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 بھ نام او 
  بھ قلم سپیده صادقی               

  رمان نفس دوباره 
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  *از زبون نفس *

  توی ماشین کنار ارسام تھرانی نشستم 

ارسام عینک افتابی بزرگی بھ چشم زده کالھی سرش گذاشتھ کھ 
  شناختھ نشھ 

  ھھ

  من دوست دخترشم حتما می خواھد مردم نفھمن 

  ـ نفس بیا ھمین جا تمومش کنیم 

  ـ اون وقت می تونم دلیل تموم شدنش رو بدونم ارسام ،اخھ چرا؟

  دقیقھ توی ماشین نشستیم  ٢٠پوفی می کنھ نزدیک 

  ارسام سعی داره دوستی مون رو تموم کنھ  

  اخھ اقا ارسام بازیگره سینما شده 

  صداش رو نمی شنیدم  داش رو شنیدم کھ ای کاش میمردم ؛ص

بزنم نفس اما من االن می تونم با ـ نمی خواستم بھت این حرف رو 
دخترھای قشنگ تر از تو باشم دخترھایی کھ مثل تو امل نباشن کھ 

حتی دست دادن با من رو گناه بدونن دوره ی این حرف ھا گذشتھ دیگھ 
  بغل کردنم عادی شده 

ـ راست می گی االن  بھ نجابت داشتن می گن امل ،تو راست می گی 
  .......وداالن بی غیرتی شده مدرن ب

  قبل از این کھ حرفم تموم بشھ دست ارسام بود خورد توی صورتم 

  ......ـ خفھ شو ،من بی غیرت نیست
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  قبل از این کھ حرفش تموم بشھ 

من دوباره سیاھی چشم ک اش رو از روی چشم ھاش برداشت عین
  ھای ارسام رو دیدم  از تعجب گرد شده بود 

  شت گوشیھ لبم سریع چندتا دستمال کاغذی برداشت گذا

  ـ داره از گوشھ لبت خون می یاد 

  با سرعت دستمال رو از دستش گرفتم 

  مگھ خودت نگفتی  مـ دست نزن من یک دختر امل

  :با صدای خشنی گفت

  نگووـ مزخرف 

  بعد صداش رو کمی اروم کرد 

  ـ بیا تمومش کنیم باشھ ؟

  بھ چشم ھای مشکیش نگاه کردم 

  من بگم نھ  من چیزی بخواھدا این چشم ھا از مگھ میشھ ب

  :باغم گفتم

  ـ باشھ تمومش می کنیم 

  لبخند بھ چھری ارسام برگشت  

  خوش حال شدی از بھم خوردن رابطمون یعنی 

  تو خوش حال باش منم خوش حالم 

  پس ادامھ دادم 
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  بھ چشم ھای مشکیش خیره بودم  ھمون طو

ت نگی ھیچ وقنم خوشبخت شی این قدر خوش بخت ـ برات دعا می ک
الکی نگو دوستش داری  بوده ولی ارسام بھ ھیچ دختری  نفسی ھم

الکی نگووو عاشقشی اما من بھ ھیچ کس نگفتم ارسام تھرانی 
بازیگرسینما و تلویزیون با من دوستھ  فقط یک چیز خوشبخت شو ،تا 

  منم خوشبخت بشم 

  :زیر لب اروم با خجالت گفتم 

  ـ دوستت دارم تنھا مرد زندگی من 

  در ماشین رو باز کردم 

  خارج کردم سیم کارت رو از گوشیم  

  جلوش شکستم مثل خودم کھ شکستم 

ـ دیگھ ھیچ راه ارتباطی بین ارسام و نفس نیست چون نفس ارسام 
عوض شده ارسام دلش نفس تازه می خواھد خداحافظ برای ھمیشھ 

  اقای تھرانی 

  در ماشین رو بستم 

  ماشین با سرعت زیاد دور شد 

  خداحافظ مرد رویاھای من خداحافظ 

  از دریاچھ ی چشم ھای من جاری شد اشک بود 
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  *از زبون ارسام *

  باید خوش حال باشم ولی نیستم 

  )دوستت دارم تنھا مرد زندگی من : (بھم گفت

  با این کھ اروم گفت ولی من شنیدم 

  نفس رفت 
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  ولی قرار نیست بعد از رفتن نفس ،من تارک دنیا بشم 

  با زنگ زدن گوشیم 

  واسم ازیتا دستم کشیده شد بھ روی صفحھ ی سبز 

  ـ سالم ارسام جوونم نمی یای خیلی دیر کردی کجایی؟ 

  دقیقھ دیگھ اونجام  ٣٠ـ توی راھم می یام تا 

  ـ اوکی ارسام جونی بوس بوس 

  قطع کرد 

فیلمی کھ تموم کرده امروز یکی از تھیھ کننده ھا یھ جشن بھ خاطر 
  نقش اول اون فیلم من بودم کی باور می کرد  گرفت  بودیم

سال چنین بازیگری بشم کسی کھ کارش رو با تبلیغ ۴توی عرض  
  شامپو توی تلویزیون شروع کرد 

  )تھیھ کننده(با رسیدن بھ خونھ اریانی 

  از فکر خارج شدم 

  با دادن کارت و ادای احترام وارد باغ شدم بھ محض رسیدن پیاده شدم 

  یی رو بھ رو شدم با صدا

  ـ اقا لطفا سویچ رو بدین بھ من تا ماشین رو پارک کنم 

  بدون این کھ بھش نگاه کنم 

  سویچ رو بھ سمتش گرفتم 

  احترام گذاشت رفت 

  بردم دستم رو داخل جیب شلوارم 
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  با قدم ھای محکم بھ سمت عمارت رفتم 

ازیتا با دیدنم بھ عبارتی بھ سمتم پرواز کرد و خودش رو توی بغلم  
  انداخت 

تو دماغی  ،ودم بیام گونھ ام رو بوسیده بود  با صدای پرعشوه تا بھ خ
  :گفت

  ـ ارسام جونم کجایی تو؟ نمی گی من دلم برات تنگ میشھ فدات شم 

  با چشم ھای بی تفاوتم بھ چشم ھای ابی لنز گذاشتش نگاه کردم 

  ـ کی بھت گفتھ لنز ابی بذاری ، من از چشم ابی متنفرم 

خودم رو ازش جدا کردم  دروغ گفتم  من عاشق رنگ چشم ابیم ولی 
فقط رنگ چشم نفس قشنگھ ھمون چشم ھای ابی کھ زمانی خواب و 

س کردم تا بامن دوست بشھ و خوراک رو ازم گرفتھ بود چقدر التما
امروز نفس بود کھ بھ من التماس می کرد اما من با نامردی تمام ولش 

من بھ نفس  کردم تا با امثال ازیتا ھای این مجلس خوش بگذرونم 
نجابت داشتن یعنی امل بودن اه کشیدم در عمارت باز شد من فھموندم 

  داخل شدم 

  با ورود من ھمھ ی سرھا برگشت سمت من 

اریانی بھ سمت من اومد با من دست داد خوش امد گفت ومن رو بھ 
مھمون ھای دیگھ معرفی کرد دخترھا با عشوه گری سعی در جلب 

توجھ ی من داشتند ولی من فقط سعی در لذت بردن داشتم من عوض 
ومن یک لیوان مشروب در شدم حدود یک ساعت از مجلس گذشت 
م ھام خیره بود مثل یک مار دست داشتم  ازیتا ھمون طور کھ بھ چش

دورم می چرخید جلوم می رقصید پدرش ھم بھ من و دخترش لبخند می 
  زد من ھم داشتم بھ طنازی ھاش نگاه می کردم 
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ازیتا اروم بھم نزدیک شد و من رو روی یک مبل تک نفره انداخت 
ھمون طور کھ با کرباتم بازی می کرد دور انگشت ھای الک زدش می 

  پیچید 

  :ش رو بھ گوشم نزدیک کرد گفتلب ھا

  شدی تر  ـ امشب خیلی خوش تیپ 

  با چشم ھای خمارش بھ من نگاه کرد 

  با یک انگشت روی گردنم خط ھای فرضی می کشید 

  نوازش می کرد 

  منم قدرتش رو نداشتم دست ھاش رو پس بزنم 

  :دوباره با صدای پر عشوه ای گفت

  مم اوفففف ـ عطر تنت دیوونھ کننده است ارسامی اومم

نفس ھام شدید شده بود مشروب داشت اثر می کرد کمی دیگھ صدای 
شده بود احساس گرما می کردم غریزه ی مردونم چشم ھام خمار 

داشت االرم می داد و ازیتا داشت از ھمین االرم استفاده می کرد سعی 
  داشت من رو شکست بده اونم کی رو؟

  ارسام تھرانی رو 

من نزدیک تر می کرد و بھ چشم ھام با یک  ھر لحظھ سرش رو بھ سر
  نگاه پیروزی خیره بود 

  ....اما در حالی کھ فقط یک سانت فاصلھ داشتیم کھ 

  لب ھای ھمدیگر رو لمس کنیم 

  سریع از روی مبل بلند شدم 
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  ـ منو ببخشید من االن خدمت می رسم 

  وازیتا رو با چشم ھای گرد شده تنھا گذاشتم 

  قشنگ پی پی کردی روی دختره ارسام ( 

  )ـ اره بھ من می گن ارسام تھرانی 

بازیگری کھ خیلی توانایی داشت در جذب کردن بھ سمت پدرام رفتم 
بود کھ با عشق دخترھای جوان ،دور پدرام پر از دخترھای متفاوت 

تمام بھش زل زده بودن ولی پدرام با نگاه شکارچی فقط سعی داشت 
رو پیدا کنھ بھ دخترا زل می زد و چشم ازشون بر نمی شکار امشبش 

  داشت بھش نزدیک شدم 

  :گفتم  

  حویل نمی گیری پسر انگار سرت خیلی شلوغھ تـ امشب 

  :اروم در گوشش گفتم 

  ـ داره خیلی بھت خوش می گذره بی شرف 

  چشمک توپی بھش زدم 

  کھ ھولم داد عقب 

  با صدای بلند خندید 

فرشتھ ی بھشتی مرد (ـ مگھ می شھ حوری ھای زمینی رو دید بھ قلما 
  زمینی توجھ کرد بی خیال پسر ) رو می گن

  بھ من نزدیک شد در گوشم اروم 

ـ البتھ فردا قراره با بچھ ھا ،یک اکیپ حوری بریم شمال فقط بھ خاطر 
  عشق و حال 
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  رانندگی کنی ؟ن فردا ؟ بی خیال پسر تو حال داری ـ ھمی

  با چشمک و صدای پچ پچ 

  ـ چرا نتونم پای دخی ھای مملکت وسطھ جون پدرام نھ نیارررر 

در حالی کھ ادعای دخترا رو در می یاورد دور من مثل پروانھ می 
  چرخید 

  دیدم اگھ ادامھ بده سرگیجھ می گیرم بازوی سفتش رو گرفتم 

  ـ قبول 

  ـ اھان حاال شد 

  تا ساعت دو شب فقط رقصیدیم 

  سوار ماشینش شد بھ سمت خونھ رفتھمونی ھر کس بعد م

  بھ تخت نرسیده روی مبل از خواب قش کردم
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  )ارسام(
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  )آزیتا(

  *از زبون نفس*
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وقتی ارسام رفت قلب من ھم با حماقت خودم رفت کاش ارسام ھیچ 
وزی تو رو از دست بدم ای یک ر کھ وقت عامل موفقیت تو نمی شدم

  ....کاش

خیلی دوستت دارم مرد زندگی من ،با این کھ غرورم  رو زیر پات  
  ......خورد کردی  ولی

بتون پول کرایھ رسیدم خونھ می دونستم مامان و بابام سرکارن تا 
  خوراک رو تامین کنند خونھ و خورد ،

رفتم تو اتاقم با لباس افتادم رو تخت چند تا اھنگو عقب و جلو کردم تا 
  رو بذارم اھنگ مورد نظرم 

******  

  منو گذاشتی رفتی بگو چرا؟

  واسھ اینھ کھ عشق و حالت بیشترباشھ بھ راه 

  حال و روزه منھ ساده رو نگاه 

  موندم تنھا با یک عالمھ چرا 

  بین یھ چیزیو بھت می گم 

  من سیاھی رو توی دلت دیدم 

  اونم یک روزی ولت میکنم تو رو بی رحم 

  )یک سالیھ ( ارمین

*****  

  دستم رو گذاشتم روی گوشم 
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  نمی خواستم بقیش رو بشنوم 

  دوست نداشتم بفھمم عشقم 

  منو بھ خاطر عشق و حال بیشتر ول کرده 

   ھرفت همنو بھ خاطره یھ دختره دیگھ ول کرد

  یھ روزی می فھمی ارسام ( 

  ھیچ کس توی دنیا دوست نداره بیشتر از من 

  )عزیزم ھیچ کس

  برداشتمو بعد عکسش رو از زیر بالش 

  بھش نگاه کردم 

  بھ چشم ھای مشکیش کھ دیگھ مال من نیست 

بھ اون ھمھ خاطره ی شیرین لعنت فرستادم چقدر لبخندھاش رو 
  دوست داشتم االن حتما با یک دختر دیگھ می خنده 

  خنده ھاش حتی تمام وجودش مال یکی دیگست زدم زیر گریھ 

  م نمی دونم کی چشم ھام سنگین شد بھ خواب رفت

  

  *از زبون ارسام *

  امروز قرار بود حرکت کنیم سمت شمال 

  نمی دونم چرا ؟

وقتی ازیتا می خواست منو ببوسھ یاد چشم ھای ابی نفس افتادم و 
بذارم ازیتا بھم نزدیک بشھ دارم دیوونھ میشم  ،مانع شد کھ ببوسمش
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جونی خودم لذت ،باید دست از سر این امل بازیم بردارم و از زندگی 
چشم ھای ابیش ببرم باید نفس رو فراموش کنم لعنتی ادم رو با اون 

  دیوونھ میکنھ اوفففف 

اصال ولش کن این بار کھ شمال رسیدم قول می دم بھم خوش بگذره 
  مثل پدرام مگھ من از اون چی کم تر دارم ؟ ھیچی 

  افھ فقط اون زبون داره و من قی

جلوی خونھ ی پدرام باشم تا از اون  ٩بود قرار بود ساعت  ٨ساعت 
  شمال  جا حرکت کنیم بھ سمت 

کمدم رفتم بلوز تنگ مشکی استین کوتاه با شلوار سفید کفش بھ سمت 
بھ  ھای اسپرت مشکی کھ خط سفید داشت پوشیدم و ھیکلم رو قشنگ

مین تنگ لباس معلوم بود چقدر سرھنمایش گذاشتم عضلھ ھام از زیر
پوشیدن لباس حرص نفس رو در می یاوردم بھ صورت پر از حرصش 

  ......می خندید

  اه بازم نفس 

  یکی زدم توی سرم گفتم باید فراموش کنی باید فراموش کنی لعنتی 

دوباره بھ خودم توی اینھ نگاه کردم می خواستم با این لباس دخترھا 
م کاله و عینک رو اسیر خودم کنم جلوی اینھ بھ خودم چشمک زد

دودیم رو بر داشتم  کھ شناختھ نشم با سرعت حرکت کردم  وقتی 
  رسیدم 
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  )پدرام(

پدرام رو دیدم کھ دست دختری مو بلوند ،چشم عسلی  با پوست تیره 
  رو گرفتھ و داره بھ لب ھای دختر نگاه می کنھ و رفتھ توحس 

  متر پرید ھوا  ۶با بوقی کھ زدم 

  چقدر حال می ده ( 

  توی این جور صحنھ ھا حال یک نفر رو بگیرم 
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  واز حس درش بیاریم 

  )کی موافقھ دستا باال

  وای چقدر حال داد یکی رفتھ تو حس رو حالش رو بگیریم 

  )دیدین ارسام با نظر من موافقھ(

  ـ بھ ترکی ارسام 

  :و یک نگاه بھ دختره کرد دستش رو دور شونھ ی دختر انداخت گفت

  ـ عشقم ترسوندی 

  ھ من چشمک نا محسوسی زد دختره با دیدن من چشم ھاش برقی زد ب

  ـ وایییی اقای ارسام تھرانی خودتونین ؟خوش حالم کھ شما رو می بینم 

از ماشین پیاده شدم بھ سمت پدرام  ، عشق پدرام رفتم دختره دستش 
رو بھ طرفم دراز کرد بھ دستش نگاه کردم و دستم رو داخل دستش 

شصتم دستش رو نوازش کردم کھ از پدرام جدا شد ھھ  اروم باگذاشتنم 
  :چھ وفادار پدرام در حالی کھ داشت از کنارم رد می شد اروم گفت

  ـ خوش بگذره 

خندید سمت ماشینی کھ پر دختر بود رفت دختره بھ من نزدیک تر شد 
  بھ صورتی کھ کامال تو بغلم بود 

  ـ اسم من زیباست ،اقا ارسام ؟

  راحت نیستم منو ارسام صدا کن باشھ ؟ـ من این جوری 

  ـ وای مرسی ارسام جونیییی 

  ھھ نھ بھ اون اقا ارسام نھ بھ این ارسام جونی 
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  ـ ارسامی ؟

  ـ جانم؟

  ـ میشھ توی ماشین تو بشینم 

  :بدون فکر سریع گفتم 

  ـ نھ من بھ ھیچ دختری اجازه نمی دم 

عنتی از لوار ماشین کنمش نمی دونم چرا یاد حرف نفس نذاشت س
  فکرم برو بیرون 

  اه اه اه 

بھ نظر من اونی کھ داره توی تنھایش حال می کنھ یعنی توی دلش با ( 
  ) یکی زندگی می کنھ 

  خداااااااا 

چرا نمی تونم از ھیچ دختری لذت ببرم یاد خاطرم با نفس افتادم وقتی 
بود  تازه بازیگر شده بودم با چند تا کار تونستم ماشین پراید بخرم قرار

برم دانشگاه دنبالش فداش بشم پرستاری می خوند وقتی سوار شد اخم 
  کرد دست بھ سینھ نشست 

  ـ نفس من چرا اخم کرده 

  ـ با من حرف نزن ، دیگھ دوست ندارم 

  ـ ا ا ا ، اخھ چرا قند عسلم دوستم نداره 

  ـ چون دیشب از حسودی ترکیدم 

  !!ار کردم ؟من کھ کاری نکردم تو بگو چیک!ـ چرا خانممم ؟
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ـ دیشب توی سریال داشتی از اون دختره خواستگاری می کردی لحنت 
  خیلی عاشقانھ بود تو دیگھ دوستم نداری 

  :با این حرفش بلند قھقھھ زدم با صدای پر بغضی گفت

  با این ھمھ دختر خوشگل و معروف نفس کیلویی چنده ـ اره بخند 

با شنیدن این حرف کھ با بغض گفت لبخند عاشقونھ ای زدم و بھ چشم 
  ھای ابی خوشگلش کھ تمام دنیام بود  نگاه کردم 

لحن من عاشقونھ نبود عزیز دلم من فقط فقط تو رو دوست دارم و  ـ
تو این ھمیشھ یادت ،تنھا کسی کھ باھاش ازدواج می کنم فقط تویی 

  باشھ ھوم ؟

  با لحن لوسی 

  م؟ ـ ارسا

  ـ جون دلم 

  ـ یھ قول بھم می دی ؟

  ـ تو جون بخواه 

ـ قول بده بھ جز من ھیچ دختری رو سوار ماشینت نکنی دیشب خیلی 
زجر کشیدم دختره سوار ماشینت شد توی فیلم ھا با این کھ سختھ ولی 

  اشکال نداره ولی در حالت عادی این کار نکن باشھ ؟

  با انگشت زدم بھ بینی کوچولش

  ـ چشم حسود کوچولوی من 

  بعد دو تایی خندیدیم 

  ......چھ روزھای خوب
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  با زدن بشکن 

  جلوی چشم ھام از خاطره دست بر داشتم 

  :پدرام گفت

  ـ کجایی بابا ھوایی شدی؟

ھوایی من بھ این حرفش توی دلم پوزخند زدم  ھھ  و بلند زد زیر خنده
  :شدن  پدرام بھ من نزدیک شد در گوشم گفت

  واھیم یک ساعت بریم تو خونھ برای تجدید قوا ـ می خ

  من با تعجب 

  یعنی بریم غذا بخوریم !!! ـ تجدید قوا 

با این حرف من پدرام چنان زد زیر خنده کھ کل دختر و پسرا سرشون 
  برگشت سمت ما 

  ـ چتھ ؟ پسر دیوونھ شدی نیشتو ببند 

  :بریده گفتپدرام کھ نمی تونست خندش رو کنترل کنھ با صدای بریده 

  ندی ..عقب مو.... با حالی پسر واقعا از دنیا .... ـ وای ارسام خیلی 

  :کھ بھ پشتم می زد گفتھمون طور 

  ـ ولی خودم رات می ندازم نگران نباش 

با این کھ دلیل خندیدنش رو متوجھ نشدم بازم سوالی نپرسیدم پدرام 
م منم کھ دستم رو کشید برد سمت خونش داشتم می رفتیم غذا بخوری

  گشنم بود اخ جون ھیچی نخوردم 
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تا دخترھم بودن انگاری رنگ پاشیدن روی  ١٠تا پسر ، حدود ٣
صورتشون مانتو ھم نگم بھتر،خیاط پارچھ نداشت مصرف کنھ و 

جوری جلوت با عشوه راه می یومدن کھ حالت رو بھم می زدند وقتی 
نو گرفت  و بھ سمت اتاق رفتن پدرام دست موارد خونھ شدیم دخترھا 

روی مبل کھ رو بھ روی در اتاقی کھ دخترھا بودن نشوند  ودستش رو 
  گذاشت جلوی چشم ھام 

  ـ اه پدرام چیکار می کنی دستت رو بردار

  ـ حرفشم نزن می خواھم سوپرایز بشی 

منم ھی میخواستم دستش رو پس بزنم اما با خنده و شوخی نمی ذاشت 
این کشمکش صدای در اتاق دستش رو محکم تر فشار می داد توی 

  اومد 

  :پدرام گفت

  ـ حاال در بھشت خدا باز میشود 

بعد دستش رو از جلوی چشم ھام کنار زد چشم ھام گرد شد با دیدن 
دخترھا انگار یک نفر من رو از بلندی بھ پایان پرتاب کرد چنان لباس 

ھای بد و زننده ای پوشیده بودن کھ حالم داشت بھم می خورد وقتی بھ 
پسر دیگھ نگاه کردم چنان تو چشم ھاشون ھوس بود کھ ٣پدرام و 

حالم از ھرچی مرد و مردونگی بود بھم می خورد دخترھا وقتی بھ 
د خودشون تو بغل پدرام وبعد ھمون لحظھ خودشون رو پسرھا رسیدن

تو بغل دیگری پرتاب می کردند با صدای سرخوشی می خندیدن 
احساس تنفر از این خونھ ،ادمھاش داشت بھم دست می داد ھر دختری 

از کھ  کھ می خواست بھم نزدیک بشھ چنان نگاھی بھش می نداختم 
ون سرم درد گرفتھ ترس یک قدم عقب می رفت از صدای خنده ھاش
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بود از این ھمھ ھوس از این کھ چقدر سست و بی اراده ھستند و مثل 
  حیوون رفتار می کنند 

از اون ورم پدرام بھم اشاره می کرد کھ بھ دخترھا نزدیک بشم اما من 
با کھ  ھیچ اھمیتی بھ اشاره ھاش نمی دادم صدای دختری رو شنیدم 

  :عشوه بھ پدرام گفت

  ـ پدرام جوونی دلمون گرفت نمی خواھی یھ اھنگ بذاری تا ما برقصیم 

  :پدرامم نیشش تا پس سرش باز شد گفت

  ـ ای بھ چشم ھر چی شما بگی خانممم 

شد دیگھ ھر لحظھ بھ سمت یک باند بزرگ رفت صدای اھنگ بلند 
وضع داشت بدتر می شد اگھ کار نداشتی ھمدیگر رو می خوردند ولی 

چ دختری اجازه ندادم بھم نزدیک بشھ اما با صحنھ ای کھ ھنوزم بھ ھی
دیدم دختره بلورش رو در اورد دیگھ نتونستم تحمل بکنم و بھ سمت 

دستشویی رفتم ھر چیزی کھ خورده بودم دیشب باال اوردم سرم شروع 
  :بھ تیر کشیدن کرد با تقھ ای کھ بھ در خورد گفتم 

  ـ کیھ ؟

  ـ منم پدرام چیزی شده ؟

  برو منم االن می یام ـ نھ 

دیگھ صدایی نیومد منم صورتم رو شستم و از دستشویی خارج شدم 
  :پدرام با نگرانی گفت

  ـ حالت خوبھ؟چرا چشمات قرمز شده؟

  :با لحن بی حالی گفتم
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  ـ سرم داره منفجر میشھ یھ قرص بھم بده 

  با پوزخند ادامھ دادم 

  ـ تا شما بھ کارتون برسین من یک استراحتی بکنم 

  :پدرام دستم رو گرفت برد طبقھ ی باال در اتاق رو باز کردگفت

  ـ دراز بکش االن برات قرص می یارم 

روی تخت دراز کشیدم تا پدرام بیاد لعنتی ھھ تجدید قوا اشغال ھای بی 
  مصرف ،پست 

  جا تگزاس این جا روبا خارج اشتباه گرفتن فکر کردن این

برای یک لحظھ نگاه پاک نفس ، لبخندش ، خاطرھاش از جلوی چشم 
  شدم می  ھام کنار نمی رفت وقتی توی چشم ھای دریایش خیره 

  :می گفت( 

  )ـ اه این جوری نگاه نکن

ولی من باز با تخسی بھ نگاھم ادامھ می دادم تا لپ ھاش از خجالت 
ی و نجابتش برام چقدر خانمسرخ بشھ چقدر برام لذت بخش بود 

دوست داشتنی بود بیش تر از این ھمھ بی پروایی چقدر من ساده بودم 
  کھ تحت تاثیر حرفای پدرام قرار گرفتم وقتی حرف از نفس می شد 

  :می گفت( 

ـ دوره این حرف ھا حاجیانھ تموم شده االن مردم راحت زندگی می کنند 
(  

یروز اون حرف ھا رو باالخره این قدر گفت گفت گفت نمی دونم چرا؟ د
بھ نفس زدم تو امل نیستی نفس من جنبھ نداشتم و یک قطره اشک از 
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سرم یک تیر وحشتناک کشید بلند شدم تا برم چشم ھام پایین اومد 
صحبت شنیدم نمی  دنبال پدرام کھ چرا قرص نیاورد نا گھان صدای

دونم چرا؟ کنجکاو شدم صداشون رو بشنوم بھ خاطره ھمین گوشم رو 
سبوندم بھ در تا صداشون رو واضح بشنوم یعنی چی؟ این حرفھا چ

  درباره ی کیھ؟

  ـ پدرام نمی تونم ازش می ترسم ھیچ صورتھ رام نمی شھ 

ـ من نمی فھمم زیبا ھر طور شده تو باید باھاش رابطھ داشتھ باشی تو 
  زنی ھیچ مردی نمی تونھ جلوی یک زن طاقت بیاره 

  .......ـ اما

  بلند شد  صدای خشن پدرام 

  ـ اما نداره می دونی کھ دستوره حاال این قرص رو بگیر برو تو اتاقش 

با این حرف پدرام سریع پریدم روی تخت اصال متوجھ نمی شدم چرا؟ 
از فکر خارج پدرام می خواھد منو توی تنگنا قرار بده با صدای در 

  :زیباست اما گفتمشدم وچشم ھام رو بستم با این کھ می دونستم 

  ـ بیا تو پدرام 

ومد سریع با تعجب ساختگی از در اتاق باز شد صدای تق تق کفش ا
  اومدم پایین دادزدم  تخت

  ـ تو این جا چیکار می کنی؟

  :با لحن مظلوم و لوسی گفت

  ـ ارسامی برات قرص اوردم 

  ادامھ دادم با لحن عصبی 
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  ن ؟برای من قرص بیار ھاننننن،ـ من بھ تو گفتم 

  با بغض الکی 

ـ اه ارسامی جون چرا داد می زنی ؟فدات شم من پدرام رو رد کردم فقط 
  من باشم و خودت 

  از این کھ می خواست خرم کنھ عصبانی شدم 

  ـ پس بیا جلو تا نوازشت کنم 

با این حرفم چنان چشم ھاش برقی زد و اروم راه می یومد طنازی می 
ھر لحظھ ممکن بود باال بیارم قرص گذاشت روی میز اومد  کھکرد

  دقیق رو بھ روم وایساد چشم ھاش رو بست انترررررر خانم 

پرت شد روی زمین با  کھ  منم نامردی نکردم چنان زدم توی گوشش
  :لحن مسخره ای گفتم

  ـ حاال نوازش منو دوست داری یانھ ؟

ی کرد ارایشش پخش قدم بھ قدم بھش نزدیک شدم ھمون طور گریھ م
  می شد عقب عقب می رفت 

  ـ چی شد؟ بازم نوازش می خواھی 

از ترس با سرعت بلند شد از اتاق خارج شد منم کھ  پام رو بلند کردم 
سرم شروع کرد بھ درد کردن بیشتر اصال نمی دونستم چرا؟پدرام می 

خواھد باھام اینکار بکنھ یعنی پدرام بھ شھرت من حسودی می کنھ 
وقعیت من رو خراب کنھ باید حواسم رو جمع کنم از می خواھد م یعنی

سردرد زیادی قرص خوردم دراز کشیدم کم کم خواب بھ چشم ھام اومد 
با تکون ھای دستی از خواب بیدار شدم با این فکر کھ شاید زیبا باشھ 
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داره با تعجب نگام می دیدم  پدرام  از عصبانیت یک ضرب بلند شدم
  کنھ 

  یی فکر کردم این دختره زیباست ـ پدرام تو

ـ ن بابا اونھ کھ تو پروندی می دونی کی رو از دست دادی باباش 
تاجرفرشھ یھ رابطھ باھاش داشتھ باشی بارت رو بستی پدر خانمت 

  عجیب پولداره 

  ـ ارزونی ھمون باباش 

انگار کمی خیالم راحت شد پس پدرام می خواست بھم کمک کنھ بھ 
خاطره ھمین تالش کرد من با زیبا باشم پس یک نفس راحت توی دلم 
کشیدم پدرام دوست خوبی بود با مرام با معرفت با تکونی کھ بھ شونم 

  داد از فکر خارج شدم 

  ـ کجا سیر می کنی پسر بلند شو بچھ ھا تو حیاط منتظرن 

  خیالم راحت شد شد از اتاق خارج شد  بلند

  *از زبون راوی *
واقعا ارسام ساده بود نمی دونست پدرام براش نقشھ داره ھھ 

زیبا ، باباش تاجر فرشھ کسی کھ چشم باز کرد توی دخمھ زندگی 
می کرد تا جون داشت از بابای مثال تاجرش کتک می خورد اما 

ام دوربین اتاقش رو ارسام ساده نمی دونست وقتی خواب بود پدر
چک کرده بود و فھمیده کھ حرفاشون رو شنیده ولی پدرام زرنگ 
تر از این حرف ھا بود و جوری جلوی ارسام حرف زد کھ ارسام 

اونھ بھترین دوست بدونھ از حق نگذریم پدرام نقشش رو بھ 
کھ خودش صد در صد اطمینان بھترین نحو اجرا کرد جوری 
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خودش زرنگ تر از اقای بازیگر  داشت نقشش لو نمی ره اون
  بود کھ ادعا داشت 

  اما سوال این جاست؟
  اصال پدرام برای چی باید این کارھا رو بکنھ؟

  از این کار چھ منفعتی می بره؟
  این جای سوال داره 

  
  *از زبون نفس*

روحیھ ام بدجور داغون بود نمی خواستم برم سرکار اما مجبور 
  ......بودم چون قرار بود

خودتونو با جملھ ی دوستت دارم گول نزنید ھیچ ادمی چیزی ( 
  ) رو کھ دوست داره ترک نمی کنھ

پسر رئیش بیمارستان از خارج تشریف بیارن و حضورمون الزم 
  چون قرار بود جانشین پدرش بشھ 

چشم ھام لباس پوشیدم و بھ صورتم تو اینھ نگاه کردم 
  قرمز،صورتم رنگ پریده اما دیگھ ھیچی برام مھم نبود 

  )من کسی رو از دست دادم کھ بھ نبودنش فکرھم نمی کردم ( 
بھ سمت بیمارستان رفتم وقتی وارد رست پرستارھا شدم توی 

  اوج غمگینی خندم گرفت 
  یکی داشت الک می زد 

  یکی داشت خط چشم می کشید 
  ش می یاد یا صورتی قرمز بھ یکی می گفت ماتیک

منم چقدر دلم می خواست مثل اینا پی خوشی ھای دخترونم باشم 
سالگی باید عزادار عشق زندگیم باشم  ٢٣اما االن توی سن 

کسی کھ بھ اندازه ی دنیا دوستش داشتم ولی نباید بھ خودم دروغ 
بگم دوستش دارم سختھ بھ خدا سختھ کسی رو دوست داشتھ 
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ب عروسی دستش تو دست کس دیگھ مردت شباشی فکر کنی 
  باشھ کسی کھ می خواستی بھ دوستات بگی 

  ـ ھیس ارسام تھرانی مال منھ ، من 
  پوزخند زدم 

  من، دیگھ منی وجود نداره اون من مرد
  سعی کردم بغضم رو قورت بدم ناگھان با صدای جیغ ساناز 

  ـ پسر رئیس اومد 
پرستاری اون بخش سرپا وایستادیم   ایستگاه  ھمھ ی ما جلوی

  از صدای پچ پچ شون فھمیدم حتما باید چیزه تعریفی ای باشھ 
اما واسھ ی من مھم نبود ھر چقدرم قشنگ باشھ ارسام من یک 

  چیز دیگست 
  )وجدان: ( صدایی گفت

  ـ اره ارسام کھ تو رو ول کرد یھ چیزھھھھھھھ دیگست 
  ) روم کنھ مردناالن تنھا چیزی کھ می تونھ منو ا( 

  با صدایی کھ شنیدم سرم رو بلند کردم 
 یک پسر ھیکلی چشم و ابرو مشکی  فرھادی جلوم وایساده بود 

  :منو نگاه می کرد منم ھول کردم گفتم
  !!!!چیزی گفتید ؟ـ 

  با صدای فرھادی ھمھ ساکت شدند صدای خنده بلند شد 
تعطیل کنید ـ ساکت بھ جای خندیدن بھتر سالن مد و ارایش رو 

من نمی دونم این جا بیمارستانھ یا ارایشگاه واقعا حض کردم این 
خانم رو دیدم شما اومدید حال بیمار خوب کنید یا بد بھتون بگم 

نبینم کسی با این سر و وضع  از فردا من جای پدرم می یام پس
   اینجا حاظر بشھ 

در صد از حقوق این ماھتون کم می شھ  وبھ  ۵اھان در ضمن 
  حقوق این خانم؟
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  :با صدای ارومی گفت
  ـ نفس نریمانی 

  این ماه انم نریمانی پرداخت میشھ ولی ـ بلھ بھ خ
  فقط اگھ دوباره بی نظمی ببینم شاید کار بھ اخراج ھم برسھ 

  :بعد رو بھ من کرد گفت
تا الگوی ھمھ  یمانی بھ این رویھ تون ادامھ بدینـ بھتره خانم نر

  ی پرستارھا باشید 
  یھ با اجازه گفت و از کنارم رد شد 

ھاشون رو می دونم االن کھ وارد رست پرستارھا بشم باید متلک 
  تحمل کنم 

  ھمینم شد بھ محض ورودم متلک ھاشون شروع شد 
  :سپیده گفت

  ـ بلھ دیگھ خانم مظلوم نمایی نکنھ کی بکنھ؟
ـ پس چی اگھ  سر ھمین مظلومیتش ھمین فرھاد رو تور نکرد 

  یدی اقا حض کردن خانم رو دیدن مگھ نشن
سام با رازھام خبر داشت حتی از موضوع ار مھسا کھ از ھمھ ی

  :پوزخند گفت
ـ مگھ نمی دونی این کھ ھیچی ، ھمیشھ خانم شاه ماھی تور می 

  کنھ
( با این حرفش خشک شدم خودم فھمیدم منظورش بھ ارسامھ  

  ھرکس داشت یک چیزی می گفت ) شاه ماھی
  لم میکرد دیگھ صبرم تموم شده صدام رو بلند کردم تیکھ حوایھ 

ـ ھمتون خفھ شید من نھ عالقھ ای بھ فرھادی دارم نھ بھ کس 
دیگھ ای ، چرا این قدر نمیفھمین کھ حتی از چشم ھای قرمزم 

  نفھمید چقدر داغونم فرھادی شترم مال خودتون 
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و در رست باز کردم از اتاق خارج شدم قبل از این کھ بخورم بھ 
  کسی کھ پشت در بود بھ سمت دستشویی رفتم 

  ) غریبی می کنن روزھای خوب با من( 
  

  از زبون دکتر فرھاد فرھادی 

  
تازه کارم تموم شده بود می خواستم برم استراحت کنم اما  من 

ختر ساده رو ببینم نمی دونستم چرا دوست دارم دوباره اون د
  از اتاق رست پرستارھا می یومد کھ  صدای فریاد کسی رو شنیدم 

سریع بھ در نزدیک شدم با شنیدن اسم خودم از دھن نفس دستم 
  :روی دستگیره خشک شد و اخرم گفت

  ـ فرھادی شترم مال خودتون 
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  بدون این کھ متوجھ من بشھ بھ سمت دستشویی رفت 
  ) شتر( بودم بھ من گفتانی داخل اتاق رفتم خیلی عصب

  ـ این جا چھ خبره ؟ این ھرج و مرج ، سروصدا بھ خاطره چیھ؟
) اوققققق (یکی از دخترا کھ اسمش رو نمی دونستم با عشوه 

  :گفت
این دختره ـ دکتر فرھادی می دونید کھ شما چقدر جذاب ھستید 

نفس سعی داشت نظر شما رو جلب کنھ اما من متوجھ اش کردم 
  ش بھ شان شما نمی خوره کھ شان

  :با لحن مسخره ای گفتم
  ـ نکنھ شما شان من رو تشخیص می دین خانم

  :پوزخندی زدم گفتم
ھانننن؟خانم ) فرھادی شتر مال خودتون : ( ـ چون عاشقمھ گفت

  منو احمق فرض کردی ؟
  دختره بھ لکنت افتاد 

  ....ـ ن نھ ای
دستم رو بھ عالمت سکوت بلند کردم دوباره ھمون دستم رو 

  جلوشون با اخطار تکون دادم 
ـ فقط یکبار دیگھ از این حرفھای خالھ زنکی بشنوم از دم ھمھ ی 

  پرسنل پرستاری این بخش رو اخراج می کنم شیر فھم شد ؟
  ھمھ گفتند 

  ـ چشم 
  تر از اتاق خارج شدم باشھ دیگھ نفس خانم بھ من می گی ش

از این حرفش عصبانی شدم ھم خندم گرفت بھ قدم نگاه کردم 
از این فکر ) شتر(کھ با دیدن قدم بھم گفت اولین دختری بود 

  لبخند کوچکی زدم دختر با وجودی بود 
  *از زبون ارسام*
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جلوی اینھ بھ سر و ضعم رسیدم و از اتاق خارج شدم بھ سمت 
  حیاط رفتم کھ زیبا جلوم ظاھر شد 

  می خواستم پسش بزنم ) سریش : ( م گفتمتوی دل
  :با لحن التماسی گفت

رو دوست داری یک لحظھ بریم پشت باغ  یـ جون ھرکس
  کارت دارم

  :بھ چشم ھاش نگاه کردم گفتم  
  ھی بزنی ـ بریم ببینم چھ زری می خوا

وقتی داشتیم می رفتیم پشت باغ پدرام چشمک زد و بھ زیبا 
خواھیم بریم  پشت باغ جھت  میاشاره کرد حتما فکر کرده 

تا زمانی برسیم ھر دومون سکوت کردیم وقتی  عشق و حال ،
  :رسیدیم گفتم
  ـ سریع بگو 

ـ ببین ارسام من نمی دونم چرا این کار می کنی تو کھ وقتی 
رسیدیم دستم رو نوازش کردی تو کھ گذاشتی ارسام صدات 

  کنم چرا ازم دوری می کنی قربونت برم 
ولی لحنم رو بھی ،ن حرفش عصبانی شده بودم از ایکھ  من 

  :خیال جلوه دادم گفتم
  ـ بریم ازمایش بدیم 
  با تعجب نگاھم کرد 

  !!ـ چھ ازمایشی؟
  ـ اخھ ممکنھ از نوازش دست من حاملھ شده باشی 

تو دستم گرفتم بلندش کردم درست بعد دو طرف مانتوش رو 
ود صورتش جلوی صورتم بود نفس ھاش از ترس تند شده ب

  :بھ صورتم می خورد از الیھ دندون ھای کلید شدم گفتم
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ـ تو کھ بغل ھمھ ای ھرزگی می کنی حاال من دستت رو نوازش 
  کردم بھ نجابت و خانمی شما صدمھ زدم 

  :بعد پرتش کردم زمینھ گفتم
  ـ حاال زرت رو زدی 

و ھمون طور کھ کتم رو نمایشی می تکوندم با لحن مسخره 
  :ای گفتم 
  وش مادام ـ روز خ

  :بھ سمت پدرام رفتم با دیدنم تعجب کرد گفت
  ـ بھ ھمین سرعت تموم شد چھ سرعت عملی پسر 

  :با چشمک گفتم
دوتا دادزدن پرت کردن روی زمین کھ سرعت عمل نمی ـ 

  خواھد 
با خنده از حیاط خارج شدم بھ محض باز کردن در دختری 

صدای پدرام پشت بھ من ایستاده بود بدون توجھ بھش گذشتم 
  :رو پشت سرم شنیدم گفت

  ـ وانیا عشقم 
یعنی چند نفر عشقش ھستند   از این حرفش خندم گرفت 

تو بغلشھ فقط  دخترهبرگشتم  قیافھ ی دختره ببینم دیدم 
دختره رو نشون داد و با چشمک زبونش  صورت پدرام دیدم 

رو بیرون اورد از این کارش خندم گرفت زیبا دست یکی از 
رد بشھ پشت  رو گرفت زمانی می خواست از کنارمپسرھا 

تو چقدر خندت می گیره (  خندم گرفت چشمی نازک کرد 
این دختره واقعا احمق بود ھمھ سوار ماشین ھامون )ارسام 

شدیم خداشکر حرکت کنیم سمت شمال و من پشت ماشین 
پدرام حرکت کردم ماشین پدرام سقف نداشت و قشنگ داخل 

ره ام نمی فھمیدم توی گوش پدرام چی  دختماشینش دید داشت 
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می گفت کھ پدرام قھقھ اش ھوا بود نمی دونم پدرام چی بھ 
  دختره برگشت سمت من دختره گفت 

  خشکم زد با دیدن قیافھ ی دختره  
  ) دونھ دونھ اشکام رو گونھ ھامھ وقتی تو نباشی اینا باھامھ( 

یاد نفس  دختره چشم ھای ابی داشت با دیدن چشم ھاشلعنتی 
افتادم اما با دیدن این چشم ھا دلم نلرزید چشم ھای ابی این 

دختر پر از شرارت بود اما چشم ھای نفس من اره بازم گفتم 
  نفس من  

با این فکر کھ نفس مثل این دختر بھ پسری بچسبھ منو یک 
لحظھ بھ جنون رسوند چرا بھش فکر نکردم ممکنھ نفس مال 

و روح اونھ انگار تازه بھ کسی بشھ کسی کھ صاحب جسم 
از عصبانیت زیاد پشت سر ھم بھ  معمق ماجرا فکر کرده بود

  :گفتم با داد  فرمون ماشین می زدم 
ـ لعنت بھ من لعنت چطور دلم اومد نفسمو ناراحت کنم منھ 

بیشعور چرا فکر کردم می تونم وقتی نفس نیست بدون عذاب 
کنم می تونم راحت با دخترھای دیگھ باشم من وجدان گناه 

لعنتی حماقت کردم من تو این چند وقت ھم نتونستم از ھیچ 
  دختری لذت ببرم من یک احمقم 

  اره اره باید بھش زنگ بزنم بگم شوخی کردم اصال غلط کردم 
شده بھ پاش ھم می یوفتم گوشی اوردم بیرون اما گوشی توی 

دستم خشک شد یادم اومد جلوی چشم ھای من سیم کارت 
شکست صدای نفس اون روز مثل ناقوس مرگ توی گوشم 

  تکرار می شد 
  ) ھیچ کس برای من تو نمی شود( 

اره باید برگردم  ازش معذرت خواھی کنم درستش ھمینھ و 
ر برگردون توجھ کنم دور زدم ناگھان با بدون این کھ بھ دو
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صدای بوق یک کامیون کھ بھم خورد و چپ شدن ماشین 
  ناخوداگاه چشم ھام بستھ شد 

  *از زبون نفس*
وقتی از دستشویی خارج شدم وارد اتاق رست پرستارھا شدم 

  :رمضانی گفت
  ـ دکتر فرھاد باھات کار داره برو اتاق ریاست 

خارج شدم بھ سمت اتاق ریاست  منم یھ باشھ گفتم از اتاق
رفتم یعنی با من چیکار داشت  در زدم با بفرمایید دکتر 

  :فرھادی وارد اتاق شدم سالم دادم دکتر فرھادی گفت
  ـ بھ بھ سالم خانم نریمانی از این ورا دخترم 

  بعد رو بھ پسرش کرد 
، می تونم بھ عینھ قسم بخورم کسی رو ندیدم ـ فرھاد جان 
خانم نریمانی داشتھ باشھ ھمیشھ بھ موقع می وجدان کاری 

  بدون تاخیرواقعا ازشون راضیم  یان
  :منم با صدای ارومی گفتم

  ـ لطف دارین وظیفھ است 
  :فرھاد تبسم کوچکی کرد گفت

  ـ بلھ حتما ھمین طوره 
  یھو صدای پیج بلند شد  

  ـ دکتر محمد فرھادی بھ بخش دکتر محمد فرھادی بھ بخش 
  :ریع بلند شد گفتدکتر فرھادی س

  ـ خاتم نریمانی منتظرم باشید االن خدمت می رسم 
  ـخواھش می کنم دکتر راحت باشید 

  :وقتی دکتر از اتاق خارج شد رو کردم سمت فرھاد گفتم
  ـ ببخشید با من امری داشتید اقای دکتر؟

  :فرھاد تعجب کرد گفت
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  نھ صداتون نکردم !ـ من؟
  :منم تعجب کردم گفتم

بامن کار دارین شاید اشتباه ـ یکی از پرستارھا بھم گفتن 
  کردن با اجازه 

  :پشت کردم تا از اتاق خارج بشم دکتر گفت
  ـ صبر کنید 

  :برگشتم طرفش و سوالی نگاش کردم گفت
  ـ شتر دوست دارین ؟

گرد شد نگاھش کردم بھ چشم ھام با با چشم ھای با سوالش 
م نگاه شیطون کسی رو شیطنت نگاه کرد بھ جز نگاه ارسا

  :سریع سرم رو انداختم پایین با ھول گفتمدوست نداشتم 
  !ـ این چھ سوالیھ می پرسین ؟

  :بازم با ھمون لحن شیطون گفت
  ـ شما جواب بده تا بگم 

  منم با لحن گیجی 
  ـ خب اونم حیوون خداست چرا دوستش نداشتھ باشم 

  :با خنده ی روی لبش گفت
  شریف ببرید ـ بسیار خب می تونید ت

گذاشتم با شنیدن در  یھ با اجازه گفتم دستم رو روی دستگیره 
  حرفش دستم روی دستگیره خشک شد 

پس ـ پس بھ خاطر ھمین گفتین فرھادی شتر مال خودتون ،
  شتر دوست دارین 

با این حرفش صورتم تا بنا گوش سرخ شد سریع در باز کردم 
بھ محض بیرون اومدن صدای خنده ی بلندش رو شنیدم واییی 

خدای من ابروم رفت یعنی حرفم رو شنیده دیگھ چھ جوری 
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توی صورتش نگاه کنم وایی مردم از خجالت منظور از شتر 
  دوست دارم بھ خودش بود 

  *از زبون پدرام*
نیا می خندیدم رانندگی می کرد ناگھان صدای داشتم با وا

وحشتناکی اومد برگشتم و پشتم رو نگاه کردم ماشین ارسام 
ترمز و چند بار چرخید بھ پشت افتاد یاخدااااا سریع زدم روی 

اگھ ارسام چیزیش بشھ رییس  ااااخدااز ماشین پیاده شدم یا 
  منو نابود می کنھ بھ ماشین رسیدم

شده بود ھر لحظھ ممکن بود ماشین  از ماشین دود بلند 
منفجر بشھ بھ در لگد زدم چند نفر سر رسیدند فکر کنم بچھ 

ھا جلوتر بودن کھ متوجھ حضور ما نشدن ناگھان جلوی 
ماشین آتیش گرفت ھمھ کسانی کھ نزدیک ماشین بودن با 

  فریاد عقب کشیدن صدای مردم بلند شد 
  ـ ولش کن جوون شاید عمرش بھ دنیا نباشھ 

  ـ اصال زنده نیست نمی بینی چقدر خون ازش رفتھ 
اما من باید نجاتش بدم این دفعھ ھرچی زور داشتم تو دستام 

ک زن جمع کردم و کشیدمش بیرون ناگھان پسری کھ جلوش ی
کشیدمش بیرون  منیاد جلو ،زن رو پس زد و اومد کمک گرفتھ

  دقیقھ نشد  ۴سریع بلندش کردیم کھ 
ا صدای وحشتناکی منفجر شد صدای بوووومممممم ماشین ب

داد و فریاد مردم از ترس بلند شد بھ سرعت ارسام رو با اون 
قد بلندش بھ زور گذاشتم توی ماشین با سرعت زیاد حرکت 

  کردم وانیا ھم با اون صدای جیغ جیغوش ھی داد می زد 
  ـ اروم تر برو 

  دوباره زد روی داشبرد 
  شیمون ـ اروم تر برو دیونھ می خواھی بکو
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  :داد کھ نھ بلکھ عربده زدم گفتم 
  ـ خفھ شو، خفھ شوووو تا با دستام خفھ ات نکردم 

  :ساکت شد فقط اروم گریھ می کرد برگشتم سمت وانیا گفتم

  ھ جنب بـ نبضش رو بگیر ببین زنده است یا مرده 

  :سریع بھ حرفم گوش داد گفت

  ـ چشم 

  برگشت وسریع نبضش رو گرفت 

  ـ می زنھ اما خیلی کنده 

  ـ طاقت بیار پسر االن می رسیم 

  سرعتم رو بیشتر کردم اگھ سر ارسام بال می یومد 

   رییس نابودم می کرد 

  ماست نظر ریز ارسام کھ سالھ چھار االن

   شھیم معروف شامپو غیتبل با اونم چھارسال عرض در یک واگرنھ

   شم ینم شیباز و چھره تیجذاب منکر من لبتھا بشھ ارسام

 دوست کھ ھیمارستانیب نیا قاتیتحق طبق میدیرس مارستانیب نیاول بھ 
 عیسر شدم مارستانیب اطیح وارد یوقت کنھ یم کار درش ارسام دختر

  :زدم وداد شدم ادهیپ نیماش از

   دارم یتصادف ضیمر دیکن کمک -
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 اتاق بھ بردنش برانکارد یرو گذاشتن  عیسر رو ارسام اومدن نفر چند
 عمل دستور عیسر اومدن رونیب محض بھ دکتر کنھ نشیاعم دکتر تا

  :گفت شده یچ دمیپرس دکتر از داد

 بھ یبد ضربھ بشھ عمل زودتر چھ ھر دیبا ستین معلوم حاال -
   خورده سرش

 بدبخت نمونھ زنده اگھ بردن عمل اتاق بھ کردن اماده رو ارسام عیسر
   کشھیم من صددرصد سییر شمیم

