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 مقدمه:

 ...گاهی می گذرد،اما دیر میگذرد

 ...گاهی میگذرد،اما سخت میگذرد

زندگی را میگویم همان گونه که روز ها و شب هایش ،عشق و نفرتش،حسرت گذشته و نگرانی 

 .اش مارا میسازد

ن مهم ای گاه پستی و بلندی هایش مارا راضی حتی به سقوط میکند مهم نیست چگونه گذشت

است که چگونه بسازیم آینده را گذشته تلخمان را پاک میکنیم و تنها خاطرات با هم بودنمان را 

 .حفظ میکنیم خاطراتی که روز های کودکی و نوجوانی را در بر گرفته

ما هیچ هراسی از عشق و انتقام در کنار هم نداریم چون من و خواهرانم یکدیگر را داریم و این 

 .دنیایی ک قانونش را ما مینویسیمدنیای ماست 

 *از زبون مریم

درماژیکم وبستم وباگفتن خسته نباشید به بچه هاکالس وتموم کردم،بچه ها یکی یکی خدافظی کردن وازدرخارج 

شدن جز آرتا.همون دانش آموز مرموز ومنزوی که باهیچ کس ارتباط برقرارنمیکنه وذهن من وسخت مشغول کرده به 

ت وسط کالس ازش چیزی میپرسم انگاراصالحواسش به درس دادن من نبوده.ب خودم اومدم دیدم خودش.گاهی اوقا

کالس خالیه ومن هنوز سرجام نشستم.باخستگی زیاد درحال بلند شدن وسایالم وجمع کردم وازکالس اومدم 

هم ریخت ابم وببیرون.باخودم فکرمیکردم کی حسش وداره تاخونه بره؟ماشین قشنگمم که صبح روشن نشدوکلی اعص

حاال باچی برگردم؟رسیدم دفترمدیریت خسته نباشیدی ب آقای اکبری مدیر آموزشگاه دادم و اومدم تومحوطه.یک 

لحظه احساس کردم یک بوی آشنا به مشامم خوردولی انقدرخسته بودم که زودازفکراون بواومدم بیرون.ازصب 

ب غذازیاددرست کردم االن نمیخادبرم پای گاز دارم میرم.بازخداروشکر دیش1که اومدم بیرون االن۷ساعت

تاخواهردارم که ازخودم کوچیکترن عاشق 9ساله معلم زبان انگلیسی.1۲وایستم.راستی خودم ومعرفی نکردم مریم راد

سه تاشونم ما تو مشهد زندگی میکنیم.اونا همه کس منن.ی جورایی حکم مادر ودارم واسشون.رسیدم ب خیابون 

ساله بودم اون اتفاق لعنتی افتاد وزندگی من 1۲اکسی بودم یادگذشته ها افتادم موقعی که من وهمینطور ک منتظرت

 وخواهرام وعوض کرد.ی تاکسی وایستاد.

 احمداباد؟-



 سوارشوخانوم.نشستم توی ماشین.-

ن یادش بخیر چ روزایی داشتیم مامان وباباعاشق هم بودن ی زوج موفق که کلی حسود ورقیب دوروبرشون بود.او

اون روز نحس وهیچ وقت یادم نمیره وقتی هیچ چیزی جز موفقیت فکر نمیکردم.موقع ها من درگیر دانشگاه بودم وبه 

توی راه دانشگاه خبر فوت مامان وبابام ودادن.نمیدونم خودم وچجوری رسوندم به بیمارستان اماوقتی رسیدم خیلی 

 دیرشده بود خیلی.

-- ماشین بمب گذاشته شده.ازبعداون اتفاق دیگه من شدم سرپرست خواهرام. توی تنمیدونم کی و چرا اما پلیس گف

 خانوم رسیدیم نمیخای پیاده شی؟_

 کی رسیدیم؟کی من صورتم خیس اشک شدونفهمیدم.کرایه رودادم واومدم پایین

 نه،ساعت قشنگ من واالف میک۶ازماشین پیاده شدم وباخودم گفتم خداکنه فقط مهساتو دسشویی نباشه وگرنه 

امروزم که یاد گذشته یکم اعصابم وبهم ریخت وخستگی هم بداخالقم کردولی باخودم گفتم اینارو ولش بریم ب 

ماه من ی لحظه ازفکرش بیرون نیومدم اخه استرس ۲سمت خواهر پلیسه ک دلم براش ی ذره شده بودوتواین

 مهسا:روگذاشتم روجاکفشی وبلنددادزدمداواسه ما.رسیدم ب در ورودی کلی هواسه خوش چ هکارمهال خیلی باالس چ

کجایی امیدوارم من ومعطل نکنی چون به اندازه کافی دیرشده دیدم داره باتلفن حرف میزنه وباعجز بهم نگاه میکنه 

یچ یتوداری هنوزباتلفن حرف میزنی.سو که یعنی توروخدااینجوری دادنزن.گفتم ای بابامن ازت خواستم حاضرباشی

 درزدم بیرون . ماشین وبرداشتم واز

 مهسااا ماشین وآوردم بیرون پشت درببینمت هاوگرنه من میدونم وتو.-

در  خونسردیه این دختر اخر من و دق میده.چ کنم مهساجونه خودمه دیگه.درماشین وزدم وسوارشدم ریموت وزدم تا

ل زده بودولی ازترس باز شه ی دفه دیدم مهسا پریدتوکوچه با شال کج خندم گرف ازدست این دختر.ی تیپ خوشگ

اینکه من دعواش نکنم شالش کج بود.زود سوارماشین شد ومنم پام وگذاشتم روگازو بروکه رفتیم.یادم باشه به مهرناز 

ی زنگ بزنم ببینم چکار کرد براکار رسیدیم فرودگاه ماشین وتوپارکینگ گذاشتم وپیاده شدیم.ی نگاه به مهساکرد 

د ازاینکه هرسه تاشون ساده میان بیرون وزیاداهل بزک دوزک نیستن جز اون دیدم شالش ودرست میکنه خوشم میا

 مهرناز خیره که یکم ازمهسا و مهال شیطون تره وکال پدرمن ودرآورده.

 به طرف سالن پروازهای خارجی راه افتادیم خوبه هنوز وقت هست خداکنه فقط تاخیرنداشته باشه پروازشون.

 م به مهساگفتم گرسنه نیستی؟همینطور ک به اطراف نگاه میکرد

گف نه توخونه صبحونه خوردم اگه االن باز بخورم دسشوییم میگیره سختمه بااین مانتو.میخای توبرو ی چیزی 

 نه ولش.:قای خا  مهسا گفتمبخور.خندم گرفته بود ازاخال

ل خوشی دارن توهرشرایطی به فکر دسشوییشه.به تابلوی ساعت های پرواز نگاه کردم وای ازاین مردم چ د

 چقدرمسافرت خارج ازکشور داریم و ماخبرنداشتیم.



 سالن درحال انفجاربود از بس جمعیت زیادی درحال رفت وآمدبودن.

گوشیم ودرآوردم وتواین فاصله به مهرناز ی زنگ زدم.هنوز ی بوق نخورده گوشی وجواب داد.الومهرنازکجایی 

 چکارکردی؟

وجاگذاشتم درموردکارهم که هیچ کار نکردم از صبح چن جا سرزدم و  مهرناز:هیچی پشت درموندم چون کلیدام

 نیازمندیهاروهم ی نگاه کردم ولی هیچ.

 گفتم اشکالی نداره خدابزرگه ایشاهلل پیدامیکنی راستی دختر توچراانقدحواس پرتی بازدوباره کلیداتوجاگذاشتی؟

 .ه خواب مونده بودمخندید وگف آره بس که صبح عجله داشتم به مصاحبه کاری برسم اخ

 *از زبون مهرناز

با چشم هایی که از زور بی خوابی باز نمیشد به صفحه نیازمندی ها نگاه کردم و با بغض و سردرد سرم و به پشتی 

 نیمکت پارک تکیه دادم تا کی دنبال کار بگردم چشمام و بستم.....

دارم دنبال کار میگردم اما پیدا نمیشه هووووف با ماه  1  ،سالمه لیسانس حسابداری 1۲اسمم مهرنازه .مهرناز راد 

شدم و به طرف خونه حرکت  صدای آب چشمام و باز کردم دیدم دارن چمن های پارک و آب میدن با خستگی بلند

 کردم...

 *از زبون مهسا

ولیده موهام مثل همیشه ژ.خودم یه نگاهی انداختم خندم گرفتاز دستشویی اومدم بیرون و رفتم جلوی آینه به 

 پولیده بود تو دنیا حوصله همه چیو داشتم جز موهام یه پاچه ی شلوارم رفته بود باال با پای دیگم دادمش پایین

 .گی مشغول باز کردن گره موهام شدمشونه رو برداشتم از روی دراور و با بی حوصل

 .اشق بازیگری بودم و هنوزم هستمسالمه ترم اول دانشگاه ام و رشته ام تئاتر از اول بچگی ع 12خب من مهسا رادم 

یاد پدر و مادرم افتادم که چقدر تشویقم میکردن بازم یادشون افتادم اه لعنتی بازم بغضم گرفت با بدبختی قورتش 

 صبحونه از اتاق بیرون رفتم و... دادم و واسه

 *از زبون مهال

 و گفتم چیزی شده؟  مهماندار نگاه کردمو به  با تکون خوردن دستم چشامو با اخم باز کردم

 خانم پرواز نشسته:اب دهنشو قورت داد و گفت

با تعجب به دو رو بر نگاه کردم واقعا هواپیما خالی بود... تشکر کردم و رفتم پایین چمدنمو از قسمت تحویل بار گرفتم 

 و دنبال دخترا گشتم فقط خدا کنه اومده باشن.



ماموریت پنج ماهه تو سیاتل آمریکا برگشتم پیش خوانوادم ،خوانواده خب من مهال راد دختر دوم خوانواده بعد از یک 

ای که ازش فقط سه تا خواهر برام موندن هنوزم وقتی یادم میفته اعصابم خورد میشه و خودمو لعنت میکنم همش 

 تقصیر منه شغل من جوری نیست که بشه باهاش شوخی کرد.

هر چی نگاه کردم دخترا رو ندیدم هوفففف میدونن از معطل  اه اعصابم خورد شد مانتوی چرم مشکیمو صاف کردم

 شدن بدم میادا چرا پیداشون نمیکنم؟.

یهو توجهم به جسم آبی رنگی جلب شد که بین اون همه سیاهی سوسو میکرد با دیدنش سرمو با خنده انداختم 

گ و وارنگه بیخیال تحلیل شدمو با پایین اون رنگ، رنگِ لباسای مریمه دختره انگار نه انگار معلمه تیپاش همش رن

 .تکون دادن دستم اونارو متوجه خودم کردم

همونجوری که چمدنمو دنبال خودم میکشیدم اخممو برگردوندم رو صورتم نمیدونم چرا مهرنازو نمیبینم دختره 

 زیر گریه معلوم نیس کجا هست. وقتی رسیدم به دخترا هر دو تاشون منو بغل کردن مریم که کال احساساتیه زد

 دستامو با احتیاط دورش پیچیدم و محکم بغلش کردم واقعا دلم براشون تنگ شده بود.

ازشون که جدا کردم سعی کردم گریه کنم اما نشد.از بغل مریم در اومدمو رفتم بغل مهسا اونم گریه میکرد بغلش 

 لم براتون تنگ شده بوددشدم رو کردم بهشونو گفتم:

 بودم خواهری مریم گفت: منم دل تنگت 

 اما مهسا با دلخوری لباشو چید و گفت:آره قشنگ معلومه چقد دلتنگ بودی 

 ی مامان و باباس و عاشق بازیگریهاینه خواهر کوچولویه لوس من خواهری که ته تغار

 ؟کسی گریه نکنه دلتنگ نیستبا اخم گفتم: ینی اگر 

 یگه بریم بیرون اینجا فضاش یه جوریهمهسا تا اومد حرف بزنه مریم با مِن مِن گفت:خــ....خب د

 عینکمو زدم به چشمام و گفتم باشه خواهری بریم

 حوصله حرف زدن نداشتم برای همین وقتی مریم گفت:خوبی؟م بیرون و سوار ماشین مریم شدیم.رفتی

 کوتاه دادم "هوم"جوابشو با یک 

 مهرناز کجاس؟مهرناز افتادم برای همین پرسیدم:یاد 

 ه مدرکشو گرفته دنبال کاره طفلی تاز:مریم

 آهان،تو چیکار میکنی؟_

 من تو یک آموزشگاه زبان تدریس میکنم.ت:گفق لبخندی زد و با ذو



 جدی؟خوشحال شدم:لبخند زدمو گفتم

 رو بهش گفتم:مهسای بازیگر چیکار میکنه؟.رو کردم به مهسا که بغ کرده نشسته بود

 موبخ-

 یباور کنم؟لباتو چید-

 شو بچینه ناراحته؟هر کسی لبا هگم-

ولی من تورو میشناسم حالت بده ولی باور کن دلم براتون تنگ شده بود جای من  نهو گفتم:تک خنده ای کردم 

نیستی ببینی چی میکشم آجی من عالوه بر ماموریت های مختلفی که دارم بار عذاب وجدانم هم رو شونم سنگینی 

 .میکنه

 ر تو نبود اع ،اصال تقصی:فتنمریم و مهسا با هم گ

 باور کن این اتفاق هرطور شده میفتاد چه با بمب چه با یک سرما خوردگی ساده...:مریم

سرهنگ روی صفحه گوشی خودنمایی میکرد  "سرهنگ ارجمند"نگاه که کردم اسم .صدای زنگ گوشیم بلند شد

 ربانسالم،ق:ردم و گفتماین تماس خطرناکه یک نفس عمیق کشیدم و گوشیو وصل کارجمند مافوق جدیدم تو ادارس 

 رسیدی؟ مهال جانسالم _

 بله،قربان من تازه رسیدم خستم اگر میشه بعدا حرف میزنیمکالفه هوفی کشیدم و گفتم: هوووف اصال حوصله نداشتم

 شنیده بودم احساساتی نداری و با همه سردی ولی باور نکردم آخه یک دختـ...:خندید و گفت

 تا بعد قربان:ر دادمو پریدم وسط حرفشچشمامو از عصبانیت روی هم فشا

 حق با اون بود یه دختر هر کاریش هم بکنی دختره احساسات داره مگه اینکه احساساتشو بکشی

فضا بسته بود گرمم که بود حالت تهوع بهم دست داد دستمو محکم رو قفسه سینم میکشیدم مهسا فهمید حالم بده 

 مریم ماشینو نگه دار:و رو به مریم گفت

 باشه االن.باشه_

رفتم از اولین مغازه ای که دیدم یک بطری آب گرفتم و خوردم  و یکم آروم .و ماشینو نگه داشت سریع پریدم بیرون

 خوبی مهال؟:تر شدم مریم رو کرد بهم و گفت

 یکم گذشت رسیدیم به خونه ک یهو....سرمو تکون دادم و گفتم آره بریم

 *از زبون مهرناز



اومدم بیرون از کنار پیاده رو به طرف خیابون حرکت کردم تا ماشین بگیرم و برم خونه امروزم  همینجور که از پارک

 رفتم بود کمی جلو تر ایستادهبه سمت پیرمردی که  کار پیدا نکردم این دیگه ته بدشانسی رفتم سر خیابون و

 ین بابا جان....تاکسی بود گفتم میشه من و تا یه جاهایی  برسونی لبخند مهربونی زد و گفت بش

نشستم و سرم و به شیشه تکیه دادم سر چهارا پر بود از بچه های کار با خودم فکر کردم اگه پدر  و مادر ندارم به 

جاش خاهرایی دارم که از هرکسی برام بهترن خودم و گزاشتم جای اونا.....شب تا صبح کار میکنن زحمت میکشن اما 

تا  9بکشه به جاش  رم که االن کمکم کنه اگه مادری ندارم که شبا سرم و دستدل خوشی ندارن ولی من اگه بابا ندا

 خیلی داغ بدی بود...خواهر دارم...

 دخترم همین چهارا پیاده میشیپیرمرد:

 بله...مرسی چقدر شد؟!_

 تومن 22قابلی نیست _

با بیخیالی تو کوچه ،یمو رفتم ب سمت کوچمون کوچه ای که از بچگی بزرگ شددادم و اومدم از خیابون رد شدم 

 وای وای فاطمه خانم یادم شد:گفتم.نگا میکنهنشسته بودم دیدم فاطمه خانم رد شد داره چپ چپ 

 چی یادت شد ؟ :فاطمه با تعجب و چشمایی گرد

 چرا اینجوری نگا میکنی؟،ارث باباتو_

 ای دختره بی حیا_

 تو کوچه ای ساعته 1۲تو کار رو زندگی نداری _

 وای معرکه بود.....،زود الوچمو کردم تو دهنم و دانه اش و تف کردم ند تند نفس میکشیداز عصبانیت ت

 رو به فاطمه گفتم:میشه بری؟.رد مریم بودزنگ خوگوشیم

 بزار مریم بیاد بهش میگم_

 بیا گوشی بگیر االن بهش بگو _

 الو مهرناز کجایی چکار کردی :گوشیو جواب دادممنم  چشماشو تابوند و رفت

 ..یچی پشت در نشستم کلیدامو جا گذاشتم.ه_

یکم دیگه حرف زدیم گه گفت منتظر مهال زودی لواشکامو جمع کردم و پاهامو دراز کردم روزنامه رو در اوردم و 

 شروع کر دم به گشتن 

موهامو زود دادم تو و با دستم مقنعم و ک  رامین پسر فاطمه خانم ی پسر فوق العاده مذهبی اومد رد شه

 ؟حاجی کجا:مگرفت



 استغفرال_

 التماس دعا_

 خاهرم کاری دارید؟_

 لوچه میخای؟آ خواستم بدونم_

 بی ادب اصال ازین کارش خوشم نیومد تراشو کشید و رف

 *از زبون مهسا

 با مریم وارد فرودگاه شدیم چه همهمه ای بود

پرواز ولی  بود 9 هنوز ساعت!اوف،شب آگاه می کرد که پرواز دارن ۷برای ساعت  و صدای یه خانم که داشت مسافرین

 و ترس قاطی شده بودن استرس،خوشحالی مفرود میاد.همه ی حسا ۲ ساعت مهال

بعد از این همه انتظار هواپیمای مهال نشست باید برن االن چمدونارو تحویل بگیرن با مریم پشت شیشه ایستاده 

هال رو پیدا کنم مریم زد به پهلوم اومد بریم به مهال یه بودیم و من مثل شتر مرغ کلمو میبردم از بین جمعیت باال تا م

نگاهی انداختم اخم کرده بود چمدونشو با یه ژست خاصی حرکت داد و دستشو واسمون تکون داد این اخالقش 

 .بغل کردن و همو نمیدونم به کی رفته بود همیشه جدی و در عینه حال جذاب رفتیم طرفش مریم گریش گرفت

 برای همین ناخودآگاه جوابشو دادم. دلم مامان و بابا رو میخواست دیگه طاقت نداشتم رد ولی منابراز دلتنگی ک

.دوباره یکم با مهال بحث کردیم تا گوشیش زنگ خورد و من به بیرون ین شدیم بغ کرده بودم هیچی نگفتمسوار ماش

 زل زدم.

 *از زبون مریم

 وداره باگوشیش بازی میکنه.نشسته از سر کوچه ک پیچیدم دیدم مهرناز روزمین 

خاک توسرم انگارنه انگار،این دختر ی ذره نظم نداره.سریع زدم روترمز وپیاده شدم ب مهرنازگفتم این چ وضعشه 

 بیخیال بابا:یکی ردشه درموردت چی فکرمیکنه گفجلودرنشستی نمیگی اخه 

داخت توبغلش باصدای جیغ نوگذاش تو جیبش وبه سمت مهالیی ک پیاده شده بود دوید وخودش وا گوشیش

 واااای خواهری باالخره اومدی ؟دلم برات یذره شده بود بیا ومارو ازوست این مادرفوالدزره نجات بده.:جیغوش گف

 چی شد چی شد نفهمیدم من مادرفوالدزره م؟مگه اینکه دستم بهت نرسه.:گفتم

 ده بودم.مهرناز:نه بخدا باتو نبودم که توتاج سر مایی بااین مهسای خیرندی

 چییییی؟واقعا که مهرماز اگه دیگه باهات حرف زدم.:مهساجیغ زد



عاشق این دیوونه بازیاتونم ولی بخداخیلی :ک که اصال ب چشم نمیومد بهشون گفمهال با ی لبخند خیلی کوچی

 .م بقیه کل کالتون باشه واسه توخونهخست

 مهساااتوکلیدامرو به مهسا گفتم:چکارشون کردم؟کیفم وبرداشتم تا کلیدارودربیارم ودروباز کنم.اع پس کجاس 

 وندیدی؟

ای وای کلیدام وازروجاکفشی برنداشتم.مهرناز :تمفت نزدم.محکم زدم روپیشونیم وگمهساگف نه بخدا من دس به کیف

 گف هه خواهرماروباش اون موقع ب من میگه حواس پرت.

 *از زبون مهال

تو این مدت که دم در بودی تالشی برای داخل :رو به مهرناز گفتمخب این االن ینی چی،ینی چی که کلید نداریم 

 رفتن نکردی؟

اال ک ب نمیبینی برجستگی مرجستگی پر همش عوارض بی کلیدیه دیگ سعی کردم از دیوار برمت:پشت کرد بهم گف

 نشد.

 این دختره هم مخش خوب کار میکنه ها فقط یکم شیش میزنه و شیطونه که اونم اشکال نداره.

 نگاه به ارتفاع دیوارا کردم یه نگاه به لباسام مثل اینکه دیگه چاره ای نیست. یه

دستامو بردم باال و جا دست پیدا  هم گذاشتم کنار رفتم نزدیک دیوارعینکمو در آوردم زدم رو چشم مریم چمدونمو 

 ز دیوار آویزون شدم چشاموکردم و خودمو کشیدم باال پریدم باالی دیوار نشستم و یک نفس عمیق کشیدم و دوباره ا

بستم و با یک بسم اهلل خودمو انداختم پام تیر کشید طبق عادت برای اینکه صدامو کسی نفهمه دستمو کردم تو 

 بیاین تو دیگه:دهنم تا داد نزنم لنگ لنگ کنان پاشدم و در رو باز کردم دیدم همینجوری مبهوت موندن گفتم

 برای اینجا تنگ شده بود اولین کاری ک کردم به مریم گفتم چمدونمو تا داخلاومدن تو و در رو بستن دلم با تعجب 

 ببره تا من یه سر به حیاط پشتی بزنم رفتم و از دین اون تاب و اون همه گل سرخ حض کردم.

 چشمام پر اشک شد مامان نسیم عاشق گل سرخ بود بابا اونارو برای مامان کاشته بود.

 مهرنازی پاشو یه چن تا چایی بریز بیار:و به مهرناز یک چشمک زدم و گفتمر رفتم داخل و لم دادم رو مبل

 من؟:مهرناز ابروهاشو انداخت باال گفت

 آره دیگ پس کی؟_

 مهسا_

 وااا_

 خب اون کوچیک تره_



 خب باشه یه بارم تو پاشو کار کـ....:داد زدم عصبی بودم بی اختیار

 مهم نیست:گفتم با اخم ادامه حرفمو خوردم و

 بشین میرم میارم :رم ک مهسا سریع پاشد رو بهش گفتمخودم پاشدم ب

  ن مهال جون تو بشین من میرم میارم_

 و رو کرد به مهرنازو اخم کرد این فنچم بلده اخم کنه؟ آخ خدا 

 خودم میرم میارم خواهری تو بشین:مهرنازم پاشدو سر بزیر گفت

 اوکی_

 ی خودش بود ملوم نیس چشهب مریم نگاه کردم اخم کرده بودو تو دنیا

 چته قشنگم؟_

 هیچی داشتم به آرتا فک میکردم:مریم سرشو ورد باال گفت

آرتا رو میشناختم همون دانش آموز منزوی که ذهنشو درگیر کرده بود یاد صحبتای جناب سرهنگ افتادم قبل 

 "قاتل پیدا شده شما که بیای ایران همه چیزو براتون میگم"ازینکه بیام ایران

 نی قاتل کیه؟ی

 مهرناز اومد تشکر کردم و چایی رو برداشتم دیدم مهرناز خیلی تو خودشه حتما ناراحت شده 

 مهرنازی_

 بله:دلخور جواب داد

 یه نفس عمیق کشیدم  و گفتم :ببخشید

مد ومیدونست من اگر کار اشتباهمو قبول نکنم معذرت خواهی نمیکنم برای همین بلند شد با یک لبخند گله گشااد ا

 ور دلم و بغلم کرد.

 اشکال نداره عزیزم من که ناراحت نشدم_

 باشه باشه_

 گونمو بوس کرد و ولم کرد

 راستی مهسا تو قرار بود قبل از اینکه بریم فرودگاه میخواستی یه چیزی بهم بگی:مریم یهو گفت

 م.ینید براتون تعریف کنآره آره یادم نبود بش:گفت قمهسا با ذو



 فلش بک به صبح(*از زبون مهسا )

وارد آشپزخونه شدم در یخچال و باز کردم یه چند ثانیه ی به محتوای توش زل زدم از اخرم همون کره و عسل و 

برداشتم و گذاشتم رو میز چوپی ناهارخوری همونجور ایستاده درحال لقمه گرفتن بودم که صدای گوشیم از تواتاق 

 یه نفس عمیق کشیدم و لقمه رو خوردم و تماس و وصل کردم.اومد بدو بدو به اتاقم رفتم نفس نفس میزدم 

 جونم خواهری؟_

 الو مهسا کجایی؟:مریم

 من خونه ام تازه از خواب پاشدم_

 وایی مهسا زود باش بجنب حاضر شو دارم میام دنبالت_

 مگه ماشینت خراب نبود؟_

 باتاکسی ام فقط سریع مهسا دستشویی که رفتی؟:مریم

 ی زود میرم میامنه ول:خندیدم وگفتم

 هووووف خیل خب دارم میام تو راهم_

 بوس بای_

همونجور که قر میدادم به سمت دستشویی.  رفتم اخ جون مهال داره میاد بعد از مریم اون بزرگتر من و مهرناز بود 

 زود از دستشویی اومدم بیرون و دست از فکر کردن برداشتم

شلوار سفید مثل دخترای دیگه اهل بزک دوزک نبودم مریم مارو مثل یه مانتوی صورتی چرک پوشیدم بلند بود بایک 

 خودش تربیت کرده بود و خوده مریمم دست پرورده ی مامان بود

یه شال سفید انداختم رو سرم و به یه برق لب بسنده کردم جورابای خرگوشی صورتی هم پام کردم و از اتاق زدم 

 بیرون

 اومدم اومدم...سریع گفتم:با فکر اینکه مریمه  گوشیم زنگ خورد

 بله؟_

 لبم گاز گرفتم مریم نبود که آقای صادقی بود

 عه سالم آقای صادقی خوب هستین؟_

 ممنون شما چطوری دخترم:صادقی

 خوبم مرسی امری داشتین؟_



 راستش آره ببین تو آماده ی این هستی که توی فیلم سینمایی بازی کنی؟:صادقی

نگفتم چشمامو بستم یاد مامان نسیم و بابا فرهاد افتادم که همیشه میگفت کی شوکه شدم همونجا ایستادم هیچی 

 میشه دخترم بره پشت پرده سینما با صدای که اثری از بغض توش موج میزد گفتم:بله چرا که نه

 صادقی:خب ببین دخترم اولش تو نیستی االن چندتا پالن و گرفتن از سکانسای وسطش تو وارد میشی خب؟

 بله چشم اهان بله_

من به تو میگم گفت: مریم بود.صادقی حرف می زدم یهو در باز شد داشتم کفشامو پام میکردم و همونجور با آقای

 حاضر شو تو داری با تلفن حرف میزنی

 درحالی که زدم تو صورتم از مریم خواهش کردم ساکت باشه 

 ای خدا من از دست تو چیکار کنم؟گفت:

 پس من سناریو رو میفرستم برات دخترم فعال...:فهمیدو زود گفتآقای صادقی خودش  مثل آینه

 به گوشی خاموش زل زدم

 همونجور که داریم میریم واست تعریف میکنم:پریدم بغل مریم بوسش کردم و گفتم

 *از زبون مهرناز

م رفتم اتاق عد ازینکه کلی به مهسا تبریک گفتیم ماچ و بوس و ازین کارا هر کسی رف پی کار خودش منک رفتم تو

 داره حیاط و میشورهکه  یک اتاقم حیاط فاطمه خانم و دیدمتو تراس کوچ

 .بدی نبود اما خیلی فضول بود و از خودش و پسرش هیچکس بهتر نبودنگاش کردم زن

 به به این میگن اندامو با خودم گفتم:خودم و تو ایینه نگاه کردم ،اومدم تو رفتم تو حموممسخره. لجم گرفت

 رفتم زیر دوش وای م از خنده وغش کرد

 زمین و میزدم و موهامو مث خال.کردم خودمو نای بلند شدن نداشتمباز کردم بیا چشم  292صابون اومد زیر پام 

 با درد بلند شدم کل سلوالم درد گرفت .میکشیدم

 :/زنگ خورد اسم شتر افتاد رو گوشیبا حوله نشستم رو تخت گوشیمرفتم بیرون

 ودسحر دوستم ب 

 چته؟:جواب دادم

 سالم کار پیدا کردی؟؟؟؟_

 ن توچی؟_



 وی اره تو بانک ی کار پیدا کردم _

 ایول خوشبحالت:با خوشحالی گفتم

 یکم دیگه حرف زدیم و قطع کردم 

 ایین برم ببینم مریم در چ حاله..زود لباس پوشیدم و رفتم پ.نارنجی پوشیدم ویییی چ خوشگل بود ست

 *از زبون مریم

ض کردن لباسام رفتم سریخچال تاغذاهاروگرم کنم اخه داشتم از گرسنگی تلف میشدم سریع قابلمه بعدازعو

غداروگذاشتم روگازوگرمشون کردم.رفتم ازتویخچال یکم گوجه وخیاربرداشتم تاساالدم درست کنم همینجور که 

نم وارتباط برقرارکنم ببینم کاراروانجام میدادم بازذهنم کشیده شد سمت آرتا.خیلی دوس دارم که باهاش حرف بز

سالگی اوج شرارت کردن  پسربچه هاس.مثال هم کالسیای 29دردش چیه؟چرا ی بچه تواین سن انقدرگوشه گیره؟سن

اون دیوونم کردن.یادم اومد از علی یکی ازبچه های تخس وشیطون کالسم که روزای اول چقد من واذیت میکرد.ی 

دم دوتاپاهام روهواس وباباسن مبارک فرود اومدم روزمین صدای خنده روز به محض واردشدن به کالس احساس کر

ی بچه ها قطع نمیشد دستم وگذاشتم روکمرم وبابیچارگی ازجام پاشدم برگشتم دیدم ی پوست موزاومده زیرپام.ی 

 ا ینگاه خصمامه کردم ب کالس همه داشتن میخندیدن جز آرتاوعلی...آرتا که کال فک کنم توباغ نبود.علی هم ب

 کارتوبود باز؟چن باربگم اذیت نکن بچه جان بیابروازکالس بیرون.:لبخند پرازتمسخرنگام میکرد.گفتم

 میتونی بیابیرونم کن.:خیلی خونسردنشست سرجاش وگف

ونم دیگه از اینکه من بماند ک چقدحر  خوردم ازدستش اونروز.ولی ن به مدیرگزارش دادم ن دیگه ب روش آوردم ا

نمیدم خسته شد ودست ازکاراش برداشت.اما آرتا...حتما جلسه ی بعدبهش میگم بیاباهم جرف  شوننعکس العمل 

بزنیم.اخه بگی نگی هم ی چیزایی ازروانشناسی سرم میشه.دلم میخاد مشکلش وبگه ببینم میتونم کمکش کنم 

 .یانه..ساالد هم درست شد پاشدم تا میزوبچینم وبچه هاروصداکنم

 *از زبون مهسا

اق شدم مانتومو در آوردم و وارد دستشویی شدم بعد از عملیات اومدم بیرون رفتم سرراغ گوشیم پف هیچ وارد ات

 �� رفیقی هم ندارم که پیم بده فقط یا ایرانسل پیم میده یا از طرف فدراسیون فوتبال که برم تماشا کنم

خورد مث خری که بهش تیتاپ دادن گوشی و گذاشتم کنار و رفتم رو تخت خواب به چشم نیومد یهو موبایلم زنگ 

 پریدم رو گوشی 

 الووو_

 سالم مهسا جان خوبی؟:صادقی

 ممنون به خوبیه شما منم خوبم_



 خداروشکر.دخترم االن پست چی میاد سناریو رو تحویل میده بهت _

 آهان چشم_

 چشم وتنت سالمت باشه با بنده کاری نداری؟_

 نه خدا نگهدار_

 خدافظ_

 نگ درو زدن در با شتاب باز کردم مهرناز داشت آیفون و میزدبعد از ده دقیقه ز

 نزنیا_

 واسه چی_

 با من کاردارن بیا برو تو _

 ین کارم حر  میخورداز چادر رنگی و برداشتم سرم کردم یه ورش کوتاه کوتاه بود اون ور دیگش بلند چقد مریم ا

 ساله با موتور دمه در بود1۲_1۲دروباز کردم یه پسر تقریبا 

 ؟راد مهسا سالم خانم:پسر

 بله خودم هستم_

 جناب آقای...طرف دارین از  بسته_

 بله میدونم صادقی _

 بسیارخب بفرمایید این جارو امضا کنید_

 امضا کردم و سناریو رو گرفتم اومدم تو خونه و رفتم تو اتاق

 *از زبون مهال

خوام خواهرام وارد این قضیه بشن ولی مثل هوففف تماس جناب سرهنگ اعصابمو به هم ریخت ینی چی آخه من نمی

 .اینکه چاره ای نیست

سرمو تکون دادم رفتم زیر دوش آب سردو باز کردم یخ زدم برای همین آب گرم و باز کردم رفتم جلوی آینه به 

ا بچشمام نگاه کرد آبی مثل چشمای خوشگل مامان نسیم من و مهرناز چشمامون شبیه مامانه و مریم و مهسا شبیه با

رنگ چشماشون قهوه ایه دست کشیدم رو لبم چشمم افتاد به رد بخیه فکم چشمام پر شد دستامو مشت کردم و زدم 

به دیوار خدا رو شکر زخم نشد ولی دردم گرفت نشستم تو وان آروم و بیصدا گریه کردم خدا لعنتت کنه نازنین یکم 

بیرون لباسامو تنم کردم و موهامو سشوار کشیدم و ک گریه کردم چشمام برگشت به همون حالت یخیه قبلش رفتم 



دات تازه میخواستم بیام ص:ز کرده بود بست و بعد دوباره گفتاشتم رفتم پایین مریم که دهنشو باذهمینجوری باز گ

 کنم بیا شام 

و ول شقرفتم نشستم تا غذا بخورم ولی هیچی نفهمیدم نگاه های مریمو میفهمیدم ولی خدارو شکر بهم گیر نداد قا

 ممنون مریم خیلی خوشمزه بود:کردم و گفتم

 .با صدایی آروم گفت:خواهش میکنم.نوش جونت

رفتم رو به تلوزیون نشستم بچه ها غذارو خوردن و اومدن نشستن رو به روی من هر کدوم یک کار میکردن مهرناز که 

مریم هم عینکشو زده بود و سرش تو گوشی بود مهسا که یه سری برگه دستش بود فک کنم سناریوهاش بودن 

د ینجوری نمیشداشت با دقت به چند تا برگه نگاه میکرد فک کنم داشت امتحان دانش آموزاش رو تصحیح میکرد ا

 بچه هاباید بهشون میگفتم:

 میخوام یه چیزی بهتون بگم  ولی لطفا آروم باشین یک نفس عمیق کشیدم و گفتم:سراشون اومد باال

 ول کردناینو که گفتم بیشتر ه

 نگاهشون کردم و گفتم:ازتون کمک میخوامکالفه 

 ؟مریم : برای چه کاری

 .قاتل مامان و بابا معلوم شدن رادوین شریفی یک شرکت دارن-

 گریش کردن مهسا هم با دیدن گریه مریم یهو بچه ها شوکه شدن و همینجوری موندن یهو مریم شروع کرد به گریه

اباواری به عکس بزرگ شده مامان و بابا نگاه میکرد حتی پلک هم نمیزد من عصبی گرفت ولی مهرناز همینطوری با ن

شدم پاشدم ازین سر تا اون سر سالن رو طی کردم سر درد گرفتم شقیقه هامو ماساژ دادم دیدیم اینا قصد بند آوردن 

اره برای اونا یکی کمه دوبگریشون رو ندارن رفتم آشپزخونه سه لیوان آب ریختم یکیشو خودم خوردم دیدم باز ببرم 

یکی دیگه آب کردم و بردم تو سالن به هر کدومشون یکی یکی آب میدادم و پشتشون رو ماساژ دادم تا یکم آروم 

شدن مریم گفت سرم گیج میره رفتم آشپز خونه آب میوه ریختم براشون که حداقل فشارشون بیاد باال رفته هر 

 االن آرومین؟:که خوردن گفتمکدومشون یدونه دادم آبمیوه هاشون رو 

 ن چطوری آروم باشیم؟:مریم

 هوفففف-

 پاشدم رفتم باال گوشی رو برداشتم و زنگ زدم به جناب سرهنگ

 ؟مهال جان جانم-

 قربان من نمیتونم -

 خونه اید؟-



 بله-

 االن میام-

 روم شده بودن فقط مریممانتو پوشیدم و یک شال هم سرم کردم و رفتم پایین چشمای هر سه تاشون سرخ بود ولی آ

 اشک میریخت.هنوز 

 .جناب سرهنگ داره میاد-

 رفت از اتاقش سه تا چادر آورد هر کدوم یک چادر سرشون کردن مریم

 بفرمایید قربانو گفتم: دن رفتم و گوشی آیفون رو برداشتمزنگ رو که ز

 .من برم براتون یک چیزی بیارجناب سرهنگ بفرمایید بشینید تا مم:و در رو باز کردم همشون نشستن من گفت

 منونم-

جناب سرهنگ :تا چایی ریختم و بردم براشون به بخار چای زل زدم و گفتم ۲رفتم آشپز خونه تا براش چایی بیارم 

یک نقشه دارن یکم پیش جناب سرهنگ زنگ زدن بهم گفت تو این ماموریت از شما هم کمک بخوام راضی به این 

 نمیشه ازش بگذرم کمک میکنین؟کار نیستم ولی خون بابامه 

 منکه هستم هر جایی که بخوای:مهرناز گفت

 منم هستمم:مری

 منم هستما:مهس

 میشه خودتون نقشه رو بگین؟:لبخند زدم و رو به جناب سرهنگ گفتم

 برو پرونده رادوین شریفی رو بیارشما  باشه-

 ی خوندمچشمی گفتمو رفتم اتاقم و پرونده رو برداشتم آوردم پایین یکی یک

 نام:رادوین

 نام خانواگی:شریفی

 نام پدر:محمد

 نام مادر:سعیده

 سال 92سن:

 محل تولد:تهران



 محل زندگی:مشهد

 تحصیالت:دارنده دکترای عمران

 و یک خواهر. توضیحات:دارای یک پسر از یک ازدواج نا موفق،یک برادر

 بهار که فعال ایران نیست. .خواهرشمپرونده رو بستم و گفتم اسم داداششم باربده،باربد شریفی

 یهو مهسا گفت:اوه

 یزی شده؟چ-

 باربد بازیگره-

 ینی چیبا صدای عصبی گفتم: تعجب کرد و کمی هم عصبی شدم

 زیگر مطرحی نیست اما خب بازیگره دیگ اتفاقا تو این سناریوی جدیدی که گرفتم هم با اونمبا-

کردم لعنتی میدونست یا حتی بد تر از اون خودش به به جناب سرهنگ نگاه کردم که دیدم یک لبخند زده اخم 

 صادقی گفته به مهسا کار بده

 ؟کار شما بود:مهال

 بله.-

 چرا؟-

 نقشه رو االن نمیگم میخوام به تمام نیروهایی که تو این ماموریت هستن به صورت یکجا بگم چون الزمه-

 باشه کِی؟-

 فردا بعد از ظهر-

 کجا؟-

 خونه جناب سرگرد تهرانی-

 آدرس و ساعـ...-

 براتون میفرستم-

 چشم:پوست لبمو کندمو گفتم

جناب سرهنگ که رفت بیرون مهسا همینطور که لبشو گاز میگرفت رفت باال،مهرناز اخم کرده بود و لباشو غنچه 

کرده بود اینم از طرز فکر کردنش داشت میرفت باال ولی مریم سرشو انداخته بود پایین رفتم سمتش بغلش کردمو 

 همچی درست میشه خواهری غصه نخور:فتمگ



 نمیشه،نمیتونم ولی همش با خودم میگم ایشاال هر چی خیره پیش بیاد:مریم

 ایشاال-

 تا اتاقش بردمش برق اتاقو خاموش کردم و خودم اومدم بیرون و رفتم اتاق خودم به سه سوت نکشیده خوابم برد

*** 

ز تاریک بود یه جوری بود معلوم نبود شبه یا صبح به گوشی نگاه کردم از خواب بیدار شدم یه نگاه به پنجره کردم هنو

صبح رو نشون میداد همون لحظه صدای اذون امد لبخند زدم پاشدم رفتم دستشویی وضو گرفتم و اومدم  ۲ساعت 

الش ار کرببیرون چادر نماز قشنگمو که یادگار مامانبزرگم از مکه بود رو برداشتم و در کنارش سجاده ای که که یادگ

بود رو برداشتم مهرش رو بو کردم بعد گذاشتم سر جاش تا به خودم بیام اذان تموم شده بود مغنعه رو سرم کردم و 

چادرم رو هم روش سرم کردم نیت کردم و نمازمو خوندم با دقت تاش کردم و گذاشتم داخل سجاده،سجاده رو جمع 

رفتم تو بالکن یک نفس عمیق کشیدم و یه لبخند کوچک و کوتاه کردم تا رفتم بخوابم دیگه خواب به چشمام نیومد 

زدم چشمامو که باز کردم چشم تو چشم یک خانومه شدم که دیدم چادر سیاهشو ب دندون گرفته و با تعجب به من 

نگاه میکنه این وقت صبح کجا میرن اینا بهش اخم کردم و برگشتم داخل اَه یکی دیگه هم کنارش بودا ولی ندیدمش 

 اون فک کنم پسر بود حاال هر چی

 شیدم و افتادم رو تخت و خوابیدم.خمیازه ک

 *از زبون مریم

صبح ازخواب زودتر پاشدم تا برم صبحونه بچه هاروآماده کنم.ی دستی به سروصورتم کشیدم درحدی که مرتب باشه 

کردم.شروع کردم به چیدن بعدازاتاق رفتم بیرون دیدم بچه هاهنوزخوابن.رفتم تواشپزخونه وزیرکتری وروشن 

میزصبحونه مهسا نیمرودوس داشت براش درست کردم.مهال که همه چیزخوره ولی امان ازمهرناز خانوم هرچیزی 

نمیخوره برای اون فقط پنیروگردواوردم تازه همونم شاید نخوره همیشه سراین قضیه باهاش دعوادارم.کتری جوش 

فکردیشب فرو رفتم...نگران بچه هام اونا دست من امانتن ولی دیشب اومده بود چای دم کردم ونشستم پشت میز تو

خاطرتون جمع خانوم :خواهرام باشه واونم قول داد وگفتموقع بدرقه ی سرهنگ ازش خواستم مث جونش مواظب 

 راد من حواسم به کل بچه های اکیپ هس ازجمله خواهرای شماکه بخاطر کمک به ماوارد این ماموریت میشن.

چ ابهتی داشت این سرهنگ آدم میترسه بهش نگاه کنه چ برسه چندماه تحملش کنی.دیشب همون بوی  وای خدا

اشناموقع حرف زدن باسرهنگ باز ب مشامم خورد.یعنی چی ؟بویی ک تواموزشگاه حس کردم همینه؟ن بابااخه 

فیه بهم میبافم ولش کن بابا سرهنگ اونجا چکار داره؟نکنه اون روز اونجابوده ومن ندیدمش.واای خداسرصبح چ اراجی

 کردم یکی یکی سروکلشون پیداشد. عطرسرهنگ ب من چ...چای وریختم توفنجون بچه ها وصداشون

 *از زبون مهرناز

 با سردرد بیدار شدم دیشب تا دیر وقت بیدار بودم فک کنم شب خوبی برا بچ ها هم نبوده 



 نگرانم خیلیم نگرانم اخرش چی میشه 

 .رفتم بیروناه ول کن صر صبح 

 رفتم دستشویی اخ اب یخ بود یخ زدم

مریممممم چ کردی یخچال:/ هتا رفتم تو آشپز خونه فکم چسبید ب.ن حوصله ندارم صبحونه درست کنموای من اال

 .سرهنگو دیوونه کردی

 چ ربطی داشت اخه چلمنگ نفهم اگه مریم بفهمه من و میکشع وای چی بود گفتم سر صبحی

 یدن پنیر گردو لبخندم گشاد تر شد  با مریم شوخی کردم و صبحونمو شروع کردملبخندی زدم و با د

 کم کم مهال و مهسا هم اومدن مهسا...

 مهالا وای ی روز ندیدم لبخند بزنه

 شاره کردم که ساکت باشه ش ااشتم بهدیهو مهسا زد رو میز و شروع کرد ب خوندن حتی حوصله خندیدن هم ن

 چی شده؟:یم کنارم بود با سر گفتمخوردم مرداشتم صبحونه می

 لب زد هیچی!

 با نگرانی نگاش کردم که لبخندی  زد که یعنی آرامش کل وجودمو گرفت 

 مهال رو دیدم که عجیب تو فکرع طوری که لیوان چاییش پر شد ولی حواسش به قوری نبود 

 مهالا حواست کجاست :داد زدم

 د میزنیاخ هیچی بابا چرا دا:چشماشو از درد بست وگفت

 و هیچی نگفتم اخمی کردم

 *از زبون مهسا

 اخخخخخخخخ

 سرم خورد شد وایییییی خدا اوف

 اشکم در اومد

 غلت زدم از تخت افتادم پایین سرم خورد به پایه تخت 

ره شدم یا یلباسم تا کمر رفته بود باال بلندشدم رفتم دستشویی بعد از انجام کار صورتمو شستم و تو آینه به خودم خ

 این چه قیافه ایه؟.ام حسین با بچه هاشام



چشای قهوه ایم پف کرده بود موهام جنگل آمازون سرمم که باد کرده بود موهام و شونه زدم و دمپاییامو پام کردم و 

 رفتم تو آشپزخونه رفتم نشستم سره میز با دستام رو میز ضرب گرفتم و شروع کردم به خوندن

 .ه کردهگلم چه کرده مهسارو دیوون خواهر-

برخالف هرروز که از این کارم مریم و مهرناز میخندیدن امروز جیک نزدن بهشون نگاه کردم مهرناز که داشت کوفت 

میکرد مریم با ایما اشاره فهموند ببندم دهن مبارک و به مهال نگاه کردم تو باغ نبود منم دیگه ساکت شدم و شروع 

 .رده بودرویی که مریم واسم درست ککردم به خوردن نیم

 *از زبون مهال

انقد تو فکر ماموریت بودم حواسم از دنیا پرت شده بود برای همین دستم داشت میسوخت لیوانو گذاشتم روی میز،و 

گه سه لقمه پنیر خوردم با چایی چیز دی-نشستم رو صندلی میل به هیچی نداشتم ولی برای اینکه مریم چیزی نگه دو

یشه وقتی عصبی میشدم سردرد میشدم برای خوب کردنش برای اینکه دارو ای نخوردم دلم قهوه میخواست هم

قهوه :نخورم دکتر گفت که باید باید یه قهوه بخوردم پاشدم در کابینتو باز کردم قهوه ای ندیدم رو به مریم گفتم

 نداری؟

 نه متاسفانه:مریم نگاهی به مهسا کرد و گفت

 کیف پولمو برداشتم رفتم بیرون بی حرف رفتم تو اتاقم و لباسامو تنم کردم و

سرمو تکون دادم و رفتم داخل مغازه سالم کردم برگشتم تا قهوه بگردم که یهویی یه جفت چشم مشکی که دورش 

هم سیاه شده بود داره مثل جغد نگاهم میکنه فقطم چشاش دیده میشد اخم کردم و کامال جدی رو بهش 

 همونم؟:گفتم

 کی؟:فتابروهاشو انداخت باال و گیج گ

 همونی که ارث باباتو خورده-

 خواهر اون دختره چش سفید،مهرنازی؟:اخم کرد و بهم گفت

 هوم،ک چی؟-

 ترف میزنی ولی تا حاال ندیده بودممثل همون ح-

 خواهریم دیگ،بعدشم من اینجا نبودم-

 ینی ازدواج کردی که نیستی؟-

 تری مادر ماشااهلل سنگین و با جذبه اخمتم کـ....و...ولی تو برعکس اونی سنگین :هیچی نگفتم که هول کرده گفت

 میشه بس کنید؟-



 چرا مادر؟-

 سرد بهش نگاه کردم که چیزی نگفت فقط آب دهنشو قورت داد و سرشو انداخت پایین و رفت

 هوففف زنیکه فضول معلوم نیس کی هستش مهرنازو از کجا میشناسه

دم خونه قهوه رو درست کردم برای همشون همینطوری ساده بیخیال بابا قهوه رو پیدا کردم و حسابش کردم رسی

چه ها حواستون جمع باشه  این ماموریت شوخی بردار نیست ماموریت بزرگیه اگه :ببردم قهوه هارو که خوردن گفتم

 .نمیتونین از همین االن بگین میشه یک کاریش کرد

 س نمیکشنک نه و میخوان که تو ماموریت باشن و تا آخرش پا پ همشون گفتن

 بچه ها فقط حواستون باشه-

 به چی؟:مهرناز

 به همه چی کارتون،وظیفه تون،چیزی که بخاطرش اونجاییم و از همه مهتر احساساتتون-

 حواسمون هست خواهری تو نگران نباش-

 خامنه افتدمی زدم یهو یاد اون لبخند

 راستی این خانمه کیه؟-

 کی؟-

 یرم دیدمش چشاش مشکی و دورش رو هم سیاه کرده بود تپلم بـ....یه خانمه وقتی داشتم میرفتم قهوه بگ-

 یهو دیدم مهرناز زده زیرخنده 

 وااا چته-

 *از زبون مهرناز

چی :رده بود بهم نگاه میگرد و میگفتهمینجور که میخندیدم مهال هم با لبخند کج و با چشمای که تعجب ک

 شده؟کی بود؟میشناسی؟

 فضوله رو عصابه  گفتم بابا فاطمه خانم همین زن

 میگم هی میگف مث مهرنازی:خندید و گفتآروم 

 زنکه پیر خجالت نمیکشه:با حاالت مسخره ای گفتم

 ؟بعدازظهر و چ کنیمخب حاال بگذریم :در همون حال مریم گفت

 ؟باید کاری بکنیممگ :گفتم



 مریم زد رو پیشونیم گفت گیج سرهنگ و میگم

 باشه اون حل میریم خونه سرگرد بهمون میگه دیگه:ال گفتهال ی نگاه ب ما کردن و مهمهسا و م

 باشه پس:مریم گفت

 هرچی خدابخاد:منم گفتم

نفر  به جونم  9این ماموریت از هرچی چیزی برام مهم تره از طرف دیگه شما گفت: بچه ها ترخدا حواستون باشه مهال

 وصلین

 من و مهسا لبخند پر استرسی زدیم  و گفتیم نگران نباش...!

 کمی نگران تویم مهال کارت سخته:اما مریم گفت

 خبره شدم که بفهمم چیکار کنم... مهال لبخندی زد و گفت چندساله تو اینکارم اینقدر

 *از زبون مهال

قهوه هارو که خوردیم لیواناشو شستم و رفتم تو اتاقم تا برنامه ریزی کنم یکم که گذشت دیدم گوشی آالرم داد یه 

بود وا ینی من اینهمه کار کردم؟رفتم سر گوشی دیدم پیام اومده از سرهنگ ساعت  ۲ساعت  نگاه به ساعت کردم

رفتم به دخترا گفتم منو مریم ک کاری نداره حاضر شدنمون  ۲و آدرسم داده بود چییییی؟؟ االن که ساعت  ۲:92

شون نگاه کردم همشون فقط اون مهرناز  مهسا دیر آماده میشن یکم که گذشت صدای بچه ها اومد که حاضرن به

تا چادر آوردم پایین  ۲یپاشون و حجاباشون خوب بود اما بازم داریم میریم بین چندتا پلیس رفتم حاضر شدم و 

 .اما مهرناز و مهسا مونده بودن یکیشو خودم سرم کردم مریمم سرش کرد

 .همه پلیسن نمیشه اینجوری بگردین اونجا:گفتم

ردن چادراشون کولمو برداشتم و پرونده هارم گذاشتم داخلش و برش داشتم رفتم گفتن اوکی و شروع کردن به سر ک

 پایین

 .بریم دخترا:سوییچ ماشینو برداشتمو گفتم

از ب قتی رسیدیم جناب تهرانی در روهممون راه افتادیم ماشین رو هم من روندم تا برسیم به خونه سرگرد تهرانی و

 .امونو در آوردیم گذاشتیم کنارموندرکردن یه اخمم داشت شبیه میر غضب بود چا

 ؟میشه بریم سر اصل مطلب:بعد از سالم علیک کردنای الکیشون من و تهرانی همزمان گفتیم

 بله بببخشید و شروع کرد به حرف زدن منم تمامم گوش شده بود:جناب سرهنگ سرفه ای کرد و گفت

 اونما ازین باند فقط اسم یک شرکت میدونیم و اطالعات مدیر کل _



مهرناز خانم حسابدار شرکت میشه تا دنبال مدارک داخل شرکت رو بگرده و ببینه داخل حساب ها کسی دستی برده 

 یا نه چون احتمال میدیم رادوین یک شریک هم داشته باشه 

ن باربده ومهسا خانم به عنوان بازیگر با باربد شریفی برادر رادوین شریفی ارتباط برقرار میکنه که ببینه این شریک هم

 .یا نه

مریم خانم...مریم خانم هم به عنوان معلم خصوصی بچشون رادوین رو ب موسسه میکشونه و ازش میخواد براش یک 

معلم خصوصی بگیره و خودشون رو هم پیشنهاد میدن سرگرد رادمهر قرار بود به عنوان همسر مریم خانم وارد کار 

زدیک نرادوین شریفی سعی میکنم به به جای ایشون هستم و  همین من بشن که چون پاشون شکسته نیستن برای

 بشم.

قورت دادن آب دهنش رو شنیدم سرهنگ هم یک نیم نگاه به مریم انداخت و ادامه مریم رو موقع ب وضوح صدای 

 شایان و سرگرد تهرانی هم به عنوان همسر و شریک با ایشون طرح رفاقت میریزین روانو س:داد

ال سه نفر هستن سرگرد رادفر،سروان آرام و سروان مهرجو به عنوان دستیار ها اونجا مشغول به بقیه افراد هم که ک

 کارن 

اسم من در اصل مهال راده اما به خاطر اینکه مجهول الهویه بمونم خالفکار ها منو به عنوان آرشیدا شایان میشناسن 

مو لو ندن تو زندگی عادی من یک معلم آموزشگاه همینطور پلیس ها برای اینکه اگر وسط ماموریت بودیم اسم واقعی

نقاشی هستم و نقاشی تدریس میکنم البته ب ظاهر وگرنه من هیچ وقت آموزشگاه نمیرم شاید گاهی برای سر زدن به 

 بچه ها.

به سرگرد تهرانی نگاه کردم همینطور که من اونو با اخم نگاه میکردم اونم منو با اخم نگاه میکرد جذاب بودو 

که تیشرتی که پوشیده بود به رتی با یک ته ریش و بدنی ورزیده شتیب چشمای قهوه ای لبای خوش فرم و صوخو

 .راحتی اون ها رو نمایش میداد

 .چشمامو بستم و ذهنمو جمع و جور کردم با صدای پیامک گوشی حواسم معطوف گوشی شد

 مریم*از زبون 

 تواون بچین آخه برنامه رفتنو:دادم گفتمیت ب مهال ی پیام بعدازتموم شدن حرفای سرهنگ واکیپش درموردمامور

 السریع جواب دادباشه خواهری.جمع اصالاحساس راحتی نمیکردم.مه

نگاهم میکنه،ی دفه بدنم یخ کرد اخه خیلی ادم جدی بود و من ی جورایی ازش  سرم باالآوردم دیدم سرهنگ داره

بچه هاازجاشون بلندشدن وعزم رفتن کردیم.باهمه ی افرادی که حساب میبردم.سریع نگاهم ودزدیدم،همزمان مهال و

ساعت جلودرمعطل ۶وش باز ماروخواهشازودبروکفشاتوبپ:کردیم.خودم ورسوندم به مهساوگفتماونجابودیم خداحافظی 

 .نکنی

 ؟ااااع من کی تاحاالدیر کردم:اش گفتیو



 .تعدادش ازدستم دررفتهبشمارم اخه حیف ک نمیشه اینجابرات :ی دفه چشام چهارتاشد،گفتم

 چییش باشه االن میرم:اه چپکی بهش انداختم اونم باگفتنهمینطور که باهاش درگیربودم رسیدیم جلودر ی نگ

 جاخوردم ودست وپام وگم کردم.از درسالن رف بیرون.برگشتم ببینم دخترا کجان که باسرهنگ روبروشدم ی آن 

 چیزی شده سرهنگ؟:گفتم

 رانید درسته؟گف احساس میکنم یکم نگ

 خوب اره طبیعیه این دخترا پیش من امانتن اگر خدایی نکرده..._

خاطرت جمع مریم خانوم صحیح :سرهنگ نذاشت حرفم تموم شه بااون چشای جذاب وپرابهتش بهم زل زد وگف

 وسالم تحویلشون میدم بهت...

لبخند محواومد رولبش ک باشه مرسی خدافظ.احساس کردم ی :؟بهت؟بادستپاچگی وهول هولکی گفتمجااان؟

باانگشت شصتش کنترلش کرد.خاک برسرم بااین تابلو بازیام .خودم وباچ سرعتی ب حیاط رسوندم بماند .سریع رفتم 

درماشین وباز کردم دیدم مهساومهرنازنشستن فقط مهال نبود نگاه کردم دیدم جلوی ماشین دست ب سینه وایستاده 

دقیقه اومدسوارشد وب سمت خونه حرکت 1خودش اخموبودحرف میزنه.بعدوداره باجدیت با اون همکارش که مث 

 کردیم.توراه هرکسی توحال خودش بود وهمه توفکربودن.نمیدونم چراذهنم درگیر این جناب سرهنگه شده خدایا

 همین ی مورد وکم داشتم فقط.

ری کردم خوابم به محض رسیدن ب خونه هرکسی به سمت اتاق خودش رفت ومنم رفتم تواتاق خودم.هرکا

نبرد.همزمان ذهنم درگیرچندتامسئله شده بود،اولیش بچه ها واتفاقاتی ک ممکنه بیفته،دومیش چجوری ارتباط 

برقرارکنم باارتا وسومیش هم که نگاهای سرهنگ واون بوی خاصش که ناخوداگاه ادم وجذب خودش میکنه ..وای 

 خدایا این اخری وکجای دلم بذارم؟ا

ون تا ی قر  ارام بخش بخورم مگراینکه خوابم ببره وفکروخیال نکنم رفتم تواشپزخونه وازتوکابینت زاتاقم رفتم بیرا

قوطی قرصهام وبرداشتم به محض اینکه اومدم بذارم تو دهنم ی دفه ی دستی روی دستم نشست باترس برگشتم 

 هیسسس مهالم بابا بچه هاخوابن اروم باش.:واومدم جیغ بزنم درگوشم اروم گفت

 این چ کاری بود باز رگ پلیس بازیت زده باال؟؟پ:ستم گذاشتم روقلبم وباعصبانیت گفتم د

 چرابازداری ازاین قرصامیخوری؟:اروم خندید وگف

 اخه هرکارکردم خوابم نبرد.:نشستم پشت میزوگفتم

 باناراحتی نگام کردوگف ذهنت مشغوله نه؟؟

 مسئله س ی درصد فک کن نباشه.تواین شرایط ذهنم درگیرچن تا _

 چن تا؟؟ت:باتعجب برگشت وگف



 تا9 -

 تا9چرا-

 پس چندتا؟-

 مریم این موقع شب بازیت گرفته؟من جدی پرسیدم.ت:باجدیت گف

ترجیح دادم فعال قضیه سرهنگ و ب مهال نگم برای همین بهش گفتم اخه همیشه نگران تو یکی بودم اماحاال شدین 

 پسره آرتا چجوری ارتباط برقرارکنم اخه توکه ندیدیش چقدگوشه گیره.تا.تازه عالوه براین دارم فکرمیکنم بااون 9

 ؟وسومیش:مهالسری تکون داد وگفت

 اوه اوه یادم رف این پلیسه و تیزه حاالموردسوم وازکجام بیارم..

 ؟تا 9 من کی گفتم:گفتم

 باشه نمیخای بگی نگو.:یعنی اینکه خودتی..کرد ب من وگف مهال ی نگاه

چیزخاصی نیس اخه ب موقعش بهت میگم پاشوبربخواب صبح بایدبری اداره منم کالس :ین وگفتمسرم وانداختم پای

 دارم ببینم فردا چ خاکی بریزم ب سرم بااین خورده فرمایشاتی ک اقاسرهنگتون میفرماییدن.

 اقاسرهنگمووون اره؟؟  شد ک:گاه موشکافانه کرد بهم وگفمهال ی ن

اره :ازپشت میزپاشدم گفتمک خوند چی توسرمه براهمون درحالی ازچشام می نگاهش نکردم چون خیلی بچه ی تیزیه

 دیگه سرهنگ شماس من ک باهاش نسبتی ندارم..

 .یگه قراره بشه همسرتونولی ازاین ب بعدکه نسبت داره د:ه مهال اومدپشت سرم وایستاد وگفتی دف

ه ی بروبچه برو بگیربخواب ایناهمش نقش:فتممیکنه ی نگاه گذراکردم بهش وگتند برگشتم ودیدم داره شیطون نگام 

 جو نگیرت برنامه بچین برامن ..

 باشه خواهری شبت بخیر منم ک نفهمیدم اون موضوع سومی مربوط ب کی بود.:با ی تک خنده گف

دفه یکی مث  برگشت ی چشمک زدورفت ب سمت اتاقش.منم همونطورمونده بودم  ب راهی ک رفته بودزل زدم.ی

 یافاطمه ی زهراتوکی؟؟:شد گفتمجن جلوم ظاهر

 .منم بابا اومدم اب بخورم:صدای مهساروشنیدم

اخه فنچول نمیتونی ی بطری اب ببری تواتاقت ک این موقع شب بااین سرووضع نیای بیرون سایه ی خودتوببینی _

 وحشت میکنی...

تاقم تابخوابم برای کالس فک میکنم خوابه خواب بود چون اصن جوابم ونداد.منم بیخیالش شدم ورفتم ب طرف ا

 دیرنرسم ...



 *از زبون مهسا

کفشامو پوشیدم و رفتم رو به رو خونه سرهنگ ینی جلوی ماشین مریم ایستادم مهال که داشت با اون همکار 

 مغرورش حرف میزد مثل هم بودن خدا درو تخته رو باهم جور کرده

که آخرین بار داشت با سرهنگ حرف میزد باالخره  از حرف خودم خندم گرفت هوووف مهرنازم که تو گوشیش مریمم

 کو مهال؟:ن هنوز مهال نیومده بود مریم گفتمریم اومد و نشستیم توماشی

 اوناهاش:منم گفتم

 و مریم نگاهش به سمت اون دوتا رفت مهال هم اومد و راه افتادیم پشت چراغ قرمز بودیم که موبایلم زنگ خورد

 بله؟_

 بی!سالم مهسا جان خو:صادقی

 سالم آقای صادقی ممنون شما خوبین_

 شکر خوبم میگم دخترم ما لوکیشن و دیدیم و همه چی اوکی شد فقط االن تو باید بیای واسه ضبط_

 االن؟_

 اره بعضی از سکانسارو باید شب ضبط کنیم_

 چشم آدرس و بگین_

 خیابان)...(_

 االن خودمو میرسونم _

 مراقب خودت باش دخترم فعال_

 فعال_

 وای بچه ها االن باید برم سره صحنهو گفتم: ع کردمقط

 نه بابا:مهرناز

 جدی میگم به خدا_

 ادرسو بده خودم ببرمت :مریم

 نه بابا خودم میرم_

  ی بری؟ادرس و بده خودمون میبریمتمهال اخماشو کشید توهم:این وقت شب تنها میخوا



 چشم:منم گفتم

داحافظی کردم یه خونه ی بزرگ بود که تو حیاطش خیلی شلوغ آدرس و دادم به مریم ومنو رسوندن باهاشون خ

پلوغ بود با شوق به دور و برم نگاه میکردم درسته نقش بود ولی این دوربینا و اتاق و گریم و همه و همه واسم تازگی 

 داشت

 وارد خونه شدم صادقی رو دیدم داره میاد نزدیک

 به به چه سرموقع رسیدی:صادقی

 اره دیگه با ماشین بودم زودی رسیدم م و گفتم:یدلبخندی به روش پاش

 اهان خوبه خب آماده ای_

 اون کثافت کوش؟:یواش گفتم

 چیزی گفتی دخترم؟:صادقی گنگ نگاهم کرد و گفت

 جان؟نه-

دربارش فکر نکن هیچ چیز معلموم نیست سرکارم دربارش حرف نزن ممکنه :زد در گوشم آروم گفت صادقی لبخندی

 سوتی بدی 

 اوکی_

 خب من تورو معرفی کنم به همه_

 بله بفرمایید_

 و گفت:خب ایشون تبسم خانم گریمورساله بودرو نشون داد  1۶_1۲صادقی یه دختر که 

 بهش دست دادم وبا یه لبخند سرو تهش و هم اوردم 

 خب اینم علی آقا مدیر تدارکات_

 ساله بود ۲2یه مرد 

 خوشبختم علی آقا_

 همچنین دختره گل_علی آقا 

 اینم که گله سر سبد جمع که همه ی ما دوسش داریم آقا باربد شریفی بازیگر نقش مقابل شما_



بهش نگاه کردم یه تیشرت مشکی پوشیده بود بایه سیوشرت خاکستری که زیپ سیوشرت و باز گذاشته بود یه شلوار 

به  گاهیه نگاه به من کرد یه نکتون مشکی هم پاش کرده بود سرش تو گوشیش بود با شنیدن صادقی سرشو آورد باال 

 سالم:صادقی بلند شد و روبه من گفت

 خواستم بهش بگم درد و سالم ولی گفتم نه ولش نقشه هامون بهم میریزه سعی کردم خونسردیمو حفظ کنم

 سالم _

 از اینکه همکار من شدین خیلی خوشحال شدم_

 بله منم همینطور _

 م و شروع کنممهسا جون نمیای تو اتاق میخوام گری:تبسم

 چشم تبسم جون اومدم:همون طور که به باربد نگاه میکردم اونم به من نگاه میکرد گفتم

 نگاهمو ازش گرفتم و رفتم ولی اون هنوز داشت به من نگاه میکرد وارد اتاق گریم شدم و تبسم کارشو شروع کرد.

*** 

به مهال بکن ببین چقد موفق من که به درد اووووف دلم میخواست گریه کنم آخه این چه وضعشه خدایا یه نگاه 

 .خودکلنجارمیرفتم که صداشو شنیدمهیچی نمی خورم داشتم همینجور با

 چیزی شده؟:باربد

 بله؟نه نه مشکلی نیست خسته نباشید_

 ممنون میخواین من برسونمتون_

 نه ممنون با آژانس میرم_

 خب چه کاریه وقتی ماشین هست آژانس دیگه چرا؟_

 فی من یه کاره دیگه ام دارم ایشاال دفعه بعد بامن کاری ندارین؟اقای شری_

 نه خداحافظ_

 فعال_

اسنپ گرفتم تا راننده پیدا شه طول کشید بعد از حدودا ده دقیقه پیدا شد سوار شدم خوبه راننده تند میرف وگرنه 

 عصابم داغون تر میشد

 کلید و انداختم هنوز بیدار بودن 

 سالم_



 المسگفتن: سه تاشون

 بیا بشین ببینم چی شده:مهرناز

 ببخشید خسته ام من باید برم استراحت کنم بعدا توضیح میدم فعال_

 اق شدم افتادم روتخت و خوابم بردوارد ات

 *از زبون )مهال لحظه صحبت با سرگرد(

 خانم شایان-

 راد هستم:به سمتش برشتم و با اخم گفتم

 ؟ینی چی:یه تای  ابروشو انداخت باال و گفت

،به هر حال کاری داشتین ناشناس بمونمخب من اسم اصلیم مهال راده منتهی تو حرفم به اسم شایان هستم تا -

 سرگرد؟

جالبه.بله میخواستم بگم که واسه ماموریت ما نقش همسر همو داریم پس باید یه :دستی به ته ریشش کشید و گفت

س و شما هم بدونین ک اسم من سهیله ازتون میخوام که چیزایی از هم بدونیم مثل اینکه من میدونم اسم شما مهال

من،شما،خواهرتون و جناب سرهنگ فردا برای شام بریم بیرون تا یکم همو بشناسیم چون خیلی بده که من و شما با 

 .هم ازدواج کردیم ولی چیزی از هم نمیدونیم

 واهرام و جناب سرهنگ رواوکی حتما پس شما ساعت و جارو هماهنگ کنین منم خ:فکر خوبی بود گفتم

 اوکی مرسی:سرشو تکون داد و گفت

خداحافظی کردیم و من رفتم سوار ماشین شدیم که به گوشی مهسا زنگ زدن که باید بره سر فیلم برداری خب 

 .خدارو شکر نزدیکی باربد و مهسا جور شد

و شامش رو خورد و رفت که رسوندیمش و بعد از خوردن شام هر کس رف پی کار خودش مهسا هم یکم بعد اومد 

 بخوابه

 طالیی رو به روم نگاه کردم-رفتم رو تخت دراز کشیدم و به دیوار سیاه

دیدم خوابم نمیبره آلبوم ها رو  رو از زیر تخت کشیدم بیرون از بینش آلبوم خانوادگی رو پیدا کردم و شوع کردم به 

ستاده بود و دستش رو انداخته بود دور گردن مامان  مریم ورق زدم ناهم به چهره خندون مامان  افتاد کنارش بابا ای

ایستاده بود منم بغل بابا مهرناز بغل مامان و مهسا هم بغل مریم رد کردم و رد کردم به یاد بعضی از روزا خندیدم تا 

نین با رسیدم به اون عکس مزخرف مچاله شده یادمه اونروزو از عصبانیت و حرصم از داخل آلبوم عکسی که منو ناز

مانم و و ما هم انداخته بودیم و مچالش کردم یادمه بابا اومد باال و منو تا خوردم زد اونروز خدارو شکر کسی جز من

بابام کسی خونه نبود برای همینم کسی دلیل تغییر رفتارم ازون دختر سر به هوا و مهربون رو به دختر سرد و بی 



یادمه که بابام اومد و بعد ازینکه منو زد عکسو صاف کرد و .بهش گفتم ه جز مریم که اونم خودمرحم نفهمید البته ب

 مشکل از تویه،خواهر من داره شهادت میده دخترش کاری نکرده:گذاشت سرجاش رو به من گفت

 تو عالم بچگی یه پوزخندزدم که بابامو عصبی ترکرد و دوباره منو زد اونقد که فکم بخیه الزم شد.

