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 اسم به.زد می مقابلش هاي برگه روي دستش خودکار پشت با بار یک لحظه چند هر و بود زده زل میزش به اخم با

  "...کرشمه مادر نام معمر برزو پدر نام ساله نوزده معمر کامیار". شد خیره دستش زیر مشخصات

  .شد خیره اتاق در به تري غلیظ اخم با و کرد پرت دستش زیر هاي برگه روي و خودکار و کشید پوفی

  :غرید بداخالقی با و داد فشار هم رو بیشتر حرص از و دندوناش شده؛ زده در زمانی مدت از بعد

  !موسوي تو بفرستش-

  ..و ورزشکاري روفرم هیکل با صفري سرباز باال بلند قامت نکشیده ثانیه به

 و ذاشتگ نظامی احترام کاله با سرباز.کرد قفل کنجکاوش رنگ عسلی چشماي تو و گرفت سرباز هیکل از و نگاهش

  .موند سرهنگ باش آزاد منتظر حرف بدون

 دست هی طرف به مستقیم و شد بلند جاش از و داد عالمتی سرباز به باسر و دستش زیر اي برگه به زد چنگی سرهنگ

  :گفت سرباز به یی دیگه نگاه بدون و نشست و رفت اتاقش مانند صندلی مبلمان

  !معمر بشین بیا-

  .نشست سرهنگ مقابل و زد بغلش زیر و کالهش و برداشت نظامی بلند هاي قدم مکث یی ثانیه بدون سرباز

 گاهن متوجه و سرهنگ یی سرفه با سرباز.کرد زوم کچلش سر رو و داد سرباز صورت به و نگاهش طاقت بی سرهنگ

   کرد کلش سر به طوالنیش و سنگین

  :زدن حرف کرد شروع مقدمه بدون و داد روبروش میز وبه نگاهش سرهنگ

  !بود اینجا صبح پدرت-

 ي گهبر! صحبتاشه باقی متظر که داد نشون سرهنگ به سکوتش با. شد مسلط خودش به سریع اما خورد جا سرباز

  :زد زل سرباز چشماي تو و شد مچاله ش فشرده مشت توي سرهنگ دست

  !شده گم خواهرت گفت-

  .شد خیره میز به و خورد گره هم تو پشتش پر ابروهاي بالفاصله و خورد تکونی سرباز

 خبري ازش ماهه چند گفت می! بوده برادراش اومدن سربازي ناراحت خیلی گفت می. بود نگرانش خیلی پدرت-

  ..خیلی..معمر بود ناراحت خیلی...نیست

 ش زاده هرخوا ي مسئله بابت صبح سر از که سرهنگ. نشد سکوتش شکستن به حاضر مصر و داد تکون سري سرباز

  :کشید فریاد سرباز سر طاقت بی بود عصبی
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  ..نشدي هم خواهرت ناراحت حتی یعنی چی؟ یعنی سکوت این-

  :زدن حرف کرد شروع بمی و لرزون صداي با یی سرفه تک با بود خورده جا که سرباز

  ؟!آخه کجاست کمند..دونم نمی..دونم نمی..من..نه..قربان نه-

  :پرسید بهت با و خندید عصبی بلند صداي با و زد پوزخندي سرهنگ

  ؟!کمنده اسمش-

 حرص از و شد بلند جاش از و کرد پرت میز رو و دستش هاي برگه سرهنگ.نگفت هیچی و داد تکون سري سرباز

  :دکر خالی سرباز سر فریاد با و بود گذاشته کارش براي که وقتی و انرژي و تقدیر هاي لوح و کار سابقه سالها

 زار ارز حالت به آسمون مرغاي که..کنم تنبیهت آنچنان کارت این بخاطر تونستم می! زندان بندازمت تونستم می-

  کنـ گریه

 و داد ورتق شو گلو آب سختی به سرباز شد ولو نو از صندلیش روي و افتاد نفس نفس به ساله خورده و چهل سرهنگ

  :زد لب تري آروم صداي با سرهنگ.بود زده زل میز به کماکان ش مونده باقی شجاعت اندك با

  ..بره باد به بچه الف یه توي بخاطر که کبکبه دبدبه همه این حیف! من کار سابقه همه این حیف-

  :غرید حرص از لب زیر سرهنگ. نگفت هیچی و بست و چشماش سرباز

 تنبیهی چه باید! خانم دختر گرفتی سخره به و کادرم و من و یگانم تو خوابیدي و خوردي دوماه! دوماه من خداي-

  ؟!باشه قانونت خالف کار این شایسته که بگیرم نظر در برات

  .ردک قفل سرهنگ ي نشسته خون به چشماي تو و گرفت میز از و نگاهش باالخره و کرد پرت بیرون و نفس سرباز

  ..سرهنگ-

  .. خفــ-

  :غرید مقابلش سرباز به رو و گفت لب زیر ي اله اهللا الاله و داد تکون سري سرهنگ

 راشب حسابی که احمقت برادر اون..هیچ تو! مرد همه این بین اینجا بیاي شه می دلیل! باشه خب برادراتی؟ شبیه-

 دونی یم خودت هیچ..داره خطراتی چه مرد همه این بین فهمی می! اینجا تا نکشونت نداشت عقل گرفتم نظر در تنبیه

  ..کردي چیکار

  ..فقط من سرهنگ-

  :غرید حرص با و خورد سرباز سر به چشمش اختیار بی و کرد نگاهش و اطرافش سرهنگ

  توِ  بعد میرن در سربازي از پسرا هان؟؟ سربازي؟ بیاد کشه می تیغ و سرش میداره بر عاقلی دختر کدوم-
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 لتماسا با و شد بلند جاش از طاقت بی سرباز. رفت میزش سمت محکم و بلند هاي قدم با و شد بلند جاش از سرهنگ

  :کردن توجیح کرد شروع

  .. که اینجا اومدم فقط خودم جون به اصال... اصال..بود حواسم مامانم روح به..من..سرهنگ-

  :سمتش چرخید خشم با سرهنگ

  بودن؟ گرفته ازت رو زنا افسري دانشکده بشی؟؟ پلیس که چی؟؟ که-

  :زدن حرف کرد شروع خودش ظریف صداي با و کرد بسته در به ي نگاه سرباز

 می..و دختر تنها گفت می آبرو گفت می..ذاشت نمی برم خواستم می...بود گرفته بابا..بودن گرفته آره..آره-

  ..بسازم آینده دخترا باقی مثل که نکردم زندگی دخترا باقی مثل من سرهنگ..آینده..گفت

  :ایستاد سرباز روبروي دست به برگه و زد امضا و دستش زیر ي برگه بداخالقی با سرهنگ

 تو ببره بو سیک اگر که حاال نه..گفتی می پدرت به کنی بازي من آبروي با اینکه از قبل باید رو اینا...نگو من به رو اینا-

  زدهـ می دید و مردم پسرا و کرده نفوذ بچه دختر یه روز چند و ماه دو من یگان

  :اومد بر خودش از دفاع به اخم با سرباز

 ارک به کار.بود باهام جا همه هم کامران.نباشه کسی که بود وقتی حمومم که من..دارم کسی به چیکار من...ها تحفه-

 بودم ولا همیشه..رزمایش تو بودم بهترین همیشه..صبحگاه مراسم براي بودم نفر اولین هم همیشه..نداشتم هم کسی

  ..سرهنـ گفتی خودت.مسابقات تو

 ؛ترس هاي رگه که رنگ عسلی چشماي با و شد جابجا فرزي به سرباز برداشت خیز سرباز طرف به قدم یه سرهنگ

 بلند صداي با سرهنگ.شد خیره بود، عصبانیت از ملتهب و سرخ صورتش که سرهنگ به داشت معصومیت و آزردگی

  :غرید

 المهع یه با من..سفید چش هستی کی تو دونستم می من مگه...بیرون بکشن حلقت از و زبونت ندادم تا شو الل-

  ظاهرِ  این زیر میدونستم چه دیدم می و مسابقات پنجره پشت از فقط مشکالت

  :گفت سرباز به رو گی کالفه با و کرد نگاهی تردید با و سرباز باز پایین تا باال از سرهنگ

  ..استتار شو باقی چطور دونه می خدا کردي؛ طاس سر! مرد یه نه زنه یه ساختی خودت واسه که ظاهري-

  !بشه آروم تا کشید ریشش به دستی و ایستاد سرباز به پشت و کشید پوفی سرهنگ

  .شد خیره اخم با زمین به و کرد سکوت بود شناخته حدودي تا و سرهنگ ماه دو این عرض در که سرباز
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 خوره؛ می درد به بمونه نظام تو فرزه؛ و تر گفت می بود؛ اومده خوشش ازش بودش دیده که اول روز ازهمون سرهنگ

 جايب کامران نگذاشتن تنها بخاطر اوایل اگه! روشنه ش آینده گفت می ساخت خوب سرباز یه ازش شه می گفت می

  ! باشه موفقی سرباز تونه می بود شده باورش سرهنگ هاي تشویق از بعد ولی بود اومده سربازي به کامیار

  !برسه موفقیت به مردا مثل و باشه مرد خواست می

  !کرد می بود آموخته بچگی از که رزمی فنون تمرین براي وقت ساعتها و داشت پست که شبهایی

  :گفت آرومتري لحن با و سمتش چرخید سرهنگ

! بودنته یمارب ي وجه کردم نظر صرف قانویت تادیب و تنبیه از که دلیلی تنها شاید! روانپزشک ببرت داده قول پدرت-

  !کنه نمی و کردي تو که کاري همچین عاقلی دختر هیچ چون! خانم دختر بیماري تو

  :گرفت بهش رو برگه سربازي به یی دیگه نگاه بدون سرهنگ

  ..پُ برادر اون تا! دادم بهت ساعته 24 مرخصی انتقالیت براي گی می! مرخصیته این-

 نمی دلش ساعت چند این ي اندازه عمرش به.کرد جایگزین یی دیگه حرف با و حرفش باقی و کشید پوفی سرهنگ

  .ببنده فحش به و آدم و عالم خواست

 همه این يآبرو! نکنه درز یی دیگه جاي افتضاح این از چیزي که یی دیگه یگان کنم منتقل تو جاي و معمر کامیار تا-

  !بره باد به سالم

  ..ولی سرهنگ-

  :غرید سرباز لحن به توجه بدون و داد تکونی رو برگه سرهنگ

  !برو سرعت با اینجا از و بگیرش-

 اهمونج از و رفت میزش طرف به سرهنگ. نخورد تکونی جاش از سرخورده و گرفت رو برگه و کرد بلند دست سرباز

  :زد صدا و کاردي

  !!!موســـــوي-

  :کرد اثبات خودش اثبات واسه فرصت آخرین از سرباز

 هک کسی تنها بگیرن شونو سربازي مدرك تا اومدن صرفا که سربازي همه این بین میدونی خوب خودت سرهنگ-

 ببندم لحهاس ثانیه سی تو تونم می من نیست انصاف سرهنگ! بودم من کرد تمرین و گذاشت وقت بودنش اینجا براي

  تونـــ می من! کنم باز

  :غرید اخم با و نشست میزش پشت سرهنگ. کوفت پا احترام به و شد وارد یی دیگه سرباز و شد باز در
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  !بیرون کن راهنماییش شده؛ تموم کارش معمر-

  :گفت ش کرده بم صداي با سرهنگ به رو سرباز به کردن نگاه بدون و کرد بلند و سرش معمر

  !ببینه یکی خوام می فقط! تونم می..باشم این از بهتر تونم می-

  !شد خارج اتاق از و کرد سر کالهشو و کوفت پا بار آخرین براي

 رو صالحی دور از که رفت می استراحت اتاق طرف به و اومد بیرون سرهنگ اتاق از عصبی و سرخوده و درهم بااخماي

  .بود دو به کی ي آماده و کرد می نگاهش دور از همیشگیش براق چشماي و باز نیش با که دید

 هشت هفت تفاوت با فقط! کامرانه دوقلوئه برادر دونستن می همه و بود کامران با جا همه و بود شده یگان وارد وقتی از

 مرانکا از بیشتر جا همیشه ش ورزیده هیکل با اون عوضش و داشت پرخوریش بخاطر کامران که وزنی اضافه کیلو

 می پاش و پر به زیاد صالحی مثل کسایی بعضی ش چهره خدادادي ظرافت بخاطر و بود چشم تو پرخور و تنبل

  !بچینه چطور دنبشونو هربار بود گرفته یاد تر غریب عجیب یکی از یک برادر تا سه با زندگی سال 19 از بعد و پیچیدن

 شیطنت اب که شو سوخته یی قهوه چشماي با شو تیره به مایل سبزه ي چهره توسنت می بود صالحی نزدیک تقریبا

  !ببینه و بود شده خیره بهش عجیبی

  ! بنشونه جاش سر رو صالحی مثل یکی ره می داره که حاال داد ترجیح و کشید عمیقی نفس

 قدم هی ناخودآگاهش ترس از صالحی که زد بشکنی صالحی خشتک جلو و شد خم بالفاصله شدن نزدیک که حسابی

  !اورد در معمر سر پشت رو موسوي ي خنده و شد خم جلو به برداشت، عقب به

  :کرد می نگاهش یی مسخره نیشخند با و بود وایستاده صاف معمر

  ؟!نه یا جاشونن سر ببینم خواستم! ندارم کاریش! بابا نترس-معمر

 با و ایستاد سانتی 182 قد با معمر ي سینه به وسینه برداشت جلو به قدم یه صالحی. رفت هوا موسوي ي خنده پق

  !بود زده زل صورتش اجزاي تو حرص

  !بریزم بهمش بزنم که صورتت ظرافت حیف-

  !کنه خالی یکی سر بدبیاریشو اومد نمی بدش چسبید، صالحی ي سینه به بیشتر و برداشت رو فاصله وجب یه معمر

  !زنی؟ نمی حرف دهنت تر گنده مطمئنی فقط! دادا نیست شکی من صورت ظرافت تو-

  . داد تکونی جا تو هردو موسوي کوفتن پا صداي بده جوابی خواست صالحی اینکه محض به

  .کرد پر "افشار" سرگرد رو دو هر دید مسیر و چرخید عقب به صالحی
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 صداي که داد نظامی احترام کاله بدون و کوفت پا ناخودآگاه بود شده هل درهمش اخماي و سرگرد دیدن از که معمر

 کار از کار بزنه زل سرگرد ي شده سرخ صورت به و بندازه پایین و دستش تا اورد در رو صالحی ي خفه ي خنده

  !بود گذشته

 یستاد،ا معمر ربروي و برداشت صالبت و جدیت با رو فاصله قدم سه دو و شد مسلط خودش به عمیقی نفس با سرگرد

  !زد می 195 تا 190 حدودي چیزي نظر به سرگرد قدي حوش و حول بود قدیشون تفاوت پی معمر ذهن تمام

 تو رومآ آهنگش خوش و بم صداي با نیشخندي با و کرد تمیز دست با و معمر ي سینه اتیکت به برد دست سرگرد

  :زد لب معمر صورت

  !مونه می یادم و اسم این-

 مسیر بخندل با پناهی سروان سرگرد سر پشت.گرفت پیش در و سرهنگ اتاق مسیر مستقیم و گذشت ازش بالفاصله

  !شد خیره معمر چشماي تو و کرد دنبال و حالش تا سربازي دوران دوست

  :گفت خندون چشماي با و برداشت طرفش به قدم یه

 یم جمع بیشتر و حواسم بعد به این از بودم جات من! یاري نمی سردر مسائل کوچیکترین از! معمر ادعات برخالف-

  !ده نمی گیر کسی هر به افشار! کردم

  :گفت رفتن حین و گذشت ازش

  !باشه کرده توهین بهش که کسی مخصوصا-

  :اومد در حرف به موسوي پناهی سروان رفتن از بعد بود گرفته درد دستش بود فشرده هم تو بس از و مشتش

  !معمر بیوفت راه-

  :گفت شد رد موقع و زد نیشخندي صالحی

  !معمر ادعایی پا سرتا فهمیدن همه بینی می-

 به. کرد یم تعلل صالحی مثل یکی با حساب تسفیه بخاطر باید چرا رفت می داشت وقتی شد؛ زده ذهنش تو یی جرقه

 و رفتگ پشت از شو دست بیاد خودش به صالحی تا و گذاشت صالحی چپ پاي جلوي راستش پاي با و چرخید سرعت

  :غرید گوشش پشت و زدش دیوار به و داد تاب عقب به

  !کنم می موکول بهتري وقت به و دهنت کردن سرویس! باش داشته حساب علل و این-

  .اومد در آخش صداي که داد خودش به تکونی صالحی

  !!ـرمعمــ-موسوي
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  :تبرگش طرفش به بود اومده جوش به خونش حسابی که صالحی. شد خیره بهش اخم با و کرد رهاش رو صالحی معمر

  .اوردي در دم حسابی اینکه مثل نه-

  !بخوره هوا خرده یه بزار واستا عقب اوردي در تازه تو! داشتم هم خوبش داشتم-

 درگیري براي هبهون کوچیکترین منتظر لبخند با معمر که برداشت طرفش به قدم یه بود شده حیثیتی بحث که صالحی

  .نخورد جم جاش از بود

  .ایستاد میانه به بینشون موسوي

  !موندگاري اینجا که گیره تو پاي کنی درست درگیري! میره یگان این از داره این صالحی-موسوي

 تلخی با سرهنگ تا خورد می کامیار دست از بیشتر که حرصی با معمر. شد برداشتنش خیز خیال بی و شد شل صالحی

  :زد لب

  !نداشتی هم اول از که خواست می خوب-

  !بگیره نشنیده داد ترجیح حرص از رو صالحی ي خفه هاي فحش و کرد گرد عقب

 نخورد سیب حین و بود کشیده دراز دمر تخت رو پرخوري از ش گنده شکم با کامران معمول طبق. شد اتاقشون وارد

  .بود اتاق کف اي مورچه آزار و اذیت مشغول

 سرعت هب کامران.داد ش..ان پشت از و استاد کامران سر باالي بود خالی تقریبا سرباز تا دو بجز شون تختی شش اتاق

  .افتاد سرفه به و کرد گیر گلوش تو سیب شدنش بلند یهو بخاطر و پرید جا از

  :گفت و خنده زیر زد بود گرفته نظرش زیر معمر ورود با که علیرضا

  ؟!کنی نمی رحم هم خودت برادر به تو کامیار-

  !دارین و جاش حسابی تاتون دو بزارم فرق که برادرمه و تو.. ك بین فرقی چه-

 یونم در یکی علیرضا و کامران سرخ صورت به و زد پیشونیش به و دستش ش همیشه عادت به و خنده زیر زد رضا

  :غرید لب زیر بود اومده جا نفس که کامران. کرد می نگاه

  !گم نمی بهت هیچی هی! ها گرفتت جو-

 چطور !شد خیره بود نفرشون چهار تیم عضو آخرین که شکموش برادر عسلی چشماي و سفید صورت به نگاهی معمر

 ي دهگن شکم کامران و شد می منتقل یی دیگه جاي به کامیار که هم خرابکاریش با! رفت می و ذاشتش می جا این

  !نبود جدا برادراش از مسخره سربازي این بجز هیچوقت شون ساله 19 عمر تو! موند می تنها اینجا داشتنیش دوست

  :گفت خودش به مختص بینی ریز با و زد بشکنی صورتش جلو کامران
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  زنی؟ می وهشت شیش چته؟-

  :گفت بود معمر متلک حرصی هنوز که علیرضا

  !دستش داده هاشو..ت سرهنگ حتما-

 شحرف سقم و صحت دادن تکون سر با و داد بزرگترش ربع یه خواهر صورت تو و گرفت علیرضا از و نگاهش کامران

  . شد وجویا

  :زد لب بدخلقی با و کشید بیرون تختش زیر از و ساکش زمین رو نشست و کشید پوفی معمر

  !کن ولش بافه می.. ك -

  !ها میکنم وریش یه زنم می بگو برادرت به چی یه کامران-علیرضا

 با و اتاق کف انداخت و ساکش کنه ثابت و خودش خواست می جوري یه و بود هم تو پناهی متلک از حسابی که معمر

  :زد داد بدقلقی

  بخوري؟.. گ چه خواي می بببینم پاشو-

 هب و بود شده بدقلق و عصبی بود اتاق عوض ترین بامزه همیشه که بیشعور معمر خوردن جا دادش صداي از سه هر

  .بود عصبانی شدت

  :گفت علیرضا به رو و شد بلند ازجاش کامران

  !الکاتبینه کرام با حسابت کنه قاطی این! باشه خودت کار به سرت-

  ؟!شده چی پرسید می چشماش با و ایستاد معمر جلوي خودش

  .بست صدا با و ساك در و ساکش تو ریخت شو اضافی لوازم تیکه چند همون و برادرش به کرد پشت

  :کشید داد و ایستاد اتاق در موسوي

  !توام عالفه ساعته سه دیگه بیا دي؟ می لفتش قدر این میکنی کار چی معمر-

  :پرسید موسوي به رو شد چیزي بود شده باورش دیگه که کامران

  ؟!بره باید کجا سرگروهبان-

  !یی دیگه یگان داده انتقالش سرهنگ-موسوي

  :گفت گوشش زیر و زد بغلش برادش ي شده گرد چشماي به نگاهی نیم بدون و انداخت دوشش رو و ساکش معمر
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 لیخی بابا رسیده خبرش! کن حاللم ندیدمت دیگه اگه! میام بر خودم پس از برم خونه غیر هرجا! نباش من نگران-

  !دستم از شکاره

  !شد خارج اتاقش از و گذاشت جا متحیر و مات و کامران و زد برادرش کول پشت مردونه یکی

***  

 قد و درهم اخماي با ساله 40 معمر برزو پدرش ترخیصش محض به در دم که بود این آرزوهاش بزرگترین از یکی

 عصبانیت وقت به قضا از و باشه نداده تکیه قیمتش گرون بلند شاسی ماشین به گیریش کشتی هیکل و سانتی186

  !نباشه چاق لبش ي گوشه پیپ

 دیدنش اب بود ایستاده فیگور همون با پدرش اینکه بر عالوه بود "معمر کمند" بدبیاري روز روز اون که اونجایی از ولی

 حرف بدون و گردنش پس و زده گوشش تو کنجکاو چشم جفت چند به توجه بدون و برداشت سمتش به بلندي خیز

  ! برداره رو شو افتاده زمین سربازي ساك تا نشد خم حتی و کرد پرت ماشین تو و گرفته

  

  !بود کرده حرکت شهر شمال تو متریش چندصد قصر مقصد به پرگاز و نشست ماشینش فرمون پشت

****  

 ایمان. بود تتفاو بی اطرافش به و بود زده زل تخته به و بود کشیده پاهاشو و بود نشسته گذشته ترم مثل حوصله بی

 براي زبا مسیر دوستاش به چشمکی زدن با و زد نیشخندي ش همیشه عادت طبق دیدنش با و شد کالس وارد ساعدي

 خیلی و دش رد سختی به کنارش خالی صندلی و بود نشسته روش که صندلی بین فاصل حد و شد بیخیال و شدن رد

  .کشید کمند دست ساعد به بدنشو محسوس

 گیر دلیصن دو بین ایمان تا داد تکونی رو صندلی ،"ملخک دستی تو بعدي بار" گفت خودش با و زد پوزخندي کمند

 به داد مبهوت و مات ایمان به فرزي با که پایی زیر و صندلیش کشیدن با و شد بلند جاش از هم سرعت به! بیوفته

  .ایستاد سرش باال درهم ي قیافه با با و انداختش زمین

 ونسرديخ با کمند. بیارن در سر ماجرا چون و چند از تا بودند برگشته پسر و دختر. شد خفه آنی به کالس صداي و سر

 و یستادا سرپا و شد مسلط خودش به بود خورده جا حسابی که ایمان. نشست روش فاصله با و کشید عقب و صندلیش

  :انداخت سرش تو و صداش

  ..هوي-

 باقی از کالس به استاد ورود داد؛ کالس ي تخته به و تفاوتش بی و خیره نگاه باز و داد تکون تاسف از سري کمند

  .کشید حوصلگی بی از پوفی کمند و کرد جلوگیري ها جنجال
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 در سر ازشون چیزي نه دونست می بهتر خودش که کرد می هایی پرت و چرت حروم و عمرش از ساعت یک باید بازم

  !بیاره در سر که خواست می دلش نه اورد؛ می

 نخونه درس بود کرده تهدید همه جلو شام میز سر پدرش اورد دبیرستان اول سال تجدیدیشو اول کامیار وقتی

 وقتی شد زده کمند وجود تو نگري آینده ي جرقه اولین که شد این گیره نمی پشتشو و سربازي بره کنه می مجبورش

 تنها دريق به و خودش نتیجه در پسراست براي مملکتش اجباري رفتن سربازي بود فهمیده تفحص و تحقیق کمی با

 کسی و بازيسر بره برادرش با تونه می اونم نه که چرا رسید نتیجه این به کردن فکر و گذاشتن وقت ساعتها با که دید

  !نفهمه

 راشبراد ي زده بهت چشماي برابر در وقتی و بود شده پدرش داشتنی دوست و خوب دختر فنی ي رشته انتخاب با و

 لش،عاق و خوب دختر که کرد راحت پدرشو خیال شد دانشگاه وارد و شد قبول دانشگاه خوندن می دانشگاهی پیش که

  !بشه مهندس قراره و افتخارشه ي مایه

 نشدن بولق و کردند شرکت دانشگاه وقتی و گرفتن دیپلم پارتی و پول زور و ضرب به کامران و کامیار که بود دوم ترم

  !رفتن می سربازي باید پدرشون ي وعده طبق

 تنها هک بود خونه عاقل پسر و مدرسه درسخون شاگرد و بود شون نفره چهار تیم ي بافته جدا ي تافته که کامیاب بجز

 تیغ ابروهاي و کمند ي دخترونه هاي سبیل کامران؛ ي گنده شکم اگر البته! بود بودنش عینکی قلش تا سه با تفاوتش

  !گرفتن می ندید و کامیار ي شده باریک و زده

  !بودند متفاوتی ولی همسان قلوهاي چهار اخالقی لحاظ از کل در

 وت و نداشت همخونی قلش تا سه با رقمه هیچ که خجالتی و آروم پسر! بود کامیاب کمند، از بعد خونه دوم فرزند

  .کرد می شون همراهی مجردیشون هاي مسافرت کمند زور به و کرده اخم همیشه جمعشون

 دو این! ودب کمند خود اصل تمام ي نسخه که بندي و قید بی و حیا بی پسر! بود کامیار کامیاب، از بعد خونه سوم پسر

  !بود قل دو این سر زیر خونه ها خرابکاري تمام و داشتند باهم بیشتري همخونی قل

 پر! نجمبه چیزي به دهنش بود عجایب از که یی گنده شکم و شکمو پسر! بود کامران کامیار، از بعد خونه آخر پسر

  !قلش تا سه سهم خوردن حتی زد می جنایتی هر به دست شکمش براي و بود پررو و خوراك

  ! بود کمند داشت، قلش تا سه دل تو عجیبی احترام که خونه بزرگ فرزند

 نظر زیر خانواده پدر حساب از شون میلیونی چند هاي دزدي و فرارها تمام ي نقشه که باهوشی و صدا سر پر دختر

  ! گرفت می صورت خودش شخص همکاري با و کارشناسانه و دقیق

  !کرد می عاصی گاهی و برادراش رفتاریش تلخی هاي رگه که قلدري و سرکش دختر
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 بقول ودب تونسته و بود گرفته یاد برادراش از که تکواندو تا جدو و ژیمناستیک از بود شده بزرگ ورزش با بچگی از

 هشگا بی و گاه هاي شدن وحشی کردن می یاد احترام به ازش برادراش که دالیلی از یکی و بسازه سبک یه خودش

  ! بود

  !!شکست نمی تابش لب به زدن دست بخاطر و کوچیکترش برادر انگشت بزرگتري خواهر هر چون

 استاند و نداشتند رو همدیگه ناراحتی دیدن طاقت و بودن همدیگه پشت تفاوتی بی عین در معمر قلوهاي چهار کل در

 این ردک می نگاه بهش وقت اتالف دید به و بره سربازي خواست نمی دلش وجه هیچ به کامیار که شد پررنگ وقتی از

  !بره سربازي کامیار عوض خودگذشتگی از با تا کرد راضی و برادراش بازي بازبون کمند که شد

 و شنبا دسترس از دور مدتی تا رفتند معمر برزو ویالي به امیرعلی دوستش و کامیار قرارهاشون طبق که شد این و

 هک کنه قانعش برگشت ش چندماهه سفر از پدرش وقتی ببنده و دهنش داد قول خواهرش تهدیدهاي با هم "کامیاب"

 خالی جاي متریشون صد چند ي خونه کمتر تا گرفته خونه دوستاش با و نداشته و برادراش از دوري طاقت کمند

  !بکشه رخش به سربازشو برادراي

 خستگی ات ویالش بره مستقیم دراز و طول سفر یه از بعد ییش صیغه زن معمربا برزو رسید نمی هم فکرش به کمند اما

 و بشه وروبر بود گرفته پارتی دوستاش با عوضش در ولی باشه سربازي بود قرار که کامیاري دیدن با اونجا و کنه در

 دوست عاقل دختر که بیاره حرف به و پسرهاش ش پدرونه هاي روش به و لنگه می بدجور کار جاي یه بفهمه

  !کشیده دراز توش دراز به دراز و کنده آبروش براي دلبازي گور چه خودش دستاي با داشتنیش

  . شد خیره استاد به بیشتر و کشید آهی کمند

  ؟!بشه کاره چه بود قرار مگه. خورد می دردش چه به مهندسی اصول مباحث اصل

 هم خودش! کنه استفاده جوونیش و وقتش از که بود ورزشی باشگاه یه اندازي راه فکر تو پدرش پوالي با آخر و اول

  !ش عالقه نه و بود دانشگاه به ورودش راحتی بخاطر بود کرده انتخاب رو رشته این اگر دونست می کسی هر از بهتر

  ! رفت بیرون کالس از و کرد جمع و وسایلش نباشیدي خسته با استاد

 یادش تا گشت خودکارش دنبال یی چنددقیقه رسیدش سر برداشتن با و گذاشت گوشش تو هدست هرروزش مثل کمند

  !اومده دانشگاه خودکار بدون اومد

  !شد راهش سد و بست و در دستی که بره بیرون کالس از خواست می و کشید پوفی

  . کرد می نگاش محق و بود ایستاده راهش سر ایمان

 می دلش کرد می اعتراف خودش پیش البته چیه؟ داد عالمت سر با و انداخت ش کوله تو و سررسیدش خونسرد کمند

  "!شدي؟؟ من راه سد خاره می کجات دقیقا" بگه خواست

  !داشتیم هم با حسابی خرده یه ما! عجله این با کجا خوشگله خانم-ایمان



 ایکسا.م عشق من و گوریل انگوری

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.ROZBLOG.COM ١٣ 

 

 با کمند دبو تر کوتاه ازش مدعا پر پسر ایستاد جلوش و برداشت ایمان با رو فاصله قدم یه و انداخت باال ابرویی کمند

  :شد خم صورتش تو آمیز استهزا لبخندي

  ؟!خوشگِـــله پسر تو با-

  :گفت اخم با بود نیومده خوشش زیاد کمند گفتن خوشگله مکث از که ایمان

  !باقیه هم ت نیم و دوقورت تازه شینی می راه وسط-

  :گفت کالس باقی به گشت بر و داد تکون سري کمند

  !مالونی؟ می دیوار و در به و خودت خرسی تو مگه هم باشم نشسته هم کالس وسط من-

  :داد جواب سرعت به بود شده سرخ پیشونیش که ایمان رفت هوا دخترا ي خنده پق

  ..تو براي بیام بعد چرخونم می انگشتم رو تورو بهتر صدتا من! نه؟ داري عقده-

  :حرفش وسط پرید حوصله بی کمند

   دوما! یک این شما، نه؛ تو-

  :زد ایمان ي سینه به انگشت با و بدقلقش جلد تو رفت

  !من نه تویی یی عقده-

  :کرد اضافه سریع کنه باز دهن ایمان اینکه از قبل

  !بشم رد خوام می کنار بکش راهم سر از-

  :گفت بودن کردن اذیت ي آماده و بودن شده بلند جاشون سر از که دوستاش شجاعت به و زد پوزخندي ایمان

  ؟!نرم-

  :گفت انگلیسی اصطالح یه و زد ژگوندي لبخند کمند

-Test Me)!کن امتحانم(!  

 ایمان چشماي تو دقت و جدیت با هنوز کمند. بگیره و کمند ي کوله شد خم پشت از ایمان به چشمکی با ایمان دوست

 سرعت به هبرس کیفش به مازیار دست اینکه از قبل و زد یی دیگه لبخند سرشه پشت کسی کرد حس بود، شده خیره

 عقب به دستش بخاطر که مازیار. اورد در و مازیار آخ و چرخوند درجه 45 چرخش یه با و گرفت و دستش مچ چرخید

  :گفت جدیت با مازیار صورت تو کمند کنه؛ دفاعی خودش از تونست نمی بود شده خم

  بچــه این بشکونم دستتو اگه االن-
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  :گفت و بود شده ساکت کمند عمل سرعت دیدن از که ایمان به کشید دست

  !بکنه برات تونه نمی غلطی هیچ ســــوسول-

  :داد خطاب و شد بلند جاش از کالس درسخون بچه بهرام

  !بعیده شما از کارا این معمر خانم-

 و فاوتت بی کمند بشه جابجا جاش تو خرده یه ایمان شد باعث مازیار آخ با که داد مازیار دست به بیشتري فشار کمند

  :گفت بهرام به رو خونسرد

  ..هی دارن عادت کوچـــولو خرس این مثل ها بعضی شن، نمی کالس وارد زیر به سر شما مثل ها خیلی-

  ! نزن زر-ایمان

  :کرد اضافه ها بچه به رو

  !ها بچه میگه دروغ داره-

 رفط به و گرفت و دستش و رسوند ایمان به و خودش توجهی قابل سرعت با و کرد ول مازیار دست سرعت به کمند

 و ردنشگ زیر انداخت دست و کرد قفلش پشت از دخترا بعضی جیغ با همزمان بعد بزنه بهم و تعادلش تا کشید جلو

  .داد فشار

  :زد داد و شد بلند کالس پسراي از دیگه یکی یحیا. بود شده سرخ صورتش و زد پایی و دست ایمان

  !!حراست بزنین زنگ! کشش می االن-

  :گفت همه به رو کمند

  !شی می رد و من به مالونی می و خودت بهونه یه به کالس سر دفعه هر بگو و راستش-

  !کرد مین عصبیش بودن دروغگو ي اندازه به هیچی داد، دستش به بیشتري فشار کمند همزمان و کشیدن پوفی پسرا

  :گفت تر بلند کمند

  !بدم هم تو دیه که دارم اونقدر! نکشتمت تا بگو-

  !!معمر خانم-بهرام

  :گفت داشت ایمان با آشنایی قضا از که یکتا

  !گه می دروغ بگو! ایمان-

  :کرد اضافه و کرد شل و دستش کمند داد تکون سر و کرد یی سرفه ایمان
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 نالب زودتر پس بسازه برام حاشیه کسی میاد بدم ولی ندارم هم هیچکس کار به کار میرم و میام صدا سرو بی من-

  !شده دیرم

 نظامی مارش ها بچه وقتی سرهنگ که تشرها همون از گذشت ذهنش از زد؛ داد گوشش کنار کمند تکون سر ایمان

  !رفت می بهشون کردن می خراب و شون

  !کنم اذیتت..خواسم می..من..من-

  !دادن تکون تاسف از سري و کشیدن پوفی چندشی با پسرا

  :گفت بهرام به رو و کرد مرتب ش شونه رو شو کوله و کرد ولش کمند

 همه که همونطور! نیستم دخترا ي همه مثل من ولی! کنن می اذیتشون وقتی گیرن می خون خفه! شده دخترا عادت-

  !جناب نیستن زیر سربه شما مثل هم پسرا ي

 در رو ونهخ مسیر مستقیم داشتنیش دوست "فور زد وِ ام بی" سوار. رفت بیرون کالس از و کرد باز درو خونسرد خیلی

  .گرفت پیش

 ترسی هیچ بدون برداره ماشین سقف لذت با تا بیاد پیش شمال سفر و بیوفته باهم کامیاب کامیار مرخصی داشت آرزو

  !بخوره باد گوشش، زیر تا کوتاه موهاي بزاره

  :شد خونه وارد خوندن آهنگ بلند و رقص با

all i need is the rhythm divine 

  .است معرکه موسیقی یک انم نیازمند من انچه تمامی

  

  :خوند تر بلند و زد یی دیگه چرخ و کرد پرت در کنار و کفشاش پا لنگه یه و زد چرخی

lost in the music your heart will be mine 

  .بود خواهد من ان از قلبت که حالی در موزیک اواي در شدن گم

  

 هب اسمش شنیدن با که رفت می ها پله سمت به کمرش دار ریتم هاي دادن تکون با و گرفت سرش باال و دستاش

  .کرد می نگاهش لبخند با و ستون به بود داده تکیه پدرش چرخید؛ صدا سمت

  ! دید می حال سر و خوشحال و دخترش تنها باالخره ماه چند از بعد معمر برزو

  . بود کرشمه ش رفته دست از همسر و خودش تطبیقی ي نسخه کمند
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 موضوع همین بخاطر داشتند معمر برزو خود ي چهره فرم ي عالوه به و همسرش زیباي چشماي فرزندش تا چهار

  !داشت ش کرشمه با بیشتري شباهت!بود پسراش از بیشتر چیزي ظریفش صورت بخاطر کمند به ش عالقه

 با و خوندن کرد شروع چشمش تو چشم و گرفت پدرش سمت به دستاشو بود حال سر کالس سر درگیري از که کمند

  :رفتن سمتش به رقص

all i need is to look in your eyes 

  .توست چشمان به نگریستن نیازمندم که را انچه تمامی

  

 اسپانیانی رقص حالت به بدنشونو پدرش همراهی با و گرفت و خندید می صورت تمام به حاال که و پدرش بازوهاي

  :خوند می خوش سر و دادن می تکون سر کمند و دادن می تکونی

vivala musica say youll be mine 

  .بود خواهی من ان از تو گوید می که موزیک باد زنده

  

  :گرفت باالش هاش بچگی مثل سختی با و گرفت بغل محکم و خوشحالش دختر معمر برزو

-you are my heart 

  .منی قلب تو

you are my soul 

  .منی روح تو

  :گفت دیدنشون با اومد می پایین ها پله از پوشیده لباس خواهرش صداي شنیدن از که کامیاب

  !خانم کمند شادي به همیشه-

  :دایستا ها پله وسط بود برادراش مختص که اخمی با و کرد خم سري کمند. گذاشت زمینش بوسیدنش با پدرش

  سالمتی؟ به گوري کدوم-

  !کــــمند-برزو

 برادراش یباق به نسبت کامیاب هیکل لحاظ از ایستاد؛ خواهرش روبروي و برداشت رو پله آخرین و کشید پوفی کامیاب

  ! کامیار تزریقی هاي ماهیچه نه داشت و کامران ي اومده جلو شکم نه بود؛ برخوردار تري متناسب اندام از
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 ردک شروع حوصله با بود؛ آرومش ذات از ناشی که لبخندي با و ایستاد کمند روبروي ادعایی هیچ بدون حال این با

  :داد توضیح

  ! بخونم درس کتابخونه رم می-

  :گفت تري غلیظ اخم با کمند.رفت باال هم با کمند و برزو ابروهاي

  وضع؟ و سر این با کتابخونه بري حتما باید بخونی تونی نمی پدرت متري 930 خونه تو-

  : گفت اخمی با کامیاب

  ! بنده می رخت ازش آرامش باشی تو که جایی بعدشم! ست مردونه و ساده هم خیلی! چشه؟ وضعم و سر مگه-

 خواهرش ي شده گرد چشماي از و داد تکون بود داشته نگه شو خنده سختی به که پدرش براي سري سرعت به

  !داد خبر رفتنش از ماشینش موتور صداي بالفاصله و زد بیرون خونه از و گذشت

  :پدرش سمت چرخید بهت با کمند

  !!!منم منظورش آسایش، مخل-

  :گفت و کرد بغلش حرکت یه با و خندید پدرش

  !منی آرامش ي مایه تو عزیزم؛ نه-

  :گفت گوشش در مطمئنی لحن با و شد آویزون پدرش گردن از بیشتر کمند

 کامران و کامیار 2006 من ماشین مدل! آخه؟ شه می سوار پژو کی! نرفته آدم به هیچیش کامیاب اصال! میدونم-

  !نیست خیالش عین این کنن می م مسخره

  :گفت دخترش درهم اخماي کردن باز براي و خندید صدا با فقط پدرش

 یینپا بیا کن عوض لباس بجمب! فسنجونه ناهار! ها بودمت دیده خوشحال مدتها از بعد! هم تو رفته اخماش چه نگاه-

  !بودم تو منتظر االن تا

  : کرد اعالم رفت می باال ها پله از که همونجور و کرد پدرش به باالیی بلند تعظیم کمند

  !پایینم دیگه دقه دو-

  :کرد درهم و پدرش ابروهاي و کرد تعریف شوق و ذوق با و کالس سر داستان ناهار میز سر

  !گرفتم حالشو خودم نکن ناراحت و خودت جونم برزو-

  :گفت و تپلش ي گونه رو زد یکی خانم نرگس
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  !نبرده دخترا بقیه به دختر این هیچی آقا! عالم خاك-

  :غرید و رفت خانوم نرگس به یی غره چشم اومد نمی خوشش دخترا باقی با شدنش مقایسه از که کمند

ـَ  توروز فضولی! باشه خودت کار به سرت-   روشـ

  !!!ــدکمنـ-برزو

  :کرد دنبالش اخماش با پدرش و رفت بیرون آشپزخونه از بغض با خانم نرگس

  !باشی خودت باید یی ساله 20 دختر یه تو بخورم؟ تورو رفتارهاي این حرص باید کی تا! کمند شدي آدم کردم فکر-

  !!دیگه خودمم من-

ـِ  می درگیر پسرا با دختري کدوم! ینیستــ-   شـ

  ..بابا ولی-

  !نپر بزرگترت حرف وسط!!! تساکـ-

  :زدن حرف کرد شروع مقدمه بی عمیقی نفس با پدرش شد؛ خیره ش خورده نصفه غذاي بشقاب به اخم با کمند

 زود لیخی اما! کنین می پر مو تنهایی! هستین شماها گفتم! کنم ازدواج تونستم می نه خواستم می نه! مُرد کرشمه-

 نمی هم هنوز و! بکنم؟ باید کار چی دونستم نمی..من..من..شی می بردارات مثل داري چقدر گفت مهدتون مدیر

  ....دونم

  :گفت پدرش به کردن نگاه بدون و شد بلند جاش از اخم با کمند

 برادرام و نم هاي تفاوت من به یکی باید! باشم برادرام مثل تونم نمی بگه من به باشه یکی تا کردي می ازدواج باید-

  ...نباشم م مدرسه همجنس دوستاي دست ي مسخره اخالقام بخاطر همیشه که داد می توضیح و

  ..کمند-

  !نیستم ناراحت هم اصال! کنم دفاع حقم از اونا مثل و بشم اونا مثل طبیعیه..ندارم برادرام جز دوستی هیچ من-

 با و ردک قفل و در و دوید خونه دوم ي طبقه اتاقش طرف به آشپزخونه از "آد می خوابم شدم سیر" گفتن با بالفاصله

 یزم رو هیچی ژل و تافت و شونه و مردونه ادکلن عطرو چندتا جز ایستاد خالیش تقریبا آرایش میز روبروي احتیاط

  .نبود آرایشش

 واقع خواست می! بود خریده براش کامیار هردورو! بود پوشیده اسپرت شرت تی و شلوارك! شد خیره آینه تو خودش به

  !خرید می براش کامیار و هاش خصوصی حتی و تنش هاي لباس ي همه باشه تر بین
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 می جاک از دختراش دوست دونه می گفت می کامیار!! بخره چی و کجا از باید نبود بلد حتی که اون بود؟؟ خوب بود؟ بد

  !کرد می تهیه براش همیشه و خرن

 گیخست با و چشمهاش و خزید پتوش زیر برهنه و دراورد تنش از برادراش عادت به و تنش هاي لباس و کشید پوفی

  .بست

 مندک کسی اینکه باور به که بود مدتها! بود بازي دختر و چت حال در "معمر کارن" مجازي اسم با صبح خود تا دیشب

 ینم و شنید می نصیحت و سرزنش که بود کسی. بود غریبه هم خودش براي کمند! بود رسیده خواد نمی و معمر

  !کنه زندگی داره دوست که اونجور تونست

 که هبرس وقتی کاش کرد آرزو هرشبش مثل و گذاشت احترامی اتاقش ي گوشه سانتی هفتاد عقاب ي مجسمه براي

  !کنه پرواز هاش خواسته آسمون تو عقاب مثل

 دايص با و داد تنش به قوسی و کش. بود ظهر از بعد سه نزدیک ساعت شد بیدار خورد در به که یی تقه صداي با

  :گفت آلودي خواب

  ؟!هان-

  !بخوریم بیرون و شام بریم ترانه با باش آماده شب! بیرون رم می دارم من! بابا کمند-

  !رفت و کرد خداحافظی "شب تا نکن درست دردسر" گفتن با پدرش و کرد موافقت اعالم یی خمیازه با

 دبلن جاش از و داد پدرش یی صیغه زن به زشت فحش تا چهار نبرد خوابش کرد کاري هر و رفت فرو جاش تو دوباره

  .شد

 راشب کامیار که حریري نازك ربدوشامبر با و زد و رفتنش قید کتاب، حساب یه با! داره کالس چهار ساعت دونست می

  !رسید خونه استخر به تا رفت پایین ها پله از بود اورده ترکیه از

 و هاش لباس بغض با کامیار و خودش توسط کامیاب همیشگی دادن آب و کردن شنا خاطرات یادآوري با و کرد اخمی

  !کنه سرگرم کردن شنا با و خودش مدتها از بعد داد ترجیح و کرد عوض

 یم زمزمه لب زیر و خوند می هاش تنهایی وقت که رو آهنگی لب زیر و بود کشیده دراز تخت رو کردن شنا از خسته

  : کرد

This little girl 

  کوچولو دختر این

closes her eyes 

  بنده می چشماشو
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All that she wants 

  ) که اینه(  میخواد که چیزي همه و

  

Is someone to love 

  باشه داشته دوستش کسی یه

Someone to love 

  باشه داشته دوستش کسی یه

  

 بیرون باسل و لبخند با "نجیبش و سربزیر برادر تنها کامیاب" کرد باز و چشماش نشست، کنارش کسی کرد احساس

  . کرد می نگاهش و بود نشسته کنارش

 اما کرد یم تحمل و هاش نکن بکن سختی به گاهی اینکه با. شد خیره کامیاب به بده خودش به تکونی اینکه بدون

  . داشت اعتماد بهش قلش دوتا اون بیشتر درکل

  !شد خیره استخرشون سقف به و کشید دراز تخت رو بالباس کامیاب. کرد سالم آروم و زد لبخندي

  !گفتم دروغ-

  :گفت لبخند با کمند

  !جوجه میدونم-

 کوتاهش و خیس موهاي با خواهرش به و رنگش عسلی چشماي با و سمتش برگشت یکوري کنجکاوي با کامیاب

  !شد خیره

  :گفت تر آروم و نشست جاش تو و کشید عمیقی نفس کمند

  ..سکوتت! ساده ماشین ساده؛ لباس! شد عوض هات پوشیدن لباس که وقتی همون از..دونم می وقته خیلی-

 ریدهخ براش کردن درست کیک شرط به کامران که رنگش زرشکی مایوي با و شد بلند جاش از و خورد و حرفش باقی

  !آب تو پرید حرکت یه با و کرد اخم خاطراتش یادآوري با دوباره بود،
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 با فتر نمی یادش هیچوقت شد؛ خیره خواهرش یی حرفه کردن شنا به و نشست استخر کنار سینه به دست کامیاب

 قلوهاي چهار ایران در اقامت ماه سه عرض در فقط تا ایران خارج از کرد استخدام خانم مربی پدرش دردسري چه

  !بده آموزش و نبودن مرد مربی قبول به حاضر خواهرشون بخاطر که و پرسروصداش

 امیارک دونست نمی کنن، می خودگذشتگی از اون بخاطر برادراش کرد می فکر کمند داد؛ تکون کامیار یادآوري از سري

  ..خودش از تر بزرگ تایلندي مربی با هم آخرش و کشید نقشه بعدش براي

  ! شد خیره بود اورده در آب از سر تازه که کمند به و کشید پوفی کامیاب

 بعد و نداره دوستی هیچ خواهرش میدونست و بود شنیده و خوندنش صداي! سوخت می خواهرش حال به دلش گاهی

  ! شده تنها حسابی سربازي به برادراش رفتن از

 به یشوابستگ بخاطر کامیار اما بشه خودش جنس هم دوست انتخاب به مجبور تا کنه ولش بود گفته کامیار به بارها

  !ردک می پشیمون دلسوزیش بخاطر و کامیاب که شد می واسش دردسر باعث کمند به چینی خبر با فقط کمند

  !صدفه اسمش-

  :گفت و خندید صدا با کمند

  ..هاي بکش آب جانماز این از! ایرانه شه می سالی چند و شده بزرگ ایران خارج فر، مینایی صدف! ـمدونـ مـی-

  :دراورد شو خواهر ي خنده صداي اخمش با کامیاب

  .اومد خوشم ازمتانتش من! بوده خودش انتخاب گفت می خودش..نیست اینجوري هم هیچ-

  ؟!لنگه می چرا بگو من به! ندارم تو و اون انتخاب با مشکلی من-

  :خندید کامیاب

  !آره؟ مونده ناقص اطالعاتت-

  :اومد باال کامیاب جلوي آب زیر از و زد آب زیر به زیبایی ي شیرجه و خندید فقط کمند

  !آره-

 ستخرا کنار کامیاب! کنه استفاده بود نگرفته یاد هیچوقت و اومد نمی خوشش گذاشتن عینک از! بود سرخ چشماش

  :گفت و نشست

  ..بو شکسته بدجایی از پاش مچ استخون! کرده تنبیهش کسی کرد بدي کار یه گفت می-

  !؟!کرد شد نمی کاریش هیچ-

  !بودم کی نره یادم خواد می دلم میگه! نخواست خودش اما چرا گه می-
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  :گفت و کشید هم تو ابرو کمند

  !بوده کی مگه-

  :گفت و کرد خواهرش ي نکرده اصالح صورت و نداشته بر ابروهاي به نگاهی کامیاب

  !تو مثل یکی-

  :داد ادامه و کشید عمیقی نفس کامیاب برادرش؛ جواب از خورد جا کمند

  !کرده پیدا و خودش بزرگی آدم یه کمک به میگه! نبوده خودش میگه-

  :پرسید تردید با و رفت تر عقب کمی کمند

  ؟!من مثل-

  :رفت هم تو اخماش سرعت به

  ؟!چمه من مگه-

  :شد خم خواهرش سمت به کمی کامیاب

 عین ردهگ نمی لخت برادرش جلو اینجوري خواهري هیچ بینی؟ نمی..کمند نیستی خودت..فقط..فقط نیست هیچیت-

  ..مثــ...مثل..داري کم چیزي یه..تو..تو..نباشه خیالش

  :گفت و خندید عصبی کمند

  ؟!آبرو و حیا-

  !ــمندکـ-

  :گفت و ایستاد کامیاب نزدیک و اومد جلوتر کمند

  ؟!نرفته که یادت! گرفتش من از شماها با شدن بزرگ..نیست من تقصیر..خب ندارم-

 شو هشون شیطنت با بحث کردن عوض براي کمند بشه، ختم صورتش تاسف به کامیاب درهم اخماي اینکه از قبل

  .آب تو انداختش و گرفت

  !شد یکی کمند "بیاد جا حالت بدم آبت" باید و خنده صداي با کامیاب گفتن "!نــه"

  ! نداد آبش کمند کامیاب تصور عکس بر و کردن بازي آب حسابی دو هر ساعت یک

 بی هک یی خاطره بردن خاطر از براي و شد لباساش دراوردن به مجبور کامیاب که آب زیر کشید انقدر و لباساش فقط

  !کرد بازي آب و شنا باحالش غریب عجیب خواهر تنها با بود، کرده یادآوریش رحمانه
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 ي هخند حتی کوتاهش صورتی روسري و اسپرت کفشاي با گشادش نخی شلوار و رنگ مشکی ي ساده مانتوي با

  ! بود دراورده هم و کامیاب

  ! نده یی اضافه گیر و بزاره خودش ي عهده به و پوشیدنش لباس داد ترجیح پدرش

  !شد می محسوب مثبت پوئن براش بیاد بیرون باهاش خواست می که همین

  ! ترانه ي خونه مقصد به شد پدرش ماشین سوار کامیاب به یی غره چشم و اخمی با

  :پرسید پدرش از مقدمه بی راه تو

  خودمون؟ ي خونه آد نمی جون ترانه چرا! جونم برزو-

  :داد توضیح مختصر بخشی آرامش لبخند با و گرفت سبقتی پدرش

  !زوده-

  ...که شما ؟!زوده چی-

  :گفت و داد تکون حوصلگی بی از سري پدرش

  !باشیم داشته جفتمون و ازدواج آمادگی کنم نمی فکر-

  :گفت خنده با کمند

  !ها شدین کالس با کشورتون خارج سفرهاي تو حسابی بابا! باکالس چه واووو-

  !نکنه فضولی که داد یی اشاره و زد دخترش گردن پس آزادش دست با و خندید برزو

  ..هم خوایش نمی اگه کن روشن و تکلیفش خوایش می اگه ؟!گم می جدي نه-

  !بزاریش خودمون ي عهده به بهتره کنی فکرنمی خصوصیه مسائل این عزیزم!!!! کمند-

 به ردخونس و داد اورد، می در شکلک براش که ش راننده به فحشی و کرد دستش بغل فراري ماشین به نگاهی کمند

  :گفت و برگشت پدرش طرفش

 عوض بهتره. باشی داشته خر نره تا 4 ما سال و همسن نمیاد بهت جذابی، خوشگلی؛! میگم خودت واسه صورت هر در-

  !کامیاب مثل..بگیري ت آینده واسه جدي تصمیم یه اون و این کردن صیغه

 با رو و کرد بود آراسته پشتی کم ریش با که جذابش و کشیده صورتش به نگاهی آینه تو از رفته باال ابروهاي با برزو

  :گفت دخترش به چشمکی زدن

  !ندزدنم باشه بهم حواست حسابی امشب بهتره! خوشگلم من واقعا؟-



 ایکسا.م عشق من و گوریل انگوری

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.ROZBLOG.COM ٢۴ 

 

  کامیاب؟:کرد اضافه باشه اومده یادش چیز انگار که بعد

 گور کامیاب کرد اضافه آخر در و کرد تعریف پدرش براي و کامیاب جریان خونسرد و کرد عوض و موزیک کمند

  !بگردن همسان قلو سه دختر تا سه دنبال سه هر بود داده قول کامران کامیار به چون انتخابش با کنده و خودش

 زن خواد یم پسرم که ؟!شدم پیر انقدر یعنی":گفت خودش با کرد؛ نگاه آینه تو خودش به دوباره و خندید صدا با پدرش

  "!بگیره

  نگفت یی دیگه چیز تصمیمش درمورد کامیاب خب-

  .داد وننش و خودش ترانه ي شماره گرفتن مشغول کمند، جواب براي کنجکاویش تمام با و داشت نگه ترانه ي خونه در

  :گفت خیال بی کمند

  !نگرفته رو یی دیگه کس چشمش که وقتی تا شاید! باهاشه کی تا دونه می خدا! تو مثل یکی اونم-

  :گفت کمند به رو و کرد قطع و تماس برزو

 به قدر اون فرن یه باید! داد توضیح سادگی به شه نمی رو چیزها بعضی ببین بزنی حرف اینجور ما مورد در نباید!! کمند-

  ..بخاطرش..که..که بشینه آدم دل

  !شد خیره زد می زنگ بهش که ترانه ي شماره به و کشید پوفی برزو

  :داد ادامه و پدرش حرف باقی شیطنت با کمند

  ..کنی فراموش و سابقت عشق بخاطرش که-

  :گفت آرومی صداي با و دخترش سمت برگشت برزو

 که بسپرم دستش مو زندگی باشه راحت خیالم که باشه کسی خوام می ولی کنم فراموش رو کرشمه خوام نمی من-

  ..و برندارن پول اجازه بدون حسابم از نزنن؛ خرابکاري به دست و سواستفاده غیبتم از هام بچه

  .خورد لبخند با و حرفش باقی و شد خیره دخترش ي شده سرخ صورت به بینی ریز با

  !!پدرتونم من! باشید شاخ چقدر هر برادرات تو! کمند-

  :گفت و گرفت و کمند بینی نوك

  !نکن فراموش هیچوت و این-

  :کشید خودش به و کمند متعجب نگاه ماشین کردن روشن با و کرد رد و ترانه تماس
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 گوري هر کامیاب بزنی زنگ بهتره ندارم و ترانه هاي شدن آویزون حال و حس دیگه کنم می فکر دارم دونی می-

  ...ســَ توله دوتا اون اگه..باشیم هم دور امشب هست

  :گفت اخم با و کشید پوفی و حرفش باقی

  !بود نیوفتاده ور یه کدومتون هر االن بود سرتون باال مادر اگه-

  .انداخت اصلی تو و شد خارج کوچه از و کرد خاموش و خودش همراه

  :گفت غمگینی لبخند با کمند

  !افتادند دور کامران و کامیار شد من تقصیر-

 حالی چه به بشه فراموشش تا داد فشار ماشین پدال به بیشتر حرص از دخترش خرابکاري بدترین یادآوري با برزو

 ردهک تعریف موالیی سرهنگ ي شده گرد چشماي برابر در و داستان خجالتی چه با و بود رسونده پادگان به و خودش

  !دختري همچین داشتن از بود شده متاسف چقدر عمرش تو بار اولین براي و بود

 رس اون تو وقتی رفت نمی یادش هیچوقت کنه؛ قایم و هست که چیزي تا خودش به بست می پارچه دختري کدوم

  ! دیدش وضع

 نمی یمرخص ترس از دوتا اون حیف اما نبود بود، گذاشته کنار کامران کامیار براي که چیزي اون نصف تنبیهش گرچه

  !بیاد دستشون کار حساب کرد می کاریشون وگرنه گذشته ماه ده تو اومدن

 کامران لعق به که بود یی شرمانه بی کار واقعا دخترش تنها ي آینده با کردن بازي ولی سرجاش؛ ش پدرونه دلتنگی

  ! بود نرسیده احمق، کامیار

  !بندازنش کرشمه متانت و آرامش یاد لبخنداشون با و برن کامیاب سر قل سه هر داشت دوست چقدر که واي

  ..دوتا اون تا گرفته کمند از! نبود وجوشون تو کرشمه موي تار یه تا سه اون که حیف

  !کشید نقشه حسابی دیدنشون براي و بست بهشون ناجور فحش ذهنش تو

 با و شد رستوارن وارد لبخند با تیپش خوش و جوون پدر بازوي دور دست بود سرحال سرصبح از که کمند شب اون

  !خالیه کامران کامیار جاي شون خوشی تو چقدر کرد اعتراف دلش تو کامیاب اومدن

***   

  !سرهنگ-

 و گشاد ینج شلوار با که روبروش دختر رنگ عسلی چشماي تو ثانیه چند و برگشت صدا طرف به کنجکاوي با سرهنگ

  !شد خیره بود سرش رنگش آبی شال و کرم کوتاه نخی مانتوي
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  .ستنش ماشین تو و برگردوند و روش بودنش گدا خیال به و زد پوزخندي دختر ي مسخره تیپ دیدن از افشار سرگرد

  :دز لب آروم و برداشت بود ایستاده ماشین کنار کنجکاوي با هنوز که سرهنگ سمت به قدم یه لبخند با کمند

  ؟!خوبه حالتون. کمندم من.سالم-

  :داد مقابلش درخت به شو نگاه و کرد نگاهی و کمند سرتاپاي خندید می که چشمایی با سرهنگ

  !بردم می پی دخترا باقی با پوشیدنت لباس تفاوت به باید گفتی نمی-

  :گفت اخم با کمند

  ؟!باشم دختر تا باشه بیرون پام ساق نصف حتما باید یعنی! خو چشه-

  :گرفت فاصله ماشین از کمی و چرخید طرفش به و خورد شو خنده کمند محق صداي شنیدن از سرهنگ

  ؟!معمر خانم خواي می چی-

  :گفت و داد تکون بامزه سري پروریی با کمند

  !ممنون خوبه منم حال! باشید سالمت-

  :داد جواب صبوري با و داد تکون سري و کرد رها شو خنده باالخره سرهنگ

  !بشه پیدات ورا این دیگه بذاره پدرت کردم فکرنمی! دیدنت از کردم تعجب! دخترم سالم-

  :گفت و داد و داد تکونی حصوله بی و سرش کمند

 ذارن ینم... کامران ولی رسه نمی بهش دستم که کامیار! شد تنگ کامران براي دلم بودیم بیرون دیشب! نداره خبر-

  ! بیرون بیاد

  :کرد اضافه تري آرم صداي با

  ..فقــ دقیقه دو..تو برم شه نمی

  !خورد و حرفش باقی سرهنگ اخم با

  :گفت داشت می نگه اخم با و بغضش سختی به که باصدایی و داد نشون و دستش پالستیک

  ! اوردم خوردنی براش-

  !اومده؟ پیش مشکلی دایی-

 و تگرف باال و سرش قد اختالف و برگشت ش زاده خواهر طرف به بود کمند دست پالستک با هنوز نگاهش سرهنگ

  :گفت آروم
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  !معمره خواهر-

  : گفت سرعت با و کرد اخمی افشار

  معمر؟ کامیار-

  :گفت و داد قورت شو خنده سختی به سرهنگ انداخت زیر بیشتر و سرش کمند

  دیدي؟ کجا از و کامیار تو-

  :گفت و شد متعجب صفر سرباز یه به نسبت داییش صمیمت از افشار

  !موند یادم اسمش! سربازا از یکی با گشت می شر دنبال! دیدمش پیش ماه چند-

  :گفت و خندید سرهنگ

  !بود سازي دردسر بچه آره-

  :گفت افتاده سر با کمند به رو

  !بیرون بیاد دقیقه ده فقط زنم می زنگ-

  :شد صورتش ي خیره ثانیه چند افشار.کرد تشکر سرهنگ از صورتش تمام به لبخندي با کمند

  ؟!ندیدم جایی قبال رو شما-

  .شد سوار و رفت ماشین طرف به "بریم دیگه بهتره شده دیر" گفتن با دید می خراب و اوضاع که سرهنگ

  :تگف و انداخت باال ابرویی و شد خیره جسارت با افشار نفوذ با و مشکی چشماي تو و گرفت باال و سرش کمند

  !باشه شده نصیبم سعادتش دارم شک-

 از ینماش و نشست جلو و چرخید ماشین طرف به سرعت به و کرد بازش نیش و کمند نگاه شیطنت به اخمی افشار

  !شد کنده جاش

 و دز کنار و صورتش توي کوتاه موهاي و کرد نگاه خودش به ش شیشه تو و رفت ماشینش طرف به خورده سر کمند

  :گفت خودش به

  !نیستم بلد بابا خب! کنن می اخم بهم زدم لبخند دخترا مثل! بیا خب-

  :گفت لب زیر و داد تکیه ماشینش ي شیشه به

  !ندارن دوست اونم که بلدم خوب و زدن لگد و مشت فقط-
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 اهشنگ با و شد خارج پادگان اصلی در از استفهامی و تعجب با ش شده الغر صورت با کامران نکشیده دقیقه ده به

  :زد سوت براش دور از و برادرش ندیدن ماهها دیدن از بعد لبخند با کمند.کرد می نگاه و اطرافش

  !بده تکون و دمت شناختی-

 ازدیدن که خشوحالی با هم کمند دوید سمتش به بزرگ هاي قدم با هیجان با و! شد باز خنده به کامران صورت

  !گرفتند بغل رو همدیگه محکم و کرد باز برادرش گرفتن بغل براي و دستاش داشت دل ته براردش

  ؟!کامران دي می گهی بوي چه-

  :گفت و خندید کامران

  !بودم حموم صبح شو خفه-

  :گفت بینی ریز با و کرد باز و ماشین در و بشه سوار داد اشاهر کمند

  !شستی؟ کی بار آخرین و لباسهات-

  :گفت سرحالی با و خندید تر بلند کامران

  !شستمشون بار پنج شاید رفته جونم کامیار وقتی از-

 عوض روب اوردم لباس برات نداشتم شکی گشادیت تو داد؛ اشاره ماشین عقب به و داد تکون براش ازتاسف سري کمند

  !شویی خشک بدیم رو اینا هست وقت تا کن

  !دقیقه ده گفتن بابا گمشو-

  :گفت و خندید صدا با دل ازته کمند

  !خودمونه از سرهنگ نترس-

  :گفت بهت از رفته باال ابروهاي با کامران

  !نگرفتن ازم امضایی هیچ چطور گفتم گفتی؟ و سرهنگ وجدانن-

  !بیاد تا اینجا نشستم صبح از آره-

  :توپید داشتنیش دوست برادر به غرغر با نرفته رو مسیري و کرد حرکت گاز پر

 در رو چی همه! همیکن نگات چطور ماشینش تو دختره ببین باش ملت باقی فکر به نیستی فکرمن به بیشعور کامران-

  !نیار

  !شدي باشعور ما واسه حاال نبود هیچیت بودن لخت جلوت ملت دوماه! بگیر خون خفه تو-
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  :گفت و خندید کمند

  !شده تنگ کـــوچــــولو صالحی اون براي دلم!! گفتی آخ-

  :بوسیدش بار چند و فرمون پشت کمند گردن انداخت دست ذوق با و خندید بلندتر هم کامران

  !خیلی بود شده تنگ برات دلم-

  !مرخصی اومدي می سگ توله خب-

  :شد جینش شلوار زیپ بستن مشغول و کشید پوفی کامران

  !کنه می* حامل دیگه بابا! کرد سرویس و دهنم سرهنگ-

  !وییش لباس بره تا بخوره داد اشاره "خریدم تو براي تازن ها شیرینی" گفتن با و کنار زد شویی خشک کنار کمند

 تو ارب اولین براي دیگه که و کامران و داد رضایت خره باال شهر سطح تو زدن چرخ و گشتن نیم و ساعت یک از بعد

  !پادگان در رسوند و آد نمی باال نفسش خورده بس از میکرد اعتراف عمرش

  !کامران نگیر خودت به رو قیافه این-

  :کرد عوض و بحث بپوشونه و بغضش تا کرد اخم سختی به کامران

  !خبر؟ چه کامیار-

  ! اون سراغ رم می هفته آخر دارم کالس فردا! کرجه میگن-

  :شد خیره روبروش به و

  !خونه بیاد بگیره مرخصی نکرده* تخ رفته وقتی از-

  :کرد جلب و باهوشش خواهر توجه و گزید دندون به لب کامران

  دردته؟ چه-

  !شمال رفتیم کامیار و باکامیاب پیش هفته دو ولی ها بگیري نشنیده من از..چیره-

  چـــی؟؟؟؟-

  ...فقط ما ببین کمند-

  !میگی؟ دروغ-

  !!دونست می باباهم-
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  :گفت بغض با سختی به نداشت برادراش از رو جمعی دست نامردي همچین طاقت و بود اورده کم که کمند