  *ناشناس زبون از*

  خورد زنگ میگوش

 رو یگوش برداشتم رو  یگوش  پدرام اسم دنید با رفتم یگوش سمت بھ
  گوشم یرو گذاشتم

  پدرام شنومیم -

  ارسام شدم بدبخت سییر -

  :  گفتم داد با رفت یم عصابم یرو داشت پدرام ھیگر یصدا

  بزن حرف ھان ؟یچ ارسام، نکن ھیگر زنا مثل -

   زد ارسام نیماش بھ ونیکام کی  شمال سمت میرفت یم میداشت سییر -

   شدیم خورد دستم یتو داشت یگوش دمیلرز یم داشتم خشم از

  ؟ چطوره حالش حاال -

   عمل اتاق بردنش بده وضعش سییر-

  :گفتم یبلند یصدا با
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 یتو گلولھ ھی صورت نیا ریغ در بمونھ زنده ارسام ؛ کن دعا فقط -
  زنم یم پوکت مغزت

   مثل باشھ گوشت تو صدا نیا

  بنگ بنگ

 بود زیم یرو کھ یلیوسا مصرف یب احمق کردم قطع روش رو یگوش
 اتاق وارد گاردامیوباد شد باز در سرعت بھ  نیزم رو  کردم پرت رو

  :گفتم خشم با  شدن

  مصرف یب یھا احمق رونیب نیگمش -

   دمیکش قیعم نفس مبل یرو نشستم شدن خارج اتاق از با سرعت 

 دیبا دونن یم رو ارسام موضوع کھ نی کسا ی ھمھ رهیبم ارسام اگھ
   بستم رو ھام وچشم قمیشق کنار گذاشتم رو دستم رنیبم

   بنگ بنگ-

  * نفس زبون از*

 ھی بود شلوغ بخش امروز سرکارم رفتم شدم خارج فرھاد اتاق از یوقت
  یک عالمھ مجروح شدن   بود کرده تصادف اتوبوس

  بود شده تموم کارم گھید کردم کمک اما بود شده تموم فتمیش کھ نیا با

  داد یم نشون رو١٢کردم نگاه ساعت بھ

 یصدا رفتم اطیح بھ کردم عوض رو ھام ولباس رفتم رست اتاق بھ
   دمیشن رو یمرد

  دارم یتصادف ضیمر دیکن کمک -
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 شدم منصرف  دیرس برانکارد و پرستار چندنفر کھ سمتش برم خواستم
   بودن سرکار بابام و مامان شھیھم مثل دمیرس خونھ بھ سمتشون برم

 خواستگار کی خوشگلم چون کنند یم فکر کشن یم یسخت ھمھ نیا
   ادی یم برام خوب

 کم برام یزیچ ارنیب کم شوھرم خانواده یجلو ندارن دوست اونام
   ستین ارسام یوقت دونند ینم ھھ بذارن

  نداره وجود عشق ؛ یزندگ نداره وجود گھید خوب شوھر

   شد ریسراز ھام چشم از اشک

 داره گستید دختر دست تو دستش و حالھ خوش ارسام کھ فکر نیا با
  :گفتم کردم پاک غضب با  رو اشکام گذرونھ یم خوش

 نداره دوستت کھ یکس یبرا یکن یم ھیگر یدار یک یبرا یلعنت اه -
   کن یباز غیتبل یتو برو گفتم دستش دادم روزنامھ خودم شعوریب من

  بدجور باختم بدجور باد  خودم بر لعنت کھ کردم خودم

  )باختم رو یزندگ یباز بد باختم من یشد روزیپ تو( 

  *یراو*

 یپ حالھ خوش ارسام کنھ یم فکر کنھ یم پاک رو ھاش اشک نفس
 پنجھ و دست یزندگ و مرگ با داشت دکتر دست ریز ارسام یول یخوش

  افتاد کار از قلبش  کرد یم نرم

  : بلند شد دکتر یصدا

   عیسر شک دستگاه-

   طرف اون از
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   ارسام بودن زنده بھبود   شده بستھ بودنش زنده ترسھ یم پدرام

  ؟ شھیم یچ نفر سھ نیا یزندگ شما نظر بھ

  ؟ بشھ وارد قراره ای شده ماجرا وارد سییر اصال

  ؟شما با حدس

  * نفس زبون از*

 محض بھ رفتم مارستانیب سمت بھ کردم عوض لباس صبح فردا
  سمتش رفتم ینگران با کنھ یم ھیگر داره ساناز دمید ورودم

  ؟ یکن یم ھیگر چرا ساناز شده یچ -

  ؟ ومدی یم خوشم یتھران ارسام پسره نیا از من ادتھی نفس -

  :گفت دلش تو نفس

 صدقھ قربون یزد یم حرف من عشق از ھمش بره ادمی شھ یم مگھ
   یرفت یم اش

  :گفتم تفاوت یب شھیھم مثل بازم 

  ؟ شده یچ مگھ ؛ اره خوب -

 مشھوره گریباز ییپارسا پدرام یرفت مارستانیب ازوقتی  تو روزید -
  کرد  یقلب ستیا جا اون کھ عمل اتاق بردنش  ارسام ؛ جا نیا اومد
 نیا ؛ عمل اتاق یتو اومد  فرھاد دکترکھ  شد یم منصرف داشت دکتر
 کماست االن یول برگشت  کرد قیتزر وامپول داد شوک بھش قدر

   نھییپا یلیخ شیاریھوش بیضر نھ ای بشھ خوب حالش ستین معلوم
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 داد یم صدا گوشام تو ھاش حرف داد یم حیتوض ساناز  لحظھ ھر
 ھام چشم  شد یچ دونم ینم  کرد یم مچالھ دستش یتو  رو قلبم ی؛کس

   رفت یاھیس

  .....)سیھ یزندگ....  سین حسش گھید( 

  *فرھاد زبون از*

   دمیشن پرستارھارو یصدا  بزنم سر مارھامیب بھ برم خواستم یم

  : گفتم رفتم سمتشون بھ

  د؟یشد جمع ھمھ  چرا خبره چھ جا نیا -

  دبو رفتھ حال از نیزم یرو نفس شد گرد ھام چشم رفتن کنار یکم

  :گفتم ینگران یصدا با

  ؟ شده چش -

  :گفت شده پخش شیارا با یپرستار 

 شما بعض یتھران ارسام درباره داشتم شد یچ دونم ینم دکتر یاقا -
  رفت ھوش از  کرد یم صحبت نباشھ

 تا زانوھاش و سرش ریز ببرم رو دستم خواستم رفتم نفس سمت بھ
  :گفتن صدا کی پرستارھا ی ھمھ کنم بلندش

   مشیبر یم خودمون نھ -

 اسم ھیچ خوب:(گفت  بود زده حرف ارسام ی درباره دختره نیا
  )دونھ ینم رو پرستارھاش

  رهیگ یم درد کمرتون شما مشیبر یم خودمون -
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  وزنھ پر؛ داره وزن نیا اخھ کردم نگاه نفس بھ کردن بلندش عیسر

   کمھ شوھر چقدر دمیخند دهیند شوھر یپرستارھا نیا بھ دلم یتو 

 رست اتاق تو بردن رو نفس نخندم تا دمیکش  یم لبم یرو رو دستم یھ
   دادم سرم دستور عیسر بود ۶ یرو فشارش یوا گرفتم رو فشارش ؛

   کرد باز رو ھاش چشمش کم کم

 نشون خمار رو ھاش چشم  بود باز مھین یحال یب خاطر بھ ھاش چشم
 رهیخ خمارش یھا چشم وبھ کردم کینزد سرش بھ رو سرم داد یم

 بھ بازم داشتم رنگ خوش یاب ھی بود قشنگ ھاش چشم واقعا شدم
   ختیر ھاش چشم از واشک بست رو ھاش چشم دادم یم ادامھ نگاھم

  :گفتم

 پیت خوش گرهیباز ھی خاطره بھ نیدار ینازک یلیخ دل یمانینر خانم -
  ؟ وفتھی یم روز و حال نیا بھ ادم

  :گفت یحال یب یصدا با 

 خاطر بھ کنم فکر رفتم حال از ھوی نبود شونیا خاطر بھ دکتر یاقا نھ -
   ھیخواب کم

  :گفتم یا رانھیگ مچ لحن با 

   ؟ نیکرد ھیگر ھم یخواب کم خاطره بھ -

   افتاد لکنت بھ شد ھول

   فمیضع یلیخ یضیمر برابر اوممم..  در من نھ -

  :گفتم یخودت خر گفتم یم یھا چشم با  

   ھستند ضیمربد   یبعض ییییاوک -



۴۵ 
 

   شدم خارج اتاق از  پوزخند با

 حساب شتر خودت قول بھ منو یکنمی فکر  خانم نفس یا بچھ یلیخ
   یکن

  * نفس زبون از*

   شد کینزد بھم مھسا ؛ سرکارشون رفتن ھمھ یوقت

  :گفتم کردم بغلش نبود  وصل سرم کھ یدست با عیسر 

   نکردم نینفر رو ارسام  مھسا؛ خدا بھ -

  : گفت دستشو تو گرفت رو صورتم مھسا 

  !!!؟ کرده کاریچ مگھ یکن نشینفر دیبا یچ واسھ -

  :گفتم نییپا انداختم رو سرمم

  :گفت زد بھم باھام شیپ روز دو -

   باشھ من از تر خوشگل یدخترھا با تونھ یم -

  :گفت یبلند بایتقر یصدا با

 جلوت بودم شاھد کھ یکس! ؟؟؟ زده رو حرف نیا!!! ارسام؟ یچ -
  شھ ینم باورم یبش دوست باھاش کرد یم التماس

 ادیب ھوش بھ اصال نکردم نشینفر من خدا بھ یول شد ینم باورم منم -
 سختھ یول ؛ باشھ خوب فقط باشھ  خواھد یم  دلش کھ یدختر باھر

 یم ریبخ شب بدون روزه دو ؛ ندمینش رو صداش روزه دو مھسا
 اشک من بھ فقط شب دو نیا حاال داد  یم لبخند بھم کھ یکس خوابم

 خدا بھ ستین یزندگ مرگ یعنی ارسام بدون کردن یزندگ خدا بھ داده
   ستین یزندگ
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  : گفت مھسا

   باش اروم  گلم باشھ س؛یھ -

  :گفت تخت یرو خوابند منو اروم بعد

    نفس خواب بھ -

  : گفتم ھیگر با ذاشتن مھسا شم بلند دوباره خواستم

 کھ ستین یکس گھید روزه دو دمیند رو ارسام روز دو شم بلند  بذار -
 تھا چشم بگھ کنھ نگاه ھام چشم بھ بازم یول نکن نگام  بگم بھش

   منن ایدن مام ت

 اومده در ھم مھسا اشک  گفتم یم اشک با رو ھا حرف نیا ی ھمھ
   بود

   باشھ؟ برمت یم خودم سرم از بعد زمیعز باش اروم -

 شد یچ یدون ینم اومد جیگ شدت بھ سرم کھ شم بلند دوباره خواستم
   شد بستھ ھام چشم کھ

  *یراو* 

 شتریب ھرروز نفس ؛ بود  ھوش یب ارسام کھ بود ماه کی  بعد ماه کی
   شد یم تر وزن  پر؛ روز ھر فرھاد قول بھ و   شد یم اب

 با یکم فقط بود کرده کمک بھش یلیخ فرھاد ماه کی نیا تو یول
   دونست یم برادرش مثل فرھاد و کرد یم یراحت احساس فرھاد

  ؟ انھی برادرنست فرھاد احساس شما نظر بھ اما

   رهینم ارسام کھ شدیم تر نگران روز ھر پدرام

   افتاد یم خودش یواقع عشق ادی دید یم رو نفس وقت ھر
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 االن و رفتھ ھدر بھ چھارسالش زحمت کھ یعصبان ناشناس ای سییر
   کنھ تموم اون اسم بھ رو ھاش یکار گند ی ھمھ کھ ستین یکس

 نشده موفق سال ھمھ نیا از بعد ھنوز بود رادمنش گرد سر ور اون از
  مرد؟ ای زنھ اصال ھ؟یک سییر بدونھ یحت  بود

   سالشھ؟ چند

   یچیھ

 ھا یلیخ  دن یم یقربان دارن یجور نیھم خورد یم حرص نیا واز
  بود دهیفھم حاال بودن شده کشتھ گناه یب

  بود میوخ حالش دهیفا چھ اما یبعد طعمھ ارسام 

   مرد یم ارسام اگھ بکنھ شھب ست تون ینم یکمک چیھ

 خطر در گھید یھا یلیخ وجون بود یسخت کار یبعد طعمھ کردن دایپ
   بودن

 جا بھ خودش از میکوچک یپا یرد حاال تا بود زرنگ یلیخ سییر
   کرد ینم استفاده اسمش از خودش خلوت یتو یحت بود نذاشتھ

  سییر بود سییر فقط اون داشت  نفرت لشیفام و اسم از اون

   رهیبگ انتقام  خواست یم سییر

   ؟ رهیبگ انتقام خواھد یم  یچ از

   ؟ ھیچ انتقامش لیدل اصال

  ؟ بشن نابود قراره ایک

  * ارسام زبون از*
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   دیکش یم ریت سرم

   تونستم ینم کنم باز رو ھام چشم خواستم یم یھرچ

   بود اشنا برام یلیخ دمیشن ییصدا

  اومد ھوش بھ دکتر یاقا ؛ اومد ھوش بھ دکتر یاقا -

   کردم بستھ و باز ؛ بار چند رو ھام چشم اومد اتاق در یصدا بعد

 یم تار یکم شد باز ھام چشم یوقت اما کنم باز رو ھام چشم تونستم تا
   نبود کس چیھ اما کردم نگاه دقت با رو اتاق دمید

  ؟ جام نیا چرا دونستم ینم اصال

  ؟  کنم یم کاریچ جا نیا من

 منو سمت اومد داشت یدرشت کلیھ شد اتاق وارد یپسر ناگھان
  :گفت من رو انداخت اروم خودش

  ؟ خوبھ حالت ارسام یوا -

   شد بلند من یرو از بعد

   ؟یندار درد -

    کردم نگاھش تعجب با 

  ؟یھست یک شما؟ -

  :گفت کرد  گرد ھاش چشم

   ؟یشناس ینم منو یعنی -

  : گفتم کردم نگاھش شک با

  !!!!بشناسم دیبا -
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  :گفت پسره

   سالتھ؟ چند ؟ ھیچ اسمت یدون یم اصال -

   سالمھ ٢٠ ؛ ھیتھران ارسامھ اسمم خوب -

  :گفت بلند یصدا با پسره 

 تو پدرامھ اسمم من ارسام سالتھ ھفت و ستیب تو ستیب یچ -
   ستین ادتی یعنی یگریباز

 کنھ یم فکر  خلھ پسره نیا زدن قھقھھ بھ کردم شروع حرفش نیا  با
   اشکول گرفتھ اشتباه  منو گرمیباز من

   کرد یم نگاه من بھ خنگا مثل داشت اونم

  پرستارھاش با خواست دکتر شد باز اتاق در  بدم رو جوابش خواستم
   داد اجازه دکتر بھ فقط و نذاشت پدرام بشھ وارد

 قھقھھ یصدا چون نیبھتر انگار ؟ خوبھ حالتون یتھران یاقا بخ -
   دمیشن رو تون

  :گفتم یدار خنده لحن با

 یم داره خنده واقعا اقا نیا حرف یول کنھ یم درد سرم دکتر یاقا نھ-
   گرمیباز من گھ

  اھان   بود یچ اسمش اھان پسره نیا مثل افشیق ھم دکتر

  شد پدرام

  ....نکنھ

  :گفتم عیسر لمایف نیا مثل دادم دست از رو ام حافظھ
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   نیبد من بھ نھیا ھی -

   رونیب زد اتاق از عیسر پدرام

   سالمھ٢٧ یعنی

   گرمیباز

   دمیخواب خوابم رخت یتو شبید کھ ؛من یجور چھ اخھ

   ادی ینم در جور عقل با اصال کنم تصادف  نرفتم رونیب من 

 سمتم بھ نھیا ھی شد اتاق وارد پدرام پسره نیا  کردم یم فکر داشتم
 پلک  بود دختر عکس ھی روش دیخند ھام چشم نھیا دنید گرفت؛با

   شد یم بستھ و باز ھاش

  پدرام؟ اقا تو مال -

   یخشن لحن با 

   پرستارھاست از یکی مال نھ -

  کردن نگاه من بھ تعجب با پدرام و دکتر گرفت خندم کردم باز رو نھیا

  ...کر بوس رو نھیا بود شوھر یب یلیخ دختره -

 من خوشگلھ پسر نیا شد ینم باورم زد خشکم خودم چھره دنید با اما
 جوش از تازه داشتم یجذاب افھیق بازم اما بود بلند شمیر کھ نیا با باشم

   صورتم یرو دمیکش یم دستم با یھ نبود یخبر صورتم یھا

 بھ حواسم گھان نا راستھ گن یم من ی درباره کھ یزیچ نیا یعنی
   منم نیا کنم باور دیبا یعنی عضلھ جووونم یا شد جمع کلمیھ

  :گفتم نیھم خاطره بھ کنم فکر شتریب خواستم یم
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   کنم فکر یکم خواھم یم د؟یبذار تنھام شھیم -

 جھینت بھ کمتر کردم یم فکر یچ ھر شدن خارج اتاق از دکتر و پدرام
 باز اتاق در افتاد ھم یرو ھام پلک گرفت درد سرم کم کم دمیرس یم

  نگھداشتم بستھ رو ھام چشم یول شدم اریھوش  شد

  *پدرام زبون از*

  :گفتم رفتم دکتر سمت بھ میشد خارج اتاق از یوقت

   دکتر یاقا -

  بلھ؟ -

 نگاه اتاق در داشت ینگران با افتاد نفس بھ چشمم بگم یزیچ خواستم
   زدم لب طرفش بھ  کرد یم

   خوبھ -

   برگشتم دهیکش خجالت حتما رفت عیسر یول دیکش یراحت نفس 

  : گفتم دمید و دکتر متعجب افھیق

   اتاقتون میبر شھ یم -

  :گفت بالبخند دکتر

   لیم کمال با -

  : گفت کرد اشاره مبل بھ دکتر رفتم دکتر یاقا اتاق سمت بھ

   ؟ ادی یبرم من دست از یکمک چھ -

   د؟یھست کھ ارسام خاص تیموقع متوجھ کھ شما دکتر یاقا -

  داد تکون رو سرش
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  متوجھ ؛ داده دست از رو اش حافظھ ارسام  نفھمھ یکس فعال بھتره -
   پرستارھا یحت دیھست

  :گفت کرد فکر یکم دکتر

 حافظھ اوردن ادیب یبرا یقرص البتھ ؛ بدونم خودم فقط  شھ ینم اخھ -
  ... نداره وجود

  : گفتم  بده ادامھ خواست

   نینگ فردا تا حداقل کنم یم خواھش -

  :گفت کرد مکث یکم

   شما یپا زیچ ھمھ یول گم ینم کس چیھ بھ فردا تا باشھ-

  : گفتم

   قبول -

  :دمیپرس شم بلند خواستم

  ؟ برگرده اش حافظھ ممکنھ دکتر یاقا -

 ای شوک کی ای ضربھ اثر بر ممکنھ یول ستین معلوم زمانش بلھ -
   برگرده کامل حافظھ کل تیموقع کی در گرفتن قرار

   ؟ گھید دیداد مھلت بھم فردا تا دکتر فقط ممنون باشھ -

  راحت التونیخ بلھ -

 یم فیتکل کسب زدم یم زنگ سییر بھ دیبا شدم خارج دکتر اتاق از
   ؛ نھ ای شھیم حال خوش ارسام یفراموش از سییر دونم ینم یول کردم

  اوفففف داشتم استرس االن از
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  * یراو*

 یم بود زده خواب بھ رو خودش ارسام  شد ارسام اتاق وارد نفس
 یبرا کفش نیا یول اومد کفش یصدا شده اتاق وارد یک نھیبب خواست

   نبود پدرام

  دیشن ییصدا

 رو اتاقم تو کھ میقد مثل دارم دوست یخواب خداشکر ؟یخواب ارسام -
 من دیشا گم یم اوقات یبعض ارسام بزنم حرف باھات نشستم یم تخت
 برات  نبودم محرم بھت من ارسام یول یکرد ولم گذاشتم کم برات
   کنم یطناز

   شد یجار ھاش چشم از اشک شد بغض پر نفس یصدا ناگھان

 دوست اما شناخت ینم رو صدا صاحب ارسام کھ نیا با ور اون از
   بشھ کھیت کھیت خواست یم قلبش انگار کنھ ھیگر دختر نیا نداشت

 نکن ھیگرھ بزن داد داشت دوست داشت حزن دختر نیا یصدا چقدر
  یلعنت

  : گفت شد اروم یکم یوقت نفس

 کنم یزنانگ بلدم خدا بھ امیب عشوه کنم یطناز بلدم منم ارسام خدا بھ -
   ندارم دوست یول بلدم شوھرم یجلو دنویپوش لباس خوب ؛

 ازت ی؛دور باشھ من یرو یا گھید مرده چیھ چشم ھمسرم از ریغ بھ
   یبخت خوش من از تر خوشگل یھا دختر با تو اگھ یول سختھ

   باشھ شاد عشقش نداره دوست عاشقھ کھ یکس مگھ میراض من

 یکرد عاشقم یچ ؟واسھ یبدھ جواب من سوال ھی بھ دیبا ارسام یول
   یزد یم زنگ شب ھر کھ تو یبر یزود نیا بھ یخواست یم ی؟وقت
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  یگفت یم

  یخواب ینم   رمیبخ شب یصدا  دنیشن بدون -

   یتھران یاقا یخواب یم خوب االن یول

   یکرد عاشقم کھ نیا خاطر بھ یول

   باشم یمرد چیھ با  تونم ینم تو جز بھ وقت چیھ 

   ارسام بخشم ینم باشی  گھید یزنا با خودت یول

  شد خارج اتاق از نفس

   کرد باز رو ھاش چشم دیشن رو در یصدا یوقت ارسام

   کنھ باز دختر رفتن از قبل ھاش چشم نداشت دوست

   شھ یم خورد دختر غرور کارش نیا با کرد یم احساس

   حرفاش دنیشن با

   بودن گذاشتھ وزنھ قلبش یرو انگار

   نداشت رو ھاش حرف طاقت قلبش انگار

  دیند رو دختره ی افھیق یحت

   داد یم صداقت یبو حرفاش چقدر یول

   روندمش خودم از داشتم دوست  رو دختره ھی من یعنی

   باشم تر قشنگ یدخترھا با کھ نیخاطرھا بھ فقط اونم بودم پست چقدر

   بود بایز یلیخ صداش یول نبود خوشگل دختره دیشا

   افتاد ھم یرو ھام پلک شد یچ دونم ینم
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   *ناشناس زبون از*

   پدرام اسم دنید با خورد زنگ میگوش

  سبز نوار یرو گرفت قرار دستم رفتم یگوش سمت بھ

   پدرام شنوم یم -

   اومد ھوش بھ ارسام بگم خواستم یم ؛ سییر سالم -

  :گفتم یتفاوت یب لحن با یول شدم حال خوش کھ نیباا

   خوبھ -

  : گفت پدرام کنم قطع خواستم

  اومممم.....  اوممممم بگم چطور سییر یول -

  زدم داد کردنش اومممم اوممم با[

   بزن رو حرفت ارزشھ با یلیخ برام وقتم پدرامممم -

  :  گفت عیسر 

  گرفتھ یفراموش ارسام -

  شناخت؟ ینم روھم تو یعنی ؟یچ -

  )؟ یھست یتوک:  گفت( نشناخت نھ -

 یطانیش فکر کی بھتر نیا از چھ کردم فکر یکم فکر تو رفتم ناگھان
 یب لحن با  شد ظاھر لب یرو یدیپل لبخند کی فکر نیا سرمبا بھ زد

  : گفتم یتفاوت

  شھیم تموم من یبرا منفعتش و ارسام ضرر بھ یفراموش نیا -
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  :گفت کردم فیتعر براش رو نقشم

   سییر چشم -

  دمیپرس ازش 

  ؟ دارن خبر ارسام یفراموش از نفر چند -

   من ؛ ارسام و دکتر -

  :گفتم یحس یب لحن با

 یردپا کی یحت این کھ  بدون ؛ ییجا کی یکشون یم دکتر ؛ ھخوب -
   یکش یم یکن یم تموم رو دکتر کار یبذار کوچولو

  :گفتم یا مسخره لحن با

  ؟ سالشھ چند دکتر نظرت بھ -

  

  باشھ داشتھ سال ٣٧ و ٣۶ رسھ یم نظر بھ -

 ارسام دکتر کھ بود نیا گناھش خوب یول بود جوون ھنوز شد فیح -
   نکشھ درد  ☺ بکشش یجور فقط بود

   سییر چشم -

   ؟ ندم حیتوض نقشھ ی درباره گھید فقط -

   دمیفھم سییر نھ -

  ارین در یباز خنگ پس -

   کردم قطع یگوش کنم گوش حرفش ادامھ بھ کھ نیا بدون

    شد مشخص ھا روزنامھ یبعد تریت حاال
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  شود یم اعدام ؛ رانیا سوپراستار ؛ یتھران ارسام

  رنیبم ساده یھا ادم دیبا نھیا یزندگ قانون کنم کاریچ من خب

  متاسفم چقدر رهیم یم ارسام یوونیبموندح زنده قدرتمند یھا تاادم

 قشر کدوم از بار نیا خوب اومممم کنم دایپ رو یبعد ی طعمھ دیبا حاال
 عالمت بھ دمیکش دست بار چند اروم رو چونم یرو بعد بھتره باشھ
 کھ رو ینکسا اسم بدم دستور دیبا ھیعال خواننده قشر اھان کردن فکر

  کنند مشخص رو ستندین معروف ؛ یخوانندگ یتو ھستند شھرت عشق

  نوشتم کاغذ یرو

  شد شروع قیتحق -

   گریباز یاقا خداحافظ

  خواننده جناب سالم

  *پدرام زبون از*

   ولیا ھیراض سییر شد راحت المی؛خ دادم رونیب فوت با رو نفسم

 بوق دو از بعد زدم زنگ اکبر ی شماره وبھ دستم گرفتم رو میگوش
   برداشت

  اکبر الو -

  بود؟ یامر اقا سالم؛جانم -

  یکن زیر ز؛یر رو اریخ برام خواھم یم -

   عیسر اونم بشھ کشتھ دیبا ؛ مرد تیجنس اھان؛ -

   درستھ ؛ نیافر -
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  ییردپا نیتر کوچک بدون کنم یم اماده رو ھا بچھ اقا؛ االن چشم -

   فرستم یم برات رو ادرس باشھ -

   اقا چشم -

  کردم قطع رو یگوش

  

  :)شد یا عقده کرده قطع روش یگوش سییر قدر نیا - ( 

   دهیسپ نزن حرف گھید تو -

   ستمین دهیسپ نکشتم رو تو اگھ اصالق بداخال پدرام شیا -

   سر رهیخ دختره یکن یم غلط تو -

  نھ دمیشا کنم یم دامادت بابا باشھ -

-    

)  

  :گفت  کردم اس براش رو ادرس 

   زنم یم تک دمیرس یوقت -

    رفتم دکتر اتاق سمت بھ خورد تک میگوش  گذاشت قھیدق ١٠ حدود

  :گفت زدم در

   دییبفرما -

  :گفتم شدم اتاق وارد

   سالم -
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  ؟ نیدار یکار سالم -

 مارستانیب پشت رم یم من بگم خواستم یم دکتر یاقا دیببخش -
   ستین یزحمت اگھ اونجا دیاریب فیتشر

  : گفت یبخش نانیاطم بالبخند دکترم

  !؟ مارستانیب پشت چرا بپرسم تونم یم یول ؛ ستین یمشکل نھ -

 ارسامھ؛ ی درباره کھ ؛ بگم بھتون  یزیچ کی خواھم یدکترم یاقا -
   مھمھ یلیخ

   امی یم منم دیببر فیتشر شما ستین یمشکل -

  کنم یم جبران براتون ممنون -

   کنم یم خواھش -

  اکبر بھ زدم اس شدم خارج اتاق از

  )قرار سر فرستم یم دارم دکتر یعنی( خونتون فرستم یم دمیخر اریخ -

  )دم یم خبر بھتون کشتم( دم یم خبر کردم زیر ؛ زیر رو اریخ -

 کمک بھت تونھ یم خدا فقط ھھ بود خواب  رفتم ارسام اتاق سمت بھ
  کنھ

  * یراو*

 ھوش بھ ارسام کھ داد خبر بود خبرنگار برادرش  پرستارھا از یکی
 اما کنھ درز خبرنگارھا نیب ییجا موضوع نیا بود نذاشتھ پدرام اومد

 ی مصاحبھ کی قول برادرش بده خبر کھ ھست یکس شھیھم انگار
 حال خوش موضوع نیا از یرضوان پرستار بود داده بھش رو یعال
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 ارسام یطرفدارھا و خبرنگار از پر مارستانیب دم کھ نشد یساعت بود
   بودن دخترھا یعنی جامعھ انیرو بایز قشر از شتریب  شد یتھران

   برسھ چاپ بھ روز ھمون  بود داغ قدر نیا خبر نیا انگار

 خبر نیا دنیشن با رادمنش سرگرد برسھ رادمنش سرگرد دست بھ
   رفت یم شیپ نقشھ طبق زیچ ھمھ حاال شد حال خوش

   سییر جناب یمشتم تو گھید امسال

  * پدرام زبون از*

   ھا یلعنت کرد خبر رو ھا نیا یک شدم ھول نگار خبر ھمھ نیا دنید با

 ارسام اتاق سمت بھ عیسر شدن یم ارسام یفراوش ی متوجھ دینبا
   دادم تکون رو ھاش شونھ و کردم صداش عیسر بود خواب یلعنت رفتم

   ارسام ؛ ارسام -

  زد پس رو دستم

   بخوابم بذار اه -

   دادم تکونش دفعھ کی اھان

  اومده زلزلھ شو بلند ارسام -

 ھاش چشم ترس از نشست سرجاش خیس شد بلند عیسر حرفم نیا با 
   خنده ریز زدم دشیترس ی افھیق دنید با بود شده گرد

  : گفت کرد نگاه  خندم بھ تعجب با

  شعورریب کردم سکتھ پدرام یبترک -
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 خبردار ارسام یفراموش از یکس اگھ واگرنھ کردم قطع رو خندم عیسر
   کرد یم قطع رو سرم سییر شد یم

  :گفتم ارسام بھ سرعت بھ

 بھ نیا کھ بفھمھ یزیچ تو یفراموش از دینبا یکس ارسام کن نگاه -
 ؛ بده حالت بگو ؛ باال انی یم خبرنگارھا االن شھ یم تموم تو ضرر
   دم یم بجوا رو ھا سوال من ؛ ستین ادتی یزیچ تو چون

   نداره وجود یکار پنھون یبرا یلیدل اخھ -

 بفھمن اگھ باال متیق با یبست قرداد نفر چند با تو ؛ داره چرا -
 ھھ( یکن یم یبد ضرر تو و شھ یم فسخ ھا قرداد یگرفت یفراموش

  )گھ یم دروغ چقدر

   دارم اعتماد تو بھ من ؛ یبگ تو یچ ھر باشھ -

   میکن یم ھماھنگ زیچ چند زمان اون تا باال انی یم خبرنگارھا االن -

  یھست یتھران ارسام تو یدون یم کھ ییجا تا -

    ....یشد مشھور سال ۴ عرض در سالتھ ٢٧

 یم گوش داشت دقت با اونم دادم یم حیتوض براش داشتم طور ھمون
   بود جالب خودشم یبرا کنم فکر داد

  :گفتم خورد در بھ تقھ دو 

   دییبفرما -

  : گفت اتاق داخل اومد عشوه با یپرستار

  ؟ نھ ای داخل انیب بدم اجازه اومدن خبرنگارھا ؛ ییپارسا یاقا -
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 شیارا نیا ضمن در ؛ داخل بفرست گذاشت قھیدق ۵ حدود خانم بلھ -
   ادی یم بھتون یلیخ ھم

  : گفت مرگ ذوق حد در باز شین با

  ییپارسا یاقا یمرس -

 رژ بود کرده عجلھ اخھ دمیخند ارسام و من رفتنش رونیب محض بھ
   لبش یجا بھ بود گرفتھ لباش دور

 یحال یب  بھ خودتو ؛ ستین خوب حالت تو االن ارسام ؛ ھبس یشوخ -
  ؟یاوک نکنم تکرار گھید بزن

   دمیفھم یکن یم تکرار چقدر ؛ اه بابا باشھ -

   شدند وارد خبرنگارھا من دییبفرما با خورد در بھ یا تقھ

   شد شروع سوال نیاول  میکرد یسر ؛ سر سالم ھی

 یگریباز یایدن بھ دیتون یم یک چطوره؟ حالتون االن یتھران یاقا-
  د؟یبرگرد

   دادم جواب ارسام یجا بھ من

 و ؛ ستین خوب براشون کردن صحبت اومدن ھوش بھ تازه شونیا -
  نگفتن موضوع نیا  ی درباره یزیچ ھنوز دکتر

  :گفت بود من یرو چشمش اول از کھ خبرنگارھا از یکی

   ییپارسا یاقا بپرسم شما از خواھم یم رو یبعد سوال -

  دم یم جواب باشھ یسوال ھر دییبفرما -

 تا ؛  بود نشستھ یدختر شما نیماش یتو کھ گفتن مردم تصادف روز -
  دیندار یھمسر و خواھر شما دونم یم من کھ ییجا
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  بود؟ یچ دختر نیا با شما نسبت 

   کردم تعجب

   کرد یم شک واگرنھ کردم یم مکث دینبا دونست یم کجا از نیا یلعنت

 و رفتم شونیا یخواستگار من کھ بودن یدختر ؛دخترخان اون -
 ؛ بخونن تیمحرم غھیص  گرفتن میتصم ھا خانواده شتریب ییاشنا یبرا
 یتو ھمسرشون ای خواھرھاشون ای کھ دوستانمون ھمراه شد قرار بعد

 بوده خواھرشون ھمھ اره( مینباش معذب کدوم چیھ تا باشند سفر نیا
  ) ھمسرشون

  :گفت کرد باز رو دھنش دوباره

   ؟ شماست ازدواج مصاحبھ ؛ یبعد ی مصاحبھ پس -

 یزیچ ھنوز  مینرس ای میبرس تفاھم بھ دیشا ؛ ستین معلوم ھنوز -
   نشده مشخص کامال

   دادم یم جواب چرتشون یھا سوال بھ داشتم بود ساعت مین حدود

   شدن اتاق داخل نفس با دکتر شد باز در بود گرفتھ درد فکم

  :گفت دکتر

   کنھ استراحت بھتر اومده ھوش بھ تازه ضیمر ؛ خبره چھ جا نیا -

  یییییاخ کرد رونیب رو خبرنگارھا ی ھمھ

  * ارسام زبون از*

   رمیبگ تفاوت یب رو نگاھم خواستم شد اتاق وارد دکتر یوقت

 ییبایز ھمھ نیا از دھنم شد وارد دکتر پشت کھ یدختر بھ خورد چشمم
  بود عروسک ھیشب ناکس بود رفتھ ادمی سردردم یبودحت مونده باز



۶۴ 
 

 بود اونجا دختر اون فقطانگار دمیشن ینم رو اطرافم و دور یصداھا
 کرد نگاه من بھ لحظھ کی داشت یخوشگل یھا چشم چھ المصب
 کی اما رهیبگ نییپا رو سرش داشت یسع کردم شکار رو نگاھش

  شد نگاھمون صد دکتر  رهیبگ نییپا رو سرش ذاشت ینم یروین

  : گفت کرد ییخودنما مابروھا وسط یرنگ کم اخم

   دیببر فیتشر ستین اجیاحت گھید شما بھ یمانینر خانم -

  : گفت اروم لب ریز

   دکتر یاقا چشم -

 ولش کھ ھست یدختر ھمون دمینفھم کرد صحبت اروم یلیخ یلعنت
 ول رو یحور نیا باشم خر من مگھ ستین نیا صددرصد ھھ نھ ای کردم
  ):)ن خا ارسام یبود خر پس(کنم

 دنید از بعد دکتر ببرم رو دکتر سر داشتم دوست شد خارج اتاق از
  :گفت ھا عکس

   نیش یم مرخص گھ؛ید روز دو تا ستین یمشکل خداشکر -

  رو خان خرمگس دادمش یم فوشم تا۴ای٣ داشت جا نگفتم یزیچ من

   داد جواب من یجا پدرام 

   دکتر یاقا  دیکرد لطف -

   است فھیوظ کنم یم خواھش -

   شد خارج اتاق از گفت یا مسخره لحن ھی با رو فیوظ چرا دونم ینم

  :گفت افتاد یصندل یرو پدرام

   اومد دکتره شد خوب ؛ میشد راحت یییییاخ -
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   یلیخ اره -

   کردم یم نگاه رو یمانینر داشتم یوقت خصوص بھ گفتم دلم تو

     بود؟ یچ یمانینر اسم یعنی

  *دفرھا زبون از*

   رفتم یپرستار سمت بھ تیعصبان با

  ؟یمانینر پرستار -

   دکتر جناب بلھ -

   کردم نگاه خشم با ھاش چشم بھ

 بھ شما ھستند یتھران یاقا پرستار شما یجا یرضوان خانم االن از -
   دیبرس یرضوان خانم یھا ضیمر

 رو سرش عیسر یول گرفت غم رنگ نگاھشش کردم احساس لحظھ ھی
  : گفت نییپا انداخت

  دکتر یاقا چشم -

   ؛ شدم دور ازش یوقت

   ریخ امر یبرا خونشون  مبزن زنگ دیبا

  من ؛ منھ حق بشھ من مال دیبا دختر نیا

  * پدرام زبون از*

  :گفتم ارسام بھ خورد زنگ میگوش

  ؟ باشھ امیب بخورم یزیچ ھی رونیب رم یم من -



۶۶ 
 

  

   برو باشھ -

 کھ میگوش رفتم نداشت نیدورب مارستانیب خلوت یجا کی سرعت بھ
    زد یم زنگ دوباره داشت

  اکبر؟ شد یچ -

  بوده تصادف کھ میداد نشون یجور فقط شد انجام زیتم کار اقا یچیھ -
 دره تھ رفت نیماش نرفت شیپ نقشھ طبق اما صخره بھ باشھ خورده

   منفجرشد

   مرد؟ کھ نیدار نانیاطم صد در صد -

   بود برداشتھ رو جا ھمھ سوختش یبو اقا بلھ -

   ؟ دینذاشت جا بھ کھ شاھد دیند شما کھ یکس - 

  ... فقط د؛یباش جمع خاطر دیند یکس اقا نھ -

   زنیبر حسابت بھ گم یم پولم باشھ -

  ادیز عزت اقا نوکرتم -

 رو موضوع کل سییر دونستم یم کردم قطع بگم یزیچ کھ نیا بدون
  اوفففف بدم اطالع بزنم زنگ داشتم فھیوظ بازم یول دهیشن

  * ناشناس زبون از*

 پدرام  بودم منتظر حاال شد راحت المیخ کرد قطع رو یگوش پدرام یوقت
  زده زنگ بشمارم ۵ تا بزنھ زنگ

   شد زودتر اوه١٫٢٫٣
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   پدرام بگو -

   خواھد یم رو پولش فقط شد انجام کارھا ی ھمھ سییر سالم  -

   کنھ یم پرداخت بده رو حساب شماره لمیوک بھ بزن زنگ باشھ -

   چشم -

 از یوقت میبش نقشھ وارد قرار کم کم حاال کردم قطع رو یوگوش
 ارسام؛ یزندگ انیپا با ؛ شھ یم شروع پدرام کار بشھ خارج مارستانیب

   شھ یم تموم ھم پدرام کار

   بنگ نگبصدا نیا دوباره

  دمیخند بلند فکر نیا واز  سییر داره ادامھ یزندگ ھووووم

  *رادمنش سرگرد*

   زد ینم زنگ من بھ یریام سروان چرا دونم ینم

 ینم یول  سرده باھام ھم) یریام سروان برادر( یریام سرگرد البتھ
 اصال من دونھ ینم اقا ھھ منم کشھ یم عذاب داره کھ یکس نیا دونھ

 سال٣ از بعد انگار کردم نگاه حلقم ؛بھ نشدم کینزد زنش بھ یحت
 یازھاین تمام با مردم منم یول ؛ یزندگ نیا بھ کردم عادت بھش

  .....نبود کارم یتو انتیخ یول مردونم

  خورد زنگ زیم یرو یگوش کردم یم فکر خودم با داشتم

   ؟ بلھ -

  داخل؟ بفرستمشون اومدن یریام سرگرد ؛ سرگرد جناب -

   بفرستشون بلھ -
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 باز در رفتم در سمت بھ استقبال یبرا شدم بلند جام از زادست حالل چھ
 توجھ بدون کردم دراز ستمش بھ رو دستم شد داخل یریام سرگرد شد
 دراز دستھ  بھ مینگاھ یحت ؛ رفت زیم کنار مبل سمت بھ من دست بھ

  :گفتم گرفتم جا روش بھ رو کردم مشت رو دستم نکرد شدم

   ؟ افتاده یاتفاق چھ خب - 

  :گفت یخشک و سرد لحن با

   داد واطالع زد زنگ یریام سروان -

   گذاشت زیم یرو رو؛ ھا گزارش و کرد فیتعر من یبرا رو ماجرا تمام

  :گفتم  کنھ ترک رو اتاق خواست  شد بلند

 منم بده گزارش منم بھ دیبا رو کارھا تمام بگو یریام سروان بھ -
 یم کار پرونده کی یرو میدار باھم تو وھم من ھم درستھ ؛ مافوقشم

   میکن یقاط کار با رو یشخص یزندگ دینبا یول میکن

   من سمت برگشت قرمز یھا چشم و خشم با

   ارمیب ادتی رفتھ ادتی اگھ شده یقاط زیچ ھمھ وقتھ یلیخ -

 محکم رو ودستم شدم یعصبان مرگ  درحد حرفش نیا دنشیشن با
  : گفتم دمیکوب زیم یرو

 یم کار سییر پرونده نیا یرو میدار سالھ چند ما یییییریام سرگرد -
 دزدند یم رو ما ناموس ھیچ خالفاش ؛ یچیھ ازش دونم یم یچ  میکن
  .... یعربا بھ دن یم

  : گفت حرفم وسط افتاد یا مسخره لحن با

  ھا زد یحرف بھت یکس یدزد رو مردم ناموس تو مگھ -
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  :گفتم شد قرمز تیعصبان از پارچھ کی صورتم کل حرفش نیا زدن با

 میدار ما کھ یا پرونده نیا یریام سرگرد جناب یفکر کوتھ یلیخ -
   داره یبستگ کشورمون تیامن و  ندهیا بھ میکن یم قیتحق روش

 کردم پرت زیم یرو ھارو وعکس کردم باز سرعت بھ رو کشوم در بعد
  : گفتم

 ؛ قاچاق تا گرفتھ یازار کودک از کرده خالف  نوع چند نیبب ایب -
 یھا حرف  یجا بھ بھتره پس  گھید زھرمار و کوفت ھزار تجاوز

   میکن تمرکز کارمون یرو  یزنک خالھ

  : گفتم یجد و مستحکم لحن با

 خاطر بھ نذاره کارھا انیجر در منو اگھ بگو؛ یریام سروان بھ -
  شھ یم خیتوب مافوق دستور از یچیسرپ

  با پوزخند 

   رادمنش سرگرد جناب گم یم بھش حتما -

 و اومدم فرود یصندل یرو داد یبد یصدا  بست سرش پشت محکم در
   منھ اسم بھ دارم من کھ یزندگ نیا ھھ  کردم فرو موھام داخل رو دستم

   یریام سروان ادی بھ یول

  * ارسام زبون از*

 یصدا کھ یدختر اون ای یاب چشم دختر از یخبر دمیکش انتظار یچ ھر
   یراھ دو سر بودم مونده نشد داشت  یقشنگ

   دختر اون یخوشگل نیب

   دختر یکی اون زیانگ حزن یصدا
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 احساس صدا اون بھ نسبت چرا دونم ینم  بود شده سخت واسم انتخاب
 خاطره بھ منو زد یم زنگ گوشم یتو حرفش نیا کردم یم عذاب
   یکرد ول خوشگل یدخترا  با بودن

  کنم توجھ میدرون یندا کدوم بھ دونم ینم میطلب تنوع پسر من یعنی

   بشنوم رو دختر اون یصدا تونستم یم من نبود فضول دکتر اون اگھ

   گم یم بھش یھ چرا اه اه یاب چشم دختر نیا شد یم خوب یلیخ

   یمانینر بگم بھش دیبا ؛ یاب چشم دختر

 یعنی دره پشت یک بدونم بودم منتظر خورد در بھ یا تقھ ناگھان
   دوختم در بھ رو مشتاقم یھا چشم ھیمانینر

 یمانینر حاال تا شبید از ختیر بھم عصابم شیارا لوازم خانم دنید با 
   بودم دهیند رو

   ومدی یم عشوه یھ دهیترش دختره نیا

  :وگفت دیکش اتاق پرده و پنجره سمت)اوققققققق( رفت ناز با

 ھم من با شما ؟ نھ مگھ ھیزیانگ دل روزه چھ امروز یتھران یاقا -
  د؟یستین دهیعق

  :گفتم دلم تو

   دمید جھان در رو عمرم طول روز نیتر مضخرف دمید رو تو -

  : گفتم نداشتم یالک بحث ی حوصلھ چون یول

   کارتون سره نیبر بھتره ؛ خانم درستھ -

  :گفت شد کینزد من تخت بھ
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   ؟ رمیبگ لقمھ براتون نیندار دوست -

  :گفتم یزیت و تند لحن  وبا  کردم نگاھش خشم با

 سالم ٢٧ کنم فکر گذشتھ وقت یلیخ من رفتن کودک مھد از ؛ رینخ -
   باشھ

  :گفت یزن بھم حال ذوق با

   سالمھ٢٣ منم  ادی ینم بھتون اصال ؛ واقعا -

 یبد و مسخره لحن با دمیپرس رو سنش من مگھ بودم کرده ھنگ واقعا
  :گفتم

 خوب خواستگار کی براتون دینترس اصال تازه سرکارتون دیبر بھتره -
   شھ یم دایپ

   کردم اضافھ پوزخند با کرد باز سرش پس تا رو شین حرفم نیا با 

  دھنتون اندازه ولقمھ دیکن نگاه نھییا یتو رو  خودتون دیبا البتھ -
   کنھیرمیگ ونگلوت تو دیدار بر یخواھ یم کھ ی لقمھ نیا شما  دیبردار

 رگش یب رگ بھ شدانگار بستھ سرش پس تا ششین حرفم نیا زدن با
   خارج اتاق از کھ نیا از قبل کرد نازک یچشم پشت  خورد بر

  :گفت بشھ

   ببرم رو ظرف امیب دیبزن تخت بغل زنگ دیخورد رو غذاتون -

  

 حاال تا شبید از کردم یم یریس احساس اما کردم نگاه غذام ظرف بھ
   بود اومده شیارا لوازم خانم  بودمش دهیند
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 امروز دمیکش یراحت نفس فکر نیا با نباشھ یمانینر فتیش دیشا اھان
 کی و کنھ استراحت ھم  خونھ بودم فرستاده رو پدرام نمشیب یم حتما

   یولمیداد ق عر یبو یلیخ اخھ کرد قبول عیسر پدرام  بره یحموم

 یتو ندارم یومادر پدر  منم تنھاست دست چارهیب ؛ نکنھ درد دستش
   برگشت پدرام نھار موقع  باشھ کنارم سخت طیشرا

  اورد غذا برامون شیارا لوازم خانم

 سنگ مثل اوردی یم شیارا لوازم نیا یھرچ کردم نگاه غذا ظرف بھ
 داشت عیسروگا مثل کھ بود عسل شھد پدرام واسھ کنم فکر یول بود

  :گفت کردم نگاھش تعجب با خورد یم

 حموم از نداشتم لیوسا خونھ خب یکن یم نگام یجور اون چرا -
   شده ام گرسنھ اومدم

  رو اش ھیوبق خوردم دهیکوب از کھیت سھ ؛ دو منم نزدم یحرف گھید
 دستش حاملھ یزنا مثل بعد دنیبلع رو من یغذا کل گاو جناب گذاشتم

  : گفت شکمش یرو گذاشت رو

  باشھ خوشمزه قدر نیا مارستانیب یغذا یروز کردم ینم فکر -

  : وگفتم دادم تکون حوصلھ یب رو سرم منم

   بخوابم خوام یم ام خستھ -

   بخواب باشھ -

   ومدین شد شب ومدین عصرشد نشد دهیفا بودم منتظر یھرچ

   شد ینم کنھ شاد رو فضا  کرد یم یھرکار پدرام
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 دهیفا یول زد یم چشمک من بھ ذاشت یم شیارا لوازم سره سربھ
 یول نمیبب رو شیاب یھا چشم داشتم دوست بود شده تنگ دلم نداشت

 براش دلش قدر نیا نھیبب بار نیاول یبرا رو یکی ادم شھ یم مگھ
 لوازم اوره چندش یھا خنده از عصابم کرد یم درد سرم بشھ تنگ

   بھم می خورد  شیارا

  

  *سنف زبون از*

   دمیشن رو یرمضان یصدا شد یم رد ارسام اتاق کنار از داشتم

 خوش ارسام یعنی دمیشن ھم رو یمرد اروم یصدا دیخند یم بلند بلند 
 ختیر ھام چشم از اشک فکر نیا بوداز نشده تنگ برام دلشم بود حال

   یندار رو من اقتیل ارسام یندار اقتیل کردم پاکش عیسر یول

  گرفتم فاصلھ در از عیسر 

   است بد یلیخ(

   ؛ شود یم تمام شما با کارش یکس یوفت

  ) کند یم رییتغ شما با رفتارش

  *فرھاد زبون از*

 کرد باز رو در خونھ نگھبان  زدم بوق خونھ دم دمیرس ھشت ساعت
 صداش کھ بشھ رد خواست کرد سالم خونھ خدمتکار شدم اطیح داخل
   زدم

  ؟ کجان بابا و مامان -

   نشستن ییرایپذ یتو اقا و خانم -
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   یاوک -

  

 وارد کھ نیا از قبل کردم سالم بلند یصدا با رفتم ییرایپذ سمت بھ
 گوش و چشم ھم من باشن کردن طنتیش حال در ممکنھ اخھ بشم سالن
 داشتن بابا و مامان من شدن وارد با بشھ باز گوشم و چشم بستھ

   کردن سالم بھم ھردوشون خوردند یم  ییچا لکسیر

  : گفتم شدم کینزد بابا بھ

   کن پاک مونده  صورتت یرو مامان رژ یجا بابا -

 بابا صورت مامان اومدن در یلکسیر حالت از ھردو من حرف نیا با
  خنده ریز زدم کنھ پاک رو خودش رژ یجا  برگردوند

   کردن یم نگاه حرص با رو من شون تا دو ھر

  :گفتم شھ بلند جاش از خواست مامان

   بزنم حرف تون دو ھر با خواھم یم  نیبش عروس تازه -

  :گفت مامان

   اتاقم یتو  برم بگو یاریب در یباز پرو ھیبخواھ بازم اگھ -

  :گفتم شدم یجد 

 خوشم یدختر ؛از کنم صحبت باھاتون ازدواج ی درباره خواھم یم -
  اومده

   کردند یم نگاھم تعجب با ھردوتا

  : گفت بابا 
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 یکم بھتره یکن ینم فکر ؛ روز چند نیا عرض یتو سرعت نیا بھ -
  یکن صبر

