبهت م یلیخوشگله !! خ یلیخ  -

 یو پاکت نامه  دیاون پاکت بزرگ سف شیتمام مدت دلم پ ینباشم ...ول نکهی...  خوشحالم نه اخندمیم

 تنگ .... اینگاه فرخ ار یخودم اعتراف کنم ... دلم برا شیپ تونمیباره که  م نیجعبه اس ...و اول  یتو

 

 

از خواهر ها  یقلب یدور دونمینگم ... نم یرو به هرکس یزیداد تا هرچ ادیبهم  یزندگ یکجا دونمینم

نه ماه  دمی... شا  یخوابگاه یزندگ  ایحسادتاشون  دنیباهاشون و د تیمیو برادرام بود ...  و عدم صم

دو تا پاکت رو باز کنم  ناذر اصرار کرد او یتو دار بشم ... اونروز  هرچ ینجوریتالطم باعث شده بود ا

رو نه اون روز  نکاریداشته باشم ...  ا یو خلوتم ذوق ییتنها یبرا خواستمیدستم نرفت که نرفت ... م

کمد خود فرخ  یتو اقوتیگردنبند  یکه اذر بود ... جعبه رو با لباس و حت یا گهیکردم نه  دو روز د

 خروار لباسش گذاشته بودم و در رو بسته بودم ... هی ریز

بار حرف جعبه رو پاکت ها  هیهر چند ساعت  رفتیکه م یتا روز دیتالش کرده بود.... شا یلیاذر  خ 

که بهش داشتم ... حاضر  یکه داشتم ... با تمام عال قه ا یا ی... اما با تمام دلتنگ دیکشیم شیرو پ

 ... امیاز موضعم کوتاه ب ینشده بودم ... ذره ا
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در خونه رو زده بود خواسته بود اذر رو برگردونه  ریعصر که  اردش  بایعصر بود ساعت تقر  جمعه

 ریو هر جمعه عصر اردش شمیپ ادیتا اومدن فرخ قرار هر  چهارشنبه عصر آذر ب دونستمیخوابگاه .. م

 ادمیر تازه یدلگ یغروب جمعه  یرو راحت کرده بود ... با رفتنش تو یخداحافظ  نیبرش گردونه و هم

 ییچا وانیخودم ل یسخت بود ... برا کیو تار یعمارت ... خال نیا یتو ییافتاد چقدر ... چقدر تنها

 کباریرو دراوردم و  مییکادو یکمد فرخ جعبه  یاتاق فرخ ...اول از همه از تو یو بردم تو  ختمیر

گذاشتم و با نفس  یکنار وبعد اون ها ر یمحظوظ شدم ....  و کم راهمیگردنبد و پ دنیبا د گهید

اتاق بود رو روشن کردم ...و گوش  یکه تو  ییویجعبه دراوردم  و راد ی... دو تا پاکت رو از تو یقیعم

لب با خودم  ریکه ز نجوریرنگارنگ در حال پخش بود و هم یگل ها یاز برنامه  یسپردم به آهنگ

فته  هنوزم بعد از گذشته   دو سه ه کردمیلحاف پر قوش که حس م ریز دمی....  خز کردمیزمزمه م

 : دهیعطر تنش رو م یبو

 گلها انیتنها از م گذرمیم

 به گلستانها گه به کوه و صحرا گه

 سر راهم یگل تازه

 دیو با من گو ردیگ

 راز تو کو محرم

 به تمنا یره خار

 من بگرفته  دامن

 گل ناز تو کو کان

که مواظب بودم  کاغذ توش  یدر حال یزدم و دستم رفت به پاکت کوچکتر و به آروم مییاز چا یقلپ 

 پاره نشه رو باز کردم ... 
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لحظه چشمام رو بستم .... و  بعد دستم رفت رو کاغذ رو در وردم و همراهش  هی یبعد از باز شدن برا 

 یعکس فرخ کخ لبخند رو لبش بود ب دنیلحاف افتاد برش داشتم  و با برگردوندنش با د یرو یزیچ

 پشت و رو کردم .. خندم گرفت ... عکس رو اریاخت

 نوشته بود ...  پشتش

 ...  یدلتنگم نش یلیخ نکهیا یبرا

 نامه رو باز کردم و مشغول شدم ... ینثارش کردم و   تا ییبا خنده پررو 

 

 ! چهرمیپر

 یدفترم تو ی... تو دمتیبار د نیاول ینشسته ام که برا ییجا قایدق سمینوینامه رو م نیکه دارم ا االن

که با اون چشم  ی... لحظه ا کنمیبرخوردمون فکر م نیدر ... دارم  به اول یدانشگاه ...  درست روبرو

من  یکردیفکرشم نم یتو ح یگروه رو کار داشت سیی....   ر یو معصومت  از در وارد شد نیغمگ یها

 نکهیکه بدون فکر و ا یو گونه هات از خجالت سرخ شد  لحظه ا یکه افتاد یباشم  ..... لحظه ا

من    دی...  از د چهریپر یدونیدستت رو گرفتم و بلندت کردم ... م یهست یسرته و مذهب یروسر

و خم  چیپ یتو ییجا هینفر از ازل  وجود داره ....   هی... دوست داشتن و عشق  به  یدل هرآدم یتو

... مثل  دهی... خودش رو نشون نم نهینبکه براش مقدر شده رو  یکه اون یدلش پنهانه ... و تا زمان یها

 ی...  و وقت یبهش ندار یحس یکه درش رو باز نکرده باش ی... تا زمان مونهیعطر در بسته م شهیش هی

خوشش کل دلت رو  ی...و کم کم بو شهیباز م عطرانگار در اون  ینیبیبار م نیاول یطرفت رو برا

 بود ...  ینجوریمنم ا ی... برا یشی....  و به اون بو معتاد م رهیگیم

که چشم تو چشمت شدم  یهمون اتاق ..  همون موقع ی... ازت خوشم اومد ... تو دمتیکه د یاول روز

باز شد .... بوش رو  مهیدلم ن یلحظه در عطر تو هی ی...  برا یدر رو گرفتن نذاشتم ... بر یو با جلو

 هیکه  یکه عطر یدونی.... انگار اون در بسته شد ...و م دمتیبا نوذر د یبعد تر وقت یحس کردم ...ول

 ... رهیم ادتی.. بوش زود از  ییبویم هیچند ثان یبار برا
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 دنیبا د هیاز ثان یلحظه فقط کسر هی یبرا یاز در وارد شد ی...وقت ادته؟یروز کال س رو   نیاول

انداخت  کهینوذرت یمشامم .. وقت یتو دیچیتب دارت .. دوباره اون بو پ یو چشماها ضتیصورت مر

گردن  یو وقت رهیو گردن بگ ادی... بهش فرصت دادم ... تا ب ستیمطمئن شم ادم تو ن نکهیا یبرا

توام  دمیتو اتاقم ....  فهم یاومد یزود وقت یلینبود !... و خ یراحت شد .... نوذر عدد المینگرفت خ

 باشه ... بخصوص نوذر... یدانشگاه الاقل دلت با کس یکه تو یستین یدختر

... هوش تیساکت نیدر ع طنتیبعدت منو جذب کرد ...  ش هیها تکرار شد ... و هر بار  دارید نکهیتا ا 

 هی یبرا یدادیم حیرو توض یکوفت یاون مسئله  یبود .... وقت یاون ظاهر ارومت ستودن ریکه ز ادتیز

 ... وسمتبغلم و بب یشد و دوست داشتم ... بکشمت تو داریمردونه ام ب یلحظه تمام حس ها

بود ...  قطعا  ادیها ز یلیکه تو من به خ ی.. کشش هیکشش جسم هیبازم فکر کردم   یاون لحظه ول 

 ی... ادم قالتاق سو استفاده گر رفتمیم رونیب یادیز ی... من با دختر ها یبود دهیهاش رو شن عهیشا

و وارنگ که  نگر یمرد مفرح تر از معاشرت با دخترا یبرا زیچ چیخوب مرد بودم و ه ینبودم ... ول

زن  هیدوست داشتن   رفتنیچز عذاب اورتر پذ چی...و ه ستین  رنیمیم ریبم یاتن  و بگ وونهید

 مونیحل مسئله پش اریاستاد یرو دادم بش نیا شنهادیبهت پ نکهیبه مترصد ا نیهم ی...  برا ستین

 !!! کنمیفراموشت م ستمین یخودم گفتم .. من ادم عشق و عاشق شیشدم ...  و پ

 نشد ! یول 

 

 و هوش از سرم برد ؟؟!! دیچیدلم پ یعطرت تو  یاز ک یدونیم

و من  یدستم حس کردم...  تو مثل بره بود ریضربان قلبت رو ز کیتار یاون کوچه  یکه تو یاز روز 

 میو همون لحظه درست همون لحظه تصم ییقدرت نما نیاز بردمیموضع قدرت ... داشتم لذت م یتو

بود ...  دهگرفتارم کر تتیکنم ... ترس تو چشمات و مظلوم شتریلذت رو ب  نیساده  ا یباز هیگرفتم با 

به تو  یازین چوقتیه یباز نیا یو بهش اعتنا نکردم .... تو دمیتهش رو د یاونقدر که برق سرکش

خودم ...  وگرنه محمد حسن و معتضد بودن  یخودخواه ی... برا یدل خودم وارد شد ینبود ... تو برا

 گرمابه و گلستان محمد حسن ....  قی...  و  نوذر رف
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 ازت خوشم اومد؟؟؟! شتریب یک یدونیم

... از چرت و  کردمیم سهیمقا یو وقت دادیگزارشت رو خوندم ... محمد حسنم گزارش م نیاول یوقت 

 ... شدمیغرق لذت م ینوشتیکه توش م ییپرت ها

 ... دمیگزارشت چقدر خند نیسر اول رهینم ادمی 

 ... ی...  واقعا سر حالم اورده بود فتادیسوخته از دهنم نم  پدر

راه و رسم زن   یکه تو یزیرو ... چ  یرو تو وجودت محک زدم ؟؟!! وفادار یکار چ نیبا ا یدونیم 

پول و  یاطراف من ... اونقدر که برا یبودم .... زن ها دهی... کم د زدنیاطرافم ... که برام پر پر م یها

 یپولدارتر  و قو یکی...  یکیو اگه  زدنیله له نم  ایمن فرخ ار یبرا رفتنیقدرت من غش  و ضعف  م

 ! فروختنیم یزی... منو به پش شدیتر از من جلوشون سبز م

 

کس و کارات برده بودم و باز به  نیتر زیعز دیتورو تا مرز تهد ی... لعنت ینبود ینجوریتو ا یول

 تر کرد ...  شیمن قابل ستا یتورو برا تیشخص نی..... و هم ینکرده بود انتیدوستات  خ

رو  اهتیبار زاغ س هیداشتم که  مانیازت برام سخت .. اونقدر بهت ا یتابستون شد ...و دور نکهیا تا

سر کار ..برام مهم نبود اون کار  رمیم یگفت ی...وقت یکنیم کاریچ  دونستمینم ی... حتچوب نزدم 

 یاون دو هفته ها یا...و بر یچنگم بمون یتو دمیکه بهت م یا یازاد نی..برام مهم بود با ا هیچ یلعنت

 ...  ادتهیقرار  نی... سر اول کردمیم یلحظه شمار یلعنت

 خدا خدا !! خدا

 

بعد از بوست ..  ونیگر یو اون  چشم ها یبود ... نجابت کوفت یمن دوست داشتن  یلحظه اش برا هر

 ...  نماتیانگشتشم بهت نخورده ... اون حال خراب بعد از س یا بهیتا حاال مرد غر دادینشون م
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 متیدادن به ق یباز نیاگه ا یدادنت .... محکت زدم ....  حت یبودم که با باز یسمیساد یروان هی من

تنفرت از  نیدوستم داشته باشن و برام پر و بال بزنن و هم نکهینفرتت از من بود . ... خسته بودم از ا

 بود و جذاب ...  دیمنم برام جد

نباش ... من گرفتارت  ی... پس منتظر معذرت خواه ستمین مونیپش نکارمیاز ا چوقتیبدوم ه نمیا

نبودم ... که  یاسون و دم دست ی...من مرد روش ها شدمیزن م هیگرفتار  دیکه با یشدم ... به روش

ها رو بکنم و برات نامه  یباز یبچه قرت نیکه ا دمیرسینم ی...  به مرحله ا چوقتیاگه بودم ....  ه

از  یو از حال دلم بگم ... من گرفتارت شدم اونقدر که ازدواجت با نوذرم ... نتونست ذره ا سمیبنو

تو  دونستمیکه م یزیکنم ... چ تیکردم رعا یه ... هرچند ... تموم اون مدت سععالقم بهت کم کن

 .... یبندیبهش پا

خودت ... تصاحب  یقلب تیحاال نوذر رفته ...و  من چهارماه و ده روز فرصت دارم... تورو با رضا یول

 ... یمتضرر نش رفتنشیوقت از پذ چی.... ه دمیم نانی... اطم دمیم نانیکه بهت اطم یکنم ... تصاحب

 ...  چهریپر 

 برگشتم ...  یوقت 

 ! باش

 من دلم اونجاست ! 

 

 فرخ

 

چند وقت فراموش  نیکه ا یزیبود .... چ  تیزنانگ یادآوری ینوشت :  لباس و گردنبد ... فقط برا یپ

 !  دهیپاکت بزرگ سف تیاصل ی هی.... هد یبهش فکر کن ینداشت یو فرصت یکرده بود

 که ؟! یبازش نکرد هنوز
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 دیچیدهنم پ  یاشک تو یتر کردم و شور یشدم و لب رهیبود خ دهیکاغذ چک یکه رو یقطره اشک به

.... 

با صدا شکست و شروع کردم با اهنگ زمزمه  نباریبغضم ا اریاخت یو ب خوندیم ویداشت از راد مرجان

 کردن ...

 تو دلم پر درده یو ب یرفت

 قلبم ساکت و سرده زییپا

 محرمه با من گفتمیکه م دل

 تو چه کرده یب یدیدیم یکاشک

 یدیکه به شبهام صبح سپ یا

 شامم من یب یریتو کو یب

 یدیکه به رنجام رنگ ام یا

 در دامم من یریتو اس یب

 تو به هر غم سنگ صبورم با

 تو شکسته تاج غرورم یب

 روشن یچشمه چشمه  هیتو  با

 جادم که سوت و کورم هیتو  یب

 یدیکه به شبهام صبح سپ یا

 شامم من یب یریتو کو یب

 یدیکه به رنجام رنگ ام یا
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 در دامم من یریتو اس یب

مبهم دست و  یدوگانگ هی ونیفرخ ....   م ای کردمیلب زمزمه م ریپدرم ز یاهنگ رو برا نیا نمدونستم

 یچند وقت چه اتفاق نیا یفکر و ذکرم پدرم بود ... حاال تو ی... همه شهیکه هم ی...من زدمیپا م

 هیبود ... که  یمردکنار  رشی... تصو یاهنگ نیچن دنیافتاده بود ... که پدرم کمرنگ شده بود و با شن

 عذاب رو داشت ... یبرام حکم فرشته  یزمان

نظرم فرخ هست ... پس  یاگه االن جلو نکهی....و ا کردمیدلم فکر م یعطر تو شهیبه ش داشتم

 که ....  یبود ؟!... سرهنگ یسرهنگ چ

 .   اشک رو گونه ام رو با دست پاک کردم ... دمیکش یقیعم نفس

و اروم گوشه اش رو پاره کردم ..و دست کردم توش و کاغذ  دیو دستم رفت سمت پاکت بزرگ سف 

 توش رو در اوردم و برگردوندم ... یگالسه 

 

 دانشگاه تهران بود ...  که توجهم رو جلب کرد ارم یزیچ نیلحظه اول هی یبرا

 یرشته  لیفارغ التحص یپرچهر ساالر یعنیمن ...  دادیم نیکه خبر از ا ی... متن رشیبعد متن ز و

 بودم ....   A دیبا معدل هفده و پنجاه و سه صدم در گر کیمکان

سمت چپش جا خوش  یبود ...و عکسم گوشه  یکردم .. مدرک واقع نییبرگه رو چند بار باال پا شوکه

 عکس مهر خورده بود ... یکرده بود و رو 

 یادداشتیپاکت رو به دنبال  یتو عیگلوم بود قهقهه زدم ...  و سر یکه تو یبغض ونی...م ختیدلم ر 

 و فقط و فقط مدرکم بود ... نبودی زیچ یو رو کردم ..ول ریز

 ... ایفرخ ار ی هیبود هد نیو ا 
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 و ششم: ستیب فصل

 

 عتریهر هفته... برام سر انیفقط دو هفته به اومدن فرخ مونده بود .... هفته ها با وجود اذر تو پا 

 .... اتاق ممنوعه !  خوردیمثل خوره من رو م زیچ کیاون مدت فقط  ی...و تو گذشتیم

 کی ی..  توبهم فشار اورده بود .. ییتنها یلیروز که خ هیزده بودم و  ایباالخره دلم رو به در نکهیا تا

 ایعمارت فرخ ار یدر اتاق ممنوعه  ی...  به خودم اومدم .و جلو دهینکش یا هیبه ثان یآن میتصم

فرخ  یکه نامه  ی... حق من هی... که حق منه بدونم پشت اون در چ کردمیفکر م نیبودم و به ا ستادهیا

 کبارهیفکر ها به  نیا  یکه دوستش داره ... همه  کردیکه فرخ ادعا م یدلم رو لرزونده بود ...حق کس

 دونمیهمانا ... نم دنمیو عقب پر دنیباعث شد  دست ببرم و در رو باز کنم و  باز شدن در همانا و ترس

 نیا نکهیا دیجا به ام نیتا هم دیباشه ....  و شا بازدر  کردمیچون ... فکر نم دیبودم !  شا دهیچرا ترس

 نهیکه به خودم مسلط شدم ... با طمان یکه گذشت ... کم یحال کم نیدر قفل باشه اومده بودم ...  با ا

 ایکه توسط ار یکه لفظ ممنوعه ا یقدم از قدم برداشتم و در رو اروم هل دادم و   پا گذاشتم تو اتاق

 نیدنبال اول نیهم ینداشت برا یو ترسناکش کرده  بود.... اتاق پنجره ا فمخو بیروش اومده عج

کردنش چراغ رو زدم و همه جا روشن شد  دایبا پ عیسر  یلیبرق  اتاق بود و خ دیکه گشتم  کل یزیچ

... 

 دهیبازش د مهیدر ن یکه ا زال یالاقل نسبت به اون چند بار یعنیبود ...  یخالف انتظار اتاق خال بر

و  شدینم دهیروش د یزیچ  کردیتلفن که کار نم هیقلمدون و  هیو مرتب ...و جز  یخال زیبودم ... و م

تر کردم و  یرفتم پشتش ...  لب زیم ی.... دور زدم و از جلو یورق یحت ایاز هر کتاب  یکتابخونه ام خال

بودن  تک تکشون ... هر لحظه متعجب تر شدم ...  یخال دنیزود کشو هاش رو باز کردم و با د یلیخ

باال انداختم  یشونه ا یدینشد با نا ام رمیدستگ یزیچ یو وقت دمیاتاق کش ی گهید یبه جاها یسرک

 اتاق .... یو اومدم برم که توجهم رفت سمت گنجه 

 زدیقلبم مثل گنجشک م کهیکردم و  در حال یاونور رو نگاه نوریروش بود ... ا دیسمتش ....کل رفتم

ان با باز کردن درش چشمام رو هم قفل در  رو باز کردم ... و چشمام رو بستم و تا سه شمردم و همزم

 یدا ...  با استرس پوشه یرنگ پ یاب یپوشه  هیو رو کردم و  فقط  ری... کمد رو ز دهینکش هی.... و به ثان
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 دمیکش یقینشستم و نفس عم یو خودم پشت صندل زیم یخاک خورده رو برداشتم ....و  گذاشتم رو

... 

 پوشه رو باز کردم ... دیلرزیکه به وضوح م یچشمام رو بستم و بعد با دست یا هیثان چند

 احمد ....  -

که  یاز احمد بود و مرد یعکس نباریبودم ... عکس رو ورق زدم ... ا دهیکه قبل تر هم د یعکس همون

د رودر تنش بود  و چهره اش ناواضح ... معلوم بود  عکس از دور گرفته شده ... و دو مر یلباس نظام

 یاز جام بلند شدم و رفتم تو اریاخت یزده شده بودم  و ب جانیهم مشغول مصافحه بودن ....   ه یرو

 نیبرگشتم ...با ذره ب عیبودم ... و سر دهیتر د شیگشتم که پ ینیآشپزخونه ... دنبال ذره ب یکشو

 .... ستادیلحظه قلب من ا هی یواضح شد ... و برا یرخ مرد کم مین یچهره 

 

 تورج ...؟؟!!-

 باشه ... تونستیتورج و احمد م نیب یبه وضوح رفت باال  ... چه رابطه ا ابروهام

 رو ورق زدم ....  یعکس بعد عیسر 

اشنا  یلی... که بنظر خ یدر مسجد یبه دست ... جلو یگاریبا س یتورج بدوم لباس ارتش نباریو ا 

 که کجاست ... ومدین ادمیهر چقدر فکر کردم  ی... ول ومدیم

 در مسجد بودن  یجلو شناختمیکه نم ییشویتورج و مرد ر یبعد عکس

 .... دمیکش ینیعکس بعد تر ه  دنیبا د 

 من بودم !  -

..  در حال تا کردن چادر سرم و .....  یلبو فروش ی...  جلو یابیافراس یسر کوچه  یتلفن همگان یجلو 

 که با نوذر بودم ... یدر خونه ا یجلو
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بود  نینبود ... حدسم بر ا یعاد ریبرام غ چکدومیه یبود از عکس هام تعجب کرده بودم ...ول ممکن

مطمئن بودم محمد حسن  یبودم ول دهینپرس یزیچ ایاز ار نکهیکار محمد حسنه .... بهرحال با ا

 ... حرفش  یبوده برا یعکس هام  سند نیلو داده بود و ممکنه ا نینوذر و نسر شیحضور من رو  پ

 انداختم ... ینگاه میعکس ها رو کنار زدم و عکس تورج رو دوباره ن 

داشته... من رو  نانیبهش اطم یلیواسط  که تورج خ هیواسط ...  هیاومد اونموقع نوذر گفته بود  ادمی

که  ینبوده جز ... احمد ... کس یاون واسط کس دیفهم شدیکرده ...و م یخونش معرف یکار تو یبرا

لوش داده بودم .... و در  ایراحت به ار یلیبودم ....و خ دهید گیمقصود ب  یخونه  یماه بعدش تو کی

که با  ی.. کس فتمیسرهنگ م ادیلحظه  هی یسرهنگ نا خواسته لو ... برا شیکار خودم رو پ نیاصل با ا

 ام از کجا اومدم ...  یام ک کارهیمن چ دونستهیبزنم م یبهش حرف نکهیزود تر از ا یلیخ  ریتفس نیا

مغزم  یکه به سر تورج زدم دوباره تو یضربه ا یگلوم رو گرفت ...و همون موقع  صدا یبغض بد 

و بعدم نفس  دیاز چشمم چک یلحظه چشمام رو بستم  و قطره اشک هی ی... با حال خراب برا دیچیپ

کمد .  یو عکس ها و پوشه رو همونجور مثل قبل مرتب کردم و گذاشتم سر جاش تو دمیکش یقیعم

سوال داشت ...  یکه هنوزم برام جا ی... از اتاق رونیاز بستن و قفل کردن در کمد از اتاق اومدم ب  دبع

 شده بود  اال اون عکس ها ... یخال یزیاز هر چ  نجوریا هویچطور 

شد و دوباره  یعکس ها سپر یدوباره و ده باره  دنیبه اتاق و د هفته با فکر یروز ها یما بق 

 میخوردیناهار م میماه ... برام اذر رو اورد ...  داشت ید یچهارشنبه  نیاول یچهارشنبه اومد ... و   تو

 ساکت شد و گفت: هویکه  میزدیحرف م یو باهم از در

 

 ؟! رونیب یاز خونه بر دیبهت گفت نبا ایآر-

بشقاب و در  یاوردم و گذاشتم تو رونیدندونم رفته بود رو  از دهنم ب ریکه ز یاستخون مرغ کهیت هی

 بهش انداختم و گفتم : ینگاه مین کردمیقاشقم جمع م یرو تو یبعد یکه داشتم لقمه  یحال

 بشم ....  ییشناسا دیآره گفت شا-
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 شد بهم  ...  رهیلحظه خ هی یبرا آذر

 ساواک؟! یعنی-

 باال نداختم و گفتم : یا شونه

 ... دونمیسازمان ... چم یساواک بچه ها-

 زد و گفت : یترسو بود پوزخند نکهیبا ا اذر

 ؟!  بنظرم مسخرست ... ییچه شناسا-

کنار من و  یصندل یرو دیمن بود  پر یخودش که روبرو یصندل یبا ذوق از رو هویزدم ... که  یلبخند

 گفت :

 سکیر هی... حاضرم  ستیدنبالت ن یبهت ثابت کنم کس نکهیا یبرا یترسوام ول یشناسیمنو که م-

 بزرگ کنم ... یلیخ

 بهش کردم که گفت : ینگاه مین

 ! نمایس میبر ایب-

 نیا یکه تو یا یزندگ یجانیه یلحظه باال رفت و قلبم شروع کرد زدن ... انگار ب هی یبرا ابروهام

به جونم انداخته بود ... اول اومدم  یبد یگذاشته بود  و وسوسه  ریدوماه توش گرفتار بودم روم تاث

 ...  بجاش گفتم : دیدهنم نچرخ یتو یبگم نه ... اومدم مخالفت کنم ..ول

 ؟ میکن کاریرو چ ریاردش-

 و گفت : دیخند الیخ یاما ب اذر

زاغ  کمی شهیمحواسش به در باشه ...   یلیبدونم خ دیبع یتو کال تو خونه ا کنهیاون که فکر م-

 ؟! هی!! نظرت چ میرو چوب زد ... حواسش رفت فلنگ رو ببند اهشیس

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  389:  صفحه                                
 

قبول کنم ...  شدی... قبول کردم ... باورم نم ختیکردم و دلم ر یلحظه مات شدم و بعد تک خنده ا هی

... و هردو رفتم  میزود بعد از ناهار حاضر شد یلیخ یخوردم ... و  یناهار رو چجور یحت دمینقهم

 میجلو  پارک ....  کم کم داشت ایار نیساکت بود و ماش ری...  اتاقک اردش میشد میپشت درخت ها قا

و   افتابه به دست رفت  رونیاز اتاقک اومد ب ریگذشته بود که اردش یساعت مین دیشا میشدیخسته م

دست اذر رو  عیسر یلی... خ نیهم ینداره برا ییاتاقک دستشو دونستمی...م  یپشت اطیسمت ح

زده بود ..  دستم رفت به در و  خیدستام  کهیبا استرس در حال واشیگرفتم و کشوندمش سمت در ... 

لب گفت  ....  ریز یو بال انقطاع عیسر ی... بدو بدو بدو   دهیبود ...و رنگش پر دهیاذر که به وضوح ترس

قلبم شروع کرد به زدن و  تا سه شمردم و ...  دیدر رس یکه دستم به زبونه  یدرست لحظه ا

 نسبتا یتقه  ی.... در با صدا دمشیکش

 

عقب رو نگاه  یا هیو چند ثان میباعث شد هردو برگشت نیداد ... هم یبد ریج یباز شد و صدا یبلند

پشت اتاقک  ییدستشو یکه تو یریاردش یصدا برا نکهیاز ا نانیزود با اطم یلیخ ی...ول میکرد

 یبه بلند  یلحظه در رو با تقه ا هی یو همون جور اهسته تو رونیب میمشغول بود بلند نبوده از در زد

 ... میو راه افتاد میموقع باز شدن بست

 

بودم تا  دهیسرم کش یبه خواست اذر رو یروسر یکه به جا ی..   و کاله بافتن دمیکش یقیعم نفس

بود  ی... حس خوب دنییدو میسرم صاف کردم و هردو با هم شروع کرد یسخت بشه رو رو مییشناسا

کوچه  یها تو نیرفت امد هرچند کم ماش دنی.. حس د ابونیخ دنیادم ها ... حس د دنی... حس د

 نیا یبود .. تو نیریش یادیخونه حبس شده بودم ز هی یکه دوماه بود تو یمن یاطراف ... برا یها غبا

و  میدیخند  می... لحظه فرار و استرسمون رو دوره کرد میدی.. خند میمدت تمام مدت از گذشته گفت

 : گفتاذر رو کرد سمتم و  هوی یپهلو ابونیسر  تقاطع فرشته با خ میدیکه رس یدرست لحظه ا

 ؟! میبرگرد یچجور  -

 لحظه مات شدم ... هی یبرا
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 ؟! یخونه رو دار دیتو کل  -

 گنگم رو به اذر دوختم ...  نگاه

فکر  نیقطع شد و فقط داشتم به  میاطیح میلحظه تمام عال هی یقلبم شروع مرد به تپش و انگار برا 

... نفسم رو محکم فتهیم یرفتم چه اتفاق رونیبفهمه که از خونه ب ریگه برگردم ...  و اردش کردمیم

در  یلینرم و تحم رونیخودم گفته که ب ی. فقط برا.. ایکردم به خودم بقبولونم ... ار یسع رونیدادم ب

 ایبه ار یرو حرف کباری نیخواهش کنم ا ریاز اردش تونمیکردم به خودم بقبولونم م یکار نبوده ... سع

 خراب نکنم ... یفکر لعنت نیکردم ... امروزم رو با ا ینزنه و سع

 میراه افتاد ومدیکه م ینم نم برف  ریز ینه چندان مطمئن الیخ یزدم و با گفتن  ب یلبخند نیهم یبرا

 ... یسمت پارک و

 شهر فرنگ سر عباس اباده ... نمایبهمون   س نمایس  نیتر کینزد  -

 رومو برگردوندنم سمت شمال و گفتم : عیسر یلیبهش کردم و خ ینگاه مین

 استارا هم هست . ... سر پل ... نماینه س  -

گفت  و زد رو شونه ام و هردو راه   یبا ذوق  اهان هویکرد و رفت  تو فکر و بعدم  یلحظه اخم هی یبرا

سالن انتظار  یبه دست تو لیساعت بعد هردو چس ف میاتوبوس و  کمتر از ن ستگاهیسمت ا  میافتاد

 یبرا که یلمیف گریباز نیبا ذوق راجع به فرد میو داشت  میبود ستادهیا یکنار بخار نمایس

 هیکه  یبار نیاول ی... غرق صحبت بودم و داشتم با ذوق  از خاطره  میزدیحرف م میبود دنشاومدهید

که وارد شد  ییاشنا ینگاهم افتاد به در و چهره  هویکه  کردمیم فیاذر تعر یبرا دمید نیاز فرد لمیف

... 

 

 هم سن و سال خودش ... یو پسر وشی..و پشت بند اون دار یروزیبود ... همسر سابق تورج ف نیمیس

که پشتش به اون ها بود رو با دست چرخوندم و  یزود اذر یلیلحظه به نفس نفس افتادم و خ هی یبرا 

 خودم جاش قرار کرفتم :
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 شد ؟! یچ-

 متعجب بهت زده نگاهم کرد که گفتم : 

 .. دمیدیم دیکه نبا یی... اشنا دمیاشنا د  -

 ؟؟!! گفتمیم یکه پدرش رو من کشتم ... چ دمیرو د یکس گفتمی؟! م گفتمیم یچ

شک نکنه و سن  نیاز ا شتریتا اذر ب خوردمیکه  داشتم م یذرت ینفسم به شماره افتاده بود دونه ها 

... منتظر نمایزده شدن زنگ س ی... با صدا رفتنیم نییاز گلوم پا شیداغ ات ینشم مثل گلوله ها میج

ته سالن  میبود دهلرز وارد شدم ... خوشبختانه چون زود اوم تا همه برن داخل و بعد با ترس و میشد

 نیهم یخانم جلوتر بودن ..برا نیمیو س وشیو در خروجم ته سالن قرار داشت ...و قطعا ... دار میبود

 از محل دور .... عیو سر می... زودتر از اون ها از در خارج بش لمیموقع تموم شدن ف تونستمیم

سرحال تر بود و  شهیاز هم وشیتو ذهنم اومد دار یزیچ هیفقط  نمایس یخاموش شدن چراغ ها با

 قابل هضم ...  ریماه عزادار پدرم بودم غ نیچند کهیمن یبرا نی...و ا دیخندیخانم م نیمیس

بودم  دهیکش ی....و من بعد از دو ساعت االخره نفس راحت میاتوبوس شد نیلبو به دست سوار اخر  

من تازه داشت  ی... ول گفتیم نیبود از فرد لمیف یبود ... اذر هنوزتو حال و هوا دهیمن رو ند یکه کس

 ...    یمنقطعم ... عاد یو تنفسا گشتیبر م یعیضربان قلبم به حالت طب

که از شدت سرما قرمز شده  ینیبه خاطر خوردن لبو و ب دونستمیکه م ییبا لبا  بایساعت بعد تقر کی

 ... و دوباره ضربان قلب من باال رفت ...پشت در عمارت  میدیبود رس

 رو کرد بهم و گفت : دیلرزیمه به وضوح م اذر

...ا ستادم با دم نرم و  گهیو به  استاد م کنهیبارت م چاریکه ... فوقش دوتا ل کشدتی...نم الیخیب  -

 ... زنتتینازکت م

 بگه : یخجالت زده ا کمیبهش کردم ...که باعث شد خندش رو قورت بده و با لحن اروم و  یاخم

 ! میدر رو منجمد شد نیبزن حاال ا  -

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  392:  صفحه                                
 

خشک شده  دیباریکه داشت م یکه از شدت سرما و برف ییو بعد با دستا رونیرو محکم دادم ب نفسم

لب  ریزدم با اهن سرد و سخت ز خی یاز برخورد دست ها یبه در اهن سرد و همزمان اخ دمیبود کوب

 کردم .. میبغلم قا ریز  ریگفتم و دستام رو ز یا یلعنت

 

به اذر کردم که حال بهتر از من نداشت ...و اون  یاشاره ا نبارینشد ... ا یگذشت و خبر یا هیثان چند

 به در ...  دیژاکتش دراورد و کوب بیبا اکراه دستاش رو از ج

  نیهم ی..برا ومدیهم نم یکس یقدم ها یصدا ینبود ..حت ی... خبر گرفتمیکم داشتم استرس م کم

قدم به سمت در برداشتم و اومدم دوباره بکوبم که بالفاصله در باز شد ... و من ... بهت زده  هیبا ترس 

 بود .... ستادهیکه روبروم  ا یبه کس رهی... خ

 

به خون نشسته فرخ ... نگاه پر خشمش که از من به اذر افتاد ... از اذر به من ... همه باعث  یچشم ها 

 زود خاموش بشه ....  دیوجودم زبانه کش یکه تو یا یظه دلتنگلح هیشد اون 

 تو !! دییبفرما  -

 ....  میوارد شد یحرف نیبود که من و اذر بدون کوچکتر نیلحنش سرد و سنگ اونقدر

 اومده بود ؟! ... ی... ک شدینم باورم

بسته شد ... و  یبد یلیخ یدر کنار رفته بود و با ورود ما در پشت سرمون با صدا یاز جلو  

 ...  یبود رو بسنج ایوجود فرخ ار یکه تو یتیبسته شدن در حج عصبان نیتو ا یتونستیم

که حرف حرف  ییازونجا یخشم نگاه اون هم دامن من رو گرفت ول ریبود و ت ستادهیروبروم ا ریاردش

 گفت : ریاردشفرخ پا تند کرد و بغل اذر قرار گرفت و رو به  نکهینگفت ... تا ا یزیفرخ بود ج

 خانم رو ببر خوابگاه ...  -

 کرد و گفت : یبه اذر نگه بعدم
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 برو بردار ... یدار یا لهیاگه وس  -

 یمه برا یبه من ... و دست ینگاه میتکون داد ... و با ن ینف یبه نشونه  یحرف سر یاز ترس ب اذر

لب داد و رفت و من  عقب تر و فرخ جلوتر از  ریز یاروم یدستم قرار گرفت خداحافظ یتو  یا هیثان

همه رو  اطیحاز   نیرفتن  ماش رونیب نگیمن تمم مدت رفتن اذر ... از سوار شدن باز شدن در پارک

نور   دنیکه   با تاب یبود مه فرخ برگشتم سمتم ... فرخ اطیو درست با بسته شدن در ح مینظاره کرد

 جذاب تر و جوون تره ... لیبیتازه  متوجه شده بودم چقد بدون س ریروشن  اتاقک اردش

 

 

توجه بهم راه  ی... اونم ب نییو سرم رو انداختم پا دمیو سرد نگام کرد ... اونقدر که خجالت کش رهیخ

زود به خودم اومدم و دنبالش  وارد  یلیبه عبورش از کنارم کردم و خ ینگاه میافتاد سمت خونه... ن

به اطراف کردم  یاونا افتاده بود ...  نگاه ی....  چمدون هاش  وسط سالن بود و پالتوش روخونه شدم 

 ... نبود !

