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 بھ ی نگاھشمی کنم و بازدن چندتقھ کوتاه بھ در وارد می و روسرم مرتب مچادرم
 ی شده و منتظر بدون من برارهی کنم کھ با صورت پراز صالبتش بھم خیسردار م

 .   اومدمنجای بھ ایچ
  ؟؟؟دی بدی بھم مرخصشھیقربان م:  گم ی بھ نفس م سردار با اعتمادروبھ

  ؟؟؟ی چیبرا_ 
   خستمیلی خواستم استراحت کنم خی خورده مھی_ 
 

 تی چھار پنج روز استراحت کن کھ مامورھی برو ی کنی می خوباریاتفاقا کار بس_ 
  یدار

 
   بودمتی مامورشیاما قربان من تازه ھفتھ پ_ 
 

 دی پس تو باشتری و مھارتت از ھمھ بی زن ما ھستیروی ننی تو بھتری بردی باشھینم_ 
  یبر
 

 .   افتمی زارم و راه می می احترامیمجبور
 جلو درستش نھی کشم و ازتو ای بھ مغنعھ ام می و دستشمی رنگم می دودیای زانتسوار

 برام بس بود تا بھ نی افتم من عاشق شغلم بودم وھمی کنم و بھ سمت خونھ بھ راه میم
 تو ی کھ اھنگ جامی االرم گوشی ندم با صدایتی ام اھمی قبلتی ماموری ھایخستگ

  دمی جواب مموی و گوشمایبود بھ خودم م)  احمدوندیمھد(
 

   بودمامان
 

  جانم مامان؟؟؟_ 
  مادر؟؟؟ی گرفتیسالم مامان جان مرخص_ 
  میزنی باھم حرف مامیاره مامان توراھم دارم م_ 
 

  باشھ مادر مواظب باش_ 
 

  چشم خداحافظ_ 
 زمیخداحافظ عز_ 
 کھ تصادف کردم نمی بی و بعدش ھم مادی می بدی کنم صدای و قطع می گوشنکھیھم

  ؟؟؟یاونم باچ
   پورشھھیبا
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 نی پسر جوون از تو ماشھی نمی بی کھ مشمی مادهی و بااعتماد بھ نفس پدارمی و برمنکمیع
  ادی شد و باخشم بھ سمت من مادهیپ
 

  ادی افسر بدی باعرض معذرت زنگ بزندیببخش:  توھم و گفتم مدی کشاخمامو
 

  ارهی زنھ کھ حرصم و درمی میھھ ھھ ھھ و بعد پوزخند_ 
 

   زدم ؟؟؟ی من حرف خنده داردیببخش_ 
 ستی بھ افسر نیازی ھستم و نی انتظامیروی از افراد نیکی بنده خودم ی ولریخ_ 
  ی ھزار تومن دست٥٠٠ شما و نی بدنھ ماشمھی کوپن از بھی شھی اش ھم منھیھز
 

 میچھ جالب ھمکار دراومد:  گم ی زنم و می من پوزخند منباری و اشھی تر مظی غلاخمم
  ادی افسربدی بامی کھ باشی اقا ھرچی اشتباه گرفتیول
 

 رهیگی قبرستون و مھی وشماره ارهی و درمفونشی ای و گوشزنھی می حرص درارلبخند
   دوستش بودنکھی مثل اادی افسر مھی قھی دق١٠و بعد از 

 
 صلھی فھی کوپن کنده بشھ بھ عنوان خسارت اقا و قضھی و قرار شد کشھی رو میکروک

و دوباره ...) اعتماد بھ نفسم کھکشانھ عروسک ( شمی عروسکم منی کرد سوار ماشدایپ
  اافتمیراه م

 
   کنمی و از ھمونجا شروع می کنم تو جا کفشی ولو مکفشامو

 
 تاسف تکون ی از روی و سرکنھیسالم بر اھل خانھ گلتون اومد بابام باخنده نگام م_ 
 داره ادام و شھی کھ مثل ھماوشی و نرهی قربون صدقم مشھی و مامان ھم کھ مثل ھمدهیم

   کنھی می و حسودارهیدر م
 

 یبرا)  یی پاشایمرحوم مرتض( یادی تو اتاقم و اھنگ زرمی بوسم و می ھمھ رو ملپ
 .   دوستاندی صلوات ختم کنشھی روحش اگھ میشاد
 و المی و ھمزمان باھاش لباسام و وساکنمی می زارم و خودم باھاش ھمخونی مرو
 .  دوش لذت بخشھی ی بھ سوشی کنم و پی حموم رفتن اماده میبرا

 ی ناھار خورزی روشنم و االن پشت می بلند قھوه ای موھادنی سشوار کشبعداز
 . می کنی ملی نھار ممی دارمیرم نشستباخانواده محت
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  رونی بامی از فکر ماوشی نیباصدا
 

   امروزی زود اومدشدیچ_ 
 

   روز٤ دارم ی مرخصای چشم بعضیبھ کور:  گم ی و باناز مدمی و براش تاب مچشمام
 

   سردار مھربون شد ؟؟؟شدیچ_ 
  تی برم ماموردی چون باز بایچیھ_ 
 

 شی تازه ھفتھ پتی چھ خبر مامورشیاین:  غذاشو قورت نداده باداد گفت مامان
  ی بودتیمامور

 
 نی کنم بعدھم من بھتریچی تونم کھ سرپی کنم مامان دستور سردار نمکاریمن چ_ 

  مامور زنشم
   کنھیبرو دخترم خدا خودش ازت محافظت م:  بابا
 

 .   افتمیمت اتاقم راه م و بھ سشمی بلند مزی و از پشت مزنمی می گرملبخند
 

  عشقاریسفر بھ د(  بھ خوندن رمان مورد عالقم کنمی و شروع مکشمی دراز مروتختم
( 

 بھ خودم اومدم ترانھ بود بھ می االرم گوشی دونم چھ قدر گذشتھ بود کھ باصداینم
 : دمیسرعت جواب م

  بھ بھ ترانھ خانم سالم_ 
 

   ؟؟؟ای نی خودم خوبجیسالم عج_ 
  تو چطور؟؟؟کسی_ 
  ؟؟؟ی ھستتیتوھم تو مامور.... ستمیبد ن_ 
  ؟؟؟یمگھ توھم ھست_ 
   دھنتوی مافوق ما ایشی مشھی و توھم مثل ھممی پس بازم باھم شدولیا_ 
 

  ادی ات داره از پشت تلفن میخخخخخ بسوز بوسوختگ_ 
 

   ؟؟؟رونی بمی بریایبروبابا زنگ زدم باھات کار داشتم م_ 
   دارهیبستگ.....کجا ؟؟؟_ 
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 .....  اونش بماند فقط_ 
  ؟؟؟یفقط چ_ 
  یخی ولش کن بیچیھ_ 
 

  ی عمرا بزارم زن داداشم شارمی و نماوشیھھھھھھھ خودتو گول بزن ن_ 
 

   چند ؟؟؟یخی بابا حرف تو سریبرو بم_ 
  ؟؟؟ی نداری فعال کاردمیحاال بھت نشون م_ 
  یشگی ھمی منتظرتم ھمون جا٤نھ فردا ساعت _ 
 

   ؟؟ی ھستی مگھ توھم مرخصیراست....باشھ _ 
  دارمیاره چھار روز مرخص_ 
   طورنیمنم ھم_ 
 

  ی بای خواھرنمتی بیباشھ پس م_ 
 

  داری ددیبھ ام_ 
 
 
 

 ...  و خودم مشغول خوندن ادامھ رمانم شدمی پرت کردم رو پاتختمویگوش
 فی و کیگری شال جھی و ی با شلوار دمپا مخمل مشکی مانتو پانچو مشکھی رفتن یبرا
 کنھ و ی تر می کھ لبام و قلوه ازنمی میگری رژ جھی کنم و ی رو انتخاب میگریج

 تر بھ نظر دهی ام کشدهی کشی چشماشھی بندم کھ باعث می میموھامو ھم محکم دم اسب
 . افتمی مراه  ورمیگی و دراخر با عطر دوش مادیب

 ی علی کنم صدای کنم و پخش و روشن می و حرکت مشمی منمی سرعت سوار ماشبھ
 :  کنمی می و من ھم ھمزمان باھاش ھمخونچھی پی منی تو ماشیعبدالمالک

 
  ھنوز عاشقم غماتو بھ من بگوی کنحواست کجاست ھنوز عاشقھی من تکبھ
  عذابم نده مثلھ اون روزا فقط با خودم از عاشق شدن بگوھاتی دلتنگبا

 دلم ما رو بھ زی فاصلھ ھا حوصلھ کن عزشھیموم م روز تھی من ی نکن ستاره ھیگر
  رسونھ خدایھم م

 بگو بگو بگو بھ ادی ما کوتاه نمھی رو بھ خدا اشکاشھی ما بازم بلند می شبا کھ دستامھین
 خدا
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  ھنوزمی برات ما پشت ھمرمی ممیکنی تا تب میکنی تو دغ مکنمی تب متا
 ام نگاتو بھ شب ندوز کنار توی کھ دور از غما کنار منرسھی روز مھی

 دلم ما رو بھ زی فاصلھ ھا حوصلھ کن عزشھی روز تموم مھی من ی نکن ستاره ھیگر
  رسونھ خدایھم م

 بگو بگو بگو بھ ادی ما کوتاه نمھی رو بھ خدا اشکاشھی ما بازم بلند می شبا کھ دستامھین
 خدا
 .  کنمی کنم و بھ سرعت بھ سمت ترانھ حرکت می پارک معی و سرنیماش

 و دستامو بزور از رو چشاش کشھی می بنفشغی روچشاش کھ جزارمی از پشت مدستمو
 کھ ملت بھمون باتاسف نگاه کنن شھی البتھ باعث مکنھی بغلم می و با سرخوشدارهیبرم

 .  منم مثل خودش کرده بودگھی ترانھ بود دی تکون بدن ولیو سر
 پارک ھردو مکتی رونمینیشیدشم م و بعمیخوری شاتوت می بستنھی اول میری مباذوق

خل و (  می توفکر بودی ولدونمی رو نمی بھ چمی کردی فکر ممی انگار داشتمیساکت بود
 ) گھی دمیچل

  دهی حال میلی خی تاب بازمیابری باین:  گھی ترانھ باذوق مکدفعھی خودم بودم کھ توحال
  دمی نھ تکون می سرم و بھ معنابااخم

 جلو مردم نکھی بھ خاطر اشمی منم مجبور مکنھی و منو بلند مکشھی بزور دستمو مکھ
 و ھمزمان می و مشغول تاب خوردنمینیشی و داد نکنھ باھاش ھمراه بشم روتاب مغیج

 نی شده و بعداز اکمی ستوان نکھی و از اگھی مشی قبلتیباھاش ترانھ داره از مامور
 .  منی خودش ھم رده قول  و بھشھی مطمئنا سروان متیمامور

 سھ تا پسر دارن باھم می کھ متوجھ شدمیزدی از بچھ ھا حرف میکی پشت سر میداشت
 داره مارو شونیکی نمی بی کھ مکنمی خندن ناخوداگاه رومو اونور می و مزننیحرف م
 و ترانھ رو ھم بزور شمی خندن با حرص بلند می غش غش مگھی دی و دوتادهینشون م

 بشم کھ نمی خواستم سوار ماشنمی بھ سمت ماشفتمایاه م ری حرفچی کنم و بدون ھیبلند م
بس :  گفتم یی ترانھ مجبور شدم سوار نشم و روبھش با ترش رویغوی جغی جیبا صدا

  کثافطا ؟؟؟دنی خندی بھمون می چطوریدیکن ترانھ ند
   بپا کھ پنچرنتوی سمت شاگرد ماشی جلوکی االن الستیخیبابا وللش ب_ 
 و تو دلم داشتم بھ گرفتی ممی کھ بعلھھھھ واقعا پنچره داشت گرنمیبی و مامی می ناباوربا