   بودم دخترا با سرم یموھا ی اندازه بھ خارج یتو من نھ -

   خانم ھم و خوشگلھ ھم نفس یول

  :گفت متعجب صورت با بابا 

  ه؟ اومد خوشت یمانینر از تو  -

  اره-

  :شدگفت بلندی عصبان با بابا

 ما بھ اصال ھستند یفیضع ی خانواده از ھا اون ؛ فرھاد نکن فکرشم -
 ی؛حت مادرت و من یول وخانمھ باستیز  نفس درستھ خوردند ینم

   پرستاره کی ستین دکترم یحت نفس میپزشک خودت

  ببرم لیفام کل یتو رو ابروم و بکنم یسکیر نیچن تونم ینم من

  

   کردم بلند رو صدام شدم بلند جام از یعصبان

 اگھ خوب یچ بده یچ بدونم کھ دمیرس یسن بھ ستمین بچھ من بابا -
 نیا از اصال رم یم خونھ نیا از نینذار رو یخوستگار قرار شب فردا

 یم حاال کشور از خارج رم یم، رم یم کشور نیا از  برم چرا خونھ
   دینیب

 رو حرفھاشون بتونم تا  شدم پنھان ستون وپشت نشدم خارج سالن از
   بشنوم

   بره یم رو ابرومون داره چطور عقل یب ی پسره خانم یدید -
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  :گفت ینگران لحن با

 یھرچ ھبس ؛ یخواستگار میبر بذار بکن یکار ھی خدا رو تو محمد -
   دمیند رو شدنش بزرگ بود دور ازم ام بچھ

   کنم نگاه رو سالن یتو تونستم ینم شد بلند اش ھیگر یصدا

  :گفت بود کرده بغلش کنم فکر یول

 ی شماره مارستانیب زنم یم زنگ االن باش اروم تو خانم باشھ -
   بزن زنگ صبح فردا شما رمیگ یم رو خونشون

   زمیعز یمرس -

 ھیراض عیسر ھا حرف نیباا کردم ینم فکر دلسوز مادر نیا بر نیافر
  رفتم باال ھا پلھ از زنان سوت شدم دور ازشون گرم دکتر خانم دم بشھ

 تو یکن قبولم دیبا خانم نفس نمتیب یم فردا رفتم  تختم اتاق سمت بھ
 شد گرم یھا چشم یک دمینفھم نیریش یھا الیخ با من فقط یمن یبرا
   دمیخواب و

  ) ستین التمیخ نیع تو دارم دوست( 

  * سرگرد زبون از *

   پسرم و ھمسر شیپ خونھ برم خواستم یم بود شده شب

 زدم یم زنگ دیبا گرفت جا  ھام لب یرو پوزخند حرف نیا زدن با
   جلوم  باشھ دهینپوش بد لباس ھمسرم نکرده ییخدا خونھ

   امی یم کھ بار کی دارم ارزو داره خنده ھھ بگرده شلوار و مانتو با

 ھمھ مثل برسھ خودش بھ بپوشھ قشنگ لباس کنھ شیارا جلوم خونھ
   کن ولش اصال  کنم یم من کھ ھیفکر چھ نیا اه ایدن یھا زن ی
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  خونھ بھ زدم زنگ

 کمش سن خاطر بھ تونست ینم فعال یول برداشت رو یگوش مانیپ
  کنھ صحبت خوب

  )سالم( ستام -

  :گفتم گرفت خندم زدنش حرف لحن از

   مامان بھ ید یم یگوش یپسر مانیپ -

 یصدا ھیشب شتریب غوشیج غیج یصدا با بگھ یزیچ کھ نیا بدون
   دیلرز دلم ھیسا یصدا دنیشن با کرد یم صدا رو ھیسا بود دخترا

   امانتن تو شیپ مانیپ و ھیسا بگم یچ یلعنت نیا بھ من

   بفھم ؛ نفھم

   سرگرد الو -

   شد پرت حواسم ؛ خانم ھیسا بلھ -

   دیش با مواظب پس انگار دیکن یم یرانندگ نیدار -

   مردم ھی من نباش ساده نباش مھربون قدر نیا یلعنت

    زن کی محبت ؛محتاج  مردم کی خدا بھ

   سرگرد الو -

   ام خونھ کینزد بگم خواستم یم -

   خدانگھدارتون نیداد خبر کھ ممنون -

  خداحافظ -
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   رفتم یا خونھ سمت بھ سرعت با

   یزندگ کی یگرم محبت و عشق یول  داشت گرم یغذا توش درستھ 

  ھست خونھ اطیح یتو فقط مونھ یم ریپ درخت مثل من یزندگ  نداشت

  بده وهیم کھ کنھ توجھ بھش ستین یکس اما

  یلیخ خدا گرفتھ یلیخ دلم

 سییر ی پرونده یوقت تربشم وابستھ نیا از نذار کن کمک بھم خودت
 ن فکر نیا بایریام سروان کنار گردند یم بر مانیپ و ھیسا بشھ تموم
   گرفت شیات وجودم کل بلکھ قلبم تنھا

  *ارسام زبون از*

 ی کاناپھ یرو ھم پدرام منتظر بودمو کالفھ ھنوز من بود شده صبح
 رو شیارا لوازم خانم اگھ گذاشتم قرار بودم یعصبان بود خواب اتاق
   خورد در بھ یا تقھ سرش یتو بزنم رو ینیس دمید بازم

 رو ینیشدس وارد  ینیس با نبود شیارا لوازم خانم روز ؛ امروز انگار
 کردم پرت رو ینیس  شد منقبض فکم لبخندش دنید با زیم یرو گذاشت

   نیزم

  :گفتمبا فریاد  داد یبد یصدا 

   عیسر رونیب شو گم -

 پدرام بودم کرده باز رو دھنم دادم یم فوش زدم یم داد ھا وونھید مثل
   بود کرده کردوحشت یم نگاه  من بھ یجیک با بود شده داریب خواب از

   پرستاره ؛ تیکبر نیوا زدن تیکبر رشیز  بودم یباروت مثل انگار

  :گفت یم یھ شد بلند عیسر جاش از پدرام بود بدبخت
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  ؟ شده یچ -

  ن؟یکرد کاریچ خانم -

 بھم  دهیترس شده گرد یھا چشم با بود زده خشکش بدبخت پرستاره
   بخوره تکون جاش از کھ نیا بدون کرد یم نگاه

  :گفتم زدم عربده اوردمین طاقت اخر

   شو گم -

  :گفتم پدرام سمت برگردوندم رو سرم

   نمیبب رو نحسش ختیر خواھم ینم شھ گم بگو بھش فقط -

  :گفتم کردم اروم رو صدام 

   شد تنگ براش دلم یلعنت -

  :گفت تعجب با پدرام

   ؟ یگ یم رو یک -

 خدا رو تو بود یاب ھاش چشم کھ یپرستار ھمون گم یم رو یمانینر -
 بھم مواد شدم معتاد انگار ستین خودم دست خدا بھ پدرام کن صداش

   ده یم فشار دستش گرفتھ رو قلبم یکس انگار رسھاصال ینم

  :گفت فقط پدرام

  ؟ ادتھی رو نفس تو -

  :گفتم کامل ھنگ با

  ؟ ھیک نفس -

  : گفت زد تشر بود سادهیوا اونجا  شیارا لوازم خانم بھ پدرام
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   رونیب برو ؛ خانم یکن یم نگاه یچ بھ شما -

 ھاش چشم از اشک بود شده سرجاش خشک   االن تا  ھم چاریب اون
 تا چرا کردم تعجب شد خارج اتاق از بلند یصدا و ھق ھق با ختیر

   االن

  دینرس ذھنم بھ یزیچ البتھ نشده اتاق وارد یکس

  :گفت پدرام

 یچ دونم ینم ؛ یمانینر خانم ھمون ؛ دخترتھ دوست نفس ؛ ارسام -
   یکن تموم باھاش یخواھ یم یگفت کھ شد

  )نسبدج پدرام ستین ادشی خودش یکارھا ھھ( 

   کنمگوش   اقیاشت با شیبق خواستم بود دخترم دوست نفس یعنی

   بود نفس حبس؛ نمیس یتو شدونفس باز یبد صورت بھ در 

   دادش یصدا دنیشن با  بزنم  لبخند خواستم شدم حال خوش

   شدم خکوبیم

   کنھ یم ھیگر لرزه یم فقط ترس از کھ دختر نیا با یکرد کاریچ -

   شد خارج اتاق از شد بلند اروم دمید پدرام

  )  است دونفره فضا دیفھم کنم فکر( 

 یھا چشم با رفت باال قلبم تپلش شد کینزد من تخت بھ نفس
   کرد نگاه من بھ  نشیخشمگ

  : گفت بود قبل از تر اروم یکم  ییصدا با
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 البتھ ھان؟ دهیترس طور نیا کھ یکن تجاوز بھش یخواست یم نکنھ -
   یبود انداختھ راه رک ھر کھ بودم یعال جناب یزن مخ شاھد روزید

   تو �❤(

   اول نقش�❤

   یھا سکانس تمام�❤

   ی عاشقانھ�❤

   یمن�❤

  ) من عشق�❤

 تجاوز من بھ اون شدم یعصبان شیارا لوازم بھ تجاوز کلمھ دنیشن با
  :گفتم خشم با کنم ینم تجاوز بھش من نکنھ

 بھ اگھ نزدم ھم دست دختره نیا بھ من ؛ کن صحبت درست اوال -
   ھست ھم یبھتر یھا سیک بزنم خواھم

  

 افھیق عیسر یول کرد ھول  شدم  رهیخ بھش طونمیش یھا چشم با و
   گرفت خودش بھ خونسرد

   یکن خرش یخواست یم روزید مشخصھ -

  :گفتم بودم رهیخ ھاش چشم بھ کھ طور ھمان

  ؟ یدید دختره اون با منو خودت یھا چشم با تو نفس نیبب -

  :گفت تعجب با
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 مشخص قشنگ مرد یصدا ؛ دمیشن رو یرضوان ی خنده یصدا خب -
   نبود

  :گفتم زدم یبشکن یحال خوش با

   من نھ بود  پدرام  مرد اون  کوچولو؛ خانم نیافر -

  :گفت پوزخند با

   ؟ معلوم کجا از -

  )  مارسا روت کرد یپ یپ یعنی(

  :گفتم ھوی  شد یچ دونم ینم

   خانم نفس یدیشن دروغ من از تو -

   افتاد لکنت بھ

   نکنم فکر اومممم... نگم دروغ  خب -

 خارج ش مانتو بیج از شیگوش زد زنگ شیگوش  بگم یزیچ خواستم
  : گفت انداخت شیگوش بھ ینگاھ کرد

   جانم -

 گوش جودم و کل بلکھ گوشم تنھا ن گفت ناز با کھ جانمش دنیشن با
   شد

   دعوا وسط قشنگ چقدر( 

   بگھ

   فیح

   فیح
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   فیح

   ک

  ) دارم دوست

 فعال گفتم من امشب اونم ادی یم داره خواستگار یچ یعنی! ییییچ -
   کنم ازدواج خواھم ینم

-.....  

  ھستن؟ یک نیدیفھم -

  :گفت اومد دکتر و شد باز در ناگھان

   من -

  *فرھاد زبون از*

  گفتن من بھ رفتن قبل بودم حال خوش یلیخ امروز

   یخواستگار میبر شب و زنن یم زنگ  -

 دست چند برم مارستانیب کھ نیا از قبل شد تر راحت بود  راحت المیخ
 سمت بھ بعد بود میخواستگار شب باالخره دمیخر... ؛عطر شلوار و کت

 جواب عیسر مامان اسم دنید با خورد زنگ میگوش رفتم مارستانیب
  دادم

  بلھ؟ -

  داماد شاه الو -

  :گفتم یخوش با

   جانم -
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  گذاشتم شب ٩ ساعت رو یخواستگار قرار -

   یگل مامات نکنھ درد دستت -

  من  برم دامادم پسر قربان -

   دمیرس مارستانیب یوقت کردم قطع رو یگوش گھید حرف چندتا از بعد

 ینم نھ دونستم یم البتھ ھیچ جوابش بدونم نمیبب رو نفس داشتم دوست
  )اعتماد بھ نفسھ پسرا ستودنیھ  (شنوم

 نفر چند دمیشن رو یبلند ھیگر یصدا  رفتم یپرستار ستگاهیا سمت بھ
 یکم یصدا با کنن ارومش داشتند یسع بودند شده جمع یرمضان دور
  :گفتم بلند

   دیستین سرکارتون چرا ؛ خبره چھ جا نیا -

  :گفت ھول با شد کینزد  بھم پرستارھا از یکی

 یم داد یجور چھ  دیدون ینم وونستید یتھران نیا ؛ دکتر یاقا سالم -
   میبش اتاق وارد میتونست ینم ترس از ما زد

  :گفتم تند لحن یکم و تعجب با

   ؟ شده ناراحت ماریب  نیاورد شیپ یمشکل شما مگھ ؟ چرا -

  : گفت وسط انداخت رو خودش افتابھ مثل یرمضان

 صبحانھ ظرف کھ نیھم براشون بردم صبحانھ دکتر یاقا خدا بھ نھ -
   بخورم تکون تونستم ینم ترس از ؛ نیزم انداختنش دنید رو

 شد خنک دلم  شتریب بسوزه دلم کھ نیا یجا بھ حرف نیا زدن با
 یرو شیارا  االنم ومدی یم یخرک عشوه یادیز )ششششیاخ(
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 داشتم دلم یتو بود کرده ترسناک رو افشیق بود شده پخش صورتش
  شد زقرم خشم از صورتم کل حرفش نیا زدن با  دمیخند یم

  ادیب بگو یمانینر بھ گفتند یم شھیھم دکتر یاقا البتھ -

  :گفت کرد اروم رو صداش یرمضان بعد

  خواھد یم رو یمانینر دلش گفت یم -

  :گفتم بلند یصدا و تیعصبان با دفعھ کی

   ؟ کجاست یمانینر -

  : گفت ترس با پرستارھا از یکی

   یتھران اتاق رفت -

 دلت کھ رفتم پسره نیا اتاق سمت بھ کردم پاتند عیسر حرف نیا زدن با
 ارسام اتاق دم دمیرس کھیمرت کرد غلط دلت خواست یم رو نفس

   خواستگار ی درباره دمیشن رو نفس یصدا بزنم در خواستم

   کردم گوش زد یم حرف

  :گفت نفس

  ؟ ھستن یک ؛ نیدیفھم -

   کردم باز ضرب کی رو در منم

  : گفتم

   من -

  *یراو*

   کرد یم کاریچ جا نیا نفس کھ بود یعصبان فرھاد بود یبد طیشرا
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 ینم باورش بود کرده شک ھاش گوش وبھ بود گرفتھ حرصش  ارسام
 نظر از  خورد یم حرص نیا واز باشھ یقو ؛ قدر نیا بشیرق  شد

 شده استرس دچار نفس نبود بد ھم شیموقع بودند برابر ھم با تیجذاب
   شد ینم متوجھ یزیچ شد یم یرتیغ یوقت ارسام بود

 لحنش از  یحرص با شد شکستھ  اتاق سکوت فرھاد یصدا با 
  :گفت بود مشخص

   اقا نیا پرستار نگفتم شما بھ مگھ -

  )شد شتریب  ھاش اخم ارسام گفت یا مسخره لحن با رو اقا نیا(

   دیکن یم کاریچ جا نیا شما ھستند یرمضان خانم

  : گفت استرس و خجالت با نفس

   بودن کرده صدا منو اخھ -

  : گفت کرد نگاھش تیجد با فرھاد

   کنم مشخص رو فتونیتکل تا دییبفرما پس دم یم دستور من نجایا -

   یوقت ارسام نگاه یبرا دلش  شد خارج اتاق از انداختھ ریز سر با نفس

 فرھاد از داد رونیب رو نفسش رفت ضعف کرد یم نگاھش طنتیش با
   بود معلوم فرھاد بھ   االن از  نفس جواب دیکش یم خجالت

   کرد یم یزندگ تنھا عمر اخر تا ای شد یم ارسام مال ای اون،  نھ

   بس بود ارسام طونیش نگاه مال اون

  دوستت واقعا کھ یاون( 

  )ھکن ینم ترکت وقت چیھ یول شھ ناراحت ازت دیشا ھباش داشتھ
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  * ارسام زبون از*

   کردم بلند رو صدام  بشھ خارج اتاق از خواست نفس از بعد دکتر

   دکتررر یاقا  -

   گفتم خودش مثل یا مسخره لحن با

   من فقط ؛ منم نفس مالک یکن رونیب سرت از رو نفس فکر بھتره-

  : گفت کرد دراز سمتم بھ رو دستش و دیچرخ پا ی پاشنھ ی رو عیسر

  ه بد رو نفس تیمالک سند -

  :گفت شد کینزد تختم بھ دوباره 

 زور بھ شده  مثبت؛ جواب ؛ شیخواستگار برم خواھم یم امشب -
   رمیگ یم ازش

  :گفتم یبد لحن با

   بشھ پاره دونت زور تا بزن زور قدر نیا پس -

 خارج اتاق از سرعت با یدک بعد میکرد نگاه ھم یھا چشم بھ خشم با
    یدک دم یم نشونت شد

  * نفس زبون از*

 نگاھش از کرد نگاه خشم با بھم فقط اومد رونیب اتاق از فرھاد یوقت
  :  گفت فقط شد اروم نگاھش دمیترس نگاه  دن؛ید با دمیترس

   اتاقم ایب -

 احساسش دونستم یم کھ حاال دمیکش خجالت فرھاد با شدن تنھا فکر از
   ستین برادرانھ من بھ
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   شد پاره افکارم رشتھ فرھاد یصدا با

   ؟ یمانینر یای ینم چرا -

  شدم خجالت ھم گرفت لجم ھم نکرد خانماضافھ میلیفام پشت کھ نیا از

   یفرھاد یاقا امی یم االن دیببخش -

 میشد اتاق وارد زد من بھ یپوزخند  گفتم دیتاک با رو یفرھاد یاقا
  :  گفت دستم داد، نوشت برگھ کی عیسر

   دییبفرما بھتون دادم یمرخص -

  مین من بھ کھ نیا بدون بود نییپا سرش  بود گرفتھ یلیخ لحنش
   دمیشن رو صداش  بشم خارج اتاق از تا کردم پشت بھش بندازه ینگاھ

  ؟ نفس -

 رو خجالت شدم یعصبان خانم کی یحت بدون خودم اسم دنیشن با
  : گفتم یبد لحن با کنار گذاشتم  دمیبوس

 میخوستگار نیا میندار ینسبت چیھ شما و من  ھستم یمانینر خانم -
   بشھ یچ ستین معلوم

  : گفت  کنھ توجھ حرفم بھ کھ نیا بدون 

  ؟ ھیچ میخواستگار جواب -

  :  گفتم  یدیترد پر لحن با

  ....باش یمنف اگھ -

   کرد بلند رو سرش بشھ تموم حرفم ی ادامھ کھ نیا از قبل
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  : گفت یمغرور لحن وبا

   ندارم نھ بھ عادت کنم یم مثبتش -

 تکون تاسف از براش یسر بدم رو شیخواھ خود جواب کھ نیا بدون
   بود مثبت جوابت صد در کی اگھ بستم محکم سرم پشت در دادم

   ختیر یب ی پسره ستین االن

   بودن خونھ تا دو ھر وبابا مامان نشستم تختم یرو رفتم خونھ سمت بھ

   کردند یم یتکون خونھ  رو؛ خونھ کل داشتن ذوق از و

  کنند ردت عیسر خواھند یم  ؛ یبود شده دهیترش رمیعز: سندهینو( 
   ستیگر برات دیبا دیرس ستیب بھ دختر

   شو ساکت دهیسپ -

   بدمت شوھر یندار دوستش کھ یکس بھ نکن یکار کی یھو -

   کردم غلط -

  ) شد حاال اھان -

   زد یم غر بابام بھ یھ مامانم

   کن نگاه رو ساعت ؛ تر عیسر مرد -

 وقت چیھ دیخند یم مامان حرص بھ ھم بابا خورد یم حرص  مامان
 نیا بگھ رهیبگ رادیا خونھ لیوسا از مامانم بودم دهیند یزندگ طول در

  :گفت یم بھم شھیھم میندار ما داره رو نیا یفالن شده کھنھ

   بخونھ رو عشق ھات چشم از اگھ یکن حفظ رو مردت غرور اگر -
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 لیوسا اون یبتون سرکوفت با دیشا کنھ ینم ترکت وقت چیھ بدون  نیا
 بھ لیوسا اون گھید رفت ھمسرت یوقت اما یبخر یخواھ یم   روکھ
   خوره ینم درت

  :گفتم زدم یچیق افکارم بھ مامان یصدا با

  جانم؟ -

   یش سرحال تا خواب بھ یکم بعدم بکن حموم کی برو دخترم -

  :  گفتم یا شرمنده لحن با

   ؟ نیخواھ ینم کمک شما -

  :گفت دیبوس رو ام گونھ شد کینزد من بھ

   خانم عروس نھ -

 روز ؛ روز اون بشم فرھاد زن من یعنی زدم خی حرفش نیا دنیشن با
   منھ مرگ

  :گفتم خورد یم تکون صورتم یجلو کھ مادرم دست دنید با

  ؟!!! یچ -

  :  گفت لبخند با

   باش تیعروس فکر تو یچیھ -

   شد خارج اتاق از شد لیتبد بلند ی خنده بھ لبخندش 

  کرده ترکم  خواھد یم رو یکس حتما نداره دوستم گھید ارسام یعنی

   ومدی یم بابا و مامان خنده یصدا کردم ھیگر کردم فرو بالش یتو سرم
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 کی ارسام خدا رو تو  دلمم عزدار؛ یوقت  نینخند خدا رو تو نینخند
   بکن یکار

   خدااااااا رو تو

   دارم دوستش بدونھ ھینامرد(

   داغونم بدونھ

   دهیم عذابم داره بدونھ

   کشم ینم اون بدون گھید بدونھ

   تنھام چقدر بدونھ

  )نباشھ  مھم براش یول

  *یریام سروان زبون از*

 سرگرد جناب ی خونھ یجلو اونم کنم یم کاریچ جا نیا دونم ینم
   داره شرف بھش دشمنم سگ ھھ خودم یمیصم دوست رادمنش

 ٣ از بعد بود ھیسا اون شدن گرد ھام چشم شد باز خونھ در ناگھان
   دمشید سال

 ھیسا چقدر دیخند یم داشت  دمید رو یپسر سرگرد جناب بغل یتو
  ....چقدر بود شده خوشگل

 سرگرد ازاون داره شوھر اون نکن نگاھش شرف یب ھان یچ چقدر
   بوده باھاش بفھم داشتھ رابطھ باھاش داره بچھ زیچ ھمھ یب

   تو سابق ھمسر البتھ ؛ تو یعقد زن ؛ تو عشق
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 وجودم  یتو ایدن بد یھا حس تمام گرفت شیات وجودم کل فکر نیا با
   دنشید با  نسوختم قدر اون دمیشن یوقت شد جمع

   خوشش یزندگ

 اگھ کنم یم یھمکار سییر با زد ذھنم بھ یطانیش فکر لحظھ کی
    کنم ازدواج باھاش ھیسا سمت برم تونم یم بشھ کشتھ سرگرد

   پرورشگاه اندازم یم سگ مثل رو ھ اش بچ 

 یم رو ھیسا فقط من  وفتھی یم خطر در نفر چند جون ستین مھم واسم
   خواھم

   نجوشھ من یبرا کھ یا گید

    بجوشھ توش  سگ سر بھتره

 ھیشب رو دستم اوردم در رو سییر یادا  کردم نگاه بھش لبخند با
  : گفتم کردم تفنگ

   بنگ بنگ

 شده نینفر ی خونھ نیا کنار از سرعت با کردم روشن یگاریس 
   کنم یم نابودت سرگرد کنم یم نابودت  گذاشتم

   ارمی یم در رو ات ھیگر خودم یول بخند االن باش منتظرم

  *یراو*

   اومد در صدا بھ خونھ زنگ ناگھان

   کردند تعجب ھمھ

   بود؟ یک یعنی
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  :گفت نفس پدر

  ؟ ھیک نیبب برو جان نفس -

   بابا چشم -

  : گفت رفت فونیا سمت بھ نفس

   ؟ ھیک -

   افتاد جونش بھ استرس  شد گرد ھاش چشم صدا دنیشن با

  ) قبل ساعت چند(

  * فرھاد زبون از*

 داخل رو دستم بستم رو ھام چشم بود شده دهیکوبم بھ کھ در بستن با
 ؛ رو تو پھیت خوش پسر نیا ذارم ینم ارمی یم بدست من کردم موھام

   کوچولو یشیپ کنم یم شکار رو تو میماھر یشکارچ من کنھ تور

   یاشغال کردم پرتاب رو ھمھ یدیام نا و غصھ فکر نیا با

   رفتم خونھ سمت بھ

 شب امشب انگار رسھ یم خودش بھ داره چنان دکتر خانم دمید
   نبود دایپ کھ ھم بابا منھ یعروس

  :گفتم مامان بھ

   بندست یعروس امشب دکتر خانم -

  :گفت دنیکش کل بھ کرد شروع من دنید با

   من برم قشنگم پسره قربون یوا -

  : گفت کرد صدا رو خدمتکار عیسر
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   ژهیمن ؛ ژهیمن -

  : گفت رسوند رو خودش عیسر ژهیمن

   ؟ خانم جانم -

  :گفت لبخند با

   نخوره چشم پسرم کن دود اسفند دامادم شاه واسھ -

  :گفت زد لبخند ژهیمن

   اقا مبارکھ ؛ جان خانم مبارکھ -

   اشپزخونھ سمت بھ رفت عیسر  دادم تکون یسر ھی

  :  گفتم برگشتم

  بود یمنف ش جواب دیشا ؟ یکن یم خبر رو جا ھمھ چرا مامان -

  :گفت کرد نازک یچشم پشت

 خداش از ؛ بده یمنف جواب ؛ من فرھاد ؛ من پسر بھ تونھ یم مگھ -
   کنھ وصلت ما ی خانواده با باشھ

  ) ره یم یکیمکز موج خانواده ن؛یا در نفس بھ اعتماد( 

   نداشتم بحث ی حوصلھ

   بشم اماده دیکن دارمیب٧ ساعت دیگ یم راست شما یاوک -

   کردم شک ؛ بار نیاول یبرا شھ یم یچ یعنی رفتم اتاق سمت بھ

   کردم شک کنم خودم مال رو زیچ اون تونم یم

  اه رفتارم با زدم گند امروز
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  *سنف زبون از*

   بودم داده انجام یمیمال شیارا کردم نگاه رو خودم نھیا یجلو

 بودم دهیپوش یا روزهیف یاب ودامن کت بود کرده خوشگل رو ام افھیق 
   ومدی یم بھم یلیخ یاب شال با

   ارسامممم

   ؟ ییکجا

   یداشت دوست کھ دمیپوش رو یلباس ھمون کردم گوش حرفت بھ یدید

 البتھ  منھ یزندگ روز؛ نیبھتر روز نیا کردم یم فکر شھیھم بده یلیخ
   ارسام با

   نکنم ھیگر  کردم یسع شد ریسراز ھام چشم از اشک قطره کی

 یم بر دارم دوستش کھ یاون مگھ داره ھم دهیفا مگھ کردن ھیگر اصال
   ادی یم خودش ادیب خوشش کس ھر اصال گرده

  : گفت ییصدا ھی

   تیخواستگار ومدین، ومدین خوشش تو از ارسام حتما پس -

   نکنم ھیگر کردم یسع اورد فشار شتریب گلوم یتو بغض فکر نیا با

 کینزد خواستگارھا بود ٩ کینزد ساعت بشن قرمز ھام چشم تا
 از جوابم دونستم یم چون نداشتم استرس ھا عروس ھیبق مثل اومدن

    ھیمنف االن

  *نفس*

   اومد در صدا بھ در زنگ یصدا
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   مادرم و شد باز اتاقم در لحظھ ھمون 

   شد اتاق وارد

  :گفت زد یبرق ھاش چشم دنمید با

   اومدن ھا مھمون میبر  یشد ماه قرص مثل اکبر؛ هللا ھزار -

   چشم -

   میرفت در سمت بھ

   بود طبقھ ٣ مون خونھ

   نیایب باال تا دیکش یم طول

  :گفت زد یمھر پر لبخند من دنید با بابا

   بابا یبش خوشبخت -

   یلعنت بغض ھمون بازم

   شد خوشبخت ارسام بدون شھ یم مگھ

  :گفتم شد سرخ یکم صورتم

   یمرس -

   اومد در صدا بھ زنگش یورود در

   اومد دکتر اول کرد باز در پدرم

   انداخت خونھ بھ یکل نگاه کی

   گفت سالم لبخند کی بدون یحت یجد و خشک یلیخ 

   کرد سالم کی نکرد نگاھم یحت دیرس کھ من بھ
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   دادم رو جوابش یگرم بھ احترام خاطره بھ من 

   کرد فیتعر فرھاد یجلو من از افتادم موقع اون ادی( 

  )  یفیتعر قابل یدار سود براشون  یزمان

  داخل ادیب کفش با خواست شد وارد مادرش 

  :گفت یمھربون لحن با پدرم 

   دیاریب در کفشتون دیکن لطف خانم حاج -

   کن فکر( 

  :  گفتھ سانتال زن نیا بھ

  )مخان حاج -

 اورد در حرص با رو شکفش  شد شتریب صورتش یرو اخم فرھاد مادر
  :گفت یا مسخره لحن با

   اقا حاج ییییاوک -

   عروسھ خودش کرده الیخ کنم فکر کردم نگاه فرھاد مادر پیت بھ

 گردنش دور رمیحر شال ھمون بود ریحر شالشم بود زده دیسف پیت 
 ختھیر گردنش دور خورده اتو و افص بود کرده مش ھم موھاش بود
   بود

   بود داماد نوبت بعدش رفت گفت تامون٣ ھر بھ خشک یلیخ سالم کی

  ھھ

  دانھ پنبھ ندیب خواب در شتر

   دانھ دانھ گھ خورد لپ لپ یگھ
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  ) شده گفتھ شتر فرھاد یبرا شتر المثل ضرب(

   بود شده پیت خوش واقعا بود فرھاد زد لبخند یکس تنھا

 کربات و ؛ تر روشن یا قھوه راھنیپ با رهیت یا قھوه شلوار و کت
   داشت یا قھوه خط روش کھ کرم

   گرفت من طرف رو گل دیرس من بھ کرد سالم ھمھ با یگرم با

  دییبفرما -

  :گفت اروم بشھ رد من کنار از خواست یم  یموقع

   تر شدی  خوشگل -

  

 نگاه کی مادرم پرو ی پسره خجالت از شدم اب دیشن بود کنارم مامانم
 یناراض فرھاد ی خانواده کھ بود معلوم االن از کرد من بھ طونیش

   نبودن

   بودن نشستھ مبل یرو فرھاد پدر و مادر میشد سالن وارد ھمھ یوقت

   نشدن بلند جاشون از مادرم و پدر ورود با یحت

 رو خونھ لیوسا یچندش نگاه با  بود داده نیچ دماغش بھ فرھاد مادر
  کرد یم نگاه

   فرھاد جز بھ البتھ داشت ینم بر یزیچ یکس کرد تعارف یچ ھر مادرم

   کرد یم داد یب پدرم نگاه از یشرمندگ و غم کردم نگاه پدرم بھ یوقت

 لبخند با کنھ حفظ رو مردش غرور یجور چھ بود بلد مادرم لیو
   بود گرفتھ لج شون ییاعتنا یب از کرد یم نگاه بھشون
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  :گفت فرھاد پدر  گذاشتتوی سکوت   قھیدق۵ حدود

 مینکن تلف رو خودمون وقت یالک و میکن نفس دست حلقھ کی بھتره -
   شھ ینم دایپ دخترشما یبرا بھتر من پسر از

  :گفت تیجد با کرد بلند رو سرش ناگھان پدرم

  ؟ نداره من دختر داره یچ پسرشما مگھ چرا -

 اومد رونیب تعجب حالت از فرھادم نگفت یچیھ زد یپوزخند فرھاد پدر
  :گفت یبلند یصدا با

  ..بابا-

   کردن تعجب ھمھ اومد در صدا بھ خونھ زنگ ناگھان

  ؟ بود یک

  :گفت بابا

  ھ؟یک نیبب برو جان نفس -

   بابا چشم -

  : گفتم رفتم فونیا سمت بھ

  ؟ ھیک -

   افتاد جونم بھ استرس  شد گرد ھام چشم صدا دنیشن با

   کردم باز رو در کامل ھنگ ھمون با شد ینم باورم

   بود دهیشن درست ھام گوش یعنی

   کردم بازش اومد یورود در یصدا

   ارسام
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   کرد یم نگاھم لبخند با بود دستش یبررگ گل

  :گفت یلودگ با پدرام

 یم نگاه ھمھ نیدار وقت یلیخ داخل میایب نیبد اجازه نیخواھ ینم -
  دیکن

  * یریام سروان زبون از*

   بفروشن ھا عرب بھ رو دختر تا ١٠٠ بود قرار امروز

 رونیب ومن بود ٧ ساعت االن  کردن یم رد مرز از شب ١٢ ساعت
   ندھم خبر اگر نھ یول بدم خبر  سیپل بھ تونستم یم داشتم کار

   ؟ شھ یم یچ

 رادمنش یبرا خیتوب و سرزنش دیرس یم باال یھا مقام بھ خبر نیا
   بود یحتم

 طرف کی از یول گرفت یجا ھام لب یرو یبزرگ لبخند فکر نیا از
   بود من دست دختر تا صد ندهیا داشتم وجدان عذاب

   بودن سال ٢٠ تا ١۴ یھا سن یتو ھمھ

    شدم مونیپش اما بزنم زنگ خواستم گرفتم شماره رفتم یگوش سمت بھ

 شغل نیا خاطر بھ فقط دیدزد منو ناموس عشوریب سرگرد نیا مگھ
   منھ دست دختر تا صد ی ندهیا اما بود یلعنت

  باشم رحم دل اگھ  باشم رحم دل دینبا نھ کنم وصل رو تماس خواستم
  ام  بازنده

     بسوزه  توبراش دل تا نسوخت من  یبرا دلش  یلعنت شغل نیا

   زد زنگ یگوش ناگھان
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   بود برادرم

  )یریام سروان( ثمیم الو -

  ؟ شده یچ بلھ -

  گرفتھ و بود نگران صداش

   سییر از ستین یخبر نمیبب خواستم یم یچیھ -

   ستین یخبر داداش نھ -

   باش مواظب باشھ -

    طور نیھم ھم تو -

   خداحافظ -

   کرد قطع رو تلفن محمد کنم ھیخداحافظ کھ نیا از قبل

   افتاده یاتفاق یعنی داشت عجلھ قدر نیا چرا

   داره استرس فقط ما شغل نیا کن ولش افتاد شور بھ دلم چرا دونم ینم

  *یراو*

  ) بعد ساعت چند(

   بودند  نگھداشتھ سرد انبار یتو رو دخترھا

 یم داشیپ خانوادش حتما بشھ گرم تا بود ربغلشیز دستش یدختر
 تیعز رو دخترھا بودن اونجا یھا ینگھبان بودن دهیترس ھمھ کردند

   اند رحم یب چطور کھ زدند یم حرف ھا عرب از دنیخند می  کردند یم

 با ھا نگھبان کردند یم ھیگر دخترھا دیباش مرد چند با دیمجبور شما
   دنیخند یم بلند یصدا
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 حرف بھ گنگ دونست ینم  یجنس رابطھ از یچیھ کھ سالھ١٣ یدختر
 یم تند قلبش دیلرز یم ترس از بدنش کرد یم گوش ھا نگھبان یھا
   داشت یقلب یناراحت بایز دختر نیا رفت یاھیس دختر یھا چشم  زد

 نگھبان خوردنش نیزم یصدا ناگھان بود کرده ستیا ترس از قلبش
   رسوند دختر بھ رو  خودشون عیسرھا  نگھبان اورد خودش بھ رو

  شده بودن  عزادار وخانوادش بود مرده دختر اون بود رشدهید اما

  * ارسام زبون از*

  

 شده سرخ خشم از صورتم کل شدم یم وونھید داشتم دکتر رفتن از بعد
  برجستھ گردنم رگ بود

 یم کردم یم مشت دستم یادیز خشم از ؛ نفس یخواستگار فکر از 
   وارید بھ زدم

  :گفت گرفت رو دستم عیسر من دنیباد اتاق داخل اومد پدرام شد باز در

   یشد خل ؛ شد کبود دستت ؛ وونھید یکن یم کاریچ -

  :گفتم حرص و خشم با

 داره دارم دوستش کھ یکس یبرا  شدم رتیغ یب، شدم خل اره -
   تخت یرو افتادم ھا مرده مثل من ادی یم خواستگار

  :گفت پدرام

 یکن یحرکت کی دیبا شھ ینم درست یچیھ ؛ خودت زدن با وونھید -
   شیخواستگار برو  بعد ھم تو بخ

  نھیھم زد چراغ مغزم حرف نیا زدن با
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 مارستانیب از دیبا االن نیھم ؛ دینرس خودم فکر بھ چرا پسر نیافر -
   یخواستگار میبر میبش خارج

  کرد نگاھم تعجب با

 یمرخص ی برگھ کھ تو میبش خارج مارستانیب  ؛از  ؟یجور چھ اخھ -
   یندار

  : گفتم یخر تو گفتم یم بھش  ینگاھ با

 سر برو بعدم ؛ برام کن جور لباس کی ؛ گھید میکن فرار دیبا خب -
   کنم فرار من تا کن گرم رو پرستارھا

  

  :گفت زد بھم رو دستاش تا دو پدرام

   من با پرستارھا ؛ بلدم خوب کاره کی نیا -

   داد ادامھ بعد 

  ؟یدار نانیاطم کارت از حاال  گذاشتم کمد یتو ھاتم لباس -

 نفس بھ دستش شرف یب دکتر اون ذارم ینم ارمی یم بدستش اره -
   بخوره من

  :  گفتم یا عاشقانھ لحن با 

   محشره نفس -

   زد لبخند پدرام

   محشره وهللا اره -

  :گفت طنتیش با  بزنمش شم بلند خواستم
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   برادر کردم عرض یخواھر یجا البتھ -

   داشتم ضعف یکم  بود حس یب بدنم ھنوز اورد رو ھام لباس

  : گفت دستم داد کیکوچ یگوش کی بپوشم لباس کرد کمکم پدرام

  ؟یاوک شو میج عیسر زدم تک -

  برو عیسر باشھ -

 خواستگارھا یعنی داد یم نشون قھیدق٧:۴٠  کردم نگاه ساعت بھ
   گذشت گھید قھیدق١٠ ؟حدود ومدنی یم چند ساعت

 سر بود قرار ستین معلوم ومدی یم رونیب از خنده یصدا ھنوز
   بشھ گرم خودش سر ایکنھ گرم رو پرستارھا

   شدم حال خوش زد زنگ میگوش  دهیشن رو صدام انگار اه گھید ایب

   بود گرفتھ رو یپرستار ستگاهیا یجلو پدرام کردم باز رو در اروم

 کرده بلند رو شون خنده یصدا دخترا  گفت یم یچ داشت نبود معلوم
  نبود

 شوھر خواھن یماینا   ھھ شدن بلند خواب از مارھایب چارهیب - ( 
   شششیا بکنن گریباز

 شوھر خودت یبرا یزرنگ یکن یم یحسود چرا تو حاال: پرستارھا
   کن تور گریباز

  )   بی حیاھا  یوا یا -

 خورده چوب مثل  کرد یم درد ھنوز بدنم اما کنم حرکت خواستم عیسر
   دمیکش یراحت نفس شدم رد یپرستار از بود کوفتھ بدنم بودم

  :گفت اومد  پدرام قھیدق چند از بعد رفتم مارستانیب اطیح سمت بھ
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 در ارسام ؛ خونم امشب ومدنی یم ینداشت کار شده زمون اخردوره   -
   بودند کرده تجاوز بودنم پسر بھ واگرنھ رفتم

  : گفتم پدرام پشت زدم گرفت خندم

   میبر بزن عیسر بستھ یباز مسخره -

   دارمت داداش یاوک -

   بود قصر البتھ  میرفت خونھ کی سمت بھ میشد نیماش سوار عیسر

   کردم تعجب میشد خونھ وارد

   ؟ ادهیز من عکس قدر نیا  خونھ نیا چرا -

  :گفت شیشونیپ بھ زد ھوی کرد نگاھم تعجب با پدرام

   شماست ی خونھ نیا یگرفت یفراموش تو رفت ادمی اھان -

  :  گفتم کامل ھنگ با

   ؟ یگ یم راست -

 خودمون شگریارا بھ االنم  ارمیب لباس برات تا جا نیا نیبش بابا اره -
   بده بھت ییصفا کی جا نیا ادیب مداد اس

   کنم جبران برات بتونم خداکنھ داداش گرم دمت -

   ادی ینم حرف جور نیا بھت بابا باشھ -

   زد رو شمیر و  موھام اومد شگریار قھیدق چند از بعد

  نھیا شد صورتم

   رفت شگریارا یوقت داد شگریار پول دمیپوش  اورد رو لباسم پدرام 
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 زنونھ رو وصداش کرد ماچ کی رو صورتم منو سمت اومد بست در
  :گفت کرد

   یش یم سرم ی ھیسا یش یم شوھرم عشقم -

  : گفتم ور اون مداد ھولش

   یزد بھم رو حالم اه -

  : گفت طنتیباش

 کنم ماچشون من ارزوشونھ نفر چند یدون یم بخواھد دلتم یلیخ -
   بدون قدر من برادر

  

   بود  ٨:٣٠ کردم نگاه ساعت بھ

  :گفتم سرم یتو زدم اومد ادمی بھ یزیچ ناگھان

   میندار ادرس کھ ما -

   گرفتم پرستارھا از یکی از میبر شو بلند دارم رو ادرس من -

  اخھ؟ یجور چھ -

  :  گفت زد من بھ چشمک کی

   بدم اموزش بھت تونم ینم ھام شگرد -

   رفت یم ادیز سرعت با پدرام میکرد حرکت میشد  نیماش سوار عیسر

 یصدا زدم رو فونیا زنگ بود قھیدق ٩:١٠ ساعت دمیرس یوقت
 پلھ سمت بھ بود شده کم ضعفم و بدنم انگار  دیچیپ فونیا یتو باشیز

   رفتم یول برام بود سخت رفتم ھا
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   شد باز عیسر در زدم زنگ دمیرس یوقت

 پدرام  داشت کم بال دوتا فقط ھا فرشتھ مثل بود شده خوشگل چقدر
   دیشن ینم یزیچ یھا گوش من اما گفت یم یزیچ داشت

   کرد یم کار  بود ھام چشم فقط

 خوشگل فرھاد یبرا قدر نیا چرا خوردم حرص. دلم یتو لحظھ کی
   کرده

   اومد خودم بھ یمرد یصدا دنیشن با

  بابا؟ بود یک -

  

  

  * یریام سرگرد*

   برداشتم یگوش زد زنگ میگوش

   مامان؟ جانم -

 یاتفاق بابا واسھ نکنھ ومدی یم خط پشت از مامان ی ھیگر یصدا
  : گفتم یبانگران افتاده

   ؟ شده یچ مامان -

 ومدهین خونھ ۵ ساعت االن اما خونھ ادیب٣ بود قرار سیمھد ؛ محمد -
   کنھ رید قدر نیا نشده حاال تا

   ؟ نیزد زنگ زبانش اموزشگاه بھ -

   نکردم دایپ رو اموزشگاھش ی شماره ندارم سواد کھ من مادر نھ -
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 االن ؛ رونیب رفتھ دوستاش با دهیکش طول کالسش دیشا مامان باشھ -
   زبانش اموزشگاه دم  رم یم

   چشم -  نگرانم بزن زنگ یگرفت خبر مادر باشھ -

  فکر یب ھیدختر کجاست یعنی

   دمیپوش یشخص لباس  اوردم در رو ینظام لباس عیسر

   شدم اموزشگاه وارد رفتم اموزشگاه سمت بھ نیماش با

   رفتم یمنش سمت بھ

  ؟ خانم دیببخش -

  

  : گفت کرد کپ ھوی و کرد بلند رو سرش من یصدا با

   اقا بود یامر ؟ جانم -

 خارج اموزشگاه از چند ساعت یریام سیمھد بدونم خواستم یم بلھ -
   ھستم برادرشون من شدن

 ییبایز  دختر نیچن از شماست؟ خواھر جان سیمھد ؛ای وای من  -
   ومدنین کالس امروز یریام یاقا اما ؛ ره یم انتظار یبرادر نیھمچ

  :گفتم کردم تعجب

  ؟ داشتن سکال امروز! یییییچ -

   ومدنین یول بلھ -

 زدم رونیب ازاموزشگاه بود بئغا سیمھد داد نشونم رو یا برگھ
   دادم خبر اطراف یروھاین بھ  کردم نگاه رو اطراف و دور عیسر
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   کردم یم دایپ تر کم گشتم یم یچ ھر

  : گفت کھ ثمیم بھ زدم زنگ٧ ساعت یلعنت ییکجا یعنی

   ستین یخبر -

   سپارم یم خودت بھ رو ناموسم ایخدا یکم البتھ شد راحت المیخ حاال

  * یراو*

   ؟ ید ینم جواب چرا بابا نفس -

   بودند در پشت کھ یدونفر سمت برگشت سرش نفس پدر

   شناخت یم خوب پسر نیا بود کرده تعجب

   یتھران ارسام

    کرد یم نگاه رو ھاش لمیف ی ھمھ شھیھم دخترش

   کرد یم کاریچ جا نیا اخھ یتھران ارسام داشت شک بازم اما

  : گفت گرفت نفس سمت گل اورد در رو کفشش ارسام

   دییبفرما -

  :گفت کرد دراز سمتش رو دستش رفت نفس پدر سمت بھ 

  نمیب یم رو شما حالم خوش یمانینر یاقا سالم -

   داد دست باھاش مردونھ گرفت رو دستش نفس پدر

   معروف گریباز ھمون د؟یھست یتھران ارسام شما -

  :گفت زد  یمتواضع لبخند ارسام

   دیکن قبول یغالم بھ رو بنده اگھ ھستم خودم بلھ -
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    .. کھ بزنھ حرف خواست نفس پدر

  :گفت اومد استرس با نفس مادر

  ...منتظر ھا مھمون ؛ نیسادیوا جا نیا چرا -

  :گفت شد ساکت ارسام دنید با 

  ؟؟!!!!خبره چھ جا نیا ن؟یھست یتھران ارسام... شماااا -

  :گفت زد یمھربون لبخند ارسام

  ...یبدون قابل اگھ البتھ اومدم یخواستگار یبرا -

  

   اومد فرھاد پدر بلند یصدا بشھ تمام ارسام حرف کھ نیا از قبل

  ستندین معلوم ساعت سھ کردن مسخره رو  ما نایا میبر بلندشو خانم -
   گرفتن جلسھ رونیب  ؛رفتن  کجا

   گفت یا مسخره لحن با رو گرفتن جلسھ

   کردند برخورد پدرام و ارسام با احترام با نفس مادر و پدر

  :گفت سالن بھ دیرس یوقت نفس پدر کردن دعوتشون سالن وداخل

   بشھ دایپ من دختر یبرا پسرشما از بھتر کنم فکر -

   شد بلند خشم با فرھاد

 یم کاریچ جا نیا پسر نیا است مسخره نیا یمانینر یاقا یچ یعنی -
  !کنھ؟

   بودند ھم یرو بھ رو االن درست فرھاد سمت برگشت ارسام

   نبود یکس جا نیا االن اگھ کردند یم نگاه ھم یھا چشم یتو خشم با و
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 چیھ بود پر ھم از دلشون بس از بودند کرده یحساب خاک و گرد کی
   بخورن شکست نداشتن دوست کدوم

   یخواستگار یبرا اومدم جا نیا -

   اورد در شتریب رو فرھاد حرص  زد محسوس نا چشمک کی

  :گفت نفس پدر سمت برگشت ارسام

   یمانینر یاقا ی اجازه با البتھ -

   خورد بھم حالم ارسام یکرد  ینیریش خود چقدر: سندهینو( 

  

 یبھتر راه شما ؛ بدن بھم رو دخترشون بکنم یکار کی دیبا ؛ اه -
  ؟ نیدار سراغ

 نھ -

  )پس بذار کارم رو بکنم یاوک -

  : گفت تیعصبان با فرھاد

 خودش جسد مثل اقا نیا بودم اومده یخواستگار یبرا من اما -
  من یخواستگار وسط انداخت

  *یراو*

   بود اروم ظاھر در اما دیلرز یم ازخشم درون؛ از ارسام

  :گفت شد بلند نفس پدر

   دیکرد یم یراض  خانوادتون دیبا اول شما دکتر یاقا -
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 رو شما من االن نیاورد فیتشر کھ ممنون د؛یاوردی یم فیتشر وبعد
  ؟ ھیچ جوابت دخترم نیکرد خواستگار شما کنم یم حساب مھمون

   کرد نگاھش التماس با ؛ نفس سمت برگشت ارسام

   کنھ تیعز رو ارسام خواست نفس

 یم داد یب نگاھش یتو ترس ختیر ارسام دل☺ زد خجول لبخند کی
  :گفت رو جوابش نفس بود شده حال خوش فرھاد کرد

   جوابم بگم دیبا اما قائلم   دکتر یاقا یبرا  یاحترام با -

  :گفت کرد مکث کمی 

   ھیمنف -

  

 نیا بدون شد بلند فرھاد پدر یول دیکش یراحت نفس ارسام جواب نیا با
   زد اشاره ھمسرش بھ بده تیاھم یکس بھ کھ

  :گفت نفس سمت رفت گرفت گارد عیسر فرھاد اما برن 

   یییمانینر خانم -

   خشم با بعدگفت   یا مسخره لحن با رو

 سبز کجا از ستین ھان؟معلوم داره یچ مادر و پدر یب ی پسره نیا -
  ....مشرو اصال ؛ شده

  :گفت زد نعره بایتقر گرفت رو چشمش یجلو خون ارسام

 از ستین معلوم تو نبستمش خودم تا ببند رو دھنت یعوض اشغال -
 نیچیھم ؛ یمادر نیھمچ از یشد تیترب جور نیا کھ یشد سبز کجا
   ره یم انتظار یپسر



١١٣ 
 

 بھ گرگ مثل لحظھ کی یتو خون ی کاسھ شد فرھاد ھا چشم ناگھان
  :گفت گذشت نعره از کارش فرھاد کرد حملھ ارسام سمت

   یاورد رو مادرم اسم یکرد غلط کثافت کشمت یم -

   بود پر دلش  ھم ارسام شد بلند ھا زن غیج زد فرھاد رو اول مشت

 و فرھاد یجلو داشتن یسع دکتر ؛ یمانینر و پدرام زد رو یبعد مشت
   رنیبگ رو ارسام

   بود شتریب فرھاد زور اما بود شد پاره پدرام راھنیپ کشمکش نیا در

   دوتاشون ھر صورت یول داشت ضعف ارسام ھنوز چون

   بود شده قرمز خشم از

   دیکش غیج نفس

  رونیب خونمون از نیبر دیکن دعوا نیخواھ یم دیکن بس -

  * یریام سرگرد زبون از*
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  )مھدیس(
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  )سرگرد امیری (

 یمو تار کی نتوستم یحت یول داد یم نشون رو ١٠:٣٠ ساعت
  کنم دایپ رو خواھرم

  اموزشگاه کینزد ی بستھ مدار یھا نیدورب دنید از کردم یھرکار

   نبود یخبر خداشکر  رفتم یقانون پزشک یحت اطراف یھا مارستانیب

   نبود یخبر ازش نیزم یتو رفتھ بود شده اب خواھرم انگار اما

  ؟ کجاست یعنی

   بود١ فقط شماره خورد زنگ میگوش ناگھان

   دادم جواب عیسر یگوش
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  بلھ؟-

  ؟یریام محمد سرگرد جناب -

   بود یکیمکان یصدا ھیشب زد یم حرف داشت دستگاه انگار

  ؟یھست یتوک بلھ -

   ام سییر ؟ ینشناخت ؛ یسرگرد کنم یم شک بھت دارم -

  :گفتم خشم با

 سگ مثل برسھ بھت دستم اگھ اشغال؛ بگو رو حرفت شناختم اره -
  ?کشمتیم

  