 میرفتم سمت اتاقش ... ن نهیاروم  و با طمان یلی... اونجام  نبود و خ دمیبه اشپزخونه کش یسرک 

 به داخل اتاق انداختم  ... ینگاه

 ... نجامیا  -

 زشیو برگشتم سمت اتاق ممنوعه ... که درش باز بود و فرخ پشت م دمیجا خوردم و از جام پر هوی

 نشسته بود ...

 کرد ... دمیکه تهد ی...و نگاه اون اما سرد ...درست مثل روز زدیاز حرف زدن بلند ناگهانش تند م قلبم

 تو ! ایب  -

 قدم از قدم بر داشتم و وارد شدم  ... هیبعد از چند ثان یخاص نهیطمان با

 یزده ... نفسم تو رونیافتاده  بود  و چند تا عکس از البالش ب زیم یتو کمد که رو یپرونده  دنیدبا  

 ام حبس  شد  ... نهیس
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 اتاق گوشزد کرده بودم ! نیبهت راجع به ا  -

 گفت  : یبا صدا بلند تر نباریاش بود که  ا ختهیر رونیب یچشمم به پرونده و عکس ها هنوز

 نگفته بودم ؟! ایگفته بودم   -

 بترسم ؟!  اینداره  از فرخ آر  یلیلحظه حس کردم دل هی یرو از پرونده گرفتم  .. و تو نگاهم

 !  دیگفت  -

 پس چرا ...  -

 : دمیمشابه لحن خودش وسط حرفش پر یبا لحن سرد عیسر

 ....  ی... فضول یکاری.... ب ییتنها  -

کرد و  یحال اخم نیصورتش نشست ... با ا یاز لبخند رو یلحظه حس کردم طرح محو هی یبرا

 پرونده رو هول داد جلو ... و از جاش بلند شد ...

رفت ... دنبالش افتادم ... رفت سمت چمدوناش که وسط سالن بود  رونیبه من از اتاق ب یزدن تنه ا با

 در اتاق رو بست ... نباریبرشون داشت و باز از کنارم رد شد و رفت تو اتاق و ا

 به در زدم و از همون پشت در گفتم : یا تقه 

 ؟! ستی؟! گشنه ات ن یشام خورد  -

جواب مثبت و راه افتادم سمت اشپزخونه براش غذا گرم کردم  یکرد و سکوتش رو گذاشتم پا سکوت

زدم ....و خوشحال بودم مواخذه اش  یاحساس  مزخرفم پوزخند نی... دلم براش تنگ شده بود ... به ا

 ه اتاق ممنوعه به همونرفتم ب یبرا

 

 یچهارچوب در اشپزخونه ظاهر شد و ب یکه تو دمیچیرو  م زیجمله ختم شده بود ... داشتم م دو

 نشست ...  شیشگیهم یصندل یحرف اومد و رو
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 براتون بکشم ...  -

 براش ... ختمیاز غذا ر یبشقابش رو برداشتم و کم نهیکرد  و من با طمان ینگاه میرو که گفتم ن نیا

 گذاشتم جلوش ...   و

 .. یمرس  -

 زودم مشغول خوردن  شد ... یلیحرف رو زده بود خ نیا یهنوزم همونجور جدد یکردم ..ول نگاهش

 خوش گذشت ؟!  -

 تونستیقهر نم نیحالش که در ع نیاز ا اریاخت یحرف رو زدم و ب نیکه نشستم جلوش ا نجوریهم

 نگام کرد ... یلبم نشست ... سر بلند کرد و جد یرو یچندان هم باهام نامهربون باشه خنده ا

 از غذاش خورد ... گهیقاشق د هیو  نییتفاوت سرش رو انداخت پا یو دوباره ب 

 تولد ...  یاز کادو ها یمرس-

چم  دونمیه بودم ... نمناراحتش کردم ... ناراحت شد نکهیچرا پر حرف شده بودم ... چرا از ا دونمینم

 شده بود ....

 ... کنمیخواهش م  -

 نگاهمم نکرد ... یحت نباریا

 ! نمایس رفتمیم دی.. امشب نبا دیببخش  -

 یو قلپ ختیر وانیاب از پارچ تو ل یبه جاش کم دیلحظه دست از خوردن کش هی یرو که گفتم برا نیا

 از  آب خورد ...

 رو گذاشت کنار ... وانیدوباره ل و

 کو ؟! التونیبیس  -

 قاشق رو با ضرب انداخت تو بشقاب ... نباریا
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 بهم کرد ....  ینگاه مین و

 ...  دمیچرا خندم گرفت ... و خند دونمینم

 عوض شده ...  افتونیخوب ق  -

 گفت : یاروم یلب  با صدا ریو ز دیکش یقینفس عم و

 ها ... خارهیتنت م  -

کردم خندم رو کنترل کنم و لبام رو جمع کردم داخل و گرفتم به دندونم تا به  یحرفش سع نیا با

 خنده باز نشن ....

 کرد و دوباره مشغول شد ... یتکون داد و پوف یسر 

 شده بود ؟! چم

 

 بود گفتم: بیخودمم عج یکه برا یطونیبا لحن ش نباریکه گذشت و محلم نداد ... ا یکم

 ؟! دیاقا فرخ قهر  -

محکم  نباریخنده که ا ریزدم ز اریاخت یشد تو صورتم و من ب رهیخ یا هیرو اورد باال ..چند ثان سرش

 : زیرو م دیکوب

 ؟؟!! یدیمزه ات رو ادامه م یب  یشوخ نیا یبس کن دار گمیم ینه ؟؟؟!! ه یشیخفه نم-

... هول کرده بودم ..و ازخودم بدم اومد  دمیرفتارش جا خوردم که قشنگ از جام پر ریتغ نیاز ا اونقدر

شده بودم نه از  فرخ بلکه از  نیغمگ کهیزود در حال یلیخ نیهم یرفتار سبکسرانه ... برا نیاز ا

.... من چم شده بود  ودبه گلوم نشسته ب یرفتم ... بغض بد رونیخودم  ..   بلند شدم و  از آشپزخونه ب

 یسبکسرانه شوخ ینجوریبود که بهم ابراز عالقه کرده بود ا یاگه کس ی... حت بهیمرد غر هیکه با 

 شد ... دهیبود که دستم از پشت کش دهیاول نرس ی.... پام به پله  کردمیم

 کرده بود ... مییعطرش هوا  بیجا گرفتم که ... عج یبغل فرخ یتو امیزود تا به خودم ب یلیخ و
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شدم ...و سرش اومد  دهیپشت سرم کوب واریبه شماره افتاد ... آروم به د یکیهمه نزد نیاز ا نفسم

 صورتم ... یجلو نییپا

دور بوده نکن   زشیهفته و  روز از عز کیماه و  کیکه  یمرد هیتو آشپزخونه رو با  یکارا نیا-

 !!! نذار ...   ی... نذار پشت کنم به همه چ یساالر چهریپر

کشمکش  یکه تو می... فقط نگاهم رفت به دست ومدی... حرفم نم نیبود .... نگاهش غمگ یعصب صداش

 هیثان هی یکرده بود ...برا جادیرو ا یهرچند کم یفاصله  نمونیاش نشسته بود و  ب نهیتخت س یرو

و  یزود با ضرب ازم فاصله گرفت یلیو خ دیکش یقیو موهام نفس عم یروسر یسرش رو فرو کرد تو

 گفت : تی...  و با عصبان دیبه سر و کله اش کش یدست

 نامرد باشم ... وگرنه ....  یکیراجع به تو  خوامینامرد باشم ... نم خوامی... نم یمن ... من لعنت-

نگاه کالفه اش رو باال  نباریشد و بعد ا رهیخ نییبه پا یرو خورد ودستاش رو به کمر زد و کم حرفش

 اورد و انداخت روم :

 ...  یرو بذار برا طنتتیتفاوت بمون ... !  ش یدختر سرد و بهمون -

لحظه  هی...وبعد  دمیکه من از جا پر واریبه د دیمحکم با مشت کوب نباریحرفش رو خورد و ا دوباره

 باز کرد و  کالفه گفت : یقیبا نفس عم هیچشماش رو بست و بعد از چند ثان

 احمد رو گرفتن ...-

 و  با تعجب گفتم : رونیلحظه  از اون حال و هوا اومدم ب هی یبرا

 گرفتنش ؟؟! ی؟؟! چه جور ی؟؟! کِ یچ-

 قدم اومد سمتم و گفت : هیبهم کرد و  ینگاه پر سوال مین

 ...  رفتمیم دیراست  با کی ی.....ول دمیرس روزی...  د نجامیا نیهم یبرا-

 ...  دوباره سوالم رو تکرار کردم ...  و گفتم : دمیشنیحرفاش رو نم اصال

 ؟ حالش خوبه ؟! شیدی... د یگرفتنش ؟؟! وا یچجور-
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 یروبرو نییو سرش رو پا واریدستش رو  از کنار سرم رد  کرد و زد به د تیلحظه با عصبان هی یبرا هوی

 صورتم گرفت و گفت:

 گفتم ؟؟! یچ یدیهم...  اصال ف نکهیاحمد اقا برات مهمه مثل ا نیا یلیخ-

 دادم و گفتم : یتکون یرو با کالفگ سرم

 چرا گرفتنش ... ش؟یدید یرفت روزی... حاال د یاره بخاطر گرفتن  احمد اومد-

 افراخته رو ؟! یشناسیبوده که اسمش رو گفته ... م ییافراخته لوش داده ... چپجز کسا-

 تکون دادم که گفت: یسرم رو با گنگ نیهم یبودم اسمش رو برا دهیفکر کردم ... نشن یکم

 ...؟؟! یدگرگون شد نقدریسر گرفتن احمد ا یچ ی...  اونو ول کن ! برا ستیمهم ن-

 ...  گفتم : شیکیهمه نزد نیکردم و   معذب از ا یپوف

 نکهیامن بودم هوام رو داشت ... هم چشم پاک بود ... هم ا یخونه  یاونموقع که تو یلیاحمد ... خ-

ها  نهییا ی.. برام دکتر اورد ... کتاب اورد ... همه  دیبهم رس یلیکه از نوذر خوردم ... خ یبعد از کتک

که  یاون دی... وگرنه نترس نمیجمع کرد تا صورتم رو نب میکه توش بود یا یفکسن یخونه  یرو از تو

 ... ستیشما سمتش رفت ن فیذهن کث

بسته و  قفس  طیضرب هل دادم و از مح هیبود و سد راه من رو با  واریکه حائل به د شیدست بعدم

 و گفتم : ستادمیاومدم ...و وسط سالن ا رونیکه ساخته بود ب یمانند

 ... دیتورو خدا هواش رو داشته باش-

 لب گفت ..که دوبره گفتم : ریز یاروم یتکون داد  و باشه  یسر

 ؟! هیافراخته که لوش داده ک نیا-

 و گفت : دیتو موهاش کش یکنار پله و  دست واریداد به د هیتنه اش رو تک مین
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رو گشت که مخالف  یواقف فیکه هم شر یسازمان ... همون یستیبخش مارکس یاز رده باال-

بهش  یرو ترور کرد .. قرار ترورش کنن ول ییکایشدن  سازمان بود هم مستشار امر یستیمارکس

عالم اسم ادرس و ... لو  هیبدن ...  فیازاد شه و بهش تخف نکهی.. بخاطر ا  المینگفتن  ...اون خوش خ

 است...  یمرتض  شیکی... ادد

 : دمیکردم و متعجب پرس یاخم

 ؟ هیک یمرتض-

 شد و بعد با حرف من سرش رو اروم باال اورد و گفت: رهیخ نیلحظه مات به  زم هی یبرا

.. نه احمد .. حداقل  نفر  رنیکه لو داده باعث شد احمدم بگ یی... خالصه که اسم و ادرس ها یچیه-

 یاحمد کار یبتونم برا دونمیاعدامن ... نم گهیماه د کیسازمان رو ... و همه اشون تا  یاز کله گنده ها

 نه ... ایکنم 

 که  بهم فرستاده بود افتادم ... یو صورت شاد و چشمک دمشیکه د یروز نیاول ادیلحظه  هی یبرا

 

قبولش داشت  یروزی... تورج ف شناختیمن م یرو  به واسطه گزارش ها ایباهوش بود ... فرخ ار حمدا

 یکرده بود ...ول ینامرد یروزیبود ... و  در حق ف یروزیمن به ف یمعرف یهرچند که اگه احمد واسطه 

 پوئن مثبت بود ... هیاحمد   یقبولش داشت ... برا یروزیف نکهیهم

 جهینت شهیاوصاف م نیعکس داشت ... با ا یروزیکمد بود احمد با ف یکه تو یاون پرونده ا یتو-

 یساواک یها قیکرده ...و  قابل اعتماد بوده براش پس ممکنه رف یمعرف یروزیگرفت من رو اون به ف

... بگو تو  شتمی... بگو من پ ی....بعدم ...باهاش حرف زد ریام داشتهه باشه ... ازونام کمک بگ گهید

 بکن .. نذار اعدم بشه ... یشه ... تورو خدا  کار دی... نذار نا ام ینجاتم داد

زدن من ... به مذاقش   نهیهمه سنگ احمد رو به س نیبود ... قشنگ معلوم بود ا ومدهین خوشش

م گرفت و اومد سمت من و انگشتش اشاره اش رو  گرفت سمت واریاز د هیحال تک نیبا ا ومدهیخوش ن

 و  گفت:
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ازش   محبت  دونمیوتو نم هیخالص کردنش ازونجا ... نه بخاطر ادم خوب ی... برا کنمیبتونم م یهرکار-

 .... از تو !  نزنه !! یاز تو یشکنجه ها حرف ریاون تن لش نکبتش ز نکهیو ... فقط بخاطر ا یدیکوقت د

 بهم زد و رفت سمت اتاقش ... یدوباره تنه ا بعدم

 گفتم : کنهیم یننداخت و کار نیحرفم رو زم نکهیحال من خوشحال از ا نیا با

 .... یمرس-

 سمت اتاقش گفت : رفتیم کهینثارم کرد و بعد دوباره  در حال یبرگشت و چپ چپ ستادیراه ا وسط

 اونجا باشم !   دیساعت  با کیکن !! درست  دارمیساعت بخوابم ... ب کی-

 

 

و  دمیاز جا پر ینیدر بزنه اومد تو آشپزخونه ... با ه نکهیصدا بدون ا یاز خواب پاشده بودم که  ب تازه

 ... و اومدم برم که  بازوم رو گرفت و گفت : شونمیپر یموها یگذاشتم رو اریاخت یدستم رو ب

 ... دمیانگار تا حاال موهاتو ند یکنیفرار م یجور هی...   زیبر ییچا هی  -

 یاز اندازه بود ... شب قبل وقت شیب یاز خستگ دمیداشت ... انگار داد زده بود ... شا یخش بد صداش

 ... کردیکنم ... چشم باز داشت به سقف نگاه م دارشیرفته بودم ب

برگشتم  یخبر از نشستنش رو داد ..وقت یصندل ژیکه ق ختمیریم ییسمت گاز و  داشتم چا رفتم

رو گذاشتم کنار دستش که سرش رو برداشت و با  یم سمتش و چا...  رفت زهیسرش رو م دمید

 لب ... ریز یبهم کرد و تشکر ینگاه میبه خون نشسته اش ن یچشما

 ؟! یدیاحمد رو د  -

 رو گفتم و روبروش نشستم  ... نیا

 پر آب ... شیو چشماش از داغ دینوش یاز چا یقلپ
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... فکر نکنمم به  ومدهیبه حرف ن  یشکنجه اش دادن ! ول یلی... خ ستیاره !... اوضاعش خوب ن  -

 ... نانهی... قابل اطم ادیحرف ب

 گفتم :  دمیکش یقیلحظه قلبم به درد اومد .... نفس عم هی یبرا

 ؟؟! کننیاعدامش م  -

بشقابم برداشت و در  یمن رو از تو ینون کره  عسل گاز زده  یباال انداخت و  همزمان لقمه  یا شونه

 گفت : زدیکه بهش گاز م یحال

 شیدئولوژیا  یپور نتونستن ربطش بدن  ... از طرف یزند مساریو ت نزیهاوک سییهنوز به ترور لو  -

 ! کننیها بدتر برخورد م ستی... با مارکس ستیمشخص ن

 و گفتم : دمیکش یقیعم نفس

 !؟یزنحرف ب شتمیمن پ نکهیراجع به ا یباهاش تونست   -

 شد .. رهیخ شییچا وانیحرف به ل یکرد  و ب یلحظه اخم هی یبرا

 !؟یگفت  -

 رخوت سرش رو بلند کرد و گفت : با

اگه ام بکنه...  ایچندم که بخواد حرفم رو باور کنه !!  لویاون حال و اوضاع من ک یبگم ؟؟! تو یچ  -

 دست به عصا بود ...  دیلوم بده !! با ستین ینیتضم

 لب گفت : ریز یا یو لعنت دیدوتا دستاش رو به صورتش کش بعدم

 

گند زدم !!! تو  یعکسش رو بهت نشون دادم ؟؟! لعنت ادته؟یکردم !  ییمن خودم احمد رو شناسا-

 نه ؟ گفتیم ستیو کمون ستیداشت از مارکس  یگفت

 باال انداختم و گفتم : یا شونه
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 بودم ... یاونقدر عصبان دادمیگوش نم قیهستن .. البته دق یکه چ دادیم حشونیاره داشت توض  -

 ...  رونینفسش رو محکم داد ب یداد به صندل هیتک

 ؟! هیچ یسوال ها برا نیشده ؟! ا یزیچ  -

 یاس ... بعدم با ناراحت گهید یکه مشخص بود حواسش جا یشد بهم ... نگاه رهیخ هیچند ثان یبرا

 تکون داد و گفت :  ینف یبه نشونه  یسر

 ؟! یریگیلقمه نون کره مربا برام م هی  -

کره مربا درست کردم ...و  یقاض هیو با اخم نگاه  ازش گرفتم و نون رو برش زدم و براش  مشکوک

 دادم دستش ...

 ... از جام بلند شدم تا برم ... که گفت : زنهینم یحرف گهیساکته و د دمید یوقت

 کارت دارم ... نیبش  -

خودش رو به جلو  یزد و کم ینشستم  که لبخند زیشده رو برگشتم و پشت م یط ریمس دوباره

 کرد و گفت : لیمتما

 خانم مهندس ؟! دیچطور  -

 نیا یزود خنده محو شد ... تو یلیخ یزدم ...ول یمدرکم افتادم ... لبخند کمرنگ ادیلحظه  هی یبرا

 ؟! دیخند شدی... م طیشرا

 شد و گفت : یجد هوی...  دیانگار خودشم فهم 

 ... امیاالن م نیبش  -

پوشه  برگشت و  نشست روبروم و پوشه  هیزود با  یلیرفت و خ رونیقدم ها محکم از اشپزخونه ب با

 رو گرفت سمتم ... 

 مال منه ؟!  -
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 کرد و گفت : یکج ی خنده

 .. نیو داخلش ر بب  ریبگ  -

نگاه  قهیو بازش کردم  ..و بعد از چند دق دمیکش یقی... پوشه رو ازش گرفتم ...  نفس عم نهیطمان با

 کردن گفتم :

 ... همم فرانسه نوشته نه ؟! نیا  -

 .. یسیبه انگل نهیهم شیشد و گفت بعد قیعم لبخندش

 نگاه کردم ... یشتریبا دقت ب یرو ورق زدم و به کاغذ بعد پوشه

 ...  پیاسکالِرش نیا  -

 به شماره افتاده بود ... نفسم

 

 بهش کردم که گفت : ینگاه مین

 ماه آگوست امسال ...   یدانشگاه سوربن ...  به نام خودت برا رشیپذ  -

 نگاش کردم ...  ریمتح

 ... تونمی؟ مگه من م یگیم یدار یچ  -

 ... دمیخند

 ؟؟! یبه من اعتماد ندار  -

 نجاینبود تا االن ا یقطعا اگه اون ته قلبم اعتماد ناخودآگاه ینه ...  ول ایاعتماد داشتم  دونستمینم

که  یاز سوربن رشیکه مدرک گرفتنم آرزو بود حاال هم مدرک داشتن و هم پذ یمن ی... برا موندمینم

 بود ....  یهر کس یارزو
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 یبرم .. من رانیاز ا خواستمیم ی... چجور زیم یو پوشه رو بستم و گذاشتم رو دمیککش یقیعم نفس

 که قاتل بودم و قطعا ساواک دنبالم بود .. .. 

 ؟! یخوشحال نشد  -

قرار داد و  زیم یرو  یگریو د میصندل یرو رو شیکینگاش کردم ... دستاش رو از هم باز کرد  گنگ

 صورتم گرفت و گفت : یو صورتش رو جلو نییخم شد پا

 بگو حرفت رو ...  -

 گفتم : یکردم .. اروم باشم و با لحن شمرده ا یسع یولهول شدم .. یکم شیکینزد از

نفر رو   هی.... من ... ستین یبه حال ... شوخ یخارج شم وا تونمیکه همه دنبالمن از تهرانش نم یمن  -

... 

 کهیهم که اون زودتر نگاهش رو گرفت و در حال یچشما یتو میموند رهیخ ییلحظه دوتا هی یبرا

 سمت در گفت : رفتیم

 ... فقط بهم اعتماد کن .. برمتیفکر نکن ... من م زایچ نیبه ا  -

 از چهارچوب در سرش رو برگردون و گفت : بعدم

 باشه ؟  -

 زدم ... یلبخند اریاخت ی...و ب رشیگفتم و دوباره نگاهم رفت به متن پذ یباشه ا یدو دل با

 

 و هفتم: ستیب فصل

 

ها که هم از دسته  یلیرو ترور کردن ... خ نیمجاهد یرده  باال یاز اعضا یلیبهمن همون سال خ سوم

فرخ اکثرشون به دست   یکه به گفته  ی.....کسان یاسالم یگروه بودن هم از دسته  یستیمارکس ی

شده  حاضرو کم کردن جرم خودش  یآزاد دیخر یکه برا یلو رفته بودن .... افراخته ا یافراخته نام
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 یبود که فرخ معتقد بود تنها اعدام نیا شیوجدانش بذاره و دوستانش رو لو بده ...و جالب یبود پا رو

  یهمه اعدام نیا ونیوسط از م نیاعدام افراخته  بود   ا نیکه ساواک کرد و دلش خنک شده بود هم

دم که خوشحال بو اریبس  طیاون شرا یبازم  تو یبه  احمد حبس ابد خورد ... هرچند سخت بود ... ول

و  یگوشش عبور کرده بود  ...  احمد ادم خوب خیبگم خطر از ب تونستمیو به جرات م کننیاعدامش نم

فراموش  چوقتیکه من ه ییبهم محبت کرده بود ... کارها میامن بود یخونه  یکه تو یتمام مدت یتو

 یدوران یبهش  باعث شده بود  تو رخخاص ف یریمن ازش بر خالف موضع گ یها فی...و  تعر کردمینم

بشناسدش و  شتریحرف بزنه تا ب یجور  ییبازجو یتو ایبهش سر بزنه و  شتریبود ب ییکه تحت بازجو

 شده بود ....  کیبود با شناختش  از احمد نظرش به نظر من نزد نیا شیجالب

 

 ... یا یچجور ییبازجو یدوست دارم بدونم ... موقع ها یلیخ-

که به  یرنگ یریش ییکایامر یکاناپه  یتو سالن رو ی نهیشوم یگفتم ... که جلو یالرو در ح نیا

پاهام رو جمع کرده بودم باال داشتم به  کهیشده بود ، نشسته و در حال یداریتوسط فرخ خر یتازگ

 ... کردمیقبل تر  مشغولش بودم نگاه م یکه کم یکتاب

 از کجا در اومد ... نیا هوی...  یخونیکتاب م یتو دار-

 یکی کهیولو شده بود در حال نهیشوم یجلو ینارنج نهیزم  یاریفرش بخت یصداش رو گرفتم ... رو رد

 ....  شکوندیداشت تخمه م زدیزرد ر و ورق م یمجله ها نیاز ا

 که ندادم سرش رو برگردوند سمتم و گفت: جواب

 شد؟! دایاز کجا پ هویسوال  نی... ا یخونی... مگه کتاب نم یشوخ یب-

 شدم بهش ... رهیرو بستم و خ کتابم

 خونه ام ... هی یتو یساواک هیبا  شهیباورم نم-

حرکت از جاش بلند شد .. و چهار زانو روبروم  هی یبه وضوح رفت تو هم  و متعجب تو ابروهاش

 نشست و گفت:
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 ... یخونه ا هی یتو یساواک هیافتاده با  ادتیاالن -

که از اعدام ها کرده  یفی..و انگار  تعر کردیدلم به شدت درد م ریچم بود ... کالفه بودم و ز دونمینم

 که راجع به احمد گفته بود حالم رو بدتر ... یبود و حبس ابر

 ... الیخ یب-

 

 رو گفتم و از جام بلند شدم که برم...  نیا یعصب

 شد ... دهیزود دستم از پشت کش یلیخ

 و برم گردوند ... نگاهش پر از عالمت سوال بود ... 

 ...  چهریچت شده پر-

 گفت : ریگفتم و اومدم دستم رو بکشم که محکم تر  گرفت  و با تغ یخوبم یعصب 

 ؟؟! هیدردت چ یاه ... لعنت -

ز همه ...ا هیگر ریبزنم ز اریاخت یباعث شد ب ومدیکه بازوم م یبودن کالمش ... فشار ی...  عصب لحنش

 ادمیماه به کل  کی نیا یکه تو یزیبود که .. اومدن فرخ مصادف شده بود با سال پدرم چ نیمهمتر ا

 مییوفا یهمه ب نیاز ا دبو ختهیدلم فرور ر هویاومده بود و  ادمیخوندن کتاب  نیرفته بود   امروز در ح

... 

 بهم انداخت و گفت : یمن عمال مونده بود  شوکه نگاه ی هیکه با گر فرخ

 ... هویشد  یجان چ چهریپر-

 ... دمیکش غیسمتم که سرش ج ادیاومد ب و

و  دی... من رو کش هیاز ثان یکسر  یو اومدم برگردم برم که تو  دیترک شیاز پ شیبغضم ب غیج نیبا ا و

 بغلش جا داد ... یتو
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 خانم؟! هویتو  یشد ی.... اروم ... چ ششششیییه-

تو  ریدل س هی ی... عذاب وجدان داشتم ..ول نکهیبودم ... با ا دهیخجالت کش نکهینگفتم ....  با ا یچیه

سر  ستادهیمدت  همونجور ا نیتمام ا یکردم ... هق زدم و اسم پدرم رو بردم ... اونم تو هیبغلش گر

... بدون عکس  رفو ... بدون ح کردیاش گرفته بود و سرم  و پشتم رو نوازش م نهیس یمن رو تو

 العمل ....

که من رو نشوند  یافتادم ... آروم من رو برد سمت کاناپه و وقت نیف نیاروم شدم و به ف کمیکه  یوقت

 کنارش برداشت و داد دستم: زیم یاز رو یدستمال

 !؟یبهتر-

 مثبت تکون دادم که گفت: یکرده سرم رو به نشونه  بغض

 ...میراجع بهش حرف بزن یحاالدوست دار-

 گفتم: دیبر دهیبر زدمیزار م کهی..و در حال دیحرفش دوباره چشمه اشکم جوش نیا با

 ی.... من ب یکوفت رشیشدن ذهنم به احمد ...و اون پذ ریمن ... من بخاطر اومدن تو ... بخاطر درگ-

 عاطفه ... من ...من... 

رفت .... من ... من شرم دارم ...از بابام شرم دارم ...  ادمیسالگرد فوتش رو  نیفوت پدرم ... اول سالگرد

 عمر به من محبت کرد و من اونوقت ... هی... اون  کشمیاز بابا اکبرم خجالت م

... خودم رو اروم  تونستمینم ی... اونقدر مستاصل بودم که حت هیگر ریم و زدم ز اوردیدوباره طاقت ن 

 از جزع و فزعم کم کنم ... یرو بکنم و  ... کم هیگر نیخفا ا یکنم ... الاقل تو

 

که  یگوشم جور ریو سرم رو نوازش کرد ...و  اروم ز دیاغوشش کش یوسط فرخ دوباره من رو تو نیا

 گفت : خورهیگوشم م یلباش به الله  کردمیو حس م کردینفسش مور مورم م یداغ
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باهاش  کسالیکه  یا یهمه سخت نیکه مقابل ا یمطمئن باش پدرت به دخترش ... به  دختر  -

 ... کنهیبارش خم نشده افتخار م ریبوده ... و ز ریبانگیگر

 بازوهام رو گرفت من رو از خودش دور کرد و ادامه داد : بعدم

 ...  خانم بود ...  نقدریخوب بود ... ا نقدریمن اگه دختر داشتم ... اگه دخترم ا چهریپر-

 تو اغوشش و گفت: دیمحکم من رو کش نباریشد و بعد ا رهیتو چشمام خ هیچند ثان یبرا

 ... کنهیافتخار م تیو استقامت و توانمند یهمه خانوم نی... مطمئنم پدرت به ا یساالر چهریپر  -

 کهیو در حال نمونی... هوا کم اوردم ...و دستم رو حائلکردم ب یکیهمه حجم نزد نینفسش از ا یتو

... رفت عقب ...و بعد رو بهم در  یبه عقب هولش دادم بدون مقاومت یانداخته بودم کم نییسرم رو پا

تو و با نوک انگشتاش  دادیاومده بود و با دست م رونیب یروسر یسرکشم رو که از ال یموها کهیحال

 ...  گفت : کردی... اشک چشمام رو پاک م

 ؟! میکن یکار هی یخوایم-

..  کردمیم یدستم باز یداشتم با دستمال تو کهیر حالتر کردم و د یکه نگاش کنم ... لب نکهیا بدون

چرخوند  یچونم و  سرم رو با مهربون ریز دیتکون دادم که انگشتاش خز یچ یسرم رو به نشونه 

 بهم کرد و گفت: ینگاه ریپر از محبت بودو نفس گ  بیکه  عج یسمت خودش و با خنده ا

 ؟! ارتیامزاده صالح ز می...ببر میبا هم حلوا درست کن-

 

دلم گرم شده بود ...و همون موقع  ی..ول دیلرزیلحظه مبهوت نگاش کردم ... لبام از بغض م هی یبرا

 "باشه ؟؟! یساواک هیواقعا  تونستیم ایفرخ ار یعنی "درست همون موقع از ذهنم گذشت  

 

 

 خوب شد ؟ نیبب ایب چهریپر-
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حتما غسل کنم ..و برام  ارتیداده بودن قبل از ز ادیسرم  رو محکمتر کردم .... بهم  یرو رو  حوله

برم حموم  دیبه  فرخ گفته بودم که با  میبر میبخوا نکهیقبل از ا نیهم یعادت شده بود .... برا هیمثل 

رو انجام  دیکشیطول م کهداده بود هم زدن ارد  شنهادیوقت نشه ... خودش پ رید نکهیا ی... اونم برا

 بده ....