وم کم کم دار کاغذاش خیس میشه آلبوم رو بستم و سرمو دوباره گذاشتم رو تخت اما از بآل به خودم که اومدم دیدم

شدت سردرد خوابم نبرد رفتم تو آشپزخونه که قر  پیدا کنم که مریمو دیدم اونم داشت آرامبخش میخورد سریع 

 دستم و گذاشتم رو دستش و یکم صحبت کردیم

فک میکردم سومی جناب سرهنگه که با گفتن جناب سرهنگتوون شکم گفت سه تا مشغله فکری داره دوتاشو گفت 

به یقین تبدیل شد یهو سرم تیر کشید قرصی که همون اول از مریم گرفتم رو تو دستم فشار دادم و رفتم تو اتاقم و 

 .خوردمش

*** 

 .موقع ناهار همه چی عادی پیش رفتاز خواب که بیدار شدم تا 

حین صبحونه خوردن به بچه ها حرفای دیشب بین خودمو سهیل رو زدم و بهشون رفتم دسشویی بعد رفتم پایین 

 .شام بیرونیم وقتی گفتم سرهنگم هست مریم یهو سرشو آورد باال خندم گرفت دختره ضایع که گفتم

این بعد از خوردن صبحانه مریم رفت آموزشگاه منم رفتم اداره لباس فرمم رو تنم کردم و چادرم رو هم سرم کردم با 

 لباس بیشتر از همیشه احساس غرور میکنم.

رفتم پایین و به بچه ها گفتم تا قبل ناهار میرم اداره گفتن باشه و منم رفتم اداره دم در تهرانی رو دیدم با سر بهم 

 تو دیگ زنمی نیاز به احترام نیست:حترام گذاشتم که لبخندی زد و گفتسالم کرد بهش ا

م تو اتاقم و برای بار هزارم پرونده ونقشه رو چک کردم تا وقتی که صدای گوشیم بیخیال شدم و رفت.حرصم گرفت

پیام داده بود پیامو باز کردم و دیدم که آدرس و زمان رو فرستاده زنگ زدم به جناب  "تهرانی"بلند شد نگاه کردم 

غذایی درست کرده تادم سمت خونه فک نکنم فسرهنگ و گفتم سریع قبول کرد آدرسو هم واسش فرستادم،راه ا

باشن االنم وقت نیست برم درست کنم رفتم از رستوران غذا گرفتم بماند که با همون لباس فرم و چادر هم بهم تیکه 

در میاوردم و همه رو میزدم رسیدم خونه میزو چیدم دخترا رو صدا زدم نهار رو  اسلحموانداخت دلم میخواست 

راه بیفتیم  ۶وابیدم و گوشی رو از اونجایی که میخواستیم ساعت خوردیم و هر کسی رفت اتاق خودش من یکم خ

 کوک کردم. ۲:92واسه 

با صدای آالرم بیدار شدم و یه راست رفتم حموم وقتی برگشتم با همون حوله واستادم جلوی کمد هر چی نگاه کردم 

ه بدن تنم بود نه انقد تنگ ک مانتوی رسمیه مناسبی پیدا نکردم یه هودی مشکی رو برداشتم تنم کردم که کردم فیت

د برداشتم و سرم کردم شلوار متر بو 1ساده هم بود شال مشکی هنرمندیم رو ک .ما بشع نه اونقد گشاد که بگی لشهن

رو هم پام کردم و رفتم بیرون با صدای مهرناز رفتم تو اتاقش دختره دیوونه به خاطر آب یخ داد  راسته مو مشکی



کنه اشکال نداره منم با لباسام چادر سخته بقیه دخترا هم اومدن چ خوشگل شدن  میزد چادرم نمیخواست سرش

 یه چای بخوریم بعد بریم:/:ن گفتمهمشون لبخندی زدم هنوز زود بود برای همی

 *از زبون مهرناز

 بود اوف کی حوصله داره بره رستوران اونا همه جدی اه من برم اون وسط چیش.... ۲از خواب بلند شدم ساعت 

 زنده ای؟چت شده؟:م که دیدم صدای مهال اومد داد زدرفتم زیر دوش اب یخ ریخت روم جیغ بلند کشید

 مهال چرا جناییش میکنی اره بابا اب یخ ریخت روم:گفتم

 دختره خل:صداش و فهمید که گفت

 شنیدما_

 خوب گفتم بشنوی_

 مهال چی میخوای بپوشی_

 خودت چی فکر میکنی؟_

 م ها:/مهال من با چادر نمیا_

 اومدی بیرون حرف میزنیم_

 داد زدم: نمیخام نمیخام

 محل نداد و رف بیشعور

 اومدم بیرون به دستور مقام باال مهال خانم ارایش زیادی نگردم خوشگلم خودم 

 یه مانتو مشکی و کال ست مشکی زدم رفتم پایین گفتم سنگین تر شم

 از باالی پله ها به پایین نگاه کردم 

 تا ملکه های یخی بیان پایین.... ر نبود رفتم تو آشپز خونه برا خودم چایی ریختمهنو هیچکس حاض

 الو:جواب دادم داشتم چایی میخوردم گوشیم زنگ خورد...سحر بود

 سالم_

 سالم خوبی_

 مرسی،،امشب میخایم بریم بیرون نمیای؟_

 دعوتم سحری  جایی_



 اوکی خوش بگذره!_

 مرسی بای_

 بای بوس_

 من  هووووف رفیق خل

 االن رفتیم من چیکار کنم؟

 وااای سوتی ندمه!دست بدم؟ خو ن خیلی زشت میش

 داشتم تمرین میکردم که دخمال اومدن

 .خدارشکرمهال بیخیال چادر شد.خوشگلتریکی از یکی

 تهرانی ادرس به مهال داده بود  

اونجا سرت و مث چی  هرناز رفتیمممهال داشت تذکر میداد به من که: مریمم ماشین روشن گرد و رفتیم تو راه همش

 مث خانم میای میشینی سوتی موتی ندی ها.نکنی توگوشی

 ناراحت شدم خو اخه مگ من چکار کردم

 مریم نگه دار_

 براچی دیوونه شدیمریم:

 گفتم نگه دار من نمیتونم خانم باشم ابروی مهال جلو همکاراش میره_

 با اخم نگاهم میکرد.مهال هم .گوش نکرد و راه خودش و پیش گرفت مریم به حرفم

 مریم از تو آینه یه نگاهی بهم کرد ینی بیخیال 

 با ناراحتی روم وازش برگردوندم

*** 

 جلوی رستوران پارک کرد ماشین  لوکس تهرانی و شناختم گفتم بیا تهرونی هم هس که 

 .مهال با اخم نگام کرد

 پلیسه گفتم مگ چیه؟ همچی راه میره فک میکنه کی هس خاهر منم 

 مریم چش غره رفت 

 چی میگی اصال اخ دلم میخاد ریشاشو بکشم جیغش در بیاد:گفتم



 سالم خانم محترم :ایی جدی و با ابهت گفتیدفعه یک صد

سلـ....سالم اقای تـ....تهرانی :سهیل تهرانی گفتمرو ب اب دهنمو قورت دادم برگشتم وای  واااااای قبلم درد گرفت

 ؟خو...بین

 ؟شما مگه میشه بد باشمبا تعاریف _

 بله همین االن ذکر خیرتون بودیم_

 آقای تهرانی سرهنگ کجان؟مهال گفت:

 داخلیان ایشونم بفرمایید م_

 بله بله بفرمایید_

 مریم یه ویشگون ازم گرفت که تا ناکجا آبادم سوخت

 *از زبون مریم

هرناز سر میز صبحونه نشستن ظاهرا من از صبح بیدار شدم و از اتاق رفتم بیرون که دیدم مهال،مهسا و م ۷ساعت 

همه دیرتر بیدار شدم سالم و صبح بخیر گفتم و برای خودم چای ریختم،بچه ها ساکت بودن و مشغول صبحونه 

فت رال بهمون گفت که شب میریم بیرون و گفت که دیر نکنیم همه موافقتشون رو اعالم کردن و هر کسی هخوردن م

 حاضر شم که برم آموزشگاه.سر کار خودش،منم رفتم تا 

 کالس اول که تموم شد داشتم چای میخوردم و منتظر بودم که کالس دوم شروع بشه،کالسی که آرتا توش بود.

راستش یکم استرس داشتم چون شاید اصال قبول نکنه که من حرف بزنه.با اومدن بچه ها لیوان خالی چای رو 

 ریس.گذاششتم کنار و بلند شدم و شروع کردم به تد

به محض کالس که تموم شد منتظر موندم که همه برن،آخه معموال آرتا با خونسردی و آرامش و آخر از همه میرفت. 

 آرتا جان میتونم یکم باهات صحبت کنم؟:اینکه تنها شدیم بهش گفتم

 با تعجب بهم نگاه کرد و گفت: چه حرفی خانم؟

 داری؟یکم مکث کردم و بعد گفتم:حاال بهت میگم.عجله که ن

 اتفاقا پدرم دم در منتظرمه.ولی شما حرفتون رو بزنید خانم-

عالی شد یعنی بهتر ازین نمیشدبا برداشتن کیفم به سمت در راه افتادم و اونم پشت سرم اومد در همین حین شروع 

وجه مت ببین آرتا جان تا کی میخوای اینطوری نسبت به درست بی اهمیت باشی؟من:کردم به حرف زدن با خود آرتا

 باشه؟اهمیت ندادنت به درس شدم،از همه کناره گیری میکنی،میخوام با کمک هم این مشکل رو حل کنیم 



ول که هیچ عکس العملی نشون نداد نزدیک در که بودیم سرش رو آورد باال و با یک نگاه غمگین گفت:مشکل من ا

 حل شدنی نیست خانوم.

 نم.تو به من یه فرصت بده،قول میدم بهت کمک ک_

 مثل اینکه بی میل نبود چون فقط سرشو سش رو تکون داد-

 یعنی چی االن؟موافقی؟-

 باشه،هرچی شما بگین خانم -

 .بود.تا من رو کنار آرتا دید پیاده شد و خیلی محترمانه سالم کرد آئودی رسیدیم به ماشین پدرش که یک

 سالم جناب شریفی،آرتا جان میشه شما بری تو ماشین؟-

 خانم،خداحافظله :بآرتا

 .خداحافظ-

 اتفاقی افتاده خانم راد؟مشکلی پیش اومده؟:رادوین

 آروم باشید،نه اتفاقی نیفتاده.:گفتم

ی از کفقط اینکه آرتا یکم نیاز به کمک تو درساش داره،اگه صالح میدونین من یـیه نفس عمیق کشیدم و ادامه دادم:

 ن و به صورت خصوصی باهاش کار کنه.عرفی کنم تا در منزلتوممعلمای آموزشگاه رو بهتون 

 خب...اگر خودتون مشکلی ندارید قبول کنید.،آموزش تو خونه رو هم با آرتا کار کنید.فکر میکنم اینطوری بهتر باشه.-

 آآآآخ کاش از خدا یه چیز دیگه میخواستم.با یکم تاخیر که مثال دارم فک میکنم گفتم:باشه از نظر من مشکی نیست.

 ن هر جور صالح میدونین هماهنگ کنین و از طرف من هم مشکلی نیست،خاطرتون جمعگفت:پس خودتو

 کالس دارم... ۲:92تا کالس بعدیم برسم برعکس امروز تا  1از هم خداحافظی کردیم و من رفتم تا به 

و آماده مهزمان دخترا از اتاقاشون حاضر ه 2۲:۲خسته و هالک رسیدم به خونه،یه نگاه به ساعت کردم دیدم ساعت 

 .قراره اونجا باشیم ۶ما منتظریم اومدن بیرون مهال گفت:مریم جان یکم سریعتر حاظر شو 

دقیقه ای گرفتم و یک آرایش ساده کردم و لباس رسمی پوشیدم...یک مانتوی  ۲سریع رفتم تواتاقم و یک دوش 

ی...خب آمادم برم بیرون که حتما طوسی با شلوار و شالی که یک درجه روشن تر از مانتوم بود.اما کیف و کفش مشک

دیر میرسیم با عجله سوار ماشین شدیم و به سمت رستوران  راه افتادیم.تو راه باز یک درگیری کوچیک با مهرناز و 

مهال داشتیم که یک دعوای خواهرانه بود و طبیعی.رسیدیم جلوی در رستوران.وااااااوو عجب جایی،مهرناز که همون 

د کردم که سوتی نده ولی خداییش و داد یه نیشگون ازش گرفتم،آخه تو راه بهش تاکیجلوی در سوتی خودش ر

 شق این دختر و سوتیاشم خودمم خندم گرفت.اع



 سرگرد اومده بود بیرون تا مارو راهنمایی کنه.رسیدیم به میز...

و بازی در نیارم.سالمی وااااای باز چشمم افتاد به این سرهنگه.خدایا کمکم کن امشب حرکت نابجایی نکنم و تابل

کردیم و نشستیم بعد از کمی حرف زدن که گفتن همدیگه رو به اسم صدا بزنن و اینا سهیل ازمون خواست تا 

سفارشاتمون رو بدیم.بعد از دادن سفارشات همه ساکت بودن مهال که سرش تو گوشی بود سهیلم تو نخ مهال 

لو بود.یه نگاه به سرهنگ کردم دیدم تو حال خودشه و گاهی بود.خندم گرفت آخه حرکاتش و نگاهاش به مهال تاب

 اطراف رو نگاه میکنه که یکدفه نگاه منو غفلگیر کرد...

خاک تو سرم االن با خودش چی فک میکنه؟بیخیال بابا،مهرناز و مهسا هم که بیخیال از همه جا نشسته بودن.قول 

ه،شکمویه خودمه دیگ و بر خالف مهرناز عاشق غذا خوردنه میدم االن مهسا داره برای آوردن غذا لحظه شماری میکن

 و از هیچ غذایی بدش نمیاد.

 تو همین فکرا بودم که مهال گفت:سرهنگ عذر میخوام...

 سرهنگ حرفشو قطع کرد و گفت:اسمم مهیاره،قرار نیست دیگه همش همدیگه رو به فامیل درجه صدا بزنیم.

مثل خودش خاصه المصب،مهال هم که چشاش گرد شده بود چیزی نگفت با خودم گفتم عجب اسمی داره ها،اسمشم 

 چیشده سرهنگ؟:چشمکی به هم زدن من یه دفه گفتم در همین حین سهیل و سرهنگ پاشدن و

 .دام نکنیم؟همون مهیار خالی کافیهیک نگه گیرا و جذاب هم بهم انداخت و گفت:مگ نگفتم دیگ با درجم ص

 اینکه خودم و ضایع نکنم لبم  گاز گرفتم و سرم رو انداختم پایین دست و پام رو گم کردم و برای

 *از زبون مهال

خندم گرفت از کارای این دختره از طرفی سهیل عصبانی شده بود از طرفی هم از حرف مهرناز خندم گرفته بود آخه 

 بکشتشون.سهیل اصن ریش نداشت فقط ته ریش بود که خیلیم جذابش کرده بود نمیدونم چجوری میخواد 

 رفتیم تو رستوران بعد از احوالپرسی نشستیم سهیل شروع کرد

 از اونجایی که ما میخوایم به عنوان یک خوانواده وارد بشیم باید چنتا از ویژگی های همو بشناسیم-

گر انه ما به عنوان یک خانواده وارد نمیشیم،چون خیلی ضایع میشه :یه تای ابروشو باال انداخت و گفتجناب سرهنگ 

 هممون یه دفه ای وارد زندگی رادوین بشیم.

 ینی چی:منک گیج شدم برای همین گفتم

،به نطرم خیلی بد میشه که هم معلم بچش،هم حسابدارش،هم خریدار محصوالتش و هم همکار سروانببینید -

 برادرش با هم خواهرن

 اها متوجه شدم-



یکی از این خانواده ها مریم خانم و مهسا خانم با هم خواهرن و فقط اینو بگم که ما دو تا خوانواده ساختگی داریم تو -

اون خانواده دیگه هم مهرناز خانم و مهال خانم با هم خواهرن برای همینه که مهال خانم راضی به خرید از اون شرکت 

 شدن چون خواهرشون حسابدار اونجا هستن و اون شرکت رو به خواهرش پیشنهاد دادن.

 شما و مهرناز خانم با هم خاهرید و مریم خانم و مهسا خانم رو نمیشناسیدامه داد:رو کرد به من و اد

 و همین طور شما با مهسا خانم:مریم و گفترو کرد به 

 سهیل گفت:خب تا آخر قراره خانم و سرهنگ و سرگرد بمونیم؟

 دم سهیل اسمشو گفت.بچه ها همشون گفتن اسممونو که میدونید نیازی به خانم گفتن نداره منم همین حرفو ز

 مهیار،مهیار ارجمند :محمد اما گفتهممون به سرهنگ نگاه میکردیم با خودم گفتم االن یا میگه علی یا میگه 

اصن دهنم وا موند چ اسمی داره اصن بهش نمیاد به مریم نگاه کردم دیدم سرشو انداخته پایین و داره لبخند میزنه 

 ای موزمار.

 اهنگ کردن حرفامون گارسون اومد سفارش گرفت.بعد از کلی حرف زدن و هم

تا سفارشامونو بیارن یکم به در و دیوار نگاه کردم اون وسط چشمم خورد به دو تا پسر که چون من و مریم کنار هم 

بودیم و مهسا و مهرناز رو به رومون بودن و بهشون دید نداشتن به من و مریم نگاه میکردن اونی ک نگاهش رو من 

گاه منو دید یه لبخند گشاد زد اخم کردمو گوشیو گرفتم دستم رفتم یکم تو اینستا چرخ زدم بعد رفتم تلگرام بود تا ن

دکش که کردم متوجه نگاه  PVیه گپ دیدم معلوم نیس کی اَدَم زده داشتم همینجوری چت میکردم که یکی اومد 

 چیزی شده؟:ی شدم خاموشش کردم و رو بهش گفتمسهیل رو گوش

نگار اانگلو نگا کنا انداخت باال و گفت به آقا امیر بگو از حاال به بعد شوهر داری هر چند دروغی ولی شوهرتم ابروشو 

 رو هم خونده.  pvسه ساله زیر یک سقفیم خوبه هنوز محرمم نشدیم.کثافت اسم اون کسی که اومده 

 ؟االن ینی غیرتی شدی-

تمرین کنم بتونم ادا شوهرتو بیارم یه نگاه به میزه پسرا کردم  تکیشو داد به صندلی و گفت غیرتی که نه ولی باید

 با اونا تمرین کن.:در گوشش گفتمدیدم هنوز دارن نگا میکنن 

نگاهشون کرد و یه اخمم کرد لبخندی زدم و رو جناب سرهنگ یا همون آقا مهیار بعد هم بهشون اشاره کردم.

 جناب سرهنگ عذر میخوا...:خودمون گفتم

 حرفم و گفت مهیار صداش کنیمپرید وسط 

 بعد هم سهیل رو به سرهنگ گفت:میشه حرف بزنیم؟



جناب سرهنگ هم گفت باشه تو این فاصله من دیدم که مهرناز و مهسا اخم کرده و خانم یکجا نشستن عجیب بود 

رسیده م ته داشتن میرفتن مرییکم بعد که جناب سرهنگ و سهیل برگشتن یه راست رفتن سر میز اونا همونطور ک

 جناب سرهنگ چیزی شده؟:گفت

 جناب سرهنگ داشت آستیناشو تا میزد لبخند زد و گفت مریم رو به من گفت:چی شد؟

 چشمک زدم و گفتم:می بینی

سهیلم پشت سرش رفت جناب سرهنگ دستشو گذاشت رو شونه اونی که داشت مریمو قورت میداد و در گوشش یه 

میگن طرف یه چیزی گفت که باعث بلند خندیدن جناب سرهنگ شد  چیزی گفت فاصله باعث میشد نشنوم چی

ینی قهقهه میزدا ولی معلوم بود عصبیه یهو هم سرهنگ و هم سهیل همزمان دوتاشونو با یقشون کشیدن باال طوریکه 

 فبا برخورد با کصندلی ها افتادن متاسفانه به خاطر هوای سرد بیرون داخل نشسته بودیم برای همین صندلی ها 

صدای بدی دادن طوریکه باعث شد  همه نگاها بچرخه سمتشون جناب سرهنگو سهیل اون دوتارو زدن ولی رستوران 

خیلی کم در حدی که فقط بینیشون زخمی شد چون گارسونا جلوشونو گرفتن سهیلم بهشون توضیح داد که چرا 

 دعوا کردن.

 هیهو دیدم مهسا و مهرناز دارن ریز ،ریز میخندن گفتم:چتون

مهرناز گفت دو نفرم پشت سر تو بودن داشتن واسه منو مهسا چشم و ابرو میومدن ولی تا دعوای اقا سهیل و  جناب 

 سرهنگو دیدن رفتن.

 ی.خوب تمرینی داشت:و سهیل نشستن رو به سهیل گفتمسرهنگ 

 شک داشتی؟:خندید و گفت

 چیزی نگفتم و فقط خندیدم 

 سرهنگ خونه چی؟ک چیزی افتادم رو به سرهنگ گفتم:م یاد یگارسون شام رو آورد بعد از خوردن شا

 برای چی؟:سرهنگ

 میگم که مهسا و مهرناز مجردن ولی منو مریـ....-

 اون حل شده:مو گفتپرید وسط حرف

 چجوری؟-

یک آپارتمان هست که چهار واحدش دست ما هستش دو تا تو یک طبقه و دو تا دیگه یک طبقه دیگه مهرناز خانم و 

 خانم تو یک طبقه و مریم خانم و مهسا خانم تو یک طبقهمهال 

و یه ببینید شما و مهرناز خانم ت:نفهمیدم چیشد منگ پرسیدم میشه بیشتر توضیح بدین ؟ که گفت باشه و ادامه داد

 طبقه اید



 .مهرناز خانم تو یک واحد جدا راستی مهرناز خانم شما هم فرا باید برید شرکت

 اوکی:مهرناز گف

 شما تو یک واحد جدا:ادامه دادسرهنگ 

 مریم خانم و و مهسا خانم هم تو یک طبقه دیگن

 مهسا خانم تو یک واحد جدا

 مریم خانمم تو یک واحد جدا

 سهیل و مهال خانم هم تو یک واحدن همچنین منو مریم خانم:آب دهنشو قورت داد و ادامه داد

 .نیاد البته با یک صیغه محرمیت که مشکلی پیش:و تند تند گفت

دهنم وامونده بود نمیدونستم چی بگم ینی چی چرا هر چی میگذره بیشتر گیج میشم.دستامو گذاشتم رو صورتمو 

 گفتم میشه بیشتر توضیح بدین؟

ببین دخترم این یک دستوره نه از من،از افراد درجه باالتر،این پرونده خیلی مهمه نباید بخاطر :جناب سرهنگ گفت

 9م و بخاطر اینکه برای ماموریت مشکلی ایجاد نشه باید بریم تو یک خونه،یک صیغه چیزای کوچیک بهمش بزنی

ماهه بین شما و سهیل اینم بخاطر اینه که راحت باشین و تو خونه نیازی به  9ماهه بین منو مریم خانم و یک صیغه 

 استفاده کنیم.حجاب نداشته باشید و اینکه وسط ماموریت اگر مشکلی پیش اومد بتونیم ازین محرمیت 

هوفففف یه نگاه به سهیل کردم اون موذی میدونسته قراره این اتفاق بیفته چون هیچ ری اکشنی نشون نداد با اخم 

تکون داد،اخمم غلیظ "چته"بهش زل زده بودم که فک کنم حس کرد چون اونم برگشتو نگاهم کرد سرشو به معنای

هیچی نگفتم تا شام دخترا تموم شه که فک کنم اونا هم میلی  تر شد و رومو برگردوندم صدای نفس بلندشو شنیدم

 نداشتن چون فقط با غذاشون بازی میکردن.

وته منکه از خستگی سه س یکم دیگه حرف زدیم و بعد هم که مریم بهمون گفت بلند شیم،بلند شدیم و رفتیم خونه

 د.خوابم بر

  *از زبون مهرناز

 ای سرهنگ ارجمند قرار شد امروز برم برای مصاحبه صبح زود بلند شدم دیشب بعد از صحبت ه

 شرکت رادوین بیشعور،بلند شدم زودی لباس رسمی پوشیدم ارایش نکردم بعد رفتم تو سالن

 پریدم تو آشپز خونه

 سالمممم صبح بخیر_

 مریم:سالم عشقم



 مهسا:سالم گلمممم

 مهال: سالم....

مهرناز حواست خیلی جمع ن یکم صبحانه خوردم مهال گفت:ندیوااای از چوپ خشکم بدتره مریم و مهسا ریز میخ

 باشه

 باشه باشه خدافظ_

 واستا میبرمت_

 اکی_

تخدام بشم که که مهال سویچ و برداشت و راه افتادیم تو ماشین انقدر گفت مواظب باشم و به هر قیمتی اونجا اس

 کوچه پایین تر از شرکت نگه داشتیک.عصابمو ریخت بهم

 اسم شرکت رادوین بود خودشیفته.وم رفتم جلوی شرکت واستمداشتم اراسترس 

 و اون به اینجا رسیده نکبت با پول اینو.وو چ سالنی بود خرپول بودن دیگهرفتم تو واو

 رفتم تو یه دختره بود بیشتر از وزن خودش وزن ارایشش بیشتر بود

 متر لب داشت  99اه اه 

 اوق

 هع؟ی نگاه چندش بهش کردم که با دست گف چیه

 برای مصاحبه اومدم_

 خبببب بشییین تاااا نفر قبل توووو بیاد بیرونن_

 اوکییـــش چ لوس خندمو خوردم و گفتم:این چرا اینجوری حرف میزنه؟لباش اصن بهم نمیخوردن ا

 مین بعد یه دختر چادری اومد بیرون  2۲

 نقشم این بود هر جور شده باااید اینجا استخدام شم من هرجور

 سالم اقا رادوینرفتم تو:

 واااااای چی گفتم واااای سوتی دادم خاک تو سرت کنن مهرناز روانی

 ؟من و شما همو میشناسیمیه تای ابروشو انداخت باال گفت:

 اوممم اره دیگه االن همو دیدیم!_



 اها اسم من و شما از کجا میدونی؟یعد سرشو گرفت باال اخم کرد گفت:سرشو انداخت پایین خندید 

 ننگت مهرناز  خاگ تو

 روی تابلوی جلو شرکت خوندم فکر کردم اسم شما رادوین_

 که اینطور....._

 ینی خرخودتی....

 خوب بفرمایید بشیند چرا وایسادین_

 تو دلم گفتم اماده باش که به زمین گرممم میزنمت

 باشه:لبخند کجی زدم و گفتم

 بلند شد از جاش یا ابلفض 

ریش هم داشت ولی .ر شونه بود و خیلی خوش تیپ بود کنار چشم رد چاقو بودقد بلند و چهاخوش هیکل  ی پسره

 .کال تیپ مشکی چرم زده بوود جوووون مرگ مهرناز حواستو جمع کن.در کل جذاب بود

 :خوب مشخصات؟و گفت اومد نشست روبه روم

ارم ولی پدر و مادرم ایران دسالمه و یک خواهر 1۲مهرناز راد هستم لیسانس حسابداری!عع ببخشید..به نام خدا سالم_

 نیستن

 خوب کار با سیستم و اینا رو که یاد دارین دگ:خندش گرفت

 بله بله_

 خب.....پیگیری میشهدیگه هم حرف زدیم که گفت: یکم

 ینی چی پیگیری میشه خو من به این کار نیاز دارم_

 باید از بین تمام مراجعه کنندگان انتخاب کنم یکی و باشه خانم من _

 من به این کار نیاز دارم میگم _

 اوکی از فردا بیاین سرکار البته آزمایشی ببینم سطحتون چقدره_

 اوکیپوکر نگاهش کردم و گفتم:

 ؟چاییتون و میل نمیکنین_

 خیر_



 میتونین برین_

 واااای اتیش گرفتم خیارشور

 اومدم بیرون باااا خوشحالی که پیروز شدم ب سمت خونه حرکت کردم

 د و گفت کاری براش پیش اومده رفته زمهال زنگ

 سی گرفتم و رفتم سر کوچه پیاده شدم ....کتا

 داشتم میرفتم دیدم رامین داره پشت سرم میاد 

 کاری داری؟گفتم :

 بله!_

 منتظرم!!_

 مهـ....مهرناز خا...خانم ..میخواسـ....تم_

 چرا مث سکته ای ها حرف میزنی قشنگ حرفت و بگو_

 . مممن به.شما.....ببله مهرناز خانم._

 به من چی؟_

 به شما ععع..القه دار.....م_

 چی؟به من چی داری؟ عالقه داری؟_

 آر...ره_

ون تازشم مادرتحسی به شما ندارم و نخواهم داشت آقا رامین ببخشیدا من هیج :کالفه گفتم زکی همینو کم داشتیم

 و بالی جونه

 عشق بعد از ازدواج وجود میادینی چی هیچ حسی ب من ندارید.....در قران گقتن _

 برو دنبال یکی مث خودت آقا رامین شما برا من مث داداش بودی مث داداش میمونی و مث داداش خاهی موند_

 از نظر اعتقادات با هم فرق داری اینو میگی؟بعدشممیگم من تو رو دوست دارم چرا نمیفهمی چون  د:ه داد زدعیه دف

 تو نگا نمیکنم من تو رو دوست دارم مادرم واسه چی من ب چشم خاهر ب

 اگه من دوست داشتی این کارا رو نمیکردی :داد زدم

دیدم فاطمه داره از دور میاد هی لبش و گاز میگیرع برای همین سریع گفتم:عزت زیاد....آقا رامین هیچ از نوع 

 خاستگاریت خوشم نیومد



 با عصابی خراب رفتم توخونه

 شستم زیر اب.....رفتم ت حموم و نبچ ها نبودن 

 *از زبون مهسا

از رستوران اومدیم همه یک راست رفتیم تو اتاقامون درگیری امشب باعث شد از سرهنگ یا همون مهیار خیلی 

خوشم بیاد مرد با ابهت و جذابی بود سهیلم که همش حواسش به مهال بود دلیلش و خدا می دونه لباسامو در آوردم و 

کوک ۶سواک لباسای خرسی خوابمو پوشیدم و زیر پتو خزیدم گوشی و واسه ساعتدستشویی رفتم بعد از زدن م

 باید سر صحنه باشم...۷:92کردم 

*** 

ساعت یه ربع به هفت از خواب پاشدم ولی هنوزم دلم خواب میخواست کاریش نمیشه کرد پاشدم رفتم دستشویی 

وشیدم و یه بافت سفیدم از زیرش پوشیدم مسواک زدم و رفتم جلو کمد یکم فکر کردم از آخر یه پافر طوسی پ

شلوارمم طوسی بود ولی یکم تیره تر از پافر یه شال پاییزه ی طوسی سرم کردم که توش خطای سفید بود جورابامم 

که سفید کفشمم یه اسپرت سفید بود در اتاق و باز کردم و رفتم تو آشپزخونه همه سره میز بودن یه بوس واسشون 

 مهسا واستا برسونمت :چای خوردم و زودی رفتم کفشامو بپوشم مریم گففرستادم و فقط یه 

 نه نه خودم میرم خداحافظ_

 خیلخب خیلخب خداحافظ:مریم

تا سره خیابون دوییدم تاکسی گرفتم و رسیدم سره فیلمبرداری ولی این پالن توی پارک ضبط میشد به همه سالم 

نطور که تبسم داشت منو گریم میکرد صدای باربدو شنیدم که کردم باربدو ندیدم بیخی رفتم تو اتاق گریم همی

 داشت سالم و احوالپرسی میکرد تبسم:خب دیگه مهسا جان پاشو که ماه شدی

 جدی؟_

 اره جدی پاشو لباساتو بپوش که االن صدات میزنن_

 اوکی کجا برم؟_

ود روی یکی از نیمکتای پارک و داشت با بیادنبالم. لباسارو باالخره تنم کردم از اتاق گریم اومدم بیرون نشسته ب_

 گوشیش ورمیرف نمیدونم چی تو گوشیش هس که یکسره باهاش ور میره

 سالم آقای شریفی_

 عه سالم مهسا بابام اومده؟_

 واااا خل شده پسره



 باباتون؟ نه چه ربطی داره من دارم به شما سالم میکنم_

 دآخه آقای شریفی بابامه من باربدم،بـاربـــ_باربد

 عه خب من با باربد راحت نیستم_

 داشت به این ور و اونور نگاه میکرد یه نفس عمیق کشید بعدش تو چشام زل زد  باربد

 باربد توهم مهسا سعی کن عادت کنیاز این به بعد من میشم :باربد

 رد شد عطرش خیلی تلخ بود ولی آدم جذبش میشد پوووف ینی من باید بهش بگم باربد؟از کنارم.

 مهسا جان بیا دخترم میخوایم این پالن و بگیریم:قیصاد

 چشم اومدم _

 رفتم سره صحنه

 صدا؟:صادقی

 یه مرده شصتشو به معنی اوکی آورد باال 

 دوربین؟:صادقی 

 باز یه مرد دیگه همون حرکت و انجام داد

 حرکت:صادقی

 .نشسته بودم رو صندلی اول باید باربد دیالوگشو میگفت

 ه بود و اسم باربد امیناسم من تو فیلم هدی

 هدیه بخدا من به جز تو تو زندگیم کسی نیست_امین

 فقط سرمو تکون دادم از قبل قطره ریختن تو چشمم تا گریه کنم

 کسی نیست؟ها؟کسی نیست :داد زدم

 همین جوری داشتم می رفتم جلو اون میرفت عقب

 اگه کسی نیست پس دیروز باعمه ی من رفتی کافی شاپ؟:هدیه

 باید سکوت میککرد.ادامه دادم. باربد

 ها؟چرا الل شدی؟مگه نمیگی عاشقمی؟:هدیه

 اینجا صدامو آوردم پایین



 پس برو،چون دیگه نمیخوامت دیگه ام دنبالم نیا منو تو به درد هم نمیخوریم:هدیه

 هدیه هدیهههههه:امین

 من از کادر اومدم بیرون 

 کات.خسته نباشید:صادقی

 علی آقا پذیرایی:د داد زدساله بو92مینا که یه زن 

 بقیه پالنارو گرفتیم و داشتم آماده میشدم که برم خونه صادقی داشت با باربد حرف میزد

 مهسا جان؟:صادقی

 بله؟_

 ؟میای اینجا:صادقی

 بفرمایید_

ات ققرار شد شما برای تمرین دیالوگ و تمرین بعضی از تکنیکای بازیگری چن روزی در هفته با آقا باربد مال:صادقی

 داشته باشی

 چرا؟_

 خب برای اینکه چون ما نقش مقابل همیم باید تکرار و تمرین داشته باشیم دیگه حاال مشکل چیه؟:باربد

از خدام بود قربون خدا برم که همه چیو جفت و جور میکنه اینجوری به باربد نزدیک میشم برای نقشه واسه اینکه 

 تابلو نشه گفتم:باید با خانوادم مشورت کنم

 گفتم نه میاره:باربد زیر لب گفت

 بله؟:بازم گفتم یشنیدما ول

 هیچییک تای ابروشو انداخت باال و گفت: باربد

 روبه صادقی گفت:خدافظ خسته نباشید

 شلغم بامن خدافظی نکرد به درک منم خدافظی کردم و به سمت خیابون راه افتادم تا تاکسی بگیرم برم خونه

 باربد؟ این کیه کرده فکر بود خورد شدت به عصابم

 بخورمت جوون_

 بودن پسر تا سه توش اومد 12۶ دوباره تر عقب رفتم



  بگذره خوش بهت میدم قول بشینی نمیای چرا_

 کن گذرونی خوش باهاش وردار ننتو برو:مهسا

 داری که زبونم جون_

 پسره شد پیاده

 میدما دستت کاری یه ندارم مصاب عصاب االن من ببین:مهسا

 ...بیب بده کو_

 صورت زدش خود تا روش نشست داد هولش باربد.زمین رو شد پرت پسره دیدم یهو که بود نشده تموم حرفش هنوز

 بود خون پر پسره

 بدتر دیگ که دیدن باربدم که حاال شدن جمع مردم

 بود باربد خود همسنای پسره یه

 میشه پیدا زیاد آدما جور این از بعید شما از شریفی اقای:پسره

 رفتن و ماشین تو نشست کرد فرار و بیرون اومد باربد پای و دست زیر از زور به پسره

 مینشونم عذات به مادرتو ببینمت اگه که نبینمت دیگه کن دعا:کشید عربده باربد

 میکردم نگاه باربد به داشتم فقط

 تالش در که دخترا مخصوصا مردم ی همه بین از گرفت و دستم طرفم اومد باربد ندادم نشون العملی عکس هیچ

 کشوند خودش دنبال منو بگیرن عکس باربد با بودن

 بشین برو مهساو گفت: کرد باز درو

 نمیام جایی باتو من_

 نمیای؟_باربد

 :نهگفتم قاطع

 بشین برو نکن خورد منو عصاب مهسا_

 شی درگیر اونا با من بخاطر گفت شما به کی درضمن هستم راد من_

 کنین خدافظی من با باشی تو تا باربد آقا خب میکردم نگاش احساس بی من و داشت غم نگاش تو اون کرد نگام فقط

  داد تکون سرشو



  برسونمت من فقط بیا دیگه چیز نه همکاریم فقط ما توعه با حق باشه..باشه_

 بیای دترزو همیش گفتم بهش میکرد نگام داشت نشستم عقب صندلی رفتم ندارم و تاکسی حوصله خوبه نگفتم چیزی

 دارم عجله برسونی منو

 شد خنک دلم آخ آخ

 نشست اومد

 برم؟ باید کجا:باربد

 ).....(خیابون آباد احمد_مهسا

 رسیدیم بفرمایید:گفت دقیقه ده از بعد بستم چشامو

 کردم باز ماشینو دره

 خدافظ_

 مهسا_

 باال دادم ابرومو تای یه

 راد خانم ببخشبد:باربد

 :/بله_

 خب؟.بگو انوادتخ به_

 چیو؟_

 تمرین واسه من ی خونه بیای اینکه:گفت کالفه باربد

 اوکی_

 من به بدین خبرو که شما به میدم شمارمو من پس خب_

-..... 

 کنید یادداشت_

 شدم. خونه گرفتم و بعد،وارد شمارشو

 *از زبون مهرناز

 کردن اوناهم ه از مصاحبه برگشتم همه چی و برای بچ ها تعریف کوقتی 



 تایید کردن و گفتن از فردا باید چیکار کنم

 از فردا ماموریت به طور کلی شروع میشه و کار ما سخت تر...

 گوشیم زنگ خور سحر بود هیج از این ماجرا رو براش نگفتم نمیخام کسی از زندگیم سر در بیاره خوشم نمیاد

 تماس و وصل کردم:

 وا میخواستم قطع کنم_

 سحر خانمعلیک سالم _

 مگه من زنگ بزنم به تو وگرنه ت یااادی نمیکنی از ما_

 خایلخب دهنت و ببند زرت و بزن  _

 میای ی بیرون بریمبی ادب مگم_

 ساعت دیگه در خونتونم 2باشه _

 حله بای_

 بای_

 .بلند شدم صورتم و آرایش کردم

 کیفش  وسی باطپالتو مشکی کوتاه شلوار قد نود مشکی با شال مشکی کفش های 

 نیم ساعت دیگه وقت داشتم

 رفتم پایین بچه ها جلو تی وی بودن 

 شال وکاله کردی؟مهال:

 میبینی دارم میرم بیرون_

 با کی؟_

 با عمم_

 خب بگو با کی؟مهرناز!!:مریم گفت

 ای بابا با دوست پسرم با سحر دیگه اه_

 خیلخب برو _

 متتظر اجازه تو بودم_



 .اجازه صادر شد.یمیتونی بر:مهال خندید و گفت

 .برو بابایی گفتم و رفتم

 سالم عرض شد مهرناز خانم:داشتیم میگشتیم که دیدم یکی میگهود تو پاساژا ساعتی بیک

 برگشتم عع دیدم رادوین دست تو دست یه دختره

 سالم اقای شریفی_

 شریفی گفتم ک بفهمه

 معرفی میکنم دوست دخترم هانا_

 خوشبختم_

 شما خانومو معرفی نمیکنین؟_

 نمیدونم اما حاال که دوست دارین بدونین خانم اسحاقی دوست بندهالزم _

 سحر خندید و روشو کرد اونور

 خوشبختم خانوم....اسحااقی_

 دوست دخترتون مشکل حرف زدن دارن؟_

 دختره ی جوری نگاه کرد لرزیدم به خودم 

 نه چطور؟...رادوین که چشماش میخندیدن گفت:

 هیچ.....خب فعال_

 خدانگهدار_

 ومدیم اینور پوووکیدیم از خندها

 ��گرفتیم 2۲رفتیم تو یک لباس زیر فروشی کلییییی چیز +

 بعدازظهر بود رفتیم رستوران یه چیزی خوردیم و برگشتیم خونه..... 1ساعت 

 بچ ها مثل اینکه خواب بودن بدون حرفی رفتم و رو تخت و شروع کردم به بازی کردن با گوشیم

 یین میاد رفتم دیدم مریم داره چایی درست میکنهدیدم داره صدایی از پا

 پخخخخخخخ_

 دستش و گذاشت رو قلبش 



 مرگ پخ درد پخ یکم شعور داشته باش _

 خب حاال مریم جون چی درست میکنی؟_

 درد و بال میخای؟_

 ععع اصال گهلم باهات_

 خندید و گفت:چای

 میخام...راستی چیشد با آرتا حرف زدی؟_

 م از خدا خواستاهوم...حرف زدم پدرش_

 روع میکنیم و باید از هم جدا شیمخب از فردا ش:یکم در این مورد حرف زدیم و بچ هاهم اومدن پایین مهال گفت

 ماه باید دور باشی 1مریم و مهسا و نمیشناسی ها اندازه ،واستون باشههه مخصووصا تو مهرنازترخدا ه

ریم م و مهسا هم رفت تو اتاق اشکش ریختپایین مریم بغضم گرفت با بغض نگاشون کردم که مهال سرشو انداخت 

 بغلم کرد و تو بغلش گریه کردم:)))

 روبع رو شدین نشناسین همو میبینن همو بابا گفتم اگه ی جایی باهم:بعداز یکم گریه کردن مهال گفت

 باشه:دماغمو کشیدم باال گفتم

 اه حالم و بهم زدی_

 وا_

 کار  داره میره بیرون.... مهال رفت باال مریم هم گفت ی جا

 *از زبون مریم

 دیشب موقع خداحافظی سرهنگ شماره منو گرفت و گفت:فردا باهاتون هماهنگ میکنم که هدیگه رو ببینیم.

بود که به گوشیم پیام اومد،اونم از یک شماره ناشناس،حدس میزدم که سرهنگ باشه،با دیدن  1امروز ساعت تقریبا 

کافی شاپ ...... خیابون ......  ۲سالم خانوم راد سرعت "ره رندی داره،باز کردم که دیدم نوشتهشماره گفتم:....عجب شما

 "منتظرتونم.

 جواب دادم:سالم،خدمت میرسم.

با خودم گفتم یعنی چی میخواد بگه؟رفتم یک دوش اساسی گرفتم و بعد از اومدن یک آرایش مالیم کردم،کمدم رو 

ماتوی مشکی برداشتم با شلوار مشکی،یک روسری ترکیب مشکی،زرشکی که خیلی باز کردم تا لباس آماده کنم.یک 

بعد از آماده شدنم و خداحافظی از بچه ها سوار  ۲:92بهم میومد گذاشتم روی تخت تا موقع رفتن بپوشم.ساعت 



  ماشین شدم و به آدرس مورد نظر رفتم،به محض وارد شدن به کافی شاپ سرهنگ رو دیدم که با یک ژست خا

 ته و اونم ظاهراً خیلی منتظر بوده،تا منو دید دستش رو آورد باال و یک لبخند هم زد.سپشت یکی از میز ها نش

سریع به اون سمت رفتم و سالم کردم،خیلی محترمانه از جاش بلند شد و خوش آمد گفت من هم تشکر کردم و با 

سکوت گذشت تا اینکه گفت:چی میل میکنین  گفتن بفرمایید خواهش میکنم رو به اون نشستم،چند دقیقه ای به

 مریم خانوم؟

 من یک هات چاکلت میخورم-

 اِ چه جالب منم هر وقت میام کافی شاپ فقط هات چاکلت سفارش میدم.:چشاش برق زدن

 لبخندی زدم و تو دلم گفتم عجب تفاهمی از اونجایی که خیلی تیزه گفت:به چیز خاصی فکر میکنید؟

 گفتم:نه،نه چیز خاصی نبود. نگاهی بهش انداختم و

سرش رو آروم تکون داد و سفارشامون رو داد.بعد از آوردن سفارشات گفت:خوب من میخوام  در مورد چند تا مسئله 

 با شما صحبت کنم

 وااای چه صدایی!چه عطری!چ چشمایی! چه ....

 رماییدهووووف اون چی میگه من به چی فکر میکنم... سرم و آروم تکون دادم و گفتم:بف

اول از همه در مورد محرمیتمون باید بگم که هماهنگ کردم تا این صیغه زود تر خونده بشه تا هم خیال شما --

 راحت باشه،هم من.

 دست و پام یخ کرده بود،از استرس هیچ چیزی نگفتم،سرش رو آورد نزدیک تر و گفت:مشکلی که با این قضیه نداری؟

بوی عطرت خیلی نزدیکه و حالم رو دگرگون میکنه،برای اینکه زود تر برگرده واااااای ترو خدا یکم برو عقب تر،

 .واده مقیدی هستیمسرجاش تندگفتم:نه نه چه مشکلی اتفاقا اینجوری بهتره چون ما خان

داشتم چرت و پرت میگفتم.انقد هول کرده بودم نمیفهمیدم چی میگم.اون مقیدم واسه این گفتم که یک چیزی 

 .ق کشیدم که از چشم اون دور نموندرو کشید عقب و منم یک نفس عمی خودشگفته باشم.

یکم از هات چاکلتش مزه مزه کرده و گفت:مورد بعد اینکه توی خونه الزم نیست حتما شما همه کار هارو انجام بدین 

و ونه هم کسی راین رو گفتم که نگران نباشین،و فقط به کار های روزمره خودتون میرسیدبرای آشپزی و کار های خ

 چونکه این کار ها وظیفه شما نیست و زندگی مشترک ما صرفا جهت پیشبرد ماموریته.میارم.

اخمی کردم و گفتم:عذر میخوام ولی من خوشم نمیاد تو خونه ای که حریم شخصی منه،کسی جز خانوادم وارد بشه و 

شما و چه کار های خودم،انجام میدم و مشکلی نیازی به خدمتکار و این چیزا نیست،اگر کاری هم باشه چه کارهای 

 نیست،به هر حال این مدت همسر من رو دارید.



نگاهش کردم،تو چشمام زل زد و گفت:چیز دیگه ای هم توقع نداشتم،آخه خانوم بودن برازندتونه من فقط خواستم 

 بهتون کمـ...

 وز مره منه،لطفاً این بحث رو تموم کنید.نذاشتم حرفش تموم بشه و گفتم:نیازی به کمک نیست،این جزو کارهای ر

لبخندی زد و گفت:بسیار خب...مورد بعد اینکه خواهراتون،که قبال هم گفتم هم گفتم چون اونا برای من به اندازه شما 

 ارزشمنده و من اگر از جون خودم بگذرم،خودم و اکیپم تمام حواسمون بهشون هست.

 و با آرامش گفتم:ممنون،وقتی شما باشید من خیالم آسودسیک نفس عمیق کشیدم،نگاهم رو بهش دوختم 

خندید،وقتی میخندید چشماش کوچیک میشد و به چهرش یک معصومیت خاصی میداد که دلم میخواست صورتشو 

 لمس کنم،ای داااد خااک بر سررم چه منحرفم من.

اا کمکم کن حرکت نا شایستی نزنم از فکر اومدم بیرون،دیدم به من زل زده و چشماش دقیقا تو همون حالته،خدایا

 سرم رو انداختم پایین و خودم رو با فنجونم سرگرم کردم ولی سنگینی نگاهش رو حس کردم.

بعد از چند دقیقه با یک لرزش محسوس تو صداش گفت:خب من حرفام تموم شد،اگر شما حرفی،سخنی،چیزی 

 ندارید بریم.

خداحافظی کردیم،از هم جدا  ز کافی شاپ خارج شدیم و بعد ازینکهمن با گفتن نه ممنون از جام پاشدم و با هم ا

 شدیم.

 *از زبون مهال

حوصلم سر رفته بود نمیدونستم چیکار کنم؟بیرون که حسش نیست،پیش دخترا هم که برم پیششون باز میخوان 

سهیل "م کردماشگریه کنن بازم حسش نیست،طی یک تصمیم آنی خواستم برم پیج اینستای سهیلو پیدا کنم که پید

 موفقیت یعنی این. "تهرانی

خدارو شکر پیجش خصوصی نبود وگرنه بهش درخواست نمیدادم.یکم دید زدم بنده خدا رو اومدم بیرون از اینستا 

 ولی خدایی جذاب و خوشتیپه ها....

فیلم  ه همهبازم حوصلم سر رفت،ایندفه تصیم گرفتم بشینم فیلم ببینم پوشه فیلمامو باز کردم خودم موندم،چ

+ سال خیلی خطرناک بود همه اونایی که دیده بودم رو پاک کردم البته 1۲داشتم،ماشااهلل همه هم از دم فیلمای 

 "خانه کاغذی"قشنگاشو نگه داشتم،پوشه سریاالمو باز کردم و رفتم تو اولین سریالی ک بود

 ه این پرفسور دزدهایی که آخر خطن رو پیداداستانش درباره یه اکیپه که سر دستشون شخصی با نام مستعار پرفسور

کرد رفتن تو ضراب خانه سلطنتی اسپانیا تا بجای دزدی از بانک خودشون برای خودشون پول چاپ کنن خیلی 

 حساب شده عمل میکرد و تا چند قدم بعدیه پلیس هارو حدس زده بود.

دزدم انقد .دقیق کار میکردخیلی تی قسمت نگاه کردم عاشق پرفسور شده بودم لن ۶-۲معرکه بودپشت سر هم 

 خوب؟ولی بازرسه هم باهوش بودا منتهی پرفسور بهتر بود.



هوووف ازین هم خسته شدم کاش زود تر ماموریت شروع بشه برم تو دلش یکم آدرنالین خونم بره باال نفس عمیقی 

 کشیدم و پاشدم زنگ زدم به سهیل حداقل از بیکاری که بهتره.

 یشوازشو...اوففف آهنگ پ

 آرزو کردم تو را شاید که سهمم باشد این عشق

 من تورا میخواهمت حتی اگر کم باشد این عشـ....

 الو-

 اع داشتم گوش میکردم-

 باشه پس خداحافظ دوباره زنگ بزن قول میدم جواب ندم:خندید و گفت

 هار هار-

 بعد مظلوم گفتم:سهیل

 اوه،چه سوتی خداکنه به روم نیاره

 دت کردیچه زود عا-

 بیا،نگا،این آدمه آخه؟خدایا

 باید تمرین کنم یا نه؟به زودی وارد ماموریت میشیم نکنه میخای سرگرد تهرانــ....-

 اووووف خیله خب ببخشید-

 حوصلم لبخند پیروزمندانه ای زدم و گفتم:

 خب؟-

 سر رفته...مظلوم گفتم:

 چیکار کنم؟-

 م بیروونبابا خیر سرت شوورمی،پاشو بیا دنبالم بری-

 خندید و گفت:هنوز محرم نیستیماا

 پووووف نمیخوام بابا میشینم فیلم خودمو میبینم بابا نمیخواد بیای-

 حاضر باش اومدم-

 واقعا؟-



 آره واقعا-

 اوکی مرسی،پس زود بیا -

 خندید ولی چیزی نگفت

گشت حاال هی فرت و فرت واسه اینم یه چیزیش میشه ها ازون روز که با اخماش آدم یه سر میرفت اون دنیا و برمی

 من میخنده مشنگ.

پاشدم یه بافت خاکستری تیره تنم کردم،یه شال مشکی،از فرت سرما داشتم یخ میزدم بیرونم بهتر ازینجا نیست پس 

یک کاپشن مشکی هم روش البته جلوشو باز گذاشتم یه شلوار گت همرنگ بافتم هم تنم کردم و کفشمم که مشکی 

کیف پولمم برداشتم گذاشتم تو جیبم کال با کیف میونه خوبی ندارم داشتم میرفتم که مهرنازو دیدم گوشیمو برداشتم،

رو مبل نشسته هندزفری زده لپتابشم رو پاش رفتم زدم ب شونش سه متر پرید هوا و جیغ زد و دستشو گذاشت رو 

 چته؟ترسیدم:ترسیدم جیغ زدم اخم کردم و گفتمقلبش از جیغ اون منم 

 نکشت داشتم فیلم ترسناک میدیدم این چ طرز وارد شدنه؟ خدا-

 داشتم میرفتم بیرون گفتم بهت خبر بدمپوکر نگاهش کردم و گفتم:

 خیله خب،با کی؟-

 شوور جانم-

 سوت زد و گف:نه بابا؟

 جان تو-

 گوشیم تو جیبم لرزید برش داشتم سهیل ود 

 خدافظ مهرنازی-

 بای-

 ،اومدماومدم-گوشیو وصل کردم و گفتم:

 گفتش:اوکی سریع باش

بند کفشای آل استارمو بستم و تا دم در دویدم تا درو باز کردم ماشین فراری مشکیشو دیدم آخ که من عاشق فراریم 

خواستم لبخند بزنم اما نشد از دیدن فراری انقد ذوق کرده بودم نیشم جمع نمیشد سرمو انداختم پایین لبخندمو 

سالم کردم،جواب سالممو دادو وچیک و مغرور سوار ماشینش شدم.اونم اخم کرده بود کنترل کردمو با یک لبخند ک

 خب کجا بریم؟گفت:

 موندم،چرا این انقد لحنش سرد بود از خنده ها و شوخیای پشت تلفنش خبری نبود



 برام فرقی نداره-

 اوکی پس میریم پارک از شلوغی خوشم نمیاد پارک جای خلوتیه-

 اوکی بریم-

اینکه یهو وسط یم و رفتیم پارک همچنان اخم داشت حرف زدیمو از عالیق و خانواده هم با خبر شدیم برای راه افتاد

م م هنوز اخحرف زدیمو حرف زدیم تا باالخره من گفتم که برگردیم خونه تا موقعی که رسیدی.ماموریت سوتی ندیم

 چت شده؟داشت برای همین گفتم:

 چی؟-

 میگم چت شده؟پشت تلفن اینجـ....-

ببین،من فقط نمیخوام به ماموریت لطمه ای وارد بشه،من اونجوری نیستم من :س عمیقی کشید و حرفمو قطع کردنف

 چ حسی ندارم.سردم همینی که میبینی فک نکن بخاطر عشقم به تو میخایم محرم بشیم چون من به تو هی

منکه نفهمیدم چیشد اخم کردم و گفتم:منم نگفتم عاشقمی و بخاطر این بهم محرم میشیم.اینو بدون من از تو بیشتر 

به فکر ماموریتم چون عزیزام رو بخاطر اون افراد از دست دادم.من فقط فکر کردم اتفاقی افتاده چون پشت تلفن گرم 

 اشقم باشی.تر رفتار میکردی،ازتم انتظار ندارم ع

 پس چرا لحن االنم رو با لحن پشت تلفنم مقایسه میکنی؟-

چونکه ما دو ماه میخوایم با هم باشیم با خودم گفتم اون دوماه رو به خودمون زهر نکنیم و تمرکزمون رو بجای -

ه ردم تو هم باینکه بزاریم برای دعوای بین خودمون با هم دوست باشیم و تمرکزمون رو بزاریم برای ماموریت،فکر ک

 این نتیجه رسیدی که دوستانه باهام حرف زدی.

 آب دهنشو قورت داد و شرمنده گفت:حق باتویه معذرت میخوام.

 عصبی گفتم:معذرت خواهیتو نگه دار الزمت میشه.

 اومدم پیاده بشم که دستمو کشید و گفت:ببخشید دیگ اعصابم از یک جایه دیگـ....

بود این دیگ چی میگه؟دستمو از دست "عمه"د که حرفشو ادامه بده نگاه کردمصدای زنگ گوشیم مانع از این ش

 سهیل کشیدم بیرون و جواب دادم

 الو...-

 الو،سالم دخترم خوبی مهال جان رسیدی؟ایرانی؟-

اخمم غلیظ شد اصال ازش خوشم نمیاد میدونه برگشتم وگرنه نمیپرسید که برگشتم یا نه بعدشم به خط ایرانم زنگ 

 مرسی خوبم،شما خوبین؟نازنین،اقای پناهی همه خوبن؟:ک گفتمزده خش



 اره دخترم سالم میرسونن-

 آره جون خودت

 نگفتی دخترم ایرانی؟-

 آره عمه جان ایرانم-

 ماه شد ۲این سفرت طوالنی تر از بقیه سفرات بود -

 هم... عمه نمیدونست پلیسم،در واقع هیچکس نمیدونست جز خواهرام و مامان و بابا که اونا

بقیه فکر میکردن من تو یک آموزشگاه نقاشی تدریس میکنم،سفرهامم بخاطر نمایشگاه هایی هست که پر از نقاشی 

 هامه

 آره یکم طول کشید،درگیر فروش یکی از تابلو ها بودم-

 آها االن خونه ای؟-

 نه کامال-

 یعنی چی؟-

 ه  دم درم.یعنی اینکه ازون موقع بیرون بودم ولی تازه االن رسیدم خون-

آها منم داشتم میومدم خونتون کارت داشتم سر کوچتونم صبر کن بیام که با هم بریم داخـ....اون کیه کنارت عمه -

 جون؟

عمه رو سر کوچه دیدم و متاسفانه اونم منو و سهیل رو دیده بود آب دهنمو قورت دادم با یک تصمیم آنی 

 گفتم:نامزدمه

چشمامو مظلوم کردم و بهش نگاه کردم ریز خندید و چیزی "تر زدی "میگه سهیل لبخند زد ازون لبخندایی که

 نگفت

 تعجب عمه رو متوجه شدم چون با من من گفت:نامـ....نامزد؟

 آره عمه تو نمایشگاه باهاش آشنا شدم پسر خوبیه گفتم یه مدت نامزد باشیم تا همو بهتر بشناسیم-

 باشه عمه جون-

 ه کردم و شرمننده گفتم:ببخشید مجبور شدمقطع کردم و به سهیل مظلوم نگا

جدی نگاهم کرد و گفت:اشکال نداره،باالخره که میفهمن ما میخوایم بریم تو یک خونه زندگی کنیم اونم به مدت دو 

 ماه.



 لبخند زدم و گفتم:مرسی از درکت

 اشکال نداره.:خندید و گفت

 حضر برای محرمیتخداحافظی کردم و خواستم برم که سهیل گفت:فردا هم میریم م

 سرمو تکون دادم و گفتم:باشه بای

 خداحافظ_

از ماشین پیاده شدم و رفتم سمت عمه عین همیشه شیک پوش،یک مانتوی جلو باز بلند مشکی با یک بافت قهوه ای 

م السسمتش سالم کردم بغلم کرد و گفت: زیرش،شلوار کتون مشکی،بوت های قهوه ای و شال و کیف مشکی رفتم

 عزیزم،دلم برات یه ذره شده بود.

 منم همچنین عمهو گفتم: رو هم قرار دادم و حرصی خندیدم چشمامو از حر 

که نمیاد  خودمو ازش جدا کردم و کلیدو از جیبم درآوردم در رو باز کردم و رفتیم داخل داخل حیاط ایستاد و گفت

 .ولی یه اتفاق بدتر افتاد ��تو با خودم گفتم بهتر

ن راستش هم من هم نازنین و هم امیر)شوهرش(خیلی دلتنگتیم یعنی دلتنگ همتون خیلی وقته مهال جاگفت: عمه

 دور هم جمع نشدیم،میخوام که فردا،همتون از جمله همسرتـ....

 نامزد:پریدم وسط حرفشو لبخند حرصی زدم.یک تای ابرومو دادم باال شمک زد و چ

 ستن شما هم بیاینحاال همون نامزد،میخوام همتون بیاین بقیه عمو ها و عمه ها هم هعمه ادامه داد:

 و به طعنه گفت:کس دیگه ای که نامزد نکرده

 خشک گفتم:چرا،مریم

 با تعجب گفت:واقعا ازتون انتظار نداشتم اینطور بی خبر

 هیچکس خبر نداره فقط خودمون و البته شما-

 به روی خودش نیاورد و گفت:پس فردا برای نهار منتظرتونم

 برای نهار که اصال نمیشه.یاد قرار محضر افتادم برای همین گفتم:

 خب برای شام.-

 شاید اصال فردا نشه حاال تا آخر امشب بهتون خبر میدم.-

 لبخندی زد و گفت:باشه منتظرم



داشت میرفت بیرون منم همینجوری صاف ایستاده بودم دستی روی صورتم کشیدم و رفتم داخل،یک راست رفتم تو 

 یرون.اتاقم و گرفتم خوابیدم با همون لباس های ب

 رو گوشی از خواب که بلند شدم چشمام چپ شد از پنجره که نگاه کردم معلوم نبود شبه یا صبح،خندم گرفته بود

بیرون تنم بود  هنوزکال دو ساعت خوابیده بودم با یادآوری حرفای سهیل پاشدم ولی چون    pm 8:00برداشتم زده بود 

دست دادم و افتادم زمین هم دردم گرفته بود و هم خندم گرفته  شالم رفت زیر پام و دور گردنم پیچید تعادلمم از

بود اول شالم رو از سرم در آوردم بعد پاشدم بقیه لباسامم عوض کردم و موهامو شونه زدم و خیلی زیبا رفتم پایین 

 ؟نشسته بودن چای میخوردن و مریم حرف میزد اع راستی مریم کی برگشته بود

 سالم...-

 ن رو به مریم گفتم:تو که بیرون بودی کی برگشتی؟همشون جوابمو داد

 من قبل از اینکه تو بیای اومده بودم ولی تو تا اومدی رفتی تو اتاقت برای همین منو ندیدیخندید و گفت:

 آهان حاال چی میگفتین؟-

هیل ش سمنم پیاز محرمیت نگفت برای همین گفتم: مریم گفت که رفته پیش سرهنگ و باهاش حرف زده ولی چزی

بودم وقتی باهم حرف میزدیم گفت که فردا صبح میریم برای محرمیت مهسا و مهرناز شوکه شدن ولی مریم چیزی 

 نگفت و کاری نکرد فک کنم میدونست.

 یاد عمه افتادم

 بچه ها داشتم میومدم خونه عمه رو دیدم گفت که فردا بریم خونشون.ولی من بخاطر محضر انداختمش واسه شب.-

تاثر نگاهم کرد اون میدونست قضیه چیه ولی مهسا و مهرناز از چیزی خبر نداشتن ولی چون در کل از نازنین مریم م

خوششون نمیومد یه ایشششش گفتن و کاری نکردن خواستم چای بخورم که دیدم برای من چای نیس پاشدم برای 

درست کنم یادم اومد االن دیروقته خودم چای بریزم دیدم تو قوری هم چای نداریم گفتم ولش کن اومدم قهوه 

صبح خوابم نمیبره،خندم گرفته بود نمیدونستم چیکار کنم مریم اومد و درموندگیمو دید با چشمای  ۲و  9بخورم تا 

 گرد گفت:چت شده؟

 خندیدم و گفتم:هیچی

فت:برو یک فیلم اومد منو زد کنار و از کابینت چند بسته چیپس و پفک و چند جور تنقالت در آورد و رو به من گ

 بیار که بشینیم نگاه کنیم احتماال آخرین شبی باشه که قبل از ماموریت انقد آرامش داریم.

 دستمو از تو موهام رد کردم و گفتم:باشه االن میرم میارم.

 فقط خاهشا یه چیزی باشه ما هم نگاه کنیم؟-

 خب چی مثال؟-



 هر چی که هیجانی و پلیسی و غمگین و ترسناک نباشه.-

 پوکر نگاهش کردم قط یه ژانر طنز و عاشقانه موند،که فک نکنم داشته باشم.

رفتم پوشه فیلمامو باز کردم.موندم چی بریزم آخه دقیقا تنها ژانری که ندارم عاشقانس یکم دیگه نگاه کردم و گفتم 

تا نگاه کنیم. با رو ریختم تو فلش   HOSE FULLمنطقی ترین فیلم،فیلم هندیه رفتم تو فیلمای هندی و فیلم

تعجب به مهسا نگاه کردم که ظرف پاپ کرنش رو به اتمام بود .رفتم فلش رو زدم به تلوزیون و فیلمو باز کردم تا 

ببینیم که متاسفانه وا نشد اعصابم بهم ریخت مسخره ها.تو حال خودم بودم که یهو خونه رف رو هوا و من یه لحظه از 

 جام پریدم.

ده بود و آهنگ گذاشته بود.این دختر همیشه انرژی داره دیدم داره قر میده مهسا هم که از مهرناز بود که فلش ز

مهرناز بدتر بلند شده بود دست مهرنازو گرفت و با آهنگ شاد تانگو میرقصیدن خندم گرفته بود مریمم داشت 

ه مسئولیت مارو هم داشت.اون میخندید.لبخند زدم ما بعد از مرگ مامان و بابا اینطور شاد نبودیم مخصوصا مریم ک

دوتا سعی کردن منو بلند کنن ولی نتونستن عوضش مریم رو بلند کردن آهنگو عوض کردن و با هم خیلی هماهنگ و 

قشنگ رقصیدن،یک رقص آروم و هماهنگ مریم اومد دستمو گرفت و گفت که بلند شم اولش مخالفت کردم ولی 

دم و بلند شدم رقصیدیم و رقصیدیم انقد که نفس کم آوردیم.ولی وقتی هر سه تاشون بهم نگاه کردن تسلیم ش

 همچنان داشتیم میرقصیدیم آهنگ که تموم شد یهو یک صدای زیبای دیگه پخش شد.

 اینجا گود بای پارتیه جعفره

 اینجا گود بای پارتیه جعفره

 اینجا گود بای پارتیه جعفره،جعفره

 اینجا دختر پسر قاطیه فقط تحصیل آداب آتیه

 اینجا خالفای بچه ها سنگینه چرا امشب جعفر غمگـ....

 مهرناز بود که آهنگو قطع کرده بود و با یه لبخند کج و کوله به افق نگاه میکرد.

خندیدمو سرمو تکون دادم رفتم باال و رفتم حموم تو وان دراز کشیدم و به ماموریتمون با اتمام نا معلومش فکر 

 ستم و اومدم بیرون و لباسام رو تنم کردم و رفتم رو تخت دراز کشیدم و خوابم برد.میکردم بیخیال شدم و خودمو ش

*** 

 مهالااا...خواهری....عزیزم...مهال،خواهری بلند شو شام بخور....-

بود چشمامو دوباره بستمو به پهلو چرخیدم و  22صدای مریم بود به چشمامو باز کردم و به ساعت نگاه کردم ساعت 

 زار بخوابم خستم.گفتم:مریم ب

 باشه عزیزم بخواب،فقط اینکه گرسنه نیستی؟-



 نه عزیزم-

 باشه خواهری شبت بخیر.-

 با صدای مبهمی گفتم:هوووم شب تو هم بخیر

*** 

از خواب پاشدم مسواک زدم و رفتم تو سالن صبحونم و با دخترا خوردم و رفتم تو اتاقم و رفتم اداره با سرهنگ حرف  

هم مرور کردیم و رفتم خونه وقتی رسیدم خونه و رفتم تو اتاقم برای فیلم دیدن،هیچی به اندازه  زدم پرونده رو با

 البته به جز ماموریت رفتن.فیلم دیدن برام جذاب نیست،

پاشدم موهامو شونه کردم و رفتم تو سالن وقتی رسیدم تو سالن دیدم سهیل و سرهنگم هستن و در  پای فیلماز 

ر میکردم چرا اینا اینجان از همه جالب تر اینکه سهیل کت و شلوار تنش بود چقدم که جذاب همین حین به این فک

 سرهنگ خندید گفت:آپلود نشودی هنوز؟و نشستم شده بودن رفتم تو سالن سالم کردم 

 برای چی؟:گیج گفتم

 شدی؟خانوم میخواستیم بریم محضر. پلیسسهیل یه دست به صورتش کشید و گفت:تو چجوری 

هم حاضر  .وگرنه لباسبخورم نهاریادم نبود یه لبخند ملیح زدم و گفتم:میدونستم،ولی نمیشد با اون لباسا بشینم اوه 

 کردم.

 هم نخوردم.رونهارم حاال هیچی هم حاضر نکرده بودمااا زر میزدم 

 سهیل یه نفس عمیق کشید و گفت:فقط سریع باش.

 وسری قواره بلند همرنگ مانتوش کهبه مریم نگاه کردم یه مانتوی آبی کم رنگ پوشیده بود با یک شلوار مشکی و ر

 به طرز زیبایی بسته بود.با یک آرایش مالیم و زیبا در شأن خودش.

هردوشونم سفید خوشگل بود.-طوسیکم رنگ زد بود،مهرنازم که لباساش یک ست  آبیمهسا هم یه ست خوشگل 

 آرایش داشتن ساده و شیک.

م یه ست سفید و مشکی زدم به تیپ سهیل دقت نکردم ولی دست از آنالیز برداشتم و رفتم خودمم حاضر بشم خودم

 سفید زده بود.-همینقدر فهمیدم که ست سیاه

یک بافت ساده و خوشگل سفید تنم کردم روش هم یک مانتوی مشکی که بلندیش به زانوم میرسید با یک شلوار 

سانتی مشکی برداشتم تا پام  ۲راسته سفید و یک شال بلند ساده و سفید سرم کردم از زیر تختم هم کفش پاشنه 

کنم،ادکلنمم که رو خودم خالی کردم یه آرایش ساده کردم و گوشیم رو برداشتم و رفتم بیرون سهیل با اخم و دست 

 به سینه نگاهم میکرد هر چی سر چرخوندم کسیو ندیدم اخم کرد و برگشتم رو به سهیل گفتم:بقیه کجان؟



بهشون گفتم برن محضرمن خودم منتظرت میمونم.ولی انقد طول دادی  یه تای ابروشو انداخت باال و گفت:من

 میخواستم خودمم برم.

مم از رو صورتم پاک کردم و خندم گرفت کشیدن خط چشم همیشه برام یه معظل بوده.خندم قورت دادم و اخ

 مرسی،حاال میشه بریم؟گفتم:

 خیلی پررویی-

 چیه تشکر کردم دیگ-

 باشه:چشماشو بست و گفت

مد سمتم دستشو گذاشت پشت کمرم تا به جلو هدایتم کنه که خودم جلو جلو حرکت کردم که دستش بهم نخوره او

 واال، هنوز محرم نشده بودیم،مثال من خیلی مقیدم.

 رفتم بیرون و بی تعارف در ماشینو باز کردم و نشستم جلو سهیل اومد در رو باز کرد و نشست پشت رول.

ود،پیرهن سفید،کت مشکی،،کفش مشکی،فقط شلوارش برعکس من مشکی بود و اینکه بهش نگاه کردم مثل من ب

 شال سرش نبود که اونم بجاش یه کروات بسته بود ولی مشکی.

 چشم ازش برداشتم و گوشیمو روشن کردم بعد دیدم حوصله گوشی هم ندارم پس خاموشش کردم.