   کرد یبلند ی خنده

 یتو خواھرش کھ یادم سرگرد تازه ؛ بعد برسھ بھم حاال تودستت  -
   زنھ یم حرف یجور نیا اونھ؛ یدستا

 ھام رگ یتو خون بود کرده شک ھام گوشم سالمت بھ بود زده خشکم
  :گفتم لکنت با بود بستھ خی

   یت... گف ی....چ -

 دختر کی ؛ سیمھد اوممممم بود یچ اسمش اھان ؛ تتتتتتخواھرت -
  ... کلشمیھ و ھیگندم پوستشم ؛ یمشک ابرو و چشم

  کنھ تموم رو حرفش نتونست یادیز ی خنده از

   ستیب کلشمیھ اوممم -

   زدم داد ناگھان
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 دلش اگھ ؛) بگگوو خواھد یم دلت یھرچ(  شو خفھ شرففففف یب -
   سگ پدر یش یم میقا ؛ زنا مثل چرا بزن رو حرفت رو بھ رو ایب یدار

 کی من ضمن در شھ یم خشک رتیش نخور حرص سرگرد اوه؛ -
 کانال یتو دیبا واگرنھ یبکن دایپ دیبا رو فرصت اون دادم بھت فرصت

 تا فقط چطوره؟ زیعز یعربا با یبگرد  خواھرت دنبال یکارت یھا
  زیعز سرگرد جناب یدار فرصت شب١٢

   نداشت ستادنیا توان  زانوھام گھید کرد قطع دیخند سرخوش و بلند

   شد بلند دادم یصدا افتادم نیزم یرو

 رتیغ زو از اشکم زد یم نبض قمیکنارشق بود شده برجستھ گردنم رگ
   ختیر یم ھا چشم از

   زدم داد ھوی

  خداااااا -

   کردند یم نگاھم ترس ای تعجب با شدند یم رد کنارم از داشتن مردم

   شھ ینم دایپ خواھرم زدن داد با کردم فکر کمی 

 یول یبدھ نجات رو مردم ناموس بار ھزار یباش سیپل بود سخت یول
   یکن دفاع خودت ناموس از ینتون

  زدم یم زنگ ثمیم بھ دیبا  شدم بلند عیسر

  * یراو*

   بود مرده وسط اون  یدختر  بود شده تشنج انبار یتو

   بودند شده خشک ترس از  دخترھا از یبعض

   دندیکش یم کیستریھ یھا غیج دخترا از یبعض و
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   بود شده یعاد جنازه دنید براشون ھا نگھبان

 دلشون بھ) سییر راست دست( خان ارسالن و سییر ترس از اما
   بود انداختھ وحشت

   کنھ یم باھاشون یبرخورد چھ خان ارسالن دونستند ینم

 مبارک وقت یکوچک موضوع نیھمچ خاطر بھ تونستند ینم چون( 
  ) بشن مزاحمش رندیبگ رو سییر

   شد خارج خونھ وتورم از ھا نگھبان ی سردستھ

 برقرار رو تماس ودستش گرفت یگوش ؛ دیلرز یم بھ خودش ترس از 
   کرد

  

   داد جواب سخت و سرد سنگ  مثل شھیھم مثل خان ارسالن

   بگو -

   اومده وجود بھ مشکل اقا خان؛ ارسالن سالم -

  : گفت فتھیب دلش یتو  ترس یا ذره بدون یتفاوت یب لحن با

   گرفتنتون یھا سیپل -

   خب خب ؛ بگم چطور قربان نھ -

   شد بلند  خان ارسالن  داد ناگھان

 من واسھتا  ببرند رو زبونت جا ھمون ندادم دستور تا ؛ احمق بگو -
   بزن رو حرفت بکن جون ؛ ینش الل

  :گفت مکث بدون مرد
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 با دونم ینم ومن مرد رفت حال از شد یچ دونم ینم دخترھا از یکی -
  کنم؟ کاریچ اش جنازه

  :گفت باشھ دهیشن تیاھم یب زهیچ کی انگار ارسالن

  ن؟یکجا االن ستین یمشکل -

   گفت رو منطقھ اسم مرد

   کرد نگاه زیم یرو ی نقشھ بھ و دیکش چونش ریز رو دستش ارسالن

 منطقھ کی  یبپرس ملوان از بھتره جلوترفکرکنم؛ متر ٣٠ حدود -
 کوسھ  نشده صبح تا اب یتو دیبنداز رو جنازه اده؛یز کوسھ کھ ھست

   خوردنش ھا

  

  :گفت عیسر بود شده حال خوش  ؛ بود  نشده خیتوب کھ نیا از مرد

   چشم -

 تیمامور گھید باره شھ یم کم ھمتون پول از تومان ھزار ۵٠٠ فقط -
   نیبد انجام درست رو

   خواھش و کردن التماس بھ کرد شروع مرد

  : گفت یبد لحن با خان  ارسالن 

   ھوممم کنم خبر سییر یدار دوست -

  :گفت بود کرده سیخ رو شلوارش ترس از ینداشت شیکار اگھ مرد

   دیببخش شما بوده ما از حماقت ؛ قربان نھ -

   کرد قطع رو تماس ارسالن
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 بر دستش از یا گھید کار چون داد یم فوش ارسالن بھ دلش یتو مرد
  ومدی ینم

  (عکس ارسالن خان)

  
  

   گفت ماجرا ھا نگھبان بھ رفت احمد
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 ارسالن و سییر  پولشون شدن کم خاطر بھ دلشون یتونگھبان ھا  
   دادن فوش خان

   بدن فوش سییر بھ خودشون یجلو دنیترس یم یحت انگار

   دیپرس رو محل قیدق ادرس ملوان واز رفت احمد

  : فکرگفت یکم از بعد ملوان

   کنم یم خبرت میدیرس قھیدق ۴٠ حدود -

   کردند خارج خونھ ورموت از  رو جنازه

   بود تر دیپل ھمھ از کھ اسری بودن نفر چھار

  :گفت زد سرش بھ یفکر کی زد یبرق چشماش جنازه دنید با

   دارم شنھادیپ کی من  ھا بچھ -

  : گفت احمد

   ؟یچ بگو -

   ؟ میبرس میخواھ یم کھ ییجا بھ مونده قھیدق چند -

 ٣٠  فکرکنم  دمیکش رونیب رو جنازه تا یول گفت قھیدق۴٠ حدود -
  مونده گھید قھیدق

  :گفت دیمال بھم رو دستش یحال خوش با اسری

 بھ مرده دختره نیا االن کردن؛ کم رو ما پول کھ نایا گم یم ؛ ھیعال -
 میبکن دختر نیا با یحال کی نیایب ستین یکس نجایا نفرم چھار ما جزء
   خوردنش ھا کوسھ بعدشم فھمھ ینم میکس
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 انگار حامد و احمد کردند یم نگاه اسری بھ باز دھن با نفر ٣ ھر
 کھ بود مونده وجودش یتو رتیغ یکم انگار نیشاھ اما نبودن مخالف

  :گفت عیسر

 ھم مرده کی از یحت  یپست چقدر تو مرده نیا اسری یشد وونھید -
   یگذر ینم

  

  : گفت یا مسخره لحن  با کرد بلند رو دستش اسری

  تا نمیبش  ھا بچھ الیخ یب ؛ دمیند رو شما جانماز ؛ برادر بود شب -
    کنند تیھدا راست راه بھ رو ما نیشاھ حاج

 مشتش یتو دختر فیظر دست اسری خنده ریز زدند ھم با ییتا سھ 
  :گفت اسری بود شده سرد یکم دختربدن   دست گرفت

 از یباش ما با دیشا اصال کنم یم گرمت خودم یشد سرد کوچولو یاخ -
   یبش زنده یسرزندگ

   دیخند بلند حانشیوق حرف نیا بھ اسری

 دست و اسری نھیس تخت زد  و شد کینزد بھش تیعصبان با نیشاھ
  :  گفت خشم و یکالفگ با اسری شد جدا اسری دست از دختره

 یم ؛ ھم با ھمھ گم یم کنم یخور تک خواھم ینم کھ من احمق اخھ -
   ؟ ھان  تو بھ بدم اول نوبتم من یخواھ

 چقدر واقعا رهیبگ نون ، یینونوا اومده انگار کرد یم نوبت یجور کی
   بود پست

  :گفت داد با نیشاھ
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 روحش خودش اب یتو میبنداز رو اش چناره کھ  نیھم ؛ نھھھھھ -
 جور دختر برات خودم عربستان میرس یم االن کن ول ده یم عذاب رو
   ناموس یب بگذر دختر نیا ریخ از کنم یم

  

  : گفت کرد یپوف کالفھ اسری

 یکن یبزرگوار برام خواھد ینم ھم تو خواھد یم دلم االن من بابا یا -
   کنم یم جور خودم یبرا خودم عربستان رفتم

  نیریبگ رو دستش بچھ ھا 

   کردند اطاعت بار نیا حامد و احمد

 رهیبم یحت  شده اگھ خورد قسم نیشاھ یول گرفتند رو نیشاھ دست 
   برسھ  دختر اون بھ دستشون نذاره

 قدم اتاقک سمت بھ انداخت کولش یرو دختر زنان سوت اسرمی
    کرد یم باز رو نشراھیپ یھا دگمھ طور ھمون برداشت

   خوند یم ارهیب در رو نیشاھ حرص کھ نیا یبرا

   امشب است مراد شب ست؛یشب چھ امشب -

  :گفت خوش سر و بلند یصدا با

   امی یم در یمجرد از امشب -

 دوتا اون غفلت از دیلرز یم خشم از نیشاھ دنیخند بلند حامد و احمد
 سمت بھ سرعت با زد احمد یپھلو بھ محکم ارنجش  کرد استفاده

   کرد حملھ اسری

  * ارسام زبون از*
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 نیا با برم قربونش نفس سمت برگشتن ھمھ دیکش نفس کھ یغیج با
   رفت ینم انتظار ازش یغیج نیھمچ فشیظر یصدا

 جلوم منو سمت اومد رونیب دیکش حرص با پدرام از رو دستش فرھادم
    سادیوا

   رمیگ یم رو حالت یجور بد باش منتظرم -

  

  : گفتم دلم یتو

   زارتتتتتـ 

   دمیترس یوا باشھ ھھ -

  :گفت پوزخند با فرھاد

   نمیب یم ترستم -

  :گفت سمتش بر خواستم گرفت حرصم  رفت نفس سمت بھ

   است بتھ یب ؛ مادره پدرو یب ی پسره نیھم اقتتیل -

 سمت برگشت فرھادم نذاشت نفس پدر کنم حملھبھش   دوباره خواستم
  :  گفت منو

 انتخاب ازدواج یبرا رو یبدبخت ی خانواده  گم یم کیتبر بھت -
   گریباز یاقا یکرد

   شد خارج سالن بلنداز یعصب ی خنده با

   شعوریب ی کھیزن شد رد کنارش از و زد تنھ نفس بھ فرھادم مادر

  :  گفت نفس سمت رفت اخم با فرھاد  پدر
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   ییاخراج یای ینم مارستانیب فردا از -

  :گفتم بودم گرفتھ حرصم م من

   کنھ یخانم فقط دیبا خانمم  ذارم؛ ینم من بخواھد خودشم اگھ -

   شد خارج سالن از زد یپوزخند میفرھاد

  

  بودن کرده سکوت بودن سرپا ھمھ ؛ نیسنگ جوء  بود یبد وضع

  :گفت یا بامزه لحن با پدرام

   ؟ نھ مگھ میبرس یخواستگار ادامھ بھ بھتره -

 عرض جوء اومد مثال یالل تو گفت یم یکس ینزن حرف تو یلعنت اخھ
   زد ینیغمگ لبخند  ومدین بدش نفس پدر  کنھ

  یعوض زد ضربھ غرورش بھ بد عشوریب فرھاد

  :گفت نریمانی 

   اریب یچا برامون بابا نفس ؛ دیبشن دییبفرما -

  :گفت اروم نفسم

   چشم -

   شد باز مجلس خی کم کم و کردن یلودگ بھ کرد شروع ھم پدرام

   دیکش کل زنا مثل ھم پدرام  شد وارد ییچا یا ینیس با نفس

  :گفت عیسر شد ھول اونم ستمش میبرگشت تعجب با ھمھ

   کشن؟ ینم مگھ ؛ کشن یم کل انی یم عروس خب -
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   نفس یحت ؛ خنده ریز میزد ھمھ خاروند رو سرش پشت بعد

   بزنھ لبخند نفسم یشد باعث  پدرام قربونت یا

   رفت مادرش سمت بھ ریز بھ سر نفس و شد گردونده ییچا

  : گفت مجلس یترا بزرگ مثل پدرام ؛ نفس نشستن محض بھ

 نیا نیبد اجازه اگھ یخواستگار یبرا نجایا میاومد ما ؛یمانینر یاقا -
  ؟ ھیچ شما نظر نیبزن حرف ھم با برن جوون تا دو

  

   بودم دهیند یجد قدر نیا پدرام وقت چند نیا یتو حاال تا

  :گفت زد یلبخند یمانینر یاقا

   اتاقت کن ییراھنما یتھران یاقا ؛  دخترم ؛ موافقم منم -

   بابا چشم -

  

   افتادم راه نفس پشت شدم بلند نفس با منم

   میشد اتاق وارد نفس و من کرد باز اتاق در ستادیا اتاق یجلو نفس

 یطلبکار لحن با زد کمرش بھ رو دستش نفس در بستن محض بھ
  : گفت

   ؟یکن یم کاریچ جا نیا ارسام -

  :گفتم طونیش لحن با

  خانم عروس ستین معلوم بشم داماد خواھم یم -

  :گفت گرفت خودش بھ یتخس ی افھیق



١٢٧ 
 

   کنم قبول من معلوم کجا از -

  جلو ومدمی یم قدم کی کردم نگاه ھاش چشم بھ طنتیش با

   نشست عیسر کھ تخت یرو افتاد اخرم عقب رفت یم اون

   بود ھم یرو بھ رو قشنگ صورتامون حاال نییپا اوردم سرم

  

 نفسم کردم نگاه خوشگلش یاب یھا چشم بھ نگاه نیتر عاشقانھ با
   کرد ینم حرکت  بود شده زمیبنوتیھ ھام چشم با انگار

  ؟ یدار دوست منو تو -

  اره -

   رفت تکنو یخوش از قلبم حرفش نیا دنیشن با

   ؟ یکن یم ازدواج من با -

   اره -

  : گفتم گرفتم سمتش رو ام گونھ و زدم طونیش لبخند کی

   نفس؟ یبوس یم منو -

   اره -

 شد سرخ عیسر ھیچ سوالم  بود داده فرمان مغرش تازه انگار یول
  : گفت

   ور اون برو ارسام اه ؛ نھ یعنی -

   ؟یخوب دیپرس( 

  :  میبگو داشتم دوست



١٢٨ 
 

   ستمین خوب اصال نھ -

   بودم حال خوش دنشید از انقدر اما 

  )نگفتم کھ

   دمیکش عقب رو صورتم خنده با

  یببوس منو  ستین دور زمانش نترس -

  

  :  گفت حرص با نفس  زدم یطونیش فوق چشمک 

   منحرف ؛ تیترب یب -

 تفاھم بھ انگار خب خانم؛ باشم منحرف ؛ تیترب یب  دیتوبا یجلو -
   میدیرس

   بردم رهیدستگ سمت بھ رو دستم

  : گفت نفس

   دارم شرط -

  * فرھاد زبون از*

 با فقط یادیز حرص از نشستن ام ھیبق شدم نیماش سوار تیعصبان با
 دهیترس شون ھردو ھا وونھید مثل درست کردم یم حرکت سرعت

   گفت یم یھ مادرم اما نده نشون کرد یم یسع پدرم یول بودن

  باش مواظب

   برو تر اروم 



١٢٩ 
 

 لمیوسا تمام رفتم اتاقم سمت بھ ادیز سرعت با میدیرس خونھ بھ یوقت
   چمدون یتو نداختم یم شلختھ کردم یم جمع حرص با رو

   نییپا اومدم دو حالت با ھا پلھ واز بستم رو درش ضیغ با اخرم

  :گفت شد بلند مبل یرو از ھول چمدون دنید با مادرم

   پسرم؟ یریم کجا -

  : گفتم داد با

 غرورم دیخواست یم فقط شما ؛ جھنمھ نیا از بھتر برم یقبرستون ھر -
   دیبشکن

  : گفتم مزد دست مسخره

 یمانینر  برسھ ییجا بھ کارم ؛ دیکن کمیچ کو دیتونست خوب انصافا -
   نداشتم یول اجازه ھھ یکرد یم یراض رو ات خانواده اول بھتره بگھ

  :گفتم یتر بلند یصدا با

 ؛ ھمھ یجلو دیکرد خورد منو دینکرد خورد رو یمانینر اونجا شما -
   کثافت ی پسره اون یجلو

  :گفت شد بلند پدرم

 یکی نشد نیا  یکن یم خراب خودت سر خونھ یدار پسر خبرتھ چھ -
   نداره قھر ؛ ادیفر و داد ھمھ نیا ؛ گھید

  :گفتم زدم یپوزخند

 با تا  رفتم یم مادر و پدر یب ارسام مثل کاش یا نداره واقعا اره -
  ....شماه



١٣٠ 
 

 رو دستم خورد صورتم بھ پدرم یلیس بشھ تموم حرفم کھ نیا از قبل
 مادرم غیج با   صورتش یتو بزنم یتر محکم یلیس من تا کردم بلند

   اومد نییپا شد مشت  دستم

 عکسم ھمون یحت ذارم ینم وقت چیھ گھید رم یم رانیا از االن من -
  جناب پدرررر  ندیبب رو

  

  : گفت ھیگر با زد چنگ چمدون بھ مادرم

   انصاف یب دمتید روزه چند تازه ؛ نرو خدا رو تو یر یم کجا -

   رونیب زدم خونھ از تیعصبان با گرفتم دستش از رو چمدون ضرب با

 نیا بھ رو زھرم کھ یزمان تا رفتم میمجرد ی خونھ سمت بھ سرعت با
   باش منتظرم ؛ رم ینم رانیا از زمینر مادر و پدر یب ارسام

   گرفتم رو) معشوقم(دیاناھ ی شماره رفتم میگوش سمت بھ

   دیچیپ یگوش یتو ناباورش یصدا بوق چند از بعد

   شھ ینم باورم یخودت برم قربونت فرھاد -

   ندارم عصاب  میمجرد خونھ ایب خودمم اره -

  :گفت یا عشوه پر یصدا با

   شتمیپ گھید نیم ستیب شم فدات کنم یم ارومت خودم -

   عیسر فقط -

   اومدم  چشم ؛ برم قربونت -

   کنم یخال یکس کی ی؛رو رو خشمم دیبا کردم قطع یگوش



١٣١ 
 

   دیاناھ از بھتر یکس چھ 

  )عکس اناھید و فرھاد(

  
  *ناشناس*

   کنم یم دایپ شباھت اشغالم پدر بھ روز ھر قدر چھ ایستادم  نھیا یجلو

   زد حلقھ اشک مادرم ادی با نھ مھربونم مادر بھ یول

   کنھ ینم ھیگر بزرگ باند کی سییر یول ھام چشم یتو

   خواھد ینم رو مامانش

   ؟ خواھد یم



١٣٢ 
 

   شدم جمع خودم یتو نیجن مثل رفتم نفرم دو تخت سمت بھ

   برداشتم رو  مادرم عکس تخت کنار یپاتخت یرو از

   ستین گرم عکسش چرا زدم سرد ی شبشھ بھ رو ھام لب

   داشت گرما دیبوس یم صورتم یوقت قبال چرا

   ام زنده کھ یروز تا دم یم قول مامان گرفت حرصم

   دم ینم اجازه رمیبگ است فھیوظ ؛ قانون یھرچ از رو تو انتقام

   خورم یم قسم بمونھ زنده یشناس قانون مرد چیھ

   دیباش منتظرم شد ریسراز ھام چشم از اشک قطره کی

   دارم کار یحساب تونیزندگ با یریام ،رادمنش سرگرد

  زدم ھیگر ونیم یلبخند

  

  * یراو*

   کرد حملھ اسری سمت بھ گرسنھ گرگ مثل نیشاھ

   اورد در بشیج از رو دارش  ضامن یچاقو

   خورد گلوش ریز زددرست گردنش وسط رسای برگشتن محض بھ

 یرو  ختیر یم اسری گردن از خون بود شده یان جنون دچار نیشاھ 
   راھنشیپ یجلو

   بکشھ نفس تونست ینم زد یم پا و دست نیزم افتاد اسری

   کندنھ جون حال ودر دندیبر رو سرش کھ یخروس مثل بود شده



١٣٣ 
 

 سخت مرگش قدر نیا  داد یم پس تقاص داشت کرد یم  ر خ ر خ فقط
    بود

   اسری سر باال دندیرس عیسر احمد و حامد

  

 وجود یمارستانیب اب وسط نبود ساختھ یکار نفرم دو اون دست از اما
   کرد نگاه شیخون یھا دست بھ افتاد دستش از چاقو نیشاھ نداشت

   بگھ یکی بود منتظر کشتھ اسری خودش یدستا با شد ینم باورش 

   ینکشت تو ؛ ینبود تو نھ

 باز حد نیاخر تا اسری یھا چشم بود کرده پر رو فضا بود سکوت  اما
 داشت ؛ زدناش پا و دست زد یم یکبود بھ ھاش لب و صورتش بود
 تالش اب از رونیب یماھ مثل ؛ نفس کی دنیکش یبرا  شد یم تر کم
     کرد یم

    بکند تونستند یم یکار کردند یم نگاه بھش داشتن فقط احمد و حامد

   شدن بستھ موقع ھاش چشم دید یم طانیش ای مرگ ی فرشتھ اسری 

   اومد خودش بھ اسری یھا چشم بستن با احمد بود ترس از پر

 کرد سفت راھنشیپ قھی یرو ؛ رو دستش نیشاھ سمت دیپر یعصبان
  :گفت

 ارزش مرده دختره کی خاطره بھ شیکشت ؟ یکرد کاریچ یروان -
   اااررررھھھ؟ داشت

 یتو  بودن زده شچک با کھ بود یخیم مثل بود شده خشک نیشاھ اما
   تیعصبان و حرص با احمد خورد ینم تکون جاش از  سرش



١٣۴ 
 

 بازم یول افتاد نیزم یرو ھا جون یب مثل نیشاھ زد  مشت نیاول
   شیخون یدستا بھ بود رهیخ نگاھش

   کشتش یم نبود یکس نیاول

  

   دوست و بودن ھمکار اتفاق نیا  از قبل کرد یم فرق اسری اما

  :گفت گرفت احمد سمت بھ رو دستش یمظلوم لحن با بعد

   بشور دستام ؛ ھیخون دستام -

   بود فتادهین ییھا اتفاق نیچن حاال تا شد یم وانھید داشت احمد

   کرد یم کالفش نیا بده خبر خان ارسالن بھ وباره د بود مجبور احمد

  * رادمنش سرگرد*



١٣۵ 
 

  
 بھ بود سپرده رو ھا کار کردم رد یمرخص بودم نرفتھ اداره امروز
  )یریام سرگرد( محمد

 بھ خواستم یم رمیبگ زندگیم رو میتصم نیتر بزرگ خواستم یم
   کنم فکر میزندگ

   ھیسا بھ

   مانیپ

   مونیزندگ بھ



١٣۶ 
 

   داشتم شک شکستھ دلم بودم خستھ

   ؟ نھ ای داره دوستم

   بد ؛ بده یلیخ یدل دو یوقت

   باش رو ایدن کار( 

   یریمیم یک ھر واسھ

   گھید یکی واسھ

  )رهیمیم

 دیشا تا کنم یخال رو دونیم دیبا من چرا اصال براش بجنگم دیبا اره
   شیزندگ سراغ برگرده ثمیم

   ھیسا با یزندگ یبرا بجنگم خواستم یم

   محبت با ارمیب بدستش خواستم یم

   منو نداشتم دوست گھید

  رو ھمسرش

 یتو برادر یچ ھر از کنھ دایپ ادامھ حس نیا اگر بدونھ شبرادر یجا 
   خورد چشمم کردم یم حرکت طور ھمون شم یم متنفر ایدن

   داشت ست یھا کفش  یرنگ قرمز لباس مغازه کی نیتریو بھ

 چرا  دمینکش خجالت بار نیاول یبرا کرد جلب خودش بھ رو نظرم
   کردم تجسم لباس نیا یتو ھیسا

   رفتم مغازه سمت بھ لبخند با

   مرد ھم داشت زن ی فروشنده ھم



١٣٧ 
 

   برم مرد ی فروشنده شیپ نداشتم دوست یول

   یچ یعنی

  ھ؟یچ من زن لباس زیسا بدون مرده داره یمعن چھ

   رفتم زن سمت بھ

   دمیخر رو لباس گفتم رو بود نظرم در  رو یاحتمال زیسا

 یتو رو لباس نیا داشتم دوست رفتم خونھ سمت بھ ادیز سرعت با
 یچ ھر بسھ بشم قدم شیپ خواستم یم شد یم خوشگل حتما نمیبب تنش
  دمیکش عقب

   اول استارت 

 یفروش گل کی بھ راھم سر بپوشھ لباس بره زنمتا ینم زنگ بھش
 گل قبل یھا دفعھ بود اشکار عشق  ھینشون  دمیخر سرخ گل تا  رفتم

  بود پنھان عشقم چون گرفتم یم دیسف رز

  )ھاست گل نماد داره تیواقع نیا ھا بچھ( 

 یم پا  داشتم ذوق ھیبار نیاول سال٣ از بعد کردم نگاه ام خونھ بھ 
  خونمون یعنی نھ ام خونھ یتو ذارم

   بود داده دست بھم بودن مرد حس کردم باز رو ساختمون در دیکل با 

   ☺بودن خونھ مرد

   ١۵ واحد زدم رو٣ طبقھ اسانسور با

   شد زده زنگ رفت یورود زنگ سمت بھ دستم

  :  گفت اومد ھیسا یبایز یصدا



١٣٨ 
 

   ؟ ھیک -

  :گفتم یشوخ یصدا با

  اومده شوھرت کن باز در فھیضع -

   شد مکث لحظھ چند 

 اه دلم یتو فکر نیا با بپوشھ شلوار و مانتو دوباره رفت کنم فکر
   شد باز در دمیکش

  



١٣٩ 
 

 استرج شلوار با بنفش کوتاه نیاست بلوز بود ھیسا نیا موند باز دھنم 
   بود شده شونیپر دورش موھاش یمشک تنگ

   بشھ باز یرو بھ رو واحد در دیشا کردم فکر لحظھ کیبود باز در

 داخل کردم حلقھ کمرش دور رو دستم فکر بدون نھیب رو ھیسا
  : گفتم یکمرنگ اخم با دمشیکش

  ...نیب یم رو تو بشھ باز ییرو بھ رو واحد در دیشا باش بظموا -

 ھم با  دست کف کی ی اندازه صورتامون حاال ندادم ادامھ حرفم اما
   کردم فکر خودم شیپ بار نیاول یبرا داشت فاصلھ

  دارم  رو ھا چشم نیا صاحب چقدر

  



١۴٠ 
 

  
  )لباس زن سرگرد (

  

  *یریام سرگردمحمد زبون از*

 رو سرم داشتم دوست شدم یم وونھید داشتم داد یم نشون ١١ ساعت
 یم زنگ ثمیم بھ یھرچ بشھ یمتالش مصرفم یب مغزم تا وارید بھ بزنم
   کن کمکم خودت خداااااا یلعنت بده جواب یگوش نداشت دهیفا زدم

   بودن گذاشتھ مسابقھ ھم با ھا عقربھ رمیمیم دارم



١۴١ 
 

  

   بشھ ثابت خودم بھ من یرتیغ یبو   بشھ بدبخت خواھرم تازودتر

   دمیشن یم خواھرم یصدا  بود شده یجار صورتم یرو اشکم

  :گفت یم طنتیش کردبا یم صدام یوقت

   یبش داماد یخواھ ینم یداداش -

   ختمیر یم اشک  شم فدات برگرد تو شم یم داماد برگرد تو

   بدم یچ مادرم و پدر جواب

 دوتا ؛ کجاست ستین معلوم خواھرم ؛ ما یلعنت کار خاطر بھ بگم
   گذاشتن دست روس دست برادرش

 داشتم دوست کرد یم تار رو ھام چشم یجلو اشک  قھیدق ۵:١١
   باشھ امن یجا باشھ خونھ خواھرم یول رمیبم

  !؟ دهیترس االن یعنی

   نداشت دهیفا اما زدم زنگ ی میثمگوش بھ دوباره

   کن حفاظت ابروش از خواھم یم تو از خواھرم  خدااا

   خواھرم دیکش ریت قلبم

 بازم یول زدم یم فرمون یرو ھم پشت نداشت دهیفا اما سرم یتو زدم
   بود دهیفا یب

  ینیزم یھا راه کل

   بودن داده خبر ھمھ اما باشن باش اماده  گفتم جا ھمھ ✈ییھوا

   اند دهیند یمشکوک زیچ ستین یخبر



١۴٢ 
 

  

   کردم فکر اشتباه اما ثمیم کردم فکر شد بلند میگوش یصدا

 صاف یکم رو صدام شکست شتریب رو قلبم یگوش یرو مادر اسم
   کردم

   مادر جانم -

   داشت شباھت ھق ھق بھ اش ھیگر یصدا گھید

   یکرد دایپ رو دخترم شد یچ -

   ؟ بدم داشتم یجواب کردم سکوت

   گفتم یم گفتم یم یچ

   کنھ مواظبت خواھرش از نتونست رتتیغ یب پسر

 رد رانیا مرز از ١٢ ساعت قرار خواھرم شد ینم باورم ھنوز یوقت
   عرب یھا مرد شیپ عربستان بره بشھ

   ید یم نجات رو خواھرت تو نکن فکر یلعنت نکن فکر شو ساکت

   کنم یم نابودت ارمیب رتیگ اگھ سییر یتون یم یسیپل تو

   پدر سگ کنم یم خفت دستام با

   دیچیپ گوشم یتو دوباره مادرم یصدا

 با دمیشا ؛ اره کرده تصادف شده یچ ؟ ید ینم جواب چرا محمد الو -
   رونیب رفتھ ثمیم

 فکر یبد یزھایچ بھ خواست ینم اما نداشت اعتقاد حرفاش بھ خودشم
   اومدمی   بال خواھرم سر اگھ کردم قطع یگوش کنھ



١۴٣ 
 

   خداااااا

   بود قھیدق ١١:٢٠ ساعت رو ناموس یب منو نذار زنده منو

   شد خاموش شیگوش زدم زنگ ثمیم یگوش بھ دوباره

  گوشی برداشتم  خورد زنگ میگوش دوباره رفت دست از دمیام تنھا

   میکرد دایپ مشکوک تیموقع کی قربان سالم  -

   شدم حال خوش

   اومدم ؛ بده ادرس -

  کنم دایپ رو خواھرم شھ یم یعنی  شکرت ایخدا

  *نفس زبون از*

   من سمت برگشت تعجب با

  !!!!!؟ یشرط چھ -

   ارهیب بدست اسون منو نداشتم دوست یول دیرس ینم  ذھنم بھ یچیھ

  باش منم قلب فکر نامرد شد طونیش دوباره ارسام  شدم ھول

   خانم؟ عروس یکن ناز یخواھ یم نکنھ -

  : گفتم  حرص با

   دمینرس تفاھم بھ دیشا ناز نھ،  کنم فکر خواھم یم -

  کنم شیحرص تونستم باالخره ییییاخ شد یحرص حرفم نیا با ارسام 

 باشھ مثبت حتما جوابت دیبا یول فکرکن خواھدمی  دلت یھرچ -
   زمیعز



١۴۴ 
 

  

   ادی یم بدم تیزورگو نیا از ؛ ییزورگو یلیخ -

  :گفت یمھربون بالحن

 فکر یخواھ یم روز چند تا ؛ ادی یم خوشم تیچ ھمھ از من یول -
  خانم؟ عروس یکن

  یالیخ یب لحن با

   ھفتھ کی -

 دو یکن ازدواج ای یبشکاف اتم یخواھ یم مگھ!! ؟ خبرتھ چھ یییییچ -
   ینیبب رو رشیخ روز

   ینیبب رشیخ گیری کھ ب لباس یاومد مگھ -

  :گفت یجد بالحن

   گفتم کھ نیھم -

   پرو  تیترب یب پسره شد خارج اتاق از

   شعور یب

   نھ

   کن ولش ھیبد فوش شعوریب

  

  !!!!!؟ھیبد فوش شعوریب - نویسنده  (

  ؟ ستین بد اره -نفس 

  



١۴۵ 
 

   م گ یم نبات و نقل مثل من نھ -

  یادب یب شما -

  )واقعااااا ی مرس -

   نکردم ینامرد منم بود منتظر در کنار ارسام شدم خارج اتاق از

  :گفت اروم رفتم بھش یا غره چشم کی

   من برم چپت یھا چشم قربون -

   میشد سالن وارد یوقت دادم حیج تر سکوت من 

   گفت ارسام

 گھید روز دو قرار و کردن فکر یبرا خواھن یم وقت یمانینر خانم( 
  ) بدن جواب من بھ

 زور و رتشیغ عاشق شھیھم یول بگم تونستم ینم  خودش یجلو
   شم فدات من یالھ بودم شیگو

   کردند یخداحافظ درام پ و ارسام گذشت شب یھا مھین از ساعت

  :گفت کرد نازک صداش درام پ رفتن موقع

 بده مثبت جواب تر عیسر میھست جوابت منتظر ما قشنگم عروس خب -
   ارمیب در یباز شوھر مادر برات تا

  ) :دلقک میگ یم بھش ما( بود یا مزه با پسر واقعا دمیخند یم ھمھ

   رفتنشون بعد

   کردن دییتا رو ارسام بابا و مامان

  



١۴۶ 
 

   ھا ظرف کردن جمع از بعد شدم حال خوش منم

  غیج یحال خوش از داشتم دوست تختم یرو افتادم رفتم اتاقم سمت بھ
   بزنم

  )یموند شوھر یب دنیفھم ھمھ ؛ بکش خجالت دختر ھبیع(

   ذارم ینم ارسام دم یم نشونت یول زدم یدیپل لبخند

  زمیعز ھمسر دارم ھا برنامھ برات یاریب دستم بھ اسون

  ❤شعر؟ بھ چھ رو زن اصال( 

  )دشو عاشق دیبا زن

  * یریام سرگرد زبون از*

   یحال خوش از اوردم در بال خبر نیا دنیباشن

   یخورد دست رو ھھ زدم پوزخند سییر بھ دلم یتو

   بدن انجام خوب تشونیمامور نتونستن ھات نوچھ

   بود گفتھ خودش بود تھران از خارج بود داد ییرضا ستوان کھ یادرس

 حرکت سرعت با ستین ساکن توش کس چیھ  است متروکھ انبار کی
   دمیرس ساعت کی از بعد بود نجایا خواھرم یعنی کردم یم

   نبود جا نیا خواھرم اگھ داد یم نشون ٠٠:٢٠ساعت

   شدم ادهیپ نیماش از شدم  یم تر بدبخت بودم بدبخت یعنی

   کردم تعجب نبود ژهیو یروھاین از یخبر چیھ یول

   کردم باز انبار در کردم خارج کتم پشت از اسلحم



١۴٧ 
 

   گذاشتم یانبار داخل بھ قدم شد شتریب تعجبم داد یبد یصدا 

   بودن کرده رشونیدستگ روھاین دمیرس رید یعنی

 ستوان خیم نگاھم جلوتر رفتم کردم یم نگاه دقت با رو اطرافم و دور
   شد ییرضا

  کرد یم اشاره بھم  بودن زده چسب دھنشم بودنش بستھ یصندل یرو 
   دادم دست از رو خواھرم خوردم دست رو دونستم یم نرم جلو

 مردمم اگھ یحت کرده عقد تازه بشھ شیزیچ پسر؛ نیا ذارم ینم اما
   نبود اطراف اون کس چیھ ستین مھم واسم

 داد زدش چسب دھن با ییرضا  شدم کشینزد رفتم ییرضا سمت بھ
   سرم یتو خورد پشت از ینیسنگ جسم  برگردم خواستم زد

 قلبم درد یول مکرد یم احساس سرم پشت رو خون ھیگرم نیزم افتادم
   ھام چشم شدن بستھ قبل کجاست خواھرم یعنی بود تر بد

 ھا چشم از اشک قطره کی بود سرم یباال  دمید یپوش اهیس مرد
   ببخش کھیکوچ یابج ببخش شد ریسراز

   یعنی یحال خوش( 

   یباش داشتھ داداش کی

  باشھ داشتھ ھواتو کھ

  )طیشرا نیبدتر یتو یحت

  * یراو*

   شددور ھا جنازه اون از یکم برداشت رو لشیموبا احمد



١۴٨ 
 

 کوتاه قصد نیشاھ  اما بشوره رو دستش  کرد کمک نیشاھ بھ حامد
  :گفت یم شست یم رو دستاش ھم پشت طور ھمون نداشت اومدن

   شھ ینم زیتم دستام ؛ ھیخون -

   اومد خودش شاھین بھ  زد شاھین  گوشھ ب حامد کھ یلیس با 

 سمت بھ خورده یلیس حامد از  ارهیب خودش یرو بھ کھ نیا بدون
   کرد بغل رو زانوھاش بره اسری بود قرار کھ رفت یاتاقک

   بود دار خنده چھ بود کشتھ ادم بار ٣ ؛ ماه ۶ نیا یتو

  باشھ خوب پولشم  کجاست درست کار واگرنھ یبکش ادم دیبا پول یبرا

   زد زنگ ارسالن یگوش بھ دوباره احمد

  نبود کاریب کرد داغ تیعصبان از احمد ی شماره دنید با ارسالن

   بزنن زنگ بھش راه بھ راه یھ کیکوچ تیمامور کی خاطر بھ 

   برداشت یگوش تیعصبان با

   عرضھ یب دارم کار بنال -

  گفت ترس با

   اومده شیپ یمشکل کی قربان دیببخش -

   بنال -

  )باد با چھ(

   احمد تعجب درکمال ارسالن  کرد فیتعر رو موضوع کل احمد

   کرد قیتشو رو نیشاھ

  



١۴٩ 
 

  نیشاھ بھ نیافر -

   شد خشن لحنش بعد

 با دیبزن دور رو سییر نیخواست می دهیرس ییجا بھ کارتون گھید-
   اب یتو دیبنداز رو دوتا ھر ی جنازه ؛ نفھمھ سییر نیباش دختره

   فکرکرد یکم ارسالن 

 نید یم رو ھمش ؛ خودتون نیب دیکن ینم میتقس اسرمی پول ضمن در -
   داره وفا ازش اومد خوشم شھب قیتشو کھ نیا یبرا نیشاھ بھ

   دیبگ شما یھرچ چشم -

   دهیند دختر یھا احمق کرد قطع یگوش

   شھ یم قمیتشو کشتھ ادمم خورد یم حرص دلش یتو احمد

   دنیرس نظر مورد مکان بھ داد خبر ملوان گذشت قھیدق ده

   اب یتو انداختن راحت رو دختره حامد و احمد

   بود کرده عرق صورتشون کل انداختن یسخت بھ  اسرروی اما

   بود ١١:٣٠ ساعت کرد نگاه ساعتش بھ احمد

   رفتند یم یول خیش کاخ بھ ١٢:٣٠ بودن ،عربستان١٢ ساعت

  بفروشند رو دخترھا تا

  * رادمنش سرگرد زبون از*

   نداشتم دوست میبود رهیخ ھم یھا چشم یتو

  ⌚ کنھ حرکت زمان

   اومد مانیپ یصدا



١۵٠ 
 

  :گفت یم ومدی یم ما سمت بھ کوچولوش و سست یھا قدم با 

   بخل ھم منو ؛ بخل بابا -

   دارن دوست ھا مادر و پدر ھا زمان نیا یتو( 

  ) : کنن اسفالت رو بچھ دھن

 ھیسا یول نبود کارم یتو خجالت کھ من میبود اومده خودمون بھ تازه 
   دیدزد یم من از رو نگاھش دیکش یم خجالت انگار

 حس کی نشدم ناراحت کرد صدام بابا  مانیپ کھ نیا از بار نیاول یبرا
   است ھیسا مادرش کنم فکر نیا بھ بود یکاف فقط یوقت داشتم نیریش

  : گفتم اروم گوشش در رفتم ھیسا سمت بھ اروم

   میبخور شام باھم یبخوابون شھ یم رو مانیپ، ھیسا -

 بعد ومن بود حساس گردنش یرو گرفت ام خنده کرد خم گردنش عیسر
 یم  نق نق مانمیپ کرد بغل مانیپ حرف بدون ھیسا دمیفھم سال ٣ از

   زدن در موقع رو ھا ھیھد رفتم زیم سمت بھ خواست یم بخل کرد

   داخل اوردم رو ھا ھیھد کردم باز در بودم گذاشتھ تر طرف اون یکم

   شد باز اتاق در قھیدق ده از بعد کنارش گلم زیم یرو دمیچ قشنگ

   شد خیم ھا ھیھد یرو خوشگلش نگاه

 فیظر دستاش چقدر دمیفھم یم حاال گرفتم رو دستش رفتم سمتش بھ
  :گفت نشست ھاش لب یرو لبخند  کرد باز رو ھیھد دوتا ھر بود

   خوشگلھ یلیخ -

  : گفتم احساس با



١۵١ 
 

   ؟ شیپوش یم من یبرا ؛ تو یخوشگل بھ نھ -

  :گفت تعجب با

   بازه یلیخ کھ نیا ؟یییچ -

  :گفتم خجالت بدون

   تر محرم بھت یمحرم ھر از ؛ شوھرتھ کھ یمرد یبرا نھ یول -

 من با کھ نیا از رفت اتاق سمت بھ حرف بدون برداشت کفش و لباس
    کرد احساس یخاص یگرما دلم شدم حال خوشکرد ن یمخالفت

   داشتم دوست شدم کالفھ نبود یخبر ازش اما گذشت قھیدق ٩ حدود

   زدم در رفتم اتاق سمت بھ نمیبب تنش یتو رو لباس تر عیسر یھرچ

   بود شده پنھان بود در پشت ھیسا شد باز مھین اتاق در

  :گفتم تعجب با

  ؟ یسادیوا در پشت چرا -

  :گفت نییپا انداخت سرش

   شھ ینم بستھ لباس پشت پیز ه.. اخ -

   کرد نگاھم تعجب با شدم داخل دادم ھول در کردم نگاه بھش لبخند با

 طرف دو  زدم ھاش چشم بھ یطونیش لبخند زدم ذول ھاش چشم بھ منم
  گرفتم رو لختش یھا شونھ

  * یریام سرگرد*

   بود سرم یرو ییلویک صدیس ی وزنھ کی انگار بود نیسنگ سرم

  



١۵٢ 
 

 دیخورش نور  کردم باز رو ھام چشم زور بھ بود دهیچسب بھم ھام پلک
   ھام چشم یتو خورد قیدق

   نشستم شدم بلند یجیگ با نداشت دهیفا اما شم بلند کردم یسع

   بود شده باز ھاش طناب بودن بستھبھش   ییرضا  یصندل

   بود شده بھتر یکم ؟سرم بودنش گرفتھ گروگان ای؟ بود کرده فرار یعنی

  ؟ بردنش کجا ؟ کجاست خواھرم یعنی کرد یم درد بدجور قلبم اما

  حاال پاکھ خواھرم اره کنم داشیپ بگردم دیبا کنم فکر بھش دینبا اصال
   فتھیب یاتفاق ھر

 شماره ھمون دوباره خورد یم زنگ داشت بود افتاده کنارم یگوش کی
   کی ی شماره نحس

   ادی یم بدم کی شماره یچ ھر از عمرم اخر تا 

 یگوش یتو سرخوشش یصدا کردم قرار بر تماس برداشتم یگوش
  دیچیپ

   ؟ کنھ یم درد ؟ چطوره سرتون  سرگرد جناب ریبخ صبح بھ؛ بھ -

   بود شده دیکل بھم ھام دندون یادیز حرص از دیخند بلند

  :گفتم حرص با

   ناموس یب ؟ کجاست خواھرم یعوض اشغال -

 شیپ جاش خواھرت ؛ نخور حرص باش اروم سرگرد جناب اوه اوه -
  خواب تخت التیخ ھامن امن زیعز یعربا

   یلعنت نخند ؛ خندش یصدا دوباره 



١۵٣ 
 

  

   چرا؟؟؟؟ خدااااا ینکرد کمکم چرا بود کرده دایپ بغض صدام

   شوووووو خفھ ؛ پدر سگ ؛ ناموس یب -

   ببنددددد دھنت

 بودم اونجا کاش یا ؛ سرگرد جناب یخور یم حرص قشنگ چقدر -
   شده یدنید االن ات افھیق حتما دمید یم رو  افتیق

  :گفتم یالتماس پر لحن با

   دم یم بھت یبخواھ پول چقدر ھر ؟ یبد پس بھم خواھرم بدم یچ -

 رو خاندانت کل یخواھ یم سرگرد؟ اره ؟ یبد پول من بھ یخواھ یم -
 منده قانون ادم یچ ھر از من  یزن یم حرف مسخره پول؟ ھان؟ بخرم

   ادی یم بدم

  :گفت یا مسخره لحن با 

 انبار اخر برو بدم ھیھد کی  بھت خواھم یم اومده خوشم تو از یول -
   ؟ینیب یم یچ نیبب رو

   اوردم برات یچ ینیبب اگھ یکن یم تعجب یلیخ حتما

   نیزم افتاد دستم از یگوش شد قطع اش ؛خنده یصدا با یگوش 

   رفتم انبار تھ سمت بھ جون یب و سست یھا قدم با

   افتادم نیزم یرو زانو با شدم خشک دمید کھ یزیچ با

   خدااااااا زدم داد فقط بلند یصدا با

   یییییکش ینم منوووو چرااااا



١۵۴ 
 

  

   اممممم زنده ؟؟؟؟؟ چرااااااا

   شد خم سرم

   داشتم شک ھام چشم بھ شد یجار ھام چشم از ھام اشک

  دمید یم درست یعنی

  *ش رادمن سرگرد زبون از*

   گرفتم قرار پشتش گرفتم رو ھاش شونھ دوطرف

   باال دمیکش اروم لباس پیز نگھداشتم دست با رو لباسش طرف دو

   داشت یقشنگ یھارمون دشیسف پوست با قرمزش لباس

 بستن از بعد کرد یم تابم یب نیھم کردم یم حس رو بدنش یگرما من
 بغلم  یتو پشت از خورد یزیر تکون  دمیبوس رو کتفش لباسش پیز

 فرو موھاش یتو رو سرم بود شده قفل شکمش یرو منم یدستا بود
   کردم

   یزندگ یبو داد یم یخوب یبو موھاش

 ھمھ کم کم  میبود رهیخ ھم یھا چشم بھ نھیا یتو از کردم بلند رو سرم
 فشیظر صورت کل بھ برگردندمش بود شده داریب مردونم یھا حس ی
   شدم رهیخ

   گرفتم رو دستش دمیبوس رو شیشونیپ کردم کینزد سرم اروم

   بود زانوش نییپا یکم تا لباسش تخت یرو نشوندمش اروم

   کردم کفش داخل گرفتم اروم رو پاش



١۵۵ 
 

  

   بود جلوم لختش یپاھا بود شده نیسنگ برام اتاق یفضا

 نگاه ھیسا یھا چشم بھ بود شده خمار ھام چشم کرد یم میھوا یکم
   باشم باھاش االن نداشتم دوست اما نبود من از بھتر اونم حال کردم

   باشھ ثمیم از یادی ذھنش یتو ام لحظھ کی خواستم ینم

   جسمش بعد باشم روحش کل صاحب  باشھ من با یزمان داشتم دوست

   داره وجود جسم یلیخ واگرنھ

   رفتم اشپزخونھ سمت بھ  کردم بلندش تخت یرو از گرفتم رو دستش

  :گفتم نشوندمش یخور ناھار زیم یصندل یرو

   نمیبچ رو غذاھا خواھم یم من امروز -

   یخانم یکرد شرمنده یکاف ی اندازه بھ منو سال٣ نیا یتو

 ھاش چشم زیم دنیچ موقع ستنش ھاش لب یرو یلبخند حرفم نیا با
 بھ خورد دستم  کردم یم گرم رو. غذا داشتم کرد یم حرکت من با

   بود داغ سوخت دستم یکتر

   شد بلند جاش از عیسر ھیسا

   ؟ شد یچ سرگرد -

   جلو دادم تخس یپسرھا مثل لبمو

   لیکم نھ سرگرد -

  :گفت کالفھ
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 ارمی یم عسل برات االن ؟ اره سوزه؟ یم شده یچ دستت لیکم -
   روش یزیبر

 بھ رو ھام لب کردم بغلش محکم رفتم سمتش بھ بلند یھا قدم با
   کردم کینزد گوشش

   سوزه ینم دستم گھید یعسل خودت -

   بودم حال خوش چقدر دمیشن یم قشنگ رو قلبش ضربان

   رو کوچولوش قلب کنم شزیانگ جانیھ تونستم یم کھ نیا از

   ھیسا یھا خجالت بود من یھا طنتیش با غذا موقع خوردن 

   شد خورده

   نذاشتم گرفتم رو دستش  کنھ جمع خواست ھارو ظرف

   بعد یبرا بذارش بخوابم ارامش با سال٣ از بعد خواھم یم -

   بود سرد اون یھا دست من دست برعکس بود دستم یتو دستش

  :گفتم طنتیش با کردم باز اتاق در

   خانم عسل اول -

   بودم یجد شھیھم بود گرفتھ خنده خودم از

  بردم یم لذت بودم طونیش نیا از بار نیاول یبرا یول

   کردم باز رو لباسم یھا مھکد منم میشد اتاق داخل

  :گفتم یطونیش لحن با کرد نگاھم تعجب با ھیسا

   یبش رهیخ بھم جور نیھم یخواھ یم کنم عوض لباس خواھم یم -

   دادم ادامھ چشمک با
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   یباش راحت یتون یم ندارم تو کردن نگاه با یمشکل من البتھ -

   گرفت خندم برگشت حرفم نیا با عیسر

   گرفتھ اش خنده اونم دمیفھم دیلرز یم ھاش شونھ از

   کردم عوض دیسف رپوشیز ؛ شلوارک کی با رو لباسم

  :گفتم بود اومده نما بھ کلمیھ قشنگ حاال

  یبرگرد یخواھ ینم شد تموم -

 محکم طنتیش با کرد رصد منو ھاش چشم با تلسکوپ مثل یول برگشت
   کردم بغلش

این جا خانواده  اه یکن یم بغلش چقدر یکرد خستمون سرگرد یوا( 
  ) نشستھ 

   یبخور ھات چشم با منو خواھد ینم کوچولو خودتم مال -

   بده من دست یکار کی خواھد یم امشب نیا شد جدا ازم ناز با

   بازوم بھ زد مشت با

  ... ثمیم ؛ یستین کلیھ خوش تو ستین طور نیا اصال -

 چنگ رو لباسم بود شده رید اما گرفت رو دھنش یجلو عیسر دست با
  : گفتم اروم زدم

   بخواب تو اومدم رید دیشا  -

 یھا ازین یرو از کارش ی ھمھ پس دمیلرز یم درون از خشم از
   ھھ بود زنونش

   بگووو احمق منو
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   شد بلند گفتنش لیکم یصدا  شدم خارج اتاق از

 و قلبم  نبود بایز برام ھم گفتناش لیکم  یحت بار نیاول مثل گھید 
   کردم عوض رو بودلباسم زده خی غرورم

   شد دهیکش دستم  رونیب ومدمی یم سالن از داشتم

   سرد من یدستا بود گرم اون یدستا حاال

   سمتش برگشتم حسم یب نگاه با

   ن؟یدار اجیاحت یزیچ خانم ھیسا بلھ -

   بدون رو حدت یعنی نیا خانم ھیسا بود شده دوباره بود شده خشک

   کنم رید من دیشا نیبخواب شما -

   نداشتم یمشخص مقصد اصال کردم خارج دستش از ضرب با دستم

 دستم سوزش حاال بود شکستھ بدجور دلم رم یم کجا دارم دونستم ینم
  بگوو پس نبود اصل عسلش چون کردم  یم احساس رو

با  بود ثمیم عکس قاب حتما  زد یم حرف قاب کی با ھا وقت یبعض
   شد بلند دود سرم از تیعصبان از فکر نیا

 دمید رو یاھنگ نیاول بود نییپا سرم کردم خارج  بمیج از رو یگوش
   خوند اھنگ کرده فرار بود زده بھم ینیماش ھوام رو دمید  کردم یپل

  

***  

   دارم دوست دارم دوست
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 تنھات رو تو باشھ وسط گھید یکس یپا اگھ ذارم ینم تنھات رو تو
   ذارم ینم

  

   دارم دوست

  

  شد بستھ ھام چشم بود جیگ سرم

  *یریام سرگرد زبون از*

   خون در غرق بود افتاده انبار تھ ییرضا ستوان

   برگشت پاھام دوتا یتو توان  دمیشن یا نالھ یصدا با ؟ مرده یعنی

   بود خون فقط دورش سرش یباال رفتم شدم بلند عیسر

   بود خی بدنش گرفتم رو سرش بود خورده ریت پاھاش دوتا

   شدن بستھ حال در خمار ھاش چشم دیسف صورتش

   نشست ھاش لب یرو یکمرنگ لبخند من دنید با

  :گفت درد وبا زور بھ

 ب...خو... رو... فم...یوظ. د... گر....سر م.د....بو  ن....نتو.....نگرا -
     م...ریم....یم حت...را  ن....اال  ی...ول   دم....ندا  م....انجا...  