 انداختم و گفتم : یکه فرخ تفت داده بود نگاه یو به آرد خوش رنگ و لعاب دمیه کشبه قابلم یسرک

 به بعدش با خودم ... نجای...از ا هیعال  -

رفت ....  زود  مشغول درست کردن  رونیحاضر بشم   از آشپزخونه ب رمیزد و با گفتن من م یلبخند

مادرم هم موقع  دونستمیکه از حفظ بودم و  م ییسرش  سوره ها یحلوا شدم ...  و مرتب باال  یما بق

 دمیکه حاضر شد کش یخوندم و وقت کردیدرگذشتگانمون   با خودش زمزمه م یدرست کرد حلوا برا

که  همزمان فرخ هم از اتاق  رونیکردم و اومدم از در اشپزخونه برم ب نشییو بعدم تز سیدوتا د یتو

 بهم کرد  : ینگاه میاومد و ن رونیب

 وم شد ؟تم  -

 گفتم  ... یزدم و بله ا یلبخند

 ... یذاشتیخودمون م یبرا کممی!!  کالیبار  -

 گذاشتم ...  -

 پله ها شدم که گفت : یدادم .  بعدم راه یرو سرسر جوابش

 ؟! چهریکجا پر  -

 نگاش کنم گفتم: نکهیبدون ا 

 حاضر شدم ...  رمیم  -

شد ... برگشتم سمت فرخ که  دهیپله نذاشته بودم که دستم از پشت نرم کش نیاول یهنوز پام رو 

 گفت :
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 .. درسته ؟! لتیتو وسا یسشوار نداشت  -

توجه به اعتراضام کشون کشون برد سمت  یمثبت تکون دادم که من رو  ب یبه نشونه  ریرو متح سرم

 تخت : یاتاقش و نشوند رو

 ؟؟!  یکنیم یدار کاریچ  -

و  دیحرکت حوله رو از سرم کش یشونه ام گذاشت ...  و تو یاومدم بلند شدم ...  که دستش رو رو 

موهام گرفتن .. عادت نداشتم به  یمن سشوارش رو تو برق زد و شروع کرد رو یبدون توجه به غر ها

کنار  روو خودم  سوختی...  مدام  کف سرم م میخونمون سشوار نداشت یتو چوقتیکار  ... ما ه نیا

عادت کردم ..  همراه با باد  کمی نکهی...اون اما با خنده سرم رو محکم گرفته بود و بعد از ا دمیکش یم

 موهام .. .. نیب دیسشوار اروم  انگشتاش رو مثل شونه کش

 

 لختن ... ادیخوشم م-

باال انداخت و با دست سرم رو  یتفاوت یب ینگاش کردم ... که شونه یرو برگردوندم ... چپ چپ سرم

 یتو خلسه کار رفتمیدوست  داشتم و باهاش م بیکه من عج یبرگدوند و کارش رو ادامه داد ... کار

 یسپر زمانچقدر  دونمی... نم دادنیرو پاشون انجام م ذاشتمیمادرم و ننه رباب تا سر م شهیکه هم

 گذشته غرق ...  یشده بود و من تو

 ؟یخواب  -

 زد و گفت : یباز کردم و خجالت زده نگاهش کردم ... لبخند رو چشمام

 !!! یزدیم یبد نگذره ... ؟؟! خوبه تازه غر داشت  -

تکون داد و سشوار رو  جمع کرد ... منم   ازجا بلند شدم ... حولم رو برداشتم  یبا همون ته خنده سر 

 و گفتم :

 حاضر بشم ... رمیمن م  -
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 گفت : یاروم یبا صدا ذاشتیکشو م یکه داشت  سشوار تو همونجور

 

 سرده .. یلی... شب ها سر پل خ یبپوش دیلباس گرم با  -

 ... رونیگفتم واومدم  از در برم ب  یا باشه

 ... سایوا  -

 قرمز دراورد و گرفت سمتم ... یکادو شده  یگشتم سمتش ...  در کمد رو باز کرد از توش  بسته  بر

 زد و گفت : ینگاش کردم که لبخند یکردم  و سوال یکمرنگ اخم

 ...هیامشب فرصت خوب دمیوقت خاص بهت بدم ..د هی خواستمی.... م نیسوغات  -

 ذوق نگاهم ازخودش به بسته رفت و ازش گرفتم ... با

 واقعا مال منه ؟!  -

 کرد و گفت : یخنده ا تک

 زنمه !! یکینه مال اون   -

 باال اندا خت گفت : ینگاش کردم ... شونه  رهیلحظه خ هی یبرا

 داره !!! یور ی... جواب در یور ی...سوال در شهیم ریبدو برو بپوششون د  -

زنگ  فیضع یو همون موقع بود من صدا رونیهل داد ب یمن  رو از اتاقش با ظرافت خاص بایتقر بعدم

ذهنم نقش بسته  در  یزنگ خوردن تو نیکه پشت ا یکه  از  فکر یزی... چ دمیرو شن یخوردن تلفن

با  یگاه شدیکه م یکرده بود .... تلفن قیوجودم تزر یرو تو یخاص جانیحال لرزوندن تنم ه نیع

 بود ... امیذهنم ت ینفر تو نیتماس گرفت .... و اول یکس
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 طیلحظه اونقدر غل هی یشده بود و  اخمش تو رهیبر گشتم سمتش ... به در اتاق ممنوعه خ  اریاخت یب

 یکه بره تو یتا زمان کردمیو نگاهش م گشتمیمدام برم کهیراست در حال هینگفتم و  یزیبود که چ

 تاقم شدم ...   یاتاق ممنوعه و در رو با صدا ببنده ! راه

...و  یو  شال گردن زرشک یشمی یبه محض بستن در اتاق پشت سرم ... بسته رو باز کردم ... پالتو 

 .. .. یکوتاه چرم مشک یچکمه 

مارک همه  ی... اونقدر جنسشون خوب بود که تا حاال مشابهش رو ندهده بودم و رو شدینم باورم

 یخودم فکر کردم ... چقدر روسر شی.... و پ دمیلباس پوش عیاشون فرانسه نوشته شده بود ... سر

هم  روسر کردم و  چادر نمازم  یساده ا یبعد از بافتن موهام روسر نیهم یبرا ادیترکمنم بهشون  م

 شدم .. و رفتم سمت اتاق ها  ...  ریاز پله ها سراز فمیک یگذاشتم تو

به سمت اتاق ممنوعه برداشتم ..قلبم به  یقدم اریاخت یاروم حرف زدن ب یصدا دنیدالون با شن یتو

رو نداشتم  دیکشیوجودم زبانه م یکه تو یا یکنجکاو یتوان مقابله باشعله ها نحالیبا ا زدیم یتند

گنگ  صداگوشم رو چسبوندم به در ... هنوزم  اریاخت یبه سمت در برداشتم و ب یقدم نیهم یبرا

داره از دور  یکیبود که انگار  یبه صورت یلحن صدا هم به وضوح اروم نبود ..حت یو از طرف ومدیم

 ته بود  رو در ذهنم ساخ یعالمت سوال بزرگ نیو هم زنهیدست داد م

 به در زدم ...  یا تقه

 ؟! ...  ایآر  -

 به در زدم ...  یا گهید یتقه  دوباره

 باال بردنم : ینداد ....  صدام رو کم یچون جواب یدو تقه رو بشنوهول نیبود ا کیاونقدر اتاق کوچ قطعا

 فرخ ...  -

لحظه نفسم  هی یدر اومد ... برا یاز حالت چفت یکم یژیزدم که در با ق یمحکم تر یتقه  نباریا و

 حبس شد ...
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دستم رفت به در   هینی...  با طمان ومدیاز اتاق م یگرومپ گرومپ یقطع شده بود ...و صدا ایار یصدا

با اخم  ایکردم که بازش کنم زودتر  از من در باز شد و ار دایرو پ نیکه جرات ا یدرست لحظه ا

 ... داریچهارچوب در پد یتو یظیغل

 بگم ... خواستمی... م یعنی...  خواستمیامم ... م  -

 بعد پالتو به دست برگشت ...  هیحرف  از کنارم عبور کرد و رفت تو اتاقش و چند ثا بدون

 ..! میبر  -

 کلمه ... سرد ... تلخ .. هی

 دنبالش راه افتادم .. نیهم یشده بودم که ناراحتش کردم ... برا ناراحت

 فرخ ... بخدا ...  -

 

 یو ظرف ها بشیدستش رو انداخت تو ج یتو چییاشپزخونه و سو یتو دیچیگوش بده پ نکهیا بدون

 حلوا رو برداشت ...

 فرخ ...  اه ... با شمام ...  -

 یاونقدر که فرخ فرخ کرده بودم عصب رونیاز در بره ب خواستیکه م ی... درست موقع دمییدو دنبالش

 برگشتم سمتم و گفت :

 ؟/!!  چهریپر هیچ  -

 قدم عقب رفتم ... هیو  دمیترس

 قدم جلو اومد ... اخمش کمرنگ شد ...   هی 

من بمونه ... و  یخصوص میدوست ندارم در اون خراب شده رو روت قفل کنم ... بذار اونجا حر  -

 نکن ...! یراجع بهش کنجکاو نقدریا
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 و نگاش کردم ... دمیلب برچ اریاخت ینزدم ... فقط ب یداشت .... حرف دیبه شدت تاک کالمش

قدم  هیکنار در قرار داد ... اومد  زیم  یکرد و  ظرف حلوا  رو رو یبهم انداخت و کالفه نوچ ینگاه مین 

 زد و گفت : یسمتم لبخند کمرنگ

 .... ستی... اون تو ن یبد تر یزیچ چیه  -

 نگاش کردم ... که ادامه داد : گنگ

 ؟؟! یکن دایاز من پ یخوایم ی... چبدتر از شکنجه گر ساواک بودن  -

 هی یانگار تو کهیشد ..  و در حال نی... خودشم نگاهش غمگ دیلحظه حس کردم رنگم پر هی یبرا

 سرم محکم کرد ... یو کالهم رو رو  دیبه صورتم کش یبود دست گهید یایدن

 ؟! یترکمنم رو بد یروسر شهیم  -

بود کند و  با  رهیکه خ ینا معلوم یحرف رو تکرار کردم .. نگاهش رو از نقطه  گهید کباری..  دینشن

 مهمون چشمام کرد و گفت : یلبخند

 جانم ؟!  -

 و گفتم : دمیکش یقینفس عم 

 ! ادیلباسم م نی؟! به ا یترکمنم رو بد یروسر شهیم  -

 بود کرد و گفت : دهیتنم خر تیکه ف یلباس یبه من تو ینگاه مین

 بشه... دایامامزاده برات خواستگار پ ی... ممکنه تو یشیخوشگل م یادی.. اونوقت ز نه  -

 

و با  ارهی... که طاقت نم ندازمیم نییو سرم رو پا گمیم یآروم یحرفش باشه  نیاز ا کشمیم خجالت

 ... گردهیبرم یبعد با روسر یسمت اتاقش و کم رهیم سایگفتن وا
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 یکیو  اون  کشهی... که دستش رو م رمیرو از دستش بگ یروسر امی...  و م کنمیذوق زده نگاش م 

سرم و شال رو دور  گردنم  ندازهیترکمن رو م یو روسر کنمیبازش م میسمت  گره روسر ادیدستش م

 : گهیو  با خنده م چهیپیم

 حاال شد !  -

 ... زنهیم یضربه ا مینیاروم با نوک انگشتش به  ب بعدم

 فضول خانم ؟! میبر  -

 ...  میشیو   از خونه خارج م دارهیسمت حلواها  و  برشون م رهی... اونم ... م رهیگیم خندم

 

...  کردمیصورتم رو پاک م یرو یجار یامامزاده نشسته بودم و داشتم  اشک ها کیکوچ یفضا یتو

 هیزنونه با  یرو تو گهید یکیحلوا رو داده بودم به فرخ ببره مردونه پخش کنه ...و  یاز ظرف ها  یکی

...   با بغض جواب قبول  خوندمیمادر و پدرم قرآن م یکه برا نجوریقاشق جلوم گذاشته بودم و هم

 ...  دادمیرو هم م هیبق یباشه ها

کرده  ی... اخم کساعتیفرخ گفته بود  یاونقدر دلم پر  بود ... اونقدر با خدا حرف داشتم که وقت   

 مخالفتم بهش نداده بودم ...  ی... اجازه  یا یبودم و با گفتن دوساعت جد

 هیتوان گر گهیمن د یشده بود و چشما ینگذشته ظرف حلوا خال میساعت  و ن کیجالب بود  یول 

هر  تیبه ن نیاسینماز خونده بودم و ختم  نیمادرم هم پدرم و هم نسر یهم برا ینداشتم... از طرف

و نوک  هابودم ... پا دهیکه پوش یید بر خالف لباس هاامامزاده باعث شده بو یسه شون ... و هم سرما

دم مردونه و فرخ رو  رمی... م نکهیا الیبود ... از جا بلند شدم  به خ نیبزنه ... ا خیدستم  یانگشت ها

زدم و رفتم سمت مردونه ... به نسبت زنونه  رونیاز امامزاده ب کنمیو تازه خوشحالشم م زنمیصدا م

 ییجفت خودنما -نماز  مغرب و عشا هم گذشته بود خلوت تر بود و سر جمع  میکه تا ییازونجا

 یبد یکه به شدت مضطرب بود کنار زد و با زدن تنه  یمردونه رو کس ی...   همون لحظه پرده  کردیم

 شدم  :  ی... عصب فتهیبود ظرف حلوا از دستم ب کیبهم زد که نزد
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 چه خبرته اقا ....  -

که به خودش  یقهوه ا یدست فیو ک یقاب بزرگ مشک نکیو ع یپرفسور شیرکاله به سر با  مرد

گفت و  یدخترم دیبرام اشنا بود ببخش یلیکه خ ییبهم کرد و با صدا ینگاه میچسونده بود  ... ن

 بیشد که عج ییصدا ریذهنم درگ یا هیچند ثان یتند و مضطرب دور شد ... برا یبا قدم ها عیسر

هم که  یاون چهره ا یبودم از طرف دهیمرد رو به وضوح کامل ند یکه چهره  ییبود اما ... ازونج ااشن

که بازوم خورده بود  یضربه ا یبرداشتم و به جاش جا الیبودم برام نا اشنا بود دست از فکر و خ دهید

لحظه  هی یو برابه اطراف انداختم  ینگاه میرو مالش دادم و بدون فوت وقت  سرم رو داخل کردم و ن

رو که از محمد  ی... مات شدم ... فرخ و محمد حسن مشغول صحبت بودن ...و  همون موقع فرخ  کاغذ

 کتش .... بیج یحسن گرفته بود رو گذاشت تو

 

 یو رو دیاز دستم سر اریاخت یظرف حلوا  ب نباریلبم نشست و ا یرو یبد یپوزخند اریاخت یمن ب و

 شد ... خیمن م یهزار تکه شد .....و همون آن نگاه فرخ و محمد حسن ...همزمان رو نیزم

 

جوون ها  نیب  یواژه فرانسو نیاا میبود  که شما به راندووت ) در قد یپس  امامزاده و حلوا ... باز-

 !!! یقرار رو داره( برس یمصطلح بوده و معن یلیخ

 یاورده ... برا رونیبارم که من رو ب هی نکهیبودم از ا یرو گفتم و برگازش فاصله گرفتم ...... عصبان نیا

 بوده که ...  یقرار

 لب گفتم و بغض کردم ...من چم شده بود ؟؟! ریز یا یلعنت اریاخت یب

که  ییمحکمتر رفتم سمت جا ی...و با قدم ها دمیکش رونیاز دستش ب عیسر دکهیدستم رو کش 

 پارک بود ... نیماش

 ...  ستادیبا دو قدم محکم اومد و جلوم ا نباریا

 تلفن زنگ خورد ... یدیبا اون چادرت ... خودت که د یاخه خاله قز-
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 دستم رو به کمرم زدم و گفتم : یعصب

 کایفضا  ساخت امر شتازانیپ  یونیزیتلو ی) مربوط به مجموعه  زینترپرایا نهیاهان محمد حسن سف-

 نیقرن  لقب گرفت  ( داشته با ا الیسر نیو محبوب تر شدیپخش م یمل ونیزیتلو یتو -که از سال 

 ؟؟! نجایا دیسرعت رس

 ... نمتیبا آزانس اومده .... بب-

 شونه ام گذاشت و باعث شد نگاهش کنم: یو رو دستش

 ؟!؟! یکنیم میج نیمنو س یتو دار-

 و گفت: دیکش یشاخ و شونه ا هویسر پل از کنارمون رد شد و  یاز جاهل مسلک ها یکیموقع  همون

 کردن ؟! جادیا نایمزاحمت  ا یآبج-

دست  یکه داشت تو یزیصورتش کردم ...  و ت یرو یمرد و خط چاقو یگنده  کلیبه ه ینگاه مین

 که اومد بره سمتش ...  یفرخ ی...و البته رگ  گردن ورم کرده  چرخوندیم

 به تو چه ....   -

 بلند گفتم : هوی

 نه  ... اقا ...  زن و شوهر دعوا کنن ...-

 گرفته بود با همون لحنش گفت : نییسرش رو پا کهینگاهش رو ازم گرفت و در حال عیسر  مرد

 ! ادیابلهان باور کنند ...زت ز-

من  نشست  یشد و رو دهیزود نگاهش کش یلیو رفت ...و فرخم با  نگاه دنبالشو خ دیراهش رو کش و

 ... هیچ یبرا دونستمیب م قایکه دق یا انهیموذ ی..و با خنده 

 ؟! یدل و جگر هست هی ی... پا فهیخوب ضع-
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به خورد  دادیو سه تا لقمه به زور م خوردیلقمه خودش م هی نکهیفرخ غذا خوردن جالب بود ... ا کنار

حرفا !!!   نی...برات خوبه و ا یبخور دیتو با گفتیگرفته بود و م گریجدا ج خیبرام  چند س نکهیمن ... ا

از  خندوندیو  م دیخندیمدام م نکهیبخورم ... ا یخال یرو خال گرهایج ی. ..و اصرار داشت همه 

کرده بود  جادیا ی... همه و همه جو شاد گفتیم کردیکه مادرش رو م ییها تیو اذ شیخاطرات بچه گ

که هر لحظه باهاش  ییها یها و ناراحت الیفکر و خ یکه واقعا تمام اون مدت من رو از همه  ی... جو

 بودن ... آزاد و رها بشم ...  دهفکر و ذهنم منجر ش یبه  اشغال دائم بایبودم و تقر ریبانگیگر

پدرم رو از دست  یعنی میحام نی... بزرگتر یبودم که  تو اوج  خوشبخت ییتنها یدختر  ساله  من

که پدرم بعد از فوتش برام باز  ییدرها یطردم کرده بودن ... همه  یداده بودم ...  خانوادم به نوع

 یروز دیگنجیام نم لهیدر مخ یبودم که حت یگذاشته بودند ...بسته شده بود و شاهد سلسله اتفاقات

شده بودم ...  یکس ریاس یزندگ ماتیطوفان نامال یباهاشون دست و پنجه نرم کنم و حاال درست تو

که من  یراه و رسم محبت کردن رو بلد بود ... راه و رسم بیکه ازش داشتم ... عج یکه با تمام دلخور

 بودم ...  دهیاز اقاجونم در مقابل مادرم ند یحت

 از ته دل خواستم محکش بزنم اما ....  یهمون خنده ها یها تو یهمون خوش یتو

 ؟! یدیبخوام ...به حرفم گوش م یزیچ هیاگه ازت    -

 که دستش بود رو طرفم گرفت  ... یا لقمه

 کردم ... یباهاش باز یازش گرفت و کم نهیبه لقمه کردم و با طمان ینگاه مین

 ... شهرم ... یمن دلم برا  -

 بهم کرد ...  ینگاه مین

 و دست از خوردن برداشت ... دیکش یقیداشت ... نفس عم اخم

 خرم اباد ...   برمتیم دیچشم ! ع  -
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...  اونا  که باهام بد بودن  دمیاز خودم خجالت کش نمیبا اون برم و خانوادم رو بب نکهیچرا از ا دونمینم

از تحملش خارجه ...و  نکاریا دونستمیم اممیت ی! ول چی... ه چسبوندنیهزار جور انگ م ینجوریهم

 نگاش کردم ... ری.... متح رتشیغ

 بهت بگن ... !!  یترسی!  م؟یبا من بر یترسی؟! م هیچ  -

 تاسف تکون داد و ادامه داد : یبه  نشونه  یسر

 باهات برخورد شه ...  اقتتهیکه واقعا ل یاونجور  کنمیم یکار هینباش ...  یچیتو نگران ه  -

 و گفت : دیرو بردم باال که  خند ابروهام

 ...  یتشکر بوسم کن یبرا یتونیخوبم ... م یلیخ دونمیم   -

 لپش رو اورد جلو ....  بعدم

 و گفتم : دمیچندش جمع کردم و سرم رو عقب کش یرو به نشونه  صورتم

 !!!! واقعا خجالت داره ! دیخوبه تازه از امامزاده اومد  -

 

 و گفت  : دیغش غش خند نباریا

 باشه  خوب فردا بوسم کن که کهنه بشه !  -

 و  گفت : یخودش رو زد به دلخور ینگش کردم که به شوخ یچپ چپ

 .... بخور از دهن افتاد !  میبابا نخواست  -

 

*** 

 گوسفند گرفته ... یدستام بو  -

 روبرو گرفت و رو کرد سمتم :  یبرف یاز هوا نگاه
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اونم    یرخویچند وقت  ... به خودت باشه ... دو قاشق غذا م نیحواسم به خورد و خوراکت بوده ا  -

 ... کنهیم جابیحب ذاتت ا ی زهیغر

 می...و   از بوشون دماغم رو جمع کردم ....  و ن مینیبهش زدم و دوباره دستام رو بردم سمت ب یلبخند

 انداختم ....  رونیبه ب ینگاه

 گفتم : اریاخت یلحظه ..... و ب هی یبه شماره افتاد برا نفسم

 ... سایوا  -

نشسته  نیزم یکه رو یبرف یرو نیماش یترمز ....و کم یمتعجب  از  عکس العملم ناغافل زد رو فرخ

 خورد ... زیبود ل

 شده ؟؟! یچ  -

..  ابونیاون سمت خ یبخار گرفته رو با دستم پاک کردم و زل زدم به خونه  ی شهیش اریاخت یب

 تورج ... نیتو ماش رفتیکه داشت از در م ینیتورج بود  ...و ماش ی...خونه 

 ؟! ستیفرخ اون ... اون تورج ن  -

 گفت : یقیانداخت و با اخم عم ینگاه مین فرخ

 تورج  ... یخونه   -

 تا پاک شه و ادامه داد : دیبا دست کش شهیش یرو گهید یکم بعدم

 !! نمیبینم یمن تورج یول  -

 تر  کردم و گفتم : یلب

 تورج بود ... هینشسته بود ... خدا شاهده ... شب نیعقب ماش یکی  -

 حرف رو کرد بهم و گفت : یمتفکر به خونه نگاه کرد ...و بعد ب گهید ی هیفرخ چند  ثان 

 ... چهریتورج مرده پر  -
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و اشکم  دی... بغضم ترک دیچیذهنم پ یسرش زدم تو یکه تو یضربه ا یکردم ...  دوباره صدا بغض

 شد ...  یجار

 فرخ ...من قاتلم ... یفهمینمرده ... کشته شده ... من کشتمش ... م  -

 نگام کرد ... کالفه

 شی... به درک که مرد .... به درک که کشت یکنیم ینجوری؟؟!   ... چرا با خودت ا یگیم یدار یچ  -

 کمتر... نیاشغال از رو زم هی

... تورج آدم بود و من خون  کردمیبود .... حرفاش رو هضم نم گهید یرو گفت ...  من اما ذهنم  جا نیا

 بودم ...  ختهیانسان رو ر هی

پدرم فکر کردم که   یجلو میتورج و هق زدم ... به شرمندگ یهق زدم ...  نگاهم رفت سمت خونه   

 االن اون باال دخترش چه کرده و هق زدم ... فرخ اما .. دونهیم

 منو نگاه کن ...  -

  ..... 

 ...  چهریمنو نگاه کن پر گمیبهت م  -

صورتم رو با دو دستش مهار کرد و   نباریبا دستش صورتم رو برگردوند .. مقاومت کردم که ا اخر

 شد تو چشمام : رهیگرفت سمت خودش و خ

بوده که حقت  یا ینبود .... تو از خودت و زندگ ی... تورج ادم خوب نجوری... با خودت نکن ا چهریپر  -

 ... یدفاع کرد

 خوردن ... زیصورتم ل  یدرشت اشکم رو یزدم و دونه ها پلک

 بودم .... اونقد رخوب بود که فرخ من ...  دهیازش ند یبد چیمن ادم کشتم... من ... ه  -

 گفت : یگرفته ا یشد ... نگاهش نگران ... و با صدا یطوفان هوی چشماش
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 ؟؟!  یشد رشی؟! درگ یتو چ  -

 ... نیی... و سرم رو انداختم پا دمینگفتم ... ازش خجالت کش یچیه

 من ...  یدختر کوچولو  -

بغلش ... به جاش اون بود که سرم  یتو دیخجالتم گفت وبه جاش  من رو کش یتمام همه  یرو جا نیا

. و ترکمن قرمز رنگ به سرم بوسه زد  یروسر یگرفت ... به جاش اون بود که از رو نهیرو محکم به س

 ... دیکه سر بلند کردم ... نگاه نم دارش رو دزد یوقت

 حضور فرخ کجا ....  یگرما نی... ا نی.... تورج ... فرخ ... تورج کجا و ادیام کوب نهیس ی وارهیبه د قلبم

 

دنده گذاشت ... دستم رو  یرو راه انداخت و دستش رو رو نیکه ماش یلحظه درست وقت هی یبرا

 بود گفتم : بیخودمم عج یکه برا یگذاشتم رو دستش ... و با بغض اما  با ارامش

 ... یارومم کرد  یمرس  -

حرف ... با  یزود ب یلیصورت من ...و خ ینشست  رو یا هیثان یاز دستش برا ریاما متح  نگاهش

 دونستمینم یاون شب برف یکه  اون موقع تو یگاز داد و به سمت خونه روند ... خونه ا یلبخند کمرنگ

 ... شهیمن م یبرا یبزرگ یآبستن چه حادثه 

 

 

 و هشتم: ستیب فصل

 

به  یآخر  استرس یحال جمله  نیبا ا سوزهی.....چشمام م کنمیم یکه  تموم شده نگاه یدیسررس به

هم  ی... و خستگ دهیچهار صبح رو نشون م کیازش بگذرم ساعت نزد تونمیوجودم انداخته که نم

 ولکنس یبه عکس پدر بزرگ  که رو رهی... نگاهم م شمی... از جام بلند م شهیمن نم یمانع  کنجکاو

 یخودم کم یسمت آشپزخونه و برا رمیم یقی.... و با نفس عم کشمیروش م یاتاقم قرار داره ... و دست

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  423:  صفحه                                
 

سمت پنجره و  به  رمیم دایبه جوش ب ریکه منتظرم   ش یو مدت زمان   کنمیقهوه درست م ریش

و سر حال تر از  زنمیلبخند م اریاخت یشده ب دهیاز برف پوش ییباینازک و ز ی هیکه حاال با ال ینیزم

 گردمیدوستش داشتم ...بر م دایقبل با ماگ  بابا نوئلم که پدربزرگ از الس وگاس برام آورده و شد

 ... کنمیدوم رو باز م دیتخت و  سررس یتو

 ینوشته شده... تازگ دیسررس نیاز ا  شتریب یزمان یبا فاصله  یقبل دیسررس ینوشته ها مشخصا

...و  خوندمیجوان رو م چهریداره که تا اونموقع خاطرات پر نیلرزان نشون از ا یجوهر خودکار خط کم

 شونهیم بمل یرو یلبخندر نیهم اریاخت ی... ب دمیکه د یچهری... خاطرات پر دیبه بعد شا نجایاز ا

...  دیخطوط سررس یرو دنیو با مزه مزه کردنش...  و دست کش نوشمیقهوه م ریاز ش ی.....و قلپ

 ..... کنمیو شروع م ردمیگیزائد الوصف م یشوق

 

فقط و فقط  یاشک از شدت بهت زدگ ینشوندنم .....  و چشمام بدون قطره ا نیماش یزده تو بهت

 .... سوختیم

 ! رفتیم نییباال و پا یبه سخت نفسم

نبود ...  ادمی شدیکه بهم زده م ییاز حرفا یزیچ بای...و تقر دمیشنیاطراف رو گنگ و م یصداها

 بسته شدم افتاد ...   یچشمم از در عمارت به دست ها

 ! ومدیو باال م دیخراشیام رو م نهیس هوا

 

 فرخ ؟!  -

 جان ؟؟!  -

 ... بستیکراواتش رو با  دقت هر چه تمام تر م یکردم ... داشت گره  ینگاه مین  بهش

 شمال؟! میببر یخوایواقعا م  -

 گفت : یمحو  یانداخت  بهم و با لبخند نهییرو از آ نگاهش
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 رو گفتم و نکرده باشم ..؟؟! یکار هیمن تا حاال بهت   -

 

 ....  خندمیم

 !  یکرد دمیتهد یلیخ  -

... و تنها  رمیم رونیاز کنار دستش و  از اتاق ب دوئمیم یفیخف غی... که با ج دارهیقدم به سمتم بر م هی

 خندشه ...  یقهقه  یصدا شنومیکه م یزیچ

هفت  لیوسا دیخر شیتجر میکالسش بره دانشگاه و بعدشم بر نیآخر یاسفند ماه بود قرار بود برا 

 یاز شاد زیوجودم لبر یبودم ...و  همه  دهیند ایببردم شمال ... تا حاال در لی...و بعد از سال تحو نیس

 فرخ کنارم بود ... نکهیا ازشمال و اون ته دلم ...  رفتمیم نکهی... از ا دمیدیم ایدر نکهیبود .... از ا

 

هر بار که به اطراف نگاه کنم لبخند  شدیباعث م نی... و هم زدیکرده بودم و برق م زیرو خودم تم خونه

 سالن زدم و رفتم سمت آشپزخونه ... یتو ی... چرخ نهیلبم بش یرو یگرم

 من رفتم ؟!  -

 آوردم : رونیچهارچوب در سرم رو ب یرفته رو برگشتم و از  تو قدم

 ... سای! وا؟یریم ینخورده دار ییناشتا  -

 سمتش ... دمییگردو  گرفتم و دو رینون پن یقاض هی عیسر

 ... ایب  -

 و با نوک انگشت زد رو دماغم ... دیخند

 ... رونیاز در رفت ب و
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گوش بدم  یحت ومدیکه شرمم  م زدنیم ییحرفا هشونیکر یدو طرف  نشستن کنارم .... با خنده  از

...  ستادی... قلبم ا دی.... تمام بدنم لرز دیرو گرفت سمت صورتم ....و بوم کش شینی... ب کشونی.... 

خودم  کردم یهرچه سع  دنیپاهام شروع کرد لرز نباریرونم .... و ا یدستش از نشست رو شونیکی

 رو کنار بکشم .... نشد .... 

بود به سقف  دهی...و زبونم چسب زدنیهوا ... له له م یجرعه ا یهام برا هیخشک شده بود .... ر لبم

 ...   رفتیم جیدهنم و سرم گ

 .... دینداشته باش شیکار  -

گوشم بود لحظه آخر با  زبون پوست  شدمینیکه ب یاون ی...ول دنی... دو تا مرد عقب کش ادشیفر با

 .... رهینم نی... جاش از ب چوقتیه دونستمیکه م یشیزد ....  آت شیصورتم رو آت

 

مرسم با ورودش خونه رو برداشته بود و حس  یو رز بو میبود مر دهیدسته گل خر هیاومد  یوقت شب

گلدون  ی... با خنده گل ها رو ازش گرفتم .... و داشتم تو ممیمن عاشق مر دونهیکجا م کردم از

 ...  ستادیکه پشت ا دمشونیچیم

که خورد به پشت گردنم بدنم مور مور و شد شرم کردم ... اومدم برم که دستش کمرم رو  نفسش

 گرفت ...

 ...  چهریپر  -

 از دهنم خارج شد ... یو فقط فرخ نامفهوم رونیرو محکم دادن ب نفسم

 صورتم .. یاش از کنارم رد شد و اومد جلو گهیدست د 

 دستش .... یمخمل قرمز  تو ینگاهم رفت  به جعبه  مین 

موهام نشست  و بعد آروم از کنار سرم  سر خورد دم  یرو با صورتش زد  کنار و لباش رو میروسر 

 رو قلقلک داد :گوشم ... نفساش .. پوست صورتم 
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 ... یکنیباهام ازدواج م  -

...   ذوب شد ...  از کالمش   ستادیا  هوی زدیم یا گهیکه تا اونموقع تند تز و گرم تز از هر وقت د میقلب

 ...  ی... نه سوال هی... از صالبت تن صداش و حرفش که دستور

 .. رشیبگ  -

دادم به  هیجعبه رو گرفتم بر گشتم  سمتش و تک کهیقرمز رو تکون داد و من در حال یجعبه  همزمان

 تشونی... دستاش  رو آورد  باال ... موهام رو از صورتم ... کنار زد ... آروم آروم با انگشتاش هدا زیم

 تر شد  ....  قیو عم قیکرد پشت گوشم ...و  لبخند کمرنگش عم

 بازش کن ...  -

نگاهش با  ریتر کرد م و ز ی... با استرس لب دمیکش یپر از خجالت یبهش  کردم ...  خنده  ینگاه مین

 بهم چشمک زد ....  یانی...در جعبه رو باز ...  و همزمان انگشتر تک برل نهیطمان

 

ام ...و قلبم  نهیکنه س ی...خس خس م کشهیم ریدستم .... قلبم ت یسمت انگشتر تو رهیم نگاهم

 نیماش یکه تو  یتنها جمله ا نیا دی.... اصال حواست به من هست ... شا ای.... خدا کوبهیوار م وانهید

ه لحظه ی یسمت عمارت ..... برا رهینگاهم م شهیروشن م نی.. ماش رهیمغزم رژه م یمدام  تو

و   کشنیم یسرم گون ی... رو اهیزود ... همه جا س یلیخ ی... ول شهیم اری...  وجودم هوش نمشیبیم

 ... چهیپیم نیماش یشاه ... تو یسخنران یهمزمان صدا

 

که به کمک هم انداخته  یکیسفره عقد کوچ یرو تنم کردم ... انگشترم رو تو مییو گردنبد کادو لباس

بودم ...  یحال هیساده ...  یطال یحلقه  هیبود ....  دهیخودشم انگشتر خر یگذاشته بودم ...برا میبود

ماه بهم ثابت شده بود دلم   نیا یو  غم ...  فرخ رو دوست داشتم ... الاقل تو یشاد نیب یاحساس

رفته  یلحظه از شاد هی ی... نفسم برا دمیرو د انیانگشتر تک برل یو... اونقدر که وقت دهیبراش لرز

 دور نمونده بود ... نشیزبیت یاز چشما دونمیبود ...و م
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 ؟! کنمیازدواج م یباهات واقع  -

 صورتم ... یانداخته بود تو میو چشماش رو درست و مستق نییکرده بود و سرش رو آورده بود پا اخم

 هول شده بودم ... 

 ... عقد ... یعنی  -

 بودتم تو بغلش ... دهیبود  کش دهیخند

عقد رو  غهی.. ص ادیمن !!! ... عاقد م چهریهمه مدت صبر کردم تا ... الاالاهلل ...پر نیکه  ا یمن  -

 ...  ی... بعد از سه بار اگه صالح دونست خونهیم

 ... زل زده بود  به چشمام ....  زیم دآی... و با نگاه تهد رونیبودتم  ب دهیاز بغلم کش هوی

 بودم ....  از ته دل ...  دهیبجاش خند من

 !! چهرینخند پر  -

 قهقهه زده بودم   ... اونقدر که  چشمام توش اشک جمع شده بود ... 

 نخند !!! گمیبهت م  -

که  شیا نهیس یدست گذاشته بودم رو اریاخت یزده .... ب رونیبود  ...و رگ گردنش ب یعصب  صداش

 ...  دیکوبیم مهیسراس

شده بودم ؟؟... کشش  یمیصم نقدریا یلحظه نگاهش رفته بود  به دستم ... نگاه خودمم... از ک هی 

 حس کردم ...  یبیعج

 زد ...   یمحابا م یکه  ب میکرده بودم به  قلب یتوجه یفرو داده بودم ....و ب نهیدهنم رو با طمان  آب

لبم ... باعث شده بود هنوزم ... پر اخم نگام کنه ...  آروم تکونم داده بود  یرو یحال ته خنده  نیبا ا 

... 
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 جوابت ... ؟!-

 یبودم  .....کِ دهیدم و نفهمنگاهش حل شد ه بو یبار بدون ترس تو نیاول یکرده بودم  ...برا نگاهش

پام بلندبشم  و گونش رو ببوسم .....  یانگشتا یرو یفرمان رو داده بود تا  کم نیمغزم بهم ا ی؟!... ک

 .. قیکوتاه اما عم

 

از فرانسه آورده بود ...  یعروس دیکه خودش به عنوان خر یلیکه خودم با اندک وسا یبه صورت 

 کردم یشده نگاه شیآرا

...و  دیداره سف یبودم ... بهم گفته بود ... چه فرق  ختهیبودم و لخت دورم ر دهیموهام رو سشوار کش 

بپوشم ... گفته بود ازش  رهنمیرو با پ دیسف یبا گل ها یزرشک ی... بهم گفته بود روسر یزرشک

بود تنش  ارقر یو کراوات درست رنگ روسر یخاطره داره ... از عطرش ...  خودشم کت و شلوار مشک

 کنه ...