  !کامران پایین برو-

  !کمند-

  :گفت اخم با عصبی

  !بسوزه دوتا شما برا دلم که من حیف پایین برو-

! بمونیم ورد ازت گفت. کردیم که کاري بخاطر زدت بابا گفت بود عصبانی خیلی زد زنگ کامیاب! نیست ما تقصیر-

  !کنی می حروم و عمرت داري ما بخاطر گفت

  :غرید حرص با کمند

  ! خونه برسم دم می هم* جاك اون ترتیب-

  :گفت صادقانه و داد تکون سري

  ! داشت دردم سیلیش فقط نیومد دردم اصال بودم بسته خودم به پارچه انقدر-

  :کرد اضافه حرص با

  افتادین من تربیت یاد همتون دیر خیلی سن سال 20 بعد تو توجه قابل ولی-

  :کشید داد و حرفش ي اضافه

  ..قدر همین..قدرعوضی همین.. وحشی قدر همین..قید بی همینقدر..بیشعور قدر همین! همینم من-

  !تنها قدر همین گذشت ذهنش از

  ..جان کمنــد-

 شما بعد نذاشتم بیرون دانشگاه جز ازدرخونه و پام ماه چند این تو من! اونا مثل یکی توهم خور سگ پایین گمشو-

  !!!! دوتا

  :ماشین فرمون رو زد مشت با

  !سراغش برم اگه نیستم کمند! عوضی! عوضی؛عوضی کامیار-

 ردک اذیتم سرهنگ! نکن ناراحت ما خاطر به و خودت..گذره می هم خوش ولی نداره سختی اینجا گم نمی کمند ببین-

  ..تو خوبه وضعمون! شده منشی ور اون هم کامیار آشپزخونه؛ انداختم بعدش ولی تو رفتن از بعد

  !بیرون نکردم پرتت آشغال مثِ تا پایین برو کامران؟ کري-
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  .کرد حرکت کالسش ساعت آخرین طرف به بغض و حرص با پرگاز هم کمند شد پیاده اخم با کامران

***   

 رايب که هایی شیرینی بودن تازه براي وسواسش از بود؛ عصبانی شدت به خودش دست از کرد می حساب که هرجور

  ..و کامیار یی تنها تا بود خریده کامران

 باال ها هپل از آسانسور بودن خراب بخاطر افتاد راه مهندسی دانشکده طرف به و بست محکم و ماشین در و کشید پوفی

  !زد دامن عصبانیتش به بیشتر و رفت

 تو هک بود قلش تا سه نامردي پیش ذهنش تمام توجه بی کمند بودند ایستاده کالس در کنار دستش دارو و ایمان

 خوري تک تالفی و کشیدن نقشه پی در قدرت تمام با ذهنش و بودن زده خنجر بهش پشت از موقعیت بدترین

 کالس وسط تا صورت با که اومد خودش به وقتی و ندید کالس در و دستش و دار و ایمان که حدي تا بود برادراش

  !شکست می جا در بینیش کم دست استاد میز به گرفت نمی دست فرزي به اگر و کرد پرواز

 داد بهش یمانا مدعاي پر باالیی ترم دوستان از یکی گویا که پایی زیر با بود جرقه کوچکترین منتظر که باروتی انبار

 خاطرب لبخند با همه قبل ثانیه چند تا که بود شده پسري با یقه به دست که اومد خودش به وقتی و شد ور شعله

  !کردند می تشویقش خودشیرینیش

****  

 در اریدد چی شه می شکایت من دفتر به آمیزتون خشونت رفتار بخاطر شما از که هستش دومی مرتبه این معمر خانم-

  !بدید توضیح من به موردش

  :فتگ غلیظی اخم با و کرد جابجا مشتش بین و بودن کنده هاش دکمه از تا چند که و مانتوش جلوي بادستش کمند

  !ذاشتن می من سربسر دیگران دفعه هر باشه گفته کالغه کنه خدا-

  :توپید بهش گري سرزنش صداي و اخم با و شد بلند جاش از دانشکده رئیس

  ؟!کنید بلند دست مردم هاي بچه رو دارید حق گفته شما به کی-

  !نمیدونم-

  !!!معمر مخانــ-

  ..نزدیک صورت با داد بهم زیرپایی پسرها از یکی کالس سر رفتم می داشتم من بگم؟ چی خب-

  !بیشنوم خوام نمی! کافیه-

  ..ولی-
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  ..ندار حق شما هستند ما دانشگاه خوب دانشجویان از ساعدي جناب! محترم خانم کافیه گفتم-

  !پدرش؟ یا خودش-

  !منظور؟-

  !داره تاثیر بودنش نمونه دانشجوي تو آدم پولدار پدر چقدر ببینم خوام می هیچی-

  ..بگید خواید می داره حدي هم شرمی بی-

  :گفت و داد تکون سري حوصله بی کمند

  !منیست مقصرش من و دارید شک خودتون به یعنی لرزونتون دستاي و شما پلک عصبی پریدن بگم خوام می-

  !اخراجی شما! بیرون!گستاخ-

  .شد وارد معذبی لبخند و چادر با متریش سانتی 156 قد با نصر خانم و شد باز یی تقه با در

  !صمدي جناب سالم-

  !نصر؟ خانم اومده پیش مشکلی-

  !دارن توضیحاتی یه ساعدي آقاي درمورد در دم اومدن دخترا از چندتا راستش-

  !سرکالستون بفرمایید شما نصر خانم! بشنوم خوام نمی-

  :گفت و کرد جابجا ش شونه سر شو کوله و زد پوزخندي کمند

  ..مریضــ وقتی باشه درسخون بشر این چی هر حاال! نداره شعور به ربطی تحصیالت-

  !نکردم خبر و حراست تا بیرون بفرمایید-

  .شد خارج دانشگاه رییس اتاق از و چرخید خونسرد کمند

 باهاش کالسا بعضی سر که دخترایی از تا هشت هفت شد خارج دانشگاه رییس اتاق از و چرخید خونسرد کمند

  :اومدن سمتش به و شد باز نیششون دیدنش با شناختنش می ازدور و بودند همکالسی

  !بوده کار وشو پسره گن می هستی کی دیگه تو واي-

  : گفت پوزخند با کمند

  !آتل تو بره دستش باید هفته دو تا که فعال-

  !معمر خانم-
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  :چرخید نصر خانم سمت صورت تمام به لبخندي با کمند

  !رنصـ خانم هبلــ-

 باال و سرش شد مجبور دیدنش بهتر براي و ایستاد کمند روبروي و کرد متفرقشون دخترا به اخمی با "نصر نگین"

  :بگیره

  شدن؟ اخراج به داشت ارزش خانم؟ کمند بود کاري چه این-

  :گفت لبخند با کمند

  ..بخاطر شاید یا شدم اخراج من خورد و زد یه بخاطر االن مطمئنید یعنی-

  !بشی گالویز پسرا با نباید تو..هرچی بخاطر-

  !دیدن همه! جلوم گرفتن پا دیدید خودتون من؟ من؟-

  !کنی رفتار خودت شان طبق باید خانمی دختر یه تو بشی درگیر دیگران با شه نمی دلیل بازم عزیزم-

  !شخصیتیم بی آدم من اصال نیاد در صدام و سرم تو بزنن که شأنه این اگه شان؟ کدوم بابا بیخیال-

  !کرد اعتراف باالخره ها بچه هه-

 ازب دانشگاه رییس اتاق در اورد در رو دخترا از چندتایی و نصر خانم جیغ و زد ساعدي ایمان توصورت و چرخید آنی به

  .شد خیره روبروش ي صحنه به درهم اخماي با صمدي آقاي و شد

  .بود ایستاده کمند از دورتر قدم چند ملتهب سمت یه با ساعدي ایمان

  :غرید بود روهم حرص از که دندونایی با بود راحت بودنش اخراج از خیالش که کمند

 تالفی نیک می* ت چطور و این ببینم میخوام حاال اینجا تا افتادي راه دنبالم! نیستم دانشگاه این دانشجوي دیگه من-

  ؟!کنی

 دهن و برداشت قدم یه بود شده خیط دوم بار براي حسابی که ساعدي ایمان. کشید عقب بازوشو و اومد جلو نصر خانم

  :کرد باز

  *مادر بزنی حرف چطور کی با گیري می یاد دادم که و ترتیبت-

 ساعدي زد دهنش تو مشت با و ساعدي سمت برد هجوم و کرد رها و نصر خانم دست کمند نرسیده آخر به فحشش

  .زد رشدیوا به محکم و کشید عقب و گرفت و کمند بازوي خونی لب با کمند فرزي به نه اما داشت و مشت انتظار که

 دکمن درگیري گر نظاره دور از درهم اخماي با خودش و کنن خبر و حراست خواست منشیش سر فریاد با صمدي آقاي

  !شد ساعدي و
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 پایینش و گرفت دستشو افتادن حین ایمان و زد بهم و تعادلش تا داد ایمان به پایی زیر آزادش پاي با سرعت به کمند

 و شتگذا ساعدي گلوي زیر و چپش آرنج و زدش دیوار به و کشید باالش بود داده دست از و تعادلش که کمند کشید

  .چسبوند دیوار به

 و دکر قفل و ساعدي پاي کمند که طرفش بچرخه خواست کرد آزاد و گلوش زد کمند آرنج زیر دست با ساعدي ایمان

 داد عصبی دپری می شدت به که پلکی با و گذاشت ساعدي گلوي زیر راستشو دست ساعد ساعدي، دیافراگم زیر زانوشو

  :کشید

  دیگه؟ بار یه نشنیدم زدي؟؟ زِري چه-

  !کن ولش کمند-نصر خانم

  :کرد تکرار بریده بریده ملتهب و سرخ صورت با و کرد تقالیی ساعدي

  *مادر-

  :کشید داد نهک خفه رو ساعدي دستش فشار با کمند اینکه از قبل و شد نزدیک بهشون سرعت با و کشید پوفی صمدي

  !کنید شرم! دیگه بسه-

 داد جیغی دايص با نصر خانم که بکشن عقبش شدند کمند نزدیک زنون نفس نفس رنگ آبی لباس با حراستی نفر دو

  :کشید

  !ببینم عقب برید..کنم می شکایت ازهمتون بزنید؛ مردم دختر به دست-

  :ایستاد کنارش بود کمند ي سینه تا که قدي با و زد کنار و حراست

 من. کرد شروع ساعدي رو ها درگیري دن می شهادت ها بچه ي همه! کن ولش دخترم،..عزیزم کمند! کن ولش-

  ..کن ولش! کنی می ش خفه االن شده کبود کن ولش هستم هم شهادت پاي تا خودم

  :نالید عجز با و کشید عقب اثر بی و کمند بازوي برد دست احتیاط با

  !کن ولش گیره نمی و حقش اینجوري کسی کمند-

  :خرید جون به قسمش با و کمند ي غریبه و عضبناك نگاه و کرد مکثی نصر خانم

  !کن ولش مادرت روح به-

 داشت ساعد درپ با که تلفنی گفتگوي با کرد؛ نگاه ساعدي به بیشتري تحقیر با و رفت هم تو بیشتر اخماش صمدي

 کرد اعتراف خودش با ببنده ناجور فحش هم مرده سر پشت که جایی تا نیست مقصر کم هم ساعدي خود دونست نمی

  !کرد چکمال باید رو بلده دادن ناجور فحش فقط که پسري همچین الحق
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 و کمند ي کوله نصر خانم. کرد می سرفه شدت با و شد خم دیوار کنار ایمان کشید عقب قدم یه و شد شل کمند دست

 و نگاهش بیعص مسیر خواست می و گرفت باال سختی به و سرش ایستاد ش سینه به سینه و برداشت زمین از گریه با

  .برسونه خودش به ایمان از

  هان؟! نیست توش دعوایی توئه با حق اگه! دادگاه کنیم می شکایت-

 کمند قد نجر تو سانت شیش پنج اختالف با که حراستی شد خم ایمان سمت به و داد تکون زورکی تایید به سري کمند

 شروع وجهت بدون کمند. بود گرفته نظر زیر و کمند حرکات دقت با و برداشت جلو به دقم یه و داشت بلندتري قد و بود

  :زدن حرف ایمان به خطاب خشم از دورگه صداي با کرد

  ..بذاریــ من دم پارو دیگه بار یه-

 فریاد ملتهب صورت با بود شده عصبانی شون یهویی شدن جمع و دانشجوها هاي کاري شلوغ دیدن از که صمدي

  :کشید

 انمخ اصطالح به کن شرم! بردید سوال زیر دانشجورو شان واقعا! وحش باغ ببرید کنید جمع و هار وحشی این! بسه-

 امروز زا ساعدي ایمان! ندارید کدومتون هیچ و جایگاه این لیاقت که واقعا وضعشه چه این ؟!جنگله جا این مگه محترم؛

  !اخـــراجی بروبرگرد بی خالفی کوچکترین مراقبتم چشم چهارتا با بعد به

  :داد ادامه دانشجوها باقی به رو بلند صداي با

  !سیرکه اینجا مگه ببینم، کالساتون سر برید-

  .شدند متفرق و کردن غالف هارو موبایل آنی به ها دانشجو

  :کشید مخالف جهت به و کمند دست نصر خانم

  !کمـــند بریم بیا کنم می خواهش! دیگه بریم! بسه-

 با یگروه و خشم با گروهی تعجب؛ با گروهی که چشم کلی بین از و کرد دانشگاه رییس به و نگاهش آخرین کمند

  !بشه خارج دانشکده از تا گذشت کردند می نگاهش وجد

****   

 و بود تهنشس ماشینش فرمون پشت نصر خانم. بود داده بیرون به نگاهش مسیر و بود داده تکیه شیشه به و سرش

  برونه؟ بلده کجا از اتوماتیک دنده گذشت ذهنش از! کرد می رانندگی مسکوت

 تو شتبرگ وقتی. شد پیاده حرف بدون و داشت نگه یی داروخونه جلوي گرفتند فاصله حسابی دانشگاه از که نصر

 ايچشم تو متعجب چشماي با و کرد نگاهی شو دست وسایل تعجب با کمند. بود باند و زخم چسب تا چند دستش

  .زد زل نصر خانم رنگ مشکی
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 چسب لمشغو و کرد پاك دقت با مرطوب دستمال با و کمند ابروي کنار احتیاط با و کرد باز رو چسبی اخم با نصر خانم

  :شد زدن

 ها بعضی! نشدي متوجه شد، داغون مانتوت! نشدي متوجه اصال کالس، در تو خورد سرت شدي درگیر پسره اون با -

 سرت، ریزنن جمعی دست پسرا باقی نبود معلوم نبودم اونجا من اگه! نشدي متوجه گرفتن، می فیلم گوشی با داشتن

  !نبودي متوجه اصال

  :شد براق صورتش تو زد می برق خشم از که چشمایی با و داشت نگه دست

  کنی؟ ثابت رو چی یخوساتی م هان؟ داد، می معنی چه کارا این ؟!چرا-

 آرومتري لحن با و بیرون کرد پرت و نفسش نصر خانم.شد خیره نصر خانم پاي رو چسب ي مونده باقی به اخم با کمند

  :گفت

 لمد همیشه بودم، پسرم هاي همکالسی تمسخر مورد همیشه حجابم و بودن نمونه شاگرد بخاطر بودم که دانشگاه-

  ...تا بیارم در هاشونو طعنه تیکه تالفی و بزنمشون تونم می تا تونستم می خواست می

  .بگیره باال حرفش باقی شنیدن براي و سرش تا شد کمند کنجکاوي باعث نصر خانم طوالنی مکث

  :داد ادامه همزمان و شد خیره کمند چشماي تو نصر خانم

   !کنم دفاع لگد و مشت با حقم از خواست نمی دلم دیگه..راستش بودي شده درگیر چجوري دیدم که امروز-

  :داد ادامه دلداري با نصر خانم. کرد سکوت و داد بیرون به شو نگاه بااخم کمند

  ..بگیر و حقت خانم یه مثل میگم دختري؛ چون بگذر حقت از گم نمی خانمم،! کمند-

  :زد لب تلخی با کمند

 خلق ما هاي خواسته و ما براي دنیا این بگن تا زنن می خودشون نام به هم و قرآن بزاري و جماعت این! دن نمـــی-

  !بدن من به منو حق بیان بعد شده،

  :پرید کمند حرف وسط ظریفی اخم با نصر خانم

  !کیه با حق بشه معلوم تا دم می گزارش رو مسئله این فردا خودم من اصال حرفیه؟ چه این! من عزیز-

  !منه با حق-

  !!کمند-

  !حاال تا داشتم بقیه کار به چیکار من گم؟ می دروغ چیه خب-

  :گفت چپی چپ و اخم با نصر خانم
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  ..ایـــَب بگی حراست به یا آقا یه یه توسنتی نمی! بوده چی سر ساعدي و تو درگیري گفت من به آقایون از یکی-

  !بودم کرده ضایع و خودم فقط...دیده؟ کی خب..میخواستن مدرك بعد-

  ..خیلــ االن نه-

  .خورد کمند ي کرده بغض صورت و درهم اخماي از و حرفش باقی

  :کردن نصیحت کرد شروع بااحتیاط و کشید کمند سفید دست روي دست احتیاط با

  !کنن یتالف تا میدن انجام بربیاد دستشون از هرکاري بیاري در رو مردا لج! بود بد خیلی کارت کن قبول! خوب دختر-

  ..خور می* گُ-

  .انداخت زیر و سرش بیشتر و خورد نصر خانم ي فشرده فک از شو حرف باقی

  ..باشی جوري این نباید ولی جان کمند خاصی خیلی تو-

  :زد لب بود داشته نگهش سختی به که بغضی با کمند

  ..مامانم به که کسی دهن تو زدم چون کردم فرار جنگل از که م وحشی یه من-

 بازي پاش زیر هاي سنگریزه با ماشین از تر عقب کمی و شد پیاده ماشین از و داد قورت بغض فشار از و حرفش باقی

  :گفت و ایستاد کنارش و شد پیاده ماشین از دقیقه چند از بعد و بیرون کرد پرت و نفسش نصر خانم. کرد می

  !باشی نداشته کسی با شدن درگیر به نیازي دیگه دم می قول من بده گوش من حرف به بیا تو-

  :گفت مقدمه بی بیاره باال صورتش بودن خیس ترس از و سرش اینکه بدون کمند

  !چرا؟-

  ؟!عزیزم چی چرا-

  !کنی؟ کمکم خواي می چی واسه-

  :گفت سینه به دست و داد تکیه ماشین عقب صندوق به و خندید نصر خانم

 نبات و نقل مثل دختري هیچ! خانم کمند نیست صحیح زدنت حرف طرز اصال. داري احتیاج بزرگتر یه کمک به چون-

  !گفتی نمی که چیا ساعدي به تو عوض شدم آب من گه نمی ناسزا

 احتیاط اب کمند. دراورد و نصر خانم ي خنده "!عوضش؟ در بگم باید چی خب" گفتن با صداقت عین در سادگی با کمند

  .گرفت باال و سرش و کرد پاك و اشکاش مانتوش، استین با

  :گفت و ایستاد صاف زد می برق کمند شدن آروم از که چشمایی و مهربون لبخند با نصر خانم
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  !باش دختر-

  :گفت بااخم و کشید پوفی کمند

  !دخترم که من کنید ولم بابا! ها من به دادین گیر همه-

  :گفت دلنشینی لبخند با نصر خانم

   سالته بیست االن کنی نمی رفتار ها خانم مثل ولی-

  :داد ادامه و زد چشمکی هم بعدش

  !خانما خانم خرابه ت سابقه-

  م؟ سابقه-

  :گفت و گرفت و کوتاهش موهاي از تیکه یه و شد کمند نزدیک صمیمی نصر خانم

  !معمر؟ خانم داره خاصی دلیل هان؟ شدن کوتاه انقدر موهات چرا-

  :گفت و کرد آسمون به نگاهی ناامید کمند

  !برزوئه سر زیر همش دونستم می اوش از باید-

  :گفت و کرد اشاره درهمش اخماي به و زد بینیش رو یکی نصر خانم

  .. هم من کنه تصحیح سیستم تو و غیبتت تا شد معرفی من به مشترك دوست یه طرف از پدرت که روزي-

  :داد ادامه و ساله 37 36 زن یه نه بود شده ساله 23 22 دختراي شبیه بیشتر کمند نظر از که کرد خم بامزه و سرش

   کردي؟ چیکار که داد توضیح شرمندگی کلی با پدرت شدم پیچ سه کرد گل فضولیم-

  :گرفت سر از و حرفش و کمند بازوي رو زد یکی و خندید صدا با

  .بودي بینم ذره زیر همش مدت این! ازت اومد خوشم کلی هم من-

  :کرد اضافه جدیت با و رفت هم تو کمی نصر خانم ي قیافه

  .کرد می اذیت ساعدي چقدر دیدم می مدت این چون میدم شهادت برات گفتم همین واسه-

  :داد ادامه همونجور و بشه سوار شاگرد در از چرخید

 شو رسوا بیا! بوده اونا ي نقشه روت، ریخت دوغ سلف تو دختره که شنیدم دوستاش و ساعدي از اتفاقی هم بار اون-

  !پارکینگ موند جا خودم ماشین ببریم باید که مونده راه من ي خونه تا خیلی دختر،
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  :گفت و نشست فرمون پشت متحیر ي قیافه با کمند

  ....تـــ میدادم وگرنه رسه نمی بهش دستم حیف! عجب-

  :کرد عوض و حرفش و گرفت باال تسلیم حالت به و دستاش صدر خانم اخماي دیدن با

  ...جونم نگین!! نـــه!!!نــه-

 کشید می خر به بیشتر و سنش بودن بچه که استثناییش هاي لبخند با کمند و رفت باال آنی به نصر خانم ابروهاي

  :گفت

 نم،ک می نارکارش زنم می کرد اذیتت کسی اگه هم من باشم خوب دختر یه چطور گی می من به تو..دیگه دوستیم-

  !قبول؟

  !افتاد راه "!وره؟ کدوم خونتون" گفتن با و زد استارت کمند.خندید آروم فقط و داد تکون سري نگین

***  

 یشونیپ به شو پدر توجه تا گفت ي"آخ" شیطنت با کمند. شد خوردن مشغول و نشست میز پشت لبخند با پدرش

  :پرسید مصنوعی نگراین با و شد متعجب ظاهر به پدرش که کنه جلب ش خورده شده چسب

  ؟!شده چی پیشونیت-

  :گفت و انداخت باال پدرش براي ابرو باز نیش با کمند

  !اوردن می بازي اسباب ها بچه برا مهد تو ها فرشته که زمانی اون گذشت..جونم برزو-

 و زد پدرش ي کشیده فک به یکی و صورتش تو شد خم کمند. خندید می چشماش اما رفت هم تو پدرش ابروهاي

  :گفت

  کنی؟ می فرضم هم خر...هم رو ریختی من استاد با...جوجه برو-

  .رفتگ نمی کمند چشماي از نگاه پدرش و زد می پشتش صدقه باقربون خانم نرگس گلوش، تو پرید دوغ کامیاب

  :گفت مصلحتی اخم با کمند

  !کن درویش و چشمات داره شوهر جونم نگین باشم، گفته صورت هر در-

  :انداخت باال ابرو تخس پدرش

  !چه من به-

  :گفت و زد قاشق بشقابش تو خشم با و گرفت خانم نرگس توسط کامیاب سر بوسیدن از نگاهشو کمند-
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  !منه دوست! ها نگفتی نگی بعدم گفتم-

  :گفت ذوق با کامیاب

  !کردي؟ پیدا دوست-

  !نزد حرف تو با کسی شو خفه تو-

  !!!!کمند-برزو

  !خوره می بهم دوروهه آدم ازهرچی حالم-کمند

  !جان کمند-کامیاب

  ..ســ توله درمون بی درد هفت و کمند-کمند

  !کمند-برزو

  !آقایی این به داري کارش چی م، بچه جون از دور-خانم نرگس

  !پیري میگی چی دیگه تو -کمند

  .تندرف بیرون آشپزخونه از و شد بلند میز سر از کمند زدن حرف بد به اعتارض ي نشونه به درو هر پدرش و کامیاب

  :خانم گس نر به کرد رو اخم با کمند

  !گیري؟ می حقوق چی براي دقیقا بپرسم شه می! کنی می دخالت که هم زندگیمون تو! نمکه بی که غذاهات-

  .گویا عصبانیه من دست از این! بذارید تنهاش کنم خواهش شه می خانم نرگس-کامیاب

  :زد لب تفاوت بی و شد بلند جاش از کمند

 زا بیشتر پاتونو اینه هم پشنهادم! کنم نمی حساب هم هیچ به و برادرات اون و تو دیگه من! پس؟ رسیده خبرا-

  !شکنمش می که نکنید دراز گلیمتون

  !میکنم نگات ایستم می منم-

  ؟!کنیم امتحان داري دوست-

 بیرون بحص از بخوره و غذاش بذار کامیاب بیرون بیا! کردم بزرگ وحشی مشت یه که من بر خدا لعنت! کنید بس-برزو

  !بوده

  :زد داد آشپزخونه، از بیرون پدرش به خطاب اخم با کمند
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 چرا اینکه ولی دونین می هم همه! متنفرم مرغ چلو از من! داره دوست کامیاب فقط مرغ چلو ــخـــورم ـینِــمـ-

 بمیرم مکن سکته تا بدین حرص و من خواین می ست، شده ریزي برنامه کنن می درست خودشیرینی براي ها بعضی

  !بشید راحت دردسرهاش و کمند شر از همه

  :رفت می باال ها پله از غرغر با و زد کنار و درهمش اخماي و کامیاب

 علیمت به نیاز و بیشعوره کمند افتاده یادشون همه یهو..شماها دست از الهی بمیره کمند! کمند! کمند! کمند همش-

  .داره تربیت

  :کشید داد جا همون از در بستن محکم از قبل و ایستاد اتاقش در

  !!!!متنفرم همتون از-

 ي نهگرس شکم کامیاب، باباي گور.بود گذاشته کامنت براش جونش رخساره حتما تابش لب سمت رفت مستقیم

  !خانم نرگس اشکاي و پدرش درهم اخماي خودش،

***   

  :خورد در به یی تقه گذشت ساعت نیم

  !دخترم کن باز و در-

 خواستن می کامیاب سرش پشت و غذا سینی یه با پدرش. کرد باز و اتاقش در اخم با و بست و تاب لب و کشید پوفی

  :ایستاد کامیاب جلوي بشن اتاقش وارد

 لباسم یبین نمی.بشی وارد نباید دخترخانم اتاق یه تو دونی نمی اجازه؟ بی آي می کجا زیر انداختی گاو عین و سرت-

  !بیرون برو کوتاهه

  :زد لب متحیر کامیاب

  !کمند-

  :غلیظی اخم و جدیت با کمند

  !بیرون-

  !بابا کمند-برزو

  :پدرش سمت چرخید

  !لطفا نشو پررو دادم راه بزور هم خودت-

  .شد خارج خواهرش تنها اتاق از و کرد گرد عقب کرده بغض و حرف بدون کامیاب
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  :پدرش سمت چرخید اخم با و بست و در کمند

  !خب؟-

  :دادن توضیح کرد شروع و کرد یی سرفه پدرش

 غذا نفري یه هک تو براي بود گفته! کنه درست غذا نمونه چند تونه نمی جان بابا شده پیر خانم نرگس! گرفتم برات غذا-

  !ببخشید..رفت یادم...من..من خب بگیرم

  ؟!دهنم بذاري که بخشم می شرط یه به-

 دختر هب و جاش پیش دقیقه چند اخمالوي کمند که انگار و داد تکون سر و خندید صورت پهناي به خستگی با پدرش

  .نشست پاش رو و بغلش تو خزید پدرش بغل زیر از چاالکی با باز نیش با و داد یی ساله 6 5 ي بچه

  :کشید عمیقی نفس و بوسید شو شقیقه کنار پدرش

  .نبود خوب کامیاب با کارت-

  :گفت و پدرش رنگ تیره یی قهوه چشماي تو زد زل صداقت با رنگش عسلی و درشت چشماي با کمند

  !نبردن و من شمال رفته پسرا با برداشته.خور تک نامرد! بود حقش-

  :گفت آرومتر و گذاشت دهنش رو بعد قاشق پدرش

  !کنی همراهیشون نبود درست بودن باهاشون کامیار دوستاي-

 ستدون می هم بابا برد، مارو اومد کامیاب گفت وقتی! راسته حرفاش باقی گه می دروغ شکمش بخاطر فقط کامران-

  چی؟ یعنی

  :گفت بود ه شد خیره بهش بدبینی با که دخترش چشماي تو و خورد سختی به شو خنده پدرش

  چی؟-

  !بزنن دور و من خواستن می ها گوساله اون یعنی-

  !!کمنـــد-

  !ندم فحش میدم قول فردا از..فردا از..رفت یادم ببخشید..ببخشید-

  .کنه عوض و بحث داد ترجیح و کشید پوفی پدرش

  !دانشگاهتون بیام خوام می فردا-

  !اشهب نداشته من کار به کار کسی که بدي چیزي یی رشوه یه توهم بیاي باید! جونم برزو کنی می خوبی کار-
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  کنی؟ می مقایسه اموالش و مال و بزرگ ساعدي با و من داري -

  :گفت و داد قورت شو لقمه و پدرش گردن انداخت دست کمند

 بی.. تو جون شه می خون دلم واقعا من ناله؛ می فرش نمایشگاه شعبه دو با فرش تاجر معمر برزو وقتی آخــــی-

  !بهت بدم مقداري یه دستی خالیه، جیبت تعارف

  :گفت خنده با بود اورده کم که برزو

  ! نیست درستی کار زدن تهمت! خانم کمند اینه؛ من حرف اصال-

  !بابا؟ بدیه کار دادن فحش اندازه یعنی-

  !بکنم و کارخودم من بزار لطفا عزیزم آره-

  !میري؟ هم نصر خانم پیش اممم-

  چطور؟-

  !وقت یه نپلکی ورش و دور زیاد گفتم هیچی-

  :گفت و خندید صدا با پدرش

  !انگاري ازش اومده خوشت-

  :زدن حرف هیجان با کرد شروع و پدرش گردن انداخت دست ذوق با کمند

  .خیلی آره-

  :کرد اضافه و زد زل پدرش چشماي تو براقش چشماي با

  ترسیدم ازش بود شده باحال خیلی چشاش... شد عصبانی وقتی ولی ها وجبشه یه-

  :داد ادامه طعنه با پدرش

  !!عجب چه-

  !میشم براش خوبی دوست من نظرت به بابا-

  :گفت اطمینان با و داد دستش رو نوشابه لیوان برزو

  !ندارم شک هات توانایی به من! عزیزم شی می-

 پدرش خوب اتاق تو دوید کمند برزو رفتن بیرون محض به و گذاشت دهنش شوخی و خنده با پدرش و غذاش باقی

  .گرفت سنگر
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  :شد خودش خواب اتاق وارد و داد تکون سري کمند خالی جاي دیدن با برگشتش از بعد برزو

  نداري؟ اتاق مگه تو کمند-

  :کرد اضافه نادري مظلومیت با و کشید پایین باشن بیرون چشماش فقط که حدي تا پتورو کمند

  بــــابایــــی..امشب همین فقط-

 و چشماش و پدرش گردن انداخت دست رضایت با کمند. کشید دراز دخترش کنار و کرد خاموش و چراغ خنده با برزو

  :بست

  !جونم برزو یی زنده تو خوبه خیلی-

  ؟!دي می گوش حرفم به خیلی نه-

 تناراح کمتر بده فحشت کسی گم می کل در ولی برام نداشت فرقی دادم نمی گوش هم مامان حرف به من خب نه-

  !شم می

  ...کمند-

   داد فحش مامان به پسرا از یکی امروز-

  ...دخترم-

  ..بود شده چم دونم نمی..بکشمش واقعی خواستم می نبود جونم نگین اگه-

  :گفت عمیقی نفس با برزو

 وسط این و خوري می هم بدتر فحش بدي فحش هرچی.دخترکم نیست درستی کار دادن فحش شدي ادب خوبه-

  !ندادن یادت و این بیشعورت برادراي.کردي ضرر که تویی این

  بشه من راه سد دیگه بار یه بزا. شونم می عزاش به و مادرش کرده غلط-

  بعــ کالسات سر برگردي کنه راضی و دانشگاه مدیر تونه می جونت نگین ببین اول تو-

  . نبودم تقصیرکار من دید چون کنه می دفاع من حق از گفت..گفت خودش..میتونه-

  :گفت پدرش ي بسته چشماي به خیره و برداشت پدرش ستبر ي سینه روي از و سرش

 و دنش عصبانی عوض یا بزنم حرف یواش یا بخندم آروم نیستم بلد فقط، کوچولو یه تربیتم بی ذره یه همش من-

 به حتما و این ندارم کسی به کاري نذاره سرم سربه کسی تا نیستم جنگلی و وحشـــی ولی کنم بغض زدن؛ مشت

  !لطفا کن گوشزد دانشگاه رییس
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 شکسته دل و عصبانی و خودش کافی ي اندازه به نصر خانم دهن از ماجرا اصل. کرد سکوت دخترش جواب در برزو

  !محکمش ظاهر به دخترِ دل به برسه چه بود کرده

 خواب قتو به صداش سرو پر دختر برد، اتاقش طرف به و گرفت بغلش کمند، کمر و پا زیر انداخت دست احتیاط با برزو

 ادراشبر شیطنت هجوم مورد سنگینش خواب بخاطر که زمانی تنها. بود یی دیگه هروقت از تر پذیر آسیب و آزار بی

  .گرفت می قرار

 تو اخم با نهسی به دست و کامیاب که بشه خارج اتاقش از خواست می و کشید روش پتو بوسید و دخترش پیشونی برزو

  :گفت مقدمه بی کامیاب که رفت می اتاقش سمت به و زد کنارش حرف بدون. دید اتاق، در چارچوب

  ..تنهــ چرا بچسبه شما به که شد کنده کامیار از کمند بابا! چرا؟ دیگه شما-

 پدرشو داوم می پیش کم. رفت عقب قدم یه ترس با ناخودآگاه کامیاب کامیاب، سمت برگشت یهو غلیظی اخم با برزو

  !ببینه عصبانی

  :رفت تشر بهش کرد می کنترلش شدت به که صدایی با برزو

  !بکنی آزمایشگاهی موش و خواهرت که دم نمی رو اجازه این بهت خونده روانشناسی تو دختر دوست اگه-

  ..من منظور بابا ولی-

 یتازترب و پات بهتره پس! هاشم خلقی کج عاشق من دخترمه کمند!نیست مهم برام باشه خواد می چی هر تو منظور-

  بوده پسرا و تو کاري شیرین مال امروزش خوردي اعصاب بیشتر نصف چون. بکشی بیرون من دختر

  ..دور گفتین خودتون-

 دختري این !برادرته کردي باور هم خودت اینکه مثل... بذارید تنهاش نگفتم نکنید، ش مردونه مسائل قاطی گفتم من-

 و یرهم خاطرتون از وشوخی خنده با شماها براي شدن گالویز! باشه تونه نمی شماها مثل کرده رشد شما پاي پابه که

!!! دهترسی.. بود ترسیده شب سر از... ترسه می ادعاش تمام با بفهم کمند؛ براي اما شه می محسوب افتخاراتتون جزو

 ادب جلوش گفتم... بیاید راه باهاش گفتم دیدي؟ می و ترسش نگاهش تو باهاش کردن دو به یکی عوض فهمی؟ می

 ندیدش تمنگف... تنهاییش ببند و چشمات نگفتم.. بشناسید مرز و حد..دونم می چه نکنید عوض لباس.. بدید خرج به

  ..بگیر

  :گفت پشیمونی و بهت با کامیاب چرخید اتاقش طرف به اخم با برزو

  ..که دارم دوسش منم بابا-

 ظرافت روحش اما شماهاست مثل تربیتش درسته! کامیاب کنی عوض کمند به نسبت و خودت دید اول بهتره-

  ! داشته نگه شو دخترونه
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  :زد طعنه کمند صحبتاي بیشتر سقم و صحت براي ادامه در برزو

  !انداخته جا و این دخترت دوست انگار-

  :گفت زیر سر با بده توضیح رو یی مسئله دید می صالح که کامیاب

  ..د شاي..کردم..فکر..من..یعنی..نیست دخترم دوست-

  :پسرش سمت گشت بر جدیت با برزو

 مسئله ینا رو جدي بینم نمی صالح دختر این از پذیریت تاثیر همه این به توجه با!! سالته بیست همش تو کامیاب-

  .بذارم وقت

  ...من همسن خودتونم بابا ولی-

 سالگی بیست ي اندازه تو نه..پیش سال یک بیست..بود نشده هم سالش هفده مادرت..گرفتم زن ساله بیست من آره-

  ...بربیاد زندگی پس از که دارم اعتماد پسرم به پدرم ي اندازه من نه داري شعور و درك من

  دارم دوست و صدف... من...  من ولی باشید؟ من پشت خواید نمی شما-

  !کنه ثابت و داشتن دوست این زمان بزار گفتم..باش نداشته دوسش نگفتم-

  ..شما مثل منم که اینه منظورتون-

  :داد تکون تاسف از سري برزو

 چهارتاي هر دراشتباهی کامال اما فهمی می بیشتر قُلت تا سه از کنی می فکر کامیاب؟ کجاست تو مشکل میدونی-

 براي گذاري سرمایه تو کامران..درس با تو..سو و سمت یه تو کس هر اما بردید بهره هوش از اندازه یک به شما

  ...کمند و گذاشتن کاله و اون و این سر و زدن مخ تو کامیار...شکمش

  :زد لب دار غصه و بیرون کرد پرت کالفه و نفس

 من براي و تاست سه شما از تر خطرناك..پـــــس!گرفته یاد داشته نیاز رو چی هر شما سه هر از کمند اما داره تاسف-

  !تر مهم اندازه همون به هم

  :داد ادامه کامیاب به خطاب یی کننده تهدید صداي با

  !تر خنگ و خنگ تا سه شما و دونم می من بیاد سرش بالیی-

  . گذاشت جا کمند اتاق در درهم صورت با و کامیاب و چرخید اتاقش طرف به خسته

  :گفت لب زیر و داد تکیه در به و بست و اتاقش در برزو
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  ؟!چکارکنم نفهما زبون این با تو بدون من کرشمه-

***  

  !جونم نگین توهه بخاطر همش ایول! صدم 19/30 معدل! شه نمی باورم خدا واي-

  : گفت و زد یی خانومانه لبخند هم نگین

  !بذاري وقت کارشناسی براي االن از بهتره ولی شه می باورم من-

-Are you kidding me?)ندازي؟ می دستم داري(  

  !لطفا فارسی..کمند-

 گاهدانش گی می تو کنم تمامش بگیرم مدرك بشه تمام آخرم ترم این خدامه از من چی؟ یعنی این میگم.. خب.. خب-

  !بابا خیال بی کنم شرکت

  :گفت کمند به رو و کرد پارك و ماشین نگین

 ورکنک کالس کردم صحبت هم پدرت با باهات ندارم هم شوخی ؟!شدم پیش ترم دو مگه بشم خیالت بی باید چرا-

  ..ثبــ

 و زد دزدگیر و شد پیاده ماشین از "تو دست از" گفتن با و کشید پوفی نگین و شد پیاده ماشین از خیالی بی با کمند

  !افتادند راه یوگا کالس طرف به کمند سر پشت

  !باش داشته ادب! خانم کمند ها زدم می حرف داشتم-

 و خودم تااینجا برزو و تو زور و ضرب به هم جاش همین تا درس خیال بی اما هستم هم مخلصت من جونم نگین-

  !کشوندم

  ..بایــ چرا کمند داري باالیی هوش بودن خوب همه نمراتت عزیزم گفته کی-

  !ییه دیگه کاراي براي من هوش میگم ذهنم؟ کند نگفتم من-

  .کرد تموم باشگاه تابلوي به ش خیره نگاه با و حرفش

  این؟ به زدي زل چرا چته؟-

  !داشتم ورزشی باشگاه یه خواد می دلم-

  !عزیزم خواد می مدرك-

  کنه نمی همکاري بابا ولی دارم هم چندتا دارم خب-
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  :گفت و نگین سمت برگشت یی بامزه ي باقیافه

  !میگی بهش تو-

  : گفت و افتاد راه باشگاه در طرف به و داد تکون هوا تو دستی نصر نگین

  !کردین م شرمنده همتون تولدم شب کافی اندازه به-

  !کنم خوشحالت خواست می دلم بود من از فکر نبود که بابا فکر-

  :سمتش چرخید لبخند با نگین

  !شدم پدرت و تو ي شرمنده نداشتم و انتظارش شدم خوشحال خیلی عزیزم-

   .شد باشگاه وارد "خداشه از اون نسوزه دلت" گفتن با و انداخت باال ابرو کمند

***  

  خوبه هم زیبایی فهمیدم باتو من

  خوبه هم رویایی مغرورِ مرد یک

  نیســ بد دلبستگی فهمیدم تو با من

  :گفت نگین به رو و کرد خاموش و ماشین ضبط غرغر با کمند

  !ها عاشقی دي؟ می گوش چیه اینا-

  .کشید عمیقی نفس و داد تکون سري فقط نگین

 هب عشقش و زندگی عمر کرد نمی و فکرش و هیچکس کرد ازدواج رضا، کالسیش باهم که بود ساله بیست همش

 قانون محک به شده کاري کتک و کبود تن با که کنه ش زده زندگی از حدي به اعتیاد درد با رضا و نکشه هم یکسال

 تحصیل امهاد با شو گذشته سالهاي و بشه معرفی موسسات به تدریس براي پروشگاهش مربی کمک به و بگیره طالق

 باز مردي نرسه هم فکرش به و کنه رد شو پیشنهادات تمام و نکنه هم فکر ازدواج به کردن کار وقت تمام و دادن

 و زندگیش از ساعتها و بود اومده در آب از غلط هاش کتاب حساب حسابی معمر برزو دیدن با اما بزنه بهم شو معادالت

 و کمند ي صادقانه محبت از داره کنه فکر خودش پیش بود شده باعث وجدان عذاب از و بود داده اختصاص خودش به

  !کنه می سواستفاده پدرش

 معمر ي خانواده با و تنگاتنگش ارتباط روي پیش جلوي تونست می نه کنه رها خودش حال به و کمند تونست می نه

  .کشید یی خفه جیغ و ترمز سر زد ترس از که زد بشکنی چشمش جلوي دستی.بگیره
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 دهش خاموش که و ماشین سرش پشت هاي ماشین بوق از نگین خندید، می ریز و دهنش رو بود گذاشته دست کمند

  .افتاد راه دوباره و کرد روشن بود

  .. باید کی کمند-

  !دریاب هم مارو بابا! روزها این هپروتی تو همش چه من به-

  !گذاشت جواب بی و متلکش و رفت بهش یی غره چشم نگین

  !کنه می یادآوریم و پیش ترم دو درگیري دارم کالس صمدي خود با آخر ترم این نظرت به! جونم نگین-

! نشو یمج هاش کالس از لطفا ولی! مثال ست دانشگاه رییس بیاره پایین و خودش کالس انقدر بخواد کنم نمی فکر-

  !گیره می کوییز ش جلسه هر صمدي کنم رفعش تا بگو من به داشتی هم مشکلی هر

  !دونم می ره می* گ به اعصابم حسابی ترم این پس! گاد ماي اوه-

  !!!ـنــدکَــمَـ-

  !جونم نگین نکن اخم دیگه ببخشید پرید دهنم از ببخشید ببخشید اوکی-

  :گفت بحث کردن عوض براي کمند کرد، می رانندگی سرعت با و بود شده خیره جلو به حرص با نگین

  !زنیمب چیزي یه بایست... گشنمه... م خسته دادم و امتحانم اخرین من مثال! برو تر آروم نیستا رالی مسابقات بابا-

  شه می دیرم من کمند-

  !من نه منتظرته، کسی تو ي خونه تو نه بابا خونه تو منتظرشن تبار و ایل انگار حاال اوهه-

  :گفت داریش خویشتن تمام با نگین

  کامیاب؟ یا پدرت-

  :گفت و کشید پوفی کمند

  بیرونه همش سرگرمه باهاش کرده پیدا ریشو بچه یه که هم کامیاب! دور دور ره می ترانه با گفت که بابا-

  :داد ادامه و خندید صدا با

  کنیم جمعش مسجدا تو از باید روزا همین رو آقا حاج-

  :کشید داد بلندي نسبتا صدایی با و کرد پارك جاده کنار حرص روي از نگین

  آره؟ چادریه؟ دختر میگید هم من سر پشت حتما چی؟ یعنی ریشو؟ بچه-

  ..جون نگین نه-
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 یا ت هَرزه خوش الکی پدر اون میگم من مگه هان؟ بزنید حرف اینجوري دین می اجازه خودتون به چطور!! کن بس-

  .بري راه دخترا مثل نیستی بلد حتی که تربیتی بی ادب، بی توي

 کرده روي هزیاد دونست می و بود حسادتش از ناشی عصبانیتش که نگین. شد اشک از پر انی به کمند عسلی چشماي

 پیش در و خیابون اصلی مسیر و شد پیاده سرعت با ماشین از خجالتش از کمند پشیمون و معصوم چشماي دیدن با

  .گرفت

 بغض با. ارهبی در و اشکش باشه تونسته کسی نداشت یاد به. ریخت می صورتش رو بهت از کمند اشکاي دونه به نه دو

  :گفت لب زیر

  !گفتم؟ چی مگه-

 پوشیده ورتص با شخصی خیابون وسط از شدن رد حین نگین. داشت نمی بر جونش نگین رفتن مسیر از چشم گریه با

  . اشهب زده و کیفش که رسید می نظر به انداخت زمینش ضربه وبا زد بهش یی تنه دور از رنگ مشکی هاي لباس و

 به تا ردک دویدن به شروع جاده مستقیم مسیر و پرید پایین ماشینش از سرعت به تعجب از شده گرد چشمهاي با کمند

  . برسه بود شده رد خیابون عرض از که شخص

 کردنش دنبال حین و پرید چاالکی با جوب روي از متعاقبش هم کمند پرید، جوب روي از و کرد کج و راهش شخص

  .داشت نمی بر ازش چشم

 به تا گذاشت می جا و دیگران فرزي با هم کمند شد؛ می رد و زد می تنه دیگران به باریکی ي کوچه تو شخص

  .برسه شخص

 الشدنب سرعت تمام با هم کمند و رفت راست به شخص داشت راه راست و چپ سمت به که بود بستی بن کوچه ته

 شونه از هک رو رنگی مشکی کیف و کرد دراز دست بود رسیده شخص به نزدیک که کمند بعدي راه چهار به نرسیده بود

  .کشید عقب و گرفت بود آویزون شخص ي

 باعث و زد کمرش به که یی ضربه با و زد کمند دور چرخی و زد دیوار به پایی یی حرفه اما خورد بهم شخص تعادل

 شخص طرف به افتادن از قبل و شد منحرف مسیرش پاش خوردن لیز با اما بره دیوار طرف به صورت با کمند شد

  .چرخید

 بود یفک دنبال چشمش که کمند شد، خم طرفش به جدیت با بود پوشونده آشناش چشماي بجز و صورتش که شخص

  . داد شخص به پایی زیر و کشید زمین روي پاشو

 ش ولهک روي از و کیف فرصت از استفاده با هم کمند و شد مایل عقب به نداشت کمند از رو حرکتی انتظار که شخص

  .کرد پرت دیوار باالي و کشید

  . بود آویزون دیوار از کیف بند تنها
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 شسر ش شونه روي از شالشو و داد خالی جا کمند کمند، سمت برداشت خیز بود ایستاده کمند روبروي که شخص

  .کرد

  !کردم می تدریس خوب ي موسسه یه مهارت همه این با بودم جات اگه من احمق! روشن؟ روز تو زنی کیف-

  .کشید عقب و خودش چپ سمت به کمند و شد مایل کمند راست سمت به و زد بهش پوزخندي شخص نظر به

 و گرفت دست یه با پشت از و دستاش. چسبوندش دیوار به و چرخوند و گرفت و کمند هاي شونه فرزي با شخص

  .کرد رها و خودش حصارش از شخص زانوي به یی ضربه با کرد بلند پا کمند که بگیره و کیف بند که کرد دراز دست

 و ودشخ کمی کمند کمند، صورت براي کرد بلند پا خشونت با و کشید پاش به دستی و رفت عقب قدم یه شخص

 به عقب به چرخوندنش و دست گرفتن با و کرد حمله سمتش به شخص پاي اومدن پایین محض به و کشید عقب

  :گفت کنارگوشش کمند داد خودش به تکونی بود خورده جا که شخص کرد قفلش دیوار سمت

  !ندیدیم؟ جایی رو همدیگه قبال راستی... دراوردي و عرقم خوبه-

  .رفت عقب به بود گرفته درد که صورتی با کمند و زد کمند به فکی زیر و جرخید شخص

 صدا با خصش. زد شخص پهلوي به پایی ضربه و گرفت گارد دردناکش صورت با کمند بگیره و کیف بند پرید شخص

  :چرخید سمتش به کمند و کشید پوفی

  !کنم سرویس و طرفم دهن خوام می که وقتایی گیرم؟ می گارد وقتایی چه دونی می-کمند

 خلوت و کباری ي کوچه تو و گرفت گارد مقابلش سریش و کله بی دختر با جدالش از بود نیومده بدش انگار که شخص

  !جلو بیا داد اشاره دست با شخص. کردند می عوض پا هم روبروي دو هر ظهر وقت اون

  :گفت پوزخند با کمند

  !باشی زن اد نمی بهت! حلقم تو شجاعتت-

 جنبهب خودش به شخص تا و نشست زمین رو کمند کنه بلند پا خواست می اینکه محض به و کرد خم سري شخص

  :گفت فکش به اشاره با و ایستاد سرش باالي پوزخند با. زد زمینش و داد بهش پایی زیر

  !یک– یک-

 مندک کرد، می پرت مشت و اومد جلو زنی مشت گارد با و شد بلند جاش از بود شده حوصله بی و عصبانی که شخص

  !انداخت گردن سرعت به و کشید و کیف بند و پرید همزمان کنه فرار شخص از تا زد چرخی

  !نیست بلد بکس مقابلش دختر بود فهمیده چون داد کمند نشون رو فحشی حرکت انگشتش با شخص



 ایکسا.م عشق من و گوریل انگوری

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.ROZBLOG.COM ۵٢ 

 

 جاش از ندکم تعجبش کمال در بترسونه و کمند تا برداشت جلو به حرکتی موند مخفی کمند دید از که خندي نیش با

  .نخورد جُم

  .درسی می دستش به سالم باید و بود جونش نگین مال که بود کیف اون مهم نبود مهم خوردن کتک کمند براي

 اردگ با بود نشده مرد مهارت حریف که کمند. کرد کمند به نزدیک و خودش کردن پرت مشت گارد با شخص دوم بار

  !کنه فرار ونهبت و بزنه زمینش به یی ضربه با مناسب فرصت با تا بود کرده خم وسر بود گرفته و صورتش جلوي مشت

 ضربه زا کمند ي استفاده ضعف با شخص و نبود کمند قامت و قد مناسب زیاد کردن بلند پا براي بود باریک کوچه

  .زد می کمند بازوي و ساعد و دست به محکمی هاي مشت پاهاش،

 تادهایس کوچه تو طول به چون و کرد استفاده فرصت از کمند شخص، زن مشت دست کردن عوض حین ثانیه یه تو

 و کرد تعادلش بی چپ مشت با کمند کنه دفاع خودش از خواست شخص تا و کرد بلند انحراف براي راستشو پاي بودند

  .کنه جبران و شخص هاي مشت خواست، می مشت با و زد ش تکیه دیوارش به فشاري با

 درهم صورت و اخم با و پیچید کمند شکم تو دردي زد؛ کمند دیافراگم زیر مشتی و کرد استفاده بودنش خم از شخص

  . رفت عقب عقب درد از

  . کرد یکشل ش سینه سمت به کمند متحیر چشماي برابر در و دراورد رو یی اسحله لباسش پشت از شخص بالفاصله

 آلود خون قسمت به نگاهی با گرفت آتیش ش سینه چپ سمت کرد حس اما داد خالی جا شخص سالح از متحیر کمند

 عقب چند که جایی تا دید می مات و شخص چشماش. کرد احساس سرش توي شدیدي فشار حس انی به مانتوش

 قبع بود کرده دنبال و شخص باریک ي کوچه به ازش که مسیري خیابون طول به منقطع هاي نفس با و رفت عقب

  .افتاد باز طاق عقب

 رساي و بلند صداي با که برداره و کیف کمند روي شد خم سرش پشت از یی بچه و زن جیغ صداي با شخص

 عقب زمین؛ روي دختر ي زده شوك و شده درشت چشماي به نگاهی با و شد خشک هوا تو دستش ي"ایــســـت"

  .کرد دویدن به شروع کوچه مخالف مسیر و گرد

  .شد ناپدید پلیس نیروهاي دید از از چابکی با شخص و شد یکی مردي "خوامش می زنده" صداي با شلیکی صداي

 از فریاد اب و زد زانو کمند کنار مردي اما گرفتند پیش در و رفتنش مسیر شخص دنبال به هم نظامی لباس با چندنفر

 ویرتص و صداي شد، خیره دختر چشماي تو نفوذش با و مشکی چشماي با و کنن خبر آمبوالنس تا خواست کسی

  .گرفت و وجودش برودت حس ها لحظه آخرین در و شد تر محو و محو کمند چشم پیش شخص

 صداي سرو و همهمه. بست و چشماش دوباره ضعف شدت از و زد و چشماش نور کرد باز سختی به و چشمهاش

 وت جدیتش با و مشکی نگاه با و کرد باز هم از و هاش پلک زور به دستی بعد ي دقیقه چند گرفت، شدت اطرافش

  !انداخت نور چشماش
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 وشگ صداها به حواسش ي مونده باقی با اما بست و چشماش کمند و کرد رها و پلکش دست ببنده و پلک کرد سعی

  .داد

  .کنید باز چشماتونو کنید سعی لطفا! هستم فهیم شنوید؟من می و من صداي! معمر؟ خانم-

  !افتادند هم روي باز ش خسته هاي پلک ثانیه چند از کمتر در و کرد باز و چشماش تالش و سعی با کمند

  .دش خارج اتاق از و کرد پر جدید تجویز با و بیمار کارتکس پرستار به یی اشاره با و کرد راست کمر فهیم دکتر

  :زد لب خستگی با دکتر به رو و برداشت خستگی با دیوار از شو تکیه معمر برزو

  ..دخترم-

  :کرد توضیحات دادن به شروع بخشی آرامش لبخند با فهیم مهرزاد دکتر

 با هک گذاشته باقی خودش از داخلی جراحت و خورده ش سینه باالي استخون به تیر! معمر جناب کرده رحم بهش خدا-

 شدت به نشو سینه ي قفسه شکستگی اما شه می بهتر مرور به حالشون بخواد خدا مراقبت و داشتیم که خوبی جراحی

 کل در..ونش کلی بهبود تا بشه اجتناب یی ضربه نوع هر و اجسام برداشتن از. بگیرن قرار مراقبت مورد مدتها تا باید

  !شد خواهد هم بهتر و خوبه حالشون

  :گفت دکتر به خطاب روزه دو هاي گریه از زنی ي دورگه صداي

  !بخش کنید می ترخیضش کی-

  :داد توضیح آرامش با و چرخید چادري زن سمت فهیم دکتر

  !میزنم و امضاش فردا-

  !رفت و داد تکون معمر برزو براي سري یی"اجازه با فعال" گفتن با

  .تگرف دستاش بین و دردناکش سر جلو به شدنش خم با و کرد رها بیمارستان صندلی روي و خودش نصر نگین

  :نشست زن کنار و کرد "خداروشکر" لب زیر بیمارستان سقف به رو و کشید صورتش به دستی برزو

  !شه می بد خودتون حال نکرده خداي بودید جا این همش دوروز این! خونه برید بهتره نصر خانم-

 بی برزو. کرد می رها دستش تو و اشکاش ي دونه به دونه و سوخت ودختر پدر محبت همه این از نگین چشمهاي

  :زد لب طاقت

 کمند دخو نبودید هم شما.. افتاده که اتفاقیه! نکنید ناراحت و خودتون دیگه شما بهتره که حالش ؟!چرا دیگه گریه-

  ...گرده می شر دنبال

  :گرفت سر از و حرفش ي ادامه سنگینی لحن با و داد تکیه صندلیش به متاسف و امید نا برزو
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 و عقل کم یه سرش تو.شم می مادرش ي شرمنده روز یه آخرش دونم می! خوردم و گولش باز اما شده آدم کردم فکر-

  !من بکنم باید چه دختري همچین با! نیست ترس اپسیلون یه وجودش تو

 آخرین یادآوري از! اومد نمی پیش ماجرایی همچین هرگز کرد نمی توقف جا اون اگر گرفت شدت نگین ي گریه

 یم سرزنش رو یی دیگه کس خودش دل بخاطر که بود شده خودخواه چقدر! سوخت دلش بیشتر کمند با مکالماتش

  ... گفت بهش وقتی بود شده رحم بی چقدر! کرد

 رارتک و حرفاش آخرین خودش با شد نمی روش حتی رفت بهداشتی سرویس طرف به و شد بلند جاش از طاقت بی

  !کنه

 سربه خترد هرگز نصر، نگین کاش اي کرد اعتراف دلش تو و کرد دنبال و نگین رفتن مسیر ش خیره ش نگاه با برزو

  ! نذاره تنها هواشو

 هاش لجبازي و ها بداخالقی فقط. بود شده کنترل زدنش حرف و تر آروم دخترش اخالق بود دیده گذشته ماه چند تو

 دهکر حفظ برادراش با سخت و سفت و خودش قهر موضع ماهها که حدي تا بود شخصیتش از جزیی که بود جاش سر

 ردنک التماس ساعتها به توجه بی خونه اومدن مرخصی براي پسرا وقتی. بود نبخشیده و هاش قل از هیچکدوم و بود

  !برگشت پادگان به پشیمون و سرخورده کامیار که جایی تا نکرد باز و اتاقش در حتی کامیار هاي

 نیطوال نزدنشون حرف و بود قهر قبل مدتها از که هم کامیاب با. نداد راه اتاقش به هم داشتنیش دوست کامران حتی

  ! بود شده

 به دوستاش و نگین با بیشتر بود، شده تر دخترونه پوشیدنش لباس دخترش بود خوشحال برزو هاش خلقی کج تمام با

... گفت و این جونم نگین تاش هشت پدرش، رختخواب تو شبش اخر هاي زدن حرف کلمه ده هر از و رفت می خرید

 دبو شده معرفی بهش دوستش طرف از که محجوبی و سربزیر زن به نگاهش هم برزو که جوري.بود.. و خواست و اون

 مختلف هاي بهانه به و خودش که جایی تا بشناسه و دخترش جون نگین خواست می دلش بیشتر و شد عوض

  !باشه همراه دخترش ي عالقه مورد زن با بیشتر تا کرد می همراه باهاشون

  : بود هنوشت مختصر مفید تفاوت، بی ترانه کرد نگاه شو صفحه حوصله بی. خورد یی ویبره جیبش تو گوشیش

  ؟!تصمیمت از مطمئنی-

  !کرد سند رو محضري آدرس و...آره نوشت جواب جدیت با و کرد اخمی

 و بود کرده زاري گریه روز و شب دو دخترش براي غریبه زن یه که حاال بود بس بود شده غافل کمند از چی هر

 براي بیشتري وقت و کشید می خجالت خودش از پدر عنوان به باید دید می مسئول یی غریبه دختر برابر در و خودش

  .ذاشت می کمند زندگی
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 رايب رو اتفاقی کوچکترین طاقت دیگه کرد می حساب جور هر اما بود شده دیر خیلی کمند شاهکار آخرین با اگرچه

  !نداشت دخترش تنها

 درشپ سر باالي نظامی لباس با سرخ چشماي و کچل سر با کامیار. نشست ش شونه روي دستی گذشت ساعتی

  :زد بل بود داشته نگه پدرش جلوي و بغضش سختی به که کامیار. داد پسرش به یی خفه سالم برزو. بود ایستاده

  ...بیمارستانه خواهرم بشنوم ها غریبه از باید-

  :داد جواب حوصله بی برزو

  !خورده تیر و پلیس ماموریت وسط پریده ت گسیخته افسار خواهر! کامیار الو.بزنم زنگ نداشتی که انتظار-

  ..ولی نه-

  !کنم؟ چیکار براتون باید دونم نمی دیگه..هست خون دلم کافی اندازه به..پسرم بسه..کامیار کن بس-

 به برگرده باید نیست خودش کمند شده شاخ کامیاب. نیست اون زیر همش مگه بپرس* دي کامیاب از بزن زنگ-

  ..عرا* ك این و اصلش

  :غرید اطرافش به نگاهی با برزو

  ..چی بگم توي همین! بیشعور دهنت تو نزدم تا شو خفه-

 ده خانم مندک گفتم بهش من! گفتم؟ من ؟*!بش سرپا پسر تا سه ما کنار واستا بیا گفتم کمند به من! چی؟ من چی؟-

  .. من! گفتم؟ من اتاقت برو تراس از دیوار به شو آویزون و برق ترانس بگیر دست! ساله

  ..نیست حرفا این وقت االن فهمی نمی شو خفه..کامیار-

  ...نیست وقتش االن فهمی نمی شو خفه..کامیار-

 اصال...باشه خواد می که چیزي نذاشتین وقت هیچ..شماست تقصیر همش اصال فهمم نمی و هیچکس..فهمم نمی نه-

  بود هاش مندي عالقه از افسري دانشکده وقتی داشنگاه رفت می باید چرا کمند

  .برداشت عقب قدم یه پدرش ترس ار کامیارناخوداگاه شد بلند جاش از خشم با برزو

  !چشمم جلو از شو گم-

  ..منظورم-

  !شو گور و گم و شو خفه فقط-

  !کامیاره با حق-
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  :زد لب بغض با نصر خانم. برگشتند زن سرخ و شسته صورت طرف به مرد دو هر

 چهی قضا از که برخورداره باالیی دقت و هوش از چون گرفت، می عالی نمرات درساش کردن روخونی بار یه با کمند-

 داشتند انتظار ازش همه که بشه چیزي خواست نمی هم هیچوقت و کنه درسش حـــروم خواست نمی دلش وقت

  ..گفت می خودش کمند

  :داد ادامه بغض با و کرد مکثی

  ..شده خلق یی دیگه چیز براي-

  :گفت جانبی به حق لحن با برزو

  چی؟ یعنی حرفا این نصر خانم-

  :بغض و هیجان با نگین

! گیرهب ازش تونه نمی کسی و هاشو آرزو اما انداخت سرش از و عادات بعضی بشه شاید! شه ساله بیست کمند یعنی-

  !بذاره زندگی خونه آخر دست و خوندن درس پاي و عمرش تونه نمی!! پروازه بلند کمند

  :داد ادامه و برداشت درهمش اخماي و برزو طرف به قدم یه

  انداخت سرش از نمیشه و این! ره می آرزوهاش دنبال اختیار بی باشه جا هر! خاصه کمند-

  :برد جلو دست لبخند با جمع جدي بحث به توجه بدون و کرد وجود اظهار یی سرفه با کامیار

  زیــ از شنیدم خیلی تعریفتونو ؟!شمایید خانم نگین! سالم-

 خانم به رو و رفت بهش یی غره چشم و کشید عقبش و زد پسرش دست رو سرعت به کامیار دست به نگاهی با برزو

  :داد ادامه نصر

 ینهمچ پدري کدوم! مو؟ دونه یه یکی دختر شد؟ می حل مشکالت افسري دانشکده فرستادم می دخترم من یعنی-

  ؟!خواد می دخترش براي سرنوشتی

  :گفت برزو به رو ش خسته نگاه با نشست و رفت ها صندلی طرف به سردرگم و کالفه نصر خانم

 اون زن این براي که زمانی عوض متاسفم براتون! آرزوهاش گفتم داره، و خودش خطرات که افسري دانشکده نگفتم-

  !ندارید خبر دخترتون آرزوهاي کوچکترین از ولی کنید می خرج زن

  :گفت بابشکنی کامیار

  !گم می و همین هم من ایول-
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 و شلوارم اسلب میرم" گفتن با بالفاصله کامیار داد تحویلش نگاهی غضب با و کامیار سمت چرخید سرخ صورت با برزو

  !گذاشت تنها کرد، می دفاع خواهرش تنها آرزوهاي از داشت جدیت با که رو زنی و پدرش سرعت با "کنم عوض

  !نصر؟ خانم داره شما به ربطی چه من خصوصی زندگی-

  :گفت خونسرد و برزو عصبی چشماي تو زد زل جدیت با نگین

  !شماست خود بخاطر کمند مشکالت بیشتر نصف که اینه به ربطش-

  ؟!اطرافم هاي زن یا من-

  :گفت اخم با و شد سرخ خجالت از نگین

  ..من نیستید متوجه-

 اما تمرف می زیاد طوالنی هاي مسافرت من چون شغلی هاي توجهی بی بگید تونستید می..متوجهم هم کامال اتفاقا-

  داشتنم؟ زن قسمت این به نیست جالب

  : گفت خونسرد ظاهر با برزو به رو بود کرده خرابکاري لقی دهن با باز که نگین

  !زنم می حرف کمند طرف از دارم کنید فکر درصد یه-

  .کرد مواخذه بار صد و خودش دروغش بخاطر دلش تو بالفاصله

  :گفت و زد پوزخندي برزو

  ؟!بود کجاش مخالفتش پس کنم ازدواج ترانه با داشت اصرار کمند میدونم که اونجایی تا-

  !جونش نگین با آشناییش از قبل البته داد ادامه شو جمله باقی ذهنش تو برزو

  .. ي خانواده یه باشی داشته دایمی چیزي یه خواست می دلش بیشتر ولی نبود مخالفت-

  !شدم متوجه خانم بسه-

  :گفت لرزون صداي با و شد بلند جاش از بود کرده خرابکاري کافی اندازه به که نگین

  ..بزنم و حرفاش داشتم حق سال یک این از بعد دوستش عنوان به اما ببخشید منو جسارت-

 ختصريم احوالپرسی و ایستاد نصر خانم دیدن با اومدنش حین کامیاب.افتاد راه راهرو انتهاي طرف به اجازه با گفتن با

  :اومد پدرش طرف به نصر رفتن از بعد و کرد

  !رسیدم تازه گفت؟ چی دکتر-

  :گفت و گرفت کامیاب طرف به و اورد در جیبش از ماشینشو سوئیچ برزو
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  !برات گم می بعد! برسون و نصر خانم برو فعال! بهتره حالش-

***  

  !!معمر کامیار-

 جلو به قدمی موالیی سرهنگ. ایستاد صاف و داد نظامی احترام اختیار بی کامیار. چرخیدند سرشون پشت به مرد سه هر

  :داد اشاره کامیار به برداشت

  !کوبی؟ می پا من تن بینی می نظامی لباس االن-

  .. ولی-

 وت از انتظاري چه من برادرت، با شید می یقه به دست جلوش ذاري نمی احترام خودت پدر به..جون بچه واستا صاف-

  !باشم داشته تونم می

  :کرد دراز دست سرهنگ به رو و کرد پرت بیرون شو خسته نفس برزو

  !زیارتتون از خوشحالم-

 با چهره لحاظ از و داشتند یی اندازه یه نسبتا قد سه هر. شد خیره معمر قل تا سه به دقت با و داد دست برزو با سرهنگ