 و دارمی پسر دست از فحش کردن بختم برمھی ی کھ باصدافرستادمیبخت خودم لعنت م
  اومده خانوما؟؟؟شی پی مشکلدیببخش:  گھی کھ مدوزمیبھش چشم م

 ھمون پسرااست  ازیکی نی اکنھی از ذھنم عبور میزیی اندازم و چی بھش میقی دقنگاه
   پنچر شدهکشیبلھ الست:  گمی می شد با لبخند مرموزداشونی شونم پھی بقایب

  ؟؟؟دیزاپاس دار_ 
  تونم عوض کنم ؟؟؟ی نمی خوره وقتی میبلھ اما بھ چھ درد_ 

  میکنیما براتون عوض م:  گھی و مزنھی می لبخندپسر
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 کنم ی حس مشنی و دست بھ کار مدنی حرفاش تکون مدیی تای بھ معنای ھم سرھی بقو
   خورده دلم خنک شدهھی

  شمی راحت مشغول حرف زدن با ترانھ مالیباخ
 بابت ی تشکر خشک و خالھی و باکننی و عوض مکی ساعت بعد الستمی نحدود

   بھ سمت خونھمیافتیکارشون را م
 

 و من طبق معمول روتختم ولو میخوری ماوشی و خنده و کل کل با نی و با شوخشام
 . برهی و خوابم مشھی خونم کھ کم کم چشمام گرم میھستم و دارم رمان م

 مانتو ھی و شورمی دست و روم و معی پرم و سری از خواب ممی االرم گوشیباصدا
 و ی مشکری جفی و کی و شال شکالتی ذغالی پوشم باشلوار دمپای میپانچو شکالت

  شمی مری بھ سمت پلھ ھا سراز وی مشکی کالج ورنیکفشا
 ی چلیفام..... بگم ؟؟؟اوشی بھ مامان و بابا و نی خودت کمکم کن چطورایخدا_ 
  ؟؟؟گنیم

   ھم فشردم و قدمام و تند تر کردمی و باحرص روپلکام
 و باباھم رو کاناپھ نشستھ بودن ازپشت لپ بابا و اوشی تو اشپرخونھ و بود و نمامان

 کنار بابا و ادی میی کھ باخوش روزنمیا استرس مامان و صدا م بوسم و بی و ماوشین
  نھیشی ماوشین

   رو انجام بدهی کارھیدخترتون مجبوره .....بابا :  گمی کنم و می مسی و بازبون خلبام
  ؟؟؟یزنی حرف میراچع بھ چ.... بابا یگی میچ_ 
 از ھمکارام بھ یکی مجبورم بای ولدیبابا ببخش:  گمی و منیی پاندازمی خجالت سرمو مبا

   بشمغھی صتی مامورھیخاطر
 یچشم و دلم روشن ھنوز اونقدر ب..... ؟؟؟ی چگھید:  گھی و مشھی قرمز ماوشین

   نشدمرتیغ
 حرف نزن بابا:  گھی ماوشی روبھ نبابا
 کھ بعد ھا دی نکنی مدت کارنی تو ای ولیدونی دخترم ھرجور خودت صالح منیبب_ 

  دی بشمونیشرمنده و پش
  نیی اندازم پای کنم و سرم و می حرف بابا کال قرمز منیباا
 دختر شھی کھ نمینطوری ھمھی کنمی اول ببدیمن با:  گھی و مشھی مامان بلند مغی جکھ

  دستھ گلمو بھش بدم
ِمامان ااا :  گم ی مباحرص ِ  ی کار مھی بھ خاطر کارمون حاال اگھ شد ھی الکغھی صھیِ

  میجازه من برم کھ وقت محضر دار با انشینیکنم بب
  بفرما برو_ 
  خداحافظ_ 
   ھم دارهیبھ سالمت چھ عجلھ ا_ 
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 ی و بھ سمت محضر مشمی منمی و سوار ماشافتمی و بھ سرعت راه مکنمی می خنده اتک
 . رونم
 و با اعتماد بھ نفس رمی گی قوت قلب می ترانھ کمدنی بادرسمی بعد منی م٤٠ حدود

   کنمی و قدمام و تند تر مشمی مادهی پنی از ماشیشتریب
 .  تومیری کنم و با آرش و رادمنش و ترانھ می ھمھ سالم مبھ
 

 . میشی ازھم جدا می حرفچی و بدون ھشھی خونده مغھیص
 چون از پس فردا اغاز می باخبر بشتی اداره تا از کل مامورمی سر برھی شد فردا قرار

 .  بودتمونیمامور
 .  بھ خواب رفتمگھی ددی جدتی مامورھیو شدم و بافکر بھ فردا و  روتختم ولی خستگبا
 

 .  از خواب بلند شدممی االرم گوشی با صداصبح
 و برداشتن چادرم و بھ سمت فرممیونی دنی دست و روم و شستم و بعداز پوشعیسر

 ھمھ شھی خوردم مثل ھمی نشستم و صبحونھ مختصرزیاشپزخونھ پاتند کردم پشت م
 . خواب بودن

 .  رونمی و بھ سمت اداره مارمی و بھ سرعت از توپارک درمنیماش
 توقسمت خودمون رمی کنم و می و پارک منی بھ سرعت ماشرسمی بعد منی م٤٥ حدود

 . شنمی مزمیو پشت م
  می گذشتھ بود کھ ترانھ ھم اومد و باھم بھ سمت اتاق جلسھ راه افتادقھی ده دقھی کنم فکر

 اون سھ می تو و بعداز احترام گذاشتن با دعوت سردار نشستمیچند تقھ بھ در رفت بازدن
 . کردی ام می کفریلی خنی بودن وھمومدهیتا ھنوز ن

 ی مشتری و بشمی تشونی نداشتم و ھمی حس چندان خوبتی مامورنی دونم چرا بھ اینم
 . کرد

 بعدش آرش و بعد از اونھا ھانی لحظھ ھا بود کھ در زده شد و بعد اول کنی ھمتو
 .  ھم اومدن توایمھرداد و آر

 ما نشستن و سردار شروع کردن بھ یی روبھ روی ھای معمول روصندلی از کارابعد
 : تیگفتن از مامور

 زوج تازه ازدواج کی سروان مھرارا و سرگرد رادمنش باھم بھ عنوان دینی ببخب
 یو بعد سروان محقق و ستوان سپھر دیشی بدن اونھا میکرده وارد باند قاچاق اعضا

  دی کنی می خودتون معرفکیرو بھ عنوان شر
 ری روز معلوم شده اونھارو دستگکی ی تا طدی اعتاد اونھارو جلب کندی کنی سعدیبا
 و بعد دی بدن نفوز کنی باند قاچاق اعضانی کھ شده داخل ای بھ ھر نحودی شما بامیکن

 می تونی ممی کھ ازاونھا بھ دست اوردی بامدارکدی اعتماد شون رو جلب کردنکھیاز ا
 . می راحت کنی مشت عوضھیو جامعھ رو از شر  می نابود کنیاونھارو بھ راحت
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 کرد تا با اون چھار تا رونیسردار من و ترانھ رو ب.  سردار ی از تموم شدن حرفابعد
  مردونھ حرف بزنند

  میحرف بزن مردونھ میخوایم.... ادی انقده بدم مششششیییییا_ 
خفھ شو ستوان برو بھ کارت برس تا :  گمی می و حرصامی ترانھ بھ خودم می صدابا

  گذارش نکردم
  رهی باال و ماندازهی خوشگلشو می و بعد برام دتا ابروھاگھی میشی ایرلبیز

 . نمیشی مزمی و خودم پشت مدمی تاسف براش تکون می از رویسر
 
 

  امی بھ خودم می سروان احمدیباصدا
  سروان مھرارا سرگرد رادمنش کارتون دارن_ 

  رمیباشھ االن م:  زنمی لب میباگنگ
 کنم و بھ سمت بخش رادمنش پاتند ی سرم درست می و چادرم و روشمی بلند مازجام

  کنمیم
 نشستھ زشی پشت میژی اوه ه ه باچھ پرستشمی چند تقھ بھ در وارد اتاقش مبازدن

   سوختھ روبھ روشی چرم قھوه ای ھای از صندلیکی رونمیشی و مزارمیاحترام م
 :  زدن خودش و اتاقش بودم کھ گفتدی دمشغول

چھ زودم ....پسرخالھ (  و برات روشن کنم زی تا چندتا چنجای ایایخب بھت گفتم ب_ 
 ) شدیمیصم
  دمی گوش مدییبفرما_ 
 قصد تور ایلی کھ دارم خیی و بر و روی اجتماعتی من بھ خاطر موقعنکھیاول ا_ 

 ی مدت سعھی نی پس تواادی بھ چشمم نمی دخترچی بھت بگم من ھدیکردن من و دارن با
  ینکن خودت و بھم بچسبون

 وسط دی نشستھ پرری کفگھی بھش بدم کھ باز شبی ازھم باز شدن تا جواب کوبنده البام
 : حرفم و ادامھ داد

 کنم نھ یار گزارش م من باشھ بھ سردلی کھ برخالف می بکنی ھرکارنکھیدوم ا_ 
   کھ مسئول و مافوقتون منمدی دونیتنھا تو بلکھ ھمتون م

   کنمی نگاش مظی و باغشھی تر مظی غلاخمم
 نباشم شتریجناب سرگرد بنده اگر از شما ب:  گمی متی و با عصبانشمی جام بلند ماز

 ای ینی بعدم شما دچار خودبزرگ بدی پس لطفا حد خودتون و نگھ دارستمیکمترھم ن
 ی بھ خودتون منطوری کھ ادیستی ھم نی آش دھن سوزنی ھمچدیھمون غرور کاذب شد

 تی مامورنی تو ادی شدم ما باغھیباشما ص ی باشھ من ھم مجبورادتونی درضمن دیناز
 ی دشمن خوننکھی نھ امی ھم باشی دوست براھینھ تنھا بھ عنوان ھمکار بلکھ بھ عنوان 

 االن شروع نی پس از ھمشھی متیود شدن مامور و نابی باعث خرابتیچون درنھا
  دینکن
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 ی سخنراننینھ بابا افر:  گھی می ظاھری و با خونسردزنھی میزی تمسخر امپوزخند
  دی تون تموم شد مرخصی بود اگھ سخنرانیقشنگ

 کوبونم و درمقابل چشمان ی و درو بھم مشمی از اتاقش خارج می لبخند حرص دراربا
  شمیبھت زده ھمکارام و ھمکاراش از بخش خارج م

 
 . رونمی و بھ سمت خونھ مشمی منمی ماشسوار
 . رسمی بعد منی م٤٥ حدود
 راست ھی و از ھمونجا شمی کنم و بھ سرعت وارد خونھ می و فلفور پارک منیماش

 . تواتاقمرمیم
 

 وونھیان خوندن و ھمزمان باھاش اھنگ د کنم بھ رمی و شروع مکشمی دراز مروتختم
 .  کردمی میرو ھم ھمخون)  احمدوند یمھد( 

چھ خبر :  گمی دوزم روبھش می چشم ماوشی و بھ ننمی شی در اتاقم روتختم میباصدا
  ؟؟؟اوشین

  ؟؟؟ی انتظارشو داشتی چھ خبریچیھ_ 
   دونم وللشینم_ 
  ولش کن.... زهیچ.... نیبب_ 
  نھ بگو_ 
  ولش کن_ 
  ستمی ول کن نی کھ تانگیدونی بگو ماین_ 
  ؟؟؟این.... ی ابجنیبب....باشھ .....اه ه ه _ 
  بلھ_ 
  کنم ؟؟؟ی خواھشھی ازت شھیم_ 
 تونھ داشتھ ی می چھ خواھشکترهی کھ دوسال ازم کوچیاوشی وزم نی بردارم چشم مبھ

 باشھ ؟؟؟
  جونم بگو:  زنمی لب مروبھش

 .... یدختر ھی من از نیبب_ 
  ی گفتی میخب داشت:  گمی اندازم باال و می میی ابروطنتی شبا