پله ها بلند  یاومدم از همون باال رونیو قاب رو بغل گرفتم ... از اتاق که ب دمیبه عکس بابا دست کش 

 گفته بودم حاضرم ... 

 دم پله ها ...  اومد

چشماش برق اشک بود ...  ین ین  ی.... اون اما ... تو ختیهمه وقارش دلم ر نی.. از ا دمشیباال که د از

پله اخر ...  یو درست رو ومدمی... اونقدر که هر پله رو با استرس م داشتیچشم از قدم هام برنم

 رز قرمز رو داده بود دستم ...  کیدستش گرفته بود و دسته گل کوچ یدستم رو تو

 

 قاب بابا رو گذاشتم سر سفره عقد ... اونم قاب عکس مادرش رو ...  

و آذر بودن ...و عاقد  ری... شاهد عقدمون اردش میستیلبخند زده بودم و حس کردم تنها ن رشنکایا به

 از امامزاده قاسم اومده ...  گفتیکه م یپوش دیمرد سف ریپ
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دستش گرفت از  یکه فرخ دستم رو تو یسرم قند بسابه ..و قبل از خوندن خطبه وقت ینبود رو یکس

 ی... سه بار خطبه رو خوند ..و بار سوم ... فرخ دستم رو آروم فشار داد ...وقت دمیمرد خجالت کش ریپ

محوش شدم و  یا هینگاهم رفت سمت صورتش ... حال چشماش اونقدر  خوب بود که چند ثان

 بله رو گفتم .... یک دمینفهم

دتم و با گفتن بو دهیبوس ختنیاشک شوق ر ی... و آذرم بعد از کل رمیزود رفت ... اردش یلیعاقد خ 

که  یو شمعدون نهییآ یکنار هم روبرو میرفته بود ....  ما موند یشیمطمئنم خوشبخت م نکهیا

ه من رو  کییشگون داره ... و من چقدر  ذوق کرده بودم از ن حرفا گفتیمجبورم کرده بود بخرم ... م

 ... نداختیمادرم م ادی

 

از کمبود هوا ... بر خالف  ای...  یاز ترس ... از ناراحت دونمی... نم شهیعرق م سیخ یگون ریز صورتم

... که کم کم ...  هیکاف نیو هم کنمیرو هنوز به پام حس م میکه زده بود ... دست مرد کنار یتشر

 صدا ... با هر بار پلک زدن ....  یبشه ...ب یاشکم جار

و  هیو گر کنهیرو بد تر م نمدیسرم وضع نفس کش یرو یو گون ادیتا باال ب کنهیهنوز جون م نفسم

 ... شهیم یطوالن یبه سرفه  لیتبد اریاخت یهق ب نیاول

 رو ...  یکوفت نیبزن کنار ا  -

 آقا !! یول   -

 بزن کنار گفتم ...   -

 قلپ اب بده بهش ... هیسرش بردار  یرو از رو یآرش  گون  -

  کشهیو موهام م یرو با روسر یو گون شهیآرش از رو پام برداشته م دونمیکه حاال م میدست مرد کنار 

 ... رهیدرد ضعف م نی...و دلم  از ا

 دستم .... یرو ذارهیدست م شیکه کنار ارمیدستم رو باال ب امیجلوم م رهیگیآب رو م وانیل

 خوشگله ...  یبخور ینجوریهم دیبا   -
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 ... زنهیتشر م بازم

 فرصت ..!!بذار راحت بخوره ... حاال  وقت هست ... سر   -

 ... کنمیبهش م ینگاه مین

رو  نهیشی... آرش اما دوباره دستش م شهیسرفه ام آروم م نوشمیم ی... جرعه ا وانیبه ل رهیم دستم

 صورتش ... یتو کوبونمیو آب رو م وانیو ل ارمیطاقت نم نباریپام ... که ا

 ج..*** هرزه ... کهیزن  -

 ... چهیپیم نیتو ماش ادشیبزنتم ... که فر ادیم

 بتمرگ جلو ....  ایآررررششش!!!!!!!! ب  -

 ....  کنهی...و جاش رو باهاش عوض م کشهیبا چشماش خط ونشون م ی...ول شهیخفه م آرش

 : گهیگوشم م ریمحض نشستن اما ...ز به

 که ... ی!!  دوست ندار میچوش دار یرام کردن اسب ها یبرا یخوب ینکن !!! ما روش ها یچموش  -

نفر  یکیو اون  کنهی... اونم اشاره م زنمینم یحرف چیو ه نییپا ندازمی... سرم رو م کنمینم نگاهش

 سرم ... کشهیرو م یمجدد گون میکنار

 

 ... دیبهم خند نهییآ یتو از

 اما اونقدر اضطراب داشتم که ....  من

 ؟! چهرمیپر یترسیم یاز چ  -

 بهش کردم ... ینگاه مین

 من همون فرخم !    -
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قاب  نهییآ یتو بغلش حاال هردو تو دیزدم .... دستش نشست پشتم و من رو کش یکمرنگ لبخند

 و نگاهش کنم  .... نمیکه دوست داشتم ساعت ها بش میدرست کرده بود ییبایعکس ز

 .. شهیباورم نم  -

 رو که گفت برگشتم سمتش ... نیا

 ؟ یچ  -

 شد ...  رهیو به صورتم خ دیخند

 و زمان جدا شدم ....  نیاز زم هیچند ثان یلبام ... و برا یبعد آروم  لباش رو گذاشت رو و

 

فعل  کیاز دوفاعل ...و  یبه جمله ا میشد لیقبل از شروع  سال  ... تبد یاندک  ایمن و فرخ آر و

 محض مفرد ...

 

 

 نی... و دوباره ماش رسهیبه گوش م یا یباز شدن در بزرگ و آهن یبعد صدا یوکم ستهیا یم نیماش

 دهیو دست من کش شنیباز م یکی یکیدر ها  ستادنشیبا ا نباریا قهیو بعد از چند دق کنهیحرکت م

.... 

 شو ... ادهیپ  -

برنم داخل  یم  عیسر یلی...و خ شهیبازوم گرفته م ریو بعد ز شمیم ادهیپ نیکورمال  از ماش کورمال

که  یا ی...و با هر آه و نال شهیم دهیآدم ها به وضوح از توش شن یآه و ناله  یکه صدا یساختمون

و  نیخورم زمیو م کنهیم ریبه سمت صدا اونقدر که چند بار پام گ چرخونمیسر م اریاخت یب شنومیم

 کوبهیامان م یسو و آن سو  ... قلبم ب نیبه ا شمیم دهیو کش شهیبازوم با خشونت گرفته م ریهر بار ز

...  یمانند در آهن غی... با باز شدن ج میستیا یم نکهی...  تا ا رهیگیوجودم رو م ی...و ترس همه 

 دهیاز باز شدن دستبند دورش م رمچ دستم  خب یتو ییباال و بعد ... احساس رها رنیگیدستام رو  م

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  432:  صفحه                                
 

 یه او همزمان ... کپ نیزم  خورمیو با سر م کنهیم ریگ ییو دوباره پام جا شمیزود  هل داده م یلیو خ

 ... شهیپارچه  به سمتم پرتاب م

 بپوش ... نارویا  -

 .. شهیبسته م  یبد غیبعد در مجدد با ج و

درد  یاپیپ یخوردن ها نیزم یبه پام که تو ی... اول از همه دست امیبه خودم ب کشهیطول م یکم  

...و  همزمان با نفس  کشمیرو از سرم م یلعنت یگون ادیم ادمیو بعد انگار که تازه  کشمیگرفته م

نور از  یا کهیکه تنها  بار میکیسلول کوچ یتو امیاونور ... تازه به خودم م کنمیپرتش م یقیعم

سر برگردونم و  شهیباعث م یریج ریج یصدا کنمیکه دقت م یروشنش کرده ... کم یسقفش دکم

...  خورهی...و همزمان با باتوم به در م کشمیم یغیج وارهیکنار د میکیکه نزد یموش دنیبا د اریاخت یب

 ... کوبهیم نهیوار به س وانهی...و قلبم د پرمیو از دو جهت از جا م

 

 خفه !!!  -

 

تازه   کنهیحرکت م عیسلول سر یکه تو ییها هیسا  دنیو با د کنمیم یزده به اطراف نگاه بهت

...و تازه  شمیکه برام پرت کردن م یلباس یرو شونیکیکه  نیزم یمتوجه دو سه تا سوسک رو

گونه  یو اشک گرم رو ترکهیسمت دهنم و بغضم م رهیم اریاخت ی... دستم ب فهممی.... تازه م فهممیم

 ... شهیروون م امه

 

 هشد ... ریسرش رو که عقب برد .. دوباره تو چشمام خ 

 .... چهر ! یتو........ پر یچقدر ... چقدر خوشگل  -

... گلوم پر از بغض شد  اریاخت یانداختم ..و ب نییقبل  پا ی هی...و سرم رو از خجالت چند ثان دمیخند

  .... 
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 ... چهریپر  -

 

هر بار با صدا  دونستیچونم و سرم رو باال گرفت و دوباره اسمم رو صدا زد و نم ریآروم اومد ز دستش

 شد ... یقلبم برپا  م یتو یکردن اسمم چه ولوله ا

 ؟؟! یکنیم هیگر یدار  -

و  دیترس یشد ... اونقدر که کم شترینشد به جاش بغضم ب یکردم بخندم ... ول یام سع هیگر ونیم

 حصار امن ساخت ... هیاش گرفت و با دستام دور تادورم  نهیسرم رو به س

 شد ؟!  من ناراحتت کردم .؟؟؟؟. ی؟؟!! چ یکن هیمگه فرخ مرده تو گر  -

...  هیهر ثان یبغلش فرو رفتم ...ول یبه دو طرف تکون دادم ...و با خجالت تو  ینف یرو به نشونه  سرم

لب زمزمه کردم ...  و خورده است خدا در تن آغوش تو  ری..و  ز شدیضربان قلبم ... آروم و آروم تر م

 ...  وندیپ

موهام زد ...  یکه رو یکه بهم آورد و بوسه  ا ینبود ... فشار شیب یآروم یصدام  زمزمه  نکهیبا ا و

 .... دهیحرفم رو شن یعنی

 

 شمی... اونقدر نا توان م ای... خدا ای... خدا کشمیبه صورتم م ی.... و دست زنمیم یبغضم پوزخند وسط

... فکر کنمیو تازه فکر م نمیشیم یکه همون جا صرفنظر از سوسک و موش و هر کوفت زهرمار

و هوا معلق که  نیزم ونیعوالمم  و   فکرم م نیهم ی....و تو ادیقرار سرم ب ییچه بال نکهیبه ا کنمیم

 ... رمیبه عقب م یو با ترس کم شهیباز م هویدر 

 ؟؟! یدیلباست رو  پوش  -

 ... کنمیوحشتناکه رو نگاه م یرو که به طرز چندش آور یحرف فقط مامور یب

 طال !!! گریکه  ج یدینپوش  -
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 ... گهیه و م خندیخودش م بعدم

 بپوشش ...  -

 و منتظرم که در رو ببنده ... کنمیترس نگاهش م با

 ج*** خانم ... گهیبپوشش د  -

 ... هیمنظورش چ فتهیم میبه خس خس کردن و تازه دوزار کنهیام از ترس شروع م نهیس

 کشوندمیو  رهیگیلباسم رو م ی قهیو  کیدر  کیتو سلول  ذاریپاش رو م هیو   شهیم یعصب هوی

 رهیعکس العمل هام مختل شده .. خ یانگار همه  یکنم ...ول هیسمت خودش ... دوست دارم خون گر

 سمت گوشم ... ارهیو صورتش رو م کنهیم زیکه چشماش رو ر کنمینگاش م

 خودم لختت کنم آره ؟؟! یدوست دار  -

...  چهیپیم مکاسه چشم یتو  یو اشک گرم شهیزدم مشت م خی یحرفش دستا نیلحظه با ا هی یبرا

و  زنمیم غیوجودم دم گوشش  ج یبا همه  ریاختا یدامنم ... ب نییسمت پا رهیدست آزادش که م

 کشهیو خودش رو م کنهیرهام م ینیچون با ه شمیصورتش رو چنگ بنداز که موفقم م کنمیم یسع

 عقب  ...

تنم  ری...دوست دارم ز امی...من عاااشق رام کردن وحش یدونینم ییی.... واا اشیپس ازون وحش  -

 جون بدن ...

 

دکمه هاش رو باز  کنهیسمت بلوزش و شروع م رهی...دستش که م لرزمیلحظه به خودم م هی یبرا

دستم له کردم  ...  نفسم با  ریاالن سوسک رو ز نیهم ستیعقب و برام مهم ن کشمیکردن از ترسم م

 اریاخت یمشخص ب هشیپشمالود و کر ی نهیس  یو  وقت شهیکند تر م  کنهیکه باز م یهر دکمه ا

 ... دهنم خشک شده ...  گردونمیبر م  شمچ

 هویبازش کنه که  ادی... دستش به کمربندش رفته و م کنمیاش روم با ترس سر بلند م هیبا افتادن سا 

 : شهیم دهیاز پشت کش
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 !!! یمنوچهر  -

و  با  کنهیمن رو باز م دید ی... و   جلو گردهیبر م یبا کالفگ یاسمش منوچهر  فهممیکه تازه م مرد

 ...  دنیبه لرز کنهیبدنم  شروع م اریاخت یدوباره اش ...ب دنید

 ی.. بعد رو به منوچهر شهیم رهیخ هیرو من و بدن لرزونم ...  ... و چند ثان ندازهیرو م شینگاه جد مین 

 : گهیو م کنهیم

 ...  خورهیبهش نم گهید چکسیدست نه تو ... نه ه  -

 .. ستهیا یو خودش روبرو  م کنهیم رونیب بایعقب و  از سلول تقر کشهیرو عمال م یبعدم منوچهر 

 لباس رو بپوش ...   -

 بهش ... شمیم رهیحرف خ ی... و دوباره ب فیسمت لباس که پر لک و کث رهیم نگاهم

 : گهی... و موقع بستن م رونیب رهیو بعد از در م ستهیا یحرف م ی... ب هیچند ثان یبرا

 !! قهیپنج دق  -

 ... شهیم کیو دوباره همه جا تار بندهیبعد در رو با ضرب م و

 نیکه تمام ا ییو اشک ها ادی... تا نفسم سر جاش م کشهی... طول م امیتا به خودم ب کشهیطول م 

که بهم  یزندان یکه باسم رو با لباس ژنده ا یبشن گل مدت ریمدت پشت پلکم خونه کرده بود سراز

تکرار   هنمذ ی... ده باره و صد باره و هزار باره ... حرف فرخ تو زمیری... اشک م کنمیدادن عوش م

 ... شهیم

 ؟؟!! یکن هیفرخ مرده تو گر مگه

 ؟؟!! یکن هیفرخ مرده تو گر مگه

 ؟؟!! یکن هیفرخ مرده تو گر مگه
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اشکام  کنمیم یسع یا هیثان ی...و من تو شهیکه گفته باز م یدرسلول درست بعد از همون مدت زمان 

 خورهیصورتم م یکه نور تو ی... چون درست موقع ستمیم وفق ن یلیرو پاک کنم... اما ظاهرا خ

 ... زنهیم یو پوزخند صدا دار شنیچشمام  قفل م یچشماش رو

 ... فتیراه ب  -

 

که پر از خون خشک شده اس و تنمه  یروم تازه لباس فتهینور که م ذارمیم رونیرو از سلول که ب پام

 ادی....  فتمیم نینسر ادیزدن ....  غیج کنمیها شروع م وونهیمثل د اریاخت ی... و ب کنهیم ییخودنما

که دستام رو از دو  ارمیلباس رو از تنم در ب کنمیم ی...و سع زنمیم غیخونش که دستام رو پر کرده ج

 یتالش چیه نبریا  زنمیم غی... ج کوبمیم نیلختم رو به زم یو پاها زنمیم غی... ج رنیگیطرف م

 ...  ادیصورتم م یجلو  نیو صورت نسر زنمیم غی... ج ننیرو نب میکه گر کنمینم

 

...  شوننمیم شیصندل یکه  رو یاتاق یتو برنمیو م زننی... بهم آرام بخش م گذرهیچقدر م دونمینم

بلند  زیتک چراغ آو هی ریکه ز یزی.. م زیم یرو  بندنیو ... دستام رو م بندنیهاش م هیپاهام رو به پا

اتاق و  یتو ادی... م عدب ی...   ..... و کم کنهیم شتریام رو ب جهیکه مثل پاندول در حرکته ...و سرگ

 ...  رهیگیروبروم قرار م

 ؟! یبهتر  -

بودن  نجای.... ا نیبدتر یعنیبودن ...   نجای... ا زنمیحرف نم ی... ول کنمیبهش م ینگاه خوابالود مین

بود ...و  بهتر بود  نجایا اهیلجن س ی... تو نجایا شهی.... مثال م یاهیشدن با س یکیغرق شدن و  یعنی

 ممکن بود ...  اهیس نیتر ینجا  مشکیا ی... ول ینباش اهیس اهیالاقل س ای...   یباش دیسف یعنی؟؟!! بهتر 

 

بعد  یکم یتو آغوش فرخ از دستم در رفته بود ...ول هیچقدر گذشت ... حساب ساعت و ثان دونمینم

من رو از  یمتیق یش کی...  آروم   مثل  زیآرامش رخوت انگ هیشده بود به  لیبغضم تبد ی...وقت
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خمار بودن از عطر  یبیکه حاال به طرز عج مییخودش جدا کرد و  نگاهش رو انداخت به چشما

 و گفت : جودشو

 اشک ...  نیا نمیحاال بگو بب  -

 زدم ... ینیغمگ لبخند

 ؟! دمتی.... بوس  یناراحت شد  -

 تکون دادم ...  ینف یرو به نشونه  سرم

 ؟! یپس چ  -

 : گمیم یگرفته ا یو با صدا ندازمیمنتظرش م یبه چشما ینگاه مین

 ...دمیخجالت کش  -

 شد .... یقهقهه بزنه ..  چشماش چرا غون  نکهی... نه ا  دیخند

 از من ؟!  -

که ماههاست  یکس یروز عقدش  برا یتو گهیکه منم مثل هر دختر د یتکون دادم ... با عشوه ا یسر

 کنار شه و قلبش ذره ذره  انس گرفته ...دارشت

 هرکس بار اول ..... یبرا کردمیفکر م  -

 

 ... خورهیرو م حرفش

 به گونه ام ...  دیجاش دستکش به

 که .. یمرس  -

 نگاهش کردم  ... رینشست  و من متح شیپ قهیچند دق یسیدوباره تو چشماش همون خ  و
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کردم اون از  یچند وقت سع نیا یاونموقع .. تو ی..ول میداشت نمایبود که تو س یبار اول من همون  -

 ... نباریخاطرم بره ..و ا

 .نگام کرد .. یسوال ی.... ول دیخند

 تو که با .نو... یعنیتو که .  یول  -

 رو خورد ... ارهیرو که خواست به زبون ب یوضوح اسم به

 شد ... قیاما لبخندم عم من

 .... میمن و اون اسما ازدواج کرد  -

 گفت : یناباورانه ا ینگام کرد ...  ..بعد با خنده  ریمتح هوی

 ؟؟! یگیم یدار یچ  -

 از ته دلش نگاه کردم ... یتعجب به خنده  با

 تو ... یعنی  -

 شد ...  رهیچشمام خ یو تو نییدستام روگرفت  تو دستش و از جا بلندم کرد و سرش رو آورد پا هوی

 تو ؟!! ... تو با ... چهریپر  -

 دمیگفتم ...و سکوتش رو که د یانداختم و نه محکم نییحرفش شدم ... با خجالت سرم رو پا متوجه

 سر باال آوردم ...

 گفت : یطنتیبا لحن پر از ش نبارینگاهم کرد و ا یبا نگاه سرزنگشر 

 .. نداختمیعقب نم ی... چهارماه و ده روز الک دونستمیاگه م  -

 دستاش گرفت  و اروم نوازش کرد : یشد  و بازوهام رو تو ینگاهش جد هوی بعد

وارد  یاتاق ... وقت یکه از همون روز اول تو یروح روحت مهم بود ....  یمن بکر ی.هر چند که برا  -

 یبرا کردمیکه حس م یهاله گرفته بود ... هاله ا هی..دورت  یگشتیشده و سرگردون دنبال استادت م
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و جدا  یکردیماگه با صد نفرم ازدواج  یخدا .. حت ی. که به  خداوند ستین ییمن و امثال من جا

 ... یبود چهریمن همون پر ی... تو برا یشدیم

 

دلم  نکهی...وسطش بغض کردم  ... از ا دمی..و خند یچ یعنیلفط چهار ماه و ده روز   دمیتازه فهم من

مدت به من!  نیتمام ا یکه تو یهمه احترام نیدلم رو گرم کرده بود .... از ا نکهیگرم شده بود ....  از ا

 ...  دکرده بو ری..وجودمن ... جسم من ! گذاشته بود و ذره ذره ..روحم رو تسخ

ورود به جسمش  ی چهیدر شدیروحش م یکه کمتر دختر یدوران یعنیدوران خودم ...  یو من تو 

 بود ...  یا یماد ازیتجربه کنم که باالتر از هر ن ایرو با فرخ آر یشانس رو داشتم عشق نیا

 

 ؟! میخوب ... از کجا شروع کن  -

 دارهیکنارش بر م نستونیو یجعبه   یاز تو یگاریکنار  و س زنهی... موهاش رو م کنمینگاهش م فقط

که  شیمشک یپک موها نیو  همزمان با اول کنهیروشن م یلبش و با ژست خاص یگوشه  ذارهیو م

 کنار ... زنهیرو م ختهیصورتش ر یتو

 ... یدی! تو جواب م میپرسی؟! ما م یدونیروال کار رو م  -

 تو چشمام ...  شهیم رهی... خ زیرو م ذارهیرو م دستاش

 ؟!! یدیفهم  -

 ....  گمینم یچیه

 : دهیو ادامه م زنهیم یپوزخند

 !!! اونوقت ... یو اگه جواب ند  -

کل اتاق  ی....و  ناله ام تو کنهیدست راستم خاموش م یدستش رو رو یتو گاریس هیاز ثان یکسر یتو

 ... دهیم هیتک شیصندل یبه پشت لکسی.. و اون اما ر پچهیم
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 دست بود نه ؟!! نیبا هم  -

از شدت سوزش ... چشمام  تار  دنیکردم از درد ...  انگار دلم رو تو چنگ گرفتن و فشار م بغض

 از حجم اشک .... نهیبیم

 ؟؟!! یساالر چهریتو سرم ... درسته پر یدست بود زد نیبا هم  -

خونه اش کردم ...  یکه اونشب تو یماه ....   از کار  نیا یبار تو نیاول ی...و برا فتهیبه شماره م نفسم

 ناراحتم ... چرا کار رو تموم نکردم.... قای... بلکه عم کنمینم یمونیاحساس پش یذره ا

کتک  نجایا شهیم یشکنجه !!! ... جسم... روح ... اللمون شهیم نجایا یبذار برات روشن کنم ... اللمون  -

 ... شهیتجاوز ... م شهی... م

 

... از ترس بدنم شروع  سهیمیپشتم وا ادیو م زنهیرو دور م زی... م شهی... از جاش بلند م پرهیم رنگم

دو سه بار باز و  یا هیهر ثان اریاخت ی... پلکام ب نهیشیشونه هام م یبه پرش ... دستاش که رو نهیم

...و  زشیر هب کننیکه از سوزش دستم پشت پلکام بودن شروع م یاشک یو قطره ها شنیبسته م

 ...  زنهیامون م یقلبم  ب

 دم گوشم :  ارهیرو م دهنش

بهت  یروحت و جسمت رو خرد کنن ؟؟! دوست دار ی! دوست دار؟یشکنجه ش یدوست دار  -

 تجاوز کنن ؟!؟!

 آب بدنم پشت پلکم جمع شدن... یانگار همه  یتر کنم ...  ول کنمیم یرو سع لبم

 ... شهی... که صداش روم م رهیم نییام خس خس کنان باال پا نهیس

 ...کنمیباهات صاف م نجایبهت دارم !! اونم ا یبده هی  -

 : گهیکه م میشیو چشم تو چشم هم م کشهیسمتش صورتش رو عقب م گردمیم بر
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 یکار یبدون ... اگه حرف نزن نویا یبه حرف اوردنت سر جاشه ... اال تجاوز !  ول یبرا  یهمه چ  -

 کاش بهت تجاوز شده بود !!! یهزار بار اروز کن یباهات که روز کنمیم

 زیپشت م رهیم یعاد یلی... بعدم خ شمی.. که سرجام خشک م زنهیجرف رو م نیا یجد اونقدر

 : زنهیم ادیفر بای... و تقر کنهیکنار و پرونده روبروش رو باز م زنهیو دوباره موهاش رو م نهیشیم

 نام !!!  -

 

 

 ؟! چهرمیپر

صداش کنج قلبم رو ...   بغلم  کرده بود و آروم  یگوشم رو قلقلک داد و گرما ینفسش الله  یگرم

بودم ....   دهیبود ... خجالت کش دهیخند طونینگاش کردم ... ش رهیسمت اتاق ... اول خ بردتمیم

بود  ندهگوشم اسمم رو خو یبود تو دهیخند یاز چشماش کرده بودم ...ول ریغ یینگاهم رو معطوف جا

بودم ... اون  دهیکش  قیاش فرو برده بودم و نفس   عم نهیس یو اونوقت  بود که سرم رو محکم تو

 !دادیپدرم رو م یبو بیلحظه عج

....  به ضربان قلب باال رفتم فکر  کردم ... کتش رو رو .... من اما  دیتخت ... خند یگذاشتتم رو 

درآورد و کنارم نشست ... و اروم با انگشتاش شروع کرد موهام رو نوازش کردن ... و من هر لحظه 

 گفت : یآروم یدست از نوازش برداشت ... و با صدا هوی.. که  شدیقلبم صداش تند تر م

...مثل اونشب ...  میبگ امونی...و  ازبچگ میکنار هم دراز بکش میخوای... م یاضطراب دار نقدریچرا ا  -

 ؟؟! ... ادتهی

 نگاهم کرد که  آروم سرم رو تکون دادم ....  منتظر

 زد و ادامه داد : یلبخند

 شوهرت رو ...  یبشناس دی... نه تو منو ... مگه نه ؟ با شناسمینه من تورو م    -
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لبش و  یرو یلب آروم زمزمه ..   با خنده  ریهر رو چند بار زبهش کرده بودم و شو ینگاه دودل مین

تخت  افتاد  یخودش که طاقباز رو   نیهم ی.. برا گهینگاه آرومش برام مسجل شده بود  که راست م

 تخت ولو شدم یرو بایشد از سمتش بدون مقاومت  تقر دهی... دستم که کش

 

 ...  چهریپر  -

 ...  شمیخودمم نا اشناست ...و متعجب م یصدام برا تن

 :  گهیم یو با همون صدا و بلند زنهیم یپوزخند

 !!! لیفام  -

 ...  دمیآبم قورت م یبا دهان ب یرو به سخت بغضم

 ... یساالر  -

 

 پدر ... نام مادر ... متولد ... صادره از ....  نام

خون  ی... خسته ام و بو شمیتر م ی...و من عصب رهیو هر لحظه صداش باالتر م پرسهیو همه رو م همه

 ... رسونتمیدماغم  داره به مرز جنون م ریز

 ؟!! ایرابطه با فرخ آر  -

 .. کنمیاسمش هم بغض م دنی....و با شن رونیب دمیرو م نفسم

 

از خودمون گفتن ... اون از خواهر و برادراش گفت و من  از خواهر و  میبه سقف شروع کرد رهی... خ

و من از  دانشگاهم ...و خدا  التشیبرادرام اون از پدر و مادرش و من از پدر و مادرم اون از تحص

فرخ کنارم ... همون  نیکرده بود سال اخر رو فراموش کنم و  فراموش کنم ا یچقدر سع دونستیم

 که ... هیفرخ
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 دی... چرخ دیسکوت کردم ... فهم دمیو به سال اخر دانشگاه و مرگ بابام که رس دمیکش یقینفس عم 

 صورتم خم شد و با انگشت موهام رو کنار زد ... ی... تو دیو به چهلو دراز کش

...  نفسم به شماره افتاد ...  سر انگشتاش از موهام  قی... اما نگاهش پر از حرف بود و عم زدینم لبخند

 رو اروم نوازش کرد ....  شد سمت لبم ... لبم دهیگونم ... و از گونم .... کش یرفت رو

چشماش  یتر نگاهم کرد ...و من .. نتونستم نگاه بدزدم ...تو رهیشد  .... با چشماش خ نیسنگ  نفسام

... سقوط کردم ..و دلم  هویاب غوطه ور شدم ....و  یرو یتخته پاره  هیاشک برق زد و من مثل  یسیخ

حجم  نیاز ا دش نیسنگ نمی....و درست همون موقع که نفسم از  نگاهش به شماره افتاد و س ختیر

 گفتم : یگرفته ا یمحبت ... و من با صدا

 !؟یدوستم دار  -

پلکم احساس  یلب هاش رو رو یو داغ یبعد نرم یاز ترس چشمام رو بستم و کم  نییاومد پا لباش

 کردم ...

 داغ شد و زمزمه کرد ...گوشم با نفسش  یبعد الله  و

 برکت قسم ... نیبه هم  -

 

 : زنهیم ادیتر فر بلند

 !!!! ایرابطه ات با فرخ ار  -

فرو نچکه  صورتم رو  ی... قطره ا کنمیم ی... سع شهی....  چشمام پر از اشک م فتهیبه شماره م نفسم

 .. زنیکو هوا ... کو اکس ی..ول کشمیم قی... نفس عم رمیگیباال م

 ذارهی... و برعکس م رونیب ارهیعکس م هیپروندش  ی... پوزخند رو لبشه ... از ال فتهینگاهم بهش م 

 ... نشی... برش گردون بب گهیم یخاص طنتیجلوم ...و با ش

 زدن ...  چیپ کنهیو معدم دوباره شروع م  شهیو سخت م نی... نفسم ...سنگ لرزهیدستم م 

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  444:  صفحه                                
 

.... زبونم  مینیب یتو زنهیلباسم دوباره م یخون رو ی... بو هی... گوشه اش خون رهیدستم به عکس م 

 خشک شده ... تیمثل چوب کبر

 برش گردوووون !!!!!  -

 ...  گردونمیدست لرزون عکس رو بر م با

و  صورتم رو داد باال و نگاهم رو   مینیرو زد به ب شینی... اون اما  ب میزدم و با خجالت نگاه دزد لبخند

 نگاهش قفل کرد ...  یتو

 ...  میدیمحکم در هردو از جا پر یصدا با

 اقا ... اقا ...  -

 بود ... ریپچ پچ مانند  اردش یصدا

 شینیبهم کرد و  دستش رو آروم گذاشت رو ب ینگاه میشد و ن اریلحظه  صورت فرخ هوش هی یبرا 

از در  نهیکرد و  با طمان میکنار  تخت برداشت و پشت کمرش قا زیرو از م اسلحه اش نهی..و با طمان

 رفت ... رونیاتاق ب

رو که همون گوشه افتاده  میروسر اریاخت یتخت نشستم و ب ی... با ترس رو دمیشنیصداشون رو نم 

و  دمیشن رونیاز ب ییشدم که صدا یسرم و با پرهاش مشغول باز یبود برداشتم و شلخته انداختم رو

بدو  و دمیاز جلوش رد شد... ترس یا هیلحظه حس کردم سا هی یبرگشتم سمت پنجره و تو اریاخت یب

فرخ ...  کامل خودم رو باختم و با بغض  و شمرده  ی دهیصورت رنگ پر  دنیرفتم .... با د رونیاز اتاق ب

 گفتم:

 

 .. ش...ده ؟! یچ ....-

باشه با نفس  نفس زدن و  دهییها دو لومتری... انگار که ک قهیدو دق نیا یدوقدم اومد سمتم و تو فرخ

 گفت: دهیبر دهیبر
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کردم و ازت خواستم گه  یبشم ... تورو وارد باز کیبهت نزد نکهیا یمن عاشق تو بودم !!! برا  -

...   چهریپر یگیرو م تیواقع نی.... اگه گرفتنت ع یاریبرام از دوستات که مجاهدن خبر ب یگدار

 ینبود یا یاسیتو اصال ادم س یکنیم دی... تاک یکن ینیمن مجبورت کردم برام خبر چ یکنیم دیتاک

 یازم فرار کن یخواستیم یکنیم دی... تا ک یکنیپدرت فوت کرده بود و مستاصل م یکنیم دی... تاک

 کردم ...  یجنس یخودم و ازت سو ... سو استفاده  شیرو زدم و اوردمت پ نیمن نسر یول

 ...  کشهی... خجالت م کنمینگاش م ریمتح

 ...  چهری...پر خوامیمن فقط م  -

 یمحکم و طوالن یموهام بوسه  یاش و رو نهیبه س رهیگیم یا هیثان یو محکم سرم رو تو کنهیم بغض

 ... زنهیم یا

 ...  یاسیزندان س فرستنتیندارن باهات و نم یها رو بگو ... کار نیحرف بزن ... هم  -

 : گهیم کنهیباز م نکهیو بعد از ا بندهیم یا هیثان یبه خون نشسته اش رو برا یچشما بعدم

 یدی... فهم رونیب ایافتاد ... از جات ن یشو و هر اتفاق میکمد قا یاتاقت .. تو یخوشگلم برو باال تو  -

 ؟؟!!

بکشم که دستش  غیاومدم ج اریاخت یشدو ب دهیبه در کوب یزیچ نبارینگاش کردم که ا ریمتح

 دهنم .. ینشست رو

 ... چهرمی...ش !! برو باال ... فقط برو پریه  -

 بعد نگاه نگرانش رو انداخت به در ... و

 

 یا هیبود و هر ثان دهیبودن و انگار به پام وزنه چسب نیبه جلو هول داد ... پاهام سنگ یمن رو کم و

 برو ... گفتیو اون آروم م کردمیسمتش و نگاهش م گشتمیبرم کباری
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زود  یلیپا تند کردم و با ترس از پله ها باال رفتم ...و خ اریاخت یدوم به در ... ب یبا ضربه  نباریا و

 ک فرخ گفته بود رو انجام دادم ... یاتاق ...و رفتم سمت کمد و موبه مو کار یخودم رو انداختم تو

...و  انگار تعداد  ومدیهمهمه م یبه در خورده بود ...و باالخره باز شده بود صدا یا گهید ی ضربه

نفر به صورت ناواضح شروع به حرف زدن  هیهمه جا سکوت شد و تنها  هویادم وارد شدن ...و  یادیز

 کرد ... 