 هاي فاوتت مختصر قل تا سه کنار گرفتنش قرار محض به و بود شون بافته جدا ي تافته کمند گرچه! زدند نمی مو هم

  بود دید قابل شون

 و ابکامی پشت کم محاسن به کامران تپل هیکل و شکم از شو نگاه سرهنگ.کرد سالم آروم و ایستاد صاف کامران

 ادرايبر همچین داشتن با کمند کرد اعتراف دلش تو و رسوند ویژه هاي مراقبت بخش به کامیار نگاه شیطنت برق

  !باشه داشته یی کننده مجذوب شخصیت باید متضادي

  :پرسید برزو به رو

  !چطوره؟ معمر خانم حال-

  :گفت و کشید پوفی باخستگی برزو

  !بخش بفرستش فردا دکترش قراره... شکر خدارو بهتره-

  :گفت کامران به رو و داد تکون سري سرهنگ

  !نکنی فرار پستت از گیري می یاد خوردي اضاف آخر ماهه یه این-

  :زد لب کامران

  !خواهره دونه یه همین-
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  :گفت جدیت با سرهنگ

 خواهر ستد هم باید نداري جدیت خودت هاي مسئولت قبال در که توئی! جان پسر شه نمی شما مسئولیتی بی دلیل -

  !خونه سرباز بیاري بگیري تو

  :زد لب برزو

  !بکشم باید جور یه هرکدومشون از..دراوردن و پدرم-

  : نالید سقف به رو

  بود؟ اضافی فقط من زن خدایا-

  !شد می همین کمند بود هم زنت-

  :گفت و برادرش کول رو زد مشت کامیاب

  !ببند و دهنت کامیار-

  :سمتش چرخید غیض با کامیار

  ؟!نبندم-

  :برادراش بحث و جر وسط پرید کامران

  ! بردید آبرومونو! بکنید خواید می غلطی هر بیرون بیمارستان از شید گم هردوتون-

  :کامیار به رو اخم با

  ..نداره یی فایده گشتن مقصر دنبال کامیار-

  :چرخید کامیاب طرف به

  !کنه نمی سالمش اول روز مثل دوتا شما جنگ! خوب یا بد..هست که همینه کمند کامیاب-

 هگوش سرعت به بقیه چشم از دور تا کرد پرت راهرو تو و خودش و گذشت همه از اخم با معمر نازك دل قل بالفاصله

  ! کنه رها و بغضش کناري

  :زد لب خستگی با برزو

  !دادید عذابم فقط چشمم تو خار عین صبح از چشمم جلو از شید گم برید-

  !شدند خارج راهرو از کامران دنبال به و گذشتند سرهنگ کنار از اخم با پسر هردو

  :نالید دل ته از و دیوار به داد تکیه برزو
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  !بکشم باید هرچهارتاشون از من کشن می عذاب دارن یکی مردم! کردند م خسته-

  :زد ش شونه روي دستی دلجویانه سرهنگ

  ..خواد می صبوري! خواد می تربیت! خواد می مادر بچه! مسلمون خب-

  :زد ش شونه روي دستی دلجویانه سرهنگ

  ..خواد می صبوري! خواد می تربیت! خواد می مادر بچه! مسلمون خب-

  :داد تکون بالتکلیفی از سري برزو

 پرستار تپش پرستار! باشن داشته نامادري ذارم نمی! گیرم می پرستار دارم پول گفتم! کی؟! آدم مادر مثل شه می کی-

 تو پا کرد نمی جرعت زن دیگه شدن بزرگ پسرا! دادن می فراري خونه از رو و چشم بی کمند همین فرماندهی به

  ..سوخت پاشون به هم دختره و تر داغون یک از یک تا سه این! پاشون هم شد کمند بذاره م خونه

  :گفت برزو به رو و خورد شو لبخند کمند یادآوري با و کشید عمیقی نفس سرهنگ

 دست به باعث شجاعت دختر کنی سرزنش و خودت کمتر بهتره اما گذرونی نمی سر از رو خوبی شرایط دونم می-

 قسمت اما بده ازدست و خودش جون بود نزدیک درسته! تقدیره قابل این و شد مهم مدارك و اطالعات سري یه اوردن

  .ماست دست تو االن کشور خارج به اعضا قاچاق از سندي یه که بود این مثبتش

  :داد ادامه یی مردونه لبخند با سرهنگ. داد سرهنگ صورت به شو درمونده نگاه برزو

 باند یه توسط رو شده قاچاق ي محموله کشتی دارن ما نیروهاي کنی می خدا به و دخترت شکایت داري که االن-

  !شماییم دختر مدیون همه رو اینا! کنن می خالی بزرگ

  :گفت شیطنت با و کرد رها شو خنده سرهنگ

 عالی رینازمامو یکی از که بوده ارزشی با و مهم استاد حاوي گرفته اونا از یکی از قصد چه به نیست معلوم که کیفی -

  !شد دزدیده ماموریت حین ما رتبه

  !شد نصر خانم حرفاي ذهنش تمام و انداخت زیر سري برزو

  :گفت و زد برزو ي شونه به دستی سرهنگ

 ارک نکن شک اما گرفتم نظر در براش هم تنبیهی خودم روش به باش مطمئن و کنم می سالمتی آرزوي براش من-

  !مونه نمی پاداش بی خوبش

  !افتاد راه ماشینش طرف به و کرد خداحافظی برزو از سرهنگ

  :اومد استقبالش به همسرش عظیمه شد ش خونه وارد
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  !روباه؟ یا شیري! نباشی خسته! مهدي آقا سالم-

  :گفت و خندید دل ته از موالیی سرهنگ

  ؟!آخه خوره می یی دیگه حیوون کدوم به شیر جز شوهرت-

  :گفت شیطنت با و داد تکون سري عظیمه

  !دندونات این با مخصوصا! عزیزم خرگوش به-

  :فتگ مصنوعی اخم با سرهنگ. خندید صدا با و داد جاخالی چابکی با عظیمه؛ تپلش زن سمت برداشت خیز سرهنگ

  !خانم کردي می حسودي من دندوناي به هم اول روز از-

  :گفت اخمی با عظیمه. شد بلند سرهنگ همراه تلفن زنگ صداي نکرده باز دهن عظیمه

  ...ولی کنی خاموش و گوشیت خونه، رسید پات بود قرار هم اول روز از-

  .رفت بودن گذاشته روش اسم الیاس و مهدي که فرماندگیش مقر طرف وبه چرخید

  :داد جواب و کرد شماره به نگاهی پوفی با سرهنگ

  !محل بی خروس من جون از خواي می چی-

  :داد جواب مردي خندون صداي

  !انگار؟ خونه رسیدي دایی اِ-

  ...وگرنه خواهرمه مادرت حیف-

  !دایی نداشتیما مادر شوخی آ آ آ-

  :گفت بشنوه زنش که جوري بلند و خورد شو خنده سرهنگ

  !آد می گیرت چی ببینم بنداز تفرقه زنم و من بین هی بزن زنگ سربزنگاه! الیاس خونه رسم می کی من میدونی-

  :گفت و خندید صدا با الیاس

  وگرنه منه گردن نظامی اطالعات کردن جابجا آزاده من زدن زنگ چون بعد به ساعتی یه از دونه نمی زندایی حیف-

  :داد ادامه بانیشخندي سرهنگ

  !!جون پسر پـــَر ها هفته آخر مرغ چلو وگرنه-

  :گفت و خندید الیاس
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 عوامل ودخ از ردي کوچکترین ولی کردیم تخلیه رو کشتی بگم خواستم ولی یی خسته رسیدي تازه دونم می دایی-

  !نبود

  !آد می بهت!! خوبه هم آبی رنگ..جان پسر خوبه-

  :کرد اضافه خنده با الیاس

  شه می مرخص فردا..بهتره حالش هم پناهی -

 از بعد دتپسندی و دید کسی شاید بپوش جین! پسر سالته سی کم دست! الیاس باش مد طبق خرده یه نه یی پارچه-

  !شدم سرگرم تو ي بچه با بازنشتگی

  !رن می ضعف و غش برام دخترا کلی بپوشم شلوار کت یه هم همینجوري نداشتیما دایی-

  !کنه نمی حسابت هم آدم به شناسم می دختر من-

  :پرسید جدیت با و اورد بیرون آشپزخونه از و سرش عظیمه

  !وقت؟ اون کجا از-

  :گفت و داد تکون همسرش براي مظلومیت به سري سرهنگ خوشی، از زد قهقهه الیاس

  !!طفلی بیمارستانه هم االن شناسش می هم الیاس دیدمش ماموریت یه تو جون-

  :پرسید جدیت با باشه اومده یادش چیزي انگار که الیاس و مقرش برگشت بود شده قانع گویا که عظیمه

  ..دختره دایی راستی-

 خوب ولی دیده آسیب..خوبه حالش! ببینم و برهمت درهم ابروهاي اون تونم می هم خط پشت از جون پسر نکن اخم-

  !شه می

  :گفت و زد لبخندي الیاس

 با شدرگیری ي صحنه ولی رسیدم دیر من داشت مهارت خیلی لعنتی بود گرفته یارو ازین و کیف چطور دونم نمی-

  !داد می نشون کارکشته واقعا نجفی

 لبخند با نگسره "!ببینه یکی خوام می فقط! تونم می..باشم این از بهتر تونم می" پیچید سرهنگ سر تو کمند صداي

  :داد جواب

  !ییه کارکشته دختر هم کمند-

  ..شد می شراره اسمش بود بهتر آد نمی بهش کمنده؟ اسمش-
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  .پسرجون نکن دخالت پدرش کار تو-

  ..بودیم رسیده دیر بود داده کشتن به و خودش دستی دستی روانی ي دختره-

  !داد نجات حتمی شکست از تورو ماموریت که فعال-

  ! شد هوایی دلت دیدي دختر تو باز خیال بی دایی-

  !مهارتیه با و باهوش دختر بدونم شده باعث دوري آشنایی! الیاس گم می و واقعیت دارم-

  :گفت حسودي از الیاس

  !بیمارستان رسوندمش دادم نجات و جونش بودم من این که فعال-

  !!!ایستادي دختره براي نشدي مطمئن مدارك کیف از وقتی مطمئنی-

  ..دایـــی-

 هاش کردن قاچاق و شاه جهان به نسبت و انتقامت حس ظرافت با داري دونیم می خوب دو هر الیاس کن بس-

  !کردم بزرگت تورو من اما کنی می پنهان

 ترهدخ این اما کنم می باشه الزم کاري هر شاه جهان از سرنخی کوچکترین کردن پیدا بخاطر من بگی راست شاید-

  !بچسبم و نقد دیدم بهتر بود رفته در هم طرف بود آشنا برام

  ؟!جان الیاس شی می ناراحت کنم، نمی باور بگم-

  !دایی-

 برق ونممیت شی یم خیره ویلچرش رو مادرت به هربار! ته خانواده بابت انتقامت درگیر تو روح بیشتر نصف! الیاس-

 از تردخ یه جون بخاطر کنم باور تونم نمی که بودن؛ القلب رقیق به نکن تظاهر پس! ببینم چشمات تو و نفرت

  !کردي پوشی چشم ماموریتت

 نديخ زهر. بود کرده ش خانواده قاتل از سرنخی کردن پیدا براي که هایی خودخواهی و زندگیش تلخ واقعیت از الیاس

  :گفت بحث کردن عوض براي و زد

  !میذاشتی تموم سنگ برام مطمئنم شدم می دختر من کاش! ست دختره این سر زیر همش-

  :شد بلند عظیمه صداي

  !ناهار بیا مهدي آقا-

  :تگف بلند و کرد خاموش و قطع رو گوشی "کردم نمی هم نگات عمرا کلفتت کت ابروهاي با" گفتن با سرهنگ
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  !!عزیزم اومدم-

 به ور کمند پدر عجز یادآوري از! بگذره ازش شوخی و خنده با تونست نمی که بود یی مسئله تنها نشدنش دار بچه

  :گفت ش خونه سقف

  .. و داره یکی..داریم شو دونه یه حسرت زنم و من مثل یکی خدایا-

  !کنه عوض لباس تا رفت اتاقش طرف به "شکر ت نداده و داده" گفتن با و کشید پوفی

***  

 به و نگاهش حرص با و کرد نگاهی کامیاب تختش پایین به و کامران راستش سمت به کامیار؛ چپش سمت از اخم با

  .دوخت سقف

 به !اوردن می جا به هاشونو بچگی رسم و! داشتن نمی بر ازش چشم که شد می ساعتی یک سکوت با قلش سه هر

  !کشی منت رسم کامیار قول

  !شهب بخششون به مجبور قل تا زدن می زل بهش ساعتها دیگه قل سه کرد می قهر باقی با قل سه از یکی وقت هر

  :غرید و کرد پرت بیرون عصبی و نفسش کمند

  !دارم مرگ حس دقیقا-

 و خوند می روزنامه و بود انداخته پاش پاروي و نشسته آرامش با پنجره نزدیک جایی تختش از تر دور کمی پدرش

  :کنه مشخص و چهارقلوهاش کدورت تکلیف ش پدرونه قضاوت با تا کرد می نگاه چشمی گوشه

  !دخترم؟ حرفیه چه این-

  :زد لب حرص با برنداشته سقف از چشم کمند

  ...و منکر و نکیر اگه-

  :داد ادامه و کامیاب به زد زل اخم با و گرفت باال بالشت روي از کمی و سرش

  !داشتی و حس همین بود هم تو سر باال عزراییل شخص خود-

  :کرد اکتفا لبخندي به پدرش اما برنداشتن خواهرشون درهم اخماي از چشم و خوردن شونو خنده پسرا

  !حرفه خیلی سکوت این پشت میدونی بهتر خودت عزیزم-

  :داد کامران به و نگاهش کمند

  !باشی؟ پادگان نباید مگه اینجایی چرا تو-
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 امیارک اخماي.گرفت تحویل اول و من یعنی نگاه این.نگفت هیچی و گرفت باال بردارش تا دو به سري غرور با کامران

  !شد می رحم بی نباید کمند برادراش، به نسبت بود اولویت در اون همیشه رفت هم تو

  !تو بخاطر دادن بهش استعالجی مرخصی عزیزم-

  !!دادن مرخصی این به گیرم می بستر زخم باشم تخت رو دیگه روز یه من ؟!من خاطر به استعالجی-

  ...بیمارستانی روزه پنج همش تو عزیزم-

  چیه؟ نظرت هان؟؟ خونه، نیام اصال کنن بستریم دائم بگو خواي می کمه؟-

  :ایستاد دخترش تخت کنار و زد کنار و کامیار شد بلند جاش از برزو

 می که اییج تا داده درخواست دوستی به گذشته اون از! دخترم باشی عاطفه بی اینقدر نباید خالیه جات خیلی خونه تو-

  !نکنی بزرگترات کفش تو پا دیگه که شد تنبیهی شاید تا دارن نگهت تونن

  بگیرم پس و کیف خواستم زد رو دختره اون کیف فکرکردم من! همراهشه؟ کلت طرف دونستم می من مگه-

  :پرسید درهم اخماي با برزو

  !دختره؟-

  !معمر جناب میگه و من-

  . دید در دم و نصر خانم کامیاب هاي شونه باالي از کمند

 راست سمت سه هر و شکستن گارد احترامش به پسرا و شد وارد متانت با میخک گالي و بزرگ گلی دسته با نگین

  .ایستادند تولدشون ترتیب به کمند

  :جونش نگین به زد زل بااخم و گرفت برادراش از و نگاهش کمند

  !کجا؟ اینجا کجا شما-

  !دخترم کمند-

  !لطفا...نکنی دخالت شما برزومیشه-

  :زدن حرف کرد شروع مقدمه بی نگین

  خواسَتــ نمی واقعا من کمند متاسفم بحث جرو اون بابت-

  :چرخوند می نصر خانم سرخ و معذب صورت به کمند درهم اخماي از و نگاهش کنجکاوي با برزو

  بحث؟ جرو کدوم! خبره؟ چه جا این بگه من به یکی-
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 و فشارا سرگرد شخصی، لباس با موالیی سرهنگ. شد یکی خورد در به که یی تقه با کمند "نیستِ  مربوط تو به"

  .شدند وارد ترتیب به افشار سرگرد ي ساله چندین رفیق پناهی سروان نفر آخرین

 سر غولمش آهانی با برزو داد نشون بود شده گردنش دستمال عنوان به که و کمند روسري بزرو به یی اشاره با نگین

  :حوصله بی پدرش بستن روسري از بود شده کالفه که کمند. شد کمند

  !خوان؟ می چی جا این اینا ببینم بزار..بابا کردي م خفه..نکن..اهه بسه-

  !!!کمند-

 کنار و الستیکپ و کرد تشکر خجالت با نگین گرفت نصر خانم سمت به لبخند با و دستش پالستیک موالیی سرهنگ

  :پرسید لبخند با و داد کمند به و نگاهش سرهنگ! گذاشت کمند تخت

  !معمر؟ خانم چطوره حالتون-

  ...نی معلوم..م زنده-

  :گفت کنجکاوي با اخر در و رسوند کمند به معمر قل تا سه از و نگاهش چندبار افشار سرگرد

  !معمره؟ کامیار کدومتون-

 به و اهشنگ بینی تیز با و کرد اخمی سرگرد. نزد حرفی و گذاشت احترام کشی منت قانون به اما داد تکون سر کامیار

 یمعرف معمر و خودشو که پسري این. کرد جور و جمع و افکارش زمین به شدن خیره با و رسوند کمند خندون چشماي

 اون ش حافظه که رسید نتیجه به خودش پیش آخر دست. داشت تفاوت نظرش از بود دیده که کسی اون با بود کرده

  .سپرده خاطر به اشتباه و معمر کامیار نگاه برق

  :زدن حرف کرد شروع مقدمه بی خودشیرینی با پناهی سروان

  !دادید انجام شجاعانه بس کاري واقعا! خانم خوشحالم شده بهتر حالتون اینکه از-

  :گفت خونسرد کمند

  !نداره هم و مسلح سارق یه گرفتن عرضه پلیس نداشت ربطی من به وگرنه زدن و دوستم کیف فکرکردم-

 یم پلیس خود ي عهده به هم رو ربایی کیف ي وظیفه این شهروند یه عنوان به شد می خوب چقدر-افشار سرگرد

  !کردید نمی دخالتی و ذاشتید

  :گفت پوزخند با کمند

  !جون نگین شد می پیدا مدارکت کیفت ت نتیجه تولد با حتما-

  :گفت خونسردي با سرگرد. بودند شده خیره کمند روي سفید ي مالفه به کماکان و خوردن شونو خنده پسرا
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  !بوده جونتون قیمت به آرایش لوازم چهارقلم انگار-

  :اومد حرف به ش زاده خواهر و کمند ي فایده بی کل کل از سرهنگ

  ! شما بده اجازه جان الیاس-

  :داد قرار مخاطبش جدي و کمند به کرد رو

  !نبود اخالقی هم کیف ي بهانه به حتی کارتون معمر خانم-

 داشته آدنمی باال صداش سرش تو بزنن که یکی با فرقی یه باید! رسه می زورم رسه، می دستم..کردم می چیکار خب-

  !نه؟ یا باشم،

  !خانم باشید، فمنیست نمیاد بهتون -پناهی

  !باشید خودشیرین نمیآد هم شما به-

  !!!کمند-

  : ادامه و کرد مرد سه به رو برزو

  !کم یه عصبیه صبح سر از! بیمارستان تو روز چند این شده خلق کج خرده یه ببخشید و من دختر-

 واسه یی کننده قانع دلیل اصال.اومد نمی خوشش جفتشون از بود افشار و پناهی متوجه کمند درهم اخماي هنوز

  .نداشت حضورشون

  :زدن حرف کرد شروع مقدمه بی و کشید عمیقی نفس سرهنگ

  ..کارِ بابت شده شما تقدیم ناقابلی تقدیر لوح راستش! معمر خانم-

  :کرد اضافه دوستش، به کمند واضح ي تیکه تالفی به پوزخند با افشار

  !تون احمقانه نیمه شجاعانه، نیمه-

 و شاراف چشماي تو زد زل عصبی نگاه با کمند. خورد شو خنده خواهرش خشمگین نگاه با که خنده زیر زد پقی کامیار

  :گفت

  اورده آناناس کامپوت برام سرهنگ کردم فکر من بعدشم! سرگرد برات زشته تقدیر؟؟ لوح یه به حسادت-

  .خورد شو خنده کمند آخر ي جمله از یی سرفه با هم نگین

 هک جایی تا ؟!سرگرده دونست می کجا از دختر این:زد جرقه سرش تو چیزي انگار و رفت هم تو سرگرد اخماي آنی به

 تر عقب خرده یه دختر؟ این پس بود کرده معرفیش ش خواهرزاده عنوان به داییش شدن وارد که در از اومد می یادش
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 شاه انجه ي فرستاده دختر این نکنه گذشت ذهنش از کجا؟ از ولی بود آشنا نظرش به بودش دیده که بار آخرین رفت

  !بوده؟ نقشه همش خوردنش تیر و! باشه؟

 و ختت روي گستاخ دختر درمورد تحقیقی کارهاش لیست تو اما کرد جمع جمع به و حواسش داییش صداي شنیدن با

  !داد قرار

  :گفت کمند به رو یی غره چشم با سرهنگ

! اشیدب نظام از جزئی قراره که مخصوصا.نیست شما شخصیت مناسب اصال زدن حرف گستاخانه جور این!! معمر خانم-

  !بگیرید یاد نظام تو و مافوق به گذاشتن احترام باید بعد به االن از

  :پرسید استفهامی و کرد حالجی و سرهنگ آخر جمالت خودش، روي سرگرد ي خیره نگاه به توجه بدون کمند

  !کنم؟ چیکار-

 بود، دهش افسري ي دانشکده تو دخترش نام ثبت به راضی قلبی رضایت بدون با که برزو از اجازه کسب با سرهنگ

  .کرد وارد خفیفی فشار کمند دست رو دستش به نصر خانم متبسم رخ نمی به نگاهی با و داد تکون سري

 افشار و ناهیپ ي رفته باال بهت از ابروهاي به توجه بدون و بوسید دخترشو شقیقه شد خم بزو. کرد نگاه پدرش به کمند

  :شد دادن توضیح به شروع ارامش با

 دوست هک کاري به..کردي تموم موفقیت با و دانشگاهت اگر که...رسیدیم نتیجه این به..مون..همه..یعنی..ما راستش-

  ..باشی خوشحال که جایی یه..کنی رو داري

  :کرد اضافه داري غصه لحن با مکثی با

  !باشی خودت که جایی-

 رضایت دنز ورزشی باشگاه به افسري دانشکده به رفتن ناامیدي از برد خاطر از لحظه اون شد؛ باز اتوماتیک کمند نیش

  .بود نظرش جلو هاش خواسته مسیر تو پرواز فقط لحظه اون بود، داده

  :گفت بود وپدرش خودش تنهایی مختص که یی گونه کمند لحن با

  ؟!جونم برزو میگی راست-

 لبخند یی لهمسئ بابت کمند بیاد پیش بود دیده کم. زد زل کمند لحن تغییر به باز دهن با هم نگین حتی جمع بر عالوه

  :بزنه حرف دل ازته براقش چشماي و ذوق با که برسه چه بزنه واقعی

 ماموریت جون آخ واي..ها دیگه و من بینی نمی..ها اونجام روزي شبانه...ها ماهه 18...میگی؟ راست..برم؟.. برم؟ یعی-

  ...یبابایــ.. میگی راست..ها بزن بزن رم می بدن بهم
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 دندون و اخم با دخترش ي شونه باالي از و داد قراره دخترش دستاي حصار بین و گردنش و شد خم سخاوت با برزو

 می تدس از دستی دستی داشت و دخترش که بود اونا بخاطر ذهنش از کشید می نشون و خط قلش تا سه براي قروچه

  ..نداشت و دوریش ساعت چند طاقت حتی که کمندي اونم داد

 و دوستش کیف براي بود شده درگیر مهارت با فرد یه با که دختري به رفته باال بهت از ابروهاي با افشار سرگرد

 مک دختر شوق و ذوق با که دختري و کرد می دفاع خودش از قبل ي دقیقه چند خشمگینش نگاه تیر با که دختري

 زا دلش تو. کرد می حالجی و دختر شخصیت سه این و بود شده خیره بود؛ شده آویزون پدرش گردن از سالی و سن

  کیه؟ دختر این واقعا پرسید خودش

  .شد مرد سه هولی هول خداحافظی باعث خوردن زنگ با سرهنگ همراه

  :قهره برادراش با نبود یادش و بود زده زل دستش رنگ طالیی تقدیر لوح به هنوز کمند شون رفتن از بعد

  "...شما از اسالمی جمهوري دولت معمر کمند خانم" باحاله چقدر ببین کامیار-

  .شد ییک نصر خانم و برزو ي خنده و کامیار توسط صورتش بارونش بوسه و پریدن با تابلو روي از روخونیش باقی

  :زد داد کامران

  !!کامیار کنی می قوانین نقض همیشه-

 کمند نکرد آشتی از خیالش که کامیار اتاق؛ ي گوشه یخچال رو زد چنبره سخاوت با کامران شکست طلسم که انگار و

  :انداخت باال ابرو کامیاب لبخند و کامران به رو و گرفته بغل یکوري و کمند بود شده راحت

  ...دارم دوسش..هست که همینه-

 ودب راحت کمند کردن آشتی از خیالش که کامیار یخچال؛ رو زد چنبره سخاوت با کامران شکست طلسم که انگار و

  :انداخت باال ابرو کامیاب لبخند و کامران به رو و گرفته بغل یکوري و کمند

  ...دارم دوسش..هست که همینه-

  ..خورا سگ خوري، تک برین هم رو ریختی نمی نامردا این با داشتی دوست! موقوف اضافی غلط-

  !!جان کمند-نگین

  !هرزه گی می من باباي به برگشتی حسادت از! ها خرابه اینا عین ت سابقه هم تو چی؟؟ کمند-

 از جالتخ از ملتهب و سرخ صورت با حرف کالم یه بدون بالفاصله و شد یکی برزو ي زده بهت نگاه با نگین باز دهن

  .دوید بیرون اتاق

 به یواش یواش شون خنده پدرشون اخماي دیدن با و خنده زیر زدن بلند صداي با معمر قل تا چهار هر خروجش با

  .شد تبدیل نیشخند
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  ..بایــَ چرا! کمند؟ حرف این چی یعنی-

  :گفت پدرش به رو و کرد مخفی بغلش تو و لوحش و کامیار دست سر زد یکی خیال بی کمند

  !بپرس و دلیلش خودش از بده بهش و کیفش ببر. دونم نمی-

  ..بشنـَ تو از میخوام-

 که محجوب خانم یه از بپرسی سوال یه خواي می! ره می باال کیوت آي ترانه امثال واسه خب...دیگه برو دِ اَه-

  .. بازي خنگ به زنی می و خودت چیه من با رابطه در نظرتون

  !نجیبه و حیا با معمرجماعت کال-

  :گفت چشماش خبیث برق و کامیار به رو خنده با کمند

  !پدرت هم یکی من؛ یکی تو؛ یکی-

 به اتاق از سوییچش و نصر خانم کیف برداشتن با "کمند کنم می روشن تورو درازي زبون تکلیف بعدا" گفتن با برزو

  !شد خارج سرعت

  :زد زل خواهرش ي پریده رنگ صورت به و تخت روي نشست کامیاب

  ؟!کمند چیه جریان خب-

  !اکیوسان..برقه پریز تو جریان-

  :کشید جیغ بالفاصله

  !الاقل نخوره هارو و شیرموز بگیر و جلوش کامیار...منه هاي کامپوت اینا!!! خیکــــی-

  :گفت اخم با پر دهن با کامران

  !شد تا چهار همش خسیس چته-

 ردارهب و این یکی.. کنی می تخلیه رو اونجا داري. نمیآد ازت صدا بینم می یخچال جفت ایستادي..کامران روحت تو-

  .بیرون ببره

  : گفت خونسرد کامیار

  !بخدا نیست، شوخی کیلو پنج و نود..ره نمی زورم که من-

  .سربازي شدم چهار و نود میگی دروغ چرا عوضی-

  : کرد دخالت بار اولین براي کامیاب
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  !گرم هشتصد و-

  :کرد دخالت بار اولین براي کامیاب

  !گرم هشتصد و-

  :گفت و بود دستش لوح به حواسش تمام که کمند به کرد رو حوصله بی

  !کرد؟ جوري این چرا نصر این نگفتی-

  :گفت تفاوت بی کمند

 یم برزو یه. شد می سفید و سرخ دید رومی بابا بار هر! ها باالس هوشیم ضریب من دونه می. شد خودش تقصیر-

 بزنه دور ور ترانه کردم خر رو بابا تولدش هست، کفشش به ریگی یه گفتم منم! فضا رفت می ساعت سه خانم گفتم

  !کردم سوپرایز و جفتشون بیرون، شام بیاد

  :داد ادامه بانمکی لحن با و سقف به کرد رو

  !کن حساب رفته ازدست هم شوهرت خانم کرشمه..بگم باید تاثر و تاسف کمال در-

  ....بود رفته ازدست برزو-کامیار

  :گفت اخم با داشت پدرش رو که خاصی غیرت با کمند

 از منشنو..برزو بگم دارم حق من فقط بعدشم...نفره یه جاي..ها منه تخت... اینجا کرده دراز لنگاشو..کن جمع و خودت-

  !هیچکدومتون

  :اومد حرف به پر دهن با کامران

  .ترانه مثل یکی اینم-

  :داد نظر فیلسوفانه کامیاب

 موع پیش انگلیس گرفتم بورس که منم..ش دانشکده ره می جدیدش ترم این از بعد که کمند...دارم شک که من-

  ..که کامیار میمونه فقط آد می من با آخرش کنه روشن و تکلیفش اگه که کامرانم..بیژن

  :گفت خیال بی کامیار

  .داده ماشین نمایشگاه قوله بابا.. بیکاري محض نکوفتم پا و عمرم از ماه 18-

  :گفت اخم با کنه کنترل و بغضش کرد سعی کمند

  ..تو با بیاد کجا کامران-
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  :خواهرش دلتنگی وسط پرید کامران

 شیش نمبز خر نیستم بلد کامیاب این مث من دانشگاه برسه پام من عمرن داره و کنکورش سیستم وقتی تا ایران -

  !گردم برمی هم دست به مدرك سرکالسو شینم می دیپلمم مدرك با زحمت بی اونور میرم..کنم تموم ترمه

  ..رفته کی هر گردین برمی شماهم برگشتن هاتون عمه و عمو هرچی-کمند

  !کنم نمی عوض دنیا جاي هیج با رو اینجا ها حوري من..من خواهر رن می خرن ملت-کامیار

  :گفت و داد تکون ازتاسف سري کامیاب

  !شد می جدا هم از ما ي همه راه روز یه صورت هر در..کمند تو قیافه کن جمع-

  ..وقت اون میشه چی جونت صدف...کامیاب ریلکسی خیلی-کامیار

 خونسردي ظاهر به لحن با و کرد چفت هم تو و دستاش معذب کامیاب شد خیره کامیاب دهن روي قل سه هر نگاه

  :داد جواب

 برم بشه مومت درسم و بربیام زندگی پس از بتونم خودم تا بمونه باید..گفتم بهش هم من...زوده فعال گفت بابا..هیچی-

 من.. .کنه معطل شو خانواده تونه نمی و دارن خانوادگی رودروایسی خواستگارش با و داره خواستگار گفت..که سرکار

  ...کنه ازدواج..گفتم بهش هم

 تحیر با دکمن باز نیمه دهن و رفته باال بهت از ابروهاي با کامیار دهن کاکایو؛ شیر و شیرینی از مخلوطی با کامران دهن

  .بود شده خیره کامیاب به

  :گفت و داد تکون دستی کالفی کامیاب

  !کردم می خوشبختی آروزي براش باید...بودیم اجتماعی دوست..بشم چیز...من بیشتر یعنی..من..اینکه از قبل چتونه؟ما-

  :گفت جدي کامیاب به رو و تخت رو نشست کامیار

  !!برادر زدنیه مثال غیرتت-

  :گفت یخچال تو شدنش خم با و داد تکون سري کامران

  !خوردم نمی چیزي ساعت دو غصه از بودم من..دیگه فکره روشن-

  :بود شده خیره کامیاب خونسرد و تفاوتی بی ماسک به درهمش هاي اخم و سکوت با کمند فقط

  ..گفت می بود فرستاده برام دخترام ازدوست یکی رو جمله یه کامیاب-

  :کرد اضافه بارونش ستاره چشماي و کامیار به رو خنده با کمند
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  !م خونه برمش می شم می خر حرفا این با کرد می فکر-

  :گفت خواهرش به رو جدي کامیار

  ؟!ازت شد می کم..من از سرویس تو از دعوت سرویس دهنت-

  !!!لطفا شو خفه کامیار-کامیاب

 و درسون کامیاب چشماي به و نگاهش و خورد شو خنده ملینا یاداوري با و شد خیره پاش روي سفید مالفه به کمند

  :داد ادامه جدي

  .نبوده تو قسمت برنگشت اگه بوده تو مال یعنی برگشت بهت اگه..کنی رها باید داري دوست که رو کسی-

  :خواهرش طرف چرخید کامیار

  ...بودي بلد حرفا ازین هم تو گی؟؟ می چی! بابا؟ نه-

  !شد خیره کامیاب غمگین چشماي تو هاش بازي دلقک و کامیار به یی دیگه نگاه کوچکترین بدون کمند

****   

  :پدرش طرف برگشت و کشید عمیقی نفس

  ...باش خودت مراقب حسابی...جونم برزو خب-

 سیدبو طوالنی و سرش و شد خم دخترش تنها شدن دور از ش غصه کردن پنهان براي تالشی کوچکترین بدون برزو

 رظاه به لحن با و شد خیره زد نمی موج یتوش دلتنگ یی ذره که ش زده هیجان چشماي تو و کشید عقبش کمی

  :کرد التماسش یی آمرانه

  ؟!باشه گیري می کمک عقلت از اول. شدن جوگیر از قبل بده قول مامانت روح به عسلم-

  ..آموزشیه دوماه فقط اینجا.... دیگه دیروزه ادامه ها صحبت این! بابا-

  ..نیآري خودت سر بالیی ندارم تو به اعتمادي کوچکترین دیگه..بده قول کمند کنم می خواهش-

 شده گرد چشماي و نگین به رو و بوسید و پدرش لباي و شد بلند پاش پنجه رو "دم می قول اما سخته" گفتن با کمند

  :گفت ش

  !ندارم شوخی باکسی و کنم می برخورد شدت به...باشه شده کم ازش گرم صد..یکی هم بابام یکی؛ خدا-

  :گفت کمند به رو کرد خندونش چشماي برزوو به باالیی بلند اخم نگین

  !نگیري مریضی کنی، می عوض تمیز لباس روزانه کنی می جمع و حواست..نکنم سفارش دیگه کمند-
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 هاشما پس رم نمی بیرون که هم اینجا از گذره می خوش دم می قول..دین می جو چیه کجاست؟ اینجا مگه بیخیال-

  !باشید مراقب بیشتر باید

  :گفت و داد تکون سري نگین

 نفال ذکرت و فکر همه چندماه این باشی نیوفتاده چیزي باشه باهات شانس..میزنم زنگ بهت شد اعالم نمراتت-

  ..فلــ و پوتین

 می شصورت رو نگین اشکاي دونه به دونه. کرد بغلش سفت بار اولین براي و رفت نگین طرف به حرف بدون کمند

  :زد می حرف کمند گوش کنار و ریخت

  !باش خودت مراقب تروخدا..شد راضی من حرف به...ها پدرت جلو نکنی م زده خجالت-

  :کرد بغل و کشید بیرون نگین بغل از کسی و کمند

  !بگیر اجازه اول وحشی کامیار-

  :گفت ش افتاده خط ابروهاي با و گرفت دور کمی خواهرشو کامیار

  !باش خودت مراقب-

  :زد داد تقریبا حرص از کمند

  !بیوفته اینجا نیست قرار اتفاقی هیچ..شماها حاال نرگس؛ دیشب تمام! کردید روانیم-

  :گفت خنده با کامیار

  .گیرن می سخت کمتر ها خوشگل به ما یگان تو بود شایعه! شو گروه هم باهاش برو دیدي که خوشگلی دختر اولین-

  :دراورد و آخش و کامیار کفش رو زد کفشش با کمند

  !هستم خوشگل خودم کافی اندازه به کنی باز خوب و چشات-

  :داد تکون حوصله بی سري کمند. کرد بغلش باز دلتنگی با برزو

  !یانه؟؟؟؟ برم ذارین می شد ساعت نیم-

 اهمخد بنده اون آبروي پاي پس..خرابکاري حسابی دونست می چون...کرده و سفارشت گفت سرهنگ..دخترم کمند-

  کن جمع بیشتر و حواست.. وسطه

  ..من دارم مدعی چقدر! اصال؟ چه اون به-

  .شد تماشاگر ازدور و رفت برزو ماشین طرف به گریه با طاقت بی نگین
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  .ببرش خودت با رفتی هرجا..ها باشه هم یتیم بچه این به حواست جونم برزو-

  :گفت و داد تکون سري خنده با برزو

  ..رفتــ جا هر نخوام بخوام زنمه تو پیگیرهاي لطف به-

  :داد شو پدر ي جمله ادامه نیشخند با کامیار

  ..شه پاچه تو-

  .رفت تر عقب و خندید سرخوش کامیار برداشتند؛ خیز کامیار طرف به برزو و کمند

  ..برم من-

  :زد داد دور از کامیار

  :نصیحت تو به من از کمند-

   برایت طمع خوش خبري دارم

  کامت شیرین ابد تا باشد که

   بحالت وظیفه،خوش سرباز شدي

   والیت این به میکنی خدمت سالی دو

 نگین ي شده گرد چشماي به مضطربی نگاه با برزو که داد نشون انگشتی برادرش براي و خندید جواب در فقط کمند

  :ایستاد کمند روي به رو مستقیم و انداخت پایین و کمند دست

  ..دارم دوست-

  ..منم-

  باش خودت مراقب-

  ..توهم-

  !سالمت به برو-

  !باشه؟ میام؛ زودي ولی میشه تنگ برات دلم-

  نشدم پشیمون تا..برو-

  .گرفت نمی جین شلوار و زرشکی کوتاه آستین پیراهن تو پدرش از نگاه و رفت می عقب عقب کمند
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  !شد پادگان وارد "اومدم من" با و داد پدرش براي احترامی رسید پادگان در به

  .گذاشت فرمون روي و سرش نشست؛ فرمون پشت و گذاشت جا و نگین حرف بدون و رفت عقب عقب برزو

  :گفت متاثري لحن با و شد سوار نگین

  .جان برزو داشت احتیاج دوره این به..خودش شناخت به ارزه می اما بزرگیه ریسک-

  .خرید جون به و پدرش باالي بلند فحش و گذشت پدرش ماشین کنار از ممتدي بوق با کامیار

  ..الکاتبینه کرام با همتون حساب بیاد سرش بالیی دفه این ولی. شدم کامیار و تو،سرهنگ خر که فعال-

  !افتاد راه ش خونه طرف به ماشین کردن روشن با برزو و صندلیش به و داد تکیه سرخورده نگین

***  

 تخته 4 اتاق به راهنمایی و یگانش به معرفی با باالخره کردن؛ پر فرم و معطلی و بودن صف سر ساعتها از بعد کمند

  .کشید باالیی بلند پوف و کرد پرت تختی روي و خودش ش

 یی نخورده دست هاي تخت طرف به کدوم هر و شدند وارد کنان صحبت بودند دوست نظر به که دیگه دختر تا سه

  .رفتند

  .برد خوابش و بست و چشماش باز طاق نخوابیدن روز شبانه یه از بعد خستگی با کمند

  :داد تکونش سختی به دستی

  !شو بلند دختر؟ مُردي مگه-

  .شد خیره ود،ب ایستاده سرش باال که نفري چند به و نشست تخت رو بود داشته شون نگه باز سختی به که چشمایی با

  :بود شده خیره بهش جدي صورت و اخم با بود داده استحقاقی بهش دیروز که ارشد نفرات از یکی

  ؟!وقت چه خواب!! معمر کمند-

  :گفت یی گرفته صداي با سرش خاروندن با و ایستاد سرپا کمند

  شرمنــ-

  !!!واستا صاف-

  :زد لز زن اخمالوي صورت به و ایستاد صاف مافوقش فریاد صداي شنیدن از شده گرد چشماي با پرید ش کله از برق

  خانم؟ بخوابی اینجا اومدي فکرکردي-

  ..نــ-
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  .مونه می ذهنم تو بدجور احترامیت بی این اما نیست باز دستم اوله روز!!!!! ساکت گفتم-

 با و دندبو شده خیره ارشدشون به مضطرب هایی قیافه با کدوم هر و بود ایستاده صاف که دخترا باقی به کرد رو ارشد

  :گفت جدیت

 دیگه تا نگیری می) نظام یگان ساعت( سین برنامه فردا از! دنبالتون بیام نباید من..آموزشی کالس بیارید تشریف-

  ..انظباتـــی بی با کسی

  :داد ادامه کمند به آمیزي تحقیر نگاه با

  !نکنه مختل و یگان نظم-

  .رفت اطمینان با و محکم هاي قدم با و چرخید و گرفت باال سري

  .دادن ول رو خودشونو جور یه کدوم هر و کردند پرت بیرون هاشونو نفس دخترا رفتنش با

  :گفت کمند به خطاب بود تر تیره پوستش رنگ باقی از که دختري

  تو؟ نخوابیدي سال چند..اینجا افتادي مرده عین ساعته سه-

  :گرفت دستاش بین و سرش و نشست تختش رو اخمی با کمند

  ..برد خوابم شد چی دونم نمی..بودم بیدار دیروز تمام-

****  

  .کرد می زندگی بود معروف سین ي برنامه به که ساعاتی سر و بود شده آشنا بیشتر اطرافش با که بود ماهی یک

 و هشت تا شش ساعت از خوابش جاي کردن جور و جمع و صبحانه خوردن از بعد و شد می بیدار صبح پنج از صبحها

 هک دینی مباحث و قرآن تکراري مباحث با آموزشی هاي کالس انواع به دوازده تا هشت صبحگاه؛ مراسم و ورزش به

  .گذروند می وقت عمیالتی و ازستادي اعم تخصصی کالسهاي باقی و اورد نمی در سر ازشون هیچ

 می تر تکراري براش هرروز و بود گذرونده برادرش جاي ش گذشته آموزشی از رو مفهومی اطالعاتی بیشتر نصف

  .گذشت

 ورعب هاي مهارت و شخصی دفاع هاي کالس ساعات بجز کمند و بود صدا سرو بی دخترا یگان پسرا؛ یگان خالف بر

  .پرداخت می دروسش تکرار و زدن قدم به تنها و روز بیشتر از نیمی تخصصیش هاي کالس باقی و موانع از

 کسی اب حرف کالم یک حتی و گذشت می روزي بود کرده ش خسته که بود؛ تنهاییش ي دیگه دلیل بودنش اول نفر

 که ش؛سخت و سفت رقیب "آملی نجمه" مثل بودن کسایی اما داشت عادت جنساش هم بین تنهایی به اگرچه! زد نمی

 احوالپرسی سالم باهاشون که هم رو نفراتی معدود و باشه نداشته ازش خوشی دل زیاد بودنش، دار درجه دختر بخاطر

  .کنه پراکنده اطرافش از و داشتن
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 سجن هم با رقابت از که بُردي لذت حس! خواست می واقعی رقابت دلش! کنه خوشحالش که نبود چیزي کالسها تو

  .نبود راضی کم به هیچوقت طاقت کم کمند و بود کم براش کرد؛ می دریافت خودش

  .نیست دلپذیر پسرا یگان ي اندازه به براش افسري ي دانشکده کالسها، بودن تازه تمام با کرد می اعتراف

 همراهی و کرد می تنهایی حس شدت به اما خواست نمی دلش و خوابید می دلتنگی با پدرش یادآوري با شبها

 و کامیاب پیش و ایران از خارج حتی باشه، اونا کنار که باشه جایی هر که بود شده راضی. خواست می و برادرهاش

  ! کامران

  !فهمید نمی و حرفاش تاش، به تا قل تا سه جز کسی که بود کرده باور

 السهايک باقی و شخصی دفاع تخصصی کالسهاي تو شو گذشته ماه یک و بود فراري شدت به تیراندازي کالسهاي از

  !گرفت می کار به بودن بهترین براي و خودش سعی تمام تخصصی

 یم دلگرمش نکشیدن پس به حدودي تا جدیش، مافوق محو لبخند و بودن اول نفر همیشه تیراندازي، کالس بجز

  !کرد

 هب کناري گوشه! شب نه خاموشی وقت تا ظهر از بعد چهار از و آزادش ساعات باقی داشت؛ نگهبانی که روزایی بجز

 زیر و کارهاش همیشه پنجره پشت از شخصی که نبود خبردار روحش و گذروند می ش عالقه مورد تکنیکی ورزشهاي

   !داشت نظر

 حللم به و خودش نشده ثانیه پونزده و بود واقعی ي آماده ها؛ باش آماده و شبانه رزم تو همیشه ش سابقه به توجه با

  !داشت همراه به همیشه هاش مافوق آمیز تحسین نگاه و رسوند می شبانه رزم براي مقرر

 به ؛متفاوتش هفته هر دختراي دوست و کامیار با و گرفت می مرخصی پدرش اطالع بدون هم ظهراش از بعد شنبه پنج

  . شد می حاضر پستش سر صبح شنبه از و رفت می گذار و گشت و شمال

 بودن خودش دست داد، می دست بهش خیانت حس ببره لدت خوشیش از ذاشت نمی کامیاب و کامران براي دلتنگیش

  ! نداشت عادت تنهایی همه این به

 یارکام با از لذتی واقعا ش افتاده دور قل دو بدون واقعیت در اما نداره صفا قلم سه بدون گفت می جدي و شوخی به

  !نبودن هم سالمش الیق حتی کمند نظر از که کامران دختراي دوس مخصوصا داد، نمی دست بهش رفتن بیرون

 لحن با و کرد برداري فیلم ازش خوندنش نماز حین کامیار که باري اولین اما بود نشده تغییراتش متوجه حتی خودش

 آروم مندک این و قبل کمند هاي تفاوت به تازه شده آرومتر خیلی رفتنش آموزشی از قبل به نسبت کرد اعتراف جدیش

  !برد پی جدید

 مهه دونست می خوب دیگه حاال بود، خودش به کردن فکر براي خوبی زمان کمند براي اضافه وقت و تنهایی ساعتها

  !نداره دوست رو مردونه انگیز هیجان کارهاي ي
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 ستهخ به اعتراف کمند تا بود روزي انتظار به و شمرد پدرش براي هیچی یک دلش تو بدجنسی لبخند با هم کامیار

  !بکنه محیطش بودن سرد و نظامی محیط از شدنش

 خاطرب اول رفتن سربازي براي جزش و عز تمام دونست می و شناخت می حدودي تا و کمند که بود کسی تنها کامیار

  !داشت عالقه بهش خاصی جور که کامران مخصوصا برادرهاش، نگذاشتن تنها بعدش و بود خودش نموندن تنها

. بره در ازشون تونست نمی رقمه هیچ که نبود پادگان ي مرسومه قوانین و هاش کالس به ارتباط بی خوندنش نماز

 مازن کرد اعتراف صداقت با خوردن اضاف ترس از کمند و گرفت و سرمچش کیهانی سروان رفت در که رو وقتی چند

 و بود ادهد یادش و خوندن نماز شد می نگین شبیه کمند ذهن از که لبخندي با هم کیهانی سروان. نیست بلد خوندن

  .داد می ادامه نمازخوندن به خودش نیاز و ذات به یواش یواش بعد و درهمش اخماي و کیهانی ترس از اوایلش کمند

 قبل از تربیش خونه، به رفتنش با و بود آموزشیش آخر ي هفته بود شده زده نگهبانی براي اسمش نگهبانی ي لوحه رو

  .بود شده پدرش دلتنگ

 و رفح بدون و کوفت پایی پناهی سروان دیدن با. چرخید صدا طرف به یی سرفه صداي با که بود دادن پست حال در

  :شد خیره بهش آشنایی یی ذره

  !نباشید خسته-

  !قربان ممنون-

  !ديرسی حقته که جایگاهی به ببینم شم می خوشحال.بشه برگزار یی مسابقه قراره سردوشی جشن ماه آخر معمر-

  زیاد من باشم ها شونده انتخاب جزو دارم شک..ولی قربان ممنون-

  :ایستاد کمند ي سینه به سینه و برداشت جلو به قدمی نیومد خوشش ازش هیچ کمند که یی خنده با پناهی

 ادعا همه اون با برام جالبه بگیري دستت اسلحه نیستی بلد حتی میگه کیهانی سروان! افتضاحه اندازیت تیر شنیدم-

  .. ولی

  :کرد تکرا بینی تیز با کمند

  !ادعا؟-

  ..هم ادعاهات..دیدم تورو قبلی مسابقات من ندونه کی هر "معمر کامیار" کن بس-

 اون بود فهمیده کجا از سروان که بود این گیر ذهنش ي همه. کنه سکوت داد ترجیح و سایید دندون به دندون کمند

  !بود؟ همین مال هم سرگرد خصومت همه اون دلیل پس! شده پسرا یگان وارد کامیار جاي

 رو ادزی بهتره عوضش در نکشی کار زیاد کوچولوت مغز از بهتره پس اینجام اون خواست به االنم شنیدم سرهنگ از-

  ..کنی تمرین اندازیت تیر
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  !رسه؟ می تو به چی-

  !توام مافوق من! خانم کمند نشو پررو روت تو خندیدم آ آ آ-

  اومده؟ پیش مشکلی-

  :چرخید کیهانی طرف به پناهی

 پا زیر و ضوابط و نیست درستی کار نگهبانی موقع نشستن خستگی، از دادم می تذکر سربازت به داشتم!! سروان-

  ..گذاشته

  !ندي لفتش بیشتر و ماموریتت و بگیري و ت شده امضا ي نامه بهتره شما.تذکرات این منه وظایف از-

  :گفت کمند به رو و داد تکون سري سروان

   نکن فراموش و گفتم چی هر-

  !گذاشت تنها کمند با رو کیهانی

  ؟!معمر بگی بهم داري چی خب-

  !سروان براي شد سوتفاهم گویا خاروندم و پام شدم خم-

  ؟!سروانه میدونی کجا از-

  !سروان هاشون دوشی سر از-

  ..باشه کارات جمع بیشتر حواست بهتره..هستی احتیاطی بی اما باهوش دختر-

  !گذاشت تنها و کمند چرخید

***  

 به مرکزت با تونست نمی وجه هیچ به.بود اندازي تیر گیر هاش خدمتی هم باقی عکس بر آموزشیش آخر ي هفته تمام

 حالش یر،بگ نشونه رو کسی بشه مجبور اینکه تصور از حتی. کنه شلیک آزمایشی عروسک ي سینه روي مدور خطوط

  !گذاشت می وقت اجسام به اندازي تیر و بستن اسلحه براي ساعتها بزرگش ضعف این ترس از و میشد گرفته

 حهاسل باید که اورد نمی خودش روي به و انداخت می کامران گردن رو قضیه این کردن بازي مسخره با هم پادگان تو

 این در ود،ب همرا گرفتن دست اسلحه از تلختر چیزهایی با افسري ي دانشکده به اومدنش واقعیت در اما بگیره دستش

  !بود الزم هم آدمکشی گاهی کار

 این یرايپذ روحش! بکشش تونست نمی اما کنه تادیبش لگد و مشت با تونست می اما بد چقدر هر آدم هر کمند دید از

  !بودن نداده یادش و این برادراش قضا از و نبود شدنش سرباز ي وجهه
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 رهنگس خندون نگاه و افشار سرگرد ي خیره نگاه از و نگاهش کرد می سعی وحشتناکی استرس با اموزشیش آخر روز

  !بشه پنهان سربازا باقی پشت و بگیره نظامی لباس و چادر توي دیدنش حین موالیی

 وزشیآم برتر سرباز سه ارزیابی براي ها رتبه عالی از یکی درخواست به که فانتزي ي مسابقه از قبل تا فرارش اما

  !بود یی فایده بی کار شد، می برگزار

  .بودن گذاشته یی جایزه با مسابقه دخترش اثبات براي و بود سرهنگی دختر سربازها از یکی قضا از

 ظامین بلند هاي قدم با و شد خونده دوم نفر قلبیش رضایت برخالف که! اسمش خوندن ترس از نبود کمند دل تو دل

  ! شد سوم نفر منتظر و ایستاد ها رتبه عالی جلو

 باتاث بخاطر اما خواست نمی داد؛ شکست و رقیبش هردو اما خواست نمی اینکه با دوستانه ي مسابقه اولین از بعد

 اصخ تلفیقی هاي تکنیک با و شد مبازره به محبور پناهی سرگرد به فروشی فخر جورایی یه و سرهنگ به خودش

  !بود سر رزم تو خودش

  !بود گذاشته نمایش به و هاش مهارت سخاوتمندانه ملیحی لبخندي با قلبش امان بی کوبش با و

 زمین هب و نگاهش حرص از کمند.شد باز هم افشار نیش که گفت چیزي افشار گوش در پناهی اندازي تیر اسم بردن با

  !بزنه کنار و ترسش کرد سعی و دوخت

****  

  ! نشست تختش روي سرخورده و کرد ش امریه ي برگه روي غریب عجیب کد به نگاهی

  :گفت و ایستاد تخش کنار گرفت می گرم کمند با دوستش دوتا از بیشتر حدودي تا که لیندا

 لرزش مه دور ي فاصله از من! بزنه درست نتونه هم تیر یه بعد برتر سرباز..بزنه بهت کد داشت حق رسولی سرهنگ-

  !دیدم می و دستات

  :گفت و نشست تختش رو شادي

 وردهخ آموزشی تکمیلی ماه دو بدخت این دخترش بخاطر کرد؛ پا به آملی بود چی مسابقه صیغه این دونم نمی من-

  !اصفهان

  :کرد اضافه دوستاش حرفاي ي ادامه در و کرد آویزون آویز رخت به و چادرش الهه

  !اصفهان افتاده بدبخت این واسه که شیراز یا اصفهانه یا چیزي یه بود دوره این هم تهران اگر حاال-

 اسفت و افشار پوزخند جز و بود شده خیره دستش ي برگه به حرف بدون کمند کردند؛ همدیگه به نگاهی دختر سه هر

  !و سرهنگ بخش آرامش نگاه حتی دید؛ نمی یی دیگه چیزي پناهی نگاه

***  
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  :کشید فریاد دل ته از برزو

  !!کمند محاله بري؛ بذارم محاله! ییه صیغه چه دیگه این-

  !جان برزو-

  !!!خوندید گوشم تو کامیار اون و تو همین..ساکت دیگه شما-

  :کمند به کشید دست لرزون دستاي با برزو

  .شده استخون و پوست م بچه بیا-

  :کشید فریاد و رفت تر باال صداش فرکانس

 می فخر آدم و عالم به خوابیدي می خوردي می خودت واسه بودي نشسته خونت تو..احمق ي دختره شد خوبت حاال-

  بخورم؟ حرص باید چقدر من خدایـــا...بدي سکته و من که آرزوته؟؟؟ این آرزوهام، آرزوهام؛ هی..فروختی

 اضافه ودب نشسته مبل روي متفکر و ساکت که کمند به ابرو و چشم اشاره با و شوهرش دست داد قند آب لیوان نگین

  :کرد

  .برزو که نشده چیزي..غذاست بد خودش نیست چیزیش که شده الغر خرده یه!! توهم بسه-

  :گفت آرومتري لحن با و کرد مکث دخترش رو و گرفت و نگین ي اشاره ي ادامه برزو

  ..بود چی شدنت نظامی دیونه ي دختره..نبود؟ آبت نبود؟ نونت-

  !رفت خوابش اتاق طرف به مستقیم و زد پس و نگین دست

  :گفت بغض با و مبل روي نشست شوهر جاي نگین

  ...جان خوبی؟؟کمند خودت-

  :رسوند ننگی مضطرب و نگران صورت به و گرفت سرگرد پررنگ ي بسته نقش پوزخند و پاش زیر پارکت از و نگاهش

 بحص از نکن صدام نشدم بیدار تا بخوابم میرم...شه می اعصاب بی ره می پدرش به ت بچه! نخور حرص انقدر خوبم-

  !خستمه بیدارم

  ..دلتنگه خرده یه فقط پدرت عزیزم کمند-

 اتاقشو هم نبودش در داشت، محبت زن این چقدر. گرفت پیش در اتاقش طرف به و پدرش رفتن مسیر حرف بدون

  .نمیدید وسیلهاي روي ازخاك اثري هم باز بود شده وارد سرزده اینکه وجود با بود، داشته نگه مرتب تمیزو

  :گفت لب زیر و پرید تختش تو هاش لباس دراوردن با و کرد قفل و اتاق در
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  !گمب و این بهت رفت می یادم وگرنه غربزنی نیستی بلد بابا مثل تو خداروشکر.بود شده تنگ توهم برا دلم-

*****  

 به کسی هب معرفی ورودش روز. بود متفاوت کالسهاش فقط بود قبلی پادگان مثل هم پادگان این ظوابط و قوانین تمام

 هاي کالس و غواصی انواع ي برنامه فوق هاي کالس گیري سخت با کاظمی بعد به روز اون از و شد کاظمی اسم

 ردک اعتراف که جایی تا گذاشت می براش.. و یی حرفه هاي سالح از استفاده با شب در اندازي تیر و خصوصی رزم

  !نبوده دلیل بی سرهنگ راضی نگاه

***  

  ؟!معمر ستوان-

 رگردس شخصی لباس به دقت با و کرد پرت سرش پشت محسوس شو دست بستنی و چرخید صدا طرف به بهت با

  .ایستاد صاف و شد احترامی کوچکترین خیال بی و کشید راحتی نفس افشار

 وت و دراومد حرکت به شالش از زده بیرون خرمایی موهاي و شال به کمند کوتاه و زمستونی مانتوي از سرگرد نگاه

  :کرد مکث چشماش

  !کنید؟ می چکار جا این-

  :گذشت ازش و انداخت باال یی شونه کمند

  ! نشید مزاحم لطفا.. شناسم نمی رو شما-

  :گفت و کرد مکث ثانیه چند سرگرد.گرفت سر از دوباره و پرندگان باغ باریک مسیر

  !!خانم میاد یادت و من خوب بدم گزارش و وضعت سرو-

  :کشید داد رفتن راه حین برگرده اینکه بدون

  !آقـــآ؟ بدي گزارش خواي می کجا اصفهان دیدنی مناطق از یکی تو رو تهرانی آزار بی شهروند یه-

  :شد راهش سد و کرد تند قدم سرگرد

  !باشه حواست امیدوارم! خانم دختر کنی می سواستفاده من پذیري انعطاف از حسابی داري-

 چشماش به سرگرد رنگ بنفش شرت تی و جین شخصی تیپ به نگاهی با سرگرد گذاشتن سر به سر از سرخوش کمند

  :گفت ادا با و صدا تغییر با و کرد نگاهی

  سالمه 18..نیالست اسمم من! آقا گرفتی اشتباه دیگه دختر یه با و من واي-

  :داد ادامه بااخم و باقیش و کرد عوض لحن
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  ! ببینم کنار برو سرراهم از دارم قرار پسرم دوست با االنم-

  . دکر نگاهی رو پنجشنبه غروب آسمون و گذشت ازش برسه خودش حد باالترین به سرگرد ابروهاي ازاینکه قبل

 بود اومده پرندگان باغ دیدن براي اصفهانیش دوستاي از یکی معرفی با و زد بیرون پادگان از تعطیلیش ساعت از بعد

  !بود خورده تورش به افشار سرگرد قضا از که

  :شد صحبت مشغول خورد زنگ همراهش افتاد، راه سرش پشت حرف بدون سرگرد

  الو-

......  

  برام اومده پیش کاري یه من برید شما نه-

....  

  ..اضطراریه میگم..کدومه دودره حسابی مرد-

...  