 خواستم با مامان راجع ی فقط ازش خوشم اومده میچیھ.... نشو طونی شایاه ه ه ن_ 
  یبھش صحبت کن

  شرط داره:  گم ی خندم و می غش مغش
 پررو.... گمشو _ 
  جدا باشھ ھاااادی سھم من بای ولگمی مسیخخخخخ باشھ بابا خس_ 
   برو بھ شوھرت بگویتی تربی بیلیخ_ 
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 اون مغرور خود پسند اوشیخفھ شو ن:  گمی کوبونم تو سرش و می بالشت و مباخشم
  ستیشوھر من ن

  فعال کھ شده_ 
  ھی صورزینشده ھمھ چ_ 
   فعال کھ شوھرت شدهرمینخ:  گھی خنده و می مطنتیباش

 حرفا نی از انمی نبگھید:  گھی و مکنھی شده باشھ صداش و کلفت میرتی مثال غبعدم
   اقا باالسرتشی گمشو پفھی ضعااایبزن

   خوام رمان بخونمی مرونیگمشو ب:  گمی خندم و می غش مغش
  ؟؟؟گھی دی اکھیچشم نزن فقط قض_ 
  برووووو اره_ 
  فدات_ 
   شدیگمشو گوشام مخمل_ 
  رونی برهی فرستھ و می برام بوس مرونی برهی کھ داره منجوریھم
 کنم چون از ی کنم ذھنم و خالی می کنم بھ خوندن ادامھ رمانم و سعی شروع مجانیباھ

 . شدی شروع متمونیفردا مامور
 
 

 زنگ خورد باعجلھ ورش داشتم سردار می سھ بعداز ظھر بود کھ گوشبای تقرساعت
  بود

 سالم قربان.....الو  -
 و تی ماموری بچھ ھای شناخت از تمامی برانیای بنیاافتیاه بسالم سروان االن ر -

  دیاری باخودتون بدی داراجی رو کھ احتتونی شخصی ھالھیاحتماال شب حرکت وس
  افتمی اساعھ راه مشھیچشم قربان اطاعت م -
 خدانگھدار -
  خدانگھدار قربان -

 کنم و بھ ی دل منھی پوشم و بعد از درست کردن چادرم از ای و مفرممیونی باعجلھ
  شمیسرعت از خونھ خارج م

   مامان گذاشتمی براادداشتمی ھی نی ھمی خواب بودن براھمھ
 چادرم و مرتب کردم و مثل دمی بعد رسنی سرعت بھ سمت اداره روندم حدود چھل مبھ
   پراقتدار قدم برداشتمشھیھم
از کنارشون گذشتم  الی خیھم دم در بودن ب) ا،مھردادیآرش، آر( و اون سھ تا ھانیک

 کنن اقتتی لیخاک بر سر ب:  گفت ی مھانی کھ مھرداد داشت بھ کدمی شنیکھ اتفاق
  ادی چرا ازش بدت می و خوبی خوشگلنی دختر بھ اشییخدا
 خوشمم ی ولادی من از اون بدم نمستیبھ تو مربوط ن:  دهی جواب می حرصھانی کبعد
  ادینم
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   اومدشتربدمی خورده از قبل ازش بھی تھ دلم ی نتونستم ادامھ حرفاشونو بشنوم ولگھید
 بود از تعجب کی از ھمکارام نزدگھی نفر دازدهی ای ١٠ دنی اتاق جلسھ شدم بادوارد

   فرق دارهیلی خیلی ھا خی با قبلتی مامورنی ادنی و فھمارمیشاخ درب
 کھ خواست دھنشو باز کنھ و شروع بھ نی نشستم ھمششی کردم و پدای رو پترانھ
 کردن بکنھ سردار اومد و پشت سرشم اون چھار تا اومدن تو و جلسھ شکل یوراج
 . بھ خودش گرفتیرسم

  
 ما ی ھای از افراد کھ سردار گفت اونھا نفوذی سرھی بھ جزء می با ھمھ اشنا شدبایتقر

 خونھ و صبح ساعت می قرار شد االن برتنی مشغول بھ فعالگھی گروه دھیھستن و تو 
 . میاافتی کھ مثال داداشمھ باھم راه مای و آرھانی من و کشیش

   و ھمون دم در انداختم و بھ سمت خونھ پاتند کردمنیماش
   با شتاب باز کردم و رفتم تودرو
 قرمز شده مامان و بابا حرف تو دھنم ی چھره دنی بادی منزل و لیسالم بر اھال_ 

   کال خشکم زدگھی دبھی مرد غرھی دنی و بعد باددیماس
  سالم:  لب زدم باشک
   خانم اندشیای نشونیا:  بھ حرف اومد و بھ زور روبھ ھمون مرد گفت مامان

 شما ؟؟؟:  گفتم ی کنجکاوبا
  پدرت:  پر صالبتش ی کردو باصدای تک سرفھ امرد

  ؟؟؟گمی می چنی متوجھ نشدنکھیمثل ا....شما ؟؟؟:  گرد شد و گفتم چشمام
   اتمیچرا شدم من پدر واقع_ 
 رو تی اندازم تو بغلش و با عصبانی گنجشک خودم و مھی دوزم مثل ی پدرم چشم مبھ

  دی بھ ظاھر محترم لطفا حرف دھنتون و بھ فھمیاقا:  گمیبھ ھمون مرد م
ودت برو بھش سارا خ:  گھی و رو بھ مامانم مارهی مرونی من و از بغل پدرم بباخشم

   امی و بگو و بگو من کقتیحق
مامان دک و :  گمی میی تو اتاقم روبھ مامان با ترش روبرهی با ترس من و ممامان

  شدهیدرست بگو بھم چ
  گمی مادر برات منیبش_ 
 و گھی کنھ و می دوزم مامان لب باز می و بھ مامان چشم منمیشی استرس رو تختم مبا
  شمی تر م و من ھر لحظھ متعجبگھیم

   اون مرد پدرمھنکھی ااز
 عمر با کی پدرم کھ نی ای بچھ اوشی اونم و نی قبال زنش بوده و من بچھ مادرم

   دادیمحبتاش بھم زندگ
   خودششی ام اومده تا من و ببر پی پدر اصلنکھی ااز
   من حق پدرمم و حق اعتراض ندارمنکھی از او
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 و دی سرخش پری تو با چشمادی پراوشی کھ در باز شد و نومدی داشت کم کم در ماشکم
  دی بوسی موھام و مدیبغلم کرد و کل صورتم و بوس

 پدرو برادر تمام نی خانواده خصوصا انی ادمیی بوی تمام صورتش رو ماری اختیب
   من بودندییدارا

 یوان مسن ھم شده اما ھنوزھم معلوم کھ در جنکھی مرد ھمراه بشم با انی با اعمرا
   خاطر خواه داشتھ و مغرور بودهیلیخ
  میشی ھم از اتاق خارج مبا

   کاناپھ با بابا نشستھ بودنی رونای ھمون سای مرده
 دونم از ی جناب مثال پدر کھ نمنیبب:  و گفتم دمی سمتش و محکم بازوش و کشرفتم

 وجود داشتھ باشھ ی مننکھی سال بدون ای و خورده ا٢٠ ی اومدیکدوم گورستون
  ؟؟؟ی ارامشمون و سلب کنی اومدشی پری حاال ھم خی کردیزندگ

 اش نذاشت ی غرور و مردونگی وضوح حس کردم اشک تو چشماش حلقھ زد و لبھ
   کنھھیگر

 باھم قھی چند دقشھیم:  گذاشت گفت رمی تحت تاثیلی کھ خی من با لحن پدرانھ اروبھ
  دخترم ؟؟؟میتنھا باش

  می تنھا باششھیباشھ م.... و دخترم بھ من نگ_ 
 نشست و من رو ھم دعوت بھ وترمی کامپزی می تو اتاق من رو صندلمی دفعھ ھم رفتنیا

  نشستن کرد
  دلم بزارم ؟؟؟ی و کجانی دارم اتی فردا مامورایخدا:  و تو دلم گفتم نشستم

 ھی نتونستم بخندم چون اوضاع من گری ولرهی بود خندم بگکی رمان افتادم نزدھی ادی
 داره خنده نداره کھ ؟؟؟

   دارمی چرند برمی و دست از فکراامی بھ خودم مباصداش
   از مھندساش بودمیکیسالم بود تو شرکت بابام بھ عنوان  ٢٥_ 

   ھم تو زمان خودم خاطر خواه داشتمیلی بودم خجوون
   اوردی بھ روم نمیل دلم و بھ مادرت باختم ساراھم دوسم داشت واما
   سارایمی داداش دوست صمشدمی ممن
   دوسش داشتم و دارمیلیخ

   شدشتری و بشتری دو طرفھ اس ھنوز بدمی کھ فھمی عالقھ از وقتنی ااما
  می ھم اعتراف کردبھ
  می کردی و دوھفتھ بعدش عروسمی ماه بعد باھم عقد کردھی

   تند بودیلی تب عشقمون خھیخب چ:  گفت یی گرفت کھ باخوش روی خندم مداشت
  ومدی ازش خوشم مداشت
 :  شروع کرددوباره

  می گذشت امکان نداشت باھم بحث و جدل کنی از ازدواجمون مکسالی
   امادادمی مری و گشدمی میرتی زره غھی دیشا
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  می نداشتی و قھر و نازکشدعوا
   مادرت بارداردمی بعد فھمچندماه

 سفر ھی بود کھ بھ خاطر اوضاع بد شرکت مجبور شدم برم بھ  اشی بارداریاخرا
   چند روزهیکار

 تو کما بودم بعدم کھ بھ ھوش شی دوسال پنی کنم و تا ھمی برگشت تصادف متوراه
   نبود بعد کھ حافظھ ام برگشتادمی یزی ماه اول چشیاومدم ش
 عشقم شده دمی کھ فھمی کردم اما بماند وقتدای کردم بھ گشتن و تو و مادرت و پشروع

   بر خوردرتمی چقدر ناراحت شدم و بھ غگھیعشق کسھ د
   کھ چقدر دلتنگت بودمبماند

   بھ بعد و با دخترم باشم ال اقلنی من اومدم از انیبب
 طی شرانی تو ای روزھی من اگھ تو ی خودت و بزار جای ولی خودت مختاربازم

  بود ؟؟؟ی تنھا خواستھ ات چی شدیگرفتار م
 نای اشی من پشی پای بگمی منی ات و نبی و برادرناتنی پدر فرعنی اگھی گم دی کھ نممن

  ھم باش
   شدمقی تو صورتش دقیکم

   بھش داشتمیادی زشباھت
 شاخ در یدی رو بگم کھ بعدا فھمیزی چھی ی ولیباشھ اصال تو پدرم:  بھش گفتم رو

  یارین
 از ھمکارام یکی ھم با ی مجبورتی برم ماموردی فردا صبحم باسمی افسر پلھی من
  رمی گی ممی بعد اونوقت کھ تصمی ان ای دشی ازمامیری شدم بعد کھ برگشتم مغھیص
انتظار .... ؟؟؟یی باباشدیچ:  گمی خندم و می کرد کھ تلخ می تعجب داشت نگام مبا

  باشھ ؟؟؟سی دخترت پلینداشت
   کنھی من و محکم بغل مادی و مشھی اشک تو چشاش جمع می خوشحالاز
   بودی جورنیھم محبتاش ھم)  یفرع( بابا نکھی ابا

   داشتی اگھی دی شکل و جلوه ھی مرد نی ای محبتای انگار رنگ و بواما
 
 ھامو جمع کنم لھی تونستم ذھنم و متمکز کنم و وسی اتاق خارج شد و منم بھ سختاز

 ی و گرفت تا ببره برانمی نازنی از موھا بره چندتارنکھیالبتھ ناگفتھ نماند کھ قبل از ا
   بھم زنگ بزنھ و جوابش و بدهتی و ھمون جا تو مامورشیازما