 دنشیاطراف کمد داشتن هر لحظه تنگ و تنگ تر م یها وارید یو انگار همه  کردمیسکته م داشتم

 یلیو گوشام رو گرفتم و خ دمیکش غیج اریاخت یب یکیشل ی... که با صدااوردمی...  داشتم نفس کم م

 یسع دتاون م یتو  دونهیباال اومدن از پله ها بود ... و خدا م یضرب پا نشون دهنده  یزود صدا

که قفل کرده  یزود در اتاق یلیتر شد ...و خ کیپا ها نزد ضربینفسم نکشم ... صدا یحت کردمیم

 بودم با دو ضرب محکم و گوشخراش شکسته شد ...

 کمد رو نگاه کن ...   -

 .. نیتخت رو بب ریز توام

.... دو .... و قبل از سه پلکام روشن شد ...و با  کیلب شمردم ...  ریرو بستم .... و با خودم ز چشمام

 چشمام رو باز کردم ... نهیطمان

 ... نجاستی... ا دی... نگرد یبه به !! چه خرگوش خانم  -

 

مدت با  نی...و و تمام ا گردونهیبرم یو به سخت ییلویوزنه  ک هیعکس رو  مثل  یادیدستم با مکث ز 

 ... دمیم رونینفسم رو محکم و کند ب شمویم رهیاز حدقه درومده به حرکت دستم خ یچشم ها

 

لبم  شروع  کهی... با بهت  در حال ارمیجلو م ی... کم شمی... مات م هیچند ثان یبرگردوندن عکس برا با

 یا ییکذا یروشن کرده و  با لبخند گهید گاریس هی لکسیر یلیکه خ یبه تورج دنیبه لرز کنهیم

 ... شمیم رهی... خ کنهیداره نگاهم م
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 ارمیکه برات م یا ی! ... قطعا عکس بعد یاگه حرف نزن ی!!! ول میداد شیگوشمال کمینمرده ... فقط -

 ... 

پشتم  و  رهیمحکم م ی... با قدم ها دنمیسمتم .... و با نگاه غرق لذت به لرز ادیو م شهیاز جاش بلند م 

 : گهیو م کنهیگوشم م کیبعد سرش رو از پشت نزد

 شده !!  نیاش تزئ دهیاش با سر بر نهیکه س هیعکس یعکس بعد-

 : دهیبه سمتشه ادامه م مرخمیکه ن یجلوتر جور ارهیصورتش رو از پشت م بعدم

 ... ای.. فرخ آر ی؟!  هم خوابه  یساالر چهریپر هینظرت چ-

از  یزده و عکس خی یو من رو با دست ها رونیب رهی...و از اتاق مگردهیبر م عیو  سر رنهیبعدم قهقه م 

 ... ذارهیورم کرده فرخ تنها م یصورت آش و الش و چشم ها و لب ها

دوست دارم عکسش   ییصدا یب یبشه به هق هق ها لیگلوم تبد یبغض تو شهیکه باعث م ییتنها

اعالم  اینجات  خودم مجبورم از فرخ ار ی... من برا فتمیحرفش که م ادی یام ول نهیرو بچسبونم به س

تر  ی... و لبدارمیکردن بر م هیلحظه دست از گر هی ی.. برا ندازمیبه عکس م ینگاه میتنفر کنم ... ن

 .. دمیم هیتک یصندل ی... و به پشت کشمیم یقی..و نفس عم کنمیم

 !تونمیمن م-

 

 

 و نهم: ستیب فصل

 

که  یو در حال  زنمیصفحات رو ورق م دانهیجا نوشته شده و من نا ام نیدفنر خاطرات دوم تا هم 

وسرم رو  گمیم یبلند و صدادار یو لعنت بندمیدفتر رو م ی.. عصبان سهیاز اشک خ بایصورتم تقر

 چهریو پر یروزیتورج ف ایذهنم به فرخ ار یو تو کنمیم نیف نیف یتخت و کم یبه پشت چسبونمیم

 فکر ....  یساالر
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که  ییو  دونه برف ها رونینسبتا روشن ب  یو به هوا کنمی... سرم رو بلند م گذرهیکه م یکم

امروز  نیهم دی.... با کشمیم یاز سر خستگ یا ازهی...و خم شمیم رهیحاال شدت گرفته خ زششونیر

 کهبود  یپرچهر مبحوس ری... ذهنم ، فکرم ... و سلول سلول وجودم درگرفیم  چهریپر دنیدوباره د

... خدا  دونستیباشه .. و خدا م تیساواک با درا ییبازجو ریباشه ... قرار بود ز یقرار بود قو

 بود ... ی... که اون سلول آبستن چه حوادث دونستیم

که  یآفتاب کم جون یو از نور دمیبه بدنم م یساعت  نشده که کش و قوس خوابمیم یکم یاز خستگ 

 رهیو  نگاهم م کشمیم یا ازهی... خم پرمی... از خواب م دیکشیابرها  سرک م یبعد از برف از البال

از جام  عیرو س دهیلحظه مغزم فرمان م هی یاون ها برا دنیهمن .. با د یکه رو یدیسمت دو تا سررس

که در حال حاضر  نجوریو هم بندمیبه دست و صورتم .... موهام رو م یو بعد از زدن آب شمیبلند م

بعد ... با اطالع دادن   یو کم رمیگیرو م یساالر چهریپر یخونه  یو شماره  دارمیرو برم لمیشدنم موبا

کال   ریگوجه شدم رو ز یموهاو  زنمیو برق لب م ملیر ی.. کم ششیپ رمیبعد از نهار م یبرا نکهیا

و  کنمیپوشم ، بوتم رو پا م یهام دست کش هام رو م یو بعد از مرتب کردن چتر کنمیم میقا یپشم

 ... زنمیم رونیازخونه ب

رو با همون لبخند پر  چهریو پر کنمیم دایپ روزید یبایهمون اتاق دنج و ز یبعد خودم رو تو یاحتی

 محبت ...

 ... یخاطرات رو بخون  یزود همه  نقدریا کردمیفکر نم-

 ذارمیرو م دهیبخش یریدلپذ اریرو که حاال به بدن سرما زدم ... حس بس ییچا وانیو ل زنمیم یلبخند 

 ...  زیم یرو

 ینتونستم لحظه ا یاگه بگم ... حت ستیبه خونم شروع کردم و ... درو غ ن دنیبعد از رس شبیاز د-

 که براتون افتاده ... یبذارمش ... اتفاقات نیزم

 : گهیو م زنهیم یکه لبخند گردمیلغت مناسب م دنبال

چه کنم که سنم رفته باال و دستم کند شده و موعد   ی...ول سمیرو هم بنو شیما بق خواستمیم-

 سر اومد ... یقرارمون به چشم برهم زدن
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 : گمی.... و م زنمیم یگرم لبخند

 ... یروزی... منتظر برگشتن تورج ف زیزندانم ... پشت اون م یجون من تو چهریپر-

 ... شهیاتاقش م یتو ینارنج نهیفرش زم یلحظه مات  گل ها هی یبرا

 

...و همون روبروم قرار  گرفت ...و منتظر  زیبرگشت پشت م یروزیمثل برق گذشت و تورج ف زمان

 نگاهم کرد ..... 

 ... شنومی! ...  م یخوب  خانم ساالر  -

به عکس  فرخ کردم و دلم مچاله شد ... اما اخمم  یبه هم گره شدم بر داشتم و نگاه یاز دست ها سر

 تو هم رفت و گفتم :

تموم کردم و بعد از  یعاشق درس خوندن بودم و کتاب  و پدرم ... مدرسه رو  سالگ ادمهی یاز وقت  -

درس خوندن و موفق بودن و به وطنم  دیشدم و  به ام یدو سال استراحت کنکور دادم و تک رقم

 نم... دور م دیانکارش کن دیکه بتون ستین یزیچ یاسیدانشگاه ... جو س یخدمت کردن اومدم تو

...  گهیو هزار جور تفکر د ی... حزب اسالم ستی.... کمون ستیادم بود با تفکرات مختلف مارکس یکلل

 بود ...  نیدوستم نسر نیکتریاگه نزد یحت نبودم ...و سرم تو کتابم بود ... یا یاسیمن آدم س

 ... داشتیبر م ادداشتیشده بود و گه گاه  رهیبهش  کردم ... با دقت بهم خ ینگاه مین

مراسم برگشتم شهرم ...و و بعد از امتحان ها با حال خراب  یماه بود ... پدرم فوت کرد ... برا ید   -

 یروح پدرم رو شاد کنم ...  ول دنمیرس ییکه درس بخونم و با درسم و به جا دیام نیفقط و فقط به ا

 گروه عوض شده بود ... و  .. سییر

و بغض کردم ...   زیرو برگردوندنم و عکس رو کوبوندم رو م کردیرو که داشت نگاهم م یاکراه  فرخ با

 یبا فرخ و باز ییآشنا یدم براداشت ... نشون ب یرادیچه ا یفرخه ...ول یو خدا شاهد بود بغضم برا

 دادنمه ؟!
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که من با دانشگاه  یامتحاناتم رو بدم ... در صورت تونمیمرد بود ... به من گفت نم نیگروه ا سییر  -

 حرف زده بودم قبول کرده بودن پدرم فوت شده بود ...

 نشست گفت : شیشونیپ یرو یظیاخم نسبتا غل کهیزد و د رحال شیآت گهید گاریگفت و س یهوم

 ادامه بده ...  -

 ازش گرفتم  اشکام رو پاک کردم ... نگاه

مختلف من رو مواخذه کرد به دفترش کشوند ...من رو  یاون مدت گذشت ... به بهانه ها  یهمه   -

کوچه پس  یاز بچه ها رو تو یک ی قهیکه  دمشیشب  د هی انمهیتا ا رشیکرد و زد ز نشیحل تمر

 اطراف گرفته بود .. یکوچه ها

 بود ؟! یک  -

 گفتم : عیسر یلیحال خ نیبا ا یام حبس شد ... ول نهیس یتو نفسم

که باهاش  یصورت قرخ افتاده بود که سمت نور بود ...و کس یبود و نور  فقط رو کیکوچه تار  -

متوجهم شد دنبالم کرد   یداد مرده ...وقت صیتشخ شدیکوچه بود و فقط م یاهیس یبود تو زیگالو

 کرد ... مگه من چند سالم بود ؟؟ مگه من ..... اهیکرد ... شب و روزم رو س دمیتهد

 

 نهیگرفت جلوم ... و من با طمان یزدیدستمال  بشیاز تو ج نباریبغضم سر باز کرد .... که ا دوباره

 رو گرفتم ... مینی... و ب دمیدستمال رو از ش قاپ

 یمجاهدم خبر ببرم ... ول یها قیبراش از رف دیبرام مهم نبود  ... گفت با کردیم  دیبعد خودم رو تهد-

خوردم  نورمیا نکهی... تا ا کردمیم ی؟؟!  منم راست و دروغ رو با هم قاط دیفهمیبودن ... م قامیاونا رف

 به پست ... 

 ... با هق هق گفتم : هیگر ریواقعا زدم ز دمیکه رس جایا
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جام   ومدمیشما ... چون اگه نم شینوذر .... شده بودم چوب دو سر طال ...  اومدم پخوردم به پشت -

 ... فتادیم قیبودنم به تعو نجایا دی... شا ومدمیبود و اگه م نجایا

 ...  نییکردم و  نگاه از نگاهش برداشتم و سرم رو انداختم پا ینیف نیشد تو چشمام ... ف رهیخ

 ... ریسرت رو باال بگ-

 مثل قبل ترسناک نه ... یآمرانه بود ...ول لحنش

 ؟! یدادیبه فرخ گزارش م  -

 تکون  دادم و گفتم: یسر

 بچه ها ...  یها نگیتیبار از م هیهردو هفته   -

 کرد و  گفت : یادداشتی

 ... شیباق شنومیخوب م-

 استرس نگاهش کردم و ادامه دادم : با

 خونتون ... یکه تو یبعد از اون اتفاق-

تا اومدم  نباریهم  ...و ا یزخم رو لمس کرد و اخماش رفت تو یو انگار جا شیشونیبرد  کنار پ یدست

 یصندل یبه گوشم زد .. اونقدر محکم که تو یمحکم ی دهیاز جاش بلند شد و کش امیبه خودم ب

کمرم و از درد زجه زدن .... اومد  یتو یصندل ی هیخوردنم و رفتن پا نیجابجا شدنم مصادف شد با زم

 یدست گرفت و با موهام بلندم ... کرد ... اشک ... ب یدسته از موهام رو تو کیو باال سرم نشست و 

دستش دوباره سر جام  یتو یرو صاف کرد و با همون موها می.... و صندل  دیاز صورتم چک اریاخت

 نشوند ..

 هی یدور مونده از  آب برا یلحظه مثل ماه هی یهام برگشت و برا هینفسم  ار درد رفتم و...دوباره به ر 

 دست و پا زدم ... که گفت : ژنیجرعه اکس

 خوب ادامش...-
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 بعد ... از ... اون ... اتفاق ...-

 بره  و بعد باز شروع کردم و گفتم : نیمکث کردم تا لرزش و منقطع بودن صدام از ب یکم

 ... با من ....  نمینوذر و نسر دینبود ... با نیم ... حقم ا شدیمن فقط غرق م دینوذر ... نبا شیرفتم پ-

 کردم و گفتم: یزد ...تک سرفه ا شیرو ات یبعد گاریتکون داد و س یسر

 

من رو  نکهیازشون فرار کنم تا ا کردمیتالشم رو م ی...  و من همه  میسه ماه آالخون واالخون بود -

 به عقد نوذر در آوردن ...  یسور

 شد بهم ...  رهیباال رفت و خ بروهاش

 و داد ؟! بتینوذرم ترت-

 یا رهی...  با  انگشت شست و سبابه اش دا دمیلحظه مات شدم و منظورش حرفش رو نفهم هی یبرا

 دستش رو چند بار برد داخل و در اورد ... یساخت و خودکار تو

 نگفتم ... یچیو ه نییگرفت ...و سرم ر انداختم پا شیلم آتخجالت آب شدم ... از نفرت د از

 ... یکه انگا رتا حاال از بغل مگس نرم نگذشت یاریدر م یمقدس باز میمر یجور هیزر بزن بابا !!!  -

کاسه چشمم قل زد  چشمم رو سوزوند ...  یو اشک  خشک شده ام دوباره تو دیهام از غصه لرز شونه

و  دمیکش یقیکه ازم خواسته بود ...وگرنه ...  نفس عم یزیو اون لحه فقط به فرخ فکر کردم ... و چ

 اروم بشم ....  یانگشت دستم فرو کردم ... تا کم یناخنام رو اونقدر تو

 دونستینبالش بود رو من مساواک د نکهی... مسئول آالخون واالخون شدنش و ا زدینوذر کتک م -

اومد ...  شیپ یریکرد ...  درگ دایپ میروکه توش بود یهمون بحبوحه بود  که ساواک محل ی....و تو

فرخ رو  ومدمبه خودم ا یخورد و من وقت ریوسط ت نیا  نمیزد و نسر ریها رو با ت یاز ساواک یکینوذر 

... کار اون بود شک ندارم ... اونم.. من رو به زور و کشون کشون رد ... اول بهم وعده داد  دمید
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...  رسهیبهم نم یبیکنم ... اس ینجاتم بده و اگه باهاش همکار خوادیمن روبه ساواک بده ...و م خوادینم

 ... خوادیم دونستمینم

 اقوتیدستش به گردنبد   اریاخت یب کردم که چهره اش در هم رفته بود و یچهریبه پر ینگاه مین

 گردنش رفت و چشماش پر از اشک شد ... یتو انیبرل نیشکل با دورچ یضیب

 

 

 گفت: یدیو با ببخش دیبه چشماش کش یزد و دست ی... لبخند دینگاهم رو د یوقت

 ... گلوت خشک شد ... یخورینم وهیچرا م-

شدم  رهیسراپا گوش بودم ... خ کهیبرداشتم و در حال وهیظرف م یاز تو یقرمز  بیزدم و س یلبخند

 و ادامه داد: دیکش یقیبهش ... نفس عم

 میزندگ یروز ها نیتر اهیو س نیکه   از بدتر یمنوال گذشت دو سه هفته ا نیبه هم یسه هفته ا دو

دفعات  یهمه   کباری.. جز  یتکرار یها ییبازجو یتکرار یحرف ها شدیتکرار م زیبود هرروز همه چ

باهام  یجنس یبرخورد زننده  چوقتیه ی... ول زدی... کتک م دادیبا تورج بود ...  فحش م مییبازجو

از  یذره ا چوقتیامر باعث شده بود ...اونطور درمونده و افسرده نشده باشم و  ه نیهم دینکرد و شا

 شدیم ی.. گاه کردمیم فیرو از اول تعر زیهمه چ دی... هرروز با امیهام کوتاه ن ییبازجو یموضع ام تو

بهم  و  پوشوندنیو رو م تکه هنوز نم خون بهش داش ییو لباس ها کردنیم دارمیوسط خواب شب ب

اون   ی... تو ییاتاق بازجو بردنمیروح و جسم .... م یاز شکنجه ها یخواب ناش یو منگ یجیتو اوج گ

 ی.... نه با کس دمیاز خودم د ریرو غ یا ی.... نه زندان دمیاز سه نفر رو ند ریغ چکسیدو سه هفته ...ه

 ی...که همون هم گاه دادنینم شتریهم ب غذاوعده  کی یحرف زدم  و  روز ییبه جز مواقع بازجو

 نکهیا یحال برا نیبا ا  ومدیخوردنش  به وجود نم یبرا یرغبت یاونقدر بد مزه  بود که تو اوج گرسنگ

برام آمپول  یحت یبخورم .... و گاه کردنیون داشته باشم مجبورم مشکنجه هاش یبرا یتوان کاف

بردن تحملم و صبرم در برابر شکنجه هاشون بود .... از  االب یکار  صرفا برا نی...و ا زدنیم یتیتقو

بهم فرصت استحمام دادن ...  کباریبهتر نگم ... تو کل اون دو سه هفته فقط  گهینظافت که د تیوضع
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فرصت  قهیشده بود فقط  دق دیبهم تاک نکهیبودن در حموم و ا کریدر و پ ی.. ب لیکه به دل  یکباری

خودم رو از  یکرده بود کم یزندانبانم ... با استرس هرچه تمام تر فقط سع  دنیدارم از ترس سر رس

اعت اون روز  دو سه س ادمهیبودم رها کنم ..خوب  بانیکه باهاش دست به گر یا یعفونت و الودگ

بود  دهیدلم کش ریکه ز یریو درست بعد از اومدن از حموم با ت امیب ییبازجو یبخوام برا نکهیقبل از ا

 شهیبخاطر استرس از هم طیاون شرا یشدم .... خاطرم هست  تو انهیکه عادت ماه بودم دهیفهم

بود ... با  ادیز ی... ول شدیم یاش داشت ط هیاول یساعت ها نکهیبا ا میزیدرد داشتم ... و خونر شتریب

طلب کنم ...  یزیچ ومدیدادن لباس م یکه هروز برا یازون مرد ایبگم  یشرم داشتم به   کس نحالیا

اونقدر  یخرابم نگذشته بود که در سلولم باز شد و اسمم رو صدا زدن ... گاه تیاز وضع یدو سه ساعت

 کردیحالم رو بهتر م  ییبازجو یبرا یرفتن حت رونیکه ب کردیم تمیسلول اذ یکیتار  ریچند وقت اخ

 یبرسه برا چهدوست نداشتم از جام تکون بخورم  یبه خاطر وضع بدم ... حت نحالیبا ا ی....ول

تنها بودم  ادیب  ییازجوی یکه تورج برا یاتاق و تا مدت یبعد ... بردنم تو ی قهیبرم ....  ده دق ییبازجو

شروع کردم به  اریاخت یگذاشتم و ب زیروز م یکردم ... و سرم رو کماز فرصت استفاده  نیهم ی.. برا

 ...  یلر یاز آهنگ ها یکیخوندن 

 و خاطرِ دلتنگ، شیباد پر ایب

 دلتنگ و مه هم دلتنگ تو

 

 و هم من یچون هم تو دلتنگ هست ایخاطر و دلتنگ ب شانیباد پر یا

 ا،یواریاَنوه وارِ ا مه

 اللسونِ شهر سَنگ دِ

 هستم یشهر سنگ نیغروب ها در سکوت ا نیاندوهگ من

 شَکَتِ گُذر دُو شَهر، تو

 بد آهنگ تیدِش موحونه ب یژار که
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 نوازد یرا م یکه فقر در آن سرود بد آهنگ یهست یگذر از آن شهر یخسته  تو

 داد،یب یداد ه یا هوار

 باد هیایبو زلف سوخته، دِت م یهَن

 یده یسوخته م سوانیگ یباد هنوز هم بو یا داد،یب یداد و ا یا

 هم دو دسِ روشن، یهَن

 ادیفر کهیم نِه،یگرم نِیخ زِیبل

 زند یم ادیگرم را فر یخون یهم از آن دو دست روشن که بلندا هنوز

 داغ نَنگ، دُو

 مُلک ناآباد یپِشن و

 نا آباد هست یها نیسرزم یشانی( که بر پیداغ ننگ )فقر و خودسوز دو

 هم لُرسو دلتنگ، یهَن

 غَمبار لرویهم د یهن

 و غمبار است نیهم لرستان دلتنگ و دهلران غمگ هنوز

 نوروز، رِیم هیایبه باد، ن خَوَر

 داریکه ناره طاقت د 

 را ندارد تیوضع نیا دنیطاقت د رایز دیاین ینوروز رِیباد خبر بده تا م یا

 داد،یب یداد ه یا هوار

 باد هیایبو زلفِ سُوخته،دِت م یهَن 
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جام  یتو یتورج روبروم شوکه شدم ...و کم دنیخوندنم تموم شد و سرم رو باال آوردم و با د یوقت

کمرم نشست صورتم رو در هم جمع کرد ... تورج اما  همونطور  یکه تو یبیدرد عج اریاخت یجابجا و ب

 نکرد ... مبه ینیتوه یحت ایزننده  ایاکشن خاص و  یر چی... ه شهیبهم زل زده بود و بر خالف هم

شد  رهیدهنش گرفت و به من خ یهم چفت و جلو یحائل کرد و دستاش رو تو زیآرنجش رو به م فقط

و سرم رو  اوردمیاونقدر بود که من طاقت ن ی... ول دیشدن چقدر طول کش رهیخ نیا دونمی... نم

 شدم ... رهیتر بودن خ زیتم یکم شیپ یلختم که حاال بر خالف روزها یو به پاها نییانداختم پا

 کن ... فیخوب تعر-

 به حرف اومده بود ...  قهیاز سه چهاردق بعد

 بار صدم دوره کنم که اشاره زد بهم ... یاز حفظ بودم رو برا گهیکه د ییشروع کنم ... حرف ها اومدم

 کن ... فیبلند شو ! راه برو عرض اتاق رو ...و برام تعر-

 کار ...  نیبد بود و ا حالم

 نشسته ... شهیم  -

 ...و من ... یآهن زیم یرو دیشد و محکم  با مشت کوب یطوفان هویآروم  تورج

 از جام بلند شدم ... عیسر

شروع کردم  نهیعادت کرده بودم ... قدم از قدم برداشتم و با طمان یرفتار یناگهان راتییتغ نیا به

 کردن و دوباره از اسمم شروع کردن ...  یعرض اتاق رو ط

 گفتن ...  یساالر چهریدوباره از پر 

... و  نیینگاهش از صورتم برداشته شد ... و اروم اروم ... رفت پا هویچقدر گذشته بود که  دونمینم

کرد و بعد بهت زده نگاهش دوباره برگشت باال و بعد از تمام اون دو سه  زیلحظه چشماش رو ر هی یبرا

 ... فتگر یرنگ دلسوز یبار بود که حس کردم ...نگاهش کم نیو شکنجه اول ییهفته بازجو

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  457:  صفحه                                
 

که از پام سر  یخون یقطره ها دنیکه نگاه تورج رفته بود و با د ینگاه خودمم رفت سمت اریاخت یب

 به گلوم چنگ زد ... یبغض بد  نیزم یبود رو دهی

 

 یر زد و درست وقترو دو زیاز جاش بلند شد و م عیسر یلیدستش مشت شد  و خ یاما لحظه ا تورج

زود  یلینگاه کرد و خ کردیم ییخود نما بیکه حاال عج یبه لکه خون رهیگذشت خ میصندل یاز جلو

 رو بهم کرد و گفت :

 .. هیامروز کاف یبرا-

 .... دیکوب یبعدم رفت سمت در محکم به در اهن 

 !!! یباز کن منوچهر-

 گفت : یزود ..  رو به منوچهر یلیمانند در  برگشت سمتم و خ غیباز شدن ج با

 !! برش گردون سلولش ... هیامروز کاف یبرا-

 رو به من کرد و گفت :  بعدم

 برو ... ایخوابت برده ؟! ب-

نشون بده که سد راهش شد و خودش با قدم  یاومد عکس العمل خورمیتکون نم دیکه د یمنوچهر و

گوشم  ریسرش رو خم کرد ... و ز یاومد سمتم و دستش رو گذاشت پشت کمرم و کم یآروم یها

 گفت :

 برو تا سلولت ...  نهیاروم و با طمان-

 بهش کردم ... ینگاه مین

 نیبه ا یکه  منوچهر یمشکوک ینگاه ها ریبه جلو هولم داد .. و ز ی. با دستش کم دیرو دزد نگاهش

به  یته بود که تقه اچقدر گذش دونمیرفتار تورج داشت از اتاق خارج شدم و رفتم سمت سلولم ... نم

 ... باز شد ... شدیباز م شهیغذا دادن  هم یکه برا یکیدر خورد و در کوچ
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 مال توئه ... نایدختر جون ا-

 یحتاجیما یدستمال  پنبه و همه  دنیبرم سمت در ... با د عیباعث شد سر نیزن بود ... و هم یصدا

داشتم ذوق زده دست بردم و تک تکشون رو گرفتم و اومدم تشکر  اجیروز ها بهش احت نیا یکه تو

 دیشاالکل و  دمیکه با باز کردن درش بعد تر فهم یهم سمتم گرفت ... ظرف یکیکنم که ظرف پالست

 اون مدت بهم داده بودن ...  ینظافتم تو یبرا

 

اتاق و عدم ارتباط با ادم ها  یکینبود ... تار یخبر ییاز بازجو یچهار پنج روز هیاتفاق  نیبعد از ا 

اعتراض  نکهیبلند شعر خوندنم با ا یبشم و فقط گاه یا گهیباعث شده بود کالفه  تر از هر قفت د

 ا روم بشم ... یکم شدی... باعث م ذاشتیدادن کم نم کیو از فحش رک اوردیزندانبانم رو فراهم م

 یخون شهیدست لباس که بر خالف هم هیسلول باز شد و  یصبح روز پنجم بود که باالخره در اصل

 یلیپرت شد داخل اتاق ... خ زیشده و تم یبود و از قضا بسته بند یمعمول یها ینبود و لباس زندان

 نباریکردم ... ا دایپ ییبعد دوباره خودم رو تو اتاق بازجو یو کم دمیبا تعجب لباس رو پوش  عیسر

رو سمتم پرت  یوارد اتاق شد و بالفاصله پرونده ا دهیاتو کش یلیتورج با کت  شلوار و کراوات و خ

 کرد ...

 

 ...نشیبب-

 دستم رفت سمت پرونده و بازش کردم ... نهیطمان با

شد ... حس کردم روحم از تنم جدا شد و  یخال زیلحظه حس کردم ذهنم ... فکرم ... از هه چ هی یبرا

 ه بود ...که داخل پروند یعکس نیزدم رفت سمت  اول خی یسر انگشتا

از صورتش کبود  یمیالغرتر از قبل شده بود و ن لویکه حداقل  ک ی... فرخ نیمات فرخ ... به دورب نگاه

 شکافته بود ... شیشونیلب و پ یبود و گوشه  یخون
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 یکه فرخ لخت مادرزداد تو یحرکت کرد و رفت سراغ عکس بعد یزده و کرختم به سخت خیدست  

 بود که ... ییجا

 اس ... غسالخونه-

تکون دادم و برگردوندم سمت  یادیو با فشار ز یبود که گردنم رو به سخت نیاونقدر سنگ سرم

داشت ...واکنش من به  لیدل هیتنها  نیشده بود بهم و ا رهیخ یو دقت خاص  ینیزبیکه با ر یتورج

و حاال با مرگش ... قلبم از غم  ترک  کردمیکه تا امروز  مدام احساس تنفر بهش م یمرگ فرخ

 زمیام  بر دهیدل داغد یتسل  یبرا  یقطره اشک تونستمینم یبود و پودر شده بود ..و من حت رداشتهب

... 

 مرد؟!-

 نکهیا یمثبت تکون داد و من برا یکرد و سرش رو به نشونه  ی! بر خالف انتظارم ... فقط اخم دینخند

 رونینجات جونم  ازم خواسته بود ...رو تموم کنم .. نفسم رو محکم ب یکه خود فرخ برا فیکث یباز

داشت خفه ام  گلوم یبود  و  بغض  تو نیاتاق سنگ ی... هرچند که هوا میام رو به صندل  هیدادم و تک

 ... کردیم

 فرستادیپوکش رو م نیدود اول کهیزد و در حال شیات یگاریزد و روبروم نشست .. س یتورج اما چرخ 

 هوا گفت :

 باهم ...  میحساب بش یب  خوامیم-

 بلند کردم که گفت: نیترس  نگاهم رو از  زم با

کردم با  ی... هرچند سع ستیقابل جبران ن یراحت نی... به هم یکه تو در حق دخترم کرد یکار-

... هنوز  کنمی... حس م  یجبرانش کنم ... ول یتا حد نجایا یشکنجه  یعمده  یحذف قسمت ها

 تمام و کمال بهت ادا نشده ... نمید

که بهت  ینیاونا و با توجه به د ی جهیکردم ...   و با توجه به  نت یادیز قاتیمدت تحق نیا یتو من

مواد مخدر ... به  سال زندان محکوم  یکم یامروز بخاطر حمل مقدار یدادگاه صور هی یدارم ....تو

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  460:  صفحه                                
 

 یریهم نم یاسیبرات در نظر گرفته نشده و زندان س  یا یاسیس یسابقه  نکهیا یعنی نی... ا یشیم

 ... 