  چی؟-

 داد خنده با ودب نشسته جلو که مردایی از یکی شد خیره ماشین سرنشین سه به کرده خم سر با کمند و زد بوق ماشینی

  :کشید

  !انگار افتادي راه الیاس-

  :دراورد پنجره سراز عقبی

  !!آره؟ ماهم با کردم، می کار اورژانس خودم روزایی یه من!! برادر.. اضطراري کار میگه افتاده مردم دختر دنبال-

 به ممستقی و خودش مسیر ماشین به توجه بی کمند. رفت ماشین طرف وبه برداشت بلند هاي قدم حرص با سرگرد

  !شد خیره رودخونه ي پهنه رو آفتاب نارنجی غروب ي صحنه به دلتنگی با و ایستاد پل سر رفت پل طرف

 از سري و دکشی پوفی سرگرد دیدن از و کرد نگاهی چشمی زیر ایستاد کنارش کسی کرد احساس نگذشته یی دقیقه

  :افتاد راه باز و داد تکون حرص

  ؟!شده تنگ جـــونت بـــــرزو برا دلت آخی-

  :کشید داد و سرگرد سمت چرخید توجهی قابل خشم با کمند

  !باش زدنت حرف مراقب..جون برزو بگه نداره حق من جز کس هیچ-
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  :غرید حرص از و برداشت اخم با رو فاصله و شد مسلط خودش به سرعت به سرگرد

  !نباشم؟-

  :داد جواب پوزخند با کمند

 جابجا و لتخوشک فک کم یه یی دیگه جور میشم خوشحال باش مطمئن! اضاف اینجا انداختینم نیستم بلد تیراندازي-

  ! کنم

  :گفت و کشید فکش به دستی رفت عقب قدم یه سرگرد کمند تصور برخالف

  ؟!خوشکله جدي-

 هوا و نزمی بین بخوره زمین کمر با کمند اینکه از قبل و داد بهش پایی زیر چابکی با سروان کنه باز دهن کمند تا

 کمند.ودب معروفش پوزخند همون با سرگرد بغل تو که کرد باز وقتی سرگرد سریع العمل عکس از هاشو چشم. گرفتش

  !ودرنیاره خندون چشماي این اشک اگه نبود

 دست کنه؛ب تونست نمی استفاده ازشون که بود خم اونقدر هم پاهاش و بود سرگرد ي سینه گیر باال به آرنج از دستاش

 فیلم یه وت. کنه کار چی باید دونست می خوب!! اعتقاداتش بود؟ چی سرگرد ضعف نقطه رسید ش مخیله به فکري آخر

  !بودش کشته و مرد چطور کردن پرت و شخص حواس با زن شخصیت بود دیده

 بايل رو و لباش مقدمه بی و کشید باال کمی و خودش کمند کنه تحلیل تجزیه و نگاهش خطرناك برق سرگرد تا

  !!گذاشت سرگرد

 و رنگ با دز می دودو شدت به که نگاهی و شده گرد چشماي با و کرد ولش سرگرد نکشیده ثانیه به دوربینی فلش با

  :گفت و پرید هوا جیغ با بود دختر یه که عکاس. رفت عقب قدم قدم پریده روي

  .شد شارپ عکسم چقدر ببین. میشه خوبی عکس گفتم دیدي ارشیا واي-

 هک تفاوت این با زد خودش روي و خودش فن عین و کرد استفاده عکاس به سرگرد ي گیج و زده بهت ازنگاه کمند

  "گذشت ازش بینی می بد نیوفت راه من دنبال"گفتن با ببینه و خوردنش زمین تا نایستاد

  .شد بلند سرش پشت دخترا جیغ و پسرا سوت صداي

  ..خوبه حالت آقا واي-

  :جوونی زن صداي

  ...بعیده سال و سن این با شما از آقا ولی شد خاکی هاش لباس تمام..هاره دختره..ها میشن پیدا دخترایی چه-

  :دراومد پیرمردي صداي
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 هم دمر...نگاه.. نگاه بزنت داشت حق دختره سازي، می رمانتیک صحنه ایستادي سن پل سر اینجا مگه جون پسر-

  .قدیم مردا

   امثــ از خیلی و زنم شخصه به من کرد رفتار اینجور مردا تمام با باید نکنه درد دستش.. میگن این به زن-

  !رفت باغ ورودي طرف به و گرفت نشینده نیشخند با و عرایض باقی کمند

  :گفت خاکی مرد به خطاب راننده شد مانع دستی بستن در موقع شد تاکسی سوار

  !دربستیه آقا-

  :غرید کمند به خطاب توجه بی الیاس

  !جون نیال ندیدي و من سگ روي اون تا تر اونور برو-

 پلک شتپ که تصویري تنها ماشین، شیشه به سرش دادن تکیه با و داد تکیه در به و رفت عقب نیشخند با کمند

  !بود مونده مخفی ش شده دوخته لباي پشت که حرصی و بود پدرش غمگین چشماي نشست، چشمش

 دوماه از بعد. بمونه پدرش پیش و چی همه به بزنه پا پشت خواست می دلش گرنه بود وسط سرگرد پوزخند پاي حیف

 هم تشویقی باطن در آموزشیِ این اما بود شده تنگ میکرد تصور که چیزي اون از بیشتر خیلی پدرش براي دلش

  !بود مونده جا فرودگاه تو پدرش پیش قلبش که وقتی تا کنه راضیش بود نتونسته

  :ریدغ الیاس که بزنه حرفی خواست کرد راننده به نگاهی! بود غریبه جا همه کرد باز چشم ایستاد حرکت از ماشین

  !شو پیاده آدم مثل-

  اوردي؟ کجا و من ؟!سرگرد هرته شهر کردي فکر-

 که ده مین رو اجازه این بهش ضوابط کرد، یادآواریش کمند به یی غره چشم با الیاس برگشت، عقب به باتعجب راننده

  ! بزنه حرف هرکسی جلوي درجات ترتیب و نظام مورد در

  !انداخت الیاس گردن و کردن حساب و شد پیاده اخم با

 دنبالم" گفتن با الیاس اومد، می نشین مرفه ي محله از نظر به. بود ایستاده بزرگ ي طبقه چند ساختمون یه جلوي

  !افتاد راه "بیا

 خالی رشس جوري یه و عصبانیتش تا بود یی اشاره کوچکترین منتظر که الیاس نخورد، جم جاش از تفاوت بی کمند

  :کشید داد سمتش چرخید کنه

   ؟!شدي حیا با و نجیب چیه؟-

  :خودش از دفاع به کمند
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  ..منحرفه که ست دیگه یکی افکار انگار! بودم-

  :گفت و توموهاش کشید کالفه دستی الیاس

  ؟!نه نیست، خیالت عین-

  ؟!کردم چیکار مگه باشه؟ چرا-

  :سمتش کشید انگشت ناباور سرگرد

  !!نفهم خیـــــلی یا بیشعور؟؟ یا احمقی؟ خیلی یا تــو..ـو....تـ-

  ..خودتـــ ش هرسه-

  !دش خیره الیاس عصبی چشماي تو اخم با. موند باز حرفش باقی گفتن از الیاس لرزون و داغ دست بین فکش

  !ریزم می دهنت تو و دندونات بعد ي دفعه چون بزن حرف درست بزرگترت با -

 هیچ" خواست می دلش جسارت با اما بود گرفته درد شدت به فکش. تونست نمی اما بزنه پوزخند بهش خواست می

  .بکشه فریاد مرد خشمگین صورت تو رو "بکنی تونی نمی غلطی

  ..جان الیاس-

 و بهت اب و بود کرده حلقه شوهرش بازوي تو دست عظیمه. چرخید عقب به و کرد رها دستشو الیاس نکشیده دقیقه به

  .بود توضیح منتظر تعجب

 هب ادبیش بی ختام حسن و مرد و زن براق و خندون چشماي به دادن اهمییت بدون و کشید فکش به دستی کمند

  :گفت الیاس به رو همسرش و سرهنگ

  ...نباتی روغن سرگرد نیستی صحبتا این اندازه-

 هرا رو کوچه مخالف مسیر و کرد پشت زنداییش و دایی جلوي بحثش جرو از الیاس ي زده خجالت و سرخ صورت به

  !افتاد

 از اما تشسم برگرده مشت با تا باشه الیاس خواست می دلش خیلی کرد؛ صداش پشت از کسی بود نرفته رو مسیري

  :بود سرهنگ صداي شانسش

  !ببینم بایست جان؟ دختر ري می راه تند چقدر!! معمر!! معمر-

  !ببینم بایست..جان دختر ري می راه تند چقدر!! معمر!! معمر-

  !برگرده عقب به سرگرد هاي توهین تحقیر، از ناشی اشکاي از خیس صورت با خواست می دلش عمرا



 ایکسا.م عشق من و گوریل انگوری

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.ROZBLOG.COM ٨٨ 

 

  :شد تر واضح گوشش پشت سرهنگ زنون نفس نفس صداي

  !میکنی چه و آلودت بغض صداي کنی؟ می قایم من از و خیست صورت جان دختر-

  :زدن حرف مقدمه بدون کرد شروع خندونش صداي با سرهنگ. نگشت بر اما ایستاد

 کجا..رمبگی غذا برات رفتم می عیال با داشتم تازه. باشیم هم دور بیاي گفتتم بهش هم من دیده تورو گفت الیاس-

  ؟!آخه ري می داري

  :گفت سردي با و کرد پاك و اشکاش خونسرد؛ آستینش با

  !پادگان-

  ؟!میشه چی بگذرونی بد ما با و روز یه..ست جمعه که فردا بابا اي-

  :داد سرهنگ خندون چشماي به و گرفت خیابون سنگفرش از و نگاهش

  !بگیرم تحویل و پست برم باید نگهبانم افسر امشب-

  :گفت اخم با و کرد ساعتش به نگاهی سرهنگ

  !کمه ده و نه ساعت که االن هوا سربه ي دختره-

  داد جواب بغض با کمند

  !زورکی دوماه این ي بعالوه میشم هم توبیخ ت زاده فامیل لطف به نداره اشکالی-

  :گفت و خندید بند صداي با سرهنگ

  ..جدیدت هاي برنامه از اد می خوشت کردم فکر-

  !نیست مهم براش برزوجونش غمگین چشماي ي اندازه خوشی هیچ گفت می باید.نگفت هیچی

  :گفت بدجنسی لبخند با هاش؛ نقشه رفتن پیش درست از خوشحالی با سرهنگ

  !دیدیم شما وجود تو هم نازکی دل از اثري باالخره شد خوب-

  :کنارش ایستاد بالفاصله

  !بزن زنگ بزنی، زنگ میخواي هرجا من، موبایل این دخترجان؛ بیا-

  :داد جواب بااخم کمند

  ..رسم می دیر االنشم همین..برم باید-
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  :ردک دربستش و رفت شخصی ماشین طرف به "بود نگفته خر ي پسره”گفتن با بود نشده حریفش که سرهنگ

  !تون خونه بزن زنگ هم توراه رسونم می تورو بیا جون دختر بیا-

 سردرد ي دردونه کردن خوشحال از سرهنگ چشماي و شد باز خنده به کمند نیش پیشش دقیقه چند اخماي خالف بر

  .زد برق معمر ساز

***   

   سحر وقت خواب تو دیدم

   کمر؛ زرین یی شهزاده

  ...سفید اسب بر نشسته

  

 تسم به ویلچر رو شوهرش خواهر به و نشست مبل رو شوهرش کنار و کرد قطع و کمند ي شده ضبط صداي عظیمه

  انداخت باال ابرو الیاس

  :گفت داییش به رو کمند ي مکالمه صداي پخش از خورد می حرص که الیاس

  ..دستــ کار دایی-

 همخونی چه دختر و پدر..کرد آشتی باهاش پدره تا خوند انقدر..بود قشنگی آهنگ..پسرجان نده اخالق درس من به-

  ..کردن می

  :داد امهاد و کرد بود شده خیره شوهرش ذوق و شوق به ناباروریش ضعف از ناشی تلخی لبخند با که عظیمه به کرد رو

  .کرد جدا گوشیم افزار نرم با مکالماتشون باقی دارم نگهش خوام می گفتم بهش..اینجوري روابط دیدم کم-

  :داد ادامه بحث کردن عوض براي بود؛ شده فشرده دلش همسرش چشماي زیباي غم دیدن با که سرهنگ

  !داره قابلیت هم کلی! چهاره اندرویدش این گفت می کمند. نخریدم رو گوشی اون نخوردم تورو گول شد خوب-

  :غرید حرص با الیاس

  .. ها بخر و این گفتم من دایی؟ -

  !خانوممه با آخر حرف ولی گفتی تو-

  : گفت و داد تکون سري عظیمه

  !هه ساده اون گفتم که من-
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  :گفت جوابی حاضر با سرهنگ

  ؟!کنم روشنش خواي می! کاره مال اوناهاش؛ دارم که ساده-

 و برادرش يها شوخی به نشبت بودنش زنده العمل عکس تنها. نشوند نیلوفر چشماي تو رضایتی برق عظیمه "نخیر"

  !بود شده گیر زمین بود دیده که یی حادثه شوك از شد می سالها! مهربونش برادر زن هاي فروختن ناز

  :گفت میزد ضربه میز به گوشیش با حرص از که الیاس سمت به رو و زد چشمکی شوهرش به عظیمه

  کردي؟ می بحث سرچی دختره با گفتی می الیاس خب-

  :گفت خنده با سرهنگ

  ؟!نه خانمم، بود نجابت حیا بحث-

  .بره ییشون اجاره سوئیت هاي اتاق از یکی به خواب براي داد ترجیخ و شد بلند جاش از الیاس

 نام به قرعه باید شهر همه این بین از چرا دونست نمی دقیقا هم خودش و بود داده همه به سفر یه قول بود مدتها

  !بیوفته اصفهان

 توثبلو ي پوشه توي از و شد پیروز ش وسوسه به نفسش باالخره کشمکش مدتی از بعد و کشید دراز تختش رو

  !شد خیره بود گرفته دختر دوربین از که عکسی به گوشیش

 پسر ي مارهش گرفتن با و نیوفته کسی دست تا بود کرده پاکش بالفاصله دختر دروبین تو بود راحت خیالش دلش ته

  !اونهاست میره که کسایی تنها سراغ عکس نشر محض به که بود داده وبهشون اطمینان همراهش

 و روش بود شده خم پل روي بود گرفته رو زنی کمر مردي بود؛ شده قشنگی عکس کرد می اعتراف اما خواست نمی

  !بود دیدنی و رمانتیک خیلی سرشون باالي خورشید غروب ویوي بوسیدش؛ می

  !کنه فراموش و حسش داد ترجیح مداومش هاي گفتن بیشعور با و شد خارج پوشه از کامل

 عمرم پروایی بی اما بود نگذاشته عاطفی روابط تو پا مریضش مادر از نگهداري و کاري شرایط بخاطر هرگز اینکه با

  !بود کرده پریشونش حسابی

  .نشست جاش تو تخت روي مشتی زدن و حرص با.  زد می غلط جاش تو کالفه خوابید می که سمت هر به

 وت زیبا نارنجی اون و تاریک آسمون به خورد چمشمش کشید عمیقی نفس و کرد باز رو پنجره شد بلند جاش از

  .شد تکرار خاطرش

   !اورد می جا و حالش سرد آب دوش شک بدون رفت؛ حموم طرف به هاش گفتن بیشعور با بست رو پنجره

***  
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  داري؟ موالیی سرهنگ با نسبتی چه-

  !قربان هیچ-

  !اندازه نمی رو کسی هر براي ایشون-

  !داشتم آموزشیم دوره از آشنایی مختصر-

  !باش حاضر وقت اول شنبه بري تونی می-

  !قربان بله-

 خونه مرخصی و بودند اصفهان مقیم هاش خدمتی هم. رفت اتاقش طرف به و شد خارج سرهنگ اتاق از و داد احترام

  . شد خارج پادگان از و کرد عوض لباس. بودن رفته

 دیدنش اب سرگرد که پادگان به برگرده خواست می دلش آنی به نبود منتظرش در دم کسی سرگرد جز تعجبش درکمال

  !بشه سوار داد خطاب بهش یی اشاره و برداشت رنگ زرد تاکسی از شو تکیه

  .کرد آرومی سالم و شد سوار عقب شد می تموم گرون براش لجبازي کوچکترین و بود پادگان ورودي

 حرفی دنبو ساختمونی هیچ اطرافش متر چند تا که خالی محوطه به رسیدن تا و داد توضیحاتی راننده به جلو سرگرد

 و شد پیاده ردسرگ متعاقب کمند.شد خارج ماشین از شو پیاده گفتن با سرگرد. ایستاد حرکت از تاکسی که زمانی تا نزد،

  : گفت و کرد اطرافش به نگاهی کمند. رفت تاکسی

  ؟!اوردي و من جهنمیه کدوم دیگه اینجا-

  .سمتش چرخید اسلحه با سرگرد

 دهش گرفته نشونه سمتش به اسلحه که باري آخرین از. بود گرفته آشوب دلش نخورد جم جاش از اما کرد اخم کمند

  .بود ترسیده وحشتناکش درد با مرگبار اسلحه این از دونست می خوب خودش اما کنه اعتراف خواست نمی بود،

  :گفت نیشخند با سرگرد

  !خوبه؟ اوضات! معمر ستوان کنی می تهی غالب داري انگار! ترسی؟ می ازش درسته، سرهنگ حدس پس-

 واقعی معناي به! بخواد کمک کسی از حتی نبود کسی از اثري کوچکترین اطرافش. زد زل سرگرد به حرف بدون کمند

  !بود افتاده گیر

  !ایستاد کمند روي به رو مستقیم و انداخت پایین شو اسلحه سرگرد

  !تیراندازي روز بردي رو همه آبروي-

  سکوت-
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  !سرهنگ تعریف همه اون حیف-

  سکوت-

  !راهی همچین تو گذاشتی پا کردي بیخود کنی شلیک تونی نیم هدف به که تویی-

 با ش نهسی سمت به اسلحه رفتن نشونه از قلبش هنوز بود، کرده سکوت کماکان اما نشست صورتش رو غلیظی اخم

  !کوبید می شدت

  :گفت آرومتري لحن با نداشت و کمند یهویی مظلومیت همه این انتظار که سرگرد

  ..بایــ چرا..نیست کامت به اوضاع زنه می داد قیافت! معمر نیست معلوم هم خودت با حتی تکلیفت-

 فکر به توق هیچ که پدرش تقصیر.شنید می نصیحت دیگران از باید که بود کسی چه تقصیر دونست نمی دقیق

 کمی دننش حاضر شون عالقه خالف بر که برادراش تقصیر یا! بود؟ فرستاده سربازي به و برادراش و نبود تنهاییش

! بود؟ بهشون دکمن خود وابستگی تقصیر شاید نه یا نمونه؟ تنها کمند تا نشن سربازي رفتن به مجبور تا بخونن درس

 که بود اختهس چیزي ازش که وابستگی همه این بود کی تقصیر باشه؟ وابسته برادراش به قدرت عین در باید چرا اصال

  !خواست نمی

  :غرید سرگرد به رو پررنگی اخم با

  !نیست مربوط تو به-

  :داد خطابش اخم با و شد راهش سد سرگرد که بره چرخید

  !نیست خانم دختر یه براي خوبی صفات..معمر نفهمی زبون و شعور بی ادب؛ بی-

  :داد جواب خشم با و ایستاد سرگرد ي سینه به سینه کمند

 همه این چرا میگم تو به من ببینم اصال..خوب یا بد..هستم که همینم من ؟!هان یین کاره چه شماها وسط این-

  فضولی؟ و وحشی

  :گفت اخم با سرگرد

  !توهه تو امثال لیاقت..باشم هم فرض بر..م وحشی من-

  :گفت بود صورتش رو هنوز که اخمی با سینه به دست کمند

  ؟!وقت اون چرا و-

  :کرد خم سر بینی ریز با سرگرد

  !معمر؟ داري آلزایمر! رفته؟ یادت و دیروز یعنی-
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  !بود حقت..نرفته یادم نه..زمین زدمت که دیروز؟-

 خاصی چیز خصومت یه جز ها چشم این تو مقابلش، دختر سرد چشمهاي تو زد زل لحظه چند بهت با خورد جا سرگرد

 رو ساعتی ات بود خواسته ازش و داشت مورد دختر این دونست می داییش یعنی ؟!بود وبند قید بی انقدر یعنی. دید نمی

  !رنجید داییش از عمیقا! بگذرونه باهاش تیراندازي تمرین به

 دیروز از پادگان برگردم خوام می من! نه اگرهم! بکش بکشی، صدا سرو بی و من خواي می..من به زدي زل چرا چته-

  ..میآد خوابم بیدارم

  :گفت تلخی با و شد مسلط خودش به سرگرد

  !بیرون؟ اومدي چرا پس-

  ..تو نه دنبالم اومده سرهنگ کردم فکر چون-

  ؟!تو-

 تمل یه بپوش لباس داري دیدن احترام عقده خواهشا پس بذارم احترام تو به نیستم مجبور من! تـــو!!تو!! تو آره-

  !بکوبن پا جلوت

 عصبیش دراونق مقابلش ي کله بی دختر! کشید ریشش به دستی عصبی رفت؛ عقب قدم چند و داد تکون سري الیاس

  !اومد می بر ازش کاري هر که کرد می

 حبتم از بهتره اما کنم تمرین باهات اندازي تیر من که سوخته تو براي دلش چرا من دایی دونم نمی..معمر دونی می-

  !نکنی برداشت سوء ما

  :گفت خیال بی و انداخت یاال شونه کمند

   برداشتی؟ چه مثال-

 ده،ب انجام مفیدي کار کم دست کل کل عوض داد ترجیح اخم با و شد بیخیال و بود اورده کم دادن جواب از که سرگرد

  !شد ردنشک رو و زیر مشغول تفاوت بی و گرفت رو اسلحه فرزي با کمند کمند، ي سینه تو کرد پرت اخم با شو اسلحه

  :کرد تکرار لب زیر و برداشت زمین روي از چوبی سرگرد

  ...نفهمه خیلی یا احمقه خیلی یا-

  :داد ادامه تاسف با کرد می نگاه و دستش ي اسلحه با که کمند به چشمی زیر نگاه با

  !نیست باغ تو اصال یا-
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 با و ایستاد کمند چپ سمت و داد قرار توجهی قابل ي فاصله تو هدف تا چند و شد بلند جا از و کشید عمیقی نفس

  :دستش رو زد می چوب

.. بایست صاف.!..معمر نیستی بلد هم ایستادن..کن نگاش..بگیري تونی نمی نشونه که همینه...ایستادنه وضع چه این-

  !کن شلیک بطري اون به تمرکز با حاال...بگیر محکم و مچت چپت دست با کن تنظیم هدف سمت به و دستت

  :شد عصبی سرگرد و نخورد هدف به که کرد شلیک و کرد گوش سرگرد حرفاي به دقت با کمند

  !بزنی تونی نمی رو بزرگی این به بطري..درازه زبونت فقط ؟!واقعا بینیش نمی-

  :کمند دست روي زد می دستش نازك چوب با

 انقدر چرا..بایست صاف..کن باز هات شونه عرض به و پاهات..نکن خم و آرنجت..صاف باال..انقد نه تر پایین تر پایین-

  !معمر؟ خندي می

  ..ییه صیغه چه چوبه این خو آخه-

  !معمر؟ نخورده گوشت به نامحرم محرم تابحال-

  !آد می یادم چیزایی یه چرا..چرا-

  :گفت و کرد دراز دست صادقانه و جدي و الیاس سمت گشت بر

 ممحر دیگه پس ببندیم برادري پیمان و باشیم دوست باید و منی دوست پس بدي یادم چیزي قراره اگه ولی-

  ..مونه نمی باقی نامحرمی

  :گفت اخم با و برداشت عقب به قدمی کمند، فکر بدون هاي العمل عکس ترس از الیاس

  !دوست بی دوست پس..میذارم وقت دارم که داییمه خواست به اینجاهم..نیستم تو دوست من-

 زا بعد.نشوند الیاس صورت رو محوي لبخند و زد و بطري تمرکز با بطري سمت چرخید "بخواد هم دلت" با کمند

  . شدند سوار گرما از کالفه و خسته هردو و برگشت تاکسی کمند هاي گذاشتن سر وسربه حرص دوساعت

  :گفت کرد می پیاده پادگان در و کمند وقتی

  ..باشی باهاشون ناهار خواست می دایی وگرنه یی خسته حیف معمر-

  :گفت جمله جمع فعل به دقت با کمند

  ..الــ ولی. داشت لطف من به هم اول همون از سرهنگ-

  :گفت اخمی با و شد پیاده ماشین از



 ایکسا.م عشق من و گوریل انگوری

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.ROZBLOG.COM ٩۵ 

 

  اول؟ همون از-

  ..دیگه بود کامیار کامران به منظورم..یعنی..یعنی-

  ..آهان-

  ..برم من خب-

 بهت شمايچ برابر در و گذاشت نظامی احترام کاله بدون الیاس بین ریز و کنجکاو چشماي مقابل بدجنسی نیشخند با

  .دوید پادگان طرف به برگرده عقب به اینکه بدون بازش دهن و زده

  ...اخد واي..نه...خراب کله این...عقل کم این..این. نگو...خدایا: کرد زمزمه خودش با بهت با و بود پادگان در ماتِ الیاس

  :گفت آسمون به رو و خنده زیر زد ناخودآگاه تعجب و بهت داشت متفاوت حس دوتا دهنش جلوي گرفت دست

  ..بیمارستان. ..کامیار...موسوي...یگان...صالحی با که همون...دختره این..نگو-

  !بریم؟ آقا-

  .افتاد راه سوئیتشون طرف به و کشید نشونی و خط کمند براي سرخورده

 از بعد و دادن جزییات با و صبح گزارش کرد شروع آروم پایی اون و پا این بعد و نشست داییش کنار نماز و ناهار از بعد

  :کرد اضافه آخرش داییش پررنگ لبخند دیدن

  !بودي؟ نگفته دایی-

  ؟!جان پسر رو چی-

  ..برادرش جاي دختره این که این-

  :گفت و داد تکون سري تاسف از الیاس ش، زاده خواهر سمت برگشت و کرد کم و اخبار صداي سرهنگ

  ..حدسم پس-

  جالبیه دختره بودم گفته...جان پسر درسته-

  !معناست تمام به احمق یه من نظر از-

 یهقلب خوش امادختر کنی می حسودي دختر این چی به دونم نمی جان پسر ولی محترمه خودت براي هم نظرتو خب-

  !بوده عقلیش بی و جوونی از کرده کاري هر

  زنی؟ می دامن هاش عقلی بی به چرا کنی؟ می کمکش داري چرا شما دایی-
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 بدون هکرد زندگی برادراش ي شونه به شونه سال بیست..کردم دختر این خود بخاطر کردم هرکاري من پسرم؛! الیاس-

 شاید..نظام تو دادنش راه با کردیم فکر! نیست خودش شبیه شده اونا مثل که قدر اون.مسئولی پدر یا دلسوز مادر نظارت

  !خواد می چی دقیقا بفهمه

  ..بچــ الف یه دست ي مسخره و نظام شما دایی-

 یرز گذشته رفقاي از تا چند با کوچولو همکاري با فقط... نشده سازمان وارد کمند اسم..نکردم مسخره رو کسی من-

 از تونه می چون بمونه خدامه از بشه روشن تکلیفش اگه..کرده گم و خودش فقط دختر این..گفتم هم قبال...نظره

  !موندنش به ارزید می اما بود باال ریسک ش خانواده پیش گرده برمی..نه هم اگر باشه ها بهترین

  ..روانپزشــ دکتر همه این! کنید می برخورد دارید احساسی کنید قبول ندارم قبول-

 از شده اغوند پدرش...تنهاست فقط دختر این که انگار نه انگار..دادن جنسیت تغییر براش..نبردنش کردي فکر پسرم-

 به سرش جایی باالخره دختر این بود مهم برام کنم می اعتراف آره..هم..من اومد من سراغ داشت نیاز کمک..دستش

  ..بخوره سنگ

  !کنم نمی باور آسونی؟ همین به جنسیت تغییر-

  .. فقط بود کرده تعریف پدرش براي دکترش که چیزایی اون گرچه..آسونتر هم این از-

  :خورد شو خنده و گرفت و دهنش جلو سرهنگ

  ..اما لجبازیه دختر...پدرش لج از نکرد همکاري هم خودش دختر!! پسرجان... بماند-

  :گفت و زد چشمکی مسکوتش همیشه خواهر به خنده با

  !داشتنیه دوست-

  :گفت حرص با الیاس

 اون هدیگ اما هست شر نگاهش کرده؛ تغییر خیلی بگم باید دیدمش که باري اون از بخواین راستشو!! اینطور که-

  !تخسه هنوز..ولی شده تر آروم! شده کمرنگ سابقش تخسی

  !ودهب براش عادي اتفاق که انگار! نبود خیالش عین و بودش بوسیده همین واسه پس:زد پوزخند خودش به دلش تو

  :خندید صدا با سرهنگ

 ي زنونه محیط و شرایط با داره درسته. نذار سرش سربه زیاد! کنی کمکش ننداختی زمین و من روي که حاال-

  ...خرابه کله کمند همون باطن در هنوز اما گیره می خو اطرافش

 اما بود شده تنگ مادرش صداي براي دلش چقدر زد می اشک برق چشماش. شد خیره مادرش به و نزد حرفی الیاس

  !داد می تکون سختی به هم دستشو حتی زن که بسا چه
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 اما ودب نکرده مادري براش بعد به سالگی ده از مادرش اگر حتی بوسید؛ و مادرش پیشونی طوالنی و شد بلند الیاس

  !بود زندگیش ي انگیزه بزرگترین داشتنش

  !رسوند اخبار و تلویزیون به ش زاده خواهر و خواهر از و غمگینش نگاه سرهنگ

***  

  ؟!نه فهمی، نمی حرف تو-

  !بفهم زبون تو جونم؛ الیاس خو-

  !!بزنش گفتم نکن، درازي زبون خندیدم، توروت دوبار-

  !داره گناه بعدشم م؟ شکارچی من مگه!! خوام نمی!! خوام نمی-

  ؟!بگیري یاد اندازي تیر خواي نمی مگه چی؟ یعنی داره گناه! پوك کله-

  !خوام نمی خب.بکشم آسمون تو رو را جونور و جک بزنم باید حتما خب-

  :کشید داد و داد نشونش مصرفی بار یک پشقاب و کشید نشون و خط براش بانگاهش الیاس

  !بزنش میکنم پرتش تونی؟ می دیگه و این-

  !هستم و این! قربان چشم روي به-

  .رفت می هم تو الیاس ابروهاي بیشتر و زد می ذاتیش خونسردي با کمند رو متحرکی هدف هر ساعت یک از بعد

  !باختی رو مسابقه اون ازعمد شه می باورم داره یا ساخته بهت دوماه این یا میاد نظر به-

  !میدي آموزشم میاي این که ست هفته چند این مال همش! تو جون نه-

  .داد تحویلش یی مسخره لبخند تهش

  خودتی خر-

  بـابـــ خی-

  :گفت حرص از سرخ پیشونی با الیاس خورد و فحشش باقی

 که نبدو! معمر بیرون کشم می حلقت از و زبونت برسه، ذهنت به دادن فحش فکر حتی! دیگه بار یه فقط بار؛ یه-

  !ندارم شوخی باهات

  !هر می در دهنم از بزنم بد حرف خوام نمی عمد از که من! باشه خب..غلظت این به نه ولی گفتا می هم جونم نگین-

  !پوشیدنت لباس از اینم.مثال دختري..دوبار بار یه دهنت از-
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  :گفت غرغر با و کرد جینش شلوار و کوتاه دار آستین پیرهن به نگاهی کمند

  !من وقت سر هفته هر نیا ناراحتی! مگه؟ چشه-

  !وسطه داییم خواهش پاي! بابا برو میام؟ تو بخاطر کردي فکر-

  !مهمه آدمها ذهنیت نیست، مهم ظاهر گفت خودش دایی-

  ؟!حاال تا کی از دایی؟؟؟-

  !تپس صندوق بنداز ببر منو ها نامه این تهران میري فردا! عوض بحث اصال بابا! تو دایی فقط! حسود باشه خب-

  :گفت نیشخند با و کرد تمیز شو اسلحه الیاس

  !تو اونم عاشقانه؟ نامه-

  :گفت اخم با کمند

  !جونمه برزو برا-

  .زد محوي لبخند فقط کمند، ي بچگونه اخماي و محبت جواب در و داد تکون سري الیاس

 ي بهونه به رو چندساعتی و اصفهان تا کشوندش می کمند، آموزش ي بهونه به ناخودآگاهش گذشته؛ هاي هفته تو

 به دستش از گاهی شد، می عصبانی گاهی خورد، می حرص گاهی. گذروند می وقت شخصیت و کمند با کردن، تمرین

  ! داشت کشش و تازگی هرروز براش کمند افتاد، می خنده

  !رفت در آدم دست از زمان بودن کمند با واقعا داد می حق داییش به دلش تو بارها

  !کن جمع حسابی و حواست امتحان تو بار این-

 زیر و نازکش دستی چوب ش همیشه عادت به الیاس. شد خیره الیاس به زد می دودو که نگاهی با و کرد سکوت کمند

  :کشید باال وسرشو گذاشت کمند ي چونه

  !بیاي نظر به بازنده خواستی عمد از هم مرتبه اون کنم فکر نذار! تورو؟ ببینم-

  :گفت اخم با بود خوشحال دلش ته عمیقا که الیاس. شد خیره الیاس به سکوتش با کمند

  !!!معمر-

  سکوت-

  :گفت کنه؛ مخفی شو خنده کرد می سعی شدت به که صدایی با کمند به پشت و زد خوشی از چرخی الیاس

  ...دایی آبروي! سر سبک ي دختره گرفتی بازي به رو همه آبروي تو!! شه نمی باورم-
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  :اومد حرف به باالخره غمگینش صداي با کمند

  ..امو..بابــ..من..بدم ادامه تونم نمی.. برزو از بمونم دور هم خدمت حین..اگه..فقط من.. من دهن تو نذار حرف-

  :چرخید طرفش به خنده با الیاس

  !دي می بروز بار اولین براي داري که معمر؟؟ بودنته دختر تشعشعات این االن-

  :گفت و پرید عقب خنده با الیاس. کرد پرت الیاس براي مشتی کمند

  ...نزن من به دست-

  !زنمت نمی نرو اعصابم رو-

  :گفت متفکري ظاهر با و خندید الیاس

  ؟!کنی می رحم داییم آبروي به باشم امیدوار پس...تهرانه که خدمتت-

  :داد تکون اطمینان از سري

  !کنم می رحم داییت آبروي به-

 نظام تو خواست نمی دلش کرد می اعتراف. بگیره ندید بغضشو کرد سعی و زمین روي وسایل طرف برگشت

 آموزش مامت با.کنه شلیک کسی به اسلحه با خواست نمی. باشه داشته هیجان که باشه جایی خواست می دلش..باشه

 شبها گاهی حتی. ترسید می کردن شلیک از عمرش آخر تا دونست می کسی هر از بهتر خودش اما سرگرد هاي

  !دید می و سارق مرد اون تیراندازي کابوس

 می رسیدگی ورزشیش باشگاه به سربازي نپذیرفتن با و شد نمی گیر جو کامیار، قول به خواست می دلش چقدر

 و بشه آویزون پدرش گردن از تونست می خواست می هروقت کم دست اما نداشت هیجانی اونم گرچه.کرد

 دیر به ردی و داشتند فاصله ازش دنیایی که هم کامران و کامیاب رسید؛ نمی بهش بود سرگرم بس از کامیار.ببوسش

  ! بود مونده دور ازش خودش خریت با که هم پدرش. گرفت می خبر ازشون

 نظام از خواست می دلش نبود سرگرد توسط شدنش مسخره ترس و جون مهدي دایی آبروي پاي اگر کرد اعتراف

  .فرارکنه

 دتش به بود شده نازك دل و خسته رنگش؛ کرم مانتوي رو چکید اشکی قطره برداره زمین روي از و آب بطري شد خم

  !بود شده تنگ پدرش؛ بوسیدن براش دلش

  معمر؟ بریم-

  :داد جواب سمتش برگرده اینکه بدون
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  !م آماده جون الی بریم-

  !معمر کنم وري یه و خوشکلت صورت خواد می دلم شی، می پررو وقتی-

  خوشکله؟ صورتم واقعا-

  !چی؟-

 ازهت که تاکسی سمت به دویدنش و کمند خوشحالی جیغ صداي با خوردنش زمین و کمند پایی زیر از الیاس "آخ"

  !شد یکی بود، رسیده

  :گفت لب زیر و تکوند و لباسش شد بلند جاش از الیاس

  ...یا احمقی خیلی یا-

  :داد تکون سر تاسف با

  !معمر نیستی باغ این تو اصال متاسفانه-

***  

  !کردي؟ م خفه بابایی! کمند-

  !شدم آزار دل و کهنه االن من شی؛ می دار دختر باز داري اینه منظورت یعنی-

 و بود شتهبرگ کمند کرد شکر خدارو دل ته از و کرد نگاهی لبخند با دختر و پدر شدن آویزون به و نشست مبل رو نگین

  !بود خوشحال دل ته از برزو

  !شو آویزون گردنم از بعد بشینم بزار که اینه منظورم-

  !بود شده تنگ برات دلم برزوجونم،! خوام نمی-

  :شد کردن تازه نفس به موفق و نشست مبلی روي و کشید کمند ي شده تاکمربلند موهاي به دستی برزو

  ..بابایی چاقه کیفت خانم کمند خب-

  !شدي خرس..برزو باریکت کمر اون کجاست..شدي چاق توهم.. خیلی-

  :گفت شکمش به یی اشاره و خندید برزو

  !وزنه اضافه خرده یه همش-

  :زد زل پدرش ي خسته چشماي تو بارونش ستاره چشماي با و چسبوند پدرش پیشونی به پیشونی کمند

  ..حاملـ هم تو انگار شکمت این با! خودت جون
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  ..جان کمند-

  ...جونی نگین جونم-

  ..دیگه سالته بیست ست خسته پدرت..عزیزم مبل رو بشین-

  برزو؟ نه مگه.. اینجاست جام بزنم عصا من-

  : گفت و فشردش بغلش تو بیشتر پدرش

  !دخترم منه قلب تو جات-

  :گفت نگین به رو تخسی با کمند

  ؟!نکردم عرض-

  :گفت بالفاصله و نشست معمر جمع کنار آرتروزش پاي درد با نرگس

  ..باشی خدا بنده این آویزون باید بشی پیر تو..جون دختر زمین بشین-

  !نه؟ مگه داره؛ دوست خودش..بیخیال-

  :گفت خنده با و داد تکون سري برزو

  !ندارم شکایتی-

 رنازخ که زمونه و دور این شوهرا! بغلت تو نشسته چارزانو شوهره وقت..کردي لوسش خودت و دختر این آقا-نرگس

  !پسرم شن؛ نمی دخترتو

  !ذاره نمی این دخترباشم خوام می من! جونی نگین ببین... نرگسی لوسن دخترا همه-

 شدت به بودن فهمیده جمع ي همه. گذاشت همه سر سربه و گفت کمند شب آخر تا. نگفت چیزي و خندید نگین

  !بود کرده تنگش دل و نازك دل حسابی دروي ماه 5 این بگذرونه خوش بیشتر تا میکرد کاري هر و دلتنگه

 داشت فحش چی هر و اومد در دهنش از چی هر و کامیار به زد زنگ همه جلوي باالیی بلند معذرت با هم سرشب

 می تیش و عیشش و سروقتش میره باشه جایی هر نباشه، شام میز سر دیگه ربع یه تا کرد تهدیدش و کرد ردیف براش

  !کنه

  :گفت نرگس، باز دهن و نگین ي زده بهت چشماي برابر در و کرد قطع یی خانومانه لبخند با هم تهش

  کنم می آماده ساالد من..بده اجازه..گلم چرا تو واي-



 ایکسا.م عشق من و گوریل انگوری

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.ROZBLOG.COM ١٠٢ 

 

 وستد خیلی و کردن درست ساالد" گفتن با و کرد پدرش راضی و بارون ستاره چشماي و بشاش صورت به تعطیمی

  !رفت آشپزخونه طرف به "دارم

 زمعزی واي" گفتن با و کرد برادرش به نگاه کمند. شد خونه وارد زنان سوت کامیار نچیده؛ میز روي و لیوان آخرین

  .کرد اجرا قوا تمام با و ادب با و خوب دختر یه نقش تو "!کردي؟ تغییر چقدر

  !شدند مشغول کردن بازي بسکت به حیاط تو و شد کامیار آویزون هم شب آخر

 و تادایس شوهرش کنار نگین زد، می لبخند و بود شده کامیارخیره و کمند سروصداي و جیغ به پنجره پشت از برزو

  :گفت

  !داري نمی بر ازش چشم شب سر از! برزو نکنی چشمش-

  :گفت افسوس با و کرد بغلش یکوري و زنش ي شونه دور انداخت دست برزو

 ندگیمونز به تو اومدن از قبل تا..اما باشه بهترین جایگاهی هر تو تونه می بخواد اگر که نداشتم شک بهش هیچوقت -

  ! بودم نرسیده خودم ذهنیت به واقعی انقدر

  :داد ادامه بود، رفته کش کامیار دست زیر از و توپ فرزي با که کمند به و کشید عمقی نفس

  !باشه داشته پذیري انعطاف شخصیت انقدر کردم نمی فکر کنم می اعتراف-

 حشیف انگشت خنده با براش بندش پشت و انداخت حلقه تو و توپ و زد کامیار به کمند که خطایی از چشم نگین

  :گفت دادن سرتکون با و گرفت نگاهشو گرفت،

  !دینکر براش سرهنگ و تو که کاري بده نشونش و هاش خواسته واقعی مسیر که خواست می رو کسی فقط کمند-

  :گفت و بوسید و همسرش طوالنی برزو

 نمی دب هم کامیار این انگار ولی خودمون بین..راضیه ازش خیلی سرگرد گفت می اومد یادم!! سرهنگ گفتی راستی-

  !شده خونه هوایی..شده پشیمون هم کمند خود حدودي تا انگار. گفت

 این زمبا نبود تو به وافرش عالقه اگه کنم فکرنمی راستش..داره تو به که عشقی و تو هوایی! نه خونه، هوایی اوال-

  ..گفتم من قدر این گفت کامیار فقط بعدشم! نه؟ یا کرد، می تغییر همه

  :گفت شیطنت برزوبا

  !زنی؟ می غر چی دیگه..گرفتی ماهیشو شاه یه که بگیري ماهی آلود گل آب از خواستی می که تو-

  ...نبـــ تو به حواسمم من اصال! معمر آقــــــآي خیالی خوش خیلی-

  :پرید نگین حرف وسط برزو
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  !بدیم ادامه و بحث این دیگه جاي یه بریم داري دوست ببین-

  :گفت گیجی با نگین

  کجا؟-

 و وبرز بازوي رو زد مشت هم سر پشت چندبار حرص با نگین.زد نیشخندي و داد نشونش و خواب اتاق دست با برزو

  :زد می غر رفت می اتاق طرف به برزو توسط کشون کشون که همونطور بااخم دراورد، شو خنده صداي

  !رفته سرخودت هم حیات بی دختر-

***   

 می رو و زیر و دلش زدن پلک بار هر با مسکوت؛ و آرامش با نوزاد و بود زده زل بچه رنگ مشکی و درشت چشماي تو

 گرفتن اغوش در از قبل تا که حسی بود، نمو و رشد حال در کمند وجود تو شدت با که حسی به توجه بدون کرد،

 رو دست عجیبش نفوذ با بچه شفاف و میخکوب نگاه.بود غریبه براش و بود نشده دچارش ماهه یک "معمر نازنین"

 يکجا از اورد درنمی سر هم خودش که لذتی با کمند و بود گذاشته بودنش زن کمند، وجودي خصوصیت بارزترین

  .داشت نمی بر خواهرش نگاه از چشم لبخند با گرفته نشات روحش

  :گفت لبخند با دخترش، به زدنش زل و کمند باز نیش به نگاهی با نگین

  !کیه؟ شبیه نگفتی آخرش-

  :کند نمی خواهرش ظریف صورت از دل حدي بی شوق و ذوق با کمند

  ..وردنیهخ تو مثل دهنش و لب..برزوجونمه مثل بینیش..تو مثل سیاهیشون.. ماهاست مثل چشماش درشتی دیگه؛ چرا-

  !!!کــــمند-

  ! ببخشید ببخشید،-

 اهرشخو به نسبت یی ناشناخته ذوق از که یی ضعفه دل با و کرد خواهرش ظریف و کوچولو هیکل به نگاهی کمند

  :کرد اضافه داشت

  .تو مثل بازم..دونم می شه می بغلیه هم هیکلش-

 شده میخ وجودش وت گویا چیزا بعضی نبود تغییرپذیر کمند شد، بهش رفتن تشر خیال بی و کشید عمیقی نفس نگین

  .بود خارج هم خودش کنترل از و بود

  !تختش تو بزارش خوابید،! خوابه خماره.خانم نرگس کمک پایین رم می من-
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 شیشه ،کمند دست کمک جونش بی و کوچولو دست با نازنین. شد خیره خواهرش خوردن شیر به و گفت ي باشه کمند

  .وردخ می شیر بود رفتن خواب ي آماده که چشمهایی با و داشت نمی بر کمند از چشم آرامش با و بود گرفته و شیر

 وقتی از. کشید دراز خواهرش کنار و گذاشتش پدرش ي نفره دو خواب تخت وسط کمند بردنش؛ خواب محض به

 دح در هم هایی ماموریت اینکه با. بود شده نظام با همکاریش ي ادامه واسه تر طاقت بی بود اومده دنیا به نازنین

 و بگذره وارش نگین نگاه و خواهرش هاي خنده از خواست نمی دل اما کرد می وشرکت بود آموزش حال در کارآموز

 بود دهش بخشی تو سرهنگی منشی.بره نداشت، شونو حوصله و حال بود مدتها که یی مردونه کارهایی و ماموریت دنبال

  !برسونه جونش نازنین و برزو خونه؛ به و خودش تا بود تعطیلیش ساعت تا انتظار به روزش تمام و

 رايب سخاوت با و دستاش و نشست جاش تو زنون لبخند پدرش دیدن با و کرد باز چشم ش گونه رو دستی حرکت با

  :گفت خنده با برزو. کرد باز پدرش گرفتن بغل

  ...افتادي دور سالهاست انگار ولی بینیا می و من هرروز-

  :زد لب دلتنگی با مقدمه بی

  ؟!آخه گردن برمی کی! برن گذاشتی چرا! کامران و کامیاب حتی. زود زود میشه تنگ همتون براي دلم

  ..نمیان که زودي این به. جان کمند نشده هم سال یک تازه-

  :گفت آرامش با و کرد تمام رو بدجنسی حق برزو بالفاصله

  !بزنیم بهشون سر یه بریم نازنین و نگین با ماه آخر داشتم تصمیم راستش-

  :گفت آرامش با و کرد تمام رو بدجنسی حق برزو

  !بزنیم بهشون سر یه بریم نازنین و نگین با ماه، آخر داشتم تصمیم راستش-

  :شد ش جمله باقی شنیدن به ناچار بغض با و اومد باال پدرش چشماي تا کمند ي درمونده نگاه

  ...آرزوهات و نظام..خب..خب..اما باشی هم تو خواست می دلم خیلی-

  ـیبابای-

  !کنی؟ می گریه! کمند؟ جانم-

  اومــ-

  !خواستی خودت خب دخترم-

  :شد خیره لباسش ي دکمه به و کشید بیرون درش ازدست و دستش کمند
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 بزارن؛ تنها و من سربازي بفرستی خواستن می رو پسرا! نبود هم کوچولو نازي..نبود جون نگین موقع اون! نیست قبول-

 ترسیدم می بودا تنهایی ترس از کنی فکر نه... منم... ترانه پیش یا نمایشگاه یا بودي سفر یا.. همش..همش...هم خودت

  !بره سر م حوصله

  :کرد می پاك و دخترش اشکاي بود کرده پنهان هاش لب فشار پشت شدت به که یی خنده با دستاش با برزو

  سرهــنـ به خواي می رسه می مشامم به پشیمونی بوي خب-

  :کشید عقب و صورتش بااخم کمند

  ...فقط من. کنم رها نیمه نصفه رو کاري یه من دیدي چندبار تابحال..نخیرم-

  :کرد اضافه پدرش چشماي تو یی مظلومانه بغض با

  ...شده تنگ خیلی الابالی مفقوداالثر کامیار اون هاش؛ نکن بکن و کامیاب هاش، خوري پر و کامران برا..دلم-

  :گفت یی دهنده تسال لحن وبا کرد بغلش نداشت شو دختر سوزوندن دل بیشتر طاقت که برزو

  ..بعد میشه تموم-

 هم تشویقی نیست بعید میگن کنم می مثبت فعالیت دارم همش ها ماموریت این تو. شه نمی هم تموم-

 کسی که من... فهمه نمی اون! کردي مسخره و نظام میگه..ذاره نمی لجباز سرگرد اون برم بزاره هم سرهنگ..بگیرم

  ..فقط من فقط؛ من بابایـــی نکردم مسخره رو

  ...اینجاست دلت -

 شدرهم اخماي با نازنین طرف به ودختر پدر شد بلند هم نازنین نق نق دقیقه چند از کمتر در و کرد سکوت کمند

  :گفت بحث کردن عوض براي شیطنت با برزو.برگشتن

  ..گریه و نق با دیگه یکی..کنه می استقبالم لبخند با بیدارمیشه خواب از دارم دختر یه-

  :گفت میزد برق که چشمایی با و گرفت بغل شو خواهر ذوق با کمند

  ..کرده خیس حتما-

  :گفت و شد بلند تخت روي ار برزو

  شدي؟ هم کارشناس-

  !باالشه هوش از-

 اول اه پله پایین از که نبود خودش دست.خرید جون به شو غره چشم و چرخید نگین طرف به ژکوندي لبخند با برزو

  !نده سالمی آشپزخونه نفرات به اما بیاد باال رو ها پله کمند دنبال
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  :گفت پوشک یه برداشتن با خبر بی جا همه از کمند

  ..نشم کج.. بده هم پودرش اون..شورم می برم می من.بلدم..جونم نگین..من..من-

 ونبد و داشت خواهرش نق نق کردن آروم در سعی زدنش، حرف گونه بچه با کمند و داد دستش و نازنین پودر نگین

  .شد خارج اتاق از یی اضافه حرف

  :شوهرش سمت چرخید کمر به دست نگین

  !شنوم می! خب؟-

  ..خو بود شده تنگ براش دلم-

  !بودیش؟ ندیده دیروز-

  .نیست خودم دست شه می تنگ برام دلم جوري یه ولی. چرا اِ-

  ؟!نیست سابقت زن به شباهتش بخاطر احیانا-

  :شد باز اتوماتیک نیشش برزو

  !میشی تر خوشکل!! میاد بهت هم حسادت-

 آماده ذاغ بیا کردي عوض لباس" گفتن با. گرفت ش خنده برزو پروروي همه این از و داد تکون ناامیدي از سري نگین

  . شد خارج اتاق از لبخند با "ست

  !بود کمند مدیون شو خوشبختی بود مدتها

***  

. شد بلند جاش از احترامش به شد اتاق وارد بااخم جاللی سرهنگ کرد، می پر گزارش و بود نشسته میزش پشت

  :پرسید ازش متفکر و کرد مکثی اما بگذره ازش خواست می و کرد بهش یی اشاره سرهنگ

  !داري؟ نسبتی افشار سرگرد با شما! ستوان-

  :داد تکون نفی به سري کمند

  !دارم ایشون با مختصري آشنایی موالیی؛ سرهنگ طریق از قربان خیر-

 سرگرد با و وقتش جمعه هر اصفهان تو تکمیلیش آموزشی آخر ماه بدونه سرهنگ نبود نیاز خورد، و لبخندش بالفاصله

 سرهنگ دنبو نیازي! بود سرگرد مدیون شو نظامی شناخت و اطالعات بیشتر نصف یا گذروند می اندازي تیر تمرین و

 نمی ریافتد عصبانی شکلک جز جوابی هیچ که فرستاد می براش تربیتی بی هاي پیامک بار یک ساعت هریک بدونه

  !خندید می ساعتها دیدنشون با که هایی شکلک این از بود پر جونش الی ي پوشه.کرد
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  .شد اتاقش وارد و گذشت ازش "کرد رحم بهش خدا واقعا" گفتن با و کشید عمیقی نفس جاللی سرهنگ

 یه شد مواجه جونش مهدي دایی خاموش همراه با وقتی که جایی تا کرد مشغول و کمند ذهن روز تمام جمله همین با

  .گرفت پیش در شو خونه مسیر راست

 به شد وارد سرخ چشماي و خسته صورت با سرهنگ و شد زده خونه زنگ که بود عظیمه حرفاي بهت تو هنوز

  . دوخت بهش و مضطربش نگاه و شد بلند جا از احترامش

  :کرد زنش و خواهر به رو و شد مسلط خودش به اما خورد جا دیدنش با سرهنگ

  ؟!آخه میآرید کجا از و اشک همه این..شه می درمان نظر تحت دیده آسیب خرده یه چتونه ست، زنده بابا-

  !دایی سالم-

  خانم کمند سالم-

  !نشده چیزیش تو نظر از بره هم دست از بچه-عظیمه

 مسرشه به رو و زد کمند به چشمکی ذاتیش محبت با سرهنگ.فشرد چشماش به بیشتر رو کاغذي دستمال بابغض و

  :گفت

  !اول روز مثل ایستادم جلوت قبراق و سرحال ببین بیا خوندي، من گوش تو هم حرفارو همین سال همه این-

  :گفت درهم صورت با و شد بلند جاش از تلفن خوردن زنگ با و کرد نازك چشمی پشت عظیمه

  !بگم؟ چی باید بار این! شه خاله حتما خدا، واي-

  !دیگه یکی ریش به ببندش نیست، بگیر دخترتورو الیاس بگو-

  !!!مهدي آقا-عطیمه

  جانم؟-

 مگینغ ي قیافه به رو سرهنگ.رفت سیم بی تلفن طرف به کشیدن نشون و خط با و داد کمند به یی اشاره عظیمه

  :گفت لبخند با کمند

  !دخترم؟ چطوري-

  :گفت مستاصلی نگاه با و فشرد هم تو بیشتر دستاشو کمند

  ؟!چیه جریان! دایی خوبم-
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 روشویی طرف هب "!کنید بازجوییم بعد دستم بدید اب یه بابا! شدیا عظیمه این شریک هم تو بابا اي" گفتن با سرهنگ

  .رفت

 جومه مورد شدنش طعمه بخاطر که ماموریتی تو سرگرد که کرد شکر خدارو خودش با خونه به رفتن مسیر تو کمند

 کمتر جراحتش شدت و بود شده منتقل بخش به پناهی بودن دیده آسیب پناهی و خوشد. رفت در قسر بود، گرفته قرار

  !بود نظر تحت جراحاتش بخاطر ویژه هاي مراقبت بخش تو الیاس اما بود

****  

! کنه دور هاش آسیب و الیاس از و ذهنش کردن، حل جدول با کرد می سعی شدت به و بود نشسته مبل رو کمند

 مرمع هاي خنده صداي اوردنش در صدا سرو و خونه تو کردنش یورتمه با و بود گذشاته گردنش تو و نازنین کامیار

  . اورد می در کوچولو

 گوشیش اب خونسرد داشت ها بدتر این به عادت که برزو رسوند، آشپزخونه به و خودش "گرفتم سرسام"گفتن با نگین

  .شد برداري فیلم مشغول

  :رفت حیاط به سروصدا بخاطر و داد جواب تعجب با افتاد سرهنگ شماره برداري فیلم وسط

  !بخیر شبت! عزیز موالیی سرهنگ سالم-

  :داد جواب یی خسته صداي با سرهنگ

  !شدم مزاحم موقع بد ببخشید! جان معمر بخیر روزت و شب-

  !خدمتم در حرفیه چه این بابا نه-

  !داشتم برات زحمتی یه راستش-

  ؟!شده چی! میدم انجام بیاد بر دستم از کاري هر که شمام مدیون و کمند االن حال انقدر-

  :گفت و کشید عمیقی نفس سرهنگ

  ..زدم زنگ یی دیگه چیز براي راستش..  داري لطف ممنون-

  ..گوشم سراپا-

 عقربه در قمر اوضاع خرده یه...داده دست از شو جسمی سالمت خرده یه متاسفانه ماموریتی تو م زاده خواهر راستش-

  !دارم کمند کمک به نیاز راستش..من.. داریم شک همه به

  !االن؟ خوبه حالش ؟!شده چی. نشدم متوجه درست من سرهنگ-
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 نمی همکاري زیاد گیرش زمین مادر بخاطر م زاده خواهر..نظرن تحت همه فعال..دونم نمی دقیق یعنی نشده چیزي-

 تشراس..بذاره تنها شو مادر ترسیده چشمش برادرش و پدر دادن دست از و گذشته از راستش کنم دورش جا این از کنه

 پسش از بیاد پیش هم مشکلی! راحته ازش خیالم باشه الیاس پیش کمند..اگر کردم فکر بگم چطور دونم نمی..من.من

  ..میاد بر

  !بادیگاره؟ کمند مگه..سرهنگ چی یعنی-

 گرفته الشح خرده یه اگه..ست دیده تعلیم و داره مهارت االن بکنی فکر که چیزي اون از بیشتر خیلی بخواي راستشو-

 به مو ادهز خواهر و خواهر بیوفته آسیاب از آبا تا خوام می من..هاست بهترین از اما نیست بهترین! تنهاییشه بخاطر ست

 صد ندکم به فقط فعال ندیده آسیب کم هم الیاس خود دوست و ندارم اعتماد کسی به فعال چون و کنم منتقل جایی

  ..دارم اعتماد درصد

  ..راستش..دونم نمی..راستش..من..من-

 هب واقعا اما دارم دوست و کمند..کردنش بازگو تره سخت برابر صد من براي شاهده خدا. سختیه تصمیم! دونم می-

  ...دارم اعتماد هاش توانایی

  !قدر؟ چه تا ولی-

  !کنه دفاعی خودش از بتونه الیاس خود که وقتی تا کم دست..دونیم نمی.. جاست همین موضوع..دونم نمی-

  !دیده؟ آسیب چقدر مگه-

  .. هم پاش..تیــ راستش کتف..آتله تو گردنش-

  .کرد سکوت و خورد و حرفش باقی بغض با سرهنگ

  بدم؟ نظري تونم نمی نزنم حرف کمند خود با تا من سرهنگ-

  :زد لب غمگینی و خسته لحن با همیشه سرحال و شوخ سرهنگ

  معذوریــ در ببخش و من. بده و خبرش من به شب آخر تا-

 ترسونه می و من الیاس شدن سرپا بابات نمیدونمت این..اما مدیونم بهت اینا از بیشتر من سرهنگ حرفیه چه این نه-

 ترمدخ سر بالیی اگه شده موقعیتی بد..دیگه ماهه سه کم دست تا نیستم...هفته آخر رم می ایران خارج به دارم من

  ..بیــ

 هم بودنش مدت این براي.خدا به بسپارش هم تو بسپرم، بهش که ندشرم تر اعتماد مورد خدا از و الیاس که من-

  دارم مین بر سرش از دست من بخواد کمند خود دیگه که اینه محض واقعیت..کباب نه بسوزه سیخ نه..کنم می فکري
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 که ودب رسونده کمند پدر دست رو گوشی کم دست نکرد؛ کم داشت که بدي حال از هم سرهنگ و کوتاه ي خنده حتی

  !بود نخواهد کمند ضرر به آخر دست بشه، گرفته تصمیمی هر

***   

  !ندارم سنی م بچه.سالمه یک و بیست همش من-

  !ندادم قولی کسی به من-

  !بدي شوهرم نمیآدا بدت انگار ولی-

  گه می یی دیگه چیز تو باز نیش نه-

  :کرد اخمی حاشا با و شد مسلط کمند

  !کنم می ش خفه خودم من سراغش، نیاد کسی.نداره اخالق سرگرد بابا گم می دارم! باز نیش کدوم-

 از هم نم و بیوفته راه خودت بقول سرگرد تا بشی شخصی محافظ که بري قراره چی بابت دونی می خوب تو! کمند-

 به ونا از و شه می حساب ماه سه این با سربازیت به مونده ماهه شش که اینه مثبتش نکات از بعدش. برگردم سفر

  ..کنی زندگی داري دوست جور هر و میشه تمام نظام به تعهدت بعدش

 چهره به و بست و نیشش! بود سرگرد با موقت ازدواج بارزش و مثبت ي نکته که بماند بود انگیزي وسوسه ي معادله

  :شد خیره پدرش ریزبین ي

  ...کنم می فکر دارم چته خب-

  گذره؟ می چی کوچیکت ي کله اون تو! بابا کمند-

  ..خودت جون هیچی-

  !زنی؟ می لبخند دقیقه و دم پس چرا پدرسوخته؛ خودت جون-

  ..بگیرم و سرگرد حال خرده یه خوبیه موقعیت خب خب-

 خارج اتاق از "نباش سازي دردسر دختر لطفا! بزنم زنگ سرهنگ به رم می" گفتن با و داد تکون تاسف از سري برزو

  !شد

  :گفت کردن خم سر با و شد سرپا مودب عمرش تو بار اولین براي

  !باباجون باشه-

 شخندنی با و داد ول و خودش تختش روي کمند.گذاشت تنها افکارشو و کمند و داد بهش لب زیر یی دیگه فحش برزو

  :گفت
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  ؟!یانه نزن دست من به گی می دیگه ببینم الی-

***  

 حسابی کمند که بود مونده هاش غره چشم فقط نداشت هم زدن حرف براي نایی اصال الیاس تصورش خالف بر

  .کرد می تفریح باهاش

 مادرشو الیاس اوایل. بود کشور شمال شهرهاي از یکی تو دوبلکسی ي خونه بود گرفته نظر در سرهنگ که یی خونه

 ونستت لنگون لنگون حتی وقتی الیاس حال شدن بهتر از بعد اما خوابیدن می پزشکی وسایل به مجهز اتاق یه تو

 قتعل در خونه ي دیگه اتاق و کرد انتخاب رو خونه باالي ي طبقه خالی اتاق دو از یکی داد ترجیح بره راه تنهایی

  .بود شده الیاس معتمد و سابقه با پرستار خانم، فخري و کمند مشترك

 دند،رسی می ي نتیجه به کمتر گشتند می بیشتر چی هر تیمش و سرهنگ. بود و آروم چی همه که شد می روزي ده

  .بودند شون چندساله ماموریت شکست از سرخرده و ناامید همه

 اسم به یرانیا رابطین از یکی سراغ بودند کرده پیدا که کیفی تو اطالعات حاوي فلش گشایی رمز طبق که زمانی دقیقا

 دجنبیدن خودشون به تا و شدند روبرو ش مرده جسد با سامی ي خونه به ورود حین ریخت بهم چیز همه رفتن؛ سامی

 با و دندبو کرده پهن دام براشون قبل از اینکه فهمیدن بود ساده و گرفت قرار مقابل ساختمون از رگبار هجوم زیر خونه

  !دندش تیمش و سرگرد به توجهی قابل آسیب و خونه ستون فرریختن باعث نارنجک کردن پرت و اشخاص خرابکاري

 هنذ شدن طعمه این و باشن گذاشته براشون یی طعمه اطالعات حاوي کیف تو کرد نمی خطور کسی فکر به حتی

  !داشت شک هم خودش ي سایه به سرهنگ که حدي تا! بود کرده مسموم رو همه

  :میرفت ور گوشیش با سالمش نیمه دست با و تخت رو بود نشسته الیاس شد؛ الیاس اتاق وارد کمند

  !دیگه بخواب الی-

  :گفت حوصله بی الیاس

  !لطفا نذار سرم سربه-

  !میکنه اذیتم اتاقت چراغ-

  !بیرون برو و کن خاموشش-

  !جدیدنا شدي ادب بی خیلی-

  !!!!!!!کمند-

  !شد بسته الیاس ي غره چشم با کمند نیش

  !گیري؟ می گاز چته باشه خب-
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 ود یکی خواب. خوابید نمی سنگینش خواب بخاطر شبا. رفت اتاقش به و کرد خاموش و اتاق چراغ و چرخید قهر با

  . شد می مطمئن خونه اهالی شدن بیدار از که وقتی بود صبح دماي دم ساعتیش

 یهثان چند هر کمند کرد، می پف خرو آرومی صداي با خانم فخري.بود شده خانم فخري کردن اذیت شبهاش سرگرمی

  .دکمن هاي اوردن در صدا دوباره و پف و خرو دوباره بعدش و بشه آروم خروپف تا میکرد میو میو آرومی صداي با بار یه

 تو.کرد می بدخلقی سرشب از بود عصبانی ماموریت نرفتن پیش خوب از الیاس بود رفته سر ش حوصله شب اون اما

 ونجاییا از نشست جاش تو وحشت با ساختمون محافظ سگ پارس صداي با نکشیده ساعت یک به و کشید دراز تخت

 پله سیرم و شد خارج احتیاط با اتاق واز برداشت تختش کنار از شو اسلحه و اومد پایین تخت از خوابید می کفش با که

  .گرفت پیش در رو ها

  .داشت نگهش جاش سر الیاس ري می "داري؟ کجا" ي خفه صداي نرسیده پله آخرین به

  :داد جواب آروم صداي با

  !بدم آب گوش سرو میرم دارم-

 کردیم استفاده ازشون ها ماموریت از خیلی تو ن دیده آموزش هم ها سگ. ست خونه بیرون مامور تا سه.نکرده الزم-

  !اتاقت برگردي بهتره..بلدن کارشونو

  :گفت و کرد الیاس ي دیده آسیب دست و داغون و درب ظاهر به نگاه یه

  !بره نمی خوابم شینم، می کاناپه رو جا همین. بیرون رم نمی باشه-

  !باال بیا گفتم! کمند نیست اعتمادي تو به-

  !میکنه پف خرو فخري..خو خوام نمی-

  !من اتاق بیا..شنوه می.. زشته هیش -

  .بود دهکر پیدا چیزي گویا بود، شده بیشتر نظرش به سگ پارس صداي شد تر نزدیک پنجره وبه کرد اخمی کمند

  !مشکوکه اوضاع-

  :گفت زنون نفس نفس و اومد پایین دونه به دونه هارو پله سختی به الیاس

  !نزنه سرت به رفتن بیرون فکر بهتره..توئه با ساختمون داخل محافظت ي وظیفه-

  !بود کنجکاوي گویاي هم الیاس نگاه. پروند جا از رو دو هر ایستی صداي نکشیده ثانیه به

  !دقیقه یه برم بذار-

  !دن می اطالع بشه چی هر نکرده الزم-
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 و گرفتنش که داشته رو خونه به ورود قصد شخصی دادن توضیح و خورد زنگ کمند همراه نشده تموم الیاس حرف

  !نیست نگرانی به نیازي

  .کشیدن راحتی نفس دو هر

  !کنن؟ می چیکارش حاال-

  !کرده پیدا اینجارو کجا از که کشید حرف بشه ازش فردا کنه خدا نمیدونم-

  ...تاریکه خیلی باشه نشده رد اینجا از اشتباهی کسی کنه خدا البته-

  !بگیري فاصله پنجره از بهتره-

  :گفت کمند به خطاب برنداشته و اول ي پله رفت پله راه طرف به گویان خداروشکر الیاس

  !بخورم و قرصم باید بیار هم آب اوردي تشریف-

  :رسید سرگرد به آخر پله و کرد پر و آب لیوان یی باشه با کمند

  شنیدي؟ و پشت الك و خرگوش ي مسابقه داستان-

  !خودتی پشت الك-

  !دیگه تهران میگریم بر فردا الی-

  :رفت تختش سمت به و شد اتاقش وارد الیاس

  ؟!نه باشی اعصاب رو همش باید! تو و دونم می من الی بگی دیگه بار یه کمند..آره نباشه تله اینم اگه-

  !افتادي پا و دست از چه من به گیري می بهونه همش! شدیا بدقلق خیلی-

  !نکن اضافه نطق و قرص من به بده--

  !تشکرته عوض اینم میگن تورو نشناس نمک-

  :گفت و کشید دراز الیاس

  !لطفا نره یادت وظیفته-

  ..کوبیدنه هاون تو آب تو با زدن حرف اصال-

  !زیر انداختی و سرت کجا-

  !بخوابم کاناپه رو پایین میرم دارم-
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 رو و شخود کمی درهمش، اخماي با الیاس، سمت برگشت داشت؛ نگهش الیاس صداي نرسیده در دستگیره به دستش

  :کرد باز جایی و کرد جابجا ش نفره یه تخت

  !بیااینجا.نیست تو به اعتباري پایین نرو-

  :کمرش به گرفت دست کمند

  !زمین رو بخوابی میمونم شرط یه به! کشته و من نوازیت مهمون واقعا-

  :گفت اخم با و داد تکون دستی کالفه الیاس

 جااین بیا گم می بهت محترمانه دارم! شی می ناراحت میگم بهت چی یه ندارم بازي مسخره حوصله دفعه صد این-

  !چشم بگو بار یه عمرت تو بخواب

 مانتوشو ردک باز شو اسلحه حمایل و گذاشت پاتختی کنار شالشو. گفت "مـــیچشـ" نیشخند با خواسته خدا از کمند

  .کشید دراز یکوري "اجازه با" گفتن با الیاس کنار باش آماده حالت به و ش بسته تاپش روي دوباره و دراورد

  !نکنه معذبش هاش جذابیت و کمند بیشتر تا داره نگه بسته و چشماش داد ترجیح اما شد جابجا معذب الیاس

  :انداخت پارازیت درهمش اخماي و بسته چشماي دیدن با ببینش بهتر تا زد جک آرنجش رو یکوري کمند

  !الی کن؛ خاموش و چراغ و پاش-

  :شد خیره الیاس صورت به و خندید توروش آرامش با بار اولین براي متعاقبش کمند زد؛ زل بهش اخم با الیاس

  !کن خاموش و چراغ برو پاشو من به نزن زل-

  !دونستی می و این کاش میذاري کسی بد سر سربه داري کمند-

 بل آروم سرگرد.شد خیره سرگرد ي کشیده هاي مژه و دار حالت چشماي به حرف بدون و انداخت؛ باال ابرو فقط کمند

  :زد

  !کن خاموش و چراغ و پاش-

  !کنم شلیک بهش اسلحه با بین مستر مثل خواي می! ندارم حوصله-

  :گفت شمرده شمرده متفاوتی نگاه با و کشید عمیقی نفس الیاس

  !باشی کن گوش حرف میخوام نه-

  !گرفتی پاچه کردي هول دیدي و من گوشیت تو بودي زده زل چی به بگی که شرط یه به-

  !بدم نشونت تا کن خاموش و چراغ! ادب بی خودتی سگ-
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  !ها کنم می روشنش دوباره ندي نشون واقعا؟-

  :براقش چشماي و بود نایابش ي خنده الیاس جواب

  !بدم نشونت شده واجب امشب نه-

  !ـهشـآبــ-

****   

 تا وشناییر نورو بعد حرفش از پر چشماي الیاس؛ خندون لباي دید که چیزي اولین کرد، باز چشماشو داد تکونش دستی

  !بود اتاق وسط

  !بود هشت به ربع یه کرد نگاه و ساعتش آلود خواب و سرعت به و نشست جاش تو هول با

 شه،ب بلند جاش از خواست می گذاشت جواب بی "شده بیدار حتمی فخري واي" با و الیاس "بخیر خانم کمند صبح"

  :ش شونه رو زد سالمش دست با الیاس

  !چی؟ که خب! بشه بیدار-

  :گفت پوشیدن مانتو حین کمند

  !جون الی انگار شده باز روت-

  !شدي پررو خیلی کنم؛ می تربیتت خودم ي شیوه به تورو ذارم می وقتی یه نکن شک-

  !ماهرن شناگر ندیدن آب ملت!!!! تو نجابت واسه بمیرم تروخدا-

 آبنه وت لحظه یه صورتش و دست شستن حین خواست می روشویی تو. نشنوه و الیاس جواب تا بیرون پرید اتاق از

  !کنم پروتز باید حتما:گفت لب زیر و کرد خطیش لباي به نگاهی

 شد اتاق وارد احتیاط با شد جلب الیاس مادر اتاق باز نیمه در به توجهش بود مطلق سکوت در خونه رفت پایین ها پله از

  :چرخوندش عقب به و سمتش شد خم درهم اخماي با. بود افتاده روزمین خانم فخري

  !فخري؟ ؟!خوبه حالتون خانم؟ فخري-

 پنجره هب نگاهش. گردوند سري اتاق تو و شد بلند قلبش ضربان از اطمینان با و گذاشت فخري ي سینه روي و سرش

  .شد خیره بود؛ بازمونده و بودند کرده باز داخل از و قفلش و بود شده بریده شکلی دایره مهارت با که اتاق باز ي

 نفس دیدنش با الیاس مادر تخت سمت به سرش چرخیدن محض به که کنه گزارش گوشیش با کرد دست جیبش تو

  .بود شده مبدل یخ تیکه دو دستاش فشارش، شدید باافت و افتاد نبض از بدنش.شد حبس ش سینه تو
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 رنگ .بود شده خیره سقف به و بود باز زن چشماي. بود ریخته اطرافش یی شده خشک خون و بود شده پاره زن گلوي

  . میداد خبر مرگش از بعد ساعتها از و زد می کبودي به صورتش

 هب دست اگر و داد دست از و تعادلش و خورد فخري پاي به تا رفت عقب عقب ناخودآگاه و لرزید اختیار بی زانوهاش

  .شد می زمین نقش حتما بود نگرفته دیوار

 خاموش گویا و کرد کارنمی فعالش و بیدار همیشه ذهن و زد می نفس نفس شدت به بود زده یخ هاش رگ تو خون

  !بود کرده گم و زمان و بود شده

 مرطوب و گردنش و صورت سرو دستاش با کمند خود و بودند داده حمومش فخري کمک با که بود دیشب همین

  !بود زده کننده

 لرزونش دستاي با زد می و دود اتاق تو زن دو بین هاش چشم کردش الیاس اومدن پایین متوجه پله راه قیژ صداي

  رفت  بیرون اتاق از پریده روي و رنگ با و در به گرفت دست

 ستد لرزونش دستاي با زد می و دود اتاق تو زن دو بین چشماش کردش، الیاس اومدن پایین متوجه پله راه قیژ صداي

  .رفت بیرون اتاق از پریده روي و رنگ با و در به گرفت

 به توجه بدون و اومد آشپزخونه طرف به سالنه سالنه الیاس. افتاد راه آشپزخونه طرف به مستقیم و انداخت زیر و سرش