  خوابم بردی و بھ سختدمی دراز کشروتختم
 

 ی شلوار ست ھم طوسشرتیی سوھی شدم و داری از خواب بمی االرم گوشیباصدا
 مو ھم ی صورتی طوسرمکسی ای مو ھم گذاشتم و کفشای و مغنعھ مشکدمیپوش
 منتظر بودم اطی تو حادی بھانی مونده بود تا کی ربعکی ھی قران رد شدم ری از زدمیپوش
 اول محکم بغلم زد و بوسم کرد جا اومد تو ھموندمی جدی درباز شدو باباکدفعھیکھ 
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 یری کھ میتی مامورنیا...  نیا: مامان رفت تو باھاش تنھا بودم کھ لب باز کردو گفت 
 رات نداره ؟؟؟ کھ بیخطر
  ستی بارم ننی اولنکھیا.... رینھ خ:  گمی و مادی ناخواستھ رولبم میلبخند

   از دستت بدمیمتی قچی خوام بھ ھیباشھ درھر صورت من نم_ 
  نگران نباش بادمجون بم افت نداره_ 
   نھ بادمجونی منزیتو ھمھ چ_ 
  ؟؟؟یھنوزم دوسش دار:  گمی خندم و میم

  ھی اگھی کسھ دینھ اون برا... خب :  گھی بھ اون راه و مزنھی و مخودش
 ی وقتھ کھ میلی بازم انگار خی ولدمتی دشبی از دنکھیبا ا:  گمی خندم و می متلخ

  کنم ؟؟؟کاری باھاتون چدیبا... رهی نمرونیشناسمت و مھرت از دلم ب
  ی تو دوست داشتھ باشیھرچ...  اونا شی ھم با من باش ھم پیجیھ_ 
 تو سھ شی سھ روز پنای اشی مونم ھم پی تو مشیباشھ ھم پ:  گم ی تو بغلش و ممریم

   روزم براخودمھی نای اشیروز پ
 ی اومد و من مجبورھانی کھ کمی افتادی گرم ممی بوسھ تازه داشتی خنده و لپم و میم

   کردمیباھاش خداحافظ
 ی متی کاش حداقل بعد از ماموری سوخت ای دلم بھ حال مامان و خودم میی جوراھی

 .  از چھ قراره االن تمام فکرم مشغول شدهھی قضدمیفھم
  گرمی می جاھانی کنی ماشی جلوی تمام روصندلیی پرروبا
 تمام چشمام یدی قی راحت و بالی راه افتاد و منم باخی سالم خشک و خالھی با ھانمی کو

 . و بستم کم کم چشمام گرم شدو خوابم برد
  
   چشم دوختمھانی شدم و بھ کداری بی دستیکونا تبا

 یلی تنش بود کھ خی با شلوار کتان مشکدی سفشرتی تھی چھ خوشگل شده بود کثافط
  خوشگلش کرده بود

  می شدادهی پنی از ماشباھم
   کنندمی از بچھ ھا بودن کھ مارو قرار بود گری سرھی

 ی کردن و چشمامم بجاشی نشد فقط صورتم و آراجادی ایادی زری صورت من تاثتو
 شتری مو بی واقعی خودم رنگ چشمای ولومدی بھم میلی گذاشتن کھ خی لنز آبیطوس

  دوس داشتم
   بود غش کنمکی نزدھانی کدنیباد
 گذاشتھ ی کرده بود و چشماشم لنز مشکغھی تشی و زده بود و صورتش و شششی رتھ

  بود
 تو راه ی اقھی دق٥ بای تقرمی پرادو عوض کردن و باھم راه افتادھی و با ھانی کنیماش
 :  کھ شروع کرد بھ حرف زدنمیبود
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 ی بھ بعد منیاز ا.... ی کنیدست از پا خطا نم....  یھر جا من ھستم ھمونجا ھست_ 
 ی من انجام بدلی کھ برخالف می بدون کھ ھر کارنوی ایخوام باھات مھربون باشم و ل

  یبا سردار طرف
 رو ی اھنگھی کنھ و ی گھ و ظبط و روشن می نمیزی چگھی گم و دی می مجبورچشم

 ) یلیطپش سامان جل( کھ من عاشقشم اھنگ زارهیم
   فوق العاده اسنی گوش بدنی گوش نداداگھ

 
 ی آخرت بود اما خوردقسم

  تو بھ اصراریمونی کھ مجونمو
 ای تو دنی نکرددای پویگشت

 ی نموندینموند,  کوتاھتر از قلبم انگار یوارید
 ی کھ تو منو سوزوندھی چگناھم

 ی نموندینموند,  ی مردن کشوندی تا پاینجوریا
  نھیگی تو مکنمی دارم جون می نھھیگی تو مزنمی تو زار میپا
  نھیگی باز تو میدونی مناروی دادم اگھی کھ دل بھ دلت دیمن

  نھیگی تو مکنمیا م نھ دلمو جیگی تو مکنمی تا می جورھر
  تو دادمی ندارمو پادارو

  نھیگی باز تو میدونی منارویا
 ی با اونکھ دوسش دارتنھاشو
 ی دست بردارشھی جامو نمرهیگی ماونکھ
  آخره کارهمتی تصمھی تکراره چھی قلبم روطپشھ

  نھیگی تو مزنمی تو زار میپا
  نھیگی تو مکنمی دارم جون میھ
  نھیگی باز تو میدونی مناروی دادم اگھی کھ دل بھ دلت دیمن

  نھیگی تو مکنمی نھ دلمو جا میگی تو مکنمی تا می جورھر
  تو دادمی ندارمو پادارو

   نھیگی باز تو میدونی منارویا
 

 . می تو راه بندرعباس بوددادی کھ نشون منجوری کم چشمام گرم شدو خوابم برد اکم
 
 بھ سمت راننده ی شدم شماره ناشناس بود نگاھداری از خواب بمی االرم گوشی صدابا

   ھم نبودھانی از کی بود و خبرستادهی انیانداختم ماش
   خوشحال شدمیلی پشت خط تھ دلم خی صدادنی با شنی رو جواب دادم ولیگوش

  دخترم ؟؟؟یسالم بابا خوب_ 
 آره شما چطور ؟؟؟....سالم _ 
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 ھ ؟؟؟انقدر گفتنش سخت....بھم بگو بابا....بابا_ 
  ؟؟؟نی خوبنینگفت:  گمی درجواب می و لرهیگی لحظھ دلم مھی

  ؟؟؟یی کجازمیآره عز_ 
   و لو بدمتمی تونم موقعی نمتمیتو مامور_ 
  یھھ ھھ ھھ چھ شغل باحال_ 

  ؟؟؟دی جدی بابانی نداریکار:  گم ی متی خورمش و باجدی می ولرهیگی مخندم
  خداحافظ.... بابا زینھ عز....نھ دخترم _ 

 دستش و ی تویچای از ساندویکی ادی مھانی کنی حنی کنم کھ درھمی رو قطع میگوش
  بخور بچھ:  گھی و مکنھیبھ سمتم پرتاپ م

 .  کنم بھ خوردنی و شروع مگمی می لبری زشیا
 ی می گوشی دی بھ ال سی کشم نگاھی دست از خوردن ممی االرم گوشی صدابا

  اندازم مامان بود
  سالم مامانم....الو_ 
  ؟؟؟ی خوبزدلیسالم عز_ 
 داداش جونم چطور ؟؟؟.... باباخوبھ ؟؟؟یمرس_ 

   کردم مامان بغض کردهحس
 ...ی ھمھ خوبزمیاره عز_ 

 :   و گرفت و شروع کرد بھ حرف زدنی گوشاوشی نتونست ادامھ بده چون نحرفشو
 گذرهیخوش م... یگذرونی میباشوھرت چطور....  خوشگلھ خودم یسالم ابج_ 
  ؟؟؟نی نشد١٨ مثبت ی کاراریھنوز درگ....؟؟؟

 نیدرضمن ا..... ؟؟؟؟ی تو خوبمیداداشم ماھم خوب.... اوشیخفھ شو ن:  دمی غرباحرص
  ستی برا سنت خوب نایفضول
 داشت نگام ی و لبخند مرموزطنتی چون باشدی و شناوشی نی حرفاھانی کنم کفکر

  باال انداخت ی ابروھاش و مکردویم
  با بابایگوش... ای باشھ نزن مارو بیباشھ ابج_ 
  سالم دخترم_ 
  ؟؟ی خوبییسالم بابا_ 
   تو چطورزمی عزیمرس_ 
  منم خوبم_ 
  کنن ؟؟؟ی کھ نمتتیاوضاع چطوره اذ_ 
  کنھ ؟؟؟گای جرئتش و داره دخترتون و چپ نینھ بابا ک_ 
  گھی دی دختر خودمیشکیھ_ 

 کنم کاری کمکم کن با دوتا پدر چایخدا:  گمی و تودلم مشھی تو چشمام جمع ماشک
  از پدر ھم خونم نداره ؟؟؟ی ھم کھ دست کمیکی کھ از خونشم یکی...؟؟؟

  ؟؟؟ی نداری کارییبابا:  امی مرونی بابا از فکر بیباصدا
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  نھ باباجونم سالم برسون_ 
  خدافظزمی عزیسالمت باش_ 
 داری ددیخدافظ بھ ام_ 

 .  دادمنیی و ھمراه با بغض و نوشابھ پاچمیکردم و ساندو رو قطع یگوش
 
 

 می راه داشتی ساعت٦ ھی می بودزدی تازه می راه افتادچامونی از تموم شدن ساندوبعد
 گذاشتم تو گوشم و اھنگ طپش سامان موی بار ھنزفرنی ایدوباره گرفتم بخوابم ول

   کردمی رو پلیلیجل
 .  گرفتھ بود و اشکامم باھم کورس گذاشتھ بودنددلم
 کنھ و ی شدم کھ با پوزخند نگام مھانی خودم بودم کھ متوجھ کی حال و ھواتو

  ی ای احساساتیچھ خانوم کوچولو:  گھ یباتمسخر م
  دمی ھم فشار می و باحرص روچشمام

   کنمی مانی اش طغی با حرف بعداما
  ی بگم کور خونددی بای کنیھ من م جلب توجی کارا رو برانیاگھ ا_ 
اه ....من فقط دلم گرفتھ بود ...  خوام چھ کنم ؟؟یخفھ شو اشغال تو رو م:  گم ی داد مبا

 ی دونی نمیچی ھی چرا وقتی احمقھیتو .... دمی محیه ه اصال چرا دارم براتو توض
  ؟؟؟ی کنیقضاوت م

 ی خودش رو کنترل می ولرهیگی بعد کم کم رنگ خشم مشھی اش متعجب مافھی قاول
  کنھی کنھ و ظبط و روشن می رو باحرص عوض منی ماشیکنھ و دنده 

   قرش بده از عماد درحال پخش بوداھنگ
 .  تونست حالم و بھتر کنھی نمیزی چچی ھیول
  
   بھ اطراف نگاه کردمی گنگبا

  می بندرعباس شده بودوارد
   بودی شھر خوشگلیلیخ

   کجاستتیب مامورخ:  دمی پرسھانی بھ کرو
 و می خوری رستوران و غذا مھی میری قشم االن متیمامور:  شدن و گفت یکوری لباش

   قشممیری الفت و بالنج ممیریبعدشم باھم م
   زده نشدی حرفگھی حرفاش تکون دادم و ددیی تای بھ معنایسر

 
 گوشت و قارچ سفارش دادم و ھی من می گرفتی رستوران جای ھای صندلی روھانی کبا

   سفارش دادکیشلیاون ھم ش
   پرتاپ شد سمتمیزی چھی منتظر اوردن غذا بودم کھ حس کردم ی کالفگبا
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 کھ ی نگاھمی باخشم ورش داشت و بعداز نھانی کردم کھ کی تعجب بھ کاغذ نگاه مبا
 بغل ما نشستھ بود رفت و زی پسر کھ رو مھیبھش انداخت با خشم بلند شد و بھ سمت 

   شدقھیباھاش دست بھ 
 دادی دادوبی جفت شاخ خوشگل دراوردم باصداھی شماره دنی کاغذ و گرفتم و بادعیسر
 خواستم ی کھ داشتم می زورتی بھ خودم اومدم و فورا بلند شدم و بانھاھانی کیھا
 و داد دستم و مجبورم کرد برم تو نی ماشچیی باخشم سوھانی و ازش جدا کنم کھ کھانیک