 پخش شد."یپابنگ بنگ از دوآل"سهیل ضبط رو روشن کرد و راه افتاد آهنگ

I was five and he was six We rode on horses made of sticks 

 پنج سالم بود و اون شیش سالش،ما با هم اسب های چوبیمون رو میتازوندیم

He wore black and I wore white… He would always win the fight 

 اون سیاه میپوشید و سپید اون همیشه توی جنگ برنده بود

Bang bang! he shot me down… Bang bang! I hit the ground 

 اون به من شلیک میکرد بنگ بنگ من به زمین میخوردم...بنگ بنگ

Bang bang! that awful sound… Bang bang! my baby shot me down… 

 اون صدای مهیب!بنگ بنگ عشق من بهم شلیک میکرد بنگ بنگ...

 دادم و بی حرف به بیرون چشم دوختم.،واکنش خاصی نشون نآهنگ عوض شد

 و.پیاده ش-

 از پنجره نگاه کردم دیدم واقعا رسیدیم.چقد زود!



 باشه-

 رفتیم پایین رفتم پیش دخترا

 هیل.سرفتیم باال اول صیغه مریم و سرهنگ رو خوندن،بعدم صیغه بین من و 

مارو میکرد برای همین توقع شاهد و عسل  خوبیش این بود که حاج آقا چون حاج آقای نماز خونه اداره بود و کارای

 گذاشتن و اجازه پدر و مادرو نداشت هر چند اگرم میخواست ما فقط میتونستیم با گواهی فوت حلش کنیم.

 گشنمه!رو به سهیل گفتم: از محضر که اومدیم بیرون من گشنم شد

 سهیل خندید و گفت:آزمایش که ندادی فشارت بیفته!

 ی و گفتم:ظهر نزاشتی در کمال آرامش نهارم رو بخورم برای همین سیر نشدم!خودمو زدم به بیخیال

 باشه-

سهیل رفت سمت جناب سرهنگ و گفت:ببخشید جناب سرهنگ،مهال نهارنخورده االن گرسنش شده،شما هم اگر 

 میاید بفرمایید اگر هم نه که....هیچی

 سرهنگ به من نگاه کرد و خندید و گفت:منکه مشکلی ندارم

 رو کرد به دختر و پرسشی نگاهشون کرد اونا هم گفتن که گرسنه نیستن ولی میان. بعد

 مثل سری قبل من و سهیل با هم،مریم وآقا مهیار با هم،مهرناز و مهسا هم با یک ماشین جدا اومدن.

ا ی تجای یک رستوران ترمز کرد و پیاده شد منم پیاده شدم همون موقع سرهنگم رسیدن دستمو بلند کردم و کم

حدودی بلند،گفتم:آقا مهیار ما اینجاییم سهیل ماشینو قفل کرد و اومد کنارم ایستاد و دستمو گرفت یه جوری شدم 

 راستش فقط گرم شدم اونم بخاطر گرمای دستش وگرنه عشق تو کار من نیست.

 ه مهالاا یا تو یا هیچکسوااای فک کن سهیل عاشق من بشه بعد من کالس بزارم،اونم پاشنه در رو از جا بکنه و بگه آ

چه لوووس اصال خوشم نیومد،به هر حال رفتیم داخل و سهیل رفت سفارش داد ولی ما نشسته بودیم تا صبحانمون 

بیاد عجیب بود که مهرناز و مهسا ساکت بودن یاد دلیل سکوتتو رستورانشون افتادم برای همین پشت سرمو نگاه 

 مد و نشست کنارم،مریم و مهیار کنار هم،مهسا و مهرنازم رو به هم.کردم خدارو شکر کسی رو ندیدم.سهیل او

روی گوشی خودنمایی کرد نازنین بود. چای پرید "نازی  "داشتم ناهارمو میخوردم که گوشیم زنگ خورد برش داشتم 

 تو گلوم شروع کردم به سرفه کردن سهیل آروم میزد پشتم یکم که آروم شدم گوشی رو جواب دادم.

 الو-

 لوووو سالام دختر دایی جووونا-

 مرگ دختر دایی جووون حناق بگیری الهی



 سالم،خوبی؟-

 وااای مهال جونی چرا انقد سرد حرف میزنی؟-

 من همیشه همینطوری حرف میزدم-

 آها-

 کاری داشتی؟حوصلم سر رفت برای همین گفتم:

 امشب میاین یا نه؟آآره عزیزم هم زنگ زدم تبریک بگم واسه نامزدیتون و هم اینکه بپرسم -

ب رو یادم نبود.روی نامزیتون هم خیلی تاکید داشت.حق داشت طفلی با اینکه همسن من بود و اهلش بود وااای امش

 کسیو نداشت.حداقل من اگه کسیو نداشتم بخاطر این بوده که اهلش نبودم.

 عزیزم من به دخترا گفتم گفتن که میان و مشکلی ندارن ولی به سهیل و آقا مهیار نگفتم-

 با حر  گفت:اگه پیشتن میشه بپرسی؟؟

 آره حتما-

 این؟تلفن رو بیصدا کردم و رو به مهیار و سهیل گفتم:عمم منو سهیلو دیده گیر داده شما هم بیاین،می

 مهیاربه معنای فرقی نداره شونه باال انداخت سهیلم که سرشو تکون داد.

 صدارو باز کردم و گفتم:قبول کردن نازنین جان ایشاال شب مزاحم میشیم

 حرصی گفت:این حرفا چیه دختر دایی

 تلفنو قطع کردم و با آرامش بقیه ناهارم رو خوردم.

حساب کنه اعصابم خورد شد از تعارف کردن بدم میومد،خواستم برم موقع رفتن سهیل و مهیار بحث میکردن که کی 

 که حساب کنم دقیقا همون لحظه دیدم سهیل ،مهیار رو قانع کرده و داره میره که حساب کنه.

وقتی حساب کرد،رفتیم بیرون رستوران ایستادیم همون لحظه سرهنگ اومد و گفت:خانم ها االن که میرین خونتون 

روز دیگه وسایلتون رو جمع  1وز دیگه عصر میام دنبالتون برای اینکه بریم خونه جدید،لطفا تا ر 1برای شب اما 

 کنین.

شما با هم برید من سرمون رو تکون دادیم و با خداحافظی از سهیل و مهیار رفتیم جای ماشینمون رو به دخترا گفتم:

 میخوام برم بام.

 اوکی عزیزم فعال:مریم

 تم و سوار ماشین شدم و به سمت بام حرکت کردم.سوییچ رو از مریم گرف



 ضبط رو روشن کردم و آهنگ گذاشتم.

 در واقع تو،دائما در میری از عشق"

 همه جا راحتی اما تو خطر

 آخه نمیدونی که چشمات اصاٌ یه وضعیه برقش

 در واقع ما،ما دوتا مال همیم

 چرا آتو بدیم دست غریبهاصاً 

 تو هست یه فریبهدر واقع هر چی به جز من دور 

 "در واقع زمین پره از حسود و بد دل و پست و دریده

 "تتلو –درواقع "

 با رسیدن به مقصد،ماشین رو نگه داشتم و پیاده شدم، ایستادم کل مشهد زیر پاهام بود.

به آسمون پرستاره شب نگاه کردم.صدای آرامش بخش ویالون به گوشم خورد چشمامو بستم و به صدا توجه 

 هیچ صدایی به اندازه این صدا برام آرامش بخش نبود.کردم.

 ساله داشت ویالون میزد. 2۶-2۲یه نفس عمیق کشیدم و به سمت صدا حرکت کردم،یک دخترحدودا 

لبخند زدم و بی توجه به افرادی که داشتن از این استعداد فیلم میگرفتن به سمت ماشینم رفتم سوار ماشین شدم و 

 تا برای خونه عمه جانم آماده بشم. به سمت خونه حرکت کردم

رسیدم خونه یه دوش کوتاه گرفتم و لباسام رو تنم کردم،یه هودی زرد که بلندیش به زانوهام میرسید با یک شال و 

 شلوار طوسی کاپشن طوسی هم تنم کردم،کفشای آل استار زردم رو هم گذاشتم که پام کنم.

 *از زبون مهسا

  تو رفتم بود عصر پنج ساعت

 سالم_

 سالم:باهم گفتن تاشون هرسه

 من؟ با ندارین کاری الال میرم خستم خیلی من_

 نیست؟ گرسنت:مریم

 خستم فقط نه_

 برو باشع_



 فعال_

 جون عمه خونه بریم میخوایم هشت که بیدارشو هفت:مهال

 .گفت حر  با. و جون

 اوکی_

 برد خوابم نکشید ثانیه به و. تخت رو رفتم راس یه و کمد تو چپوندم و آوردم در لباسامو

 مهسااااا_

 ...:من

 مهسااااااااا_

 شد کر گوشم دهنو اون ببند مهرناز_من

 باز میکنه مسخرت نازنین عمه خونه بریم کرده باد چشات االن شو بلند_

 الهی ببرن و نازنین اون شور مرده:من

 الهیییییی_

 بپوشم؟؟ چی کردم فکر یکم دمز شونه و موهام دراور جلو رفتم و زدم مسواک دستشویی رفتم شدم بلند

 موقع تا گذاشتم سفیدم پالتو یه مشکی پاکتی شلوار با پوشیدم و داشت سفید خطای روش که مشکی تونیک یه

 شکخ زود زدم ناخونام به و برداشتم و مشکی الک نشستم دراور جلوی بود مشکی کالج که جورابامم بپوشم رفتن

 هال تو رفتم شد

 دادی جووون،صفا:مهرناز

  دیگه بله_

 دیگه شو حاضر توهم مهرناز پاشو:مریم

 ندارم حوصله اوم:مهرناز

 دراد نازنین چشه تا برسین خودتون به:مهال

 عالیم االن که من_

 پرفکت:مهرناز

 میزد ریمل داشت که مریمم و شن آماده رفتن مهرنازومهال وی تی جلو نشستم



 خانم همیشه مثل که مریمم طوسی و زرد هم مهال بود زده نیبادمجو و بنفش تیپ مهرناز شدن حاضر همه باالخره

 با سرهنگ و مریم.مریم ماشین با مهرناز و من شد قرار.توراهه گفت سهیل و زد زنگ سهیل به مهال ای سورمه بود

 سهیل ماشین با که هم سهیل و مهال و،سرهنگ ماشین

 وچهک تو پیچید سهیل ماشین بعد و سرهنگ ماشین ولا داشت نگه مهرناز عمه ویالی جلوی نزدیم حرفی هیچ توراه

 کیهههه؟:اومد نازنین ننر و لوس صدای زد و زنگ مهرناز و شدن پیاده ماشین از همه

  دیگه کیه؟ماییم سفیده،خب اسب با شاهزاده:مهرناز

 مه مهال و سهیل و رفتن می راه هم کنار مریم مهیارو شدیم وارد و زد درو شنیدم گفتنشو ایش صدای آیفون پشت از

 باهم

 رمهیا به خاصی ژست با بود شخصیتی با مرد نازنین و عمه خالف بیرون،امیر آقا بر اومدن(عمه شوهر)امیر آقا و عمه

 .خا  و داشتنی دوست خودت مثل کردی پیدا زندگیتو جان،مرد مریم میگم جرئت به:گفت مریم روبه و داد دست

 شما. دارین لطف گفت خجالت با مریم

 جان مهال نامزد هستم تهرانی سهیل:امیر آقا گرفت سمت به دستشو هیلس

 دیدم. رو امیر آقا چشای برق

 بیای. شدی دار بچه هروقت میخواستی جان،عمه مریم عمه با طعنه گفت:

 انداخت چشمی زیر نگاهی مریم به مهیار پایین انداخت سرشو بغض با مریم

 کور داحسو چشم جان عمه وقتش به ایشاال:مهرناز

 ؟تو ببرین مارو نمیخواین:مهسا

 بدن اجازه جان نازی باید حتما:مهرناز

 سردشه خانومم تو بریم بهتره:گفت سهیل وسط این

 خندید من همراه و زد چشمک بهم سهیل خندیدم ریز منم و کرد نگاه سهیل به چپ چپ مهال

 تو رفت عجله با مهرناز

 کووووو؟ نازنینم واییی:مهرناز

 مبل رو نشستیم

 بود دستش کاکائو شیر سینی اومد نازنین های پاشنه تق تق صدای

 جان سهیل سالم:نازنین



 میدونی؟:مهال خیلی جدی گفت

 چیو؟نازنن با تعجب گفت::

امیل فمیتونی به فامیل هم صدا کنی برای من فرقی نمیکنه.اینکه حتی کشمش هم دم داره.آقاشو یادت رفت عزیزم،-

 سهیل هم،تهرانیه.

 نازنین با حر  ایش طوالنی گفت.

 ماشاال دارین نازی تکارخدم چه عمه وا:مهرناز

  مهرناز جز کرد تعارف همه به بگیره لجش نازنین شد باعث این و خندیدیم هممون

دامن کوتاهش که  وااای افتادزمین سر با اونم انداخت پایی زیر و نکرد نامردی اونم ردشه مهرناز جلوی از خواست که

 بود. دهافتا هم مهیار جلوی باال رفت بود و نبودش هم فرقی نمیکرد

 نگرانی با و کرد نگاه مهرناز به شیطون چشای با کرد همکاری مهرناز با و اومد خوشش ما بحث از که زد،مهیارم جیغ

 شد حیف ها کاکائو شیر وای ای:گفت نازنین به رو ساختگی

 مریم مال تو. شیر بیا خوردی غصه(خواهر شوهر میشه مشهدی به)میرزا آق:گفت مهرنازم

 شد جذاب چشاش باز که زد قهقه شد مهرناز حرف متوجه که بعد کرد نگاه مهرناز به عجبت با اول مهیار

 اتاقش تو رفت گریع با و شد بلند نازنین

 کوچولو چیشد وای: سهیل

  زد قهقه امیر آقا ایندفعه

 برام هعم:گفت ناراحته مریم دید مهرناز بکشه سیگار حیاط تو رفت هم امیر آقا بود فکر تو مریم شد تر اروم جو یکم

 میارین؟ آب

  ارهبا اخم و حر  گفت:عمه 

 گف و مریم بغل تو کرد پرت سیب ی مهرنازم رفت

 بازکن اخماتو نشه دعوا میخوای

 نکن پا ب شر باشه:گفت مریم

  اوکی_

 شی کار ب دست نمخای پوسید نازی جان عمه:گفت و خورد و آب مهرناز اومد عمه

  نشست من به رو و اومد اتاق تو از نازنین



 کردینا جذابی تور شوهرای چ شانس خوش چ:گف مهال و مریم ب و

 ؟دلت میسوزه:چیه؟گف خندید،مریم خودش

 اهرایخ البته بکن تونستی ام تو:گف مهرناز و فشرد و مهال دست هر لحظه امکان پریدنش به نازنین بود،سهیل مهال

  باال بیای بسازی پایین از باید اول تو اما ندارن کم خوشگلی از من

 از حجم اون نباشه جسارت البته میگن راست خانم مهرناز بله:گفت و خندید سهیل ک کرد ییدتا و حرفم مهیارم

 . نیست هضم قابل شما صورت رو آرایش

 خونه. آشپز رفت عمه میزدیم که رو حرفا این

 خوشگلین. کال شماها آره آره: گفت نازی

 !و پوزخند زد

 کرده. بازی گل نداشته حوصله تورو خدا اما واقعا آره:گفت مهرنازم

 خنده از بودن مرده ها بچه همه

  کردم آماده میزو خانم:گفت عمه روبه و اومد خدمتکار

 خودش که سفیدم چش مهرنازه مهال واسه سهیلم و. کشید غذا مریم و من واسه مهیار نشستیم میز سره رفتیم همه

 میزنی و سهیل دل میشی چاق نخور ادزی جون مهال:گفت نازنین بین همون در گرفت خندم خودم فکر از مرده پا یه

 عزیزم مطمئن باش سهیل عاشق منه و حرفاش دروغ نیست. نه:مهال

 قلب تو مهال بجز کسی و مهالم عاشق من چون زد نخواهد مطمئنا و نزده،نمیزنه و من دل وقت هیچ مهال بله:سهیل

 نیست. من

  بخوره گاو عین نیست تو مث ایشون یو هی:گف مهرناز

 دعوا و جنگ اومدین که موقعی از دیگه بسه,:گفت عمه

 جان مهال بده یاد ماهم به کنی خودت جذب پسرارو بلدی خوب چه: نازنین

 الس بزنم. پسر یک با هرروز و من مثل تونیستم هرزه ی دختره بفهم دهنتو حرف:مهال

 دنبالش. سهیل هم سریع رفت بیرون زد خونه از شدو بعد هم از عصبانیت بلند

 هیلس که میبینی  کنی می خراب و خودت حاله ادامش با چون کنی تموم مسخرتو کارای این بهتره نازنین:فتمگ من

 نمیکنه ای توجه تو به اصال و مهالست عاشق

 درآوردی زبون جوجه:نازنین



 .کنی گریع بری باز میگفتم بهت چیزی ی وگرنه بوده بابات احترام به نگفتم چیزی بهت اگ االن تا: مریم

 بود،سهیل کرده واخم هر وقت دیگه ای بود از مهال سرد تو اومدن مهال و سهیل چند دقیقه بعد و پاشدم میز سره از 

 .بشین همینجا:گفت و گرفت رو مهال دست و مبل رو نشست

 .نشست حر  با هم مهال

 بریم. کرد اشاره من به سهیل بود متشنج خیلی جو

 داده؟ پیام وااا یعنی کی اومد در صداش موبایلم که دادم تکون سرمو و شدم خیره سهیل به

 شماره بود ناشناس

 خوبی؟ سالم:ناشناس

 بیداری؟:نوشت دوباره

 کیه؟ این اصن بتوچه خو وااا بود ده کردم نگاه ساعت به

 وردنخ از بعد باشه گفتم منم نده جواب کن ولش گفت مریم که گفتم مریم به رفتم سریع و ندم جواب دادم ترجیح

 ماشین با هم سهیل مهیارو و رفتیم خودمون ماشین با که چهارتا ما کردیم رفتن عزم کردن صحبت یکم و میوه

 بیشعور و عوضی ی دختره: گفت مهال توماشین خودشون

 توقع؟ چه دختر از افریتس اون مامانش وقتی:مریم

 ها شیطونه سرهنگم کردم،این شون ضایع خوب ولی:مهرناز

 میاد خوابم وایی:مریم

 کرد عوض و بحث خخ

 ....:(خوابیدیم و اتاقامون رفتیم همه بودیم خسته خیلی که اونجایی از و. خونه رسیدیم

*** 

 فکرم دستشویی رفتم باشم صحنه سره9ساعت باید امروز خوابیدم چقد اوه بود22ساعت شدم بیدار خواب از صبح

 هال تو رفتم و بیرون زدم دستشویی ززودا بگم ماجرارو دخترا به رفت یادم وای باربد پیشه رفت

 بخیر صبح_

 مریم که نبود احتماال آموزشگاه بوده

 خیلی بودم خسته:گفتم و دادم بدنم به قوسی و کش یه و کشیدم خمیازه

  خایلخب:مهرناز



  برداشتم میز رو از ویفر یه و مبل رو کردم پرت خودمو

 خب پاشو صبحانه بخورمهرناز:

  ندارم وردنخ صبحونه حوصله_

 واااا:مهال

 راستی ها بچه.واال_

 باز شده چی:مهرناز

 کنم شروع بود منتظر و کرد نگاه بهم هم مهال

 کردم تعریف واسشون ماجرارو ی همه

 کنه دعوا بخاطرت باید چی واسه ها مشکوکه باربدم این جون:مهرناز

 باشیا خودت مواظب اینکه مهسا کردنم فقط قبول و گفتم خانوادم به بگو بهش امروز حاال خب:مهال

 طفلیو میکنم کنفش خیلی من فقط بابا هستم_

 میکنی خوب افرین:مهرناز

 دربیاری کارش از سر و شی نزدیک بهش باید باشه حواست میکنی هرکار دیگه:مهال

 چشم_

 نداد؟ پیم ناشناس اون دیگهمهال:

 خداروشکر،کی به تو گفت؟ نه_

 دیشب مریم گفت-

 ناس؟ناش:گفت مهرناز

 بیداری؟ خوبی سالم گف داد پیم ناشناس شماره یه عمه خونه دیشب_

 شده مزاحم کرده غلط من به من بده شمارشو:مهرناز

 نداد پیم دیگه چون نیست نیازی_

 بده شمارشو:مهال

 چی؟ واسه_

 نباشه رادوین ماجرای به ربط بی شاید:مهال



 المه به دادم و ناشناس شماره پس میگفت راست مهال آره

 !ای شماره چه:مهال

 برم1:92باید من چنده ساعت اوه.اهوم_

 کجا؟:مهرناز

 صحنه سره_

 22:92 ساعت اوکی:مهرناز

 میکشه. دم برنجا دیگه یکم:مهال

 اینستا تو یکم برم منم اوکی_

 برو باشه:مهال

 انگلیسی هب و رفتم ولی نرم نه میگفت حسی یه باز ولی کنم سرچ اسمشو برم میگفت حسی یه زدم اینستا تو چرخ یه

 دنبال بود گرفته آبی تیک خودش پیج و بودن همشم فن پیج که باال اومد پیج عالمه یه شریفی باربد کردم سرچ

 بشر این داشت عکسایی چه نبود خصوصی پیجش چون بپذیره نبود نیازی و کردمش

 با یگشد عکس یه طرفدار با و بود محر تو عکسش یه باز سفید پیرهن و مشکی شلوار و کت با بود اکران تو عکس یه

 منم هک خوردم حسرت چقدر ملت پارک رفته شریفی باربد گفتن وقتی بخیر یادش ملت پارک بودن رفته دوستاش

 :)نشد اما برم

 یه واتساپ به رفتم داد نشون رو21:2۷انداختم نگاه یه موبایلم ساعت به طبیعیه واسم چشممه جلو همش که االن

 سالم:کردم تایپ رفتم آنالین صادقی آقای مدید و زدم چرخی

 !چطوری دخترم سالم نوشت و خورد سین دقیقه سه از بعد

 خوبن؟ خانواده خوبین شما خوبم:من

 خداروشکر خوبن همه بله:صادقی

 خداروشکر: من،

 باش صحنه سره سه ساعت ایشاال:صادقی

 ندارین؟ کاری بامن چشم:من

  خدامیسپارمت به دخترم نه:صادقی

 فعال: من



 آشپزخونه تو رفتم و کردم خاموش و موبایل

 ناهار واسه بزنم صدات خواستم اومدی شد خوب:مهال

 بود،مریم هنوز نیومده؟ گشنم ناهار جون اخ عه_

 نه میخواست بره خونه رادوین.شکمو!:مهال

 وخیش با ناهارو صهخال بود کرده درست سوخاری نبود ولی قبل از اینکه بره مرغ مریم میز پشت نشستم و خندیدم

 مانتوی یه بهتر زودتر هرچه خب ولی بود2:92 هنوز ساعت درسته شم حاضر رفتم من و خوردیم مهال و مهرناز های

 اومدم گرفتم ای دقیقه ده دوش یه تخت رو گذاشتم  مشکی هنری شال یه تیره لی شلوار بایک کتون مشکی کوتاه

 ودب مشکی یکیش داشت قاب دوتا کال برداشتم و موبایلم پوشیدم لباسارو و کردم خشک سشوار با موهامو بیرون

 بیرون اومدم اتاق از موبایلو به زدم و مشکی قاب ابیم رنک عاشق من خب آبی یکیشم

 ؟میری:مهرناز

 ندارین؟ کاری دیگه اره_

 باش خودت مواظب نه فقط:مهال

 چشم_

 خدافظ:مهال

 بای:مهرناز

  گرفتم تاکسی یه خیابون سره از و کردم پام مشکیو آدیداس کفشای

 بفرمایید:راننده

 شد؟ چقد ممنون خیلی_

 نداره قابل:راننده

 بفرمایید مرسی_

 تومن2۲:راننده

 وصداش بشم گریم اتاق وارد اینکه از قبل میکردن ضبط خیابون تو و پالن این رفتم عوامل سمت به و دادم. پولو

 شنیدم

 سالم:باربد

 سالم_



 میدین جوابمو چرا_

 بدم جواب که نپرسیدی سوالی_

 نخوندی؟ منو پیام بگی میخای یعنی_

 نه وای.....نخونـ نه_

 ؟چیشد_

 دادم نشون بهش و ناشناس شماره

 توعه؟ ی شماره،شماره این ببین_

 اجازتون با بله_

 توهم رفت اخمام

 آوردی کجا از منو شماره_

 دادم پیام خودم و گرفتم صادقی آقای از توشمار من ندادی پیام تو دیدم:گفت خونسرد

 کردن موافقت اونا و گفتم خانوادم به من درضمن.نبوده صالح حتما ندادم جواب اگه_

  نکرد حرکتی لباش ولی خندید چشاش

 من ی خونه بریم صحنه سره از پس:باربد

 پررویی شما چقد ولی ببخشیدا_

 چی؟ واسه_

 نیام میگی تو هروقت بیام میگی تو هروقت که نمیتونم دارم زندگی کارو من بابا خب_

 بزاریم قرار گفتی تو هروقت خیلخب خیلخب_

 اوکی_

 .ضبط واسه رفتیم شد تموم که گریمم شدم گریم اتاق وارد

 کردم خداحافظی همه از کردم عوض لباسامو رفتم و شد تموم پالنم این

 بریم؟_باربد

 برسونی؟ میخوای تومنو_

  بلدم که خونتونم آدرس میارمت و میبرمت من بعد به این از رها_



 خالق جلل_

 چی؟_

 هیچی_

 خونه در رسیدیم

 شم؟ مرخص خدمتتون از هس اجازه_

 شماست دست ما اجازه میکنم خواهش_

 افتاد قلبم یهو انگار شدم اینجوری چرا من وایی خندید باربدم گرفت خندم

 ستیکاروال صدای بستم چشامو و دادم تکیه در به میزدم نفس نفس خونه تو پریدم و انداختم کلید و شدم پیاده سریع

 و کردم سالم همه به بود خونه آشپزخونه تو مریمم و میدیدن فیلم مهرناز و مهال شدم خونه وارد رفت پس شنیدم

 .دخترا پیشه رفتم لباسام کردن عوض از بعد

 *از زبون مریم

 بعد از خوردن صبحونه حاضر شدم تا برم آموزشگاه. صبح زود بلند شدم و

ان ماک-باتو"سوییچ ماشین رو برداشتم و سوار شدم،به سمت آموزشگاه حرکت کردم،ضبط رو روشن کردم و آهنگ  

 پخش شد. "بند

یتتو اومدی توو دنیام پاتو گذاش " 
 واسم انگار خیلی فرق با همه داشتی

 شدی یه ستاره توو آسمونم
لم خوبه میدونم اینو میدونمکنار تو حا  

 با تو توو قلبم یه خونه ساختم
 من عشقو تازه با تو شناختم

 اون دوتا چشمات آرامشم شد
 با تو حریفم یه تنه من کل شهرو

 با تو توو قلبم یه خونه ساختم
 من عشقو تازه با تو شناختم

 اون دوتا چشمات آرامشم شد
"با تو حریفم یه تنه من کل شهرو   

قلم رفت باال،یاد سرهنگ افتادم که بعد از محضر،موقع رفتن به رستوران این آهنگو پلی کرد.مخصوصا اون ضربان 

 رو یادم نمیره نفس عمیقی کشیدم و به راهم ادامه دادم. "اون دوتا چشمات آرامشم شد"نگاهش موقع خوندن 



 ونهخ برم میخواست دلم که بودم هخست حدی به کالس شدن تموم موقع.کارداشتم کلی آموزشگاه توی معمول طبق

 الساک شدن تموم محض به.نکرد مخالفتی اونم.باشه امروز اول جلسه باآرتاقرارگذاشتم صبح خوب اما کنم واستراحت

 روشدم،دهنم قصرروبه به شبیه چیزی بایک بگم چی که خونه بایک رسیدم وقتی افتادم راه خونشون سمت به

 ومعرفی خودم داد جواب خانومی یک وزدم زنگ.چخبره خونه توی ببین تازه زیباییو بزرگی همه ازاین بود بازمونده

 باغ یک به شبیه که بزرگ حیاط محشربود...چندبرابرشد حیرتم حیاطش به باواردشدن.کرد باز درو واونم کردم

 ادقتب که طورهمین.زیبا پرازگلهای واطرافش بود فرش سنگ سالن درورودی به تارسیدن مسیر توی بود پردارودرخت

 ینکها مثل.کردم وسالم باال رفتم سریع بود وایستاده مسن خانم یک باال واون هارسیدم پله به میکردم ونگاه اطراف

 .میکنم راهنماییتون جان آرتا تااتاق:وگفت کرد امدگویی خوش چون بود خدمتکارشون

 کومار قیمت گرون خونه وسایل تمام بود اندازه بی زیباییش هم خونه توی.افتادم راه ودنبالش کردم تشکری منم

 هب آماردرست تا وبخاطرسپردم کردم نگاه نظر بایک رو خونه جاهای تمام.میکرد نوازی وچشم میزد برق بودوازتمیزی

 خانوم اون که فکرابودم توهمین.. دوم ی طبقه رفتیم...گرفتم قلب طپش ومن اومد اسمش باز وای.بدم سرهنگ

 .اتاقشون اینجاست بفرمایید روبازکردوگفت دراتاقی

 .برسید کارتون شمابه عزیزم ممنون-

 قیهازب درش که جزیکی بود هم شبیه اتاقها ی همه که کردم نگاه باالروهم سالن بادقت دوباره منم ورفت زد لبخندی

 ندیلبخ دیدم آینه جلوی وارتارو شدم اتاق وارد.باشه خودش اتاق احتماالاونجاباید میکرد فرق هم ورنگش بزرگتربود

 .نگیر زیادسخت خوشتیپی جوره همه:وگفتم زدم

 بیا زمعزی نداره اشکال گفتم.نشدم اومدنتون متوجه ببخشید راد خانوم سالم.زد ولبخندی برگشت صدام باشنیدن 

 اداعتم بهم تا نزدم درس جز حرفی ومنم نیفتاد خاصی اتفاق اونروز. کاردارم کلی من که کنیم شروع و آموزش زودتر

 ...شدم وسوارماشین شدم خارج ازخونشون باارتا خداحافظی بعداز بالفاصله.نشه مشکوک و کنه

 *از زبون مهال

از خواب پاشدم،مسواک زدم و رفتم حموم،داخل وان دراز کشیدم و به دیروز فکر کردم،موقعی که از دست نازنین 

هیچ چیز تو این دنیا ارزش اشک های تورو "ترفتم داخل حیاط،وقتی که سهیل اومد دنبالم و اشکامو پاک کرد وگف

 "نداره،پس قوی باش و بجای حروم کردن اشکات با دلیل اشکات بجنگ

همون یک جملش آرومم کرد.بغلش کردم،یکم طول کشید تا به خودش بیاد،ولی وقتی به خودش اومد سفت بغلم 

 کرد.

اینکه با اختیار خودم بغلش کرده بودم،ولی رو به  برخالف میلم خودمو ازش جدا کردم و سعی کردم بی تفاوت باشم.با

 سهیل گفتم:ببخشید یک لحظه کنترل خودمو از دست دادم،حواسم نبود.

از فکر دیروز بیرون اومدم و خودم رو شستم و اومدم بیرون،لباسام رو تنم کردم رفتم صبحونمو خوردم و برگشتم 

 رو جمع کردم. داخل اتاق و لوازمی که برای خونه جدید الزم داشتم



 بعد از اتمام کارم یک ست تمام مشکی زدم و یک آرایش مالیم کردم رفتم که برم سمت آموزشگاه نقاشی.

وقتی رسیدم ماشین سهیل رو دیدم،با تعجب رفتم داخل و رفتم سمت دفتر و با همه سالم کردم و اعالم حضور 

 دیوار تکیه دادم و به بچه ها نگاه کردم.کردم،بعد هم رفتم سمت کالس بچه ها،هنوز سر کالس بودن،به 

بعضی ها جدید اومده بودن ولی تعداد کسایی که منو میشناختن هم کم نبود برای همین تا منو دیدن سریع بلند 

سال بود برای همین بهم میگفتن خاله.نشستم و دستام و باز کردم،همشون  22شدن و اومدن بغلم رنج سنیشون تا 

 اومدن بغلم.

 نش آموز مورد عالقم با ناراحتی گفت:خاله مهال دلم براتون تنگ شده بود چرا نبودین؟شادی دا

نازش کردم و گفتم:قربونت برم،من که گفتم این سفرم طول میکشه.حاال صبر کنین کالستون تموم بشه حرف 

 میزنیم.

دقیقه  2۲یشناختمش گفت:معلمشون که یک خانم جوون و زیبا بود و به احتمال زیاد جدید اومده بود چون من نم

 بیشتر از کالس نمونده،امروزم کالس کمی سنگین بود،خوشحال میشم با حرف زدن با شما کالسشون رو تموم کنن.

 لبخند زدم و گفتم:ممنون میشم،خسته نباشید...

 رایدبیرشون لبخندی زد و تشکری کرد ورفت بیرون من هم رفتم داخل و پشت میز نشستم.اول از همه خودم رو ب

 بچه هایی که جدید اومده بودن معرفی کردم و بعد هر کدوم هر سوالی داشتن میپرسیدن.همون لحظه در زدن...

 بفرمایید-

 سهیل اومد داخل کالس و گفت:با اجازه میخواسـ...

 منو که دید شوکه شد،راستش من چون ماشینشو دم در دیده بودم کمتر شوکه شدم ولی بازم تعجب کردم.

 د و گفت:تو اینجا چیکار میکنی؟سهیل خندی

 شادی با اخم و همون لحن بچگونش پرسید:خاله مهال رو میشناسین؟

 سهیل رو کرد به شادی و گفت:البته که میشاسم،مثال شوهرشما...

یکی از بچه های کالس که جدید بود و اسمش یگانه بود با خوشحالی پرسید:پس شما همون مهال جونی که دایی 

 .همش ازش تعـ..

 سهیل پرید وسط حرفشو گفت:آره،همون مهال جونه که گفتم میشه زنداییت.

 شادی با ناراحتی گفت:شما مگه نمیخواستی با داداش شاهین من ازدواج کنی؟

 سالش بود یک روزی که شاهین اومده بود،خیلی بغلش کردم و بوسش کردم.آخه ۲شاهین داداش شادی بود،کال 

 .خیلی ناز بود،سفید و تپل بود



برای همین روز بعدش وقتی شادی ازم پرسید چرا انقد داداششو بغلش کردم و بوسش کردم،بهش گفته بودم 

برای همین هنوز از داداشش برام "داداشت خیلی جذاب و خوشگله،میخوام وقتی بزرگ شد باهاش ازدواج کنم"

 تعریف میکنه،که چقد بزرگتر و جذابتر شده،طفلی تو عالم بچگیش بود.

 به سهیل افتاد که تعجب کرده بود،رو به من گفت:داداش شاهینش؟ نگاهم

 سالشه و داستانو براش تعریف کردم. ۲وااای اینم باور کرده خندیدم و رو بهش گفتم:کال 

وقتی حرفام تموم شد سهیل همینطوری پوکر فیس به شادی نگاه کرد و گفت:مهال زن منه،زن هیچکس دیگه ای هم 

 نمیشه.

 نگاهم کرد:جدی میگه؟ شادی با تعجب

 آره شادی جونم.-

شادی با ناراحتی خواست چیزی بگه که سهیل گفت:شادی خانم،مهال همسن مامان شماس به نظرت میتونه با 

 شاهین خان شما ازدواج کنه؟به نظرت مثل مامان و بابای شمان؟

 شادی یکم فکر کرد و گفت:نه،نیستن.

ادی مشغول مرتب کردن موهاش شد و یگانه با اعتراض گفت:اع دایی سهیل خندید و موهای شادی رو بهم ریخت.ش

 جون،پس من چی؟

سهیل خندید و یگانه رو بغل کرد.رو به من گفت:کالسشون کی تموم میشه؟ به ساعتم نگاه کردم و تا اومدم بگم زنگ 

 خورد و بچه ها با خداحافظی رفتن.فقط شادی و سهیل موندن.

ی سهیل رو نمیدونم.تا وقتی بابای شادی بیاد باهاش حرف زدمو اون نقاشی هایی که شادی که منتظر باباش بود ول

کشیده بود رو بهم نشون داد و منم سعی میکردم با حوصله اشکاالتشو برطرف کنم که تقریبا هیچ اشکالی هم 

 ی کردم.نداشت.باباش که اومد شادیو سپردم دست باباش و رفتم داخل دفتر آموزشگاه و با بقیه خداحافظ

موقع برگشت سهیل رو دیدم،اشاره کرد منتظرش بمونم،منم موندم،وقتی اومد پیشم گفت:چند تاا هنر دیگ داری 

 خانوووم؟

 یه تای ابرومو باال انداختم و گفتم:بچه رو ول کردی اومدی پیش من که از هنرام مستفیض بشی؟

هدایت کرد و در همین حین گفت:بچه خونش تا دستشو گذاشت پشت کمرم و منو به سمت کافه ای کنار آموزشگاه 

 اینجا فاصله ای نداشت،رسوندمش خونشون و دوباره برگشتم پیش شما...

 در کافه رو باز کرد و منو به سمت داخل هدایت کرد،صندلی رو برام کشید عقب و منم نشستم.

اشو تو هم قالب کرد و به من گارسون سفارشمونو گرفت،من یک قهوه ترک سفارش دادم و سهیل اسپرسو،سهیل دست

 گفت:خب تا سفارشمون آماده بشه شما از هنرات بگو بانو...



 خندیدم و گفتم:خب چی بگم؟

 بگو که چطوری به نقاشی عالقه مند شدی و دیگه چه هنری به جز نقاشی داری؟-

اشیم تقویت شد،چون اوکی،من از بچگی به نقاشی عالقه داشتم و استعدادش رو هم داشتم و بدون کالس رفتن نق-

 بابام خودش به نقاشی عالقه داشت من رو هم تشویق میکرد.

از طرفی مامانم رشتش موسیقی بود و بیشتر ساز هارو بلد بود،من از بین اون همه ساز عالفه مند ویالون شدم و از 

ونه شلوغ بود و خیلی مامانم ویالون زدن رو یاد گرفتم،ولی نه به صورت حرفه ای،چون مامانم سرش با کار های خ

 وقت نداشت.

 دیگر هنرامم که مربوط به شغل شریفـ...

 همون لحظه سفارشامون رو آوردن و حرف من قطع شد.وقتی گارسون رفت سهیل خیلی جدی گفت:ادامه بده.

م و به رباشه،داشتم میگفتم که بقیه هنرامم مربوط به شغلمه،عالقشو داشتم ولی نه اونقدر که بخوام دنبالش رو بگی-

 خاطرش برم کالس.

 و یکم از قهوه مو خوردم،سهیلم کمی از قهوه شو مزه مزه کرد و گفت:خب؟مثل چی؟

 هنر های رزمی و زبان آموزی. -

 قهوه شو خورد و گفت:خوبه

 منم قهومو تموم کردم و گفتم:هوم،خوبه ولی خیلی سخته!

 تر عمت چیه؟با تردید گفت:اگر مشکلی نیست،میشه بگی مشکلت با نازنین،دخ

 اخم کردم و گفتم:شاید یک روزی گفتم...

 اوکی-

 خود نمایی میکرد.دوستم و یکی از همکارام تو ماموریت سیاتلم بود. "patrik"گوشیم زنگ خورد اسم

 "مکالمه بین مهال و پاتریک مثال انگلیسیه"

 سالم بر بانو زیبای ایرانی،خوبی؟-

  چی؟اونم خوبه؟مرسی خوبم عزیزم،تو خوبی؟،سلن خوبه،مهال-

سلن همسر پاتریک بود و مهال دخترش،هر دو آمریکایی بودن ولی تو ماموریت وقتی جون پاتریک رو نجات دادم،سلن 

 ماهش شده بود ولی پاتریک گفت که اسم بچشو بخاطر من میزاره مهال. ۷تازه 

 آره خوبن،میخواستم بدونم تو مهالی مارو دیدی؟خیلی از تو خوشگل تره...-



 دیدم و گفتم:نه ولی خیلی دوست دارم ببینمش...در ضمن کسی به زیبایی من نیست!خن

 اوه!چه خودشیفته،االن موقعیتت برای تماس تصویری مناسبه؟-

 االن که نه ولی صبر کن..._گفتم

 باشه عزیزم.-

 رو به سهیل گفتم:میشه بریم؟

 آره،حتما-

 صورتحساب رو پرداخت کرد و رفتیم تو ماشین نشستیم.

 الو،پاتریک!هستی؟-

 آره مهال جان،قطع کنم که تصویری زنگ بزنم؟-

 آره آره-

و تلفن قطع شد تو همون فاصله که پاتریک بهم زنگ بزنه به سهیل گفتم که پاتریک کیه و بخاطر چی داره بهم زنگ 

 میزنه.همون لحظه گوشیم دوباره زنگ خورد،پاتریک بود،جواب دادم.

 مهال سعی کرد به فارسی بگه:سالم

 با این کارش خیلی خوشحال شدم و جوابشو دادم،همون لحظه پاتریک،سهیل رو دید.

 پاتریک:مهال،اون آقای جذاب کیه کنارت؟

 با لبخند گفتم:همسرم سهیل،وقتی از سیاتل برگشتم باهاش همکار شدمو عاشقش شدم.

توضیح دادم.هم سلن و هم سلن هم اومد جلوی دوربین و دوباره همون سوال رو پرسید و من هم دوباره 

 پاتریک،تبریک گفتن.

 خب دیگه پاتریک به اندازه کافی دیدمت،مهال جونم کجاس؟-

دوربین رفت روی دخترسفید و مو بوری که از تعجب چشمای آبیشو گرد کرده بود و نگاهم میکرد.دلم ضعف 

وچولو حرف زدم و خندیدم از رفت،عاشق بچه ها بودم و نسبت بهشون ضعف داشتم کلی از پشت تلفن با مهال ک

 دستش.

 حرفامون که تموم شد تماس رو قطع کردم و رو کردم به سهیل که دیدم همونجوری با لبخند نگاهم میکنه...

 دستمو جلوش تکون دادم و گفتم:آقای تهرانی،ممنون ولی من باید برم خونمون.

 با لبخند دستمو گرفت و آورد پایین:هوشیارم!باشه،خودم میبرمت.



 نه دیگه،ماشین خودم هست.-

 باشه پس خداحافظ تا فردا...-

 فعال-

از ماشینش پیاه شدم و رفتم سمت ماشین خودم،سوار شدم و به سمت خونه روندم.به خونه که رسیدم هنوز بچه ها 

 نهار نداشتن.یخچال رو باز کردم،مریم مرغ سوخاری درست کرده بود،گذاشتمشون تو مایکروفر و برنج هارو درست

کردم.تا موقع نهار اتفاقی نیفتاد و من رفتم داخل اینستا و بعد از یکم چرخ زدن گوشی رو خاموش کردم و رفتم که 

میزو بچینم.میزو چیدم و بعد از خوردن نهار سعی کردم به یاد بیارم که ببینم چه کسایی میتونن برام اسم صاحب 

به جز اینکه از سهیل کمک بخوام شمارشو که نداشتم  سیمکارت رو پیدا کنن که متاسفانه چیزی ب ذهنم نرسید

برای همین رفتم تو اینستا و پیج سهیل رو دوباره پیدا کردم،فالوش کردم واونم بالفاصله درخواست فالو داد.قبول 

کردم و رفتم داخل دایرکت تا ازش بخوام کمکم کنه.وقتی پیاممو دید،زد درحال تایپ اونم گفت که میتونه و شماره 

م و تشکر کردم وشمارشو ازش گرفت "باربد شریفی"و براش فرستادم و بعد از تقریبا نیم ساعت گفت که صاحب خط ر

 شمارمو هم بهش دادم و همونجا مهسا اومد داخل.

 سالم عزیزم خسته نباشی-

 با چشمای خسته نگاهم کرد:خسته ام

 خندیدم و گفتم:خب برو بخواب

 اوکی-

 ریع گفتم:راستی مهسا اون شماره،شماره باربدهو به سمت اتاقش حرکت کرد س

 هوووم میدونم-

 پوکر نگاهش کردم و گفتم:حالت خوبه؟

 آره خواهری،آخه همین امروز خودش گفت-

 آها اوکی،کی میری خونش؟_

 روز دیگ... 1نمیدونم...شاید _

 اوکی_

میان اینجا و مریم هم گفت که  9-1تا شب هم اتفاق خاصی نیفتاد و فقط سرهنگ زنگ زد و گفت فردا ساعت های 

به سرهنگ بگم که ناهارم بیان اینجا و وقتی گفتم،سرهنگ که بی تردید قبول کرد،اینم یه چیزیش میشه ها تلفنو 

قطع کردم و به سهیل هم زنگ زدم که فردا برای ناهار بیاد که اونم مثل سرهنگ سریع قبول کرد تلفن رو قطع کردم 

سمت حیاط رفتم و رفتم قسمت حیاط پشتی.هندزفری رو گذاشتم تو گوشم و نشستم رو  و بعد از پوشیدن کاپشن به



تاب و با ریتم آروم آهنگ تاب میخوردم،قشنگ و با حوصله اطرافم رو نگاه کردم،هیچ چیزی غیرممکن 

رز رو  اینیست،مخصوصا اینکه این ماموریت خیلی خطرناکه،احتمال اینکه آخرین شبم تو این خونه باشه زیاده.گل ه

نگاه کردم و یکیش رو با حوصله با وسایلی که اون اطراف بود از بوته جداش کردم،رفتم داخل آشپز خونه و بعد از 

برداشتن یک بطری و پر کردنش از آب اونرو بردم داخل اتاقم و گل رو هم گذاشتم داخل آب و بعد از خوردن قر  

 سردر خوابیدم.

 *از زبون مهرناز

   شدم پیاده ماشین از و دادم و تاکسی کرایه

  خودشیفته اقای شرکت سمت افتادم راه و دستم این به داوم و کیفم

  میشه تر وسخت سخت کارام امروز از

  میخوره چایی دارع رادوین منشی فرشادجو دیدم

 باشم نهرلون یبس دختره این ب باید اطالعات ب شدن نزدیک برای

 :گفتم

 جون سمیرا سالم_

 :گفت و کرد تعجب

 اومده در طدف کدوم از افتاب_

 نداریم کنایه و تیگه پس کنیم کار باهم قراره_

 بیارم،،، چایی براتبشین عزیزم باشه_

 شد بد حالم اوووووق

 کرد نمیشع کاریش هووووف

 نیومده هنوز خودشیفته زدم داد

 تو اومد عصبانی چهره با رادوین و شد باز سالن در که

 منه؟ با منظورت_

 قهوه؟ یا چایی بخیر صبح سالم_

 بودم؟ من منظورت_

 قهوه؟ یا چای_



 شدم دیوانه اب میخااااام آب_

 براش میبرد سمیرا میزم سمت افتادم راه و خندیدم_

 بود بند اونا بع سرم کنم اصالح باید بود توش اشتباهاتی یه که بود مالی سند سری یه

 !!خورد زنگ تلفن دیدم

 بفرمایید_

 تو؟ دست انکارکن حقوق پوشه_

 منه دست میشد انجام باید داشت اصالحات سری یه بله_

 ممنون بیارشون شد تموم کارت_

 اوکی_

  زدم در اتاقش تو رفتم و داد انجام و پوشه اون کار اول زود کرد قطع

 تو بیا

  کامپیوتر تو سرش نشسته میز پشت دیدم رفتم

 اینجا بیا گفت

 میز رو گذاشتم رو پروندع رفتم

 شدم خم یکم بدم توضیح بهش تممیخواس

  تر نزدیک اومد اونم

 بود من گوش کنار سرش ک طوری

  شد مور مور تنم

 بودیم نزدیک خیلی

  لبش روی خورد صورتم که برگشتم

 میکنه بوس منو دارع میکرد فکر میدید هرکس

  بود زده زل چشمام تو

 وای... بود زده عطره اون از امروزم

  میشد بوش مست  ادم که بود عطری یه



  گفتم

 اهم اهم_

 بیاری اب برام میشه گفت اومد خودش به_

 باشه_

 ببر اب براش سریع گفتم سمیرا به و رقتم

 .شد بد حالم وای گرفتم گر

 نکن:گفت سمیرا که میکردم وا میبستمو هی سرخودکار داشتم و بودم فکر تو

 چی_

 میگم نکن_

 چیو_

  خودکارو سر_

 باشه_

 شد هارنا موقع خوردم قهومو

 کردم وا و صحبت سر که بودیم نشسته رستوران تو سمیرا با

 اینجوری چرا رادوین اقااین_

 چجوری_

 خشکه_

 نمیدونم_

 میپیچوند داشت

 بدع ازش بیو یه_

 من نمیدونم چیزی_

 نداره اشکال خانم سمیرا باشه_

  نکن قهر حاال خوب_



 البته عکرد پا و دست و شرکت این خودشم امریکا فزستاده پدرشم و مادر لعنتی بازیگرع شریفی باربد دارع داداش ی

 بوده شریکش و رادوین پدر ماله اول از

 شریکشش اره:شریکش

  بودم کرده ظبط حرفاشو همه

 اونه سر زیر ها نقشه همه کنم فکر ک کسی همون شریکش

 :گفتم

 خب_

  دیگه نداره خب_

  وا_

  زد چشمکی و نکن فضولی غذاتو بخور بخور

 بود کافی اول زرو برا

 برم شدم بلند که و کردیم کار دگ یکم شرکت تو رفتیم و شدم بلند

 میرسونمت تاریکه هوا گفت رادوین

 گفتم

 باشه_

 گفت که شم پیاده خواستم رسیدیم که خونه در جلو......شدم سوار

 شد. یهویی بود و عمدی امروز اتفاق_

 داشته؟ برت برتم،هوا دورو رایدخت مث من کردی کردی؟فکر فکر چی خودت پیش واقعا_

 آشغال روانی پسره میدادم استعفا االن همین بشم نزدیک نبودم مجبور اگه اومد بدم خودم از

  فقط بهم کرد نگا بهت با شدم پیاده ریخت اشکم

 کردی گریه چرا میپرسید االن باز خدارشکر بود نیومده هنوز مریم تو رفتم

 بود خونه آشپز تو هم مهال

  نمیدونم ور مهسا

 گذاشتم اهنگ تاپ لپ از و اتاقم تو رفتم



 نکردم عزیز تورو از غیر کسی قلبم توی"

 نکردم تمیز رو شیشه بخار رو دستات جای هنوز

 من عاشقم نمیدم نشون تودار و غد من سابقم عین هنوزم

 من موافقم نپرسیدی انداختی فاصله هی که وقتی اون از درست

 نوشت مشکی خودکار با و تقدیر اون واسم کی

 نوشت عشقی ی ضربه با رو قصه این آخر کی

 بهش نمیبندم دل بیاد سمتم کسی

 عشق به ندارم اعتقاد دیگه عمرا تو بعد

 نوشت مشکی خودکار با و تقدیر اون واسم کی

 نوشت عشقی ی ضربه با رو قصه این آخر کی

 بهش نمیبندم دل بیاد سمتم کسی

 "عشق به مندار اعتقاد دیگه عمرا تو بعد

 "کیهانی میالد مشکی خودکار"

  میشد اینجور باید چرا

  کنه تحقیر و من روانی خودشیفته قاتل ادم یه االن که رفتی چرا گفتم کردم گریه و برداشتم و بابام عکس

 ....برد خوابم تخت کنار

*** 

 مهرناااااز مهرناااااااز

  اجی بلند

 ساعت؟_

 نیم و ۲_

  باشه_

 میگن آخرین روز قبل از ماموریته میخوایم بریم بیرون دور بزنیم. سریع باش.بچه ها_

 طرقبه بریم طرقبه بریم گفتم شدم بلند جت مث



 بریم باشه باشه گفت و خندید_

 شدم بلند

 بود نشسته مهال پایین رفتم

 دارم خبر مهالاااا_

 ببینم بده_

  کرد گوش دادم و ویس

 برام بفرست_

 باشه_

 وبهخ بده ادامه همینجور_

 قربان بله گفتم سرم کنار زدم سربازا مث دستمو_

 خندید و گفت:آزاد باش سرباز

 مریم:مهال سرهنگ و سهیل میخواستن بیان.چیشد؟

 مهال:هیچی.سرهنگ زنگ زد و گفت امروز کارهای اداره زیاده ولی امشب میان.

 شم حاضر رفتم و کیک با خوردم شیر

  بزنیم بود قرار لش تیپ

 وشال گشاد اسلش شلوار پوشیدم ادگشااا هودی یه

 کردم سفید جلوشو اسپری با موهامم تا انگشتر 122دستبند و  تا ده

 ....و رژ و چشم خط 

 میشع عوض قیافم لش تیپ با کال کردم  خالی عطرم

 واووو پایین رفتم

 هنرمنده بالخره بود دورش بودموهاشم سرش ام گپ ی بود تنش شومیز ی زیرشم شلوارش و چرم کت یک مهسا

 دگ شب ی میزدیم تیپ خیلی بیرون میرفتیم که شبایی گال

 قرمز با یک آرایش مالیم و رژ قرمز. کفش و قرمز مشکی شال مشکی شلوار هودی یه مهال



 کفشای سرخابی مشکی شال و نود قد مشکی شلوار با سرخابی سیوشرت یه و صورتی رژ بود بسته باال موهاشو مریمم

 ک تیپ تمام مشکی زده بود،سنگین و شیک.سرخابی ولی مهیار ی

 راننده. مریمم نشستم جلو داشتم و جی دی نقش چون من گردم بلندش بود بکس ام تی

 بودیم طرقبه راه تو

 واستاد کنارمون ماشین یک که

 :/زمین به میکرد گیر ماشین های لبه کع پایین بود داده انقد هاشو یشاس

  خفن ماشینم

 اشینم ت ژیگولم پسر تا ۲

 نفسا؟ کجا_

 �😂�22+پلیس بریم میخایم_

  رفت و برسون سالم گفت:آها پسره

 زشته مهرناز کن کم اهنگو گفت مهال

 نمیشنوم گفتم

 کن کم اهنگو میگم_

 نمیشنوممیگم_

 شد بیخیال

 میکرد منور و محفل دستش حرکات با داشت و مریم

 وندیمخ اهنگ و رقصیدیم گذشت خوش خیلی بود ترافیک چون راه تو

 بود عاالی که خوردیم رشته آش یه نشستیم رفتیم

 دادم سفارش من قیلونم ی

 که خودش ازم گرفت و با حر  یکم کشید. کال نمیکشید اومدم بزور بکنم تو دهنش مهال

 نن.ک درست حاشیه براش میترسید دیگ هنرمنده چون میکرد نگا حسرت با بدبختم به مریمم دادم که بکشه.مهسا

 ودااااب بازی خل

 خریدیم اینا و پاستیل و لواشک عالمه ی رفتن راه ها بازار تورفتم



  گرفتن عکس باهامون نفری 12 یه

 خنده از بودن مرده وامیستادم طرفداراش کنارش میرفتم منم میگرفتن که مهسا از

 شدیم ماشین سوار  داد امضا

 گفت: مهسا به پایین بده پنجره گفت اشاره با پسره راه تو

 خودتونین راد خانم اایوا_

 کاریکاتورشه نه_من

 خودمم بعله_مهسا

  خندید مهال و شد عصبی مهسا رفتم گرفتم و گاز بزنه حرف ندادم اجازه

  جعفر پارتی بای گود اهنگ گذاشتم اهنگ دوباره راه تو

 ترکیدم... وااااای

 دادم. ویراژ وای کردم رانندگی من برگشت موقع

 بودن. پایه مهسا هم و رعت عادت داره مریمکه بخاطر شغلش به س مهال

 رفتیم رستوران شاممون رو خوردیم و بعد از خوردن شام،سوار ماشین شدیم و دوباره من رانندگی کردم و گفتم

 ...ببندین و کمربنداتون

 بود ترااااافیک خیلی خیلی خونه رسیدیم21

فردا صبح بیان چون خیلی خسته بودیم.منم رفتم  پوکیدم از خستگی همونجا مهال زنگ زد به سهیل و گفت که وای

 رفتم. فرو عمیق خوابی به و عوض کردم تو اتاقم،لباسامو

 *از زبون مهسا

این خونه جدیده هم باحاله ها ولی تنها چیزی که  میگذره خوش خیلی طرقبه میریم وقتی کال خندیدم چقدر وایی

 شستم خودمو بعدم و کردم بازی آب یکم حموم تو رفتم و آوردم در لباسامو برام مهمه حموم و دستشوییشه زود

 برم که این از قبل شد خاموش و شد تموم شارژش گوشیم طرقبه سمت به افتادیم راه که اول همون بیرون اومدم

 نیی کنه آقای از پاسخ بی تماس تا پنج خبره چه اوه کردم روشن و گوشی سروقتش رفتم شارژ تو گذاشتمش حموم

 خونتون؟ بیام میشم نگران مهسادارم خاموشی چرا بود نوشته کردم باز پیاماشو پیم تا ده و دبارب همون

 برداشت بوق تا سه از بعد گوشیش به زدم زنگ گرفت خندم

 سرم تاج دلم جون_ باربد



 شد چهارتا چشام

 اهم اهم_

 تویی واییی_باربد

 عمته نه_

 شدم نگران بودی خاموش چرا_ باربد

 نزدم زنگ که موقع دیر.بیرون ها بچه با بودیم رفته _

 ها؟ بچه گفتی راستی میکردم حفظ دیالوگ داشتم نه _ باربد

 ندارم هم دوستی هیچ و خواهردارم یدونه گفتم من آخه دادم سوتی وایی

 ها بچه دیگه اره_

 هستن؟ کسایی چه شاامل_باربد

 شوهرش و مریم اممم_

 اها_ باربد

 رفتی؟ طرف صدقه قربون انقدر که بودی کی ماست منتظر تو کن ولش اینارو اصن_

 ؟!شد حسودیت مثال االن_باربد

 چه.فقط میخواستم بدونم من رو با کی اشتباه گرفتی. من به اصن بشه حسودیم باید چرا نه_

 بزنه زنگ میخواست مامانم نکن قهر خیخلب_ باربد

 فتر یادم باش ساکت لحظه یه مهسا:میگفت تممیرف صدقش قربون انقدر میزد زنگ هرموقع افتادم خودم مامان یاد

 نداری؟ کاری:وگفتم دادم قورت بغضمو. بگم خواستم می چی

 چیشد؟قهر کردی؟_باربد،

 کنم؟ قطع میشه نه بابا،هیچی_

 باش خودت مواظب برو باشه_ باربد

 خدافظ_

  اتاق تو اومد تعجب با مهرناز یهو شد بلند هقم هق کم کم ریخت اشکام نشستم روتخت

 !اومدن داعشیا چیشده ابلفضل یا_ مهرناز



 ندارم حوصلتو اصن بیرون برو مهرناز_

 کردی بازی بد ؟ چته باز خو_ مهرناز

 اشک از شد پر چشام

 شده تنگ واسشون دلم_

 منم_مهرناز

 باال کشیدم دماغمو

 بپوشم لباس میخوام بیرون برو_

 بدم دلداریت اومدم مثال بگو منو _مهرناز

 بود گذار رتاثی که چقدم_

 نبود؟_مهرناز

 اصال_

 رفتم من نیست مهم_ مهرناز

 ببند درم_

 موهامو به زدم سشوارم کردم تنم لباسارو و درآوردم رو حوله ندارم پوشیدن لباس حوصله هوووف بست درم رفت

 .الال رفتم پوشیدم خوابمو لباس

 *از زبون مهرناز

 حموم تو مریم کردم درست صبحونه رفتم. بودیم تعطیل و بود جمعه روز امروز شدم بیدار بود22 ساعت صبح

 گوشی با کردن بازی درحال هم مهسا،میکرد شانه موهاشو داشت مهال،بود

 حاضرههههههههه صبحونه:گفتم

 اومدم:مهال

 بیرونم دیگ دقیقه 1:مریم

 باشه اوم:مهساا

 تمداش عجیبی بغض برن مریم و مهال بود ارقر امروز.اومدن اونام خوردم و برداشتم گردو و پنیر خودم برا پایین رفتم

 میشدیم جدا بالخره بود چشمام تو ناراحتی



 جمع لباساشو. مریم کمک به هم مهسا و مهال کمک ب رفتم من کنیم جمع و وسایلمون رفتیم همه و شدیم بلند

  کردم درست ماکارانی  رفتم.شد گشنم دیدم بود 2 ساعت کردم

 و مریم هم بعدش بیرون شام بریم مهیار و سهیل با هممون بود قرار امشب .کردم وکارام و حموم رفتم  و خوردیم

 خودمون خونه میریم صبح فردا هم مهسا و من خونشون برن مهال

 یل شلوار و آبی بلند مانتو یک کردم ارایش و زدم لوسیون کردم خشک موهامورفتم بود ۲ ساعت اومدم حموم از وقتی

 پایین رفتم زدم عطر و گردن دور انداختم سفید کیف و سفید کفش سفید و آبی روسری و

 باهم مریم و مهیار و مهسا رفتیم باهم سهیل و مهال و من پایین بیاین زد تک سهیل بودن حاضر ها بچه

 تعجب با همه که بیرون پریدم ماشین از بود چشمام تو که اشکی شدت از رستوران به رسیدیم تا نزدیم حرفی راه تو

 .....دادیم سفارشیک چیزی  هممون. کردیم فکر یکم اوردن رو و منو و شدیم رستوران وارد.کردن نگاه

 ....ولی باز همیم پیش اینکه با بود بدی بغض 

 خودشون و خونه رسوندن رو مهسا و من سهیل و مهال.خودشون خونه زودتر رفتن مریم و مهیار خوردیم که و شام

  تو رفتم و انداختم وکلید شدمساکت دیگه و کرد بغلم هم مهال.شکست بغضم مریم بغل تو بالخره. رفتن

*** 

 بیشتر شایدم میکشع طول ماه 2 بالخره برداشتم و وسایلم همه بود چمدون دوتا کردم جمع و چمدونم زود صبح

 پایین اومد هم مهسا،برداشتم سویچو  کردم وچک چی همه

 رهپنج که خونه آشپز ک،یخواب یک با کوچیک سوییت کی.خودم واحد تو رقتم من افتادیم راه و کردیم قفل درارو

 و رفتم پیش دخترا.خونه مهال بودن. چیدم لباسامو.بود مبله خونه.بود خوب نفر یک برای کوچیک ولی داشت

 *از زبون مریم

 همش..دیگه طرف از ها بچه استرس..طرف ی بامهیار وتنهابودنم خودم استرس.اومدیم جدیدمون های خونه به امروز

 کاراش وازپس مستقله  مهال..هاس بچه پیش دلم اخه ماموریت واین روزها این شه تموم زودتر کاش میگم باخودم

 ک اخر ات بشن مستقل یکم تااونام بشه باعث دوری این شاید البته هستن وابسته العاده فوق مهساومهرناز اما برمیاد

 ..چینمروب میزصبحونه تا شدم خارج خودم ازاتاق سرووضعم کردن تبومر بعدازبیدارشدن صبح....نیستم پیششون من

 جان،صبح مریم سالم"برداشتمش و رفتم جلو میزه روی هم نامه ویک شده میزچیده دیدم شدم اشپزخونه وارد

 ".میز روی نباشه وکسر کم چیزی امیدوارم بدم وسروسامون کارام تا میرفتم اداره به باید من بودی توخواب

 خونه کارای شدن تموم بعداز.برسم خونه کارای به تا خوردم وصبحانه ریختم خودم برای چای یک و زدم یلبخند

 اتاق توی رفتم. ندارم کاری ،دیدم شد اماده غذاکه. بخوریم هم هادور وبابچه کنم درست سبزی ناهارقرمه قرارشد

 اشپ یک و نشسته  مبل روی مهیار دیدم اییتوپذیر رفتم و شدم اماده بیرون اومدم وقتی.بگیرم دوش یک تا خودم

 دناوم متوجه ومیخوند دستش توی های برگه داشت خا  ژست وبایک بود زده عینکشم بود انداخته یکی اون وروی



 راه غذایی بوی عجب باشه عافیت به به: وگفت زد ومیلرزونه دلم که لبخندایی ازاون باالو وآورد سرش شد من

 میگی؟ جدی وگفتم زدم لبخند ی ریخت دفه ی گفتنش باخانوم دلم..خانوم خونه توی انداختی

 منم کردم احساس خونه به واردشدن محض به امروز نمیومد بوهایی همچین م خونه توی بود وقت خیلی واال اره-

 و بودن کرده فوت که بود چندسالی پدرومادرمهیار آخه سوخت براش دلم..هستن انتظارم چشم که دارم خانواده یک

 هستم من ک تازمانی: گفتم نشستم وکنارش رفتم سمتش به.بود نگفته ازش چیزی هنوز که داشت خواهر یک فقط

 برام همون کنم واحساس حضورت کافیه کردوگفت نگاهم برگشت...دارم هواتو خودم سرهنگ ونخوری چیزی ی غصه

 ....کافیه

 خوب ازم که یکی بودم همینجوری همیشه..نهونبی شدنم هول تا بلندشدم سریع  میگه داره چی من خدای اوه

 فتمر اشپزخونه سمت وبه بلندشدم زود همین برای میکردم وخراب کارام وتمام میشدم هول میکرد یاتعریف میگفت

 ..نکردم ضایع تا

 ها؟ بچه پیش گفتم:بریم و برداشتم غداهارو

 .بریم مهیارگفت:آره

 ..وتوهمینجا من بخورن بامهالوسهیل تا ببرم هارو بچه غذای یمیخا اگه گفتم همون برای بود ناراحت صداش یکم

 یانه؟ داشتن پیشرفت کردن چکار ها بچه ببینم بریم گفت:نه

 *از زبون مهال

 از خواب بیدار شدم و بعد از زدن مسواک،رفتم حموم و سریع خودمو شستم و اومدم بیرون.

یکی دیگه از اتاقا که خالی بود،اتاق کناریش هم سهیل  لباسامو گذاشتم تو کمد و گفتم یکم تو خونه بگردم رفتم

بود،به سهیل نگاه کردم،هنوز خواب بود،اما خیلی جذاب شده بود،اخم کرده بود و موهاش هم ریخته بود تو 

صورتش،موهاشو دادم باال و پتو رو روش مرتب کردم و رفتم بیرون،میز صبحونه رو آماده کردم و دوباره رفتم تو 

 سهیل نشسته.رو بهش گفتم:صبحت بخیر اتاق،دیدم

 چشماشو مالوند و گفت:صبح تو هم بخیر.

 ووویی چقد صداش وقتی تازه از خواب بیدار میشه بم و جذابه،برو بابا منم به چی فک میکنم گفت:کی بیدار شدی؟

 دو ساعتی هست،بیا صبحونه بخوریم.-

 اخم کرد و گفت:دو ساعته بیداری هنوز صبحونه نخوردی؟

ه آخه،از خواب که بیدار شدم حموم رفتم و لباسام رو گذاشتم داخل کمد.تازه کارام تموم شده بود،گفتم بیام ببینم ن-

 اگر بیدار شدی با هم بخوریم.



بلند شد و رفت تو دستشویی چیزی نگفتم و رفتم تو آشپزخونه و دوتا چای ریختم و منتظر سهیل موندم.وقتی اومد 

یز و چایشو سر کشید،منم گفتم حتما سرد شده که اینطوری سر کشیده و چایمو سر تو آشپزخونه نشست پشت م

کشیدم،هنوز یکم داغ بود برای همین یکم سوختم و سرفه کردم.صبحانمون در سکوت خورده شد و بعد هم من 

رگه ب پاشدم  تا ظرف هاروبشورم شستم و گذاشتمشون سرجاشون و رفتم تو سالن و نشستم کنار سهیل که سرش تو

 بود و گفتم:اینا چی هستن؟

 بدون اینکه سرشو برگردونه،گفت:دارم پرونده هارو نگاه میکنم،ببینم میتونم بفهمم شریک داره یا نه.

پرونده رو برداشتم و صدای ضبط شده منشی رو هم برای سهیل گذاشتم و به عکسا نگاه کردم،عکسای رادوین بود که 

ن خیلی جذاب بود.همینطوری داشتم عکسای پسره رو نگاه میکردم که سهیل کنار اشخا  مختلفی بود،ولی یکیشو

 عکسو از دستم کشید و با اخم گفت:چرا انقد روش زومی؟

 هیچی همینجوری داشتم نگاهش می کردم.-

 چیزی نگفت و گوشی رو برداشت و زنگ زد به کسی:الو

.... 

 سالم صبح شما هم بخیر سرهنگ

.... 

 میخواستم بپرسم کی باید من و مهال وارد عمل بشیم؟نخیر چیزی پیدا نکردم،

..... 

 بله،چشم

.... 

 ممنون خداحافظ

 من گفتم:چیشد؟

 هیچی،سرهنگ گفت که بزودی باید وارد عمل بشیم ولی معلوم نیست کی.-

 اها باش-

م گفت ه اونتصمیم گرفتم برای ناهار یک قرمه سبزی بپزم.زنگ زدم به مریم و گفتم که ناهار چی درست میکنی؟ ک

 قرمه سبزی گفتم پس بیار اینجا که به مهسا و مهرنازم بگیم بیان اینجا ازونا که آبی گرم نمیشه.

 خندید و گفت باشه وقتی که پخت میارمشون.منم گفتم باشه و تلفن رو قطع کردم.

 داشتم غذارو درست میکردم که سهیل گفت:ناهار چی داریم بانو؟



 قرمه سبزی-

 اوم...جدی؟-

 ه!آر-

 امیدوارم دسپختت خوب باشه-

 گفتم:نترس قابل تحمله حرصی

و رفت داخل اتاق من هم رفتم که ظرف های کثیف شده رو بشورم.تموم که شد،رفتم تو سالن و فلش رو  خندیداونم 

زدم به تلوزیون تا ادامه خانه کاغذیو ببینم،داشتم نگاه میکردم که سهیلم اومد نشست کنارم و با هم فیلم رو 

 میدیدیم،یهو فیلم رو استپ کردم و رو به سهیل گفتم:بنظرت از پسش برمیایم؟

 بغلم کردم و گفت:مطمئن باش میتونیم.

 سرمو تکون دادم و با بغض گفتم:باید بتونیم.

فکر کنم سهیل بغض صدام رو تشخیص داد چون من رو برگردوند سمت خودش و با دستش دو طرف صورتم رو 

 قوی باش و با دلیل گریه هات بجنگ؟چرا باز بغض داری؟ گرفت و گفت:مگه نگفتم

 گفتی!ولی این دلیل،هر دلیلی نیست.-

 سرم رو گذاشت رو سینش و گفت:میخوای تعریف کنی؟

 سرم رو از روی سینش برداشتم و بعد از مکثی طوالنی گفتم:آره،میخوام.

سال  9سم افتاد.بابام من رو مقصر میدونست،تا ساله بودم یک اتفاقی وا 2۶-2۲لبخند زد و من ادامه دادم:من وقتی 

پیش،اونموقع من تو پاریس بودم برای جمع آوری اطالعات،بابام وقتی فهمیده خواسته بیاد منو ببینه و ازم معذرت 

خواهی کنه.وقتی اومد و معذرت خواست من بهش گفتم که بدون معذرت خواهیش هم اونو بخشیده بودم چون بابامه 

ش دلخور باشم.موقعی که برگشتن ایران،تا سوار ماشین شدن،ماشین منفجر شده،چون بمب کار گذاشته و نمیتونم از

 بودن داخلش.

 چرا بمب؟-

چون بابام فهمیده بود یکی از شرکت هایی که باهاش وارد معامله شدن در اصل پوشش بوده و کار اصلی این شرکت -

ادر من رو بکشن تا خودشون و کارشون در امان باشن.بعد اون قاچاق اسلحس.اون ها هم فهمیدن و خواستن پدر و م

 شرکت هم همین شرکتیه که ما دنبالشیم...