  :زد می حرف گوشیش کیبورد رو کمند لرزون دستاي

  ..که دیشب! کمندخانم شدي زیر سربه-

  :پرسید بینی ریز با

  ؟!خوبه حالت-

  :چرخید گاز طرف به کمند

  ...ه...ر..آ-

  :گفت جدیت با کمند ي پریده رنگ صورت به نگاهی با الیاس

  کردي؟ چیکار باز! ؟؟ پریده رنگت-

 نداشت کش هرروز کهمثل چایی و گذاشت کابینت ي لبه و گوشیش و گفت هیچی کمند.نشست میز پشت و اومد جلو

  .ریخت می لیوان تو لرزون دستاي با و بود شده دم فخري توسط

  ..خیلی عکسه..من..یعنی..ما..دیشب ببین ؟!خوبه حالت مطمئنی کمند-
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 و تادایس سرپا درهم هاي اخم با الیاس و شد رها ازدستش لیوان جیغی با کمند کابینت روي گوشیش خوردن زنگ با

 تکونی دو هر ماشینی بوق صداي با که کرد می نگاه ش زده وحشت چشماي و کمند روي و رنگ به حرف بدون

  .شد جلب حیاط به توجهشون و خودند

  زنه می سري بهشون فردا بود گفته افتاد سرهنگ دیشب تماس یاد کمند

 تو دهببن و ماشین در و بیاد خودش به سرهنگ تا و کرد پرت خونه کوچیک حیاط تو و خودش و گذشت الیاس از دو با

  .پرید بغلش

  کجایی؟ ؟الیاس!باباجان شدي چی کمند لرزه؟ می چرا بچه این دخترم؟؟ چیه کمند؟-

  :گفت و برداشت بود ایستاده ساختمون در منقطع هاي زدن نفس با که الیاس سمت به قدمی پناهی سرهنگ

  ؟!الیاس شده چی-

  :گفت حواسی بی با گرفت نمی کمند هاي شونه شدید لرزش و ها شونه از چشم الیاس

  !!چشه نمیدونم-

 برهنهسر.کرد هدایتشون عقب به همراهشون سروان دو به یی اشاره با و کشید کمند کمر به یی دیگه دست سرهنگ

 مندک کمر نوازش از دست همزمان و کرد الیاس به رو اخم با داشت همراه به باید محکمی دلیل بیرون به کمند دویدن

  :داشت نمی بر

  !گذاشتی؟ سرش سربه باز حتما شه؟ می مگه-

  ماموریــ الیاس راستی ترسیده دیشب از شاید-پناهی

 کمک ذهنش از. بود تر مهم کمند حالت تغییر براش بشه ساکت پناهی تا داد تکون هوا تو دستی حوصله بی الیاس

 زنشسر اتاقش تو موندنش دیشب بابت فخري حتما بود شده زیر سربه اومد بیرون که مادرش اتاق از کمند گرفت

  برگشت خونه داخل به اخم با. بود کرده

  :کشید جیغ و کرد جمع به رو و برداشت سرهنگ ي سینه از سر کمند

  ...نذارین...بگیره...و..جلوش یکــی...خدا..ترو..مادرش اتاق بره نذارید..بگیرین و جلوش-

  .شد بلند زجه با ش گریه صداي و افتاد زمین روي سرهنگ بغل از ضعف با

 هم و سرهنگ حتی الیاس"!ـهــن" ي نعره که وقتی دیر خیلی اما دویدن خونه داخل به سرعت با ها سروان از دوتا

  !کرد شوکه خواهرش جسد از ندیده

***  
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  .داد می دلداریش حرف بدون کامیار و کرد می گریه بغلش تو و بود نشسته کامیار پاهاي رو

  !بود؟ من تقصیر کامی بگو تو! هان؟! بود؟ من تقصیر مگه-

  :داد ادامه هق هق با برادرش لباس یقه به گرفت دست کمند. داد تکون نفی به سري کامیار

  ...گفت..بوده من تقصیر گفت.....همه جلوي..لعنتی...گفت فتنه گفت من به-

  ...خواهري بسه-

 انقدر فتگ...اطرافیانم براي دردسرسازم گفت مهربونم انقدر که من..دردسرسازم همیشه گفت..دردسرسازم بس از..گفت-

  ...بخشـــه نمی هیچوقت..منو گفت..مادرشو رفته یادش..نیارم..خودم سر بالیی..بوده من به حواسش

  .خورد گریه با حرفشو باقی

  ..جان کمند.. عزیزم میکنه غلط-

  :شد خیره کامیار درهم ي چهره به گریونش صورت با و برداشت برداش گردن از سر کمند

  دوســ.. من کامیار...زنشم من میکنه غلط آره-

  .زد زار و کرد پنهان سرشو کامیار بغل تو بیشتر

  بــابایــــی...خوام می و بابام من...جونــمـــ برزو-

  ...اینجاست دیگه دوروز اومده گیرش بلیط یه گفت بابا... نده آزار لیاقت بی آدم یه واسه و خودت انقدر کمند-

  بابایـــی-

  ..خرده یه شمال بریم خواهرم، عزیزم؛-

  ...دهنش تو بزنم نتونستم بودم ترسیده انقد موقع اون...توگوشش بزنم برم خوام می...نــــه..نـــه-

  ..گفته چی یه..بیخیال تو بوده ناراحت بوده مادرش ببین-

  :داد برادرش چشماي به شو اشکی چشماي کمند

  ...من مگه..هان کشتم و مامانش من مگه-

  ..تو از بهتر کی بندازه یکی گردن خواست می.. بوده خودشون از عرضگی بی-

 فتمگ بهش...کامیار..باهوشم من..برم نذاشت خودش..بخدا..نرو..گفت..نرو..گفت حیاط تو برم خواستم..کودن مشت یه-

 گیر احتیر این به شد می مگه بودن گذاشته تله پلیس برا که اینایی...بود مشکوك کامران جون به..مشکوکه اوضاع

  ..بیوفتن
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  خودتــ انقدر تو حتما بوده شون نقشه همش-

  .ایستاد سرپا و کشید عقب و خودش کامیار بغل از بهت با کمند

  !کمند؟ شده چی-

  ..ساخت می پازل و بود تحلیل تجزیه حال در سرعت به مغزش ریخت نمی اشک چشماش

 روز...بود اشنا براش حاال عطر اون...بود کرده جلب زمان همون توجهشو که عطري بوي...آشناش چشماي..و سارق مرد

 ورن همیشه...مقررات خالف...بود زده عطر...بود ایستاده نزدیکش پناهی زد می بیرون کامیار جاي پادگان از که آخري

  ...کرد نمی شک بهش هیشکی..سرگرد بخاطر بود چشمی

 و کیف و ردهک بیهوشش یی ضربه با کسی که بشه پیداش زمین رو عملیات ساختمون ي گوشه ساعتها از بعد اگر حتی

  ..برده ازش

  ..بود کتاب حساب مشغول کرد می سیر گذشته تو که چشمایی با کمند

 همون تهبرگش..شده درگیر کمند با مضنون اسم به رفته در برداشته و کیف..نداشته و کیف شدن پیدا انتظار حتما

 رگردس با.بود کرده شک بهش دیدش قبال بود گفته بهش کمند خود وقتی.. کرده جلوه بیهوش و خودش ساختمون

 به قرار بود گفتهن چیزي سرهنگ پس.بود داده پا بهش بودش شناخته سرپست.بشناسه بیشتر و کمند تا اومد بیمارستان

  .. گفت می بود ترش نزدیک که الیاس به بود گفتن

  .بود گرفته بازي به رو همه باهوشتر خودش از داد تکون سري کمند

 خارج یارکام ي خونه از سرعت با و سوئیچش به زد چنگی کامیار هاي شده چی به توجه بدون شالش مانتو برداشتن با

 رشبخاط که نبود الیاس دیگه اما رفت می باید...کجاست میدونست..سرهنگه خواهر دفن و کفن روز دونست می.شد

  .کنه دفاع خودش از تا بره

  ..بودند داده انتقال دروي جاي به نشونی نام بی مامور با الیاس

 ظاهر هب بهت با بودشون دیده خدمت حین که نظامی هاي رتبه عالی از خیلی.جمعیت سمت دوید درنبسته و شد پیاده

 ریهگ دل ازته یی گوشه که سرهنگ سمت دوید کردند می نگاه ش پریده رنگ ظاهر و سر نصف تا شال چادرو بدون

  :کشید داد و کرد می

  !دایــی-

 اطراف هاي نظامی تمام توجه تقریبا زدن حرف کرد شروع نفس یک کمند کرد؛ نگاهش خیس صورت با سرهنگ

  :بود شده جمع بهش
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 اینکه هواس کرد خودکشی بعدش و زخمی ما مامورین توسط که بود اونی یکی...بودن دونفر بخدا..بودن نفر دو دایـــی-

 که نیاو..ندادن عالمتی بهش نسبت و شناختنش می خوب ها سگ که بود اونی بود آشنا یکی! کنه پرت و حواسمون

 تر نزدیک سرگرد خود به که اونی..بود تر نزدیک هممون به همه از....که اونی..شد ساختمون وارد صدا سرو بی

  ..خطـره در هرجاهست الیاس دایــی..بود

  .شد خیره بود رسیده شُوك به گریه از که سرهنگ ي زده بهت ي چهره تو زدن نفس نفس با

  : کرد سرهنگ به رو پناهی سروان خاموش همراه با شد گیري شماره مشغول سرعت به اخم با همت سروان

  ...نبود کردن خاموش قراره..قربان خاموشه-

  :کرد تکیه درختی به بهت از سرهنگ شدند، متفرق سرعت با شناختن می و سرگرد که کسایی اکثر

  ...گفت! نرسه بهش هیشکی دست که جایی یه میبرش گفت.برادرن مثل گفت-

 متعال همت سروان به یی اشاره با و شد بلند جاش از توانش ي مونده باقی با سرهنگ و شد متفرق جمعیت آنی به

  : نالید شه می همراه باهاشون داد

  ....نرســ دیر ه..نِ..كُ خدا-

 ي اسهک تو اشک و شد الل بودن سپرده سیاستی با و باهوش ي گربه دست و گوشت مدت تمام اینکه تصور از کمند

  .نشست قبرستون زمین روي حرف بدون و خشکید چشمش

***  

 و کرد می گریه دل ته از عظیمه اومد می و رفت می رو مسیري سرپا سرهنگ ي خونه تو که ساعتی پنج تمام

  !باشه سالم الیاسش کنن دعا براش خواست می آشناهاشون و ها همسایه از بالتماس

 که انگار رو و رنگ بی سرهنگ ایستاد صاف کمند.شد خونه وارد "اوردن و سرهنگ" گفتن با سالی و سن کم دختر

 مندک بادیدن شد خونه وارد همت سروان و جاللی سرهنگ کمک با سرخ چشماي و خمیده کمر با باشه شده پیر سالها

  : زد نعره دختر ي زده بهت و منتظر چشماي تو و داد دست از طاقت

 دستام همین با بود م بچه جاي شکر و مصبت خدا! ..نیست انصاف...دوروز تو داغ دوتا..خــُـدایــا..جــوونم..خُدایـا-

  ...بودم کرده بزرگش

  :داد ادامه لرزون دستاي با سرهنگ کرد درهم و همت و جاللی اخماي خندون همیشه موالیی سرهنگ ي گریه صداي

  ..بشکنــ دستم..دستش دادم اسلحه بشه قطع دستم بشکنه دستم-

 و دپیرمر هاش بغل زیر گرفتن با.کرد سقوط زمین سمت به و خورد سُر مرد دو دست از پاهاش، ضعف شدت از سرهنگ

  .کشوندن اتاقی تا
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  .شد بلند هاش زدن زجه و ممتد هاي جیغ صداي و اومد در شوهرش حرفاي شوك از عظیمه نکشیده دقیقه به

 بود ستادهای داییش کنار نظامی لباس تو الیاس عکس قاب گرفت باال و نگاهش کمی بود دیوار به نگاهش هنوز کمند

  !شد یاهس چشماش جلوي دنیا برنداشته عکس طرف به قدمی بود لبش رو آخر شب همون آشناي لبخند و بود دیوار به

  

  ...بعد سال پنج

  .داشت برنمی قبر روي هاي نوشته از چشم و قبر روي کرد پر پر دستشو گلهاي همیشه مثل

  ... افشار بنیامین فرزند افشار، الیاس سرگرد

 هب شروع بسته چشماي با!خوندن نو از و نو از و نو از خوندن، کرد شروع اول از دوباره و اول سطر به کشید نگاهشو

  :کرد زدن حرف

  ! روزیه؟ چه امروز دونی می ؟!راه نیمه رفیق گذره می خوش خوبی؟...جونم الی سالم-

  :داد ادامه قبر سنگ به رو و کرد باز و چشماش

  ...تولدمه امروز-

  !یی معجزه کالمی، حرفی، منتظر بود؛ منتظر همیشه مثل زدن پلک بدون و کرد مکث

  :داد ادامه و کشید سنگینش ي سینه به رو هوا

  ...اینجا خوابیدي گرفتی..کنه نمی که تو حال به فرقی البته-

  :کشید می رخش به زندگیشو حقیقت ترین تلخ رحمانه بی که آشنایی اسم آشناي حروف رو کشید دست

  ..سروقتت میام مختلف هاي بهانه به وقت بی و وقت..سالگرد هر..سال هر..عید هر من-

 و کرد جدا سرد سنگ از طمانینه با و دستش چکید؛ صورتش روي اشکی قطره چشماش، ابري و دلتنگ آسمون از

 تند تند شدستا کردبا ریختن اشک به شروع رگباري چشماش آسمون و ترکید صدا با گلوش، همیشگی بغض بوسید؛

  :زد می حرف بالتکلیفی، و تنهایی درد از زد می سوز که تنگش دل به تفاوت بی و کرد می پاك و اشکاش

  :بگی تونی نمی بداخالقی با که اینه خوبیش-

  :دکر کلفت صدا ادا به و کرد صاف شو سینه کرد، تصور درهمشو اخماي تصویر پلکاش پشت بست و چشماش

  ..بگـــ..ي..بگــ یا.."ندارما تو حوصله".."نگفتم بهت چیزي یه تا برو" -

  :زد هق بودش داده دست از سالها که مردي توهم با سنگ، رو گذاشت سر هق هق با برید تنگش نفس و حرفش باقی
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  !خودم فندقی مغز تنگته دلم! دنده یه غدِ لجباز تنگته دلم! شنوي؟ می...شده تنگ برات دلــــم-

  :سنگ رحم بی حکاکی رو کشیدن دست با و گذاشت سنگ رو شو گونه

 خوبی دختر...ببین..نمیدم فحش دیگه ببین... کنم می زندگی دارم داشتی دوست تو که همونجوري! بیبن بیا! ببین-

 رجاد تا گوشش تو نزدم من ولی دید گراندش بگ و عکست چون کرد خوردش زمین مو گوشی زد کامیار بار اون...شدم

 لب لتم، تب رو آخه...اتاقم تو رفتم گذشتم ازش نگفتم بهش هیچی. کنه می اخم بهم الیاس گفتم!بشه کر

 مین جونم الی اخماي به زدنش سگ مثل! خیال بی گفتم...احتیاط محض دارم کپی و عکس اون جا همه..گوشیم..تابم

  !ارزه

 الی با داخ اجباري فاصله خط این انگار سوخت چشماش و رسید سنگ روي شده حکاکی تاریخ به گرش نوازش انگشت

  : کرد می کجی دهن هاش گریه به جونش

 میاي یک پس جونم الی شدم؟ خوبی دختر من بینی نمی.. کنی می درستم خودت ي شیوه به روز یه..گفتی یادته-

  من؟ دنبال

  :اورد می ابدي خوابی کردن بیدار توهم عشق گویا زد، می ضربه سنگ رو دستاش با و کرد بلند و سرش

  .. الی نگو من به کشم می بیرون حلقت از و زبونت..بگو بمت و کلفت صداي اون با پاشو...الی هی-

  :کرد التماس و تیره آسمون به رو گرفت و سرش

 از شدي غافل که بوده من پیش حواست بگو بازم.. بوده من تقصیر بگو بیا...بگو چیزي یه فقط بیا... م راضی من-

 یشعورب من..بوده بامن حواست همه گفتی بشه آب دلم تو قند نبود حواسم موقع اون خرِنفهم، من آخه! بیا فقط..اطرافت

  ...هان شدي، راه نیمه رفیق چرا..جونم الی..نبودم باغ تو

  :گرفت آسمون به رو و تسلیمش دستاي

 می! معرفت با ولی..باشه..شم نمی خسته و زنم می رو تکراري حرفا این میام دفعه هر..موجم یه رادیو من باشه! باشه-

! خــــر من..من..من..من کردي کاري چرا! هان؟؟ اوردي، می در تنهایی از و من اومدي هفته هر...چرا نباشی خواستی

  ...کنم زندگی..نتونم بیاد کم نفسم انقدر... بشه تنگ برات دلم همه این االن

  . کرد گریه و حرفاش باقی و سپرد سرد سنگ به گرفت آسمون از ناامیدي با و سنگینش سر

 بش وقت اون تا بدونه خواست می نگین حتما! بود خونه از نداد؛ جواب ولی کرد پاك و اشکاش خورد زنگ گوشیش

  ؟!مونده کجا

 جک راه ماشینش سمت به "میام بازم" گفتن با و کرد صاف کمر شد، بلند و قبر رو گذاشت دست خمیده کمر با

  .روند خونه طرف به شد قدیمیش ماشین سوار.کرد
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  :اورد لبش به لبخند نازنین جیغ صداي نشده پیاده ماشین از

  ..توها بخاطر نخوردم کیک من..خانم کمند تااالن بودي کجا-

  :بوسیدش و کرد بغلش لذت با شد خم

  !خوشکله خانم خوردي می-

  :گفت و کرد اخمی

  ..باشی هم تو باید گفت..نذاشت نگین ماما ولی خواستما می خب-

  :اومد استقبالش به تنگش و رنگ زرشکی دامن و کت با نگین شد خونه وارد بلند سالم با

  !نره راه صد دلم بده جواب زنم می زنگ وقتی نگفتم بهت صددفعه بودي؟ کجا تااالن هست معلوم-

  :رفت پدرش طرف به و بوسید و نگین شد، خم بغل به نازنین حرف بدون

  !پیرمرد؟ چطوري-

  ...چلیمه چل اول تازه من..درد و پیرمرد-

  .بوسیدش بارها و پدرش گردن انداخت دست ش همیشه عادت به و گذاشت زمین و نازنین

  !چی؟ من پس-

  .برگشت عقب به بهت با و کرد مکث

 یستادها سرش پشت رنگ؛ مشکی جذب شرت تی تو داشتنیش دوست کامران برگشت، عقب به بهت با و کرد مکث

  . داشت می بر قدم طرفش به همزمان و کرد می اسکن شو چهره جز به جز دلتنگش نگاه بود،

  .بود پرخوري حال در دستش موز با کماکان ولی بود شده الغرتر کمی و بود شده افتاده جا و مردونه ش قیافه

  :کرد دراز دست طرفش به و شد یکی ش گریه و خنده

  ...من خیکیِ-

 پشت کامران دستاي کردند؛ بغل رو همدیگه.بود برگشته تازه کامرانش و بود گذشته رفتنش از سال هفت کم دست

 عقب و کمند اخم با نکشیده دقیقه وبه کرد می ابراز شو مردونه دلتنگی دستاش فشار با برادرش شد، محکم کمرش

  !شهب سرازیر اشکش غمگینش، و فروغ بی چشماي روش، و رنگ بی خواهر دیدن با نیومده خواست نمی شاید کشید

 کپل سرعت با این دونست می خوب کرد، نگاه آرومش ظاهر به ي چهره و کامران به دقت با دوباره دلتنگی با کمند

  ! کنه می باز نصیحتش به دهن زود یا دیر ظاهرش دیدن از که القلبشه رقیق برادر اشکاي کنترل واسه زدن
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  :بود،گفت اشک از پر خجالت بی که چشمایی با و کامران ي شونه سر زد یکی

  ؟.آره بگیري مدرك رفتی-

  :پیوست جمعشون به دست به موبایل کامیار

  !کنید حساب رفتنی روزا همین منم! اینجا؟ برگرده ست دیوونه-

  :گفت اخم با و کرد نگاهی تاپایینشو باال و کرد خم سري کمند

  !وقت؟ اون کی ي اجازه با-

  ؟!!جون بابا نه مگه..دیگه بابام ي بااجازه-

 آواره ورج یه هرکدومتون اینکه نه باشن پیشم هام بچه دارم دوست پیري سر..پشیمونم فرستادم هم رو دوتا همین من-

  !باشید

  :کرد عوض و بحث بینی ریز با پدرش، واضح ي طعنه به توجه بی کمند

  !شدي؟ پیر داري قبول پس-

  :گفت کنان تهدید و زد لبخندي دخترش بینی نکته از برزو

  ..گرسنگی از مردیم کن عوض لباس برو-

  .شد شاتاق وارد در به یی ضربه با نگین که بود کرده عوض لباس تازه.رفت اتاقش به کامران به یی دیگه نگاه با

  . شد اتاقش وارد در به یی ضربه با نگین که بود کرده عوض لباس تازه

  ؟!جانم-

  :گفت کنان من من نگین

  ..اینجا کرده دعوت رو سرمدي آقاي... پدرت..یعنی..من..راستش-

  !بپوشم تر مناسب چیز یه گفتی خوب! باشه آهان-

  همراهشونه؟ هم ساالر-

  برقــ مشکل خرده یه باشگاه تابلو این داشتم کارش اتفاقا..خوب چه اه-

  :کرد اضافه سنج نکته و خورد و حرفش باقی نگین مردد نگاه دیدن از

  ؟!شده چی-
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  :شد هول نگین

  ! شده؟ چی پرسی، می همش کالمت تیکه شده-

  ممکــ مگه پریده روت و رنگ-

  :زد و حرفش بیرون به نفس کردن پرت با نگین

  !کنن خواستگاري رسمی میان دارن-

  :زد لب بهت با

  !من؟ خواستگاري-

  :داد جواب اخم با نگین

  !نازنین پ ن پ-

  ! باشه جدي چی همه قدر این کرد نمی فکر هرگز اما بود دیده و ساالر سبزهاي چراغ خورد، جا

  .نزنه حرفی داد ترجیح و گرفت دستاش بین و سرش و شد خم جلو به و تختش روي نشست

  ..جان کمند-

  :زد لب تلخی با بگیره باال و سرش اینکه بدون

 کردنم بغل با من، دیدن اینجا بیاد نکرده ول ور اون و شرکتش! نه؟ اومده، این واسه هم کامران خواین؟ می ازم چی-

  کنیــ مجبورم جمعی دست تا برگشته بگیره، ازم نگاه تاسف با باقیتون مثل و کنه بغض

  ..خوایم می تورو خوبی ما همه اجباري چه عزیزم-

  :زد زل پاش زیر فرش به غمگینی لحن با

  ..نیست من خوبی این-

 دونم می! بود پسرا از بعد دوستت تنها سرگرد خب دیدي آسیب چقدر مدت اون تو دونم می! گذشته سخت ها گذشت-

 نیستی ساله 27 26 دختراي شبیه اصال..بنداز خودت به نگاه یه..کنی شروع جایی یه از باالخره نیست بهتر اما عزیزم

  زنــ انگار

  ..مرده شوهر-

 عمر معسرج کنیم حساب عاقالنه! شناختیش؟ می چقدر تو مگه! میشه ناراحت پدرت جلوي نگی و این.دخترم!! کمند-

  نشستی؟ چی پاي دونم نمی من..نشد هفته دو شما آشنایی و محرمیت
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  ..دلم پاي-

-...  

  :داد ادامه و فشرد هاشو شقیقه دستاش با

   درد این اول روز مثل هنوز اونه کار..منه با سرگرد جا همه که اونه کار-

  :ش سینه تو جایی به زد مشت

  ..تازست ي تازه داغـــ این..نبودن این-

  :رسوند نگین درهم صورت به شو درمونده نگاه

  .کشم می من که رو دردي کنه حس نمیتونه کس هیچ-

  :نشست پاش جلو نگین

  کمــ.عشق تا وجدانه عذاب یه بیشتر این میگه راست کامیار-

  :زد لب مظلومیت با درهم صورت با و کرد رها نگین دستاي بین از و دستاش

 دلبخن چرا پس..بینمش می جا همه چرا پس بگو فهمی می عشق از شه می ادعات که تو ؟!نه فهمی، می عشق از تو-

  ..و میگم چشم وقتی دم، نمی فحش وقتی میشم، خوبی دختر وقتی..منه با نایابش

  :نالید تاریک آسمون به خیره و ایستاد اتاقش پنجره به رو و شد بلند جاش از

 لد بودن این با ساله پنج من..دارم دوست و بودنش من نگین.هست چی هر نباشه عشق اسمش..قلبم تو..بامنه-

  ..مهدي دایی پیش رم می من کنم می اذیتتون..اگه..هام زده مصیبت مثل اگه غمگینم؛ اگه..خوشم

  ..وصله تو جون به پدرت جون دونی می خودت و حرف این نزن-

  ؟!جونم از خواین می چی پس-

  ..آرومتر کمند-

 همین خواین می! نزنم داد خوام می! خوام می چی نفهمید هیچکس هیچوقت! فهمینم نمی وقتی باشم آروم چطوري-

 کی ره با من باشه..کنه می راضیتون این..باشم نداشته دلخوشی هیچ دیگه که بگیرین ازم مو ساده و پاك عشق

  گفتیـــ

 پاش جلو فرش از چشم کمند و خورد تکونی جاش تو نگین آرایشش، میز به گرفت دست سستی با و رفت گیج سرش

  ::گرفت نمی
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 من شاید..باشه باید که نیست کسی اون ساالر شاید..نیست وقتش االن شاید! تونم نمی بخدا هم بخوام..تونم نمی-

 ازش ستمنی بلد من! جاش سگ یه درك به رفت خب م نگرفته یاد هنوز شاید.نشدم دخترا باقی مثل! نشدم درست هنوز

  ..جونم نگین شم رد

  :گرفت دستاش بین ملتمسانه و نگین دستاي

  !بذارید احترام هستم که چیزي اون به بار یه نیست سخت-

  :کرد بغلش گریه با نگین

 هسخت بخدا غمگین قدر این ولی باشی جوي هر! کمند داریم دوست همه ما! برم قربونت نکن گریه باشه باشه-

  !داري دوست که همونجور. خالص و نه بگه شد حرفی میگم برزو به..دیدنت

***  

  !دایی-

  :زد غمگینی لبخند کمند دیدن از و سرش پشت برگشت موالیی سرهنگ

  !دخترم کمند-

  !سالم-

  !بود زده لک شنیدن "دایی" براي دلم چقدر دونی نمی.ماهت روي به سالم-

  :نشست کنارش و کرد بغلش تعارف بی

  !پیرمرد کردي سفید-

  !جان بابا میده حرصم که بس. ست عظیمه این سر زیر همش-

  دیش؟ نمی تو نه-

  !کنم می حل جدول خودم واسه شدم بازنشست. دارم بهش کار چه پیرمرد من! باباجون نه-

  !گیره می حرصش دي نمی محل بهش و کنارشی بینه می احتماال-

  :گفت و خندید سرهنگ

  ...ها شناختیش خوب شیطون اي-

  ..همه مثل ها عاشقی ي همه الخط رسم-

  .بود عمیقش نفس سرهنگ جواب
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  !دختر؟ شده چی-

  هیچی-

 مطمئن و مصمم عسلی چشم سرباز اون و کجا کمند این! بست و چشماش و سردش دست رو گذاشت دست سرهنگ

  کجا؟

  دخترم؟ شده چی..نیست من جواب هیچی-

  سکوت-

  نیستم؟ محرم من-

  .. بحث نیست حرفا این بحث-

  میزنی؟ حرف تلگرافی چرا دخترم بگو-

 کرده در که گزارشی تو همت چرا بگه، من به نیست حاضر کس هیچ ولی! چرا که شاکین همه و دایی م گذشته گیر-

 فجیع به که بوده بیزار ازش همه این پناهی چرا دایی بگو من به..دادن قرارش گلوله خشاب یه اصابت مورد گفته بود

  دوستیه؟ رسم چه این! بکشش ممکن شکل ترین

  :شد خیره پارك توي هاي بچه توك و تک به و کشید پس دستشو سرهنگ

  ..باباجان نکش چرکی دمل این روي ناخن-

  :داد سرتکون کالفه کمند

  !چرا؟ بگه من به یکی! چرا؟-

  :ایستاد پارك نیمکت روبروي و شد بلند جاش از

  !سرهنگ شد، بسته سروصدا بی چرا شاه جهان پرونده اون بدونم خوام می! نیست وجدان عذاب از دیگه که این-

  ...نکن صدا اینجور و من-

  :زد زانو پاش جلوي بغض با و کرد سکوت سرهنگ خشم از

 به رو یجای یه باید! شه می ور شعله بیشتر اما گذشته سال همه این سوزونه می داره و من. آتیشه م سینه تو دایی-

  !بشه خنک دلم تا بکشم آتیش

  :زد لب مقدمه بی اخم با سرهنگ
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 اسم به هک جوونکی این فهمید می کرد می کار عقلش اگه.کرد نمی کار درست عقلش که بود انتقامش گیر هم الیاس-

 الیاس. باشه نفوذي ممکنه شه می زندگیش وارد داره روحیاتش کامل شناخت با و هم رو ریخته باهاش سربازي هم

 از بعد اچر پسر این که نندازه نگاهی پناهی ي گذشته تو بارهم یه اعتمادش بخاطر باید چرا ولی جان بابا بود باهوش

 االن هک همینطور بود کرده کورش..نفرت اما جان بابا فهمید می باید..برنگشته بعدش سال 16 تا و رفته ایران از تولدش

  ..تورو

  :زد لب و شد بلند خستگی با جاش از سرهنگ

  ...و کثافت این نزن هم.توهه زبون از شنیدن دایی لفظ گاهی خوش دلم..ندارم دیگه تورو دادن دست از طاقت-

  :نالید و کرد دنبال و سرهنگ ي خمیده قامت ملتمسش نگاه با کمند

  :نالید و کرد دنبال و سرهنگ ي خمیده قامت ملتمسش نگاه با کمند

 روز مثل نیستم خر من دایی. کسی از ترسم نمی من شاه؟ جهان اسم به یکی از کیه؟ از چیه؟ از ترس همه این-

  !چرا؟ آخه ولی. بود الیاس کردن جري هدف بوده، وسط شخصی خصومت پاي روشنه

  میاد در اشکت جان بابا نپرس-

  :شد راهش سد کرد تند قدم

  .روش اینم جوشه می اول روز مثل هنوز اشکم ي چشمه ریزم می اشک دارم ساله پنج! دربیاد بزار-

  !نخواه من از کمند-

  ؟!ده نمی نجاتم برزخ این از یکی چرا شده من سرنوشت از جزئی الیاس نامحرمم؟ من! م؟ غریبه من دایی-

  :کرد چینی مقدمه به شروع و نشست نیمکت سر برگشت و کرد مصمش صورت به نگاهی سرهنگ

 اركپ تو روز یه اتفاقی. نبودم تماس در کسی با سالها تا و بود کرده طرد خانواده از عظیمه با بخاطرازدواجم منو پدرم-

 سرگرد من وقتا اون.شد زده پدرم چشم از دور ما آمد و رفت کلید و دیدم پارك تو یی بچه پسر دوتا و مرد با رو الهه

 تا باشه دهشنون کنه می سعی بیشتر و معذبه خیلی منه پیش وقتی بنیامین بودم شده متوجه گذشت مدت یه بودم

 زن اب ازدواجش با پدرش داشتم، و آمارش ارتباطات گرفتن سر از بعد بودنم، نظامی حساب به ذاشتم می من! گوینده

 ودمخ پیش! بود شده طرد خودم مثل جورایی یه خواهرم با کردنش ازدواج با بنیامین و بود کرده ازدواج تباري مسیحی

 شده لشسا ده الیاس گذشت سالی یه اما بره می حساب من از نیست مقید زیاد و کنه می تر لبی چون حاال گفتم می

 مین اصلیشونو قصد خواهرم ي خانواده کردن مرعوب با و شده دزدیده ایلیا دادن خبر مدرسه، رفت می تازه ایلیا و بود

  بدن، عذابشون کردن می سعی بیشتر و گفتن

  :زد غمگینی لبخند شو صورت به کشید دستی سرهنگ
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 می آزارش اذیت زدن می زنگ بود، عزیز برام خیلی. بود کشیده من به حسابی و بود زاده حالل ایلیا، صلواتی پدر-

. تذاش نمی جورایی یه بنیامین بشم ماجرا وارد خواستم می من چی هر! دادن می عذاب تونستن می تا و خواهرم کردن

  ...حرفا این و ترسه می ش، بچه جون کردن تهدیدش گفت می باشه تماس در پلیس با خواد نمی گفت می

 داشتیم رنظ زیر و خط خواهرم خانواده به گفتن بدون نامحسوس خیلی گرفتم تصمیم نشدم بنیامین حریف که هم من

 ایلیا دادن عوض در گیرها گروگان زد، می مشکوك و بود شده برانگیز سوال شدت به برام شده بدل و رد هاي پیغام که

 به هگ می رو چی همه گفت التماس با بعد خورد جا اول سراغش رفتم شده ضبط صداي با.خواستن می و بنیامین خود

  دارم، نگهش مخفی الهه از که شرطی

  :کشید عمیقی نفس و بست چشماشو سرهنگ

 عوض گرفتنش نظر زیر با که بوده ماموریتش اولین الهه، ایران؛ به سفرش اولین تو بوده بدن اعضا قاچاقچی گویا-

 محجوبم خواهر با رابطه تو کرد می کتاب حساب خودش با جور هر گفت می. بود شده عاشقش بزنه، و مخش اینکه

 مکاريه و پلیس به مراجعه با خودش خواست به الهه عشق به باالخره! نداشته و بیاد سرش بالیی اینکه طاقت دلش

 تگیردس همراهاش. بود گفته پلیس به رو دخترا باقی شدن دزدیده محل سربزنگاه و بود کرده سازي ظاهر برنامه طبق

 راضی ش جوونمردانه کار بخاطر پدرمم! خواهرم با ازدواج براي میذاره پاپیش ازمحکومیتش بعد هم خودش و میشن

  .کنن می ازدواج و میشه

  :گفت غمگینی لبخند با و دوخت کمند کنجکاو چشماي به نگاهشو سرهنگ

 خرج که همیشگی احترام و محبت دیدن و بنیامین عشق خوندن نبود سخت همه، مثل ها عشق ي همه الخط رسم-

 گفت ینبنیام. وسط این باشه باید چی موضعم نمیدونستم دقیق من و داره دوست و زندگیش گفت می!کرد می خواهرم

 هبچ پاي به خار و بندازه خطر به و خودش جون بود راضی! بیارن در سرش تالفی خواستن می و بودن کرده پیداش

 که وقتی تا رفت پیش درست چی همه! بچینیم برنامه دورادور که شد قرار و کردیم مخفیش ازخواهرم! نره هاش

 اون سفید پیکان هی پایین، رفتیم همه بگیریم تحویلش بیایم و ماشینه تو ایلیا که زدن زنگ. گرفتن تحویل و بنیامین

 قبل سمتش، دوید دیدش مادرش تا ماشین پنجره پشت بچه شدن سرپا بمحض بود خونه در بود خیابون دست

  ...شرفا بی کردن منفجرش ماشین، به رسیدنش

 و بود ردهک خیس و صورتش اختیار بی که اشکایی کمند. گرفت لرزیدن هاش شونه صورتشو جلو گرفت دست سرهنگ

 مکث دقیقه چند با سرهنگ. گذاشت پیرمرد لرزون ي شونه رو و سرش و سرهنگ گردن انداخت دست و کرد پاك

  :داد ادامه

 دست از و بنیامین ما و کردن نابودش همراهشه، یاب رد بنیامین بودن فهمیده. بود شده متحرك ي مرده خواهرم-

 از دترب خاین مجازات پیغام با.بود بدن اجزاي کارتون یه دوروز از بعد بنیامین کردن پیدا براي هامون پیگیري دادیم،

 چشم م بچه الیاس. نشد سرپا دیگه هیچوقت و کرد سکته درجا و کرد باز و کارتون جا همه از خبر بی خواهرم. ایناست

 ونخیاب دست اون اتاقش ي پنجره پشت شبا گفت می مدرسه، بره خواست نمی! رسیدم من داشت نمی بر جعبه از
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 قول هشب شکسته گردن من پدرش، قاتل دنبال بیوفته خواد می گفت می! میده تکون دست براش بینه می و برادرش

 گفت می نداره، خواب شبا بچه این دونستم می چه. کنم می باز نظام به پاشو وقتش به خودم بخونه درسشو بره دادم

 و درپ انتقام ذکرش و فکر تنها کرد اعتراف وقتی خوابیدن؛ از ترسه می گفت نمی بخونه درس بمونه بیدار خواد می

 شق کله الیاس و شد پیدا بوده باند اون سردسته گویا که شاه جهان اسم به کسی از هایی سرنخ با که بود شده برادرش

  !بگیره و حقش خواد می و ترسه نمی کسی از گفت می! بکشه عقب خواست نمی وجه هیچ به

  :گفت ش دورگه صداي با و کرد پاك و اشکاش و کمند ي گونه رو کشید دست سرهنگ

  !میشد قلم دستم کاش اي که گرفتم؛ پشتشو هم خورده زخم من و زد بهم تورو االن حرفاي همین-

 دایمی خما اون! باشه نداشته زدن براي حرفی که بود کننده شوکه اونقدر الیاس سرنوشت بود، کرده گم و صداش کمند

 خودش با و الیاس.داد می خبر بود دیده که رنجی و بود کشیده زندگی تو که دردي از نایابش لبخندهاي ش، چهره

  ..بازي بچه گیر خودش و بود نطام گیر چی واسه الیاس کرد مقایسه

  !افتاد راه ش خونه طرف به حرف بدون و شد بلند جاش از افتاده هاي شونه و خمیده کمر با سرهنگ

***   

 اشاره و بود نگفته هیچوقت چرا الیاس.کرد می سیر خاطراتش تو اما پدرش ي خونه حیاط تو جایی به ظاهر به نگاهش

 چرا ،خندي می کم چرا اخمالویی، انقدر چرا بود نپرسیده ازش هیچوقت که بود دوستی رسم چه این چرا بود؟ نکرده یی

 واسه يبیشتر اصرار هیچوقت چرا! بزنی و تمرین قید و پادگان گردونی برم راه ي نیمه حاضري باشه وسط کارت پاي

  بود؟ نکرده باهاش دوستی

  .دبو ایستاده کنارش کامران چرخید دست طرف به سختی به. کرد جداش افکارش از و نشست ش شونه رو دستی

  :زدن حرف کرد شروع مقدمه بی شد می پدرش شبیه بیشتر که اخمی با کامران

 همیشه ودب بلد اون چرا که کردم می حسادت کامیار به بودیم که کوچیکتر. کمند فهمیدنت بود سخت خیلی همیشه-

  ..مــ ولی بیاره در خندتو صداي

  :داد ادامه تري جدي لحن با و چرخید کمند طرف به رخ تمام و خورد عمیقی نفس با و حرفش باقی

  ؟!دردته چه دقیقا هست معلوم ولی دخالته دونم می کمند-

  :بیرون کرد پرت دلشو حرف صداقت با عمیقی نفس با

  !نمیدونم-

  :داد جواب کالفه کامران



 ایکسا.م عشق من و گوریل انگوری

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.ROZBLOG.COM ١٣٢ 

 

 چه این. رسیدين داشتی دوست که چیزایی نصف به حتی..کن خودت به نگاه یه ببین..نیست یی کننده قانع جواب این-

  ..گرفته و جلوت که سدي

  :داد حیاط به و نگاهش پوزخندي با

  کنم؟ می پیشرفت کردنم ازدواج با-

  ...مــ..نه-

  !بس.کامران کن بس-

  :زد رفح مقدمه بی نداشت حالش به یی فایده دونست می بهتر خودش که حرصی با و گرفت فاصله کامران و پنجره از

 تنها نم نبود قرار! نبود ما قرار این اما نیستم و نبودم خر من...سال سه دوسال، سال، یه...برگردین بود قرار رفتین-

  بمونم

. بود اینجا نمک نمی عوضش طبقه سه کیک یه با شخصه به من که نازنینی حتی کامیار، بابا، کمند گیري می سخت-

  ..ــب کی مگه..ییه صیغه چه کنم نمی الیاس خاك از دل..اونور بیا بفرستت گفتم بابا به کم! تنهایی؟ کدوم

  :کرد زمزمه و کرد زدن براي کمند ي آماده مشت به نگاهی پریده رنگ کامران ایستاد؛ برادرش روي در رو سرعت با

  ..فقــ من متاسفم-

  :چرخید اتاقش سمت به انداختو و دستش

  .خیال بی کامران، گی می درست تو-

  زنیم می حرف داریم نرو کمند-

  ..کردنه لگد گل من حرفاي زنی می حرف داري که تویی این فقط نه-

 شمهدی دایی و پدرش نظر زیر که کمندي یا کمند؛ خواهرش دنبال گشت؟ می کی دنبال کامران نشست تختش رو

  بود؟ انداخته پوست

! اختنس و این کمند اون از که نبودن خودشون مگه! کنه تغییر سنی ي دوره تو توسنت می چندبار آدم مگه دیدش از

  !!!نداشتن دوست هم و همین چرا پس

 و مشکی سنگ یه جز شنوایی گوش هیچ وقتی بود؛ تنها درون از اطرافش شلوغی تمام با گفت می راست کامران

  !برد می ناهپ جا اون و قطعه اون به بود دلگیر بود، خسته بود؛ عصبی بود؛ غمگین وقتی. دونست نمی محرم مستطیلی

 می خودش چشماي از آینه توي از گاهی. بود سرد و غریبه خودش با و بود کرده گم و کمند بود مدتها هم خودش

  !نداشت خودش سوال براي جوابی اما تاکی؟ پرسید
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 بدون ش حافظه گذشته سال پنج تو که تاملی وقابل شیرین خاطرات بود؛ زده رقم براش خوبی خاطرات الیاس

 ش آینده سپ گشت نمی بر که الیاس اما پرداخت می تکرارش به رضایت با شو صحنه به صحنه حذفیاتی کوچکترین

  ؟!برسه بود قرار کجا به

. کرد پر رو غروبی گراند بگ چشمشو وقت، دیدن براي کلیدي زدن با برداشت پاتختیش از شو گوشی عمیقی نفس با

  :کرد زمزمه بغض با و زد زهرخندي

 تا راسته حرفاش ي همه نگاهت کنی اعتراف خواستم می ازت عکس، این گرفتن زورکی عوض شب اون کاش-

  !تنهایی همه این به نکنم شک یی لحظه

 دلش دبو زنش و سرهنگ ازدواج سالگرد شب! بشه تر سرحال تا گرفت می دوش باید کرد ریزي برنامه رفتنش براي

 از بود هموند باقی الیاس از که چیزایی به نسبت عجیبی مسئولیت حس بذاره تنهاشون شبی همچین خواست نمی

 لیاسا رفتن همیشه از قبل درگیري اثر آخرین از بازمونده ي شکسته و داغون و درب گوشی حتی داد، می بروز خودش

  !بود پاتختیش کشوي تو همیشه که

  .موند خیره کیک رو چشمش در کردن باز با سرهنگ زد؛ رو خونه زنگ دست به کیک

  !مبارك شدنت زلیل زن سالگرد! دایی سالم-

 ردک دعوتش و رفت کنار در جلوي از حرف بدون و بست و چشماش بغض با نداشت و کمند محبت انتظار که سرهنگ

  . کرد استقبال ازش کلی عظیمه داخل؛

 احترامش به پسرش و زن ي عالوه به جاللی سرهنگ. خورد خندشو و خورد جا سرهنگ ي خونه هاي مهمان دیدن با

  . شد بلند جا از

 تپش ي صحنه از و برگشت عقب به سرعت به برخورد سفتی و محکم چیز به که برداشت عقب به قدم یه معذب

  .کشید یی خفه جیغ اختیار بی سرش

 رشس پشت پهنش هاي شونه عرض با شده کار و یی عضله یی تنه باال با بود بلندتر ازش سروگردن یه که مردي

 کول ايه ماهیچه هیکلش، با متناسب بازوهاي تا مرد یی عضله ي سینه روي نگاهشو اختیار بی کمند و بود ایستاده

  .گفت ببخشیدي و کرد پرت بیرون و نفسش و کشید باال مغرورش و نافذ چشماي تا بود زده بیرون

  :اومد حرف به و شد بلند جاش از جاللی پسر

  ..هستن فاتح آقا من دوست-

 می هرکول شخصیت به بیشتر کمند نظر از که مردي این با آشناییش با رابطه در سرهنگ پسر صحبتاي به توجه بی

 غریب عجیب ي تنه نیم از بعد که چیزي دومین کرد؛ زوم صورتش تو پررویی با و چرخید مرد طرف به دوباره خورد

 ایلم گردنش از قسمتی و چونه و ها گونه قسمتهاي پوست. بود صورتش ي سوخته پوست کرد؛ جلب و توجهش مرد
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 اقیب خودش از زشتی ي چروکیده اثرات و بود سوخته دست یک نظر به لباسش ي یقه زیر تا ش تنه چپ سمت به

  .کرد سالم جمع باقی به رو و گرفت مرد از چشم چندشی حالت با کمند بود گذاشته

  ؟!کجا جا این کجا شما! معمر ستوان ندیدمت مدتهاست-جاللی

 بی از خونسرد کمند نشست کمند به توجه بدون و گرفت قرار جاللی پسر کنار مرد و داد دست سرهنگ خانم با کمند

 مقابلش ولهرک رنگ تیره و پرنفوذ خیره؛ نگاه زیر و زد یی خسته لبخند و داد تکون جاللی پسر براي سري مرد تفاوتی

  :چرخید جاللی طرف به

  یرمبگ جشن رو مهدي دایی خوشبختی سالگرد بودم اومده من راستش! سرهنگ بازنشسته ستوان بگید بهتره -

  :گفت و ش شونه رو زد یکی و گرفت جا کنارش تپلش هیکل با عظیمه

  گفتی یی دیگه چیز در دم انگار ولی-

  :کرد مظلوم و خودش کمند و خندید جمع

  !ندي یکک بهش بگم بهت خواستم می خندید می اگه میده نشون واکنشی چه دایی ببینم خواستم می جونم عظیمه-

 جمع یی هدقیق چند. کرد بسنده کمرنگی لبخند به بود نشسته ساکت داشت ازش که شناختی خالف بر که سرهنگ

  :اومد در حرف به جاللی پسر که بود ساکت

  !دادید استعفا چطور بودم تعجب در بود کرده زیادي تعریفاي ازتون پدرم-

  :گفت جدیت با کمند

  کردید دنبال و من قضیه ته تا که بود کرده کنجکاو شمارو حسابی ایشون تعریفاي گویا-

  :اومد کمکش به پدرش و شد سرخ جاللی پسر

 که هبر پیش خواست می کجا تا پناهی دونست می خدا نبودي اگر که کردم می تورو هوش تعریف پیشا چندوقت -

  نداره خبر ازت گفت گرفتم سرهنگ از و سراغت..دونم نمی گفتم حالی چه در االن پرسید سوال انوشیروان

 لبخند با جاللی به رو و کرد موالیی سرهنگ درهم اخماي به نگاهی کنجکاوي سر از رفته باال ابروهاي با کمند

  :گفت متزلزلی

  ..کنم می اداره رو جوري و جمع ورزشی باشگاه-

  :سرهنگ سمت کرد خم سر کنجکاوي با

  !دایی؟ بودي نگفته-

  !رفته یادش حتما شده حواس کم خیلی مهدي آقا روزها این-عظیمه
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  :گفت طعنه با کمند

  گیرم نمی ازشون سراغ یه کردم رها خدا امان به رو چیزا خیلی. منه از حواسی کم-

 به ور لرزید می که انگشتی با و شد بلند جاش از سرهنگ. خوردن تکونی جاشون تو همه سرهنگ "!!کمند" تشر از

  :گفت کمند

  گند بوي فقط..ندارن زدن هم ها کثافت بعضی..جان دختر ببین-

  ..جان موالیی-جاللی

  :فتگ کنجکاوي با و کرد استفاده فرصت از کمند شد، ش ساله چندین رفیق دادن ادامه مانع غلیظی اخم با سرهنگ

  ؟!گذري می ازش ساده انقدر چرا اینه ما ي همه حرف دایی! نه؟ شده، خبرایی یه انگاري-

  دادمــ دســت از مو بچـــه بابتش چون-

  الیــ ولی-

  :زد نعره لرزونش فک و ملتهب و سرخ صورت با سرهنگ

 یه مذار نمی ولی زنم می تو گوش تو شده اگه ولی نگرفتم و سگ توله اون جلوي!!! مــُـرده کمند، مـــُرده الیــاس-

  ! کنه مسموم و ذهنت افکارمالیخوالیی این لحظه

 عظیمه ي گریه هق هق اتاقش در بستن با و گذاشت تنها و جمع "نیست خوب حالم من ببخشید" گفتن با بالفاصله

  .درارود رو

  جونم عظیمه ها شه می تر اعصاب بی روز به روز شوهرت-

  :گفت دلداري با درهم صورت با سرهنگ همسر

  ..امشب خورد حرص چقدر نشه بد حالش بده بهش چیزي یی جوشونده یه برو جون عظیمه؛ پاشو-

  :زد لب متفکر و شد خیره میز به سینه به دست کمند

  .گذره نمی ش بچه مرگ از راحتی این به پدري هیچ-

  :کرد پاك اشک از و صورتش عظیمه

 مامان!! منه ي خنده خوش و شاد مهدي این کن نگاش نکشه عذاب که نبوده روزي سال پنج این! جوري این نگو-

 زرگترهاتونب بیشترما درد باعث فقط تون کله باد این نیستید بردار دست جوونا شما چرا دونم نمی! نه میگه وقتی جان

  میشه
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  :گفت بود انداخته زیر و سرش که پسرش انوشیروان و متفکرش شوهر به یی غره چشم با جاللی همسر

  شن نمی که بشن راهشون سد باید بزرگتراشون کرد میشه چه جون عظیمه-

  ندارم کسی هیچ براي دردي هیچ راحت خیالتون پس کنن می زندگی دارن تر مفید ازمن هم ها مورچه که فعال-

 ودشخ دنبال و جمع غریب عجیب مرد ي خیره نگاه "کابیته؟ کدوم تو ها زبون گالو گل" گفتن با و شد بلند جاش از

  . کشوند

  .بود گرفته سرش دستاش با و بود نشسته تخت سر سرهنگ

  ..بگذر و ببخش و کمندت بیا...جونی دایی-

  سکوت-

  !ببر حالشو بخور بیا..تو جون کنن درست تازه کیک برام تا نشستم کالم یه ساعت سه-

  ..سکوت-

  :گذاشت سرهنگ زانوي رو آروم و سرش. گذاشت پاتختی کنار و دستش لیوان و پاش جلوي نشست

 و تاسف اب بابا! چیه؟ مال غمت همه این میگه نگین... وجدان عذاب تلقین میگه کامیار...زنی می هم گذشته میگی تو-

 من .داد می آموزشم اومد می تکمیلی بودم تنها که وقتایی اون دونن نمی اونا دایی آخه ولی. کنه می نگام غمگین

  تو ولی کرد خودش به وابسته و دل ساده

  :بود خیس هم سرهنگ صورت گرفت، باال سرشو

 رمدا حق شده هم خودم عاشق دل بخاطر من کنی نمی درك االن چرا پس! دونستی می همیشه. دونستی می تو ولی-

  دادم دست از داشتم دوست که رو کسی چی واسه بپرسم

  :سرش به کشید دستی سرهنگی

 سوختگیش سینه تمام با عظیمه.داري و ت خانواده هنوز تو جان بابا اما فهمم می که قسم بخدا دخترم فهمم می-

  ..و پسرم... مو پیري دست عصاي دادم، دست از چیزمو همه..مــن اما.داره و شوهرش

  :داد ادامه بغض با شو حرف باقی

  . الیاس از بعد نشده تنها من ي اندازه هیچکس-

  :اتاق در به کشید دست

 به تیح من. بیاري درمون تنهایی از و بزنی پیرزن این و من به سري یه بیاي هفته هر تا شه می خشک در به چشمم-

  ..راضیم هم پیرزن این دل کردن راضی محض مصنوعیت هاي خنده
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  :گرفت دستاش بین ملتمسانه و کمند دستاي

  .جان بابا نترسون شدن تنهاتر از منو انقدر. بسازه الیاس مثل یکی هم ازتو افکار این خوام نمی-

  !کنه رها شو مردونه غرور ي مونده باقی سرش گرفتن بغل با سرهنگ گذاشت نزد حرفی

***  

  . بود کرده گیر گذشته و حال بین جایی ذهنش و بود شمارگر به خیرش نگاه که حالی در قرمز؛ چراغ پشت

 خواست می چطور. بود کرده مشوش و افکارش باز و بود کرده خواستگاري ازش پسرش براي شاگرداش از یکی مادر

 و کرد عوض مسیر سرش پشت ممتد هاي بوق با شد سبز چراغ! بود کرده گم قلبشو و خودش وقتی کنه ازدواج

 می دیر ردهک گیر کارش جایی که نگین براي فرستاد پیام فرمون پشت همزمان افتاد راه زهرا بهشت طرف به مستقیم

  !رسه

  . داشت عجیبی ي عالقه غروبها به بود سالها و بود غروب

 و گسنر هاي گل و شست و سنگ حوصله و دقت یا همیشه مثل و نشست قبر سنگ باالي نرگس هاي گل بادسته

 تتونس نمی..تونست نمی اما بود اومده زدن حرف براي دونست می! بزنه حرف باید دونست می. کرد پر پر قبر روي

 بخندل همون با الیاس نداشت شک بزاره میون در الیاس با و نداشت قبولی قابل توضیح خودش براي که رو حسی

  ! انداختنشه دست ي آماده یکوریش

 باالي شد خم. بودن زهرا بهشت کردن خالی و رفتن حال در اکثرا. دید می آسمون تو و خورشید غروب از باریکی رد

  .درامد اشکش نزده حرفی و سنگ سر

  ...من.. من الی.بشم روبرو ضعفم با چطور بدي یادم کناري گوشه یه تا نیستی دیگه....جونم الی-

  !الی؟-

 با هک غریبی عجیب مرد اون همراه به باالرفته بهت از ابروهاي با جاللی سرهنگ پسر گرفت باال و سرش سرعت با

 سرش االيب انداختش، می انگوري گوریل کارتونی شخصیت یاد بیشتر صورتش، هاي تیرگی و ها سوختگی اون اثرات

  .بودند ایستاده

  :کرد زوم سرهنگ پسر چشماي تو و گرفت مرد رنگ تیره و بانفوذ چشماي از و نگاهش

  ..کنم مخففش جور یه بلدم بگی و اسمت هم شما..الیاس مخفف-

  :داد ادامه کنان زمزمه و زد بغل و پاهاش حضورشون به توجه بی

 می لمد اما داشتم دوسش. بود متنفر شنیدن کامی از..کامی گفتم می بدم حرصش و کامیاب خواستم می بودم بچه-

  ..بیارم در و حرصش خواست
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  !خوبه؟ حالتون! معمر؟ خانم! هستم انوشیروان-

 بی ورحض بابت کنجکاوي کوچکترین بدون کیفش برداشتن با. شد بلند جاش از حرف بدون و زمین گذاشت دست

  !افتاد راه ماشینش طرف به مرد دو موقع

  :اومد می سرش پشت دوونی دوون صداي

  !لحظه یه بدید اجازه معمر خانم-

 سوخته یی قهوه چشماي به کرد مجبورش "خدمتتون داشتم عرضی" گفتن با و شد راهش سد مرد برنگشت اما ایستاد

  !کنه نگاه ش

  ..م خسته-

  !شماست شخص با خصوصی صحبت و شما دیدن بخاطر بیشتر اومدنمون اینجا راستش کنم می درك-

 نگس رو جایی کمند سر پشت به لبخندي با مرد. زد زل حرف بدون مرد چشماي به سینه به دست بود شده کنجکاو

  :کرد مکث سرگرد قبر

  !دیدي؟ و مرد اون-

  :دش خیره بود گرفته دست تو رو گلها از مشتی و بود زده زانو قبر کنار زانو دو که مرد به و سرش برگشت کمند

  !چطور؟ دیدمش آره! کوچوله؟ گوریل این منظورت-

  :پرسید اخم با کمند و زد عمیقی لبخندي مرد

  ؟!گفتم داري خنده چیز-

 یه که ادیدد بروز خودتون از شخصیت تا سه دیدمتون که یی دقیقه سه این. شخصیتتون برام جالبه..راستش..نه نه-

  ...خرده

  ..دایی طرف از ؟ روانشناسید-

  .نیستم اینجا مرد اون جز کسی هیچ طرف از من..م زیبایی تخصص فوق من..نه نه-

  !کن ش خالصه-

 ربحثس داد ترجیح نگاهش جدیت و اخم این با و بود شنیده کمند هاي اخالق از که تعریفایی با اما خورد جا انوشیروان

  :بره اصلی

 زدواجا ش خانواده رضایت بدون و شد آشنا مسیحی دختر یه با دانشگاه.شناختمش می سربازي دوره از فاتحه اسمش-

  .کرد
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  !ایران؟ تو-

 با یی هفته آخر بعد وقت چند! باهوش خیلی..بود باهوشی پسر.کردن ازدواج بعد شدن پناهنده و امریکا رفتن..نه-

  ..کــِ گذرونی خوش وگاس الس رفتن همسرش

  !کجاست؟ گی می که این-

  :داد وادامه خندید صدا با مرد

  ..و ها هتل اونجا. امریکاست توریستی و بزرگ شهرهاي از یکی-

  مطلب اصل سر برو..نگو هات ترکوندن الو و خاطرات از برام-

  :داد ادامه توجهی قابل سرعت با و خندید خفه مرد

 به شهمسر و قمارنشستن میز سر و کازینو رفتن سرگرمی براي دوتا اون خوردن شام از بعد و دید قضا از و دوستش-

 قابلشم پرمدعاي طرف قضا از.داشت خوبی خیلی خیلی خیلی برد شب اون قمار میز سر! برگشت اقامتشون محل هتل

  بود دراومده خجالتش از حسابی فاتح که بود بن اسم به کسی یه هاي نوچه از

! آدرس یه با بودند گذاشته براش نامه یه فقط. نبود همسرش تعجبش کمال در ش خونه برگشت مست هشیارو نیمه

  !بیاره باخودش هم شو شده قمار هاي پول ببینه بازم خواد می و همسرش بود شده پیشنهاد بهش واضح

  :شد خیره قبر روي مرد هیکل به نگاهی تاریکی تو کمند طوالنی، کرد سکوت مرد

  !بعدش؟-

  ...شدن ماشینشون انفجار باعث و کردن تیراندازي به شروع شدن دور محض به اما دادن پس بهش و همسرش-

  :ایستاد حرکت از هم مرد متعجب صداي با بره تا چرخید زدن حرف تلگرافی از حوصله بی کمند

  شماست به امیدش تنها االن..معمر خانم!..کجا؟...معمر خانم-

  :سمتش چرخید اخم با چرخید توجهی قابل سرعت با

  ؟!چه من به-

  :داد ادامه جدیت با انوشیروان

 کردم معرفیش پدرم به تا کرد التماس و اصرار مدتها! بود همسرش اسم زد که حرفی اولین باز و چشماش اینکه از بعد-

 به سالهاست نیست معمولی مرد یه دیگه االن اون. دیده آموزش و االن تا مونده زنده انتقام عشق به. کنه کمکش تا

  .. تا میخواد فقط اون! نیست نینجا یه از کمتر و دیده دوره خصوصی صورت

  :گفت بداخالقی با و داد تکونی هوا تو و دستاش عصبی حرص با کمند
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  !مطلب اصل سر برو! حاشیه همش-

  !دارید شاه جهان اسم به اشتراك وجه یه دوتا شما-

  :زد طعنه تمسخر با متزلزلی صداي با و شد خیره مرد درهم اخماي به چندثانیه خورد، جا کمند

  ؟!شاه جهان جنگ به برم کیم من ؟!آرنولدم من-

 بی بانیتعص! جهانشاه! انتقام! رسید می مشامش به بوهایی یه انگار کرد، تحلیل تجزیه حرفارو کرد سکوت ثانیه چند

  :شد متمرکز مرد صحبتاي روي و شد باز ازهم درهمش صورت! دایی دلیل

  ؟!نبندازی گیر و شاه جهان که بشم طعمه قراره الیاس با ارتباطم ي واسطه به نکنه میاد بر دستم از کاري چه من-

  :داد ادامه و زد پوزخندي

  طرفین؟ کی با دونین می-

  :برداشت جاللی پسر طرف به قدم یه

 مملک یه رگردس که داشته قدرت اونقدر! کنه محکومش نتونسته تابحال کسی قضا از که المللیه بین قاچاقچی یه اون-

  ؟!جنگش به برین خواي می یارو این زن مرگ بخاطر بعد! دنیا اون فرستاده و

  .گشتبرن اما ایستاد کالفه انوشیروان سمج صداي با که شد رد تحقیر با ازش "خوشه دلت بابا برو" ختام حسن با

 گسرهن میگه پدرم! داریم همکاري به نیاز فقط!بینه در سکرت ماموریت یه پاي ست شده حساب همه اینا..نه..نه-

 ونتج الی مرگ ي پرونده خصوصی شاکی تا کنید راضی و سرهنگ خوام می ازشما فقط من داره عالقه شما به خیلی

  .. بشِ

 شتپ هم فاتح حاال ایستاد، صورتش تو بود جوون مرد فک شکستن ي آماده که مشتی با و چرخید فرزي با کمند

  :بود مناظره گر نظاره رفته باال ابروهاي با و بود ایستاده یی فاصله با سرشون

  !!افشار الیاس سرگرد بگی باید تو! الی بگم دارم حق من فقط-

  ..من-

  !نشکستم فکتو تا احترام با کن تکرارش-

  ..فقط من نداشتم و سرگرد به جسارت قصد من-

  :زد فریاد هم حوصله بی همزمان بره تا چرخید عقب به و کرد رها شو دست کمند

  ..اما میذارم احترام بهش هم من! زنه نمی کار این به دست خصوصی دالیلی به دایی-
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  :داد ادامه و کردند می نگاهش کنجکاوي با که نفري دو سمت چرخید مکث با و ایستاد

  شم می خصوصی شاکی خودم من-

  یــ درجه بستگان معمر خانم اما-

  .کنی صدا و من افشار اسم به باید چون بزنم دهنت تو دیگه باید االن ببین-

 کمند جدي صحبت ادامه با انوشیروان، "..دونستــ نمی چیزي من" ي خفه صداي. خوردند شدیدي تکون مرد دو هر

  :شد یکی

 بگیره زما نتونه و اسم این کس هیچ تا کردم تبدیل دایم عقد به رو ماه سه ي صیغه یه کوچیک ي رشوه یه با وقتی-

  .پــس

 و حرفش بلند مرد گویاي و براق نگاه به اخمی با کمند نداشت زدن براي حرفی و بود مونده باز سرهنگ پسر دهن

  :داد ادامه

 سئلهم این.اندازم نمی خطر به و خودم موقعیت وجه هیچ به کنین باز رو پرونده این خواین می حسابی چه به ندونم تا-

  !باشه داشته ارزشی کردن طرد این خواد می دلم پس کرد خواهد طردم شک بدون برسه پدرم گوش به

  ..خــ-

  !اعصابمه رو شدت به صدات و کنه می درد سرم..نزن حرف نیست زدنت حرف به نیازي وقتی. لطفا شو خفه-

  :برداشت جلو به قدم نیم درهم اخماي با

 یادت خوب و من اسم تو عوضش در بهتره..نیست مهم زیادم که مونه نمی یادم تو اسمت کنم می فکر چی هر-

  !تماستم منتظر پس انتقامم خراب من..بمونه

 بتانس آهنگ بود شده سرازیر قلبش به سالها از بعد که انرژي با و شد ماشینش سوار خونسرد و چرخید حرف بدون

  !گذاشت پروسروصدایی

  :کرد نگاه آسمون به اتوبان وسط

  ..خودش به نه پدرش به نه سوسول بچه! ترس از بود ریده پسره کردي؟ حال-

  :خندید صدا با اومد خاطرش به الیاس معروف هاي غره چشم

 که يدختر اون نه داري دوست بیشتر و کمند این هم تو دونم می! افته می چروك پیشونیت برم قربونت نکن اخم-

  ؟!چنده چند خودش با ندونه

***   
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  !ناراحته من از شدت به کاراش این بخاطر مادرش-

  :داد ادامه عمیقی نفس با جاللی سرهنگ و شد خیره چایش لیوان به تفاوت بی کمند

 ذاشت می احترام بهش و داشت دوسش خاصی جور همیشه اما شد جدا راهشون سربازي از بعد..بود باهم سربازیشون-

  !نذاشت تنهاش ماجرا اون از بعد هم لحظه یه

  :حرفش وسط پرید و کرد استفاده سرهنگ مکث از کمند

 و برداشت زنونه کاریهاي محافظه از دست باید مهم چیزاي داشتن نگه یا اوردن دست به براي وقتا گاهی سرهنگ-

  .داد خرج به ریسک

  :زد یی ضربه دستش زیر ي برگه به دستش خودکار با و زد لبخندي سرهنگ

 عوتد به بانوان؛ افسري دانشکده یگان سردوشی جشن تو وقتی! خاص آدم یه گفت؛ کرد معرفیت موالیی وقتی-

  !رسیدم موالیی حرف به دیدمت نزدیک از رسولی، سرهنگ

  :داد ادامه لبخند با و گرفت باال و سرش جاللی

 هنوزم وديب مصمم و پرواز بلند پذیر، ریسک. رسیدم موالیی حرف به بیشتر شناختمت خدمتت دوره تو بیشتر چی هز-

  !شدي می ها بهترین از که نداشتم شک وگرنه دادي استعفا حیف میگم

 نفس با گسرهن.داد ادامه جاللی به شدنش خیره به و کرد تشکر صورتش مات حالت تو تغییري کوچکترین بدون کمند

  :گرفت سر از و حرفش ي دنباله عمیقی

 یول نیست موالیی دادن قرار فشار تحت من قصد. نیستم و نبوده موافق کرد انوشیروان که کاري با اصال من-

  !اینجاست حضورت دلیل راستش که گفت افشار و تو با رابطه در چیزي انوشیروان

  :گفت جدي و زد گره هم تو شو دسته هاي پنجه و کشید دست خودکارش با بازي از

  ؟!بوده چی گذشته در افشار و تو بین بدونم خوام می! خب-

  :داد جواب و کرد مرتب و بلندش مانتوي ي لبه و انداخت پا روي پا و گذاشت میز رو چایشو لیوان خونسردي با کمند

 صیغه هی و بیاد کسی نبود معلوم زمانش مدت و بودم الیاس خصوصی بادیگارد من که مدتی اون بود معتقد سرهنگ-

 این سرهنگ قصد نبود موافق جریان این با زیاد پدرم خب باشه تري رسمی شکل چی همه تا بخونه ماهه سه

  ..بعد...که..بود

 شده رهخی بدجنسش و شیطون چشماي تو بود برده بو جریان از وقتی شده گرد چشماي با که الیاس یادآوري با کمند