   لبھاش یرو گذاشتم رو دستم

   ستین خوب برات نزن حرف رضایعل شو ساکت -

   کردم کولش انداختم گردنم دور دستاش عیسر

   اخ اھھھھھ  د...گر..سر  د..اه...خو... ینم -
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  :گفتم یبغض پر ییصدا با

 سرکارت یبرگشت واگرنھ یکن گوش حرفم بھ دیبا ؛ مافوقتم من -
   کنم یم ختیتوب

   داماد تازه دیرش و بود بلند قدش بود نیسنگ

 زوده براش کفن االن ومدی یم بھش شلوار و کت عقدش شب چقدر
   زود

   خوابوندمش نیماش پشت رفتم نیماش سمت بھ عیسر

   بستم رو زخمش یباال کردم پارش وسط از اوردم در رو راھنمیپ

 بدون مملکت سرگرد  نبود مھم االن کنھ یریجلوگ یزیر خون تااز
   نبود مھم گرده یم راھنیپ

   کردم یم نگاه بھش گشتم یبرم یھ شدم نیماش سوار سرعت بھ

 ازدواجت بھ کن فکر عروست بھ خب رضایعل نگھدار باز تو ھا چشم -
   میرس یم مارستانیب بھ االن ؛ تیداماد شب بھ

 ھاش چشم از اشک قطره کی رنگ کم لبخند ھمون با حرفم نیا بازدن
   روندم یم ادیز سرعت با گرفت آتیش تشیمظلوم ی واسھ دلم ختیر

   بود برھوت فقط برمون و دور بود مارستانیب گھید ساعت مین

   بود نیماش سقف خیم یھا چشم  کنم نگاھش بار نیا  برگشتم

   کردم باز نیماش در ترمز یرو زدم عیسر

   زد ینم گذاشتم  گردنش نبضش یرو ؛ رو دستم

   نداشت ضربان بازم گذاشتم قلبش یرو رو سرم
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 یم یجور چھ خنده یم  نیا بود لبخندش خیم ھام چشم شد ینم باورم
   دیچیپ گوشم یتو صداش نیزم یرو افتادم رهیم

   اومدن خوش یریام سرگرد( 

  )  شما عقد انشاهللا

   شده دیشھ پسرت  زینر نقل پسرت سر بگم مادرش بھ یجور چھ حاال

  رده ک تمومح صب تا یادیز  یزیر خون از  ساده مرگ کی بھ نھ اونم

 دیخر یجا بھ یا شده وهیب ماه کی عرض تو بگم زنش بھ یجور چھ
   یبخر شوھرت یبرا دیسف کفن دیبا عروس دیسف لباس

   نداشت دهیفا زدم یم عربده زدم یم داد ختمیر یم اشک

   دارممممم طاقتتتتت چقدرررر مننننن مگھھھھھ  خدااااااا -

   نیزم بھ زدم مشت با

   کشم ینم گھید -

 تھ رومین تمام نداشتم شدن بلند حال یول شد بلند زنگش یصدا میگوش
   دیچیپ نحسش یصدا ریگ غامیپ یرو رفت میگوش بود دهیکش

 دیبا االن نھ چندسالشھ ؟ نھ بود جون یاخ کرد تموم سرگرد جناب -
  .... سالھ ٢۵ داماد تازه بود سالش چند بگم

   کرد تموم یباطر موقع بھ میگوش کباری یبرا فکرکنم شد قطع صداش

   کنھ ینم ھیگر مرد گفتھ یک شدم جمع خودم یتو نیجن مثل

  ستمین مرد من کنھ ینم ھیگر مرد اگھ پس
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  * یراو*

   شب١ ساعت

  رادمنش سرگرد ی خونھ یجلو

   دیکش یم کیکش)  رادمنش سرگرد(لیکم ی خونھ یجلو ارمان

   برد یم خوابش یکس مگھ سییر ترس از یول ومدی یم خوابش ارمان

 رو سرگرد مرد یرو شد قیدق نگاھش ارمان سرگرد شدن خارج با
 از تازه ارسالن زد زنگ خان ارسالن بھ برداشت یگوش عیسر شناخت

   بود داده خبر احمد  بود شده راحت احمد شر

 تیمامور نیا از خان ارسالن الیخ و دادن ھا عرب لیتحو رو دخترھا 
   بود شده راحت

   بود افتاده ارمان اسم کرد نگاه یگوش بھ

   بگو -

  ...ش مزاحم  قربان دیببخش -

 یا حوصلھ یب لحن با خان ارسالن بشھ تموم حرفش کھ نیا از قبل
  :گفت

   رو حرفت کن کوتاه -

  :گفت دلش یتو ارمان

   تیخاص یب مغرور دیکرد یم کاریچ واگرنھ ینشد سییر خداشکر -

   رونیب اومد اش خونھ از االن سرگرد قربان دیببخش -
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 کی دیبا شھ یم شاخ داره یادیز سرگرد  کرد فکر خودش با ارسالن
   بشھ شکستھ شاخش تا کرد یم یکار

   داد دستور رهیبگ اجازه سییر از کھ نیا بدون

 ریگ یکن یم فرار بھش یزن یم مناسب تیموقع کی یتو ارمان -
   بده انجام درست رو کارت نباش احمق ؛ بوده تصادف یگ یم یفتیب

  :گفت شک با ارمان

  !!!  ؟ سییر دستور -

 خودش بھ چطور کرد داغ تیعصبان از حرف نیا دنیشن با  ارسالن
   زد عربده بایتقر ارسالن کنھ صحبت یجور نیا باھاش بود داده اجازه

 خودم ی اجازه با یخواھ یم ؟اره؟ کرده یادیز بدنت یرو سرت -
   نھ؟ ای ھست سییر دستور یبفھم بکشمت

  

  : گشت یم موش سوراخ دنبال ترس از بود شده موش حاال  ارمان

 یم انجام چشم ببخش شما خوردم گوه ؛ خان ارسالن کردم غلط  نھ -
   دم

   زد یبخش تیرضا لبخند خان ارسالن

 مارستانیب بھ کارش فقط ؛ رهینم  یزن یم بھش یجور  ؛ شد حاال -
   نباشھ دماغ یمو یوقت چند بکشھ

   نیبگ شما یھرچ قربان چشم -

   شھ یم حال خوش سییر حتما کرد قطع یگوش ارسالن

   رفت خوابش تخت سمت بھ لبخند با فکر نیا با 
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 نییپا رو سرش سرگرد یوقت کرد بیتعق سرگرد ییجا کی تا ارمان
 فرار زد بھش نیماش با رفت سرگرد سمت بھ  زد یشاد لبخند گرفت

   کرد

  * پدرام زبون از*

  :گفتم کردم اشاره ام پاره راھنیپ بھ میشد خارج نفس خونھ از

 نیھم مثل یکی دیبا کرد پاره رو مارکم راھنیپ شرف یب فرھاد نگاه -
   یبخر برام رو

  :گفت کنھ توجھ محرف بھ کھ نیا بدون ارسام

   ؟ کنم یم یزندگ ؟کجا دارم پول چقدر پدرام دونم ینم اصال من -

   ادی ینم ادمی دونم ینم یچیھ

  :گفت دلش یتو پدرام

  دیپرس باالخره یاخ -

   بزنم حرف باھات یمھم موصوع ی درباره خواھم یم ارسام -

   میکن صحت یدار وقت یک وتو من نیب فقط 

  : گفت بود شده کنجکاو کنم فکر ارسام

 ستین ادمی قشنگ ادرسش ؛ من ی خونھ میبر شھ یم فقط االن نیھم -
   نشدم متوجھ داشتم یخواستگار استرس قدر نیا

   میر یم االن یاوک -

   نزنم گند تا کردم تمرکز کردم حرکت ارسام ی خونھ سمت بھ
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   اوفففف بفھمھ تا بدم حیتوض عاقالنھ براش رو ماجرا 

   نپرسھ بیعج یھا سوال نکنھ شک یزیچ بھ خداکنھ

   میشد داخل میکرد باز در برداشتم رو دیکل میدیرس یوقت

   میانداخت رو خودمون مبل یرو دوتا ھر میکرد روشن رو چراغ

  :گفت عیسر ارسام 

   گھید بگو یکنجکاو از مردم -

   منھ اسم بھ شرکت نیا میدار شرکت کی تو و منو ارسام نیبب -

   دادم شنھادیپ تو بھ داشتم یماد مشکل کی من میشرک باھم تو و من اما

   یگ ینم یکس بھ یگفت من یابرو حفظ خاطر بھ اما نصف نصف پولشم

   ینگفت ھم نفس بھ یحت

   دم یم بھت رو پولت کل کنم یم جور پول من گھید ماه ۴ تا البتھ

  ؟یاوک بشھ انجام سرعت بھ کارھا تا دارم ازین تو یامضا بھ االن فقط

  !!!! ؟ بگم یکس بھ دینبا چرا خوب -

  :گفتم غرور یکم تیعصبان با

 تو یامضا نیا یول پولم لنگ من  بفھمھ یکس ندارم دوست چون -
   کردم ضرر یکل من ینبود تو کھ ماه کی نیا مھمھ برام

   یکن امضا ینبود تو چون

   ؟ ازهین من یامضا بھ چرا پس توه اسم بھ ینگفت مگھ -
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 ؛ تو  یامضا بھ یکی ؛ من یامضا بھ یکی گرفتم یچک من چون -
 مست من چون گفتم یجور نیا ھمھ بھ  ھست ھم ھا برگھ از یبعض

   رهینگ امضا ازم یمست موقع یکس  نیا خاطر بھ کنم یم

   گرفتم امضا دو رو چک

  :گفتم یجانب بھ حق لحن با

   ؟ اره ؟ یندار اعتماد من بھ یعنی سوالت ھمھ نیا -

 لبخند گرفت رو دستم ارسام  شدم بلند جام از کنم قھر شم بلند خواستم
   زد

   کنم امضا اریب چک و ھا برگھ ؛ قیرف دارم اعتماد بھت من -

  :گفتم کردم بغلش

  یبر ینم رو دوستت یابرو دونستم یم -

  بزنم زنگ سییر بھ دیبا دهیکش نقشھ برات دوستت یبدون اگھ

  * یراو*

 انداخت سروش و حامد سمت بھ رو ھا طناب شد یانبار وارد احمد
  :گفت

   دیببند دخترھا  یدستھا -

 بستند یم ھاشون دست  بردند یم برده انگار بود مسخره ھھ 
   شد بستھ یدخترھا دستودن نب مھم براشون اصال ملکتشون یدخترھا

 ناراحت کردند یم ھیگر دخترا از یبعض کردن خارجشون یانبار از
   کردند یم ورنگاه اون و نیا بھ تعجب با ھاشون یبعض بودند

   اومدن یخارج کشور کی بھ کھ بودن☺ حال خوش
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 براشون یچ تا سرنوشت دست بودن سپرده رو خودشون ھا یبعض
    زنھ یم رقم

 یول خیش کاخ بھ کردند  نیماش سوار دخترھارو نفر پنچ، نفر پنج
  نداشت رو وجودش عربستان دولت یحت  یقدرتمند مرد فرستادن

 بھ عرب یھا مرد نیترروپولدا نیقدرتمندتر از یکی بزنھ حرف بھش
 یحد بھ کاخ ییبایز شدند یول خیش کاخ وارد دخترھا ومدی یم حساب

   بودند شده ساکت حاال کردند یم ھیگر  ییدخترھا یحت بود ریگ چشم

 نگھبان فقط کاخ دور تا دور کردند یم نگاه بایز کاخ نیا بھ باز دھن با
 یکس افتاد یاتفاق اگھ  بودند اماده شھیھم بدست اسلحھ  بود گاردیباد و

 سیمھد نیب نیا در  باشھ یول خیش مصرف یب جون یبال سپر تا باشھ
 خونھ ھمون یتو داشت دوست نبود بایز براش کاخ ییبایز یحت  بود
 بره نیب از نجابتش  دیترس یم نیا از فقط باشھ خودش کیکوچ ی
   شدن صف بھ دخترھا ھمھ کرد یم یخال رو دلش نیھم

 کیمادرش   یسیانگل مادر از بود رگھ دو  لیدن ؛ یول خیش پسر
 یبرا باالش یکم سن خاطر بھ حاال یول بود یول خیش یسوگل یزمان

 بود اومده یسرکش یبرا بود داده دست از رو تشیجذاب یول خیش
 نشستھ دلشون بھ لیدن یخارج و مردونھ ی افھیق از دخترھا زا یبعض
 از لیدن بدن نشون یخجالت خودشون اگھ کردند یم الیخ ھا یبعض بود

 دور  خواست یم دلش یچ ھر لیدن یول ھھ ھھ ادی یم خوششون شون
 دلش و دست بخوره  رو عشوه گول نداشت اجیاحت بود دختر برش و

 بھ یغرور پر نگاه با ستین یکی دیفھم شمارد رو دخترھا لیدن بلرزه
  :گفت احمد

   کمھ یکی -

  :گفت ریز یسر با احمد
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   مرد راه یتو -

   گمشو ؛ سییر زنم یم زنگ یاوک -

   بود دوست باھاش بود دهید رو سییر  بود یکس تنھا لیدن

 سییر ھیبق مثل بود وقت یلیخ یول دونست یم رو شیاصل اسم یحت
 رو دخترھا تا کرد صدا رو ھا خدامتکار عیسر لیدن کرد یم صداش

   دندیخر یم رو دخترھا ؛ یمتیق ھر کنند اماده فروش یبرا

  فروختند یم شتریب دمیشا برابر٣

  
  )دنیل(
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 بھ تا نگھداره دست بود گفتھ لیدن بھ سییر  بود دخترھا از یکی فقط
 بود یاستیس با مرد یول برد ینم حساب سییر از ھم ادیز لیدن  وقتش

 دختره اسم کرد یم فکر یھرچ اما سوده براش فقط سییر دونست یم
   ببرند دخترھا کھ نیا از قبل اومد ادشی فکر یکم با  بود رفتھ ادشی

  :گفت عیسر

  ؟ ھیک سیمھد -

 بلند رو دستش اروم کرد نگاه لیدن بھ زده وحشت ینگاھ با سیمھد
 با ی افھیق کرد نگاه بود کرده بلند رو دستش کھ یدختر بھ لیدن کرد
 ؛یمشک مو( یشرق ی افھیق عاشق کھ لیدن ھوسباز دل بھ داشت ینمک

 ومدی یم نظرش بھ یخوب خواب ھم نشست یم بود)   یمشک چشم
 سیمھد بھ بندازه دام بھ رو دخترھا یجور چھ بود بلد خوب لیدن یول

 سیمھد سر بود ھزار  روبھ ترس از سیمھد قلب ضربان شد کینزد
 ی چونھ بود سیمھد یجلو لیدن حاال رفت یم رتریز لیدن قدم ھر با

 رو سیمھد ی چونھ خواست لیدن بود چسببده اش نھیس بھ سیمھد
 روگرفت چونش لیدن  کرد نگاھش وحشت با دهیترس سیمھد  رهیبگ

 کرد نگاه ھاش چشم بھ کرد کینزد سیمھد صورت بھ رو وصورتش
 یا قھوه یھا چشم از یحت بود یمشک ؛یمشک ھاش چشم بود خودش

 چشم یرو شیاب یھا چشم با خواست یم لیدن ومدی ینم خوشش رمیت
   بذاره ریتاث سیمھد یھا

 چشم یبرا دلش؛ تونھ ینم عاشقھ خودش سیمھد دونست ینم اما
 ھمون برادرش دوست عاشق ؟یک عاشق یدون یم بلرزه لیدن یاب یھا

 ینم اما داشت دوستش دخترونش یاھایرو یتو رادمنش سرگرد جناب
 ھیگر سرگرد عقد شب چقدر کرد ازدواج داداش زن با  شد یچ دونست

 خودش دست دلش یول کرده ازدواج دونست یم کھ نیا با بود کرده
 یم بد اش درباره ثمیم یوقت یحت کرد یم فکر بھش اش ھمھ نبود
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 بزنھ کنار بذاره رو یتر بزرگ ؛ یتر کوچک احترام داشت دوست گفت
   بگھ رو برادرش دھن یتو

 ناموس دزد اون حرف بزنی  یجور نیا اش درباره یندار حق سیھ -
   یلعنت ستین

   بود رهیخ سیمھد یھا چشم بھ طور ھمون لیدن

  ؟یدار ییرایگ یھا چشم یدونست یم -

   کرد یم نگاھش زده وحشت نگاه با بازم سیمھد

  ؟ داره تیجذاب و ظرافت صورتت چقدر یدونست یم -

 ھمون بازم یول گردوند سیمھد صورت کل یرو ؛ رو  فشیکث ونگاه
 فشار بود شده یعصبان لیدن داشت ادامھ سیمھد ی زده وحشت نگاه

   داد سیمھد ی چونھ بھ یبد

   اخ -

  :گفت یا مسخره لحن با

   یالل ھیبزن حرف یتون ینم کردم فکر اھان -

   بود لیدن مخصوص خدمتکار زد صدا رو لھیجم عیسر

 چھ کھ یدون یم خودت ؛ کن اش اماده امشب یبرا و ببرش لھیجم -
   دارم دوست یجور

   چشم اقا بلھ -

 بھ کرد شروع افتاد لیدن یپا بھ ترس از حرف نیا  دنیباشن سیمھد
   کردن التماس و ھیگر
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 من با دیکن رحم کنم یم خواھش کنم یم تونیزیکن دیکن رحم خدا تورو -
   دیباش نداشتھ یکار

  

  دیکش رو پاش ضرب با لیدن یول کرد یم التماس ,کرد یم ھیگر
   شد پرت نیزم یرو سیمھد

 تک بود خونھ یسوگل کرد یم حقارت احساس چقدر سیمھد چارهیب
   باباش عشق دختر

   گرفت رو سیمھد دست لھیجم  شد خارج سالن از بلند یھا قدم با لیدن

  دیکش

  *ھیسا زبون از*

 یارزو چقدر کردم حماقت اومد در ازدھنم حرف اون چرا دونم ینم
 رو زیچ ھمھ اما کنھ توجھ بھم ھمسرم ؛ لیکم  داشتم رو یشب نیھمچ

  ؟ چرا کردم حماقت چرا کردم خراب

 گھید سالھ دو کھینزد یلیخ مدار دوست یلیخ لیکم من اومد در اشکم
  نداشتم خدا بھ نداشتم یمنظور حرف اون از اصال کنم ینم فکر ثمیم بھ

 خودم برگرده لیکم کنھ ینم نگاھمم لیکم  گھید شد تموم زیچ ھمھ
   دارم دوستش گم یم کنم یم خورد رو غرورم

 کنم یم صحبت باھاش دارم یم بر رو  لیکم عکس قاب اوقات شتریب
   مانیپ شدن بزرگ از گم یم بھش زنانم احساس از

 حاملھ زن کی با کرد ینم قبول یپسر چیھ ھیواقع مرد کی لیکم
   کرد قبول کرد یمردونگ لیکم یول کنھ ازدواج
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 تونستم ینم ادیز یخوش از داد یم ارامش بھم امشبش رفتار چقدر
 ٢ ساعت کرد یم یکج دھن بھم  کردم نگاه قرمزم لباس بھ بزنم حرف
   ؟ییکجا نبود یخبر لیکم از یول بود شب

   بود لیکم کردم نگاه رو شماره شد بلند یگوش یصدا ناگھان

  ؟ییکجا جان لیکم الو -

  خانم؟ دیببخش -

 نیا یتو اونم ھمسرم یگوش نییپا ختیر یھر دلم یزن یصدا با
 پر رو وجودم تمام حسادت حس کرد یم کاریچ زن نیا دست  ساعت

   بود کرده

   زنم یم زنگ مارستانیب از خانم الو -

   کجا؟ از ؟ یچ -

   بود شده کالفھ پرستاره 

 مارستانیب اوردن ییاقا کی رمیگ یم تماس(..) مارستانیب از خانم -
   دیاریب فیتشر لطفا

   نداشت امکان نیا شد حبس  ام نھیس یتو نفس کرد قطع یگوش

 یسع با رفتم اتاق سمت بھ سرعت با ختیر ھاش چشم از اشک
 بھ سرعت با کنم عوض رو  لباسم ارمیب در رو قرمزم لباس تونستم

 حتما زدم زنگ اژانس بھ کردم تنش رو مانیپ لباس  رفتم مانیپ سمت
   بذاره تنھام تونھ ینم یعنی ذاره ینم تنھام لیکم نشده زشیچ

  * یریام  سروان زبون از*
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  بودم ارتباط در محمد با کھ یگوش اومد ادمی خونھ دمیرس یوقت شبید
   کردم تعجب بود خاموش دستم گرفتم یگوش ببرم خودم با بود رفتھ ادمی

   اومد در زنگ یصدا شارژ بھ بزنم خواستم بود خاموش چرا یگوش

   افتاد نیزم یرو بستھ کی  کردم بازش  رفتم در سمت بھ

   بود نشون نام یب کردم نگاه بستھ بھ ؟ ھیچ بستھ اون دونستم ینم

   بود نوشتھ روش  بود ید یس کی  کردم باز رو  بستھ

   سییر طرف از

   شد پخش یمرد یصدا گذاشتم رو ید یس یکنجکاو با

   یتقلب ییپارسا پدرام ؛ یریام ثمیم سروان جناب بھ بھ -

   کرد خی بدنم صدا نیا دنیشن با کرد یبلند یا خنده

  من یخدایییی وا دهیفھم رو زیچ ھمھ یعنی

   شد بلند خندش یصدا ودوباره

   بذارند کاله ھا سیپل جوجھ رو سییر سر  اره؟ احمقم من یکرد فکر -

   نیھم خاطر بھ اوه اوه یسیپل دونستم یم اول ھمون از من

   سروان؟ نھ مگھ گرفت طالق ازت ھیسا بود پرونده

   رفت یم ادمی داشت اھان -

 سرگرد یبزن زنگ کی زتیعز برادر بھ چطوره؟بھتره خانواده حال
    گم یم یمحمد

   جان ثمیم دیببخش اه پدرام زنم یم زنگ بھت دوباره خودم
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 دستگاه کی یصدا ازش  بود کیتار یفضا کی فقط شد قطع لمیف
 بھ عیسر زنھ یم حرف داره  دستگاه یکرد یم فکر شد یم پخش
   کردم حملھ یگوش سمت

 دست رو بدجور میخورد دست رو میبود سرکار وقت ھمھ نیا ما یعنی
  شارژ بھ زدم رو یگوش عیسر میخورد

 بھ عیسر شو روشن یلعنت گھید ھانا شھ روشن تا زدم رو مھکد 
 رو دستم تیعصبان با یلعنت بود خاموش شیگوش یول زدم زنگ محمد

 از زحماتم ی ھمھ شد یجار خون دستم از زشکستیم ی شھیش بھ زدم
  رفت دست

  *یراو*

   شب ٨ ساعت

 کشتھ ادم کی بود قرار شھر از خارج یمیقد یھا خونھ از یکی یتو
 نھیس از رو قلبش بود قرار بود شده ھوشیب امپول با فقط یکسھ بش

 تقاص سییر بھ انتیخ اما داشت خانواده مرد اون چارهیب کنن خارج
 عرب سران از یکی بھ رو قلبش بود قرار بود مردن  تقاصش داشت

   بدن

  ؟ نھ ای  زباشھیام تیموفق قلبش وندیپ حاال اگھ 

   بود مرده یلیدل چیھ بدون انسان کی نبود اگھ

   کرد خارج رو دیتپ یم مرد ی نھیس یتو کھ یقلب کامل ظرافت با دکتر

 یب یصدا وبا داد طاھر دست بھ  گذاشت خی یفلز ظرف درون 
  :گفت یاحساس
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 یم کار از ساعت دو از بعد زنھ ینم شتریب ساعت ٢ تا قلب نیا -
  خوره ینم وندیپ درد بھ گھید وفتھی

  :رفت یمیکر پرستار سمت بھ

 یھا مکان بھ برسونن بده عیسر کن خارج بدن یاعضا ھیبق یمیکر -
   نظر مورد

   فرھادی  دکتر چشم -

   بود خورده قسم کھ یکس بھ دکتر گفتن یم یک بھ نبود؟ دار خنده

 رو یکس یعنی روشھ اسمش دکتر بده نجات رو مارشیب توانش یتاپا
  کشھ یم زنده کھ یکس نھ ده یم نجات کھ

   بمونھ  زنده تره یقو ھرکس  ستین جنگل جا نیا

   بشھ کشتھ ھستند یقو کھ ییکسا دست بھ تر فیضع کس ھر

   داشت یگناھ چھ بود مرده کھ یا چارهیب اون

  : گفت

   کنم خالف خواھم ینم -

 قانونش یتو نیا نبود  ھضم قابل سییر یبرا نیا اما داشت توبھ قصد
  بنگ بنگ بنگ مرگ تقاصش  انتیخ یعنی

 لگد با کنند قبر کی کردند یخال رو مھمش یاعضا کھ  نیا از بعد
زه ای جنا بدونھ یکس کھ نیا بدون گودال داخل کردن پرتاب رو جنازه

  شده کشتھ اصال ویا  اون جا دفن شده 

  * یریام سرگرد زبون از*
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 نیماش سوار عیسر  بودم شده ریپ شبھ کی ا شدم بلند بزور جام از
   بود شده جمع دلم یتو عالم غم بود شده ریسراز ھام اشک یول شدم

   بدم لیتحو رو رضایعل ی جنازه تا رفتم) یاگاھ( مارستانیب سمت بھ

  ؟چرا؟ ضایعلر ینداد نجات رو خودت چرا -

  ھان؟ چرا؟ یبود دهید اموزش کھ ؟تو ینبست رو یزیر خون یجا چراا

  چراااااا؟ ؟ بکشم عذاب من  یریبم یگذاشت چرا

 واقعا کردم یم خشیتوب بلند یصدا با داشتم من کھ بود زنده انگار
 نجات رو خودش جون بود نتونستھ چطور داشت سوال یجا من یبرا
  ؟ بده

 بدون بود یدنید واقعا وضعم میدیرس مارستانیب بھ ساعت کی از بعد
   یخون سر با ؛ پوش ریز با راھنیپ

   دادم نشون رو کارتم  طرفم اومدن سرباز نفر چند مملکت سرگرد ھھ

 حنجرم کردم یم احساس نداشتم کردن صحبت یگذاشتننا احترام عیسر 
   رهیگ یم شیات داره

  :گفت شد کینزد من بھ) یصادق دکتر(  ماین

    ؟یشد یجور نیا چرا محمد ؟ شده یچ -

 در نیماش سمت دیدو عیسر  کردم اشاره نیماش بھ انگشتم با فقط
   گردنش یرو گذاشت دستش کنم فکر کرد باز نیماش

  :گفت عیسر ماین اوردن برانکارد

   یشکاف کالبد اتاق نشیببر -
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 پرستار کی بھ رفتم اتاق سمت بھ کرد بلندم گرفت رو دستم اومد ماین
   برسھ بھم کرد اشاره

 حجم قلبم بودم دهیکش دراز تخت یرو بود شده تموم کارم رفت خودش
   کرد یم تحمل رو درد یادیز

   کجاست؟ خواھرم یعنی

   بدم خبر رضایعل ی خانواده بھ یجور چھ

   گذشت یطوالن زمان

 مردونھ راھنیپ کی دستش شمیپ اومد داغون حال کیبا کی با ماین 
   دمیپوش گرفتم ازش راھنیپ بود

   بدم نشون بھت رو یزیچ یدار رو طاقتش محمد -

  :گفتم دلم یتو

   دارم رو زیچ ھمھ طاقت گھید من -

  !!! ؟ ھیچ اره -

  : گفت ینیغمگ بالحن

   ایب من با -

   بود پشت بھ رضایعل ی جنازه میشد اتاق وارد افتادم راه پشتش

   دیپرس ماین 

  ؟ یدید بودن بستھ بھش  رو رضایعل  یصندل -

  :گفتم تعجب با

   داره یربط چھ نیا ؟ ؛چطور اره -
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   بگم تا بده جواب تو -

   کردم فکر یکم

   بود یاھن کنم فکر اره -

 شیصندل ریز سوزندنش ھا شرف یب زدم حدس درست پس -
   کردن روشن  یزداغیچ

   صحنھ نیا دنید با سوخت قلبم زد کنار رضایعل یرو از رو پارچھ بعد

 ؛ سرخ کمرشم بود زده یچرک یھا تاول بود سوختھ کامال باسنش
   بود سرخ

  : گفتم یاشک یھا چشم با افتادم نیزم یرو

   ؟ اره ؟ ببنده رو زخمش نتونست نیھم خاطر بھ -

   ارهیب در رو راھنشیپ بشھ خم یحت تونست ینم درد زور از حتما اره -

   سوخت ینم  پشتش اگھ   واگرنھ ببنده رو زخمش بخواھد 

   داد یم نجات رو خودش حتما

  :گفت بود صداش یتو کھ یبغض با 

 درد از کھ ییدادھا خاطره بھ فکنم شده پاره شیصوت یھا تار از دوتا -
   شدن پاره شیصوت یھا تار ادیز احتمال بھ دهیکش

   ستین درجھ بھ بودن قھرمان دمیفھم حاال افتادم نیزم یرو

  فرده اون بودن  یمل و رتیغ بھ

  * سییر*
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   زدم رو تخت کنار ی مھکد نییپا اومدم تخت از شدم داریب خواب از

   بخورم صبحانھ تختم یتو داشتم عادت یبچگ از ارنیب صبحانھ برام تا

   تعجب کمال در  اوردن صبحانھ ظرف خدامتکارھا

  داشت من با یمھم کار چھ یعنی شد اتاق وارد ھم ارسالن

  :گفت یحال خوش یصدا با

   دارم خوب خبر کی ؛ سییر ریبخ صبح -

  :گفتم حوصلھ یب دھنم گذاشتم ریپن و نون لقمھ کی

   بگو -

  :گفت جانیھ با

   لیکم بھ بزنند نیماش با دادم دستور شبید ؛ شما ی اجازه با البتھ -

   موند ھوا یرو بذارم دھنم داخل خواستم یم کھ ی لقمھ

   ؟ یکرد کاریچ تو -

 غدما یمو یلیخ اخھ لیکم بھ بزنھ نیماش با دادم دستور ارمان بھ -
  بود شده

  : گفتم یبلند یصدا با  نیزم انداختم صبحانھ ظرف تیعصبان با

  یدیم دستور خودت یبرا  دهیرس ییجا بھ کارت گھید -

   یکن یفکرم یکن دخالت سییر کار ی؛تو من کار یتو گفتھ یک

  تونستند یم خنگش یھمکارھا اون با ھیچلفت پا و دست سرگرد اون
    کنند ریدستگ رو سییر، منو
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   وارید بھ زدمش زدم گره گردنش دور رو دستم رفتم سمتش بھ

   دادم فشار محکم رو گردنش

   بزنم یکس  بھ نیماش با ھا سوسول بچھ مثل دیبا سییر ؛ من یعنی -

   انداختم ینگاھ اش زده وحشت یھا چشم بھ قرمز یھا چشم با

   داددددد یم قد راه نیا بھ تو ناقص عقل فقط مگھ -

  بود شده اهیس کم کم رنگش شد یم خفھ داشت زدم داد صورتش یتو
   دنیکش قیعم نفس کردن سرفھ بھ کرد شروع نیزم کردم پرتش

   وفتھی یم اتفاق ھمون ھم تو یبرا فتھیب سرگرد یبرا یاتفاق اگھ فقط -

  : گفتم یخشن یصدا با 

 مشت کی ؛ تیمصرف یب ھمتون نمینب رو نحست ختیر ؛ گمشو حاال -
   یکرد دمیام نا ارسالن گرفتن رو دورم مصرف یب

 چشم یجلو شتریب دونست یم چون شد خارج اتاق از عیسر ارسالن
 کرد یم فکر  بود احمق ارسالن  کنم خفش واقعا داره احتمال باشھ ھام
   ھھ رهیبم سرگرد ذارم یم یراحت نیھم بھ من

 گلشون از خوش اب کی ذارم ینم داشتم کار باھاشون یلیخ ھنوز من 
 مرگ از خودش نیا  باشند داشتھ خوب یزندگ کی ذارم ینم بره نییپا

   یراحت نیھم بھ نھ رهیبم زجر با دیبا بدتره

   رهیبم درد یب یکس ذارم ینم نمرد درد با من زیعز مگھ

 رو ھام شکنجھ طعم دیبا شھیم حالش بھ خوش یادیز رهیبم لیکم اگھ
   زدم رو تخت کنار ی مھکد دوباره بکشھ
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د کر زھرم رو صبحانھ نیاول کھ ارسالن ارنیب صبحانھ برام دوباره 
  * یراو*

   نبود دلش یتو دل ارنیب رو دخترھا تا بود منتظر یول خیش

   کرد یم یشمار ھیثان بود دوختھ در بھ بازچشم ھوس ی کھیمرت

   بود برعکس یول خیش بود یشرق یدخترھا عاشق  لیدن برعکس

 ھم خیش یھا دوست ومدی یم خوشش یاب بلوندچشم مو یھا زن از
   کنھ یم شکشیپ بھشون رو دختر کدوم خیش امروز  بودند منتظر

   شده اماده  کوتاه ؛ نما بدن و چسب یرنگ یھا لباس با ھا دختر

   بودن

   ضیغل شیارا ھا یبعض

   مات

   داشتن میمال

   یرنگ فیط ھاشون لباس

   قرمز

   زرد

   یمشک

   سبز

   داشت

   داشت یاب یھا چشم بلوند یموھا دختر کی فقط
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 کھ ییبایز دختر بود ختھیر دورش فرش یموھا بود تنش یاب لباس
   بود شده عموش پسر محرم تازه

   داشتن دوست رو گریھمد چقدر

   رهیبم بود حاضر شد یم خواب ھم یا گھید مرد با دیبا حاال یول

 حتما تونست یم اگھ  داشت ییھا میتصم کی نده خفت نیا بھ تن اما
   شدن سالن وارد دخترھا ی ھمھ کرد یم شیعمل

 لباس دختر یرو ھاش چشم دخترھا شدن  اردو محض بھ یول خیش
   شد بلند جاش از عصا با بود خودش زد یلبخند موند رهیخ یاب

 دختر کیبار کمر دور رو دستش رفت دختر سمت بھ زنان قھقھھ 
   کرد کینزد خودش بھ خرفت رمردیپ انداخت

  :گفت لھجھ با یفارس با

   ؟ ستیچ اسمت -

 یمحکم فشار خیش بشھ خالص خیش دست از کرد یم تالش فقط دختر
   شد بلند دختر اخ داد دختر کمر بھ

  ؟ اسمت دمینشن -

   ایدر -

  :گفت قھقھھ با

  ھات چشم رنگ درست -

 اتاق بھ  سپرد دستش رو ایدر  کرد صدا رو خدامتکار یعرب بھ
   کنھ اش اماده شب یبرا تا ببره مخصوصش
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 اتاق سمت بھ عصا با خودش  زد چشمک گرشید پسر بھ خیش 
   بزرگ اتاق کی رفت مخصوصش

 ییخودنما اتاق وسط  داشت نازک ریحر ی پرده دورش بزرگ تخت با
   بودن شده عروس یول خیش قول بھ تخت نیا یرو ھا یلیخ کرد یم

   بھتره عروسک ؛ عروس یجا بھ یول

 تن رو یخواب لباس کرد یم یسع خدامتکار شد اتاق وارد یول خیش
   ذاشت ینم دندون و چنگ با ایدر ولی کنھ ایدر

  : گفت یعرب بھ یول خیش

   کنھ قفل  سرش پشت از ودرم  شھ خارج اتاق از -

   شد یم تر کینزد خیش یھرچ کرد قفل درم شد خارج خدامتکار

 از راھنشیپ یول خیش شد یم معلوم ایدر یھا چشم از ینگران و ترس
   بست رو ھاش چشم ایدر عیسر بود لخت حاال  کند تنش

 میتصم کی در افتاد اتاق باز ی پنچره بھ ھاش چشم  اخر؛ موقع یول
 راھنشیپ بھ خیش دست کھ نیا از قبل رسوند پنجره بھ خودش یان

   نییپا انداخت امارت بزرگ ی پنجره از رو خودش برسھ

   بود گرفتھ خون فقط رو دورش نیزم با برخورد  بلندش غیج یصدا

   تن رو راھنشیپ عیسر زد مشت در بھ وناراحت یعصبان یول خیش

 سوخت پولش  بود ناراحت بود مرده دختر اون نبود ناراحت نیا کرداز
  ببره دختر اون از یلذت کھ نیا بدون بود شده

  * یریام سروان زبون از*
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  مدت ھمھ نیا ھوا رفت شد دود زحماتم ی ھمھ شدم یم وونھید داشتم
   ام دهیند ام خانواده چھارسال بودم چھیباز چھارسال

 شده تنگ ام خانواده یبرا دلم  ام دهیپوش رو لباسم رفتم اتاق سمت بھ
 یم سرعت با کردم حرکت نیماش با نمشونیبب برم خواستم یم بود

   خورد زنگ میگوش  ششونیپ برم تر عیسر ھرچھ داشتم دوست  روندم

   داشتم رو نیا ی حوصلھ یلیخ حاال بود ارسام ی شماره

   بلھ -

  ؟ کجاست نفس کافھ بگم خواستم یم   پدرام سالم الو -

    نداشتم رو یزیچ چیھ ی حوصلھ بود ھنگ مغزم االن

   ؟یخواھ یم یچ یبرا رو اونجا ادرس -

   ادی ینم ادمی ادرس من یول اونجا برم گفت زد زنگ من بھ نفس االن ـ

   اوفففف

   فرستم یم کنم یم دایپ برات باشھ -

 اونجا دیبا ۵ ساعت ندارم وقت تر عیسر فقط پدرام نکنھ درد دستت -
   باشم

   یبا زنم یم نگز یاوک -

   خداحافظ باشھ -

  بود ی کافھ ھمون اومد ادمی اھان بود اشنا اسمش چقدر کردم فکر یکم
   فرستادم اس با رو ادرس عیسر رفتند یم شھیھم ارسام و نفس

 ارژانس نیماش بود شلوغ خونمون یجلو  بودم خونھ یھا کینزد 
   دمیدو خونھ سمت شدم ادهیپ نیماش از عیسر کرد یم کاریچ
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   کرد یم ھیگر بود گرفتھ دندون بھ رو چادرش مادرم  زدم کنار تیجمع

   مگھ بود شد یچ زد یم خودش سر یتو

 جنازه کی یرو دیسف ی پارچھ کی رفتم رژانسوا نیماش  سمت بھ
   ختیر ھام چشم از اشک زدم کنار رو پارچھ بود شده دهیکش

   رو جسدش اونم دمشید چھارسال از بعد بود مرده بود پدرم

   بستند رو امبوالنس در کردد ادهیپ نیماش از منو مرد

   گفت یم تیتسل شد یم کینزد بھم کس ھر مبود شده خشک یول

 مادرم بود شده دور دمید از بود امبوالنس نیماش خیم من نگاه یول
 یا بچھ مثل بود شده بلند اش ھیگر یصدا کرد بغلم شده کینزد بھم
   خونھ داخل دمیکش کردمادرم یم یپناھ یب احساس  بودم شده

   ھیگر ریز میزد بلند یصدا با کردم بغلش سفت

  :گفت بغض با کرد نگاه من بھ مادرم

   یالغرشد چقدر مادر؟ نینکرد داشیپ سیمھد از خبر چھ -

   کردم شک گوشم بھ حرف  نیا دنیشن با

   ؟ کجاست مگھ سیمھد -

  :گفت نشستھ اشک بھ یھا چشم با

 یم یھ روزید پدرت ستین یخبر ازش االن تا ظھر بعد ٣ روزید از -
   زد یم قدم اطیح یتو یھ استرس از کجاست؛ دخترم گفت

 چشم دهیکش دراز اطیح تخت یرو باباتون دمید بخونم نماز رفتم بعدش
 یھرچ دوباره شرو  انداختم پتو  دهیخواب کردم فکر من بستھ رو ھاش
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 داریب صبح برد خوابم صبح یدما دم نداد جواب زدم زنگ محمد بھ
   ده ینم جواب  کنم یم صدا  چقدر ھر پدرتون دمید شدم

   رژانساو زدم زنگ عیسر

   کرده تموم روزید ھمون گفتن امدن

   محمد طرف کی از بودم ھنگ واقعا  ھیگر ریز  زد دوباره

   سیمھد

   بابا

   شدم یم وونھید داشتم

 رو ام خانواده حال  دیچیپ گوشم یتو سییر حرف نی؟ا کجان یعنی
   بود دهیپرس

  :گفتم مادرم بھ عیسر

   زھرا بھشت میبر بپوش لباس برو مامان -

 یباال رفتم نگران  شد ھوش یب نیزم افتاد بود نرفتھ قدم دو ھنوز
 سمت بھ کردم بغلش عیسر بود شده ھوش یب گرفتم رو نبضش  سرش

  رفتم مارستانیب

   نشستم ھا خانم قاتیتزر رونیب دادم انجام سرعت با  رو کارش 

  محمده شیپ حتما کجاست سیمھد یعنی

   دمید رو ھیسا تعجب کمال در  بود خاموش  گرفتم رو محمد ی شماره

   بود خواب بغلش یتو  بچھ کرد یم ھیگر بود نشستھ بغل بچھ 

  !؟ بود افتاده یاتفاق چھ یعنی
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  * یراو*

 یم ھا شگریارا  کرد یم ھیگر فقط  شگربودیارا دست ریز سیمھد
   است وونھید دختر نیا گفتن یم دیخند

 ومدی یم بدش یک عربستان یتو بود یدختر ھر یارزو بودن لیدن با
   باشھ عربستان مدل با

 سیمھد خواست یم حاال بود کرده فر رو سیمھد بلند یموھا شگریارا
   بکنھ ششیارا لھیجم  ذاشت ینم سیمھد یھا اشک اما کنھ شیارا رو

  : گفت یبد لحن با لھیجم

   یکن یم ھیگر چقدر رفت سرم یوا -

  :گفت ینیغمگ لحن با

 تجاوز بھت بخواھد یکس اگھ گرفت ینم تیگر یبود من یجا اگھ تو -
   کنھ

   گرفت شدت اش ھیگر

   کنم یم استقبالم باشھ اقا کنھ تجاوز بھم خواست یم کھ یکس اگھ -

   خنده ریز زدند گھید یھا شگریارا با

 صدا رو اقا یبد ادامھ کردن ھیگر بھ اگھ ھبس یزد زر یھرچ ھم حاال -
  کنم یم

 بغض از گلوش یول نشست اروم دیترس یم یلیخ لیدن از سیمھد
   کرد پاک رو صورتش اول لھیجم  کرد یم  درد یادیز

   کردن پارس بھ کرد شروع ھاش چشم  کرد یدود رو ھاش چشم دور

   بود زده یمیمال یگون رژ بود شده دار سگ ھاش چشم بس از
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 نبض یرو کنده کیتحر عطر بعد زد ھاش لب بھ قرمز رژ اخر ریت 
   کرد خارج کاور ار رو یرنگ قرمز لباس زد سیمھد گردن

  :گفت داد سیمھد دست بھ

   ھست اندازه نیبب پوشش بھ برو -

   کرد باز بود پرو اتاق ھیشب کھ یاتاق در لھیجم 

   بپوش لباس توش برو -

   دیپوش رو لباس شد داخل شد بلند جاش از اکراه با سیمھد

   زد گره گرنش دور  رو لباس بند  دیکش باال بغل از رو لباس پیز

 معذب یلیخ سیمھد  بود لخت کامال لباس پشت یول بود یبلند لباس
   بود

  :گفت زد اتاق در بھ لھیجم

   ؟ است ؟اندازه یدیپوش -

   کنھ جور بھانھ خواست

  ....تنگھ برام نھ -

 با لھیجم  شد باز لھیجم توسط در بشھ تموم حرفش کھ نیا از قبل اما
  : گفت اخم

   یگ یم دروغ چرا است اندازه کھ نیا -

   کرد خارج اتاق از دیکش رو سیمھد دست

   دیکش غیج سیمھد 

   کھیمرت اون شیپ امی ینم لباس نیا با من کن ولم -
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 یصدا کردند تعجب ھمھ دیچیپ امارت یتو یبلند یغیج یصدا ناگھان
 اتاق از عیسر سیمھد شدن خارج اتاق از یفضول از ھمھ بود یک

   گشت یم خروج راه دنبال شد خارج

 با اونم بکنھ فرار عمارت نیا از تونست یم کرد یم فکر  بود احمقانھ
   نگھبان ھمھ نیا

 ذھنش بھ تر ھوشمندانھ نیا از یمیتصم زمان اون یتو سیمھد یول
   دیدو یم عمارت یرو راه یتو قرمز بلند لباس ھمون با دیرس ینم

   کرد بلند رو سرش خورد یکس بھ محکم کرد یم نگاه سرش پشت بھ

   کرد یم نگاه بھش ھم در یھا اخم با لیدن زد خشکش لیدن دنید با 

  گوشش ریز بزنھ خواست کرد حملھ سیمھد بھ  دیرس سر عیسر لھیجم

 پرتاب لھیجم زد لھیجم بھ یلیس محکم خودش گرفت لھیجم دست لیدن 
   زد داد لیدن  نیزم یرو شد

   بخوره دختر نیا یلیس بعد کرد یم فرار داشت یکرد تو رو حماقت -

 راھنشیپ یھا مھکد. کرد قفل درم کرد اتاقش وارد دیکش سیمھد دست 
  :گفت لکنت با سیمھد  کرد باز رو

  ؟ ی.. کن یم کار... یچ... یدار -

   شد کینزد سیمھد بھ  دمیخر براش تو  دم یم انجام یکار دارم -

   شد بلند لیدن اخ  زد چنگ لیدن صورت بھ ھاش ناخن با سیمھد

 وارید بھ محکم رو کمرش  گرفت رو سیمھد دست تیعصبان با لیدن
   دیکوب

   دیکش درد سر از یاخ سیمھد 
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   تمیپا من یاوک  یدار دوست خشن پس -

  کرد حملھ سیمھد یھا لب بھ 

  * سییر زبون از*

 ھیقض ینکسا تمام  بدم خبر  ارسالن اید بھب  دیبا شدم بلند جام از
 تموم دیبا موضوع نیا بشن کشتھ  کنن ریدستگ رو دادن خبر رو ارسام

   رفتم ارسالن اتاق سمت بھ ادیم در داره گندش یادیز بشھ

  * ارسام زبون از*

 نیماش بھ عیسر بود یعال پمیت کردم نگاه خودم بھ ستادمیا نھیا یجلو
   نگھداشت کافھ یجلو نیماش نبودم بلد رو ادرس چون زدم زنگ
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)عکس کافھ ی نفس(شدم کافھ وارد

  
  

   بود شاعرانھ داشت کیتار یفضا کافھ نبود نفس از یخبر یول

   یمعطل قھیدق ده با شدالبتھ کافھ وارد نفس میرفت  یم ییجا چھ

   گرفتم رو فشیک رفتم سمتش بھ  بود گھید زیم کی یرو نگاھش

   نفس -

   کرد نگاھم تعجب با

   گریباز جناب یشد میتا ان ؟  یاومد سالم -
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   !چطور؟ -

  :گفت پوزخند با

   یدیرس یم تر رید ساعت مین شھیھم -

   داره وجود یتر نیریش یھا بحث میبشن ایب -

  برم بگم رو شرطم اومدم  من -

   نیبش ایب حاال باشھ -

   باشھ -

   میداد سفارش کیک با قھوه مینشست  نفس و من

  : گفتم  زیم یرو گذاشتم دستم خوردنش از بعد

  شرطتت؟ خب -

   میبش جدا ھم از ما شد باعث کارت ارسام نیبب -

  :گفت کرد یمکث 

   کنار یبذار رو یگریباز دیبا -

  :گفتم یا ساده لحن با و کردم تعجب

   یاوک نیھم -

  :گفت ھنگ با

  ؟یکرد قبول یعنی -

   میکن عقد یک فقط ؛ کردم قبول اره -

  !!!!!؟ یزود نیھم بھ -
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  ارمی یم انگشتر فردا نداره یمعطل اره -

   *ھیسا زبون از*

   نکردم توجھ ھم خانم پولتون ھیبق یصدا بھ شدم ادهیپ نیماش از عیسر

 مانیپ وزن  کردم یم احساس چرا دونم ینم بود مھم لیکم فقط االن
   رفتم یپرستار ستگاهیا بھ عیسر  شده کوه ی اندازه

  :گفتم یبانگران

   کرده تصادف تازه ؛ جاست نیا رادمنش لیکم دیببخش خانم -

   ٢١۵ اتاق راست سمت  کردن  تصادف تازه کھ اقا اون اھان -

   ممنون -

 یچیپ باند سرش کردم باز اروم در رفتم اتاق سمت بھ بلند یھا قدم با
 تخت  رو مانیپ کنھ یم درد یلیخ سرش حتما رمیبم یاللھ یاخ بود

  کردم حالتش خوش یموھا داخل رو دستم رفتم لیکم سمت بھ گذاشتم
   شد رهیخ بھم اخم و تعجب با کرد باز رو ھاش چشم

  :گفت یگرفت یباصدا

   خطرناکھ نینگفت نیاومد یچ با شب موقع نیا شما خانم ھیسا -

 ھیسا فقط کن حذف رو خانم  ھیسا خدا رو تو ھیسا بشھ رتتیغ یفدا
   کن صدام

   اومدم اژانس با -

   بود خطرناک بازم یھرچ -

   اره؟ کنھ یم درد یلیخ سرت حتما ؟ بھتره حالت لیکم -
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 االنم خونھ برو رمیبگ نیماش برات صبح بمون ھم تو خوبم نھ ادیز -
   بخواب برو ھست جا اون تخت