 خاموش  کرد  ...و از جاش بلند شد .. زیم یرو رو گارشیس بعدم

 شمی... حسابمون صافه و من م نباری.... ا فتهی.... که اگه بفتهیگذرمون بهم ن گهید چوقتیه دوارمیام-

 مثل کابوسه ... یو چه ساواک یهمه چه زندان یکه برا یا یروزیهمون تورج ف

 میلحظه  دوباره ن نیو اخر رونی...و بعد از باز شدنش از در رفت  ب  دیحرف محکم به در کوب نیا با

بردن به دادگاه  یبرا گهیدو ساعت د یکیکه تا  دمیبهم کرد  و خارج شد   و من ازپشت در شن ینگاه

 شناختم نبود ...یکه من م یفرخ هیشب چیکه ه یخوسط دوباره نگاهم رفت به فرخ... فر نی... ا انیم

 

 

اون قسمت گاز  زنهیم یدستم که حاال به زرد یتو بیبه س ینگاه میشدم بهش ... ن رهیبهت زده خ

چشمش رو پاک  یگوشه  ی... اشک هادارهیبرم زیم یکه از رو ی.... با دستمال کنمیخورده اش م

 :گهیبهم لبخند بزنه  م کردیم یسع کهیو در حال  کنهیم

 ناراحتت کنم دخترم.. خواستمی... نم دیببخش-

بشقاب  یرو تو بیو س کنمیخشک شده رو دراز م بی... دستم که از گرفتن س زنمیبار پلک م چند

 :گمیم ادیکه از ته چاه در م یی... و با صدا ذارمیم

 براتون سخت بوده .. یلیحتما خ-

و بعد از   کنهیبا انگشتاش شونه اشون م ی... و کم کنهیم شیخوش رنگ جوگندم یتو موها یدست

 :دهیو ادامه م کشهیم یقیفکر نفس عم یکم

 ینباشه ... قدر روزها یتو زندگ یا ی... اگه سخت میبکش یکه سخت میاومد ایسخت؟؟؟... ما به دن-

 ... میدونیخوش رو نم

 :گمیم کنمیمن من م کهیو در حال زنمیبهش م یلبخند
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 شد ؟! ی... بع ..دش .. چبعدش -

و نفس  بندهیلحظه چشماش رو م هی یو  برا رهیگیشده م رهیکه بهش خ ینامعلوم یاز نقطه  نگاه

 :دهیو ادامه م کشهیم یقیعم

  

بودن از جنس خودت ...  ییکه توش  بودن ... ادم ها ییبود آدم ها نیا یاسیزندان س یخوب

بود ... هرچند  یروح یمن شکنجه  یو آدم هاش برا ی.. اهل مطالعه ...زندان عاد لکردهیتحص

در  یفرستاد ...ول یکه  من رو به زندان عاد کنهیداره در حقم محبت م کردیمطمئنم تورج  فکر م

بودم ... که .... که ...  از هر نظر تفکراتشون  ییبا آدم ها میظلم رو کرد ... دو سال و ن نیاصل ..بزرگتر

 یدرصدشونم خوندن و نوشتن بلد بودن  ... نه دوست  یکه ...   به سخت ییها با من متفاوت بود ... زن

 ایبودن که  یریفق یها ادمکه بتونم الاقل دو کلمه باهاش در دل کنم ... اکثرشون  یداشتم ... نه کس

تفاوت من باهاشون عذابشون   نیبودن  و ا یفاحشه خونه ها ساق یتو ایکلون کرده بودن  یها یدزد

  نیو هم دادیکه هردو قشر توش بزرگ شده بودن رو نشون م یکامال طبقه ا ی... تفاوت رفتار دادیم

 یمن خال یرو خورده رو رو شونحق کردنیکه  حس م یباعث شده بود تمام عقده هاشون  از قشر

. که دنبال بهانه بودن تا فخشت بدن .. ییروزانه ام با ادم ها یها یریدر گ ونیوسط م نیکنن ...  ا

بود ....  کابوس  یشبانه ام به قوت خودش باق یها یریبشن به کنار ...  درگ ریکتکت بزنن .. باهات درگ

 یکه تو یاون چند سال یو تو دمیدیجاش رو داد بود به فرخ .... هرشب خوابش رو م نینسر یها

 طیکه  برامون افتاده بود تکرار نشه ... مح یخوابم نباشه ... و اتفاقات ینبود تو یزندان بودم ... شب

هم  طیشرا نیسخت تر یاروم بودم ...و تو شهیکه هم یزندان و کابوس هام هردو باعث شده بود من

قابل  ریغ تیعصبان نیو  هم یادم عصب هیبشم به  لی... تبد م... ارامشم رو حفظ کن کردمیم یسع

 گهیسال د کی بایست از سرم بردارن ... و بعد از تقرد یبه بعد باعث شد  تا حد یجا کیکنترلم از 

مردم رو  نکهیا  یکه شاه برا دیبه اوج خودش رس یوسط حسرت من زمان نیسر به سرم نذارم ....  ا

 یبه ظاهر فقط سع یرو ازاد کرد ...و کم یاسیس یها یاز زندان یسر هیبه ارامش دعوت کنه  یکم

من حسرت  ینداد ... اما برا بیکه هرچند مردم رو فر یزی.. چ جادکنهیا یاسیباز س یکرد تا فضا

 شده بود که
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 دیاالن ازاد باشم ..و .... شا تونستمیم زمیمنتقل شده بودم بخاطر جرم ناچ یاسیاگه به زندان س دیشا

 یتو چوقتیه زیاگه بگم  فکر دو تا چ ستیکه از سوربن داشتم ... دروغ ن یرشی.. برم دنبال ... پذ

 یخودخواه دیا... سوربن ... ش یگریو د خقرخیکیحبسم دست از سرم برنداشت ...  یتک تک روزها

 نفکریدرس خوندن و مطالعه جز ال شهیکه هم یمن یبرا یدو در کنار هم ... ول نیحضور ا  یبدون

ازش گذشت ... هرچند که فرخ و فکر  یراحت نینبود که بشه به ا یزیسوربن ... چ یایبود ..رو میزندگ

 بود ...  تیکردن بهش ...در الو

 یاون بحبوحه  یوسط تو نیباالخره انقالب شد ....  و ا نکهیبودم... تا ا یماه زندان  بای...  تقر میبگذر

 نیافتاد و ا انیبه جر شونیزود  دوباره پرونده ها و بررس یلیزندان عوض شد و  خ استیانقالب  ر

 قیبندازم  و از طر انیجربه  یریتسخ لیوک قین فرصت کردم  ... تا پرونده ام رو دوباره از طروسط م

قر و  زیهمه چ لیبدم ... اوا حیو براش توض زیزندان همه چ سییرو با ر یهمون شخص تونستم مالقات

و  دیمن هم رس یپرونده  ینی..  نوبت به بازب دیبود ... اما کم کم ... با جا افتادن حکومت جد یقاط

رو ادمه ..  میکه بود ...  و به من  عفو خورد و ازاد شدم ... درست روز آزاد  یخدارو شکر با شواهد

و منگ بودم ...    جیلحظه گ هی ی... برا رونیکه پام رو گذاشتم ب یاول یبود ... لحظه  بهشتیاواسط ارد

کجا برم ...  دونستمیز قدم برداتشم ... نمو بع د کم کم به خودم اومدم .. ... و سالنه سالنه قدم ا

 یلیخ یذهنم اومد ...ول یبود که تو یا نهیگز نیبه خرم آباد اول برگشتنکنم ...  کاریچ دونستمینم

مباهات پدرم ... با  ی هیکه درس خون بودم و ما یشدم ...  زمان مونیکه داشتم پش یزود با خاطرات

به حال االن ...   و  یبدرقه ام کردن ...وا ینبودش اون بال سرم اومد  بود و برادر و خواهرام اونجور

زود  یلیپارک خ هی دنیاومده بودم ...و با د ادهیرو پ یادیز ریکه برام افتاده بود ...  مس یقاتاتفا

 اتیو محتو فمینم رو جمع و جور کردم ..و کذه یها نشستم ... کم مکتیاز ن یکی یواردش شدم ورو

....و  دبو یبرگ هاش خون یکه گوشه  میوسط با  باز کردن  شناسنامه ا نی... ا یاندکش رو بررس

حال  نیدلم رو به درد آورد ... با ا بی... عج  ایاسم فرخ آر   یدومش ... جوهر پخش شده  یصفحه 

 دایبکنم ...  رفتن به خوابگاه پ تونستمی...   دو کار م رمیبگ میو تصم  امیبه خودم ب یکردم ... کم یسع

 یسر زدن به خونه  نکهیا گهیدکه   قلبا بهش اعتماد داشتم و  یتنها کس یعنیآذر  یکردن شماره 

که از پدرم مونده بود و همون زمان  از ترس گم  یهام و پول لیاز وسا یبعض دیشا نکهیا دیفرخ  به  ام
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لق اون  یها کییاز موزا یکی ریکف کمد اتاقم  ز  ریاردش ایشدن توسط  کارگرها و  دهیدزد ایشدن و 

به اندک  یدر رفت نگاه میخستگ نهیبعد ازا یفکر کم نیاکرده بودم .. هنوز سر جاش باشه ...  با  میقا

ه خوش رفتار تر شد یبند که  بعد از گذشت سه سال باهام کم زونیکه از طرف زندان و گل ر یپول

پول  نیبا ا یمجبور باشم حداقل چند روز دیشا نکهیبودن ، برام جور شده بود انداختم و با احتساب ا

االمکان اتوبوس خور  خودم رو به  یو حت نهیکردن راه کم هز دایپ یسر کنم ، پرسون پرسون برا

 فرخ که مثل کف دست  بلد بودم رسوندم ... یخونه  کینزد

به گلوم چنگ زد و با مرور خاطرات  یاز گذشت سه سال  با عبور از کوچه پس کوچه ها بغض بد بعد

...  دیکردم  ... دستم لرز دایدر باغ پ یزود خودم رو جلو یلیمتوجه گذر زمان بشم ... خ نکهیبدون ا

... تا  دیرس شزود قبل از فشار دادن یلیضربان قلبم باال رفت ... چند بار دستم سمت زنگ رفت و خ

 و زنگ رو فشار دادم ...  دمیکش یقیباالخره نفس عم

چارچوب در ظاهر  یتو یا رمردیبار ... دوبار ... هنوز بار سوم   رو نزده بودم که در باز شد  ... و پ کی

 شد ...

 بله بابا جان ...  -

 لحظه کلمه ها رو گم کردم ... و من من کنان ... نگاهش کنم ... هی یبرا

 دخترم ؟! یکار داشت یبابا ... با ک جانم-

 

 صدام بود گفتم : یکه تو یصالیتو چشمام جمع شد و نتونستم بغضم رو کنترل کنم ... با است اشک

 ؟! استی... منزل آر نجایآقا ؟!  ا  -

 ...  دیشد بهم ... و رنگش به وضوح پر رهیلحظه بهت زده خ هی مرد

 دختر جون .. یکار دار یبا ک-

 ردم و گفتم :تر ک یلب
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 هستم ... ایمن  ... من ...  همسر فرخ آر  -

 یا نهیدر کنار رفت ... و من  با طمان یزود از جلو یلیخ یموند ..ول ریلحظه  ات و متح هی یبرا رمردیپ

 دیرسیکه بنظر م یبا سرعت زانیافتان خ نجوریاز ورود من در رو بست و هم نایوارد شدم و با اطم

به اطراف انداختم و  ینگاه میعمارت ...  ن یحالت ممکن باشه ... رفت به سمت در ورود نیتر عیسر

پشتم  یتخته  یرو یکه نوذر رو دفن کرده بودم و عرق سرد یینگاهم رفت سمت جا اریاخت یب

فاصله گرفته بود  یلیدنبال مرد که حاال  از من خ ریتکون دادم و با تر کردن لبم سر به ز ینشست سر

 بود راه افتادم ... دهیرس یبه در ورود بایقرو ت

 بود ؟! یاسداهلل ک-

اتاق فرخ بود به گوش  یکه روز یبود که از اتاق یباصالبت زن یصدا دنیجمله شن نیبا ورودم اول 

 ... دیرس

 اومده ... انگار ... انگارکه ... یدختر هیخانم ... -

 ؟! یانگار که چ یاه ! اسداهلل جون به لبم کرد -

نگاهمون  تمام عالئم  یزن و تالق دنیلحظه  با د هی یاومد و برا رونیجمله از در اتاق ب نیگفتن آخر با

ورودم به دفتر  یبود که رو ز اول  لحظه  ییاینگاه فرخ آر هیمن قطع شد .. نگاه زن درست شب یاتیح

که  یمن یشد برا ین تلنگری...و هم ییرایبودم .. با همون برق ... و همون گ دهیگروه دانشگاه د ریمد

چشم ها تازه  نیا دنیکنم که ... با د یعزادار یفرخ یهمه سال  برا نیکه  نتونسته بودم ا ی... من

بر خالف  ایمن به فرخ آر ی.. بلکه عمق اونه ...و عمق عالقه  ستیبودم...  مهم طول عالقه ن دهیفهم

بزرگ ته قلبم  ... بعد از سه سال  ینقطه  هی زشبود که  سو ادیکه باعثش بوداونقدر ز یاتفاقات یتمام

 خودم کنه ..   یاز خود ب نطوریا

 ؟! یچهریتو  پر  -

زن که حاال  دمیصورتم روان شده بود رو کنار زدم ...و تازه د یکه رو ییاسمم ... اشک ها دنیشن با

 بود ... سیهم صورتش خ ومدیداشت سمتم م
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 نه ؟! یچهریمن ...تو ... تو پر یخدا  -

 .... میو هردو هق زد دیآغوشش کش یزن من رو تو یبه چشم بهم زدن و

 ... یچهری... تو پر ایخدا  -

 

که بر خالف   یصورتم،   زن قد بلند چهارشونه ا یشد تو رهیبعد من رو از خودش جدا کرد و خ یکم

 کم سن و سال نبود  ......  هیاول دید

 سر فرخم آوردن ... ییچه بال یدید  -

 کهی....و اون در حال میهم نشسته بود یبعد روبرو یشد و کم ریاون منم اشکم سراز یاز هق ها دوباره

با دستمال اشک هاش که انگار  گهیدستش گرفته بود و با دست د هی یفرخ رو تو یاز عکس ها یکی

 گفت : کردیندارن رو پاک م یتموم

... فکر  دیخبر باشم .... بهم گفته بود قرار عقد کن یاز دو سه ماه از فرخ ب شتریب شدینم چوقتیه  -

 رهیگینم یبا زنشه ... که از مادرش خبر نیریش یعقد و ماه عسل و خالصه روز ها ریدرگ کردمیم

 پسرم ... یعالم خودم ... شاد بودم به شاد یمنم تو نیهم ی...برا

 به عکس پسرش کرد و ادامه داد : ینگاه میو ن دیبرچ لب

زود  یلیو خ رهیدانشگاهم نم دمیاونور خبر گرفتم و فهم نوریز سه ماه کم کم نگران شدم از ابعد ا  -

پرواز برگشتم  نیکردن و همون موقع بود که با اول رشیدستگ دمیفهم انیاز آشنا یکی قیاز طر

 دونی... نم رونیب هخون یو دل و روده  ختهی... همه جا بهم ر یداری...  نه سرا نجایتهران ... و اومدم ا

زندان به  نیبود ساکن شدم و هرروز از ا رانیدختر خاله ام که ا  یخونه  یشدم ...  مدت  یحال چهی

بعد  نکهیبه جونم ... تا ا نداختیاسمشونم لرزه م یبا ساواک در افتاد ؟!  حت شدیاون زندان ... مگه م

خورده و با سر  زیم زندان پاش لحمو  یوازهشت  ماه به عکس بهم نشون دادن .. گفتن . که پسرت ت

؟! هان ؟!! کشته بودنش ...  بهشون گفتن  کردیباور م یمرده ... ک یو در اثر ضربه مغز نیخورده زم

بشه .. شش ماه دنبال جنازه اش بودم ... تا  یکالبد شکاف دی... با شهی... گفتن نم دیجنازه رو بهم بد
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 دمینفهم یبهم دادن و گفتن ببر دفنش کن .... نه تنها با خودشون ... حت چیجسد کفن پ هیباالخره 

کالبد  یبچمو تو قبر کنار بزنم ... گفتن ... جسدش تو ینذاشتم رو یبچه ام رو غسل دادن ؟؟!! حت

دونه  هی ی...برا رمیمجلس ختم بگ یبرا ی؟! نذاشت حت ینیبب یخوایرو م یرفته خانم  نیاز ب یشکاف

 ...  تیدختر تو زندگ ینیداغ نب چوقتیه شاهللیو ا نهیچقدر سنگ بچهداغ  یدونیمپسرم ...ن

دونه  هیقلبش چجور از مرگ  دیفهم شدیاشکش جوشان بود و م یهمه سال چشمه  نیبعد از ا هنوز

و با هر بار نگاه  فتادیاز جوش و خروش نم یمن لحظه ا یوسط چشمم ها نیگرفته ... ا شیپسرش آت

ر یکه ... سلول سلول وجودم رو درگ فتادمیم یخاطرات هرچند کوتاهم کنار کس ادیکردن به اطراف 

 خودش کرده بود ...

 یزیچ  دی... شا رمیاز پسرم بگ یو با عوض شدن حکومت خبر رانیامسال به سرم زد برگردم ا دیع-

جا ثبت نشده بود نه زندان ها و شکنجه گاه  چیتو  ه ایبه اسم فرخ آر یانگار کس یبشه .... ول بمینص

 شتریب یم تمام هرچیماه و ن کی... چهریپر دمی.... نا ام یچیو ه یمعمول یساواک ... نه زندان ها یها

 ختهیو اونقدرم مملکت در اثر عوض شدن حکومت شلوغ و بهم ر شهیم دمیعا یزی...کمتر چ گردمیم

 عوض بشه ....  یزیها چ یزود نیا توقع داشت به شهیاس ... که نم

زودتر از اونکه  یلیمن هم خ دیشن یافتاده بود و وقت یچه اتفاقات نکهیاز ا  دیفرخ از خودم پرس مادر

که   کردمیکرد و من و هر لحظه فکر م هیاون بفهمه فرخ رو کشتن از مرگش  با خبر شدم ... دوباره گر

 مشمول مرور زمان یمرگ فرخ ... تا حد دیمن شا یبرا

 

مشمول  چوقتی... ه چوقتیوجودش خورده ه ی رهیکه به از ش یمادر داغ بچه ا  هی یاما برا بشه

مرگ فرخ رو سانسور کردم ... مادر فرخ  ی...و خوشحال بودم که قسمت شکنجه  شهیمرور زمان نم

 ماومد رونیحاال که از  زندان ب  نکهیو ا دیهست  از اوضاعم پرس رانیاسم  ا دونستمیکه حاال م

اذر دوستم  بهم  دوارمیروندارم و ام یکس نکهیاز خانوادم و ا یمختصر حیکنم .. توض کاریچ خوامیم

 کمک کنه دادم که گفت :
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 یکنی... تو هم مثل من فکر م نجایا یبالفاصله بعد ازاد شدنت اومد یچ یبرام جالبه بدونم ... برا  -

 فرخ ... دیشا

باورم  چوقتیمنم مثل مادرش ... ه دیشا دمیدیجنازه فرخ رو نم یبهش کردم ...اگه عکس ها ینگاه

 مادرش رو دلخوش کنم گفتم : نکهیا یحال برا نیبا ا یکه اون مرده باشه ... ول شدینم

 داشتم ... نجایکه ا یلیبله ...و البته ... اومدم دنبال اندک وسا  -

 و گفت : دیکش یقیتکون داد و نفس عم یسر مادرش

 یکنیاگه فکر م یساوام با خودش برده بود ...ول تونیریهمون موقع دستگ ایرو گو لیوسا شتریب  -

خرت و پرت  یسر هیپدر فرخم   ی.... البته توا  تاق مخف ارتهی..... خونه در اخت یکنیم دایپ دیجد زیچ

برم و  نکهیا اغ... اصا دل و دم قتشیحق یهست که فکر کنم چشم ساواک ازشون دور مونده بود ..ول

 بوده رو نداشتم .. یچ نمیبب

 :دمیپرس نهیحواسم جمع شد و با طمان  اریاخت یب

 .. یاتاق مخف  -

 که حکم اتاق کار فرخ رو داشت گرفتم ... یناخودآگاه انگشتم به سمت اتاق و

به سمت  همون اتاق حرکت  ایزود از جاش بلند شد و با گفتن دنبالم ب یلیزد و گفت آره و خ یلبخند 

اتاق   یکه تو یاز لت ها  کتابخونه ا یکیمن  یبعد  در کمال بهت  و ناباور هیثان یکرد .. کمتر از س

 یمانند نیزم ریز یکه  به سمت جا ییخانم باز شد  و  پله ها رانیبود توسط ا یاز هر کتاب یخال

 ... انیرو من نما یجلو  رفتیم

 

 

خونده  یبود ....فرانسه معمار شیپدر ی هیارث نشی... شوهرم ... زم استیخود آر یخونه طراح نیا-

خونه رو ساخت  ...  عاشق   نیبا من  ازدواج کرد ... ا  رانیدرسش تموم شد و  برگشت ا یبود ... وقت
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 یول بیعج ... کال آدم ونهخانوداه بم یاعضا نیراز ب هی دیبا یدر مخف نیاتاق بود ...  و معتقد بود ا نیا

 بود ...  یا یدوست داشتن

 .. کنهیو بعد با دست اشاره م زنهیم  لبخند

 ...  ذارمی... من تنهاتون م دیراحت باش  -

و با دستش  شهیداخل م یزود کم یلیو خ  زنهیم ی....  که لبخند ندازمیبهش م ینگاه میترس ن با

 :ستهیا ی... و بالفاصله عقب م کنهیبرق رو روشن م دیکل

 ... امیمنم باهاتون ب دیدونیاگه الزم م-

رفتم و  نییوارد دالون شدم  و اروم اروم از پله ها پا هینیتکون دادم   و با طمان ینف یبه نشونه  یسر 

 روم انداختم ... شیپ یبه اطراف و سالن نسبتا نقل ینگاه میپله ن نیآخر یدرست رو

که از همه  یزیرنگ و چ یها ی،چند دست لباس .. قوط  ییمطالعه و  چراغ روشنا یو صندل زیم

باشه  بود ...     یدستگاه چاپ دست دیرسیدستگاه بزرگ که بنظر م هی کردیجلب توجه م شتریب

مختلف  یکه پر از  خرت و  پرت و کاغذ  کتاب ها یزیو  رفتم سر وقت م دمیدستگاه کش یرو یدست

 زیم یرو یپخش و پال یاز  کاغذ ها یکی یبعد دست خط فرخ رو  یبود و نشستم پشتش و کم

 دستم رفت سمتش و برش داشتم ....  اریاخت یکرد و ب ییخودنما

 

 "در نهاد ما نهاد ...  یعشق شور "سه بار نوشته بود  باالش

ته رو نوش یعتیدکتر شر یها یاز سخنران یا کهیو در ادامه ت "مرشد صالح نه شب "نوشته بود  بعد

 هیکه  کردمی...  داشتم به کاغذو به اسم خودم  نگاه م چهریبود و اخرش ... کمرنگ نوشته بود پر

 هی  ی هلب دنیکه کاغذ رو زا روش برداشته بودم و با د ییو درست جا زیلحظه  نگاهم رفت سمت م

عکس  یکردم و با دست ازاردم ... لبه  یزده بود  اخم رونیب زیم یرو یعکس  که از خرت و پرت ها

لبخند فرخ  دنی... با د دمشیکش رونیب یپاره نشه به اروم ایو   نهینب یبیاس نکهیا یرو گرفتم و  برا
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بودم که باالخره چشمام  رهیچقدر  به خنده اش و نگاهش  خ دونمیلحظه نفسم رفت و نم هی ی....برا

 شده بود ... تار  و تارتر شد .... ریکه از چشمم سراز یاشک یدونه ها ریسوخت و خندش ز

 فرخ ! فرخم ....   -

اتاق اکو انداخته بود و اونقدر سوزناک بود که دلم به حال  یکه تو یام شد هق هق ... هق هق هیگر

شب رو صبح کرده بودم و صبح  شدیکه داشت تار و تارتر م یذهن ریخودم سوخت ... سه سال با تصو

 عکس فرخ برام شد نیحاال ارو شب و 

 

کرده بود ...  از ضجه  ریکه ... روحم  رو تمام و کمال تسخ یواضخ از غم از دست دادن کس ریتصو هی

 خانم اومد ... رانیا یپا و متعاقبا صدا یبود که صدا شترنگذشتهیب یکم یاون  اتاق مخف یهام تو

 جانم ؟! دخترم ؟ چهریپر  -

اون لحظه چقدر دوست  دونهیفرخ فتادم و خدا م یجانم گفتن ها چهریپر ادیجانم ...  چهریگفتن پر با

 کنمی...  تازه داشتم حس م دمیدیروز رو نم نیو ا مردمیسواک م یهمون سلول لعنت یداشتم منم  تو

نشون  بمفرخ رو  یکه عکس جنازه  یو لحظه ا ییاتاقک بازجو یسه سال انگار زمان تو نیا یتو

رو  ایببره من فرخ ار ییبو یکس نکهیبود ... انگار ترس از لو رفتن ...و ترس ا هستادیداده بودن ا

 شده بود بتونم احساساتم رو بروز بدم و به قول شاملو : نیعاشقانه دوست داشتم ... مانع ا

 را می بویند... دهانت

 "دوستت می دارم"که گفته باشی  مبادا

 

 را می بویند... دلت

 

 غریبی ست، نازنین روزگار
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 عشق را و

 تیرک راه بند کنار

 می زنند. تازیانه

 

 را در پستوی خانه نهان باید کرد... عشق

 : گهیسمتم و م کنهیرو م یمغموم یبا چشم ها خونهیشعر رو  که م 

 داده بودم ایکه به فرخ ار ینبره ... به خاطر قول ییبو یکس نکهیا یو من  تمام اون سال ها ... برا  -

 دلم پنهان کردم ... یپستو خانه  یعشقش رو تو

 دستم ... دهیو م ارهیم رونیرو ب یکنار دستش و از تو شقاب یسمت عسل برهیدست م بعدم

که  ییرایگ یو چشم ها ینیدل نش یمرد خوش چهره با خنده  دنیبا د گردوندنمیقاب رو که بر م 

جوان و  ی ایبه   ... فرخ ار یخاص یبا سرخوش اریاخت یاز لب هاش توش موج خنده وجود داره ب شیب

شده  رهیکه با حسرت به عکس خ یچهریبه پر ینگاه می... و بعد ن زنمیم یلبخند یدوست داشتن

 : دهیکه درست همون لحظه  ادامه م  کنمیم

 

که به لبام خورده بود رو  یسه سال مهر سکوت یعقده  ادمیکردم ... فقط  هیچقدر گر ادینم ادمی

هردو ... با گفتن  میاروم شد یکم نکهیمدت مادر فرخم پا به پام اومد .... بعد از ا نیشکوندم و تمام ا

که   یمن در حال وآرومم کنه دوباره تنهام گذاشت  کمیتا  ارهیب یا یدنیتا برام  نوش رهیم نکهیا

 به دنبال عکس اریاخت یب کردمیداشتم اشک هام رو پاک م

 

که بعد از  یبه فکر آن یریمهندس بودنم تاث گمیرو باز کردم ...و نم زیم یاز فرخ کشوها یا گهید

نگاه  هی یتو  عیسر یلینبود ... خ رمیتاث یب ینه ول ایدوم از ذهنم گذشت داشت  یبازکردن کشو

حالم  اونخودم با  یه برااونقدر نا محسوس بود ک نیدوم از اول کمتره و ا یبودم عمق کشو دهیفهم

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  471:  صفحه                                
 

در  یبعد ... از جام بلند شدم و جلو یکم یبشم ول الیخ یبود ... اول شک کردم و خواستم ب بیعج

 .. یکشو ها  زانو زدم و شروع کردم به بررس

 آوردم ... آرامبخش ... بیدمنوش گل گاوزبون و سنبل الط کمیبرات  ایب زمیعز-

زن  نیرو که بلد بود قطعا از ا یبه زن روبروم کردم ... و حس کردم ...فرخ تمام راه و رسم محبت ینگاه

 زود گفتم: یلیگرفته ... و خ ادی

 نه؟! ایداره  یا یمخف زیکشو ها ... چ نیا دیدونیشما م-

خاک گرفته گذاشت و اومد پشتم  دوال  زیم یگل گاوزبون رو رو وانیزود ل یلینگام کرد و خ ریمتح

 شد و گفت:

 نه چطور ؟! -

 سمتش و گفتم: برگشتم

نگاه کرد و بعد  یشتریزد کنار و با دقت ب ی...  کم هیعمقش کمتر از اول یدوم کم یکشو نیبنظرم ا -

 شونه هاش و باال انداخت و  گفت:

 ... شمیمن متوجه نم -

 یدرنگ نکردم و شروع کردم خرت و پرت ها یلحظه ا نیهم یتکون دادم ... مطمئن بودم برا یسر

شد شکم رو  جادیکه ا یبم یبه کف کشو زدم که صدا یکردن و  و دوباره  ضربه ا یکشو رو خال یتو

 کرد  ... لیتبد نیقیبه 

 ! د؟یچاقو دار -

رفت سمت دستگاه  عیسر نیهم یکنم برا کاریچ خوامیم دیلحظه به اطراف نگاه کرد  و فهم هی یبرا

 برگشت و گفت : یخط کش نازک اهن هیزود با  یلیچاپ و خ

 ... ادیبه کارت م نیا  -
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زود با  یلیکف کشو انداختم و خ کیدرز بار هی یخط کش رو ازش گرفتم و ال عیگفتم و سر یاوهوم

 شد .. و همزمان با اون ... عکس .... ونیسانت از کشو نما - قایضربه کف کشو در اومد و دق هی

 امامه ؟! نیا  -

که به وضوح از من  یچشم برداشتم و نگاهم رو انداختم به مادر فرخ ینیاز عکس امام خم ریمتح

کشو ...و دو نه دونه ... با  یمخف متیتو ق یبرگشتم و چنگ زدم به کاغذ ها عیشوکه تر بود ... سر

 ... میشد رهیبهم خ یبعد هردو بهت زده کف اتاق مخف ی..و  کم میکرد شونیمادر فرخ بررس

 ... یها هیاعالم نای... ا نایا  -

 شدم ... رهیبغض کردم و به دستگاه چاپ خ دوباره

 فرخ ...  -

 من ... ی... خدا " یمل تیامن هیاقدام عل "که  اونجا بود ...  یاتاق کار تورج افتادم پرونده ا ادی

 

از بستر خاکستر خودش  مرغیگرفته بود  ...  مثل س  شینگار  ذهنم که سوخته بود و اتلحظه ا هی یبرا

که دست خط فرخ بود برداشتم   زیم یاز جام بلند شدم و اون تک کاغذ رو عیدوباره جوونه زد ... سر

... 

که با  یافتاد شب ادمیچند بار با خودم تکرار کردم و درست همون موقع  بود "مرشد صالح نه شب  "

برخورد کرده بودم که اشنا بود... و  یدر مردونه با مرد یامامزاده صالح و درست جلو میفرخ رفته بود

ذهنم  گم شده بود ... و   یچند وقته  بیفراز و نش ی... فقط تو شناسمیاونقدر اشنا که مطمئن بودم م

ازش  یحرف چکسیهام ه ییتمام ... بازجو یکه تو ینبود جز دکتر مرشد دکتر مرشد ی... اون کس

نگفته بود ...دکتر  یزیاز سرنوشتش چ چوقتیهم که با فرخ بودم ه یتمام مدت ینزده بود و تو

 دهیهمونموقعم شن ووبه وضوح از از طرفداران حضرت امام ...  یکه برام مسجل بود انقالب یمرشد

انقالب امام   نکهیبعد از سه سال ... بعد از ا نجای... و حاال ا کننیامام رو پخش م یها هیکه اعالم میبود

 یها کهیکه ت یو دستگاه چاپ هیاز اعالم یفرخ ...دسته ا یشده بود ... من بودم و  اتاق مخف روزیپ
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من بلکه  یبرابر شده بود ...   نه تنها برا نیچندمن  یبودن ... با حل شدنش ... ارزش فرخ برا یپازل

ها به   هیبا ورق زدن هر کدوم از اعالم  دمیدیپسرش بود و به وضوح موجودش  یکه همه  یمادر یبرا

 ...  کنهیافتخار م شیاز پ شیفرخ ... ب

 :گهیو م کنهیبه من م ینگاه می...و ن نهیشیم چهریلب پر یرو یکمرنگ لبخند

برام عالمت  دمیدیبه خودم رو م ایفرخ ار یمحبت ها یجا وقت هی شهی.... هم بنیعج یلیادم ها خ-

اون لحظه ها چطور  دونهیباشه و خدا م یساواک هی تونهیقلب بزرگش چطور م نیادم با ا نیسوال بود ا

بودن  عاشق...  هیبد زیدخترم دوست داشتن چ یدونی... م دیلرزیوجودم از ترس م ی... چطور همه 

رو  یو گوشت رو کر ...و من تمام مدت ا زخودم  متنفر بودم که ادم کنهیازون بدتر ... چشمت رو کور م

جز  دونستمیبودنش  م یساواک یکه به واسطه  ییها یدوست دارم که عشقش من رو نسبت به بد

 وجودشه کور کرده ....   نفکیال

 :پرسمیکنجکاوانه م 

 شد ؟! یبعدش چ  -

 : گهی..و م زنهیم یلبخند

 بعدش ...   -

 :دهیو ادامه م دهیم رونیرو محکم ب نفسش

 یسیبنو  یخوایکه م یکتاب یتو ییجا گهیسال گذر عمر من ... که   فکر نکنم د یبعدش شد س  -

 داشته باشه ...

 ... رمیگیودستش رو م کنمیو دستم رو دراز م زنمیم یلبخند

 ونم ...خودم دوست دارم بد ینداشته باشه ...ول یبه کتابم ربط دیدرسته ... شا  -

 

 

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  474:  صفحه                                
 

 نهیو با طمان زهیریم وانیل یآب تو یخودش از پارچ کنار دستش کم یو همزمان برا دهیتکون م یسر

 :دهیو ادامه م  کشهیم یقیو بعد از  اون نفس عم نوشهیم وانیآب از ل یو ارامش خاص قلپ

 

 یتا زمان تونمیها ... مادرش دستم رو گرفته بود و گفته بود که م هیکردن اون اعالم دایبعد از پ یکم 

 یبا سرنخ ها تونهیکردن  من م دایبهم گفته بود که حاال با پ یبمونم از طرف ششیهستش پ رانیکه ا

که  یجسد دونمیبود که اگه من مادرم ... م نیاز پسرش باشه ،  استداللشم ا یدنبال  نشون یشتریب

 یسزا یدولت پهلو یبهم داد جسد پسرم نبوده .... شک داشتم فرخ زنده باشه ... شک داشتم تو

 یمدت زمان حت  نکهیحال به پاس ا نیکمتر از مرگ باشه با ا یزیچ یبه  حکومت شاهنشاه انتیخ

م قسم بود  با خود دهکر تیمثل فرخ رو ترتب یپسر نکهیبهم سرپناه داده بود ...و به پاس ا یاندک

از فرخ ...  یخبر ایگرفتن  نشون و  یتالشم رو برا یدست نکشم ...  و همه  یکوشش چیخوردم تا از ه

و با فرخ مراوده داشتن  میشناختیاون دوران م یکه تو یاز تمام کسان ستیل هیابتدا  نیهم یبکنم برا

تر از من سراغش رفته  شیمادرش پ هک ریهمون اول خط  خوردن ...مثل اردش اشونیلی...خ مینوشت

 ریهمراه تورج با ت یها ی... قصد فرار داشته و ساواک میشد ریکه دستگ یهمون روز گفتنیبود و م

نفر که دنبالش  نیداده بودن ...  دوم لیدو روز بعد به خانواده اش تحو یکیزده بودنش و جسدش رو 

و فرخ توسط خودش انجام شده بود ...و قطعا  من یریکه  دستگ یبود ... کس یروزیخود تورج ف میرفت

 نکهیا یدو جا به هوا یکیبا سرزدن به  لیاگه زنده بود از سرنوشت فرخ تمام و کمال خبر داشت ... اوا

کردن داستان  فیبا ما  صورت گرفته بود اما بعد تر با  تعر یبرخورد بد میخانواده اش هست یاز اعضا

نتونسته  یکرده بود ...و وقت دایپ لیرفتار تعد نیا میهست  یاسیس یاه یاز زندان یکیدنبال  نکهیو ا

از دست اندر کاران حکومت   یلیبود مثل خ نیحدسمون ا نی... اخر میکن دایازش پ  یاثر چیه میبود

هم بودن که فرخ رو بشناسن و  یگریکه کسان د ییازونجا  نحالیفرار کرده ... باا رانیاز ا یپهلو

که خوب  میهم گشت ی، سرهنگ خجسته و واثق یابیافراس مساریباشن .. دنبال  ت باطباهاش در ارت

رفته بود و  رانیقبل از انقالب از ا یفرت کرده بود و واثق یقلب یسال  در اثر سکته  یابیافراس

سابق خونه  یشماره  یو دار بود که آذر رو هم از رو ریگ نیهم یخجسته ام  اعدام شده بود.... تو

ازدواج کرده و با  دمیممکنه االن شهرشون باشه فهم کردمیفکر م نکهیکردم و بر خالف ا دایپ اشون

که   یزیراه انداخته ... چ یشرکت مهندس هیدانشگاهمون بود  یها سانسیاز فوق ل یکیهمسرش که 
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 رفت ایناکام از دن یاوج جوون یکه تو ینینسر نیوسط خوشحال شدم از ب نیمن بودم و ا یارزو یروز

....   دهیبود رس اقتشیکه ل ییشده بود الاقل اذر به  جا ریتالطم اتفاقات اس یتو   میکه زندگ یو من

به  عمارت  یدو ماه بعد از عقد دو سه بار یکی ایمن شوکه شده بود چون گو دنیاذر  هم  با د نیب نیا

 ستیدانشگاه ن یتو ایاز دکتر ار یخبر یو از طرف دهیجواب نم یبود کس دهید یسر زده بود  و وقت

نشده بود  دشیعا یزیبا سرزدن به زندان هم چ  ی... ول میشده باش ریدستگ دیحدس زده بود که شا

کردن اذر  دایبعد از پ میخودش برگشته بود  .... بگذر یعاد یاز همه جا ....  به زندگ دیبعد نا ام یو کم

که  یانیجاها از  اشنا یلیخانم شد ... ... و خ رانیمن و ا یکردن فرخ  هم پا دایپ ی... اون هم برا

از  یاثر یدنبال رد  شتری... اما  انگار هرچه ب میمستضعفان  داشتن استفاده کرد ادیبن یشوهرش تو

 دستمون رو یکمتر اطالعات میگشتیم ایفرخ ار

 

کرد و مشخص شد   ادیمحمد حسن رو شوهر اذر برامون پ یبود  که پرونده  نیب نیدر هم گرفتیم

که  یدیبود تا اندک ام یخبر کاف نیماه بعداعدام  و هم  بایشده و تقر ریبعد از ما دستگ یاون هم کم

و  میشد مصمم شتریخبر ب نیا دنیبشه ... هرچند که مادر فرخ با شن دیفرخ داشتم ... هم نا ام یبرا

با فرخ در ارتباط بوده  دکتر  میدونستیکه حاال م یدکتر مرشد یعنی...  دمونی... ام نیدنبال اخر

... اما افسوس و صد افسوس که  میکرد دایپ شیانقالب یواال تیزود به خاطر شخص یلیکه  خ یمرشد

از بدنش هم فلج  یمینزندان ساواک متاسفانه حافظه اش رو از دست داده بود و  یبخاطر شکنجه ها

رو  ایفرخ ار تیاز شخص گهیعکس فرخ بعد د دنیوسط زن دکتر مرشد  با د نیا نحالیبود ... با ا

 به عکس گفته بود : رهیبرامون روشن کرده  و خ

سفر به انکارا با دکتر اشنا شده  یتو دونستمی..  و فقط م دمیبار سال  د نیرو  اول ایار یمن اقا  -