  !نموند مخفی جاللی دید از که زد کمرنگی لبخند. بود
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 و من دیگه الیاس اینکه ازترس رسوندن قتل به و سرگرد مادر که روزي و نداشتم خبر آینده از..من..من راستش-

  ..نخواد

  :کرد پرت بیرون و حرفش درهم اخماي با و بست چشماشو

  !کردم تبدیلش دائم عقد به-

  !چطوري؟: پرسید کنجکاوي با جاللی

  ..گفتم..گفتم آقائه حاج اون پیش رفتم هیچی-

  :زد زل چایش خالی لیوان به و سرجاش نشست صاف شد سرخ

 کنه می خالف داره مملک سرگرد کرد فکر سوخت دلش هم آقاهه حاج اون م حامله گفتم دروغ و کردم بازي فلیم -

  ..و بودم فتهر کش که الیاس شناسنامه کپی گرفتن با هم آقاهه اون و کرد معرفیم دوستاش از یکی به شد غیرتی کلی

  :داد ادامه جهی.ت قابل مکث از بعد کمند

 ایید فهمید بعدم که هم کسی تنها و منه ي شناسنامه تو اسمش االن.کرد تبدیلش دائم عقد به رشوه مقدار یه -

  !بود مهدي

  :شد تبدیل بلندي ي خنده به بهتش ثانیه ازچند بعد و کمند به زد زل زده بهت جاللی

  :شد تبدیل بلندي ي خنده به بهتش ثانیه ازچند بعد و کمند به زد زل زده بهت جاللی

  !کنی استفاده عقلت از مسائلی همچین تو شده واقعا تو بود؟ کاري چه این! خوب دختر آخه-

  :گفت اخم با کمند

  !بود مهم برام-

  :گفت نیشخند با سرهنگ

  !نه پسرا پادگان تو گذاشتنت پا مثل-

  .نگفت هیچی و گرفت گاز داخل از لپشو کمند

  !کنه نمی ش آینده سر ریسکی همچین دختري هیچ-

  :داد جواب صداش سنگین غم با کمند

  !نیستم و نشده پشیمون خاطر تعلق این از هم لحظه یک-

  :گفت سرهنگ راضی صورت تو جدي و نشست صاف
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  !ی؟چ باشه طعمه گذشته مثل هم این اگه ؟!چیه نخ سر از منظورش ؟!درسته پسرتون حرفاي چقدر بگید من به شما-

  :داد جواب یی پدرونه محبت با سرهنگ

 هب تورو ي شکواییه مدارك اون اوردن بدست تا ما اصال نیوفته برات اتفاقی هیچ میدم قول من! دخترم باش آروم-

  !برگردن پر دست با ها بچه تا کنیم می اعالم ناشناس صورت

  :کرد اخم بینی تیز با کمند

  ؟!ها بچه-

  ..هم ور اون از! داده پس و امتحانش قبل از که هاشمی و ماست خوب نیروهاي جزو فاتح! دخترم آره-

  :کرد بلند دست کمند

  !!!منه ماموریت این کردم فکر من ؟!کیه هاشمی ؟!کیه فاتح ؟!شد چی نفهمیدم من! سرهنگ لحظه یه-

  :موند باز سرهنگ دهن

  میگی؟ چی! دخترم-

  :شد بلند ازجاش کمند

  ؟!ماجرا این تو برحقه من ي اندازه کی ؟!میگم چی من-

  ...خانم کمند

  :سرهنگ به زد زل اخم با

  ..گَنــ یه باز تا کنار ؟بایستم!براتون بشم کن باز راه خواین می فقط منو پس-

 ودب زده زل سرهنگ میز به.شد حرفش باقی خوردن باعث جاللی، سرهنگ ایستادن سرپا درهم اخماي با و جدي حالت

  !زد می نفس نفس حرف بدون و

 خودمطمئن از زیادي که بود الیاس خود آخر و اول مقصر وقتی ببري سوال زیر رو ما ي همه پناهی بخاطر نداري حق-

  !خورد هم شو ضربه و بود

  .چرخوند می انقالب رهبر دو عکساي بین نگاهشو حاال ایستاد صاف کمند

  :گرفت تماسی و برداشت و تلفنش گوشی اخم با سرهنگ

  !اینجا بیاد فاتح بگو-

  :نشست سرجاش اخم با و کرد قطع
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 نیبدو خوب بهتره اما. برم نمی سوال زیر و بودنت زن من. بردي سوال زیر مارو که تو برعکس.ندارم شک تو به من-

 تو دارم که ریسکیه آخرین و اولین خورم می قسم. نداشتی حضور واقعی هاي ازماموریت هیچکدوم! طرفی چی با

  !مدار فاتح حضور به که اعتمادیه بخاطر بیشترش نصف و نباشم کار محافظه تو دید از که میدم انجام زندگیم

  :گرفت دستاش بین و سرش شد، خم جلو به و نشست سرجاش سرهنگس واضح ي طعنه از کمند

  ..من سرهنگ ببخش و من-

  :نداشت بخشیدن به میل سرهنگ جدي صداي

 هتب موالیی سرهنگ ي واسطه به که احترامی ازاین! بودنت اینجا از نباید تو! معمر خانم باشه افتاده اتفاقی هر-

  !کنی سواستفاده شه می گذاشته

  :کرد زمزمه کردن بلند ر بدونس کمند

 ردمک می جمع و حواسم همه بیشتراز باید من..بودم بادیگاردش من..کشم می عذاب دارم ساله پنج..متاسفم..میدونم-

  .. مادرشم مرگ مقصر من گفت وقتی اما موندم می شم آخر تا باید.من

 به اهرتظ توانش ي مونده باقی با و بگیره باال و سرش شد باعث مردي کوفتن پا محکم صداي و شد باز تقی با در

  !بکنه ایستادن

  !ایستاد کنارش و بست و در و شد وارد مشکی سرتاپا لباس تو درشتی مرد هیکل

  !پسرم بشین بیا-

  :کرد صحبت به شروع کمند دست کنار مرد به رو جدیت با سرهنگ و نشستن دو هر

  !دارن همکاري قصد خودشون خواست به معمر خانم-

  .زد زل سرهنگ به نارضایتی و بااخم و کمند رخ نیم به چرخید بهت با مرد

  :اصلی بحث سر رفت یی اضافه حرف هیچ بدون سرهنگ

 عیتوض باشید اطالع در کنم می فکر که کشوري تو اونم جونتون روي ریسک اول.درانتظارتونه سختی ماموریت-

 حمایتی نیمچه داره ما نفوذي نیروي که کسیه بخاطر کردیم روي پیش اینجا تا که هم این.نداریم باهم خوبی سیاسی

  !نیست خودش حال به نفع بی که کنه می شاه جهان انداختن گیر این با رابطه در بهمون

  :داد ادامه عمیقی نفس با و کرد مقابلش نفر دو کنجکاوي به نگاهی سرگرد

 هر گمب باید تاسف کمال در پس خودتون و خودتونید! باشید نداشته و پلیس نیروي دخالت و حمایت انتظار اونجا-

 فقط. گیره مین صورت نفوذي فرد این طرف از حمایتی کنید پیدا دست مدرکی به باشید نتونسته و بیاد پیش مشکلی
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 عمرم خانم بخاطر برنامه تغییر که اونجایی از. میاد کمکتون به راه این تو سرویگ اما و اریس جیک ویژه نیروي دو

  !کنیم درست براتون رو ایرانی زوج پاسپورت جفت یه تا افته می عقب سفرتون چندروز گرفته صورت

 رو شهپو راستش دست با مرد و گرفت و سرهنگ راست دست ي پوشه کمند.گرفت طرفشون به رو پرونده دو سرهنگ

  !!سالمه راستش دست گذشت کمند ذهن از.شد خوندن نشغول و گرفت سرهنگ چ دست از

 موسوم "پاورچین" افزار نرم مبتکر 190 باالي آیکیوي امریکایی ي ساله چهار و بیست پسر.بود اریس جیک ي پرونده

 تونه می مخفی صورت به و میکنه نفوذ سروصدا بدون و پاورپین پاورچین که نظامی هاي سیستم هک افزار نرم به

 چشمهاي عینک با که داشت گردي صورت کرد عکس صاحب به نگاهی کمند! باشه داشته مدت طوالنی حضور

 به بخندل با هنوز. بود نمکی با پسر درکل کمند ازدید! متناسب بینی و درشت دهن و لب بود پوشونده و سبزرنگش

  .افتاد بغلش تو بعدي پرونده و شد کشیده ازدستش پرونده که بود خیره عکس

 اما" دوم ي پرونده.بود اریس جیک مشخصات خوندن مشغول خونسردي با که دستش کنار مرد به زد زل بااخم

 دست خرآ دست و چهره تغییر و گریم هنر هوشمندانه، خیلی گیري هدف تواناییش تنها کمند دید از که بود "سرویگ

  !بود شماخریش فرمون

  :شد خیره سرهنگ به و بست رو پرونده

  !بدونیم؟ باید که هست چیزي ها سرنخ و شاه جهان مورد در-

  .زد زل سرهنگ به سینه به دست و مقابلش میز رو کرد پرت عصبی و دستش ي پرونده کناردستش مرد

  :شد دادن توضیح به شروع کرد می کنترلش شدت به که لبخندي با سرهنگ

 هب و شاهه جهان گروگان جورایی یه ش خانواده سالهاست مرد این بنه اسم به کسی شاه جهان راست دست گن می-

 هاش میمتص بهترین زمان کمترین در.ییه کارکشته العاده فوق و باهوشیه مرد! میکنه همکاریش به مجبور طریق این

 داره ایرانی مهنی ي معشوقه یه مرد این!نیوفتاده المللی بین پلیس هیچ گیر و رفته در شاه جهان ها وقت خیلی که بوده

 داریم ام که اطالعاتیه تنها این. وگاسه الس معروف هاي خیابون از یکی تو بزرگ هتل یه صاحب زن این! تینا اسم به

   رسیده بهمون سرنخ عنوان به و

  ..ش خانواده گید نمی مگه رسیدیم بهش دوندگی کلی با و اومدیم -

  ...فکري یه باید یا کنید راضیش باید یا..بکنید فکري یه باید شماها و این دونم نمی-

  ؟!بشم کاامری وارد من چطور اینکه میمونه فقط انداخت گیرش کردین معرفی که نفري دو این کمک با بشه شاید خب-

  .نشو بازي این وارد شما میگم هم باز من دخترم خب-

  :گفت عمیقی نفس با و گرفت کمند جدي نگاه از و حرفش باقی سرهنگ
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  ..من عزیزي خیلی سرهنگ براي تو-

  !کنم توجه بیشتر خودم هاي اولویت به دم می ترجیح پس عزیزه خیلی من براي هم الیاس-

  ..فاتحه کمک با و رفتنت راستش خب-

  :گفت و زیرکناریش سربه مرد به کشید دستی کمند

  !میاد بر دستش از کاري چه وحشت و ارعاب جز گوریل این-

  .شد خیره کمند بدجنس و متبسم رخ نیم به توجهی قابل خشم با و خورد تکونی جاش تو مرد

 و دکمن لحن از که یی خنده با و گرفت پسرش قدیمی دوست ي شده سفید فشار از هاي ازمشت و نگاهش سرهنگ

  :گفت خورد، می بود داده مرد به که اصطالحی

 نوبت اه پزشک ترین مجرب از یکی براتون انوشیروان کمک به! شید می امریکا وارد ایشون زیبایی جراحی اسم به-

  !گرفتیم

  !قبوله نیست، فکري بد جهانشاه دنبال برم خودم و دکتر دست بدم و این اوکی-

  :گفت جدي و خورد لبخندشو سرهنگ حرص از مرد ي شده سابیده هاي دندون از

  !رسیدن توجهی قابل تغییرات به چندسال عرض در هستند ها بهترین از یکی ایشون -

  :شد بلند جاش از و کرد فکري طوالنی و دقیق کمند

  !بندازیم گیرش و خانوم تینا که راهی میمونه فقط میآد عقلی نظر به نیست مشکلی که اینجاش تا خب-

  :گفت اخطار با سرهنگ

 ببریم سر بهپن با تا داره دوتا شما حمایت و سیاست به نیاز فقط خوبه ش ایده داشتم یی مکالمه جیک پسره این با من-

  !کنیم اجتناب توجه جلب و بیخود درگیري میشه که اونجایی تا و

 از مندک. کرد اعالم محترمانه رو جلسه ختم عالیه گفتن با مرد به نگاهی با سرهنگ.داد تکون سر کنان تایید کمند

  : گفت بدجنسی لبخند با و نشسته کماکان مرد به کشید دست و شد بلند جاش

  !تزریقیه سرتاپاش حسابی هاش گونه و لباش بجز بینم می دارم هم و ایشون تغییرات-

 اخم با هنگسر. شد خیره عصبیش چشماي تو لبخند با جابجایی کوچکترین بدون کمند و شد بلند جاش از خشم با مرد

  :زد تشر اخم با هاشون العمل عکس و ها متلک به

 فکر یادز ماجرا این تو هاتون انگیزه به کنید خوداري بیخود جدل و بحث نوع هر از! بشناسید و خودتون جایگاه بهتره-

  !کنید استفاده صحیح جهت در استعدادتون و هوش از کنید سعی و نذارید تنها رو همدگیه. کنید
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  :انداخت پارازیت تحقیر با دوباره نداشت مرد کردن عصبی همه این براي جوابی هم خودش که کمند

  ؟!نه هست، هم الل انگار نیست بنداز راه جدل و بحث و این! راحت این از خیالت سرهنگ-

  :زد بشکنی مرد عصبی چشماي جلوي کمند

  ؟!تاست چن این-

  :گفت بلند و خورد شو خنده مرد خشمگین زیرنگاه سرفه با سرهنگ

 صوصیخ به شخص نظر زیر جورایی یه..نشده ثبت جا هیج ماموریت این بدونید و کنم می ریسک جفتتون سر دارم-

  !بدونید شو نظامی فوق ارزش و نکنید اشاره ماموریت این به جا هیج پس. میره پیش داره

 مینظا از باالتر چیزي ها هدف! رفتن بیرون اتاق از نظامی نشان برداشتن بدون و چرخیدن گذاشتن احترام با دو هر

  !ببنده انتقامشون باطن در و ماموریت در پیروزي براي و جفتشون پاي و دست که بود شدن

***  

  .گرفت باال و سرش و زد پلکی بود، شده خیره دستش زیر ي مونده خالی جداول به زیر سربه و مغموم

 و بود نغذاشو ایستگاه هم کامران میداد سواري بهش کامیار و بود نشسته کامیار کمر تو هاش بچگی عادت به نازنین

  .گذاشت می نازنین دهن خوردنی کامیار استراحت بار هر با

 نازنین مندک و نگین الغر استیل برعکس. بود شده بامزه و تپل حسابی و بود کامران دوم ي نسخه کرد، نگاه نازنین به

 جودو با دیگه کمند دید از.بود شده هم پروارتر حسابی بود برگشته کامران که ماهی یک تو و بود پرخور شدت به

  !دش نمی کامران حریف کسی گرفتن می و نازنین جلو دید نمی خودش براي غذایی منع براي یی بهونه کامران

 از ردو و داد خالی جا سرعت به بودنش گیج تموم با کرد، پرت کمند صورت براي و کامران روفرشی کش دراز کامیار

  .گرفت انگشتی براش نازنین و نگین چشم

  :کامیار پهلوي به زد پا با کامران

  !حاال بیارش گمشو پاشو-

  :زد داد جا همون از کامیار

  !بیار شو دمپایی نکردم کبودت و سیاه تا کمند-

  :کرد تکرار شمرده و کرد خم راست به سري کمند

  ؟!بگو دوباره کردي نشخوار چی نشنیدم،-

  .کنه تکرار و حرفش کرد می تشویق و کامیار و پرید می پایین باال ذوق با نارنین
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 بالفاصله هکن مرتب پیرهنشو دامن و بشینه کامران کنار کرد مجبورش نازنین به رو اخمی با و نشست مبلی رو نگین

  :کمند به روکرد بعدش

  خوبه؟ حالت کمند؟ یی گرفته-

  :زد لب کمند به محبتش و مامان اخم از بغض با نازنین

  !منم بده حالش که اونی! نیست هیچیش-

  :خواهرش به کرد رو لبخند با کمند

  !احتماال گشنشه بهش بده موز کامران-

 و داد گردنش به قري و گرفت باال و سرش و کرد گرفت می و پوستش کامران که موزي به نگاهی چشمی زیر نازنین

  :گفت

  !خونه این تو خواد می محبت آدم! نیست خوردن که همش-

  :نشوند ش سینه روي نازنین جیغ با و کشید مبل روي از پاشو کامیار

  ؟!فیونا کردي پیدا هم محبت کمبود سوتغذیه بجز نکنه-

  .زد لبخندي تغییرش از بعد البته شرك زن به نازنین حساسیت براي کمند و کامیار موهاي براي برد دست جیغ با نازنین

  :گفت جیغ با نازنین

  !کنم می و موهات! بد کامیار! بخنده خواهرت کنی می مسخره و من-

  :گذاشت می سرش سربه و خندید می ذوق با کامیار

  !لبخندشم دیدن به راضی حتی خواهرمه-

  !نیست درستی کار حسودي نازنین-نگین

  :گفت و نشست صاف کامیار موهاي خیال بی نازنین

  !فهمم نمی من کردین فکر! دارین دوست بیشتر و این همتون! که نیست حسودي-

 یــخ" جیغ و کرد خیس بود لخت موهاش بستن گوشی دو بخاطر که خواهرش سفید گردن پشت موز پوست با کامران

  :دراورد و نازنین "ــردم کـــ

  ؟!کنی می حسادت بهش داره چی الغرمردنی این! من استیل خوش-

  !داره دوست من از بیشتر و اون نگین، ماما! نیست حسادت نخیرم-
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  :کشید جیغی نگین

 مسواك ممیگ بهت کمند، برعکس سرکشی کمند، برعکس لجبازي کمند، برعکس نیستی کن گوش حرف تو چون-

  ؟!هان باشم داشته دوست داري چی تو آخه! میکشی سیفون توالت تو ندازي می و مسواکت بزن

 هک خندیدن اونقدر خنده زیر زدن هم با کامران و کامیار گریه، ي آماده رفت هم تو ش قیافه خجالت از شد سرخ نازنین

  .چرخوند می برادراش قهقهه و کمند زیر سربه لبخند بین و نگاهش تعجب با نگین ریخت می چشمون از اشک

  :گفت و نشست یکوري مبل سدته رو و شد اضافه جمعشون به برزو شد حلقه گردنش دور دستی

 یم اعضارو باقی مسواك خودش، مسواك بر عالوه خواهرش آخه! نداره تقصیري من تپلی دختر! عزیزم نکن تعجب-

  !کشید می سیفون و توالت تو ریخت

  :کرد اضافه کامیار

 گفت یم بهشون مبل، کوسن زیر پالستیک تو ریخت می و میاورد پرستارمون افسون که هم شیرهایی لیوان تازه-

  .کشید می گند به هارو مبل پکید می شیر و مینشستن اونا بشین شدي خسته خاله

  :گفت خنده با کمند از بري حساب نگاه با کامران

  !کردیم عوض پرده و مبل من، زیرشلواري اندازه-

 بغل تو پرهب شد بلند "م خوبی دختر من نگین دیدي" گفتن با نازنین. داشت نمی بر کمند از چشم باز دهن با نگین

  :داشت نگهش کمند سرد صداي راه ي نیمه پدرش،

  !نازنین کنی می صدا کوچیک اسم به و بزرگترت باشه آخري مرتبه-

 قبع از برزو و انداخت دستاشو خواهرش جدي صورت و اخماي دیدن از سمتش برگشت کمر به دست تخسی با نازنین

  :داد ادامه کمند بزنه، ش کرده بغض کوچیک دختر از دفاع به حرفی خواست توبغلش کشیدش

  !بده یادم و کردن بچگی درست ي شیوه و تربیت نوازش و محبت با نبود کسی کنم می اعتراف من-

 کالفه مشاخ و داشتنی دوست لبخندهاش بود، کمند.شد پنهان برزو بغل تو بیشتر ناخودآگاه نازنین شد بلند جاش از

  :کرد اضافه و داد تکون سري تاسف با کننده

 از سواستفاده و شدن لوس عوض! کنه نوازشت هست هم پدرت کنه، می خرجش محبت هست مادرت تو ولی-

  !باشی مودبی و خوب دختر کن سعی موقعیتت

 با مونآس به و زد بغل به دستاشو.گرفت سنگر بوم پشت باالي و شد خارج بود شده برقرار درش سکوت که جمعی از

  :شد خیره هاش ستاره اندك

  !نگرانی؟ من واسه! خـــانم و اخمت نبینم ؟!خانم کرشمه احوال-
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  :کرد اضافه لبخندي با بالفاصله و زد چشمک یی ستاره کرد مکث

 از ایدش نداشتنش از بودم کالفه که چیزي یه. کمه زندگیم تو چیزي یه دونستم می همیشه..اماخوبم سخت! خوبم من-

  ..اام هستن پسرا نیستی تو کردم می فکر. کنم تصور و بودنت و حضور خواست نمی دلم بود قلبیم قساوت

  :بست می آذین و سفیدش صورت اشکاش هاي قطره و جوشید اشکاش ي چشمه کرد مکث

  ...بود خالی خیلی جات... خانواده درخت محکم ي ریشه! مـــادرم اما-

  : ومیزنه دلش حرف دونست می بهتر خودش اما بود ماردش هاش زمزمه مخاطب.گذاشت پاهاش روي و سرش

 االن؛ لمث شد می بزرگ روز یه..موندم نمی بچه که همیشه..اما نبودم شاید منم. نیستن قدرشناس ولی دارن ها خیلی-

 اب کمند..بزن حرف یواش کمند..اپن رو نرو کمند..بشین درست کمند: بگی که تورو اخماي...خواست می تورو دلم

 ونهخ بمون..بیرون بري دوستات با ذارم نمی من کمند..بپوش مناسب لباس کمند..زشته شمال نرو برادرت دوستاي

  ..کمنـــ..نبوس و مردم نامحرم پسر کمند..بخون درس

 شدلداری خیس چشماي با آسمون سیاه ي صفحه تو بود ندیده هرگز که مادري نگاه.کرد بلند پاهش روي از و سرش

  :کرد اشاره خونه پایین به و بوم پشت ي بسته در به کشید دست میداد

 که ترم خوشحال االن..اما نیست چرا که بودم ناراحت خیلی.هست ولی االن اما! ببین نبود هیچوقت هم بابا-

  !بودي هم تو کاش...هست

  :زد تشر و زمین رو نشست کنارش دست به لیوان دو و لبخند با نگین و خورد تقی بوم پشت در

  !شی می مریض دختر سرده-

  . زد لبخند آسمون تو مادرش خندون ي چهره به حرف بدون کمند

   خندي؟ می چی به-

  :گفت شمرده آسمون به نگاه با و کرد مکثی

  ؟!الیاس-

  :بوسید شو شونه و گردنش انداخت دست و کرد بعل و نگین یکوري و خندید بیشتر کمند

  !کردم می هووشو غیبت مامانم پیش داشتم نه-

  :زد لب بهت با نگین

  ..جان کمند-
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 رشس سربه..کنم تورو تعریف پیشش.باشم قدرشناس نمیاد من به ؟!بشه تنگ مامانم برا دلم نمیاد من به چیه-

  !خدایی نگینه که..هست نگینی خانم کرشمه..بزارم

  !نکردم کاري که من عزیزم کمند-

  ؟!کنه می شوهرش دختر نام به شو خونه دنگ سه پدري زن کدوم-

  !باشی داشته آرامش خواست می دلم من داشت تورو قابل چه خونه! دلم عزیز-

 حیف! داشتم باهم و داشتم دوسشون که چیزهایی ي همه...اومد نارنین..اومد آرامش اومدي تو وقتی از..نگین دارم-

  ..فقط..فقط

  !متاسفم دوستت بخاطر-

  :پرسید کنجکاوي با نگین.زد لبخند حرف بدون کمند

   دوستت اون وقتی-

  :داد ادامه احتیاز با و کرد مکثی نگین

  .اینه منظورم یعنی..یعنی..هم کمند میشه مگه گفتم می بابات به بود بد حالت که بعدش-

  !داشتم دوسش-

 و بست و ماشچش داغیش از زد لب و گرفت دستی دو دستشو لیوان کمند.نگفت چیزي و کرد پرت بیرون نفسشو نگین

  :گفت شمرده و آروم

 نتمری ي بهونه به ها جمعه هم با میومد و آخر ي هفته چند! شناختمش می اصفهان تکمیلی پیش وقت خیلی از-

  !نبود زندگیم تو وقتی هیچ..مثل خوشحالیم جنس..بودم خوشحال.کردم می اذیتش زدیم، می حرفم تیراندازي

  :داشت نگه صورتش رو محکم شو لبخند سختی به عمیقی نفس با کمند

 هر ودمب حاضر دیگه.گفت جوري اون دایی که بعدشم..شون خونه رفتم حالی چه به دونی نمی افتاد اتفاق اون وقتی-

  !کنم تجربه داشتنش بخاطر رو ریسکی

  :داد ادامه و نگین متبسم ظاهر به لباي و غمگین نگاه سمت چرخید

  ..مثــِ ندیدم رو مردي بود خوب خیلی الیاس-

  :گفت مقدمه بی و کرد تغییر آهی به لبخندش اومد چشمش جلو فاتح عصبی ي چهره

  .دیدم رو کسی یه پیش چندوقت-
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  :گفت ذوق با و زد دستی کنجکاوي با نگین

  ؟!هست شکلی چه طرف..خب..خب-

  :گفت خنده با کمند

  !انگوري گوریل شبیه-

  ؟!چی-

  ..اما نمونده صورتش تو سالم چیز چشماش جز گفت شه می تقریبا..سوخته صورتش-

  !دیدي کجا از و این کمند واي-

  .نگفت هیچی و کرد سکوت کمند

  ؟!کمند-

 هنوز.. اما اومد می پیش براش بدتر اون از هم من الیاسِ کاش اي گذشت ذهنم از راستش..دیدمش الیاس سرقبر-

  !بودش

  !نهک خوشحالت همونجور بشه پیدا کسی یه امیدوارم اما ببینم و الیاس نشد فرصت متاسفم خودم براي واقعا من-

  :گفت نیشخند با کمند-

  ..خالصه و دربیارم و حرصش..کنم اذیتش خواد می دلم شدت به کنه سرگرمم تونسته خوب یارو این که فعال-

  :گفت خنده با نگین

  !خالفکار کمند جلد تو بري-

  ...من الیاس و مونده زنده این چرا خورم می حرص.واقعا آره-

 شبه کمند مالکیتی حس همچین ماه چند عرض در که مردي براي ندیده. شد خیره آسمون به و کرد سکوت نگین

  !کنه صداش مالکیت میم با تونست نمی برزو به ش عالقه تمام با خودش بود قائل احترام بود کرده پیدا

  !شدي اشنا آقا این چطوربا بگی خواي نمی-

  !کردم تعطیل سال آخر تا و باشگاه من نگین راستش..نیست مهم زیاد نه-

  !چی؟ واسه واي-

  ..و مسافرت برم! کنم استارحت برم مدت یه خوام می هیچی-

  ..میریــ باهم همه! عالی هم خیلی-
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  :خورد و حرفش باقی کمند لبخند دیدن از نگین

  ؟!تنها-

  !دارم احتیاج بهش-

  ..پدرت بگم چی دونم نمی-

  !جونم برزو ها مجردي بخیر یادش! خدا هی! بده قرض ما وبه شوهرت شب یه تو فقط میزنم حرف باهاش-

  !حیان بی جماعت معمر:رسوند آسمون به خندشو و گرفت کمند بازوي از ویشگونی نگین

  ..سفته چقدر..نگر که دردت:گفت و بازوش رو کشید دست نگین. خندید می و نگین به بود زده زل فقط کمند

  !محترم خانم ست عضله همش-

  :گفت باشه اومده یادش چیزي انگار و داد تکون سري نگین

  .کامران راستی-

  !چی؟ کامران-

  نداري؟ خبر-

 دونم نمی کامیار..کامران..کامیاب روزها این بود من دست خوردن می آب برادرام که زمانی اون گذشت راستش نه-

  !کنن می چی زندگیشون با دارن

  :گفت لبخند با نگین-

 دختر! شخواستگاری بریم گفت می بابات به دیشب حاال! سال چند این بوده ختر یه با کامران.همینه زندگی درگیري-

  !خوبین خانواده گفت کرد تحقیق برزو خوبیه

  :زد لب حسادت با کمند

  !نبود من برادر همخونه سال همه این بود خوب دختره-

  !!!کمند-

  :شد بلند جاش از اخم با کمند

  .. یستن معلوم دختره این مثل یکی مونم نمی جا یه نامحرم زن با گفت بکشه نفس نداشت جون الیاس مثل یکی-

  :سمتش برگشت نگین سکوت از بره که داد تکون سري

  ؟!چــــیه-
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  : گفت لبخند با نگین

  ؟!میاد بهت میگه من به بابات وقتا اینجور-

  !چی؟: گفت باگیجی کمند

  !گل خانم حسادت-

  !!!نگین-

 می صورت قبلی شناخت با ها ازدواج اکثر حاال! عزیزم میم 21 قرن ولی. بوده درست کارشون گم نمی ؟!گم می دروغ-

 هم شبعد! متدین خانم نکن داروي پیش لطفا پس بوده حد چه تا شون رابطه که نداریم خبر ما اصال هم بعدش گیره

  !شده دوست دختر یه با گفت من به زد می زنگ رفت که هم اوایل همون از کامران

  :کرد تاکید و داد نشون رو یک انگشت با نگین

 نمی و کامران تو هم بعدش! بشناسن رو همدیگه بوده فرصتی.نبوده بودنشون دار مورد حاال یا هوس از یعنی!!! یکی-

  !شناسی

  :گفت جدي و داد سرتکون متفکر دقیقه چند کمند

! هکرد تحمل و این داشته اعصابی چه دختره بزنم حدس میتونم شه نمی گرم کامرارن این از آبی! گیا می راست-

  ..کار همین خواستم می من اگه فکر روشن خانم بعدشم

  :گفت و برداشت هارو لیوان شد بلند جاش از نگین-

 دنده به و لجباز دوتا شما خوبیه فرصت بود گفته سرهنگ چون ؟!کنی صیغه الیاس با داد اجازه پدرت چرا کردي فکر-

  !باشین داشته رو همدیگه شناخت فرصت

  :زد لب تلخی با و گرفت آروم آتیش روي آبی مثل کمند

 هب خواست نمی رو دختره این کامران اگر..روزها این شدم العذاب دائم که منم این..رفت الیاس..جاست همین مشکل-

  !خوره می شو ضربه که دختره همیشه ؟!کامران خورد؟ می ضربه بیشتر کی نظرت

 بعضی لتعق با تو! کن کار قضیه این رو خرده یه مسافرت این تو کنم می پیشنهاد بهت! کمند شدي بدبین خیلی-

 که کنی می دخالت هم مغزت کار تو داري قلبت با تو اما! کنه همراهیت قلبت بدي اجازه و بگیري باید هارو تصمیم

  ..کنی انتخابی هر خدا به توکل و عقل با باش مطمئن..جان کمند! ندي بهش رو شناختی هیچ فرصت

  :کرد باز و بوم پشت در و چرخید باتلخی کمند

  !تقدیر گردن بشه چی هر باقیش-
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  :شد خیره آسمون به دست به لیوان نگین و شد بسته صدا با در

  ! بذاریم تقدیر اسم نمیاریم سردر ازشون که هایی حکمت رو کردیم عادت هات بنده ما..شکرت خدایا-

  .کرد حرکت ها بچه سروصداي سمت به عمیقی نفس با

***  

  ؟!کنیم صحبت هم با دقیقه چند خواب، از قبل میشه بابا-

  !اومد اتاقش هب "!نه که چرا" گفتن با و داد تکون سري برد می اتاقش به و نازنین که نگین به استفهامی نگاه با برزو

  :گفت و کرد مرتب شو تخت کمند

  !من پیش! خوابی؟ می اینجا امشب-

  :داد تکون خنده با سري برزو

  !گیري؟ نمی تحویل وقته خیلی شما! خدامونه از که ما-

  .کرد باز دخترش گرفتن بغل براي دستاشو و کشید دراز کمند تخت روي

 اون زهرگ اما بود گذشته خیلی بود، پدرش بغل تو جور این باري آخرین گذشت ذهنش از و خزید پدرش بغل تو کمند

  !رفت نمی خاطرش از روز

 روي کشورش ملی پرچم و نظامی اخترام و سرباز همه اون دیدن اما بود الیاس خاکسپاري گر نظاره دور از بااینکه

 دل ته از صبح تا شب همون و بده دست از و اعصابش تعادل شد باعث و اومد می یادش به الیاس آخر حرفاي تابوتی

  .کنه گریه و بزنه جیغ پدرش بغل تو

  !کنه آرومش تونست نمی هم پدرش آغوش حتی که شبی آخرین و اولین شاید

 يتابلو دیدن. بردش جایی به و کرد خارجش خونه از تهدید و زور آخر دست و التماس کلی با کامیار انزوا ماهها از بعد

  !بشه زندگیش روند ي ادامه به راضی شد باعث و اومد خودش به ماهها از بعد مدیریت عنوان به اسمش و باشگاه

  :زد لب و کرد جابجا پدرش ي سینه روي و سرش

  !سفر رم می دارم امشب یه من-

  :اومد حرف به یی دقیقه از بعد برزو متعجب صداي

  !باشم داده اجازه نمیآد یادم! چـــی؟-

  :گفت بود، کرده آماده ها مخالفت براي خودشو میشد یی هفته که کمند
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 این به دونی می خوب هم خودت کنم دفاع خودم از تونم می و نیستم بچه من بعدشم.. نکن جابجا و سرم..نه -

  ..گیرم می اجازه دارم که دارم احتیاج مسافرت

  ؟!گی می داري حاال گرفتی بلیط اجازه میگی این به-

  :زد لب عمیقی نفس با مقدمه بی پدرش متلک به توجه بی کمند

  !برزوجونم متاسفم نبودم برات دخترخوبی هیچوقت اینکه از واقعا..من..من-

  ..حرفیـ چه این دخترم کمند-

 و رمبگی اجازه ازت خواس می دلت.باشم خانواده تشکلیل فکر تو کامران مثل خواست می دلت میدونم..راسته حرف-

  .و بگم دارم دوسش که کسی از برات و کنم معرفی بهت رو کسی

  ..کمندم-

  بودم خرابکارترین همیشه اما باشم بهترین خواست می دلم..همیشه.کردم خراب همیشه من-

  تقصــ سرگرد اون درمورد عزیرم-

  خیلی الی یعنی..خیلی ما..مرگش از قبل...ما..ما آخه..نبوده جمع حواسش بوده من تقصیر میگفت-

  :بلندشد پدرش عصبی صداي

 عذاب از مدت همه این پس! کردي؟ چیکار بگو و کن نگاه چشمام به کمند! کن بلند من ي سینه روي از و سرت-

  وجــ

  نباف هم به چرت لطفا پس..تویی بشه دلسرد ازم همیشه خواد می دلم که نفري آخرین-

  !!کمند-

 ناال.گیرم می دارم االن خب.گیرم نمی تحویل گفتی نمی مگه..بشنوي خواستی نمی مگه بزنم حرف خوام می-

  !باشم داشته گفتنشونو طاقت داشتم شک که بزنم رو حرفایی میخوام

  ...شب آخرین بگی که قبلی تا نه-

  :داد پدرش نشون شو نوت گوشی گراند بگ و گذاشت پدرش بازوي روي و سرش و کرد شلوارش جیب تو دست کمند

  ؟!نه قشنگیه-

  ..این.کمند-
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 وسیدمب می پسرارو و تو همیشه من آخه..کردم که کاري از کرد می سکته داشت..اتفاقی خیلی..گرفتیمش اصفهان-

 انمکشب کلی بود حرصی یه نگاهش ته دیدنم اومد می وقت هر بعد به وقتا اون از..کرد می سکته داشت اون..ولی..ولی

  و...داد نشونم گوشیش تو و عکس این آخر شب..میکرد

  :گفت بابغض و طوالنی کرد مکث کمند

  .....داد نشونم و این-

  :گفت موقعیتی همچین تو دخترش دادن قرار بابت و کشید خیال راحتی سر از عمقی نفس برزو

  ..نباي من م شرمنده واقعا من کمند-

 براي خیلی من..بودم زنش که یی دقیقه ده و ساعت8 و روز ده اون از خوشحالم..تو برعکس..خوشحالم خیلی من-

  ...ریخت بهم چی همه..ولی..ولی داشتم نقشه کردنش اذیت و دادن حرص

  .نگفت یی اضافه چیز هی و کشید عمیقی نفس برزو

 شفحش کنه تهدیدم و بگه زور بهم که کسی..بربیاد هام لجبازي پس از اون مثل ندیدم و کس هیچ..سال همه این-

  ..بیرون میکشه حلقم از و زبونم بدم

 و اشکاش باقی شمردن فرصت برزو به کمند هاي دل درد و ها صحبت ادامه.کرد خیس برزورو پیرهن اشکی قطره

  .نداد

 رتصو تو شد خم و ایستاد سرش باالي خواهرش بوسیدن با خانواده افراد باقی شدن بیدار از قبل صبح آخر دست

  :کرد زمزمه و نرمش موهاي به کشید دستی تپلش،

 رگیرد تا اما منه مال دنیا کردم می فکر بودم تو مثل روز یه! نبودم میبنی که اینی من! نیاد خوشت من از داري حق-

  . گرفت ازم روزگار و دنیام بودم غرورم

  :کرد زمزمه و بوسید شو خواهر ي برهنه بازوي شد خم

  !باش دخترخوبی تو اما نتونستم که من! قلب بعد عقل اول میگه نگین-

 و هبرگرد و مسافت بره خواد می و چندماه داد قول پدرش به.رفت پایین چمدونش با آماده و بوسید خواب توي نگین

 وستد-. کردن جلب شو توجه جدید هاي آدم مسافرتش تو شاید کنه پیدا و خودش بازم خواد می گفت..بگذرونه خوش

  !بابا دارم

  !هم من-

  !باش خودت مراقب-

  !توهم-
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  !واقعی کمند به..میارم خودم با و دخترت گردم نمی بر تنها که نکن شک و شه می تنگ برات دلم-

  :نداشت شو دختر دوري طاقت هم هنوز زد لبخند تلخ برزو

  !نشدم پشیمون تا برو-

 براي مسافرین توك و تک کنجکاو چشماي جلوي فرودگاه ورودي شب نصفه سه ساعت فرودگاه به پدرش رسوندن با

  !چرخید فرودگاه سالن ورودي طرف به تقدیر امید به و کرد جفت پا پدرش

***  

  :غرید لب زیر و کشید رنگش مشکی طبیعی موي درصد 100 گیس کاله به دستی کمند آنجلس لس فرودگاه تو

  !شوهریم و زن فهمن می همه نذاري هم من کمر انحناي و دستت-

  .برگشت جدیش حالت به سرعت به اما نشست فاتح لب روي محوي پوزخندي طرح

 مسئول درجواب و کرد می براقرار ارتباط داشتنیش دوست لبخندهاي با فرودگاه مسئولین با سلیسی انگلیسی با کمند

 عین در دادنش نشون با و "اومد همسرش زیبایی جراحی براي"داد توضیح متاسفی و درهم ي قیافه با ش گذرنامه مهر

  .دراورد فاتح داغون ظاهر ازدیدن هم و اطرافش نازك دل هاي خانم از چندتا اشک تقریبا بدجنسی،

  ! میکرد نگاه تحقیر با هاشو بازي مسخره غره چشم با فقط فاتح

 گفت آمد خوش و اومد جلو تاکسی راننده عنوان به و بودن دیده و عکسش قبل از که مردي دیدن با فرودگاه ورودي

 دتشونوم طوالنی پروازهاي خستگی تا شدند مستقر آنجلس، لس تو هتلی به ساعتی نیم کردن طی با و شدند سوار

  !دربیارن

 و رومآ مرد به. کشید دراز تخت راست سمت و پرید تخت تو انداختش باال شونه با نفره دو خواب تخت دیدن با کمند

 خواست یم دلش نامعلومی دلیل به. کرد نمی فرقی کمند براي گرچه باشه داشته شیطنت قصد اومدن نمی زیر سربه

  !کنه لهش بزنه

 ایطشر این اما بود ممنون شرایط این براي ازش که بماند بود شده مسخره محرمیت این به مجبور که بود اون بخاطر

  !رفت نمی کتش تو رقمه هیچ

 با طرف بود خورده ریخت بی مرد این تور به شد، نمی راضی محرمیت بدون خورد می الیاس تور به شانسش از

 شنیدن ینح تونست نمی اما بود عقلی دلیلش کمند دید از نمیره ماموریت نامحرم زن با بود گفته سرهنگ به بدجنسی

 ورتص محو ازپوزخند و نگاهش باشه جا به محرمیت این که بیاد پیش موردي شاید اینکه بابت سرهنگ توضیحات

  !بگیره مرد ي سوخته

  .گرفت ازش رو ها کشیدن نشون و خط باقی فرصت که برد خوابش سرعت به آنچنان
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 تو کسلی کمی با باالخره و زد غلت توجاش کمی.کرد می کجی دهن بهش کنارش خالی جاي. شد بیدار خواب از وقتی

  . نشست تخت

 از.بود انداخته پایین کاناپه ي دسته از و بلندش پاهاي و بود کرده حلقه سینه رو دستاشو و بود خوابیده کاناپه روي فاتح

  ! وزنش از بشکنه کاناپه بود نترسیده چطور گذشت کمند ذهن

 بود کرده درست خودش براي که ظاهري این و بود 190 باالي کمند بهنظر قدش. شد زندنش دید مشغول ریزبینی با

 موهاي خواست می دلش که بود داشتنی دوست کمند براي اونقدر خواب تو حالتش اما داد می نشونش تر درشت

  !کنه بیدارش آرومش خواب این از سرد آب لیوان یه با شیطنت با و بریزه بهم و صورتش روي پریشون

 و شیدنک نقشه حال در خونه توي هم و روز باقی. داد صبحانه سفارش گرفتن دوش از بعد و شد بلند جاش از پوزخند با

  !گذشت کردنش کالفه و فاتح کاراي به زدن زل روحی آزار و بدجنسی با

 فتنر براي تا باشن آماده خواست ازشون بعد ساعت نیم براي و گرفت تماس باهاشون تامی اسم به مردي ناهار از بعد

  !کنه شون همراهی وگاس الس به

 که شهري به باالخره وگاس الس به انجلس لس مانند کویر و بیابونی ي جاده تو یی کننده خسته مسافت طی از بعد

  !رسیدند بشه انجام موفقیت با بود قرار ماموریتشون

 حرف میکال بدون "جیکه و اِما با" باقیش گفتن با و ایستاد یی خونه جلوي شهر هاي خیابون کردن طی از بعد تامی

  ! گذاشت تنهاشون اضافه

 با و زد آمیزي محبت لبخند دیدنشون با و کرد باز و در ساله یی خورده و بیست جوون دختر زنگ فشردن محض به

  . رفت کنار در جلوي از "بودیم منتظرتون" گفتن

 ي نهآشپزخو با همکف ي طبقه که بود جوري و جمع دوبلکس ي خونه گذاشت، خونه تو پا که بود نفري اولین کمند

  .بود شده چیده سلیقه با کوچیکی نشیمن هال و کوچیک

 ي حلقه دیوار به بود داده قرار براشون ورزشی وسایل با جوري و جمع ورزش زمین گویا زد خونه پشت حیاط به سر

 چرخید کمند وپت رفتن دست از با باشه داشته پرتابی گل قصد به توپ برداشتن با کمند شد باعث که بود وصل بسکت

  .گرفت ازش نگاه پوزخند با فاتح و براش کرد ریز چشمی خورد جا پنجره پشت فاتح دیدن از که بره

 یه خواست می دلش کرد اعتراف اما کرد می صحبت رو فارسی عالقه با سختی به بود گرمی خون و ساده دختر اِما

 هاي اتاق به و کمند "کنید استارحت باال برید بهتره بیاد جیک تا" گفتن با و باشه داشته ایران به مدت طوالنی سفر

  !نبوده دلیل بی محرمیتش کرد یادآوري کمند به ناخودآگاه خونه بودن خواب دو تنها دادن نشون با و کرد راهنمایی باال

 که بود چیزي اولین نفره دو تخت زد سري داشتن نظر در براشون که مهمانی اتاق به و کرد تشکر ِاما از لبخند با کمند

  .کرد بازش و رفت طرفش به اختیار بی کمند که بود بزرگی ي پنجره دومین و نشوند پوزخند لبش رو
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 حموم طرف به حرص سر از پوفی کشیدن با نبود سازگار زیاد کمند گرمایی طبع براي وگاس الس خشک و گرم هواي

  !رسوند خواب تخت به و خودش ساعته چند استراحتی براي گرفتن دوش از بعد و رفت

 یه يچیز نرمی از و گذاشت زمین و پاش پاش زیر به کردن نگاه بدون آلود خواب و بسته چشماي با شد بیدار وقتی

  .کرد باز خستگی با و چشمش

 دیگه مچش کشید می رخ به هاشو عضله حسابی زاویه این تو و بود سرش زیر که دستاش و فاتح باز چشماي دیدن با

  .پرداخت پاش زیر ي سوژه باقی اسکن به و شد باز اتوماتیک طور به ش

 هاي اهیچهم بود روشن ش سینه سالم پوست باقی بود، چپش دست و ش؛ سینه سمت بغل زیر جایی تا سوختگی اثر

 دوباره یدرس که پاش ورزشی شلوار به و شد کمند وار تایید هاي دادن تکون سر ناخودآگاه باعث شکمش ي تیکه شش

  .پرید بعق به جیغی کشیدن با ش شده ریز و باز چشماي ازدیدن و رسید فاتح صورت به سوختگی اثرات دیدن براي

 و طرف ودنب بعید پس بود ش سینه رو پاش هنوز بود زده زل بهش که مدتی تمام که کرد می تحلیل تجزیه داشت تازه

  !باشه کرده بیدار خواب از

  :گفت درهم اخماي با کنه کم خودش از اینکه بدون یی سرفه با

  !انگوري پایی و دست تو همش-

 رو تیپاتخ روي کوچیک ساعت مرد.گرفت سنگر زمین روي تخت طرف اون اختیار بی کمند سمتش، شد خیز نیم مرد

  :گفت نیشخند با و داد خالی جا فرزي با کمند کرد پرت طرفش به

  !سندش اینم! کوري هم! بکی گنده هم! اللی هم شد؛ آراسته نیز سبزه به بود گل-

 خیره خودش به آینه جلوي و حموم تو پرید سرعت به کمند نشده بلند مرد کشید دست زمین رو شده نابود ساعت به

  :شد

  !آخـــیــش-

  :زد حرف خودش با آینه تو موذیانه و داد تنش به قوسی و کش

  !نیست کمند نگینه! نره کسی اعصاب رو! نیاره در رو کسی حرص! نکنه اذیت رو کسی اگه کمند-

  !شد خیره آیینه توي درخشانش چشماي به ذوق با ازمدتها بعد بدجنسی نیشخند با

 توي مردي دیدن از و رفت پایین بود ش اسلحه کردن تمیز حال در که فاتح به توجه بدون گرفتن حموم از بعد

 با.پرید وشگل به لقمه و جاخورد کمند بلند صداي با بود کمند به پشتش که مرد. کرد سالم بلند صداي با آشپزخونه

  .چرخید طرفش به سرفه
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 سرش باالي یی بامزه شکل به موهاشو فقط نداشت زیادي فرق عکسش با نظرش از کرد آنالیز و مرد لبخند با کمند

  .بود کرده سیخ

  :کرد دراز دست اومدن جلو با و اورد دست به و صداش مرد

  !جیک-

 باال یی شونه و کرد دستش به نگاهی تعجب با جیک.کرد افاقه وقتم خوش به و داد تکون سر دادن دست بدون کمند

  .انداخت

  !هستم کمند-

  !ازدیدنت خوشحالم کاماند اوه-

  !کمند:کرد تاکید محترمانه یی دیگه لبخند با کمند

  !کاماند گرفتم اوکی-

  !کــــمـــنـــد:رفت تشر اخم با کمند

 انداخت دست اِما کرد حضورش متوجه هردورو اِما ي خنده صداي شد، خیره کمند صورت به کردن تکرار بدون جیک

  :گفت جیک به و بوسیدش خونسردي با و جیک گردن

  !کامند بگو! بکنی بیشتري دقت بهتره کنی می تلفظش اشتباه داري! عزیزم اوه-

 بخورم قهوه نلیوا یه میتونم کجا از" گفتن با. بودن رفته دست از دو هر شد اسمش تلفظ بیخیال و کشید پوفی کمند

  .کرد عوض و بحث"؟

 تنگ جین .کرد نگاه تیپش به دقت با کمند داد امدن پایین به رضایت هم مرطوب موهاي با هم فاتح ساعتی نیم از بعد

 یی مسخره ي قیافه با کمند زد زل چشمش تخم تو کمند ي خیره نگاه دیدن با و بود پوشیده بلندي آستین شرت تی و

  .شد خیره رفته باال ابروهاي با بود فاتح اسکن حال در که اما به و گرفت رو

 و فاتح بیشتر حدودي تا جیک رسید می نظر به. شد مشغول احوالپرسی به و داد دست جیک با سالمش دست با فاتح

  !نترسید برداشت، عقب به قدم یه ازترس اول ي لحظه که ِاما عکس بر دیدنش از زیاد کمند دید از چون بشناسه

  .کرد جلب رو همه توجه "دارم کار باهات جیک" گفتن با و نشست مبلی روي دست به قهوه کمند

 کمند رش،س پشت انداخت دست و نشست کنارش مبل روي بدجنسی لبخند با کمند چشمی زیر زدن دید تالفی فاتح

 هک جیک به تفاوتی بی ظاهر با و کرد نگاهش چپی چپ کرده خم سري با و کرد جور و جمع و خودش کمی اختیار بی

  :زد زل بود، نشسته بغلش تو ِاما تقریبا

  !برسم تینا به که کنی معرفی من به راهی میتونی تو میگن! جیک خب-
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  :گفت فاتح به نگاهی با و زد لبخندي جیک

  !هستید ریسک به حاضر چقدر بگم و این باید قبلش اما آره خب-

  .کرد گفتنش من حین فاتح درهم اخماي متوجه و کمند جمع فعل بردن کار به با

  !ته کله تو راهی چه بگو فقط! باشه راحت خیالت من از-

 ماشین میاد بر که کاري تنها ي ازعهده پرستش، پول و کار محافظه خواهر برعکس تیام.داره تیام اسم به برادري تینا-

  !رسید تیام به شه می آخر ي گزینه از نظرم به من! عیاشیه و کشتن ادم خریدن؛

  :گفت بااخم و انداخت باال یی شونه کمند

  ؟!تیام میخوره من درد به چه-

 که اینه من فکر! مرد این از بهتر کی و ببریم پیش و کارمون سروصدا بی خیلی ما که باشه بهتر شاید کامند خب خب-

  بعــ بري ش خونه باهاش.بشی کازینو وارد

  :کشید دست وحشت با کمند دست کنار مرد به خورد و حرفش باقی جیک

  ؟!شده شکلی این چرا این! من خداي اوه-

  :گفت و انداخت باال یی شونه ش کرده باد گردن رگ و حرص از فاتح ملتهب ي چهره به تفاوت بی کمند

  !نیست چیزیش خوبه حالش.گرمشه خرده یه بده ادامه-

 باال ابروهاي اب کنی خورد اعصاب لبخند با کمند چسبید جیک به بیشتر هم ِاما که کرد کمند نثار غضبناکی اخم فاتح

 شیورز حیاط به دست به گوشی و شد بلند جاش از حرص با و داد تکون تاسف از سري فاتح کرد می نگاهش رفته

  .رفت خونه پشت

  :کرد عضو و بحث خونسرد کمند.کرد می دنبالش نگاهش با نامطمئنی نگاه با جیک

  ؟!چی کشت و من اگه! میکنی؟ ساپورت و من چطور خب-

 و یی دیده مهارت تو گذشته اون از بشه خواب هم باهاشون اینکه از قبل تا مهربونه خیلی ها زن با تیام. کامند نه اوه-

 اعدف خودت از تونی می شد ناجور اوضاع اگر..نشه متوجهش کسی که ظریف اونقدر ذارم می کار میکروفن برات من

 ازش و خواهرش آدرس که اینه بدي انجام برامون مهمه که کاري تنها فقط داریم نظرت زیر قوا تمام با ما و کنی

  !بگیري

  !بگیرم ازش اسم بشم طرف معشوقه شب یه برم که اینجا کشوندین و من راه همه این ؟!کردي مسخره و من تو-

  !دم می دوستانم به و آدرس میکنم شنود حال تمام شمارو صداي من-
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  ؟!ماست کردن مسخره قصدت یا! دادي؟ دست از عقلت تو-

  :گفت شمرده شمرده و داد تکیه مبل به خونسردي با جیک

 باهاشون نداري که قصد! سرد و گرم سالح به مسلحن شهر این بیشتر نصف! طرفی؟ کی با دونی نمی واقعا تو انگار-

  بري؟ جنگ به

  :داد ادامه و زد پلک بار چند هیجان با

 صدق کسی ممکنه رسه نمی ذهنشون به دیگه از که االن مخصوصا! کردنه نفوذ بهشون پاورچین پاورچین ما قصد-

  !باشه داشته انتقام

  :گفت ریزبینی با کمند

  داریـ خبر شاه جهان پرونده از تو مگه میزنی حرف چی از-

  :گفت و داد تکون سر جیک

 شده سند براشون که گفت می اطالعاتی از اون.بودم همکاري حال در الیاس اسم به کسی با گذشته چندسال با من-

  ..که بود نمونده گرفتنشون به چیزي کشیدم می نقشه و دادم می تطبیق و اطالعات اون اینجا هم من و بود

  :گفت عمیقی نفس با و بست چشمهاشو. بود شده خیره جیک به سکوت با کمند

  ؟!فکرته تو چی ببینم بگو خب-

  :کرد ش نقشه گفتن به شروع ذوق با جیک

 خودمون طریق به. میشه حل قضیه بیشتره نصف کردنش پیدا با و سخته خیلی که کاري! کنیم پیدا رو تینا باید فقط-

 زا که وقتی گیرم می نظرش تحت بره هرجا فزارم نرم طریق از بعدش و کنیم می وصل پوستی زیر یاب رد بهش

  !؟ میره کجا و ترسه می بشه باخبر تو گرفتن آدرس جریان

  :داد تکون سر تفاوت بی بود شده تزریق بهش الیاس اسم شنیدن از که حالی بی با کمند

  ؟!کجا-

  !ریم می بن دنبال ما بعد! بن پیش معلومه-

  :شد زدن دست مشغول تشویق به کمند

  !نقص بدون خیلی عالیه خب-

  :گفت شده کلید حرص از دندوناي و اخم با و جلو به شد خم عصبی
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  ؟!چیه دقیقا وسط این من نقش و-

  :گفت و چسبید مبل به بیشتر بود خورده جا که جیک

  !نیست کوچیکی کار تیام خواهر آدرس گرفتن..خب خب-

  :گفت میکرد کنترلش سختی به که صدایی با عصبی و داد تکون سري مسخره به اخم با کمند

  یه؟چ تو کمکاي این اصلی دلیل اصال!نباشه نقشه همش اینا معلوم کجا از! جیکی گرفتم قرار تاثیر تحت اوه-

  :شد دادن توضیح مشغول خودش و شد مانع اِما که بزنه حرفی خواست جیک

 هاي هتل طرح تو که هاي زمین بخاطر اما. کردیم می زندگی عزیزمون وگاس الس جنوبی سواحل ما! عزیز کامند-

 آواره رو باقی و نیست سربه بعضی نداشتن، رو دیگه شهرهاي تو زندگی ي هزینه که ایی خانواده از خیلی بود تینا

 ما جزوشونه آشنابشین باهاشون شماها قرارنیست که دیگه هاي خیلی و جیک تامی، من، هاي خانواده قضا از کردند

 هرچی پاش خب!مهمه بن اوردن دست به شما واسه و تینا مرگ ما واسه.بده کاریشو طمع سزاي تینا خوایم می فقط

  !بدیم باید باشه

  :تگف بود دیده جیک درهم اخماي و نشسته اشک به چشماي تو که صداقتی با و داد تکیه میل به متاسف کمند

  ؟!کنید نمی خودتون کارو این چرا بدونم باید اما متاسفم خانوادتون بخاطر-

  :داد ادامه لبخند با جیک

 چون کنی جلب و تیام توجه بتونی شاید شرقیت هاي جاذبه بخاطر صرفا رسید ذهنم به ظهر ایده این راستش خب-

 تیام ارمد شک راستش گذشته اون از میده نشون العمل عکس شرقی هاي جاذبه به نسبت هستش ایرانی دورگه تیام

  !!ببره خونش به خودش با بگیره و خدمتکار یه دست

  :گفت منظور بدون کمند به رو براق چشماي با و شد خم جلو به هیجان با جیک

  !هاست بهترین دنبال همیشه اون-

  :گفت قاطع و مبل به داد شو تکیه کمند

  !باشم جهانشاه و بن ماموریت جز هم من تا کنید صبر که کنم می قبول شرط یه به-

  :گفت لبخند با جیک

  !خودته انتخاب باقیش رسوندي و خودت موقع به-

  !موند ثابت کرد خوردش و زد دیوار به شو گوشی خشم با که فاتح وبه نگاهش و داد تکون سري کمند
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 و ردک معرفی شد می محسوب تیام پاتوق که کازینویی به و کمند جیک دوست هاشون ریزي برنامه طبق اول شب

 درمان ايه هزینه دراوردن که دلیلش و ازکار تعریف و کازینو متصدي به معرفیش با. گرفت وقتشونو ساعتها حسابی

  .میاد بر پسش از کمند که کردن راضی و مرد بود شوهرش

 و لوندي بهش داشت مهارت و کرد می کار کازینو توي سالها که مگی دوستش و اِما کمک با هم روز اون فرداي

 دادن می نشونش مگی و اِما که حرکاتی ي فاجعه عمق اما دادن آموزش و بود الزم که هایی دلبري باقی و رقصیدن

  .بود کرده کالفه دورو هر حسابی و بگیره شو خنده جلوي تونست نمی

 بود قرار که کاري متوجه و کمند باشی آماده باید دیگه ساعته دو گفتن با جیک که بود تمرین حال در اما با هفته آخر

  !کرد بکنه

 خونسردیش از کمند.رفت بیرون و ریخت تخت رو لباس کاور چند و شد وارد خونسرد ظاهر با فاتح اِما رفتن از بعد

  .گذاشت بهش مسئله بودن ربط بی پاي اما شد متعجب

 بود تهداش نگهش سختی به که بغضی و اخم با و کنه تنش ممکنه دید نمی هم خوابش تو که لباسی و گرفت دوش

  !شد آماده و پوشید

 امیدوار طفق بریزه بهم و هاش برنامه تونست نمی هم فاتح گزارش حتی و بود سرهنگ به گفتن بدون کار قسمت این

  ! بربیاد پسش از بتونه بود

 اب عیاش و مست مرداي دست زدن پس چون کرد می تحمل باید اونجا رو تحملی قابل غیر چیز هر اِما هاي گفته طبق

  !بودن مراقبش دورادور ناگهانی اتفاق براي که بود متیو و مایک به امیدش تنها! نبود درستی کار لگد و مشت

 نگاهی نودش و ضبط عنوان به بود شده کار گوشش توي که ظریفی و ریز العاده فوق هدست و بینی روي که نگینی به

  .شد خیره آینه تو هیکلش به و کشید عمیقی نفس.انداخت

 لخت کرد اعتراف خندي زهر با اما بودن پوشونده ظاهر به مانندي نخ هاي لوزي با رنگی مشکی جذب و تنش تمام

  .بود مقابلش ي فاجعه این از بهتر بود می

 شیمونپ براي صبرش گویا! بست محکم و در و شد وارد زدند می برق خشم از که چشمایی با فاتح و شد باز صدا با در

  !بود شده ریز سر کمند شدن

 وقتهیچ جیک دید از چون بود شده عوض برنامه اما میره اونجا خدمتکار عنوان به کمند بودن گفته سرهنگ به گرچه

  !گرفت نمی بردنش خونه براي و خدمتکار یه دست تیام

  :گفت بهش تهدید انگشت با بهش فاتح رسیدن از قبل و ایستاد صاف کمند

  !شو خفه-

  :داد ادامه خونسردي با کمند خورد جا فاتح
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  !نشنوم ازت صدایی کوچکترین که گفتم احتیاط محض و این اما اللی گویا-

  :داد ادامه فاتح چشماي تو زدن زل با و نخورد جم جاش از خونسرد کمند و برداشت جلو به قدم یه فاتح

  !تویه غیرتیه ظاهر به ي قیافه این از تر باارزش خیلی من بودن اینجا دلیل-

  :داد ادامه دلبري با و کشید فاتح گردن ي سوخته سمت به دستی و رفت جلو اما درسهاي تمرین براي شیطنت با

  !داره بستگی ماموریت این به شبهام آرامش و! خودم! م آینده-

  .کنه دآزا کمند دست انگیز وسوسه و نوازشگر حرکت با همراه لطیف دستهاي از و گردنش تا رفت عقب قدم یه فاتح

 باال و سرش ایدب دیدنش براي ایستاد روبروش هیکلی و بلند قد مرد ي سینه به سینه و رسوند صفر به رو فاصله کمند

  .داشت قد اختالف باهاش سانتی ده هوش و حول گرفت می

 نمی خورد براش هم تره که یی قیافه این جاي به پس! میکنم عشقم شوهرم؛ روح آرامش براي باشه الزم هرکاري-

  !بکنیم رو قضیه قال امشب همین کنی دعا بهتره کنم

 از باسشل روي پوشیدن و شنلش برداشتن با و برداشت عقب به قدمی و کرد رها فاتح ي شده آروم صورت تو و نفسش

  !شد خارج اتاق از فاتح سر پشت

 و تقاداتشاع تمام اینکه بر عالوه! تونست نمی اگر اومد؛ نمی بر پسش از اگر بود؛ آشوب دلش ته کازینو به رسیدن تا

  !بود کرده غرورش سر باالیی ریسک بود گذاشته وسط

 تینا به افتنی دست بخاطر.. اما بود گرفتن حقشو بداخالقی و مشت با تربیتش و ذات تو نبود ذاتش تو دلبري بود؛ کمند

  !کاري هر! کرد می هرکار باید

 "ببخش و من برزوجونم" کلمات لب زیر چندبار. شد راهنمایی میزي به و سیگار بوي و عطرها تلفیق و شلوغی تمام تو

  !یستادا میله یه کنار میزي روي یی کننده توجه جلب حرکت با سفیدش و بلند پاي کردن بلند با و کرد تکرار و

****  

 مکنم زمان درکمترین ش مقدمه بی گاز بخاطر و مرد تونست می خواست می اگر کرد؛ نگاهی کبودش پاي پشت به

 از ازینوک متصدي گرچه بود داده توضیح و اشاره بهش و مشکالت قسم این قبال ِاما دونست می بهتر خودش اما بکشه

 بود چیدهپی بدنش کل تو که تحقیري حس هم باز..اما بود گرفته کمند به رسوندن آسیب بخاطر توجهی قابل رقم مرد

  !بره خاطرش از که نبود چیزي

  :زد لب آرومی لحن با و نشست تخت رو کنارش و شد رد جلوش از متیو

  .متاسفم-

  :داد جواب میکرد، مهار و بغضش سختی به که جدیت با و پیچوند خودش به بیشتر و تخت مالفه کمند
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  ..وگرن بیرون کشیدیم و رسیدي موقع به تازه چرا؟ تو-

 ترو یامت بود قرار اگر نري دیگه که اینه نظرشون.کردم صحبت ایوان و جیک با. بشی خیالش بی بهتره..کاماند اوه-

  میکرد و کار این پیش شبهاي بپسنده

  :گفت فارسی به ناخودآگاه و غرید حرص با کمند

  .. کرده غلط-

  !چی؟-

  :گفت تاسف با و کشید آهی

  .. چرا دونم نمی اما داشت نمی بر چشم ازم لحظه یه-

  :داد تکون سري کمند. شد بلند جاش از "برم باید من دیره دیگه" گفتن با متیو

  !امشب کردم اشغال و خونت. ممنونم ازت..من..هی-

 اتاق از و "باي.دخترم دوست پیش رم می امشب من نداره اشکالی".گفت در صداي شنیدن با و داد تکون سري متیو

 اجازه غرورش ي مونده باقی اما بود اشک چشمش ي کاسه تو کرد؛ پرت و خودش باز طاق تخت رو کمند شد خارج

  ! کنه گریه داد نمی

 و یدکش دراز جاش تو دوباره فاتح دیدن با بشه خیز نیم جاش تو کمند شد باعث و زد کنار شدت با رو مالفه دستی

  :زد لب خستگی با همش روي حرص از هاي دوندون و ي شده فشرده هاي مشت به توجه بدون

  انگوري؟ کنی، می کار چی جا این تو-

 بغلش تحرک یه با مقدمه بدون و زد صورتش تو محکم و کرد بلندش دستش کشیدن با بود اومده سر صبرش که فاتح

 حصار وت بازوهاش شد؛ بوسیدنش مشغول مقدمه بی فاتح اومدن خودش به تا بود خورده شدیدي تکون که کمند و کرد

 بخاطر.ودب فاتح پهلوهاي به دستاش قدرت بدون هاي ضربه اومد می بر دستش از که کاري تنها و بود گیر فاتح دستاي

  !کنه تونست نمی استفاده ازشون و بود گیر تخت و پاها حصار بین پاهاش خوابیدنش تخت روي

 ش"!؟میکنی داري غلطی چه" جیغ با کرد پرت براش لگدي کرد بلندش حرکت یه با شو پاها زیر انداخت دست فاتح

  !ردک حبس سینه تو شو نفس بیشتر تنش روي زدن خیمه و تخت روي کردنش پرت با عصبی فاتح و شد یکی

 یامیت توجه جلب و اطرافش مرداي با فرار و بازي صرف گذشته شب شو انرژي تمام وقتی بود یی فایده بی زدن پس

 نمی بر ازش چشم دست به جام لبخندي با و بود نشسته گذشته شب سه میزي کنار سالن ي گوشه که بود گذاشته

  !داشت
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 و ش برهنه نیمه تن رو فاتح ي شده حساب دستاي حرکت و ها بوسه داغ وقتی داد دست از و زمان هم خودش

 به ،مقابلش ي سوخته نیمه مرد آغوش ي جاذبه از جنبید خودش به تا. شد بود، گرفته حضورش از که غریبی آرامشی

  !شد کشیده طرفش

 دو با مینز روي خونسردي با که مردي دیدن از برسه مقابلش ي صحنه از شفافی تصویر به تا زد پلک پیاپی چندبار

  .نشست جاش تو اختیار بی بود، زدن شنا حالت در انگشت

 و آرامش و گذروند ذهن از رو گذشته روز. کرد یادآوري بهش و زمان گذر بیرون شده روشن هواي کرد نگاه و اطراف

  !داد حرص و خشم اخم، به خودشو جاي گیجیش

 زل هشب کرد می پنهانش سختی به که لبخندي با کرده عرق ي سینه سرو با و نشست دوزانو بیداریش دیدن با مرد

  .بود زده

 فتر طرفش به خصمانه و گرفت ندید ش برهنه اجزاي تک تک رو و فاتح نگاه و شد بلند جاش از حرف بدون کمند