 همینطوری اشکام میریخت و سهیل هم با حوصله اشکام رو پاک میکرد.بعدش گفت:چرا بابات ازت معذرت خواست؟

 اور نمیکرد ولی وقتی فهمید...گفتم که بخاطر اینکه یک اتفاقی افتاه بودو من هرچی میگفتم بی گناهم ب-



 میشه بگی چه اتفاقی؟-

 آره...نازنین...-

من وقتی بچه بودم خیلی با نازنین بودم و واقعا برام مثل خواهر بود حتی برام از خواهرای خودم نزدیک تر بود.یک 

یگه ض شده بود.دسال ما برای عید رفتیم کیش و اونا رفتن مسافرت خارج از کشور.وقتی برگشتن نازنین خیلی عو

بدر رو پیش هم بودیم،وقتی که  29ازون دختر خوب خبری نبود و جاش رو یک دختر هرزه و هرجایی گرفته بود.ما 

رفتیم بیرون شهر من و نازنین رفتیم یکم قدم بزنیم.همونجا چندتا پسر سد راهمون شدن.با من کاری نداشتن چون 

 رام مزاحمت ایجاد نشه اخم کنم و سرم رو بندازم پایین.بابام همیشه میگفت هر جا میرم اگه میخوام ب

 و ادامه دادم:الته بابام میگفت من چشمام وحشیه بدون اخمم کسی جرئت نداره بیاد سمتم. مخندیدبی حال 

یک نفس عمیق کشیدم و ادامه دادم:خالصه،چندتا پسر مزاحممون شدن و بخاطر اینکه من سرم پایین بود و اخم 

ه من نگفتن ولی هر چی تیکه بودبه نازنین انداختن و دنبالمون اومدن.من ترسیده بودم اما از گوشه داشتم چیزی ب

چشم میدیدم که نازنین داشت میخندید.یهو رو به من گفت که منتظرش بمونم و اون بره به خیال خودش اونارو ادب 

فتم آخه چند دفعه که بهش تذکر دادم کنه،اونم چه ادب کردنی.رفت ازشون شماره گرفت و اومد من چیزی بهش نگ

 گفته بود که به من ربطی نداره که اون چیکار میکنه.

ولی چند وقت بعدش گف بیا چندتا عکس بگیریم و قول داد که اون عکسا پیش خودمون میمونه.ولی وقتی دیدم 

ل اینکه بقیه صدامون رو یکی از اون عکسارو واسه رفیق دوست پسرش فرستاده جوش آوردم و باهاش دعوا کردم و مث

شنیدن من از شدت عصبانیت گرمم شده بود و اون برای مظلوم نمایی گریه میکرد.وقتی بابام پرسید چتونه اون گفت 

مهال داشت برای یکی از دوست پسراش عکسای لختی میفرستاد منم که اومدم بهش بگم نفرست بعد مهال به "که 

همه این حرفارو با گریه میگفت تا باورشون بشه.یهو بابام منو گرفت  "میکنم من گفت که به تو ربطی نداره من چیکار

 و برد خونه،اونروز مهرناز و مهسا خونه نبودن برای همینه که هنوزم نمیدونن قضیه چیه.ولی مریم میدونه. 

جز خدارو شکر ب خالصه که بابام منو برد خونه و تا میخوردم منو زد حتی یکی از قاب عکسارو تو صورتم شکست.ولی

 فکم به جای دیگه ای اصابت نکرد.ولی همین فکم هم  بخیه الزم شد.

باورت میشه بعد ازون اتفاق،تنها تصمیمی که من به تنهایی گرفتم و اونها هم مخالفتی نکردن همین شغلم بود.هر 

 "چجوریهشنیدم میان تحقیق ببینن طرف "چند بابام تیکه های خودشو میپروند مثل

 بات چجوری فهمید که تو بیگناهی؟خب با-

آهی کشیدم وگفتم:مثل اینکه یک روز امیر آقا اتفاقی شنیده که عمه و نازنین داشتن درباره این اتفاق صحبت 

میکردن و عمم میگفته من پشتتم ونازنین از کاری که با من کرده میگفته و میخندیده.امیر آقا هم که شنیده اومده 

 م طول کشیده تا بخودش بیاد ولی اومد و ازم معذرت خواهی کرد.به بابام گفته.ولی بابا

سریع پاشدم و گفتم:باشه باشه لهم کردی،من برای عوض کردن جو سهیل با ناراحتی نگاهم کرد و سفت بغلم کرد.

 برم ببینم غذا در چه حاله.



هیل رو حس کردم چونشو واکنشی نشون نداد من هم رفتم تو آشپزخونه ودر قابلمه خورش رو باز کردم،حضور س

 گذاشت رو شونمو عمیق بو کرد.خندیدم و گفتم:چیو انقد عمیق بو میکنی؟

 ریز خندید گفت:غذارو

 اع؟بوش تا اینجا هم میرسه؟-

 هوومممم-

 تو بگی. یباشه،هرچ-

 کمرمو گرفت و چرخوندم و گفت:خوبه که هنوزم قوی هستی!

 لبم کشید و بعد هم رفت... بعد هم صورتم رو با یک دستش گرفت و باشصتش روی

نمیدونم چقد تو همون حالت ایستادم ولی با شنیدن صدای زنگ در سریع زیر گاز رو خاموش کردم شالم رو سرم 

کردم و رفتم که در رو باز کنم. در رو که باز کردم دیدم مهرناز و مهسان.رفتم کنار تا بیان داخل.رفتم تلوزیون رو 

لوزیونو دید که روی سریال استپ شده تا صفحه رو دید گفت:اع این فیلم صحنه خاموش کنم که مهرناز صفحه ت

 داره.اسمش چی بود؟

هممون خندیدم و من به این فکر کردم که مهرناز چرا انقد منفی نگره؟مهرناز خیلی جدی گفت:چرا میخندین؟اسم 

 فیلم چیه؟

 ...من اسم فیلم رو گفتم و اونم گفت:آهان،اوکی مرسی

مریم اومد و من برنج ها و خورش هارو ریختم داخل ظرف ها و به مهرناز و مهسا گفتم که میز رو آماده همون لحظه 

 کنن.

 بعد از خوردن غذا ها همه تشکر کردن و مهیار گفت: االن من دستپخت کیو خوردم؟

 سهیل گفت:منم همین سوال رو داشتم.

 مهسا گفت:شما ها دستپخت مریم رو خوردین.

 خوردم اما فرقی نداشتن. ز هر دو خورشسهیل گفت:من ا

مهسا هم گفت:آره طعمشون فرقی نداره.ولی رنگشون فرق میکنه.قرمه سبزی های مریم همیشه تیره تر از قرمه 

 سبزی های مهالس.

 مهیار و سهیل خندیدن و گفتن:آفرین،خوب میشناسین.

 ...مهسا هم لبخند زد و گفت:دیگه دیگه



پاشدم برای همه چای ریختم و نشستم و رو به مهسا ا ظرفا رو بشوریم.ظرفا که تموم شد غذا تموم شد و ما پاشدیم ت

 و مهرناز گفتم:راستی!شما دوتا کی اومدین؟

 امروز صبح-

 خب تا االن به کجا رسیدیم؟-

 مریم:اونروز وقتی رفتم خونشون،داخل خونش یک اتاق بود که درش با بقیه اتاق ها فرق میکرد.

 گفتم فهمیدم شریک داره.مهرناز:منم که 

 سرهنگ:این یک احتماله،ما نمیدونیم هنوز هم شریکش رو داره یا نه

 مهرناز:اما سمیرا گفت که شرکت مال رادوین و شریـ...

سرهنگ:آره اما سمیرا این رو هم گفته که شرکت اولش مال رادوین وشریکش بوده،یعنی ممکنه که االن شریکی در 

 کار نباشه.

 تکون داد و چیزی نگفت.در ادامه مهسا گفت:منم هر چی میخوام به باربد نزدیک بشم،نمیشهمهرناز سرشو 

 من گفتم:یعنی چی؟

یعنی تا اون میاد به من نزدیک شه ذهنم بهم میریزه ویه جوری از خودم دورش میکنم.اما امروز میخوام برم -

 خونش،برای تمرین.

 ت کنین،چون ممکنه بخاطر شما ماموریـ...سرهنگ با عصبانیت گفت:مهسا خانوم اگر میشه دق

 گفتم:جناب سرهنگ،ببخشیدا ولی خیلی سخته با داداش قاتل پدر و مادرت خوب رفتار کنی.

 میفهمم،ولی لطفا دقت کنید.-

 مهسا آروم گفت:چشم،سعیمو میکنم.

 ممنون میشم.-

 گفتم:سهیل و به سهیلربعد از تموم شدن حرفامون رفتن واحد های خودشون و هرچی من گفتم نموندن.

 بله؟-

 میگم که من اصال چیزی از خانوادت نمیدونم...-

 خب چی بگم؟-

 هر چی...-



نفره بزرگ شدم.مامانم،بابام،خودم و خواهر کوچیکم سحر،سحر که  ۲سالمه و تو یک خانواده  1۲باشه،من االن -

 ازدواج کرده تو هم بچشو دیدی فقطم همون یک بچه رو دارن،بعد دیگه...

مامانم بچه اوله و اسمش آسمانه بعد از مامانم خاله آرامه آخری هم دایی آرشا که تقریبا سه سال ازم بزرگتره بعد 

بابام که اونم بچه اوله و اسمش میعاده ،عمه ندارم ولی یک عمو دارم که اسمش ماهانه همشونم ازدواج کردن بجز 

 ،پدربزرگامم هردو زندن آرشا،از مادربزرگام هم فقط مادربزرگ پدریم فوت شده

 روشو کرد به سمت من و گفت:خب تو بگو. 

 تا بودیم،بابام،مامانم بعد به ترتیب سن مریم،من،مهرناز و بچه آخر هم مهساس... ۶ما -

.اول مامان بعد هم دایی نیما که برای ادامه تحصیل معماری رفته ایتالیا.بعد هم اول بودمامانم اسمش نسیم بود و بچه 

که اسمش فرهاد بود و بچه اول بود. اول بابا فرهاد،بعدعمو فرزاد که اونم فنالند زندگی میکنه اون برای کارش بابام 

نازنین و عمه فرشته که دوقلو  رفته.کارش نقاشیه و یک هنرمنده،نقاشیاش معرکن...بعد هم عمه فرزانه مامان

 و پدربزرگامم هردو مردن.زرگام هستن.عمه فرشته هم بخاطر درس پسرش تهران زندگی میکنه.مادرب

 خدا بیامرزشون.-

 شام چی میخوری؟مرسی. بعد با کمی مکث اضافه کردم:لبخند زدم وگفتم:

 گفت که فرقی نمیکنه و منم پاشدم تا ساالد ماکارانی درست کنم.

نی مهال،میدوبا خوشحالی گفت:غذا که درست شد گذاشتمش داخل یخچال سهیل هم سریع اومد تو آشپزخونه 

 چیشد؟

 پوکرفیس گفتم:نه

 بزار بگم.-

 بگو-

 ببین من به رادوین درخواست شراکت داده بودم.اونم قبول کرده.-

 از خوشحالی جیغ کشیدم.نمیدونستم چیکار باید بکنم،سهیل منو نشوند روی صندلی و یک لیوان آب بهم داد.

ردا بریم شرکت.ولی قبلش باید یک سر برم ما هم قرار گذاشتیم که فبعد هم زنگ زد به سرهنگ و همه چیزو گفت.

 اداره.از وقتی برگشتم انگشت شمار رفتم اداره.

 شام رو خوردیم و بعد از شستن ظرفا به سمت اتاق خودم رفتم و سه سوت خوابم برد.

 *از زبون مهرناز

 .موندم خواب االن خوابیدم دیر دیشب و شانس این بزنن گند اه شدم بیدار خواب از اعصبانیت



  کنم تحمل و رادوین قیافه باید االن باز

 خوبه مبود ندیده حد این به شانسی بد خدایاااا ااااایو دستشوییی سنگ تو رفتم کله با محکم میکردم غر غر داشتم

 !اه بود تمیز دستشویی سنگ صبح سر

 ؟.باشه شانس بد میتونه چقدر ادم سوال یه دوش یه سریع رفتم شدم بلند گریه با

 ....بکش و من خدایاااا شد قطع آب

 آب که منتظر بودم واستاده مین 2۲ قشنگ:/باشم اونجا ۲ باید من بود 9 کنم فک ساعت.شد دیرررر شد دیر وای

 .میومد اب نخ اندازه اومد اب دقیقه چند از بعد بالخره.بیاد

 دمرسی شرکت طرف به رفتم و گرفتم تاکسی رفتم بدو بدو. بیرون رفتم خونه از نیم و 9 ساعت��شانس این به تر

 ...بالخره

  بود شده قرمز جهگو مث اقا....یس اووو شدم که وارد

 کردم بد دارم الزم کارمن که التماس اینجا اومدی که روزی رفته یادت اخراجی بری پیش اینجوری عجب،بخای چه_

 ساعت حاضر ینی حاضر همه ۲ اسر میگن وقتی میکنم تایین من قانونشم داره قانون شرکته اینجا دادم کار  تو به

 بگی؟اره؟ چی که اومدی پاشدی 9:۲۲

 .پام جلوی بودم گرفته کیفمم و بود پایین سرم

 تیکهمر میکردم پهنش و میشستمش االن وگرنه ندم دست از کارو این بودم داده قول ها بچه به حیف فقط حیف فقط

 آشغال عوضی

 !!شم مظلوم کردم سعی کنه هنگ خودش میدادم و جوابش چیهم نبود وسط مادر و پدر و نقشه پای اگه بخدا

 اومد پیش کاری یک امروزم داشتم کار دیشب و... کردیم کشی اسباب ما_

 فهمیدی؟ اخرته دفعه_

 میاورد در و شورش داشت دیگه کردم نگاش

 ن؟ یا فهمیدی_

 !بله گفتم یواش

 نشنیدم بلند_

 میکرد خورد و من داشت کارکنان همه جلوی گرفت بغضم

 میزم سمت رفتم و بله گفتم تر بلند یکم



 �😂�کماندو مهرناز مهرناز میگن من به میارم در سرش و تالفیش

 بیرون اومد اتاقش تو از بعد یکم... کردم بند و سرم و شدم کارم مشغول.میکنم ترورش میزنم

 موسوی، آقای_گفت

 داریم جلسه شراکت برای نفر چند با جلسه اتاق بیاین شفایی مهرناز،خانم

 و مخود ولی االن میان مهال و سهیل که میدونستم من جلسه اتاق تورفتیم!بهت لعنت ونمیگه فامیلمی دستی از

 .گرفتم ریلکس

  کنیم راهنماییشون تا رفتیم رادوین و من بعد دقیقه ۲

 تمیگش چیزی الدنب کیفش تو داشت مهال سرشم پشت و شد وارد اول سهیل و شد باز در  رفتم رادوین سر پشت

 :گفت و اومد خودش به کرد اهم یه بهش رو برگشت سهیل

 هستین خوب سالم_مهال

 !شما احوال شریفی اقای سالم_سهیل

 بفرمایید بفرمایید علیکم سالم_رادوین

 سهیل سالم مهال سالم_من

 منم و خواهرن باهم نمخا مهرناز و مهال نشه سوءتفاهم:گفت خنده تک یک با سهیل که کرد نگام عصبانیت با رادوین

 کرد معرفی ما به رو شما شرکت خانم مهرناز هستم جان مهال همسر

  بفرمایید خوبه پس عه_رادوین

 اقا لیع به اتاقش سمت به کرد راهنمایی و سهیل و مهال رادوین و شد تموم خوبی به جلسه جلسه اتاق تو رفتیم باهم

 به کردن شروع رادوینم و سهیل و میزدیم حرف باهم داشتیم مهال و من و اتاق تو رفتم منم بیاره پذیرایی کرد اشاره

 زبونی چرب یکم شرکت همین مورد در و کرد صحبت وارد و خودش هم مهال شرکت همین مورد در کردن صحبت

 خخ کرد

*** 

 .شدم خوشحال.شد اوکی یعنی که زد بهم چشمکی رفتن موقع سهیل رفتن دیگه سهیل و مهال

 ...نشد وبدل رد بینمون حرفی بودم شرکت که عتیسا چند این تو

 ...افتاده در کی با میدم نشون بهش

 سیتاک که االن از اینم صبح از اون بودم خسته هم خیلی بودم خسته افتادم راه خونه سمت به و کردم جمع و وسایلم

 نمیشه پیدا



  باال یاب:میگفت داشت اخم یا باال اوردم و سرم دیدم  پام جلوی رادوین ماشین

 بده و ادرس:گفت که و شدم سوار حرفی بدون

 مین ۲ از بعد دادم و ادرس ولش وای.بودیم ساختمون یک تو تایی۲ ما اخه میفهمید و خونه ادرس نداشت اشکال

 کردم تشکر و شدم پیاده رسیدیم

 ....داخل رفتم و انداختم کلید رفت وقتی.نکنه پیدا رو خونه بیرون بره کوچه از تا واستادم

 ....بودن خونه ها بچه میومدم کار سر از همیشه بد چه هووووف بود تاریک خونه خودم واحد رفتم

 .ردب خوابم کی نفهمیدم و افتادم مبل رو.خخ..بود باربدش با حتما هم مهسا و.بودن باال مهال و سهیل نبود مریم االن

 *از زبون مهسا

 زنگ گوشیم که دستشویی سمت به رفتم می داشتم ندارم ادتع سخته تنهایی چ اوف جدیدمون های خونه اومدیم

 .دادم جواب گوشی به کردن نگاه بدون روش پریدم خورد

 الووو_

 سالم: باربد

 شمایین عه _

 منم اره_

 خوبه_

 اره_

 اره_

 کنیم؟ تمومش میشه:باربد

 اره_

 آره نگی هی میشه_

 اره_

 خوبی_

 اره_

 بزنم زنگ بعدن کنم قطع میخوای_



 خوبین؟ بود پرت حواسم ببخشید نه نه..اره_

 بهترین شما اینکه مثل_

 دارین؟ کاری حاال خب خوبم آره من؟من_

 بیای میتونی امروز_

 کجا؟_

 دیگه ما ی خونه��دیسکو_باربد

 ببینم حاال اها_

 چند؟_

 چند؟ چی_

 ساعت_

 چی؟ واسه ساعت_

 خدافظ میفرستم واست ادرسو.خدا ای_

 ببببببیبببببببببب بوق بوق بوق بوق

 کرد قطع شت اوه:گفتم خاصی لحن با و کردم نگاه گوشی ی صفحه به

 خونش؟ برم داشتم حسی یه زدم زل سقف به و کشیدم دراز زمین روی خندیدم قش قش خودمم

 سا ام اس صدای رفتم می کلنجار خودم با داشتم که حال همین در نمیشه که نرم اگه کارمه واسه برم باید دیگه آره

 داوم گوشیم

 «دنبالت میام خودم»:بود نوشته زیرشم و بود فرستاده ادرسو باربد

 «ممنون میام خودم میشه زحمت نه نه»:کردم تایپ سریع ببینه خونمونو نباید این نه وای

 «میام چیه زحمت»:داد پیم ثانیه92 از بعد کردم سند

 «برم باید من فعال میام خودم برم هم جایی یه باید راه سر اخه»:نوشتم

 ساعته نیم چرت یه اومدم دستشویی از وقتی دستشویی رفتم 1:92االن باشم اونجا۲ساعت باید نفرستاد چیزی دیگه

 لباس خخ باربد سوی به پیش و زدم مسواک شستم و وروم دست و دیگه دستشویی یه باز و شدم بلند زود زدم

 پوشیدم



 یمممشک مچی ساعت سفید آدیداس کفشای و سفید مشکی شال نود قد مشکی شلوار کوتاه مشکی چرم پالتوی

 هم مهرناز و مهال بودم کرده سیوsisijoonاسمشو مخاطبین توی رفتم سریعا بگم مریم به رفت یادم آخ انداختم

 ادد جواب بود ایستاده سینه به دست و بود صدری سبز شال با که میکرد خودنمایی مریم عکس 1و2جلو اسم همین

 جان الو_مریم

 خوبی سالم الو_

 خوبی تو فدات سالم_

 مریم؟ میگم خوبم قربونت_

 بگو جان_

  باربد خونه میرم دارم من ام_

 خبر بی چه وا_

 بیا گفت زد زنگ االن خودشم_

 باش خودت مراقب اوکی_

 نداری؟ کاری باشه_

 برو نه_

 خدافظی_

 کنار رفتم و گوشم تو گذاشتم و هندزفری رفتم اتوبوس با بود9:92 ساعت پایین ها پله از رفتم و کردم قطع و تلفن

 پیاده ایدب تیکه یه رسیدم باالخره بستم پنجررو و کنار زدم صورتم تو شد پخش موهام زد صورتم به سردی باد پنجره

 آیفون تو پیچید خانمی یه صدای زدم و زنگ در جلو رسیدم کوچشون سمت به افتادم راه میرفتم

 کیه؟_خانم

 نینک باز درو میشه مهساراد منم_

 باال بفرمایید بله_خانم

 سعی سگ درآورد جیغمو سگ پارس صدای یهو که میکردم تماشا و باربد حیات و خونه حیرت با شدم وارد و زد درو

 نشست باربد صدای با نمیتونست بود بسته چون ولی کنه دنبالم داشت

 بشین بگیر تیتو_باربد

 طرفش برگشتم



 سالم..س.س_

 ؟کرد ترکت هزهر:خندید باربد

 خخخ نازنینه مامان که عمم جون به آره کشیدم خجالت مثال که پایین انداختم سرمو

 در جیبش زا دستاشو بود کرده جیبش تو دستاشم خاکستری ورزشی شلوار یه با بود تنش طوسی تیشرت یه که باربد

 ضربدری طور به کشید بازوهاش به و اورد

 تو بریم بیا سرده:باربد

 خانم زدزیبا دادیهو  افتادم راه دنبالش و نگفتم چیزی

 آقا بله:خانم زیبا

 کنین راهنماییشون باال به و بگیرین ازشون رادو خانم پالتوی:باربد

 من به بدین پالتوتونو جان خانم، چشم:زیباخانم

 البا قهطب سمت به سرش پشت و بهش دادم رو پالتو بود پوشیده بود خوب بود تنم قرمز کوتاه تقریبا هودی یه زیرم

 کفش ودب گرفته قرار سبز های کوسن با زرد رنگ به دونفره مبل یه که داشت کوچیکی نشیمنگاه یه باال کردم حرکت

 خانم یباز سفید یکی اون و بود سوخته ایقهوه درا از یکی بود شده پهن هم کرم شکل مستطیل قالی یه و بود پارکت

 نیست امری اینجاست اقا قاتا راد خانم بفرمایید: گفت و رفت سفید در سمت به

 .ممنون خیلی نه_

 .میکنم خواهش:زیباخانم

 زدم در به دوتقه

 قساما و انواع و دیوار به بود چسبیده بزرگ میز یه طوسی دکور با اتاق،اتاقی داخل رفتم و کردم دروباز بیاتو:باربد

 که مدک یک و طوسی رنگ به کوچیک قالی یه بود گرفته تعلق باربد به که بود...  و تندیس و لوح و امضا و عکس

 اقشات آنالیز درحال من نشه متوجه شد باعث همین و میکرد نگاه دقت با رو برگه یک داشت باربد بود بسته درش

 کرد نگام و باال اورد سرشو که کردم ای سرفه تک بودم

 بایستم؟ سرپا باید تااخر من خب_

 ..لحظه چن نه:باربد

 آقا بله:گفت باال اومد خانم زیبا و زد صدا و خانم زیبا و کرد باز درو

 خانم زیبا بیار لطفا صندلی دوتا:باربد

 شم:چزیباخانم



 بفرمایید:گفت و شد اتاق وارد صندلی دوتا با مین۲از بعد

 مرسی_

 اقا؟ نیست امری:زیباخانم

 بری میتونی کردی لطف خیلی نه: باربد

 شکم به ودب چسبیده صندلی پشتی که طوری به من روبه اشتگذ برعکس هارو صندلی از یکی باربد و رفت زیباخانم

 بود آویزون صندلی دوطرف از باربد پاهای و باربد

 کردی؟ چه خب:باربد

 کردم؟ چه_

 دیالوگا با:باربد

 کنیم تمرین باهم اینجا بیام تا شدم منتظر و کردم کار یکم دیگه هیچی اها_

 میکنم حذف ایراداتو هم میکنم تمرین باهات هم من اینجا یمیا ووقتی خونه تو کن تمرین بیشتر خوبه:باربد

 باشه_

 دیالوگارو اوردی: باربد

 نه_

 نه؟ که چی یعنی: باربد

 نیاوردم نه یعنی_

 میاوردی باید اومدی تمرین واسه تو خب:باربد

 نبود یادم خب_

 نشه یادت لطفا بعد دفعات از ولی دیالوگارو دارم من اوکی:باربد

 اوکی_

 اروک این دلیل ازش چشام با من صندلی به چسبوند آورد صندلیشو ازتوش درآورد دیالوگارو و کمد همون سمت رفت

 پرسیدم

 بخونی؟ من برگه ازرو فاصله اون از میخوای چجوری_باربد

 هووووف_



 کنیم شروع دیگه خب:باربد

 یکردمم اصابت بازوم با بازوش وقتی کنم چیکار اونجا کنم چیکار اینجا میگفت داشت که حرفاش از نفهمیدم هیچی

 اشتد هنوز باربد نداشت فایده نه ولی کردم شل شالمو یکم بود شده گرمم بود لباس رو از هرچند میشد مور مور تنم

 شدم بلند دستشویی بهانه به میداد توضیح

 کجاست دستشویی_

 مقدمه بی چی:باربد

 ��کنم؟ چینی مقدمه باید هم دستشویی واسه_

 حیات تو هم یکی باال یکی پایینه دستشویی یک واال نه:باربد

 کجاست باالییه خب_

 دستشوییه اتاقه روبروی که ایه قهوه در همون

 ممنون اوکی_

 ورتمص به میزدم یخ آب تند تند دروبستم و کردم پام دمپایی سریع و کردم باز دستشویی دره بیرون اتاق از رفتم

 کی ی رابطه باربد و من ی رابطه فقط بره پیش اینجوری نداشتم دوست میداد عذابم بینمون ی فاصله این چقد

 اتاق دره سمت به رفتم بیرون اومدم دستشویی از نیست اینطور میکنم حس ولی چرا نمیدونم بود استاد یک و شاگرد

 پاش اروشل میکرد تنش پیرهنشو داشت و بود اتاق وسط برهنه نیمه بدن با باربد کردم باز درو در به زدن تقه بدون

 برگردوندم رومو سریع بود تنش نصفه پیرهنش ولی بود

 ندارین؟ کاری میرم دارم من_

 بعد دفعه هک ایشاال و کنی برطرف ایراداتتو کن سعی و کن فکر روش قشنگ و گفتم بهت که هایی نکته فقط نه:باربد

 بیاری دیالگوتم

  رومآ و کوتاه حتمانی گفتن با و پاشیدم صورتش به لبخندی

 این رونبی زدم خونه از عجله با و کردم پام کفشامو گرفتم خانم زیبا از پالتومو سریع و پایین اومدم ها پله از بدو دوب

 یرمبگ ماشین یه اونجا از و برم خیابون سره تا پیاده گرفتم تصمیم شناخت می منو چون نکرد پارس سگش دفعه

 ماشین هی پیششون میرم صحنه سر برم اینکه از قبل فردا بود شب ولی پدرم مادرو مزار سره برم میخواست دلم خیلی

 مزاحمه باز کردم فکر پایین داد رو شیشه بود ساله9۲ تقریبا مرد یه زد ترمز پام جلو

 کجاست؟ ولیعصر خیابون ببخشید خانم سالم:راننده

 بیاد که ما تاکسی منتظر شناسمنمی رو منطقه این خودم من واال نمیدونم:گفتم بود پالتوم جیب تو دستام که درحالی

 برسونه جایی یه تا منو



 میرسونمتون من بفرمایید:راننده

 ممنون خیلی_

 چون ولی شده دختره یک عاشق میگفت گفت خاندانش کل از بود حرفا خوش اون از هم راننده ماشین تو نشستم

 میخرنش میلیون چن نمیدونم که دمشه اطراف داره باغ یه میگفت نکردن قبول خودش خانواده بوده معتاد باباش

 ودمونخ خیابون به رسیدیم دیدم که میگفت اموالش راجبه داشت هنوز دادم می تکون سرمو یا بله میگفتم فقط منم

 میشم پیاده همینجا من آقا ببخشید_

 بفرمایید چشم:راننده

 شد چقد_

 بفرست صلوات امواتم واسه آبجی باشه:راننده

 ستممیفر صلواتم بگین خب نه_

 خدا امان به برو نشد چیزی:راننده

 خداحافظ مرسی_

 کو؟ کلیدام عه دیدم خونه به برسم که بود مونده قدمی چند و کردم حرکت کوچه سمت به رفت و زد بوق

 مریمو واحد بزنم زنگ شدم کوشش؟مجبور واییی

 کیه؟:مهیار آقا

 مهسا منم کنین باز_

 ما واحد بیا جان مهسا:مهیار آقا

 چشم_

 هووووف کردم فکر امروز اتفاقات به بایسته آسانسور تا زدم و خودمون واحد و آسانسور تو رفتم شدم وارد من و زد درو

 دیدم روبروم و مهیار قامت و شد باز در باالخره

 اینجایین؟ چرا شما سالم عه_

 خاتمه جمله نای وبا سالمش ادامه و دستش در زباله های کیسه به کرد اشاره سرش با کردو سالمی مهیار

 به بالیی چه خانم مریم نیست معلوم پایین برسم اشغالی تراز دیر من اگه و میاد اشغالی االن خانم مهسا9ساعت:داد

 بیاره سرم

 بده؟ مگه داره خونه خواهرم نیست اونجوریام نه:گفتم و خندیدم



 اونورتر یکم خوبم از:گفت و جلوتر آورد و سرش یکم و ردپک ای خنده مهیار

 زدم در به ای تقه آسانسور تو رفت واقامهیارم مهیار و مریم واحد داخل رفتم من و خندیدیم تمونجف

 هستی؟ صابخونه... یاا_

 آشپزخونه تو بیا بزن حرف کم:مریم

 کدبانو؟ مهیار دل با ای کرده چه بویی چه به به امممم_

  بیشعور کوفت-

 خندیدیم

 بدی نجات فالکت این از مارو میخوای مریم؟کی میگن اشکی چشمای با میشنوی؟دارن هامو روده صدای مریم اخ-

 ها روده صاحب یا میگن رودها-

 میکنه مستم داره که الزانیاست بوی این مهم نیست مهم اونش_

 واویال-

 پرروئه چقدر که مهسا این از واویال_مهیار

 چی واسه باز:خندیدم بلند بلند

 ما خونه هرشب هرشب هی دیگه زشته یندار زندگی و خونه خودت مگه دختر:مهیار

 فول لهفو بده یاد بهم بیاد مریم شب چند نیستم بلد آشپزی که من اخه: گفتم پس میکنه شوخی داره میدونستم

 آقا گفتی چی مرغ تخم فرد شبای املت زوج شبای و حوضش و میمونه مهیار آقا که اونجاست دیگه ولی میشم

 مهیار؟

 رهبهت صرفش بیای هرشب همون-

 خندیدم بلند

 تو از اینم خورد سرمونو که مهرناز اون از اون زنین می حرف چقد که اوف:مریم

 سهیل کو مهال کو مهرناز کو عه_

 دیررر دخترجون اومدی چرا؟دیر حاال ولی قربانت به جانم آمدی:گفت و کشید ای خمیازه مهیار

 میشه جونم نوش النا که الزانیاست مهم:گفتم و خندیدم

 جانت نوش_گفت و کشید الکی آهی مهیار



 هراجب میزد حرف و بود نشسته مریمم خوردن به کردم شروع میزو پشت نشستم خنده از بودیم کرده قش مریم با

 ور نوشابه و شدم سیر باالخره دادم می تکون سرمو میلوموندم که درحالی منم و رسیدن نتایجی چه به که مهمونی

 بود مزه خوش خیلی عشقم مرسی_بوسیدم و مریم گونه و دادم هم بادگلو یه کشیدم سر

 جان نوش:مریم

 بخیر شب رفتم من مهیار اقا_

 حاال بودی:مهیار

  برم دیگه نه_

 شام برای بیا باز فرداشب-

 ام صحنه سره فرداشب شد حیف_

 میدونم من، تو میکنی جبران نداره عیب-

 بش باید بود واویال که وگرنه داشتم و یکی این کلید خداروشکر واحدم سمت رفتم کردم خدافظی ازشون و خندیدم

 ریدمپ لباس تعویض و رفتن دستشویی از بعد خونه تو رفتم و کردم باز درو خخخ میخوسبیدم مهیار و مریم پیش

 .برد خوابم نکشید ثانیه به و روتخت

 *از زبون مریم

 اببینمت ها بچه اسامی سراغ رفتم اموزشگاه به رسیدن محض به.کردم شروع آرتا ب شدن بیشترنزدیک فکر با و مروزم

 ارتا کالس به نوبت شد تموم که اول ساعت1.کالس سمت به رفتم کردن هس؟بعدازچک کی ارتا کالس ساعت

 سشحوا همیشه معمول یانه؟طبق هست درس به حواسش تاببینم کشیدم چالش به رو ارتا چندباری سرکالس.رسید

 کردم وریستش راست هردفه ومن نداشت کالس موضوع به ربطی که میداد بجوا چیزی ی وهردفه نبود درس به

 .پیشم تابیاد کردم اشاره بهش شد تموم اموزش اینکه محض به.ترنشه ضایع ازاین ها بچه تاجلوی

 منو؟؟؟ داشتین کاری خانوم جانم-

 نیست؟؟؟ درس به چراحواست تذکردادم بهت هم قبال ارتا-

 کالس برا اومدین که توخونه میشه:وگفت پایین انداخت سرش خوند ازتوچشماش ومیشد غم که بهم کرد نگاهی

 ؟بزنیم حرف درموردش خصوصی

 تهداش بیشتری وقت تا زودترمیام امروز.حتما حتماعزیزم:گفتم کنه وباز سرحرف میخاد خودش ازاینکه خوشحال منم

 .باشیم

 ...خونمون پس برم من بااجازه خانوم ممنونم وگفت زد لبخند کی



 . میپرسم ازت بیام که کن اماده قبلم جلسه وتمرینای باش منتظرم بروعزیزم گفتم

 رمدا که دادم پیام یک مهیار به کالسا شدن بعدازتموم.شد خارج وازدرکالس وبرداشت وسایالش ورفت گفت چشمی

 لبخند ی پیامش ادیدنب.باشی موفق عزیزم باشه داد جواب اونم...باش جدیدی اطالعات منتظر شب آرتا خونه میرم

 بودم؟ شدههیار م عزیز من تاحاال کی از اخه گرفتم وانرژی نشست رولبم

 دائم توراه.افتادم راه رادوین خونه سمت به ازاموزشگاه اومدن وبعدازبیرون کردم پاک ناجوره فکر هرچی از و ذهنم

 . خانواده این درمورد بشه باز رامهی کار وگره باشه بدردبخور سوال که ازش بپرسم چی اخه میگفتم باخودم

 دارودرخت همه اون بازم.واردشدم ومن دربازشد که نکشید ای وزدم،ثانیه زنگ. کردم وپارک ،ماشین رسیدم وقتی

 ها لهپ به رسیدنم محض به.ببرم لذت گلها تاازبوی رفتم ارومی به عمارتشون سمت وبه کرد وپرانرژی من وگیاه وگل

 کردوخودش راهنمایی ارتا تااتاق هم وباز من.تشکرکردم ازش.خوشامدگفت قبلی خانوم نبازهمو و بازشد ورودی در

 .رفت

 دخانومببخشی گفت لبخند ی با میکرد مرتب وداشت کردوتیشرتش دروباز ارتا بالفاصله زدم دراتاق به ضربه دوتا

 گ.پایین میومدم خودم وگرنه میکردم عوض لباس داشتم

 موافقی؟ بزنیم گپ باهم یکم وبعدم سردرس زودتر بریم عزیزم میکنم خواهش فتم

 .نینببی قبلم جلسه تمرینای قبلش البته بزنیم حرف فقط جلسه این میخواین اگه وگفت باالانداخت ای شونه

 همسئل چندتا درمورد دادن وتذکر دفترش به کردن ازنگاه بعد.بده تاتمرینارونشون خواستم ازش ازخداخواسته منم

 و دفتروبستم

 ...کردن راهنمایی والبته شنیدنم اماده من کن شروع خوب تمگف

 اگرهم کاره سر همیشه وپدرم تنهام خونه توی میاد یادم که ازموقعی...زدن حرف به کرد شروع پایین وانداخت سرش

 .کرده وبزرگ من خانوم لیال جورایی ی.نمیده اهمیتی من وبه کارشه اتاق توی باشه خونه

 کیه؟ لیال -

 که مادری..مادرمه مثل میکنم واحساس دارم دوسش خیلی من راستش..کرد شماباز دروبرای که خانومی ینلیالهم-

 ...کنه صدام شده که بارم ی برای داشتم ارزو همیشه راستش.ندیدمش وقت هیچ

 هک حاال نگم چیزی دادم ترجیح..میداد تکون پاشوبااسترس.میکرد نگاه زمین بودوبه کرده بغض کردم نگاه بهش

 کردن شیطونی به سرم همیشه و نداشتم ازاطراف درکی بازهم بودم بچه که تاموقعی-..بزنه حرف داره دوست خودش

 خیلی کمبود تازه بزرگترشدم که امایکم بود گرم بود کرده فراهم برام بابام ک وامکاناتی باوسایال وبازی

 خودم همیشه..وجودنداشت اصال که ای نوادهوخا ندیدم وقت هیچ که نیست،مادری که پدری..کردم چیزهارواحساس

 ...پرکنه برام کمبودهارو این ی همه جای داشت سعی لیالکه والبته وتنهاییام بودم



 اتوب ساعتی چن حتی نداره وقت که چیه پدرت شغل:گفتم.پدرش درموردشغل بپرسم تاسوالی دیدم ومناسب فرصت

 بگذرونه؟ وقت

 ...ولی میکنه مدیریت وصادرات واردات شرکت تویک-

 کی با کن فک کن اعتماد من چی؟به ولی:گفتم کنم اعتمادشوجلب اینکه برای منم کرد نگاه بهم ودودلی باشک

 ..میکنی دلودرد داری دوست

 کارشه تواتاق شب تانصف شبا آخه باشه شرکت یک مدیریت به مربوط کارش فقط ک ندارم قبول من ولی-

 ..خانوم دربیارم سرازکارش دارم وسد راستش..س کالفه خیلی که وچندوقته

 بزنیم؟ گسترده تحقیقات یک به دست باهم میخای ارتا کردی کنجکاو منم-

 ...دز چشمکم یک..نمیگم بهتون نشه تاتکمیل ولی کردم پیدا چیزایی ی خودم من گفت..وخندید کردبهم نگاهی

 ادمد تکون وآروم سرم نگفتم وچیزی کردم ریصبو بازم میدونم خودم وکه تااینجاش کرد کنجکاوتر منو که این..بَه

 کنجکاویم تا من نره یادت درضمن.کنارتم وراهنما دوست یک مثل من خواستی هروقت درهرصورت باشه وگفتم

 زیادی چیز و شد تموم هم اونروز...خودتم مث منم یعنی ک زدم بهش چشمکی برنمیدارم ازسرت دست نشه برطرف

 جناب خانوم نیس ک الکی  میکنم روکشف قضیه حتما بعد ی جلسه دادم قول خودم ب ولی..نشد دستگیرم

 ...سرهنگگگگگ جناب خانوم داش وهوابرم گرفتم وتحویل خودم چ خخخ..سرهنگم

 قطف اون..آخه مملکت سرهنگ به وچ من گفتم باخودم لحظه ی... میداد قلقلک ویجورایی دلم ته بهش فکردن حتی

 کنمب ریزی برنامه ی تا خونه ب رسوندم تر وسریع خودم..شده مانزدیک وبه نیازداره کمکمون به ماموریت این بخاطر

 افتاد روگوشیم مهیار اسم خورد زنگ گوشیم خونه ب رسیدنم محض به..فردام کارای واسه

 .اقامهیار بفرمایید:دادم جواب بالفاصله

 ازمالوووو؟؟ب؟جانم:گفتم دوباره شده قطع مکرد فکر افتاد فاصله ای ثانیه چن باهاش نمیکردم راحتی احساس هنوزم.

 زدی؟ چرازنگ پس نداری کار گها مهیار:گفتم میومد نفساش صدای وفقط نداد جواب

 خانوم؟ باشه نمیدم جواب وصدانکنی تنهام اسم که تازمانی شددد حاال آها:گف دفه کی

  .ـ...راحت یکم من اونطوری اخه- بدم جواب باخونسردی کردم سعی..گفتنش خانوم بااین ریخت دلم وای ای

 ماموریت این بخاطر شدی کارگاه پا ی کردی چکارا بگو خانوم خوب ناراحتم من ولی وگفت بشه تموم حرفم نذاشت

 ..ها

 ..کنی جبران باید روزی ی نداره اشکال ولی ندادم انجام توعمرم که کردین کارایی وواداربه من واال آره گفتم

 منوکرت میخای من از چی بدی میخای که اطالعاتی این درقبال شماامربفرما کنممی جبران حتما چششششم گفت

 ...هستم



 زودی ب ولی سرهنگ نیس درکار اطالعاتی که هنوز:گفتم بالبخند... کن کمک خدایاخودت میگه داره چی این وااای

 ...جورایی ی دارم پلیسی استعداد منم که میدم نشون بهت

 که بفهمی پسرش توازطریق میخام فقط من کن جمع اطالعات ارامش باکمال و ننک واذیت خودت عزیزم باشه-

  ان دهپراکن یانه همگی کارمیکنن  شرکت تواون یااصال ومیبینن هم موقعایی چندتان؟چ داره نه؟اگر یا داره شریکی

 ...بکشی بیرون پسرش زبون اززیر تومیتونی اینارو

 ...خونه رسیدم تازه اخه کنم غذادرست برم من ریندا کاری اگه. ومیکنم تالشم من چشم گفتم

 گفتم...گهدی پربرمیگردی بادست بعدی ی جلسه انشاهلل کردی چکار امروز ببینم میخواستم برس کارات ب خانوم برو-

 خوشمزه غذای یک مهیار اومدن تاقبل و برسم کارام ب که رفتم ومنم کردیم خداحافظی ازهم..نکن شک انشاهلل اره

 ...گرسنگی اززور اونم پیداشه شون سروکله االن باید مهساومهرناز احتماال ببرم هم ها بچه تابرای مکن درست

 *از زبون مهال

 تمرف بودم موقعیت تو که یکم.باال بیاد ویندوزم تا تخت روی نشستم و شدم بیدار گوشی آالرم صدای با صبح

 .کنم بیدارش تا هیلس اتاق تو رفتم.چیدم رو صبحونه میز و برگشتم و دستشویی

 سهیلل.سهیل_

 .کن ولم سحر اااه:داد جواب آلودی خواب صدای با

 .نیست اینحا خواهرت.مهالم سرت؟من خیر کیه سحر:گفتم و کردم نگاهش پوکر

 منم روب تو. بخیر صبحت:گفت و کشید گردنش پشت دستی.نشست شد بلند من دیدن با و کرد باز چشمشو یک

 .میام بگیرم دوش

 .نرفتم وقته خیلی اداره میرم و میخورم صبحونمو بخیرمن هم تو صبح:گفتم و دمش بلند

 .بریم هم با وایسا میخوای میام منم.اوکی:گفت حموم سمت میرفت داشت ک همونجوری

 .مرسی.میرم خودم نه_

 .باشه،خداحافظ_

 نگاه امه ستاره به و کردم تنم خوشگلمو فرم لباس.کنم تنم لباسامو تا اتاقم سمت رفتم و خوردم تند تند صبحونمو

 از عمیقی لبخند.میشدم سرگرد ماموریت این از بعد البته.میکردم فرق سهیل با درجه یک.سروان بودم.کردم

 آب صدای هنوز.در سمت رفتم وار خانم خیلی و برداشتم هم رو کیفم.کردم سرم و برداشتم و چادرم و زدم خوشحالی

 دست یکیش ها ماشین.شدم آسانسور سوار و بیرون رفتم و کشیدم چادرم هب دستی.بود حمام هنوز سهیل.میومد

 .رفتم آژانس با مهرناز،پس دست یکیش و بود مریم



 و میداد نظامی سالم بود تر ایینپ من از شدرج که هرکسی و اداره سمت رفتم.شدم پیاده و کردم حساب رو کرایه

 مفتر.باش آزاد واسه دادم تکونش بسکه شکست گردنم.ایه رهمسخ کار چه کار همین.میدادم باشد آزا همشون به من

 ایگانیب داخل که کسی از رو بود ما پرونده شبیه تقریبا که قدیمی های پرونده از چند.پشت میزم نشستم و اتاقم تو

 .زدن در که بزنم زنگ اومدم.بودن نیاورده هارو پرونده هنوز و بود گذشته دقیقه 2۲.خواستم بود

 تو بیا_

،ببخشید دیر شد.تعداد پرونده سروانظامی گذاشت و گفت:سالم نم ماجدی مسئول بایگانی اومد داخل و احترام نخا

 ها زیاد بودن.

بهش آزاد باش دادم و گفتم اشکالی نداره.اون هم پرونده هارو گذاشت روی میزم.ازش تشکر کردم و اونم وقتی دید 

 کار دیگه ای ندارم رفت...

یر و رو کردم و هر دفعه گیج تر میشدم.واقعا مسئول های این پرونده ها اینارو چجوری حل کمی پرونده هارو ز

 میکردن؟ اوووفففف خدایااا خودت کمکم کن.

تاشو خونده بودم و تا اومدم پرونده سومی رو باز کنم در اتاقم زده شد.سرمو خسته آوردم باال و اجازه  1پرونده  ۲از 

مد داخل و ناشیانه پا کوبید و احترام نظامی گذاشت.خندم گرفت.اما کنترلش کردم و با ورود دادم.یک سرباز جوون او

 اخم گفتم:آزاد باش.

 از استرس لکنت گرفته بود:بـ.....ببخشیـ....د .جنـ.....جناب....سـ...سرگرد.....خواستن که.....برین اتاقشون.

 آخرشم نفسشو ول کرد و سرشو انداخت پایین.

 نداختم باال و گفتم:کدوم سرگرد؟یک تای ابرومو ا

 آروم گفت:سرگرد تهرانی...

 بلند شدم و گفتم:باشه.برای چه کاری؟

 گفتن برین اتاقشونو پرونده هایی رو که خوندین رو هم براشون ببرین.-

 چادرمو روی سرم مرتب کردم و گفتم:باشه ممنون که اطالع دادی.میتونی بری.

ارو برداشتم و رفتم سمت اتاق سهیل.این از کجا فهمید من دارم پرونده های احترام گذاشت و رفت.منم پرونده ه

 قدیمی رو میخونم؟اوفففف

 رسیدم به اتاقش و در زدم.صدای محکمش اومد:بفرمایید

رفتم داخل و بدون گذاشتن احترام و هیچ حرفی پرونده هارو گذاشتم روی میزشو حق به جانب نگاهش کردم.اخمش 

 .آزاد باشید تروخداا سروانخواهش میکنم شد و گفت: غلیظ تر



 نشستم و گفتم:ممنون جناب سرگرد.آزادم.

 سرشو تکون داد و نگاهم کرد و گفت:خب؟

 با گیجی گفتم:به جمالت...

 پوزخندی زد و گفت:ممنون.ولی من منظورم از خب اینه که تعریف کنی از پرونده ها چی فهمیدی.

 ندی بود؟اوووووو پشت یک کلمه جمله به این بل-

 حرصی نگاهم کرد و گفت:مهالااا، میگی یا نه؟

 اول تو بگو از کجا فهمیدی دارم پرونده هارو میخونم؟-

 عصبی دستی به ته ریشش کشید و گفت:از بایگانی پرونده هارو خواستم ولی گفتن شما قبال گرفتیشون.

 آها.خب باشه االن میگم فعال چه چیزایی دستگیرم شد.-

 بفرمایین.-

ین این احتمال هست که اصال شریک نداشته باشه و فقط خواسته مارو بپیچونه.اینم هست که تهدید به این کار بب-

شده.یا هرچیز دیگه ای.حاال اینا مهم نیست مهم اینه که تو پرونده اصلی من عکس یک انبار دیدم که تقریبا شبیه به 

 تونستم آدرسشو گیر بیارم.عکس انبار یکی از پرونده های دیگس.ولی هرجی سعی کردم ن

اخمشو همچنان حفظ کرده بود.یکم اومد جلو آرنجاشو گذاشت روی میز و گفت:محاله اونا بخوان از یک انباری که 

 قبال استفاده شده و مثل مهره سوختس استفاده کنن.

ار از قبل لو رفته  منم به این فکر کردم اما خب این بهترین گزینس.چون اونا میدونن ما ذهنمون به سمت یک انب-

 نمیره.

 جالبه.بهش فکر میکنم.-

 واااای نه ترو خدا بیا و به حرفام گوش نکن.مسخره بد اخالق.

بلند شدم و گفتم:ممنون.پس من میرم سمت سرهنگ تا اطالع بدم دیگه تا آخر ماموریت دیگ اداره نمیام.بعد هم 

 میرم خونه برای قرار شرکت.

 صبر کن با هم بریم.-

کون دادم و منتظرش شدم.اونم اومد سمتم و در رو باز کرد.بی ادب تعارفم نکرد اول من برم.منم وقتی پشت سرمو ت

 سرش رفتم محکم در رو بستم و با عصبانیت ازش جلو زدم تا اومدم در بزنم صدای سرهنگ رو شنیدم که میگفت:

 ....هدیگ پربرمیگردی بادست بعدی ی سهجل انشاهلل کردی چکار امروز ببینم میخواستم برس کارات ب خانوم برو



اووووو جناب سرهنگ و این حرفا؟عجبا! خانوم کیه؟بیخیال فضولی شدم و تا اومد در بزنم سهیل در رو زد و در گوشم 

 گفت:فضولی خیلی کار بدیه.مگه نه؟

 با چشمای ریز شده نگاهش کردم و گفتم:آره کار بدیه.

 ومد:بفرمایید....دوباره در زدم این دفعه صدای سرهنگ ا

رفتیم داخل و احترام گذاشتیم.سرهنگ با یک لبخند محوی با ما برخورد میکرد.ای بابا این سرهنگ چه خوش 

 خندس.درسته که تازه اومده اداره ما ولی شنیده بودم که سرکارش خیلی جدیه.پس این لبخند چیه؟

تی سهیل بلند شد و به من نگاه کرد منم بلند اوففففف.منکه هیچی نفهمیدم ولی سهیل به جای منم حرف زد و وق

 شدم و بعد از خداحافظی از سرهنگ دنبال سهیل رفتم.

سوار ماشینش شدم و تا خود خونه حرفی نزدیم.رفتیم باال و هر کدوممون رفتیم تو اتاق خودمون.من یک مانتوی بلند 

و روسری قواره بلند مشکیم رو هم سرم خوشگل مشکی تنم کردم با یک شلوار راسته مشکی.آرایش ساده ای کردم 

کردم.کیفمم برداشتم و رفتم بیرون.سهیل هم یک کت و شلوار اسپرت مشکی تنش کرده بود با یک لباس طوسی 

زیرش.خداییش خوشتیپ شده بود.کفشای من مشکی بود و کفشای سهیل طوسی.سوار شدیم و تا خود شرکت باز هم 

 حرفی نزدیم.

 نسور شدیم.در آسانسور باز شد و یک نفر در رو برامون باز کرد.رفتیم داخل و سوار آسا

رفتیم سمت اتاق رادوین و بعد از سالم و معرفی کردن خودمون رادوین رفت و مهرناز و یک نفر دیگه رو صدا زد.برای 

 چی گفت مهناز؟چرا فامیلشو نگفت؟پوووففف.یهو صدای آهنگ زنگم بلند شد.سعی کردم پیداش کنم ولی نشد.

صداش قطع شد و منم بیخیال شدم.مهرناز اومد داخل و با یک لبخند بهمون سالم کرد.رادوین از نسبتمون کمی 

 تعجب کرد.

مرتیکه بیشعور،میخوام بزنم از وسط نصفش کنم.نفس عمیقی کشیدم و به خودم مسلط شدم.رفتیم سمت اتاق جلسه 

میدونستیم رو تحویلمون داد:میدونید که ما نیازی به  و شروع کردیم به حرف زدن.دقیقا همون چیزایی که خودمون

 شریک نداریم.چون شرکتمون همینطوریشم خوب پیش میره.ولی ما میخوایم شرکت رو گسترش بدیم.

با چشمای ریز شده به حرفاش گوش کردم.اولین سوتی رو داد.گفت ما میخوایم.پس یعنی چند نفرن.ادامه 

ارش صادرات و وارداته لوازم الکترونیکه.خب میخوام این کار پیشرفته تر و داد:همینطور که میدونید شرکت ما ک

 گسترده باشه.هر روز لوازم بیشتر به بازار میاد و ما با باال بردن سرمایه میتونیم لوازم بیشتری رو پوشش بدیم.

که هی حرف  یکم حرف زد و راستش من هیچی نفهمیدم.فقط فهمیدم از شراکت با ما بسی خرسند است.مهرنازم

 میزد و مثال کار مارو جلو میبرد.ولی خداییش کمک کرد و ما زودتر به هدفمون رسیدیم.

به سهیل نگاه کردم که منظورمو گرفت و بلند شد.دستشو به سمت رادوین دراز کرد و گفت:ممنون از توضیحاتتون.ما 

 ذاریم.مایل به شراکت با شما هستیم و هر چه زود تر سرمایه مون رو اینجا می



 رادوین با لبخند مطمئنی دست سهیل رو مردونه فشرد و گفت:ممنون از اعتمادتون.

 خداحافظی کردیم و رفتیم پایین.رفتیم رستوران و بعد از خوردن ناهار راهی خونه شدیم.

سهیل ماشینش رو داخل پارکینگ پارک کرد و پیاده شدیم.رفتیم داخل خونه و من از فرط خوشحالی جیغ خفیفی 

 کشیدم و خودمو روی کاناپه جلوی تلوزیون پرت کردم.سهیل نشست کنارم و گفت:چیه؟زیادی خوشحالی.

 خندمو جمع کردم و درست نشستم.بهش نگاه کردم و گفتم:خب دارم به هدفم نزدیک میشم.چرا خوشحال نباشم؟

 آروم خندید و گفت:خوبه.پس این خوشحالی جشن داره.

 ه کار کنیم؟بهش نگاه کردم و گفتم:مثال چ

 پاشو بریم دور بزنیم.-

با اینکه خونه رو ترجیح میدادم ولی خب پیشنهاد خوبی بود.سری تکون دادم و رفتم تو  اتاقم.لباسامو با یک مانتوی 

بلند خاکستری جلو باز با یک شلوار خاکستری.یک لباس سفید زیر مانتوم و یک شال خاکستری.آرایشم که خوب 

م پام کردم و منتظر سهیل شدم.لباساش با من ست شده بود.لبخند محوی زدم و بهش خیره بود.کفشای سفیدم رو ه

 شدم.اونم اومد و کفشاش رو پاش کرد و گفت:بریم؟

 بریم.-

رفتیم پارکینگ و سوار ماشین شدیم.ماشینو برد بیرون و آهنگ گذاشت.بهم نگاه کرد و گفت:با سرعت که مشکلی 

 نداری؟

 سرعتم.گاز بده که پایتم.ههه نه بابا من عاشق -

خندید و پاشو روی گاز فشرد.با سرعت هر چه تمام جلو میرفتیم.ولی حال نمیداد.یک چیزی کم بود.با دیدن دکمه 

ساندروف زدم روش و منتظر باز شدنش شدم.تا سقف باز شد باد شدیدی زد به صورتم و شالمو انداخت.کنترلش 

ن میدادم.یهو سهیل ماشین رو متوقف کرد.به سمتش برگشتم دیدم یک کردم. با آهنگ زمزمه میکردم و سرمو تکو

مرده که لباس فرم راهنمایی رانندگی داره.داره میاد به سمت ما.سریع شالمو درست کردم و نشستم.این افسره از کجا 

 پیداش شد.چرا نفهمیدم؟افسر اومد و به سهیل نگاه کرد.به من یک نگاه کرد و گفت:نسبتتون؟

 ی کرد و گفت:فکر نکنم به شما ربطی داشته باشه.شما گشت ارشاد نیستین.وظیفه خودتونو انجام بدین.سهیل اخم

 افسره اخمی کرد و گفت:درست صحبت کنین آقا.

 سهیل اخم خودشو نگه داشت و گفت:من فقط وظایفتون رو گوشزد کردم.

اسای نظامی افتاد از ترس به سکسکه بعد هم کارت شناساییش رو داد دست افسره.بدبخت تا نگاهش به کارت شن

 افتاد.کارت رو از دست سهیل گرفت و بعد از چند لحظه پا کوبید و گفت:ببخشید قربان ولی سرعتتون غیر مجاز بود.



 سهیل پوزخندی زد و گفت:االن بهتر شد.لطفا از این به بعد وظایف خودتونو انجام بدید.در ضمن خانم همسرم هستن.

پایین و چیزی نگفت.سهیل هم بدون حرف راه افتاد.البته سرعتش کمتر شد.آهنگ رو دوباره  افسره سرشو انداخت

 زدم روی پخش تا بخونه.رسیدیم به پاساژ و پیاده شدیم.سهیل سقف رو بست و ماشین رو قفل گرد.

و  ییداشتیم میرفتیم و هرچی من میدیدم و خوشم میومد میخریدم.یهو چشمم خورد به یک لباس شب خوشگل.طال

 بلند بود.یقش باز بود و از روی رونش چاک میخورد.تا کمر تنگ بود و روی کمرش یک کمربند نقره ای بود.

 صدای محکم سهیل رو شنیدم:فکرشم نکن.

 چرا؟-

 خیلی بازه.-

راست میگفت خیلی باز بود ولی خب خوشگل بود.حیف و صد حیف.سهیل دستمو کشید و به یک جایی اشاره 

م و به یک لباس پلنگی رسیده.برگشتم سمتش و گفتم:من از پلنگی متنفرم حاال میخواد مدلش کرد.ردشو گرفت

 خوشگل باشه یا نه.

 سهیل با تعجب نگاهم کرد و گفت:اشتباه گرفتی.من منظورم کناریش بود.

 به کناریش نگاه کردم.خداییش خوشگل بود.برگشتم سمتش و گفتم:اوکی خوشگله.بهت امیدوار شدم.

 حو و کوتاهی زد و گفت:خوبه خدا رو شکر.لبخند م

این لباسه مشکی بود.کمرش تنگ بود و بقیش آزاد بود.یقش قایقی بود.یک کمربند طالیی هم داشت و خالصه که 

خیلی خوشگل بود.به سمت مغازه رفتیم و داخلش شدیم.فروشندش ترنس بود.با دیدن ما خوش آمدی گفت و با ناز 

 کار ایشون رو راه بنداز.به کسی که کنارش بود گفت:

 دوستش بجاش ایستاد و خودش اومد سمت ما و گفت:سالم.خوش اومدین.چه کمکی ازم بر میاد؟

 سهیل به لباس مورد نظرش اشاره کرد و گفت:اون لباس.

مرده با ناز قدم برداشت سمت رگال و یک لباس به همون شکل از روش برداشت و به سمتم اومد.جلوم ایستاد و 

 لوم.بهم نگاه کرد و گفت:مطمئنم خیلی بهت میاد خانمی.گرفت ج

 سهیل از دستش کشید و گفت:بله ممنون.کجا میتونه پروش کنه؟

به سمتی اشاره کرد و با هم به سمت اتاق پرو رفتیم.در واقع لباس الزم نداشتم ولی خب این خیلی خوشگل بود.باید 

 یشه.اون لباسه دیگه رو بگیرم .نگیرمش روی دلم عقده م

لباسو پرو کردم خیلی خوشگل بود و توی تنم نشسته بود.تا اومدم درش بیارم در زدن.صدای سهیل اومد که 

 گفت:پوشیدی؟



 آره پوشیدم.-

 در رو باز کن ببینم.-

قفل رو باز کردم و تا سهیل اومد ببینه همون پسره سرشو آورد تو اتاق پرو و با صدای نازکی گفت:دیدی گفتم بهت 

 میاد؟

م معذب شدم.لبخندی زدم و هول هولکی گفتم:ممنون. و تا خواستم در رو ببندم سهیل پسره رو داد کنار و با اخم یک

 به من نگاه میکرد. یک تای ابرومو انداختم باال و گفتم:چیزی شده؟

 نه.خیلی خوبه.بهت میاد.-

بیرون.دیدم سهیل داره حساب لبخند کوتاهی زدم و زود در رو بستم و قفلش کردم.لباسمو عوض کردم و رفتم 

 میکنه.رفتم سمتش و گفتم: چیکار میکنی؟

 نمیدونم ولی فک کنم به این کار بگن خرید.-

 ههه مسخره.منظورم اینه که چرا تو حساب کردی؟-

 خب پس کی حساب کنه؟-

 خودم هستم.مگه تو چیکارمی؟-

 بیخیال شونه هاشو باال انداخت و گفت:فعال که شوهرتم.

اس خوشگله حواسم پرت شد و جواب سهیل رو ندادم.دست سهیل رو کشیدم و گفتم:من بدون اون لباس با دیدن لب

 جایی نمیرم.

بعد هم بدون توجه بهش لباسو از فروشنده خواستم و بدون پرو حسابش کردم.ولی معلوم بود سایزمه.رفتم بیرون از 

 فتم:چیه؟مغازه و به سهیل نگاه کردم که با اخم نگاهم میکنه.بیخیال گ

 مگه نگفتم فکرشم نکن؟-

 خب خوشگل بود.گفتم که بدون اون نمیام.-

 حرصی نگاهم کرد و گفت:اصال تو مگه لباس الزم داری؟

 خب نه ولی الزم میشه.یهو دیدی یک جایی دعوت شدم ولی لباس ندارم.وقتم ندارم.خب چی میشه؟-

 اوکی فهمیدم.بیا بریم.-

 شه بریم.شونه ای باال انداختم و گفتم:با

 رفتیم یکم دیگه خرید کردیم و خواستیم سوار ماشین بشیم که بریم خونه که گوشی سهیل زنگ خورد.



 سالم آقای شریفی.خوب هستین؟-

-.............. 

 بله ممنون.سالم میرسونن.-

-............. 

 یم یا نه؟اوممم بله کار خوبی میکنین.بالخره داریم با هم شریک میشیم باید با هم آشنا بش-

-............. 

 نمیدونم.هر موقع خودتون بگین من مشکلی ندارم.-

-............ 

 بله خوبه.پس فردا شب خدمت میرسیم.-

-............. 

خندید و گفت:بله مگه میشه همچین چیزی یک مهمونی کوچیک باشه؟من مشکلی ندارم کسی هم برای دعوت 

 خدمتم. کردن ندارم.ولی اگر کمکی خواستین در

-............... 

 ممنون.شما هم خسته نباشید.شبتون خوش.فردا شب میبینمتون.-

 گوشیو قطع کرد و گفت:فردا شب یک مهمونی افتادیم.

 رادوین دعوتمون کرد؟-

 بله یک مهمونی نسبتا بزرگ به مناسبت شراکتمون.-

 خوبه.دیدی لباسام حروم نشدن؟-

 بله بله.فقط اینکه من لباس ندارم.-

 بعد به ساعتش نگاه کرد و گفت:خب خریدارو میزاریم داخل ماشین.بعد میریم برای من لباس بگیریم.

بعد هم در ماشین رو باز کرد و خرید هارو گذاشت داخل ماشین و به سمت من اومد.رفتیم داخل پاساژ تا با لباس 

 بگیریم.

به سمت یک مغازه.خودش لباس رو از  یکم گشتیم ولی هیچی رو نمیپسندید.یهو خودش دستمو کشید و برد

 فروشنده خواست و اصال از من نظری نخواست.هر چند ربطی به من نداره ولی اون باید ازم بپرسه.

 لباسو که آوردن دیدمش.یک کت و شلوار مشکی اسپرت بود. با یک تیشرت سفید برای زیرش.



 ر نذاشت من ببینم.ولش کن بابا به من چه.رفت سمت اتاق پرو و خودش بعد از چند دقیقه اومد بیرون.بیشعو

سهیل یک جفت کفش مشکی شیک هم گرفت و حساب کرد.وقتی رفتیم بیرون چشمم خورد به یک کفش پاشنه 

بلند مشکی خوشگل.تو مایه های لباسم بود.رفتم داخل مغازه و کفش رو از فروشند خواستم.اونم برام آورد و باز هم 

 سهیل حساب کرد.

تا بریم رستوران.نشستیم تو ماشین و به سمت رستوران راه افتادیم.وقتی رسیدیم گفتم:نمیشه بگیری  رفتیم بیرون

 بریم خونه بخوریم؟

 یکم فکر کرد و گفت:نظر خوبیه.صبر کن.

 رفت داخل و بعد از چند مین با دوتا جعبه پیتزا برگشت.خب شاید من پیتزا دوست نداشته باشم.بی ادب.

 فت:امیدوارم پیتزا پپرونی دوست داشته باشی.اومد داخل نشست و گ

 لبخند کوچیکی زدم و گفتم:عالیه.مرسی.

رسیدیم خونه و من همه خریدا رو دادم دست سهیل و خودم پیتزا هارو آوردم.حقشه این همه ورزش کرده بازوهاش 

 بزرگ بشه که چیکار کنه؟

بزارم سرجاش.سهیل باکس هارو گذاشت کنارم و  پیتزاهارو گذاشتم روی اپن و رفتم سمت اتام تا خریدای خودمو

 گفت:خواهش میکنم این چه حرفیه؟

 ابروهامو دادم باال و گفتم:خب اگه صبر میکردی تشکر میکردم.ماشاال نذاشتی خریدا به زمین بخورن.به هر حال تشکر.

 خواهش میکنم.-

اخل سالن دیدم اثری از سهیل اول رفتم دوش گرفتم و بعد از تعویض لباس خریدامو جاساز کردم.رفتم د

 نیست.صداش زدم که صداش از داخل اتاقش اومد:بلــــه؟

 چیکار میکنی؟-

 بیا ببین.-

 رفتم سمت اتاقش و وارد شدم.سرش تو لپتابش بود.رفتم باال سرش ایستادم و گفتم:چه میکنی؟

 دارم دنبال فیلم میگردم.-

 خب خوبه.چه ژانری؟-

 ترسناک.-

 ابلفضل.-



 میترسی؟-

 نه بابا فک کردی با بچه طرفی؟-

 خداییش کم پیش میاد که من از فیلمای ترسناک بترسم.

یک فیلم انتخاب کرد و لپتاب رو برد داخل سالن.وصلش کرد به تلوزیون و گفت:تا من فیلمو میذارم تو برو پیتزا هارو 

 بیار.

 و جعبه حسش بیشتره.رفتم سمت اپن و پیتزا هارو برداشتم.خواستم بچینم تو ظرف ولی گفتم ت

سس هارو برداشتم و رفتم سمت سهیل.یکیشو خودم گرفتم بغلم یکیشو دادم بغل سهیل.عاشق فیلم ترسناکم.تو بحر 

فیلم بودم و از دنیا غافل بودم که یهو سکوت فراگیر شد.میدونستم تو فیلمای ترسناک صحنه های ترسناک بعد از 

پیتزا تو دهنم مونده بود و منتظر بودم که ببینم چه اتفاقی  قی نمیفته.سکوته و در عوض جاهایی که جو میدن اتفا

میفته دقیقن همون لحظه یک جنازه افتاد پایین و زهرم رو آب کرد.یک تکونی خوردم ولی چون آمادگیش رو داشتم 

 جیغ نزدم.

ز جیغ دختره آخرای فیلم بود و شخصیت وحشتناکه داشت میمرد که یهو دست دختره سوخت و جیغ زد.منم ا

 ترسیدم و جیغ زدم. صدای خنده ی آروم سهیل رو شنیدم.بهش نگاه کردم و گفتم:به چی میخندی؟

 اینهمه اتفاق افتاد هیچ واکنشی نشون ندادی.تا دختره جیغ زد تو هم ترسیدی؟-

 ون.زیهیچی نگفتم و برگشتم سمت تلوزیون.آخه جوابی نداشتم.اونم فهمید و خندید بعد هم برگشت سمت تلو

فیلم تموم شده بود ولی من هنوز یک تیکه از پیتزامم نخورده بودم.اشتها هم نداشتم.انقد جسد تو فیلم بود که از 

 اشتها افتادم.

پیتزام رو گذاشتم داخل یخچال و برگشتم تا سالن رو مرتب کنم.جعبه خالی از پیتزای سهیل رو انداختم سطل زباله 

سر جاش.کابل اتصال لپتاب رو کندم و گذاشتم داخل کشوی میز تلوزیون.بقیه  و کوسن های مبل رو مرتب گذاشتم

کار هارو هم کردم و رفتم سمت اتاقم.سهیل هم پشت سرم بود و چیزی نمیگفت.رفت سمت اتاق خودش و منم رفتم 

ماه خیره داخل اتاق خودم.پنجره رو باز کردم و وایسادم تا هوای خنک بهم بخوره.نفس عمیقی کشیدم و کمی به 

شدم.همیشه بابا میگفت ماه اون کسیه که الزمش داری.من امشب عجیب به بابا نیاز داشتم.توی دلم با بابا حرف 

 میزدم و ازش میخواستم که کمکم کنه.

کم کم خسته شدم و خمیازه کشان برگشتم داخل تا بخوابم.در تراس رو بستم و روی تختم ولـو شدم و دیگه چیزی 

 نفهمیدم.