شب  هی نکهیتا ا خبر نداشتم گاهشونیگاه و ب یها دارید نیا یو  محتوا تیمنم از فعال لیبودن ... اوا

 ادمهیخوب  شمشد شوکه ن ریوقت دستگ هیروشنم کنه که اگه  خواستیمرشد برام حرف زد .. م

 میموج عظ هیبود که  یاون متشنج همون موقع یسال  بود و  جو تهران و باالخص دانشگاهها لیاوا

خودشم  دیشا دیترس یکه م ییشده بود ....و ارونجا جادیا  یو اعدام توسط حکومت پهلو یریدستگ

 میرو هم که تنظ ینامه ا تیوص یداده بود و خت حیمنم توض یزود  برا ای رید ادیبالسرش ب نیهم
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 گمیحال ......   من خودمم نم نیبا ا یشدم و ول یچه حال دونهیکرده بود  ممهور بهم داد... خدا م

 ادمیکه اون  ی.. کار خوندمیمرشد بود  ...کتاب م ونیکه مد یپلمیبودم د پلمید یول هیعال التیتحص

دست پرورده  میفکر یو خط مش فکراتکه  سالم بود که  زن دکتر شده بودم ت ییداده بود و و ازونجا

بعد خونمون شد  یبود که کم نیو ا رفتمیهاشون رو پذ تیراحت فعال یلیخ نیخودش بود ... بنابر ا ی

حضور داشت ...  امیبود فرخ ار ادمیکه  ییتا جا  شهیو هم یاسیس یمرکز جلسه ها و بحث ها

 نکهیا یتر شد و مرشد برا بستهکشور بسته و  یاسیس یمنوال گذشت تا فضا نیبه هم یکسالی

  ادمیکه  ییرو ادامه بده از دانشگاه خودش رو بازنشسته کرد و بجاش  تا جا تشیراحت تر بتونه فعال

تر و  دو سال نگذشته بود  یشوهر من ... جد  یها تیگروه ... و از بعد از اون فعال ریشد  مد  ایدکتر ار

 شد ... ریکه متاسفانه دستگ

 یو چ میکردیفکر م یبود ...  چ یدنیخانم د رانیمن و اذر ا ی افهیق یحرف ها نیا دنیاز شن بعد

که فرخ رو  یبود ... اذر یاستاد دانشگاه معمول هیپسرش تنها  کردیکه فکر م یخانم رانیشده بود .. ا

 کردمیکه فکر م یو من دیدیگروه دانشگاهش م ریو مد لکردهیباهوش و تحص یساواک هیتمام و کمال 

به دستش نابود  میکه زندگ یا یگناه رو مرتکب شدم ... عشق   تمام کمال و به ساواک نی... بزرگتر

 یشده بود ... هرکس دینا ام دمونمیام نیدکتر مرشد .. اخر ی... با اومدن از خونه  میشده بود ...  بگذر

خانم هم  رانیا کردمیکم کم حس م وقابل دسترس بود  ریغ یبه نوع کردیم دایربط پ ایکه به فرخ ار

 یفرخ عزمش رو برا یاز خواهر ها یکیافتاده  بود  بخصوص که با باردار شدن   هیازون شور شو ق اول

خونه رو با تمام خاطرات خوب و بدش  بفروشه و  نیا  خوادیرفتن جزم کرد و اعالم کرده بود که م

 یبعد وقت یکم یقبول نکرده بودم  .. ول اولکنه ...  میمن و خودش تقس نیفروشش رو ب ی نهیهز

بهم داده بود ...   هیتهران رو به عنوان هد یمحله ها نیاز بهتر یکی یواحد  اپارتمان  تو کیسند 

 یب هیهد نیاز مادرش به ارث رفته  و مقاومت در برابر ا ایفرخ  آر یبودم تک تک رفتارها دهیفهم

 اش رو هیده یبا خوشحال نیهم یاس ... برا دهیفا

 

که  یخانم رانیا  هیگر ونیدو هفته  بعدم ... بالفاصله پس از فروش خونه م یکیکرده بودم و  قبول

 بود که محبت مادرانه در حقم کرده بود رو بدرقه ...  یزن نیبعد از مادرم ... دوم
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 ییکه از پدرم داشتم و خوشبختانه  به همراه گردنبند اهدا ی...  با اندک پول دیجد یرفتن به خونه  با

زود به کمک شوهر اذر و  یلی.. خ دمیخر لهیمونده بود ...  وس یباق لمیاز وسا گهید یلیفرخ و خ

جا افتادم ،.  لتمام  و کما نکهیر مشغول به کار شدم .... و  بعد از اشرکت معتب هی یخودش  تو

  امیت دنید یو  برگردم  شهرم فقط و فقط برا رمیبگ یچند روز مرخص یگرفتم برا میتصم  وریشهر

 یکه تو  ینه ...  بهتر بگم با اتفاقات ای کنهیقبولم م امیت فت،یم  یبرام مهم نبود چه اتفاق گهی... د

باهام داشته  یاگه برخورد بد یو حت هنباش یرنگ یاهیباالتر از س کردمیزندان برام افتاده بود حس م

 زیهمه چ شهیانگار قرار نبود هم ی... ول ستیزندان ساواک برام افتاده بدتر ن یکه تو یباشه  از اتفاقات

 یپدر یاز خنه  ی... با برگشتم به خرم آباد متوجه شدم   خبر خواستمیباشه که من م یاونجور

که اونموقع جهاد  یزی، چ یکشاورز نیشده بود به زم لی... خرابش کرده بودن و کل منطقه تبد ستین

...  کردیم یمال تیرو حما یکشاورز ها یو به نوع دادیم یخوب یلیخ یرونقش وام ها یبرا یسازندگ

که  یجان عل موندیننه رباب هم به رحمت خدا رفته و تنها م دنیدر زدن فهم در اون نیا یبعد از کم

سنش باال بود اما هنوز سرحال و قبراق بود ... جان  نکهیبا ا انهکردم و خوشبخت داشیزود پ یلیخ

.... دنمیبا د کردیم یزندگ ییروستا یخونه  هی یکه حاال از خانواده به کل جدا شده بود و تو  یعل

صورت  یکه اشکش رو یزود در حال یلیبهت زده نگاهم کرده بود و بعد خ یچند لحظه ا یبرا

از خواهر و برادرام گفته  یکرده بود ...  اسم من رو زمزمه .... جان عل دنیاش شروع به چک دهیچروک

 ... وضع و دیحکومت جد یدگیاون منطقه و از همه مهمتر رس ی... تو نیبه خاطر رونق زم نکهیبود ا

بود  ختهیرو ر ی... آب پاک پرسمیم امیمدام از ت دید یبهم زده بودن ...و در اخر وقت یخوب یلیاوضع خ

مدت  هیکه   چند ماه قبل از انقالب بعد از  یامیگفته بود ...  ت امیبرام از ت یو با مِن و من ستمد یرو

 یو اسم شناختنیتنها دوستم که اون ها م نیخبر مرگ نسر دنیکه دنبالم گشته بود ... با شن یطوالن

خواهر و  دونستنمنم به سرنوشت مشابه  اون دچار شدم  با مقصر  شهیبودن ... مطمئن م دهیازش شن

 نی... ا شهیآلمان م یهمراه زن و بچه اش راه کنهیرو ترک م رانیا شهیهم یام برا گهید یبرادرا

برام  یکه از ارث پدر یکوچک نیبود که زم نیا دنیعطف سفرم به خرم آباد فهم یوسط تنها نقطه 

بنام که  یدارها بنگاهزا  یکیبا حضور  یزود به کمک جان عل یلیداره و خ یادیمونده بود رونق ز

که به دست اورده بودم  بعد از اصرار  یرو هم واگذار کرده بودم و با پول خوب نیزم شناختیپدرم روم

ترک کرده بودم  شهیهم یاز اومدن نبرن ... خرم اباد رو برا ییاهرم بوبرادر ها و خو نکهیهام راجع به ا

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  478:  صفحه                                
 

زود باعث  یلیکه خ یو عرق ... جنگ رانیو شروع جنگ ا وریو ورودم به تهران مصارف شد با  شهر

بود  یکه شروع یخبر بودم  کس یسال ها  ازش ب نیکه تمام ا ی... کس نمیرو دوباره بب یشد ...  کس

 شدن تمام حس ها زنانه ام ... داریدوباره ام  ...  ب یزندگ یبرا

 

 

 : پرسمیو م زنمیم یکمرنگ لبخند

 ؟! دیازدواج کرد دیشما تهران که بود یعنیپس   -

 یقیو نفس عم چرخونهیم یدستش رو دو سه بار یتو یطال یساده  نگیو  ر دهیتکون م یسر

 : گهیو م کشهیم

 نیخوبه شروع ازدواج با عشق ب یلیما ادم هاست ..... خ یهمه  یتکامل ریاز س یازدواج جزئ  -

توام  یزندگ یوقت دوست داشتن و عالقه  بعد از مدت یلی... خ ستین یقانون کل  یباشه ...ول نیطرف

 ...  رهیگیبا احترام شکل م

 ؟! دیشما با عشق ازدواج نکرد دیبگ دیخوایم یعنیپس    -

 : گهیو م زنهیم یمیمال لبخند

عاشق شدم ...  قایعم میزندگ یبار تو کیو  یروزیتورج ف ی فتهیشدم ... ش فتهیبار ش کیمن   -

بار دوست داشتن  و دوست داشته شدن رو تجربه کردم با همسرم ...  کی... و  ایعاشق فرخ آر

 تاباعث شد با وجود تمام مشکالت ..  میداشت گهیکدیکه در برابر  یکه احترام متقابل و صبر یهمسر

 ... میباش گهیاز فوتش ... همه کس همدقبل 

 یهنوز کم فهممیو م کنمیبه ساعت م ینگاه میو ضربان قلبم تندتر از حد معمول ن شهیجالب م برام

 : پرسمیم   عیسر یلیخ نیهم یهست برا یساالر چهریپر یماجرا یادامه  دنیشن یفرصت برا

 داستانتون و ازدواجتون رو ... ی هیبق تونمیم  -
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اش  گهید یپا یپاش رو رو کی کهیو در حال یصندل یبه پشت دهیم هیو  تک زنهیم یگرم لبخند

 : گهیم  ندازهیم

 

جنگ زده ها رفته  یبرا یمردم یدادن کمک ها   یسه ماه بعد از شروع جنگ بود ... با اذر برا دو

بود و نم  یاون روز هوا  ابر  ادمهیخوب  یمردم یکمک ها یجمع آور یاز ستادها یکیبه  میبود

بود  نرفتهبه گوشش فرو   میرو با آژانس ببر لیوسا ایبه اذر گفته بودم ب یو هرچ ومدیداشت م یبارون

سوسول نباشم ...  نقدری... و بارون  نم نم هستش و   ا  میاتوبوس سر کوچه بر نیو گفته بود بهتر با هم

 هی نکهیا یمن داشت  و منم  برا نسبت به یتر یکه اذر  اصوال ذهن اقتصاد دونستمیخوب  م نمیا

کارتن کنسرو و چند دست  هی  ودو تا تخته پتو  نکهیزود بعد از ا یلینشه قبول کردم و خ ریوقت دلگ

و  میاومد رونیاز در خونه ب   میپاکت گذاشت یپول هم تو یو  مقدار میکرد یلباس بچه  رو بسته بند

و نه راه  میشد به  رگبار و  ما که نه را پس داشت لینگذشته بود که بارون نم نم تبد قهیهنوز دو دق

بود تا  یهمون مدت زمان  اندکم کاف یول میونددوون دووون خودمون رو به استگاه اتوبوس رس شیپ

که  یساعت بعد وقت مین   میبشه .... بگذر سیخ سیدستمون خ یتو لیخودمون و سا یسر تا پا

بود از لباس  یمردم یکمک ها یاصل یاز ستاد ها یکیکه اون روز ها   یدم   مسجد میدیرس

بود به  یبست بند یاز پتو ها که رو یکی...و کارتن  کنسرو ها و  دیچکیهردومون  قطره قطره آب م

 شده بودن .... سیکل خ

 ... سنیها که خ نیخواهر  ا-

توام با   یطلبکار کمی یکمک ها رو داشت با لحن نه چندان خوب  حت افتیدر تیکه مسئول یمرد

شده بود   یسرتا پاش  عصب یسیحرف رو زده بود و اذر که از لحن مردو بارون و خ نیچشم غره  ا

 و گفت: دیتوپ هوی

 

بابام که  سیبارونو ؟؟!!  با رولز رو ینیبی! بعدم نم کی نی...  اشمرنایرو دندونش رو نم شکشیاسب پ-

 ... یزنی...که غرم مادیپ ی... پا اوردمین نارویا
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 یاون روز کال حال خوش ایاذر رو آروم کنم ... اما اذر که گو  خواستمیهم خندم گرفته بود ... هم م من

 بود ... اذر رو .. یمرد هم که انگار واقعا عصبان یو از طرف کردینداشت مرد رو ول نم

...   ایبس کن چه خبرته ... خواهرم شما کوتاه ب یداداش حضرت عباس نی... حس دیصلوات بفرست  -

 ... دیصلوات بفرست

که تنشه  ییبود و معلوم بود از لباس ها یجیسمتون کردم ... بس ومدیکه داشت م یبه مرد ینگاه مین

 زد و گفت : یبه ما لبخند گرم دنشیرزمنده اس ...  با رس

 اعصابه ... یامروز ب کمیبرادر ما   نیخواهرا ...  ا دیببخش  -

 گفت : تیحرف مرد تموم نشده  بود که اذر با عصبان هنوز

رفتار نصف  نیبا ا ینجوریبا مسئول ستادتون حرف بزنم ... ا خوامیاعصابه ... اصال من م یرو  ب یچ  -

 ... شنیکه بخوان کمک کنن زده م ییکسا

گفت که  یاذر رو آروم کنه ...   باشه  چشم نکهیا یو مرد مِن مِن کنان برا میو مرد هردو جا خورد من

وسط من که  نیو ا نهیستاد رو بب سی... رئ دیکفش کرد که اال و بال با هی یهمون شد و اذر پاش رو تو

تمام  یبود و از طرف ختهاروم باشه سو کردنیبه اذر التماس م یهردو رزمنده که  با ناراحت یدلم برا

و دوست داشتم قائله  دنیبه تنمم شروع کرده بود به  لرز دهیچسب سیخ یلباس ها یبدنم از سرما

 یطبقه  وونیاز  ا هویکه  کردمیبشه ،  رو کردم به اذر  و داشتم  ارومش م ریهرچه زودتر ختم به خ

 عربده زد و گفت :  بایتقر یکیدوم مسجد 

 ...  نمیباال بب دیای!! اونجا چه خبره ؟؟! صداتون کل کوچه رو برداشته  زود ب یرسول  -

 گفت و روبه پسر جوون  ادامه داد : یشد که مرد اهلل و اکبر نیهم و

 ... ارهیپدرمون رو در م ی!!! االن حاج یاه ! حسن گند زد  -

با رفتنش  دونستمیکه م ییاومد بره که  اذرم پشت بندش راه افتادو ازونجا یبعد با دستپاچگ و

ازش خواستم  یخاص ریو دست اذر رو گرفتم و با تغ اوردمین طاقت نباریممکنه وضع بدتر بشه که ا

 خودم دنبال مرد راه افتادم ... نجایبمونه  هم
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 برادر ... برادر با شمام ...  -

 و گفت: ستادی... ا ترسهیو گنگ بود و معلوم بود از مافوقش م جیکه گ مرد

 از سمت منم ضزر نداشته باشه ... حی... فکر کنم  توض امیمنم باهاتون م   -

زود پشت در اتاق  یلیو خ میهم راه افتاد یگفت و هردو شونه به شونه  یدستپاچه باشه ا مرد

 به در زد  و بعد از کسب اجازه وارد شد و منم پشت سرش ... یو تقه ا ستادیمافوقش ا

 بود ... یعصب کمی... حسن  قتشی... امم ... حق یحاج  -

 

تنش بود  یکه  لباس نظام  یمشک  شیمرد جوون با ر دنیو با د دمیکس یسرک یاز پشت رسول یکم

 یکم یو به وضوح اخم داشت جا خوردم ... و  منم حت کردیم ادداشتی  یزیداشت چ یجد یلیو خ

 دست و پام رو گم کردم ...

 

... با  ارهیدونه ارزن که م هیولو  نجایا ادیم ی! بهت گفته بودم کار ما قداست داره ... هرک یرسول-

به رزمنده ها کمک کنه ... در حد توانش   خوادیو م تینجایقلب ا میارزشه ... چون  با عشق و  از صم

نکن ...  و بگو  یالک هیجکار حسن رو تو نیهم ی... برا  دیبفهم نوی... ا میندار یتوقع ی... ماز اکس

 ! ادیخودش ب

از دهنش در   یاصوات نا مفهوم چشم مانند یسر هیفقط  یجمله ها رو محکم گفت که رسول اونقدر

به  ینگاه میزود  ن یلیو خ " یحق با شماست حاج "اومد و بعد در ادامه با من من  فقط تونست بگه 

و خودش  اختباال اند یشونه ا  کنمیحرکت نم دید یهوا پسه ...و وقت میمن انداخت و  اشاره زد که بر

 ... رونیاز در رفت ب

 نکهیبدون ا زودی لیکردم که خ ی... تک سرفه ا کنهی! سر بلند نم یحاج دمید یوقت یبا رفتن رسول 

 همونقدر محکم گفت : یکنه  با لحن آروم تر و ل ینگاه میبازم ن

 خواهر ؟! دیداشت یشما کار  -
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محکم کردم   یگره اش رو کم اریاخت یو ب دیکش میبه روسر  یمتوجه حضور من شده بود ...  دست پس

 و گفتم :

 که اسمشون حسنه ... ییراستش .. آقا-

باال   عیسر یلیخودکار رو انداخت و صورتش   رو خ هویجمله ام رو کامل نکرده بودم که مرد  هنوز

 ی..برا شتریشد ... چهره اش آشنا بود . نگاهش از اون هم ب رهیگرفت ... و با نگاه پر از تعجب به من خ

  زیو از پشت م دپلک ز یلبش به خنده باز شد و  چند بار هویشدم بهش که  رهیمنم ساکت  خ نیهم

 اومد و گفت : رونیب

 منو نه ؟! ینشناخت  -

که  یتنم و لرز یلباس ها یسیاون لحظه ... خ دونمیاشنا بود ... اما نم یلینگاهش کردم ... خ گنگ

بره  ادمیباعث شده بود چهره اش  یواقعا گذر  سال ها ای...  شدیوجودم بود مانع از فکر کردنم م یتو

 ... 

 ... یول دیآشنا هست یلینه  خ  -

به  یکرد نگاهش رو بدزده و قدم یسع یاش شده باه کم رهیزد و انگار که متوجه نگه خ یگرم لبخد

 سمتم برداشت و گفت :

 رسته ؟!.... د یساالر چهریپر  -

 کردم  که درست  روبروم قرار گرفت  و گفت : یریمتح  ی خنده

 ... یپس  خودت  -

بود   ... تا رذهنم جرقه بزنه  یزد ... که همون چشمک کاف یلبش بود چشمک یکه رو یبا لبخند بعدم

 لب آروم زمزمه کنم : ریو ز

 !؟ییاحمد ... تو-
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اخر از  یجمله  دنیبغلم مچاله کردم رو با شن یداستان کامال تو جانیدستم که از ه یتو کوسن

 .... فتهیم نیزم یو رو شهیدستم رها م

 احمد زنده بود ؟!  -

 یاز رو یو عکس شهیو  بعد از جاش بلند م دهیتکون م یو سر کنهیبه خنده باز م یلب چهریپر

 دستم ... دهی... و م ارهیم نهیشوم

 اریاخت یچرا ب دونمیو نم کنمیم یکه لباس رزم تنشه  نگاه یو احمد دیبا بلوز دامن سف چهریپر به

 حرف از دوران  سخت جنگ داره ....  یقاب ساده کل کیکه  در  یاز عکس رهیگیبغضم م

 : دهیکه  ادامه م کنمیبهش م ینگاه مین 

 

سال  نکهی... از اولم بهش حبس ابد خورده بود ... اما با توجه به ا  یراحت نی...  زنده بود ... به هم احمد

نداشتم که زنده  یدیحبس ابد هم خورده بودند ،  اعدام شده بودند  ام یکه حت یاز کسان یلیخ -

خودم و مشکالتم بودم احمد از ذهنم رفته  ریبه بعد اونقدر درگ ییجا هیدروغ چرا از  یعنیباشه ... 

 یعالمه حرف که فرصت هیاون اتاق من بودم و احمد ...و  یاون روز  تو میه بود ... بگذربود و پاک شد

 ومدهین رونی... هنوز از تو بهت شناختنش و زنده بودنش ب ادمهیبازگو کردنشون ... خوب  ینبود برا

هم بهم گفت که شب  یاز طرف میحرف بزن میبودم که اذر با توپ پر وارد شده بود و نتونسته بود

که کرده بود ، گرفتن  یکار تینها نیهم یبرگرده برا یک ستیهمون روز عازم جبهه اس و معلوم ن

 شماره تلفن و ادرسم بود  ....

زود باهام قرار  یلی... خودش بهم زنگ زد و خ دمیدوباره احمد رو د نکهیشش ماه گذشت تا ا بایتقر  

 نیو تمام ا یهفته اومده مرخص کی یکه برا گفتی.... م یرشاپ سمت جمهو یکاف  هی یگذاشت تو

بود که   نید    ایکه ازم پرس یسوال نی...  و اول نهیلحظه بود که  دوباره من رو  بب نیشش ماه منتظر ا

 و چه بهم گذشت ؟!! ... کردمیم یهمه سال چ نیا

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  484:  صفحه                                
 

و نجاتم به دست فرخ  نیکرد گفتم از کشته شدن نسر دایامن رو پ یکه ساواک خونه  یبراش از روز 

 یازش نداشتم و حت یخبر گهید نکهیو ا مونیری....  از  عالقم به فرخ  .. از ازدواجم باهاش....و دستگ

 تیبا شخص ندانهمون ز یتو نکهیشده ...  اونم از دوران زندانش گفت و ا یسرنوشتش چ دونستمینم

کرده بودن تا با تفکر  امام  اشنا بشه و از  بشیاشنا شده بود و همون ها ترغ یمهم انقالب یلیخ یها

خط امام  رویو پ شهیدو ات یانقالب هیبا امام و تفکراتش شده بود  ییهمون دوران زندان و بعد از آشنا

هم و غمش  یشروع جنگ  ... همه  محضبه  نکهیگفت و از ا شیانقالب و ازاد یروزی... از بعد از پ

 تونهیم نهیکه داره ...  بب یانیده بود دفاع از کشورش ...و در اخرم بهم قول داده بود با توجه به اشناش

 یبه سه ساعت صحبت باالخره کاف کینزد دینه و بعد از  شا ای ارهیبدست ب یزیاز سرنوشت فرخ چ

و  دنشیچقدر خوشحال بودم از د دونهیخونه ... خدا م ودو من رو رسونده ب  میشاپ رو ترک کرده بود

 دی.... شا ارهیاز فرخ برام ب یبتونه خبر دیکه داره شا یانیبا توجه به روابط و اشنا نکهیخوشحال تر از ا

 باور دیبودم .... شا دهیمن عکس جسد فرخ رو د

 

ندش داره مادر به مرگ فرز هیکه  یخانم به حس رانیا دنیبودم اون مرده اما ... هنوزم بعد از د کرده

ته  ییجا هی شهیبر زنده بودن فرخ  هم یخانم مبن رانیتفاوت باشم  ... وحس ا یب تونستمی.... نم

 ...  دادیذهنم رو قلقلک م

مدت زمان اندک  نیهم شدیاحمد دوباره بهم زنگ زد،  باورم نم دارمونیروز بعد از د  بایتقر  

 دنید یبرا نباری...و ا ایفرخ ار یعنیباشه که من ازش خواستم ...  یزیرو هم دنبال چ شیمرخص

 خونه ام ..  ادیخواسته بود تا ب

زنگ زدن تا اومدنش به خونم ... چه بر من گذشت بماند .. حالت تهوع دلشوره  نیب یساعت فاصله  - 

 فرخ باشه ....از  یکردم تا خبر ازیچقدر به درگاه خدا راز و ن  دونمیداشتم ..... نم یبد ی

با دست  ادمهیو خوب  ومدی..... نفسم باال نم ختیلحظه قلبم ر هی یزنگ خونه  زده شد ... برا یوقت 

 دید نجوریحالم رو ا یدر رو به روش باز کردم .. بعد از ورودش وقت دهیپر یزده و رنگ و رو  خی یها

انقالب کشته شده و  زهمون قبل ا ایباالخره  بهم گفته بود که  صدرصد ار ینیمقدمه چ ی...    با کل

 ازاد شده وجود نداشته  ... یحت ایبوده  یبعد از انقالب  زندان نکهیدر رابطه با ا یسند و مدرک چیه
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از فرخ بودم به بن بست خورده بودم  یچند سال هربار دنبال رد نیا یتو نکهیچرا  با تمام ا دونمینم

که  ییحال خرابم و درک باال دنیزود با د یلیکه  خ یحرف احمد بد جور منقلبم کرد ... در حد نی... ا

که تا به اون روز چند بار   یداشت  ... تنهام گذاشته بود ... و رفته بود ... ومن مونده بودم سوگ کس

 ..... شدیم شتریو ب شتریمن  ب ی...و هر بار عذابش براکشته بودنش  یقیطر هیچشمم  به  یجلو

سه روز  یبود .... که احمد  دوباره از جبهه تنها برا ایسه ماه بعد از خبر فوت آر بایتقر   میبگذر 

به  نیاول یشد و  همونجا بود که برا شقدمیمن پ دنید یبازم برا شیپ یاومد و مطابق دفعه  یمرخص

 ... دمیپرس یروزیتورج ف یخودم جرات داده بودم و ازش درباره 

 بهت اعتماد داشت ...  یلیبود که خ یکس دمی.. راستش . بعدتر ها فهم یشناختیتو تورج رو م  -

 زد و گفت : یتلخ لبخند

چند  نکهیپدر من با پدر تورج با ا ی نهیریاما به خاطر  رفاقت د میمن   و تورج ازاقوام دور بود  -

اون  یدانشگاه التی.. هرچند که بعد از تحص  میبست یبرادر مانیازم بزرگتر بود ... اما  ما هم پ یسال

 نهیریبر رفاقت د ینع... ما مونیاسیس دیعقا مینذاشت چوقتیه یراهش به کل از من جدا شد ....ول

 یرفاقت با مرد یرو فدا یکه با ورودم به سازمان حس کردم دارم وطن پرست ییامون باشه ... تا جا

اونموقع بود  کنهیم تیشکل ممکن حما نیتر کالیبه راد یغلط حکومت پهلو یکه از ارمان ها کنمیم

... تورج  نمیبود تا بب نیا یصرفا برا نکاری... در اصل ا یمن ... وارد خونش شد یکه ... تو ...  با معرف

 خوردم فاصله گرفته ... یکه من باهاش قسم برادر ی... چقدر با اون تورج یروزیف

 دمیسه ماه شده بود فکر و ذکرم  رو ازش پرس نیا یکه تو یبودم و باالخره حرف دهیکش یقیعم نفس

: 

 به فرخ ... کمک کنه ؟!  تونستی... م یشناختیکه تو م یا یروزیبنظرت تورج ف  -

 بهم نگاه کرد و گفت : رهیخ یا هیچند ثان یبرا
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..دروغ  کردیهام رحم نم یبه خود ساواک ینداشت ... اون حت یکس شوخ چیکارش با ه یتورج ... تو-

....اون واقعا به  یدونیکه ... م یبدونم ...  به کس دیبود تو کارش ... بع نیاگه بگم ... بهتر ستین

 تمام و کمال ... وفادار  بود ...  یحکومت پهلو

داده بود و    انگار که با  رونی..و احمدم نفسش رو محکم صدادار بدرک تکون دادم  یبه نشونه  یسر

 یادامه نداده بود و دست  اخرم ... باهام خداحافظ گهیمنقلب شده بود بحث رو د یفکر به گذشته کم

 کرد و دوباره برگشت بود  به جبهه ..

 دهیکه د یبه خاطر صدمه ا  شیپ یو بر خالف دفعه  دیطول کش یبار  هم شش ماه نیکه ا یجبهه ا 

ها ترکش خورده بود  اتیاز عمل یکی یبود و با زور فرمانده اشون به تهران برش گردوندند ... احمد تو

اتاق عمل بود تا ترکش  یاز  ساعت تو شتریبرگشت  ب یبدنش پر از ترکش شده بود ...و وقت یو همه 

روز عصر اومد  کینقاهتش ...  یگذروندن دوره  به محض ادمهی.. و خوب  ارندیتنش در ب یها رو از تو

 کرد ...  یزود ... بدون طفره رفتن .. ازم خواستگار یلیدم خونم ..و خ

....  یبهت و ناباور نیب یکنم ..... حالت انیاحمد ب یخواستگار دنیشن ی... حسم رو لحظه  تونمیینم

....  گهیکس د رفتنیروز اول بود سخت بود پذ یدرست  به تازگ  ایفرخ ار یکه هنوز عالقه  یمن یبرا

تا به اون لحظه ام  هک یی... تنها دیدینم حیعنوان صح چیهرچند عقلم و  اجتماع  تنها بودنم رو به ه

که احمد  اونموقع  ییحرف ها تونمی... نم یرو م قرار داده بود .... از طرف  شیجور مشکل پ کیهزار و 

 میتصم یکه برا یفرصت یکه بارها و بارها تو یمنطق یلیدال ارمیبون بکه اورد رو به ز یلیزد و دال

 ینبود که تو یزیاحمدم چ یو عالقه  احتراموسط   نیکرده بودم  ... ا شونیبهم داده بود حالج یریگ

تا  دارید نیکه ذره ذره ....  از روز اول  و اول یبرام از  عالقه ا یاون چند وقت شکل گرفته باشه.. . وقت

 یدلش رسوب کرده بود، گفت   .. اونقدر  حرفاش رنگ و بو یچطور  اروم اروم تو نکهیبه امروز و ا

ماه فکر کردن  قبول کردم ...و با   کیکه باالخره بعد از نزد   بود یصداقت داشت و منطق پشتش قو

... و بر خالف  میکرد سال  ازدواج لیاغاز شد ... تو بحبوحه  جنگ و اوا میاز زندگ یدیفصل جد نکاریا

 الیخ یبازم ب یرفتن به جبهه داشت ول یبدنش بود برا یکه هنوز تو ییک به خاطر ترکش ها یمنع

باالخره با تموم شدن  نکهی... تا ا میمشترک داشت یسال زندگ کیسرجمع  دیشا جنگنشد و تا اخر 

که دوام  یارامش رو حس کنم ....  هرچند آرامش یرنگ و بو یو برگشتش از جبهه ... تونستم کم
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به عمل داشت  یعیسر ازیاز ترکش شروع کرده بود به حرکت کردن و احمد ن یکینداشت ...  یچندان

 یبرا دونستنیم سکیپر از ر یلیاون رو خ ای زدنیاز انجامش سر باز م یرانیا یرهاکه دکت یعمل

و همونجا بود که   سیپار میو اومد میاز دکتر ها  .... عزم سفر کرد یکی شنهادیزود به پ یلیخ نیهم

 لینداره ... و  دل یبارور ییبعد از عمل اول ... گفتن که  متاسفانه احمد به خاطر برخورد ترکش توانا

 کیهر  دی... گفتن با نیبود ... و همچن نیهمه سال هم من باردار نشده بودم  صرفا هم نیا یتو نکهیا

بود که به  یکاف نیبدنش مطمئن بشن ... هم یبشه تا از روند حرکت ترکش ها تو نهیمعاماه 

دادم و  ادامهدرسم رو   نجای... و به اصرار احمد من هم میبمون سیپار یدرخواست و اصرار من تو

 یو خدمات طشیام برسم و  احمدم بخاطر شرا نهیرید یباالخره بعد از سال ها انتظار تونستم به اروز

ماه   بایسفارت مشغول به کار شد ....  تا به  تقر یتو پلماتیکه در  طول جنگ کرده بود به عنوان د

 که .... شیپ

 

و   رهیگیحرف نگاهش رو ازم م ی...و ب زنهیچشم هاش اشک حلقه م یتو  رسهیحرفش که م ینجایا

 : گهیو م    کشهیم رونیازش ب یکی...و   زیم یدستمال رو یسمت جعبه   رهیدستش م

  گمیاغراق م یواقعا و ب ی...ول دیکش یسخت  یلیخ شیکل   دوران جانباز ی... احمد تو یدونیم  -

که به من  یبچه دار شدن  رو زدم و با وجود اصرار دیبود ...اونقدر خوب که منم ق یخوب اریمرد بس

 ی... تا روز کنمنتونستم رهاش خودم و حق داشتن بچه برم ...  یکرد تا ازش جدا بشم ...و دنبال زندگ

 شد .... یآسمون شهیهم یکه برا

وسط  نی..... ا شهیم رهی... و با تعجب به در اتاق خ کنهیکار رها م مهیزنگ  خونه حرفش  رو ن یبا صدا 

که به کل فراموش کردم  یزیچ یاداوری...ب ا  میساالر چهریکه تا اون لحظه بهت زده مات پر یمنم 

که  یو ساعت رفتهتا تماس از دست   دنیبا د  ارمیرو از توش در م میو گوش فمیسمت ک رهیدستم م

 ... شمیم رهیشده ... با استرس به دراتاق خ یکه داشتمم سپر یساعت از فرصت مین دهینشون م

 نیبه ژوزف یکه  سوال یچهیسمت پر رهینگاهم م  رمیگیلپم رو از تو گاز م اریاخت یب  نیبا ورود ژوزف 

 شده ... رهیخ
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 شما ... هستن ... دنید یبرا یی... آقا یمادام پق   -

 : گهیم   شیسمت روسر رهیم کهیو بالفاصله در حال کنهیم یاخم یپر

 اسمشون رو نگفتن ؟!  -

 گهیم زنهیرو گره م شیداره روسر کهیدر حال چهریکه پر  دهیتکون م یسرش رو به عالمت نف نیژوزف

: 

 ...   امیمباشه  ... االن   -

 

 : دهیو ادامه م کنهیبعد رو به من م و

 ... گردمیبر م دیکن ییرایانتظار  مالقات نداشتم ... تا از خودتون پذ زمیعز دیببخش  -

و منم  ارمیطاقت نم کشهینم هی...و به ثان شمیم رهیخ شهیاهسته اش که از اتاق خارج م یقدم ها به

و  دهیاتو کش شهیکه با کت و شلوار  مثل  هم ییپله ها به  قامت مرد اشنا یو از باال فتمیدنبالش راه م

 ... شمیم رهیخ ستادهیا  یمرتبش  رو به پنجره و پشت به پله ها

 کمکتون کنم ... تونمیسالم اقا م  -

 عی... نگاهم سر ادیم نییپله پا نیکه  در کمال وقار و متانت  ازاخر یچهریسمت پر رهینگاهم م مین

 پنجره اس ... یکه جلو  یسمت ... مرد  رهیم

 ؟! دیدار یقشنگ یخونه   -

حال نگاه پر از سوال و کنکاشش رو ب  نیرنگش به وضوح بپره اما با ا چهریکه پر هیحرف کاف نیا با

 .. گهیلرزش داره ... م یکه کم ییو با صدا دارهیاز مرد بر نم یلحظه ا

 ...  تونمیممنونم ... م  -

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  489:  صفحه                                
 

 ی... و دستش برا  ماسهیدهنش کامال م یه با برگشتن ... پدر بزرگ به سمتش ... حرف توهمون لحظ و

 یو برا امیلحظه به خودم م هی ی... و من  برا یپله ها یبه سمت نرده  رهیتعادلش حفظ بشه م نکهیا

 ...  نیب نیا یو تو شمیم زیکمک بهش از پله ها سراز

 "فرخ  "  فیضع  ی... نجوا شنومیکمکش م یشدنم از پله ها  برا ریکه موقع سراز یزیچ نیآخر

 هستش ... چهریگفتن پر

 

 

 ام: یس فصل

 

 ی... و  تو کشمیاز سر ترس م یغیج اریاخت یصورت نگران فرخ ... ب  دنی... با د امیهوش که م به

 ... شمیخودم جمع م

 نترس ..  -

 بشه .. نترسم ؟!؟ ریتا اشکم سراز هیکلمه کاف هی نیهم

 شی...و ب زنمیدر اروم کردنم داره رو پس م یکه سع شییو دستا  رمیگیناراحت فرخ رو م ی افهیاز  ق  

 ... رمیگارد خودم فرو م یتو شیاز  پ

 ؟! یهست ی.. اصال تو ... اصال تو ک یکنیم کاریچ نجایتو ا  -

 یکنارم رو کنهیکتش رو باز م ییباال یکه دکمه  یو در حال زنهیلحافم رو کنار م  یخاص نهیطمان با

چشم ازش بردارم .. و  تونمینم بی...و من عج نهیشیروش قرار گرفتم  م  یک دونمیکه نم یتخت

 ... کنهی... کالفه ام م یقابل باور ریسکوتش به طرز غ

 کو ؟؟! ای.... کامل ایکامل  -

 : گهیو م کنهیباز م یباالخره لب از ب نباریو بعد به من ...و ا کنهیبه در م ینگاه مین

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  490:  صفحه                                
 

آشپزخونه داره برات دمنوش آرامبخش درست  یرو فرستادم بره  ... مستخدمت هم تو ایکامل  -

 ...   کنهیم

ذاره کنار  یبا نگاه پر از سوظن به فرخ دمنوش رو م شهیوارد م نیحرفش تموم نشده که ژوزف هنوز

 دستم ...