  نیماش
 برگشت و بدون کیشلی پرس شھی و تزای پھی با ھانی نشستھ بودم کھ کینی م١٥ حدود

   با اخم وتخم شروع کرد بھ خوردنی حرفچیھ
  ھانی اقا کیناراحت:  دودل بودم اما بالخره گفتم یکم
   باشمدینھ چرا با:  بعد یکم
   دهی رو نشون نمیزی چنی چنھیاما ظاھر قض_ 

 برات مھمم ؟؟؟:  باز شد و گفت ی بھ لبخند کمرنگلباش
  دیری نگلی خان خودتون و تحوھانی کرینخ:  گفتم ی تخسبا

 میاافتی درجھ چرخوند و گفت راه م٣٦٠ با جذبھ بحث و نباری اخم کردم و ادوباره
  یحواست باشھ مثل االن دردسر درست نکن

 ...  چشم غره روم و ازش گرفتم و تو دلم شروع کردم بھ فحش دادنشبا
 

 .  شدهی جورھی ھانی کافھی کردم قی حس ممی لنج شدسوار
   طرف نگرانش بودمھی حوصلھ کل کل نداشتم و از ومدی صدام در نیول
  ومدی ی ازش بدم نمگھی دونم چرا با کار امروزش دینم
 کی پالستھی فمی از تو کعی شدم و سرھانیخراب ک فکرا بودم کھ متوجھ حال نی ھمتو

 رمی تھوش منم حالت تھوع نگیدراوردم و بھش دادم و پلکام و روھم فشردم تا با صدا
 
 .  چشمام رفت رو ھممی شدادهی لنج پاز
 
 :  گفتمی بود با کالفگھانی شدم کداری بی دستی تکونابا

 ھان ؟؟؟_ 
  میدیپاشو خوشخواب خانم رس_ 
 .  حلقھ کردمھانی کی دستم و دور بازوی اخم بلند شدم و مجبوربا
 

  تی اول مامورپست
 
 ی توسط نگھبان باز شد با ترس بھ بازوی در ورودمی شدادهی پنی از ماشھانی کبا
 .  شدی دونم چرا باحضور اون وجودم لبالب از آرامش می چنگ زدم نمھانیک
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 یی اروم باش باراھنماگھیاش انگار داره م و با چشمزنھی می بخشنانی لبخند اطمھانیک
 بود تو دلم داشتم سشونیی کھ بھ گمونم اتاق رمی اتاق شدھیھمون نگھبان دم در وارد 

 بود کھ فردا جوابش ی ان ای دشی و اون آزمادمی پدر جدشی فرستادم فکرم پیذکر م
   نبودمای دننی کرد کال تو ای نمری باغا سنی کال تو اروحم  بودونجای اومد و جسمم ایم

 سالھ اومد ٣١ ای ٣٠ پسر جوون جذاب فکرکنم ھی خودم کھ درباز شدو ی حال و ھواتو
   چشم دوختھانی بھ من و کی گرفت و با لبخند جذابی جاسیی رزیتو و پشت م

   نسبت بھش نداشتمی دونم چرا حس خوبینم
 ... گھی دی ھاتی نداشتم برخالف ماموری حس خوبتی مامورنی کال بھ ایعنی
  داریخب جناب محتشم مشتاق د:  بھ خودم اومدم ھانی کی صدابا

 نی قدم رنجھ فرمودنیخجالت ند:  گھی و مزنھی می ھمون محتشم لبخند دختر کشای پسر
 خانم خواھرتون ھستند ؟؟؟.... 

   ھمسرم ھستندریخ":  دی با حرص غرھانیک
 گھی و مکنھی باز موضع خودش رو حفظ می تو ھم رفت ولی کنم صورتش کمی محس

 خوشبختم خانوم ؟؟؟؟: 
  آرام ھستم_ 

  بایخوشبختم آرام ز:  گھی و مزنھی لبخند مدوباره
 نیآرو:  گھی کھ روبھ ھمون پسره مشمی مرهی خھانی بھ کی و با نگرانانی کش ملبام

 بره شیر معاملھ خوب پ جات اومدم و اگقھی عطی گذارھی سرمایجان راستش من برا
  کنمی مدانیبرادرزنم و دوستم رو ھم وارد م

 ؟؟؟...ای نی استراحت کننیخوایاول م....  نیلیھرجور ما:  نیآرو
  مگھ نھ آرامم ؟؟؟میکنیاول استراحت م_ 

  زمیآره عز:  گمی و مزنمی می زورکلبخند
 تا اتاقتون رو دی ببرفیتشر:  گھی و روبھ ما مزنھی از خدمھ ھارو صدا میکی نیآرو

 .. بھتون نشون بده
 کھ برامون درنظر گرفتھ شده و خودم رو رو میری و بھ سمت اتاق ممیشی بلند مھانیباک

 ... سپارمی بھ دست خواب می حرفچی ھی کنم و بیتخت پرت م
 
  
   بوددمی جدی باباشمی مداری بمی االرم گوشی صدابا

  ییالو سالم بابا_ 
  ی و گرفتم تو واقعا دختر منشی ازماسالم دخترم جوب_ 
  خداروشکر_ 
   مراقب خودت باشیلیدخترم خ_ 
  باشھ ھستم خدافظ_ 
 داریددیبھ ام_ 
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 نشده لباسم و عوض کرده داری بھانی لباسام کھ تا کدنی عجلھ شروع کردم بھ پوشبا

  باشم
 ی وقت داره با چشمایلی اقا خدمی لخت شدم دنکھی ھمنھی چشمتون روزبد نباما
  کنھی و اون لبخند مرموزش نگام مطونشیش

 سی رم تو سروی معی گم و سری می بلندشششی جلو روم و ارمیگی بلوزم و مباحرص
   پوشمی اتاق و لباسام و میبھداشت

   و لعنت کردمھانی تو دلم ھش خودم و کو
 
  می شدری ھمون محتشم سرازای نی بھ طرف دفتر کار اروھانی کبا

  می گرفتی جانی اروی روروبھ
 اونارو با دقت ینی م١٥ حدود ھانی گذاشت کھ کھانی کی کاغذ جلو روی سرھی نیارو

  خوند و بعدش اونارو امضاء کرد
  دی خردی بردی تونی اس مگھی دی با شرکایی اشنای برای مھمونھیامشب _ 
 و بعدش دستشو دور شونھ ام حلقھ زنھی می دوزم کھ لبخند دختر کشی چشم مھانی کبھ
  ؟؟؟زمیحتما مگھ نھ عز:  گھی و مکنھیم

  اوھوم:  گمی و مزنمی می لبخندروبھش
 
 .  ستشفی و کی اسمونی کنم باشال ابی انتخاب می و شلوار لشرتی تھی
 ونی پاپھی و دی سفراھنی و پی اسمانی با شلوارکتان ابرهیگی می کاربنی کت ابھی ھانمیک

   خوشگلیمشک
 

 مو و صورتم و انجام شی اومد و ارای خانومھی ھفت بود کھ ی و ھوش ساعتاحول
 .  تو جشنمی رفتھانی و بھ اتفاق کدمیدادو بعدشم من لباسم و پوش

  
 . می گرفتی و دارو دستھ اش نشستھ بودن جانی کھ ارویزی می صندلیرو
 . م کنم لخت جلوش نشستی کھ حس مکنھی نگام می جورھی نیارو

 . زدلمی عزمی برقصمی پاشو برگھی می کھ حرصامی بھ خودم مھانی کی صدابا
اخھ :  باھاش ھمراه شدم کھ دستمو کھ تو دستاش بود محکم فشرد و گفت لی کمال مبا

  ؟؟؟ی کنم کھ انقدر خوشگلکارتیمن چ
 خوشحال شدم از حرفش یلی بعد از تھ تھ دلم خی با تعجب نگاش کردم ولی کماول
  نظر لطفتھ:  گفتم نی ھمیبرا

   رقص باھاش ھمراه شدمدونی تا مالیخی از سمتش نگرفتم و بیجواب
   قشنگ بودتی اھنگ الھی

  میدیرقصی می حرفھ ایلی خھردو
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   کردی القا می رو دوست داشتم بھم ارامش خاصھانی دونم چرا انقدر بودن با کینم
 کھ دستامو محکم دور کمرش حلقھ شدی دونم چی من نمنباری و امی زدگھی چرخ دھی

 ... کردم و اونم منو رودستاش خم کردو
  می ببوسگروی جوونا کھ ھمدادی دستا بلند شدم و فری دفعھ صداھی

  دلم بزارم ؟؟؟ی و کجانی من ااالن
 ی رو نمھانی طرف واکنش کھی خواست بوسو از ی جنبھ ام می طرف دل بھی از

 . دونستم
 چشام حس ی لبام و بعد روی رو رویزی چیودم کھ گرم کش و مکش ھا بنی ھمتو

  کردم
   رو نداشتمی واکنشچی قدرت ھیول

   کنھدای برام لذت بخش بود کھ دوست داشتم ادامھ پانقدر
  گھی دمینی بشمی برای بای نییکجا:  بھ خودم اومدم ھانی کیباصدا

 و باھم دمی شدن دستشو کشدی زره سرخ و سفھی مثل خودش پررو شدم و بدون بازم
 . می گرفتی جایی کذازی ھمون می ھای صندلیرو
 

 جات و اگھ خوشمون اومد مثال قھی عتدنی دی برامی تموم شد و قرار شد فردا برجشن
 .  بشندانی وارد مھانیبرادرم و دوست ک

 
 طرف تخت فرو رفت باتعجب بھ ھی و تو فکر بودم کھ حس کردم دمی دراز کشروتخت
 نیخستھ شدم از بس ا.... ؟؟؟ھیخو چ:  کردو گفت یفیبرگشتم کھ اخم ظرسمتش 

  دمیدوروز رو کاناپھ خواب
 . دمی چشم غره توپ بھش رفتم و پشتم و کردم بھش و کم کم چشام گرم شد و خوابھی
  
 جات قھی بھ سمت دفتر عتھانی و ھمراه کدمی بابلوز ستش پوشی تنگ سورمھ انی جھی

  می بھ راه افتادنیارو
  ؟؟؟یخوب:  بھ خودم اومدم ھانی کی فکر بودم کھ باصداتو
  اھوم_ 
  ؟؟؟یخواب_ 
  ادی خوابم مینھ ول_ 
  ی کنم ھنوز توخوابی من حس میول_ 

 خواب ی انتظار داری کنی مداری بینجوری شما ادمو ایبعلھھھ وقت:  دمی غرباحرص
  نباشم
  یخواب..... ی خوبپرسھی بد می بلندم کردبزور
 ایدیبھ اون پسره رونم:  گھی و مشھی می جدھوی و بعد خندهی غش مغش
  دهی بعد تعجبم جاشو بھ خشم می کنم ولی تعجب می کماول
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   مثل اوندفعھیدوست ندارم بازم دردسر درست کن_ 
خدا نکنھ پسر ( بعد تو دلم اضافھ کردم ی خفھ شو ولابونیلطفا تو خ:  دمی غرباحرص

 ) ی خوبی خوشگلنیبھ ا
   کنمیخفھ شو فک مکتو وگرنھ نابود م:  درونم یندا
   نتونستم ادامھ بدمگھید
 

 . می پاتند کردنی و بھ سمت دفتر ارومی شدادهی پنی راننده از ماشیباصدا
  اوردمی داشتم شاخ در می جات قاچاققھی اونھمھ عتدنی داز

  کنند ؟؟؟؟ی مکاریچ یی باارزش مملکتمون رو با سودجویزھای کھ چواقعا
   بشنتی وارد مامورناھمی شد کھ از فردا ترانھ اقرار
 خواستم تا چشماش و از حدقھ ی بردبارنی ارویای حی ازخدا درمقابل چشمان بومن
  ارمیدر ن