 بون مریم*از ز

 رسیدم هنتیج این ب باالخره تا انقدرفکرکردم کنم تاغذادرست توآشپزخونه رفتم کردم عوض لباسامو اینکه محض به

 ازتویخچال دراوردم و داشتم الزم ک موادی.نداشتم زیادی وقت ومنم بودن عاشقش ها بچه اخه کنم درست الزانیا که



 کارکردن درحین میدادکه ارامش بهم کار این گذاشتم، شیمازگو آهنگ ی اول البته شدم کردن درست ومشغول

 ..میکردم همخونی بااهنگ داشتم..بدم گوش اهنگم

 من کس همه شدی نیست حواسم

 من دلواپس تویی نیس حواسم

 فهخ جیغ یک برگشتن محض به.کنم میزوجمع روی وسایل تا برگشتم و فر توی الزانیاروگذاشتم حین درهمین

 نم به داشت بود وایستاده در دم طوری بودوهمون واردشده تازه که مهیاری وبه قلبم روی تموگذاش ودستم کشیدم

 ریخته بهم قیافم اخه بودم شده سرخ خجالت از...کردم بودنگاه لبش روی معروفشم لبخندای ازاون میکرد، نگاه

 ...  کنم عوض ولباس حموم برم بود،هنوزمیخواستم

 رفت باز قلبم ضربان..میکنه ودیوونه من اخر ونگاه ارامش این که وای.میومد اشپزخونه سمت به باارامش داشت

 دنکر اشپزی غرق بشدت نباشی خانوم،خسته کردم عرض سالم:گفت اوردپایین وکمی اپن،سرش رسیدبه..روهزاررر

 ...ترسوندمت که ،ببخشید نشدی اومدنم متوجه همین برای بودی

 دبو شده خشک لبام استرس ازشدت اخه کشیدم لبم وروی زبونم ویکم وشمگ پشت ودادم اومدم،موهام خودم ب تازه

 .کنم عادت مهیار بودن به میخام کی نمیدونم

 ...اهنگ داشتم اخه نبود حواسم اصال من میکنم خواهش نه: وگفتم کردم اروم سالم

 ...شستن منم دل ب جورایی ی اخه بفرستی برامنم کاش بود قشنگیم اهنگ چ شنیدم بله بله: گفت

 اینجوری وقتی چشماش کنار چینای لبخندوازاون ازاون امان وااای...و میکنه نگاهم باارامش داره دیدم باال واوردم سرم

 زدم دلبخن ی درنیارم بازی ضایه برااینکه....بود ارامش منبع اخه کنم ولمس صورتش برم میخواست دلم میکرد نگاهم

 ...میفرستم براتون امرمیشه؛ اطاعت سرهنگ جناب چششم وگفتم

 خرتا خانوم؟؟بار کنی صدام  اسم با فقط نگفتم مگه..کرد اخم وبجاش رفت لبخندش دفه ی دیدم کردم نگاه بهش

 من ی درجه عمرت تااخر که  درنظرمیگیرم تنبیه ی برات...شد شیطون چشاش...وگرنه سرهنگ میگی بهم باشه

 ...بره ویادت

 اشهب: گفتم باشم وداده جوابش برااینکه کردم، وسایل کردن جمع ومشغول وخودم نشست پیشونیم روی سردی عرق

 وگذاشت کیفش سرم پشت اومده کردم واحساس شد وارداشپزخونه...شمابگین هرچی حتما چیزه ینی چشم باشه

 حالم که داشت باموهام کوچیک تماس ی دستش برداره لیوان سبدیک واوردباالتاازتوی دستش آروم میز روی

 خا  لحن بای گوشم کنار..بیفته سینک وتوی سربخوره ازدستم لیوان شد باعث دستم لرزش.. ردوبدترک

 نگاهی بهش میکنه؟برگشتم ناراحتت بامن زدن حرف.. بااسترسه حرکاتت میترسی؟تمام چراانقدرتوازمن:گف

 حسو نگاهش نگینیس...ازخستگیه فکرمیکنم کارکشیدم ازخودم زیادی امروز یکم من نه نه: وگفتم گذراانداختم

 متوی بگیرم دوش ی برم قبلش البته میکنم جمع اینجارو من عزیزم باشه:گفت...نیاوردم خودم روی ب ولی کردم

  تاباهم بیای منتظرمیمونم فقط تقریباتمومه کارم منم حموم برین  شما نه-.. دیگه کن برواستراحت



 رسیدم کارام بقیه وب کشیدم اسودگی ازروی فسن ی منم..رفت اتاقش سمت دادوبه وتکون سرش..غذاروبخوریم

 ...بیان هام بچه بزنم زنگ و بگیرم دوش ی تازودتربرم

 *از زبون مهرناز

 ...بهت لعنت اه میزنن بهم و ادم حال زشتشون لباسای اون با که کردم ها پاساژ به نگاهی حر  با

 

 

 

 کله همه و بشه گرفته جشن یه قرار عزیزمون شریک دو افتخار به گفت زد زنگ رادوین بودم نشسته خونه تو دیروز

  خخ گرفتم استرس بیان قرار ها گنده

 مناسب لباسی دنبال میگردم دارم هم االن و

 بندیگردن که بود هفتی هم یقش بود زانو روی تا داشت پف دامنش عروسکی کوتاه لباس پسندیدم  و یکی بالخره

 .هستم مشکی  رنگ عاشق من الک بود مشکی رنگ به لباس.یقه روی داشت هم

 سهیل و مهال و من فقط شب فردا مهمونی برای خونه سمت افتادم راه و خریدم هم مشکی پرنسسی های کفش

 یامنیت کارای قرار اینکه دلیل به هستن خونه مریم و مهیار اما کنه چیکار بود قرار نمیدونم که مهسا بودیم دعوت

 .نمیارم در سر زیاد من که چیزا جور این از و بزاریم کار شنود میخایم بکنن

 بزاریم مهیار با رو ها قرار تا مریم خونه برم ناهار برای بود قرار االنم

 سلبا یه خودمم جالباسی سر گزاشتم و لباس و کردم باز و خودم واحد در پایین پریدم و کردم پارک و ماشین زودی

 مریم واحد سمت افتادم راه و پوشیدم تر راحت

 بفرمایید اوردی صفا زن خاهر به به:گفت جذابش لبخند همون با کرد باز رو در مهیار که زدم و زنگ

 میرزا چطوری خخخ میرزا آق سالم_

 تو بیا کوفت_

 مریم کو_

 حموم_

 میکنه چیکا حموم اییییی_

 دیگه بگیره دوش رفته خوب کنه درست ناهار رفته_



 ای خوشمزه چقدر تو مهیار ععع_

 بیاد مریم تا بشین بیا بزن حرف کم_

  اومده مهرناز جان مریم_ گفت و کرد بلند صداشو اتاق سمت میرفت داشت که همینجور

 بهتره نباشی اتاق تو اینجا بیا شما مهیار_زدم داد همین برای نشنیدم و مریم صدای

 تو دست از_وگفت خنده زیر زد بلند بلند

 .میومد ششخو اونم کردم کل کل مهیار با و نشستم دیگه یکم

 .بود خیس موهاش همیشگیش عادت  طبق اومد اتاق تو از مریم

 مریم کن خوش و موهات برو بیا_مهیار

 بیخیال_

  بابا ای_

 کردم باز رو در رفتم من زدن رو در زنگ

 جان خاهر نبودم که سفر_گفت داد هلم که بغلش پریدم بود مهال

 میکنی ناله چس چقدر اه اه_

 اومد سهیل سرفه صدای موقع همون

 خانم مهرناز سالم_

 اومدی؟ چرا شما سالم عه_

 میگی؟ چی_مهال

 چی؟ ینی_سهیل

 شانش رو گزاشتم و دستم.میکنم شوخی باهات داشتم میگیری جدی چرا هیچی_من

 .کردم حس راحت خیلی رو شلوارم شدن خیس که رفت ای غره چشم مهال خندیدو سهیل که

 ها؟ دیده کی جذابی این هب خاهر اخه جذابه اینقدر چرا این وا

  نشستن هم ها بچ و داخل رفتیم

  باربده خونه هم شاید دقیقا نمیدونم فیلمبرداری سر معمول طبق که هم مهسا

 اومدن آبی پوشه یک با دقیقه چند از بعد و اتاق تو رفتن سهیل و مهیار



 نک سوال بعد نفهمیدی اگه بدیم توضیح بزار ازت میکنمممم خاهش_گفت کالفگی با سهیل که بزنم حرف اومدم

 نگفتم چیزی منکه میکنی شخصیتی ترور چرا خب خیله_

 و خودش کار سهیل بدونن مهرناز و مهال باید که هستن چیزا سری یه اینا کنین،ببینی سکوت ها بچه خب_مهیار

 .بشه اشنا..  و قوانین با باید که مهرناز میمونه اما داره تجربه کافی اندازه به هم مهال بلده خوب

  و نحواستو هستن قاچاقچی اما اینا و کالس با خیلی ظاهرشون میخورین بر زیادی های ادم با شما شب فردا ببینین

  کنین جمع خیلی

 .باشی مهال و سهیل جای بیشتر کن سعی مهرناز

 باشه وریج کنین ظیمتن خودتون حاال باشه لباست یقه زیر باید که هست شنود یک ببین:گفت و مهال به کرد رو بعد

 .میشه فعال شما ورود لحضه از بفهمیم رو ها مکالمه بتونیم که

 .همینطور هم سهیل میشه ضبط اونجا افراد با شما های صحبت تمام

 .میگیره عکس دوربین مثل وقتی دوبار پلک بزنی که هستن هایی لنز مهرناز حاال

 چیه؟ تکلیف موقعاون میکردم نگا جاهایی یه به داشتم من و اومدیم_من

 نکن نگا شب فردا استثنا:گفت مهیار که خندیدن همشون

 اه_

 شدم وارد و انداختم کلید خودم واحد سمت به پایین رفتم میومد خوابم من و خوردیم ناهار و زد حرف دیگه یکم

 لعنتی نمیشه آدم خوده خونه جا هیچ هوووووف

 ..دیگه داره کاری تمیز به نیاز هم مجردی خونه بالخره کردم رجو و جمع رو خونه یکم و پوشیدم راحتی شلوارک تاپ

 نیست اولش دفعه مهال انداخته جونم به استرس یکمی میگن مهیار و سهیل که حرفایی این شبم فردا مهمونی فکر تو

 ...من اما مرده که سهیلم بود ریلکس خیلی

 ...ترسیدم اینطوری که تهس باری اولین میکنم اعتراف واقعا میترسم کن کمک خودت خدایا

 هب نشستم ایول دارا صحنه اون از و بود خارجی فیلم یه کردم روشن و تلویزیون و نشستم مبل روی شد جمع خونه

 هییی نفر چند جلو بکنن رو کارا این میشه روشون چطور اینا خدا ای.کردن نگاه

 ونا بخیر یادش کردم خاموش و یزیونتلو.شدن خسته خودشونم دیگه اینکه مثل شد تموم معنی بی آخرش فیلم

 تلویزیون ته ات میگفت بابام میکردیم نگاه تلویزیون و میشستیم دخترا با شب نصف تا  بودم تر نوجوون یکم که موقع

 ..نمیکنی ول نکنین جارو و

 .میخندیدیم ماهم و میگفت خودش همیشه



 :)نمیکشیدم هاییتن اینجوری بودن زنده بابام و مامان اگه االن شاید کردم بغض

 .برد خوابم مبل روی همونجا

 امشب؟ همین ماههیااانه عادت نههههه خدااااا ای شدم بیدار درد کمر با

 !!!نزنم تر

 ناراحتی با وای

  مهال به زدم زنگ تلفن سمت به رفتم

 الو_

 شده تموم من داری؟ماله نوار!مهال سالم_

 بخره بره سهیل بگم ندارم خاهر نه_

 مونده نهمی بابا نه_

 پس میکنی چ خوب_

 .نداری؟ کار میکنم کاریش یک_

 بای نه_

 برداشت مهیار مریم به زدم زنگ

 بله؟_

 مریم بده و گوشی مهیار الو_

  خوبم منم_

 مریم:/_

  بود بریده و امونم پیچه دل مریم به داد و گوشی

 

 خاهر؟ جان_

 داری؟ نوار مریم_

 کردی؟ تموم تو باز اره_

 ینپای بیار اره اره_



 باشه_

 .بیرون اومدم دادم انجام و کارم زودی دستشویی سمت به رفتم و گرفتم ازش پایین اورد و نواربهداشتی بعد یکم

 هااا؟:گفتم دست با میکرد نگام داشت خونه وسط همینجور مریم

 خوبی؟_

 هوممم_

  پوشیدم لباس و دوباره تواتاق رفتم

 کجا؟ گفت مریم

 االن میام_

 خونه میرفتم و میکردم کارامو همه ۶ ساعت تا باید خونه سمت به رفتم و گرفتم دوبسته و رفتم سوپری سمت به

 .برداریم و امنیتی های وسایل همون تا مهیار

  بود ظهر 21 ساعت االن

 بود قرمز وضعیت اما بشورم و خودم اساسی میخواستم گرفتم دوش ی و  حموم تو رفتم سریع

  خوردم و کردم سرخ سوسیس یکم و پوشیدم و ساملبا.بیرون اومدم و شستم و خودم

 .زدم بود مشکی لباسم چون برداشتم و مشکی الک اتاق تو رفتم

 لخت همینجور کمد سمت رفتم و انداختم هم دستبند چیزا اینطور و رژ و گزاشتم مژه کردم آرایش خیلی خودمم

 .میرفتم رژه کمد جلوی

 .پوشیدم و اوردم در کاور توی از و لباسم

 و در که زدم و مریم واحد زنگ بیرون خونه از رفتم بود ۲ ساعت و زدم عطرم کنم پام رفتن موقع برداشتم کفشامم

 هی نیست هیچی باش آروم:گفت همین برای فهمید سهیل داشتم استرس شم وارد من تا کنار رفت سهیل کرد باز

 !دیگه باش ریلکس ماموریت

 داخل رفتم و دادم تکون و سرم

 بود مهال کنار مبل رو کتش سهیلم بود نشسته خوشگل شده حاضر هالم هوووف

 ندیدین مارو مهرناز شما واوو:گفت دید منو تا مهیار بود نشسته مانتو یک با مریمم

  میکنه اینکارارو داره شیم ریلکس ما که بخاطری اما نگرانه بیشتر همه از االن اون میدونستم

 !هههههه_گفتم



 دیگه بشین برسی اربز_گفت و خندید مریم

 حاضر وناا بود چی کاراییش بود چی نمیدونم که بود هم دستبند یک و مهال یقه به کرد وصل شنود سهیل و نشستیم

  بودن

  رفتمیگ عکس میکردی زوم یکی رو دقیق اگه که انگشتر یک با بود شنود توش که من به دادن هم گردنبند یک

 اییکج سالم"داد پیام رادوین باهم هم دوتا اون میرفتم خودم ماشین با من یمرفت و پاشدیم بود ونیم ۷ ساعت بالخره

 "نمیای؟ چرا

 "توراهم...سالم"

 "منتظرم.باشه"

 .براش داریم ها نقشه چه نمیدونه بدبخت

 .بود رادوین خود خونه داخل رفتیم و رسیدیم بالخره

  خونشون اومدم اوله دفعه

 عجب چه به به:گفت رسید تا من سمت میاد داره که دیدم دور از و رادوین

 اومدم که االن چی که خوب_

 بیای؟ زودتر باید شرکتی حسابدار تو_

 بخور بیا حااااال خیلخب_

 چیو؟_گفت کرد نگا شیطون

 سرت تو خاک_

 رفت و کشید راشو

 و در زودی ودنب عملیات انجام حال در دونفر واااای کردم باز و اتاق یک در تا کنم عوض هامو لباس تا رفتم منم

 داشت فرق همه با بود دیگه اتاق یک اووووف میشدن حاضر داشتن که بود دختر از پر کردم باز بود دیگه یکی بستم

 محل یک انگاری نبود اتاق تو کمد یک جز هیچی بود جالب هم خیلی بود جالب اتاق تو رفتم و کردم باز و درش

 فتهگ مهیار اومد یادم که برگردم اومدم بگم سهیل به باید حتما رد سمت رفتم و کردم عوض و لباسام بود ای دیگه

 و سهیل ریعس بیرون رفتم و گرفتم عکس انگشتر همون با تونستم تا و برگشتم بگیر عکس دیدی عجیبی هرچیز بود

  نزدیک اومد که دیدم

 تو؟ بودی کجا_

 بود توش کمد یک کال عجیبه خیلی هست ته اون اتاق یه سهیل واییی_



 گرفتی؟ خب؟عکس_

  آره  آره_

 میکنم رسیدگی باشه_

 هالم به بود زده زل بود مرده یه میزه بود نفره یک و بود تر دور همه از که صندلی یک سمت به رفتم و گفتم اوکی

 .گرفتم عکس ازش و باال اوردم و دستم

  نیستن مهال و سهیل دیدم که نشستم دیگه یکم

  تمرف اتاقِ همون سمت به و شدم بلند

  میزد حرف رادوین با داشت سهیل بود مناسبی موقعیت

  میکرد کاری یه داشت حتما هم مهال میکنم گرم دارم و سرش یعنی این

  رفتم کمد سمت به و کردم قفل اونور از و درش رفتم اتاق سمت به

 .بود برگه سری یه کردم باز و درش

  شراکت بود نوشته روش بود پوشه یک

 گرفتم عکس ازش تند تند

 .دارم؟ برش رو پوشه کنم چیکار نمیدونستم

 بسه؟ ها عکس همین یا

  دار برش اره گفت که و دادم پیم سریع بگم مهال به باید اووف

 سریع نهمی برای نداشتم خوندن وقت بود روش هایی نوشته که بود برگه دیگه سری یه و کیفم تو گزاشتم رو پوشه

  بود سالش 2۲ یا 29 کنم فک خوشگل پسری موقع همون کردم ازشب رو در سمت رفتم و کیفم تو گزاشتم

 میکنی؟ چیکار اتاق این تو شما_گفت نزدیک اومد

 اینجا گزاشتم و لباسام بود پر اتاقا من عزیزم_

 خوب؟ آهااا_

 .خب؟_

 بشینید برید بفرمایید هیچی_

  شنیده و صدامون یارمه حتما صندلی سمت رفتم ترس با چی بگه رادوین به بره شدم بدبخت وااای



 "نمیفهمن نباش نگران"داد پیام مهیار که بودم فکر همین تو

 "زدم تر مهیاررر وای"

 "نداره اشکال"

 ..گذشت روال همون به مهمونی و گذشت دیگه یکم

 *از زبون مهال

ستم د دیگه داشتم عصبی میشدم.هرچی میگشتم چیزی پیدا نمیکردم.از شدت کالفگی گرمم شده بود.تند تند با

خودمو باد زدم و نفسمو فوت میکردم.حیاط گسترده ای بود.یهو یک راه باریک دیدم.زدم به شونه سهیل که پشت 

 سرم بود و راه رو بهش نشون دادم.

رفتیم اون سمت و همه جارو گشتیم.یک در کوچولوی آهنی پیدا کردم.قفل بود.سنجاق سرمو در آوردم و بازش 

ر با چراغ قوه گوشی همه جار رو رصد کردم.چشمم خورد به یک مالفه سفید.رفتم کردم.رفتیم داخل.رفتم جلوت

سمتش و دادمش کنار فقط یک کمد قدیمی بود.درشو باز کردم.از دیدن اون همه اسلحه جاخوردم.فکر نمیکردم 

رو بخوان تو خونشون نگهش دارن.از همش عکس گرفتم و سهیل هم داشت میچرخید تا چیزی پیدا کنه.در کمد 

 بستم.

سهیل صدام زد.برگشتم سمتش به جایی اشاره کرد.نور رو انداختم روش با دیدن تخته ای به سمتش رفتم.چندتا 

هدف بعدی:آرشیدا »عکس بود که روش خط خورده بود و خراب شده بود.گوشه تخته رو نگاه کردم نوشته بود 

و بکشن؟با دقت بیشتر به عکسا نگاه کردم.عکس یک باورم نمیشد.این اسم مستعار من بود.اینا میخواستن من« شایان

ماشین سوخته بود.کنارش عکس یک انبار سوخته و کلی مکان خراب شده دیگ.چشمم خورد به عکسی که برام آشنا 

بود.این عکس بابای من بود.بابای قشنگ من داشت تو این عکس لبخند میزد.عکس کناریش مامان بود.چندتا عکس 

عکسای مامان و بابا روشون خط کشیده شده بود.نفس عمیقی کشیدم تا به خودم مسلط بشم و  دیگه هم بود که مثل

 اون وسط نزنم زیر گریه. از تک به تک اونا عکس گرفتم.

چند جای دیگه رو هم گشتم و از مدارکی که بنظرم مهم بود عکس میگرفتم.مهیار هم مدام تو گوشم میگفت مواظب 

ی زیاده.با هزار بدبختی همه چیزی به حالت اولش برگردوندیم و برگشتیم داخل باشم.معلوم بود استرسش خیل

خونه.خیلی گرمم بود چشمم افتاد به مهرناز که بخاطر عادت ماهانش مثل پنگوئن راه میرفت.آروم خندیدم و برگشتم 

ش دم و زدم رو شونسمت سهیل روی یک نفر زوم بود.برد نگاهش رو گرفتم و رسیدم به یک دختره.به سهیل نگاه کر

 که برگشت و گفت:جان؟

 اممم.....چیزه....من گرممه.-

 خب؟-

 خب میرم باال تو تراس یکم هوا بخورم.-



 باشه مواظب خودت باش.میخوای باهات بیام؟-

 بهش نگاه کردم و گفتم:نخیر.خودم از پس خودم برمیام.

 گفتم:حواست به مهرناز باشه. لبخند محو و کوتاهی زد که اصن حس نمیشد.سرش رو تکون داد و منم

 باشه تو برو.-

رفتم باال و در یکی از اتاقا رو باز کردم.در تراسش رو باز کردم و هوای خنک به پوستم میخورد.نفس عمیقی کشیدم 

ساله رو دیدم که سیگار به دست و  9۲تا  92که بوی آشنایی داخل بینیم پیچید.برگشتم عقب و یک مرد تقریبا 

من رو نگاه میکنه.حاال فهمیدم این بوی آشنا چه بویی بود.خیره به سیگار کاپیتان بلک اون شخص یاد خونسرد داره 

 بابام افتادم که همیشه سیگار کاپیتان بلکش گوشه لبش بود.

 اون مردسیگاری به سمتم گرفت و با صدایی بم گفت:میکشی؟

 بهش نگاه کردم و گفتم:نخیر.ممنون.

 هراد هستم.مهراد صانعی.و شما؟و خواستم رد بشم که گفت:م

 بهش خیره نگاه کردم.چه چشمای خوشرنگی داشت.نفس عمیقی کشیدم و گفتم:دلیلی برای آشنایی نمیبینم.

آروم و مردانه خندید و سیگارش رو پرت کرد سمت حیاط.دست به جیب به سمتم اومد و گفت:مگه آشنایی دلیل 

 میخواد؟

 خواد.من که نمیشه به هرکی از راه رسید خودمو معرفی کنم.اخمی کردم و محکم گفتم:بله دلیل می

 خندید و گفت:نه خوشم اومد.جذبتم زیاده.

بعد هم دوباره سیگاری روشن کرد و پک اول رو تو صورتم فوت کرد.سرفم گرفت.رفتم بیرون از اتاق ولی هویتش برام 

 مجهول بود.

ون دنبالش رفتم.چندتا عکس ازش گرفتم و رفتم سمت با فکری که به سرم زد همونجا قایم شدم.وقتی اومد بیر

 سهیل.نشستم کنارش و اون تا منو دید با لحنی سرزنش گر گفت:کجا بودی ازونموقع؟چرا انقد طولش دادی؟

 آروم گفتم:ببخشید.حواسم پرت شد.

 ردم و ازآهنگ عوض شد و یک آهنگ الیت پخش شد.بیشتر زوج ها رفته بودن وسط و من داشتم بهشون نگاه میک

هر چیز مشکوکی عکس میگرفتم.یکم که گذشت مهرناز نشست کنارم و سرشو گذاشت رو شونم.حالش خوب نبود یا 

 خوابش میومد؟خدایااا خودت بخیر بگذرون.از خودم جداش کردم و گفتم:چته؟

 آروم خندید و گفت:نترس چیزی نخوردم.یکم خستم.

 اوکی.-



هراز درخواست رقص داد.مهرناز هم با اکراه قبول کرد و رفت تا با رادوین همون لحظه رادوین اومد سمتمون و به م

 برقصه.محو رقص بقیه بودم که یهو دستی رو جلوم دیدم:افتخار رقص بهم میدین؟

بهش نگاه کردم،مهراد بود.همونی که داخل اتاق بود.اومدم درخواستشو رد کنم که همزمان کشیده شدم و آهنگ هم 

 و رو به مهراد گفتم:شاید آهنگ بعدی. عوض شد.لبخندی زدم

 مهراد خندید و بدون توجه به سهیل که منو کشیده بود سمت خودش و قشنگ بغلش بودم گفت:شاید....

 و رفت.از بغل سهیل دراومدم و بی توجه به اخم غلیظش لبخندی زدم و گفتم:چیه؟

 حرصی گفت:میشناختیش؟

 آره رفته بودم هوا بخورم تو اتاق بود.-

 و هم همونجا وایسادی با هم هوا بخورین آره؟ت-

 اخم کردم و گفتم:درست صحبت کن سهیل.دلیلی نداره بهت توضیح بدم.

 صدای مهیار تو گوشم پیچید:ترو خدا بس کنین.سهیل،مهال حتی اسمشم به پسره نگفت.من داشتم میشنیدم.

شستم.دوباره آهنگ عوض شد و چند سهیل یکم نگاهم کرد و بعد نشست.دست منم کشید و دقیقا چفت خودش ن

دقیقه بعد دوباره آهنگ عوض شد و دوباره یک آهنگ مناسب زوج ها.چشم چرخوندم و خواستم مهرناز رو پیداکنم. 

دیدم همچنان داره با رادوین میرقصه.خوبه هی میاد ازش بد میگه هاااا.نگا االن چجوری داره میرقصه.دختره ی 

 طونه ولی اینم میدونم که هیچوقت از حدش فراتر نمیره.دیوونه.میدونم مهرناز یکم شی

کمی گذشت و بلخره مهمونی تموم شد.بماند که مهرناز چقدر بخاطر غذاهاش در گوش من غرغر میکرد.این چرا این 

رنگیه؟این چرا فالن چیزش زیاد تره؟این چرا اینش کمه؟دوباره خواست یک چیزی بگه که برگشتم سمتش و با 

رو که میخواست واسه اعتراض باز کنه،بست.منم یکم از پاستاهای روی میز برداشتم و رفتم نشستم تا نگاهم دهنش 

 همونو بخورم.اونایی دیگه که خیلی عجیب بودن.

 مهرناز کمی بعد برگشت و نشست کنار من.سهیل هم رفت و پیش رادوین نشست و با جدیت حرف میزدن.

سهیل.کمی درباره شرکت حرف زدیم و بعد از کلی حرف دیگ خسته به  کمی که گذشت ما هم رفتیم پیش رادوین و

 مهرناز نگاه میکردم.اونم با چشمای خسته سرشو تکون داد و آروم گفت:منم خستم.به سهیل بگو راه بیفتیم بریم.

به سهیل نگاه کردم ولی اون نگاهش یک جای دیه بود.ردشو گرفتم و رسیده به مهراد.جذاب بود.پوست سفید، 

چشمای عسلی،لبای بزرگ و خداییش جذاب بودا....ولی خیلی آشنا به نظرم میومد.هرچقدر هم از وقتی دیدمش فکر 

 میکردم نمیدونستم کجا دیدمش.خم شدم سمت سهیل و گفتم:سهیل خستم.پاشو بریم.

 برگشت سمتم و گفت:باشه بریم.



ین شدیم.مهرناز که خوابش برد.ولی من خودمو نگه بلند شدیم و بعد از خداحافظی از رادوین رفتیم بیرون.سوار ماش

داشتم.رسیدیم به خونه.مهرناز رو هرچقدر صدا زدم بیدار نشد.آخرسر سهیل بردش باال و منم در خونشو با کلیدی که 

 داخل کیفش بود باز کردم.

ون و من با گفتن بردیمش داخل اتاقش و بعد از کشیدن یک پتو روش از خونه زدیم بیرون.رفتیم داخل خونه خودم

شب بخیر به اتاق خودم رفتم.ساعت دو شده بود.من اصال نمیتونستم خودمو اینجوری تحمل کنم.وسایلمو گذاشتم 

 روی میز و خودم رفتم داخل حموم.داخل وان دراز کشیدم و چشمام رو بستم.

*** 

و بعد از به تن کردن لباسام روی  با احساس سرما و گردن درد از خواب بیدار شدم.سریع خودمو شستم و رفتم بیرون

 تخت ولو شدم.

*** 

 صدای سهیل رو میشنیدم که معلوم بود خستس:مهالااا،مهال جان بیدار شو.

 غلطی زدم و گفتم:میخوام بخوابم ولم کن.

 منم خستم ولی نمیشه بخوابی.-

 چرا؟-

 یکم سکوت کرد و بعد گفت:نمیدونم.

 بید.خواستم بهش بگم بره بیرون ولی انقدر خسته بودم چیزی نگفتم.بعد تخت باال پایین شد.فک کنم سهیل خوا

با صدای مریم سیخ نشستم و به در و دیوار نگاه کردم:مهالاااااااا،پاشو ببینم.سهیییل تو هم پاشو.تو مثال اومدی مهال رو 

 بیدار کنی،خودتم خوابیدی؟

 فشار میده و بالش رو روی گوشاش گذاشته. به سهیل نگاه کردم که با اخمی غلیظ داره چشماشو محکم روی هم

 رو به مریم گفتم:ببخشید خواهری،تو برو منم االن میام.

مریم تهدید وار نگاهم کرد و رفت.منم برگشتم سمت سهیل و محکم با بالش زدم روی صورتش و گفتم:خیر سرت 

 چرا نگفتی مریم اومده؟

 نقدر خسته بودم خودم یادم رفت.خندید و همینجوری که دستش رو بینیش بود گفت:بخدا ا

 خیله خب بلند شو تا بیشتر ازین مریم حر  نخورده.-

بعد هم خودم بلند شدم و رفتم مسواک زدم.موهامم تند تند شونه کردم و بدون بستن رفتم داخل سالن.سهیل داشت 

 با سرهنگ حرف میزد.



ای دم شده.لبخندی زدم و از داخل آشپزخونه سالم کردم و رفتم تا چای دم کنم.رفتم داخل آشپزخونه که دیدم چ

 گفتم:دستت مرسی مریم جون.

 اونم خندید و گفت:خواهش میکنم عزیزم.

 منم چای ریختم و گذاشتمشون روی میز.رو به سرهنگ گفتم:نمیخواین بگین مهرناز بیاد؟

 مریم گفت:چرا داره میاد.

نشستن.سرهنگ لپتابشو به تلوزیون وصل دم.اومدن داخل و همون موقع در زدن.در رو باز کردم و مهرناز و مهسا رو دی

 کرد و گفت:حاال همگی در رابطه به عکسایی که گرفتین توضیح میدین.اول سهیل.

سهیل هم شمرده و کامل در رابطه به هرکدوم از عکسا توضیح میداد که چرا به این مورد مشکوک شده.بعد هم نوبت 

 هم مهرناز.من بود.من هم توضیح دادم و در آخر 

یکی کی عکس هارو بررسی میکردیم.اول نوشته ها بعد اشخا .مدارکی که مهرناز عکسشونو گرفته بود نشون میداد 

رادوین بیگناهه ولی عکس اسلحه ها همچین چیزی نمیگفت.هممون گیج شده بودیم.رسیدیم به عکس تخته.بچه ها 

ولی نوشته مربوط به من همشون رو شوکه کرد.سرهنگ با دیدن عکس مامان و بابا نزدیک بود اشکشون در بیاد.

 برگشت سمتم و گفت:مهال مواظب خودت باش.هدفشون تویی.حواست باید به خودت باشه و اینکه ردی به جا نذاری.

 سرم رو تکون دادم و گفتم:بله سرهنگ حواسم هست.

خوودمو سرگرم کردم.وقتی تموم شد جو متشنج شده بود.بلند شدم رفتم داخل آشپز خونه و با چیدن میز صبحتنه 

همه رو صدا زدم و اونا هم نشستن تا صبحانشونو بخورن.اما من جز چای چیز دیگه ای نتونستم بخورم ولی هیچکس 

هم چیزی نمیگفت.سرمو آوردم باال و به سرهنگ گفتم:قدم بعدی چیه؟اصال االن برنامه چیه سرهنگ؟رادوین بیگناهه 

 یا گناهکار؟

از سر جدیت کرد و گفت:نمیدونم ولی امکان بیگناه بودنش خیلی بیشتره.اون برگه شراکت و اون سرهنگ اخمی 

 اتاقک اسلحه اصال همخونی ندارن.

سهیل سرفه ای کرد و گفت:امکان این هست که این شراکت در خصو  شرکت باشه و برای کار قاچاقش شریکی 

 نداشته باشه.

 ن چه لزومی داره شریک شرکتش رو از ما مخفی کنه؟ اخمی کردم وگفتم:اگه شریکاش یکی نیست

 مریم گفت:بزارین صبحانه تموم بشه بعد حرف میزینم.سر سفره درباره کار حرف نزنین.

بلند و کشیده گفت و به مریم خیره شد.مریم « چشـــم»من و سهیل باشه ای گفتیم و سکوت کردیم ولی مهیار یک 

 هم معلوم بود هول شده.



م که سرهنگ به خودش اومد و بقیه صبحانشو خورد.صبحانه خوردنمون تموم شده بود و داشتیم سرفه ای کرد

ظرفارو جمع میکردیم که یهو یاد مهراد افتادم.باید بفهمم اون کیه.با به یاد آوردن چیزی سریع به طرف اتاق رفتم و 

پرونده رو روی میز پخش کردم.یکی یکی پرونده رادوین رو از داخل کشو برداشتم.سریع رفتم داخل سالن و همه چیز 

عکسارو نگاه کردم.همه عکسارو زیر و رو کردم و تا به عکسای مورد نظرم رسیدم.لبخندی از سر پیروزی زدم و 

 گفتم:پیداش کردم.

همه با تعجب نگاهم میکردن.واکنشی نشون ندادم و رفتم نشستم کنار سرهنگ.عکسارو نشونش دادم و گفتم:این فرد 

 ن دیدار رو با رادوین داشته.دیشب هم داخل مهمونی بود.به منم گیر داده بود.بیشتری

 مهرناز پرید وسط حرفم و گفت:آره منم چند دفعه نگاهم افتاد بهش نگاهش یا روی سهیل بود یا روی مهال.

یگه بود یک دسرمو تکون دادم و نشستم پشت لپتاب سرهنگ.عکس پرونده رو باز کردم.قرارداد بین رادوین شریفی و 

 اما بجز کلمه صانعی چیزی دیده نمیشد.خیلی تار بود.

 فامیل مهراد یادم نمیومد.اگه یکم بیشتر باهاش حرف میزدم حداقل میفهمیدم به هدفم نزدیک شدم یا نه.

 دستی پشت گردنم کشیدم و گفتم:من به مهراد شک دارم.

 سهیل:مهراد کیه؟

 داره.همین پسره که با رادوین عکسای زیادی -

سهیل اومد حرفی بزنه که در خونه رو زدن.بازش کردم که با دیدن شخصی که پشت در بود شوکه شدم.اسمش یادم 

 نبود.خانمه لبخندی زد و گفت:فاطمم دخترم،همسایه خونه قبلیتون.یادت اومد؟

 اینجا؟این از کجا پیداش شد؟با لبخند مسخره ای که نشونه گیجیم بود سرمو تکون دادم و گفتم:شما؟

 صدای مهرناز اومد:کیـ....اع شمایی فاطمه جون.قدم رنجه فرمودین.شما کجا اینجا کجا جیگر؟

 فاطمه خانم استغفراللهی زیر لب گفت که مهرناز گفت:جوجه حاجیت کجاس؟

فاطمه خانم با عصبانیت نگاهش کرد و گفت:بخاطر توی چشم سفید در به در شد.تازه دیروز به من گفت عاشق تویه 

 ورپریده.....

 درست صحبت کنین فاطمه خانم.-

 دخترم نمیدونی رامین بخاطر تو چی کشیده؟کرد و آروم تر گفت: لحنم جا خورده بود نگاهمفاطمه خانم که از 

وااااا چه ربطی داره؟مهرناز سوال منو پرسید و فاطمه خانم گفت:دارم بهت میگم عاشقت شده.به من گیر داده بود 

 پیدات کنم.

 از با اخم گفت:اما من حسی بهش ندارم.ما دنیاهامون خیلی متفاوته.مهرن



فاطمه خانم سرشو انداخت پایین و گفت:درد منم از همینه.واسه منم بهتره که تو نیای به همون محل.تو 

خوشگلی،خوش سر زبونی،ولی با پسر من خیلی فرق داری.پسر منم گول خوشگلیتو خورده.لطفا دیگه دور و برش 

 ه از سرش بپره.نباش ک

 مهرناز دست به سینه و حق به جانب گفت:باشه.من مشکلی ندارم فقط اینکه شما از کجا مارو پیدا کردید؟

 آدرستونو از آقای پرویزی گرفتم.البته با هزار بدبختی.-

 مهرناز گفت:لطفا به پسرتون بگین من رو از سرش بیرون کنه.منم دیگه دور و برش پیدام نمیشه.

 نم با خوشحالی لبخندی زد و گفت:دستت درد نکنه دخترم.فاطمه خا

 م بیخیال شونه ای باال انداخت و گفت:من باید برم شرکت.بعد هم خداحافظی کرد و رفت.به مهرناز نگاه کردم که دید

 بعد هم از همه خداحافظی کرد و رفت واحد خودش.ما هم یکم دیگه حرف زدیم و هرکس رفت سرکار خودش.

 هسااز زبون م*

 اه اه اه:زدم داد و اونور کردم شوت پا با پتورو میسوخت داغ آفتاب از پیشونیم بود چشم و سرم رو صاف خورشید نور

 و یارخ همین برای بخورم گوجه و خیار پنیرو امروز خواستم آشپزخونه تو رفتم بیرون اومدم دستشویی از اینکه بعداز

 به کردم شروع میخوندم آهنگ که حالی در و برداشتم رو چاقو ورهمینط پنیرهم و آوردم بیرون یخچال از گوجه

 جیغ که دستم تو پیچید بدی درده چنان یهو چنده ساعت ببینم که باال آوردم و سرم خیار کردن خورد

 خدا ینازا اینم آفتاب اون از اون بدشانسی همش امروز اه بزرگا چاقو این با اونم بودم بریده و دستم. آیییییی:کشیدم

 برداشتم و یگوش دیگم دست اون با داشت بخیه به نیاز کنم فکر بود بریده بد خیلی میکردم گریه کنه بخیر و سومی

 گرفتم و مریم شماره سریع و

 الو_مریم

 من واحد بیا مریم_

 مهسا میکنی گریه چرا چیشده_مریم

 ترخدا فقط بیا_

  همه میدونستیم وکلیدار جای ما و بود گلدون زیر کلید آخه اومد دیدم سریع

 تو چیشدی واااااای_مریم

 بریدم و دستم شد پرت حواسم میکردم خورد خیار داشتم_

 یبار تاسف نگاه حالت درهمون شد خیره بهم ثانیه چن و کرد نچی نچ و دهنش جلو گرف و کرد مشت دستشو مریم

 شه حاضر مهیار بگم برم همینجا بمون:گفت و کرد بهم



 میگی؟ مهیار آقا چرا_

 ببره درمانگاه تا هم مارو داره کار جایی تا بره میخواد_مریم

 میشم حاضر منم پس باشه_

 میکنی نجس جارو همه شی بلند االن روسرت بنداز میارم شال یه خودم من بشین نمیخاد_مریم

 اشک همینطوری و موندم منتظر مین22 مشکی شلوار با بادمجونی تونیک یه بود خوب لباسام میگفت راست

 اومد مشکی شال با مریم ریختممی

 مریم با و پاشدم بود شده بریدم دست محافظ سالمم دست که درحالی بریم بپوش کفش کرد سرت اینو بیا_مریم

 یخوردم بهش واقعا که الحق بود گرفته ژستی چه وای بود پارکینگ از ماشین بردن بیرون درحال مهیار پایین رفتیم

 هب لبخند با داشت اونم کردم نگاه مریم به جذاب چه میچرخوند و فرمون دست کف با و بود کرده اخم باشه سرهنگ

 ومدا بدبخت سرمنه بود بالیی چه دستم خدا ایی:بردم تر باال صدامو و کردم الکی ای گریه منم میکرد نگاه مهیار

 بابا چیشده مگه تو از واویال_مریم

 میسوزه میکنه درد_

  ماشین تو بریم بیا_مریم

 عقب منم و نشست جلو مریم ماشین تو رفتیم

 خانم مهسا خدابدنده_مهیار

 کن دعا برام مهیار آقا داده که فعال_

 چیکار میبودی من جای به اگه دیگه جزئیه بریدگی یه شده چت مگه دختر:گفت و خندید قش قش مهیار

 ردک کوتاهی نگاه براق چشمای با مهیار!تو؟ شدی چیکار مگه:داد جواب نگرانی با مریم من جای به دفعه این.میکردی

 پایین انداخت سرشو مریم که مریم به

 دیگه هک جا یه بعد بود شریفی رادوین ی پرونده همین شبیه اتفاقا که بود ای پرونده یک نبود خاصی اتفاق_مهیار

 بیانبر پسشون از تونستن ها بچه خداروشکر و کردن تیراندازی بردیم بو ما فهمیدن و رفت لو شون قاچاق قرار محل

 رفت ازم خون خیلی و شد زخمی بازوم من ولی

 بد چه واییی_

 باشین مراقب باید خیلی خطرناک کارتون گفتم بار هزار هم مهال به ترخدا باشین خودتون مراقب_مریم

 .نباش نگران شما خانما خانم بلدیم کارمونو ما_ مهیار

 ببره دستم من که شد شما تقصیر همش مهیار آقا بله_



 نشد؟ پیدا من از تر کوتاه دیوار شد خوب بیاحاال_ مهیار

  کرد نگاه بهم آینه تو از بعدش

 رو حونهصب امروز برخورد غیرتم به منم نمیشد اینجوری بخور شام خودتون خونه برو نمیگفتین دیشب اگه دیگه اره_

 شد اینجوری االنم که بپزم خودم گفتم

 دبانوک شدن خانم مریم که بوده بریدنا دست همین با دوما نمونه آشپز یکننم درست نمیپزن رو صبحونه اوال_مهیار

 مریم؟ نه مگه

 نیست خوب دستپختم اونقدرام بابا نه:گفت و کرد ملوسی ی خنده مریم

 عالیه نیست خوب دیگه اره_

 گرفت گریم دستم درد با باز من که خندیدیم هرسه بعدش

 ستمد خداروشکر بازم میشه خوب بانداژ و بتادین با نیس الزم بخیه تگف دکتر تو رفتیم و رسیدیم درمانگاه به

 تبس بانداژ با و دستم برم باید هم صحنه سره امروز خدا ای گرفت می آتیش روش میریخت که بتادین میسوخت

 .رفتیم ماشین داخل به کردن حساب وبعداز

 ما خونه بیا صبحونه و شام و ناهار مهسا:مریم

  خونمون میومدی باید امروزم تازه ما خونه بیا مریم میگه سترا:گفت جدی مهیار

 اشپزیو بگیرم یاد باید روز یک دیگه_

 مریم کمک به میگیری یاد:مهیار

 امچش کردم گریه بس از میومد خوابم نکردم قبول کرد اصرار مریم چقد هر خودم واحد رفتم و خونه رسیدیم ایشاال_

 رفتم خواب به و وبستم چشام بود21االن مکرد کوک1ساعت واسه و گوشیم میسوخت

*** 

 چرک شاید خوردم کن خوش چرک یه یکم آشپزخونه تو رفتم  شدم بلند داشت درد دستم پاشدم خواب از بادرد

 فاتحه مادرم پدرو سرمزار رفتم پس باشم سرصحنه باید۲ و بود1:92ساعت بیرون زدم خونه از و شدم حاضر کرده

 مدربیای شریفی رادوین پس از بتونیم تا دعاکنن واسمون خواستم ازشون کردم گریه دمکر دل و درد ویکم خوندم

 متس به تاکسی یک با کردم خدافظی ازشون و بوسیدمشون نیوفته اتفاقی خواهرام واسه کنن دعا خواستم ازشون

 دنبو عوامل ی همه شدم خونه وارد و دادم رو کرایه رفتم بود فرستاده صادقی آقا که لوکیشنی

 بودیم شما منتظر اومدی خانم عجب چه به به:گفت بود عوامل از یکی که اسما

 شد دیر یکم ببخشید_گفتم زدمو ای خسته لبخند



 :گفتن نگران ای چهره با همه افتاد دستم به نگاهشون

 دختر چیشدی_

 دستت چیشده بمیرم الهی_

 داری؟ درد واییی_

 نده بد خدا_

 هبعدازاینک شدن خونه وارد و میخندیدن جفتشون و میکرد بش و خوش بود هنگسازا که عابدی آقای با داشت باربد

 :گفتم عابدی آقای روبه گفتم ها بچه برای رو قضیه

 عابدی آقای سالم_

 خوبین؟ راد خانم سالم به _عابدی

 میره و میاد نفسی هی_

 که دمب توضیح نداشتم حوصله کردم قایم کولم پشت دستمو باشین خوب همیشه ایشاال و حرف این نزنین_عابدی

 چیشدم

  تمرین بریم خب_ صادقی

 دست با و کردم باز رو کوله زیپ زخمیم دست با کنیم تمرین دیالوگارو بود قرار که میزی پشت نشستیم رفتیم همه

 مهسا؟:گفت همه جلوی باربد بیرون کشیدم دیالوگو سالمم

 بله_

 ببینم و دستت_باربد

 دادم نشونش و سالم دست

 یکی اون:گفت کالفگی با

  کنیم شروع نیست چیزی: شال زیر بردم دستمو

  برگه تو از باال آوردم و سرم صادقی آقای صدای با که بودیم تمرین گرم

 نیستی نقش تو چرا باربد_صادقی

 موهاش الی کرد دستشو.نمیدونم_ باربد

 که ردممیک بازی ماشین داشتم رآوردمد و گوشی و نشستم ممکن ی نقطه ترین دور رفتم بریم استراحت یه_صادقی

 بود باربد واسم اومد پیام



 «چیشده؟ دستت بگی میشه»

 «بریدتش چاقو»

 «کردی چیکار مگه»

 «میکردم خورد خیار داشتم»

 «نبودی مواظب چرا»

 «نبود حواسم بودم خوابالو»

 زهمها دیالوگ تمرینای ازبعد این چشه وا موهاش الی میکشید دستشو مدام کردم بهش نگاه یه نگفت چیزی دیگه

 1۲_19 بود مهرناز من سال و سن هم تقریبا بود بازیگرا از یکی که سیدی احمد بیرون زدم خونه از و کردم خدافظی

 راد خانم_سیدی احمد

 بله_

 نرین پیاده بهتره زخمیه دستتون چون میرسونمتون بدین اجازه اگه_سیدی احمد

 باشم تنها میخوام ممنون نه_

 بشینین بفرمایید نکنین تعارف _یسید احمد

  افتاد راه و نشست اومد ماشین تو نشستم ناچار به

 برم؟ کجا:سیدی

 دهز آفتابی عینک کرد ترمز ماشین کنار باربد ماشین بودیم قرمز چراغ پشت زدن حرف بع کرد شروع و دادم و آدرس

 اونور کرد روشو من به کرد گذرا نگاهی که میکردم نگاش داشتم بود ندیده مارو هنوز بود خیره روبرو به و بود

 رجریاند احمد و من بین نگاش چشام تو زد لز و برداشت چشاش از تند عینکشو کرد نگام دقت با برگشت بالفاصله

 اشینم از پایین رفتم و رسیدیم باالخره کرد حرکت باربدم و افتاد راه احمد بوق بوق ماشینا و شد سبز چراغ حاال بود

 عویضت بعداز تو رفتم و کردم باز درو واحدم سمت به رفتم و بستم درو خونه تو رفتم و انداختم کلید و کردم تشکر

 .برد خوابم و رفتم خواب تخت به لباس

 *از زبون مریم

 میخوندم هم اهنگ بود،زیرلب خراب خونه اوضاع خیلی اخه کشیدم وبرخونه دور ب دستی غذا،ی بعدازخوردن

 اقمتوات رفتم پس هست وقت هنوز ودیدم انداختم نگاهی ی ساعت شدبه تموم بعدازاینکه.دموجورمیکر وتندتندجمع

 تگیخس ظاهرا.وبستم وچشمام شدم بیخیال..نمیومد صدایی بود؟اخه تواتاقش مهیار نمیدونم...کنم استراحت تایکم

 .ببره زودخوابم ک شد باعث زیاد



 تساع به تاچشمم..ونگاکنم وساعتش وپیداکنم وشیمتاگ کشیدم پاتختی وروی دستم گیج کردم وباز چشمام

 ...بودم خوابیده شب9تاساعت من اخه پرید گردشدوکالخوابم چشمام افتادازتعجب

 خونه بودتوی پیچیده خوبی بوی ی...بیرون ازاتاق ورفتم کشیدم موهام به دستی ی کردم ومرتب تختم پاشدم سریع

 تکیه اُپن به کردنه اشپزی مشغول و بسته پیشبند ی مهیار دیدم نهتواشپزخو رفتم.غذامیومد بوی اخه کردم تعجب

 .نشد من واصالمتوجه میخوند زیرلب اهنگ ی من ومثل بود خودش توحال اونم کردم ونگاهش دادم

 ودرحال من ومچ افتاد من به چشمش ک برداره چیزی تاازتویخچال برگشت دفه ی که بودم بهش کردن نگاه غرق

 ..گرفت زدن دید

 خانوم؟ خوابیدی خوااااب؟خوب ساعته خانوم مریم به به-

 تهخس بخداازبس کردی، درست شام کشیدی زحمت نکردی؟ چرابیدارم ممنون: گفتم کشیدم خجالت یکم راستش

 ..شد9ساعت کی اصالنفهمیدم بودم

 امشب افتخاربدین میشه چی مگه کنم درست من بارم ی کردین شماغذادرست همه این حاال:زدوگفت لبخند 

 ...وبخورین همسرتون دستپخت

 جناب که افتخاره باعث میکنم خواهش لبخندگفتم با.. نشست دلم ب عجیب..شیرینی ی کلمه چ من همسر وااای

 ..کنه غذادرست برام سرهنگ

 ...میخادها تنبیه اینکه مث دلت:گفت کردو نگاهم برگشت

 اگه مگفت ک تنبیهی همون...وایستاد من ب نزدیک جلووخیلی چی؟اومد واسه تنبیهی چ گفتم نبودم باغ اصالتوی

 باطمانینهو وآروم پیشونیم به وچسبوند لباش بدم نشون العملی عکس بتونم من اینکه قبل..سرهنگ جناب بگی بهم

 ستهب وباچشمای صورتم دوطرف وگذاشت دستاش.. بخورم تکون حتی ونمیتونستم بودم شده کاراش مسخ..بوسید ی

 ..اززندگیم جزوی شدی که حدبگم درهمین اما کردی چ بامن نمیدونم:وگفت کشید عمیق نفس ی

 من دل که لبخندی وبا  وبرداشت دستاش کشیدعقب خودشو اروم..چشمام توی زد کردوزل باز واروم چشماش

 شمکچ ی بعدشم نشست دلم ب عجیب تنبیه این اخه بگو زیاد سرهنگ جناب بهم بعد ب ازاین:گفت وزیرورومیکرد

 .غذا باالسره دوباره رفت میزودورزدو زد

 ربانض ازشدت امشب اگه. باالبود بدنم حرارت که بس بیرون میزد اتیش ازگوشام وانگار بودم وایستاده همینطور منم

 سرد وبااب تمتاصور دستشویی به ورسوندم خودم سریع بشیم توچشم چشم تاباز منتظرنموندم...خوبه نکنم سکته قلبم

 بهم نگاهی میز روی میذاش لیوان داشت چیده میزو دیدم بیرون اومدم..شد نرمال بدنم ماید یکم شاید بشورم

 ....جنا خداتورو نگید:گفتم..تونمیرسه دستپخت به هرچند بیاد خوشت امیدوارم فقط کردم چ ببین بیا: گفت انداخت

 لبخند ی و برگشت سریع مهیاردرموردمن این فکرمیکنه چی باخودش اخه بگم باز بود نزدیک  توسرم خاک ای

 کنم استراحت گذاشتی ک ممنونم کشیدی زحمت نگوتوروخدامهیارجان:وریزکرد،گفتم زدوچشماش



 قبع ومیکشید صندلیش ک مهیارهمینطور..میز پشت نشستم کشیدم عمیق نفس ی حرفم شدن تموم محض وبه

 ..هاا میگفتی چیزدیگه ی داشتی:گفت شیطون

 ...هاخالی بچه جای م گرسنه چقدم به به میکنه ودیوونه ادم بویی چ ییغذا چ وااای نه نه گفتم سریع

 نمم وگرنه نیس وقتش االن اخه گفتم باخودم...ندارم امادگی فعالمن فهمیدکه خودش.کردم وعوض بحث ضایع خیلی

 ....اقامهیاااررر داشتم برات

 ودب جلوش وبرگه عکس وکلی بود ستهنش پذیرایی توی مهیارهم.کردم ومیزوجمع تشکرکردم ازش شام بعدازخوردن

 اطربرگهخ به که کردوبااخمی بهم نگاه ی نشستم کنارش ورفتم ریختم دوتاچایی.میکرد وبررسی جزئیات داشت ظاهرا

 .ممنون:گفت بود صورتش روی تودستش های

 بخوابی؟ نمیخای مگه مدارکی این غرق حسابی چیشده-

 چراپس کهشری اگه..رادوینه این درگیره یانه؟ذهنم میشه دستگیرم بخوری بدرد چیز ببینم میکنم نگا بادقت دارم نه-

 بتونه هک یامدارکی میکنن درست بارهاشون برای تقلبی بصورت ک مجوزایی مثل پیدانکردیم خونش توی اثارجرمی

 ادم میکرده؟ی چکار خونش هاتوی اسلحه اون هم داشته،ازطرفی دست قاچاق جنسای این توی اونم کنه ثابت

 تدرس میخادپاپوش براش وکسی اطالعه بی یاازوجودشون...نمیکنه نگهداری خونش توی اسلحه همه این که معمولی

 لدلی چ ب واصال کرده تهدیدش اماکی...خودش پیش بایدنگهداره خاصی زمان ی تا تهدیداونارو بخاطر که یاهم کنه

 بهش.میکنه بینی روپیش چیزایی چ چقدرتیزه مهیارم این ولی...ایناخدایی دارن سختی شعل شد،چ درگیر ذهنم

 ی خانواده شرایط بخاطر ازطرفی روش بود فشار خیلی اینکه مثل میده وماساژ هاش شقیقه داره دیدم کردم نگاهی

 ..بزنن صاحبش از ردی ونمیتونن میشن قاچاق که جنسایی وازطرفی من

 ..کنم برمیادبگوتاکمکت ازدستم کمکی اگر:گفتم

 ...باش راحت تو زمعزی ممنون نه-

 رجایس نشستم واومدم هاروبرداشتم برگه..کنم تصحیح هارو بچه امتحانات ی تابرگه تواتاق رفتم نمیومد خوابم چون

 خستگی..میکرد وجمع وسایلش داشت مهیارم شد تموم کارم ک ساعت یک از بعد.شدم کار ب ومشغول قبلیم

 موزشگاها ب زود صبح که تابخوابم تواتاقم رفتم منم. رفت اتاقش سمت وب گفت بخیری شب..میبارید ازسروصورتش

 .برم

 وچای کردم سالمی.بیرون اومد ازتواتاق آماده مهیارهم روچیدم میزصبحونه ورفتم پاشدم ازخواب۲ساعت صبح

 مهسازنگ که برم حاضرمیشدم داشتم بعدازصبحونه... دادونشست وباخوشرویی جوابم اونم.میز روی براش گذاشتم

 باندپیچی بعداز..کرد وهمراهیم بود هنوزنرفته مهیار که بود خوب چ کشید درمانگاه ب کارمون دستش اطرزدوبخ

 رسیدم وقتی..خونه برم وزودترمیتونستم نداشتم باارتاکالس امروز.کار سر رفتیم وخودمون خونه گذاشتیمش دستش

 ؟البته انهی شده دستگیرش چیزی ببینم دادم بهش ک تمرینایی تو پیشرفتش هوای تابه دادم پیام یک ارتا به خونه

 حالت عزیزم ارتای سالم ونوشتم وبرداشتم گوشیم.نده ازدست وبهم تااعتمادش میکردم وجمع بایدحواسم



 گذشت چنددقیقه...کنم برطرف اومدم ک تافردا کن حتمایادداشت داری اگه باتمرینات؟مشکلی خوبه؟چکارکردی

 تابرام کردم یادداشت ک قبلیه گرامردرس توی دارم اتفاقاچندتامشکل چشم نونممم راد خانوم سالم-..داد تاجواب

 ..باهاتون بزنم حرف میخام خودمم درمورد راستی...بدین توضیح

 رستد برای رفتم و کردم خداحافظی باهاش.اشکال برارفع میام بعدکالس بالفاصله فردا عزیزم اشه:بدادم جواب سریع

 ...ناهارتواشپزخونه کردن

 **یک ماه بعد*

 *از زبون مهال

یک ماه گذشته بود و ما تقریبا چیزای زیادی دستگیرمون شد.حتی تا پای گیرآوردن شریکشم رسیدیم ولی خب 

دیگه نشد.اونروز رادوین قرار بود با شریکش مالقات کنه.ولی نیومد و ماهم نفهمیدیم چرا نیومد.خیلی ترسیده بودیم 

نفهمیده بودن.قاچاق خیلی از باراشون رو منحل کردیم ولی نتونستیم خودشونو  که نکنه فهمیدن ولی خدارو شکر

پیدا کنیم.مهرناز حسابی تو کارش جا افتاده بود.مریم از آرتا میگفت که رابطه رادوین با آرتا بهتر شده ولی آرتا 

د وقت باربد حسابی همچنان درباره شغل پدرش کنجکاو بود.مهسا هم که همش یا سر صحنس یا با باربده.این چن

ماموریتم میگفت چیز مشکوکی از باربد ندیده و  راهش انداخته بود و مهسا واقعا تو بازیگری پیشرفت داشت.و درباره

 هممون مطمئن بودیم بارد چیزی نمیدونه.

با بهت و خوشحالی به عکس واضح شده قرارداد نگاه میکردم.همونطور که حدس میزدم شریک شرکتش مهراد 

 لی ما االن دنبال یک مدرکیم که ثابت کنه مهراد تو خالف هم با رادوین شریکه.وبود.

گوشیم زنگ خورد.نگاهش کردم.افرا دوستم بود که داشت زنگ میزد.افرا کارش هک کردن و پیدا کردن لوکیشن های 

 .جواب دادم:جانم افرا پیدا کردی؟مختلف و شماره هاست.یجورایی سایبریه

 روم گفت:نه پیدا نشد.افرا نفسی کشید و آ

 ناباور گفتم:افرا یعنی چی؟

 هرکی میگردم ردی از اون انبار پیدا نمیکنم.تا تصاویر دوربین های امنیتی رو نگاه کردم ولی اثری ازش نیست.-

 ماشین مهراد رو دنبال کردی؟-

 که ازش مطمئنم. نه،گفتم شاید اون تو خالف دستی نداشته باشه.پس خودمو آزار ندادم رفتم سراغ رادوین-

 اوکی افرا دستت درد نکنه.فقط هرموقع ردی ازشون پیدا کردی بگی.-

 باشه مهال جون.خداحافظ.-

 خداحافظ.-



گوشیو قطع کردم و به سرهنگ نگاه کردم.سرهنگ کنجکاو بهم خیره شده بود.سرمو به معنی نه تکون دادم که اونم 

 سر فیلم برداری.مریم هم که اصنرکت بود.مهسا که رفته بود کالفه شد.سهیل سرش تو لپتابش بود و مهرناز که ش

چند وقته همش زومه رو سرهنگ.االنم پیش ما بود نگرانش بودم.نباید اتفاقی بیفته ما اولین شرطمون همین 

بود.هرچند من خودم دارم به خودم شک میکنم.هرموقع سهیل رو میبینم یه حالی میشم ولی باید خودمو کنترل 

 ز و مهسا هم جدیدا یکم تو خودشونن.ولی سعی میکنن با شوخی و خنده ردش کنن.کنم.مهرنا

 گوشیم دوباره زنگ خورد.بازم افرا بود.بیحال جوابشو دادم:چیشده؟

 به جای افرا یک پسر جواب داد:سالم خانم راد.

 با تعجب گفتم:سالم.شما؟

 من دوست افرام.گفت به کمک نیاز دارین.-

 بله.چیزی شده؟-

 استش آره.من تونستم با هک کردن ایمیل های رادوین شریفی چیز هایی بفهمم.خب ر-

 خوشحال و تند تند گفتم:خـ.....خب...بیا اینجا.

 من دم و دستگاهم زیاده.اگه میشه شما بیاین.-

 باشه.لوکیشن بفرست.-

 باشه.-

 .منتظر چی هستین؟و قطع کرد.با خوشحالی همه چیو تعریف کردم.سرهنگ بلند شد و گفت:بلند شین دیگ

گوشیو نگاه کردم همون لحظه لوکیشن ارسال شد.حاظر شدیم و رفتیم سمت آدرسی که اون پسره برامون فرستاده 

 بود.

بعد ازینکه رسیدیم و زنگ روو زدیم افرا در رو برامون باز کرد.رفتیم داخل و من اون و با یک پسره تقریبا شبیه به 

لوی من ایستاد و دستشو به سمتم دراز کرد .بلند شدن و پسره اومد جستمخودش دیدم. که نشستن پشت کلی سی

 گفت:شما باید مهال خانم باشین درسته؟

 پسره رو فشرد و گفت:بله مهال خانم هستن.و شما؟ اومدم باهاش دست بدم که سهیل دست

 پسره خندید و گفت:محراب هستم.پسردایی افرا.

 اب گفت:لطفا همه بشینین.بعد از اینکه همه به هم معرفی شدن محر



نشستیم و محراب بعد از وصل کردن سیستمش به صفحه ای بزر تر شروع کرد:ببینید.این صفحه ایمیل آقای شریفی 

هستش که با یک فرد ناشناس حرف میزنن.راستش همه پیام ها پاک شده بود و این ها هم به زور تونستم به دست 

 ز هاست.بیارم.ولی همین ها نشون دهنده خیلی چی

 بعد شروع کرد به خوندن پیام ها:

 ناشناس:اسلحه هارو امشب میاریم.حواست باشه.

 رادوین:نه من این یکیو نیستم.

 ناشناس:چرا؟

 رادوین:تا االن هرچی بوده گرفتم هفت تیر،کالشینکف،شات گان و خیلی چیزای دیگه.

 ناشناس:خب وظیفت بوده.تو کارت همینه.

 یکیو نیستم.مسلسل رو میخوای چیکار کنی؟ اینناکن مسلسل هجومی؟رادوین:این اسلحه ها خطر

 ناشناس:به تو ربطی نداره.

 رادوین:من میخوام اونا رو نگه دارم پس ربط داره.

 س:فک کنم به پسرت عالقه ای نداری.ناشنا

فهمیدیم دیگه جوابی از طرف رادوین نبود.پس یک نفر مجبورش کرده اونم از طریق پسرش.همینم خوبه.حداقل 

 رادوین تا حدودی بیگناهه و اینکه شریک داره.

بعد از کمی حرف زدن دربازه همین پرونده بلند شدیم تا بریم خونه.از محراب و افرا تشکر کردم و رفتم بیرون. سهیل 

 .سنگاه میکرد.احتماال ذهنش درگیره ایمیالجایی نا معلوم  ماشینو میروند،سرهنگ کنارش نشسته بود و با اخم به

من و مریمم که پشت نشسته بودیم و چیزی نمیگفتیم.گوشی سهیل زنگ خورد.گذاشتش روی آیفون.صدای رادوین 

 پیچید تو ماشین:سالم سهیل جان خوبی؟

 سالم مرسی تو خوبی؟-

مرسی.سهیل میخواستم بگم یک پیشنهادی شده به شرکت.خیلی خوبه.گفتم بهت زنگ بزنم بگم بیای شرکت تا تو -

 دی.هم نظر ب

 باشه االن میام.-

 منتظرتم خدافظ.-

 خدافظ.-



و گوشی قطع شد.سهیل،مریم و سرهنگ رو رسوند خونه و تا من خواستم پیاده شم گفت:تو کجا؟ما مثال با هم دیگه 

 زن و شوهریم و تو هم از شرکت سهمی داری.

 لبخندی زدم و نشستم سرجام.سهیل از داخل آینه نگاهم کرد و گفت:بیا جلو.

 خوبه. جام-

نگاهی بهم کرد و منم از ترسش سرمو تکون دادم و بدون پیاده شدن از ماشین سعی کردم از وسط دوتا صندلی رد 

 بشم و بشینم جلو.

 دستامو گذاشتم و خواستم بخودمو بکشم جلو که سهیل گفت:بخدا اگه ماشینمو خاکـ.....

کردم.اونم وقتی دید جایی کثیف نشده خندید و گفت: نشستم رو صندلی جلو و با نگاهی پیروزمندانه به سهیل نگاه 

 دیوونه ای دیگه.چیکار کنم؟

 با بیخیالی تکیه دادم و گفتم:دخیل ببند.

 خندید و راه افتاد.تا خود شرکت زیر لب با خودم آهنگ میخوندم.

بقه مورد رسیدیم به طشیم که نگهبان گفت آسانسور خرابه.ما هم با هزار بدبختی رسیدیم و رفتیم تا سوار آسانسور ب

نظر.دیگه جونی تو پاهام نمونده بود.مهرناز داشت با عصبانیت از اتاق رادوین میومد بیرون.مارو هم ندید و رفت.داشتیم 

اقش که مهرناز دوباره از اتاق خودش اومد بیرون.با دیدن ما سالمی کرد و در زد.صدای رادوین اومد میرفتیم سمت ات

پرسی رادوین پرونده رو داد به ما.پرونده دست سهیل بود و من تیم و بعد از سالم و احوالو هر سه وارد شدیم.نشس

 مجبور  بودم خم بشم.داشتم میخوندم که یهو سهیل خودشو کشید عقب و گفت:ای بابا مهال صبر کن بزار بخونم.

 با تعجب نگاهش کردم که گفت:بزار من بخونم بعد تو بخون.

ن.واال منکه نفهمیدم چیشد.وقتی خوند داد به من.منم یک نگاه سرسری کردم.چون هیچی بعد هم شروع کرد به خوند

ازینا نمیفهمیدم.سهیل با همکاری موافقت کرد و بعد از کمی نشستن و حرف زدن درباره امورات گذشته شرکت 

 بلندشدیم که بریم.

ه ومد پایین که پام پیچ خورد و داشتم میفتادم کدوباره با هزار بدبختی با پله ها برگشتیم پایین.داشتم از پله آخر می

من و منو گرفت.از هول نفس نفس میزدم.سهیل نگران خودمو انداختم روی شونه سهیل.اونم هل شد و برگشت سمت 

 نگاهم کرد و گفت:خوبی؟چیشدی؟

 پام سرخورد. به سختی قورت دادم و صاف ایستادم.مچ پام درد میکرد.لبخندکجی زدم و گفتم:آره خوبمآب دهنمو 

 بیشتر مواظب خودت باش.-

 سرمو آروم تکون دادم و گفتم:بریم



گزیدم و تند تند رفتم پایین.وزنم رو مینداختم  اما به محض اینکه پام رو روی اولین پله گذاشتم دردم گرفت.لبمو

ه پات ت:خب تو کروی پای سالمم و با بدبختتی رسیدم به ماشین.سهیل برگشت و من رو دید.سریع اومد سمتم و گف

 درد میکنه وزنت بنداز رو من.

 در ماشین رو باز کردم و نشستم و گفتم:خوبم.

 سهیل سرشو تکون داد و گفت:لجباز.

بعد هم نشست پشت فرمون و راه افتاد.به نیمرخش خیره شدم.من داشتم چیکار میکردم؟این چه حسیه؟نفس عمیقی 

 کشیدم  و ب رو به رو نگاه کردم.

با احتیاط پام رو گذاشتم روی زمین.دردش کمتر شده بود.رفتم داخل آسانسور و سهیل هم بعد من  وقتی رسیدیم

 اومد.تا در آسانسور خواست بسته بشه مهراد رو دیدم.این اینجا چیکار میکرد؟

سریع دکمه طبقه اول رو زدم تا بتونم ببینم مهراد کجا میره.سهیل خواست اعراض کنه که که گفتم:بهت توضیح 

 میدم.صبر کن.

آسانسور ایستاد و من سریع رفتم پایین.پام هنوز درد میکرد.برای همین لنگ میزدم.مهراد رو دیدم که سوار آسانسور 

 شد.

و ایستاد.از آسانسور کناریش سریع سوار شدم و رفتم طبقه  22، ....، 9، 1، 2به دکمه های آسانسور نگاه کردم.طبقه 

به  طبقه نهم و پیاده شدیم.با پله ها رفتم باال و دیدم که در یکی از خونه ها .سهیل همچنان گیج بود.رسیدم 9

نیمبازه.اما خب شاید ممهراد با اون دیگه کار داشته.همون لحظه از اون در نیمبزه یک دختره اومد بیرون و یکم 

 صدایی اومد:مینـــو تویی؟ایستاد.بعد هم رفت سمت در رو به رویی و باز کرد.

 نطور که آدامسشو باد میکرد گفت:آره عزیزم اگه میشه آروم باش.دختره همو

 و در رو بست.اون صدا،صدای مهراد بود.فهمیدم کجاست.ولی اینجا چیکار میکرد؟

کمی بعد دوباره اون دره که دختره اول ازش اومده بود بیرون باز شد و یک پسره با یک لپتاب دستش هراسون رفت 

زد.دختره در رو باز کرد و با دیدن عجله پسره سریع رفت کنار.پسره هم رفت داخل و در  سمت در رو به رویی و در رو

 رو بست.

 به سهیل نگاه کردم.اونم گیج شده بود.دستی به ته ریشش کشید و گفت:االن دقیقا چیشد؟

 نمیدونم.ولی باید به خونه ها راه پیدا کنیم.-

 کدومش؟-

 رو به رویی همدیگه رو میشناختن.هردوش.هرکی از این خونه رفت سمت خونه -

 سرشو تکون داد و گفت:باشه.حاال بیا بریم خونه به سرهنگ و خواهرت هم بگیم.



 رفتیم پایین و در خونه مریم رو زدیم.در باز شد و مریم با خوشرویی گفت:سالم.بیاین تو.

و نشستیم.سرهنگ جوابمونو داد  رفتیم داخل و همون لحظه سرهنگ از داخل اتاقش اومد بیرون و ما هم سالم کردیم

.ما هم همه چیزو براش تعریف کردیم.چند دقیقه با اخم به جایی نا معلوم خیره شد و بعد هم و نشست رو به رومون

 گفت:ما باید به اون خونه نفوذ کنیم.به هر قیمتی که شده.

 چشمی گفتیم و بلند شدیم که بریم واحد خودمون.

 تم سمت اتاقم و روش ولو شدم.باید یک نقشه برای ورود به خونه مهراد میکشیدم.سهیل در رو باز کرد و منم رف

 زد و اومد داخل.نشستم و اونم نشست رو به روم و گفت:چجوری وارد بشیم؟ اتاقو سهیل در

 شونه ای باال انداختم و گفتم:نمیدونم.باید فکر کنم.

.بعد از دو بوق گوشیو برداشت و مریمو زنگ زدم به  بعد با فکری که به سرم زد لبخندی زدم و گوشی رو برداشتم

 گفت:جانم خواهری؟

 مریم یک لحظه میای واحد ما؟-

 چیزی شده؟-

 نه،تو بیا کارت دارم.-

 باشه.مهیار هم بیاد؟-

 آره یک نقشه کشیدم. میخوام باهاتون مشورت کنم.-

 باشه دو مین دیگه میام.-

سر دو مین زنگ واحد رو زدن.رفتم هم میکرد،نگاه کردم و لبخندی زدم.گوشیو قطع کردم و به سهیل که با تعجب نگا

 در رو باز کردم و بهشون گفتم که بشینن.

همشون نشستن و منم شروع کردم:بهتون گفتم یک دختره بود به اسم مینو.اون بود که رفت پیش مهراد.میشه از 

 طریق اون وارد خونه شد.ولی به کمک شما نیاز دارم.

 گفت:خب چه کمکی؟مریم آروم 

 میخوام تو بری با دختره دوست بشی.بهش نزدیک بشی.-

 سرهنگ پرید وسط حرفم و گفت:نـه این کار خطرناکه.مریم آموزشی ندیده.خودت بری بهتره.