 سرد ؛ سرد ھاش چشم ؛ دل سنگ کرد یم ینیسنگ گلوم یتو بغض
   قھر یعنی نیا بود

 و شدم خم صورتش یرو بود بستھ ھاش چشم شدم بلند جام از
 نگاھم تعجب با شد باز ھاش چشم دمیبوس کامل عشق با رو شیپبشون

  کرد اخم ختیر صورتش یرو ھام چشم از اشک قطره کی کرد

  گرفت رو دستم کنم پاکش خواستم عیسر

   نده عذابم کنم یم خواھش ھیسا بخواب برو -

 دیکل یھا دندون یال از و بست رو ھاش چشم بود سخت براش انگار
  :گفت شدش

   خواھد ینم یدار دوست رو ثمیم...  ھنوز دونم یم من -

   یباش داشتھ وجدان عذاب احساس

    دارم دوست ستین وجدان عذاب یلعنت بگم خواستم

   لیکم اما -

   دماغش یرو گذاشت رو دستش

   ؛ پرونده نیا شدن تموم از بعد بھتره یطور نیا -

   کرد یمکث کی

   ثمیم شیپ یبر تا دم یم طالقت -
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 زن کی از یک بودم احمق چقدر شدم خورد شکست حرفش نیا با دلم
  ادیب خوشش لیکم کھ  ادی یم خوشش مطلقھ

 رفتم تخت سمت بھ بھتره یطور نیا گرفتم خون خفھ نگفتم یچیھ  
 بھ بده خواھد یم منو شد یجار ھام چشم از اشک دمیکش دراز روش

   ثمیم ھھ باشھ مواظبم تا نامرد کی

   کس چیھ ای لیکم ای عمرم اخر تا االن از

   بود ھام چشم مھمون بود اشک فقط یبودول صبح یدما دم حدود

   نشستم اتاق کنار یصندل یرو کردم بغل رو مانیپ شدم بلند جام از

  اتاق یتو برم بعد بخوابھ ھام چشم پف خواستم

 یم ھم پشت بودن کرده دایپ رو خودشون راه انگار ھام اشک یول 
    ختندیر

 االن تا شبید از من یعنی داد یم نشون رو ازدهی کردم نگاه ساعت بھ
   کردم بلند رو سرم کردم یم احساس رو ینگاھ ینیسنگ دمینخواب

  افتاد ثمیم بھ چشمم 

   اومد سمتم  بلندبھ یھا قدم با زد من بھ یپوزخند

  حتما ؛ھنکن یکن یم ھیگر یچ یبرا شد یچ ؛ خانم ھیسا سالم بھ بھ -
  اره؟ ھم رو یزیبر یخواھ یم گھید یکی با یکرد ول لیکم

   اشغال  شد داغ تیعصبان از وجودم کل حرفش نیا از

   خودشن مثل ھمھ کرد یم فکر

   رادمنش خانم نھ خانم ھیسا اوال -
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   خنک منم دلم شد منقبض فکش حرف نیا زدن با

 لیکم کھ نھیا من ھیگر لیدل ؛ پندارد خود شیک بھ رو ھمھ کافر تازه -
   شکستھ سرش براش رمیبم کرده تصادف جان

  

  :گفت کنھ یم دادیب درش حسادت کردم یم احساس  یلحن کی با

 کھ درجش و پول جز بھ ھھ ؛ یشد ینم نگرانم یجور نیا وقت چیھ  -
  داشت؟ یچ مگھ بود باالتر من از

 ی اندازه بھ من ؛ یگفت یینایا ی ھمھ جز بھ کھ داشت گمید زیچ کی -
   دارم دوستش ایدن

   نشست خون بھ ھاش چشم کردم احساس

   ستین کھ یمشکل دوستم  ادتیع برم خواھم یم حاال ؛  ه ه اوه -

   خوابھ االن چون ھست -

   شھ یم داریب تو عشق از تو برو شما -

   سرش پشت منم شد اتاق وارد اجازه یب

  : گفتم

   خوابھ گفتم یریام یاقا -

 کردن باز محض بھ ثمیم کرد باز رو ھاش چشم لیکم من یصدا با 
  : گفت لیکم  یھا چشم

   یمیصم دوست یعنی دیببخش اوه ؛ دزد ناموس خان لیکم بھ  بھ  -
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 کردم ازدواج ھیسا با تو طالق از بعد من یباش حرفات مواظب بھتره -
  ؟ یدزد ناموس کدوم

  :گفت یبلند یصدا با

 طالق گھ یم من بھ ھوی من زن ھان؟ ؟ ھیچ ستین یدزد ناموس اگھ -
 بعد خورھھ یم بھم حالم نمتیب یم  گھ یم بگو لیدل گمیم خواھم؛ یم

 ؛ انتیخ نیا کنھ یم ازدواج باھاش ادی یم طالق از بعد عیسر دوستم
   ھھھھھ؟یچ ستین یدزد ناموس

   زدم داد حرص با

 عقب بھ زمان اگھ میراض میزندگ از من اره؟ کردم من رو انتیخ -
   کردم ینم انتخاب رو تو اصال برگرده

 پس بچھ براش ازدواج محض بھ  یداشت دوستش یلیخ انگار ھھ -
    ینداخت پس بچھ ھی من یبرا چرا واگرنھ یکن محکم رو ختیم یانداخت

   شد بلند لیکم داد یصدا

 اومده ادتی سال چند از بعد ثمیم یبزن حرف درست من زن با بھتره -
   ؟ یبفھم یچ یخواھ یم یکن قبر نبش

  :گفت داد با

 قیرف نا یتو یبرا دلش نھ؟ ای کرده انتیخ زنم بفھمم خواھم یم -
   بفھمم نویا خواھم یم انھ؟ی دهیسر

   کرد ھیگر شد بلند خواب از مانیپ  دمیکش غیج کی من

 کارت یپا باش مرد حداقل  ؟ اره کردم انتیخ بھت من شرف یب -
 ؛ باشھ بستھ دھنم بزار ببرم سال چند نیا از بعد رو ابروت نذار سایوا

   رونیب گمشو متنفررررر ؛ متنفرم ازت خوره یم بھم حالم ازت
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  : گفت لیکم

 منھ زن ھیسا االن است شده تموم ماجرا نیا ؛ ثمیم رونیب یبر بھتر -
   من

 منو سمت برگشت رفتن رونیب از قبل رفت در سمت بھ حرص با ثمیم
  :گفت

 ؛ بدبختھ کنھ ازدواج تو با ھرکس ینداشت رو من با یزندگ اقتیل -
   بدبخت

 با ھرکس گفت یم راست ختیر ھام چشم از اشک شد خارج اتاق از
   بدبختھ کنھ ازدواج من

 بغلش و رفت مانیپ سمت بھ لنگون لنگون نییپا اومد تخت از لیکم
   بخشھ ارام لیکم بغل انگار بود شده اروم مانیپ اومد من سمت بھ کرد

   رو من ی گونھ بعد دیبوس رو مانیپ ی گونھ اول

  : گفت گوشم شیپ 

 امیب ایدن بھ گھید بار صد اگھ  کنم یم  یبخت خوش احساس تو با من -
   کنم یم انتخاب رو تو

   بود مھربون شبید مثل نگاھش کردم نگاه خوشگلش یھا چشم بھ

 خوش من باشھ میزندگ مرد لیکم اگھ رفت دلم از بد یھا حس تمام
  امیدن زن نیتر بخت

  * سیمھد زبون از*

    دمیکش وارید  سمت بھ رو  دستم خورد یم بھم لیدن از داشت  حالم 
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  کردم بلند بادستام رو گلدون خورد  میکنار گلدون سمت  بھ  دستم 
   لیدن سر  بھ زدم محکم

   رهیبم لیدن  نبود مھم  برام اصال نیزم افتاد  شد جدا  ازم لیدن

 دور ازم بودم شده دچارش  بودن فیکث حس اون داشتم دوست فقط
   بشھ

   کردم یم ھیگر دمیلرز یم ترس از رفتم اتاق ی گوشھ 

 نیستین فکرم بھ یعنی ؟ چرا نید ینم نجاتم چرا ثمیم و محمد داداش
   کجاست؟ خواھرتون

 چقدر دونم ینم ترسم یم یلیخ ترسم یم  ختیر ھام چشم از اشک
    دبر خوابم  کردم ھیگر

 اطراف و دور شدم بلند جام از عیسر بودم خواب جیگ اومد در یصدا
 بازش و رفتم پنچره سمت بھ دیرس ذھنم بھ یفکر عیسر کردم نگاه رو

   شدم پنھون رشیز و رفتم تخت سمت بھ کردم

   نکن دامیپ کنم یم خواھش خدا دھنم یرو  گذاشتم رو دستم

   باشم پنھون  تونم یم یک تا یول

  *یراو*

 سبک خوابش شھیھم اون  داد ینم جواب اقا چرا زد در دوباره لھیجم
 شکاریپ سمت بھ نشد باز در داد تکون رهیدستگ یھرچ لھیجم بود

   رفت  لیدن اتاق سمت بھ گرفت ازش رو دیوکل رفت عمارت

   بود یخون سرش لیدن دیکش غیج در شدن باز با
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 خان یول عیسر شدند اتاق وارد ھا نگھبان  زد داد نیزم بود افتاده
   زد داد لیدن دنید با شد اتاق وارد کردند صدا

   کرد فیتعر خان یول یبرا رو زیچ ھمھ لھیجم

   وگفت

 دکتر برن نییپا رو لیدن عیسر کرده فرار پنجره از دختره کنھ یم فکر
   زد داد خان یول کردن خبر رو عمارت

 نیھم یتو دختر نیا رهیگ یم زهیجا کنھ دایپ رو دختره نیا کس ھر -
   عمارتھ

 پنھون تخت ریز بود دهینفھم کس چیھ اما بودند دنبالش ھا نگھبان
 نھ بود خورده غذا نھ روزید از بود سخت طشیشرا سیمھد  بود شده
 تخت ریز بود حاظر ترس از اما بود  سخت براش تخت ریز تنفس اب
 سمت بھ خان یول بود متنفر لیدن از چقدر وفتھین لیدن دست یول رهیبم

  :گفت رفت لیدن دکتر

   دکتر؟ شد یچ -

 یھوش یب باعث خورده جگاهیگ بھ ضربھ چون خان یول نشده یزیچ -
   نیای یم  ھوش بھ ساعت کی زدم سرم بود نییپا ھم فشارشون ؛ شده

 دست یحال خوش از دکترم داد دکتر بھ اسکناس دستھ کی خان یول
 ھوش بھ ساعت کی از بعد لیدن شد خارج اتاق از دیبوس رو خان یول

   شد واضح دشید زدن پلک بار چند با  دید یم تار یکم ھاش چشم اومد

 دختر اون از چقدر اومد ادشی شبید اتفاقات تا کرد فکر یکم لیدن
   بود ه اومد خوشش



٢٠١ 
 

 نیا کھ نیا از اما بزنھ نشیس بھ رد دست یدختر بود نشده حاال تا 
 فشیظر کلیھ اون با کنھ محافظت خودش از بود کرده تالش دختر

   کجاست سیمھد االن دیرس فکرش بھ لحظھ کی بود  اومده خوشش

  زد داد درد سر ھمون با عیسر باشھ اورده بال سرش ش بابا نکنھ

   نگھبان -

   شد اتاق وارد نگھبان عیسر

   کنم یم صدا رو خان یول االن نیداشت یکار قربان بلھ -

   ن؟یگرفت رو دختره نیا خواھد ینم -

 فرار گن یم بوده باز پنجره مینکرد دایپ میگشت رو قصر کل قربان نھ -
   کرده

   نیکرد چک رو اتاقم نیدورب -

  :گفت کرد یفکر نگھبان

   ستمین انیجر در من -

   رفت نیدورب اتاق؛ سمت بھ شد بلند جام از یسخت با

   شدن بلند بودن نیدورب پشت کھ ییکسا ھمھ 

   رو اتاقم یتو ؛ اریب رو شبید لمیف -

   بود اتاق یتو صبح تا پس صبح شد کردم جلو و عقب رو لمیف یکم

   تخت ریز شدنش پنھون ؛ پنجره کردن باز دنید با

   رفت اتاق سمت بھ زرنگ ی دختره گرفت خندش
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 سمت بھ موند سرجاش کرد نگاھش یعصبان   دنبالش اومد نگھبان 
 دست تخت ریز از زد کنار رو یروتخت رفت تخت سمت بھ رفت اتاق
    رونیب دشیکش و گرفت رو سیمھد

  : گفت  کرد نگاھش رفتھ باال یابروھا با

  خانم سیمھد سک سک -

  * سرگرد زبون از*

   بودم حالم خوش  خونھ؛ بودم اومده مارستانیب از تازه

 تونم یم نداره دوست رو ثمیم ھیسا حداقل دمیفھم تصادف نیا با
   اومد در صدا بھ خونھ زنگ ناگھان بسازم رو  میزندگ

   کنم باز در خواستم

   جان لیکم کنم یم یم باز من -

  : گفتم در بھ دیرس  کردم نگاه لباسش بھ

   کن سرت بردار چادر -

   کرد باز در کرد سرش برداشت دچادریخند زیر 

   لیکم ستین یکس اه -

   پاکتھ کی ھیسا دست دمید رفتم در سمت بھ  بلند یھا قدم با

   کردم باز  رو پاکت بود نشده نوشتھ روش یچیھ گرفتم دستش از پاکت

   بودمش دهیند حاال تا   است سالھ ٣٠ مرد کی از بود عکس کی

   بود نوشتھ عکس پشت
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   سییر

    کن داشیپ یتونست نشونست کی نیا شیریبگ یتون یم سرگرد-

   ھیچ اسمش دونم ینم کنم یم کار براش کھ منم یحت

   کمک نمیا رادمنش سرگرد کن رشیدستگ

   کنم اعتماد نوشتھ نیا بھ تونستم ینم کردم تعجب متن نیا خوندن با

   بشھ گذاشتھ جلسھ  دیبا ؟ فرستاده یک نیا اصال

  :گفت ھیسا  دمیپوش رو کتم

   یکن استراحت دیبا یر یم کجا -

   برم دیبا دهیرس مھم خبر کی االن  زمیعز نھ -

   باش مواظب فقط باشھ -

   چشمم یرو گذاشتم رو دستم

   چشم -

   رفتم اداره سمت بھ رونیب زدم خونھ از  کردم یخداحافظ

   ییرضا  رضایعلستوان   دیشھ زدن دستھ گل اداره دم دمید

  تازه اون بودن ناراحت ھمھ ھا بچھ رفتم اداره سمت بھ سرعت با
  رفتم محمد اتاق سمت بھ مینداشت تیمامور کھ ما بود شده داماد

  رفتم محمد یمنش سمت بھ قراره چھ از ھیقض بدونم  

  گذاشت ینظام احترام شد بلند جاش از عیسر 

   ھست؟ یریام سرگرد سرباز؛ ازاد -   
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  :گفت تعجب با

  !! ؟ نیندار خبر مگھ -

  ؟یچ از -

 صبح پدرشون و ستین شون دایپ سرگرد جناب خواھر کھ نیا از -
   کردن فوت

   ؟ کجاست سرگرد االنییی یچ -

 دادن رو شون پدر فوت خبر زدن زنگ برادرشون قربان دونم ینم -
   رفتن عجلھ با ھم شونیا

   ؟ ھستند یچ سرھنگ باشھ -

   کجاھستند ندارم اطالع ستندین قربان نھ -

   شد یم لیتشک جلسھ عیسر دیبا یلعنت

   ؟ کجاست سیمھد یعنی

 دونم ینم یول محمد ی خونھ برم تیتسل عرض یبرا دیبا
  ھیجور چھ رفتارخانوادھشون

  * ارسام زبون از*

   میشد خارج کافھ از نفس و من

  : گفتم یخجالت لحن با

  ؟ بذارم یخواستگار قرار مادرت بھ بزنم زنگ دیبا من -

   زد یمھربون لبخند نفس

   یندار مادر و پدر کھ ارسام؛ ستین تو ریتقص -
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  :گفت زد بشکن کی

   بذار قرار بابام بھ بزن زنگ بھتر حل راه -

 یم ومدمی یم تر زود یدار عجلھ قدر نیا دونستم یم ؛ خانمم چشم -
   گرفتمت

  :گفت یلوس لحن با

   ارسام اه -

 من ،نفس فقط ؛ یعال جناب پدر بھ زنم یم زنگ کوچولو خانم باشھ -
   میبود دوست باھم کھ ما میریبگ باھم رو یعروس و عقد کردم فکر

   کرد فکر یکم نفس

 بھ یتون یم باالخره ھم تو  ؛  میکن یم یتر کم خرج یطور نیا اره -
   یداشت دوست شھیھم یبزن یبدنساز باشگاه  یبرس ارزوت

  :گفتم یول نبود ادمی کھ نیا با

   زنم یم یساز بدن باشگاه حتما اره -

   میبر  میگرفت نیماش ھم با

   دیپرس اوردین طاقت کنم فکر اخر کرد یم نگاه رو من راننده یھ

  ؟ دیستین معروفھ گریباز ھمون شما دیببخش -

  :گفتم یشوخ با منم

   داشتم نیماش خودم بودم گریباز اگر منھ ؛ کجا گریباز کجا من اقا نھ -
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 نصف وسط از یبیس مثل نیھست ھیشب واقعا یول ن؛یگ یم راست -
 خستھ منو زده اتاقش  وارید بھ رو عکسش بس از من دختر ؛ شده
   کرده

   کرد نگاھم چپ چپ  کردم نگاه رو نفس برگشتم حرف نیا  زدن با

   ینزن حرف دخترت از یتونست ینم یحاج حاال

  : گفت میدیرس

 یامضا نیھست گرهیباز اون اگھ گفتم داره سرطان سالشھ ١۴ دخترم -
    است گرهیباز ھمون دنید ارزوش نیاخر  رمیبگ براش رو شما

 پر ھاش چشم کردم نگاه نفس بھ یوقت گرفت دلم حرف نیا دنیشن با
   بود اشک از

 یم شناسم یم گریباز اون من یبدھ رو ات شماره یتون یم یحاج -
   ؟ خوبھ نھیبب رو دخترت ادیب گم

   کرد نگاھم یحال خوش با راننده

   کنم ینم فراموش رو لطفت نیا وقت چیھ ؛ پسرم یکرد لطف ممنون -

   کنم یم خواھش -

  *رادمنش  سرگرد زبون از*

   مراسم نرم ای برم بودم دل دو

 رو من بود تازه داغشون االن بود بھتر یجور نیا نرم بود بھتر یول
   بودم کوچھ یتو کردم حرکت خونھ سمت بھ شد یم بدتر دنید یم

   جلو اومد دمید رو محلھ رفتگر اقا اکبر 

   رادمنش یاقا سالم -
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   ؟ نیچطور شما اقا اکبر سالم -

 یبرم دیبا چون نموندم مارستانیب روزید دیببخش خدا شکر خوبم  اقا -
   سرکار گشتم

  ؟ دیرسون منو شما -

   برداشتم رو پالک شماره یحت زد شما بھ نیماش دمید یحت من اقا بلھ -

   ؟ واقعا -

    داشتن راد یاقا  شما ھیھمسا بود نایا از نشیماش اقا بلھ -

   اقا اکبر یکرد لطف ؛ ماستیماکس منظورت اھان -

 ازم بزور  دادم بھش ییتا ۵٠ کی  گرفتم ازش رو پالک ی شماره 
   رفتم خونھ سمت رندبھیبگ رو نیماش استعالم بدم دیبا گرفت

 شد یم ناراحت حتما کرده فوت یریام یاقا بفھمھ ھیسا  دونستم یم
   بود یمردخوب واقعا

 تا ؛ عکس اون راجب کردم یم صحبت محمد با رفتم یم فردا دیبا
  ل می کشھ طو داره یادیز یلعنت ی پرونده نیا بده رو نظرش

  *یراو*

    دهیترس و گشاد  یھا چشم با سیمھد

   کرد یم نگاه لیدن بھ

   ؟یا زنده و...ت -

   دارم شنھادیپ کی واست خب ؛ اره -
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  :گفت لیدن کرد یم نگاھش فقط سیمھد

  ؟ یشنھادیپ  چھ یپرس ینم -

  :گفت دهیترس سیمھد

  ؟یچ -

   کرد نگاھش طنتیش با لیدن

   ذارم یم پات یجلو راه سھ -

  یبش من خانم یباش من با یاول* 

   کنھ جدا بدنت از رو سرت بگم پدرم بھ کھ نیا دوم* 

  من زدن خاطر بھ یریبم

   یکن کار من باند یتو یایب بھتره ھمھ از کھ سوم راه* 

   کنم یم شنھادیپ رو اول راه من 

  : گفت دلش تو سیمھد

   یکن یم غلط تو -

  کرد نگاه ⌚ساعتش  بھ لیدن

  دم یم اجازه ییییتو چون اونم ٢:٣٠ ساعت تا ؛ ١ ساعت االن - 

 اتاق از شدنش خارج از قبل رفت در سمت بھ  یریبگ میتصم یکن فکر 
  : گفت سیمھد سمت برگشت

   کردم یم انتخاب رو اول حل راه بودم تو یجا من البتھ -

 حرص از  سیمھد بست رو اتاق در قھقھھ با  زد سیمھد بھ  یچشمک
  پرووووو ی پسره بکوبھ وارید بھ رو سرش خواست یم
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 یم فکر عمرا  اول حل راه بھ انداخت تخت یرو ؛ رو خودش سیمھد
   دیترس یم یلیخ مرگ از دیلرز خودش بھ ترس از دوم حل راه بھ  کرد

   نبود یحیصح کار بازم یبودول بھتر اول راه دو اون از سوم حل راه

   دیکش رو سرش یموھا سیمھد

   بذار پام یجلو یحله  را کی خودت خداااااا -

  ھیگر ریز زد 

   ترسم یم من  خانوادھم شیپ برگردم خواھم یم من ایخدا - 

   شد بلند جاش از دهیترس سیمھد  خورد در بھ تقھ دوتا

  ھ؟یک -

   ارمیب غذا براتون دادن دستور اقا ؛ خدامتکارم خانم -

از شیرینی تا انواع غذاھا،  دیچ زیم رو ھاغذا شد اتاق وارد خدامتکار
  دسر

  !منھ؟ مالھ غذا ھمھ نیا -

   کشھ یم یچ بھ االن شما لیم دونند ینم ؛گفتن دادن دستور اقا بلھ -

  گرفت  سیمھد سمت بھ رو یکاغذ تکھ بعد

   دادن اقا ونیا -

  بود نوشتھ یفارس بھ کرد بازش گرفت رو کاغذ سیمھد

  کنھ کار خوب مغزت تا بخور غذا - 

   یکن انتخاب رو اول حل راه یبتون 
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   شعوریب پسره کرد پاره حرص با رو کاغذ سیمھد

   کنم ینم انتخاب رو اول راه رمیبم

   اتاق از  خدامتکار شدن خارج محض بھ شد خارج اتاق از خدامتکار

   کرد یم نگاه سیمھد اتاق بھ نیدورب با لیدن کرد حملھ غذا بھ سیمھد

   افتاد خنده بھ سیمھد خوردن غذا  دنید با

    بود گشنش چقدر فھیظر خانم -

   بود نیریش یادیز دختر نیا

   ینیریش ❤عاشق کھ لمیدن

  * سرگرد زبون از*

  دادم یم نشون ھیسا بھ دینبا فعال یول بودم نیغمگ رفتم خونھ سمت بھ

   اومد ھیسا بلند یصدا  کردم باز یورود در

   یشد پنھون کجا بخور غذا مانیپ ایب خدا یوا -

 رفتم سمتش بھ عیسر بود شده پنھون مبل ی گوشھ  دمید رو مانیپ
    کردم بغلش

   کردم داتیپ اھان -

 ھیسا ؛ مانیپ غیج یصدا با گرفت خندم دیکش غیج دخترا مثل پیمان
   رونیب اومد

   ؟ییکجا مانیپ یوا -

   من  دنیباد شد داخل ینگران با
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 یرو گذاشت رو دستش بعد افتاد دستش از غذا ظرف و دیکش ینیھ 
   قلبش

  ؟یاومد یک دمیترس لیکم یوا -

  : گفتم طنتیش با

  یامد خوش خانم سالم -

   کردم دایپ مبل پشت رو پسرمم اومدم االن نیھم ؛ ینباش خستھ

 مانیپ بود بار نیاول یبرا زد برق ھیسا یھا چشم حرف نیا  زدن با
   گرفتم ھیسا سمت بھ رو مانیپ زدم صدا پسرم رو

   بکنم یاستراحت کی من یبکش رو غذا تو تا -

  : گفت ینگران با ھیسا

  ینکرد گوش سرکار نرو گفتم اره؟ کنھ یم درد تسر شده؟ تیزیچ -

   دکتر میبر یخواھ یم شد یچ یدید

  : گفتم گرفت خندم

   کنم استراحت برم خواھم یم گفتم نشد وم تم غروو غر مامان -

   گرفت ازم رو مانیپ کرد نازک یچشم پشت ام ھیسا

 فقط خداکنھ زدم زنگ  یکاظم ستوان بھ  یگوش با رفتم اتاق سمت بھ
 یگوش یتو یکاظم یصدا  دوبوق از بعد باشد نشده تموم فتشیش
  دیچیپ

   سرگرد جناب بلھ - 
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  گم یم کھ رو یپالک  ی شماره عیسر یکاظم سالم -

   ریبگ برام االن نیھم رو استعالمش 

   سرگرد چشم -

   کن اداشتی -

   چشم -

   خورد زنگ میگوش دقبقھ ١٠ از بعد کردم قطع یگوش

  ؟ شد یچ یکاظم بلھ -

   سرگرد بوده یسرقت نیماش -

  ؟ واقعا -

   نشده ھم دایپ نیماش ھنوز سرگرد بلھ -

   ستوان ممنون باشھ -

   بود فھیوظ کنم یم خواھش -

   کردم قطع یگوش

 خطرناک  یادیز داره موضوع نیا محمد ی خونھ برم نھار از بعد دیبا
 از یخبر بود دهیچ زیمغذاھا  رو روی  رفتم ھیسا سمت بھ شھ یم
  نشستم  یصندل سر نبود ھم مانیپ

  ؟ کجاست مانیپ - 

    میبخور ینفر دو نھار خواستم خوابندمش بود خستھ -

  دیکش غذا برام برداشت رو بشقابم
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   شد رهیخ بھم زد چونش ریز زد رو دستش

 نگاھت با منو یدار غذا یجا بھ  ؛ ستین گشنت شما خانمم شد یچ -
   یخور یم

   لیکم -

  جانم -

  :گفت لبخند با

   ؟ یدار دوستم تو  -

  : گفتم کردم نگاھش طونیش

   نھ -

   کرد یم یباز فقط غذاش با شد گرفتھ ھیسا ی افھیق

   خانم ھیسا  عاشقتم بلکھ ندارم دوستت من -

   برگشت صورتش بھ لبخند حرفم نیا بازدن

   عاشقتم یلیخ لیکم عاشقتم منم -

   زدم لبخند منم

   ؟ یشد جدا ثمیم از چرا سوالھ یجا  برام ھنوزم ھیسا -

  :گفت ینیغمگ ی افھیق با ھیسا

   ببرم رو یکس یابرو ندارم دوست ؛ نپرس خدا رو تو -

  نکن ناراحت رو خودت بخور رو غذات زمیعز باشھ -

  زد ینیغمگ لبخند
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  * یراو*

 رو انگشت اثر کھ نیا یبرا گذاشت پاکت داخل برداشت رو عکس
   کرد رو کار نیا دستکش با ندن صیتشخ

  :گفت حرص با

  کشمت یم خودم یدستا با ؛ سییر دهیرس انیپا بھ تیپادشاھ دوران -

   سییر ھھ باش منتظرم کنم یپادشاھ تا منھ نوبت حاال 

 دست برسونھ تا داد ھاش ادم نیتر وفادار از یکی دست رو پاکت
   رادمنش سرگرد

  رمیگ یم ازت رو انتقامم

   کشت رو مادرم یکس ھر انتقام 

  *یریام سرگرد*

 زھرا بھشت سمت بھ ادیز سرعت با کرده فوت پدرم دمیفھم یوقت
    بود فرستاده من یبرا رو ھاش یبدبخت تمام خدا  روندم

   بودم ختھینر اشک کھ ھا سال نیا تمام ی اندازه بھ  ختمیر یم اشک

 معلوم خواھرم نشستم جا نیا ھا رگ یب مثل بود خورده چاقو قلبم
  ؟ کجاست ستین

  بود تیمامور یتو کھ اون کرده فوت باباه دیفھم ثمیم کجا از اصال

   ترکھ یم داره یادیز فکر از سرم شم یم وونھید دارم 

   زدم زنگ ثمیم بھ عیسر زھرا بھشت بھ دنیرس با

  ؟ ییکجا -



٢١۵ 
 

  :گفت گرفتھ یصدا با

  مییاونجا(....)  قطعھ ایب -

   اومدم باشھ -

   اومدم ینظام لباس ھمون با کنم عوض لباس نکردم وقت یحت

  اومد سمتم بھ دنمید با ثمیم دمیرس بود گفتھ ثمیم  قطعھ بھ

 بھ کرد تند پا من دنیباد کردم یم نگاه رو ھاش لمیف فقط بود چھارسال
  شد بلند مون ھیگر یصدا میکرد بغل ھمو محکم اومد سمتم

  :گفت گوشم در اروم ثمیم 

   ؟یکرد داشیپ کجاست؟ سیمھد -

   میزن یم رو حرفش مراسم از بعد ثمیم نھ االن -

 سراغ ھمھ بودند ھا لیفام شتریب رفتم گھید سمت بھ کردم ترکش
 کل شمال  رفتھ دوستاش با میبگ میشد مجبور گرفتند  یروم سیمھد
 حاال میبود حساس یلیخ سیمھد یرو ما اخھ شدند شکھ لیفام

    دینرس ذھنم بھ یبھتر فکر لحظھ اون یتو یول شمال مشیبفرست

   کردن دفن رو بابا باالخره

 ھیگر مامان یپا ھم  سولماز؛ عمھ ؛ بود بد حالش یلیخ چارهیب مامان
 اومده ھمکارھا از یبعض میرفت خونھ سمت بھ مراسم از بعد کرد یم

  نبود بھش ثمیم حواس یول  دمید لیکم  تیتسل عرض یبرا بودند
    رندیبگ دعوا ھم با دوتا نیا نداشتم حوصلھ جلو رفتم عیسر

  :گفتم لیکم ی شونھ بھ زدم

   ؟یکن یم کاریچ جا نیا -



٢١۶ 
 

   کردم نگاه شدش یچیپ باند سر بھ تعجب با

   باشھ اخرتون غم بگم تیتسل اومدم -

 حوصلھ من شھ یم شر نتیبب ثمیم االن ؛ برو جا نیا از یول ممنون -
   ندارم

   ستین نیا موضوع االن -

 باال بھ یس ای یس مرد کی داد دستم بھ اورد در بشیج از یعکس بعد
   بود

   ؟ خب -

   بخون رو پشتش -

   کردم ھنگ پشتش خوندن با

  !؟ شیاورد کجا از تو -

 چرا اھان ؛ میریبگ جلسھ کی تر عیسر دی؛با خونم دم فرستاده یکی -
  ؟ جاست نیا ثمیم

 اتفاق پشت اتفاق روز چند نیا یتو قدر نیا دونم ینم ھنوز خودمم -
   شم یم وونھید دارم افتاده

   بشھ لیتشک جلسھ دیبا ؛ رم یم تو با دارم بگم ثمیم بھ برم من بذار

 پرونده بھ تونھ یم یلیخ نباشھ دروغ مدرک نیا اگھ تر عیسر باشھ -
   کنھ کمک

 یم صحبت خودشم با دیبا  گفتم بھش یزیچ خالصھ رفتم ثمیم سمت بھ
   گردونم یم بر خواھرم دیبا کردم

   استیدن دختر؛ نیتر پاک فتھیب براش یاتفاق ھر سیمھد



٢١٧ 
 

 سرھنگ اتاق بھ دنیرس محض بھ  میرفت اداره سمت بھ لیکم و من
 گھید ساعت کی یبرا سرھنگ  میکرد فیتعر رو ماجرا کل  میرفت

   گذاشت جلسھ

  بود داده دستور سرھنگ بدن رو نظرشون ھم گھید یھمکارھا تا
   گفتم رو بابا مراسم من  ادیب ثمیم یحت

 کردن دایپ مراسم از تر مھم االن یولامیری سرگرد گم یم تیتسل -
 کرده ترک رو تشیمامور پست یچ یبرا سروان ستین معلوم ؛ سییر

   برسونھ رو خودش تا بزن زنگ بھش

   گذاشتم ینظام احترام

   قربان چشم -

  : گفت دادم خبر ثمیم وبھ شدم خارج اتاق از

   رسونھ یم رو خودش حتما -

   بره ابروم دیبا ای کنم دایپ رو خواھرم شھ یم یعنی

   کنھ دفاع ناموسش از نتونست مملکت سرگرد گن ینم مردم

   باشھ مواظبش کنھ دفاع ما ناموس از چھ جوری خواھد یم بعد

 فیتعر من رو ماجرا کل میشد جمع اتاق یتو ھمھ گذاشت ساعت کی
   بود ثمیم یحت کردم

  خواھرمون شدن  دهیدزد دنیشن با

 کردم یم یکار ھر کردن ھیگر و زدن داد کرد شروع شد بلند عیسر
  شد یچ دونم ینم داد یم فوش خودش بھ فقط کنم ارومش تونستم ینم



٢١٨ 
 

 خواھرمون میبگ داشتھ زور براش حتما براش رمیبم رفت حال از
  شرف یب یھا عرب بھ شده فروختھ

   گھید یھمکارھا یجلو اونم

 یوقت بده ادامھ رو جلسھ لیکم شد قرار مارستانیب رسوندمش  عیسر
 یبد یعصب شک گفتن کردن وصل بھش سرم عیسر کرد نشیمعا دکتر
  شده وارد بھش

  * ارسام زبون از*

  تابھش زنگ بزنم گرفتم رو پدرش ی شماره نفس رسوندن از بعد

   گرفتم  نینگ تک ی حلقھ کی رفتم یطالفروش سمت بھ

   ؛ دیسف راھنیپ ی پارچھ کی ؛ یروسر دوتا

 اونم گرفت رو چشمم ھم دیسف طال فیظر دستبند ؛ کفش صندل؛ کی
   مراسم یتو  اد؛یب باھم اون حداقل زدم زنگ پدرام بھ دمیخر

   داد یم حال چقدر یول یلعنت اه بود خاموش شیگوش اما

   باشھ پولدار ادم 

   بخره خواھد یم دلش یچ ھر

   خونھ دمیرس یخستگ با  دمیخر رھمیس ھیسرم شلوار و کت دست کی

   بود شب ٨ ساعت کردم نگاه ساعت بھ

   شدم بلند مبل یرو از شم یم داماد گھید وقت چند تا یعنی زدم لبخند

   بود فرم رو چقدر کردم نگاه کلمیھ بھ رفتم نھیا یجلو



٢١٩ 
 

 جذاب یلیخ صورتم شدم ینم ریس کردم نگاه نھیا یتو خودم بھ یچ ھر
   گرفتن گوریف بھ کردم شروع نھیا یجلو بود

   نداره امکان یپسر چیھ( 

   رهینگ گوریف نره نھیا یجلو عمرش طول در 

   مثل

  ): رقصن یم نھیا یجلو رن یم رنیگ یم دیجد لباس کھ دخترا

  : گفت نفس اومد ادمی

   پدرش بھ بزنم زنگ ٩ ساعت -

 در رفتم اشپزخونھ سمت بھ بود ٨:٣٠ تازه کردم نگاه ساعت بھ
   کردم باز خچالی

   اوففففف

  خورد بھم حالم

   برداشتم خچالی از رو مرغ تخم بودن شده فاسد گھید لیوسا و هویم 

   نبود نون حاال شکوندم تابھیماھ یتو

   یسوپر بود نوشتھ کردم نگاه رو توش برداشتم رو چھ دفتر

    دادم سفارش رو لیوسا زدم زنگ عیسر

   اورد رو لیوسا دقیقھ ٣٠ از بعد

   خوردم رو مرغ تخم است مزه خوش چھ زده خی مرغ تخم حاال

  ؛ روش ھم اب کی
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   نفس پدر بھ زدم زنگ کردم صاف رو صدام  

   شد برقرار تماس

  بلھ؟ -

  ؟یمانینر یاقا سالم -

   دیپرس شک با

  شما؟ -

   یتھران ھستم ارسام -

   شد حال خوش صداش 

  ؟یخوب پسرم سالم -

  ؟ چطوره حالتون شما شکر ؛ یمانینر یاقا ممنون -

  خوبن؟ محترم خانواده 

   بود؟ یامر پسرم خوبن ھمھ  -

 شونیا بودم رونیب یمانینر خانم با امروز خدمتون داشتم یعرض -
   کردم قبول منم گذاشتن شرط

  :گفتم یخجالت لحن با 

   ام؟یب  یک برون بلھ مراسم یبرا -

  :گفت یمھربون یصدا با پدرش

  ؟ بھتره یروز چھ شما نظر بھ پسرم  شمیم حال خوش -
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  : گفتم خجالت با

  ؟ ستین خوب فرداشب -

   اومد خندش یصدا

   ھستم منتظرت فرداشب من پسرم باشھ -

   خوش ؛شب شب فردا تا پس ممنون -

   خداحافظ پسرم طور نیھم ھم تو -

   خداحافظ -

   خوندم زدم بشکن شدم بلند جام از

   اریب وردار خانم عروس ؛ دوماد شازده اطیح اون ؛ اطیح نیا -

   باد مبارک اری

   رفتم سمتشون بھ افتاد پدرم و مادر عکس قاب بھ چشمم بعد

   بشم بخت خوش دیکن دعا برام شم یم داماد دارم بابا و مامان نیدید

  *سییر*

 روم بھ رو دیجد اسم بھ تمومھ یتھران ارسام کار گھید وقت چند  تا
   کردم نگاه

   یتھران ارسام از بعد

   نوبت

   انفرهیک وانیک

  



٢٢٢ 
 

  بشھ معروف خواھد یم یلیخ دلش کھ ی خواننده

   بعد کنم یم معروفت

   بنگ بنگ بنگ

  دمیخند بلند یصدا با 

   شد باز در ناگھان

  بشھ من اتاق وارد زدن در بدون  داشت وجودش یک

    زدم داد ارسالن دنید با

   من اتاق یتو یاومد نییپا یانداخت گاو مثل سرت یچ واسھ -

  :گفت عیسر ارسالن

  ؟ افتاده بد اتفاق کی سییر شرمنده -

  ؟ شده یچ -

 سکوید صاحب کردند حملھ عربستان یتو سکوھامونید از یکی بھ -
   اند کشتھ رو

   شدم بلند تیعصبان با

   کنھ حملھ سییر یسکوید بھ داشتھ یوجود نیچن یک -

  :گفت یشرمندگ با

 کھ سکوید صاحب فرھود ی نھیس بھ کاغذ کی فقط ؛ سییر دونم ینم -
   زدن کشتند

  : دادگفتم با



٢٢٣ 
 

 کردم جمع احمق فقط دورم من ؛ نیمصرف یب ادم مشت کی ھمتون -
 رو کار نیا عوامل برام شده ھم سنگ ریز از ارسالن فھمم ینم من

  انھ؟ی یدیفھم یکن یم دایپ

   سییر چشم -

 رو برگھ رفت زیم سمت بھ سییر ورفت گذاشت زیم یرو برگھ 
  برداشت

  بود نوشتھ کاغذ یرو 

   سییر شده تموم تیپادشاھ دوران  - 

   کنم یم نابودت خودم

   پورخندزدم دلم یتو

   دمیترس ھھ

   کردم مچالھ حرص با رو کاغذ احمق شناسھ ینم منو انگار

   ھیک سییر یفھم یم کشتمت یوقت خودم

   ذارم ینم زندت یھست یک بفھمم فقط

  *یراو*

   بود شده رهیخ یمعلوم نا ی نقطھ کی بھ بود اومده ھوش بھ تازه ثمیم

 فروختھ خواھرش شده باعث ندادنش خبر با خودش شد ینم باورش
   ھا عرب بھ بشھ

   شد ریسراز ھاش چشم از اشک فکر نیا از

  



٢٢۴ 
 

   بده یدلدار ثمیم بھ داغونش حال با کرد یم یسع محمد

 کس چیھ بھ یول داشتھ خبر موضوع نیا از برادرش دونست یم اگھ 
   نداخت ینم صورتش یتو تف نگفتھ

  گرفت یم شیات داشت

  افتاد یموریت سرھنگ حرف ادی ثمیم 

 از برات گرانید ناموس دیبا یباش خوب سیپل کی ھیبخواھ اگھ -
 یواقع سیپل کی تو صورت نیا  ریدرغ باشھ تر مھم خودت ناموس

    یستین

   شدینم کنھ خارج فضا اون از ثمیم کرد یم یسع یچ ھر محمد

  کرد نگاھش یاشک یھا چشم با ثمیم زد ثمیم ی شونھ یرو محمد
  : گفت

  ؟ یکرد ترک رو تیمامور  شد یچ -

  :گفت ومدی یم در چاه تھ از  ییصدا با ثمیم

 یادعا میبود سییر دست چھیباز فقط چھارسال ما رفتھ؛ لو یچ ھمھ -
 اخرش ؟ یچ میدیکش یدور فقط چھارسال  میکرد یم یزرنگ

   دزداند بھ ناموسمون رو خواھرمون

  :گفت حرص با  ختیر ھاش اشک

 یم اش خفھ دستام نیھم با خودم کنم داشیپ رو سییر اگھ خدا بھ -
   کنم

  :گفت یناراحت و یدیناام با محمد



٢٢۵ 
 

 دمیفھم تازه کشیدیم  زحمت ھمھ نیا ؟ میخورد شکست دوباره یعنی -
 سرھنگ کاش ؛ شد خراب زیچ ھمھ کرده انتخاب رو ارسام ؛ سییر کھ
 یستگیشا ما دیشا بود بستھ رو پرونده حتما حاال تا بود زنده یموریت

   میکن دفاع ملتمون از تا میندار

 خورد قسم   گرفت شیات  دلش برادرش یشرمندگ از دلش یتو ثمیم
   کنھ جبران

   ستندین جبران قابل کارھا از یبعض یول

  کرد مملکتش ناموس و ناموسش با خودش کھ یکار مثل

  * یراو*

   گرفت بدست رو جلسھ محمد و ثمیم رفتن از بعد لیکم

 گفتن کھ یعکس ؛ مشکوک نیماش تا تصادف از فیتعر بھ شروع
   گفت سییر

 اشنا یکس یبرا یحت یول کردند نگاه دست بھ دست رو عکس ھمھ
   نبود

  :گفت یمحسن سرگرد 

 نیدورب شما ی خونھ اطراف و دور مشکوک؛ نیماش اون ی درباره -
  ؟ ستین بستھ مدار

  :گفت لبخند با کرد فکر یکم لیکم

   ابونھیخ بھ رو نشیدورب محل یسوپر بلھ -

  داد نشون واکنش عیسر سرھنگ



٢٢۶ 
 

 یم شک با کھ یعکس ؛ میکن ینیب باز و میریبگ رو لمیف دیبا ھیعال -
 با حاال تا یشخص نیچن مینیبب احوال ثبت بھ نیبد رو سھییر گفت شھ

   ؟ انھی گرفتھ شناسنامھ عکس نیا

  :گفت ینیمع  سروان

  ؟ نیفرستاد انگشت اثر یبرا رو عکس -

  :گفت بود زده خجالت خودش یانگار سھل از  لیکم

   دینرس فکرم بھ اصال نھ -

 خطا یجا گھید االن شد یعصبان سرگرد کار از دلش یتو سرھنگ
   باشھ اروم کرد یسع یول نداشتن

   جلسھ از بعد

   گرفتند رو لمیف رفت محل یسوپر سمت بھ سرباز کی با لیکم

 ارمان  شب اون یتو یحت شدن نیماش متوجھ لمیف  ینیب باز از بعد
  شده مغازه وارد

   گرفتھ یخوراک لیوسا ،رگایس 

  جداکردند ارمان عکس عیسر

  اورد شانس سیپل انگار باشھ داشتھ سابقھ  ارمان بودن دواریام ھمھ 

  :کردگفت صدا رو لیکم ؛ستوان 

   کردم داشیپ سرگرد -

   رفت توانس سمت بھ عیسر لیکم

   شد؟ یچ خب -



٢٢٧ 
 

  

 لیدل بھ شیپ سال ۵ ؛ نکبت ارمان بھ معروف یمانیپ ارمان قربان -
   سرگرد ادرسش نمیا بود شده ریدستگ یدزد

 ارمان ی خونھ سمت بھ میت کی وبا برداشت رو ادرس عیسر لیکم
   رفت

  :گفت لیکم  دنیرس محض بھ

   امی یم االن من نیسیوا جا نیھم -

  ستادیا در کنار زد رو زنگ رفت خونھ سمت بھ سرگرد

   بجنبھ خودش بھ فرد اون تا رونیب اومد نفر کیشد باز در

   زد دستبند دستش بھ  گرفت رو دستش عیسر لیکم

   ارمان بود خودش

  ؟ یزد دستبند دستم بھ چرا یکن یم کاریچ -

  : گفت یجد و خشک یصدا با لیکم

   شھیم معلوم زیچ ھمھ یکالنتر یتو -

   باشھ خونسرد خواست یول دیپربا دیدن سرگرد   ارمان رنگ

   سرم ختمیر توبھ اب کنار؛ گذاشتم خالف سالھ ۵ االن من یچ یعنی -

   نگفت یزیچ زد پوزخند حرف نیا دنیشن با لیکم

   ارمان از ییبازجو بھ کردن شروع عیسر رفتند اداره بھ

   شد ییبازجو اتاق وارد لیکم

  



٢٢٨ 
 

  ؟ یزد نیماش با منو(...)  خیتار ؛ شب اون چرا خب -

   دیلرز یم ترس از دید رو لیکم ، ارمان کھ حاال

  ...بود دوستام از یکی تولد خیتار اون یتو من نکردم رو کار نیا من -

  بشھ تموم حرفش کھ نیا از قبل

  گذاشت احترام شد اتاق وارد سرباز

   شده؟ یچ سرباز ازاد -

 بود رفتھ سرقت بھ کھ رو نیماش یمانیپ ارمان ی خونھ داخل قربان -
   میکرد دایپ

   بمون رونیب سرباز باشھ -

   ؟یکن یم کار یک یبرا ینبود تولد تنھا کنم فکر خب -

   بود یدهدزد دوستم رو نیماش اون اصال ؛ کس چیھ یبرا من -

  من اطیح یتو بذاره رو نیماش یمرام گفت

  :گفت یا مسخره لحن با  لیکم 

 یاومد یکرد گاریس و کیک ھوس شب نصف ١٢ تو یمرام بعد -
 کیکش ساعت چند از بعد منو یمرام بعد یدیخر من  ی خونھ یجلو
   دنیکش

   درستھ؟ یزد نیماش  با ادیز سرعت با

   بده نداشت جواب بود دهیپر ارمان رنگ

  : دیپرس لیکم دوباره

   ؟یکن یم کار یک یبرا ؟ یکرد یم کاریچ اونجا شب اون -



٢٢٩ 
 

  

   نداد پس نم ارمان ؛ ییبازجو ساعت چند از بعد

  :گفت شد بلند جاش از خونسرد لیکم

 با ؛ یدزد نھیسنگ چقدر جرمت یدون یم دارم مدرک یکل ازت من -
 ینم تیشکا ازت من یکرد یم یھمکار  دولت مامور بھ زدن نیماش
 یبخور خنک اب زندان ی گوشھ دیبا سال ١٢ کینزد حاال یول کردم

   کنم کمکت خواستم یم

  اومد ارمان صدا  رفت در سمت بھ لیکم

   ؟ داره ریتاث زندانم زمان یتو  کنم یھمکار اگھ سرگرد - 

   بدن فیتخف زندانت یتو تا کنم یم ھم کمکت تازه اره -

   شد کینزد بھش سرگرد 

  ؟یکن یم کار سییر یبرا بود؟ داده دستور سییر -

  :گفت ترس با ارمان

 نکردم صحبت خودش با حاال تا یول کنم یم کار سییر یبرا اره -
   خان ارسالن کردم صحبت راستش دست با شھیھم

  :گفت لیکم

   ؟یدید رو ارسالن حاال تا -

   نھ -

   ؟ یندار ازش یزیچ یشمارھ -

  



٢٣٠ 
 

  : گفت ترس با ارمان

    ؟ نھ با خاموشھ دونم ینم یول خان ارسالن از دارم شماره کی -

  :گفت گذاشت ارمان یجلو برگھ کی لیکم

   سیبنو شماره -

   رفت سروان سیپ و برداشت شماره عیسر لیکم نوشت شماره ارمان

   گذاشت احترام سرگرد دنید با سروان

   عیسر کن یابیرد رو شماره نیا عیسر ؛ ازاد -

  :گفت  سروان

  چشم -

   رفتم یمیکر ستوان اتاق سمت بھ 

 ای ارسالن اسمشون کھ ییھا مجرم تمام یگرد یم عیسر ستوان -
   عیسر فقط یاری یم در رو ھستند خان ارسالن

   سرگرد چشم -

  میبرس سییر بھ خان  ارسالن قیطر از میبتون دیشا شدم خارج اتاق از

  *ھیسا نزبو از*

 لباس دست کی لیکم یبرا برم مانیپ با گرفتم میتصم لیکم رفتن از بعد
    شام یغذا کردن درست از بعد کردم زیتم رو خونھ اول بخرم

  : گفتم  دمیپوش رو مانیپ لباس

   میبخر لباس ییبابا یبرا میبر یمانیپ -

  



٢٣١ 
 

   کردم کج رو سرم 

   باشھ -

   گفت کرد کج رو سرش مانمیپ

   باچھ -

 ٧:٣٠ کردم نگاه ساعت بھ میرفت خونھ از رونیب سمت بھ کردم بغلش
   میش رد خلوت ی کوچھ کی از بود قرار بود

   مونھ دنبالھ یکس کردم یم احساس کوچھ بھ گذاشتن پا محض بھ

   برسم ابونیخ بھ تر عیسر کردم یسع بلند یھا قدم با دمیترس

   گرفت قرار صورتم یرو یدستمال  شد دهیکش دستم پشت از 

  اوردم کم نفس باالخره بودم مانیپ نگران نکشم نفس کردم یسع

   شد بستھ ھام چشم

  * ارسام زبون از*

   برداشت یگوش خداشکر پدرام بھ زدم زنگ عیسر بود شده صبح

   پدرام الو -

  شده؟ یچ ارسام سالم -

 بعد ؛ منھ برونھ بلھ شب امشب معرفت یب بشھ یخواست یم یچ -
   شده؟ یچ یگ یم تازه یعال جناب

  :گفت حال خوش یکم لحن با پدرام

  ؟ یبر قراره چند ساعت حاال ؛ پسر مبارکھ -

  



٢٣٢ 
 

   است گرفتھ پدرام یصدا کردم یم احساس چرا دونم ینم

    است مسخره یناراحت ، پدرام شدم یاالتیخ دیشا

   شون خونھ میبرس ٩ باش جا نیا ٨ ساعت -

  ؟یندار یکار اونجام ٨ باشھ یاوک -

   نره ادتی فقط نھ -

   امی یم باشھ -

   کرد ینم حرکت  کرد یم یلجباز ساعت  کردم  نگاه ساعت بھ یھرچ

   لمیف شدن تموم از بعد بگذره زمان تا کنم نگاه لمیف گرفتم میتصم

 بلند جام از عیسر بود قشنگ لمشیف چقدرم بود ۵ کردم نگاه ساعت بھ
   شدم

   گرفتن دوش کی از بعد خوردم غذا  کردم یگرسنگ احساس 

   شد خوب کنم فکر کنم درست رو موھام کردم یسع رفتم نھیا سمت بھ

 ٨ بھ قھیدق ۵ کردم نگاه رو ساعت دمشیپوش و رفتم لباسم سمت بھ
   دمیشن رو پدرام یصدا کردم باز در شد بلند زنگ یصدا  بود