  ـــــــــــــزی سمج ھپسرک
 

 تا من برم رونی بادی از حموم بھانی بودم و منتظر بودم تا کدهی باز رو تخت خوابطاق
  حموم

 بود و ختھی اش ریشونی پی اش روی روشنش کھ کمی قھوه ای و موھاھانی کدنیباد
 مرگم شده کی اوردم کھ من مانی انی اش دلم ضعف رفت و بھ اغھی ت٦صورت 

 ی مغرور را چھ بھ عشق ھاشیای مرد مغرور خوشم امده بود وگرنھ ننیمطمئنن از ا
  ؟؟؟ی نگاھکی و دریخرک
   شدمری دوش دلپذکی ی زدن برداشتم و راھدید از دست

   انداختممی موھای را ازادانھ روی ام را با کش بستم و شال ساتنی خرمای موھاخرمن
 جذاب شده بودم ی و ساپورت شککالتی رنگ خفاشی واقعا کھ با ان بلوز شکالتو

  ندی مرا ببی کمھانیوکاش کھ ک
* 

   در سکوت صرف شد و ھمھ بھ رخت خواب رفتنشام
   خوابش بردعای تخت سری کنار من روھانیک

   مرگم شده بودکی من انگار اما
  شدمی پھلو منی و دائما از ان پھو بھ ابردی نمخوابم
  یتاری گنی نواختن دلنشیباصدا
  افتمی منبع صداگشتم و منبعش را درباغ دنبال
  م را بھ سرعت بھ ان قسمت باغ رساندم و خوددمی پوشعای راسرشنلم

 
 ی بودم کھ کم کم صدامی زدن نواختن پسرک جذاب روبھ رودی صدا مشغول دیب

  انداختنی درفضا طننشیدلنش
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  منھی تو دلت بھ جایک
 
 

 زنھی تو رو صدا ماسم
 رهی می مثھ من برات میک
 رهیگی با نگات جون میک

  حاالیریگی موی کدست
  مایای اومده تو دنیک

 ی بھ کی منو فروختعشق
 یکی دلمو شکستھ باز

 نمی حال منو من غمگدی شادونھی نمای تو دنیشکیھ
 نمیشی عمره تنھا کنارش مھی شاھد بوده کھ پنجره

  مثھ من تنھا موندهی دردو کدهی مثھ من نکشیشکیھ
  سوزوندهی تو کنارمھ دائم قلب منو می خاطره
♫♫♫ 
  نخند و نروعاشقتم

  دوباره توروارمی مکم
  اتاق گرفتھ دلمکنج

  عشق تو رفتھ دلمدنبال
  توئھی شبم صداخواب
  توئھی تو باز بجاعکس
  من تمومھ خداطاقت

  مایای اومده سر رویچ
 نمی حال منو من غمگدی شادونھی نمای تو دنیشکیھ

 نمیشی عمره تنھا کنارش مھی شاھد بوده کھ پنجره
  مثھ من تنھا موندهی دردو کدهی مثھ من نکشیشکیھ

  سوزوندهی تو کنارمھ دائم قلب منو می خاطره
 یرخانیمھرزاد ام:  سرا ترانھ

 
   بھ خودم اومدم سرم و بلند کردمی نگاھینی خودم غرق بودم کھ با حس سنگیای دنتو
   انداختی قشنگی ھی سایکی مردونھ اش تو تارکلیھ
   بمش از اون حالت در اومدمی صدابا

 شما؟؟؟_ 
   فقطکردمی داشتم گوش مدیمن ببخش....م:  لب زدم ی گنگبا

  ؟؟؟نی ھستنی مھمون اروستی نیمورد:  گفت ی بم مردونھ اش بامھربونیباصدا



 26 

  اھوم_ 
  خوشبختم آرشا ھستم:  بھ طرفم دراز کرد و روبھ من گفت دستشو

   ھستم و خوشبختمشیایمنم ن_ 
   گرم فشردمدستشو

  ؟؟زمیعز... ؟؟؟ی کنی مکاری چنجایا: خاطب قرار داد  از پشت من و میی صداکھ
 خصوصا ومدی روزھام بود ازش خوشم منی مرد اشناختمی عطر و صدا رو خوب منیا

  از عطر تنش
 یلی شدم خدهی کشنجای آقا آرشا بھ اتاری گی باصدایھانیک:  گفتم ھانی و روبھ کبرگشتم

  زننیقشنگ م
 ی احساسش بود نھ برای تونم قسم بخورم ازروی می زد ولیزی لبخند محبت امھانیک

  تضاھر
 دل سرانده بودم یک.... از من خوشش اومده بود ؟؟؟چرا انقدر برام مھم شده ؟؟؟یعنی

   کنری بخی دوست داشتن خرکنی عاقبتم را با اایخدا....؟؟؟
 آرشا ی برای خداحافظی بھ نشانھ ی بھ خودم اومدم و دستھانی کی خداحافظیباصدا

  تکون دادم
   ..... دی ام را بھ گند کشی ماجرا کھ زندگکی شد آغاز نیوھم

 
 
 .  و من خودم رو بھ دست خواب سپردممی بھ اتاق برگشتھانی کبا
 
   کم شدمی از دلتنگی گرفتھ بودم و کمزهی ترانھ دوباره انگدنی دبا

  ھانی تو اتاق من و کمی دردست ھم رفتدست
  ؟؟؟یکنی مکارای چیتر : دمی ترانھ پرسروبھ

  ؟؟؟ی شماچمی ھستیھھھھھھ_ 
  من نھ ؟؟؟؟نی عیپس توھم ازدست رفت:  گھی می کھ بالحن بامزه اکشمی میاھ
  ادی فقط ازش خوشم ممینخر:  گفتم یی ترش روبا

 تی مامورنجایتا ا:  درجھ چرخوند و گفت ٣٦٠ زد و بعد بحث و ی لبخند مرموزترانھ
 چطور بود ؟؟؟

  میری و فاکتور بگنی پسره آرونی ای ھای باززیخوب بود فقط اگھ ھــــــــ_ 
 تاری پسره گھی شبی ترانھ دی دونینم:  با ذوق گفتم ھوی سکوت شد کھ چندلحظھ

  ی دونی انقدر صداش قشنگ بود کھ نمخوندیزدومیم
 خوشگلھ ؟؟؟:  گفت ی شد و بعد با لودگرهی باذوق بھم خترانھ

  اره بھ توچھ مبارک صاحابش:  حرص گفتم با
  دمی پرسی جورنی ھمیبروبابا روان_ 
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 بھ بحثمون ای و آرش و مھرداد و آرھانی بھش بگم کھ با اومدن کیزی چھی خواستم
  میخاتمھ داد

 
:  شدوگفت ی عصبانھوی ھانی کھ کھانی وسط حرف کدی نشستھ پرری مثل کفگترانھ

   کھدهین نفرست برامون گوش نم زیرویصدبار بھ سردار گفتم ن
  دی دردسری ھی کھ فقط مادی کنیکار نم:  روبھ ماھا گفت بعدم
 مونی وگرنھ ماچدی کھ مارو احمق فرض کردنیاتفاقا شماھا ھست:  دمی غرھانی کروبھ

  از شما کمتره
 ھم یزی چھیکم کھ چھ عرض کنم :  گفت طنتی زد و با شیزی امطنتی لبخند شایآر

  دیاضافھ دار
 و ھم از شرم سرخ شدم و تی ھم از عصباندمی بعد کھ فھمی منظورش و نگرفتم ولاول

  خفھ شو کرمو: بلند گفتم 
 ھمھ شون رو از اتاق انداخت ھانی خنده و بعدم کری حرف ھمھ زدن زنی ابازدن

   ورونیب
 دوباره یچیھ... بعداز ظھر ھا بخوابھ منم کھ ی ھمھ نی رو تخت تلپ شد تا عخودشم

 . نشستم بھ رمان خوندن تا وقتم بگذره
 
 ی دارم از گشنگنیی پامیپاشو بر:  گفت ی با خواب الودگھانی بحر رمان بودم کھ کتو
 رمیمیم

 میباشھ پاشو بر_ 
 تا می ھا نشستی تو محوطھ و روصندلمی رفتھانی شنل انداختم دورم و بھ اتفاق کھی

 ارنی بفی خان تشرنیارو
 ی شون فقط ارشا رو منی کھ از بگھی با چندتا مرد دنی کھ اروکردمی مگس پرمداشتم

 شناختم اومدن
  گرفتن بعد از اوردن عصرونھ توسط خدمتکارای ھا کھ جایروصندل

 دی کندی خرنی امشبھ برمی بدبی ترتی مھمونھی دی جدیقراره بھ افتخار شرکا: نیارو
  برهشی خوب پدی بازیھمھ چ

 اقا ارشا ھم از شرکا ھستن ؟؟؟:  گمی منی زنم و روبھ اروی میپوزخند
  خوشگل خانم داداشمھرینخ_ 

 ی تو بھی زره ھم شبھی ی داداشتھ ولنکھیبا ا:  کنمی و تو دلم اضافھ مزنمی می محولبخند
 ستیناموس ن

 . دی خرمیری و ترانھ و آرش مھانی از خوردن عصرونھ با کبعد
 و ترانھ ھم بھ لباس شب دنبالھ دار ی کنم با جوراب شلواری دکلتھ کوتاه انتخاب مھی
 رهیگیم
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 ی و شلوار کتان دودی زرشکراھنی و پی با کروات دودی کت مشکھی ھانی کیبرا
 . می گردی آرش بھ خونھ برمی برادی و بعداز خرمیریگیم
 
 کرده بودم وچقدر دوست داشتم ریی اندازم چھ قدر تغی نگاه منھی خودم در ای چھره بھ

 امی بھ چشم بھانیککھ امشب دربرابر 
 .  روراست باشم دل از کف داده بودمدی خودم کھ بابا

 عی ضانی از اشتری تا بدمی نگامو دزدعی سری بود غش کنم ولکی نزدھانی کدنیباد
 . ارمی درنیباز
 و نی بغل دستمونم اروزی و ممی نشستای من و ترانھ و آرش و مھرداد و آرزی مھی رو
  بودی مشغول چشم چروننی شرکا بودن کھ بازھم اروھیبق
 

 اتاقامون ی من و ترانھ ھرکدوم راھمی بود خوردسی شامو کھ صلف سرونکھی ابعداز
 .  موندشون و بزننی مردونھ و باقی موندن تا بھ صالح حرفھاھی و بقھانی و کمیشد

 و رفتم ختمی روشونھ ھام ری ورھی موھام و بردی بودم خوابم نمدهی دراز کشروتخت
 ھانی باز شد و کی بدی کردم کھ در باصدای می اس بازاوشی داشتم با نمیسراغ گوش

 زدی نبض مشیشونی رو پرونی بزدیاومد تو از چشاش خون م
* ن *د*ر*و* اورد و شروع کرد بھ خورشی گردنش متورم شده بود بھ سمتم رگ

 کردم لبام دارن کنده یرلحظھ حس م مست کرده بود ھدادی تعفن میبو* م *ا*ب*ل
 یاون عوض:  دورگھ گفت ی سرشو از خودم دور کردم کھ با صداتی با عصبانشنیم
  دوست دارمواقعا من.....من دوست دارم .... رهی خواد تورو ازم بگیم

  از کلت بپرهی دوش اب سرد تا مستری برو زری بگستی تو حالت خوب نھانیک_ 
  من واقعا اونقدر پستم کھ مست کنم ؟؟؟یکردتو فکر :  دی خشم غربا

 شمیای نستمی خوردم مست نکمی من فقط رینخ_ 
 رونی بزنھی کردم قلبم داره محس
  ؟؟؟یتو واقعا منو دوست دار....تو:  اش زدم و با شک گفتم نھی بھ سیمشت
 نگات نی ارویوقت..... رهی خنده ات می من دربرابر تو وا دادم دلم برا شیایاره ن_ 
  خودم و اونو تورو ھمھ رو باھم بکشمخوادی دلم مکنھیم