نـ....نه من میتونم.وقتی وارد این بازی شدم یعنی «خندم گرفته بود.چرا انقدر روی مریم حساسه؟مریم هول شده گفت

 اهاتونم.تا تهش ب

 سهیل متفکر گفت:چرا خودت نمیری؟تو آموزش دیده ای.بهتر میتونی از پسش بر بیای.



 آخه ممکنه من با مهراد رو به رو بشم.اون من رو میشناسه.-

 سرهنگ سری تکون داد و گفت:خب باید چیکار کنیم؟

 با هم رو به روتون کنم.فعال هیچی.ولی برنامم اینه که -

 زمه بکن.سرهنگ:باشه هرکار ال

سرمو تکون دادم و بعد از کمی حرف زدن مریم و مهیار رفتن واحد خودشون.منم مانتویی تنم کردم و بعد از برداشتن 

 شال رفتم سمت در.سهیل گفت:کجا میری؟

 پارکینگ.-

 برای چی؟-

 بیا بریم تا بفهمی.-

 باشه.-

 و گفتم:سالم آقای مشفق.خسته نباشید.رفتیم پارکینگ و من به سهیل گفتم وایسه و خودم رفتم سمت نگهبان 

 سالمت باشی دخترم.چیزی شده؟-

مشکلم حل شد. تا اومدم جواب بدم در آسانسور باز شد و مینو ازش اومد بیرون.رو به آقای مشفق سریع گفتم:نه 

 مرسی.

 چیشده بود؟-

 .صاحبش اومد.مرسی هیچی ماشین ساکن طبقه ده جلوی ماشینم بود.خواستم بگم زنگ بزنین بیان ببرنش که-

و بدون توجه به آقای مشفق رد مینو رو گرفتم.سوار ماشینش شده بود و داشت روشنش میکرد.ماشینش یک 

 المبورگینی سفید بود.

سریع گوشیمو درآوردم و واسه افرا پالکشو فرستادم.اونم گفت که تا دو ساعت دیگه پالکشو خوندم و حفظ کردم.

 خبرشو بهم میده.

خونمون و من دوباره روی تخت دراز کشیدم.یادم اومد شام نداریم.بلند شدم و رفتم داخل آشپزخونه. رفتیم داخل 

از سهیل پرسیدم،اونم گفت که ماکارانی درست کنم.منم مشغول پختن ماکارانی شدم. نمیدونستم چی درست کنم.

خت و همونطوری که آب میخورد به سهیل اومد تو آشپزخونه و رفت تا لیوان برداره.برداشت از داخل یخچال آب ری

 من خیره شده بود.

حالم خیلی عجیب بود.ضربان قلبم تند میزد.خدایا فقط اون چیزی که من فکر میکنم نباشه.صدای گوشیم بلند شد. 

 رفتم سمتش و بعد از باز کردن قفش با دیدن پیام افرا ازش تشکری کردم و شروع کردم به خوندن.



 ن و کلی اطالعات دیگه.احتماال خواهر مهراد بود.ساله.تهرا19مینو صانعی.

برای مریم فروارد کردم و بهش گفتم ماشینشو جوری تنظیم کنه که بیفته پشت ماشین مینو.اونم گفت باشه و منم 

 دیگه برگشتم سرکارم.سهیل نگاهم کرد و گفت:کی بود؟

 افرا.-

 چی میگفت؟-

 .هیچی درباره همین دختره مینو بهم اطالعات داد-

 آهان.-

و به تلوزیون خاموش خیره شدم.صدای گوشیم  نیمو گذاشتم و رفتم کنار سهیل روی مبل نشستمو رفت.منم ماکارو

بلند شد.نگاه کردم دیدم نازنینه.صداشو قطع کردم و چشمامو بستم.دوباره صداش بلند شد.سهیل گوشی رو از دستم 

 ه من گوشی رو گذاشت روی بلندگو و گفت:سالم.کشید و جواب داد.با تعجب بهش خیره شدم.اونم خیره ب

 صدای پر عشوه نازنین رو شنیدم:اع.ببخشید فکر کنم اشتباه گرفتم.

 با مهال کار داشتین؟-

 .شما آقا سهیلین؟..بله-

 سهیل با اخم جوابشو میداد:بله.سهیلم.کاری داشتین؟

زنم ازش بپرسم که میاد یا نه؟بعد اینم بگم اممم...راستش چند روز دیگه میخواستیم بریم شمال.میخواستم زنگ ب-

 که عمه فرشتم و عمو فرزادم میخوان برن شمال....مهال کجاست؟

 سهیل خیره به من جواب داد:خسته بود.خوابیده.

 از االن؟هنوز سر شبه.-

 گفتم که خسته بود.-

 آها.میاین یا نه؟-

 نه.-

ازنین د.صدای ننازنین.فقط به خاطر عمه فرشته  و عمو فرزابا تعجب به سهیل نگاه کردم.من میخواستم برم.نه بخاطر 

 هم متعجب شد:چرا؟

 چونکه کار داریم.-

 اممم.....باشه.-



 خداحافظ.-

و بدون اینکه بزاره نازنین جوابشو بده قطع کرد.منم با صدای تقریبا بلندی گفتم:چرا گفتی نه؟من دوست داشتم که 

 برم.

 ماموریت.-

 خب یکم عقب می افتاد.-

 سهیل منو کشید سمت خودش و گفت:بزار ماموریت تموم بشه بعد هرجا خواستی برو.

اخمی کردم و بلند شدم.رفتم سمت آشپزخونه و زیر ماکارانی هارو خاموش کردم.صداش کردم و اونم اومد داخل 

و بعد از زدن  آشپزخونه. میز رو چیدم و ماکارونی هارو کشیدم.خوردیم و بعد از شستن ظرفا به سمت اتاقم رفتم

 مسواکم خوابیدم.

 *از زبون مهرناز

 اه وبخ واستین شین زلیل الهیی دادم تکون تاکسی برای و دستم میگشتم خورده پول دنبال داشتم که همینجور

 .نمیشه پیدا که پوالهم این..کار سر نمیرم دیگه اصال دیگه شدم خسته

 .نمیشد این از بیشتر بود جیبم تو هم دیگه ومنیت 1 یک اوردم در کیفم ته از تومنی هزار 1 یک بالخره

 باشم شرکت تو باید دیگه دقیقه 1 وااای. بود دقیقه 1۲ و ۲ ساعت.افتاد راه شدم سوار من و ایستاد ماشین یک بالخره

 ...خخخ

 لعنت معرکه مگس خر بر. خورد زنگ گوشیم موقع همون شدم سالن وارد 92 و ۲ راس شدم پیاده ماشین از رسیدیم

 جان؟جواب دادم: بود مهال وای ای

 !نمونی خواب زدم بیداری؟زنگ سالم_

 شرکت رسیدم نه_

  دیگه برو عجب چه_

 زیاد عزت_

 درد_

 نکین صحبت همراه تلفن با کار سر طفا:لگفت بعد شد رد کنارم از رادوین دفعه یک

 نیاوردی که اسیر_ گفتم منم

 کن صحبت درست روانی مهرناز:گفت مهال دفعه یه



 تربخدا کن قطع تو_

 خدافظ_

 .......کردم روشن و سیستم. میزم سمت رفتم و کرد قطع

 

  بودن رسیده هایی سرنخ یک به بیش و کم ها بچه اما نیوفتاد من برای خاصی اتفاق هیچ ماه یک این تو

 .کرده همکاری فقط گناهه بی رادوین میدن احتمال میکنم فکر و

  میکنه کل کل میندازه تیکه افتکث بیاره در و من حر  میخاد همش کرده فرق رادوین اخالق ماه یک این تو

 .بشه میمون این زن که یاون بدبخت.منو کرده روانی خالااصه

 .سخته چقدر اه صاحاب بی این به زدم زل که بس بود گرفته درد چشمام

 کنم رچیکا منمیفهمممم و اینو گفتم: شدم وارد و زدم در کنه حل و مشکلم تا اتاقش تو رفتم

 ؟من اتاق تو میای نفهمیدی که مدرسس اینجا مگ_

 کار مسیست نمیفهمم میگم میگیرت جو چرا کن صحبت درست تر پایین تو از من نه منی از باالتر تو نه کن نگا_

 .گاراژه نیست که شرکت ماشاال نمیکنه

 .نیک دلبری و اتاقم تو دم هر بیای نه بدی مانجا و کارت که کردم استخدام رو تو من دار نگه خودتم احترام.نرو تند_

 گفت؟دلبری؟من؟ چی این چی

 بحسا آدم رو تو من خبریه؟ کردی فکر شدم صمیمی باهات اره؟یکم خودت باره در کردی فکر چی لیاقت بی هیی_

 کی هستی کی کردی بگی؟اره؟فک میتونی بخای هرچی داری دستگاه و دم کردی فک.چیزیه خوب خجالتم نمیکنم

 .میکنم کار کثیفی آدم چه برای اومدم بگو خره من.نیست بودنت به راضی کس هیچ کنم فک که اضافی موجود

 گریه میکنی؟چرا سرهم خودت برای داری چی شو خفه مهرناز:گفت عصبانیت با که میزدم حرف داشتم هنوز

 نگفتم چیزی که من شدی میکنی؟خل

 یدلبر من برای تو میگه من به بود فشار روم خیلی اما میشد اینطور نباید نه وااااای میکردم گریه داشتم من؟من

 ......نبودم مجبور هیچوقت کاش میکنی

 باز نمسوتی بند دفعه یک که صندلی روی بشینم خواستم بیرون اومدم اتاق تو از سریع و کردم پاک محکم و اشکام

 ه!ضایع خیلی بابا نه؟ببندم میز زیر ؟برم.کنم کار چه حاال بیداد داد ای شد

 .میکنم و کارم راحت نیست هم آبدارچی آقا عباس آبدارخونه تو میرم فهمیدم اره



 یوا باال دادم و لباسم و کردم باز و مانتوم های دکمه سریع خیلی بعد شستم و صورتم اول خونه آشپز داخل رفتم

  و رد پشت رفتم نبود کس چهی کشیدم بیرون از سرک یک کنم چه رسید نمی پشتم به دستم کردم تقال هرچی

  داشتم استرس خیلی لخت تنه باال یعنی و کردم برعکس و سوتینم تنم از اوردم در و لباسم سریع

 وتینس با چشمام بین نگاهش فقط کردم کوب سنگ تو اومد رادوین و شد باز در کنم تنم اومدم تا و بستم سگکشو

 هک محکم اینقدر بست محکم رو در و بیرون رفت سریعو  ومدا خودش به دفه یه میکرد نگاه حیرت و باتعجب بود

 از ممیش آب دارم میکشم خجالت وای صندلی رو نشستم و بیرون رفتم پوشیده لباس واقعاسریع گرفت درد گوشم

 نیااره روم به خداکنه خجالت

 .کنه خیر به و سومیش خدا اتاق تو اتفاق از اونم پیش دقیقه  چند اتفاق از اون

 نیاره روم به میکنم نذر صلواات ترخدا خدایا وای.بیرون اومد اتاقش تو از که میکردم کار داشتم نداغو ابیاعص با

 اگه هم تو میرم دارم کار جایی من:گفت همیشه مثل جدی خیلی و میزم نزدیک اومد میخواستم که همینجور

  میشه تموم اداری وقت که هم دیگه ساعت 2 شرکت نمیام برو خواستی

 بله:گفتم و بود پایین سرم

 رفت در سمت به محکم های قدم با

 .ودب خوب هوا آخه برم پیاده گرفتم تصمیم. شرکت از بیرون ورفتم کردم جمع و وسایلم ک کشیدم ای آسوده نفس

 این بود شده بلند هم خیلی داشت ریش صورتش ولی دیدم رو آشنا چشم جفت یک که میشدم رد کوچه تو از داشتم

 .عنیی بود کی

 . شده اینطور قیافش چرا نمیشد باورم خانم فاطمه پسر بود رامین این وااای،جلو اومد

 رامین؟:گفتم شده گرد چشای با

 .شناختی خوب خودمم،چه اره_

 میکنی؟ چیه؟دنبالم کارت حاال بودیم،خوب همسایه که ببخشید_

 .نکردم دنبالت نه_

 چی؟ پس_

 ؟نداری من به حسی هیچ واقعا تو_

 باشم داشته بش حسی بخام من که نداشت چیزی هیچ.نبود چیز هیچ چشماش تو کردم نگاهش تیز و دقیق

 بــــــراااااادرررر ماندد خواهی میمونی بودی من برااادر مثل همیشه تو بودیم بازی هم باهم ما رامین_



 .نامردی خیلی_

 خدافظ برم باید االنم!باشه_

 .بده گوش حرفام به_

 خب؟_

 بخدا من بابا میکنم بگی هرکاری میکنم عوض و تیپم تو بخاطر داری دوست اگه میکنم قبول من بگی چیزی هر تو_

 دارم دوست

 رامین ندارمممم حسی تو بههه من_

 دارم من_

 خودته مشکل دیگه_

 میارم دست به تورو من_

 میکنی بیجا: گفت بلند. رفت و کشید راهشو و

 داد ادامه راهش به دوباره و کرد نگام عصبی

  شدم ساختمون وارد نداغو از تر نداغو اعصابی با

 خونم میاد روز هر باهاش شدم رفیق خودم سن هم داشت دختر یک بغلی خونه کردم پیدا دوست ماه یک این تو

 بیرون میرفت داشت بود در دم االنم.شدم خل

 شراره سالم_

 عزیزم سالااام_

 کجا،؟_

 شب تا میام برم بزرگم ننه خونه_

 خوش_

 زدنه حرف طرز چه این مرگ_

 باران گل قدمتان آمدید خوش سیندرال بانو وااای_

  کرد خدافظی و خندید

 .کرد نگام خنده و کالفگی با ترمز رو زد که جلوش پریدم اومد در پارکینگ تو از سهیل ماشین موقع همون



 نکنع هیچکس نصیب تووو دست از اخ آخخخخ_سهیل

 ؟.داشتیم سهیل_

 دارم کار اداره برم میخام اونور برو بیا_

 داری؟ کاره عه؟ادارع:گفتم شیطون

 چی؟ پس_

 داداش باش روراست ما با و اداره تو دختری وقت ی_

 میگی پرت و چرت چقدر مهرناز دهنتووو ببند_

 داره کار تورو اداره نداری کار اداره تو میدونم که من بیتربیت ای_

  برو بیا برو بیاو گفت: فرمون روی وگذاشت سرش و خندید

 خودت؟ خونه میری_

 میمونم آسانسور تو نه_

 خنک_

 گرم_

 دیگه برو اه_

 خوب خوب_

 خونه داخل رفتم و زدم رو 1 طبقه شدم آسانسور سوار

  کردم عوض تاپ با و لباسم و پوشیدم کوتاه شورتک یه و  کردم عوض و لباسام

 گوشی با زدم دوری یه فضا تو رفتمو  خوردم ای عصرانه یه

 مهسا المس_مهسا به زدم زنگ. بود رفته سر وصلمح

 سالم_

 کجااایی؟_

 .....سر معمول طبق_

 عالی عالی دارین تمرین باربد خونه بعدشم صحنه سر:گفتم خودم و ادامش بزنه حرف نزاشتم

 کن قطع دیگه آره_



 خدافظ زهر_

 نبود رستدس در مهال بع زدم زنگ کردم قطع

 .دستشویی رفته تگف برداشت مهیارکه  مریممگوشی 

 پوووووووف دارن کاری یک عم همه ماشاال

  جاش سر کردم پرت دوباره ندارم حوصله دیدم بهم ریختم و کمدم رفتم منم

  بعدازظهر نیم و ۲ ساعت هنوز کنم چه خدایا

 دانشگاه دوره دوستای از یکی به زدم زنگ

 گلپری سالم_

 کردی ما یاد عجب چه خوبی سالم_

 شرمندم االن همون واسه سوزوندی و من گوشی چاری بیست تو که نه_

  خخخخخ_

 نکن تف اخ خوب_

  ببند مهرناز اه_

 کن باز تو_

 خبر؟ چه_

 دیگه یکم میگم اینکه البته گفتیم پرت و چرت دیگه یکم

 زد زر بند یه نیم و ۷ ساعت تا ینی

 اومد پیام گوشیم که بود ۲ ساعت

 9 کانال بزن میشه شروع....()فیلم دیگه دقیقه 1 بود نوشته بود مریم

 و دل اب و شد شروع فیلم مبل روی نشستم و ریختم کاکائو یرش رفتم.میکرد تبلیغ داشت 9 کانال زدم جون اخ وااای

 .بود سینمایی کردم نگاهش جون

 یب لیخی اخه  اومد در اشکم خندیدم اینقدر خندیدم مزگیش بی بخاطر من که بود خنک اینقدر بود فیلم تیکه یک

 .بزاره بازم کاش اه. شد تموم فیلم 22 ساعت میزدم و خودم خال مثل.بود مزه

 .بشه پخته اشتم.گذ اوردم در و مرغ سینه.یخچال سر رفتم نمیشه دیگه ولی



 ...نمیشه،الال که ،بوسمسواک،جیش بعدشم.خوردم همینطوری پس کنم درست مرغخوراک  نداشتم حوصله

 *از زبون مریم

 اب ش رابطه البته..داشته زیادی پیشرفت آرتا و میرم شریفی رادوین ی خونه روزدرمیون من هک میگذره ماه یک

 .نمیدیدمش توخونه و رادوین وقت هیچ اوایل اون. شده ازقبل بهتر خیلی هم پدرش

 وقت خواستم وازش کردم صحبت باخودش روزم کی اخه میشه زمان هم اون بااومدن من رفتنه اوقات گاهی امااالن

 یرگذاشتهتاث روزندگیش چقدر باآرتا دیدرفتارش نکردووقتی مخالفتی اونم.حساسیه توسن چون براآرتابذاره یشتریب

 .میگذروند بیشتروقت باهاش

 وبدست زیادی مدارک وتیمش سرهنگ خداروشکر اما نشد دستگیرمون وچیزی نرسید جایی به ومن آرتا کنجکاوی

 ....اوردن

 احساس اوقات گاهی...کنم انکار نمیتونم ومن روزبیشترمیشه روزبه که حسی و دمکر عادت خیلی مهیار بودن به

 ریتمامو بعداین چطوری میگم خودم با وقتا بعضی..نمیاره روم به شرایط بخاطر اما داره حسایی ی من به اونم میکنم

 ویق حتمابایدمسکن که طوری سردردمیشم که دوروزه یکی..ترنشدم وابسته تامن شه زودتموم کاش..جدابشم ازش

 ...کنم تاغذادرست پاشدم باسردردازخواب امروزم.. بشم تااروم بخورم

 .خیرب صبحت سالمگفتم: اومدبیرون ازاتاقش اونم کردم دم چای من نرفته؟تا تااالن چیشده بود اتاقش مهیارهنوزتوی

 بهتری بخیرامروز توام صبح:داد حواب باخوشرویی

 ...اره-

 ...باهم بریم دکتر یک بعدازطهرمیام بنظرنمیاد اینطوری ولیو گفت: کرد بهم نگاهی

 نگاه بهم باناراحتی.میشم زودخوب بخاطرهمونه هاس بچه های توبرگه سرم مدائ چندروزه چون بابا ن-

 .باشی سرحال همیشه میخادمث دلم..کنی درکم کاش وببینم دردکشیدنت ندارم طاقت:کردوگفت

 شد؟ راحت خیالت دکترمیرم کی حتما داشت ادامه اگه چشم بفکرمی که ممنون:موگفت کردم نگاهی بهش مهربونی با

 سردردی دوباره بفهمم اگه بخای هرجورخودت خانوم باشه ولی نمیاری روخودت وبه داری درد که میدونم-

 .دکتر بزورمیبرمت

 احتماال. ناهارنیستم رایب اداره امروزمیرم منو گفت: میزپاشد مهیارازپشت.شدم خوردن چای ومشغول لبخندزدم کی

 تالششونو تمام وسهیل مهال،میشه چینده پازل یک مثل کنارهم داره یک ب یک مدارک چون باشه پرونده این اخرای

 .باشیم داشته انقدپیشرفت کم مدت این تو فکرنمیکردم کردن

 .باموفقیت اونم شه تموم زودتر خداکنه خوشحالم خیلی ومیشنوم این که خداروشکر-

 ...تشکرکنم بعداازش باشه یادم خورد بدردمون خیلی مهرنازم البته انشاهلل آره-



 چی؟؟ مهساجووون پس-

 نم یعنی اقامهیار میگه ازبس درمیاره پدرمنو وگرنه کنم بایدتشکر ازاونم خدایی اره واااای:وگفت زدروپیشونیش

 ناراحتین؟ من ازدست پرونده؟اقامهیار تواین نخوردم بدردتون

 ازتون اقامهیار که واقعا میگه میزنی حرف اینجوری درموردش داری بفهمه اگه خالیه جاش:وگفتم زیرخنده زدم بلند

 رفت..نموند پنهون ازدیدمهیار ک تابخورم برداشتم قر  ی پاشدم منم دراومد صدای لحظه همون..نداشتم توقع

 ...س زاده حالل چ گفتم زیرلب مهساروشنیدم صدای ک دروبازکرد

 مهسا *از زبون

 که دیگمم دسته اون کردم بدنم گاه تکیه و باال آوردم اروم و سالممو دست پاشدم خواب از گوشی آالرم صدای با

 چه ی؟منچ ینی میکردم فکر دیدم که خوابی به داشتم دستشویی تو دستشویی رفتم بدبختی یه با ندادم تکون

 ودمب درگیرش فکرم و میکردم توجه باربد به یلیخ دیشب من که بوده این بخاطر شاید بابا ولکن مرگمه؟هوووف

 ازب درو مهیار آقا که زدم و زنگ مریم خونه رفتم اومدم بیرون خوابم تعجب از ها بهونه همین با دیدم خوابشو بعدشم

 آورد عنبر بوی و آمد باد به بهو گفت: کرد

  شد عرض سالمو دوباره گفت: اونور رفت در جلو از مهیار و کردم ای خنده

 مریم کو سالم_

 بخوره ژلوفن یه رفت میکرد درد سرش چرا نمیدونم:هم تو رفت اخماش

 سردرد؟ چرا_

 نیومد دکتر بریم ازش خواستم هرچقد نمیدونم_

 دکتر میره سردرد یه واسه کی مهیار آقا وا_

 نگرانشم: گفت لب زیر

 گفتین؟ چیزی_

 مریم هم نباشی تنها تو هم که مریم جای ناهار نبمو توهم میام عصر تا بگو مریم به برم باید من نه نه_

 خداحافظ پس چشم باشه_

 فعال_

 تویی مهسااومد: مریمصدای 

 خوبی؟ سالممم عه_

 حاله چه در دستت قربونت_



 خدمتتون داره سالم خوبه_

ه هم ن.دستم هنوز از یک ماه پیش خوب نشده بود.البته بیشتر بخاطر اینه که اصال مواظبش نیستم.سر صحخندیدیم

 بانداژشو باز میکنم.

 مریم؟_

 هوم_

 شده تنگ واسشون دلم بیان مهرنازم و مهال بزنم زنگ_

 بگوبیان کردم درست کیکم من اتفاقا_

 الوبرداشت: سهیلولی  مهال به زدم زنگ و آوردم در جیبم از و گوشیم

 سهیل آقا سالم الو_

 خوبی مهسا سالم اوم_

 مهال کو خوبیت به مرسی_

 برا دورو همین_سهیل

 بهش بده و گوشی خب_

 دستت گوشی_ سهیل

 جانم؟ الو:داد جواب مهال لحظه چن از بعد

 مریم واحد بیاین مهرناز با پاشین مهال_

 چی واسه-

 باشین شمام نباشین تنها گفتم نیست ناهار مهیارم آقا پخته کیک مریم هیچی_

 میایم االن باش_

 نیفعل_

  اومد گرن خوش و سوز لب چایی دوتا با مریم

 خجالت یا بخوریم یچا_

 بخور ور یچا وردار مهرناز و تو واسه مجهول ی واژه یه که خجالت_مریم

 تو اومدن سهیل با مهرناز مهالو مین چن از بعد ازش خوردم کمی و برداشتم و چای خندیدم



 الیزابتا دادین افتخار عجب چه-

 الیزابته؟ سهیلم ینی:گفت و خنده از کرد غش مهرناز

 میخندین؟ چرا:گفت و کرد نگامون پوکر سهیل ولیمهال هم داشت آروم میخندید. زدیم قهقه مهرناز و مریم منو

 .نشستیم گرفت خندش خودشم که گرفت اوج خندمون دوباره

 میخورین چی: مریم

 دارین؟ چی:مهرناز

 نسکافه یا چای-

  نسکافه-

 آب لیوان کی:مهال

 نمیخوام چیزی من:سهیل

 میرزام؟ آق مریم؟کوراف نگاه کرد و گفت:کمی ب اط مهرناز

 میاد عصر تا جایی تا رفت داشت کار میرزات اق_مریم

 شد تنگ واسش دلم_ مهرناز

 ها بچه راستی بود شده تنگ واستون دلمون ماهم گفت و زد مصنوعی لبخندی زود و کرد مهرناز به نگاهی مریم

 کردم درست شکالتی کیک

  شده نگت دستپختت واسه دلم اومممممم_

 میخورم همشو خودم من بپزین خوشمزتون بورکای اون از یکم خانم مریم:سهیل

 .میگفت دیشب مهیارم اتفاقا:مریم

  بورک صرف به مریم خونه همه فردا پس خب:مهرناز

 شه تموم امروز بزار_

  دیگه بشین بیا مریم:مهال

 ظرف تو میزارم دارم کیکارو واستا خواهر اومدم:مریم

 ام دیگه ارهک یه میزنی کنی کمک مریم به میخای دستت این با تو:گفت مهال که بکنم مریم کمک برم که شدم بلند_

 و کرد زبا دستاشو دوتا سهیل اشپزخونه رفتن شدن بلند دوتاشون هستیم مهرناز و من بشین میکنی درست براش

 شریفی باربد از خبر چه مهسا خبو گفت: کرد نگاهم و مبل دوطرفین گذاشت



 تانداخ یادش و من و اومد اسمش بازم میزد هام شقیقه مویرگای تو قلبم پمپاژ انگار سهیل سمت برگردوندم رموس

 نکرده جلب تو توجه مشکوکی چیزهدوباره گفت:

  ندیدم ازش مشکوکی رفتار هیچ میدیدمش که هم فیلمبرداری سره خونش رفتم باری چند من خب نه_

 چیشد نتیجه خب_

 ارهک تو سرش نداره خبری داداشش کارای از اصال و نداره قضایا این توی دستی هیچ که بگم ونممیت تقریبا عه_

 خودشه

 یکک بشقاب یه نفری بیرون آشپزخونه از اومدن مریم و مهرناز و مهال.شد خیره ای نقطه به و داد تکون سرشو سهیل

 دونمنمی داشتم حسی یه میکردم فکر بهش وقتی پیشش رف فکرم بازم کیک خوردن به کردم شروع دادن دستمون

 و کردم گرم مهال با سرمو اصن ولشکن وحشتناک فکرشم نه ولی داشتن دوست و استرس میون حسی یه بود چی

 هنوز خودم واحد رفتم و کردم خدافظی همشون از بود بادمجون قیمه که ناهار خوردن از بعد زدیم حرف دستم راجبه

 سالم:دادم جواب سریع ردخو زنگ گوشیم بودم نبسته و در

 بیای نشه یادت امروز.سالمباربد:

 میام باشه_

 نره یادت دیالوگارو-

  میارمشون باشه-

 نداری؟ کاری فعال پس-

 خداحافظ نه-

 گول خودمو داشتم چنده؟من کیلو عاشقی بابا نهنکنه عشقه؟حسیه؟ چه این زدم؟خدایا حرف باهاش سرد انقدر چرا

 رمب زد جرقه ذهنم یهو که میکردم نگاه مهالرو پستای داشتم اینستا تو یکم رفتم میشم هدیوان دارم خدا ای میزدم

 که ودشخ پیچ بود طرفداراش ماله که باال اومد پیج عالمه یه شریفی باربد کردم سرچ اسمشو سریع دستاشو ببینم

 تا رفتم بیرون اومدم اینستا از دیگه سگ یه با بود تیتو عکس بود گذاشته استوری کردم کلیک و بود گرفته آبی تیک

 سرم مه مشکی شال مشکی اسپرت کفشای و مشکی شلوار سفید بافت زیرشم پوشیدم مشکی پافر یه شم حاضر

 آژانس با خونش رسیدم دقیقه12 تقریبا از بعد شدم آسانسور سوار و کردم پام کفشامو و در سمت به رفتم کردم

 صابخونه؟:گفتم و کردم باز و ورودی در بود خواب تیتو تو رفتم کرد باز درو خودش و زدم درو زنگ اومدم

 تو بیا بله-

 گرمی استقبال چه_

 باال بریم بیا:گفت و زد غمگینی لبخند باربد



 خانم؟ زیبا کو میکنم فضولی ببخشید_

 بیاد امروز نمیخواد گفتم بهش منم گرفته تکلیف جشن دخترش واسه امروزهم نیم نگاهی کرد و گفت:ب

 ااه_

 ارمونک مزاحم و کنه پرت حواسمونو نیست خونه که کسی دیگه بودیم پایین اینجا اومدیم چراگفتم: اتاق تو رفتیم

 بشه

 بریم باشه:باربد

 پایین میومدیم هی باال میرفتیم هی ها دیوونه مثل پایین برگشتیم باز

 نگز هی گرفت شمارمو اونروز نبهج بی بود سیدی اوه کردم نگاه صفحش به خورد زنگ گوشیم تمرین کمی از بعد

 کنه بد فکر و نبینه و اسمش تا برشگردوندم و سایلنت رو گذاشتم و گوشی میزنه

 بده جواب:باربد

 نیست مهم_

 خب بده جواب باشه مهم شاید_

 الو گفتم: و تماس کردم وصل ناچار

 دادین نمی جواب چرا راد خانم سالم:سیدی

 دارین کاری بود بند دستم: گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 اره راستش:سیدی

  میشنوم_

 من؟ رو کنی زوم باید بزرگی این به خونه دیگه کن نگاه و اونور اوف من به بود زده زل باربد

 ببینیم؟ و هم شاپ کافی میشه_

 بگین همینطوری شاپ؟خب کافی_

 توهم رفت باربد اخمای

 گفت باید حضوری نمیشه_

 کافه؟ کدوم باشه_

 میکنم پیامک و لوکیشن-



 خداحافظ منتظرم باشه_

 خدانگهدار-

 بود؟ کی:باربد

 ؟بودیم کجا خب بود، شخصیو بعد از کمی مکث گفتم: خوردم جا سوالش از

 بری میتونی بسه امروز واسه_

 .خداحافظ پس باشه:گفتم برداشتمو وسایلمو شدم بلند میکنه بیرون و من رسما بری؟داره میگه؟میتونی داره چی این

 دیاوم خوش_ 

 وبوسات سوار خیابون سمت رفتم میخوردن سر لجوجانه و بودن شده همیشه تراز لجباز اشکام میترکید داشت بغضم

 :بستم چشامو و گوشم تو گذاشتم و هندزفری شدم

 میدم دست از رو تو میدونستم

 میدم پس خودت به عکسارو این روز یه

 کردم بد خودم به میدونستم

 دمکر عادت بهت اروم اروم اگه

 هواتو داره که کیه باتو بگو

 دیوونگیاتو و تو نبینه اگه میمیره

 دارم تورو که حاال

 کنارم میمونی بگو

 میارم بدست تورو دل عشقم مبینی روزی یه

 چشمات تو و عشق من میبینم

 حرفات اون با تو کن ارومم بیا

 بستیم هم به دل اینجا باهم ماکه

  هستیم اخرش تا دادیم قول ماکه

 شیرینه دچق بودم نکرده تجربه و عشق تاحاال کنم چیکار نمیدونم بستم دل باربد به اینجوری من که چیشد نمنمیدو

 .کوچمون سمت به رفتم و شدم پیاده اتوبوس از میبره بین از شیرینیشو مزه وقتا بعضی تلخیاش ولی



 *از زبون مهرناز

 بودن اونجا  هاهم بچه مریم خونه رفتم و کردم کارامو شدم بیدار که صبح از

 خونه زآشپ تو مریمم دستشویی که مهسا شد سر حوصلم مهال بابا ای:گفت سهیل که میکردم صحبت مهال با داشتم

 میزنین حرف که مهرنازم تو

 کنم رچیکا عزیزم اخه_

 جااااان؟

 وای وای ضایع چه سرش به خاک خبریه نکنه مخلوقات جلل عزیزم گفت سهیل به عزیزم؟مهال

 شما احوال گرام های فامیل به به:اومد مهیار صدای موقع همون اومد در صدای که میزدیم حرف داشتیم

  اینا بین پوسیدم اومدی خدارشکر واال:سهیل

 پیشتون بیام گفتم نداشتم کار منم میزدی زنگ:گفت و کرد جذاباش خنده اون از مهیار

 نباشی خسته سالم:مریم

 خانوم مررسی_

 بشه  درست بانو مریم ناهار تا زدن حرف به دوباره نشستیم و کردیم پرسی حوالا هم مهال و مهسا منو

 .بچینیم و میز تا شدیم بلند دختراهم ما بزنه سر غذا از بره که شد بلند مریم.هااا بود گشنممم

 باز مه کنار سهیل و مهال نشستیم هم کنار مهسا و مریم و من میز سر.زدیم صدا مهیارم و سهیل و کردیم کارارو

  خخخ بود خوبی ترکیب من کنار مهیار

 .بیست بیسته مریم دستپخت اصال غذایی چه که میخوردیم غذا داشتیم

 بده و پاش نمک همون جان مریم:گفت مهیار

  نزدیکته بردار خودت:گفت کرد نگاش پوکر مریم

 چی فهمیدم که منم میز رو دمیز دایره مثل دستاش دوتا با(بخونین ریتم با لطفا)گفت و کرد نگاش شیطون مهیار

 میگیرم زَن میرَم نَنداز لَج سَرِ و من:خوندن به کرد شروع کنم اذیتش خواستم بخونه میخواد

 گفتییی؟ چی:گفتم منم

  میگیرم زن میرم ننداز انورم و اینور:داد ادامه میکرد نگاش تعجب با که مریم و من به رو

 گفتی یییی:چگفتیم باهم همه ایندفه

 میگیرم زن میرم ننداز کمرم تو قر:گفت خنده با



 .دون نمکک این بیاااا گفت و نشست مهیار کنار غذاش ظرف و نمکدون با شد بلند مریم

 !سرهنگ: گفت جدی خیلی سهیل که بخونه شعر میخواست باز مهیار

 قربان چشمممم:گفت سهیل به رو زد چشمک ما به و خندید سرهنگ

 بخورین. و غذاتون بود این ظورممن:گفت و  کرد جذابی خنده سهیل

 .خوردن غذا به کردیم شروع خندیدیمو دوباره

 نشستم مردا کنار رفتم سریع که من کردیم جمع  و میز و شدیم بلند شد تموم هک غذا

 ...دستشویی برم من عه گفت مریمم و گرفت و دستش بهانه هم مهسا

 اوردین گیر تنها منو زن میگفت همش سهیلم و خندید اینقدرم و شست رو ها ظرف بیچاره مهالا

 خواهرا این از امان گفت و کرد خنده ارممهی

 نشنیدم چی من:

 هستن هم خوبی خاهرای چه میگم بابا هیچی:مهیار

 اینطور که:من

 زدم جیغ که گفت چیزی ی سرهنگ به شد خم سهیل

  دیگه میدونی خودت که میزنمت اینقدر نگی سهیل گفتی چیییی_

 گفتی چی بگو:گفتم که کرد نگا تعجب با

 هیچیییی بابا هیچی:سهیل

 خوبه خیلی مهرناز گفت:مهیار

 بچم من کردی فک خان مهیار کن مسخره و خودت_

 شدم ناراحت مثال میکردم اذیتش داشتم

 ؟شدی ناراحت نبود هیچی بخدا:گفت سهیل

 ...خیلی:گفتم و پام رو گزاشتم و سرمالکی 

 دیگه؟ تیگف چی بگو سهیل بابا:گفت مهیار

 نگفتم چیزی که من میگی اینجوری چرا تو:سهیل

 ی؟خاهر چیشده:گفت پذیرایی تو اومد مهال



 بپرس خوشمزت شوهر از_

 نه یا خوشمزم بفهمه که نکرده مزه هنوز واال:گفت شیطون سهیل

 .کرد هنگا مهال به میخندیدن که چشاش اون با سهیل وش سمت کرد پرت و کوسن مهال

 سهیل چشای به بود زده زل کردم نگاش کرد هول مهال فهمیدم قشنگ

 بگیرم جلوشو باید.داره سهیل به مهال که حسی چه این میفهممم خودم من میشد اینجوری نباید

 .کرد نگام فقط برگشت صحنه یه که گرفتم یشگونین چنان بازوشو و سهیل رو پریدم

 خنده از بودیم مرده مهیار و من

 میخندیدن شتندا و اومدن هم مهسا و مریم

 تبر یا دسته اونا: گفت سهیل

 هرچی حاالم:گفت و خندیدم

  بود خوبی روز خالصه دیگه

 کرده قبول نهوچو چک هزار با اونم.نمیام گفتم بهش گال نمیرم شرکت و بود پنجشنبه امروز

  کنیم بازی فامیل و اسم گفت سهیل که.نشستیم بیکار بعدازظهر تا

 استپپپپپپپ زدم جیع دقیقه 1 از بعد شد شروع بود "م" از

 گزاشتن رو خودکار همه

 مهرناز_من

 مهال_مهال

 خخخ مهسا_مهسا

  مریم_مهیار

 مهیااار_مریم

 مهرزاد_سهیل

 ببخشه خدا نگا ره دوتا اون اه_من

 بخشیده گفت و خندید مهیار

 میشن اضافه لیست به مشکوکن ایناهم ای ای



 مهرنازی_من

 مهرادی_مهال

 مهتابی_مهسا

  خخخخ مریمی_مهیار

 منظوری_سهیل

 مهربانی_مریم

 هاااا شده شیطون خیلی مهیار این دست از خوبی بازی دادیم ادامه همینجوری خوبه

 رفتم خونم سمت وبه کردم خدافظی بخوابم میرم گفتم منم و اتاق تو رف خورد زنگ گوشیش مهسا

 رفتن هم مهال و سهیل و 

 کنم فکر رفت ما بعد هم مهسا

 .رفتم فرو عمیق خوابی به و زدم مسواک

  میرفت ویبره گوشیم صبح ۲ ساعت صبح

 هست هرکی به لعنت نمیکنن ول هم جمعه روز یه وااااای

 کیه؟:کردم وصل؟داری رچیکا جمعس امروز مردک اخه بود رادوین بخوابم راحت میخاستم و امروز خدایا

  بودی خواب:گفت و کرد ریزی خنده

  اینور اومدم االن رقص پیست وسط از نه_

 ایمی تو نیست دخترم دوست امروز منم میان دختراشون دوست با کوه بریم میخایم رفیقام با امروز نشو خوشمزه_

 بریم؟

 کثیف مردک کرد دود مخم

 .شرمنده نه _

 دیگه بیا_

 شرمنده_

 آخرته؟ حرف_

 اهوم_



  خونتونم جلو دیگه ساعت نیم_

 گاو خر کثافت کرد قطع

 کشت و خودش گوشیمم نمیکرد ول زنگ روی بود گزاشته و دستش یکی که گذشت چقدر یدونمنم خوابیدم گرفتم

 چیشده بلهههه:دادم جواااب حیرت با

 خدارشکر هستی؟وای ای؟مهرناز زنده تو کجاااای_

 بودم خواب من رادوین میزنی زر چرا_

 بودی؟ خواب_

 اره_

 نیستی؟ حاضر_

 نه_

 سریع فقط شو حاضر خوب_

 خوب بیام نمیخام_

  بیا نکن خورد و عصابم_

 باشه هووووووووف_

 مرسی_

 و یدمپوش هامو بوت نیم در دم رفتم کردم سرم کاله و زدم خوشگلی تیپ.بیرون میرم دادم پیام مریم هبو  کردم قطع

  پایین رفتم

 شدم محوش خداییش کصافت شده چیزی عجب ویییی سویشرت یک با تیشرت یه اسلش شلوار یه اونم دیدم

 سالمو گفتم: شدم سوار و کردم باز و در

 نازی ناز خانم سالم_

 میاد خوابم چیه ناز_

 میگذره خوش بهت عوضش حاال خوب_

 اوکی اوکی_

 .رفت و داد گاز



 از بعد نپایی بیان که همونا به زد تک میکنم فک دستش گرفت و گوشیش و داشت نگه شیک خیلی خونه یک کنار

 ...نداغو پووعف دختراش امااا بودن تحمل قابل باز پسراش.تر افتضاح دختراش ییک از یکی اوق.اومدن دقیقه چند

 ولی ها بازی خنک اینجور و معرفی و شدن پیاده همه بود قشنگی جای چه رسیدیم دقیقه ۲۲ از بعد افتادیم راه همه

  بودن رفیق رادوین با پسرشم دوست برعکس ریختم رفاقت طرح اون با پایه خودم مث بود دختره یک

 میخندیدیم و میرفتیم هم کنار هم سهیال و من میرفتن جلو رفیقش همون محمد و رادوین رفت جفت جفت هرکی

  میخندیدیم خودمون و میکردیم مسخرش میشد رد هرکی

 رادوینی؟ نامزد:خوردم جا ستاره یهویی سوال از

 چطور؟ نه_

 !هیچی_

 داند خدا بچه پسر یک با اونم بشه مرد این نز میتونه کی ینی کردم فکر خودم با نگفت چیزی دیگه

 :پرسید دوباره

 داری؟ دوسش_

 ؟ــــــورچطمن؟نه._

 شدم کنجکاو همینجوری هیچی_

 خخخخ میکنی کنجکاوی داری خیلی_

 خبریه کردم فک میکنه نگا جوری یه رادوین آخه نه: گفت و خندید

 هنگا من به داره اونم میزنه حرف باهاش داره حمدم دیدم برگشتم موقع همون بهش نیست حواسم میکنه؟اصال نگاه

 بود نشسته صندلی یک رو میکنه

 اومدم یهمینجور امروز من نیست ما بین چیزی جفتمون جون به:گفتم میکرد نگام لبخند با که ستاره طرف برگشتم

 ؟میکنی هول چرا بابا باشه_

 کردن موافقت همه بشینیم یکم مشد خسته ها بچه گفت رادوین که جلو میرفتیم داشتیم دیگه یکم

 ادمد تکون سرمو کرد نگام سوالی رادوین که میدادم تکون و پام داشتم.کنم چیکار خدایا بود گرفته دستشوییم

 نیست چیزی:گفتم

  میگردم بر و میرم جایی یه تا لحضه یه من:گفتم و پاشدم.شد شدید خیلی ولی گذشت دیگه یکم

 بیادباهات هستار تنها؟واستا آبجی:گفت محمد



 ...میـ.ن نه:گفتم میبرمش خودم باشین راحت گفت پوشید کفشاشو حین همون در رادوین

  میرفتیم راه داشتیم هم کنار رفتیم و گرفت و دستم بزنم حرف نزاشت

 بری؟ میخواستی کجا ب:خگفت

  دارم دستشویی من رادوین_

 .من عزیز میگفتی زودتر بخ :گفت و خندید

  عزیزم گفت قشنگ چه شدم گفتنش عزیزم محو

  شد یادم عزیزم و محو افتادم دستشویی یاد تا ولی

 کارامو.بود خوب چه آخیششششش زنانه دستشویی تو پریدم منم و دستشویی سمت رفتیم و کردیم بدو بدو رادوین با

 .خوشمل چه اوخی اونور روشم صندلی یک روی نشسته دیدم بیرون رفتم و کردم

 سوخت براش دفعه یه دلم بود شدع قرمز گوشاش.بود تر سرد اینجا یکم هوا جلو رفتم

 تر ایینپ کشیدم کالهمم نخوره سرما و نشه دیده گردنم تا باال کشیدم و کاپشنم زیپ و اوردم در مشکیمو شالگردن

 شده مخ که بود جوری نبود کسی اطراف و دور اون گردنشم دور بستم و جلو بردم و شالگردنم بود اونور روش هنوز

 ...گلوش سیب به خورد دستم.جلوش بودم

 دور ببند:گفتم کردم ول و شالگردن زود من به بود زده زل فقط اون اما شد مور مور تنم بود حسی چه این وای

 .نخوری سرما گردنت

 مرسی:گفت و زد لبخندی

 .میکنم خواهش_

 خورد مدست وقتی.بود برق اتصال انگار ودب حسی چه این بودم شده حس بی انگار نگفتم چیزی دیگه ها بچه جای تا

 یکی.میدم دارم که سوتی دومین این نیاورد روم به خدارشکر رادوین اما دگرگون حالم شد رو رو زیر دلم گلوش به

 خدایا وایییی.شدم دگرگونم تازه نمیکشم خجالتم جلوش شدم خم این از اینم.دید و زیرم لباس که شرکت قضیه اون

 زشت چه وییییی و لباس زیر یهقض بشه یادش کاش

*** 

 زدم شرکت تو که حرفایی اون واسه میخام معذرت من:گفت که شم پیاده اومدم خونه بود که رسیدیم 21ساعت 

 .بهت

 .نیست مهم_

 .بخشیدی بگو مهمه نه_



 ببخشم که نشدم ناراحت اصال:گفتم و زدم لبخندی

 باش خودت مواظب:گفت و زد زل چشمام تو

 منداشت اشتها نبود خوب حالمم باال رفتم و انداختم کلید.میشد بد داشت منم حال بود شده اینجوری زامرو چرا این

 .خوابیدم و  اوردم در و لباسام سریع

 مهال زبون از*

 با هیلس دیدم.آشپزخونه سمت رفتم بیرون اومدم اینکه از بعد دستشویی رفتم.شدم بیدار خواب از صداهایی با صبح

 چیشده؟:گفتم و خندیدم آروم.میزنه کله و سر ازگ با داره اخم

 وشنر چجوری خب،نمیدونم:گفت و کشید گردنش  به سمتم،دستی برگشت و ایستاد صاف صدام شنیدن با سهیل

 .میشه

 .نمیشد چرا نمیدونم:گفت و خندید آروم سهیل.کردم روشن رو گاز و رفتم آروم

 .میکردی ول زود فندکشو چون:گفتم و کشیدم بازوم رو دستمو

 .اوکی آهااااا_

 سهیل.بودم شده خنده خوش ماه یک این تو.بودم زده زل بهش لبخند با منم.گاز روی گذاشت رو کتری هم بعد

 کردم؟ دم چای دفعه چند تاحاال مگه خب:گفت و سمتم برگشت

 .دیگه بگیری یاد باید خب:گفتم و خندیدم

 .باشی داشته یاد باید رو چای یک.نیست صبور من مثل طعاق واقعیت زن:دادم ادامه آروم نسبتا صدایی با بعد

 .بریزه قوری داخل رو آبجوش تا برگشت و کرد اخمی سهیل

 یل؟سهیی:گفتم کشیده و کشیدم عمیقی نفس همین برای.نداره سکوتو شکستن قصد اونم دیدم گذشت یکم

 جان؟:گفت و سمتم برگشت سهیل

 گفتی؟ چی سرهنگ به دیروز:گفتم و اومدم خودم به.بود شده کشدار نفسام باال رفت قلبم تپش

 رفتین؟ کی به شماها:گفت و خندید

 .گفتی چی بگو خب اععععع_

 .خالیه معدم.بریز چای پاشو_

 .بگو حاال:گفتم و نشستم.جلوش گذاشتم و ریختم چای پاشدم

 .سورپرایزه:گفت خودشو سمت کشید چایشو



 چیه؟ خب اع_

 .سورپرایزه میگم دارم_

 .خوردم داغمو چای و گفتم ای باشه اخم با

 .کنم آماده صبحانه سهیل برای تا پاشدم ولی نداشتم صبحانه به میلی

 .بودم اینستا داخل مدت تمام من و خورد

 و شستمن کنارش رفتم.میبینه نتلوزیو داره سهیل دیدم.سالن داخل رفتم و شستم اروظرف منم شد تموم که صبحانش

 شده؟ چی بگی نمیشه حاال:گفتم و سمتش شتمبرگ یهو.دیدم فیلم باهاش

 .نمیشه بانو نه:گفت خودشو سمت کشید منو خنده با

 .بدجنسی خیلی:گفتم و عقب کشیدم خودمو

 .دیدن فیلم به کردم شروع.کردم روشن رو لپتابم و اتاقم داخل رفتم بعد

 .بپزم قیمه تا رفتم و مشد بلند فیلم پای از میلی بی با.نداریم ناهار اومد یادم که بودم اوجش تو

 میکنی؟ چیکار:اومد سهیل صدای که میبستم هارو قیمه در داشتم

 .میکنم درست ناهار_

 قیمه؟_

 .آره_

 .دارم دوس.خوبه_

 .شکر:گفتم خنده با

 دربی دیگه یکم مهالاا:گفت که شنیدم رو سهیل صدای.میکردم نگاه دیوار درو به بیکار من و بود گذشته دوساعتی

 .داریم

 .باالن تاجیا:گفتم و زدم عمیقی لبخند حرف این شنیدن با

 ببرین؟ بلدین هم تایی ۶ شما مگه بابا نه:گف و زد نیشخندی سهیل

 .بلدین ها تایی۲ شما فقط پس نه_

 .باالس پرچمش قرمز که فعال:گفت و خندید

 .تاااااج_



 پرسپولییییس_

 .میزنیم حرف بعد ببینیم بازیو وایسا خوندن کری بجا_

 .نمیگم چیزی بازم میبره پرسپولیس میدونم اینکه با_

 .آقاااا بااااشه: گفتم و کردم نگاهش حرصی

 .ما واحد اومدن اوناهم.گفت دربیو و سرهنگ به زد زنگ سهیل

 مهیااار پیش میخواست ولی نمیدونست فوتبال از چیزی مریمم درنمیاوردن سر فوتبال از هیچی که مهرناز و مهسا

 .ونممیدوو منکه.باشه

 .ببینیم فوتبالو تا نشستیم  و میز روی گذاشتم چیزا ازینجور و تخمه و پفک و چیپس کلی

 .میکردیم کلکل مدت تمام.پرسپولیسی سهیل و بودیم استقاللی مهیار و من

 .خوردم حر  چقدر که آخ.شد تموم مساوی دربی و شد تموم فوتبال

 .نکنه درد دستت.سیرم که خوردم پفک و چیپس رانقد منکه:گفت مریم که بچینم ناهارو میز تا رفتم

 سرهنگ به رو.نشستم و ریختم چای نمیخواستم چیزی خودم که منم و زدن حرفو همین هم مهیار و سهیل

 چیه؟ سورپرایزتون سرهنگ:گفتم

 .سورپرایز دیگه روشه اسمش خب:گفت و خندید سرهنگ

 میگین؟ کی خب_

 .شام موقع شب احتماال_

 بیرون؟ ریمب شام برای:سهیل

 .نرفتیم بیرون وقته خیلی.آره وای:گفتیم همزمان مریم و من

 .نه یا میان مهرنازم و مهسا ببین بزن زنگ خوبه،پس_

 نیان؟ میشه بنظرت:گفتیم و کردیم نگاه هم به مریم و من

 .نکن فکرشم اصال:گفت و خندید سرهنگ

 که ارمک باشه گفت بود شرکت که اونم.بیرون میریم مشا برای که گفتم و مهرناز به زدم زنگ و برداشتم گوشیو منم

 .نباشه باربد نفر یک اون امیدوارم.میاد اون از بعد و داره قرار نفر یک با گفت هم مهسا.میام بشه تموم

 .حاظرم من که گفتم و کردم پام بوتامو.بیرون رفتم رژم تجدید از بعد و کردم مرتب هودیمو

 .بودن هم با مهیار و مهسا و مریم و یمبود هم با مهرناز و سهیل و من



 .بودم سهیل و مهرناز کالی کل شاهد من رو راه تمام

 .داخل رفتیم و شدیم پیاده.رستوران به رسیدیم

 .دختر صبری کم تو چقد:گفت و خندید مهیار.کردم نگاه مهیار به منتظر منم.داد سفارش چیزی هرکسی

 .بانو میکشی کنجکاوی ها االح حاال:گفت آروم گوشم.کنار شیطنت با سهیل

 .دختر خطرناکی تو چقد:گفت و خندید آروم سهیل.کشیدم ناخن رونشو روی گذاشتک دستمو

 شتمگدا دستمو دلیل چه به و چراغ که میپرسیدم خودم از و افتادم کردن غلط به من و چسبید سفت دستمو هم بعد

 .پاش روی

 .بخنده سهیل که شد باعث که کشیدم دستمو سریع خداخواسته من و آوردن هارو سفارش

 به رو بشقاب مهرناز.نداشتم دوست من و داشت خامه.میومد بدم پاستا از همیشه.زدم زل روم به رو پاستای بشقاب به

 .منه مال این.گذاشتن اشتباه:گفت و برداشت منو روی

 .تویه مال این کنم فک:گفت و گذاشت جلوم پیتزایی بعد

 .منه مال آره:گفتم و دمز لبخند پیتزام دیدن با

 .خوردنش به کردم شروع خودمو سمت کشیدمش هم بعد

 .نداشتم جا دیگه ولی بود مونده تیکه چهار پیتزام.از

 ازون یگهد.شدم خیره خودم به آینه داخل از شستم که رو دستام کارم انجام از بعد.دستشویی رفتم و گفتم ببخشیدی

 .بودم کرده تغییر و نبود سرد لحنم دیگه.نبود خبری همیشگی اخم ازون دیگه. نبود خبری و حس بی چشمای

 چیه؟ قضیه خب:گفت مهرناز.بیرون رفتم و زدم محوی. لبخن

 .نیست باغ تو اصال بود معلوم ولی بود ما به حوایش ظاهرا مهسا

 .بدیم بهتون خبر چندتا میخواستیم ما خب:شده گوش سروپا سرهنگ صدای شنیدن با

 .بگو رو بده اول:گفت مهرماز

 .خوبه همش:گفت و خندید سرهنگ

 کی فهمیدیم.کیه رادوین جرم شریک فهمیدیم ما که بگم همه از اول خب:داد ادامه سرهنگ و گفت جونی آخ مهرناز

 .....و شدن خالف وارد چجوری فهمیدیم.گناهکار کی و بیگناهه

 .میکنم تعریف خونه داخل رو بقیش باشین داشته اینحا تا فعال

 .گفتم دیدی:گفت و خندید سهیل.کنم داغون فکشو نزنم که بودم گرفته خودمو جلوی لیخی



 .کرد نگاهم مظلومی لبخند با و شد ساکت که کردم بهش نگاهی

 .بیرون رفتیم و شدیم بلند

 .میخورد خونمو خون من و نشد زده حرفی خونه خود تا

 اع:گفت و خندید سرهنگ.نکردم ولش واحدمون خود تا و کشیدم رو سرهنگ دست آپارتمان به رسیدن محض به

 .میشه غیرتی خانومم نکن

 .بزنم نفرو یک داشتم دوست.بودم حرصب خیلی.میکنه نگاه من به تعحب با که کردم نگاه مریم به

 چیزی که باربد: داد ادامه جدی ایندفعه سرهنگ و نشستیم.ما خونه داخل رفتیم همه و واحدمون به رسیدیم

 .میخوایم مدرک ولی مطمئنیم کامال این از ما.مهراده اصلی مقصر.بیگناهه حدودی تا هم ینرادو.نمیدونه

 ....رادوین پس:پرسیدم

 .میارن پسرش سر بالیی یک نکنه همکاری اگه گفتن.شده تهدید پسرش با_ 

 یادمون خونه ازون:گفتم و شدم بلند.افتادم آپارتمان این داخل خونشون یاد.مبل به دادم تکیمو و گفتم آهانی

 مدرکه منبع قطعا اونجا.رفت

 .خونه اون سمت افتادم راه منم و دادن تکون سرشونو سهیل و سرهنگ

 شحل االن گفت که گفتم سرهنگ به.بشیم وارد نمیتونیم ما که بعدشم.باشن خونه شاید گفتم خودم با بعد

 به رونبی رفتن.نیستن خونه:گفت و برگشت مدتی از بعد و زد حرف نگهبان با رفت سرهنگ پایین رفتیم.میکنم

 .میان دیر شب گفتن نگهبانم

 .شدم ناامید سرقت ضد قفل دیدن با.باال رفتیم دوباره و شدیم آسانسور سوار

 داشتم الزم وسیله هرچی و خودمون واحد رفتم.کنم باز رو در این باید چجوری اومد یادم و کردم دقت قفل به یکم

 .شد باز قفل بدبختی زاره با.باال برگشتم و برداشتم

 بود ریسایب شرکت پا یه اینحا.شدم شوکه سیستم همه اون دیدن با.نبود کسی شکر خدارو.کردم باز درشو احتیاط با

 درگیر من مثل هم سرهنگ و سهیل.کنم پیدا چیزی بلکه تا کردم کار ها سیستم با کمی و رفتم.خودش واسه

 .میگشتن رو خونه داخل داشتن دخترا ولی بودن سیستما

 .واحد اون داخل برم تا شدم بلند و کردم ثبت گوشیم داخل سریع اونو.کردم پیدا لوکیشن یک سیستما داخل از من

 یکی یکی.نبود کسی هم اونجا.داخل رفتیم و کردیم باز واحدروهم اون در سریع.بود سرقت ضد هم واحد اون در

 .کرده پیدا چیزی گفت سرهنگ که میشدیم امید نا داشتیم و گشتیم.اتاقازو



 از اوردممی در پر داشتم اصال.بود باراشون تحویل بعدی مکان درباره چیز همه.قرارداده به شبیه چیزی یک دیدم رفتیم

 .بریم بیاین باال میاد داره همینجوری آسانسور:اومد مهسا صدای.خوشحالی

و بررسیشون کردیم. معلوم  رفتیم واحد ما.بیرون زدیم متن مهم قسمتای از گرفتن عکس از بعد و دادم تکون سرمو

 شد سه روز دیگه به همون لوکیشنی که ما پیدا کردیم میرن و محموله جابه جا میکنن.

 ***سه روز بعد

 با خوشحالی از خواب بلند شدم و زمزمه کنان رفتم آشپزخونه سهیل نبود.میز رو چیدم و رفتم تا بیدارش کنم.

شم دیده میشد.رفتم نشستم و پتورو کشیدم اونور ولی با دیدن بدن برهنش هول پتو کامل روش بود و حتی صورت

 شده زود پتورو انداختم روش و محکم از دو طرف فشار دادم.صدای خندش امد و بعد هم گفت:مهالاا نکن خفه شدم.

نگاه  تم به چشاشلبخند کج و کوله ای زدم و پتو رو ول کردم.سهیل هم با خنده پتورو کشید کنار و نشست.نمیدونس

 کنم یا بدنش.بلند شدم و گفتم:اممم...چیزه....لباس بپوش بیا صبحونه بخوریم.

لباسشو از پای تخت برداشت و رفت سمت دستشویی.منم همچنان غرغر میکردم.آخه چرا وقتی میخای بری زیر پتو 

 لباساتو درمیاری؟همونو بزار لباس تنت باشه ولی پتو نکش روی خودت.

 ل آشپزخونه.سهیل هم کمی بعد اومد و نشست.نصف چایشو خورد و گفت:خوشحالی؟رفتم داخ

 لبخند محوی زدم و گفتم:معلومه که آره.خیلی خوشحالم.اصال نمیدونی چه حالی دارم.بلخره دارم به هدفم میرسم.

 سرشو تکون داد و گفت:خوبه.

 بعد با کمی مکث ادامه داد:مهال،بعد از ماموریت چیکار میکنی؟

 ک ماه به خودم استراحت میدم.ی-

 امممم....نــــه،منظورم اینه بعد از جداییمون چجوری میخوای به عمت توضیح بدی؟-

فکر اینو نکرده بودم.راستش برام غیر قابل باور بود.االن که جدی بهش فکر میکنم میبینم  دوری از سهیل برام 

بازوم کشیدم و ناراحت گفتم:میگم نامزد بودیم که  سخته.آخه کی اینجوری شد؟اصال چرا اینجوری شد؟دستی روی

 ببینیم بهم میایم یا نه.متاسفانه اخالقامون جور درنیومد.نشد.جدا شدیم.

 ه.سهیل هم ناراحت بود.لبخند غمگینی زد و گفت:خوب

 بود. 22با ناراحتی سرمو تکون دادم و بعد از جمع کردن ظرفا نشستم تا فیلم ببینم.ساعت 

 و بعد از اینکه مانتو و شالمو پوشیدم با سهیل وردن مهراد و رادوین سریع بلند شدمبا یادآشته بود که یک ساعتی گذ 

 رفتیم به سمت واحد مریم.



تا مریم در رو باز کرد همه نگاه ها چرخید سمت من و سهیل.کلی پلیس و درجه دار داخل خونه بودن.هول شده 

 :تو تا االن چیزی دستگیرت شد؟احترام نظامی گذاشتم و به مریم آروم گفتم

 اونم مثل خودم آروم جواب داد:نه واال من از کار شما سر درنمیارم.

 آروم خندیدم و رفتم پیش سرهنگ:سالم سرهنگ،تا االن چیشده؟

رد:سالم مهال جان.تا االن نگاه میکرد و داشت مختصات چک میک سرهنگ با اخم داشت به صفحه مانیتور روبه روش

 با رادوینه.وین رو گرفتیم.نمیدونم مهراد کجاست.ولی اونم احتماال فقط رد راد

رو آوردم.همه جاشو چک   GPSسرمو تکون دادم و نشستم کنار سرهنگ و لپتاب رو به روم رو روشن کردم و صفحه

کردم و به نقطه سبزی که چشمک میزد خیره شدم. مهراد.دیروز به ماشینش وصل کردم.هنوز به جایی که قرار 

 اشتن نرفته بود.د

دو سه ساعت گذشته بود و من بی حوصله به در و دیوار نگاه میکردم.رفتم داخل آشپزخونه آب خوردم و برگشتم.اما 

دیگه نقطه سبزی نبود.با تعجب کل نقاط رو چک میکردم و هر لحظه عصبی تر میشدم.فک کنم سهیل هم فهمید 

 نی گفت:چیزی شده مهال؟یک چیزیم هست چون اومد کنارم و آروم و با نگرا

 آره سهیل مهراد رو گم کردم.-

 سهیل با تعجب گفت:یعنی چی؟

 با سردرگمی برگشتم سمتش و گفتم:نمیدونم سهیل،نمیدونم.یک لحظه رفتم داخل آشپزخونه تا آب بخو....

ه کمی صفحبدم.قطعش کردم و  بصدای زنگ گوشیم نذاشت حرفمو ادامه بدم.اصال تو شرایطی نبودم که بخوام جوا

 رو کوچیک کردم.گوشیم باز زنگ خورد.

 ولی باز زنگ خورد.عصبی گوشیو جواب دادم و داد زدم:بـــــلــــه؟دوباره قطع کردم.

همه نگاه ها چرخید سمتم.همه با تعجب نگاهم میکردن.اما من انقدر عصبی بودم سرمو به معنیه چیه تند تکون 

 ن سرکارشون.دادم.همه شونه ای باال انداختن و برگشت

 هنوز کسی حرف نمیزد.ایندفعه کمی آروم تر گفتم:بله؟

 راد خوبی شما؟ سروان.سرخوشی که عجیب آشنا بود:سلـــام صدای خنده ای اومد بعد هم صدای

به سرهنگ اشاره کردم بیاد سمتم و وقتی اومد گوشیو گذاشتم روی بلند گو و با لحنی که نفسم در نمیومد.مهراد بود.

 ب کردم گفتم:بله؟مثال تعج

 خندید و گفت:سروان الکی نپیچون.من خودم اینکارم.

 سرهنگ اخم کرد و مدام سرشو تکون میداد.گفتم:فک کنم اشتـ.....



 اشتباه نگرفتم.میدونم خودتی.-

 بعد با لحنی سرخوش تر ادامه داد و گفت:خواهرتم سالم میرسونه.

 با ترس و تعجب گفتم:چـ.....چی میگی؟

ش خش اومد بعد هم صدای مهسا پیچید توی گوشم که با گریه حرف میزد:خواهری تروخدا منو از کمی صدای خ

 دست اینا....

بعد صدای جیغش اومد.گوشیو از حالت بلندگو برداشتم و چسبوندم به گوشم.بعد هم هول زده و ترسیده گفتم:مهراد 

 کاری باهاش نداشته باش.توروخدا...

 میگه.شما که کارت درسته خانم.نیاز به التماس نداری.اووووو ببین سروان راد چی -

زخمی شده یا بالیی دندونامو از حر  روی هم میسابیدم.دستی روی صورتم کشیدم و گفتم:به قرآن اگه بفهمم 

 خودم خالصت میکنم.سرش آوردی 

 وووووی چه خطرناااک.-

 ببند دهنتو.کجایی؟-

 خندید و گفت:توقع نداری که بگم کجام؟

 شستم جلوی کامپیوتر و سعی کردم ردشو بگیرم.مهراد هم جدی شد وگفت:معامله میکنم.سریع ن

 چی در عوض چی؟-

 مدارکی که ازم داری در عوض خواهرت.-

انگشتام روی هوا موندن.به سرهنگ نگاه کردم.فهمید و اومد سمتم.گوشیو ازم گرفت و زد روی بلندگو منم دوباره 

 گفتم:چی گفتی؟

 ازم داری.در عوض خواهرت. گفتم مدارکی که-

به سرهنگ نگاه کردم.اخم کرد و تهدید وار نگاهم کرد.تا اومدم بگم خواهرم مهراد گفت:دوساعت دیگه دوباره زنگ 

 میزنم.خوب فکراتو بکن اونموقع دوباره بهت زنگ میزنم.منتظرم باش.

اونم با تعجب و حیرت م نگاه کردم.بعد هم گوشی قطع شد.داشت اشکم در میومد.بی حال نشستم روی مبل و به مری

اتاق.منم رفتم دنبالشون و به دیوار نگاه میکرد و چشماش پر بود.سرهنگ رفت کنارش و بلندش کرد و برد تو یک 

رهنگ دستشو میکشید روی کمرش و در گوشش چیزی میگفت.رفتم نشستم کنارشون و محکم گفتم: دیدم س

 سرهنگ خواهرم.



ن دیوونه شدی؟بعد از یک ماه تالش تونستم این همه مدرک جمع کنیم میخوای به سرهنگ عصبانی داد زد:سروا

 بادش بدی؟

 اشکم از گوشه چشمم چکید.همه چیزو تار میدیدم.دستمو کشیدم روی چشمم و گفتم:پس خواهرم؟

 سهیل بغلم کرد و گفت:عزیزم نجاتش میدیم.نگران نباش.

 و گفت:مریم تروخدا گریه نکن. شت توی اتاقمه رو مرخص کرد و برگسرهنگ رفت داخل سالن و ه

اما مریم چیزی نمیگفت و فقط گریه میکرد.رفتم سمتش و بغلش کردم.یکم که گذشت یهو هلم داد و با عصبانیت 

 رفت سمت سرهنگ.مشت میزد به سینه سرهنگ و گریه میکرد.

که میگفتی نمیذاری یه تار مو از  با تعجب بهش نگاه میکردم.مریم دادمیزد و میگفت:این بود مراقبتت؟این بود

 سرشون کم بشه؟پس کو خواهرم؟کو مهسا؟

سرهنگ ساکت بود.تالشی هم برای آروم کردن مریم نمیکرد.مریم یک دفعه ای داد زد و گفت:چـرا ساکتی مهیار؟یک 

 حرفی بزن.خواهرم کجاست؟

دست نزن.این بود قولت؟این بود سرهنگ رفت سمتش بازوشو گرفت ولی مریم خودشو کشید عقب و داد زد:به من 

 مراقبتت؟

سرهنگ مریم رو دوباره گرفت و کشیدش سمت خودش و محکم بغلش کرد.روی موهاشو نوازش میکرد و میگفت: 

 گریه نکن مریم.پیداش میکنم.قول میدم عزیزم.تو گریه نکن همه چیز حل میشه.

 ن داره؟مریم خودشو تکون داد و نا مفهوم گفت:چه ربطی به گریه کردن م

 وقت گریه میکنی من حواسم پیش تویه تمرکز ندارم. عزیزه من سرهنگ لبخند محوی زد و گفت:خب

مریم خودشو کشید عقب و سرهنگ هم ولش کرد ولی یکم بعد چشماش بسته شد و تا اومد بخوره زمین سرهنگ 

 هول شده گرفتش.

 رگم مدام دستشو میکشید داخل موهاش.دم.سرهنگ گذاشتش روی تخت و سردمنم ترسیده به مریم نگاه میکر

 با صدایی گرفته گفتم:سرهنگ دکتر خبر نمیکنین؟

 سرهنگ سریع گوشیشو درآورد و به کسی زنگ زد.

دقیقه بعد  از تماس سرهنگ در خونه رو زدن.زود رفتم و در رو باز کردم.صدای سرهنگ اومد:سالم دکتر.بفرمایید  2۲

 تو اتاق حال خانومم بده.

 و تکون داد و گفت:سالم خسته نباشید.باشه االن میام.دکتر سرش



شوک عصبی بوده.زود به  بعد هم اومد داخل و رفت تو اتاق.بعد از کمی چک کردنش سرمی بهش وصل کرد و گفت:

 هوش میاد دارو هم نمیخواد.

صورتش  بعد هم رفت و سرهنگ رفت تا بدرقش کنه.به صورت مریم نگاه کردم.اشکاش خشک شده بود.ردش روی

 بود.