   شھ یم ٩ میبرس تا ارسام نییپا ایب -

   باال یای ینم -

   نییپا ایب نھ -

   بستم رو در عیسر برداشتم رو برون بلھ لیوسا

   کردن سالم از بعد  رفتم نیماش سمت بھ زد یبوق پدرام رفتم نییپا

  



٢٣٣ 
 

 محض بھ بود  اروم پدرام چقدر کردم تعجب زد ینم حرف اصال پدرام
   میرفت نفس ی خونھ سمت بھ میشد ادهیپ نیماش از دنیرس

   میرفت باال ھا پلھ از در شدن باز زدن زنگ از بعد

   میکرد یپرس احوال و سالم ییرو خوش با

   شد سالن وارد نفس انداخت گل ھا صحبت

   ییچا ینیس با

   بود شده خوشگل چقدر شم فداش

   دیسف صندل و یروسر با بود دهیپوش یصورت شلوار و کت

   من یکوچولو عشق

  : دیپرس یمانینر 

  ھ؟یچ جوابت جان نفس خب -

  انداخت ریز رو سرش نفس

   بابا دیبگ شما یھرچ -

  :گفت زد یلبخند پدرش

   مبارکھ پس -

   کرد پخش ینیریش. شد بلند نفس میزد دست ھمھ

  : گفت پدرش

   بخونم نتونیب تیمحرم ھغیص تا نینیبش ھم کنار نیایب حاال -

  



٢٣۴ 
 

   شدم بلند جام از عیسر یحال خوش از اوردم در بال حرف نیا از 

   دمیکش خجالت ھم پرو منو  خنده ریز زدند ھمھ  رفتم نفس سمت بھ

   میشد محرم ھفتھ دو مدت بھ یعرب ی کلمھ چند کردن تکرار از بعد

 لیفام من دیدون یم خودتون کھ طور ھمون یمانینر یاقا دیببخش -
   کنم یم دعوت  رو دوستام از یتعداد فقط و ندارم

  میریبگ باھم رو یعروس و عقد دیبد اجازه شما اگھ

   کرد فکر یکم نفس پدر

 دیتون یم دوھفتھ عرض یتو شما فقط ھیخوب میتصم منم نظر بھ -
   دیکن اماده رو خودتون

 ھم شبش و میکن یم عقد محضر اول میر یم روز ھمون چون ؛ بلھ -
   رمیگ یم یعروس

   میراض منم پسرم باشھ -

   گرفتم رو نفس دست من  کرد باز نفس مادر ھا لیوسا 

 یم رو دستش ھمسرت یبرا یباش یمرد نیاول  بود یخوب حس چقدر
   یریگ

 بھ چقدر  بستم دستش مچ بھ رو دستبد و کردم دستش داخل انگشتر
   ومدی یم دشیسف دست

   میبر خون شیازما یبرا فردا شد قرار میزد لبخند بھم دوتا ھر

   میشد بلند جامون از ١٢ ساعت  خوردن ییچا با ینیریش از بعد

  



٢٣۵ 
 

   نزد ھم حرف کلمھ کی پدرام چرا  بود نیا از تعجبم یول

  : گفت عیسر پدرام میدیرس  در دم

   در دم ارمیب رو نیماش رم یم من -

   خونھ داخل رفتن یخداحافظ از بعد نفس مادر و پدر

   کردم بغلش  شدم کینزد نفس بھ نفس و بودم من فقط حاال

   یکن بغل یدار دوست کھ رو یکس بود یخوب حس چقدر

   بود نفس خونھ در بھ چشمم بودم کرده بغلش طور ھمون

   کردم قاب رو نفس صورت دستم با نیاین باباش و مامان 

   زد ینیدلنش لبخند  دمیبوس عشق با رو شیشونیپ

  :گفتم چشمک با شدم جدا ش از

   یعروس یبرا باشھ شیبق -

   میکرد یخداحافظ و دادم دست باھاش شد قرمز نفس

  : گفتم یخداحافظ موقع

   دارم دوست ایح یب زن بگم من تازه خداحافظ خانم گوجھ -

   کرد نگاھم چپ چپ نفس 

   کن کم رو روت برو -

  : گفتم

   چشم بھ یا -

  رفتم و دادم تکون براش رو دستم 



٢٣۶ 
 

  * یراو*

   نداشت سوم راه قبول جز بھ یا چاره یول بود دل دو سیمھد

   کرد یم انتخاب رو سوم راه دیبا

   دیرس نظر مورد زمان

  رفت سیمھد اتاق سمت بھ پرغرور و محکم یھا قدم با لیدن

   رفت ھم یتو ھاش اخم سیمھد شد سیمھد اتاق وارد زدن در بدون 

  :گفت یم دیترس ینم لیدن از اگھ

 یاومد نییپا یانداخت گاو مثل سرت کھ است لھیطو جا نیا گھ یم  -
   اتاق یتو

  :گفت یمحکم یصدا با لیدن

 مھربونم دل یول کنم ھتیتنب یاورد سرم  ییبال خاطر بھ بود حقت -
   ذاره ینم

 نھیس یتو ترس از سیمھد نفس رفت سیمھد سمت بھ شد طونیش 
  شد رهیخ سیمھد یھا چشم بھ گرفت رو چونش لیدن شد حبس اش

  کنھ تشیعز و بترسونھ سیمھد کھ نیا یبرا 

   بود نوسان در سیمھد یھا لب و  چشمھا نیب نگاھش 

 از تنفر حس دچار دوباره حاال یول بود دهیترس نگاھش اول  سیمھد
 جدا ازش لیدن شد عت با  شد پر نفرت از ھاش چشم بود شده لیدن

   بشھ

  بگھ یجد یصدا با



٢٣٧ 
 

   ؟یکرد انتخاب اول راه خب -

  :گفت حرص با سیمھد

   کردم انتخاب سوم راه ؛ ریخ نھ -

   یاوک -

  رفت کمد سمت بھ 

   کرد خارج ازش  یرنگ یسبز یارتش لباس

   گرفت سیمھد سمت 

 شروع رو اموزش  میر یم االن نیھم از ؛ بپوشش حموم یتو برو -
   میکن

   دیپوش رو لباس رفت حموم سمت گرفتبھ رو لباس اکراه با سیمھد

  شد خارج حموم از

   بود کرده بامزه رو افشیق بود گشاد یکم سیمھد یبرا لباس 

   نھیبش لیدن یلبھا یرو لبخند شد باعث

  :گفت گرفت یجد ی افھیق خودش بھ لیدن سریع

   فتیب راه من پشت -

   رفت باغ پشت سمت بھ لیدن افتاد راه لیدن پشت یتیناراض با سیمھد

 ی خونھ کی دنیباد اما ارهیب سرش ییبال بخواھد نکنھ دیترس سیمھد 
   شد شتریب ترسش ینقل

   بود نگھبان از پر باغ یتو نداشت ھم فرار راه اما

   دادند یم کیکش اسلحھ با 



٢٣٨ 
 

 باز در شلوارک و تنھ مین با اندام خوش یدختر  زد در بھ دوبار لیدن
   کرد

   گرفتند رو لیدن دور دخترھا دید  شد داخل باترس سیمھد

  :گفت رفت سیمھد سمت بھ لیدن

 ماه کی عرض در بشھ اماده تا یکن یم کار باھاش امروز از مھناز -
   کنم یم اخراج کار از رو تو واگرنھ چیھ کھ شد اماده اگھ

  زد یا دلبرانھ کچشم تمام یا عشوه با ھم مھناز

  دیلرز سیمھد دل 

  :گفت لیدن اما 

   دمینشن چشم نخواستم چشمک -

  برد اسلحھ اتاق بھ رو سیمھد گفت یچشم ھم مھناز

   کنھ اشنا اسلحھ با رو سیمھد کھ 

  *ھیسا زبون از*

   شد یم منفجر داشت سرم کردم باز زور بھ رو ھام چشم

   شدم بستھ تخت بھ دمید  دادم تکون  رو پام و دستم

   دنیکش غیج  ترس از کردم شروع

   کنھ باز منو ادیب یکی کنھ کمک یکی کمک -

 بھم افتاد یمرد بھ چشمم شد روشن اتاق چراغ ناگھان نداشت دهیفا 
   نشست تخت یرو اومد مرد دمیلرز یم خودم بھ ترس از شد کینزد

  



٢٣٩ 
 

   خفتھ یبایز یکرد باز رو ھات چشم باالخره -

   دیخند بلند شیا یمعن یب حرف بھ

  خوشکلھ سرگرد زنم  بود دهیشن -

 یحس چھ نھیبب تو با منو لمیف شوھرت اگھ نظرت بھ قدر نیا تا نھ یول 
  شھ یم یرتیغ حتما اھان ھومممم؟ ؟ ده یم دست بھش

   بود شده گشاد ھام چشم ترس از حرفش نیا  با

   ختیر یم ھام چشم از اشک

   کرد روشن رو نیدورب

   سالم سرگرد جناب خب خب -

   شد بلند غمیج  صورتم یرو دیکش رو دستش 

   کثافتتتت بکش رو دستت -

   ختمیر یم اشک

 ھم تو با خواھد یم یعنی یکن یم کاریچ زنت نیا با تو سرگرد اه اه -
   ارهی یم در یباز یھوچ قدر نیا باشھ داشتھ رابطھ

 پاره وسط از مانتوم  دیکش گرفت مانتوم ی قھی بھ رو دستش دوباره
   دمیکش یم غیج فقط ترس از شد

   شرف یب کن ولم خدا تورو کننننن؛ کمکم خودت خداااااا -

 کھ بخوره قسم یکس بھ بگووو خوره یم قسم رو خدا زنت سرگرد - 
  بشناسمش من

   شد بلند اش خنده یصدا دوباره



٢۴٠ 
 

  

   زدم داد کرد کینزد بھم رو صورتش

   بکشششش رو دستت ناموس یب ؛ للللللیکم کن کمکم لیکم -

 حس یب صورتم کردم احساس کھ دھنم یتو زد محکم دستش پشت با
    شد

   بشھ شتریب لرزم شد باعث صداش  دمیلرز یم ترس از

  کنم قطع رو لمیف مجبورم سرگرد خب -

   ھیوحش یادیز زنت چون  رمیبگ لمیف ھم باشم خانمت با ھم تونم ینم 

 دونم ینم شد  بلندتر خندش یصدا  دمیکش یبلند غیج حرفش نیا با
   رفت یاھیس م ھا چشم شد یچ

   گفتم دلم یتو

   کن کمکم  خودت خدا -

  شد دهیکش سرم از میروسر 

  *یراو*

   داد پول ھا سرباز از یکی بھ کرد یم کار سییر یبرا ییھا ادم از یکی

   برسونھ سرھنگ دست بھ رو لمیف نیا تا

    کرد قبول عیسر زد برق ھاش چشم  تومان ھزار ۵٠٠ دنید با سرباز

  رفت سرھنگ اتاق سمت بھ باسرعت سرباز

   کرد صحبت سرھنگ یمنش با سرباز

   شد اتاق وارد سرباز داد ورود ی اجازه سرھنگ



٢۴١ 
 

   گذاشت احترام عیسر

  ؟ سرباز شده یچ بگو عیسر ؛ ازاد -

   ؛ بود افتاده  رونیب پاکت نیا سرھنگ جناب -

   کرد نگاه رو پاکت پشت سرھنگ گذاشت سرھنگ زیم یرو رو پاکت 

   بود نوشتھ

   سییر طرف از برسھ سرھنگ دست بھ -

   پاکت داخل ید یس دنید با کرد باز رو پاکت عیسر سرھنگ

   بشھ لیتشک جلسھ تا  داد دستور سرباز بھ شد بلند جاش از عیسر

 یبھتر دید کھ نیا یبرا لیکم نشستند اتاق داخل ھا سروان و سرگرد
   باشھ داشتھ

   باشھ داشتھ یتر واضح دید تا نشست پرژکتور یرو بھ رو قشنگ

   دیچرخ یم ریتصو یرو لیکم نگاه شد یپل لمیف

   زد یم لیکم سر یتو پتک مثل ھیسا یھا غیج یصدا

   بود شده سرخ تیعصبان از سرھنگ

 از دونستند ینم بود نییپا نگاھشون فقط ھا سروان و ھا سرگرد
   بمونند ای پاشند جاشون

   کنن نگاه لیکم بھ نداشتند رو دلش 

   بود سرخ سرخ صورتش بود پرده خیم لیکم نگاه یول شد تموم لمیف

    بود نشستھ خون بھ ھاش چشم

   کنھ ھضم رو موضوع تونست ینم لیکم



٢۴٢ 
 

   شد بلند جاش از عیسر فکر نیا از بود شده تجاوز زنش بھ االن یعنی

   شد ینم باورش نیزم کرد پرتاب بود نشستھ روش  یصندل

   زد یم داد فقط لیکم

   ناموسم خدااااا ناموسم خدااااااااا -

   ختیر یم اشک نداشت رو دلش کس چیھ

   بود ختھیر ھمکارھاش یجلو ابروش ؛ رتشیغ و غرورش تمام

   روحش بھ ؛ بود دهیکش زجر زنش  بود نیا مھم نبود مھم نایا یول

  جسمش بھ

   بکنھ براش یکار چیھ تونست ینم اون 

    زد یم شیات رو گرشیج کرد یم صداش ذجھ با یوقت صداش

   بکنھ یکار ھیسا یبرا تونست ینم ھم حاال اون یول

   زد داد عیسر

   کنمب یکار براش تونم ینم نیدید رو رتیغ یب ین من دید -

   نبود ایدن نیا یتو لیکم

 یبرا یاتفاق نیچن کنند فکر بھش تونستند ینم یحت ھمکارش
  فتھیب ناموسشون

   گرفت رو لیکم دست جلو رفت سوخت لیکم یبرا دلش محمد

   کن نگاه من بھ خب میکن یم داشیپ ستین یزیچ لیکم -

   زد داد لیکم



٢۴٣ 
 

 بگردم کجا کوش ناموسم کوش زنم ؛ کوش محمد یکن یم خر بچھ -
  بگردمممممم؟ کجاااااا ؟ ھاننن کنم داشیپ

 رو سرش و وارید سمت رفت کرد رھا محمد دست از رو خودش عیسر
   وارید بھ زد محکم

   رنیبگ رو جلوش تا جلوو؛ اومدن ھا ھمکار ھیبق و محمد

 ؛ جام نیا رتیغ یب ؛ شعوریب من کشھ یم زجر داره زنم دیکن ولم -
   اره؟ اومد دردش دھنش یتو زد یدید محمد

 بلند جاش از یدلسوز با سرھنگ دھنش یتو زد دستش دوتا با محکم
   رفت لیکم سمت بھ شد

   لیکم کوش یتو زد محکم سرھنگ شدینم اروم لیکم یول

   گرفت دستش یتو لیکم صورت

 من میکن یم دایپ رو زنت باشھ میکن یم داشیپ ؛ لیکم ایب خودت بھ -
   خب؟ دم یم قول

   کرد بغل رو زانوھاش افتاد وارید ی گوشھ لیکم

   دیچیپ اتاق یتو مردونش ھق ھق یصدا

  شدند خارج اتاق از یناراحت و تاسف با ھمکارھا

 لمیف اون دنید  از روز١٢ بود سخت سوخت لیکم یبرا دلش ثمیم یحت
   گذاشت یم

 بود قرار  شونیعروس یکارھا دنبال حال خوش و شاد ارسام و نفس
   کنند عقد گھید روز دو



٢۴۴ 
 

 روز ھر کنھ دایپ زنش از یخبر تونست ینم گشت یم یھرچ لیکم
   شد یم روزید از تر داغون

  

 اما کنند دایپ رو خواھرشون تا عربستان برن خواستند یم ثمیم و محمد
 ینم حرف باھاشون کلمھ کی مادرشون گھید  داشتھ طیبل گھید روز ۵
   زد

   شدیم تر سخت ھاش نیتمر روز ھر سیمھد

 بکنھ ثابت خودش بھ بکنھ خودش عاشق رو سیمھد خواست یم لیدن
   نیا یعنی لیدن

   بود منتظر فقط بود دهیکش یعال ی نقشھ سییر

   بده ھست سیپل یھرچ بھ یبزرگ درس تا برسھ شروز

  *سییر زبون از*

   رفتم ارسالن سمت بھ

   ؟ ارسالن است اماده زیچ ھمھ -

   است اماده زیچ ھمھ قربان بلھ -

   خوبھ -

   خوندم یشاد با شدم جدا ازش

   زیبر یھ خون ؛ خون سییر  -

   ردینم کھ ھر سیبنو

   سییر است  منده گلھ



٢۴۵ 
 

    تمومھ عمرتون افتاب دمیخند بلند یصدا با

  بنگ بنگ بنگ

  * ارسام زبون از*

   شم یم دداما  فرداشب ارمی یدرم بال دارم یحال خوش از

  نمیبب بزنم زنگ داشتم دوست برد ینم خوابم یحال خوش از

  برداشتم یپاتختروی   از رو یگوش دار؟یب ای خوابھ ام فھیضع

   زدم زنگ جان الیع بھ 

  فھ؟یضع الو -

   ھاست خنده یفدا ارسام یالھ اومد خندش یصدا

   ؟یدار یکار اقامون ؛ فھیضع جون -

   گشنمھ یلیخ من  بزن ادیز نمک خودت بھ فردا فھیضع -

   ندارم نمک بھ اجیاحت نمکم خوش من ارسام اه -

   سرم ریز گذاشتم رو دستم

   یش یم زنم شب فردا نمک با نمک کم حاال -

   دیکش یاروم غیج

   پروووو پسره پرو ارسام  -

  :گفتم ینمک با لحن با

 یم مردددد کنار  ذارم یم بوسم  یم بودن پسر گھید فرداشب  من -
   مردددد شم



٢۴۶ 
 

  

 غیج تونست ینم یخوردحت یم حرص نفس یول ؛ شد بلند خندم یصدا
   بزنھ

 کار یکل فردا یبرا کھ بخواب برو خوش شبت جونم زن یندار کار -
   یدار

  :گفت حرص با

  ؛ یتیترب یب ؛ یادب یب یلیخ -

   یب یب ییب.. یفرھنگ یب

   خوندم خنده با

 یم ارسام  شاباش شاباش دیبرقص الللھی پدرام و ارسام بیب بیب بیب -
   جام بھ یک چیھ ادی ینم شاباش  شاباش باھات ادی

   شد بلند خندش یصدا

 ساعت  دزدم بھ خودت ؛ خونتون یجلو امیب االن نکن یکار یخانم -
   خنده یم یطناز با قدر نیا یدختر کدوم شب نصف ٣

  شد بلند ازشیخم یصدا  دیخند یم طور نیھم داشت

  : گفتم یمھربون لحن با 

   خوش شبت شم فدات یدار کار یکل فردا کھ  بخواب برو خانمم -

   خوش ھم تو شب -

   شد قطع یاومدگوش بوسش یصدا بعد

  



٢۴٧ 
 

  کنھ یم در بھ راه از من  داره دیباش شاھد خوتون  دیکن نگاه

  گذاشتم ساعت برداشتم میگوش  

   کنھ خوشگل برام دنبالش برم ٨ ساعت تا 

   فتھیب یاتفاق چھ قراره  داشت خبر ندهیا از یک اما

  *یراو* 

 من ؟ نیفتیب در سییر با نیخواھ یم  نیدار نانیاطم شما قربان -
   ھیخطرناک ادم سییر دمیشن

   شد بلند جاش از یخونسرد با

   برداشت اسلحھ بکنھ یکار بتونھ ناصر  نیا از قبل

   کردند نگاھش  وترس تعجب با ھمھ مغزش وسط  کرد کیشل

  :گفت شیذات یخونسرد با

 میریپذ انتقاد من جلو ادیب ؟ بھتره من از سییر کنھ یم فکر یک -
   باالست

   دندیکش ینم نفس یحت ترس از ھمھ

   بود بازتر زبون ھمھ از کھ محمد

   نیسرور شما ھیک خره گھید سییر،قربان کس چیھ -

   محمد قلب یتو خورد بود دوم کیشل

   بشم فرض احمق ندارم دوست ادی ینم خوش چاپلوس یھا ادم از -

  بخورن تکون تونستند ینم جاشون از ترس از ھیبق



٢۴٨ 
 

 نیھم اونم نباشھ قربانشون لیم باب یزیچ بود ممکن لحظھ ھر چون 
   خواست یم

   رهیبگ چشم زھر خواست یم

  *❤ نفس زبون از*

   داشتم دوست رو بودنش پرو بازم یول بود شده پرو یلیخ ارسام شبید

   زد یم یبرسر خاک یھا حرف یدادھ یم صبحانھ من بھ مامانم

 رو ھا زیچ نیا ی ھمھ من ستین میقد زمان من مادر بگم داشتم دوست
   دونم یم خوب

   یداد نشون مظلوم رو خودت گھید بلھ - ( 

  گفت یم راست دوستت یکن تور رو ارسام 

    یکرد تور  یماھ شاه  

  ؟ یسوز یم یچ از توچھ؟تو بھ کنم گریباز شوھر داشتم دوست-

  )چی یھ  -

   دمیپوش لباس رفتم کردم فرار مامان دست از عیسر

   میکن عقد محضر یتو  بود قرار

  : گفت خودش مونیعروس سالن صاحب 

   دیکن عقد جا ھمون اومد خوشتون اگھ دینیبب دیبر دارم عقد سالن من -

   میکن عقد جا ھمون میگرفت میتصم بود خوشکل یلیخ میدید ارسام و من

  



٢۴٩ 
 

   مھیتا ان چھ  شوھرم اومد در صدا بھ خونھ زنگ ٨ ساعت

   ومدی یم مامان یصدا شدم سالن وارد

   بخور صبحانھ کی حاال باال ایب پسرم -

- ....  

   نییپا ادیب گم یم االن یراحت طور ھر مادر باشھ -

   کردم ھیخداحافظ مامان از

   رفتم بود پدرام نیماش ، ارسام نیماش سمت بھ

 ور نیا یھ ارسام دمید  گفتن سالم از بعد شد ادهیپ نیماش از ارسام
   کرد نگاه ور اون یھ کرد نگاه

   گرفت رو صورتم طرف دو جلو اومد

   دیبوس رو ام گونھ ور اون کی ؛ ام گونھ ور نیا یکی

   اومد یرزنیپ یصدا 

 ی دوره شدن پرو زمونھ  دور نیا یھا بچھ چقدر ؛ توبھ خدا یوا -
   شده زمون اخر

   نیماش یتو مینشست عیسر ارسام و من

   زدم بھش مشت ی غره چشم کی منم دیخند من بھ ارسام

   کرد بلند رو ضبط یصدا ارسام

 داماد شاه حجلھ بھ ره یم یبرا خنده نیبکار اللھ ؛ نیاریب غنچھ -
   نیدر نیدر

  



٢۵٠ 
 

 اھنگ زدم حرص از ک بھم زد چشم کی دیرس اھنگ یجا نیا بھ
   دیخند تر بلند ارسام  کردم خاموش

   ادب یب ی پسره زد حرف من با امشب درباره راه یتو قدر نیا

   میشد ادهیپ نیماش از برقصم یعرب ذوق از داشتم دوست دمیرس یوقت

   داد بھم عروس لباس ی جعبھ

   برسھ کارھاش ھیبق بھ تا رفت دیبوس رو میشونیپ خودش

   دنمید با شگاهیارا صاحب شدم شگاهیارا سالن وارد

  زد لبخند

   یخوشگل خودت یکرد راحت رو کارم اوممم -

   کرد درست رو موھام اول کردم وتشکر زدم یلبخند

   نمیبب نذاشت اصالنم رو صورتم بعد 

  شدم اماده بود ١ ساعت

  شکست یم داشت کمر

  دمیپوش رو لباسم 

  



٢۵١ 
 

   بودم شده خوشگل یلیخ شدینم باورم 

  

  زدم زنگ ارسام یگوش بھ

  خانمم؟ جانم -

   ؟ یرس یم یک شدم حاضر من ارسام -

   اونجام گھید ساعت مین تا کردم ریگ ییجا کی زمیعز -

   باش مواظب باشھ -

  عزیزم  چشم -

   کرد اعالم شگریارا اریدست قھیدق ده از بعد کردم قطع یگوش 

   اومدن داماد اقا یمانینر نفس خانم عروس -

   میبود کرده حساب رو پول قبل از شد بلند دست یصدا



٢۵٢ 
 

  

   کرد بلند رو سرم بالبخند شدم خارج در از دمیپوش رو شنلم

   زد خی بدنم ترس از 

  کرد یم کاریچ جا نیا ن؛یا

  * رادمنش سرگرد زبون از*

 ی دلسوزانھ نگاه ی حوصلھ رفتم ینم اداره گھید بود روز دو
   نداشتم رو ھمکارھام

  کردم دایپ   زنم از یا نشونھ تر کم گشتم یھرچ روز ١٢ نیا یتو

   بود تر زرنگ من از سییر کردم قبول رو شکست بار نیاول یبرا 

   کردم بغل رو ھیسا بالش دمیکش دراز تخت یرو

   داد یم یزندگ یبو  کردم بو رو بالش ختیر ھام چشم از اشک

   خورد زنگ یپاتخت یرو میگوش

  نشستم خیس سرجام عیسر شماره دنید با

   زدم داد عیسر شدم سرخ تیعصبان از

 فقط خدا بھ ؟ کجاسسست زنممممم  ناموس یب شرف یب پدر یب -
   کنم یم ات مھیق مھیق برسھھ بھت دستم

   شد بلند خندش یصدا

 حرف یطور نیا دستشھ زنم کھ یکس با سرگرد بودم تو یجا اگھ من -
 و کلک بدون سرگرد بدم دوباره شانس کی بھت خواھم یم زدم ینم
   یباز سیپل



٢۵٣ 
 

  

   نگم بھش یزیچ تا بستم رو دھنم

   بگو قبول باشھ -

   تھران شرق سمت یای یم اول دم یم ادرس کی شد حاال نیافر -

 پسر و زنت ی جنازه ذارم ینم یحت یکرد خبر سیپل کنم شک فقط اگھ
   ینیبب رو ثمیم

   داشت خبر زیچ ھمھ از یلعنت

   بده رو ادرس - 

   یکردھ فرض احمق منو سرگرد یزرنگ یلیخ -

 خونھ یذار یم تمیگوش ینیش یم نیماش یتو یای یم عیسر االن نیھم
   چیھ کھ رونیب یزد خونھ از قھیدق ۵ عرض ؛

   تمومھ زنت کار قھیدق ۶ بشھ قھیدق ۵

   شدم بلند جام از عیسر کرد قطع یگوش

   رونیب زدم خونھ از سرعت با دمیپوش دیرس دستم بھ یھرچ

   بود اری من با شانس  زدم رو اسانسور ی دکمھ  عیسر

 در شدن باز محض بھ  دادم یم جون داشتم استرس از باال اومد عیسر
   زدم رو نیماش ریدزدگ سرعت بھ رونیب دمیدو اسانسور

   نشستم نیماش یتو

   خونھ داخل بذار یگوش گفت خودش ندارم ادرسکھ   من

   گشتم رو نیماش اومد زنگ یصدا ناگھان



٢۵۴ 
 

   کردم باز رو داشبرد در عیسر ومدی یم داشبرد یتو از صدا

   برداشتم یگوش

  ؟ بلھ -

   شھ یم اس برات یادرس نیا بھ ایب االن -

 ییجا برعکس درست بود تھران غرب مال ادرس خوندم رو ادرس
   بود گفتھ یگوش یتو

   سادمیوا یفروش یبستن بغل رفتم تھران غرب سمت بھ عیسر

   شد نمیماش سوار عیسر مرد کی 

   برو فرستاده سییر منو -

   گفت یم فقط نگفت بھم ھم رو ادرس

   چپ ؛ راست چیپ بھ

   میشد خارج شھر از کم کم

   میدیرس متروکھ ؛ کاره مین ساختمونھ کی بھ

   من نیماش در طرف اومد شد ادهیپ  مرد

   طرفم گرفت رو اش اسلحھ

   شو ادهیپ -

  نیماش در بھ چسبوند رو من عیسر شدم ادهیپ نیماش از

   گشتنم کرد شروع

   عیسر تو برو -



٢۵۵ 
 

  شد خونھ وارد  سرم پشت اونم رفتم جلو من

 ھاشونم دھن   بودن شده بستھ  ھا یصندل بھ مانیپ و ھیسا دنید با
   گرفت شیات دلم بودن زده چسب

  شدند خونھ وارد محافظ تا چند با مرد کی ھوی

   بودن فرستاده برام  بود عکس ھمون شناختم مرده دنید با

   گوشم یتو دیچیپ بمش یصدا

   سرگرد جناب سالم -

   زدم داد

   برن ام بچھ و زن بذار سیپل بدون اومدم یدید -

  داد تکون بار چند رو اش اشاره انگشت عیسر

  نشده شروع یمھمون ھنوز نچ نچ -

   قراره سرگرد یشد خستھ 

   میباش داشتھ مھمون عالمھ کی

   میبش جمع ھم دور

   بگذره خوش بھمون قراره یلیخ

   نبود نیا مون قرار اما -

  :گفت یخشک یصدا با

 یادیز پدرم مثل ھم تو ؛ ؟یدیفھم تو نھ ذارم یم قرار من جا نیا -
   ستین سازگار  مزاقم بھ ادیز نیوا یشناس فھیوظ

   دمیلرز یم تیعصبان از



٢۵۶ 
 

   برن بچم و زن یبذار بھتر -

 جا نیا از یکس ستین قرار ؛ یکن یم سکتھ نخور حرص سرگرد اوه -
   دینیب یم رو اخرتون شب ھمتون امشب ؛ بره رونیب زنده

   اومدن عیسر نفر چند کنم حملھ بھش خواستم

   گرفتن دھنم یجلو یدستمال امیب خودم بھ تا  سمتم

   شد بستھ ھام چشم

  * یراو*

   زد رو محمد  مادر ی خونھ در یکس

   اومد  ) نیمیس(محمد مادر یصدا

  ؟ ھیک -

   اومدم اب ی اداره از دیکن باز در خانم حاج -

   امی یم االن مادر باشھ -

  بود قھر پسراش با چون بود خراب فونیا بود یروز چند

  رفت در سمت بھ نیمیس کنن درست رو فونیا بود نداده خبر بھشون

   گرفت رو نیمیس دھن شد داخل  عیسر جالل  کرد بازش

   دماغش یرو گذاشت رو اشارش انگشت

   ندارم یکار باھات یباش ساکت اگھ سسیھ -

  بست رو پاھاش و دست برد خونھ داخل رو نیسم عیسر

   کرد یم نگاه فرد اون بھ دهیترس نیمیس زد دھنش بھ چسب 



٢۵٧ 
 

  : گفت کرد خارج بشیج از رو یگوش  جالل ختیر یم اشک

   کن نگاه لمیف نیا بھ یریپ -

  ختیر یم اشک بود شده بستھ یصندل بھ  بود سیمھد شد یپل لمیف

   سیمھد ی قھیشق یرو بود گذاشت رو اسلحھ دار نقاب یمرد 

   بود بلند سیمھد ھیگر یصدا

   بود گرفتھ درد قلبش شد یجار لیس مثل ھاش اشک نیمیس

   ره؟یبم دخترت یدار دوست -

   داد تکون وراست چپ بھ   عیسر  رو سرش نیمیس

  ھم تو بده حالت پسرات دوتا بھ یزن یم زنگ االن نیھم پس خوبھ -
   شھیم باورشون حتما یمرگ دم

   شد یعصبان جالل کرد یمکث نیمیس دیخند بلند یصدا با

 کارش  زنم یم زنگ االن رهیبم دخترت یدار دوست کنم فکر خب -
   کنند تموم رو

 چسب ضرب کی جالل  دنیکش غیج بھ بستھ دھن با کرد شروع نیمیس
   اومد دردش نیمیس دیکش دھنش از رو

 جونش گوشت جگر یوقت یکن ینم احساس درد یباش مادر یوقت یول
  باشھ خطر در

 بچھ دخترم نیباش نداشتھ باھاش یکار خدا رو تو زنم یم زنگ باشھ -
   ترسھ یم است

  :گفت یکالفگ با جالل



٢۵٨ 
 

   یریپ یکن یم زر زر چقدر -

  سمتش گرفت یگوش

   ندارم وقت ادیز من  بزن زنگ -

   بزنھ زنگ بود دل دو بود مادر گرفت یگوش ینگران با نیمیس

   ختیر یم ھم پشت ھاش اشک باشھ خطر در پسراش جون نکنھ 

   شد کینزد بھش جالل کنھ کاریچ  دونست ینم

   گوشش دم گذاشت رو خودش یگوش گرفت رو محمد ی شماره عیسر

  بکشن دخترت دم یم دستور  االن نیھم یبزن یربط یب حرف اگھ -

  مادرش ی شماره دنید با محمد بود دهیترس نیمیس

   کرده یاشت باھاش فکرمادرش نیا از کرد تعجب 

  داد جواب عیسر

  مامان؟ دلم جانم -

  *یراو*

   کرد یم کاریچ جا نیا فرھاد کرد شک ھاش چشم بھ نفس

   شد ادم از پر برش و دور ناگھان  بزنھ داد خواست

  یمجلس لباسبا   ھا زن

  دهیپوش شلوار و کت مردھا و

   دیچسب  نفس بھ پشت از نفر کی زدند یم سوت زدند یم دست

  کرد کینزد نفس گوش بھ رو ھاش لب داد فشار نفس پشت رو چاقو



٢۵٩ 
 

   شو نیماش سوار جنب بھ کنم یم  فرو چاقو ادیب در ازت صدا اگھ - 

 باز براش رو در فرھاد رفت نیماش سمت بھ دهیترس یھا باقدم نفس
  :گفت زد نفس بھ چشمک کی فرھاد شدن سوار موقع کرد

   یمانینر خانم  ارمی یم دست بھ بخوام رو یزیچ ھر من -

   کرد یم فرو نفس پشت رو چاقو دختر اون ھنوز گرفت نفس ی شونھ

   کرد یم احساس شتریب رو چاقو یزیت حاال نفس 

  : گفت دلش یتو

   ارسام ایب خدا رو تو -

   شھ یم خراب ششیارا نبود مھم ختیر ھاش چشم از اشک

   بود داده خراش رو پوستش یکم کردچاقو درد احساس بار نیا نفس

   اومد دختر صدا دوباره

   کنمیم فرو رو چاقو بار نیا ؛ شو سوار جنب بھ -

  شد نیماش سوار دهیترس نفس

   داد تکون دست یھا مھمون یبرا ھا داماد تازه مثل فرھاد

   شد نیماش سوار  خالفکار مشت کیای ھا مھمون ھھ

  . کردن یم نگاه رو نفس پنجره پشت از داشتند شگریارا و ھا یمشتر

     کرده خرج براش چقدر داماد حالش بھ خوش گفتند یم دلشون یتو

   نبود خوشگل دختره البتھ

  شد خوشگل شیارا با



٢۶٠ 
 

  )ننیب یم  خودشون از خوشگلتر دختر کی یوقت دخترا ی ھمھ حرف(

   بود دهیترس نفس

 فرھاد زدن پس خاطر بھ دیبا نفس برد یم لذت ترس نیا از فرھاد 
   داد یم پس تقاص

   بود داده فرھاد بھ رو نفس قول سییر البتھ

   بود شکستش غرور انتقام دنبال فقط فرھاد

   رو دھنش طور نیھم بستن رو نفس یھا چشم

 متروکھ ی خونھ ھمون بھ دوباره رفت شھر از خارج ریمس فرھاد
   دندیرس

   دیکش خشم با و گرفت رو نفس دست دندیرس محض بھ فرھاد

 رو پاش و دست  کردند باز رو نفس یھا چشم برد خونھ داخل بھ
   بستند

   کرد یم نگاه بچھ ؛ مرد و زن بھ شده گرد ھا چشم با نفس

   بودند شده بستھ یصندل بھ خودش مثل 

   ارسام بھ بزنھ زنگ فرھاد  بود نیا یبعد ی نقشھ حاال

   برداشت رو نفس یگوش دهیدزد رو ھمسرش بگھ تا

   بزنھ زنگ خواست

   خورد زنگ دستش یتو یگوش

   الو -

  * ارسام زبون از*



٢۶١ 
 

   بود مرد داد جواب کھ یکس یصدا چرا کرد نگاه یگوش بھ ارسام

   ھم یتو  رفت ھاش اخم

  ؟ شما -

   یفرھاد ؛ فرھادم ینشناخت -

  : گفتم خشم با

  ؟ کنھ یم کاریچ  تو دست ھمسرم یگوش -

   شد بلند خندش یصدا کردم دیتاک ھمسرم ی کلمھ یرو 

   منھ شیپ ھم ھمسرت خود ستین من دست ھمسرت یگوش فقط -

  : گفتم زدم داد حرف نیا دنیشن با

  ؟؟؟؟ یچ -

  دم یم بھت ادرس کی خان ارسام یچیھ -

 یدید یکن رید اگھ راھھ ١:٣٠ جا نیا تا شگاهیارا از ؛ جا نیا یای یم 
   شد ھمسرمن ؛ ھمسرت

   گرفتم رو شماره تیعصبان با کرد قطع دیخند

   دیچیپ زن اون نحس یصدا یول

   باشد یم خاموش نظر مورد مشترک -

   بود شده اس بھش  رفت ادرس سمت بھ عیسر ارسام

   بود داده فشار بھم رو ھاش دندون بس از

   بود شکستن حال در فکش



٢۶٢ 
 

    شیدزد بھ کھ برسھ چھ یکرد فکر من زن بھ یحت  کثافت یکرد غلط -

   کنم یم جدا تنت از رو سرت ارمین رتیگ کن دعا فقط

  دمیرس متروکھ خونھ بھ یوقت  ربع و ساعت کی بعداز 

   زدن داد بھ کردم شروع جا ھمون از

اگھ مردی  ؟یشد پنھون کجااشغال رو زنم یکجابرد  ؟ییکجا کثافت -
  بیابیروننننننن 

   نبود یکس شدم خونھ وارد بود شده عربده ھیشب صدام

   ختیر یم ھاش چشم از اشک بودن بستھ یصندل بھ  نفس

   رفتم نفس سمت بھ بلند یھا قدم با

   زدن غیج بھ کرد شروع زده چسب دھن با نفس 

  ...خان کنم یم بازت االن -

   دمید یم تار رو فرھاد نیزم یرو افتادم خورد سرم بھ یمحکم زیچ با

   بزنھ   سرم یتو کرد بلند رو چوب دوباره

   اومد یینااشنا یصدا

   فرھاد کافیھ -

   شد بستھ ھام چشم نیزم افتادم رفت جیگ سرم اما بشم بلند خواستم

   * ارسالن زبون از*

   محمد ی خونھ نینفرستاد یکس ھنوز خان ارسالن -



٢۶٣ 
 

 تا داده دستور سییر فقط ؛ دنینرس ھنوز راھن یتو ھا بچھ فرستادم -
 مادر ؛ ششیپ نیاریب دارن خبر ھیقض از نی کسا ی ھمھ نشده شب

    اریب شونم

   شھیم اطاعت خان ارسالن چشم -

   برادر دوتا ھمون موند یم فقط بود نمونده یکس گھید

   ومدی یم خون سرش از بستن یصندل بھ رو ارسام ھا بچھ

   رهیبم خواھد یم یوقت کنھ یم یفرق چھ یول

    ستادمیا سییر کنار  خواھد ینم دکتر

  .... گھید ساعت چند تا

  * یراو*

  شد نگران محمد دیچیپ بغض با نیمیس یصدا

   ؟یکن یم ھیگر چرا بگردم دورت یالھ شده یچ -

  شد بلند نیمیس ھیگر یصدا

   باشھ انیب دوتاتون ھر بده حالم  ثم؛یم با خونھ ایب مادر - 

   نباش نگران  امی یم عیسر ؛ منھ با ثمیم اتفاقا چشم -

 خونھ سمت بھ نگران یحالت با دوتا ھر داد خبر ثمیم بھ عیسر محمد
   کردند حرکت

 پنھون جا کی کدوم ھر شدند خونھ وارد نفر ده کرد باز در عیسر جالل
   شدن خونھ وارد محمد و ثمیم انداخت دیکل محمد بعد ربع کی شدن

   ؛ محمد دست دونفر عیسر  بستن درم



٢۶۴ 
 

  

 یم اشک  بود مادرش سمت محمد نگاه گرفتند رو ثمیم دست دونفرم
   ختیر

   ارنیب بال سرش نکنھ بود مادرش نگران

   ؛ رضا حساس یجا بھ زد پا پشت با عیسر محمد

   نیزم یرو افتاد دیکش یداد رضا

   زدند یم فقط ثمیم و محمد رفت ثمیم طرف بھ محمد

 نفر ده فیحر  بود ادیز تشونیجمع بودن افتاده نفس ؛ نفس بھ دوتا ھر
   شدند ینم

   نیمیس سر یرو بود گذاشتھ رو اسلحھ  شد بلند جالل یصدا 

   نھ؟ مگھ ؟ نیندار دوست رو مادرتون کنم فکر -

   شد بلند ثمیم و محمد داد صدا  دیکش رو اسلحھ یباال ماشھ عیسر

  :گفت باترس  باال برد رو دستش عیسر محمد

 اسلحھ اون ؛ ممیتسل من باش اروم ؛  نییپا اریب رو ات اسلحھ باشھ -
   بردار سرش یرو از رو یلعنت ی

   بود ھاش بچھ جون نگران فقط دیترس ینم یچیھ از نیمیس

   کنھ فرار خواستفت  گر گاز رو جالل دست یناگھان میتصم کی یتو

   شد بلند محمد و ثمیم یخدا ای یصدا خورد زیل ھا پلھ یرو پاھاش 

 مادرش بھ رو خودش عیسر محمد نیزم افتاد پلھ یباال  از نیمیس
   کرد یم درد احساس بدنش  بود شکستھ سرش رسوند



٢۶۵ 
 

 گذاشت دستمال مانینر پشت از  کرد بلند رو مادرش بغض با  محمد
   داد تکون راست و چپ بھ صورتش بار چند محمد صورتش یرو

   دیدو مانینر شکم یتو زد محکم ارنج با است دهیفا یب دید یوقت

   کرد یم یسع ور اون از ثمیم شد بلند حرص با مانینر اما

   رهیبگ رو محمد یجلو رن یم نیکسا یجلو

   خورد یم کتک شد یم دست بھ دست شتریب اما

   سادیوا فاصلھ با بار نیا رفت سرمحمد پشت عیسر مانینر

   گرفت محکم یدست دومحمد  صورت یجلو رو دستمال

   فتھین مادرش کھ نیا یبرا دیکش نفس ناخوداگاه محمد

   ھاش چشم بستن از قبل نیزم نشست عیسر

   ختیر ھاش چشم از اشک قطره کی

   نھیبب  برگشت زد یم جیگ بود خورده کتک بس از ثمیم

   نھ؟ ای رفتھ محمد

   کرد استفاده ثمیم غفلت از عیسر ناصر افتاده نیزم یرو دید 

   نیزم افتاد ثمیم  زد ثمیم ی چونھ بھ یمحکم مشت

   بستند رو ثمیم دھن ؛ یپا و دست نفر چند 

   اورد داخل نیماش کرد باز در جالل عیسر

   نیماش داخل گذاشتند عیسر محمد و ثمیم

  :گفت جالل 



٢۶۶ 
 

   م؟یارین رو رزنھیپ -

  : گفت حوصلھ یب ناصر

 کنھ یم تموم خودش تاصبح کن ولش یدار یکش جنازه ی حوصلھ -
   رهیم یم

   زدن داد بھ بستھ دھن با کرد شروع حرف نیا دنیشن با ثمیم

   بود دهیفا یب اما زد یم پا و دست

  :گفت دوباره جالل

   میاریب رو یریپ نیا گفت  خان ارسالن یول -

  :گفت مانینر

   رهیم یم میاریب جا اون تا میکش بھ نیا حاال ؛ مرد میگ یم کن ولش -

   رونیب زدن خونھ از شدند سوار عیسر

   فتھیب نیمیس یبرا یاتفاق چھ قراره بدونن کھ نیا بدون

   دندیرس بود شب ٧ ساعت کرد یم حرکت سرعت با نیماش

   بستنش و نشودند یصندل یرو رو ثمیم و محمد عیسر

  گذاشتند زیم کی جلوش نشست یصندل یرو عیسر سییر

  :گفت سییر کرد یم یینما خود روش ھا غذا انواع 

   کنم صحبت تونم ینم نخورم رو غذام تا یول منو؛ واقعا دیببخش -

   بود نخورده یزیچ صبح از مانیپ

   کردن ھیگر بھ کرد شروع غذا دنید با



٢۶٧ 
 

  

   شھ گرسنھ مانیپ  دونست یم خوب بود اومده در اشکش ھیسا

   خوردن بھ کرد شروع اشتھا  با سییر یول

   بود نخورده غذا بود سال صد انگار

   برد یم لذت ام بچھ کی دنیکش زجر از یحت

   شد بلند جاش از عیسر سییر کجا تا یرحم یب

  :گفت برگردوند یصندل

   بگم یواقع ی قصھ کی براتون خواھم یم حاال -

   دیشناس یم رو من ھمتون محترم یھا سیپل شما

   ادی ینم ادتونی منو یول

  ... پسر من

  بگم اول از نیبزار  اصال

  * سییر*

  بودن خانواده یھ نبود یکی بود یکی -

  داشت پسر کی سرھنگ جناب یموریت ونسی سرھنگ اسم بھ 

  باشم بنده  یموریت وسفی نام بھ 

  کردم اشاره خودم بھ بادست

     کردن نگاه من بھ تعجب با دوتا ھر سروان و سرگرد

  



٢۶٨ 
 

   بودن ھم عاشق مادرم و پدر بود بینج داشتم مادر کی-

   دادند خبر بھم ھام دوست  رونیب رفتم مادرم با روز کی عاشق ھھ

   بودم نرفتھ قدم چند ھنوز اما گذاشتم تنھا رو مامانم رونیب میبر

   بود مادرم یسمت دمیدو ندارم پول اومد ادمی 

سریع  کردم صدا رو مادرم  سمت اون رفتم عیسر اومد غیج یصدا 
   سوار ماشینش کردن 

  *یراو*

  بود شده جمع وسفی یھا چشم یتو اشک

  :گفت یدار بغض یصدا با رهینگ اش ھیگر خورد رو اب عیسر 

   دمینرس بھش  یول دمیدو -

   بود داغون حالش خونھ اومد پدرم زدم زنگ پدرم بھ عیسر

   نکرده قبول سرھنگ جناب ھھ دمیفھم بعدن

  کنھ ازادش سگ پدر اون شده ناموسشم خاطر بھ

   ذاشت ینم اش فھیوظ ھھ 

  : گفت یم

   دادم یم نجاتش خودم-

  داد نجاتش یجور چھ

   زد داد یوسف

   ھان -



٢۶٩ 
 

  

  : گفتم یم ھرروز گذشت ماه کی -

  ؟ کجاست مامانم -

  بود سالم ١۴ نبودم بچھ 

   ادی یم -

   نیھم فقط

   دیرس دستم ید یس کی بودم خونھ روز کی

   برسھ سرھنگ جناب دست بھ بود نوشتھ -

  گذاشتم ید یس عیسر

   ؟ بود یچ یدون یم  - 

   شما شناس فھیوظ سرھنگ

   یچیھ کرد کاریچ زنش یبرا شما یالگو

   بود مادرم شد پخش لمیف

   زد داد

   کرد یم صدا رو خدا دیکش یم زجر بود عرب مرد تا ۵ با مادرم -

  نکرد یکارھیچ   براش شما یخدا یول کرد یم صدا رو شما یخدا

  دندیخند یم تخت بھ زدند یم رو سرش 

   گرفت یم لمیف کھ یکس شزدن یم شالق با 

  :گفت یم



٢٧٠ 
 

   سرھنگ تھیشناس فھیوظ تقاص نیا -

   زد یم جیگ کھ تخت بھ بودند زده رو سرش قدر نیا

  بسوزه یکس یبرا دلم من سوخت من یبرا دلش یک ختمیر یم اشک

   سوخت یم فقط رحم یب نیا یبرا دلشون ھمھ

    داد ینم حق بھش یکس یول

   کردند یم تعجب  ثمیم ؛ محمد و لیکم   

   باشھ سرھنگ شدپسرینم باورشون

  زدند شیات رو اش جنازه یحت اند گشتھ رو مادرم اخر -

   نشستم ونیزیتلو یجلو من دید اومد یوقت  پدرم

   نداشت دهیفا داد یم تکون رو ام شونھ یچ ھر

  شده تجاوز مادرت بھ ینیبب یوقت

  ؟ یکن یم کاریچ نکرده یچکاریھ  رتتیغ یپدرب 

   ؟یکش ینم رو پدرت خودت

   بود ناراحت وقت چند تا مپدر    

   بودم افسرده من

  : گفت یم پدرم

   کنم ینم ازاد مرد اون بازم عقب بھ برگرده زمان اگھ -

   یجوون تو  شدن کار بھ دست عیسر ھام عمھ شد تموم مادرم سال

  زد داد



٢٧١ 
 

  نھ؟ نبود جوون مادرم یول بود جوون پدرم -

  

  *ستین ینیب شیپ ھاقابل صحنھ ھا بچھ*

  
  ) یوسف تیموری( 

  *یموریت وسفی زبون از*

  کردن شنھادیپ رو یزن کی بابام بھ ھام عمھ شد تموم مادرم سال -
   ھھ کرد ینم قبول اول پدرم شده تجاوز بھش شده دهیدزد

  : گفت یم

   مرده تازه زنم -



٢٧٢ 
 

   گفتند یم نبودند بردار دست ھا عمھ یول

   کنھ درست غذا یک -

   خواھد یم مادر وسفی ؛ مونھ یم تنھا وسفی ؛

  مونھ یم تنھا بچھ یسرکار توھمش ؛

   کرد قبول پدرم تا کردند اسرار قدر نیا 

   مادرم سالگرد از بعد ھفتھ کی

  دوھفتھ، سھ ھفتھ  خونھ اورد گرفت زن دست یشرمندگ با بابام

   شد بلند ھام عمھ یصدا 

   معذبھ زنت شدم بزرگ من

   زدم داد بلند یصدا با 

   معذبھ شیجا ھر زن اره -

   رونیب رفتم یم شتریب کم کم

   بود دورگھ ؛ لیدن اسم بھ کردم دایپ دوست کی

  :گفتم یسرخوش یصدا با 

   ششیپ ھا یریام خواھر االن -

   ھم یتو رفت ھاشون اخم  دمید محمد و ثمیم

  گذاشت زمان دوباره - 

   خونھ باال ی طبقھ بفرستن منو  کردند یراض رو بابام ھام عمھ 

   باشند راحت شوھرش با سرھنگ جناب زن 



٢٧٣ 
 

  دیفھم منو یزندگ موضوع لیدن یوقت وقت چند از بعد -

  یریبگ انتقام پدرت از دیبا گفت 

   داد ادی رو گھید یزھایچ یلیخ و ھک راه من بھ 

   داد فلش من بھ لیدن

  :  گفت

   کن یکپ ھست توش پوشھ نیا -

   خورد یم شکست ھاش پرونده ھم پشت پدرم 

  بود ناراحت

  امیب درس ی بھانھ بھ  داد شنھادیپ من بھ لیدن

    نمیبب اموزش  تا کایامر 

   کرد ینم قبول پدرم 

   گفتم ییتنھا کرداز التماس قدر نیا یول

   کرد قبول باالخره 

   دادن اموزش من بھ

   بدن یرو چھ

     فکر یرو چھ

   دمیفھم وقت چند از بعد -

  رمیبگ انتقام دیبا

   