 اقا ... نیمن به ا یمادام پق  -

 :گمیم ی...و با لحن کالفه ا کنمیبهش م ینگاه مین

 ...  شناسمیرو م شونیمن ا نیژوزف  -

لحظه بر  نیاخر یو تو کنهیعقب گرد م عیسر نیهم یتنده ...  برا یو تا حد حیرک ، صر حرفم

 ... شهیو از اتاق خارج م کنهیبه فرخ م ینگاه غضب الود میو با ن گردهیم

سمتم  گردهی...و بعد از بستن در ... بر م رهیبه سمت در اتاق م  نیبا رفتن ژوزف عیسر  یلیفر خ اما خ 

به من ..  شهیم  رهیو خ دهیم هیبه ستون وسط اتاق تک کنهیفرو م بشیج یدستش تو هی کهی.. در حال

شده ... هنوز ...  فوق العاده جذابه ...  ریصورتش پ نکهی..و با ا پهیاگه بگم هنوزم خوشت ستیدروغ ن

 ستیاس و دروغ ن دهیاش ستبره و اندامش ورز نهیاگه بگم نسبت به سنش .... هنوزم س ستیدروغ ن

 کاریچ نجایمرده باشه ... االن ا دیکه حداقل  ساله با یکه فرخ کشهیاگه بگم مغزم  داره سوت م

و سلول سلوش رو لمش کنم تا  مبلند ش خوادیدلم ماگه بگم  ستی؟! و از همه مهمتر دروغ ن کنهیم

 مرد روبروم فرخه ..... نیمطمئن شم ا

 سمتم ...  ادیو م دارهیبر م واریاش رو از د هیتک عی... که سر کنمیفکرها  بغض م نیبا ا اریاخت یب 

اشکم رو با نوک انگشتاش پاک کنه که دستش رو   ادی... و م نهیشیتخت م یزود کنارم  رو یلیخ و

 : کشمیداد م یو عصب زنمیپس م

 یکردیم ی؟؟!! چه غلط یبود یبه من دست نزن !!!!! به!... من ! ...دست ! نزن !!! ... تا االن کدوم گور  -

جنتلمنانه اشک من رو پاک  لیسر وقت من ؟؟ و با  است یایافتاده ب ادتیو پنج سال  ی؟؟!بعد از س

 من مرده ...  ی....برا یفهمیمن مرده !!! م ی؟؟! فرخ برا یکن
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 ...  ستمیا یو روبروش م شمیکنار و از جام بلند م زنمیو لحاف رو م گمیرو م نیا

 

 االن ... نی!! هم رونیمن برو ب یاز خونه  -

 یلبشه چجور یکه رو ین لبخنداو دونهیو خدا م  سهیمیو درست روبروم وا شهیجاش بلند م از

 !رهیگیم یاعصابم رو به باز

 ؟! ی... بود یکه زود قضاوت کن ینبود یآدم ادمهیکه  ییتا جا  -

 ...  کنمینگاش م رهیخ

برات افتاده ....  ییچه اتفاق ها دونستمیمنم حرف بزنم ؟!  من دورادور م یفرصت بد یخواینم  -

و  نجایا امیبه خودم اجازه ندادم ب یلحظه ا نیهم یتو .... برا یدرکت کردم ... خودم رو گذاشتم حا

 یا گهیکس د باو بگم چرا زن من ... عشق من ... عمر من ... جون من ....رفت و   سمیطلبکارانه وا

 ازدواج کرد ...

 شهیکه هنوز باورم نم یبگم ...  من دیبا ی...  چ ادیلحظه نفسم بند م هی یو برا شهیانگار مچاله م  قلبم

 ذارمیجلو ...و م برمیپروا م یدستم رو ب اریاخت یکه ... ب ی... من استیفرخ ار ستادهیکه روبروم ا یکس

بعد  یکم یدر کمال ناباور  و....  زنمیبا هر ضربه هق م کنمیضربانش رو حس  م یقلبش  و وقت یرو

تمام حس  دنشیو پنج سال با د ی... که هنوز بعد از گذشت س کنمیم دایپ یخودم رو تو اغوش کس

 وجودم شعله ور ....  یخاکستر تو ریز شیسرکوب شده ام زنده شده ... و عشقش به سان آت یها

 ...  چهرمی... آروم .... آروم باش پر سسسسیییه  -

سر  اریاخت ی. ... ب شهیرد م یخنک میعمق دلم نس ی... تو زهیریم نهیس یگفتنش قلبم  تو چهرمیپر با

 : گمیو با بغض م  کنمینمدارش نگاه م یو به چشما  کنمیبلند م

 سراغم ؟؟!! چرا ؟؟؟!! یاومد رید نقدریچرا ا  -
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 نقدریاشکم ا یفرخ چشمه  نیدی....با د یهمه سخت نیبعد از ا بی...و برام عج زنمیبعد دوباره هق م و

...و همون طور که موهام رو نوازش  نهیشیتخت م یلبه  یروانه . ...آروم همون طور که تو بغلش رو

 حرف زدن  : کنهیشروع م نهیو  آروم و با طمان زنهیروشون م یبوسه ا کنهیم

با کاتر افتاده بود به جون قلبم ...  یکیبهت دستبند زدن ...  انگار  ی... وقتبرنتیدارن م دمید یوقت  -

... نه به  شدینم یتک تکشون رو به صالبه بکشم ...ول خواستیعربده بزنم ... دلم م  خواستی... دلم م

 شیبهت گفتم ... بگو به زور پ ادتهی... بخاطر تو ...  ارنیسرم ب ییبال نکهیترس از ا ایخاطر خودم ... 

 یوسط تو ذره ا نیکه ا کردمیرفتار م یجور دیبردنت منم با یوقت خواستم !؟ یازت چ ادتهی...  یمن

 تیو حس مالک رتیسخته  تو اوج غ یلیمرد خ هی ی... برا چهری... سخت بود ... پر یبرام ارزش ندار

 ...  ارهیها رو در ب رتیغ یب ینفر ... ادا کی

من رو محکم تر  نباریو ا زنهیم یفقط لبخند ی... ول کنمیو نگاش م گردمیکه بر م کنهیم یسرفه ا تک

 ...  چسبونهیاز قبل به خودش م

 یکردم ب  یسع ییبازحو زینشوندنم پشت م یتفاوت باشم ...وقت یکردم ب یبردنت سع یوقت  -

تفاوت باشم ... از  یکردم ب ی... سع گفتنی.. م کننیکه با تو دارن م ییاز کارها یتفاوت باشم ...وقت

اوردنم  یتفاوت باشم ....  وقت یکردم ب یسع یرفتم ... خاکستر شدم و  ولگ شیدرون سوختم ... آت

از شکنجه کردن اونجا بود رو نشونم دادن ...   یی... بهم ردخون ها یبود یکه تو ییاتاق بازجو یتو

 تک تکشون رو بجوئم ...   یگلو خواستیدلم م

نگاش کنم ...و اونم  رهیخ نباریباعث مسشه ... باز سر بلند کنم و ا نیو هم شهیتند و محکم م نفساش

 : دهیلرزش دستش رو پنهان کنه ادامه م کنهیم یسع کهیو در حال دهیتکون م ینکنه ...  سر یمقاومت

 

....  و  نمیتو رو بب  تییبازجو اوردنمی... م خوردمیکه م ییخودم ... کتک ها یها ییتو اوج بازجو-

نازت رو دور  یکه تورج موها یدرد نداشت وقت ها رسوندنیکه به تو م یبیاس دنیقد  د یچیه

 یبرا یدونیروم بود ...م یا یروان یچه فشار روح دونهیتماشا کنم و خدا م اوردنیم  چدیپیدستش م

درنده همه رو لت و پار کنه  ....  ریش هیکه دوست داره مثل  تیسخته تو اوج عصبان یلیمرد خ هی
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 یپوزخند بزنه و نشون بده غرق لذت شده ...  و ب هیودشو کنترل کنه و دم نزنه ... تازه بجاش خ

نداد باهات بکنن و  زهبود که تورج اجا یکه اوردم ... کار یوسط تنها شانس نیا دیتفاوت باشه .... شا

چون  اوردمیطاقت نم گهیشکنجه هات بود د یتو نمیاگه ا دیبود ... شا تیاونم ازار ... ازار .. جنس

 زنونت  بود ... یزیکه  ... که موعد خونر تییبازجو نیاخر  ادمهیخوب 

که دستم روبا دست  بندهیم خیاون روز دستام  یاور ادی...و با  خورمیبغلش تکون م یخجالت تو با

 : گهیاش و م  نهیبه س چسبونهیو م رهیگیگرمش م

حرف ها بود که  نیبود ... البته  مطمئنم تورج باهوش تر از ا کیبود لو برم ... نزد کیهمونروز نزد  -

 یمن چقدر تو دونهیو فقط خدا م یرفتیم شیپ یالاقل حس من به تورو نفهمه ... چون تو خوب داشت

... بهتره بگم  تم...  نت تورو دوست داش چهری... اون مقاومتت ... اون ... پر کردمیم نتیدلم تحس

 یتو یکه داشت یکه اون روزها بخاطر رفتار و قدرت یاحترام  و ارزش  ی....ول نفسم به نفست بند بود

... تونستم ...  نکهیا لیدل دیشد   مهرت رو تو دلم دو چندان کرد ... اونقدر که شا جادیوجودم ا

 یعقل و روح و منطقم برا یبود که تو یاحترام عزت نیتوسنتم ....زدواج مجدد رو هضم کنم ... هم

 ...یخودت کسب کرده بود

 : گمیدلخور و بعد م یکم دی... شا کنمیم نگاهش

جقدر دنبالت گشتم ... خودم ... با  دونهیتو نبود ... خدا م یفراموش یازدواج کردن من به منزله   -

...  محمد حسن مرده بود مرشد  یچیازت نبود ... ه ینشون چیه یازاحمد خواستم ..ول  یمادرت ... حت

 ... ستکجا دونستینم چکسیاش رو از دست داده بود تورج گور به گور شده بود و ه حافظه

 : گهیم یرو لبم و با لحن آروم ذارهیحرص خوردنام آروم انگشتش رو م وسط

اونقدر بهت با تمام وجودم  کردمیمن فکر م یرو بخوا قتشیحق ی...ول دونمی... همه رو م شیییه  -

و همون موقع که  یرو کنار خودت تحمل کن یا گهیمرد د یکه ... که ..بعد از من نتون میعشق ورزد

 ختمینر تبه پا یبود قشیرو که ال یاون عشق چوقتی... من ه دمیفهم یبا احمد ازدواج کرد دمیفهم

 ... مونینبود  شرمنده و پش یو روز

 ... کنمیساله بغض م ستیب یمثل دخترها کنمیم بغض
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 حرف رو نزن تورج.... نیا  -

تازه  یاشکم رو با سر انگشتاش آروم آروم پاک کنه .و بعد نفس ذارمیم نباریو ا زنهیم یگرم لبخند

 : دهیو ادامه م کنهیم

 تونستنینم ینبود یاسیس یزندان یکه تو نیراحت شد هم المیخ یتورو که فرستادن زندان عاد  -

که تا موعد شروع  یستیمهم نبود من با گهیبود ... و د یخورد اعدامت کنن برام کاف یبه توق یتا تق

 یزندان ها یپله ازهمه  هیکه  یبمونم ... زندان یزندان نظام ی... تو یدادگاه نظام یمحاکمه ام تو

بود که من تنها  اشتباه اثبات  نیداشت اونم ا یخوب هیوسط  نیو ... بدتر بود ... اما ا یو عاد یاسیس

که دست بر قضا زن بود وازون  یخونه ام بود ... مجاهد یمجاهد تو هیاه دادن وپن یشده ام زندان

 یبود اون رو به زندان عاد کردهمن رو متهم  نکهیبر خالف  ا یروزینکرده بود و تورج ف یمهمتر جرم

نداشتن و خبر داشتن به  یدل خوش یروزیکه از تورج ف یباعث شد کسان نیفرستاده بود ....  هم

... همون  شونیشناسیکه قطعا تو م ییکسا انیبه کمکم ب مسارهاستیسرهنگ ها و ت نیآنتن ب ینوع

 که موقع مرگ نوذر کنارم بودن ... ییها

 : کنمیلب زمزمه م ریو ز کنمیبهت نگاهش م با

 ... یابیافراس  -

 : گهیو م زنهیم یلبخند

زود  یلیو خ یدادگاه نظام یشده بودن برا دیتهد  یروزیدو هردوتاشون توسط ف نیو خجسته ! ا  -

که  با  یابیبرام پاپوش دوخته رو باور کردن به خصوص افراس یروزیف نکهیبر ا یمن رو مبن یحرف ها

گرفت و   وزود طرف من ر یلیداده به تنبونش ... خ یتورج نوذر رو فرار دیشک که  شا نیانداختن ا

 کردن ... آماده یمقدمات فرار من رو از زندان نظام

 

 

 : گهیکه م کنمیزده نگاهش م بهت

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  495:  صفحه                                
 

 دایازم پ یرد چیکه ه یلیاز دال یکیمن از زندان فرار کردم ؟! احتماال هم  شهی؟! باورت نم هیچ  -

بهش  تونستمیبهم پناه داد .. نم یدادن من ...چند روز یبعد از فرار یابیبود ..افراس نیهم دینکرد

 ی..... بخاطر مدت یهست یکه تو ک دیفهمیم دیکنه ... اصال نبا یتوام کار یاعتماد کنم و ازش بخوام برا

 یداشت ... برا یخوب یریتصو یمرد حافظه  نیا بیبودتت و عج دهیبود و د یروزیف یخونه  یکه تو

راجع به تو نزنم  یحرف ینکنم به کس دایپ یکه خودم راه حل امن یگرفته بودم تاز مان میتصم نیهم

الاقل  یدنبالت  ول امی... م گهید لسا   نهیا تشینها گفتمیحبست  ساله و  با خودم م دونستمی...م

قابل هصم نباشه  یلیرفتار من االن برات خ نیا دی.. شا می... بگذر فتهیراحته جونت به خطر نم المیخ

 ...  دیرسیبود که به ذهنم م یراه حل نیپر استرس بهتر طیاون شرا یاونموقع تو ی..ول

دستم رو آروم با   ی.... رو نوشهیم یمن  آورده کم یبرا نیکه ژوزف یو از دمنوش کنهیتازه  م ینفس

 : دهی...  و ادامه م کنهیسر انگشتاش نوازش م

 یهمون کس شیکیکه  نانیدو سه نفر آدم قابل اطم قیبهم پناه داد از طر یابیکه افراس یمدت یتو  -

 آدرسش رو بهت داده بودم ... یزمان هیبود که 

 : گهیو م زنهیم یکه لبخند گرم کنمینگاهش م یسوال

 ؟! ادتهی...  سیبرم پار خواستمیم یوقت  -

بگم اون لحظه   ستیخاطر نبود ....و دروغ ن یبگم ذره ا ستی.... دروغ ن کنمیزده نگاهش م بهت

 تلخ شد ... و قلبم به درد اومد ... یدهنم از فرط ناراحت

 نداره .... خودت رو ناراحت نکن ... یبیع  -

 : دهی... ادامه م قینفس عم هیو بعد از  کنهیم یباز یدستش کم یدمنوش تو وانیو ل گهیرو م نیا

خروج از  یکردم و بعد  افتادم دنبال کارها دایسرپناه امن پ  هیخالصه به کمک اون شخص اول   -

از دستش در  ینبود که بشه به راحت یزیبمونم ... ساواک چ رانیداخل خاک ا تونستمی... نم رانمیا

 یجعل اسپورتبه پ ازین نکاریا یدونستم برا رانیکار رو خروج از ا نیعاقالنه تر نیهم یرفت ...برا

ها بودم  نکاریکه دنبال ا یچند ماه یکه من رو از مرز رد کنه ...  تو یداشتم  واز همه مهمتر کس
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مجازات  یکنم تو یالاقل کار ایبهت خبر زنده  بودنم رو بهت بدم .. ...و  یقیتالش کردم از طر یلیخ

بعد از تو محمد  یساده تر بود چون کم یلیخ یبود یاسیاگه زندان س دیقائل بشن ...  شا فیتخف

 کرده بودن ... ریحسن رو دستگ

 و البد دکتر مرشد !  -

 :گهیو م کنهیبهم نگاه م رهیو خ برهیلحظه حرفش رو م هی یکه برا گمیم یرو با دلخور نیا

 بله و دکتر مرشد ...  -

 ... یامامزاده صالح باهاش قرار داشت میکه برد یکه شب یهمون کس  -

و بعد از تک  دهیم یدستم رو فشار ی...ول فهممیکه مفهومش رو نم ی...لبخند زنهیم یگرم لبخند

 : دهیادامه م یسرفه ا

به گوشت برسونم که   یقیراحت تر بود به طر یلی... خ یبود یاسیان ساگه زند چهریپر گمیواقعا م   -

 ...  یاون زندان لعنت یزنده ام ...ول

 ... شهیم رهیدستش خ یتو وانیبه ل هیچند ثان یو برا زنهیم یپوزخند

 

از  چکدومیبرسونم ...  به مادر و ه یخبر تونستمیوسط نه تنها به تو نم نیبود ... ا نیاز همه بدتر ا-

بچه اشون  یمادرها  وقت یدونیاطاع بدم که زنده ام ... م تونستمیهم به خاطر ساواک نم انمیآشنا

 یو خبر زنهیحرف م مبا مادر ینبود که    وقت یو تورج آدم یبفهم یتونیزنده باشه ... ازچشماشون م

در حق  یبزرگ یبد  نیهم ی... برا رهیبگ دهیخبر ناد نیاکشن مادرم رو نسبت به ا ی...  ر دهیاز من م

طول  یدوماه بایوسطم با آماده شدن پاسپورتم تقر نیندادم ... و ا یمادرم کردم ...و به اون هم اطالع

 زد که باعث شد ...  سال ازت دور باشم ... رغمرو  یاتفاق نیتا باالخره از مرز رد شدم .. و هم دیکش

از موهام رو پشت   ی.. و دسته ا کشهیم دمیسف یبه موها ی... دست کنمیزده و کنجکاو نگاش م بهت

 : گهیلبشه م یرو یلبخند محزون کهیو در حال برهیگوشم م
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هم نداشتم ...  یپول چندان یبود ...از طرف ادیز سکشیشم ... ر هیوارد خاک ترک ییهوا تونستمینم  -

 یبود ...برا یکاف هیترک یو چند ماه خورد و خوراک تو یگرفتن پاس جعل یپولم اونقدر بود که برا

که  از زمان  میتاناز دوس یکی شیپ  هیترک  یگرفتم مدت میرو انتخاب کردم  ...  تصم ینیراه زم نیهم

 یخبر یمدت ب نیا ی...   تو دمیبه انکارا فهم دمیبمونم ... اما متاسفانه با رس  شناختمشیدور م

  یجار یها نهیپولم خرج هز شتریکردم ... و ب دایاقامت پ یرو برا ییجا نیهم ی... برا  رانیبرگشته ا

اقامت کنم رو  کار کنم تا    تونستمیه میترک یرو که تو یشد ....و مجبور شدم سه ماه میمکان اقامت

مدت   انیدو سه هفته به پا  ادمهی... درست  ادیفرانسه ام در ب یبرا یستیتور ی زایو یها نهیهز

که وقت سفارت فرانسه گرفتم .. .. ورودم به سفارت مصادف شد با     ید قایبودو دق هیترک یبرا زامیو

.. و هیبود پاسپورتم جعل دهیفهم ی... سفارت فرانسه به راحت هی....  بر خالف گمرک ترک میریدستگ

بود به خاکشون  یقانون ریکه ورودم غ ییبشم و ازونجا ریدستگ هیترک شیباعث شد توسط پل نیهم

که شش ماه بعد از  یرانی...  ا رانیبه ا شدمیم پورتیکه  بعد از گذشت شش ماه  حبس د یستیبا

من فراهم نبود ... نه  پورتید یبرا یطیداده بود و شرا میرژ رییتغ  "  هیزندان عزل ترک  "یحبسم تو

با انقالب  که یرانیبودند و به قصد فرار از ا یمدت از سران حکومت نیا یکه تو یاز کسان یلیمن ... خ

بعد با  میو ن  کسالیشده بودند ... و  هیوارد مرز ترک یقانون ریبراشون نداشت  غ ییجا گهید یاسالم

 وضع بدتر شد ...   نیا گشروع جن

 ...   کنمیرو باگوشت و خونم حس م یلخ نیا ی... اونقدر تلخ که ذره ذره  کنهیم یتلخ ی خنده

 ایدن یاون سال ها تو یتو هیترک یزندان عزل بودم ... شش سال تمام ... زندان ها یشش سال تو  -

...  رمیتماس بگ یباالخره بعد از چند مرحله دادگاه بهم اجازه دادن با کس نکهیمعروف بودن .... تا ا

نکرده پس  یصدام ... خدا دنیم با شن دیترسی...م دمیترسیم یبه مادرم زنگ بزنم ..ول خواستمیاول م

 نیاز ا شیب نکهینبود شش ماهم روش عوضش  بدون ا یسال ازم خبر  گفتنیخودم م شی... پ  فتهیب

که  یباش یکس نی... تو اول خواستمی... میتو بود گرشمید یلیسراغشون ...  د رمیدردسر بکشن م

 ...  ینفر باش نیولمورد رو الاقل  بهت بدهکار بوم وحقت بود ا هی نیبفهمه زندم ... چون ا

 ...  کنهیو دست راستش رو مشت م کنهیتازه م ینفس

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  498:  صفحه                                
 

که  یا یریتسخ لیکنم .. اما با کمک وک داشیبه  رابطم ... زنگ زدم ... اول نتونستم پ نیهم یبرا  -

کردم ... اون بود مقدمات  داشیپ یبعد از شش سال بهم اجازه داده بودن داشته باشم ... به سخت

فرار از  یبراثابت کرده بود من  یفراهم کردو به سخت یمدن گردیپ قیاز طر رانیابرگشت من رو به 

 یموضوع ...ول  نیسخت بود  اثبات ا یلیفرار کرده بودم ....  خ رانیبود که ا  یقبل میساواک و رژ

.....  رانیکنم و باالخره  برگشتم  ا دیدیرو تم میدرست  تابستون سال   بود که تونستم پاسپورت واقع

 کار نیبه محض برگشتم اول

 

دو  یکی قیدانشگاه بود و از طر یاذر تو ینبود ... پرونده  یتو گشتن بود ... کار چندان سخت دنبال

 یمونده بودن ادرس و شماره  یهنوز باق یدانشگاه داشتم و بعد از انقالب فرهنگ یکه تو ییتااشنا

که شماره  ندانه ... ادرسشون عوض نشده بود هرچکردم ... خوشبخت دایاذر رو پ یتلفن منزل مادر

پسر بچه اومد دم  هیمادرش اول  یکه رفتم دم خونه  یروز ادمهیکرده بود و خوب  دایپ رییاشون تغ

که به خاطر موشک بارون  ار تهران به شهر  یبعد  خود اذر یبه اذر داشت و کم یادیدر که شباهت ز

بعد شروع کرد  یو کم دیکش غیمن ...  فقط ج دنیپناه اورده بود ... در رو باز کرد و با د شیمادر

بغل من اشک  یکه تو یمادام دونهیچطور ارومش کردم و خدا م دونهیصورتش رو چنگ زدن ... خدا م

در دم در به دو اومده بودن .. چق ی... شوهرش  و مادرش که از سر و صدا زدی...و خودشو م ختیریم

 بهم چپ چپ نگاه کردن  ...

 تو چشمام ...  شهیم رهیو خ کنهیم یخنده ا تک

باالخره به ضرب اب قند ارومش کرده بودن  یوقت یکار رو کرد ..ول نیچرا اذر ا دمینفهم لشیاوا  -

 ...  یاومدم .... گفته بود که پر ری... گفته بود که  د کردیم هیگر کهی..در حال

کنم  ی...و  با قورت دادن اب دهنم سع نییسرم رو بندازم پا شهینگاهش باعث م یاشک تو برق

 گلوم جا  خوش کرده رو کم کنم ...  یکه تو یسوزش بغض
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 یپا گذاشت تا خبر ریاداره ها رو ز ی... همه  یدنبالت گشت .. پر ییخ یبهم گفت .. ... پر یوقت  -

لحظه حس کردم  هی یشد .. شوهر کرد ... برا  دیازت ناام یدست اخر وقت ی...و پر ارهیازت به دست ب

 ... کاش مرده بودم ...

 ... رهیگیچونم و چونه ام رو باال م ریز ادیم دستش

خورده بودم  ریساواک مرده بودم ... کاش لب مرز ت یشکنجه ها  ری... ز یاون زندان لعنت یکاش تو  -

عزل ... نره بودم و شب تا صبح و صح تا شبش رو به  یاون زندان کوفت یو مرده بودم ...  کاش تو

 کردمیم کاریچمفهوم شد ...  یب یمن زندگ یاون لحظه برا چهریپر یدونی...  م گذروندمیعشق تو نم

...و من به عشق تو نفس  دونستنی...  همه من رو مرده م دمیکشینفس م یدی؟؟!! اصال ... به چه ام

 ؟؟! موندمیزنده م دینبود ... چرا با ییتو یو وقت دمیکشیم

 ... شهیم رهیاتاقم خ نیزم هیو  کشهیم یقیعم نفس

کرده بودم ...  ری... من د دادمیبهتم حق م یبودم ...ول ری... ازت دلگ دادمیوسط ... بهت حق م نیا  -

 یسال ها نیباتریبه خاطر من ز ینجوری...هم یکن یزندگ یاومده بودم ...و تو ... تو حق داشت ریمن د

 ومدمی... که اگه م وقتتسر  امیبودم که بخوام ب ی... پس من ک یزندان بود یرو تو تیو شاداب یجوون

و با  یدیکشیجور عذاب م هیبه من   یگشتی...برم یمن بش الیخ یکه ب ستین یادم دونستمی... م

رو هم   گهینفر د هی یتورو زندگ یزندگ ی...  نه تنها ومدمی... که اگه م گهیجور د یموندیشوهرت م

تو با محمد حسن  یزمان هی یفرخ ن...  و همو دونستیکه م یاذر موندیوسط م نی..  ا ختمیریبهم م

از من بهت نزنه و   یو حرف دهی... شدمو باهاش اتمام حجت کردم انگار کنه که من ر و ند شیدید

 از خودش درک کرد ...و گرفت حق مطلب رو .. شتریوسط شوهرش ب نیا دونمیم

از دور  ومدمیوقت ها م یلیحالم بد  بود ... ادرست رو از  شوهر اذر گرفته بودمو خ یلیخ لیاوا

بار وسوسه شدم تا  نیچند دونهیجبهه و خدا م رهیشوهرت مدام م دونستمی... م کردمیتماشات م

و تورو از  ومدمیو م کردمیخلوت خودم ...  تصور م ی... و تو مییتنها یتو ییوقتا هیسر وقتت ...  امیب

اسباب هاتون رو  دیدار دمیبعد از چهار سال  د نکهیمقابله کردم .... تا ا  ی... ول کردمیآن خودم م
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 نینبود ا یبه فروش وسا یازین دیشدی.. که اگه جابجا م دیجابجا بش دیخواستی... قطعا  نم دیفروشیم

 رفتم سر وقتبود که دوباره 

 

 ی... برا شناختیعاشق رو خوب م هینگاه  یکه بگم شوکه شده بود ... ول ستیاذر  ...دروغ ن شوهر

مقصد رو گفت  یو وقت دیریم رانیبخاطر حال بد شوهرت از ا دیدر کمال سخاوت  گفت که دار نیهم

 هم تونمیم نکهیخدا شاهده که رو ابرها بودم ... و خوشحال از ا

 یتو یسال ها نیا یرفع کنم ... همه  دنتیرو با د میدلتنگ یخانوادم باشم ... هم گه گدار کنار

 یبار رفت هیهم که هر  سه هفته  یشگاهیاسم ارا یمنوال گذشت ... من حت نیبه هم سیپار

 ...  دونستمیم

 بلند و مردونه ...  ی... تک خنده  خندهیم

نظر داشتنت برام شده  بود  ریهمه سال  ز نیواقعا هستم ... ا دمی... شا وونمید یفکر کن دیشا   -

... و  کردمیپارک تماشا م یرو تو تیرو ادهیپ ومدمیعادت ...  صبح ها تا عصر سر کار بودم وعصر ها م

 یبا رفتنش ... شدم مثل جوونک ها یاز فوت همسرت ناراحت شدم ... ول قایعم  نکهیوسط ...  با ا نیا

فرصت رو داشته باشم که دوباره  نیا تونستمیباالخره  ماه و ده روز بعد م نکهیا یخوشساله از  ستیب

 نیهم یرفته بود ... برا ادتیتو کال من رو  دیسخت بود ... شا ی... ول ی.... ...ول تیزندگ یپا بذارم تو

براش باشم و   یپدر بزرگ خوب تونستمیبودم اما م ریپ یبراش کم یپدر یدختر خوندم که  خوب برا

خونده  یشد  تنها مونسم و دست بر قضا  خبرنگار کایبعد از فوت مادرم ...  رفتن خواهرهام ... به امر

  رهیشد  که باهات تماس بگ نیداشت ... شد کمکم ...و قرار بر ا رانیبه   انقالب ا یخاص یبود و عالقه 

 که  ساله ...  یذهنت زنده بشم  ... من یره توخاطراتتم که شده .. من دوبا فی... و مجبورت کنه با تعر

گونم و با دست  یرو ذارهی...و دستش رو م میشونیبه پ چسبونهیرو م شیشونی... پ رسهیکه م نجایا

 ... کنهیاش اروم پشتم رو نوازش م گهید

 ... چهرمیپر  -
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دوره تو  یسال ها ادگاریکه  یومیعطر اپ شهیهامون مماس هم م ینیو ب ارمیباال م یرو کم سرم

ام رو ازش بر  رهی...و من تازه ...  نگاه خ زنهیم ی....  لبخند گرم کشمینفس م قی... عم چهیپیمشامم م

 : گهیبزنم که  م یبا بغض حرف امی... م سهیکه خ میبه صورت رهیو دستم م دارمیم

خودت ...  یقلب تی... تورو با رضا خوادی.... و هنوزم مثل اون سال ها   دلم م ادهیمن صبرم ز  -

 رفتنشیوقت از پذ چی.... ه دمیم نانی... اطم دمیم نانیکه بهت اطم یتصاحب کنم ... تصاحب

 یو لحظه ا فرخ چهریبشه پر چهری. .. تا ابد ... پر یاگه واقعا من رو بخوا نباری... و ا ینش مونی...پش

 تنهات نذارم ... 

از   شی.... و  انگار نه انگار   ب ازین شهی... وجودم م لرزهیبه تند زدن .. و دستم م   کنهیشروع م قلبم

رو که  یحرف نحالی...  با ا گذرهیم دهیتنگ در  اغوش کش ینجوریکه من رو ا یبار نیسال از اخر

 ...   ارمیکنم رو به زبون م یادآوریبه خودم  خوامیم

 شدم .....  ریمن پ  -

 کوبهیوار م وانهیکه د یقلب یو صدا نهیشیاش م نهیس یسرم رو نباریو  ا کنهیاغوشش رو تنگ تر م 

 ...  دهی...گوشم رو نوازش م

...  تو  کنهیمستت م شتریو ب شهیتر م ظی... غل شهی... طعمشم ناب تر م شهیشراب که کهنه م  -

 ... ...یساالر  چهریپر یمن یشراب کهنه 

از زمان و مکان    ی...  جدا شهیهم یروز اول و برا ی.... اما به تازگ ریهرچند د  نباریا  ایمن و فرخ ار و

 فعل محض مفرد ... کیاز دوفاعل ...و  یبه جمله ا میشد لی... تبد

 

 محمود آباد ساحل

 

  رهیخ دهیکاغذش چک یکه رو ییو به قطره اشک ها خورهیاخر کتاب سر م یصفحه  یدستم رو 

اسم  یو  دست  رو بندمیکتاب رو م یقیو   با نفس عم دمیگلومه رو قورت م یکه تو یو بغض شمیم

 



 بانو ستهیسلسل شات                                                  ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  502:  صفحه                                
 

 یلی.... و خ زمیم  یتیو لبخند گرم و از سر رضا  کشمیکتاب نوشته شده م یکه رو یساالر چهریپر

  دهید ایبار در نیاول یکه برا یچهریکه پدربزرگم  و پر یو غروب افتاب ایبه  ساحل در ینگاه مین  دزو

 ینیریبه ش  شهیو ساعت ماهشون ... هم هی... ثان کنمی...   و ارزو م کنمی... رو تنگ در اغوش گرفته م

 عسل باشه ...

 

 انیپا

  

 