 *از زبون مهسا

 نگاهای مگفت نباشیدی خسته و کردم تشکر تکشون به تک از پاشدم تمرین میز پشت از صادقی نباشید خسته با

 اومدم داشتیم ضبط توش که ای خونه از بدم انجام خودمو کار و ندم محل کردم سعی میکرد اذیتم باربد سنگین

 آهنگ خودم با لب زیر بزنم قدم یکم گرفتم تصمیم کردم خوب و حالم و خورد صورتم به خنکی نسیم بیرون

 لوج اومدم مرطوب چیز یه بدم جوابشو اومدم تا برگشتم پرسیدم آدرس ازم ناز با که دختره ی صدای با که میخوندم

 .نفهمیدم چیزی دیگه و بینیم

*** 

 یه و ستون یه بجز که ۲×9 اتاق یه کجاست دیگه اینجا وایی کجام بفهمم تا کشید طول یکم کردم باز درد با چشامو

 اال؟ایناح کنم چیکار خدایا شدم بسته ستون به دیدم که شدم بلند اومدم توش نبود چیزی آهنی ی زده زنگ صندلی

 تو ناومد دختر یه و پسر یه و شد باز در که بودم خودم با رفتن کلنجار درحال میکنن؟هنوز کارم چی یعنی بودن کی

 چشام جلو گذاشتم دستمو همون واسه زد چشامو اتاق تو بود اومده بیرون از که نوری ستآشنا چه دختره

 کن بازش_پسره

  بود شده خشک خشک هاش مژه بود زده ریمل بس از واویال سمتم اومد میکرد باد ادمسشو که درحالی دختر

 کنم باز مردتو صاب دستای این بتونم تا جلو برو نخوردی؟یکم نون_دختر

 جلو تمرف یکم

 اینجا آوردین و من چرا هستین کی شما_

 اینجایی؟ چرا نمیدونی تو یعنی ملوسی ی جوجه چه اخی _پسر

  ندارم که غیب علم بدونم کجا از:زدم تشر اخم گریه با

 مخان قرتی شه تموم حرفش مهراد تا میگیری خون خفهبعد گفت: پیچیدم خودم به که زد پهلوم به دیلگ دختره

  دیگه بگین میخواین؟د چی جونم ازو گفتم: شدم بلند و تگرف شدت گریم

  هدیگ میبودین جونتونم فکر به باید برداشتین و مدارک و کردین دخالت کارم تو ها جوجه شما که موقع اون:مهراد

 نمیشناسم رو تو اصال من میگی داری چی مدارک کدوم_



 ندارم دوست دراز دماغ ی جوجه میشه دراز دماغت ملوسک نگو دروغ:جلو اومد مهراد

 عقب رفتم

 نیا جلو_

 تر جلو میومد هی

 میدونی خودت بیای گفتم نیا_

 صندلی همون رو کرد پرتم سمتم اومد دختره داد تکون دستشو یه واستاد همونجا

 جیبش تو از دراورد گوشی یه

 بگیر روانیتو خواهر اون شماره_مهراد

 شدم بلند

 ...د ببند_

  خراب هام برنامه همه لعنتیت خواهر بخاطر نفله جات سر بشین گمشوزد: داد مهراد ردمک حس دهنم تو و خون مزه

 یادب در دهنت از مشکوک ی کلمه یه بفهمم اگه:گرفت سمتم تهدید حالت به دستشو بهش میزنی زنگ االنم شد

 ؟شماره اون خواهر سروانتو بگیر.فهمیدی میارم دخلتو خودم دستای با خودم

 و قاپید و گوشی دستم از و گرفتم رو مهال شماره شالم ی لبه ریخت اشکم و دادم تکون ؟سرمونشد پاره هنجرش

 انگار برداشت دقیقه چند از بعدبلخره دفعه سوم  بده جواب ترخدا مهال ورنمیداری چرا هوووف گوشش رو گذاشت

 شما؟ خوبی راد سروان سالم: گفت و کرد هیستریکی خندی مهراد دادن بهم رو دنیا

 ......_مهال

 اینکارم خودم من نپیچون الکی سروان_خندید دوباره

 ......_مهال

 ونهمیرس سالم خواهرتم:گفت سرخوشی با و چرخید دورم و کرد بهم نگاهی یه خودتی، میدونم نگرفتم اشتباه_مهراد

 ریختم اشک و پایین انداختم سرمو

 ......_مهال

 گرفت شدت گریم گوشم رو گذاشت و گوشی ایستاد رسید که راستم سمت به

 ...اینا دست از منو تروخدا خواهری_



 دمش پرت من و صندلی زیر زد یلگد رحمانه بی و برداشت گوشم رو از و گوشی مهراد که بود نشده تموم حرفم هنوز

 کشیدم جیغ که جوری گرفت درد سرم زمین رو

 ......_مهال

 نداری التماس به نیاز خانم درسته کارت که شما میگه چی راد سروان ببین اووووو_مهراد

 ......_مهال

 خطرناااک چه وووووی:زد پوزخند و کرد بهم نگاهی مهراد

 ...... _مهال

 زمین رو شدم پرت دوباره داد هولم دختره که شم بلند کجام؟اومدم بگم که نداری توقع_گفت و داد سر ای خنده

 فهمیدمن چیزی دیگه و رفت سیاهی چشام بود نمونده واسم نایی

 *از زبون مهرناز

 .زدم زل رادوین صورت به محوی لبخند با

 خخ میشم دیوونه دارم ولی..شدم عاشقش که میدونم دارم دوستش که میدونم کنم انکار نمیخام

 ردممیک نگاش فقط من اما میداد توضیح جدید پرژه درمورد داشت و بودیم نشسته جلسه اتاق تو بودم چشماش محو

 ...نفهمیدم تشتوضیحا از هیچی

 شدم درگیرش من که بود قشنگ اونقدر بود قشنگ خیلی آره...بود قشنگ چشماش

  کارکنان از یکی اومدم خودم به اسدی صدای با

 !هستن شما راد؟با خانم_

 درخدمتم ببخشید اینه منظورم وای میکنم خواهش چیزه من بله بله_

 لطفا اسدی آقای نبدی و ماه این درامد لیست:گفت و زد پوزخندی رادوین

  بله_

  که اسدی به دادم رو ای برگه

 کرد نگاه چشمام تو و زد لبخندی ممنونم گفت و کرد بهم نگاهی

 ..مزخرف مردک میکنه همچین چرا این وای

 راد؟ خانم گفت رادوین که بیرون برم اومدم بیرون رفتن همه و شد تموم جلسه

 بله؟_



 داری؟ رابطه اسدی با_

 بله؟_

 بنشونم سرجاش باید اینو من نه میکرد لج انقدر که من از بود دیده چه مگه میگفت داشت چی این

 میبینین اینجوری رو همه که این کاره این انگار خودتون شما_

  و من میخوره االن ایییی شد سرخ واااای

 میاره در و من حر  میکنه بیجا اما دارم دوسش که این با زدم زل چشماش تو.

  کرد پیدا ادامه جوری همین عقب رفتم قدم یه جلو داوم قدم یه

  دیوار کنار کمد به خوردم که

 نزدیک اومد و زد حرصی لبخند

  دیوار کنار گذاشت و دستش یه

 کنار زد و صورتم روی بود ریخته که موهایی و باال اورد دیگشم دست یک

 قلبم شتن،ضرباندا استرس،دوست میکنم قش دارم واااای جاش از میومد در داشت قلبم

  بود حسی یه اصال

 کرده چیکار من با این خدایا چشماش به بودم زده زل فقط

 ها؟ میزنی زری همچین که آخرته میگی؟دفعه چی میفهمی چی راد خانم_

 مفهمومه؟

 مفهمومه؟:گفت دوباره که کردم نگاش فقط

 !نه_

 میگرفت آتیش داشت

 بفهمونم بهت دیگه جور یه میخای_

 .....بفه هم رو دیگه جور میخام_

 لبام رو گذاشت و لباش

 جور یه اینم گفت عقب رفت که دادم هولش پایین افتاد چشمم گوشه از اشک نداشتم منطوری همچین من واااای

 ن؟ مگه بود خوب چقدم دیگش



 رادوین شخصیتی بی خیلی_

 اه این هن عشق با اما میخاستم بوسه من میکنی عمل برعکس چرا خدایا برداشتم و کیفم بیرون رفتم و کردم باز و در

 کردم غلطی چه گرفت گریم

 میکنی کل کل چرا نداری جنبه که تو اخه

  ماشین زیر بری امروز الهی

 ها نره خدایا نره نه نه

 ...شدم دیوانه

**** 

  بودم خیابون تو که بود ساعتی دو

 خورد زنگگوشیم

 :بود رادوین

 بله؟_

 کجایی؟ مهرناز سالم_

 کجام؟ که توچه به_

 خوب بحرف درست_

 بگو و کارتنمخام_

 !دیگه بود ساده کلکل یه میاری در چیه بازیا بچه این_

 ودب کاری چه این میشی پرو میدن رو بهت تا هستی گر سوءاستفاده ادم خیلی تو اما درست بود کلکل رادوین نه_

 کردی؟

 نفهمیدم ببخشید بابا اه دیگه شد چیز...من لحضه یه بابا_

 کردی؟نفهمیدی؟ اشتباه عه_

 !خودته مشکل

 نمیاد خوشم ها بازی لوس این از من بابا ببخشی کنم چیکار_

 پس خدافز_



 اینجوری زندگیت  عشق بوددددد خوب چقدر خندیدم بلند و فرمون رو گذاشتم و سرم بود گرفته خندم کردم قطع

 هییییی داری دوستش که ندونه ولی کنه کشی منت

 نه؟ یا داره دوستم اونم میفهمیدم کاش

 اومد پیام یه بعد مین ۲ دقیقا

 منتطرم)..(  شاپ کافی بیا بود نوشته رادوین

 شاپ کافی همون سمت به کردم حرکت ک ندادم جوابی

  نشسته دیدم رفتم

  سالم_رادوین 

 سالم علیک_من

 دیگه آشتیی دیگه خب_

 نشدم ناراحت من بچم من مگ رادوین اه_

 اومد خوشت ینی عه_

 . بخشیدمت همونجا منبگم چجوری خوب اینه منطورم میگم نه نه نه_

 !واقعا_

 بدیم؟ سفارش چی_

 بخای؟ تو هرچی_گفت و خندید

 خانرادوین شدی رمانتیک چه_

 !همین برا بگم و چیزی یه یکی به میخام آخه_

 بگی؟ میخای کی؟چی_گفتم و کردم هول

 برات؟ مهمه_

 شدم کنجکاو نه....خوب_

  و همین رادوینم و دادم سفارش کاکائویی بستنی من و اومد گارسون

 خورد زنگ گوشیم که بستنیم بهمیزدم و قاشقم داشتم

 بود مهال



 الو؟_

 کجایی؟_

 شده؟ چی میلرزه صدات چرا_

 خونه بیا هیچی_

 نمیارم دووم خونه تا من بابا_

 مهال به و کردم روشنش شدم اشینم سوار و دادم تکون رادوین برای و دستم برمیداشتم و کیفم که همینجور و

 میام دارم_گفتم

  کردم قطعش و

  شدم پیاده سریع و خونه به رسیدم داشتم زیادی سرعت

 مهسا غیر بودن اونجا همه مریم واحد رفتم آسانسور با انداختم کلید و در سمت رفتم

 کنارمریم هم مهال و میزد حرف تلفن با سهیل بود کالفه مهیار میکرد گریه مریم چرخوندم چشم

 رسیدم تا مردم شده چی بگین:گفتم فقط

 مهسا عوض در بفرستیم براشون و مدارک میخوان ما از و گرفتم گروگان رو مهسا هیچی_مهیار

 گفتین؟ چی خب؟شما_من

 رفت دست از خاهرم هیچی_مریم

 میدیم نجاتش نیست طور این هیچم_مهیار

  میکنین چیکااار خوووب_من

 نمیدیم و مدارک میگه مهیار هیچی:گفت و کرد باز بل بود ساکت که مهال

 مهیار؟ آره_من

 آره_مهیار

 گرفتنننن گروگان رو مهسا نکه نکنه تهدید  مارو خطری هیچ بود قرار مهیار چی ینی_من

 میفهمی،؟

 میکنی؟ شلوغش چرا:سهیل

 میکنم؟شلوغه شلوغش_من



  میکنی شلوغش بله_سهیل

 !دیگه بسه میدیم نجات رو مهسا ولی نمیدیم و مدارک ما اما میخوان و مدارک دیگه میکنیم درستش

 دارین فقط نشستین اینجا ها شما میشه اذیت داره اونجا خواهرمون بابا نمیگم هیچی هی بسه بسه چی اه_مهال

 میکنیم آزادش میگین

 بازی ینا تو اومدین خودتون تعهد با اولم از شده که کاریه کنم چیکار میگین:زد داد سهیل دفعه یه

 خودم دسته کاری یک  بیاد مهسا سر بالیی میخورم تاشونو 9 جون قسم_گفت بود گرفته سرشو که همینجور مریم

 بابامن و مامان امانت اینا میدم

 اومد سرمون که بووووود مصیبیتی چه این خدایا نشستم در کنار همونجا گریه زیر زد و

 "رفتی؟ چیشد نگرانم" داد پیام رادوین

 "شد حل بود خانوادگی هیچی"

 "عزیزم باشه"

 میکنی بازی قلبم با چرا آخهه بگیرم قلب طپش من باید هین همین

 نمیشه هیچی که میدم قول من و میشیم وارد نقشه با نباشید نگران:گفت مهیار

 میشه؟ چی رادوین:پرید دهنم از چیشد نمیدونم

 رادوین؟_سهیل

 میشع؟ چی رادوین اره_من

 زندان میره_مهیار

 !شرطمون مهرنااز:گفت عصبانیت با مهیار که ریخت اشک چشمم گوشه از

 هستم پاش_

 معلومه_

  فهمید مهیار چیو همه بیا پایین انداختم و سرم

 زدن رو در زنگ که نشستم کنارش  مریم سمت رفتم و  شدم بلند

 ینی؟ بود کی



 و جذاب هم همه بودن نفر ۲ کردیم رعایت و حجاب تو و دادیم و موهامون بودن سهیل همکارای و کردن باز و در

 وریا یاد با مهسااااا بابا کن ولش اییی هستی مانکنا اتاق تو میکرد فکر ادم  عه عه  مهال خوشبحال واووو خوشتیپ

 .نفهمیدم چیزی من که میکردن صحبت مهیار نقشه همون باره در جمع به دادم و حواسم مهسا

 !رادوینه:گفتم مهیار به که کردن نگام جکاوکن همه.بود رادوین خورد زنگ گوشیم

 داره؟ چیکار: زد لب

  اتاق تو رفتم و انداختم باال ای شونه

 الو؟_

 خوبی؟ سالم_

 داری؟ کار!مرسی_

 مزاحمم؟_

 کنم فک_

 بای باشه اینطور که _

 ...رفتن نااو اینکه مثل اومد می خدافزی صدای.وضعیت این تو اه ندارم خودمم حوصله االن من بابا کرد قطع

 *از زبون مریم

 موقع چرااین ومن چیشده که کردم فراموش لحظه ی.. داشتم سردردعجیبی احساس کردم باز ارومی وبه چشمام

 چکارمیکنه؟خدایا االن عزیزم مهسای...افتادم اومده بسرم که مصیبتی یاد  خورد سرم به چشمم اماوقتی خوابیدم

 ایحرف ی همه...نداشتم روش کنترلی هیچ ومن میریختن سرهم پشت اماشک.. حساسه خیلی اون نیارن سرش بالیی

 ضعف شدت از. بلندشدم وازجام بیرون کشیدم وازدستم سوزن بود؟؟باخشم مراقبتی چطور این آخه بود دروغ مهیار

 خدایا...میده ونشون صبح۶ دیدم کردم نگاهی تخت کنار ساعت به...کردم وکنترل خودم اما رفت گیج یکم سرم

 تمام میخواست دلم... برمن وای ای شدم ازدنیاغافل ومن زدن سرم من به اینا اونوقت کجاست نیس هسامعلومم

 ...بود داده قول که مهیار بخصو  کنم خالی سرمهیاروسهیل عصبانیتمو

 بیرون محض ب... بزنم آبی ی صورتم تابه دستشویی سمت رفتم اول میومد ازتواشپزخونه صداهایی بیرون رفتم ازاتاق

 اسلب چرا این..میره من اتاق سمت به بود صبحونه توش که سینی با ازاشپزخونه داره حاضروآماده مهیار دیدم اومدنم

 یسن نیازی اینجام من:گفتم ک بود نرسیده دراتاق به هنوز.. اداره میرفت شخصی بالباس کرده؟همیشه تنش فرم

 سرهنگ جناب بکشید زحمت

 النا احتماال بخوری تختت تو که میاوردم صبحانتو خانوم؟داشتم بیدارشدی اع:توگف برگشت من سمت ب باتعجب

 ..داری ضعف



 ب...مهسا اونوقت بخورم وصبحونه توتخت بشینم بیخیال من دیگه ارهانداختم و گفتم: بهش نگاهی باناراحتی

 دموماساژمیدا هام قیقهش بادستام...میز پشت نشستم اشپزخونه ب ورسوندم خودم.. وبزنم حرفم بقیه نذاشت غضم

 بود کرده ونزدیک خودش کمی که مهیار صدای وبالفاصله نشست شونم روی دستی...منفجرمیشد داشت سرم

 ...میدم قول باورکن اینطوری باخودت نکن:اومد

 ..وفاداری قولت هب چقد دیدم نده قول یکی من به دیگه خواهشا خوبه خوبه:حرفش وسط پریدم

 اینکه محض وباورنمیکنی؟به چراحرفم اخه بدتره ازتو حالم من کن باور:گفت وباعصبانیت یزم روی زد محکم بادستش

 اشب ومطمئن ومیپرسم کردنشون کوتاهی این ودلیل میکنم مواخذه مهساروزیرنظرداشتن که کسایی اون اداره برم

 .میکنم مجازاتشون

 ش؟ زیرنظرداشته کسی مگه-:برگشتم باتعجب

 ..بودین من نیروهای زیرنظر  تکتون تک ماموریت اول کردی؟ازهمون فکر چی پس ماروباش خانوم هه-

 سمق بخدا-.. ترگرفت محکم که وبکشم دستم خواستم رودستم وگذاشت دستش نشست، من کنار اومد ارومی ب بعد

 یبینیمون من دستت تو نذارم مهسارو دست تا میخورم قسم ومیپرستی داری قبول تو که هرچیزی به قسم شرافتم به

 .. بدم ازدست جونمم شده

 حرفا ینازا نمیخاد دلم هیچ هیسس: وگفتم لبش روی وگذاشتم دستم..لرزید تنم بیاد سرش بالیی ازاینکه لحظه ی

 یادب کس هیچ سر بالیی نمیخاد دلم تره کوچیکتروحساس ازهممون اون اخه بدیم توشرایط من کن قبول  بشنوم

 ....سرهنگ جناب تو حتی

 دفهاین. مریمم میدم قول بهت-..میتپید کننده دیوونه قلبش ش، روسینه وگذاشت سرم و کردبهم ربونمه نگاه ی

 .... نمیبینی منو پیشت نیارم مهسارو تا کن حساب روقولم

 زدم نمک وکنترل خودم نتونستم..افتاد بود کرده درست برام که سینی به چشمم رفت  ازدربیرون وباعجله پاشد بعدم

 من که نیفته براشون خدایااتفاقی...مهیاروسهیل کن،خواهرام حفظ همشونو میکنم خواهش ایاخد..زیرگریه

 چی اومد؟شام کی ندارم،مهرناز هم ومهال مهرناز از خبری ازدیشب..کردم روجمع همه بخورم چیزی نتونستم...میمیرم

 مریم سالم: زودبرداشت وگرفتمر مهال شماره بالفاصله نداد جواب خورد بوق هرچی..زدم مهرناز ب زنگ خوردن؟ی

 بهتری؟ خوبی؟

 اخه؟ کجاست نمیده وجواب گوشیش مهرناز مهال:وگفتم شه تموم حرفش نذاشتم

 چرا این رسید سرهنگ که برم ،اوه م اداره تو من اخه باشه خواب هنوز احتماال خوابید من واحد دیشب نباش نگران-

 مریم؟ پوشیده فرم

 ...پوشیده چی ک چ من ب ناراحتم دستشاز ک نزن حرف ازاون چمیدونم-

 ...باش خودت مراقب عزیزم فعال برسم کارام ب برم من باشه باشه-



 ..همچنین توهم باشه-

 شد باز درباشتاب دفه ی زدم در سرهم رسوندم،پشت مهال واحد وبه خودم بیرون، ورفتم کردم تنم مانتو ی سریع

 تن؟وکش چیشده؟کی:گفت بیرون اومد پریشون ومهرناز

 شیشگو وقتی خدایا بزنم حرف نمیتونستم بودم کرده بغض...کردم جلوتر،بغلش رفتم و کردم نثارش ای دیوونه ی

 بسرت چیزی:وگفت گرفت فاصله ازم گیج مهرناز...مهسابود پیش ذهنم تمام االن اخه رفت هزارراه دلم نداد وجواب

 میکنی؟ بازی هندی فیلم چرا مریم؟سرصبحی خورده

 ؟نمیدی جواب گوشیتو چرا بیشور اخه تو به ابرازعالقم نیستی؟حیف بشو ادم تو:وگفتم توسرش زدم اروم یکی

 ...من میشم دیونه شماها بخداازدست

 نگز ک نفهمیدم براهمون برم دیرتر قراره امروز بوده روسایلنت بخداگوشیم ببخشید: وگفت اومد خودش به مهرناز

 توبهتری؟...زدی

 ..میشم روانی دارم برنمیاد کاری ک منم ازدست مهساست پیش فکرم تمام بهترم آره-

 تحویلش میان فردا تا خودشون دزداروخورده مخ مهساتااالن اون واال میکنن پیداش مهیاروسهیل حتما نخور غصه-

 ..زدم تلخ لبخند وی بخوره بدردمون اخالقش این دفه ی کنه خدا:گفتم...میدن

 *از زبون مهال

میز و بلند شدم و رفتم سمت اتاق سرهنگ.در زدم و وارد شدم.احترام نظامی گذاشتم و با آزاد  گوشیمو گذاشتم روی

 باش سرهنگ گفتم:سرهنگ اتفاقی افتاده؟

سرهنگ عصبی بود.اخم داشت و این اخم ابهتش رو از همیشه بیشتر میکرد.بهم نگاه کرد و گفت:نه اتفاقی نیفتاده. 

 مهراد به تو زنگ زد؟

 نه هنوز.-

روز بعد از اون دوساعت وقتی زنگ زد بهم گفتم ما خواهرمون رو خودمون نجات میدیم و مطمئن باش نمیذارم دی

 مدارک هم پیش تو بمونه.

اونم گفت بیشتر فک کن سروان.اگه مدارک رو به من بدی خواهرتو سالم تحویل میگیری و در غیر این صورت 

 تضمین نمیکنم سالم مونده باشه.

 و گفت:زود برو ستوان علیدادی رو بگو بیاد. سرهنگ بلند شد

 وقتی بهش گفتم رنگ از صورتش پرید.پامو کوبیدم زمین و رفتم تا به ستوان علیدادی بگم بره پیش مهیار.

 رفت تو اتاق سرهنگ منم دنبالش رفتم داخل و گفتم:میتونم برم؟



سهیل که با داد سرهنگ میخکوب در رو بستم و داشتم میرفتم سمت اتاق و منم سرهنگ سرشو تکون داد 

 شدم.خیلی بلند داد میزد.از بین حرفاش فهمیدم که تمام مدت ماموریت هممون زیر نظر بودیم.

 ***دو روز بعد

 دو روز گذشته بود ولی ما هیچ ردی از مهراد پیدا نکردیم.االنم الکی هی گوشیمو روشن میکنم باز قفلش میکنم.

 سمت اتاق سهیل.تا اومدم در بزنم صدایی اومد:سروان راد؟رفتم  کالفه از جام بلند شدم و

 برگشتم به سمت صدا،یک دختر جوون بود با.....

 این باربد بود؟چرا انقدر کالفه بود؟نکنه به خاطر مهسا؟ولی خب نه اون از کجا میدونه؟

شریفی هستند.درباره گم شدن به دختره که احترام گذاشته بود نگاه کردم و آزاد باش دادم و اونم گفت:ایشون باربد 

 خواهرتون اطالعاتی دارن.

در اتاق سهیل رو زدم.با اجازه ورودش ماال از شنیدن نسبتمون جا خورده.سرم رو تکون دادم و باربد تعجب کرد.احت

 باربد رو هم به سمت اتاق هدایت کردم.

 تا رفت داخل گفت:پس خواهرش بودی؟

 علیک سالم. سهیل بلند شد و اومد سمتمون و گف:بله

 باربد پوزخند تلخی زد و گفت:فکر نمیکردم بخواد دروغ بگه.

 سهیل یقشو صاف کرد و گفت:فقط اومدی اینارو بگی؟

 باربد یکم تو صورت سهیل دقیق شد و گفت:حاال یادم اومد.شمارو تو مهمونی شراکت داداشم دیدم.

 شریکاییم.سهیل پوزخند زد و گفت:واقعا شیر مادرت حاللت پسر. ما همون 

 باربد جاخورد.یکم که گذشت با اخمی که بخاطر گیج شدنش داشت گفت:یعنی چی؟از اول با نقشه وارد شدین؟

 نشستم و گفتم:االن وقت این حرفا نیست باربد.بشین هرچی میدونی بگو.ما االن بحثمون مهساس.

 نشست و گفت:یادم نمیره .ولی راست میگی مهسا االن مهم تره.

دونم چجوری بگم.ولی.... خب...یه حسی به مهسا دارم.هی میخوام ببینمش.باهام باشه.بهم توجه کنه و ببین من نمی

 اینا....

بخاطر همین بعد از تموم شدن فیلمبرداری تاحاال چند دفعه تعقیبش کردم.اونروزم همینطور شد.داشتم پشت سرش 

دمه چینی کنم که همچین اتفاقی افتاد.مهسا میرفتم ولی ایندفعه تصمیم داشتم برای گفتن این موضوع یکم مق

داشت قدم میزد و من داشتم پشت سرش میرفتم.یکم بعد چند نفر دیگه هم که خیلی مشکوک میزدن پشت سرش 



دم تعقیبش کرراه افتادن.مهسا برگشت ولی خب یک چیزی گذاشتن رو بینیش و بردنش سمت یک ماشین جیپ.

 ولی از یک جایی دیگه گمش کردم.

اگر در حالت عادی بود میزدم دندوناش بریزه تو حلقش.اومده جلوی من نشسته میگه خواهرتو تعقیب میکردم.اما  االن

بخاطر پیدا کردن یک ردی از مهسا انقدر خوشحال بودم که چیزی نگفتم و بلند شدم و دستی به چادرم کشیدم و 

 گفتم:معطل چی هستی؟بلندشو دیگه.

 ه سهیل کردم و اونم بلند شد و اومد دنبالمون.رفتیم سمت اتاق سرهنگ و من در زدم.سریع بلند شد و من یک نگاه ب

 سرهنگ باربد شریفی هستند.درباره مهسا اطالعاتی داره.رفتیم داخل و به سرهنگ گفتم:

 سرهنگ نگاهی به باربد کرد و سریع بلند شد و گفت:بخدا اگه ....

 ه چیزو برای ما توضیح داد.سهیل پرید وسط حرف سرهنگ و گفت:نه سرهنگ هم

 سهیل و باربد رفتن و سرهنگ رو به من گفت:همین االن زنگ بزن به خواهرت بگو ردشو پیدا کردیم.

 خب خودتون زنگ بزنین.-

سرهنگ اخم کرد و گفت:نمیخوام.مریم اگه بخواد از پشت تلفنم میتونه دخل منو بیاره.خیلی خطریه.من این ریسکو 

 هش زنگ بزنم.شما چجوری سالمین؟نمیپذیرم که بخوام ب

 خندیدم و گفتم:سرهنگ؟خواهرمه هاااا.

 خب باشه.زن منم هست.مگه باید بزنه نابودم کنه؟-

راه افتادم سمت در خروجی و گفتم:من مریم رو میشناسم اگه بهش بگم یک ردی از مهسا پیدا کردیم استرسش 

 این رو ترجیح میدم. منبیشتر میشه.بزار وقتی پیداش کردیم سورپرایزش کنیم.

 نمیدونم.خودت خواهرتو بهتر میشناسی.-

سوار ماشین باربد شدیم و تمام مدت حواسمون به اطراف بود.انقدر رفتیم تا رسیدیم به یک جاده خیلی خلوت.باربد 

 ایستاد و گفت:من از اینجا به بعد گمش کردم.

 .هیچی آنتن نداشت.گاه کردمنرفتیم پایین و کمی به اطراف سرک کشیدم.به تلفنم 

 صدای سهیل اومد:من اون سمت یک جایی شبیه انبار پیدا کردم.

 رفتیم اون سمت و داخلش رو گشتیم چیز خاصی نبود.صدای سرهنگ اومد:ساعت چنده؟

گوشیمو درآوردم و ساعتو به سرهنگ گفتم.چشمم خورد به خطای آنتن.سریع رفتم و زنگ زدم به افرا.بعد از سه بوق 

 :بله؟جواب داد

 سالم عزیزم خوبی؟-



 سالم مرسی تو خوبی؟-

 افرا ازت یه چیزی میخوام.-

 چی عزیزم؟-

ببین ما االن یک جایی هستیم و دنبال یک جایی مثل کارخونه،عمارت یا هرچیزی هستیم که شبیه به خونه -

 باشه.میخوام چک کنی ببینی میتونی چیزی پیدا کنی یا نه.

 باشه عزیزم.لوکیشن بفرست.-

شه ای گفتم و قطع کردم و لوکیشنمونو واسش فرستادم.بعد از چند دقیقه یک فایل برام فرستاده شد.بازش کردم و با

از دیدن تصاویر دقیق ماهواره ها از خوشحالی جیغی کشیدم.سهیل اومد سمتم و گفت:چیزی شدی مهال؟حالت 

 خوبه؟

ی دستای سهیل دور کمرم پیچید تازه به خودم بدون توجه به اینکه تو چه موقعیتی هستیم بغلش کردم.ولی وقت

کیلومتر دیگه یک  222اومدم و خودمو کشیدم عقب.سرفه ای کردم و گفتم:تصاویر این منطقه رو پیدا کردم.تقریبا 

 جایی هست.خیلی بزرگه.امکان اینکه مهسا اونجا باشه زیاده.

 باربد سریع گفت:خب معطل چی هستین؟بریم دیگه.

 و رفتیم به سمت همون مکان متروکه.رفتیم سمت ماشین 

 بعد از مدتی سهیل ایستاد و گفت:از اینجا دیده میشه.باید بقیشو پیاده بریم.

 رفتیم پایین و راه افتادیم.با دیدن اون همه آدم هیکلی یک لحظه پشتم لرزید.خواهرم االن بین اون همه آدمه.

 روم بهش گفتم:بیا بریم دیگه.برای چی وایسادی؟برگشتیم که بریم جای ماشین که دیدیم باربد ایستاده.آ

 چون مهسا اونجاس.-

 تو بگیره ببرتت داخل؟نکنه منتظری مهسا خودش بیاد دست-

 شما چرا دارین برمیگردین؟-

نفریم و اونا کلی آدمن.تازه تو هم که چیزی بلد نیستی.مسلح هم نیستی.میزنن آبکشت میکنن.باید بریم  ۲چون ما -

 مکی و تجهیزات.دنبال نیروی ک

باربد اخمی کرد و دنبالمون اومد.الهـــی دلم واسش سوخت.معلوم نیست مهسا با این بیچاره چیکار کرده که انقدر 

نگرانشه.سوار ماشین شدیم و دوباره تا انبار رفتیم.چون فقط اونجا آنتن داشتیم.سرهنگ زنگ زد به جایی و دستور 

 فر داد.ن ۲نیروی کمکی و تجهیزات اضافه برای 



دوساعت بعد در انبار زده شد.رفتم در رو باز کردم و با دیدن اون همه نیروی پلیس و ماشین لبخند عمیقی زدم و 

 رفتم کنار.یک نفر اومد داخل و بعد از گذاشتن احترام نطامی کیفی داد به دستمون و رفت عقب.

رمم رو هم در آوردم.داشتم جلیقه ضد گلولمو رفتم پشت کلی وسیله.چادرم رو درآوردم و گذاشتم داخل کیف.لباس ف

 میبستم که سهیل اومد سمتم و گفت:کمک نمیخای؟

 نگاهی به باربد کردم که گیج داشت به همه چیز نگاه میکرد.خندیدم و گفتم:نه تو برو به باربد کمک کن.

بستم.دوباره مقنعم رو سرم کردم  رفت و منم لباس فرمم رو دوباره تنم کردم.مغنعم رو در آوردم و موهام رو محکم باال

و رفتم سمت اسلحه ها.وااای قشنگ ترین صحنه ماموریت همینه.خشاب هفت تیرمو چک کردم و بعد از برداشتن تا 

خشاب دیگه کیف رو برداشتم و بردم گذاشتم داخل ماشین.یک جلیقه دیگه برداشتم و رفتم سمت باربد.دادم دستش 

اینه که میری دنبال مهسا و وقتی دیدیش اینو تنش میکنی که اتفاقی واسش نیفته.  و گفتم:تو تنها کاری که میکنی

 اگر نمیترسی و مشکلی نداری میخوای یک هفت تیر هم جهت احتیاط بهت بدم؟

باربد سرشو تکون داد و گفت:نمیترسم.ترس اینکه اتفاقی برای مهسا بیفته بیشتر ازینه که بخوام به یکی تیر بزنم.من 

 .مواظبشم

 لبخندی زدم و هفت تیر رو دادم دستش و گفتم:ایشاهلل که بلدی باهاش کار کنی؟

 دستی پشت گردنش کشید و گفت:خب.....اممممم....نـــه.

 خندیدم و بهش گفتم باید چیکار کنه.حتی بلد نبود درست بگیره دستش.

 سهیل اومد سمتم و گفت:استرس که نداری؟

 لمه؟چرا باید داشته باشم؟مگه دفعه او-

 نه ولی خب این سری خواهرتم گیره.از طرفی داری انتقـ....-

 با ناراحتی نگاهش کردم که گفت:ببخشید.

 لبخند تلخی زدم و رفتم سمت سرهنگ:کی میریم؟

 به زودی...-

 سرهنگ!-

 یکم دیگه صبر کن موقعیت اوکی بشه.-

 نشستم و منتظر موندم.یهو سرهنگ بلند شد و گفت:میتونیم بریم.

ماشین ها شدیم و رفتیم تا نزدیکی اون خونه.یکمشو پیاده رفتیم تا متوجهمون نشن.صدا خفه کن رو به هفت سوار 

 هندزفریمم تنظیم کردم.تیرم وصل کردم و دوباره در حالت آماده باش گرفتمش دستم.



 خواهش میکنم.برای باربد هم وصل کردم و گفتم:باربد.تروخدا قهرمان بازی درنیار.تو فقط مهسارو نجات بده.

سرشو تکون داد و دنبالمون اومد.رفتیم سمت پشت ساختمون چند نفر خونه رو محاصره کردن و بقیه رفتیم داخل.از 

 باالی دیوار پریدیم پایین و به اطراف نگاه کردم.

ه ک بقیه حواسشون به حیاط باشهچهار نفر دیگه بریم داخل ساختمون و -قرار شد که من،سهیل،سرهنگ،باربد و سه

 مامورای اونا یهو نپرن داخل.

داشتم در اتاق رو باز میکردم که یهو دستی روی با احتیاط یک به یک اتاقا رو باز میکردیم و همه چیزو چک میکردیم.

یده شدم عقب.قلبم تو دهنم بود.اما وقتی بوی عطر سهیل رو فهمیدم آروم شدم.برگشتم شدهنم گذاشته شد و ک

روی بینیشو به پشت سرم اشاره کردم. منم برگشتم که دیدم یکی از آدماشون داره رد سمتش که انگشتشو گذاشت 

 میشه.به سهیل نگاه کردم و لب زدم:ممنون.

اونم سرشو تکون داد و لبخندی زد و رفت.ابلفضل این دیگه چی بود. دستمو کردم تو دهنم که جیغ نزنم.همیشه از 

گرفتم.اونم دستمو گرفت پیچیندو محکم کوبوند به دیوار.دردم گرفت مارمولک میترسیدم.رفتم سمت سهیل و بازوشو 

 بود اما چیزی نگفتم.صدای آروم سهیل رو شنیدم:این چه حرکتی بود دیوونه؟

 بعد هم ولم کرد.بازمو مالش دادم و گفتم:چیکار میکردم؟داد میزدم؟

 خیله خب.چیشده؟-

 مارمولک دیدم.-

با شنیدن صدای توجهم بهشون جلب شد و رفتم سمت صدا:ولی خداییش سرشو تکون داد و رفت منم به دنبالش.

 خیلی خوشگله هاااا.

 آره بابا.گروگان به این خوشگلی نوبره واال.-

صدای نفسای کشداری رو میشنیدم با احتیاط برگشتم و باربد رو دیدم.اخم کرده بود و رگ گردن و پیشونیش زده 

 مهساس؟ رو به من گفت:اینا منظورشونبود بیرون.

 فک کنم.-

 خواست بره سمتشون که بازوشو کشیدم و گفتم:همه چیزو خراب نکن.بزار یک فکری بکنم.

 عصی غرید:نظرت چیه هردوشونو بکشیم بعد بریم داخل اتاق تا مهسا رو نجات بدیم؟

داداش بزار خالصش همون لحظه در اتاق باز شد و مهراد خیلی عصبانی از اونجا اومد بیرون.دنبالش مینو اومد و گفت:

 کنم.این چرا انقد رو مخه؟

 خوام خالصش کنم ولی خواهرش در اولویته.ید و گفت:خیلی رو مخه منم خیلی میمهراد دستی الی موهاش کش



 پوزخندی زدم و رو به باربد گفتم:کاره احمقانه ای نکن.

 یگی تا باهاش موافقت شه.بعد به هندزفریش اشاره کردم و گفتم:هرکار خاستی بکنی اول داخل هندزفری م

 سرشو تکون داد و منم رفتم دنبال مهراد و مینو.داخل هندزفری گفتم:سرهنگ پیداشون کردم.

 سرهنگ:کجایی؟

جامو بهشون گفتم و بعد از چند دقیه اول سرهنگ اومد و بعد هم سهیل.بهشون اتاق رو نشون دادم و تا خواستیم 

مامورای ما هم بیشترشون اومدن داخل و ایندفعه ینو هم اومدن بیرون.وارد عمل بشیم صدای تیر اومد.مهراد و م

 خیلی آشکار دنبال همشون بودن.محافظای داخل حیاط هم ریختن تو.

با دیدن سهیل که دوید .واااای صدا از سمت مهسا اومد.نکنه باربد تیر زده.نه بابا اون تفنگش صداخفه کن داشت.

دستشو گرفتم و پیچوندم و  سمت مینو بعد از کلی دویدن باالخره داخل حیاطم بیخیال اونا شدم و دویدسمت مهراد 

 در گوشش گفتم:کجا میری؟

 آخ...وااای ولم کن دختره هرزه.-

 با زانوم کوبوندم به کمرش و گفتم:ببند دهنتو.

ه سمت رفتیم به سمت حیاط و چون همه محافظا داخل بودن کسی این بیرون نبود.منم سریع مینو رو کشیدم ب

بیرون و تحویل یکی از مامورا دادم و با سرعت برگشتم داخل ساختمون.رفتم داخل ولی فقط محافظای اونا با مامورای 

ما بودن.خبری از سرهنگ و مهراد و سهیل نبود.با بدبختی رسیدم به اتاقی که مهسا داخلش بود.با پام در رو شکستم 

تیر که از حیاط پشتی بود سراسیمه به سمت  با شنیدن صدای ه ای کشیدم ولینفس آسودولی کسی داخلش نبود.

 حیاط پشتی رفتم.

مهراد مهسارو گرفته بود و سرهنگ و سهیل و باربد کمی دورتر ایستاده بودن.مهسا داشت گریه میکرد و مهراد 

 تهدیدشون میکرد اگه یک قدم بیان جلو مهسارو میکشه...

هسا م دیکم بود زدم تو سرش.شدت ضربه انقد زیاد بود که همون لحظه افتاد.با احتیاط رفتم جلو با تخته چوبی که نز

برگشت و با دیدن من خودشو انداخت تو بغلم.محکم گرفتمش و خودمم اشکم دراومده بود.سرهنگ مارو جدا کرد و 

ری گفت االن وقتش نیست.سهیل و سرهنگ و باربد مهسارو بردن و خودمم برگشتم سمت مهراد ک دیدم همونجو

که دراز کشیده منو نشونه رفته.از شدت استرس و ترس میخکوب شده بودم.تا به خودم بیام مهراد تیر رو شلیک کرد 

 و خورد به بازوم.

عد ب.از داخل جیبم دستبند درآوردم و زدم به دستش.د نزنم.رفتم سمتشو اسلحش رو برداشتمدستمو گاز گرفتم که دا

 با صدای بلند سهیل رو صدا زدم. هم

 سرهنگ با دیدن ما مهراد رو گرفت و سهیل هم حواسش به من بود. سهیل و سرهنگ خیلی سریع اومدن سمتمون و

 الی شد...یهو سرم گیج رفت و زیر پام خاز شدت درد اشکم دراومده بود و چونم میلرزید.



 *از زبون مهسا

 لیخی بود تشنم نبود چیزی اتاق تو پاشدم نکردم اعتنایی ولی میشد منفجر داشت سرم کردم باز چشامو درد با

 زد داد نگهبانا از یکی داد می بدی صدای بود آهنی در،چون به زدم مشت در جای تا رفتم پرسون پرسون

 مرگته چه_ نگهبان

 کن باز درو تشنمه_

 سرجات بتمرگ برو_نگهبان

  نیست؟ حالیت نفهم زبون تشنمه میگم عوضی نکبت_

 رفتم عقب عقب اتاق تو اومد قرمز ورتیص با مهراد چرخید قفل تو کلید

 میکشه سوت داره مخم میزنی حرف چقدر دیگه بتمرگ برو میکنی عرعر انقد چرا چته_ مهراد

 تشنگی از مردم بیارن آب لیوان یه بکات گنده اون بگو نیاوردی که اسیری میخوام آب تشنمه_

 مینو:زد داد و گردنش پشت به کشید دستی مهراد

 یول نازه خیلی آرایش با میکرد فکر خودش شاید بود زشت خیلی اتاق تو اومد بود باهاش همیشه که دختره همون

  دیگه ببند تو میزنی فک انقد چرا:گفت من به رو بود کرده ترش زشت آرایش از حجم این

 بیارن براش آب لیوان یه بگو_مهراد

 آب جای به بخوره کوفت_مینو

 لپو بهتون هرچی خورا مفت اون عینه میشی داری بگم؟توهم باید توهم به ینوم بده انجام و گفتم که همین_مهراد

 نه؟ دلتون زیر زده خوشی میزنین زر بیشتر میدم

 میارم االن بابا خیلخب:گفت و کرد پته تته مینو

 نشست صندلی رو و کرد نگاهی بهم مهراد

 میزنین فک انقد همتون خواهرا_مهراد

 نداره ربطی تو به_

 زرنگن خیلی میکنن فکر عوضی سهیل اون و خواهرت_گفت و داد تکون سرشو مهراد

 دستش کثیف العادهفوق لیوان یه تو اومد مینو بگه چیزی اومد مهراد تا گرفته کم دست اونارو تو زرنگن که واقعیته_

 بود

 بیا_مینو



 لیوان این کثیف چقد_

 نکردم پهن قرمز فرش ببخشید خب بخور مرگ_مینو

 بود وشت ابم یک بود تر کثیف بیرونش از ادمن؟تولیوان ایناهم دیدم توشو وقتی خورد بهم حالم گرفتم ازش و لیوان_

 بهش دادم و لیوان بود زرد یکم که

 ممنون نمیخوام_

 تشنته میگی اول میکنی غلط پس_مینو

.مهراد دنش شم بلند کردم سعی شد برابر صد دردم زدم جیغی که زد کمرم به لقدی بلندش پاشنه کفشای اون با االغ

 یهو اومد شلیک صدای که بودم فکرا یعنی؟توهمین میشه چی من عاقبت اخرو زدم زار من و بیرون رفتنو مینو 

 کنترل جارو همه پشت از اسلحه با هم مینو کرد بلندم و کشید و بازومو مهراد اتاق تو اومدن شتاب با مینو و مهراد

 ورتشص تو بود ریخته جلوش موهای اینجاست چرا باربد نمیشه باورم وای حیاط تو رفتیم چیشد یعنی خدایا میکرد

 اب سهیل مهیارو بود شده خاکی مشکیش شلوار بود بسته اشتباه و هاش دکمه که بود تنش ای سورمه پیرهن یه

 تگرف شدت گریم شقیقم رو گذاشت رو اسلحه مهراد که سمتم بیاد خواست سهیل بودن استاده فرمشون لباسای

 ببری برداری جنازشو باید بیای جلوتر قدم یه_هرادم

 زده زل قرمز چشمای با باربد و بودن من نجات تکاپوی در همه پایین ریخت باربد چشم ی گوشه از اشک قطره یه

 میکنم اعتراف من بود مادرم پدرو مرگ بانی و باعث برادرش که مردی عاشق بودم شده عاشق من آره من به بود

 وبازوم مهیار و نکردم حس ام شقیقه رو،رو اسلحه دیگه لحظه همون کنم تحمل و دردش نمیتونم و دمش باربد عاشق

 آورد رشوس کنارم نشست دوزانو باربد که شم بلند خواستم و بودم کشیده دراز زمین رو اونطرف به کرد پرتم و کشید

 به که مردونش صدای با پایین خورد سر گونم از و گونم رو اومد فرود صاف اشکش ریخت اشک دوباره صورتم جلو

 و دش بلند باربد اومد شلیک صدای بزنم حرف خواستم تا و دادم تکون خوبی؟سرمو:گفت بود شده دورگه گریع خاطر

 و شیدک بازومو باربد که طرفش برم خواستم مهالاااااا کشیدم جیغ گریع با بود خورده تیر مهال کرد بلند خودش با منم

 و پام رزی انداخت دستم یهو نمیکرد کنه ولم که داشتم اصرار میکردم گریه داشتم که همونطوری لشبغ تو شدم پرت

 کرد باز کامال پاش با بود باز نیم ماشین در بودم باربد بغل تو باشم زمین رو اینکه جای به من و سرم زیر هم یکی اون

 ردنمیاو سرت بالیی و نبودی سالم اگه:گفت و بوسید اشکامو رو نشست کنارم خودش و ماشین تو گذاشت و من و

 اومدنو سهیل مهیارو کم کم بستم چشامو کردم نگاهش و زدم لبخندی میکردم خراب سرشون رو رو شده خراب این

 ماشین تو نشستن

 مهیار؟ اقا_

 نیاوردن؟ ما خانمه ی دردونه سر مالیی تو؟بال جان؟خوبی_گفت و برگشت مهیار

  شد چش مهال کو خوبم_مگفت و زدم غمگینی لبخند



 زد مصنوعی لبخند و کنه قایم داشت سعی نگرانشو نگاه سهیل

 شستهن جلو مهیار خونه برین شما بیمارستان میبرمش ماشینه یکی اون تو دیده آسیب جزئی خیلی بازوش_سهیل

 عقب باربدم و من بود سرباز راننده گرفت سرباز یه وجاشو شده پیدا سهیل بعد یکم بود راننده سهیل و بود

 ما خونه بیا شب_ گفتم باربد به رو

 دنبالت میام خودم فردا باش خواهرت پیش امشب_گفت و زد میلرزوند آدمو دل که مهربونش لبخندای اون از باربد

 باشه؟ بیرون بریم

 دادیا؟ قول_

 مردوقولش_گفت و داد تکون سرشو باربد

. ودشخ خونه گذاشتیم و باربد قبلش البته کردیم حرکت ریمم خونه سمت به پنجره به دادم تکیه سرمو و خندیدم

 وقتی رسیدم خودمو انداختم توی تختم و خوابیدم.

 یرهمیگ درد که معلومه برد خوابم سرد آب با وان تو که بعدم حموم رفتم دیشب میکرد درد گردنم شدم بیدار صبح

 برم باربد با بود قرار امروز بدن به زدم شیر لیوان یه با آوردم در کابینت تو از و بای های آشپزخونه تو رفتم دیگه

 نیرپ انقد پیتزاهاتونو چرا آخه میندازن آب و آدم دهن المصبا فود جم شبکه زدم رفتم منم بود زنگ باربد هنوز بیرون

 اه یننک چیکار میخواستین میکرد نگاه و این داشت باردار خانم یه االن من جای به بکشه؟اگه دلش آدم که میزنین

 شد بلند گوشیم صدای که میزدم از داشتم همینطوری

 الو؟_

 چلو یا میخوری آش_باربد

 پیتزا هیچکدوم_

 بدن بر بزنیم پیتزا یه بریم که شو حاظر بدو پس عه_باربد

 بهم؟ میدی پیتزا راستی راستی_

 چیه دروغم اره_باربد

 موال به مخلصتم_

 وسکهس خاله نریز زبون_داد ادامه و کرد ای خنده

 سوسکم؟ خاله من چی

 صورتی پلنگ چی تو ام سوسکه خاله من اگه خب_

 هس جذابه اون ام شریفی باربد من نه:گفت و زد ای قهقه



 نداری که نفسم به اعتماد_

 بعلههههه_ باربد

 کن قطع دیگه مزاحمی خیلخب_

 خداحافظ_باربد

 خدافردوسی_

 قد وارشل با پوشیدم خاکی کوتاه مانتو یه اتاق تو رفتم ونبیر اومدم عملیات انجام از پس و دستشویی سمت دویدم

 و زد کت باربد توش انداختم و گوشیم و کمرم دور به بستم کوچولومم کیف مشکی وشال خاکی کفشای مشکی نود

 ماشین تو نشستم پایین رفتم

 بلدی؟ کوج از مارو خونه_

 بماند حاال_باربد

 باشه_

 بریم؟ کجا خب_باربد

 میمونم تنها من میگیرن امضا و عکس ازت میان ندارم حوصله خلوت جای یه بریم نمیدونم_

 دردسر هزار و خوشکلی_باربد

 نشسته دستت بغل خوشگال اون از یدونه یکی_

 درصد شصت_باربد

 میزنما جیغ_

 حضرت اال تسلیم_باربد

 کن حرکت خوبه_

 میکنم لقد گل دارم االن گفتی شد خوب چه_باربد

 یه طرف هب رفتم مجنونا و لیلی مخصو  دونفره میزای همه باال طبقه بود طبقه دو پیتزایی یه هب رسیدیم و خندیدم

 نفره چهار بود پایین طبقه که میزی

 کجا؟_باربد

 دیگه بشین بیا_

 باال بریم شو بلند_باربد



 باال بیام ندارم اسانسورنداره؟حوصله_گفتم و خاروندم یکم و چونم

 کوه ببمرت روز یه میخوام که وپاش پاشو خانم تنبل_ باربد

 داره حوصله کی بابا برو_

 کنم؟ کولت_باربد

 هاش پله کمه بابا میام االن نه نه_

 داره یدمد پایین به کشیدم سرک اومد دیر چقد اوف نشستم میز یه سر بده سفارش تا صندوق سمت به رفت خندیدو

 اربدب باال اومد کرد کور اشتهامو بیشعور دختره ووفهو بود باز بناگوشش تا نیشش دختره میده امضا دختره یه به

 ندارم دوست پنیر من داره بیشتری پنیر شما ماله بفرمایید_باربد

 مرسی_

 ای؟ گرفته چرا چیشده_باربد

 خوبم هیچی_

 بده و سس_باربد

 بردار خودت_

 کرد اخم

 باز چیشدی نشو بچه مهسا کن درست اخالقتو_باربد

 سس ینما بیا نیست چیزی که گفتم_

 بود تلخ بدجور اوقاتم خوردن به کردم شروع و دادم بهش و سس

  ماشین تو رفتیم پیتزا خوردن از بعد

 کجا؟ بریم خب_ باربد

  نمیدونم_

 موافقی بستنی و پارک با_ باربد

 اهوم_

 قفل زا بعد بریم باهم تا کنه قفل درارو شدم منتظر و شدم پیاده کرد پارک و ماشین وقتی روند ملت پارک سمت به

 زد شو آفتابی عینک و سمتم اومد در کردن



 نیستا زیاد افتاب_

 زدم سمتم نیان اینکه واسه میدونم_باربد

 گفتم و زدم لبخندی

 داری؟ اعتقاد اول نگاه در عشق به_

 روبرو به دوخت نگاهشو باز کرد نگاهی یه بهم و جیبش تو کرد دستاشو

 شاید_باربد

 ندارم من ولی_

 چجوریه بفهمی تا بشی اشقع باید_باربد

 شدم خب_

 رفتم می راه من ولی ایستاد همونجا

 دیگه بیا_

 عاشقته؟ اونم_باربد

 ندیدم ازش چیزی هنوز نمیدونم_

 هست که ایشاال_باربد

 شدی؟ عاشق تواام ایشاال_

 اوم_باربد

 بود سوالی چه خودم تقصیر آخه میشد بزرگتر لحظه به لحظه بغضم

 داره؟ دوست تورو اونم_

 نچ_باربد

 اون باز نفهمی چه_

 چی_باربد

 هیچی_

 عجیبیه چیز عشق_باربد

 نیمکت رویه نشستیم



 بگیرم بستنی برم بمون_باربد

 باشه_

 ودب قیفی خودش ماله اومد باربد و نشد دستگیرم چیزی آخر از کردم فکر شده کی عاشق اینکه به همش منم و رفت

 کنار گذاشتم بودم نخورده و بیشترش نصف من لیو خورد و خودش ماله بود ظرف تو من ماله ولی

 نمیخوری چرا_باربد

 ندارم جا دیگه نمیخورم_

 خوردی کم چه وا_باربد

 نمیتونم دیگه ولی بود خوشمزه مرسی اوم_

 خورد من قاشق همون با و برداشت بستنیمو و انداخت باال ای شونه

 قاشقش مخصوصا بود خوشمزه چه_باربد

 گفتم و پایین انداختم سرمو

 بریم؟_

 بریم_ باربد

 رفت خودشم و خونه منو رسوند

 *از زبون مریم

 ونبودنش شدم مهیاروابسته ب چقدر ک میفهمیدم تازه روز1 این تو.پیدانکردن چیزی وهمچنان میگذره که روزه 1

 یخانوادگ لمشک یک گفتم زد زنگ ک آرتاهم.هارونداشتم بچه اصالحوصله چون ولغوکردم کالسام تمام.. میداد عذابم

 طرف..چیه بابت نمیدونستم شورمیزد دلم  امروزعجیب...برگزارکنم کالساتو نمیتونم نشه تارفع  اومده پیش برام

 دارودسته همه مهساروپیداکردیم بدین خبری خوش خانوم مریم سالم:بود سهیل...خورد زنگ گوشیم بعدازظهر

 دمیشنی درست ک گوشام اما بزنم حرف نمیتونستم و بودم شده شوکه خوشحالی ازشدت من دستگیرشدن مهرادم

 حال: گفت توش بود خنده ک لحنی ی با چطوره؟سهیل خودش حال ببین:مهیارمیومد اروم صدای طرف ازاون

 خوبین؟مهال همتون...تشکرکن ازش من ازطرف خوبم بگو بهش:دادم جواب خنده با بانو؟منم مریم چطوره خودتون

 کاری دیگه برم من خوبه خوبه:گفت سریع..شد جوری ی سهیل صدای کردم اسنگرف؟احس تماس کجاست؟چرااون

 ندارین؟

 کردی؟ هول اینطور پرسیدم مهال افتاده؟چراتاازحال نشده؟اتفاقی ک سهیل؟چیزی-

 افتاده جزیی اتفاق ی فقط نیست چیزی بابا ن-



 دیگه خداب افتاده بدی اتفاق ک نگو هشورمیزن دلم ازصبح من راستشوبگو اتفاقی؟سهیل چ باز خدایا: گفتم ریخت دلم

 ...ندارم طاقت

 ...ینی.. چیزه فقط نه-

 چیشده؟ من جون کردی لبم ب جون سهیل-

 ... تیر ی مهال ولی نشین نگران خانوم مریم-

 ؟ وبرسونم خودم نگفتین من ب چطوره؟چرا کجا؟حالش چی؟تیررر؟ب-

 بامهیار میام ازاونجادارم من خوبه خوبه حالشم بیمارستانه االنم خورده بازوش ب فقط بخدا خانوم مریم بده اجازه-

 ...مهیار ب وبدم گوشی باورنمیکنین

 ؟ بیمارستان کدوم بگو فقط نیست الزم نه-

 بو خودم سریع....اخخخخخخ مهیار اخ کنه وبخیر خداسومی دومیش از اینم بیا.کردم وقطع وپرسیدم بیمارستان اسم

 ادمد ومشخصاتشو پرستاری ایستگاه به ورسوندم خودم سریع...نمیشه راحت خیالم نبینمش تا رسوندم بیمارستان

 بود تخت روی مهالکه ب افتاد وچشمم بازکردم درو گفتن ک اتاقی ورسوندم خودم سرعت ب...کردن راهنماییم اونام

 اممنونمخدای خداروشکر..خوابه ک معلومه پس میکشید نفس اروم داشت سرش باالی رفتم.بود بسته وچشماش

 خونه؟ میاری روکی مهسا سهیل الو:وگرفتم سهیل شماره سریع...ازت

 من.بشه ثبت خودش زبون از چیز همه باید اخه میکشه طول ها وبازجویی اداری کارای دیگه ساعت یک تا سالم-

 ..شب مهال پیش برم من احتماال بامهیارمیاد نتونستم اگه میارمش خودم

 ..بیادپیشش میگم مهرناز به من میشه توزحمتت خوابه اینکه مث ولی یششمپ االن من سهیل ازت ممنونم-

 .. تره راحت خیالم منم باشم باالسرش داشت احتیاج چیزی ب اگه بهتره اینطوری میرم خودم نه نه-

 خانوم این نخیر دیدم نشستم دیگه یکم.کردم وقطع کردم تشکر ازسهیل.. فشردم رو مهال ودست زدم لبخندی-

 ..وت زحمت اینم البته. مهال وجون تو جون خونه میرم دارم من دادم پیام سهیل وبه بیرون رفتم الهابیدارنمیشهحاالحا

 ...حرفیه؟وظیفمه چ این: داد جواب نکشید ثانیه ب

 ردمک دم وقتی...بود ماکارونی عاشق مهسا اخه کنم درست ماکارونی شام برای تا کارشدم ب دست وسریع خونه رفتم

 دیدی: وگفت توبغلم وانداخت خودش بود ،مهرناز کردم دروباز درمیزنن دیدم ک واوردم ساالد ایلوس رفتم

 بشورنش سرتخته ایشاهلل بزنن دارش ایشاهلل شد خنک دلم ؟اخیش دیدی دستگیرشد مهرادبیشور

 انج ب جان تاخودت بگیر نفس ی تو میرسه اعمالش سزای ب باش مطمین بسه بابا واستا هوووی:گفتم...ایشاهلل

 ...نکردی تسلیم افرین

 ..بده خداشانس...کردی ودرست موردعالقش عذای وتوام اومد مهساجووون باز اوه:رفت؛گفت اشپزخونه طرف ب



 ...بگیرم دوش ی برم تامن کن درست ساالدو بشین نزن اصافه حرف-

 من نباش نگران امشببب ربشهچخب به به ودیگه روزمیاد۲ بعد داره مهیارجون دیگه آره:وگفت کرد نگام شیطون-

 ... برسین کارتون ب شما مهسارومیبرم

 تو مث ک همه بیحیا دختره شو خفه: گفتم بهش ونخورد داد جاخالی ک سمتش ب کردم وپرت دراوردم مو دمپایی-

 ...کارنمیکنه2۲+ همش ذهنشون

 مهسا کردم باز وکه اتاق در.کردم خالی عطرروخودم کلی پوشیدم لباس و کردم مالیم ارایش ی اومدم ازحموم بعدکه

 ردمک وبرطرف دلتنگیام حسابی منم بغلم توی وانداخت وخودش کشید جیغ ودید وتامن بیرون اومد ازدستشویی

 آبجی نباش نگران سالمم بخداسالم:گفت گرف خندش خودش کردم بدنشونگاه جای همه و کردم اونورش اینور هی..

 ...بزرگه

 مهساهم ونشستم رفتم مبال سمت به بود تودستم مهسا دست..کردم خداروشکر هدوبار تودلم و زدم لبخندی

 ... کنه خدالعنتشون بمیرم کردن؟الهی اذیتت خیلی: وگفتم کردم نگاه خیره بهش...نشست

 که ممیرفت مخش انقدرو کنه اذیتم تامیومد کن باور نه ماهایی نگران همیشه ک برم قربونت:زدوگفت لبخندی مهسا

 بیرون یزدم ازاتاق

 مهیار که مبرگشت دراتاق باصدای.. نیفتاده براش واتفاقی سالمه ازاینکه  بودم خوشحال..بلندبلندخندید خودش بعدشم

 ازهت اونم.. رفتم سمتش ب  اینجاس کسی اینکه درنظرگرفتن وبدون پاشدم جام از سریع ریخت هری قلبم.... ودیدم

 بگم دروغ نمیتونم ک خودم ب دارم چقدردوسش و بود شده تنگ براش مدل چقدر فهمیدم تازه. بود دراومده ازحموم

 ...شده وزندگیم ازقلبم جزئی مهیار

 من دل که لبخندایی همون.. میکرد نگاه بهم بالبخند داشت اونم ش گونه روی باالوگذاشتم واوردم دستم آروم

 گونش دستموروی اروم نبود خودم دست کارام که بودم شده محوش انقدر گیراوجذابش توچشای زدم زل..وبرد

 اونم...من دنیااینجابودبرای ارامش تمام که واااای.. ش سینه روی وگذاشتم سرم بالفاصله پایین  واوردم  کشیدم

 بود؟ شده تنگ برات دلم چقد چطوره؟میدونی خونم خانوم حال: وگفت سرم پشت وگذاشت دستش

 دلتنگ تو ک اندازه همون سرهنگ؟میدونی جناب شماچطوره حال:گفتم زدم زل دوباره وتوچشاش وبرداشتم سرم

 احتیاج دنتبو ب خیلی...سنگینه برام خونه هوای نیستی خونه این توی وقتی..بودم هزاربرابربیشتردلتنگت من بودی

 ..شرمندم واقعا زدم حرف باهات اونجوری وببخش من مهیار دارم

 گفتناتو سرهنگ جناب و رفتارات این ی همه عواقب موقعش به نداره عیب: وگفت گوشم نزدیک واورد صورتش اروم

 ...نشناختی منو توهنوز.. نشسته اینجا کسی االن..میدم نشون بهت

 یشپ دودقیقه که انگار ن انگار... میزد بامهساحرف وبلندبلند رفت اشپزخونه سمت وبه وبوسید گونم اروم بعدشم

 ..... وزیروروکرد من قلب باحرفش



 ناز*از زبون مهر

 و هسام و بگیرن و بیشعور مهراد بودن تونسته سهیل و مهیار تیم کمک با دیشب و بود گذشته ماجرا اون از روز چند

 بود، شده تر بود،الغر کشیده سختی خیلی انگار مهسا.کنن آزاد

 یمارستان بود.مهال هم که تیر خورده بود و ب.بود راحت خیالش و بود دیده و مهسا بالخره بود بهتر مریم حال دیشب

 میگن مهال و گرفتن و مهراد اینکه هم بود شده پیدا خواهرم هم بودم خوشحال خیلی دیگه روزای برعکس که امروزم

 .ردهک نابودشون که بودن دیگه خیلیا نکشته منو مادر و پدر تنها چون..اعدام شایدم و باشه ابد حبس حکمش شاید

 .کردم حرکت آسانسور سمت به و  پوشیدم و لباسام

  اه نمیشه روشن که منم اوسگل ماشین

 .اومد مین ۲ از بعد و آژانس به زدم زنگ

 .کردیم حرکت و شدم سوار

 "سالم،کجایی؟"بود رادوین اومد پیام گوشیم راه تو

 "چرا؟ شرکتم راه تو"

 "سوم طبقه بیا اومدی"

 داره،،؟ چیکار یعنی بود کوچیک اتاق یک فقط که سوم طبقه

 .نداد جواب دیگه"نیست چیزی که اونجا براچی"کردم پتای همین برای

 ودب جوری داشتم غریبی حس یه میشناسمش وقته خیلی میکردم حی داشتن دوست از غیر داشتم حسی یه بهش

 .داشتم دوسش وار نیستم،دیواانه منم نباشه میکردم حی واقعا که

 بعدش شب .ببینمش من نزارن دیگه تعملیا از بعد نکنه ریخت هری دلم شرطمون گفت بهم سرهنگ شب اون

 کی از گفت بهم اما.دارم حسی رادوین به من فهمیده که نگفته کسی به گفت زد حرف باهام و من واحد اومد مهیار

 قطف االن.نمیدونم حاال میکنه کمکم که گفت اونم.داداشم مث اونم بالخره گفتم و چیز همه بهش دارم حسی همچین

 رسیدیم خانم:اومدم خودم به رارننده صدای با.میزنم حرف باهاش که خدایی و مهیار و دارم خبر من حس این از

 شد؟ چقدر_

 تومن 22_

 شرکت ساختمان طرف به رفتم دادم و پولو



 قلب همزمان ایستاد آسانسور االن بشه میخاد چی یعنی داشتم استرس سوم طبقه زدم و آسانسور رادوین گفته طبق

 خاموش برقا داخل رفتم.بود باز در بود آسانسور روی روبه واحد در بیرون اومدم و کردم باز و آسانسور در.ایستاد منم

 شد روشن برقا که جلوتر رفتم یکم.شده خل صبح سر چیه ها بازی مسخره این بابا ای .نمیدیدم هیچی بود

 زده خشکم سرجام الو بود نوشته ها بادکنک روی بود قرمز های بادکنک و ها شرشره جا همه خبرع چه جا این واووو

  نزدیکم اومد که دیدم و رادوین دفعه یه بود

 خبره چه اینجا:گفتم

 بزنم حرف من بزار نگو هیچی_

 اونجا و شدم دعوت مهمونی به بودم ساله 29-2۲کوچبک تر بودم.حدودا  هنوز من وقتی: گفت و کرد نگاه چشمام تو

 دنینوشی لیوان یک با دختره ،همون اتاق داخل رفتم که بود پارتی ایاخر بود پسرا نخ تو اول همون از که بود دختری

 هب آرتا کع چیشد نفهمیدم شدم،بگذریم مست خوردم اونو هم ساده منه اوردم تو برای بخور اینو گفت دنبالم اومد

 شد بزرگ آرتا گذشت و گذشت االن هست کجا اصال نمیدونم دختره اون و شد بزرگ و اومد وجود

 .تو خانواده به رسید تا زدیم هم به و شراکت و شد دعوامون ای قضیه یه سر بودم شریک مهراد با

 .شماهای با هم تهرانی سهیل خواهرته شوهر ارجمند مهیار سرهنگ داری خاهر تا 9 تو میدونم من مهرناز

 شد ای دفعه یه چی همه میخورم قسم من مهرناز شدی وارد نقشه با که میدونم ومن چی همه بگم بهت نمیخاستم

 یخامم ولی پشیمونم االن منممن خالفکار نیستم ولی خب مهراد با جون پسرم تهدیدم کرده که باهاش همکاری کنم.

 !ببخشی، و من

 میکشم خجالت چقدر وای میدونست و چی همه این بود شده قفل زبونم

 رفتنگ و مهراد چون اینجا میریزن ساپلی دیگه دقیقه چند تا میدونم عزیزم نیست کشیدن خجالت وقت االن مهرناز_

 هستن منم دنبال درصد صد

 ندارن کاری تو با اینا رادوین_

 کنم نگات یکم بزار فقط نگو هیچی_

 من اما اما میدونی مادرت و پدر مرگ باعث و من و نمیبخشی و من میدونم شدم عاشقت من_گفت زد زل توچشمام

 خواهراتم و تو شرمنده  من...کنم تحمل و یتدور نمیتونم ثانیه یک شدم عاشقت دارم دوست

 اما داشت دوست و من اینم بود بد حالم ریخت اشکام میشد بسته داشت  اشک شدت از چشمام میترگید داشت سرم

 .بود کشته و پدرم بود کشته و مادرم

 .!است محاصره ساختمون نداری فراری راه:میگفت که بود مردی صدای بزنم حرف اومدم تا



 و رادوین دستای و  شدن داخل سرباز دوتا و شد باز در بگه چیزی اومد تا رادوین میکردم هق هق ریخت اشکام

 .استرس از عشق از خجالت از مردم وای .بوسید دوتا اون جلوی من لبای و شد خم که ببرنش اومدن و زدن دستبند

 .ارهد دوستم میگفت بهم داشت که وقعیم و عشقم.بردنش.بود انداخته گل هام گونه  نبود خودم دست حالم ویییی

 !تینمیزاش میدونستی که تو:گفتم مهیار پیش رفتم بودن پایین فرم لباس با سهیلم و مهیار رفتم دنبالشون

 میبرنش؟ کجا:گفتم کرد نگاه سهیل به و نگفت هیچی

 ازش کنن جویی باز میبرن_

 نیست خوب حالم خونه میرم من_

 باشه_

 خونه سمت به افتادم راه و شدم ماشین سوار

 ارچیک مگه بشه همچین باید چرا آخه خدایا بود اومده در اشکم زمین خوردم و شد بد چیشدحالم نفهمیدم رسیدم تا

 .میریزه هم به همچی و میوفته اتفاق یه بچشم و خوشبختی طعم میام تا کردم

 .برد خوابم کی نفهمیدم تخت رو خوابیدم و شدم بلند

........ 

  بود مهیار شدم بیدار خواب از گوشیم زنگ صدای با

 بله؟_

 تو؟ کجایی الو_

 چی تو خونم من_

 ام اداره_

 مهیار:گفتم بغض باا

 جان؟_

 ؟چیشد رادوین چیشد_

 باشه حبس تو سال 1 کرده که همکاری بخاطر باید اما کردم و تالشم همه بخدا_

 خدایا بود بد خیلی حالم بیاد تا واستم سال ؟سال 1 میگفت چی.نشنیدم دیگه و مهیار صدای.تلفن پشت زد خشکم

 هیچی. کنم چیکار عشقمه امااااا.گرفت و پدرم گرف ازم مادرمو حقشه میگیم طرف یک از.زندانه گوشه عشقم

 ...رفت سیاهی چشمام و نفهمیدم



 *از زبون مهال

همون لحظه صدای در با احساس درد چشمام رو باز کردم.هنوز تار میدیدم.یکم که پلک زدم دیدم واضح شد.

 اومد.برگشتم و با دیدن سهیل لبخندی زدم.

سهیل با دیدن من چشماش گرد شد و با تعجب اومد سمتم.نشست کنارم و با خنده گفت:چه عجب بیدار شدی 

 عزیزم.

 مگه چندوقته خوابم؟-

وی زدن از همون روز تا از روزی که مهسا رو نجات دادیم دوروز میگذره.تو تیر خوردی و بعد وقتی بهت یک مسکن ق-

 ن خوابی.اال

 با یادآوردن مهسا سریع گفتم:مهسا کجاست؟حالش خوبه؟

 آره عزیزم حالش خوبه.االنم خونس.پیش مریمه...-

 لبخندی زدم و گفتم:مهراد رو گرفتین؟

یم یرهم م شآره اونم گرفتیم.مینو رو هم گرفتیم.حکمشون هم که میدونی.فقط بگم سه روز دیگه دادگاهشه.بعد-

 درجه.میشی سرگرد. عواسه جشن ترفی

 باز تو میشی سرهنگ؟-

 سرگرد شدم.هنوز باید صبر کنم. دو سالهنه من تازه -

 خندیدم و گفتم:دیگه نمیتونی بهم زور بگی.

 با مهربونی نگاهم کرد و گفت:خوبی؟

 یکم درد داشتم ولی خب چون زیاد نبود گفتم:آره خوبم.رادوین چیشد؟

برای مهرناز نگرانم.وقتی رادوین رو داشتیم میبردیم خیلی ناراحت بود.فکر کنم کتشون و گرفتیمش.امروز رفتیم شر-

 به رادوین یک حسی داره.

 واال مهرناز هر روز عاشق میشه و فارغ میشه-

 خندید و گفت:نه معلوم بود واقعیه.

 الش چطوره؟با شنیدن ای حرف دیگه منم نگران شدم.کمی خودمو کشیدم باال و گفتم:االن ح

 من اصن خونه نرفتم.نمیدونم -

 چــرا؟-



 چون همش پیش تو بودم.-

 لب پایینمو گاز گرفتم و گفتم:خب برای چی؟

 چون نگرانت بودم.-

خب پسرخوب تو اینجوری میکنی حساب قلب منو نمیکنی که چقد بیتابه؟چیزی نگفتم و بجاش یک لبخند 

ساله برگشت.خانمه لبخندی زد و  9۲قیقه با یک خانم تقریبا زدم.سهیل بلند شد و رفت بیرون.بعد از چند د

 گفت:پس باالخره بیدار شدی؟خوبی؟

 نه واال انگار هنوز خوابم.خدایی این چه سوالیه؟لبخندمو حفظ کردم و گفتم:بله.به لطف شما خوبم.

که شد میتونید لبخندی زد و بعد از چک کردن سرمم گفت:این سرم تقریبا تا نیم ساعت دیگه تمومه. تموم 

 برید.زخمتون هم جوش خورده جای نگرانی نیست.فقط بانداژتون رو دوروز دیگه باز کنید.