  ؟؟؟ی منو دوست دارتوھم
 گفتم اری اختی شدن لبام بدهی رفتم کھ با بوسی مکث کردم داشتم با خودم کلنجار میکم
 ی فکرشو بکنی تونیدوست دارم اونقدر کھ نم: 
  نداره کھ؟؟؟یرادی امی محرمم کھ ھستمی امشب مال ھم شایپس ب_ 

  خورده نگران بودمھی ی ولخواستاااای بودم دلم مدودل
 زود تر تو مالھ من خوامی تو رو معاملھ کنھ من مخوادی منی ارونی نترس ببشمیاین_ 
 کھ حداقل دوست داره و ی باشیکی با ی تا حداقل دخترونھ ھات و حفظ کرده باشیش

 ادی سرمون بی چستی بچھ ھا معلوم نیمن و تو و باق.... یدوسش دار
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  ؟؟ی خونواده ھامون چیول...باشھ _ 
 ات و بعدشم کھ ی رسما خواستگارامی فرداش ممی کھ برگشتتی از ماموریچیھ_ 

  خانم خونھ امیشیم
 کھ محکم بوسم کرد و من و انداخت روتخت و خودشم نیی و از خجالت انداختم پاسرم

 . دنمیافتاد روم و شروع کھ بھ بوس
 

 تن برھنھ ام از خجالت گونھ ھام دنی ھنوز خواب بود با دھانیجام بلند شدم ک از بادرد
 بود از می شب زندگنی بھترشبی دوش دری توحموم و رفتم زدمی پرعیرنگ گرفت و سر

 .  بودای دنھی خودش برام نی و داشتم و ھمھانیحاال ک
 

 ی داری مھرارا مالقاتیزندان
  و سفت کردم و ھمراه مامور زن راه افتادممیروسر

  شناختمش روبھ روش نشستمدمشی پشت داز
 کھ زل زل نگام دمی سفی موھادنی خوشت اومد از دھیچ:  نفرت نگام کرد و گفت با
 کھ موھاش رنگ دندوناش شده لذت ی سالھ ا٢٥ ی وهی زن بھی دنید.... ؟؟؟یکنیم

 داره ؟؟؟
 ختنی راشکام

  ؟؟؟شی کشتی چی نداره براینات رنگ نکن کھ حھیگر_ 
 نکشتمش_ 
 یگی و منیماھھ ھم ٦_ 
  محضقتی حقھی نمی دارم بگم ای اگھی دزیچون چ:  گفتم غی حبا

خوب کرده من تا طناب دارو تو .... ولت کرده نھ ؟؟؟ھانمی قاتل کیخفھ شو ھرزه _ 
 ستمی ول کن ننمیگردنت نب

 ی شناختینجوریترانھ من و ا:  و روبھ دوست ھمون روزام گفتم نیی و انداختم پاسرم
  قاتل باشم ؟؟؟خورهی بھم مرمی خواستم بگی حق و از ناحق می عمرھیمن کھ ...؟؟؟
 گھی بھ من نگو کھ دزاروی چنی اشیاین.... ؟؟؟یمگھ قاتال شاخ و دم دارن کھ تو ندار_ 
 ی وقتھ از جفت چشام افتادیلیخ

 ام دست ی وقتھ تھ خطم االنم فقط تنھا خوشیلیبھ درک من خ: گفم  شدم و بلند بلند
 شنی مشترینوشتھ ھامھ کھ دارن روز بھ روز ب

 . شی بعداز مرگم بخونشمی حال مخوش
 

 و کنمی با بغض بھ نوشتھ ھام نگاه مکننی مسی دستم و خری دوباره کاغذ زاشکام
 .  و عشق بودی کھ لحظھ لحظھ اش پر از خوشی تو زمانرمیدوباره م
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 گوش ھانی کنی از اتاق اروومدی می نامفھومی صداھامی رفتنیی از پلھ ھا پاھانی کبا
 ھرجور شده با تمام بچھ ھا تو اتاق جمع دیامشب با:  زد و گفت یواساد لبخند مرموز

   بھ دست اوردمدی اطالعات مفی کلمیش
 کھ چقدر اشتباه فیح ی ولسوختی می ارشا کمی دلم برامیشی ممنی وارد نشبالبخند

  کردمیم
 تو می رفتای از صبحونھ بھ بھونھ حرف زدن باھم با تزانھ و آرش و مھرداد و آربعد
  باغ

 و برنی محمولھ رو می کھ کدمی فھمدمی فھمزای چیلیمن خ:  رو بھ ھمھ گفت ھانیک
 انی ما می تمام ماموزاگھی اس سھ روز دگھی سھ روز دتمونی انجام مامورقی دقخیتار
  میکنی مری کھ قراره قراردادا بستھ بشھ ھمشون و دست گی ھمون مھمونھیو تپ
 . میشی تر از اونجا دور معی و سردنی تکون می سرھمھ

* 
 و ھمون می کرد و باھم وارد مغازه شددیی بالبخند تاھانی چطوره کھی اون لبتس ابھانیک

  دمیلباس و خر
 تموم تی چقدر خوشحال بودم امروز مامورشمی مرهی خنھی لبخند بھ چھره ام در ابا
  میکردی می سقف باھم زندگھی ری زھانی و بعدش من و کشدیم

   قشنگھاشمی رویحت
  می متفاوت بودیلی خھانمی متفاوت بود و من و کیلی جشن خنی تو جشن امی رفتھانی کبا

 چقدر قشنگ ی ولی وسط بدون ھماھنگمی رفتھانی با کشدی داشت پخش میتی الاھنگ
  میدیرقص

 ی مھی شده بودم ھم گروونھی دختنیری دونستم چرا فقط اشکام می ام گرفتھ بود نمھیگر
 حرکت کی ی طھانی دست و سوت جوونا بھ وجد اومدم و کیکردم ھم خنده باصدا

  دی نشده لبامو بوسینی بشیپ
  می قرار دادو ببندمیخوای مایب:  ھانی روبھ کنی غرور نشستم کھ اروبا
  شھی بالبخند ازم دور مھانیک
 تنھا نشستھ بودم ترانھ ھم معلوم نبود کجاست کھ ارشا اومد سمتم و قھی دونم چنددقینم

   ؟می قدم بزنمی بردیلیما:  گفت یبا لبخند جذاب
  لیباکمال م -

   کامل داشتمنانی مرد جذاب اطمنی ابھ
 باوحشت بھش نگاه نی زمری زھیو و منوبرد تدی دستمو کشکدفعھی کھ میزدی باغ قدم متو
   رفتھ بودادی ازی رزمی اون ھنرھای فقط انگار تمامکردمیم

  کردمی فکر مھانی بھ کفقط
   با روح و جسممی با زیعنی نی زمری کھ زدونستمیم
  تجاوز...... یعنی
  یکن....یکار م...ی...چ:  لکنت گفتم با
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  نھی منو ببخش دستور اروشیاین -
 موھاش و عی باور دستمو کردم توچشمش و سررقابلی حرکت غھی خم شد کھ با روبھم
  گرفتم

 زد مھی خوابوند و خودشم روم خنی حسم و روزمی دست ازادش منو گرفت و جسم ببا
 .... و بعدشم

 انداختم ی خراب شده نگاھنی اکرم خفن دست از نوشتن برداشتم و بھ ایباصدا
  بود و مرگ و تمام حکمم ی موغد اجراگھیچندروز د

   بودنیری چقدر کھ بھ نظرم شخواستمی مرگ و باتمام وجود منی من او
 
   مغروری سھی خانوم پلھی نی نھ عزدمی التا حرف مھی مثل خودشون شده بودم شبگھید

 بزار حداقل شمی جھنم دره خالص منی و از اای اون دنرمی مگھی اکرم جند روز دنیبب_ 
  سرمون درد گرفت اه ه ه....استغفرهللا ..... مثلی چند روز از شر اون صدانیا

  زبونت دراز شده وااانیبب_ 
   بکپمخوامی حاالم خفھ میدیدیدراز بود شما نم_ 
  شمیبکپ مزاحم نم_ 
 و کنھی خودشو تو بغلم پرت مھی تو و باگرادی مماهی کھ پرکشمی خشم روتخت دراز مبا
  بدبخت شدم حکمم اومد اعدام:  گھیم
 ی مثل شراره و اکرم قتل میکی ناجوانمرد یلی خای دننی ایولش پر:  گفتم ی مھربونبا

  می داری گناه باالی اونوقت من وتو برنیکنن بدون عذاب وجدان راست راست راه م
  کنمی دارم دق ماین_ 
  شدمی تسلدی بای زمونھ رو داد ولنی بھ ادی بود نبای قودی خانم بایپر_ 

   سرنوشتممی من کھ تسلمثل
 و نی نگفت چقدر مسخره است خودمم حکمم اعدامھ اونوقت دارم ایچی ھگھی دیپر

  دمی میدلدار
 

   پاشوای نیھھھھھ_ 
  یچتھ پر_ 
   ندارم تا دست نوشتھ ھاتو بخونمی وقتگھیبرام ادامھ اش و بگو د_ 
  کنمیبعد تا اون موقع تمومش م ھفتھ ھیوللش حکم مالھ :  گفتم ی کالفگبا

  گھی کن دفیاه ه ه تعر_ 
   کردنفی بھ تعرکنمی شروع مبزور

 دمی برام نمونده بود فقط دی جونگھی دونم چقدر گذشتھ بود کھ ارش اومد تو من دینم
  دمی نفھمیزی چگھی شدن و ارش سرخ سرخ دزیکھ باھم گالو

 تفنگ دستمھ و ارش اون گوشھ ھی ھنوز تو ھمون خرابھ ام و دمی بھوش اومدم دیوقت
   ازش نبودیافتاده و مرده ارشا ھم کھ خبر
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  ختنی و مامورا رھانی کھ در باز شدو کشدمی وحشت داشتم ازش دور مبا
 کردن و بھ ی شواھد امر و بررسنکھی ام داد اما بعد ای بغلم کرد دلدارھانی روز کاون

 تجاوز کنھ منم با تفنگ زدم و خواستھیکھ حتما ارش م:  من گفتن تیخاطر وضع
  کشتمش

 اونم اومد تو دمی و دھانی فقط ککباری زار زدم قبول نکردن از اون بھ بعدم یھرچ
 ادمھی رو دستم تمام اون صحنھ ھا جلو چشمم بود ختی رو ریزندان مالقاتم و اب پاک

 ھرزه ام ھیمن :  و با داد گفت دی دسشو کشرمیرفتم جلوش نشستم خواستم دسشو بگ
 رو ز ستی ما ننی بگھی دیچیھ:  و گفت نجای بھ ادیستا ر:  دادم و انقدرگفت یاونو باز

  نمتیبی حکم میاجرا
 زجرام اشکام خودشون نی و گذاشتم قد تموم ای ھق ھق سرم و گذاشتم رو شوننھ پربا

   کننیو خال
  گھی دنیار کفھ مرگتون و بزنیریبگ:  شراره اومد یصدا

   شبت خوبای بخواب نریبگ:  ی کھ پرمیدی تلخ خندی پربا
  نیھمچن_ 
* 

  ی و بدونقتی دست نوشتھ ھامھ بخونش دوست دارم فقط حقنیترانھ ا_ 
  نمیبی نمیلزوم_ 
  رشیبگ_ 
 حکممھ ی روز دسگھ اجرا٥ قای دقکشمی روتخت دراز مرمی و منم مگرتشی اکراه مبا
حرف بزنم دلم لک ) شوھر مامانھ (  و باباجون و مامانم و بابااوشی با نشدی کاش میا

  و بحثث کردناموناوشی ندنیزده واسھ د
  دنامونی خط و نشون کشیبرا
  دمی جدی بابایبرا
 ..... ی بابایبرا
  خواستیدلم دوباره اداره رو م.  دادناش ریگ. غر زدناش .  مامان و حرفاش یبرا
   و چادرمم تنگ شده بودفرممیونی ی برای حتدلم