 و برد االب دست کمند تا شد بیشتري حرص باعث و نداد نشون خودش از شوخش نگاه کردن پنهان براي تالشی فاتح

 آلودش جیغ صداي به کمند ي نعره! نخورد جم جاش از اما شد متمایل چپ به صورتش.زد صورتش تو محکمی مشت

  :شد منتهی

  ! ماموریت این به هم من رویاهاي به هم!! عنصر ســــســـت احمق!!!! گند زدي گند-

  :گرفت گوشش رو دستاشو فاتح بعدش جیغ با و کوفت زمین پایی

  !عـــوضــی باش توبیخ منتظر-

 ي پوره پاره لباس زمین از شد خم بگیره، گارد کمند تا و زدش دیوار به و شد بلند مرد که بگذره ازش خواست می

  .کرد پرت صورتش تو و دیشب

 ادتی رویاهات حاال نداشتی، مشکلی کردي می لوندي مرد عالمه یه جلوي شب چند. بود واضح کمند براي منظورش

  ! اومد

  :کرد پرت صورتش تو و حرفاش نفرت با و گرفت مرد نگاه ي تیره از و نگاهش کمند

  !مشخصه هدفم چون بکنم عملیات این براي باشه الزم که کاري هر-

  :داد ادامه تحقیر با و گرفت فاتح اخماي سمت شو اشاره لرزون انگشت

  !انتقامته مهمتراز خودت هاي خواسته چون...بشی زنت انتقام خیال بی بهتره آشغال توي-

 یم زدن دیوار به مشت با و ایستاد سرد آب دوش زیر در بستن با و کرد پرت حموم تو و خودش و چرخید بالفاصله

  !بره یادش کم دست و دیشب تا خواست
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 این لمث یکی و گذشت می "دم می یادت سرفرصت" و خنده و شوخی با جوابش بدون هاي بوسه از الیاس مثل یکی

  !بود شده خود بی خود از برهنگیش دیدن با بک گنده

  ؟!بشوره الیاس از دست خواستن می ازش چطور! زمینی مرداي این با رویاهاش مرد داشت تفاوت دنیایی

 جلوش ساکی برنداشته تخت طرف به قدمی اومد بیرون حموم از چکید می آب ازشون که موهایی با پوشیده ربدوشامبر

  !بپوش لباس کرد اشاره بیخیالی با داد؛ فاتح به شو خصمانه نگاه شد پرت

 ش نهسی توي حرصی شد؛ پوشیدن لباس طمانینه با دونه به دونه مشغول خجالت و حیا یی ذره بدون و زد پوزخندي

 یا وردا می در بود کرده تصاحبش زور و وسوسه با دیشب که مردي جلوي و اشکش یا میداد پر و بال بهش اگر که بود

  !کرد می پیدا کشتنش واسه راهی یه میزد و ماموریت قید

 و خوردنش جا و دیشب بودن هنگ تالفی اشاره کوچکترین با تا بود بهونه دنبال زد؛ نیشخندي پوشیدنش تنه باال براي

  :گفت داري ادا صداي با و چرخید بیاره در

  !ببندیش؟ پشت از میشه-

 با و شتبردا لباسشو تخت رو از شد خم کمند! بستش براش کمند از خونسردتر و گذاشت میز رو شو قهوه لیوان فاتح

 ماا داشت درد کمی. زد زل مرد چشماي به شرتش تی باالي ي دکمه سه بستن دونه به دونه و فاتح سمت چرخیدن

  .بیاره خودش روي به که بود این از تر مغروز

 ورتص به کمرش گودي نزدیک تا شد؛ کمرش میخ کمند چرخید؛ میز طرف به و داد تکون براش تاسف از سري فاتح

  !دش اضافه دلسوزي خیال بی و داد تکون سري.بود رفته بین از پوستش فجیع خیلی و بود سوخته چپ به مایل

 تا فتر آرایش میز طرف به تفاوت بی و زیرش کرد شوت پا با بالفاصله کمند و براش داد پرت قرصی بسته فاتح

  .کنه خشک و موهاش

  ..ات شد می نزدیکش پشت از دست به مسکن قرص خودش پاهاي با داشت بود دنبالش ییکه بهونه آینه تو از

 ابرو جسارت اب کمند.شد تعادل بی عقب به قدم یه فاتح بار این. زد گردنش تو پایی ضربه و چرخید پا ي پاشنه رو کمند

  :انداخت باال

  ؟!شدي هم نفهم! خورم نمی گفتم-

  . گرفت گارد کمند سمتش برداشت خیز فاتح

 هشب یی دیگه ي ضربه و کرد راست چپ کمند کرد می جابجا و پاهاش و گرفت گارد داري صدا پوزخند زدن با فاتح

  .کشید حرص از کوتاهش موهاي تو دستی و کرد رها و گاردش فاتح زد
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 خالی جا فاتح کرد پرد مشتی کمند.شد تر نزدیک قدم یه! گارد خیال بی! شد ترمی جسور کمند میکرد صبوري چی هر

 شتبردا سمتش به یی دیگه قدم جدیت با فاتح اما شد سرخ جاش زد؛ سالمش بازوي تو مشتی راست چپ کمند.داد

 یحرص گرفت دردش کمی فاتح زد؛ مشتی کمرش وسط پشت از و زد دورش چابکی با نداشت رفتن عقب جاي کمند

 سمت از سرعت به شد چپ سمت از دفاع ي آماده کمند وقتی بچرخه خواد می چپ به داد نشون دوید صورتش به

  .چسبوندش دیوار به زور با و زد دور حرکت یه با کمند پشت از و چرخید راست

 یه با پشت از و دستاش.دراورد و آخش و کشید عقب به دستشو که بشه رد خواست می دستش زیر از چابکی با کمند

 و قرص و گذاشت بود چسبونده دیوار به چپش گونه از که کمند سر کنار و قرص بسته آزادش دست با و گرفت دست

 خوشد از اتحف ي شده کار دوبرابر هیکل به نسبت یی فایده بی تقالي و بیرون کرد تف و قرص کمند.کرد باز دهنش تو

  .داد نشون

 قرصی و داشت نگه باز و فکش آزادش دست با و کرد قفل پا با پاهاشو زد، ش تکیه دیوار به چرخوندشو عقب به فاتح

  ! بست و دهنش و انداخت دهنش توي رو

 ول اونقدر و کمند فک اما کرد می اخم ها لگد و مشت درد از فاتح زد می مشت مرد پهلوهاي به کرد می تقال کمند

  . شد قورتش به مجبور قرص تلخی از کمند تا نکرد

 تو واضح ارب اولین براي فاتح اورد جلو سر گرفتنش گاز قصد به دندون با گري وحشی با کمند برد جلو شو سر فاتح

 و شد مخ صورتش تو آشنایی پوزخند با فاتح نشوند اخم صورتش به و کرد شره کمند دل تو چیزي و خندید صورتش

  !وحــشــی:گفت بمی و دورگه صداي با گوشش ي الله کنار

 تا تداش آشنایی و بمی صداي چه شنید می و صداش بود بار اولین آشنایی ماه یک مدت همه این از بعد خورد جا کمند

 با فاتح. دندش اتاق وارد دست به اسلحه نفر هشت هفت و شد باز ضربه با اتاق در کنه تحلیل تجزیه و مرد صداي بیشتر

  .کرد سپر سینه کمند جلوي اخم

 دوجو اظهار "زشتی چقدر تو! من خداي اوه" گفتن با و کشید درهم چهره فاتح دیدن با نگذاشته اتاق داخل پا مردي

  !کرد

  :گفت بهش رو فرانسوي لحجه ته انگلیسی با و شد جلب بهش مرد توجه که خورد جاش تو تکونی کمند

  !اومدیم تو جون نجات براي ما! عزیزم-

  :گفت و کرد اعضاش به رو

  !نبره اون و این براي ما هاي* فاح از دیگه تا! بکش و کن پیدا رو متیو-
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 باشند یامت افراد که بود یی باال ریسک. بود رفته و گفت چیزي تیام گوش در بود دیده باري یه شد خیره مرد به کمند

 ستورد راحت کس هیچ تیام جز نداشت شک کمند رفت بیرون اتاق از گرفتن شماره با و چرخید جدیت با مرد وقتی اما

  .بده فراري رو متیو و نباشه خواب جیک بود امیدوار نمیده ها آدم قتل به

 با و رداشتب جلو به قدمی بود شده بودنش ترسیده تایید پریدگیش رنگ و بود شده پریشون و ترسیده که ظاهري با

  :زد جیغ جیک کردن بیدار امید به لرزید می شدت به که صدایی

  ؟!هستید کی شما ؟!خبره چه اینجا-

 و کمند ومیس مرد و شد درگیر اولی با ناشی خیلی ایستاد صاف فاتح برداشتند قدمی جلو به نفري چند مرد ي اشاره با

  :گفت جیغ با و برداشت فاتح سوي به قدمی کمند کشید، عقب

  !کنید ولش-

 بود تهنشس کمرش روي مردي و بود افتاده زمین روي که فاتح به کنن خارج اتاق از و کمند اینکه از قبل لحظه آخرین

  !نترلهک تحت چی همه معنی به زد پلکی کرد می دنبالش تاسف و اخم با نگاهش با اما بود کرده تسلیمش ظاهر به و

 ازيجاس بود داده رفتن به رضایت که امیدش تنها نبود، همراهش بود مجهز بهش پیش هاي شب که یی وسیله هیچ

 بود، کرده سازي جا گوشش توي که ریزي هدست و بینیش روي مانندي ریزنگین میکروفن با جیک ي هوشمندانه

  !بود

 و میشن کلهاس نزدیک داد تشخیص شنواییش حواس تمام دقت با کمند ربعی یه حدود تا و بستند و چشماش ماشین تو

  !برهب خصوصیش کشتی به و هاش معشوقه تیام که بود زیادي حدس چون بود عملی دو شماره ي نقشه زیاد احتمال به

 در بستن دتش با صداي از و شد پرت سمتی به و رفت پایین کشتیه توي بود شده مطمئن دیگه که تق تق با رو ها پله

  .کرد باز و سرچشاش مشکی دستمال

 چپ سمت ي گوشه بزرگی ي آیینه و میز و بود اتاق ي ییگوشه نفره تک خواب تخت کرد نگاه اطرافش به استرس با

  .کشید یم نقشه موقعیت توي گرفتن قرار از قبل تا باید! بود بسته در همون اتاق عبوري راه تنها. بود کرده پر و اتاق

 و داد کیهت بهش و نشست زمین روي تخت نزدیک نظره زیر بسته مدار اي دوربین با حرکاتش کوچکترین نداشت شک

  :گفت مانندي نجوا صداي با و گذاشت پاهاش روي و سرش

  ؟!شنوي می و من جیک هی-

  ؟!شنوي می و من جیک هی-

  !کامند آره-

  کجام؟ من-
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  !ست معرکه اونجا ببر لذت مناظر و هوا از خب کامند اوه! وگاسی الس شمالی سواحل-

  کجام؟ دقیقا بگو بهم و شو خفه حاال فهمیدم جیک اوکی-

  ..که گفتم-

  ؟!دارین دسترسی من به چقدر-

  ...دوستت این االن. باشی داشته کمک به نیاز و بشی درگیر باهاشون ساعتی چه که کامند داره بستگی-

  !گوریل:پروند حوصله بی کمند که کرد مکثی کنه وصف و فاتح که یی واژه از درمونده جیک

  دوستــ و کارتونش خیلی من.انگوري گوریل مثل.. گوریل آره اوه-

  :کرد تکرار شمرده شمرده کمند

  !بده ادامه حاال. طلبت من از محکمی مشت ببینمت که فرصت اولین در جیک-

  ..گرفتن تورو مقصرم من انگار شده تر وحشتناك ش قیافه شده کاري کتک خرده یه-

  باش جدي لطفا! جیک-

   باشه جشن امشب اونجا ممکنه اما حدسه همش این! کنه می حرکت کشتی دیگه ساعت یک تا-

  :گفت مکثی با جیک

  ؟!بپوشی قراره چی حاال کامند اوه-

  ..آن گو..اسهول -

 اما رصدهد چهل تا سی درصدش باز که شد نزدیک بهتون بشه شاید باشه جشن اونجا امشب اگر. ببخشید خب خیلی-

  !بشیم جیب به دست بازم شدیم جیب به دست واست که شبی چند این مثل مجبوریم نشه اگر

  من آپ شات-

 میزي ور غذایی سینی و شد وارد درهم صورت با و پوست سیاه زنی.کرد بلند پاش روي از سرشو کمند شد باز صدا با در

  .رفت حرف بدون و گذاشت

 خوردن هب شروع پرتقال آپ شربت برداشتن با و رفت سینی سمت به کمتر توجه جلب براي و شد بلند ازجاش کمند

  :دراورد و جیک صداي و. زد آروغ بلند و کرد

  ..اوه.. یو! کامند یو دمن..اوه-
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 فهمیده هک جیک. خورد صبحانه سیر دل به و نشست میز پشت خیال بی کمند کرد حرکت اعالم بوق صداي با کشتی

 یک تا داد اطمینان و داد توضیح و بشه انجامش به مجبور بود ممکن که کارهایی باقی کنه صحبت تونه نمی کمند بود

 تا ذارن نمی تنهاش هم دریا تو حتی کردن اجاره قبل از که موتوري قایق و شن می مستقر اسکله نزدیک دیگه ساعت

  .برسونن و خودشون مشکلی کوچکترین با

 یم حرص و میکرد طی و اتاق وجب به وجب شد می تر طاقت بی لحظه هر که کمند بود؛ همین ماجرا عصر تا تقریبا

 بود نیومده سراغش کازینو توي چرا اینکه اما بود شده مرد منظوردار و آمیز هوس هاي نگاه متوجه هم اول از.خورد

 و امتی تعلل همه این دلیل کرد خودش پیش که تایی چهار دوتا دوتا با و برد می حساب کسی از بود واضح جوابش

  ! بودش زدیده این بخاطر تیام واقعا اگر البته: گفت خودش با دلش تو! بود کرده درك

 وارد مرد و زن یه و شد باز در کرد؛ نگاهی بیرون تاریک هواي به بود شده زندانی توش که اتاقی گرد ي پنجره از

. ردک بازش و گذاشت کناري و رنگش یی نقره کیف مرد و بود اورده صبحونه براش صبح که بود همونی زن. شدند

 نهک وضعش متوجه رو باقی و جیک که صدایی با و انداخت نگاهی بود دستش روي که کاوري و زن دست به کمند

  :گفت

  !کردین؟ زندانی اینجا و من حقی چه به ؟!خبره چه اینجا-

 می نگاه وپایینش تا باال و ایستاد بهش خیره سفیدش پوست و رنگ سبز ریز چشماي با اومد یم آلمانی نظر به که مرد

  :گفت انگلیسی به سختی به یی شکسته پا و شدت به ي لحجه با زن. داد می تکون سر و کرد

  !شو خفه و بپوش* ف-

 گفتن با محترمانه با و کرد اتاق ي گوشه خالی صندلی به یی اشاره لبخندي با مرد. رفت بیرون اتاق از و کرد گرد عقب

  !بشینه خواست ازش "؟!ممکنه"

 ردم گذاشت می جواب بی لبخند با مرد و کمند ربط وبا ربط بی هاي وراجی تمام که یی دقیقه ده و ساعت دو از بعد

  :گفت و ایستاد تر عقب آرایشگر

  !ببینم تر زیبا و شاهکارم خواد می دلم بپوشی لباس کنم خواهش میشه-

  :گفت و زد لبخندي خونسرد کمند

  !بپوشم لباس خوام می بیرون برو حاال.مدتته تمام سکوت ي جریمه!نه-

 و دش وارد زن همون.رفت بیرون اتاق از زد در به که یی تقه با و کرد جمع و وسایلش "میاد خوشم ازت" گفتن با مرد

  .شد می محسوب لباس جز پارچه چارتیکه اون اون کمند نظر از گرچه بپوشه لباس تا کرد کمک خشونت با

 رنگ رزیبات اون از و داشت زیبایی دامن و خورد می بند ضربدري بندهاي با و بود باز کمرش قوس زیر تا لباس پشت

  .رسید می نظر به کننده خیره و بود بنفش به مایل سرخابی که بود لباس خاص
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 و ستشد خشونت با زن که کرد می نگاه بود داشته نگه باال یی گیره با که ش شونه روي آزاد و حلقه حلقه موهاي به

  .کرد خارجش اتاق از حرف بدون و گرفت

  !!کندي و دستم سیاه کاکا هی-

 کمند کرد، نثارش چیزي لب زیر زن.شد کشیده جلو به دوباره نرفته عقب قدم یه کمند کرد نثارش خشمگینی نگاه زن

  :گفت جیغ با بود نفهمیده زن زبون از چیزي اینکه با

  !میدم فحش بدي فحش-

 من" "برین؟ می کجا و من" ؛"شکلیه؟ چه آقا" احمقانه هاي سوال پرسیدن با مرد اتاق به رسیدن تا مسیر طول تمام

 به و دیگران توجه تا زد حرف اونقدر غیره و "کجاست؟ اینجا اوه"" خونه؟ رم می کی من" "هست؟ چی ناهار گشنمه

  !نشه جلب فرار براي کردنشون حفظ و ها مسیر به زدنش زل

  .شد بسته دوباره در و دادن هل داخلش به کمند و شد باز بزرگی خیلی سالن با اتاقی در

  :زد جیغ تقریبا و کوفت در به پایی حرص با کمند

  ؟!کجام بده جواب یه من به نیست خري هیچ-

  ..من بانوي-

 سختی به! تیام بود دیده درست چرخید صدا طرف به متعجبی ظاهر به ي قیافه و فشرده درهم صورت با کمند

  !نشه پهن صورتش رو که کرد کنترل و لبخندش

  ! چی؟ چی بانوي-

  :کرد تر رنگ پر و مرد لبخند و رفت مرد سمت به تند هاي قدم با

  ؟!گرفتید گروگان و من حقی چه به-

  !هستید من میهمان شما-

  !مهمان شدم حاال نخوردم چیزي لقمه یه بدمزتون غذاهاي از و حبسم اتاق یه تو صبح از..آن کام اوه! مهمان؟-

  .زد زل تیام پوش خوش ظاهر به سینه به دست و رفت عقب قدم یه اخم با کمند

  :گفت گوشش تو جیک همزمان

  !شدي سیر حسابی بود معلوم زدي تو که آروغی اون باش روراست کمند اوه-

  :داد یی محترمانه یی اشاره و کشید عقب رو صندلی تیام
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  !بگید هم من ي عالقه مورد غذاي درمورد و نظرتون و بنشینید کنم خواهش میشه-

  :ایستاد صاف و کرد نگاهی میز به چشمی زیر تیام شوخ نگاه توجه جلب براي کمند

  ؟!کنم می چیکار جا این بدونم باید اول...نه-

  مــ مهمان شما که گفتم-

  :داد تکون دست حوصله بی و مرد حرف وسط دوید

  !میدي؟ پول بهم بابتش چقدر چندروز؟ کی؟ تا دونم می-

  :گفت اخم با و کرد راست کمر تیام

  !کنی کارم شوهرت جراحی ي هزینه بخاطر بودم شنیده-

  !عشقم بخاطر..نه شوهرم-

  :گفت و خندید صدا با جیک

  !باشه گذاشته اثر روت انقدر خشن؛ ي عاشقانه ي دقیقه 45 اون شه نمی باورم! کامند اوه-

 دبو نمونده ازش خبر بی میکروفن طریق از هم جیک و بود زده که گندي بخاطر و فاتح خواست می دلش شدت به

  :گفت لبخندي با و گذاشت شدنش ناراحت پاي تیام دوید؛ صورتش به جیک متلک از که سرخی! بکشه

  ؟!عشقته زشت مرد اون-

  !خصوصیه باقیش.شد ریختی این من بخاطر.نبود زشت-

  !ري نمی بیرون کشتی این از ناراضی باش مطمئن هم پول براي. بشین بیا خب آهان-

 شدن روس مشغول و شدند وارد دار چرخ هاي سینی با نفر چند دستی زدن با و نشست روبروش هم تیام و نشست کمند

  :گفت تیام همزمان

  ؟!اومد خوشت اینجا از-

  :داد تکون سر صادقانه کمند

  !م کشتی با مسافرت عاشق من ولی بودن بسته دوستات و چشمام گرچه-

  :گفت و انداخت باال ابرویی تیام

   دم می نشونت شب-

  :داد ادامه نیشخندي زدن با
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  !ببرم استفاده ازش یی دیگه شکل وقتمو نکنی پشیمونم هات شیطنت این با اگر البته-

 به لبخند "نمیآد بدم ماهی از" گفتن غذا میز به نگاهی با و نشوند کمند لب به لبخند غرش غر و جیک ي سرفه صداي

  !نشوند تیام لب

  :یگفت کنجکاو با تیام خدمتکارا رفتن از بعد

  !بگو خودت از خب-

 پیل دو مشغول "ممنوعه زدن حرف غذا میز سر گفته بابام شرمنده"گفتن با و گرفت دستش و چنگال چاقو کمند

  . دراورد و تیام تایید و خنده صداي و شد خوردن

  :گفت کنه خوردن به شروع اینکه از قبل تیام

 وکازین وارد چرا. بود تجربه بی اما هات خیلی خدادادیت لوندي و رقصیدنت، حرکاتت؛ خودت؛ دیدمت که اولی روز از-

  !شدي؟

  :گفت و گرفت باال تسلیم ي نشانه به دستی تیام شد، خیره تیام به اخم با و خورد جا شدت به کمند

  !انداخت تعلل به انتخابم تو و من و بود برانگیز شک بودنت ناپخته این اما کردي می توجه جلب خیلی-

  :گفت جدیت با گوشش تو جیک

 همه هم اون کرده معرفی تورو چرا که پرسیده برایان از دونه نمی ما از هیچی اون کامند باش مسلط خودت به-

  !بده جواب استرس بدون و کن فراموش رو اما منو! گفته ماموریته جزو که رو چیزهایی

 خواستن می یچ صبح اینا ببینم ؟!شکی چه کن صبر اصال..بیوفتی شک به رقاصه یه دیدن با باید چرا دونم نمی من-

  !من سروقت اومدن

  :گفت و انداخت باال یی شونه خونسرد تیام

  کرد؟ می چیکار متیو جاي خونه اون تو شوهرت بگو من به تو-

  :گفت و شد خیره کمند چشمهاي تو بود افتاده شک به که تیام!بزنه که نداشت حرفی خورد جا کمند

  !انداختی؟ زیر و سرت چرا زنم می حرف باهات دارم هی..مجبور تو که کنه نمی کار خودش براي شوهرت چرا-

 و دش ش لقمه جویدن مشغول و گرفت وباال سرش بود شده سرازیر دلش به جیک حرفاي از که خونسردي با کمند

 شد خوردن مشغول و جوید لبی حرص از کمند واضح احترامی بی از اخم با بود شده قانع که تیام داد غذا به اشاره

  !کنه متمرکز جیک حرفاي به حواسشو تا داد کمند به فرصتی

  :گفت و گذاشتش کناري و زد مشروب به لبی کمند ربعی یه بعداز
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  !داشت یی العاده فوق ي مزه خب-

  برات باز بگم داري دوست-

  ..بود م گرسنه واقعا خوردم خیلی...نه اوه-

  :گفت اخم با و گذاشت میز روي هاشو آرنج

 بورمج دالیلی به بنا من و شوهرمه اون! نداره ربط کس هیچ به من زندگی خصوصی مسائل! صحبتات مورد در خب-

 می رچیکا اونجا اینکه مورد در! بشه ما زندگی گذران واسه ش ارثیه بخشیدن به راضی پدرش شاید تا کارم این به

 سفیدش پاي تا و تیام ي خیره لبخند و نگاه و برد باال درجه نود ي زاویه با پاشو و کشید عقب شو صندلی کمند.کرد

  :کبودش پاي پشت به داد اشاره و کشید باال

  !عجیبه مسئله این کجاي! بیاد پیشم دلداري براي شوهرم کارش از بعد داد اجازه میتو من خواهش به-

 روبشمش کردن مزه به. انداخت پایین طمانینه با پاشو هم کمند داد یی اشاره سر با و نزد حرفی آهان گفتن با تیام

  . کرد پرت بیرون نفسشو تیام چشم از دور و برد دست

  :گفت محترمانه و شد بلند جاش از تیام

  !بکشم سیگار شی نمی ناراحت-

 کنه الیخ شو خونه باید چرا متیو خب بپرسه تیام بود این منتظر لحظه هر و بود شده سخت براش جو تحمل که کمند

  :گفت اخم با

  !!ندارم مشکلی باشه باز نفسم راه تا آزاد فضاي تو بریم که شرطی به! خیلی چرا-

  ببینی؟ رو عرشه داري دوست-

 اشین تیام خونسردي این یا دادن نجات رو متیو بپرسه جیک از خواست می دلش زد یی جرقه ذهنش تیام لبخند از

  :داد جواب یی خسته لبخند با! متیویه ازمرگ

  !دارم دوست خیلی رو دریا شب من آره-

  :کرد دراز دست کمند براي و کرد خاموش سیگارشو بود جواب همین منتظر که تیام

 از مه با و صبح طلوع! من اتاق بریم چیه نظرت دارم عالقه دریا ي پهنه رو خورشید طلوع به خیلی من تو؛ برعکس-

  ؟!ببینیم عرشه روي

 و انداخت باال یی شونه "باشم زنده صبح تا اگه البته"گفت خودش با و زد پوزخندي تیام افکاررمانتیک به دلش تو کمند

  :گفت
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  !خوام می و پولم به من طلوع بی یا طلوع با! کنه نمی فرقی برام-

  : گفت و خندید صدا با جیک

  !یی کاره این واقعا تو اما! دستم کنار گوریل درهم اخماي خیال بی-

 کارش هب بود امیدوار بعد براي شمرد رو ها پله ي دونه به دونه حتی و ها پیچ طبقات؛ و کرد حلقه تیام بازوي تو دست

  !بیاد

 با و رفت باال آمیزي تحقیر حالت به اتوماتیک کمند ابروهاي و شد قفل سرشون پشت در و شدند بزرگی اتاق وارد

  : گفت پوزخند

  !رم نمی جا هیج نگیرم و پولم تا من چون! عزیز میزبان باشی تو شاید شه می فرار به مجبور اتاق این از که کسی تنها-

  :فتگ میداشت بر سمتش به که هایی قدم با و کمند سمت چرخید شد باز در و زد در به تقی و خندید صدا با تیام

  !باشه شده راحت االن خیالت امیدوارم-

  .انداخت نظري و تیام سرتاپاي و زد لبخندي کمند

 از رجهد چند ابروهاي و بود یی تیره آبی چشماش و داشت روشنی پوست داشت یی شده کار هیکل و متوسط قد تیام

  .بود کننده وسوسه اندازه بی کمند دید از هاش لب و بود شده چشماش سایبون زیبایی به ترش تیره موهاش

 زیادي ردم یه برا: کرد زمزمه ش گوشش کنار و گرفت دست تو و تیام رنگ زیتونی مویی تاز و شد بلند پا ي پنجه رو

  ! خوشگلی

 به داشت قادقی کرد باز و کمند نیش بیشتر خواب تخت به کردنش نزدیک با و کمرش پشت انداخت دست خنده با تیام

  !خواست می که رفت می سمتی همون

  !شرقیت هاي جاذبه این با تو حتی دارن لطف من به همه-

 مور کمند و دکشی می تنش رو که یی اشاره انگشت با و کرد باز شو لباس پشت ي گره ایستاد، پشتش چرخوند و کمند

  افتاد زمین لباس و کرد باز و لباس پشت شد می مروش

  . داد تخت روي به اشاره تیام چرخید طرفش به کمند

  :گفت بود جدي که صدایی با جیک

  ؟!خوبه چی همه! ساکتی زیادي! کنه می سکته داره یارو این! کامند هی-
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 تیام ي خیره که مدتی تمام بکشه باال تخت باالي تا خودشو و بخوابه تخت رو کمر به و بذارش جواب بی داد ترجیح

 معناست مامت به حیوون یه جنسی مسایل تو ظاهرش برخالف تیام اینکه و جیک حرفاي به دربیاره کامل لباساشو تا بود

  !باشه نزدیکش بیشتر چی هر که بود این مهم کمند براي! میداد گوش

 پشت از و کشید موهاش به دستی کمند. کرد تعادل بی ش تنه نیم روي و کمند و کشید دراز کمند کنار تخت رو تیام

 رو کرد ازب رو گیره و برداشت بود کرده قایم ش گیره پشت و بود دزدیده آرایشگر وسایل از که رو تیغی سرش ي گیره

 رو یی دقیقه چند .داد فشار ش سینه به بیشتر کمند و بوسید و گردنش تیام صورتش، تو شد خم و نشست تیام ي سینه

  !بشه مسلط خودش به و کنه جمع و ذهنش مشغوله تیام تا گذاشت

 و تیغش يحاو دستش و زد لبخندي کمند کنه عوض و پوزیشن شه بلند خواست می تیام توسط تنش بوسیدن از بعد

  .دوید ش چهره به سرعت به اخم و خورد جا شدت به تیام. گذاشت تیام گلوي زیر

 ايموه حصار در گردنش روي دست تا تنش رو شد خم دراورد و تیام ي خفه آخ و داد بیشتري فشار دستش به کمند

  :بمونه مخفی ازدوربین پریشونش

  !شی می کشته ممکن زمان کمترین تو وگرنه بده جواب مختصر کوتاه پرسم می ازت سوال یه-

  :داد دستش به بیشتري فشار کمند که بزنه حرفی خواست و شد درشت تیام چشماي

  ؟!کجاست تینا خواهرت-

 یی فهخ صداي با تیام انداخت راه گردنش روي خونه از ردي درستش بیشتر فشار با کمند و موند باز جواب از تیام دهن

  :گفت

  !گم می-

  !آدرس؟ خوبه-

 صحبت که جیکی از اما داد می کنی گم رد براي اشتباه آدرس بود مشخص شد رد جیک توسط جا در داد که آدرسی

  !بود اطالع بی کرد می شنود هارو

 یتیمیکر خیلی تیام روي کرد می نگاه و خون از سانتی شش پنج رد و کشید مرد گردن روي بیشتر و دستش کمند

  !نکنه ثبت آروم ي عاشقانه یه جز رو چیزي دوربین تا خورد می تکون

  !پخ پخ بعدش مونده باقی برات جون یه فقط! گفتی اشتباه-

  :کرد زمزمه یی دورگه صداي با تیام

  ؟!بري در اینجا از تونی می کردي فکر-

  :کرد زمزمه یی کننده وسوسه لحن با گوشش کنار و شد خم بیشتر کمند
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  ؟!آدرس! شم می خارج تر آسون شدم، وارد اسونی به-

  .دکر رها االف و کمند "کنن چک نزدیک از ها بچه تا کن معطلش" گفتن با و رسید جیک تایید به بعدي آدرس

  :گفت بود رفته سر ش حوصله خودش که کمند

  !بگذره بد زیاد بهت ذارم نمی شده هم ت خوشمزه شام بخاطر شو بلند خب-

 تیام آخ و ادد فشاري بیشتر زانوشو بدجنسی با هم کمند اورد، کمند پهلوي به فشاري دستش با نشست جاش سر تیام

 لب یامت.شد ماساژش مشغول ظاهر به هم کمند و خوابید تخت روي دمر زشتی فحش دادن با نبود تیغ تیزي از بار این

  :زد

  !کنی؟ می کار کی برا-

  :گرفت گاز و گوشش الله دندون با شد خم کمند

  !ت عمه-

  !چی؟-

  :گفت و خندید صدا با کمند

  !خودم براي-

  :گفت برسه جایی به کمند هاي خنده از میشه بود کرده احساس که تیام

  !داري؟ چیکار من خواهر با-

  :خندید صدا با بازم و داد صدا تقی حرکت یه با و کرد بلند و گردنش زیر برد دست کمند

  ؟!دادنم ماساژ از میاد خوشت-

  ؟!کنی می کار کی براي داري بگی کنی آزاد و من کافیه فقط باشی ین از بهتر تونی می تو-

  :گفت و چرخوند عقب به و تیام راست دست کمند

  نکن فضولی! ببر لذت ماساژت از-

 رو کسی هر! کشم می چشمات جلو رو شناسی می که رو کسایی ي همه! کنم می ولت من کردي فکر! احمقی یه تو-

  !باشه کرده کمکت که

  :گفت گوشش کنار عصبی لحن با و دراورد تیام آخ تا کشید عقب بیشتر دستشو کمند

  !نکشتمت و نزدم و ماموریت قید تا شو خفه هم حاال! ندارم دادن دست از براي کسی دیگه من-
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  :گفت درهمی صداي با تیزي با تیام

  !کنه می پر رو آشغاال شما جیب همیشه که اون! چیکارداري؟ من خواهر با! پلیسی! ماموریت؟-

 " ردک هوشیارش جیک صداي که بکشه خواست می و گذاشت گوشش زیر و تیغ دوباره میشد، عصبی داشت دیگه

  !داد کمند به باش آماده حالت و "کردیم پیداش

  !تیام گوش کنار شد خم کمند

 میري یعمیق خواب به حاال.گذشتم نمی ازت وجه هیچ به وگرنه نیست مهم قیافه زیاد من براي حیف خوشگلی خیلی-

  !نکنی اعتماد دیگه زنی هیچ به شدي بیدار وقتی کن سعی و

. یستادا تخت روي سرپا شدنش بیهوش از شدن مطمئن از بعد و زد گاهش گیج توي محکمی ي ضربه دستش کنار با

 و امرانک انگشت سالته، دوازده:گفت باخودش و کشید عمیقی نفس داره نظر زیر و حرکاتش داره دوربین نداشت شک

. رسید نمی پات به هم باد کامیار بقول که جوري کردي؟ فرار چطور یادته! کنه تنبیهت تا افتاده دنبالت برزو شکستی

   "بدو کمند؛ بدو حاال

 ویدند به شروع بیان خودشون به در دم مرد دو تا کرد بازش و در سمت دوید لباسش تیکه دو همون با ثانیه صدم به

 ودب گرفته کسی و چپش مست و بود دیوار به راستش سمت اوردنش وقتی اومد می یادش خوب کرد عرشه سمت به

  .رسید می عرشه به صاف مسیر این و ها پله این..پس

 به تهیمن یی پله چند نزدیک! ش حافظه از بود ممنون دلش ته و میگشت بر و بود اومده تیام با که مارپیچی مسیر

 دايص سرش پشت. اومد می پایین ها پله از مسلح مردي ببینه رو شب تیره آسمون تونست می جا همون از که عرشه

 رفتگ و سقف چوبی ي طبقه پرید کرد عملی و رسید ذهنش به که فکري تنها بود مسلح مردي هم روبروش و دویدن

 رزل از خورد بهش سردي باد گذاشت عرشه رو پا و پرید ها پله رو دربیاد گیجی از مرد تا و زد ش سینه تو پا جفت و

  :زد داد زنون نفس نفس شد نمی بند هم رو دندوناش

  !برم؟ ور کدوم جیک-

  !جنوب سمت به برو کن نگاه و نمات قطب-

  طرف؟ کدوم از! احمق ندارم انگشتر! جیک یو دمنت-

  !کشتی ي دماغه سمت برو کشتی ي دماغه! نمیدونم-

 یرجهش برداشتن خیز با دوید می سمتش به دوري ي فاصه از نفر یه و سرش پشت نفر چند عرشه چپ سمت تا دوید

  .رفت فرو سرد آب تو و زد بلندي ي

 یشترینب با. رفتن می فرو آروم اب تو که دید می و شدن می شلیک سمتش به باال از که تیرهایی دربیاره آب از سر تا

  .میرفت آبی زیر چپ طرف به داشت که سرعتی
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  .یادب باال آب زیر از توجهی قابل ي فاصله تا خواست نمی دراوردن آب از سر بود عقلی بی اما نداشت و جیک صداي

 و برخورد چیزي با پهلوش نیورده باال سر اورد کم نفس اما بود دیده اموزش سخت شرایط شناي براي ها تر قبل

 از بعد کرد می تازه نفس کوتاه کوتاه و کرد می شنا سرعت به رفت آب زیر و کرد تازه نفس جونش ترس از اما سوخت

 می ورد از و تیام کشتی روشن چراغاي کرد نگاه سرش پشت به و اورد باال آب از سر زنون نفس نفس دقیقه ربع یه

  :پرسید زنون نفس دید

  ؟!جیک-

  :کشید فریاد بود صدایی منتظر گویا که جیک

  !ـپچـ برو کور؛ احمق چپ چپ چپ بینمت می دارم-

 با بري افرمس و بزرگ کشتی ي تیغه برگشت عقب به بوقی صداي شنیدن با کنه تحلیل تجزیه و جیک صداي تا

 و زد بلندي ي شیرجه چپ سمت به و کشید باال و خودش و کمی اومد می طرفش به متر 600 500 از کمتر ي فاصله

 به کشتی ي دماغه ي بدنه که بود نگرفته فاصله خیلی اما زد می شنا دست وحشت و ترس با و کرد پرت تقریبا خودشو

 اونقدر زد می تنش به جلو به هجومش با کشتی که ضرباتی.  پیچید بدنش تو طاقت بی درد و خورد راستش ي شونه

  .رفت فرو آب زیر به و افتاد کنارش حس بی دستاش و شد گیج که بود دردناك

 بوق صداي و کشیدش عقب مو از کسی شدت به که بود سرش موهاي درد موند خاطرش تو که چیزي آخرین

  !کشتی وحشتناك

 چهره با یشخص. رسید نور هاله تو روشنی تصویر به تا زد پلک چندبار دید تاریک جارو رو همه کرد، باز چشم سختی به

  !شد تهبس چشماش باز و نشنید که گفت بلند چیزي و زد جیغ بازش چشماي دیدن با اِما بود نشسته کنارش درهم ي

***  

  !بست و چشماش خودش و زد و چشمش که بود روشن قدري به جا همه کرد باز چشم دوم ي مرتبه

***  

 ردک می فکر چی هر بود ناشنایی فضاي روش جلوي و بود خوابیده راست ي شونه روي کرد باز چشم سوم ي دفعه

 دوباره درد زا اما شد برداشته تکونش با سنگینی شد، پهلوش روي سنگنی متوجه خورد تکونی. نداشت خاطر به چیزي

  ! شد بسته هاش چشم

***  

  !کرد باز چشم دستی مداوم هاي تکون با بعد ي مرتبه

  !اِمام من.کن باز و چشمات کنم می خواهش کامند اوه-
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***  

 نداشت هم کردن اخم ناي حتی فاتح، دیدن از داد تکونی و شد کشیده سردش پیشونی به داغی دست زد پلک چندبار

  :داد تکونش دست دوباره که بخوابه خواست می دوباره

  !بخوري چیزي باید شو بیدار بیهوشی روزه پنچ! کمند خوابی می چقدر-

 فهمید مین چیزي ازشون کالم یه که حرفایی با اِما و زد ش تیکه خودش ي سینه به و کشید باالش کمی فاتح دستاي

 استر بازوي سنگینی و درد کرد می درك واضح که چیزي تنها ذاشت می دهنش تلخی چیز و.کرد می صحبت باهاش

  !بود چپش سمت امان بی سوزش و

***  

 که خورد اشج تو تکونی. شد خیره اطرافش تاریکی به پیاپی هاي زدن پلک چندبار با کرد باز سنگینی با و هاش چشم

 زمین روي کمند سمت و زد دور و تخت اضطراب با فاتح و شد روشن چراغ خورد تکونی پشتش چیزي بالفاصله

  :گفت دلهره با و نشست

  ؟!شنوي می و من صداي عزیزم! خوبی؟-

 داد کونت کالفگی از سري. نشست جاش تو تا کرد کمکش فاتح بشه بلند جاش از تا گذاشت تخت روي و چپش دست

  !دستشویی به داد اشاره ش خفه صداي با و

 فرنگی تتوال رو و کرد باز رو بهداشتی سرویس در کرد بلندش تخت از گرفتنش بغل با و پاش زیر انداخت دست فاتح

 در اما فتر بیرون سرویس از بلند چندقدم با فاتح. داد نشون و امتناعش دست با که کنه کمکش خواست می.نشوندش

  .نبست و

 و بود دهش بانداژ کشید چپش سمت به و داد تکونی و سالمش دست بود، گچ تو هاش انگشت تا شونه از راستش دست

  .میداد خبر آسیبی از

 شدت هب کرد نگاه چهرش به اینه تو و دیوار به گرفت دست شد تموم که کارش شد، مشغول سختی به و کشید آهی

 هوا و زمین بین کسی نخورده زمین رفت گیج سرش بود شده بدرنگ و تیره لباش. بود شده جون بی و پریده رنگ

  .نشست تخت روي نزدیکش قرص و شربت سینی با و نشوندش تخت رو گرفتش

 فهخ صداي با ناخودآگاه و شد خیره سقف به و داد تکیه کمند نشست نزدیکش حرف بدون و داد خوردش به آرامش با

  :کرد زمزمه لب زیر ش

  .نیست من روزاي این پشت خوبی روزاي-

  .دادم دست از احساسمو کنم می حس
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  ..کنــ می حس.بود زندگی از من میراث تو آغوش

  :زد لب مقدمه بی موند باز خوندن از ناچار اورد فشار گلو به بغض

  ....منم خواست می دلم-

  :ردک خارج دهن از جمله یه با نفسشو بزنه و حرفش ي ادامه هم بگیره و اشکاش جلوي هم براش بود سخت کرد مکث

  !بودم مرده کاش-

 اون پا این حفات! بزنه کنار و ترسش کنه کمکش که نداشت الیاسشو دیگه و بود ترسیده حسابی شد سرازیر اشکاش

 اشکاي خشونت با کمند بزنه حرفی خواست و گرفت دستش بین و سالمش دست نشست تخت رو روبروش کرد پایی

  :کرد اضافه سردي و خشک صداي با و کرد پاك و صورتش روي

  !لطفا..بذار تنهام..فقط-

 خروج زا بعد. شد بلند جاش از عصبی پوف با و زد عقب بود اومده زبونش نوك تا رو حرفی کرد مکث ثانیه چند فاتح

  !تنهایی و درد ترس؛ از زد زار و کرد کنارش بالشت تو و سرش فاتح

***  

  :کشید داد اخم با

  !چی؟ یعنی-

  :گفت و زد پیتزاش به بزرگی گاز و میز پشت نشست صبورانه جیک

  !نداده تینا شدن جابجا از اثري سنسور هم شهر سطح هاي دوربین هم-

  :غرید و خورد تکونی جاش تو عصبی

  !میزنم آتیشت بدیم دست از رو تینا ت مسخره ي ایده اگه!! جیک-

  :زد بعدیش ي تیکه به بزرگی گاز و داد جواب خونسرد جیک

  !کنه می ترت هات میکنم اعتراف اما خشنی خیلی تو-

 سرفه هب گلوش تو لقمه کردن گیر از جیک زد گردنش پس محکم و شد رد جیک پشت از فاتح که براش شد خیز نیم

  :گفت فاتح به خطاب و کشید پسرش دوست کمر پشت دستی اِما افتاد،

  !دادي می کشتنش به داشتی! تر آروم هی-

  :داد جواب هم کمند. کرد رها کاناپه روي و خودش و انداخت باال شونه خونسرد فاتح
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 ینات حلق ته از زبونش خود وبا اطالعات من نبود تو ي ایده بخاطر اگه جیک! داد می کشتن به و من داشت هم جیک-

  !بده و من جواب درست لطفا ایستادم عقب تو ي ایده بخاطر اما کشیدم می بیرون

  :گفت جدي و بوسیدش اما از تشکر عنوان به و ایستاد کردن سرفه از جیک

 من، دوست ککم ببه تینا االن! بگیریم فاصله درگیري از و باشیم صبور باید فقط.داریم احتیاج هم کمک به هردومون-

 شما..بخ! دنبالشین شما که کسیه این پیش جاش یه شک بدون که بره جا هر! نداره خبر خودش و بدنشه تو سنسور

  !رسین می خواین می چی هر به هم

  :زد لب وار استرس کمند

  ؟!نشده جابجا چرا-

 داره گندش نرفتن لو براي برادرش نیست مطلع هم تینا خود و گرفتن برادرش بادیگارهاي و ش خونه دورتادور چون-

  !کنه می کمک ما به داره بدونه خودش اینکه بدون تیام این! نیاد پیش مشکلی تا کنه می مراقبت خواهرش از

  :کشید جیغ عصبی کمند

  !کرد می راهنمایی هم رو ما بن پیش رفت می و ترسید می باید! خواستم می من که نیست چیزي اون این اما-

  :گفت و کرد پاك و دهنش جیک

 الس به بن یک تا بمونیم منتظر باید نباشه وگاس الس بن که کردیم می بینی پیش قبل از باید و این اما دونم می-

  !بیاد وگاس

  :گفت سقف بره رو فریاد با و کشید پوفی کمند

  !رفته* گ به م نقشه که منم این کنه نمی فرقی تو حال به هم نیاد-

  !کمند باش صبور-

  :کشید فریاد عصبانیت از ملتهب صورت با جیک به رو و شد بلند جاش از کمند

 شاخ الجسه معظی کشتی یه با چون کنم می استفاده دستم از سختی به.. خورده تیر پهلوم تونم نمی بفهم.. تونم نمی-

  !م زنده بوده یار باهام بخت و شدم شاخ به

  گفتــ که من:شد سرپا متاسفی ي قیافه با جیک

  :داد ادامه کرد می پنهانش سختی به که بغضی با جمع به تفاوت بی کمند

  !گند زدم گند فقط نرفته پیش برنامه طبق کاریم هیچ! م عصبانی! دارم درد شدت به اما

  :گفت شیطنت با بحث کردن عوض براي فاتح ي بااشاره جیک
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  !کنی می عشقت بخاطر کارو این کردم می فکر-

  :یگفت کنجکاو با اِما

  ؟!عشقش-

  :برداشت عقب به قدمی ترسیده ِاما و کرد پرت جیک براي شدت به و کناردستش گلدون کمند

  !کنم می دفنت زنده زنده..جیک کنه درز جایی من شخصی حریم-

  :گفت و شد قایم ِاما پشت خنده با جیک

  !کنه می تهدید و من داره!بزنش-

  :گفت بهت با اما

  !شخصی؟ حریم کدوم خبره؟ چه اینجا-

  :گفت و خندید صدا با جیک

  !بدیم گوش بهش امشب باید حتما عزیزم اوه! کردم ضبط خشن ي عاشقانه مستند یه-

 رو ِاما ي قهوه ي مونده باقی لیوان کمند! دوید بیرون پشتی در از مانندي جیغ صداي با جیک شد، بلند جاش از فاتح

 از دشلبخن داد ترجیح نگشت بر کمند طرف به اما ایستاد. گذاشت باقی زخم رد بازوش به خورد فاتح، طرف کرد پرت

  !بمونه پنهان کمند "!عوضــی متنفرم ازت" جیغ

***    

 تنشو نوز بود؛ شده آویزون بارفیکس از دست یه با. بود شده خیره فاتح کردن ورزش به اخم با که بود یی چنددقیقه

 گاهشن حرف بدون و ایستاد صاف خورد کمند به چشمش که کنه عوض دست خواست می پایین پرید کشید، می باال

  .کرد

 فاتح حرف رپ چشماي تو بود تر کوتاه ازش سانتی پونده ده تقریبا ایستاد روش به رو و برداشت دیوار از شو تکیه کمند

  :پرسید جدیت با و شد خیره کالفگی با

  !هستی؟ کی تو-

 نشون و خودش ش اشاره باانگشت و شد مسلط خودش به سریع اما شد باال به متمایل لبش و رفت باال فاتح ابروهاي

  .داد

  :گفت حوصله بی کمند
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 عجیب نقدرا چرا! هستی؟ کی تو! ست بدوقواره و ریخت بی گوریل یه بینم می من که چیزي تنها کشیدنت دست این-

  ...این میدونم میکنم اداره باشگاه خودم من! غریبی

 زد چرخی دورش و کشید فاتح ي سینه روي عمودي صورت به و دستش حرکت وامتداد دستش بازوي رو کشید دست

  :شد خیره بااخم فاتح خندون صورت تو باز و

  !ست عضله تو سینتول اثرات....-

  .داد ارهاش ییش عضله پاي ساق و کشیده پاهاي به تنش، باقی به سر با و داد تکون خیالی بی از یی شونه فاتح

  :گفت سینه به دست جدي خیلی کمند

 حضورت به راضی رو جاللی چطور قالبی هاي عضله این با! داره تفاوت خیلی کمرت از هات شونه عرض ي فاصله-

  ؟!کردي ماموریتی همچین تو

  :گفت بینی ریز با کمند.داد ادامه سکوتش به باز و زد رضایت سر از لبخند فاتح

  ؟!مهمی ماموریت همچین بزارن رو شخصی انتقام یه بخاطر کاري تازه آدم چراباید-

  :گفت اخم با کمند.چسبوندش خودش به و گرفت بازوشو دست با فاتح

  ! اري؟د چی تو ولی کرد ریسک سرم جاللی که نبود تزریقی هام توانایی! داشتم انگیزه! بودم ستوان دوره یه من-

  :میداد تکون سر عمیقی لبخند با حرفاش براي دادن گوش قصه مثل و کمرش پشت انداخت دست فاتح

  ..این به نه شدنت زور به متوسل اون به نه کنی؟ می کارو این چرا ؟!چرا دادي؟ نجات و من تو گفت جیک-

 تهدید ش اشاره انگشت با رفت عقب و ش سینه تو زد مشتی شد، کمند صورت شدن سرخ باعث فاتح دندوناي ردیف

  :گفت بهش رو کنان

  ! تو قانهاحم کار دلیل فهمم نمی اصال! بود زور به پایین بیاي باال بري! ریزم می دهنت تو و دندونات روز یه مشت با-

  :گفت لرزید می که صدایی با بیاد یادش چیزي که انگار و کرد مکثی

  !باش توبیخ منتظر ایران برسه پام! خودتی هم وحشی-

  !شد یرهخ پریده رو و رنگ زن عسلی چشماي تو زد می برق که چشمایی با و داد تکون تایید ي نشونه به سري فاتح

  :گفت اخم با حرفاش ختام حسن کمند

  !میارم سرت بالیی یه بعد دفعه وگرنه! نکن کارو اون اجازه بدون هم دیگه-

  :گفت حرص با. بود اورده جوش فاتح پررویی از که کمند نکرد؛ تایید سر با فاتح
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  !اللی؟ مگه! بزن حرف-

  !رفت اام اتاق طرف به و کرد بهش پشت کشید، عقب اختیار بی کمند برداشت، رو فاصله قدم نیم حرف بدون فاتح

 و الیاس ودب کرده تلقین بس از گفته، می راست کامیار شاید کرد فکر خودش با بود، اعصابش رو فاتح حضور شدت به

  !الیاسه واقعا میکرد فکر رسید می که کسی هر به که

 مقابل در و بمونه دور ازش میکرد وادراش خیانتی حس همزمان.داد می دست بهش فاتح کنار که حسی از بود کالفه

  .بشناسش و باشه نزدیکش بیشتر میکرد وادارش غریبی حسی

  .دوید باال ها پله از فاتح ي سینه به دست و خیره نگاه دیدن از کنه نگاهی دوباره سرش پشت برگشت

  ؟!دارم احتیاج کمکت به اِما-

  !خوبه؟ پهلوت زخم! داري؟ نیاز چیز شده؟ چی-

  !اینجام ست هفته دو شم می خفه دارم! بیرون برم خوام می من.. نگیر سخت سطحیه زخم یه-

  :سالمش بازوي رو گشذات دست و کرد خم سري محبت با اِما

  !بشه بهتر حالت تا بمونی بهتره بري تونی نمی جایی ت قیافه این با اما! دونم می عزیزم-

  :داد تکون سر تاسف با کمند

  !زدن قدم واسه حتی-

  ..ت قیافه آخه-

  :گفت باشه اومده یادش چیزي که انگار

 شتگو سرو به دستی بهتر چه پس بیرون برید خونه این از باید بعدي ماموریت وقت صورت هر در..ها نمیگی بد-

  .کنم عوض و بانداژت بیا اول! بکشم

  .کشید حموم طرف به و گرفت و کمند سالم دست

 بود، کرده روشن بلوند ِاما سلیقه به هم موهاش رنگ زد لبخندي و انداخت کوتاهش بلند کپ موهاي به نگاهی

  !بود شده کمال تمام اروپایی یه اما بقول دیگه حاال سفیدش پوست و عسلی چشماي

  !دز مغروري لبخند مردا متعجب نگاه از! رفت باال تغییراتش از هم جیک ابروهاي فاتح بر عالوه رفت پایین وقتی

 روي از فاتح میخ نگاه لحظه یک نه راضیش؛ خود از نگاه و مغرور لبخند از کمند نیش لحظه یک نه شب آخر تا

  !نشد برداشته صورتش
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 با اصلی زبان اخبار به ظاهر به که فاتح به یی اشاره با و رفت اتاقشون به خواب براي اما ظرفها کردن خشک از بعد

 به هم امشبتون کنم سرگرم و جیک رم می"گفت و زد چشمکی کمند براي داد می گوش و بود شده خیره دقت

  "!نشه اضافه آرشیوش

 و بود کرده جدا خودش از و سنسور بود وقت خیلی نداد، دادن جواب فرصت حتی کمند به رفت و چرخید سرعت با اِما

 باال اه پله از عصبی و زد لبخندش به یی غره چشم. شد فاتح لب روي محو لبخند باعث فقط عقلیش بی حرف زدن

 ودب شده دچارش که یی مسخره اضطراب و استرس فشار از تا کنه قفل و در خواست می دلش حسی شدت به و رفت

  !بشه آزاد

 دانلود ترنتاین از که هایی عکس با همراه نگین براي باالیی بلند ایمیل کردن فکر کلی از بعد و کرد باز ِامارو تاب لب

 که هایی چه چه به به ي بعالوه کرمان شهر دیدنی و زیبا هاي پستال کارت ي اضافه خودش، اسم به بود کرده

 براي حرف و سرحاله کلی و خوبه حالش از دادن اطالع با هم آخر دست و گرفت می خندش ازنوشتنش هم خودش

 فسن فرستادنش با و رسوند انتها به و ایمیل گرده می بر خونه به سوغاتی از پر دست با زودي به واینکه داره زدن

  !کشید راحتی

  :گفت لبتاب به خطاب

 جاذبه زا کشورم تو دارم فکرکنه بهتر همون پس گذاشتم کاله سرش فهمه می بابا بزنم حرف من دونی نمی که تو-

  !شه وا دلم برم می لذت توریستیش هاي

 گذشته کشورش و خونه کردن ترك از روزي 45 زمان احتساب به ایستاد تقویم به رو و گذاشت کناري ِامارو تاب لب

 خونه به زودتر تا بشه تمام خوشی و خیر به چی همه خواست می دلش.شد خیره آسمون به و خندید خودش با.بود

  !باشه چی باید فاتح به نسبت موضعش دونست دقیقانمی.برگرده

 به طورچ باید اینکه تصور! ماموریت از بعد کنه چکار باهاش باید که بود دودل اما گذشت نمی توبیخش خیر از گرچه

  !کشتش می جا در پدرش نداشت شک انداخت، می لرزه به و دلش هم کرد می معرفیش پدرش

 تونست نمی خودش به اما بود داده رضایت چت به و کرد می خودداري باهاش کردن صحبت از دلتنگی ي بهونه به

  !گرفت می و سمت کدوم باید پذیرفت نمی و فاتح پدرش اگر بگه دروغ

 نهانپ تالفی براي و شد می عصبانی دستش از حتما که پدرش سمت یا داشت بهش غریبی کشش که مردي سمت

  ؟!بگیره نظر در براش تادیبی هر بود ممکن ش بچگانه کاري

  "!باش بعدش فکر به بعد میکنه قبول تورو فاتح ببین اول"کرد صدا دلش تو ندایی
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 پشیمون و شرمنده ش عقالنه بی تصمیم از عمرش تو بار اولین براي.ایستاد پنجره روي به رو و شد بلند جاش از کالفه

  ! بود شده

  :رد زمزمه خودش با و کشید آهی

 علومم کامیار گذشته، سالی یه زدم حرف کامیاب با که باري آخرین از.بگیرن و من طرف نیست امیدي هم پسرا به-

  .. موذي شرف بی دختربازه فهمیدم تازه که کامرانم! کوکه برمش خوام می ساز هی میکنه غلطی چه داره نیست

 لحن نتری غمگین با شد، تنگ ش گذشته خیالی بی و ها شیطنت و گذشته براي دلش بست و چشماش ناخودآگاه

  :کرد اضافه ممکن

  ؟!شدم غافل ازشون همه این چطور-

 ودب روشن دلش ته که امیدي با و داد آسمون ي تیره به نگاهشو خورد سر ش گونه رو اشکی قطره کرد باز چشماشو

  :کرد زمزمه

  !نذاري تنهام فقط کنم می جبران نبودنمو ایران برگردم بشه تموم خوشی و خیر به الیاس جریان! خدایا-

  :اورد زبون به هم شو خواسته آخرین پنجره به پشت و کرد مکث

  !برگشتم از قبل کن مشخص باهاش و من تکلیف فقط بخوام چی باید..دونم نمی..من..من..هم یارو این درمورد-

  :زد زل سقف به و تخت رو کرد پرت و خودش

  ...مــ جونم الی-

 سرو یب که شد فاتح متوجه حواسش افتاد زمین رو مرد هیکل از که یی سایه و اتاق در شدن باز با بزنه نداشت حرفی

 باز با و کرد پرت یی گوشه و دراورد تنش از حرکت یه با و ش شرت تی و بست سرش پشت و در و شد وارد صدا

  .کشید دراز باز طاق کمند کنار و انداخت کناري و دراورد شلوارشو کمربندش کردن

  !کرد می فکر آینده به قوا تمام با یکی و گذشته درگیر یکی بودن افکارشون غرق دو هر گذشت ربعی یه

 کشف زیر و شقیقه تا کمند ي بسته چشم کنار از آروم دستشو شد خم کمند روي یکوري زد جک دستش رو فاتح

  .کرد مکث لباش رو و کشید

 هب اتاق تاریک تو که زد لبخندي فاتح.داد اخطارش تیزي و تند نگاه برق با و کرد باز چشم درهم بااخماي کمند

 حرکت از فهکال کمند کشید، پایین گردنش تا کمند ي چونه از انگشتش با تفاوت بی.نرسید کمند مضطرب چشماي

  .دش خوردنش حرص بیشتر باعث فاتح ي خفه ي خنده و زد فاتح دست زیر آزادش دست با خشونت با فاتح دست

 دنز اضافه حرف کالم یه جرئت صداش لرزش ترس از و کرد جابجا سرشو سرعت به کمند صورتش، تو شد خم فاتح

  .نداشت



 ایکسا.م عشق من و گوریل انگوری

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.ROZBLOG.COM ١٩٢ 

 

 با اتحف. اومد خودش به فاتح صداي با که بود درگیر احساساتش و خودش با کوبید، می شدت به ش توسینه قلبش

  :زد لب یی خنده از دورگه و خفه صداي

  !نمیاد خوشم گرفتن اجازه از حیف-

 به یی هاشار با و نشست پاهاش رو و گرفت فاتح مشتشو براش کرد بلند دست رفت هم تو نزدیکیش از کمند اخماي

  !بست ش بوسه با و دهنش مغروري و راضی لبخند با ش گرفته گچ دست اون

***  

  :زد جیغ دل ته از

  !!!عالیه این.. عالیه.. عالیه-

  :گفت غرور با جیک

 رستهد وگاس الس به بن ورود ي شایعه پس بادیگارد عالمه یه با بوده خودش هتل طرف به که حرکتشه اولین این-

  !دارن مالقات قرار هتل تو امشب و جاست این بن زیاد احتمال به

  :گفت براقش چشماي با کمند

  ؟!کنیم استارت و بعد مرحله حاال جیکی خب-

  !میگرم اقات براتون میکنم هک و سیستمشون. داد لفتش نباید این از بیشتر کمند تو بقول اما موند منتظر باید-

  !!دیدن مارو دوي هر قیافه ممکنه چطور-

  ...بودم نکرده فکر اینجاش به من..راستش..خب-

  :وسط پرید اما

 قصیدنر با کنن شروع رقص گروههاي به دیم می پولی یه شناسن نمی که باقی بشناسن ممکنه شمارو تیام افراد-

 اب پنهانی و مخفی صورت به کشورهامو طرف از ما نفر چهار هر! بشن کناریش هتل وارد دوتا این بعد و توجه جلب

 اب و ماموریت یه که کنه نمی خطور فکرش به هیچکس پس زدیم خطرناك ماموریت این به دست خودمون رضایت

  !ارزه می ریسکش به..پس بدیم انجام اشخاص همون

  !برسن بن به شب تا کنن اقامت هتل تو شد قرار ظهر تا و کشیدن رو ها نقشه باقی نفر چهار هر

****  

 یفحش! شد گرفتن دوش مشغول و شد حموم وارد فاتح غلیظش، آرایش و گریم آثار از شست می و صورتش و دست

  !شه می پیدا هم شعورتر بی خودس از کرد اعتراف دلش تو و داد حیاییش بی به لبی زیر



 ایکسا.م عشق من و گوریل انگوری

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.ROZBLOG.COM ١٩٣ 

 

 و ردک فاتح با طرف یک بحث ش وارانه مهندس طراحی و کشیدن نقشه با کمند کلی غذاشون سفارش اوردن از بعد

  :کشید فریاد آخر دست

  !وقتا بعضی شی می بلبل خب ؟!زنی؟ نمی حرف چرا-

  !داشت پیش در سختی شب چون بخوابه خواست می کرد پشت بهش تخت تو و زد غلطی فاتح

  !توام با هی-

 به ستد فاتح شد بلند تخت روي از و پیشونیش رو زد سر با کمند بغلش تو کشیدش و گرفت فاتح شو دست مچ

  :نشست جاش تو پیشونی

   ؟!تم معشوقه کردي فکر. بینی می بد من به بزنی دست دیگه بار یه-

  :زد جیغ حرص با کمند.داد نشونش هاشو ماهیچه حرکت یه با کمر به دست و بلندشد تخت روي از فاتح

 پات سرتا بدبخت..توهم کنم خورد و هات دنده و دك بزن هستم فرز اونقدر! نده من نشون و ستبرت ي سینه-

  !تزریقیه

  :گفت صادقانه اخمی با کمند داد نشون و شکمش فاتح

  ! داري قشنگی شکم..کنم ردش شه نمی و این..خب..خب-

  :گرفت گارد کمند جلو بیاد خواست قدم یه شد باز فاتح نیش

  !کردم باز موعد از زودتر گچشو هم دستم که بینی می! بکنی میخواي هرغلطی نمیشه دلیل..ولی-

 بلق گذشت ازذهنش زد زل ش سوخته کمر به کمند گرفت تحول غذارو رفت دادن تکون سر با فاتح غذا، براي زدن در

  ؟!بوده شکلی چه سوختگی از

  !نداري؟ سوختگیت از ازقبل عکسی هی-

  :گفت پریده رنگ صورت با کمند و سمتش چرخید بهت با فاتح

 سخته ت کوله و کج صورت و پشت کم هاي مژه نیمه، نصف ابروهاي این با االن! من؟؟؟ به زدي زل بز عین چته-

  ! بوده؟ چطوري ت قیافه قبلش زد تخمین

  .شد حساسیتش همه این خیال بی کمند و غذا میز سمت چرخید پوزخندي با فاتح

  :گفت و کشید دراز تخت رو رفت می گیج سرش شدت به شام از بعد

  ..بشــ سرحال بگیرم دوش باید کن بیدارم رفتن از قبل دوساعت-
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  !برد خوابش نکشید دقیقه به

  . یستادا کمند سر باالي پوشیده لباس و مجهز ساعت یک از بعد و انداخت زباله تو و آور خواب داروي ي باقیمونده فاتح

  

  .بوسید طوالنی شو پیشونی و صورتش رو شد خم لبخند با ناخودآگاه

 راشب داییش و خودش شد خیره عکس توي کمند به. گذاشت میز روي و دراورد و ش گذشته از عکسی ساکش توي از

  !بود کمند تکمیلی روز آخرین مال عکس!بودن گذاشته شاخ

  !بود ماموریت ي ادامه از کمند مخالفت کمترینش داره؛ تبعات دونست می اما بزنه حرفی خواست می دلش

  !کن حاللم نوشت پشتش و گذاشت میز روي و عکس

  .شد خارج خونه در از

****   

  !جیک؟-

  ؟!خوابوندیش! االس توام با-

  ؟!برم ور کدوم از آره-

  !زدي؟ می حرف خودش با نباید مطمئنی-

  ؟!برم باید ور کدوم از جیک-

  ! مرد ببرن و اخالاقت شور مرده-

  ؟!کجا از جیک شو خفه-

  !بوم پشت باالي برو-

  !بعدش-

  !االس بگم بهت و بعدش تا ببند و دهنت-

  :زدن حرف کرد شروع مقدمه بدون جیک رفت می باال و طبقات الیاس تا

 ازيب دختره احساسات با چرا کنم می لعنت و خودم دفعه صد بود رفته مرگ دم تا که فتم می شبش اون یاد وقتی-

  !برسه بهش تو دست ذاشتم نمی شک بدون نبود لوند و هات انقدر ِاما اگه لیاقتی بی خیلی تو! کردیم

  !حاال؟ جیک رسیدم-
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  ؟!مهمه انتقام این برات انقدر-

  ؟!برم باید کجا بومم باالپشت جیک شو خفه-

  !بشه کمتر و کم ساختمون دو بین عرض تا شمال سمت برو بگیر و نمات قطب! خودخواه مرتیکه-

  !درسی ساختمون دو انتهاي به تا رفت کسی دیدن ترس از خم کمر با میاد آدرس بهش جیک که رو مسیري الیاس

  !خب؟-

  !بشی رد دیوار ي لبه از باید یا بپري باید یا رو متري نیم دو عرض این حاال-

  

  !بعدش-

  !گم می و بعدش پایین نیوفتادي اگه بپر-

  !مجاور ساختمون سقف روي پرید قدرت با و برداشت عقب به قدم چند الیاس

  :پرسید متعجبی صداي با جیک

  ؟!احمق واقعا پریدي-

  :داد جواب زنون نفس نفس

  !آره! جیک باش زدنت حرف مواظب-

  ؟!بیوفتی نترسیدي-

  ! بعدش؟ خب.نداشتم و بگذرم دیوار از اینکه وقت! جیک-

 بشی وارد تهگذاش باز و درش خدمتکار ببینی و بوم پشت در تا برو مستقیم حاال!نکردي گنده هیکل الکی کم پس اوه-

  ! شو واردش آسانسور اتاقک کوچیک ي پنجره از رفتی پایین که و اول پله چند

  !جیک بعدش ؟!نیست کسی مطمئنی-

  !میگم کنی باز قفلشو تونستی اگه و بعدش-

 هاش دستکش و کرد باز و قفل سوزنی با و جیبش کرد دست بود انداخته راه باهاش جیک که اعصابی بازي از حرصی

  :غرید عصبی جیک ریز ي خنده صداي شنیدن از کرد دستش و

  ؟!مرگته چه تو امشب بگو دقیقا-

  :گفت خنده با جیک
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  ؟!بشی وارد قراره چطور هیکلت این با میگه اِما-

 می کجی برنامگی بی دست از که حرصی با و زد تخمین نگاهی با و سانتی سی در پنجاه مانند مستطیل ي دریچه