٢٧۴ 
 

   دادم ینم رو جوابش باشھ تماس در باھام خواست یم یھرچ پدرم

  اومد بار ده از شتریب یحت

   کنھ دامیپ نتونست بازم یول کایامر 

   شد سالم دو و ستیب

   یجعل اسم کی با رانیا اومدم 

   بودم بابام زن دنبال وقت چند تا

   بود معذب من با خانم ھھ

   نبود معذب شد یم نشونیماش سوار پولدار یپسرھا با یول

   گرفت یم دماغشم چادر با من یجلو

   بود پالس پسرھا ی خونھ طرف اون از اما

  گرفتم رو ممیتصم روز کی یتو

   بود ونسی از انتقام روز گھید امروز

   نبود پدرم بود وقت یلیخ گھید

   ونسی ی خونھ رفتم  بود گرم ھوا روز اون ادمھی قشنگ

   وسفمی گفتم یوقت زدم رو زنگ

  کردم بغلم سفت رونیب اومد عیسر پدرم شد باز در

  کردم رو کار نیا اکراه با من یول 

  ھھ 

  



٢٧۵ 
 

   دیبوس یم رو صورتم یھ 

   ؟شھ یم خوب دیکش مادرم یزجر من دنیبوس با یول

  کردن رفتار باھاش سگ مثل

  سوزوندنش زنده ؛ زنده 

   شھ یم حل من دنیبوس با 

  بشونینج زن ساعت چند از بعد

  : گفتم رونیب میبر کردم مجبور رو پدرم با ؛ 

   زدن رستوران کی شھر از خارج دمیشن -

   بودن جا اون افرادم ی ھمھ شد خارج دمیکش رو پدرم

   بود کرده کمکم یلیخ خان یول ل؛یدن پدر

  بھترین روز زندگیم  بود روز ھمون

   مختلف یپسرھا با رو بابام زن عکس دادم نشون پدرم بھ

   زد یم داد زنشم

   فتوشاپھ جان ونسی -

  :گفتم خنده با

   فتوشاپھ پس -

   سمتش بودم فرستاده من بود باھاش یپسر بھ

  شد ادهیپ نیماش از کرد باز رو نیماش در

   بود شده قرمز صورتش کل ونسی 



٢٧۶ 
 

   دمیپرس پسره زا

   کاره انتیخ زنش بفھمھ سرھنگ بھ بده نشونھ کی - 

 شربت دیبا رابطھ ھر از بعد ؛ داره کتفش یرو ھم پشت خال تا سھ -
  .... واگرن بخوره

 پاره قالده یسگ مثل ونسی بشھ تموم حرفش کھ نیا از قبل پسره 
   کرد حملھ زنش بھ باشھ کرده

   بخوره یحساب کتک کی گذاشتم لذت با منم

   بود بخش لذت زد یم یھا غیج یصدا چقدر

   زد یم نفس نفس پدرم دمیخند بلند

  : گفتم زدم کف براش

   نیافر یھست یرتیغ مرد کی تو واقعا ؛ یرتیغ مرد نیافر -

   گفتم داد با 

   رتشیغ یب شوھر  بشھ تجاوز بھش  بود حقش من مادر فقط -

   نده نجات رو زنش جون اش فھیوظ خاطر بھ

   ادی یم مادرم یگفت بھم خودت

  ؟ مادرم کجاست کو

   ببخش رو رتتیغ یب شوھر بگم سرقبرش برم نداره قبر کی یحت

   بکنھ یکار برات نتونست 

   بود نییپا سرش زد ینم حرف ونسی

  



٢٧٧ 
 

  : گفتم داد با

   جنب بھ ونسی نیماش یتو نیبش -

 یتو انداختند رو زنش ھا بچھ رفت نیماش سمت بھ اروم یھا قدم با
   زدم شیات کاغذ کی دمیخند دوباره  نیماش

   داخلش گذاشتم کاغذ کردم باز رو نیبنز باک در

   شدم کینزد پدرم سمت نیماش در بھ

   سرھنگ دره تو یبر خودت بھتره -

   جھنم  بھ یر یم البتھ

   کرد نگاھم یاشک یھا چشم با

   یلیخ دارم دوست یلیخ رو مادرت ھم ؛ تو ھم -

   مرد رفت دره سمت بھ ادیز سرعت با

   شدن سوختھ یبو ھنوزم

   استیدن یبو نیتر بو خوش گوشتشون

    کم کم

   کردم شروع کیکوچ یھا خالف از

   ھستم کھ یینجایا بھ دمیرس تا

  بترسھ ھم خان یول اسمم دنیشن با االن کھ نیا بھ

   سییر بشم 

   رمیبگ رو انتقامش دادم قول مادرم بھ جا ھمون



٢٧٨ 
 

  

   کشتم رو پسرش یکی ھام عمھ از

    کردم ورشکست یجور  ھام عمھ از گھید یکی

   کنھ راست کمر نتونستھ گذشتھ زمان ھمھ نیا ھنوز 

   ومدی یم پول یرو پول روز ھر

   تونستم کھ نیا تا

 دایپ  رو کردن تجاوز مادرم بھ رو یمرد تا ۵ اون خان یول کمک با
   کنم

   دایناپ سرش اون  اوردم سرشون ییبال

   کردم یکار نیاول کردم جمع رو ھمشون

    کردم تجاوز ھاشون چشم یجلو دختراشون و زن بھ

   شدن یم دست بھ دست دختراشون و زن

  زدند یم داد کردن یم ھیگر

   زدم شیات رو اشون خانواده ی ھمھ ھاشون چشم یجلو

   داد یم سوختند یم یوقت یبد یبو یحد بھ

   بود خورده بھم حالش ھمھ 

   بمونھ زنده خانوادھاشون از یکی نذاشتم یحت

   زدم شیات رو ماه سھ  نوزاده 

  



٢٧٩ 
 

   کردم کھ یکار نیاول بود خودشون نوبت حاال

   اھن بھ زدم رو سرشون خودم

   ومدی یم خون سرشون از یوقت داشت یلذت چھ

 ستوان با یکار ھمون کردم یم روشن کیپکن ھاشون یصندل ریز
   بود شناس فھیوظ پدرم مثل یادیز اخھ کردم ییرضا

  دن بو داده شکنجھ بس از ھمشون

   مردن شکنجھ ریز 

   نیبکش رو ما گفتند یم شون ھمھ

 شرفتیپ داشتم  بود حرام ھا شرف یب نیا یبرا ھم راحت مرگ یول
   کردم یم

  وارد گم یم رو خودمون سروان جناب ؛ نیھم ییپارسا پدرام  -

   ینفوذ گن یم بھش ھا سیپل شد من باند 

   بشھ جدا ازت زنت  کردم یکار من

   دمیخند بلند

  *یراو*

  کرد یم نگاھش پوزخند با  سییر بھ تعجب با ثمیم

   شده جدا ازش لیکم خاطر بھ زنش کرد یم فکر شھیھم ثمیم کرد نگاه

 نکرد مجبورت گرفتم یمھمون کی من یشد باند وارد روزا ھمون -
   فرستادنت مجلس یدخترھا از یکی با ؛ یمست اوج یتو یکن مست

   یکرد جادیا رابطھ باھاش تو و اتاق یتو



٢٨٠ 
 

   یخواست یم خودت انگار  گذاشتم ھم کنار یجور رو لمیف ھمون من

   یبود تنت لباس تو نبود دختر اون از یخبر یشد داریب صبح یوقت

 جدا ازت نیھم خاطر بھ دیرس زنت دست بھ لمیف اون روز چند از بعد
   شد

 ینم ادشی اصال یول داشت ادی بھ یکم ی خاطره یمھمون اون از ثمیم
   باشھ کرده برقرار رابطھ یدختر با  ومدی

   داد ادامھ سییر

   ؟یشد پدر یدونست یم تو تازه -

   شد ینم باورش شد گرد ھاش چشم ثمیم دیپر ھیسا رخ از رنگ

   ؟یدونست یم لیکم نھ توه پسره مانیپ یدونست یم -

   بود شده گرد ھاشون چشم کردن  تعجب ثمیم و محمد

 با راحت شد عوض ثمیم ھیسا از طالق از بعد شد یچ دونم ینم یول -
   بود ارتباط در دخترھا

  :گفت یا مسخره لحن با

 رو دختر تا صد قراره داشت خبر ثمیم جان محمد یدونست یم -
  ؟ ھوم نداد خبر سیپل بھ یول عربستان بفرستن

   نییپا انداخت رو سرش عیسر ثمیم کرد نگاه ثمیم بھ تیعصبان با محمد

   زد سییر حرف بھ یدییتا مھر شد نیا 

  ؟ کنھ یزندگ یعاد مردم مثل تونھ ینم گھید برادرت محمد یدون یم -

   کرد نگاه ثمیم یھا چشم بھ شخندین با 



٢٨١ 
 

   بایز با داشتن رابطھ خاطره بھ ؛ گرفتھ دزیا چون -

  بود کرده ھنگ مغزش شد ینم باورش شد خشک ثمیم

   شده اشغال چقدر برادرش کرد فکر محمد 

  سھ؟یپل برادرش واقعا یعنی

   مافوق کی عنوان بھ کنھ سرزنشش داشت دوست 

   سوخت کشیکوچ برادر یبرا دلش یول

  زد داد ثمیم

  کنن باز رو دھنش داد دستور سییر 

  بودم خوب یوقت شدم بد ھیسا از طالق از بعد احمق منھ اره - 

    بود میزندگ  تموم ھیسا نکرد کمک بھم خدا 

 حق یکس بود اون زن ھیسا االن شد قرمز ھا حرف نیا دنیشن با لیکم
   بگھ نداشت

  بوده شیزندگ  تموم ھیسا

  دیخند کیستریھ ثمیم

 رفت خودم چشم یتو دودش اما ندادم خبر رمیبگ انتقام خواستم یم -
   رفت خواھرم

   زد داد

 از انتقام خاطر بھ فقط پدر یب یھا عرب شیپ فرستادم رو ناموس -
 ھیسا دوباره خواستم یم نشھ برنده رو پرونده خواستم یم لیکم

   من شیپ برگرده



٢٨٢ 
 

  

   بود انفجار مرز بھ  لیکم

  بودن پرونده  نیا دنبال سال ٨ ؛  بود گرفتھ دهیناد دختر صدتا ی ندهیا

  رهیبگ انتقام من از فقط بودند داده کشتھ ھمھ نیا 

 از جا ھمھ یتو شھیھم گرفتم شیات کرد ازدواج لیکم با ھیسا یوقت -
   بود من با سرکوفتش اش ھمھ بود سر من

   بود لیکم عاشق داشتم دوستش رستانیدب دوران یتو من کھ یدختر

   زد داد دوباره 

    ھان؟ یچ ثمیم پس لیکم لیکم اش ھمھ ـ

  زد داد دوباره 

   ندارممممممم ندارم؛ دزیا من - 

  بزنن چسب دھنش بھ داد دستور سییر

   ؟ یندار یحرف شما خانم ھیسا خب - 

   شد کنده ھیسا دھن از چسب اره یمعن بھ داد تکون رو سرش ھیسا

  داشتم دوستش فقط کردم ازدواج ثمیم با یوقت -

  نداشتم یمادر پدرو

   منھ یزندگ شانسھ نیتر بزرگ ثمیم کردم یم فکر 

   شکست غرورم تمامرسید  دستم یلعنت لمیف اون یوقت

  کمم براش من یعنی بود گھید یکی با ثمیم داشتم کم یچ یعنی گفتم



٢٨٣ 
 

 کی انگار خورد یم بھم ازش حالم افتاد یم ثمیم بھ نگاھم یوقت
   بود نجس موجود

   ھیچ لشیدل نگفت زدم طالق از حرف یوقت

  گفت

   یریبگ طالق یخواھ یم یدار کم یچ دلت ریز زده یخوش 

   دیکش رخم بھ رو میکس یب بودنم ومادر پدر یب بار نیاول یبرا یوقت

  کرده انتیخ بھم کردم یم فکر یوقت

  ومدی یم بدم ازش شتریب  زنھ یم حرف جناب بھ حق قدر نیا 

   داد طالقم خوردن اب مثل دادم طالق خواست داد

  ششیپ برم شناختم ینم رو کس چیھ

   گفت یم عموم

   شمیپ یبرگرد یندار حق

   بود بد زمان اون لیکم وضع یول خواستم کمک ازش لیکم شیپ رفتم

   کردم یم فکر داد غھیص شنھادیپ داد یم رو ومادرش خواھر خرج

   بود اومده بدم ھم لیکم از کنھ استفاده سو ازم خواھد یم

   نداشتم گھید راه شدم اش غھیص یمجبور یول

 احساس خودم یرو رو رشیخ نگاه بار کی یحت روز چند اون یتو
   نکردم

   بود دهیترس لیکم شد یم بد حالم ھم پشت بعد وقت چند

   دکتر برم کرد کمک بھم



٢٨۴ 
 

   کردم تعجب منھم   داد رو بودنم خبرحاملھ یوقت دکتر

  لیکم ھم

   رمیبم بودم حاضر بدم خبر ثمیم بھ کرد یم یفشار پا لیکم 

   نگھ یکس بھ کردم التماس لیکم بھ   نگردم بر ثمیم شیپ گھید یول

   زد داد سرم بار نیاول یبرا

   درک بھ خرجش خواھد یم تیھو خواھد یم شناسنامھ بچھ نیا -

  :گفتم بھش روز اون چرا دونم ینم

 وقت ھر خدا بھ  باشھ تو اسم بھ بچھ نیا کنم عقدم تو خدا رو تو -
 تیزندگ از خودم خدا بھ ریبگ یالمثن ی شناسنامھ یکن ازدواج یخواست

   رم یم

 اومد وقت رید شبش  رونیب زد خونھ نزداز حرف لیکم اصال روز اون
   کرد قبول داغون یحال با خونھ

 بھ منو روبا اھن کی مثل شدم یم فتشیش شتریب گذشت یم روز ھر
   کرد یم جذب خودش

   دمید ینم ازش یتوجھ چیھ یول شدم عاشقش کسالی از بعد

   بشھ لیکم  شھ یم مطلقھ زن کی عاشق یک گفتم یم دلم یتو شھیھم

  داد دستور عیسر سییر

   بزنن چسب ھیسا دھن بھ 

  :کردگفت پاک رو چشمش بغل ی نداشتھ اشک یشینما سییر

   بود یجالب یھند لمیف اومد در ھمھ اشک کننده ناراحت چقدر واقعا -



٢٨۵ 
 

  خنده ریز زدند ھمھ 

 فکر یچ ھر یول دادند یم گوش ھاشون حرف بھ جیگ نفس و ارسام
   دنیفھم ینم رو ھستند نجایا چرا کھ نیا لیدل کردن یم

   کردند باز رو دھنش  زدن داد بھ کرد شروع محمد

 گوشش یتو زنگ یصدا  داد فشار بھم رو ھاش دندون عیسر محمد
   بزنھ لبخند شد باعث  دیچیپ

   دیپرس شک با سییر

  سرگرد؟ یخند یم یچ بھ -

   داد جواب اخم با عیسر محمد

 تو شدم شرمنده یبرد منو یابرو تو برادرم  ی بچگانھ رفتار بھ -
   یبرادرم

  * یراو*

   بزنند چسب رو محمد دھن داد دستور عیسر سییر

   میبرس ھا شما کشتن زیانگ جانیھ بخش بھ قراره االن خب خب خب -

  ؟ ھان رهیبم قراره اول یک

 سمت بھ رو اش اسلحھ دندیترس ھمھ چرخوند بار چند اش اسلحشھ
   کرد پرتاب ارسالن

  :گفت

   کن خالصشون اسلحھ با  یکی؛ یکی -

  



٢٨۶ 
 

   گرفت نشونھ سییر طرف بھ رو اسلحھ ارسالن یول

    * ارسالن زبون از*

   سییر کنم خالص رو تو دیبا اول یول -

  برگشت تعجب با سییر

  ؟یشد وونھید ؟یگ یم یچ - 

  باباتم زن پسر ؟من میک من یدون یم شدم وونھید اره -

  یفرھاد دکتر پسر یفرھاد ارسالن 

  پرورشگاه گذاشت منو اورد ایدن بھ منو یوقت من مادر 

  بود کرده ولش یفرھاد یازفرھاد رهیبگ انتقام تا 

  رفت ابروش دیکش یسخت چقدر یدون یم 

   کنھ ازدواج تو ریپ پدر با شد مجبور

   برادرم فرھاد با من 

  ؟ ھیچ فرقمون یدون یم یول

 یکی اش ھمھ یچ من یول شده بزرگ محبت ؛ نعمت و ناز یتو اون
   یفرھاد شیپ رفتم یوقت باشم خور یسر تو بده دستور من بھ  بود

  : گفت عیسر

    یمن پسر تو بدونم کجا از من ندارم دردسر ی حوصلھ برو -

   برادر نیھم شیپ رفتم

 یم یچ من بھ یدون یم ؟ تربشم بدبخت ؟ یچ کھ تو شیپ اورد منو
   زاده حروم گن؟



٢٨٧ 
 

  کنم دایپ رو مادرم تونستم یزمان نبودند محرم بھم  مادرم و پدر چون

   بود مرده

   کنم دایپ رو قاتلش بودم منتظر شھیھم

   شیکشت تو دونم یم ھیسال سھ

   روھاین دنیخر بھ کردم شروع پس

   شیپ وقت چند ادتھی

  کردم حملھ تو یسکوید بھ بودم من

   لیکم ی واسھ فرستادم رو تو عکس بودم من

   کنم نابودت خواھم یم کھ منم

 ارسالن اسم ھرکس االن از دم یم دستور ھمھ بھ باشم من دارم دوست
   بشنوه رو خان

   سییر نھ ترسھ یم

   مادرمھ بد چھ خوب چھ مادرم

  کرد کیشل بعد رمیگ یم رو انتقامش ازت

   سییر طرف

   شد ینم کیشل یا گلولھ چیھ کرد یم کیشل یھرچ یول

  کند رو خشاب عیسر ارسالن

  نداره یا گلولھ چیھ دید

  * یراو* 



٢٨٨ 
 

   دیخند بلند یباصدا زد کف سییر

   بود ھوشمندانھ یلیخ نقشت نیافر ارسالن نیافر -

   یبشناس رو دشمنت و دوست فرق دیبا یکن ینم فکر یول

   یکن نابود منو  کنھ یم  یھمکار باھات گفت بھت فرھاد

  داد خبر بھم اومد شبید  زد دست رو بھت بد نتینازن برادر اما

   یدیکش یا نقشھ چھ

   کرد نگاه فرھاد بھ تعجب و خشم با ارسالن

  :گفت پوزخند با فرھاد

   برادر دست بھ برادر کشتن یدیشن رو لیقاب و لیھاب داستان -

  یکن ارث یادعا یایب نداشتم خور نون ی صلھ حو من

  بود تو کشتن راه نیبھتر پس یبر یم سھم نصف نصف کھ یدون یم 
  نداره یکار اونم

   گرفت نشونھ ارسالن سمت بھ رو اش اسلحھ عیسر

   یداداش یبابا -

 نیزم یرو نخورد بھش گلولھ  دیخواب ارسالن عیسر شد کیشل گلولھ
 بھ گلولھ شد بلند ارسالن داد بار نیا  کرد کیشل فرھاد بازم  افتاد

   بود خورده کتفش

   بود مانیپ و لیکم شیپ دلش فقط ھیسا بودن دهیترس ھمھ

   کنند یم یباز سیپل و دزد دارن کرد یم فکر دیخند یم مانیپ

   شد بلند ییصدا  رسن ینم چرا پس گفت یم دلش یتو محمد



٢٨٩ 
 

   است محاصره تحت جا نیا کنھ یم صحبت سرھنگ -

 رو خودتون ارامش کمال در نیبذار سرتون یرو ؛ رو ھاتون دست
   دیکن میتسل

  کنم یم تکرار دوباره

    نداره وجود یفرار راه چیھ است محاصره تحت جا نیا 

  دیکش داد سییر دنیترس ھمھ

    دیکن دفاع نیبر عیسر ؟ ھا احمق نیشد ھول یچ یبرا  -

   شد بلند یانداز ریت یصدا برداشتند رو ھاشون اسلحھ ھمھ

  شد سییر کینزد  جالل عیسر

  ادهیز یلیخ نفراتشون میکن کاریچ سییر - 

   کرد شھ ینم یکار

   رسوند رو خودش عیسر مانینر کرد صدا رو مانینر عیسر سییر

   رونیب برو ؛ اریب در رو بلوزت عیسر -

  گرفت سمتش رو یگوش

  بگو سرھنگ بھ ید یم نویا - 

  بزنھ حرف من با بھتره 

   منھ دست ھاش گروگان جون 

  :گفت بود دهیترس کھ مانینر

   کشن یم منو یول -



٢٩٠ 
 

  مانینر یابرو دو وسط گذاشت گرفت جالل ی اسلحھ عیسر سییر

   شمارم یم تاسھ کشمت یم من ینر اگھ - 

٢ ١   

   بشماره رو ٣ عدد نیا از قبل

  :گفت مانینر

   رم یم چشم چشم -

  یبچرخون رو بلوزت نکنند یا اندازه ریت بھت کھ نیا  یبرا بھتره -

  میتسل ونھ ی نش بھ 

   داد تکون ھوا یرو ؛ رو لباسش  شد خارج در از عیسر مانینر

   شد بلند سرھنگ یصدا 

   دینکن کیشل نییپا نیاریب رو ھاتون اسلحھ ؛ دینکن کیشل -

   شن یم میتسل دارن

  زد پوزخند حرف نیا دنیشن با سییر

   گذشتھ بھ فلشبک

  *یراو*

   گذاشت احترام رفت محمد سمت بھ سرباز

  ؟ شده یچ ؛ سرباز ازاد -

   دارن کار باھاتون  سرھنگ جناب سرگرد؛ جناب -

  



٢٩١ 
 

   برو ممنون باشھ -

 سرھنگ جناب اتاق سمت بھ دیپوش ینظام لباس شد اتاق وارد عیسر
   بلند جاش از عیسر سرھنگ گذاشت احترام عیسر محمد  رفت

  : گفت شد

   دارم کار باھات نیبش باش راحت ؛ سرگرد ازاد  -

   سرھنگ چشم -

  بذارم ابی؛رد یشیازما دندونت یتو خواھم یم -

   ؟ یکن یم قبول نمیبب خواستم یم فقط ؛ نداره یخطر چیھ البتھ 

  دیبد شمادستور یھرچ ؛ سرھنگ البتھ -

   یپرشک دندون میبر کن عوض لباس عیسر پس -

   شد خارج اتاق گذاشتاز احترام دوباره محمد

   رفت سرھنگ اتاق سمت بھ کرد عوض لباس

  داد دستور اش راننده بھ سرھنگ  شدن سرھنگ نیماش سوار عیسر

   برو - 

   چشم -

   داد ورود ی اجازه دکتر رفتن یپزشک دندون سمت بھ

   دییبفرما اونیاقا سالم -

  :گفت سرھنگ

   ابیرد گذاشتن یبرا میاومد -



٢٩٢ 
 

   دینیبش دییبفرما ؛ چشم بلھ -

  :گفت دکتر چسبوند رو ابیرد بعد کرد یخال دندون اول

   نید یم فشار بھم رو ھا دندون نھیا کارش طرز البتھ -

 دندون حاال شھ یم فعال ابیرد  گوشتون یتو چھیپ یم صدا کی
  ؟ نیبد فشار رو ھاتون

   دیچیپ گوشش یتو صدا کی داد فشار ھاش دندون سرگرد

   زد زنگ عیسر  سرھنگ

   ؟ شد فعال ابیرد سروان -

  شد فعال ابیرد سرھنگ بلھ-

   خوبھ - 

  کرد قطع یگوش

    * یراو*

   شد اتاق وارد سرھنگ

   ؟ ستین سروان و سرگرد از ؟یشد؟خبر یچ -

   انیب جلسھ یبرا ۶ ساعت بود قرار ریخ نھ -

   نشده یخبر کردم چک دوباره رو ابیرد 

   شد بلند سروان یصدا  شد یم خارج اتاق از خواست  سرھنگ

   سرھنگ جناب شد فعال ابیرد -

   شد اتاق وارد کرد تند پا سرھنگ



٢٩٣ 
 

  ؟ قسمت کدوم ؟ کجاست سروان -

   سرھنگ کشھ یم طول قھیدق ۵ حدود -

   سروان باش عیسر -

   سرھنگ چشم -

   باش اماده ھمھ مصلح یھا واحد یتمام از زد میس یب سرھنگ

   داد یم انجام رو تیمامور خودش دیبا شد اتاق وارد سرھنگ عیسر

 متروکھ ی خونھ کی ؛ تھران از خارج کردم دایپ رو ادرس سرھنگ -
   است

   رفتن نظر مورد مکان سمت بھ عیسر

  *یراو*

   رهیبگ ادی رو انسان کی بھ کردن کیشل سیمھد بود قرار امروز

  : گفت داد سیمھد  دست بھ رو اسلحھ شد اتاق وارد لیدن

   ستین ادم  کن فکر کن کیشل شخص نیا بھ -

   دستش یتو گرفت رو اسلحھ سیمھد

 تونست ینم یول کرد نگاه روش بھ رو ی دهیترس مرد یھا چشم بھ
   بود شده خستھ یزندگ نیا از  کنھ کیشل

  : گفت غیج با اش قھیشف کنار گذاشت رو اسلحھ عیسر سیمھد

   جونم از نیخواھ یم یچ دددددیکن ولم شدمممممم خستھ -

  دهیترس نگاه با  لیدن ختیر ھاش اشک

   گفت کرد نگاه سیمھد بھ 



٢٩۴ 
 

   باشھ باش؛ اروم سیمھد -

 خواھش کنار بذار رو یلعنت یا اسلحھ اون فقط کنم یم یبگ یھرکار
  کنم یم

  : گفت غیج با سیمھد کرد دراز سیمھد سمت بھ رو دستش

   خونمونننن برم خواھم یم -

   زد داد شدتر بلند لیدن داد دوباره  دیکش رو اسلحھ یباال ی ماشھ

 قول خونتون فرستمت یم باشھ ؛ من بھ بده رو اسلحھ اون یلعنت - 
   من بھ بده رو اسلحھ اون ندارم تیکار دم یم

   کرد دراز رو دستش لیدن بود شده دل دو سیمھد

   سیمھد طرف

   سیمھد کنم یم خواھش -

   تونست یم چقدر یعنی نیا ختیر ھاش اشک مغرور لیدن

   باشھ جذاب براش دختر نیا

  (یبزن حدس رو رمان مونده ھنوز) 

  ؟یچ دیکش یم رو ماشھ اگھ بود نگران لیدن

   دیکش غیج سیمھد  شد کینزد سیمھد بھ یکم لیدن

   اااااااین جلو گفتم -

   سرت پشت باش مواظب.... فقط باش اروم تو باشھ -

   سیمھد دست ریز زد پاش با لیدن  برگشت عیسر سیمھد



٢٩۵ 
 

 یم ترس از سیمھد داشت برش عیسر لیدن  افتاد نیزم یرو اسلحھ
   دیلرز

   کرد بغلش محکم جلو رفت لیدن کرد یم ھیگر

   کرد بغلش تر محکم لیدن  بشھ جدا ازش خواست یم سیمھد 

 قاب دستاش با رو سیمھد صورت لیدن شد بلندتر سیمھد ھیگر یصدا
   لیدن یپا بھ افتاد شد خم سیمھد  گرفت

  :  گفت ضجھ با

   یدار دوست کھ رو یھرکس جون خدا تورو -

   نده قسم رو خودت جون خدا رو تو بگھ خواست یم لیدن

   خونتمون بفرست من کنم یم رو تینوکر کنم یم التماست -

   کنم یم خواھش ازت

   کنم کاریچ من یبر تو رحم یب بگھ خواست یم لیدن

   کنھ حفظ رو غرورش کرد یسع اما

   بدم ندارم مفت پول دمیخر رو تو من - 

   دمید ادیز ھام لمیف نیا از

   شد فشرده لیدن قلب کرد نگاھش نفرت و خشم با سیمھد

   دمید حاال تا یھست یادم نیتر خودخواه تو لیدن متنفرم ازت -

   رفت اتافش سمت بھ ھیگر با

   گفت لیدن

   نمیتر خودخواه من باشھ وسط تو یپا اگھ-



٢٩۶ 
 

 صالبت اون ھاش قدم یحت گھید رفت اطیح سمت بھ سست یھا قدم با
   داشت خان یول طرف اون از نداشت رو یشگیھم

   کرد یم نگاه سیمھد و لیدن لمیف بھ

   شده سیمھد عاشق لیدن  بود کرده شک

   شده عاشق لیدن  شد مطمئن گھید اتفاق نیا دنید با اما

   بود کرده یگذار ھیسرما لیدن سر اون اتفاق نیبدتر یعنی نیا 

   ھا خیش از یکی بھ  بده رو لیدن خواست یم

   بود عربستان یھا خواننده از یکی دخترش 

   لیدن خواھان یلیخ بود دهیشن 

   کار و کس یب دختر کی حاال شانس نیتر بزرگ یعنی نیا 

   بود بد یلیخ نیا بشھ شاخ خان یول یارزوھا یبرا بود قرار

   قصرش شکاریپ بھ زد زنگ عیسر

   اتاقم ادیب مھناز بگو -

   بشھ  خان یول مخصوص اتاق  وارد داد خبر مھناز بھ عیسر شکاریپ

 یریگ چشم شیارا  دیپوش تند رو لباسش نیتر باز حال خوش مھناز
   کننده کیتحر عطر زدن وبا کرد

   زد در مھناز رفت خان یول مخصوص اتاق سمت

   تو ایب -

  شد داخل کرد باز در یطناز با مھناز
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   خان یول عربستان مرد نیتر قدرتمند بھ سالم -

   دارم کار باھات مھناز -

  ؟ خان یول جانم -

  ؟ یبکش رو یکی خواھم یم -

   دیخواب مھناز باد حرف نیا زدن با

  ؟یول خیش ھست یک -

   دهیجد دختر نیھم سیمھد -

سریع  دیکش یم عذاب شھیھم ه دختر نیا بھ لیدن توجھ از کھ مھناز
  قبول کرد

   نخوره تکون اب از اب کشمش یم یجور ؛ خان یول چشم -

   شد خارج اتاق از

  *راوی*

 رو مانینر دست عیسر سروان رفت ھا سیپل سمت بھ عیسر مانینر
   زد دستبند بھش نیزم انداختش گرفت

   شد بلند مانینر یصدا

   ھ؟یک سرھنگ -

  :گفت یخشک لحن با  رفت مانینر سمت بھ سرھنگ

  ؟یگ یم یچ منم -

   بزنھ حرف تو با خواست یم سییر بمھیج یتو یگوش کی -

  



٢٩٨ 
 

   کرد خارج بشیج از رو لیموبا گشت مانینر بیج عیسر سرگرد

   خورد زنگ سرھنگ دست یتو یگوش  داد سرھنگ  دست بھ 

  بگو -

   یشد زرنگ سرھنگ نیافر -

  : گفت حوصلھ یب سرھنگ

   مطلب اصل سر برو ندارم ھا حرف نیا واسھ وقت -

   زد داد یعصبان سییر

 یم دستور من بار نیا ؛ سرھنگ تو نھ زنم یم حرف کھ منم جا نیا -
   یکن یم گوش تو دم

 یھا سوسک فقط یک ساعت وقت داری سرھنگ ساعت کی فقط
  سرھنگ شھ یم شروع االن از یبر جا نیا از یکن جمع رو اھتیس

   قسم مادرم روح بھ دم یم قول واگرنھ 

   رونیب فرستم یم برات رو شون تک ؛ تک جسد

 یب با عیسر  رفت نیماش سمت بھ یعصبان سرھنگ کرد قطع یگوش
   داد خبر ساختمون پشت یروھاین بھ میس

   سرگرد -

   سرھنگ بلھ -

   رو خودتون ساختمون پشت دیتون یم ھرچقدر عیسر -

   دیکن پنھون
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   زد رو سییر حرف از خالصھ 

  فرستم یم رو ھا بچھ از یتعداد االن راحت التونیخ سرھنگ چشم -

   شدن یمخف یبرا جا نیا بده جلوه عھیطب زیچ ھمھ شما شیپ

   داره وجود ھا مکان یلیخ

 تر زرنگ ای الغرتر کھ یکسان کرد میتقس رو افرادش سرگرد عیسر
   کرد انتخاب رو بودن

   شدند جمع ھا سیپل تمام کم کم فرستاد سرھنگ سمت رو ھا بچھ ھیبق

   شدند نیماش سوار

  سرھنگ با بلند گو اعالم کرد

   میکرد ترک رو مکان نیا ما -

  نبود راحت وسفی الیخ ھنوز یول کردند حرکت ھا نیماش عیسر

  :سریع بھ جالل گفت 

   نھ؟ ای ھست یخبر رونیب  نیبب برو -

 یخبر کرد نگاه رو اطراف و دور یچ ھر رفت رونیب سمت بھ جالل
 خونھ سقف بھ جالل فکر یول بودن خونھ سقف یباال روھاین تمام نبود

   داد نھ قد

 خونھ یباال بتونھ یکس کرد ینم فکر جالل داشت ارتفاع یلیخ چون
   نھیبب رو سیپل افراد نتونھ جالل  بود شده تیمز یکیتار بره

  * یراو*
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 و ارسام از  یخبر چیھ یول  بودن منتظر تاالر یتو ھا مھمون تمام
 شب ٩ از ساعت کردن یم نگاه ساعت بھ نفس مادر و پدر نبود نفس

 ارسام داشتن خبر ھمھ حاال بود نشده یخبر چیھ بازم یول بود گذشتھ
   کردند یم یحسود کرده وصلت خانواده نیا با یتھران

  :گفت نفس ی خالھ

  رفتھ گذاشتھ داماد حتما دور بھ خدا -

 یخبر داماد و عروس از یول دن یم شام گھید ساعت کی واگرنھ 
   ستین

 ادیز نفس ی خالھ رو ماجرا نیا داغ ازیپ  شد شتریب ھا پچ پچ کم کم
   کرد یم

  *یراو*   

 برده خوابش بود کرده ھیگر بس از سیمھد بود شب مین ١١ ساعت
   شھ یم اتاقش وارد لیدن شھ یم باز سیمھد اتاق در بود

   ذاره یم سیمھد دھن یرو ؛ رو دستش  ره یم تخت سمت بھ

 لیدن یصدا بزنھ داد خواھد یم شھیم داریب خواب از دهیترس سیمھد
   ادی یم

 خواھم یم بکنم برات یکار کی خواھم یم لیدن منم نزن داد سیھ -
   رانیا یبر بفرستمت

 سیمھد بھ یلباس بعد زده لبخند دیفھم بود گرفتھ رو سیمھد دھن لیدن
   داد

  شال نمیا ؛ بپوش  -
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 از گرفت رو سیمھد دست لیدن دیپوش یم رو لباس تند تند سیمھد
   برد رونیب رویس مھد عمارت در پشت

   شدن نیماش سوار عیسر

   رانیا مقصد نیمسافر

   کنند مراجعھ یمایھواپ تیگ بھ تر عیسر ھرچھ

  :گفت تعجب با سیمھد داد لطیب دوتا لیدن

   ؟ یای یم ھم تو مگھ -

  :گفت باشطنت لیدن

 پس شونزا رو تو دوباره ات خانواده بھ بدھم رو تو خواھم یم -
   رمیبگ

 اروم انگشت با گرفت خندش لیدن کرد نگاھش یجیگ نگاه با سیمھد
  :گفت زد سیمھد سر بھ

   یاریب فشار تیفندق مغز اون بھ خواھد ینم -

 سیمھد  شدند مایھواپ سوار دوتا ھر نگفت یزیچ کرد اخم سیمھد
   دیپرس

   ؟ شد عوض نظرت چرا -

   سوخت برات دلم -

   کرد ینم یکرد تو رو یکار کس چیھ نکنھ درد دستت بازم  -

   گذشتھ از یساعت بھ رفت فکرش زد لبخند فقط لیدن
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  * لیدن زبون از*

 از سیمھد نداشتم دوست بودم نشستھ اطیح یتو  بود یساعت کی
   باشھ ناراحت دستم

   بود من نیچ خبر پدرم یخدامتکارھا از یکی ناگھان 

   شد کینزد بھم

   اومده شیپ یمھم یلیخ مشکل اقا -

   بعد یبرا بذار رو ھست یھرچ -

   خطره در جونش سیمھد راجب -

   بردم باغ پشت بھ گرفتم رو دستش شدم پا ینگران با

 چاره راه تنھا شدم یم تر یعصبان لحظھ ھر من گفت برام رو زیچ ھمھ
   بود فرار بدم نجات رو سیمھد جون کھ یا

   زد چراغ مغزم کردم فکر یکم کجا یول

 ینم سیمھد بدون گھید من ولی رانیا میرفت یم دیبا بود درست
   تونستم

  اومده خوشم ازش بدجور ھفتھ سھ ؛ دو عرض تو

   شدم یم وونھید نباشھ کھ نیا فکر از یول 

  * یراو*

   داد دستور عیسر فرستاد نییپا رو روھاشین سرگرد کم کم

   دیکش اور اشک گاز ظامن عیسر بزند رو ھاشون ماسک 

   فرستاد خونھ داخل
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   کردند یم کیشل ھوا یرو وسفی یروھاین عیسر

   دندید ینم رو ییجا

   شد خارج در از ھاش چشم یرو گذاشت رو دستش عیسر سییر

   بود ارسالن گرفت رو پاھاش نفر کی

   زد یم یدیسف بھ رنگش  بود رفتھ ازش خون

   کرد کیشل ارسالن ھیپشون وسط بھ برداشت رو اسلحھ عیسر سییر

   کنھ فرار خواست سوخت یم ھاش چشم وسفی

   فرستاد لعنت بدش شانس بھ اومد سیپل ریاژ یصدا

   مصلحھ یھا روین از پر دید  ساختمون پشت رفت

   جلو نھ عقب برگرده تونست یمن 

   برداشت رو اش اسلحھ عیسر بود کرده ریگ روین عالمھ کی وسط

  * یراو*

 یحال خوش از سیمھد رانیا دندیرس لیدن و سیمھد بعد ساعت چند 
   داشت کم بال فقط

   دنبالش لیدن رفت فرودگاه رونیب سمت بھ لیدن بھ توجھ بدون عیسر

   شدند فرودگاه یتاکس سوار لیدن و سیمھد

  : گفت یتاکس راننده گفت ادرس عیسر سیمھد

   انی یم بھم یلیخ نیبود رفتھ عسل ماه -

  



٣٠۴ 
 

  :گفت دیخند سیمھد یا گوجھ صورت بھ لیدن

   بلھ -

   نیربشیپ ھم یپا بھ -

   ممنون -

   شد کینزد لیدن بھ یکم سیمھد

  ؟ یگرفت ادی یفارس کجا از تو -

   خوندم درس رانیا یسال چند -

   کردم یم یجاسوس رانیا یتو یسال چند بگھ تونست ینم لیدن

   شد ادهیپ یحال خوش با سیمھد دندیرس خونھ بھ لیدن و سیمھد

   ھیواعالم اهیس ی پارچھ دنید با 

   ھیاعالم یتو باباش اسم دنید با دیدو خونھ سمت بھ عیسر

   ختیر ھاش اشک زد صورتش یتو محکم

   کرده فوت پدرش شد ینم باورش

   خونھ در یرو زد یم محکم دستش با عیسر

   بازکنھ در یکی خدا تورو محمد ؛ مامان ستین یکس -

   اومد سمتش بھ لیدن

   خبرتھ چھ ؛ سیمھد باش اروم -

   کنھ باز دره نیا یکی ؛ یلعنت مرده بابام -

  



٣٠۵ 
 

   رفت باال خونھ در از ملخ کی مثل کرد نگاه در بھ عیسر لیدن

 نیزم یرو مادرش دنید با شد خونھ وارد عیسر سیمھد کرد باز در
   اومد عیسر لیدن کرد بغل رو سرمادرش رفت سمتش بھ دیکش غیج بود

   رفت مارستانیب سمت بھ کرد بغل رو نیمیس 

  : گفت نھیمعا از بعد دکتر

   شک شون یھوش یب لیدل نشده یزیچ خداشکر -

   کردم وصل سرم بھشون بود نییپا فشارشون بوده ترس ای یعصب

   انی یم ھوش بھ صبح تا

   داده دست از رو پدرش شد ینم باورش کرد یم ھیگر ھنوزم سیمھد

  *یراو*

   بود دهیفھم گھید وسفی

   خطھ اخر

   اعدامھ حکمشم بود مطمئن

   کرد کیشل گذاشت گلوش ریز اسلحھ عیسر

   افتاد نیزم یرو

   ختیر یم خون دھنش از

   کردند خارج ازاتاق رو ھمھ کرد باز رو ھمھ دست سرگرد

  رو خودش سییر  دونست ینم یکس کردند ریدستگ رو ھمھ کم کم
   کشتھ
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   شد منتقل خونھ سرد بھ ھا جنازه

   شد ریدستگ فرھاد

   بردند اداره بھ رو ھمھ

   انیب ییبازجو یبرا فردا ھمھ شد قرار

   بعد روز ۵

  * ارسام زبون از*

   برگرده ام حافظھ شھ یم یعنی دکتر یاقا دیببخش -

   بکشھ طول ممکنھ یکم فقط دیباش مطمئن بلھ -

   میشد خارج مطب از  دادم دست بادکتر

 یزندگ باھم خونمون میرفت  عقدکردم  نفس با شد یم یروز سھ
   میکنیم

   اتفاق نیبھتر مھیزندگ اتفاق نیبھتر نفس

  *یراو*

   رفتند ثمیم یپدر خونھ سمت بھ مانیپ ؛ ھیسا با لیکم

 شروع رو درمان بود یروز وچند بود شده ثابت ثمیم دزیا یماریب
   بود کرده

 جون کی محمد نظر از لیکم بود خواستھ معذرت لیکم از محمد
   مردبود

   انداخت ریز رو سرش شرمنده نیمیس  یپرس واحوال سالم از بعد

   کردم قضاوت ات درباره بد یلیخ من جان ھیسا ببخش منو -
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   زد یمھربون لبخند ھیسا

   مینبود ھم قسمت یریام یاقا منو دیزن یم ھیحرف چھ نیا نھ -

   بود لیکم من قسمت

 چیھ صورتش یرو یول شد حال خوش حرف نیا از دلش یتو لیکم
   فتادین یاتفاق

  :گفت لیکم

  ؟ دیدار قبول پسرتون عنوان بھ منو شما خانم حاج -

  زد یلبخند نیمیس

   پسرم البتھ -

 نیبد اجازه شما اگھ میبکن خواھش شما از ھیسا و من میخواست یم -
   کنم یم خواھش ازتون من میکن بزرگ رو مانیپ ھیسا و من

 یم براش کھ بود  ثمیم از ادگاری تنھا مانیپ بود دل دو یکم نیمیس
  موند

  شد بلند محمد یصدا

 ثمیم بھ  میبگ رو قتیحق بھش اگھ االن ؛ نفھمھ یزیچ مانیپ بھتر - 
   دیدون یم رو ثمیم تیوضع شما میکن کشینزد

   رهینگ رو یماریب نیا ازش مانیپ  باش مواظب یلیخ دیبا ثمیم

   برگرده قبل روال بھ زیچ ھمھ بھتره

  گذاشت لیکم ی شونھ یرو ؛ رو دستش 
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   کنم یم پرداخت خودم رو مانیپ خرج کل من البتھ -

   شرمنده ینداشت یا فھیوظ کھ نیا با یکرد خرج براش یکل ھم االن تا

  کرد یکمرنگ اخم لیکم

 رو خرجش ادی ینم عموش کنھ یم خرج پسرش یبرا یادم چیھ - 
   بده

 مانیپ خودش داشت دوست واگرنھ نداشت زدن حرف یبرا راه نیمیس
   کنھ بزرگ رو

   کرد قبول یتینارضا با پس ستین زنده ادیز دونست یم خودشم یول

  * یراو*

  بود دهیفا یب یبودول فرھاد یکارھا دنبال یفرھاد

   شد یم اعدام دیبا بود شده صادر فرھاد حکم 

   بود نداده ھم نظر دیتجد ی اجازه دادگاه یحت

  شد ینم باورش رفت خونھ سمت بھ خستھ یفرھاد

   بوده بدن یاعضا قاچاق کار یتو کشتھ یم رو زنده یھا ادم پسرش 

   رفت اشون خونھ یجلو بود کرده پیخوشت  دید یدختر دیرس خونھ بھ

  :گفت شد کینزد دختر بھ یفرھاد

  ؟ نیداشت یکار یکس با  -

  فرھاد پدر درستھ؟ ؟ نیھست یفرھاد شما بلھ -

  :گفت تعجب با یفرھاد

  بلھ -
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   بزنم حرف باھاتون تونم یم -

  :گفت خواھش با دختر  کرد نگاھش یکم یھادرف

   کنم یم خواھش -

  شدند خونھ داخل کرد باز دیکل با در یفرھاد

  نبود شده شیارا و مرتب میقد مثل گھید فرھاد مادر 

  رفت یفرھاد سمت بھ نگران 

  شد؟ یچ - 

   شھ یم اجرا حکم بشھ یخواست یم یچ یچیھ -

   شد بلند دختر یصدا  ختیر ھاش اشک و سرش یتو زد فرھاد مادر

   بزنم حرف باھاتون خواستم یم -

   رفت مبل سمت بھ دختر کرد نگاھش تعجب با فرھاد مادر

  برد فشیک یتو دست نشست وروش

  کرد خارج ازش رو شیازما ی برگھ  

   شیازما ی برگھ نمیا ام حاملھ ازش ؛ دمیاناھ فرھاد ی معشوقھ من - 

  دیاناھ سمت بھ یفرھاد کردند یم نگاھش تعجب با زنش و یفرھاد
  رفت

 نیا وممکن ؛ یا معشوقھ کھ یدرحال فرھاده ی بچھ نیا بدونم کجا از -
   باشھ گھید نفر کی بچھ

  :گفت ییپرو با دیاناھ

   نداشتم رابطھ یا گھید مرد با بودم فرھاد با  شب اون از بعد من -



٣١٠ 
 

   انھ؟ی ھست فرھاد ی بچھ نیا میبد شیازما میتون یم یول

  : کردگفت فکر یکم یفرھاد

 یم من ی خونھ روز ستیب نیا یتو مید یم شیازما فردا ؛ قبولھ -
 یم سگ مثل واگرنھ یموندگار جا نیا بود تو مال بچھ اگھ یمون

   رونیب ندازمت

   شد بلند جاش از دیاناھ

   کنم استراحت من دیبد نشون رو اتاقم پس -

   بده نشون رو دیاناھ اتاق تا کرد صدا رو خدامتکار یفرھاد

  : گفت خودش با فرھاد

   شھ یم یارث خانواده نیا یتو داره زاده حروم ی بچھ -

 ستیب شیازما جواب شد قرار و داد شیازما دیاناھ روز اون یفردا
   ادیب گھید روز

  شانس نیتر بزرگ یعنی نیا فرھاده مال بچھ داشت نانیاطم دیاناھ

   راحت یزندگ کی یعنی 

   بود یفرھاد دکتر ی نوه اش بچھ

   پول یعنی قدرت یعنی نیا

   اومد شیازما جواب گذاشت سرعت بھ روز ستیب

  *یراو*

 یمعرف جاسوس عنوان بھ سیپل بھ رو خودش اتفاق اون از بعد لیدن
  کنھ ازدواج سیمھد با بتونھ تا بشھ مسلمان بود گرفتھ میتصم کرد



٣١١ 
 

   شد زندان وارد لیدن سال ده مدت بھ بود داده حکم دادگاه

 نید با مرد اقا حاج شد اشنا زندان یاقا حاج توسط اسالم نید با کم کم
  : گفت بود ییخدا و

   یش یم ازاد زندان از یبکن حفظ رو قران یبتون اگھ -

 یعرب زبون بھ کامل کرد یم یزندگ عربستان یتو کھ لیدن یبرا نیا 
   نبود یسخت ادیز کار داشت تسلط

   بود ھیا ،ھمھ اون کردن حفظ مشکلش تنھا یول

   کرد یم حفظ رو ھیا سیمھد خاطر بھ اولش

    داد ادی خوندن نماز بھش اقا حاج کم کم اما

   کرد یم ارامش احساس کرد شروع رو خوندن نماز لیدن

   گرفت ینم ادی سیمھد خاطر بھ فقط رو قران گھید

   کنھ حفظ رو قران تونست ماه ۶ عرض یتو بود کرده دایپ عالقھ کامال

   رنیبگ امتحان ازش فردا بود قرار

  * یراو*

   بود حاملھ رو فرھاد ی بچھ دیاناھ بود مثبت شیازما جواب

   نداشت یحس چیھ فرھاد داد خبر فرھاد بھ پدرش

  کرد یم یفرق چھ شد یم اعدام گھید ماه ۶ تا

   نھ ای ادیب ایدن بھ بچھ کی 

  رفت تیجنس نییتع یبرا دیاناھ گذشت چھارماه

   



٣١٢ 
 

  :گفت لبخند با دکتر

   پسره بچھ زمیعز مبارکھ -

  گھید حاال زد لبخند موضوع نیا دنیفھم با دیاناھ

   بود شده محکم خشیم

   گذشت سرعت بھ دوماه

   اوردن رو فرھاد بود صبح یدما دم

   بی خیالی سرمی کرد بود خونھ یتو دیاناھ

  ختیر یم اشک فرھاد مادر یول

 یباال پاھاش ترس از کرد نگاه پسرش بھ اشک و غم با یفرھاد 
   دیلرز یم ھیچھارپا

   افتاد فرھاد یپا ریز از ھیچھارپا بود شده دیسف وارید کچ  مثل رنگش

 بستھ فرھاد  یزندگ ی پرونده دنیکش غیج بھ کرد شروع فرھاد مادر
   شد

  

   گذاشت اسمش کرد عوض رو اسمش لیدن

  سیادر

   بود خورده چشمش بھ قران یتو اسم نیا 

   گھید ساعت چند تا داشت استرس سیادر

   بپرسن رو قران ازش نفر ٣ بود قرار

  



٣١٣ 
 

   گفتند رو ھیا از یجا چند اومدن نفر ٣

   بخونھ  رو بودند گفتھ ھیا یجا ھمھ تونست خدا ادیبا سیادر

   بشھ ازاد زندان از گھید ھفتھ کی شد قرار

  زدن تاول بھد بو کرده شروع دستش کم کم بود میوخ ثمیم حال

   دونستند یم ھمھ اما داد یم ھیروح بھش محمد 

   نداره یوقت گھید ثمیم  

   زندان از شدن ازاد از بعد سیادر

   رفت سیمھد ی خونھ سمت بھ

   اومد و رفت بس از کم کم

   کرد جلب خوش بھ رو سیمھد نظر

   داد یم درس قران ھا بچھ بھ سیادر

   شده مسلمان کرده توبھ سیادر دیفھم کرد قیتحق محمد

  :گفت مادرش بھ خجالت با سیمھد

   مثبتھ جوابش 

   کنند عقد ریدغ روز شد قرار 

   بود شده ماه ٩

  اومد ایدن بھ فرھاد پسر

   فرھاد شبیھپسر کی 

  



٣١۴ 
 

   بود شده مادرش و یفرھاد یحال خوش باعث 

   دادن ریش موقع

  :گفت  دلش یتو دیاناھ

   ذارم یم رو اسمت -

   وسفی

   یاومد ایدن بھ تو

   استیر واسھ

   یجور دم یم قول

   کنم بزرگت

   سییر 

   ندهیا

   تو

   یباش

  

  دوباره نفس انیپا

عشقولیا این اولین رمانم بود خوش حال می شم شاھد انتقادھای 
سازندھتون باشم این رمان رو تقدیم می کنم بھ برادرزاده ھای عزیزم 

  عاشقتونم مرسییییی فاطمھ ، کیان ،زھرا 

  

  



٣١۵ 
 

  

  

  