  ختنی دوباره راشکام
   بارهسھ

   بارهچھار
   نداشتدهی فاگھی داما
   محکوم بھ مرگمی سالگ٢٥ سن تو
 .  سرنوشتممی کھ تسلگمی مو
 
  ھانیک
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  قی پک عمھی و بعد از زنمی مشی و اتگارمی و سنمیشیزمی پشت می کالفگبا
 بھم مونی کنم کاش زندگی فکر مشیای فرستم و بھ نی مرونی بھ بینی را از بدودش

 شمیای و نمی شدی نابود نمنقدری تا االن ھردومون ادونستی کاش قدرمو می اختی رینم
   دار نبودیاالن تو زندان و منتظر ھرلحظھ رفتنش باال

 اداوزدنی و حسرت روزامون و خوردن با بھ گاری نشستم بھ دود کردن سی االن نممنم
 و بھ خودم و دمی رگ گردنم دوباره متورم شد و دوباره ازخشم بھ خودم لرزکار ارش

   لعنت فرستادماھمیبخت س
 
  شیاین
 
:  گمی و باداد مزنمی و از تھ دل ضجھ مشمی مرهی غرق در خون خماهی ھق ھق بھ پربا

   چشمات و باز کنی پرستی کھ می تو رو بھ محمدت قسم پاشو تو رو بھ اون کسیپر
   تکون خوردنی از ذره اغیدر

  زنمی داد مدوباره
 
   ھمراش داشتشھی کھ اکرم ھمیی خودش خودشو کشت با چاقوماهیمرگ پر..... و

  کنمی مھی و گرکشمی بھ پھلو دراز مروتختم
   بودمدهی مدت ضجر کشنی ایلیخ
   فراتر از حد تحملم بودگھی دیکی نیا
   . برهی خوابم می فھمم کھ کی و نمزمیری صدا اشک میب
 

  می ھمھ ھستن ھمھ خوشحالدمی دخواب
   بودھانمی بودم کمن

   ھم بوداوشین
   باباھامم بودنھردوتا
  بودمامانمم

   و آرش ھم بوندترانھ
  ای و ارمھرداد

  میدی خندی مھمھ
  رفتی بچھ بغلش بود مدام قربون صدقھ اش مھی ھانیک

   ارش و ترانھ بود فکر کنمی بچھ
  میدی رقصباھم
   ھمون روز جشن بوسم کردمثل
   شدمداری مامور زن بی دهی نخراشی بودم کھ باصدادهی خوب خوابم رسی بھ جاھاتازه
  ی داری مھرارا مالقاتشیاین_ 
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  اافتمی و پشت سرش راه مشمی بلند می گنگبا
 . افتھی تمام تنم رعشھ مدنشیباد
   تو بغلشاندازمی کنھ با دو خودم و می محبت بھم نگاه مبا

  بودای برادر دننیبھتر
   نبودندیکی مانی پدرھاگرچھ

   بودیکی مادرمان اما
  می باھم بزرگ شده بودھردو

  دمیخندی و من تلخ مکردی مھی بھ حال من گراوشین
  دی خندی مشی ھاھی گرانی و گاه درمکردی و او تنھا نگاھم مکردمی می او شوخبا

   مامور زن اومدیصدا
  و بلند شو وقت تمومھپاش_ 
 . شمی از اتاق مالقات دور می و بھ سختکنمی دل ماوشی اکراه از نبا

 شدمی بود و فردا بھ ناحق قصاص مدنمی شب خوابنی اخرامشب
 

  ومدی خوابم نمی و با سماجت بستم ولچشمام
 !!! ھھ
 دنممی اونوقت من بھ فکر نخوابشھی مسخره است فردا حکمم اجرا مچھ

   مذخرف شدهیلی خیلی ام خی زندگدنای جددی دونیم
   کنمی ذوق نمی الکیزای برا چگھید

   شدم بھ ناحقری سال پ٢٠ چند ماه نی کنم تو ای خواد حس می نمطنتی شگھی ددلم
  سال بدبخت شدم بھ ناحق ٢٠

   بھ ناحقرمیمی مفردا
   گرفتھ بودبغضم
  رمی نداشتم بمدوست
  ختنی دوباره راشکام

   حرص پاکشون کردمبا
 شروع کردم بھ زمزمھ اسی افتادم رپ بود از ی اھنگھی ادی ختنیری المصبا بازم ماما

 .  اروم بشمیکردنش تا بلکھ حداقل کم
  ؟نی واژه بچگھی بازم کنار ھمدیگیم

 ؟..ی بھ چراجع
 ..نی بشباشھ

  لحظھ مال من باشھی باز کن ، چشاتو
 .. حس و حال من باشی توای لحظھ بھی

  بھ دست من تو بده بگمکروفونوی مپس
  کھ تکھ تکـستی زمونھ و از دلنی ااز



 35 

  دردکی ذکر ھی آھنگ منم مساوھر
 .. فکر بھترھی ندارم نمی اجز
  بگم کھ شده سنبل رشادتی جومونگاز
  براش شده مثل صندوق تجارترانیا

  ؟ستی ھنرمنده وطن االن کجاست ، نپس
 ستی ، چونکھ مجاز نخونھی منیرزمی تو زاون
  بگم برات ؟ی چاز

  من درآد ؟بی از جیزی چھ چی دارانتظار
 قی پاره ، خوب آره رفدهی جز کاغذ سفبھ
 دی با خودکار سفیحرف توشھ ، ول..

 ی ، توام کم درد نداری مثل منتوام
 ی تو ھمدرد ندارنکھی اتی اصلدرد
 رهی زخما دردم بگنی با استمی نی کسمن
  ؟رهی گردن بگخوادی می اشکھا رو کنی ایول
  بگمی چاز

  خستھ ؟ی بنده ھانی از اخدا
  ھمھ درد تموم دنده ھام شکستھنی ااز

  چسبھ رو لبمھی خنده ھام نی ، انی ھامو نبخنده
 .. خستھی رد پاھی منم با نیا

 ی روح زخمھی بگم ، بگو از ی چاز
 ی تنھ بره تو قلب کوه سختکی دی باکھ
 می تقوی کھ خط خوردن تویی روزااز

 بی اجتماع ِ رو بھ تخرھی از دنی مخبر
  بگم ؟ی چاز
  شھر ؟نیی پای بچھ ھااز
  شب ؟ھی ی غذا واسھ خوردن دارن ماھکھ

  خوابش بھ عشق فرداستلی تنھا دلاونکھ
  پاتوق عشق و حالش بھشت زھراستتنھا

 نی کاخ نشی کھ بگم از اون رفقاای
 نی ساخت چی ھستن تو واردات کاالکھ
 ..  بگم خوبی بگو من از چنوی بھ من اتو
  کن شد ؟شھی تموم درد ھا رموی گفتما
  بگم برات ؟ی چاز
 ی قصھ دوست داردیشا

 یی روستاانی اون ھمکالسی قصھ مثل
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 تی قصھ تلخھ ، گناه واقعاگھ
 ھنی باغ می نرگس و گلھاداستان

 ی نشستن با صد چرا و افسوس کاشککھ
 میغ نفسوز داشت چرای جای بخارھی

 ُ کالس گر گرفتی افتاد و توچراغ
  کھ پوست بچھ ھا رو مثل گرگ گرفتیآتش

  سمت درنییزود بدو:  گفت ادی طفل معصوم با داد و فرھی
  درم قفل بودیول..

 زدی بھم اشک بده اکمی خشک شد ، چشام
  ؟سنی بچھ ھا با کدوم دست مشق بنونیا

  کھیُ مرد ، در راه کالسیکودک
 کھی جراح پالستھی و منتظره سوخت

  تھ قصھ رو ھرگز ببندهخوادی نماسی
  کھ نرگس بخندهخوادی باز دلش مچون…
  بگم ؟ صبح نشده غروب زدی چاز
  درود زنی مدرسھ ی قلب بچھ ھاتو

  خونتری نخور ، صدام بشنو از زغصھ
 رسونمی صداتو بھ گوش ھمھ ممن
  کھ فقط اسمش دلھی بگم ؟ دلی چاز
 ِھ نصفش اشکھ ، نصفش گلھ ؟ کی عمرای
  زندون کھ جسمش ولھ ؟ی از روح توای

  وفقش بدهطی مجبور کھ با شراآدم
 ی روح زخمھی بگم ، بگو از ی چاز
 ی تنھ بره تو قلب کوه سختکی دی باکھ
 ی قسم بھ خدا ، قسم بھ روح تختیول
 ری تقدی بھ سورمیکھ من بدون ترس م.. 
  خوصلھ کردمی ولیِ خشن زندگیلیخ
 ُ مدل دردمھی من ی فشن زندگتو
  دفتر گذشتھ ھامو ذره ذره کردم ویول

  درد سر بگردمی جلو کھ پاومدم
  بگمی چاز
  بگمی چاز
  بگمی چاز
 اکرم مجبور شدم ساکت شم و بھ خاطراتم اجازه بدم تا رو اعصاب نداشتھ ام ی صدابا
 .  برنورتمھی
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 ونمی گریھمھمھ اوج گرفت با چشما.  ادی حکم بی اجرای مھرارا براشیای نیاعدام

 حال شده ی بنیی اوردتم پاھی پھارپاینگاش کردم با دو خوش و بھ من رسوند و از باال
  شدمی مزدی محبت بھ من می کھ از روییبودم اما متوجھ بوس ھا

  داشت ؟؟؟ی ادهی روح مرده من چھ فای برانھای ااما
  و پوچچیھ
 

  چشم دوختمھانی و کاوشی لرزونم رفتم تو قتلگاه با درد بھ مادرو پدرام و نی ھاباقدم
 ھم تلخ بود پوزخند داشت بااخم فوق العاده یلی تلخ بود خھانی نابود بودن مثل من کھمھ

  وحشت ناک
 ھی چھارپای تونست راه برم با اخطار مسول اجرا حکم باالی انگار نمدی لغزی مپام

   شدمرهی ختیرفتم دوباره بھ جمع
 خواست باشھ و بعداز مرگم ی خصوصا ترانھ دلم مکردی می ھا بھم دھن کجیلی خیجا

 ردی ھا فاش شد از عذاب وجدان ذره ذره بمقتیاگر حق
 شھی بود کھ ھمی ھمان چشمکنی زدم ای چشمکاوشی زدم و بھ نی نبود پوزخند تلخاما
  زدمی بھ او منانی اطمیبرا
 قرص بود ان ھم بھ ی دانم چرا تھ دلم کمی نداشت نمنانی بھ من اطمنباری انگار ایول

 . خدایشگیحضور ھم
  ؟؟؟ی گفتن نداری برایحرف:  حکم ی اجرامسول
 ی ام بمونھ اما منھی بگذار تو سسی دارم اما جاش نادیحرف کھ ز:  ھمھ داد زدم روبھ
 ھیخوام 

 ...  دار نھیاال امابرهی دار می گناه تا پایگفتن سر ب:  و بگم یزیچ
 کھ خوانواده ام رسما دارند نابود و نابود دمیدی گفتم بھ وضوح می کھ می اباھرکلمھ

  شوندیم
 دی روز و حفظ کننی خواد ھمتون ای ادامھ دادم دلم می رحم شده بودم با سگدلی باما

 . نی دارم ھمی گناه باالی مھرارا بشیایمن سروان ن
  اومد طناب و انداخت دور گردنم پاشو اورد باال چشمانم را بستمیکی

 دار گناھھی بنیصبر کن:  چشمانم را باز کردم ترانھ بود با داد گفت اافتادی نیامااتفاق
  دشینزن

 تختم ی ام بھ اتاقم روانھ شدم و روی در نشستن در جمع خوانواده گیلی تماچی ھبدون
  بودکسانیق باحال من  عشارینشستم چقدر رمان سفربھ د

 یعی طبمانی را کھ ضجر و دردش از زای دستی مرگ دستاوردی کس نچی ھی براخدا
  ھم بدتر است

  زندی براھای و خاکسترت را براب دری کھ خودت خودت را اتش بزنانگار
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  انیپا
 .  موضوع متفاوت در جلد دومکی رمان باادامھ
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