 جز ردک نگاه و پایین! بود یی طبقه چند ساختمون دونست می خدا کرد؛ نگاه پایین به و شد وارد سر از اخم با خورد

 به موفق نجاتش جلیقه دراوردن با و آسانسور کابل به گرفت دست سختی به و کشید پوفی. دید نمی چیزي تاریکی

  .شد آسانسور کابل به شدن آویزون و شدن وارد

  نیـ قرار مطمئنی جیک-

  !بجمب کرده قاطی دقیقه سه تا سیسمتش آره-

  !پایین؟ تا برم باید چقدر تا خب-

  !طبقه پنج-

  .خورد سر پنجم ي طبقه تا و کرد آزاد و دستش آرومی به پاهاش تنظیم و پوتینش با

  ! جیک کن باز و درش خب!حاال؟ پنجمین این باال از شمردم! درسته؟-

  !نمیاد بر ازدستش کاري من افزار نرم دیگه اینجا دستین اینا! مرد کنم بازش چطور من؟-

  !جیک؟-

  !االس؟ چیه-

  !شو خفه-

 روي حرص از دندوناي بین از سختی به صداش کنترل با. نتونست بگیره درو کرد دراز دست هوا و زمین بین آویزون

  :غرید همش

  !کنم باز و در این چطور من حاال! بگی؟ من به و بعدش نباید! احمق-

  :زدن حرف کرد شروع بدجنسی صداي با جیک

 نگهش تو بودم کرده حساب اون ظریف ي جثه رو. بود هم دیگه پارتنر یه ماموریت این که اونجایی از اومد یادم اوه-

 آسانسور ایراد چون کنی باز و در تا داري وقت ثانیه 58 همش نیست مشکلی هم حاال! کنه باز و در الي اون داري

  ثانیه 56،55؛57؛58 االس.دارن نفوذي فهمن می بشه داده گزارش

  !کشمت می...جیک شو خفه فقط...شو خفه..شو خفه-

  !جرمت مدرك رفته یادت تونی نمی اوه-
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 نگاه تصور یحت. زد تکیه آسانسور کابل به دستاش حمایت با و زد تکیه در ي باریکه به و پاهاش و کشید پوفی الیاس

 با و دستاش شد یم موجب افتادنش به تعادلی بی کوچکترین بود بزرگی ریسک! کنه تونست نمی پاشو پایین به کردن

  :تالش و سعی از ناامید. بود فایده بی کرد سعی چقدر هر انگشتش تا دو ي پنجه با و برد جلو احتیاط

  !بکشمت فرصت اولین در باید! بکشمت باید جیک-

  !بودم داده قول بهش من ؟!کنی خارج ماموریت از و کمند نبود قرا! االس چه من به-

 ندیدي بودي کو!بود بس شدم زنده و مردم هفته یه همون! هان؟ بدم کشتن به زنمو که نداشتی انتظار نفهم مرتیکه-

  ؟!بودم افتاده خوردن گه به

  ؟!االغ بکشیش اینجا تا داشتی درد پس-

  ..فقط بعدش نبود من خواست به اولش لعنتی-

  :زد لب دورگه صداي با و کرد مکثی

  ..باشه نزدیکم خواستم می فقط-

  :زد تشر عصبی لحن با و کرد عوض لحن نیومد خوشش جیک سکوت از

  !کشیدي؟ براش یی نقشه چه عوضی توي نمیدونستم-

  !کرد نمی قبول خودش وگرنه! بود مهم موفقیت هممون براي ننداز من گردن تقصیرو-

  !کرد کارو این چرا فهمی نمی هیچی لعنتی توي شو خفه-

  !کنم می باور! هستی رحمی دل و عاشق مرد تو! االس آرومتر خب خب-

  لعنتی-

 کنی ستد اینکه عوض..گی می بیراه و بد من به داري تو و افته می راه آسانسور دیگه ثانیه ازده کمتر. نزن داد اوکی-

 یاريب در و رفته خاطرت از عصبانیت شدت از االن احتماال و بودي کرده جاساز که آهنی دوتا و شلوارت جیباي از یکی

  ! کنی باز و در الي باهاش و

 می ورآسانس موتور استارت قیژ صداي با و داد انجام عجله و هول با بود گفته جیک که رو کاري سرعت تمام با الیاس

  :گفت صدا با جیک که بپره بیرون خواست

  1کن صبر.. کن صبر-

  !باال میاد داره آسانسور-

  !میشه در راهرو از داره کسی کن صبر-
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  !جیک بزنت میخوري تا کمند میکنم وصیت بگیرم برق-

 در زا آسانسور کرد؛ پرت طبقه به و خودش جیک حاالي فریاد با اومد می باال شتاب با آسانسور کرد نگاه پاشو زیر

 سلحم با رسوندش هم به دستاش با دوباره کرد می توجه جلب و بود مونده باز در کرد مکث باالتر ي طبقه و گذشت

  :گرفت سنگر دیوار کنار ش اسلحه کردن

  ؟!جیک-

  !پسرشه دوست و تینا اختصاصیه اتاق اتاق پنجمین آ راهروي و شو رد راهرو این از هستی بی راهروي االن-

  ؟!!دیگه بن پسرش دوست و تینا-

  :کشید فریاد جیک برنداشته قدم چند افتاد راه الیاس

  ..کن صبر صبر صبر-

  .بینه می رو کسی بسته مدار هاي دوربین از جیک کرد می فکر ایستاد کناري بااسترس الیاس

  !!میگم رو اواما استیل خوش معاون پسرش دوست پ پ ن: گید می ها ایرانی شما-

  !)دم می تو*** و میام نکن فراموش جیک!(دت رممبر دنت یو فاك گانه آم جیک-

  !خوبی خیلی تو ممنوم... االس اوه-

   گذشت راهرو از حرصی با الیاس

  ..االس صبرکن-جیک

  !بود شده چشم تو چشم تینا اتاق در بادیگارهاي با الیاس که وقتی! دیر اما گذشت دادن گوش بدون اخم با

  :زد لب گوشش تو جیک

  !بگم خواستم می و همین...ساوپــ-

 سیاه ايه بادیگار از یکی صورت سمت به دستشو سالح عمل سرعت با الیاس طرفش؛ به مرد دو کردن شلیک از قبل

 هب قدرت با و سرش و کرد گیجش محکم هاي مشت با و برد هجوم بود جاخورده که دومی سمت به و کرد پرت پوست

  !بود هگرفت نشونه پیشونیش تو شو اسلحه پوست سیاه بلند قد بادیگار سرش پشت چرخید تا کوبوند دیوار

  :زد داد هیجان با جیک

  ! یارمب چیپس و تخمه تا کنم استپش شه نمی حیف..بودم ندیده اکشن فیلم بود وقت خیلی..االس گاد ماي اوه-

  :کرد اضافه مکثی از بعد ناراحتی با
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  !نداریم هم ماست بدبیاري چه-

 و اشاره با اردبادیگ. گذاشت سرش پشت تسلیم ي نشونه به و دستاش جیک هاي گفتن پرت و چرت به توجه بی الیاس

  . گذاشت زمین و اولش زانوي الیاس بزنه زانو داد اشاره الیاس به ناامید بیهوشش همکار زدن صدا

  :انداخت پارازیت موقع بی جیک کنه گزارش و موقعیت تا زد شو سیم بی ي دکمه مرد

  ! داد می قرار هدف و طرف کجاي دونستم می بود کمند اگه االن! راهنمایی یه-

 گوشش تو جیک بلند اوپس صداي با که زد مرد پاي وسط محکمی مشت خورد شو خنده بست، هاشو چشم الیاس

  . شکوند و گردنش جا در و زد مرد دور چرخی و شد بلند جاش از شد یکی

 هر! بود ادهد رضایت اتاق در کردن باز به و گرفته خون خفه جیک که بود ممنون دلش تو و شد باز تیکی با تینا اتاق در

  . بود خالی و بزرگی نشیمن الیاس روبروي شد؛ یکی زنی سرخوشی از فریاد صداي با بستنش در! کشوند داخل و مرد دو

 نفس با کرد قفل روشون و در و انداخت هم روي بهداشتی سرویس تو و مرد هردو زن صداي از درهم هاي اخم با

  ....و بود نشسته مردي روي یی برهنه زن رفت؛ صدا طرف به دست به اسلحه عمیقی

 فراموش لحظه یک نشد باز هم کمرش انگیز وسوسه قوس اورد؛ می زبون به که مستهجنی اصوات زن؛ باریک کمر

 مکنم شکل ترین فجیع به و مادرش بود؛ کشیده بدبختی سالها انتقام گرفتن و شاه جهان زدن زمین بخاطر کنه

  !داشت دوسش وجودش ي همه با که بود زنی دیدن دور از حقش فقط سالها و بود داده ازدست

 محکم و گرفت و زن موهاي چپ دست با و برداشت جلو به قدمی یکوري و گرفت پایین شو اسلحه به مجهز دست

 با و دکر پرت تخت کنار بیهوششو جسم و کرد خفه صورتش تو محکمی مشت زدن با و زن جیغ صداي. کشید عقب

  .ایستاد حرکت از براش کائناتش تمام با دنیا و برگشت تخت روي مرد طرف به ش اسلحه رفتن نشونه

 ايه خنده صداي گذشته؛ از بود گوشش تو یی همهمه. بود قلبش، ضربان واضح صداي شنید می که صدایی تنها

 ي پنجره پشت ایلیا معصوم ي چهره مادرش، جسد دیدن از بعد خودش ي نعره صداي... مادرش هاي گریه بچگیش،

  ...اتاقش

  .شد ش اسلحه گرفتن پایین و شدن سست باعث و رفت می خاموشی به رو دستش هاي انگشت نبض تپش حس

  : زد زنگ گوش تو داییش صداي

  .کنه می مریض و آدم گندش بوي فقط..ندارن زدن هم ها کثافت بعضی-

  :گفت و دوخت میز به نگاهشو جاللی سرهنگ

  ...بنِ اسم به کسی اسمش-
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 از ممکن دايص ترین خفه با بگیره نشونه ش سینه سمت به و برداره رو پاتختی کنار اسلحه و بشه بلند جاش از مرد تا

  :زد لب بهت

  ..بابا-

  !پدرش قاتل به رسیدن تا دویدنش سالها برادرش؛ داییش، ي خمیده قامت مادرش؛ جسد غرورش؛ شکستن صداي

  !بود زده محکمی سیلی صورتش تو نبود افشار بنیامین پدرش جز کسی! که شاه جهان راست دست زشت واقعیت حاال

  ! خورد زمین زانو با و شد خم کمرش

 بگ رو دکمن عکس دیدن خوردنش؛ تیر و پناهی راپوت توسط شدنش طعمه پیچید؛ تنش تو گذشته سالهاي تمام درد

 رآخ دست و خونه سوزي وآتیش انفجار و گاز ي لوله به پناهی هدف بی شلیک و شدن درگیر باعث پناهی گراند

  .مرگش از قبل پناهی اعتراف

  !بود نشده پوچ و خالی لحظه اون ي اندازه زندگیش تو روزي هیچ! امروز ي اندازه به نه اما بود شده خورد هم روز اون

  !زد می نبض شدت به و کرد می درد تنش عضو عضو کرد؛ می سنگینی تنش به سرش

  :داد مخاطبش جیک فریاد صداي

  ..االس!...االس؟!..االس؟...میان دارن نداري فرصت دقیقه 2 از بیشتر! بگیر و اطالعات ازش! خبره چه جا اون هی-

  : گفت اخم با مرد

  چی؟؟؟ گفتی من به-

  :زد می برق اشک خیسی از ش سوخته صورت گرفت باال و سرش و برداشت شو صورت مشکی نقابی الیاس

  ! ـرا؟چ-

  :زد محوي لبخند اختیار بی و کرد مکث چشماش تو و زد دوري صورتش تو و نگاهش مرد

   چی؟ چرا-

   .گرفت پایین شو اسلحه بود شده تر آروم که بنیامین ریخت ش گونه روي مقابلش مرد چشم از که اشکی از

  !هستی؟ ایرانی تو ببینم اینجایی؟ کی طرف از-

 الیاس. ودب اشک بجز جوابی منتظر امیدواري با الیاس صورت تو و.کرد محکم بند با دورش و رنگش مشکی ربدوشامبر

  :گفت پوزخند با و بست چشماشو

  !ـارافش اسالیـ خودم؛ طرف از افشار؛ ایلیا برادرم موالیی؛ الهه مادرم طرف از-
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 زده بهت. خورد زمین زانو دو و افتاد دستش از اسلحه شد، مات الیاس چشم تخم تو و خورد جا شدت به مرد

  !موند نیمه نصفه دهنش تو "ـی؟....چـــ"

 ودشخ به ساختمون بیرون از شلیکی صداي شنیدن با داشت نمی بر ازش چشم و خورد زمین دوزانو الیاس روبروي

 مدعی مرد صورت تا کرد بلند دست لرزونش دستاي با کشید جلو و خودش زانو رو ریزون اشک صورت پهناي به و اومد

  :کنه لمس و مقابلش

  !ی؟منـ الیاس..و....ت-

  :کشید الیاس ي چونه به دست و کرد بلند دست بنیامین بود؛ اشکاش الیاس جواب

  چشمــ...فقط..منه ي چونه این گی می راست-

  :الیاس خیس صورت دور کشید دست

  .. کشتنت گفتن.. شکرت خدایا...تو پسرم-

  :گرفت آسمون طرف به و لرزونش دستاي

  ..دستــ از..توهم کردم فکر..فکر..فکر!..چطور؟..شکرت خدایا-

 سر گرفتن بغل از ناتوان الیاس جون بی و سرد دستاي زد؛ گریه زیر صدا با و گذاشت الیاس ي سینه روي و سرش

  !داشت احتیاج تسال به بیشتر خودش بود؛ پدرش

 رشپد صورت اجزاي تو الیاس الیاس؛ صورت اطراف گذاشت دست و سرخش چشماي با گرفت باال و سرش بنیامین

. زد یم تر پیر سالها اما بود کوچیکتر مهدیش دایی از بود شده چروك چشماش زیر و بود شکسته پیرمرد شد، خیره

  :بود کرده ترش مردونه و بود کرده اضافه ش چهره جذابیت به اما بود سفید ش شقیقه موهاي

 مادرت و تو تنگ دلم شرف بی..من..بود من تقصیر...اوردن سرت بالیی چه پسرم کردن؟ صورتت؟چیکارت-

 دمکر فکر.. دنبالم بیاي تا تو به بدم خط کردم می فکر.. طاقتم کم عاشقِ دل این و چیز همه بی من..من..من..بود

 سال شش این گرفت ازمن و هردوتون فهمید شاه جهان پدرم..الیاسم نشد پسرم نشد...بدي نجاتم تا..بیاي تا.. میشه

  ..بود الیم عذاب هرشبش

  :گفت و کشید نعره زن دادن نشون با و زد پس دستشو الیاس

 مثل *ك یه از انتقام بخاطر عاشقشی که رو زنی یعنی عذاب چیه؟ عذاب دونی می اصال کشیدي؟تو عذاب اینجوري-

 سرکوب یعنی سرکوب یعنی الیم عذاب..بگذري چی همه از کنی زندگی درد با روز و شب و بگذري ازش شاه جهان

 مونخوشبختی قاتل...برادرم قاتل..کردم تو قاتل کردن پیدا حروم مو جوونی..کردن پیرم جوونی توي..لعنتی..آروزهات

  ..تو خود بعد..بعد..بعد
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  :رسوند بهش و خودشو زانو رو پدرش. خورد زمین دوباره و شد خم زانوهاش برنداشته عقب به قدمی

 و خانوادت ضاياع باقی عاشقش که زنی با ارتباطی کوچکترین با کنن تهدیت و بکشن جلوت تو بچه یعنی الیم عذاب-

  ...دیدم..رو ایلیا دیدم خیابون دست اون ماشین تو اونشب هم من...کشن می

  :کرد رها شو اشک قطره و بست هاشو چشم

  نیک تظاهر باید که باشی کسی سالها یعنی الیم عذاب..گوشمه تو شب هر..گوشمه تو هنوز مادرت هاي زجه شنیدم-

  :زد طعنه پوزخند با و زن سمت کشید دست

  ...گرفت ازم زندگیمو..کرد پیرم...نگذره ازش خدا..نگذره ازش خدا... ت غدر پدرت دست عروسک-

  :گفت جدي و غمگین صداي جیکبا

  !نداري وقت بیشتر ثانیه سی! تو فرار راه بخاطر کردن خالی و پایین ها بچه..شی خارج اونجا از بهتره-

  :کشید داد و کرد بلند سر

  بمیرم کثافت این تو خوام می! جیک بدار سرم از دست-

  :ست دیگه کس مخاطب شد متوجه تیزبینی با و کرد ونگاه اطرافش بنیامین

  ..بمونی اینجا نباید پسرم..الیاس-

  . کرد بالشدن یی دقیقه از بعد الیاس رفت بیرون اتاق از و شد بلند سختی به جاش از و کرد پاك هاشو اشک دستاش با

 شنیدن با بست چشماشو و ایستاد صاف بکشش، خواست می پدرش اینکه خیال به الیاس برداشت چاقوي آشپزخونه تو

  :کشید داد وحشت با الیاس کرد می پاره و خودش پاي پشت پدرش کرد باز و چشماش آخی

  !کنی؟ می چیکار-

  :گرفت سمتش به رو کوچکی کلید پدرش

 بی کنه تعفون اگر حتی کنی حمل خودت با بده نجاتت بیاد روز یه که کسی امید به و آهن تیکه یه یعنی الیم عذاب-

  !نشی خیالش

  ...بابــ-

 زنده تو..یی زنده تو..یی زنده تو که اینه مهم..نیست مهم هم بمیرم اگه حتی..نیست مهم برام دیگه..میدونم..میدونم-

  یی

  :خندید گریه با با و پسرش گردن انداخت دست
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  ! شدي؟ غولی چه راستی-

  :گفت دورگه صداي با الیاس

 هر عهده از مخفی صورت به میتونم کردم می ثابت باید!رسیدم جا این به عذاب سالها با داروهه و قرص تاثیر-

  !جا این بفرستنم تا بربیام ماموریتی

  :گشت می چیزي دنبال چشماش با و داد تکون سري رضایتی سر از بنیامین..شد کوبیده محکم در

  ..میدونم میدونم-

  :زده بهت الیاس دراورد، و الیاس دست هاي دستکش لرزونش دستاي با و برداشت خودکاري

  !چی؟ یعنی کارا این کنی؟ می کار چی-

  :بهش کرد رو و نوشت دستش کف رو آدرسی پدرش

 من..برو...شکنن می و در االن...برو..برو حاال... کردم نگهداري و جمع بوده الزم که اطالعاتی که اماناتیه آدرس این-

  !برو فقط تو..کنم می معطلشون اینجا

  :زد داد جیک

  ...کشه می و من کامند بیاد سرت بالیی! عوضی االس-

  ..میخــ قسم..میریم باهم-

  :گفت آروم و بوسید شو شونه و پسرش گردن انداخت دست بنیامین

 این بیاد یکی بودم امیدوار بود اطالعات این بخاطر موندم زنده هم االن تا..مادرت پیش میرم..برام بهشته مرگ-

 و من اخد حتما..خدا طرف از من براي..ییی نشونه تو...برو فقط..برو حاال! باشه امین که بدم بهش رو ساله چند اطالعات

  ..برو...بخشیده و من مادرت حتما....بخشیده

  ..تونــ نمی من-

  :تگف بودش گرفته باال سختی به که سري با و کرد مسلح شو اسلحه و کرد در به نگاهی بغض با بنیامین

  ..دنبای..شدم می عاشقش نباید..نحسه طالعم پدرم بخاطر..نمیشه بابا نمیشه ولی..کرد سعی خیلی مهدي..برو-

  !!!! بپر پنجره از.. لعنتی-جیک

  !ذارم نمی تنها خودت بخاطر تورو من! خودمون بخاطر گذاشتی تنها مارو تو..باهم-

  :گفت و گرفت شد می شکلیک بهش که ضربه با که در به نگاهشو اضطراب با پدرش
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  !بریم بریم.. باشه.. باشه-

 باد متر ودن ارتفاه و متر بیست طول و عرض به تشکی پاشون زیر پنجره پایین نفري چند ایستادن تراس نزدیک هردو

 بود، هشد راحت پسرش از خیالش که بنیامین. کردن می حفاظت و تشک دور تا دور اسلحه با نفري چند و بودن کرده

  :کرد دستی پیش

  !بگیر و من دست برو تو..پیرم من بابا خب-

 دنش وارد صداي.کرد باز پدرش دست گرفتن براي دستاشو و ایستاد تراس اونور و کرد رد تراس روي از پاشو الیاس

  :بوسید پیشونیشو شد خم پدرش.اومد بنیامین بادیگارهاي باقی

  ....مثش مرد ندیدم..بگو مهدي به-

  :بود شده آویزون پدرش دست از سماجت با.شد یکی عقب طرف به پدرش دادن هول با گفتنش بابا

  ..باهم..بابا..باهم-

  :صورتش تو چکید پدرش اشک

  ...کنه حفظت خدا..کنم نمی روتکرار گذشته اشتباه ولی..بگذرم ازش نشد کرد می دلبري قدر همین هم مادرت-

 تو درد.شد کیی تشک رو خوردنش با نکشیده دقیقه به الیاس ي بابا فریاد و کرد رها بنیامین دستاي بین از و دستشو

 می گیج دتش به سرش. کشید پایینش تشک روي از و گرفت محکم بازوشو دستی نیومده جا نفس پیچید، بدنش تموم

 و ستشد آزادش دست با جیک کردن می شلیک بهشون تراس ازتوي کرد نگاه رو باال گلوله شکلیک شنیدن از رفت

  :زد داد کرد می شلیکی باال به مسلح دست با و کشید می

  ...بیوفت راه..بیوفت راه..بیوفت راه-

  ...پدرم-

  !نشد اسالی خشمگین العمل عکس منتظر و کشید خشونت با الیاس دست جیک شد شلیک خونه داخل از تیري تک

 دو هر بود منتظرشون ماشین با اما بعد خیابون دو دویدند تر سرعت با هردو اومد می دویدن و آژیر و بوق صداي

  !کند جا از پرگاز و ماشین کنیم پرواز خوایم می ببندیم کمربندهاتون گفتن با اما و دویدند توماشین

  :ش شونه رو گذاشت دست جیک

  !متاسفم..رفیق هی-

  :گفت زنون نفس نفس کنه باز چشماشو اینکه بدون

  !انداختی؟ خطر به و جونت چرا تو-
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  ..شاید فکرکردم...دادم خبر پلیس به-

  :کرد اضافه غمگینی لبخند با جیک گرفت باال و سرش الیاس مکثش از

  موندي تنها چی هر بسه-

 خاطرشب بالشتش تو عادت طبق که موبایلش اما بود گیج هنوز کرد؛ باز سختی به چشماشو ممتدي صداي شندن از

  .کرد بیدارش خواب از مزاحمش صداي با بود کرده جاسازي سنگینش خواب

 گیج هنوز فتر حموم طرف به بسته چشماي با بیرون رفته فاتح اینکه خیال به. نشست جاش تو دردناکش سر گرفتن با

  !آلودگی خواب همه اون از بود تعجب در زد می پلک سنگینی به داد تکون چندمرتبه سرشو قبل مثل نه اما بود

  . گرفت باال و عکس لرزون دستاي با و ایستاد متحیر با مقابلش عکس دیدن با و گذشت کنارمیز از

 چوقتهی فرصتش که بدن شو نسخه یه اونم به بود قرار بودش گرفته پناهی سروان اومد می یادش خوب و عکس این

  .نیومد پیش

  :شد جبس ش سینه تو نفسش پشتش هاي نوشته دیدن با و برگردوند و عکس اخم با

  "!!کن حاللم) تو قلب فاتح( افشار الیاس "

  میشد پخش فرکانس باالترین با گوشش تو صداش. کرد سقوط زمین رو و شد بسته ناخودآگاه چشماش

  "وحشی"

  "منی مادر مرگ آخر و اول مقصر که تو به لعنتی"

 دایــــی...بود مونده باقی برام مادر همین فقط دنیا دار از....مادرم..مادرم..مادرم بود؛ هوا سربه ي دختره این به حواسم"

  "انممامـ..مهدي

  "معمر متنفرم ازت"

  "!بدم نشونت شده واجب امشب نه "

  "!شوهریم و زن فهمن می همه نذاري هم من کمر انحناي و دستت" "معمر نزن من به دست"

  "!نکن شک کنم می تربیتت خودم ي شیوه به تورو وقت اول میذارم وقتی یه"

  "!اد نمی خوشم گرفتن اجازه از "

 که شدمی ساعتی دو ساعت احتساب با شد بلند و زانوش به گرفت دست لرزون دستاي با پرید می عصبی پلکش

  !باشه بوده اتفاق روي از هم خوابش داشت شک بود؛ خوابیده
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 هم! برسه.شلعنتی انتقام انتقامش؛ به تا کنه استفاده ازش خواست می فقط بود عاشقش سالها که مردي اینکه تصور از

  !انفجاره حال در سرش و نداره و فکر همه اون گنجایش ذهنش میکرد حس

  ترکید؛ می داشت قلبش افتاد؛ سوزش به بود سطحی و عمیق خیلی اینکه با خوردنش تیر درد

  :چرخید سرش پشت شدیدي بوق شنیدن با شد بلند جاش از

  !دید چشم به صورتش جلوي رو یی اجثه عظیم کشتی ي تیغه

   کشید؛ عقب عصبی و خودش ناخودآگاه

   کرد؛ شکلیک ش سینه تو پوشی سیاه مرد

 به و ودب گرفته دستاش بین وحشت با و سرش. نشست زمین رو و خورد میز به تا رفت عق عق یی زده وحشت جیغ با

  :شد مات یی صحنه رو چشمش.چرخوند می اتاق توي شو ترسیده نگاه و لرزید می شدت

 جمع ودشخ تو بیشتر پاشو و دست و کشید ممتدي جیغ ازترس طرفش؛ کشید می دست شده پاره گلوي با الیاس مادر

  :زد می فریاد دل ته از و! کرد

  ...ـابابـ! ـانمامـ.یدایــ...مجونــ برزو-

  .کرد می دار لکه و هتل سفید ي حوله و خونریزي کرد شروع پیشونیش چپش سمت میز به خوردنش از

  :گرفت زندگیشو صادق حامی دومین ي شماره لرزون دستاي با

 و من خوان می شون همه دایی.بکشن و من خوان می دایی..بکشه خواد می و من الیاس! دایـــی..دایی..دایی-

  ..دایی باشم واقعی دختر میدم قول...ترسم می من دایی...بکشن

  .. دارن دوسشون هم پسرا زنن می تیغ ابروهاشونو که اونایی از..زنن می الك که اونا از

  :کرد نگاه آلودش خون انگشت به زده بهت کشید، و گرفت دندون به انگشتشو ناخن

 که ااون از بشم واقعی دختر خوام می..کنم پیدا پسر دوست...برم.. دانشگاه برم خوام می...کنم فرنچ هام ناخون باید-

  .ذارن نمی تنهاشون پسرا

  . کنم می ازدواج ساالر با..بگو بابام به..کنم ازدواج خوام می..دایی

  :ایستاد نمی هم رو دندوناش

 می تنگ زود زود دایی؛ هاست بچه عین کوچیکه دلم من..شه می تنگ دلم من. بره و نذاره و من هم ساالر فقط-

  !اینجا بیا دایی.....شه

  :زد جیغ
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  .. بده ـاتمنجـ اینجا بفرست رو یکی-

  :زد زجه توانش آخرین با عاجز و گریه با

  !ـنکـ کــمکم خواهرت روح به!!یدایـ...... گیره می آتیش داره ــمدل... دلم... من-

***   

  !نداره امکان-

 می بد ببینت خورده قسم! بود ندیده ترسناك انقدر رو موالیی سرهنگ عمرش به گفت می بابا بخدا.الیاس باورکن-

  !بینی

  :گفت و کشید وضعیتش به دستی

  ..بدتر ازین چی-

  ...کن قبول..جان الیاس-

  :شد خیره انوشیروان درهم صورت به و کرد بلند سر عصبی

 چهار فقط پدرش از ساله ده بچه میدونی کردن مخفی ازم و پدرم واقعیت همشون عمر یه! هان؟ کنم؟ قبول رو چی-

  ..تیک تیکه گوشت تیکه

  !دهنش جلو گذاشت دست

  :گفت دلداري با و نشست تخت ي لبه انوشیروان

  ..میشه خیس بانداژت...نکن گریه ببخشید..خب-

  :شد خیره سقف به و تخت به داد تکیه کالفه

  !کنی؟؟ می باز رو ها لعنتی این کی-

  !کنم می چکش هفته آخر-

  ..کنـ نمی درکم کس هیچ..م خسته انوشیروان-

  :حرفش وسط دوید طاقت بی انوشیروان

  !خوان می زمان همه...آرامشه وقت االن! روش هم این کردي تحمل همه این! الیاس دونم نمی-

  :کرد زمزمه انوشیروان حرفاي توجهبه بدون

  !کجاست کمند دونه می حتما اون...برم باید..پدرش پیش برم باید-
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  :گفت احتیاط با و کرد ش شده بانداژ صورت به نگاهی چشمی زیر انوشیروان

  !بگه بهت دارم شک که اینه موضوع میدونه که معلومه-

  ..انوشیروان-

  :گفت جدي موهاشو بین کرد دستی کالفه انوشیروان

 هدفت ینهبب بزار بشه خنک داییت دل..بزار..برگرده شاه جهان علیه بر راي المللی بین هاي دادگاه تو بزار فقط الیاس-

  !کن صبوري فقط..پدرش با کنه می صحبت خودش موندن؛ پنهان از بوده چی

  :کرد می تکرار عصبی و زد می تخت گاه تکیه به سر با

  !ندارم رو تنهایی همه این طاقت دیگه..تونم نمی..تونم نمی-

  !گرده ینم بر الیاس وقت هیچ دیگه یی زنده که کنیم اعالم نخواي اگه بود گفته بهت بابا.کردي انتخابش خودت-

  :داد ادامه و شد خیره تخت پتوي به و انداخت زیر و سرش

 هممون واسه داده بهت جدید هویت و کرده مخفی تورو هویت من پدر بفهمن دونی می بهتر خودت که ها خیلی اگر-

  !میشه بد

  :کرد اضافه الیاس ي بسته چشماي به رو و اورد باال و سرش

 سال هارچ پیرمرد..بعد چهارسال شد االنت! نه االن گفتی. بگیم داییت به الاقل بزار گفتم بهت رفت یادت بعدشم-

  !بودي که جهنمی همون برو گه می گوشت میزنه معلومه خب یی زنده گی می بهش بعد کشید عذاب

  ..برنامــ طبق چی همه..خواستم می-

  .نیست تو دست ي مسخره که دیگران احساسات...شو خفه لطفا ولی الیاس ببخشید-

  :زد لب غمگینی لحن با بود گرفته ش گریه

  !کنم چیکار بگو تو-

  :گفت شمرده و کرد مرتب و روپوشش ایستاد پا سر انوشیروان

  !نگذشته جریان اون از ماهم دو هنوز! کن تحمل گم می مومن مرد ؟!نه انگار، گرفتی آلزایمر-

  ..نخواد کمند..ممکنه..ممکنه-

  :گفت حرص با و کرد روپوشش جیب تو دست و داد تکون تاسف از سري انوشیروان

  ..شاید پذیرفتت وحشتناکت ظاهر با حتی کمند گفتی خودت ولی..دونم نمی اینو-
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  :گفت و کشید پوفی

  .بودي گفته موقع همون کاش اي-

  ..فقط یا راسته گفتنش الیاس ببینم..خواستم می..بشناسمش بیشتر میخواستم-

  :گفت و بازوش رو زد مشت با انوشیروان

  ! دستش کف گرفت و جونش تو بخاطر طرف نفهم مرتیکه! چی؟ فقط یا-

  :انداخت باال ابرو انوشیروان جدي ي چهره به رو نیشخندي با

  !منه میراث نخواد بخواد دیگه حاال...دونم می-

  !خودخواه البته صد و..الیاس شعوري بی...درمون بی درد-

  !ممنون!  دونم می-

  :گفت و کرد ساعتش به نگاهی انوشیروان

  !نداري؟ نیاز چیزي رم می دارم! کنم می خواهش-

  !بزنه زنگ دایی به دوباره بگو پدرت به فقط نه-

  !شد خارج اتاق از و رفت بهش یی غره چشم انوشیروان

***  

  !؟!دایی-

  !شده ناموسم مزاحم داریم مزاحمی یه ما آقا ده و صد الو-

  :زد پس شو دست بینی پیش قابل غیر خشم با موالیی بگیره و داییش دست رفت جلو

  !شناسم نمی تورو! مرده من الیاس-

  :زد داد تقریبا الیاس بره چرخید

  ؟!گفتی می من به رو چی همه باید.شد تو تقصیر-

  !کرد پر رو پله راه عظیمه ي خفه جیغ زد؛ صورتش تو سیم بی تلفن با و چرخید طرفش به مهدي

  ..رو بچه نزن مهدي آقا-

  :غرید الیاس به رو موالیی
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 گم االح! من نه زد زمین تورو غرورت! کن رها هارو سرنخ این نگفتم! بسه نگفتم دفعه صد! شعور بی مرتیکه! من؟-

  !کمندم جلوي کردي خم و کمرم! روم جلو از شو

  :گفت هیجان با زد می کبودي به روش زخمی رد که صورتش خیال بی الیاس

  ؟!دارین خیر کمند از-

  :ایستاد بینشون انوشیروان سمتش برداشت خیز موالیی

  !داره حق زنشه! زشته تروخدا! عمو-

  :گفت طعنه با و زد انشویروان ي شونه رو یک موالیی

  ! زنش؟! شرف بی این ي لنگه یکی هم تو-

  :کشید فریاد و الیاس نادم صورت تو کرد رو

  !!غیرت بی بودي گوري کدوم داد می جون داشت دختره سال پنج که وقت اون-

  !؟!مهدي آقا-

  !سریع عظیمه؛ خونه تو شو گم-

  :الیاس غمگین چشماي سمت چرخید

 یفتکث روح با تو..روحش زاللی هم پاکیش؛ هم بود؛ زیاد سرت از! کردم می اشتباه اما داري لیاقتشو کردم می فکر-

  !کشیدي گند به رویاهاشو فقط

  :کشیدش در سمت به ناخودآگاه عظیمه "مهدي آقا" جیغ صداي بست؛ جفتشون هر صورت تو و در و چرخید سرعت با

 رو یکس دایی بجز دیگه من! زندایی؟..میرم..خوبه حالش بشم مطمئن فقط..کن باز و در..تروخدا..کن باز و در زندایی-

 غلط.مکرد اشتباه کردم کاري هر..ندیده مرد تو مث گفت بابام دایی...تروخدا....دایی..کنید باز رو لعنتی در این..ندارم

  ...عظی زنداایی زندایی..زندایی..دایی..میرم جا این از ببخشم فقط دایی..کن حاللم..کردم

  :گفت الیاس به خطاب التماسی لحن با گریه با در پشت از عظیمه

  میره دستم از االن...برو مادرت روح به برو..خوره نمی و قرصش نري تا میگه-

  ...الیاس-انوشیروان

 دکردن می دنبال نمایشنامه مثل و شون بحث جرو که رو چشمهایی سرعت تمام با و گرفت فاصله در از سرعت با

  :زد داد کرد پرت بیرون و خودش ساختمون از لنگون لنگون خورد پیچ پاش آخر ي پله و گذشت
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  !بخور و قرصت.باشه...رم می دارم من دایی-

  :زد می حرف خودش با لب زیر و رفت اصلی خیابون طرف به و چرخید

  ...رم می باش خوب تو فقط رم می دایی رم می-

  .رسوند قبرستون مقصد به تاکسی اولین به و خودش و شد رد خیابون عرض از

***  

 به نگاهش موالیی. گرفت طرفش به و قرص بسته و در کنار موالیی سرهنگ کنار نشست اشک از خیس صورت با

  :زد می حرف بریده بریده و گیجی با بود دستش سیم بی تلفن

 اطربخ صورتش؛ تو زدم عظیمه توهه هاي گریه بخاطر! نیست مهم نبودش و بود برام منکه وگرنه شماهاست بخاطر-

  !بیاد سرش بالیی هر حقشه خودخواه آدم! حقشه..حقشه.جان کمند توهه نگاه همیگشی غم

  :گفت گریه با و کرد پاك و خیسش صورت کمند

  !دایی-

 از دهنکشی دراز..بردن اتاقش طرف به و کرد بلندش کمند کمک با و گذاشت دهنش زور با و زبونی زیر قرص عظیمه

  !گرفت آروم منقطعش هاي نفس و گذاشت روهم و عصبیش هاي پلک فشارعصبی شدت

  :گفت خفه صداي با و شده آشپزخونه وارد سرش پشت عظیمه.رفت بیرون اتاق از و شد بلند جاش از کمند

  !دخترم بده من به هم آب لیوان یه-

  :گفت و داد نوازش و سرش زن لرزون دستاي.گذاشت میز روي و سرش و عظیمه کنار نشست

  !بخوري حرص وضعیت این تو باید همش توهه شانس از آخه دِ-

  !زندایی؟ دونستی می هم تو-

  :گفت غصه با و بوسید و میز روي کمند سر

  ..انقدر م بچه..کنه نمی و فکرش که آدم..بود برده شکم موالیی خانواده با..اینجا اومدي تو که شب همون-

  :گفت و کرد پاك دست با و اشکاش عظیمه

 شب اون که اونی شدم مطمئن جاللی سرهنگ به زد زنگ کرد هوار و داد انقدر مهدي زدي زنگ تو که روز همون -

  ..الیاسه اینجابوده

  :داد ادامه بغض با عظیمه
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  ...چیزا همه بی اوردن سرش بالیی چه-

  ؟!الیاسه فهمیدي-

  !باشه زنده الیاس ممکنه نداشت خبر روحمم.فهمیدم می باید کجا از مادر نه-

  !چی؟ دایی-

  :گرفت باال و سرش عظیمه سکوت از

  !دونست؟ می دایی-

  :داد جواب متفکر عظیمه

 الهه قبر رس گفت بودي کجا گفتم بهش خونه نیومد شب بار اولین براي شب یه پیش سال یه! دونست می کنم فکر-

  !دونست می موقع اون از انگار. بود شده آروم خیلی بعدش.بودم

  :گفت داري غصه لحن با و داد تکون سري کمند

 بی اینهمه از دایی این دادن عذاب همه این از اومد گیرش چی..انداخت راه که بازي همه این از اومد گیرش چی-

  ..رحمی

  :کرد پاك و اشکاش ش دیگه دست با و دستش رو کشید دست عظیمه

 برت دوستش تا بودیم منتظر فرودگاه تو شب یه روز یه! توهه وضعیت این بحاطر حالیش بد بیشتر نصف مهدي-

  !ایران گردونه

  :داد ادامه بغض با عظیمه

  ..اینجوري که هم بعدش-

 و زرد ورتص به چشمش تا گرفت پایین تونست تا و سرش رفت بهداشتی سرویس طرف به و شد بلند جاش از کمند

  !نیوفته ش پریده رنگ

  :گفت کیفش برداشتن با کرد خشک دستاشو

 واسه روزها این کافی ي اندازه به! کنه درست یی دیگه شر بابا باز نیستم ببینه بیاد کامیاب ترسم می برم من زندایی-

  کنه می بلند پسرا رو دست نباشم من..هست بهونه دنبال کاري کتک

  !بیشتره امنیتش برو آژانس با زنم می زنگ!کردیم مسخره کاراش و الیاس دست از هم خدا بنده اون.میدونم-

  :کرد صدا و اسمش صدایی نرسیده تاکسی در به دستش نرفت پایین ونزدن آیفون زنگ که زمانی تا و داد تکون سري
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  ؟!افشار خانم-

 اشینم سمت کشید دست و کرد حساب رو کنسلی و اومد جلو لبخند با جاللی انوشیروان صدا، سمت چرخید بهت با

  :خودش

  !بدونید باید که هست مطالبی یه ؟!کنم همراهیتون خونه تا دید می اجازه-

  :گفت محبت با انوشبروان کرد نگاه و اطرافش کمند

 خونه وارد صبح دیده شمارو گفت که بود هاتون همسایه از یکی بخاطر اگرموندم هم من. رفت عصر همون الیاس-

  !شدید

  :زد زل مقابل به حرف وبدون شد ماشین سوار

  ؟!برم باید کجا-

  :گفت سرش خاروندن با انوشیروان. داد و نگین پدر ي خونه آدرس خونسرد کمند

  ؟!ساکنید یی دیگه جاي نیست خونتون آدرس شبیه-

  !پدرمه زن سابق ي خونه-

  :سمتش چرخید بااخم کمند انوشیروان گفتن آهان با همزمان

  !کنم باورشون نمیدم قول بار این البته! شنوم می خب-

  :گفت لبخند با انوشیروان

 هتونب الیاس و پدرم ي خواسته برخالف میخورم قسم باشید ماموریت تو قراره هم شما کردیم می فکر درصد یک اگر-

  !بودید رفته شد آزاد وقتم تا که افتاد اتفاق سریع چی همه اونقدر ولی گفتم می و واقعیت

  :شد زدن حرف مشغول جدیت با انوشیروان بود زده زل رخش نیم به مسکوت کمند

 نمی مدل من که اونجایی از خب ولی بود باهم سربازیمون الیاس و پناهی و من.کنم شروع تر قبل خیلی از باید خب-

 ولی بودیم درتماس باهم.شدن نظام وارد باهم دوتا اون و شد جدا راهم سربازي بعداز بشم نظامی پدرم مثل خواست

 جبورم نداشت خوبی وضعیت تامدتها خواست کمک من از گفت و الیاس وضعیت و زد زنگ پدرم تااینکه! کم خیلی

 شد اسرپ دوباره داشت انگیزه خب ولی نیست کمی چیز سوختگی درصد چهل ازش کنم مراقب خودم ي خونه تو بودم

  !بود انتقام زد که حرفی اولین و

  :گفت پوزخند با کمند

  !بود زنش حرفش اولین گفتین قبال کردم می فکر-
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  :گفت محوي لبخند با و خورد شو خنده شناخت می کمند از که خرابی اعصاب سابقه با انوشیروان

 ردنک شما به یی اشاره هیچ بیداري! خواب وقتاي و اورد می شد می بیهوش درد از که وقتایی بیشتر شمارو اسم-

 یا چپ رمب باید االن.. که گفت بعدش! مغروره متاسفانه خیلی الیاس.شدم شوکه من قبروستون تو روز اون همین بخاطر

  راست؟

  !راست-

  !ور؟ کدوم برم االن..کردم غلطی چه فهمیدم من.. اینا و داد توضیح بعدش گفتم می داشتم آهان

  !راست دست گفتم وقت هر مستقیم-

  !بشناستون بیشتر ماموریت این تو میخواست الیاس بیشتر خب ولی دارید خبر که هم بعدش از! باشه آهان-

  راست-

  !بخدا میگم راست آره-

  !کردید ردش!! راست سمت گفتم-

  ؟!شه می بعدي خیابون از ببخشید-

  !آره-

  ..بعدش-

  :کرد بلند دست حوصله بی کمند

  فرستاد و صداشون ایمیلم به برام جیک هم پدرشو جریان.میدونم و باقیش-

  :داد نشون رو قدیمی ي خونه دست با کمند

  !جاست همین-

  :کرد خاموش و کنار زد انوشیروان

  چیه؟ تصمیمتون بپرسم تونم یم نیست فضولی اگر خب-

  :گفت و کشید آهی کمند

  ..اما بدم و جوابتون تونستم می تر راحت خیلی. نبود باشه، بوده اتفاقی دارم شک که بارداریم این بحث اگر! تصمیمم-

  :انوشیروان سمت چرخید جدي
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 بمونه نهات! شدم تحقیر تنهاییم بخاطر و کشیدم زجر دوریش از من که یی اندازه همون به میدم ترجیح وضعیت این با-

 قتیو! مهمه برام گفتم بهش وقتی دادم دوستی دست کسی به وقتی بودم یی ساده آدم خیلی من! بشه تحقیر و

 فکر اگر! حابل خیلی و داشتم دوسش فهمید نمی اگر بود بیشعور خیلی خریدم جون به و بودنش بادیگار خطر بخاطرش

  !گذرم می ماجرا این از راحتی به کنه

  ..دوستش گفتید کردم فکر-

 انقدر که لعنتی مرد این اي خب کنم می کنکاش خودم با دارم من وقتی نبود انصاف این ولی دارم دوسش..دارم-

 بعد..ودب زنده..بودش اما بدتر ظاهر و سوخته صورت با حتی.بود من الیاس کاش اي آشناست نگاهش حضورش، نفسش؛

  !خندیده می من احساست همه این به دلش تو اون وقت اون

  .کرد پرت داخل و خودش و کرد باز و در رفت خونه در طرف به و شد وپیاده کرد باز و ماشین در

  :کرد زمزمه و داد تکیه ماشین صندلی به و سرش اونوشیروان

  !الیاس کشی می خودت هاي خودخواهی از کشی می چی هر-

****  

  !افشار؟ جناب خواید می چی اینجا-

  !بزنم حرف معمر آقاي با خوام می لحظه یه فقط کنم می خواهش-

  !نشید دردسرساز تروخدا! ندیدمش شکلی این هیچوقت..برید کنم می خواهش..نیست خوب حالش-

 کوچه ي آواره ماهه دو خبرم بی کمند از ماهه چهار!کجاست کمند بگه ولی بزنه خب بزنه، خواد می نداره اشکال-

  .کجاست بگید من به دونید می اگه تروخدا! خیابونم

  !برید دیدتون؛ آیفون تو بروز برید الیاس آقا واي-

  !هستم هم پاش کردم اشتباه بذارید رو گوشی شما نمیرم-

 و شد باز بلندي صداي با در تا میزد قدم هدف بی یی دقیقه چند و گرفت فاصله در از الیاس شد خاموش آیفون چراغ

  :اومد سمتش به کرده گره مشت با معمر برزو. پرید بیرون در از مردي

  !بگیري؟ بخواي مونده باقی چی!چی؟ دنبال هان، دیگه اومدي چی دنبال-

 تو و بود هافتاد کنارش هدف بی دستاش اما بود تر قد بلند ازش الیاس چندسانتی تقریبا الیاس با شد یقه به دست

  :زد لب شمرده کرد، نمی نگاه هم صورتش

  ؟!کجاست کمند بدونم میخوام فقط-
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 برزو. شد ملتهب و سرخ الیاس صورت پوست سرعت به گوشش، تو زد کرد بلند دست کمند اسم شنیدن از عصبی برزو

  :غرید توجه بدون

  !ازت و اسم این نشنوم دیگه! اوردي و من دختر اسم کردي غلط تو

  :گفت احتیاط با رفت هم تو الیاس اخماي-

  !زنمه-

  !داشت نگه هوا تو کامیار صداي و زدنش براي آماده مشت برداشت ش یقه از دست برزو

  !بابا-

 آزادش دست اب کماکان برزو بگیره جلوشو تونست نمی گرفت پدرشو دست و شد پیاده در بستن بدون ماشین از کامیار

  :زد می مشت تعادل بی چپ سمت و الیاس ي سینه تو

 تو مثل کسی دوش رو هم تابوتش ذاشتم می عمرا نبود داییت بخاطر اگه!!! چشــمـــام رو! بود جاش چشمام رو-

  !باشه

  !بسه کنی می سکته االن..بابا بسه-

  !دستمو کن ول-

  :گفت شمرده و کشید ش سینه به دستی الیاس

  !بزنم حرف باهاش ببینم و کمند باید فقط من-

 و یستادا الیاس و پدرش بین خونسرد خواب از ژولیده موهاي و شلوارك با کامران.برداشت خیز سمتش به فریاد با برزو

  :گفت کامیار به رو خونسردي با

  ؟!خبره چه-

  !چشمم جلو از شو گم یکی تو-برزو

  !بداشته رو کوچه صدات.نزن داد فقط...رم می باشه-کامران

  :الیاس سمت برگشت

  !کنن می اسکولت دارن اینا امنه هم جاش خوبه حالش خواهرم! بفرمایید شما آقا-

  :شد بلند آیوفن از نگین صداي

  !!رانکامـ-
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  :گردنش پس زد پدرش

  !گفتم دروغ مگه! زنی؟ می چرا بابا آخ-کامران

  !کامیار شو خفه-

  :داد تکون پدرشو دست کامیار

  !کامرانه ست گنده شکمش که این منم کامیار بابا-

  :غرید حرص از برزو

  ..کنار برو رام جلو از گم می! خري هر-

  :الیاس به کرد رو

  !نبینمت ورا این دیگه..توام با هوي-

  :خونه داخل کشید پدرشو دست کامیار

 تا دمکشی دخترم دوست بغل از شب نصف بدیم چی جیغوتو جیغ زن این جواب کردي سکته من پدر داخل بیا شما-

  !اینجا

  !!ارکامیـ-نگین

  :گفت کامران به رو و دزدید پدرش سیلی از و سرش "نگین مامان جانم" با کیامیار

  !کن راهنمایی رو آقا کامران-

  :داشت نمی بر الیاس افتاده زیر سر از چشم کماکان برزو

  ..رفت کردي بدبخت و دخترم...کشمت می...کشمت می بعدي دفه شنوي می..نبینمت ورا این-

 کیهت رفت دیوار طرف به ناامید الیاس الیاس؛ طرف چرخید کامران. اومد می برزو فریاد صداي هنوز ولی شد بسته در

  .سرخورد زمین رو و داد

  !شی می اسهال سرده زمین پاشو! داداش هی-

  سکوت-

  :نشست جلوش و موهاش به کشید دستی کامران
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 شدن، دخترم دوست خوندن درس پاگیر سالها از بعد! نیست خون تو دست از دلش من ي اندازه کس هیچ! ببین-

 ادا نم واسه پس! مون کاسه و کل وسط ریدین کمند و تو کنیم ازدواج ایران برگردیم کردم راضیش شد تموم درسش

  !پاشو! نیار در

  :پاش رو گذاشت سر ناامید الیاس

  !ببینمش بیاد کمند تا مونم می-

  !میگم بهت بریم بیا نیست جا این کمند-

  .شد بلند جاش از و گرفت و کامران دست احتیاط با و کرد بلند سر امیدي اندك با الیاس

  !روند برادرش مجردي ي خونه سمت به مستقیم و نشست برادرش ماشین فرمون پشت کامران

  !بابا جا یه بشین گرفتم سرگیجه-

 ینم باورم! خدا امان به کردین ول و من ي وبچه زن! میشم دیوونه دارم! خونسردین چقدر ها لعنتی شما! تونم نمی-

  !شه

  !برداشتی ما سر از و کمند شر بدیم بهت هم پولی یه باید ما آخه-

 اب که کامیار و خورد می مشت مشت و دستش بود گرفته ذرت بزرگ ي کاسه که کامران طرف چرخید اخم با الیاس

  :کرد می کشف مبل زیر از رو زنونه زیر لباس خنده

  !گشتیما این دنبال چقدر اِ اِ اِ-

  :داد نشونش و الیاس خشمکین نگاه و کامیار پهلوي به زد پاش با کامران

  ..احتمــ اینا..بودن اینجا مدت یه خانمش و دوستم..چیزه یعنی سرگرد جون-

  !کرد در به راه از رو و کمند تو اخالقاي همین-

  :گفت پوزخند با کامران

  .بود در به راه از خودش کمند-

  :اومد رب توضیح سبب به کامران و زد برادرش پهلوي به مشت با کامیار بار این که داد الیاس نشون زشتی انگشت

  !بزنه من به دست کنه نمی* ت این! کامیار نه شکوند کمند و انگشتم این اینه منظورم چیزه نه-

  :غرید حرص با الیاس

  !نشکوندم و دستت مچ تا بندازش-
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  !ها نداري اعصاب باشه-

  :گفت و کامران به کرد رو طاقت بی الیاس

  ؟!نداره خونه خودش مگه اونجاباشه باید چرا ؟اصال!میریم کی-

  :گفت خیال بی و میز رو پاانداخت کامیار

 ور اون زا زندگیشو هم کامیاب.. خونه تو گرفت گروگان هم مارو! بودي که جایی همون برو گفت! بیرون انداختش بابا-

  !دونه نمی بابا و کمنده پیش االن ایران اومد کرد ول

  :کرد اضافه کامران

  !رسید می دادش به خدا وگرنه انداخت براش کلید گرم نگین دم باز-

  :گفت حرص با الیاس

  ؟!بودین چکاره وسط اون چغندر برگ تا دو شما اونوقت-

  :گفت مسخره با کامیار

  !مهک عقلم مگه عمرا کنم علم قد معمر برزو جلو من! بزن حرف بعد بکن کبودت صورت به آینه تو نگاه یه ببین-

  :گفت بدجنسی با کامران

  !هیچی دیگه هم ازت بگیره و نمایشگاه-

  :گفت رفته باال ابروي با کامیار

  !کیه حساب از آبیت ور اون شرکتت اون نصف باشه حواست-

  :انداخت باال شونه خیال بی کامران

  !میدم پس هم پولش! خودمه مال همش دیگه که االن-

  ..انشاا که کی و-

  !کنی بازي*  با بري بهتره تو چه تو به-

  :سمتش برداشت خیز مشت با کامیار

 دارم ممن ساله پنج! شده خودم مال نمایشگاه بیشتر نصف ماشینه خونه؛ این شازده! ها شده زیاد روت اینجا دادم رات-

  !میزنم دو سگ براش

  :کشید فریاد الیاس
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 چی ره عقال کم شما برسم ارامش به فروختم زندگیمو همه من..ترید بیشعور یک از یک که واقعا! احمقا کنید بس-

  !رسید نمی جایی به کنید می جمع

  :گفت پررویی با کامران

  ..الیاس بعدشم!کنه بازي م بچه با باید این بعد به این از کنیم می ازدواج امسال آخر تا! نامزدم نگار و من گفته؟ کی-

  :اورد جا به ادب مراتب برادرش بازوي به مشتی با کامیار

  ! آقا سرگرد الیاس..آقا الیاس..سرگرد..آقا-

  :گفت سقف به رو و داد تکون افسوس از سري الیاس

  !دیگه شدم متنبه نیست بسم خدایا-

  :کامیار به زد کامران

  !؟!ییم الهی عذاب ما یعنی ما سمت کشید دست االن-

  .کرد می تماشا لبخند با هاشو خنده و کامیاب کردن صحبت تلفن و بود ایستاده پنجره به پشت

 ادافت راه آشپزخونه طرف به آهی کشیدن با. شد مشغول و کرد پشت خجالت با و رفت بهش یی غره چشم کامیاب

  .داد می جواب پرسید می و حالش که و نگین پیام همزمان

  .کرد هوشیارش ش شونه روي دستی با کامیاب. شد خیره شیرش لیوان به میز پشت نشست

  !لکی؟ تو چیه-

  !م خسته..نیست چیزیم-

  !من خواهر بخواب برو خب-

  !که هست حواست بخوابم برم کنی می گوشزد بهم داري چندمه بار این امشب! میرم-

  :گفت پرورویی با هم کمند.خندید جوابش در فقط کامیاب

  !زنه می بهم مارو بین داره نیومده میگن این به عروس..شونم مزاحم حاال انگار-

  :بوسید و کرد بغل و سرش خنده با کامیاب

  !داریم کمند از داریم چی هر ما صدف قول به ولی..داري خواه خاطر کلی ریزي می زبون جوري همین-

  :داد تکون سر کمند



 ایکسا.م عشق من و گوریل انگوری

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.ROZBLOG.COM ٢٢١ 

 

 ربیشت صدف از! براش کنم می جور خوب دختر یه خودم سري صدقه از هم کامیار این رفت در ازدستم کامران فقط-

  ؟!بگو

  :گفت و دوخت میز به نگاهشو لبخند با کامیاب

 یدنید ش قیافه کنم بلندش شدم خم شرمنده خورد زمین بدجور بهش خوردم..تو به برسم بیرون میومدم فرودگاه از-

  !بود شده

  :گفت شیطنت با کمند

  !بعدش خب دیدنیه تعجب موقع توهم باز دهن-

  :گفت و رفت یی غره چشم کامیاب

 وشمگ تو خوابوند شتلق کشید و کتم آستین کنم خدافظی خواستم کردم جمع و خودم. خوردم جا خرده یه من بعدش-

  !شد چی به چی نفهمیدم باز دهن با منم بود رفته اومدم خودم به تا

  ؟!خب-

 ازمب رفتم دوستانه دورهمی یه کرد دعوتم دانشگاه قدیمی ها بچه از یکی زدم زنگ رفت سر م حوصله منم بعدش-

  !نکرده ازدواج اصال گفتن هم اینا تنهاست چرا این گفتم ها بچه به دیدمش اونجا

  :ش شونه رو گذاشت دست کمند.موند خیره میز به و کرد سکوت کامیاب

 !نکرده ازدواج اصال دختره! ور اون رفتی کردي رها کاره نیمه و درِست بازي بچه با که وجدان عذاب و موندي تو بعد-

  !بعدش گوشت تو میزدم بودم منم خب

  :گفت رفت، می خوب سوي و سمت بحث خواسته خدا از که کامیاب

 کرده تخقیق اینکه مثل ساالر؛ امیر خواستگارش پسره گفت زدم حرف باهاش سختی به دنبالش رفتم بعدش خب-

 مرامی ور خواستگاري پسره. بود گفته راستشو اینم و بود پرسیده ازش بودم دوست صدف با من بود فهمیده دانشگاه

  و اونور رفتم من که بعدشم..ایرانم هنوز من اینکه خیال به زد بهم

  :گفت بدجنسی با کمند

  ...نگو حاال رفتی زیرآبی حسابی-

  :کرد اخم کامیاب

  !نیستی مرد تو-

  :شد بلند جاش از عصبی کمند
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  .کنید می میخواین غلطی هر ؟!فهمی می!! متنفرم لفط این این!! متنفرم-

  :کرد بم صداشو ادا با

  !مَردم من دارم حق من-

  :گفت شوخ کامیاب

  !من نه الیاسه صدا این البته-

  :برد باال تسلیم به دستاشو کامیاب سمتش؛ چرخید خشم با کمند

  !ببخشش گوشش تو بزن باش خوب زن هم تو خب-

  :بره چرخید

  !ندارن بخشیدن ارزش ها لیاقت بی-

  :گفت جدیت با کامیاب

  !چی؟ خودتون دل بخاطر-

  :داد جواب حرص با کمند

  ؟!کرد رحم من دل به کی! من؟ دل-

  !کوبید شدت با و در و رفت خواب اتاق سمت به سرعت با

  ؟!دیگه برم من-

  !ممنونم ازت خیلی..من...کامیاب..ببین.. برو-

  !کردم نمی کارو این نداشت دوست هنوز کمند اگه-

  !مرسی-

  :گفت اتاق به ابرویی و چشم با کامیاب

  !برسی بهش-

  :گفت بهت با کامیاب کرد؛ بغلش مقدمه بی خوشحالی از و شد راهش سد الیاس رفتنش از قبل

  ..کمنداونجــ کامیابم من-

  :گوشش تو زد اخم با الیاس
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  !کردي برادري..خیلی....بگم خواستم! معجوجی عجوج همون لنگه که الحق! الابالی-

  : گفت و گرفت فاصه کامیاب از

  !دیگه برو-

 دبختب هممون کردي عصبیش! خطرناکه وضعیتش االنشم تاهمین..داره باالیی خون فشار باش مواظبش فقط باشه-

  ..شیم می

  ! هست حواسم-

  ! شد خارج نگین ي خونه از کامیاب و دادن دست مردونه

  !ودب گرفته سنگر نگین ي خونه توي کمند ترسش از شد متاسف خودش براي و کرد دیوار و در به نگاهی الیاس

 بود خوابیده چپ دست روي شد؛ بلند کمند دیدن قصد به جاش از و خوند نمازشکر گرفت وضو و شست و وروش دست

  ! کنه پنهان و شکمش برجستگی تا بود؛ تنش گشادي لباس

  :شد بلند کمند آلود خواب صداي کمرش دور انداخت دست کشید دراز کمند پشت و دراورد و لباس

  ؟!جونم الی اومدي-

 و خوابید راستش دست رو و شد جابجا و نشست جاش تو کمند بود؛ شده خشک جاش تو حرف بدون و خورد جا الیاس

  :کرد زمزمه و کرد لمس و صورتش دستش با و کرد پنهان الیاس ي سینه تو و سرش

  ! شدي عوض-

  :ابروهاش و چشماش پیشونیش، بینیش؛ ش، گونه کشید دست

  !گرده برنمی دیگه هیچوقت افشار الیاس کردم می باور اینا زودتراز باید! شدي عوش کل به-

  :گرفت و دهنش جلوي الیاس، زدن حرف محض به

  !بگو تر جدید چیز! شنیدم انوشیروان از باقیشو و دایی ي خونه در پشت حرفاتو ي همه-

  :بوسید انگشت

  !دارم دوست-

  !بیشتر-

  :بعدي انگشت

  !بود شده تنگ برات خیلی دلم-
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  !بیشتر-

  :بعدي انگشت

  !کنم پیدا و لنگت عمرا-

  !بیشتر-

  :بوسید شو دست کف

 من اپورتر مخفی مامور عنوان به سالها گفت کشید اسلحه..شدیم درگیر تو سر باهم بود پناهی گراند بگ رو عکست-

 بعد گفت! سهبر تو به تا بکشم حاضره گفت! دورادور باشه بهم حواسشون نگیرم و دنبالشون تا رسونده می جهانشاه به و

 !بودم شده دیوونه! زندگی از رفیقم؛ از مادرم؛ سکوت از دایی؛ از پدرم؛ از خوردم؛ رودست همشون از!تو سراغ میاد من از

 می! بود درمپ دلتنگی کار ولی پرستاره کار کردم فکرمی! شلوغه حد از بیش خونه تلفن چرا فهمیدم نمی بودم کور!! کور

 می ومن! خیلی کردم؛ اشتباه خیلی!ببخشش خواست می میزد حرف ساعتها زد می زنگ اما گیره نمی جوابی دونست

  ؟!کمند بخشی

  :گرفت باال سرشو خیس صورت با

 يگرد می بر بگو من به تو حاال! در اون به این کردم دربدرت ماه پنج کردي؛ دبدرم سال پنج! الیاس عاشقتم من-

  !نظام؟

  ؟!داره ربطی چه-

  !منه جواب عکس تو جواب-

 جونم کردنم مخفی با کرد باالیی ریسک جاللی سرهنگ...دارم رو دیگه کسی رسم و اسم االن من! کمند مرده الیاس-

  ..م زنده من بفهمه کسی اگر ولی! خرید و

  :گفت غمگین و کرد مکث

  !بودن خوشحال من مردن از ها خیلی-

  ؟!مونی می من الیاس همیشه..اومد نمی خوشم فاتح از من...ست زنده الیاس من براي اینه مهم! خوبه-

  !بود شده تنگ برات دلم-

  !بیشتر تکراریه-

 رفتی می ت قراضه ماشین با داشتی! بود شما ي خونه در اومدم جاییکه اولین!! شهر به برگردم تونستم بعد دوسال-

 راموشف و من توهم گفتم! سوخت خودم تنهایی براي دلم بیشتر! شدي کسی زدي باشگاه دیدم کردم دنبالت!جایی
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 و سرم..ـقبـ سر...زهرا بهشت رفتی دیدم روز یه!نزنم دیدت دور از نیام نمیشد دلیل ولی بودم ناراحت ازت خیلی! کردي

  ! ریخت می خون شب دو تا درخت به زدم

  :گفت بغض با و کرد مکث

  !بود شده تنگ برات دلم-

  !بیشتر تکراریه-

 ونا جریان تا سمتت بیام خواستم می! بودن من مال اونا! رفتنت از بعد کردم می جمع رو شده پر پر هاي گل ي همه-

  !شده تنگ برات دلم...... ماهم شد سرنخی اومد؛ پیش زدم جاش و خودم که فاتحی

  !بیشتر تکراریه-

  !کشیدم خجالت جمع نگاه از چقدر شب اون! لعنتی بودي شده خوشگل چقدر دایی؛ ي خونه دیدمت بعد-

 ورتشص کبودي رو دستش و کرد پاك و نداشت براش آشنایی چیز چشماش جز که رو جدیدي الیاس صورت دستش با

  :کرد مکث

  ..بیشتر حرفایی این از تر پرورو تو-

  !بود شده تنگ برات دلم-

  سکوت-

  !انداختم گریه به و معمر کارن ببین..من خداي ؟!کمند میکنی گریه-

  :زدم جیغ تعجب با کمند

  !دونی می کجا از و اسم این -

  !گفتن می برام بوك فیس از کامیاب و کامیار و کامران دیشب

  داد نشونت هم انگشتش کامران حتما-

  :گفت خنده با الیاس

  !بیشعور آره-

 پیدا مرد یه خواد می دلم چقدر نوشتم می..بودش خریده برام تازه بابا..تاب لب تو نوشتم می خاطره داشتم موقع اون-

  ..منم بخونش خواست می! باشه داشته دوستم...بشه

  !بشکنی و فکش بزنی بتونی دستش عوض که مردي-
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  : خندید گریه با کمند

  !شدي شاخ اینقدر ازم نخوردي کتک-

  !نیست یادت زدي-

  !مونه می خاطرت تو چی همه منحرفی بس از تو نیست منحرف تو مثل من ي حافظه-

 عنتل که کردم خودم اما کرد نمی تحمل بود غیرتی بی هر که کشتمت می! وگاس الس ت احمقانه کار بخاطر باید-

  !باد خودم بر

  :گفت و ش سینه تو زد مشت گریه با کمند

  ....نبودم مجبور دیگه هستی تو دونستم می اگه-

  :کرد پاك اشکاشو اخم با الیاس

 یاد و گذشتن که من هم بستی پشت از و عقله بی دختر چی هر دست که تو به هم! کرد رحم جفتمون به خدا-

  !اومد نمی پیش مشکل همه این هیچوقت میدادم گوش دایی حرف به اگه. نگرفتم

  :گفت و کشید باال شو بینی بحث کردن عوض واسه کمند

  !قلوان دو هات بچه. باشه کرده رحم بهت دارم شک-

  :فشرد خودش به بیشتر و کمند ذوق با الیاس

  !!باشن دختر کاش عالی چه گی می راست واي-

  !وحشیا خودتن، ریش بیخ عمرت آخر تا چون! عالقه همه این خوبه -

  :گفت متعجب الیاس

  ؟؟!وحشی چرا چی-

  :گفت مظلومیت با کمند

  !هاشون کاري لگد از گرفته درد شکمم-

  :گفت و خندید بلند رضایت سر از الیاس

  !برسه من بداد خدا پس-

  !بخونی و اشهدت بهتره! موافقم باهات-

  !خونم می هم اشهدمو بعد بدیم گوشش دارم دوست گرفتم؛ یادگاري جیک از گوشیم تو چیزي یه اول بزار پس-
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  !کشمت می خودم دستا با بیاد هام بچه سر بالیی-

  !شده تنگ برات دلم آخه-

  سکوت-

  !اجازه با...ولی آد نمی خوشم گرفتن اجازه از بااینکه-

  :زد لب آروم و بوسید و طمانینه با کمند صورت اجزاي تک به تک و پیشونی از شد خم

  !ازداشتنت خوشبختم خیلی-

  

  

  !پایان

  