سرم رو تکون دادم و وقتی اون رفت بیرون منم چشمام رو بستم.خب االن چی میشه؟مهراد اعدام میشه.مینو هم 

 ف اصال نمیخوام بهش فکر کنم.هووففحبس ابد.رادوین چی؟اونکه بیگناهه.ما چی؟چجوری میخوایم جدا بشیم؟

سرمم که تموم شد با کمک سهیل مانتوم رو پوشیدم و رفتیم بیرون.سوار ماشین شدیم و سهیل به سمت خونه 

 روند.در خونه رو باز کردم و رفتم داخل.

ام لباسدلم برای اینجا تنگ میشد.اگه سازمانی نبود همینجا زندگی میکردم.رفتم داخل اتاقم و بعد از حاظر کردن 

رفتم حموم.با احتیاط بازوم رو شستم زدم بیرون.بخاطر بازوم نتونستم لباس زیر تنم کنم.برای همین یک لباس گشاد 

 تنم کردم.البته خیلی هم گشاد نبود.

 رفتم داخل سالن دیدم سهیل داره تو لپتابش هی یک چیزیو باال و پایین میکنه.نشستم کنارش و گفتم:چیزی شده؟

 و گفت:نه عزیزم همه چی خوبه.نگران نباش.خودت خوبی؟برگشت سمتم 

 سرمو تکون دادم و گفتم:باید جشن بگیریم.

 به مناسبت؟-

 تموم شدن این ماموریت مسخره.-

 خوبه.فقط اینم هست که مهرناز حالش خوش نیست.راستی برو ببین کجاست این دختره؟-

 رد.با نگرانی برگشتم داخل و گفتم:در رو باز نمکنه.بلند شدم و رفتم واحد مهرناز.هرچی در زدم در رو باز نک

سهیل هم بلند شد و اومد محکم تر از من زد به در و وقتی دید ک واقعا مهرناز در رو باز نمیکنه رفت پایین.بعد از 

چند دقیقه با یک کلید اومد.سریع در رو باز کرد و هردومون رفتیم داخل.چشمم چرخوندم تا رسیدم به مهرناز که 

با سهیل بردیمش بیمارستان و بعد از یک ساعت وقتی به هوش اومد .روی زمین افتاده بود.سریع رفتم باال سرش



دوباره زد زیر گریه.کنارش نشستم و بغلش کردم.ترجیح دادم حرفی نزنم و بزارم خوب گریه کنه.یکم که آروم شد 

 گفتم:خوبی مهرناز؟چت شده؟

 رو بردن. همونطور که هق هق میکرد گفت:رادوین

 خب عزیزه من.خواهر خوشگلم.باید میگرفتنش دیگه.-

 با صدای ارومی زیر لب گفت:تازه اعتراف کرده بود.

 یک تای ابروم پرید باال.انگشتمو گزاشتم زیر چونشو آروم صورتشو آوردم باال.لبخندی زدم و گفتم:توچی؟

 دردم همینه.منم....-

 کر نمیکردم بخوای بخاطر یک پسر گریه کنی.بغضش نذاشت حرف بزنه.بغلش کردم و گفتم:ف

 آروم خندید و گفت:منم فکر نمیکردم یک روز بخوای بغلم کنی.آدما عوض میشن.

 خندیدم و گونشو بوسیدم.بعد هم گفتم:حاال بهتری؟

 از قبل بهترم.مرسی.تو چی؟بازوت خوبه؟-

 اوهوم خوبم.-

دی؟چه عجب.زنمم ازم گرفتی تو این یک ساعت اصال همون لحظه سهیل اومد داخل و گفت:اع خواهر زن بیدار ش

 بهم محل نمیذاشت.

مهرناز اخمی کرد و گفت:همینه که هست.بعدشم کو زنت؟مهال فقط صیغته.بعدشم خواهر زن به این خوبی کجا 

 میخوای پیدا کنی؟

ولی ن تو ماموریت.با شنیدن این حرفش یکجوری شدم.صیغه.راست میگه ما فقط صیغه هم بودیم.اونم بخاطر راحتیمو

 خب این حس....

 سهیل خندید و گفت:مگه من چیزی گفتم؟چه زود جبهه گرفتی.ببخشید مهرناز خانم.

 مهرناز سرشو تکون داد و گفت:خوبه.کی میریم خونه؟

 سهیل گفت:همین االن میریم.

 مهرناز پاشد ولی زود دستشو گذاشت روی سرش و نشست.گفتم:چیشد؟خوبی؟

 رفت.آره یکم سرم گیج -



بعد دوباره بلند شد.با هم رفتیم بیرون و سهیل هم ماشینو آورد و سوار شدیم.تا نشستیم گفتم:مهرناز به مریم چیزی 

نگو.اون تازه از سالمتی مهسا مطمئن شده اگه بخوای بگی بیهوش شدی باز هی ازت میپرسه که خوبی؟جاییت درد 

 نی مریم یکم زیادی رومون حساسه.نمیکنه؟اصن چرا غش کردی و ازینجور حرفا.توکه میدو

 حواسم هست. باشه-

 خدارو شکر.-

ما رفتیم داخل.مریم با دیدنم پرید رو باز کرد.م واحد مریم.در زدیم و مهیار در تا رسیدیم بعد از تعویض لباس رفتی

گفت:خوبی بغلم.بازوم درد گرفت ولی خب محلش ندادم.االن خواهرام در اولویت بودن.محکم بغلش کردم که مریم 

 عزیزم؟

 آره خواهری خوبم.-

 مهیار اومد جلو و گفت:خانومم مهال بازوش تیر خورده انقد فشارش نده.

 مریم زود منو هل داد و گفت:واااای ببخشید.

 خندیدیم و من گفتم:خوبم عزیزم.نیاز نیست نگران باشی. هممون به هول بودنش

 گفتم:کو عاشق پیشت.با دیدن مهسا رفتم سمتش و اونم بغل کردم.در گوش 

 مهسا هینی کشید و گفت:اععع مهال این چه حرفیه؟

 خندیدم و گفتم:هیچی مهسا جون بشین.

نشستیم و مهیار بعد از چند دقیقه با یک سینی چای از آشپزخونه اومد بیرون.خندم گرفت.معلوم نیست این مریم 

 خانم ما با این سرهنگ چه کرده که همه ابهتش ریخته.

 ارف کرد و وقتی به مهرناز رسید مهرناز چایشو برداشت و گفت:ایشاهلل چای خواستگاریتون جناب سرهنگ.به همه تع

 سرهنگ خندید و گفت:فعال شما در اولویتی خانم خانما.

مهرناز خنده ای کرد و چیزی نگفت.معلوم بود داره از روی اجبار شوخی میکنه.حالش بد بود.عاشق بود و من 

 ولی خب بازم مهرناز از حس رادوین مطمئنه ولی من چی؟میفهمیدم چی میگه.

چایشو خورد.من نمیدونم به سهیل نگاه کردم که دیدم خیره شده بهم.تا دید نگاهم روشه با لبخند چشمکی زد و 

 چجوری چایشو انقدر داغ مخوره.

 داشتیم حرف میزدیم که مهرناز بی مقدمه گفت:گفتین رادوین چقدر باید تو حبس باشه؟

هیار گفت:بخاطر اینکه همه شواهد نشون میده گناهی نداره و مهراد خودش گفته که رادوین رو با جون پسرش م

 تهدید کرده و البته بخاطر اینکه برای دستگیریش مقاومتی نشون نداد دوسال حبس داره.



 چایمو گرفتم دستمو گفتم:خب نمیشه براش تخفیف مجازات بگیریم؟

سال حبس داشت.چون  22تخفیف مجازات بگیری؟اگر همینا هم نبود االن کم کم  مهیار:دوسال چقدر هست که

 سالح ها هم گرم بودن و هم سنگین.

سرمو تکون دادم و چایمو خوردم.تو چشمای مهرناز غم بیداد میکرد.مهسا خوشحال بود و مریم...نمیدونم.مریم خیلی 

 یرون.من کارم همینه.درونگراس نمیشه بفهمی چشه.ولی من از زیر زبونش میکشم ب

 بعد ازینکه کمی نشستیم مریم درمونده گفت:شام رو میخواین چیکار کنین؟

 مهیار دستشو انداخت پشت مریم و گفت:غمت نباشه مریم خانم.از بیرون سفارش میدم.یا هم میخواین بریم بیرون؟

که فوق العاده "inception"سمهممون گفتیم سفارش بدیم که داخل خونه بخوریم.منم رفتم یک فیلم آوردم به ا

 تخیلی بود و قدیمی ولی خیلی قشنگ بود.

 غذاهارو که آوردن ماهم فیلم رو گذاشتیم و نشستیم جلوی تلوزیون.

 وقتی فیلم تموم شد گنگ به سهیل نگاه کردم و گفتم:منکه نفهمیدم چیشد ولی خب قشنگ بود.

 .سهیل خندید و گفت:ولش کن بعدا خودم برات توضیح میدم

خندیدم و چیزی نگفتم.همون لحظه گوشی مریم زنگ خورد.بلند شد و رفت سمت گوشیش.با دیدن صفحش متعجب 

 به صفحه نمایش نگاه کرد و گفت:عمس.

سالم :با چشمای گشاد شده به همدیگه نگاه کردیم که مریم نشست و گوشیو جواب داد و گذاشت روی بلندگو و گفت

 عمه.

 سالم عزیزم خوبی؟-

 یر؟نازنین جوون.آقا امشما خوبین؟ ممنون-

 خوبن سالم میرسونن.-

 مریم حرصی گفت:سالمت باشن.کاری داشتین عمه جون؟

آره عزیزم میخواستم بگم چندروز پیش ما اومدیم شمال.بعد فرشته و فرزاد هم هستن.به مهال زنگ زدیم گفتیم ولی -

 ده و اگرم تموم نشده باشه اگه تو بگی احتماال بیاد.گفت نه.گفتم حاال که چند روز گذشته احتماال کاراش تموم ش

 مریم به من نگاه کرد و گفت:باشه عمه جون حتما.سعیمو میکنم راضیشون کنم.

 باشه عزیزم.راستی همشون قضیه شوهراتون رو میدونن اوناروهم بیارین.-

شون من سریع گفتم:بخدا سهیل زدم رو پیشونیمو به سهیل نگاه کردم.اونم خندید و چیزی نگفت.بعد از خداحافظی

 گفت نه.



 مریم با چشمای ریز به سهیل خیره شد و گفت:خب چرا؟

 سهیل آب دهنشو قورت داد و گفت:اممم...خب..چیزه...میدونین...ما وسط ماموریت بودیم.

نین که کمریمو سرشو تکون داد و گفت:االن که نیستیم.فردا میریم.االن پاشین برین خونه هاتون وسایلتونو حاضر 

 صبح زود بریم.

 مهسا:دستت درد نکنه دیگه مریم جون.بیرونمونم کردی.

مریم جون و کوفت.خب از مشهد تا شمال کلی راهه.مگه من میخوام بهونه بگیرم؟خب بمونین.من گفتم زودتر -

 بریم.وگرنه شما که شامتون رو خوردین باید نگران چی باشم؟

 ونت بشم شوخی کردم.مهسا مریم رو بوس کرد و گفت:هیچی قرب

 مریمم خندید و گفت:خب دیگه لوس نشو برو.

هممون رفتیم و ما وقتی رسیدیم به واحدمون سریع رفتم تو اتاقم و وسایلم رو برداشتم.خواستم به عمه زنگ بزنم 

ه ورا پسر عمه فرشته زنگ زدم.بعد از سه بوق جواب داد:اوه فکر کنم اشتباهولی خب پشیمون شدم و بجاش به ا

 گرفتی مهال خانم.من اهورام.پسر عمت.به جا آوردی؟

 خیلی لوسی اهورا.کارت داشتم.-

 خیلی خشکی مهال جون.یکم باما راحت...-

 اهـــوراا؟-

 جـان؟-

 حرف نزن بزار اول من بگم بعد تو حرفتو بزن.-

 بله بفرمایید خانم.-

 خب حاال شد.تا کی شمالین؟-

 میگذره جات خالی.دیگه.خیلی خوش روز  ۲امم تاااااا -

 خوبه.همشه خوش باشین.کجا هستین؟-

 ویالی ما.-

 باشه پس ما فردا پیشتونیم.-

 اوووو چیشده افتخار میدین؟-

 اهورا حرف نزن من برم وسایلمو حاضر کنم فردا صبح زود راه میفتیم.-



 باشه دختردایی خدافظ.-

 خدافظ.-

موم که شد لباسایی که میخواستم بپوشم رو هم حاضر بعد هم قطع کردم و شروع کردم به جمع کردن لباسام.ت

 گذاشتم که سر صبحی با لباسای داغون نرم پایین.بعد هم خوابیدم.

صبح با صدای آالرم گوشیم بیدار شدم و قطعش کردم.رفتم دستشویی و وقتی برگشتم سهیل تو اتاقم بود.با تعجب 

 نگاهش کردم و گفتم:اینجا چیکار میکنی؟

 داژتو عوض کنم.میخواستم بان-

 نه درش میارم.برم اونجا بگم چرا باند بستم؟-

 بگو بریده.-

 یک جوری نگاهش کردم که خودش فهمید چی گفته.خندید و گفت:خب چمیدونم یک چیزی بگو.

 نیازی نیست چیزی بگم چون کسی نمیبینش.-

 بانداژتو عوض کنم. اوکی.بزار-

نیازی نبود خیلی آستینمو بکشم باال.اومد جلوم نشست و بانداژ رو باز  م بودواستینم رو دادم باال.چون زخمم وسط باز

 کرد.بعد کمی بتادین بهش زد و بعد دوباره با مهارت یک بانداژ تمیز برام بست.

ازش تشکر کردم و اون رفت بیرون.منم لباسام رو تنم کردم.یک لباس بلند مشکی با یک مانتوی قرمز جلو باز بلند.با 

مشکی با کفشای اسپرت قرمز.بعد کمی آرایش کردم و بعد از برداشتن وسایلم رفتم بیرون.سهیل یک شال و شلوار 

 مشکی با کفش و شلوار مشکی.عینکشم روی موهاش بود.-تیشرت مشکی تنش بود با یک پیرهن چهارخونه قرمز

از روبه رو شدم.اما تا مارو دید با دستش اشاره کرد به در و منم رفتم سمت در تا در رو باز کردم با قیافه پکر مهرن

 لبخند مصنوعی زد و به سمت آسانسور رفت.

 تا رسیدیم پایین چیزی نگفتیم و وقتی رسیدیم صدای مهسارو شنیدیم:لطفا،لطفا،لطفا....

 مریم:پووووووففففف.باشه بابا بزار به بقیه هم بگم.

 مهسا مریم رو بغل کرد و گفت:عاشقتم.

 ودش گفت:عاشق منی؟مریم با لحنی مخصو  به خ

 خب آره دیگه.-

 رفتیم جلوتر و من گفتم:چیزی شده؟



 مهسا لبخند عریضی زد و گفت:آره.میخواستم بگم باربد هم باهامون بیاد.

 با چشمای گرد نگاهش کردم و گفتم:چی چیو بیاد؟مگه کیه؟

 ت تهاس.اون االن داداششم نیسمهسا اخمی کرد و گفت:خب بزارین بیاد دیگه مگه چند نفریم.

 با یادآوردن تنهایی آرتا گفتم:راستی من اصال حواسم نبود.آرتا کجاست؟

 مهیار گفت:خونشون.اون حتی خبر نداره باباش کجاست.فکر میکنه مسافرته.

 خب نمیشه اونم بیاد باهامون؟-

 مهیار نفسشو فوت کرد و گفت:مگه میخوایم لشکر کشی کنیم؟

 مریم:منم دلم واسه آرتا میسوزه.

 ار دستشو کوبوند روی سقف ماشینو گفت:خب منم میگم بریم دنبالش.مهی

 خندیدیم و سهیل آروم گفت:زن ذلیل.

 مهسا:نگفتین.بیاد؟

 خب بگیم چیکارمونه؟-

 میگیم همکار منه.-

 سرمو تکون دادم و گفتم:چی بگم واال زنگ بزن بگو آماده باشه.

 ز چند دقیقه خوشحال و خندان اومد و گفت:بریم.سرشو تکون داد و رفت یک سمت دیگه تا زنگ بزنه.بعد ا

من و سهیل و مهرناز باهم بودیم و مهسا و مریم و مهیار با هم.رفتیم دنبال باربد.مهسا بهش زنگ زد و دو دقیقه بعد 

باربد اومد بیرون.وقتی مهسارو دید چشماش ستاره بارون شد ولی خب بازم بخاطر داداشش ناراحت بود.خالصه راهی 

 شدیم. شمال

 مهرناز که کال خوابید.منم سرم تو گوشیم بود.داشتم آهنگ دانلود میکردم که سهیل گفت:مهرناز چشه؟توخودشه.

 نمیدونم.-

 نمیدونی یا نمیخوای بگی؟-

 زدم روی دانلود یک آهنگ و همزمان گفتم:دومی.

 خندیدو گفت:خوبه که صادقی.

 چاکرشما.-



 با خنده گفت:دیوونه.

 اه بودن رسیدیم و وقتی که مهیار بوق زد نگهبان در رو بازکرد و ماهم رفتیم داخل حیاط.بعد از کلی توی ر

 چیشده؟مهرناز رو صدا زدم.بلند شد و گفت:

 رسیدیم.پیاده شو.-

سهیل ماشین رو نگه داشت و رفتیم پایین.مهرناز جلو رفت و من و سهیل چمدونارو برداشتیم.همه با تعجب بهمون 

 نگاه میکردن.

 مهسا گفت:خب بزارین معرفی کنم.داخل و بعد از سالم کردن با همه نشستیم و م رفتی

 باربد خندید و آروم گفت:بزرگتر از تو اینجا نیست؟

.مهسا شروع کرد و هرکسی رو که میخواست معرفی مهسا بهش جوری نگاه کرد که باربد طفلی سرشو انداخت پایین

 .نامزد مریم.بعد ایشون آقا سهیلن نامزد مهال.و باربد هم که همکار منه.کنه بهش اشاره میکرد:خب ایشون آقا مهیارن

 باربد یه تای ابروشو داد باال و گفت:فقط من آقا نبودم؟

 مهسا دستشو تو هوا تکون داد و گفت:نه گلم تو سنت کمه هنوز به آقایی نرسیدی.

 .سامیجون.اینم بچشون باربد خندید و چیزی نگفت.مهسا ادامه داد:عمو فرزاد و زنش مونیکا 

 سالش بود. 2۲مونیکا فنالندی بود و عمو همونجا باهاش آشنا شد و باهم ازدواج کردن.هری هم 

بعد به خانواده عمه فرشته اشاره کرد و گفت:این خوشگل خانوم عمه فرشتس .شوهرش آقا زانیار و پسرشون اهورا و 

 ستین.دخترشون هم ماهور.با عمه فرزانه هم که دیگه آشنا ه

 اهورا گفت:خب حاال برنامه چیه؟

 بلند شدمو گفتم:من که فعال میخوام برم اتاقم.

 عمه فرشته با مهربونی گفت:عزیزم برو اون اتاقی که کنار اتاق خودته.

 چرا؟-

 چون اون بزرگتره.-

 بعد چشمکی زد و ادامه داد:تازه تختشم دونفرس.

 جوون؟خوبی شما؟ با چشمای گردشده به عمه نگاه کردم و گفتم:عمه

 مرسی عزیزم تو چطوری؟-

 خوبم شکرخدا.-



 عمه خندید و گفت:بروهمونجایی که بهت گفتم.

سرمو تکونن ددم و رفتم سمت اتاقی که عمه میگفت.سهیل هم اومد داخل و در رو بست.تکیه داد به درو با خنده 

 گفت:خانواده اپنی داری.

میزدم.وقتی تموم شد رفتم بیرون و نشستم پیش بچه ها.مریم و  با اخم وسایلمو میزاشتم سرجاش و با خودم غر

 مهیار نبودن ولی بقیه بودن.اون دوتا هم احتماال قربانی عمه فرشته شدن.طفلیا.

عد بوقتی اونا هم اومدن نشستیم وبه پیشنهاد اهورا حکم باز کردیم.مهرناز همون اول کشید کنار و گفت که حال نداره.

 کنار. نو رفت نبلد نیست نگفت هم سامین تعجب کرن ولی چیزی نگفتن.مهیار و شوهمهم رفت تو اتاقش.

فقط من،سهیل،مهسا،مریم،باربد،اهورا،ماهور و نازنین موندیم.یک گروهمون شد من،سهیل،نازنین و اهورا.گروه دیگمون 

 هم مریم،ماهور،باربد و مهسا.

مهیار  هسا که باهم بودن.از آخر مریم برد و هممونو نابود کرداز گروه ما من و سهیل بردیم.از گروه دیگه هم مریم و م

 با تعجب به مریم نگاه میکرد.مریم خداییش حکمش خوب بود.

 کارتارو جمع کردیم و نشستیم وسط سالن.نازنین گفت:آقا مهیـار؟

 مهیار با تعحب به نازنین نگاه کرد و گفت:بله؟

 کی عروسی میگیرین؟-

 گفت:به من باشه که همین فردا ولی هرچی خانومم بگه.مهیار لبخند عمیقی زد و 

 نازنین گفت:خب مریم جون نظرت چیه؟

مریم سرشو انداخت پایین و چیزی نگفت.عوضش مهسا خودشو کشید جلو که چیزی بگه ولی تا نگاهمو روی خودش 

 دید ساکت شد چیزی نگفت.

 شه بگین چجوری باهم آشنا شدین؟کسی حرفی نمیزد و این سکوت حسابی روی مخم بود.ماهور گفت:می

 هممون به نگاه کردیم و گفتیم:دقیقا منظورت کیه؟

 ماهور:همتون.اول مریم بگه.

مشکل اینجابود که کسی نباید دربازه شغلمون چیزی میفهمید.مریم نفس عمیقی کشید و گفت:خب..اممم من از کجا 

 شروع کنم؟

:یکی از دوستای من توی آموزشگاهی که مریم کار میکنه تدریس بعد هم به مهیار نگه کرد.مهیار لبخندی زد و گفت

 میکنه.یکسری که من رفته بودم به دوستم سربزنم مریم رو دیدم و بعد هم که ادامه ماجرا.



همه برگشتن طرف من.اخمی کردم و اومدم بگم دلیلی برای توضیح دادن نمیبینم که سهیل نذاشت و گفت:توی 

 اشت.اونجا دیدمش.سیاتل مهال یک نمایشگاه د

 همه برگشتن سمت مهسا.مهسا تکیشو داد به مبل و گفت:گفتم که باربد همکارمه.

 اهورا:شماهم نامزد کردین؟

 مهسا هول شده گفت:نه بابا این چه حرفیه؟ما فقط همکاریم.

الش ولی بره دنبو روی همکار تاکید کرد.باربد هم اخم غلیظی کرد و با یک ببخشید بلند شد و رفت.مهسا نیمخیز شد 

 دوباره نشست.

یکم که گذشت صدامون کردن برای ناهار و هممون رفتیم و ناهارمونو خوردیم.بعد هم به پیشنهاد مهسا رفتیم 

جنگل.مهرنازو که هرکار کردیم نیومد و برای همین خودمون رفتیم.داشتیم قدم میزدیم و حرف میزدیم که یهو 

 عاشق بشه.نازنین گفت:فکر نمیکردم که مهال هم 

 لبخند حرصی زدم و زیر لب گفتم:باز شروع شد.

 سهیل دستمو فشرد و آروم گفت:آروم باش

 سرمو تکون دادم و گفتم:برای چی نازنین جون؟

 آخه اخالقی که تو داری یکم....خب میدونی میگم معلوم نیست چجوری دل سهیل رو بردی.-

 خوبه؟یکم چی؟؟؟مثل تو با عکسام دل مردمو ببرم اخالقم -

 خفه شو.-

 تو خفه شو.نمیخوام صداتو بشنوم...-

 چیه؟ناراحت میشی وقتی یکی واقعیتو بهت میگه؟-

میخوای واقعیتو بدونی؟واقعیت اینه که مسببب مرگ مامان و بابای من تویی.بابام وقتی فهمید قضیه چیه اومد ازم -

 ماشین شدن مردن.معذرت خواهی کرد.اما موقعی که رسیدن ایران به محض اینکه سوار 

 خب این به من چه؟-

 د همین دیگه.اگه اونقد زر نمیزدی اصال بابام باهام قهر نمیکرد .چه برسه به اینکه نیازی به معذرت خواهی باشه.-

نازنین هیستیریک خندید و گفت:میدونی چیه؟از اولم دوردونه بودی.بابام همه با تعجب به من و نازنین نگاه میکردن.

رو میزد توسرم. خب منم تا یک حدی میتونستم تحمل کنم.هرکی بهم میرسید پاکی شمارو میکرد تو همیشه شماها

 چشمم.گفتم با این کار بگم تو انقدرها هم که همه فکر میکنن پاک نیستی.

 دستمو مشت کردم و آوردم باال اومدم بزنمش که کشیده شدم.هرچقدر تقال کردم سهیل دستمو ول نکرد.



 ز چند دقیقه سهیل ولم کرد و من داد زدم:چرا نذاشتی بزنمش؟باالخره بعد ا

سهیل محکم بغلم کرد و گفت:مهال آروم باش.ارزششو نداره.نازنین داشت گریه میکرد.همون بسش بود.غرورشو 

 شکستی.بنظرم بس بود.

 ....د.باید میزدم که فکش بخیه الزنخیر نبو-

 هیششش.آروم باش عزیزم.-

 نمیتونم.-

 ت تو دستش و گفت:میخوای آروم بشه؟صورتمو گرف

دقیقه پیاده روی رسیدیم به یکجایی  2۲سرمو تکون دادم.سهیل لبخندی زد و منو دنبال خودش کشید.بعد از تقریبا 

 که انقدر خوشگل بود اصال نمیتونستی ازش چشم برداری.

ود اصال فهمیده نمیشد آب همه جاش سبز بود و پر از گالی خوشگل.وسطشم یک رودخونه که انقدر آبش زالل ب

 داخلشه.با حیرت به همه جا نگاه میکردم و از منظره لذت میبردم.

 سهیل اومد پشتم ایستاد و گفت:خیلی خوشگله نه؟

 خیلی.-

 بعد برگشتم سمتش و بغلش کردم.اونم منو بغل کرد و چیزی نگفت.منم گفتم:اینجا خیلی خوشگل و آرامش بخشه.

 واقعا نیاز داشتم.ممنونم.

 گونمو بوسید و گفت:خواهش میکنم عزیزم.

از بغلش اومدم بیرون و باز به منظره خیره شدم.یکم که گذشت سهیل اومد دستمو گرفت و گفت:بهتره برگردیم 

 خیلی وقته اینجاییم.

ی از ت.همه با ناراحتی به من نگاه میکردن.نازنین نبود و وقسرمو تکون دادم و دنبالش راه افتادم.رسیدیم به بچه ها

 مریم پرسیدم گفت تا منو سهیل رفتیم زده زیر گریه و تا خونه دویده و االنم تو اتاقشه.

حقشه دختره نچسب رو مخ.ولی باید میزدمش.به همه نگاه کردم.مهسا که داشت با اهورا حرف میزد.ماهور با 

 به مهسا نگاه میکرد.مریم.مهیار و سهیل هم با هم.سامی هم سرش تو گوشیش بود.باربد هم داشت با اخم 

 کنارش نشستم و گفتم:دردت چیه؟

 باربد با تعجب نگاهم کرد و گفت:چی؟

 میگم دردت چیه؟چرا انقد رو مهسا زومی؟-

 خب....من...-



 داره با اهورا حرف میزنه.ری که دوسش داری و داری حر  میخو-

 دستشو داخل موهاش کشید و گفت:آره همینطوره.

 خب به خودش بگو.-

 نمیذاره.محلم -

 خندیدم و گفتم:مونده تا مهسارو بشناسی.اون ته تغاری بود و نور چشمی بابا.

 باربد خندید و گفت:پس برای همینه انقدر لوسه؟

 نیست.اون میخواد خودشو به بیخیالی بزنه برای همین اینجوری میکنه.-

 چی بگم واال؟-

 هرچی دوست داری....فعال.-

اط پشتی و روی تاب نشستم.داشتم خودمو آروم تاب میدادم که یهو تاب شتاب بعد هم رفتم داخل حیاط.رفتم حی

گرفت.سفت زنجیراشو چسبیدم و به عقب نگاه کردم.سهیل با یک لبخند شیطون زل زده بود بهم.خودمو نگه داشتم و 

 بلندشدم و گفتم:دیوونه داشتم سکته میکردم.

 شده بود.لپمو کشید و گفت:خدا نکنه بانو.قیافت خیلی بانمک 

 اگه میفتادم چی؟-

 بزرگش نکن دیگه.-

 بهش خیره شدم و گفتم:خیله خب.دیوونه.

 خودش نشست روی تاب و گفت:بیا بشین.

 میشه راهنمایی کنی دقیقن باید کجا بشینم؟-

 شونه ای باال انداخت و گفت:ببخشید حواسم نبود.

 اخل زندان بود.با تعجب جواب دادم:بله؟گوشیم زنگ خورد.از داخل جیبم درش آوردم.ناشناس بود ولی از د

 رادوینم.-

 با تعجب گفتم:رادوییین؟

 آره.خوبین؟-

 ممنون.-



 مهال خانم من به مهرناز زنگ زدم ولی جواب نداد.یعنی خاموش بود.چرا؟اتفاقی افتاده؟-

 نه حالش یکم گرفتس.االن خوابه.برای همین گوشیش هم خاموشه.-

 آها.چرا حالش بده؟-

 بخاطر تو.-

 من؟-

 آره خب بدموقعی گرفتنت.-

 خندید و گفت:لطفا مواظبش باشین.نمیشه االن گوشیو بهش بدین؟

 اوممم.چرا صب کن.-

 خوبه.ممنون.-

رفتم سمت اتاق مهرناز.نشسته بود روی تخت.خدارو شکر خواب نبود.با دیدن من برگشت سمت من و گفت:چیزی 

 شده؟

 گوشیو دادم بهش و گفتم:من کاری ندارم.

تعجب گوشیو از دستم گرفت و منم رفتم بیرون.کمی بعد صدای جیغ مهرنازو شنیدم و بعد هم صدای خندش. منم  با

 لبخندی زدم و رفتم پایین.

 بعد از چند دقیقه هم مهرناز خوشحال و خندان اومد پایین.گوشیمو داد بهم و خودش هم نشست.

 *از زبون مهرناز

 .بودم من نمیگذشت خوش بهش که یکس تنها.بده یخیل حالممم شمال رسیدیم که ساعتی از

 پیش وقت چند تا میگیره بغضم همش بده خیلی حالم.نشنیدم صداشو ندیدمش بود روز 1 بود شده تنگ براش دلم

 رد صدای که میکردم گریه داشتم.بکشم عذاب دوریش از باید ولی فهمیدم االن ن؟اما یا داره دوسم بودم نگران که

 خودتی؟ تو  اینقدر که چیشده بره قربونت عمه الهیو گفت: داخل اومد فرشته عمه شبعد و اومد اتاق

 جون؟ عمه هیچی_

 داداشمی یادگار تو میکنی گریه داری چرا_

 شده تنگ داداشت برای دلم_

 !بگو بهم داری مشکل خودمی دختر مث توام عزیزم نخور غصه بگردم الهی_

 !کرده و مامانم و ابامب هوای دلم روزه چند خوبه حالم عمه نه_



 .گفتم دروغی چه.خونه چی از دلم دارم خبر خودم خوبه حاال

 بفرس فاتحه براشون_

 چشم_

 ها میزنه برات حرفی یه آخر از فرزانه این پایین بریم پاشو حاال عمه عزیز آفرین_

 بیخود_

 پاشو خب_

  برو شما باشه_

 و گوشی دیگه شدم روانی میشم دیوونه دارم من من با کردی چیکار تو رادوین آخ.گرفت شدت گریم منم و رفت عمه

 فتمر شستم صورتم و کردم مرتب و لباسام.خلم چقدر من بود خاموش اما گوشیش به زدمزنگ همیشه یاد به برداشتم

 پایین

 پایین اومدی عجب چه:فرزانه

 !جون عمه نمیکنم حال_

 ببینم اینجا بشین بیا:فرزانه

 خبریه؟:رسیدپ که نشستم کنارش رفتم

 سالمتی_

 نداریم خبر ما و کردی نامزد توهم نکنه_

  ندارم ترسی باشم کرده اگه_

 نمیگه؟ چیزی که شد؟خودش رفیق مهیار با چطوری خانم مریم این ببینم بگو_

 بشه صحبت اینطور خاهرام مورد در نمیخاد دلم پایداره عشقشون اینا بشه رفیق که نازنین مث مریم مگ عمه_

  بده توضیح نمیدونسته دلیل حتما خودشم

 شدن آشنا باهم چطور ببینم بگو حاال میکنی داغ چرا خوب خیلیه_

 شدن آشنا آموزشگاه تو هیچی_

 ؟:خـبگفت حرصی

 !خصوصی دیگه بقیش_

 سفید چش ای_



 رفتم عمم به_

 میکشن چی تو دست از_

 ....دود انواع سیگار کوکائین_

 با نازنین دیدم دفعه یه.میزنه حرف اینطور خاهرام مورد در آخرشه دفعه نهای کردمممم حااال اتاقش و رفت حرصی

 خونه تو دوید گریه

 باهاتون کرد کات رلتون حتما باز چیشده_من

 نداد جوابی

 شدی عاشق ساحل لب حتما فهمیدم چته ها_من

 توچه به_

 نمیگیرت کسی که خانوادگیتونه فرهنگ همین خاطر به_

 گرفتن تورو نکه_

 دارین خبر_

 خبریه؟ عههه:گفت حر  با

 شاید_

 کردی؟ دلبری چقدر خاهراات مث توهم_

 خوبه؟ میدی جات همه از عکس که تو میکنیم دلبری ما خوبه باز_

 ببند و دهنت_

 میشه خشک داری که هم شیری زره یه همین باال برو اوکی_

 .باال رفت گریه با

 امام با یزید کردن ما با اینا خانواده که کاری.میده انرژی همب ندارم عصابم میدم جواب اینجوری میشه خنک دلم آخ

 تو ریدپ مهال که بودم نشسته تخت رو پوشیدم لباس و گرفتم دوش یه  اتاقمسمت به رفتم شدم بلند.نکرد حسین

 الو؟و گفتم: گوشم سمت گرفتم و گوشی تعجب با بیرون رفت و دستم داد و گوشی اتاق

  سالم_

 خودتی؟ اااااادویننرااا:گفتم جیغ با

 عزیزم اره_



 چطوری خوبه جات برات بمیرم الهییی_

 نداره کم چیزی هتل از اینجا بابا اره_

  خندیدم دل ته از اما بود مزه بی حرفش اینکه با

 شده تنگ برات دلم رادوین_

 من؟ از بیشتر_

 بیشترررر بیشتر بیشتر_

 ؟چی بهش گفتی؟خبر چه آرتا_

 کاری مسافرت گفتم_

 کنه کف همه دهنه میگیریم عروسی برات،یه میکنم جبران بیرون میام ایشاال یمرس_

 نمیخام چیزی دیگه بیرون بیا تورومیخواممن_

 رادوین بشه فدات_

_..... 

 دش خوب خیلی حالم.بودن نشسته همه پایین رفتم زیاد انرژی با.خخ بگم ندونستم الزم2۲+ که زدیم حرف دیگه یکم

 .شنیدم صداشو

 مریمون *از زب

 که ومهسا بود،مهال وداغون ریخته بهم خیلی روحیمون و شرایط..داشتیم احتیاج مسافرت این به هممون واقعا

 اما...چخبره میدونم خودم که من ولی نمیدادن بروز هنوز هرچند بودن، همسفرشده باعشقاشون آخه بودن خوشحال

 از نیست کمی زمان سال1 عاشق ادم یک برای کنه، تعاد شرایط این به تا میکشه طول توخودشه، همچنان مهرناز

 ازخودم که من شده بیشتر توجهاتش جدیدا خودمونیم توعالم که ومهیارم من..دورباشه داره دوسش که کسی

 مادوتا به که اتاقی ووارد زدم خبیث لبخند ی...سرهنگ جناب میکشم اززیرزبونت باالخره مهیارونمیدونم ولی مطمئنم

 تنش جذب هم انقدر بود تنش آدیداس طوسی وشلوار تیشرت یک بود درازکشیده تخت روی مهیار..مشد بودن داده

 گفتمو زدم لبخندی خوددرگیریهام به کردن، غلط بقیه گفتم و کردم اخمی....رونمیدونم بقیه میبرد دل ازمن  بودکه

 ...رو طفلی میکردم دیوونش وگرنه نیست من مال کامل هنوز خوبه

 من ب اونم اگه کاش میشم دیونه من خونمون بریم وماهم خودش خونه بره سفر مهیاربعدازاین اگه فتگر دلم یهو

 درچق که آخخخ بهش زدم زل و رفتم تخت طرف به...بچسبه بیشتربهم مسافرت تااین کنه زودتراعتراف دلبسته

 رفتم تخت سمت به ردممیک نگاه بهش که همینطور..بود وجذاب خواستنی برام خوابم توی حتی داشتم دوسش

 خانوم؟ پسندیدی:وگفت کرد وباز چشماش دفه یک که میبردم لذت عطرش ازبوی داشتم کنارش ونشستم



 ردم؟بچهک بیدارت ازخواب ببخشید:گفتم..کشیدم خجالت ویکم زدم لبخند یک..بیدارباشه فکرنمیکردم اخه خوردم جا

 یکنمم پهن چیزی ی پایین این من توبخواب نداره اشکال هم حاال بخوابم بیام گفتم م خسته من اما دریا لب هارفتن

 ...میخوابم

 ...رواله همین هرشب کنی عادت شرایط این بایدبه بعد به چی؟ازاین دیگه:کردوگفت کوچیک اخم ی

 مهیار؟ میگی روال؟چی هرشب؟همین:وگفتم کردم نگاهی بهش باتعجب

 ....باال رفت قلبم ضربان که زد لبخند یانه؟یک بیرون بکشم یزیچ زبونش اززیر میتونم تاببینم خنگی به وزدم خودم

 خودتو ک االن خوب ولی بدم پیشنهاد بهت رسما بعد شه تموم مسافرت وایستم میخواستم خانوم دیگه ارهمهیار:

 ...چیزومیخونی همه وحرکاتم چشمام از میدونم بااینکه بیارم زبون به بذار گیجی به زدی

 ...طرفم سرهنگ بایک که بود رفته وخوند،یادم دستم بشر، این زرنگه چقد خدایا پایین وانداختم سرم

 کنم؟ اعتراف چجوری میخاد دلت خانوم خوب-

 ..میکردم بازی باانگشتام دائم استرس ازشدت بگم، که نداشتم حرفی یعنی کردم سکوت من

 کنی؟ نگاه بهم نمیخای خانوم مریم-

 نیم یک...همیشه مثل بود، باآرامش من برخالف حرکاتش تمام...تخت لبه من مثل ونشست خودشوکشیدجلوتر یکم

 .دستم روی وگذاشت ودستش کرد بهم نگاه

 ...بدم ازدواج پیشنهاد کسی به بخام که بود نیومده پیش برام ،تاحاالهم کنم چینی مقدمه نمیتونم راستش-

 باشه اومده وپیش بیا توروخدا نه: گفتم لب وزیر کردم اخمی

 همب دلتو وحرف بزنی حرف اروم باخودت دیگه دفه ی اگه میگیرم نشنیده اینبارو خانوم مریم گفتی چی یدمفهم-

 ...درنظرمیگیرم برات معروفام تنبیه اون از نگی

  نشه تکرار میدم قول نه نه:گفتم وگیج سمتش برگشتم هول با

 دیدی؟؟؟؟ کجاشو تازه میترسی من تنبیهای از میاد خوشم:بلندخندید

 روخب بوده شیطونی عجب پروشد دفه یک چی این ازخجالت شدم عرق خیس...میکرد نگاه بهم مرموز لبخند یک با

 منو مدت تواین حدودی تا جان مریم ببین:زدن حرف به کرد بازشروع خودش نگفتم چیزی دید وقتی.نداشتم

 باهم گاهی گه.ازکشوره خارج اونم که دارم خواهر یک ؛فقط شدن فوت پدرومادرم گفتم قبال که شناختی،خانوادمم

 ..کردم نگاه وبهش باال اوردم واروم سرم...کن نگاه من ،ب مریم.میزنیم حرف تلفنی

 نگاه بهشون هروقت که چشمات اون دلسوزیات؛عاشق اون ومتانتت؛عاشق اخالق عاشق...شدم عاشقت من مریم-

 لمد..منی ی گمشده تونیمه..نمیکردم ضعف حساسا انقد کسی درمقابل وقت هیچ...میبره مرزجنون وتا من میکنم



 ندگیز بهترین برات میدم میکنی؟قول وقبول پیشنهادم مریم... کنیم ازدواج رسمی طور به برگشتیم وقتی میخاد

 ..وبسازم

 ...خودت شبیه هم همه میخام بچه تام۲یا9:گفت...نبود من حاله فکر وبه شد شیطون چشاش دفه یک بعد

 وگم وپام بگم؛دست چی بودم مونده..مخواستم ای ازخداچیزدیگه کاش..گرفتم وازش نگاهم و شدم سرخ ازخجالت

 میخای فرصت خانوم؟اگر ونمیدی جوابم-..خودش طرف وبرگردوند وصورتم زیرچونم وگذاشت دستش...بودم کرده

 ... فقط بهت میدم فرصتم چشم

 اضربهدوت بعدم...نداره وبویی رنگ زندگیم یگهد تو بدون من چون باشه مثبت جوابت فقط:گفت غمگین لحن بایک

 باشه؟؟؟ بکن فکراتو توهم بخورم هوایی یک بیرون میرمدقیقه  ۲:وگفت زد دستم ب اروم

 ..باشه: وگفتم دادم تکون ارومی وبه سرم

 رهجپن پاشدم..بزنم جیغ ازخوشحالی میخواست دلم داشتم چقدرهیجان که وااای بیرون، ودادم نفسم وبست در وقتی

 بل وگذاشتم دستام کشیدم عمیق نفس یک..پایین بیاد بدنم حرارت اینکه مگه هوابیادداخل یکم تا کردم روباز

 ...پنجره

 بود عاشق اون داره زشتی چ نه.. زدم خودم به تشر وبگم؟یک حرفام منم نیست زشت کرد اعتراف اون که خدایاحاال

 ومدا ومهیار دربازشد که میکردم باالپایین ذهنم وتو وکلمات نشستم تخت لبه رفتم..منه نوبت حاال کرد واعتراف

 وایستاده من که جایی همون دقیقا،پنجره دم رفت...بابا این عجوله رفتی؟چه که شداخه دقه۲ گفتم باخودم..داخل

 کردی؟ فکراتو خوب:گفت خاصی حالت یک با زیربغلش وزد ودستاش طرفم برگشت ارومی به...بودم

 .  سرهنگ جناب داری عجله خیلی رفتی که نشده دقیقه۲ اخه مگفت لبخندزدم یک

 اومد سمتم ب اروم..شد شیطون باز نگاهش.. کردم نگاه بهش وباالتماس دهنم رو کوبوندم ومحکم دستم دفه یک

 وکشید نم که بگم تاچیزی بلندشدم..کردنم تنبیه عاشق من نداره عیب..کرده تنبیه هوس دلت اینکه مثل نه:وگفت

 .داد ارامش وبه وجاش رفت ازبین استرسم تمام..شد بسته چشمام ناخوداگاه...وبوسید من ارومی وبه خودش سمت

 .وبوسید چشمام روی واینبار اومدجلو دوباره..چشمام به زده زل دیدم کردم وباز چشمام عقب کشید واروم خودش

 ....منه دنیای چشما این:گفت زیرلب

 هخوشمز چقد: وگفت زد لبخند یککه  میبردم لذت وحرفاش ازکاراش حسابی وداشتم بود کرده مستم عطرش بوی

 ...کنم تنبیهت من تا سرهنگ جناب بگو بهم هی توروخدا بود

 نطورهمی..بود کردن اعتراف وقت االن.. کردم نگاه توچشماش باال واوردم وسرم گرفتم دندون وبه لبم..بود گرفته خندم

 از توجزئی..معنانداره تو بدون زندگیم منم.مهیار عاشقتم منم ولی کی از ونمنمید:گفتم بودم غرق نگاهش توی که

 ...شدی وجودم



 نیدمش باالخره که خداروشکرو گفت: روپیشونیم وگذاشت پیشونیش قبل دفه مثل و کشید عمیق نفس یک مهیار

 ...رسیدم نوایی ی به منم نرفتی ها بابچه که خوب چه.. شدها شبی چه امشب..خانومم میریزم پات به دنیارو.

 ارمهی:گفتم اومد هم ها بچه صدای کم کم...مهیار لوسی خیلی:وگفتم زدم بازوش به کنارومشتی وکشیدم خودم اروم

 ...ن؟چکارمیکرد تاحاال بخوابن رفتن که اینا میگن میگیرن اتو ازمون وگرنه بخوابیم بگیریم کن وخاموش زودبرق

 ازهمه فتهبی اتفاقات واین پیشم توبیای شدن باعث بارفتنشون بده خیرشونخدا که نکردیم بدی کار: وگفت خندید

 ....بود تنبیهت اون خوبتر

 آش همین بعد به این از..کن عادت خانوم کن عادت:خندید اونم...کردم پرت وسمتش برداشتم تخت ازروی بالشتی

 ...باشم گفته ست کاسه وهمین

 داشت که مهساروشنیدم صدای بودم در نزدیک ک همینجور کردم وچراغاروخاموش رفتم کلیدبرق طرف به

 بامهیارجونش تا بامانیومد ازدستی مریم این گفتم دیدین کردن برقاشونوخاموش تازه توروخدا نگا اع اع:میگفت

 تنهاباشه؟

 ؟ابزرگتر توکار میکنی فضولی چراانقد تواتاقت بروبچه:میگفت که مهال صدای وبعدم اومد ها بچه ی خنده صدای

 ..چیششش چه من به اصال نگفتم چیزی که من بابا ای:گفت مهسا

 ریز مه مهیار..وبستم وچشمام زیرپتو رفتم سریع..افتاد اتفاق گفتم که چیزی خدا،همون وااای روپیشونیم زدم یکی

 ...باالخره بشه طبیعی براشون باید کنن فکر میخان بذارهرچی نشده چیزی که حاال:گفت ریزمیخندید

 ...بخوابم راحت چقد امشب من اخیش..شد بهتر حاالو گفت: سرمن دادزیر واروم وبازوش درازکشید من نارک بعدم

 ستموب چشمام و شدم بیخیال منم...روچشماش گذاشته شو دیگه دست اون ساعد دیدم که بهش بگم چیزی برگشتم

 .میذاشت مهیار به ونزدیکی هیجان این اگه البته بخوابم تا

 *از زبون مهسا

 رجاشس نشوندش مهال و میرفت راه مهال مغز رو نازنین باز فقط نیفتاد خاصی اتفاق دیروز شمال رسیدیم عصر دیروز

 شستهن روبروم باربدم و میکردم بازی گوشی با داشتم مبل رو بودم نشسته خخ یافت خاتمه نازنین گریه با اخرم که

 پیشم اومد اهورا که بود فکر تو و بود

 پیشه هنر خانم خبر چه_اهورا

 خبر چه تو نیس خاصی خبر_

 اومدی شد خوب بود شده تنگ واست دلم هیچی منم_اهورا

 آورد وسرش حرف این با باربد بود کوچیکتر باربد از ولی فقط بود بزرگتر ازم سال چند اهورا بودیم بازی هم اهورا و من

 کرد اخم و باال



 اهورا نیستم راضی تاز میکردی اذیت و من چقد یادته بخیر یادش اره_

 و غش براش دخترا همه نمیبینی طرفدارشم خودم من زندگیه مرد باربده این ولی بگذریم_گفت و زد ای قهقه اهورا

 مهسا کن تورش میرن ضعف

 ایپسر آویزون هستیم هرچی ما خداروشکر نیستم نازنین مثل من زندگیه؟بعدشم مرد طرفدارشی تو چون یعنی_

  نیستیم مردم

 خبراییه کنم فکر که اینه میکنم؟منظورم مقایسه نازنین اون با تورو من ینی مهسا_اهورا

 خبری؟ چه_

 شده عاشق خان باربد خدا خنگ_ اهورا

 ها؟ شده کی عاشق اصن دونی می کجا از تو_

 شتدا ااهور بردی دلشونو جنابعالی_ گفت گوشم در و شد نزدیک بهم داد تکون سرشو و پیشونیش به زد محکم اهورا

 بیرون زد و شد بلند کالفه که باربد به زدم زل و نفهمیدم چیزی دیگه من ولی میزد حرف گوشم در

 میکنی بلغور داری چیه پرتا و چرت این اونور برو اهورا عه_

 بود گفتن ما از دیگه حاال_اهورا

 دریا لب یکم برم منم برو پاشو_

 بریم؟ باهم باشه_اهورا

 میای؟_

 نه که چرا اره_اهورا

 کنم پام کفشامو میرم منم بپوش لباس برو پس_

 اوکی_اهورا

 رفتم میومد خودش اهورا پس بود دریا نزدیک دریا،ویال لب رفتم و کردم پام کفشامو نبود باربد از خبری بیرون رفتم

 زل هک همینطوری اهوراس کردم فکر نشست کنارم یکی کردم حس که دریا به زدم زل و سنگا از یکی به دادم تکیه

 ...میک چیکار دیگه تو:گفتم دریا به زدم

 مهسا_باربد

 سمتش برگشتم و قلبم رو گذاشتم و دستم

 ترسیدم هیییی_



 مهسا_باربد

 بله_

 ندارم تحملشو دیگه من_باربد

 چیو تحمل_

  حرفم وسط نپر بزنم حرفمو من بزار مهسا_باربد

 شدم خیره بهش و دادم تکون سرمو

 هی بود ایران پاشون یه اونا چون نبودیم مادرمون پدرو پیش زیاد اومدیم دنیا به که وزیر همون از رادوین و من_باربد

 تلویزیون به عالقه خیلی بچگی همون از من کرد بزرگ منو و رادوین پدرم مادره یعنی مادربزرگم آب اونور پاشون

 و تفنگ مغازه از میرفت همش وینراد نه رادوین ولی میکردم دنبال سریاالرو فیلماو و کارتونا ی همه همش داشتم

 کردممی تعریف واسش داشت سریاال که قشنگی داستانای از من همش میکرد اذیت رو محله های بچه و میگرفت ترقه

 وزار نکردم همکاری باهاش من بچگی همون از بسوزونه آتیش بره شه صبح کی که بود این فکر به فقط اون ولی

 و دادم تست رفتم بود آورده درم پا از تلویزیون و بازیگری به عالقم و ساله2۷ پسر یه شدم من اینکه تا گذشت

 جمع شبونه هاش پارتی و مهمونیا توی از رادوین ولی میکردم تمرین دیالوگامو هرشب من شدم قبول خداروشکر

 دمیش سرش ناموس بود هرچی میخورد کم میخورد اگرم نمیخورد مشروب موقع هیچ رادوین بگم اینم البته نمیشد

 و گممادربزر تا کردم هرکاری من ولی میدونه خدا که کرد گریه انقد مادربزرگم برنگشت شب پارتی رفت که شب یه

 ضعیو چه با رادوین نمیدونی صبح بود آشوب دلم ولی کنم ارومش تا میخندیدم و میگفتم دری هر از نشد بکنم اروم

 غلطی چه شد معلوم که اخرم از بودم کجا داره ربطی چه تو هب میگفت میپرسیدم ازش همش بهتره نگم خونه اومد

 تو ودمب آیندم فکر به فقط و بود اولویتم هدفم من ولی کاری کثافت این غم از کرد دق فهمید مادربزرگم وقتی کرده

 وقتی زا دیدم تورو اینکه تا حرفا ازین و چنده کیلو عشق میگفتم نیومد خوشم عشق از اصال و بودم نشده عاشق عمرم

 مودل من فهمیدم اینکه تا بودم کالفه همش و بود شده چم نمیدونم نبودم سابق باربد اون دیگه دید تورو چشمام

 وت منظورم شدم عاشق گفتم که پارک تو روزم اون دارم دوستت من مهسا روزا این بده حالم خیلی شدم عاشق باختم

 .نفهمیدی کردم اشاره بار تاحاالچند بود

 ریخت همینجور اشکام و ترکید بغضم گرفت موگلو بغض

 :گفتم و پایین انداختم سرمو کردی اعتراف دریا کنار که قشنگ چقد:گفتم و خندیدم اشکام بین

 امتم میزدم زل چشات تو هروقت دیدم تورو وقتی ولی..ولی نمیشد سرم عاشقی و عشق از هیچی اصال تو مثل منم_

 لمد بازم بدیا این ی همه با من ولی بد هم بود خوب هم بود که هرچی ولی سیهح چه این نمیدونستم لرزیدمی بدنم

 واست لمد نیستی وقتی باربد نمیتونم تو بدون من فهمیدم کم کم کنم نگاه چشمات تو و بشینم ساعتها میخواست

 فتارر اونجوری نهمو واسه شد بد حالم میخندیدی و میگفتی طرفدارت با فودیه فست اون تو اونروز وقتی میشه تنگ

 دارم دوست رو تو منم باربد آره کردم



 داری؟ دوست و من توهم یعنی _باربد

 کردم گریه و دادم تکون سرمو

 مرسییییی خدایا مهسا عاشقتم وای_باربد

 فهمیدن همه نکش هوار_گفتم و خندیدم

  بفهمن بذار بهتر چه_باربد

 ؟پس نیومدی چرا:اهورا سمت رفتم ویال تو رفتیم باربد ه؟باشنید حرفامونو نکنه وای کجاست اهورا اومد یادم یهو

 شم مزاحم نیام گفتم نشستن هم کنار عاشق کفتر دوتا دیدم ازدور_اهورا

 کوفت ای_

 نهار برای رفتیم که بعدم

 *از زبون مهال

م با ه یک چشممو به زحمت باز کردم.با دیدن سهیل دقیقا تو یک سانتی متریم جیغی کشیدم و بلند شدم.سهیل

 صدای من از خواب بیدار شد و گفت:چته مهال؟چیشده؟

 یک لحظه ترسیدم.-

 از چـی؟-

 از تو.-

 با تعجب گفت:از من؟

 اولین بار بود وقتی از خواب پامیشم تو بغل یکی دیگم.-

 خندید و گفت:جدی؟توبغلم بودی؟

 پوکر نگاهش کردم و چیزی نگفتم.اونم دستاشو برد باال و گفت:ببخشید.

هم بلند شد و رفت سمت دستشویی.وقتی اومد بیرون منم رفتم و وقتی اومدم بیرون با بدن نیمه برهنه سهیل بعد 

 پایین و صبحونه خوردیم.روبه رو شدم.خدایا داری چیکار میکنی بامن؟ نفس عمیقی کشیدم و رفتم 

ولی خب اینکه به نون تست حالش بد نبود ولی خب خوبم نبود.مریم همش لبخند میزد.چیزه عجیبی نبود مهرناز 

 مهسا هم مثل مریم.نگاه کنی و لبخند بزنی یکجوریه.

 روز بعد دو***



شونه کردن موهام تموم شد و میخواستم تازه از خواب بیدار شده بودم روی تخت نشستم و موهامو شونه کردم.

 ادگاهه.بعدشم مراسم.امروز روز ده بافتنشون و گفت:ببندمش که سهیل اومد و کشمو ازم گرفت.شروع کرد ب

 مراسم؟-

 آره مراسم ترفیع درجه.-

 دستامو گذاشتم روی دهنمو گفتم:اووووه اصال یادم نبود.ولی خب چطوری بریم؟

 نیازی نیست بمونیم.-

 یعنی چی؟-

 یعنی دارم میگم راه بیفتیم بریم.-

 هووووف باشه بزار به بچه ها بگم.شاید نخوان بیان.-

 باشه عزیزم بگو.-

کشمو پایین بافت موهام بست و به منم گفت که بلند بشم.رفتیم پایین و بعد از صبح بخیر گفتن به همه  بعد هم

 نشستیم سرمیز.

صبحونمو خوردم و مریم رو صدا زدم.نشوندمش و گفتم:مریم من امروز مراسم ترفیع درجه دارم.بایدبرم.شماهم 

 میاین؟

 همون موقع مهیار اومد و گفت:چیزی شده؟

 ون دادم و گفتم:مراسم ترفیع درجه.سرمو تک

 زد روی پیشونیش و گفت:آآآخ راست میگی.اصال حواسم نبود.

 مریم گفت:االن میخواین چیکار کنین؟

 هیچی دیگه باید یک بهونه بچینیم که برگردیم.-

 خیلخب.درجه هاتون چی میشه؟-

 با لبخند گفتم:من که میشم سرگرد

 خندی شیطون گفت:من هنوز تازه میشم سرهنگ تمام.مریم برگشت سمت مهیار که اونم با لب

 مریم لبشو گاز گرفت و سرشو انداخت پایین.خدایا این مهیارم چقد شیطونه هااا.گفتم:االن دقیقا چه میکنیم؟

 مهیار:میریم میگیم سرکارت مشکلی پیش اومده.

 خب تو کالس نقاشی چه مشکلی میتونه پیش بیاد؟-



 وم شده.میتونی بگی مهلت مرخصیت تم-

 اوکی.شماهم میاین یا نه؟-

 منکه باید بیام.منم ترفیع درجه دارم.-

 سرمو تکون دادم و گفتم:شما به چه بهونه ای؟

 متاسفانه مرخصی منم تموم شده.-

 هووومممم.خوبه.-

لیت ومهسا و مهرناز رو هم صداکردیم و قضیه رو بهشون گفتیم اوناهم گفتن میان.بعد از کلی حرف زدن قرار شد مسئ

 خطیر خبر دادن به عهده من باشه.

 !پشت بغلش کردم و گفتم:عمهعمه فرشته داشت کتری رو آب میکرد.از بلند شدم و رفتم داخل آشپزخونه.

 میکنه؟ بغلمارو عمه آروم خندید و گفت:جانم؟چیشده که مهال خانم 

 هیچی عزیزم فقط یکم زیادی دوستت دارم.-

 .چیکارم داری؟برو دختر این حرفارو به من نزن-

 قربونت برم عمه جون من مرخصیم تموم شده.-

 عمه خندید و گفت:همین؟خب زنگ بزن تمدید کن.

 عمه.-

 باشه عزیزم اگه میخوای بری زیاد پاپیچت نمیشم.فقط اینکه...همتون میخواین برین؟-

 اینجا نمیمونن.از که اوناهم میگن بدون ما ناوهوم.مرخصی مهیارم تموم شده.فقط میمونن مهسا و مهر-

 روز بیشتر پیشمون نبودی. دوباشه مهال خانم یادم نمیره -

 عمه خودمم دلم نمیخواد برم.ولی مجبورم.-

  کی میخواین برین؟االح بغلم کرد. و گفت:عمه لبخندی زد و 

 نمیدونم صبر کنین از بچه ها بپرسم.-

 محض اینکه به عمه گفتم رفتم باال تا وسایلمو رفتم سمتشون و ازشون پرسیدم.اوناهم گفتن یک ساعت دیگه.منم به

 جمع کنم.

 رفتم پایین و بعد از خداحافظی از همه سوار ماشین شدیمو راه افتادیم.



*** 

 و رفتم داخل حموم.رسیدیم من یکراست رفتم سمت اتاقم،باندمو باز کردم بعد ازینکه 

برای بار هزارم لباس فرمم رو چک کردم.احساس  برای ناهار سریع یک ماکارانی درست کردم و رفتم سمت اتاقم و

 میکردم وسواس گرفتم.هرچند دقیقه یکبار لباسامو چک میکردم.سهیل به کارام میخندید و من حر  میخوردم.

موقع ناهار سهیل رو صدازدم و بعد از خوردن ناهار وسایلو جمع کردمو بعد از شستن ظرفا رفتم داخل اتاقم و لباسامو 

 تنم کردم.

 ادرم رو هم سرم کردم و با لبخند به خودم داخل آینه نگاه کردم.صدای سهیل رو شنیدم:با چادر قابل تحمل تری.چ

 نه بابا با چادرتملنگه کفشمو سمتش پرت کردم که با خنده تو هوا گرفتش و همونطور که میومد سمت من گفت:

 غیرقابل تحملی.

 لی مسخره ای جناب تهرانی.اخمی کردم و به بازوش مشت زدم.بعد هم گفتم:خی

 خندید و گفت:تعریف بود یا تمجید؟

 برات غیرقابل درک بود؟ "مسخره"هیچکدوم داشتم اعتماد به نفس کاذب میدادم بهت.آخه کدوم قسمت -

 واال من کال از درک پایینی برخوردارم.-

 معلومه.توچرا لباس تنت نیست؟-

 وهماتت لباس تنم نیست؟یعنی انقدر به لختم فکر میکنی که االنم تو ت-

 با حر  هلش دادم و گفتم:بیشعور منظورم لباس فرم بود.

 خندید و گفت:آها.خب بگو چرا لباس فرمات تنت نیست.چرا انقدر میپیچونی؟

 خب چرا لباس فرمات تنت نیست؟-

 چون حواسم نبود.االن میرم تنم میکنم.-

 این پیر میشم.آخه اینم آدمه من عاشقش شدم؟ بعد هم رفت.این کال دوست داره منو حر  بده.من از دست

سرمو تکون دادم و رفتم بیرون.همون لحظه سهیل هم اومد.الحق که تو لباس فرمش ابهتش بیشتره.لبخندی زدم و به 

 در اشاره کردم.بعد هم گفتم:بریم؟

 اومد سمتم و دستشو گذاشت پشت کمرم و گفت:بله بریم بانو.

.دستشو آورد پایین و گفت:تازه میخواستم در یدم که یک دستش روی هوا خشک شده بودتا در رو باز کردم مهرنازو د

 بزنم.خوبین؟



 مرسی تو خوبی؟-

 نفس عمیقی کشید و گفت:هوومم خوبم.

 ما رفتیم پارکینگ و منتظر بقیه شدیم.اونا هم اومدن ما به سمت دادگاه رفتیم.

خورد رفتیم داخل،نشستیم.باربد هم اومده بود.بعد از چند  مهرناز رنگش پریده بود.براش آبمیوه گرفتیم وقتی که

 دقیقه قاضی اومد به احترامش بلند شدیم و احترام ظامی گذاشتیم.

 نشستیم و قاضی دستور داد مجرم هارو بیارن داخل.مهراد و مینو و رادوین رو آوردن داخل.

 اعدام میشدن و رادوین هم دوسال حبس.بعد از کلی چک و چونه همون چیزی شد که میدونستیم.مهراد و مینو 

ما هممون رفتیم بیرون ولی مهرناز و باربد موندن.اول باربد با اخمای درهم اومد بیرون بعدهم مهرناز با چشمای 

 اشکی.

رفتیم سمت سالنی که مراسم داخلش بود.همه نشستن و یکی از بازنشسته های نیروی انتظامی ایستاده بود روی سن 

 و حرف میزد.

بعد از یک ساعت گفت کسایی که میخوان ترفیع بگیرن برن باال بعد یکی یکی اسم برد: ستوان باران ستوده.سروان 

 سینا مهدوی و......سروان مهال راد و جناب سرهنگ مهیار ارجمند.

همه رفتیم روی سن.هرکس بعد از سخنرانیش لوح و درجش رو تحویل میگرفت.منکه از شدت خوشحالی اصال 

 دم چی گفتم.فقط یادمه از خواهرام تشکر کردم.نفهمی

با مهیار رفتیم و نشستیم سر جامون.بعد ازینکه همون مرده دوباره کلی حرف درباره ایران زد مراسم تموم شد و من 

خوشحال بلند شدم.به ترتیب مریم،مهرناز و مهسا رو بغل کردم.مهیارم بهم تبریک گفت منم بهش تبریک گفتم و 

 سهیل.برگشتم سمت 

 یل آهی کشید و گفت:حیف دیگه نمیتونم بهت زور بگم.سه

 بهتر.مگه بده؟-

 خب واسه تو که نه.ولی واسه من چرا.یک دلیل منطقی داشتم واسه زور گفتن بهت که اونم ازم گرفتی.-

 کجاش منطقی بود؟-

 شونشو باال انداخت و گفت:به هر حال.

 د به سهیل و گفت بخاطر ترفیع درجش شام مهمونمون میکنه.بعد از کلی حرف زدن راه افتادیم.مهیار زنگ ز



ماهم رفتیم خونه و لباسامونو عوض کردیم و بعد دوباره رفتیم بیرون.خدایا ما اصال جنبه بیکار شدن نداریما.باید 

نه ساعتم خو 1۲دوباره برگردم اداره وگرنه با این وضع پیش برم کلی ضررمیکنم.اصال بعد از ماموریت من سرجمع 

 نبودم.

خواد هم که ب با کلی اصرار مهرناز رو هم راضی کردیم که بیاد.رفتیم رستوران فست فود.سفارشامونو دادیم.تا وقتی

 آماده بشه حرف زدیم و مهیار از ماموریتاش میگفت.

 شام رو که خوردیم رفتیم خونه و بعد از تعویض لباسام خوابیدم.

و صدای گوشیمو خفه کردم.بعد از خوردن صبحانه با سهیل و مهیار رفتیم  صبح با هزار بدبختی از خواب بیدار شدم

 اداره.

 مریم خیلی مشکوک میزد باید از زیر زبونش بکشم ببینم چشه.

 یک پرونده مربوط به یک دزدی مسلحانه خوندم و به مسئول مربوطش تا جایی که تونستم کمک کردم.تو اداره 

واحد خودمون و من رفتم پیش مریم.در زدم و مریم با لبخند درو  و سهیل رفتساعت کارم که تموم شد رفتیم خونه 

 باز کرد و گفت:سالاام.

 ش زدم:مریم من هیچی نمیخوام.سالم کردم و رفتم داخل.مهیار هنوز اداره بود.مریم رفت تو آشپزخونه صدا

 اونم نشست و گفت:خب چه خبر؟

 هیچی اتفاق خاصی نیفتاد.مریم.-

 جان؟-

 ه تو جدیدا یکجوری نشدی؟میگم ک-

 چجوری؟-

 هی به درو دیوار لبخند میزنی.اتفاقی افتاده؟زیادی شادی.-

 پیشنهاد ازدواج داد.مریم سرشو انداخت پایین و بعد از چند ثانیه با خوشحالی گفت:مهیار بهم 

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:واقعا؟

 چی گفتی؟ سرشو تکون داد.خندیدم و بغلش کردم بعدهم گفتم:خب تو

 گفتم خب به درک.-

 آروم زدم پشتش و گفتم:انقدر جواب منفی میدی آخرش میترشیا.

 هر هر هر مسخره.منم بهش گفتم دوستش دارم.-



 خوبه خدارو شکر ولی بنظرت به مهسا کی پیشنهاد داده؟اونم مث تو شده.-

 نظرت؟-

 باربد.-

کنم.واسه مریم خیلی خوشحال بودم.ولی باید از زیر  واحد خودمون تا شام درستیکم دیگه حرف زدیم و من رفتم 

زبون مهسا هم حرف بکشم بیرون.یک فکری هم باید برای مهرناز بکنیم.بنظرم اگه بره سرکار حداقل ذهنش کمتر 

 درگیره...

 بعد هفته یک*

 مهرناز*از زبون 

 خبر ازشون زیاد و افتادن وجل کارشون تو یکم ها بچه.من واسه البته نیوفتاد خاصی اتفاق هفته یک این تو

 بیشتر دلتنگیم دیدمش که روزی از ناراحتی و گریه همش.ندارم درستی زندگی.رادوین شده خوراکم و خواب.ندارم

 ...شده

 .ببینمش برم گذاشته مالقات قرار فردا که گفت و زنگ بهم دیروز

 و اتاق وت رفتم بکشه دم چایی تا باز برگردم ظهر تا که برم و بخورم بکشه دم چایی تا واستادم االن کردم قبول منم

 .کردم سرم ای سورمه شال مشکی مانتو و مشکی شلوار یک

 لقمه هی سریع خونه آشپز تو رفتم و گردنم تو انداختم کیفمم.کیفم تو گذاشتم و برداشتم هم و چادر هیچی آرایشم

 .بیرون رفتم خوردم داغ داغ و ریختم چایی و خوردم

 .زندان سمت افتادم راه کردم روشن و ماشین و وشیدمپ سریع کفشامو

 .هست ایوبخ آدمی جور هر کجاست دیگه اینجا پایین اومدم و کردم پارک و ماشین.در جلوی رسیدم

 .داخل رفتم و کردم سرم و چادرم.بود شلوغ جلو اون چقدرم.میکنه کار جاها اینجور چطور مهال ترسناک چقدر

 .هگوشی و پول کیفم تو همیشه که منم نباشه چیزی توش گشتن کیفمم.گرفتن ازم و ،گوشیم دادم مشخصات

 تلفنم و بود شیشه یک جلوش که  صندلی یک روی نشستم رفتم.داخل برم دادن رضایت دقیقه ۲ از بعد بالخره

 .کنارش

 .مبر زودی میخام میام نه گفتم ببینیم اتاق یک تو قشنگ همو رو رودر بیای کنم تنظیم مالقات گفت

 .اومد دقیقه چند از بعد

 .ودب تنگ عالمه یه براش دلم ولی اینا و باربد و من به میزنه زنگ روز هر هفته یک این تو درسته بود شده الغر چه



 کرد دخور و اعصابم اه ابروهاشو میبرد باال و سرشو کج میکرد هی نمیفهمیدم و منظورش شیشه کنار به میکرد اشاره

  گوب درست گفتم اشاره با

 دار برش کرد اشاره و برداشت و تلفن

 گوشم سمت گرفتم و گوشی و گفتم آهاانی گرفت خندم

 راوین آقا سالم_

 چطوری؟ خودم دیوونه سالم_

 مرسی_

 خاهرا؟ خوبن؟خاهرا؟شوهر همه خبر چه_

 دارن سالم خوبن همه بله_

 میکنی چیکار خودت چی خودت خوبه خوب_

  میبرم سر به عشق انتظار در خونه تو همش بیعار بیکار منم اومم من_

  ایشاال بیرون میام دلت فدای:تگف و خندید

 میکنی چیکار تو این ببینم بگو ایشاال،خوب_

 ندارم حوصله دعوا و بازی شاخ همشم اینجان ولوت الت مشت یه بابا هیچی_

 اوخییی_

 چیش_

 بیارم واست نداری الزم چیزی حاال خوب_

 میگم باربد به.مرسی نه_

 صالحه رجوره_

 فزیخدا بردن اینارو اومدن وحشیا مث شده تموم مالقات وقت گفتن بلندگو پشت که میزدم حرف هنوز داشتم

 ....رفت و کردم سرسری

 نشه بلند صدام دهنم جلوی گذاشتم دستم و ریخت اشکام دوباره

 .کردم گریه بلند بلند و فرمون رو گذاشتم و سرم،توماشین اومدم و گرفتم و وسایلم و جلو اون رفتم سریع

 مهسا بلهبرداشتم و گفتم: بود مهسا.خورد زنگ گوشیم



 نداری عصاب_

 اره_

 کجایی میگم_

 ماشین تو_

 رادوین پیش رفتی_

 آره_

 داریم کارت اینجا بیا مهالم خونه من خب_

 ندارم حوصله من_

 متتظرن همه اینجا خفه_

 .مصیبتی چه خدا ای کرد قطع و

 .هخون سمت به رفتم سریع

 شخو حالم میزنه دادقیافماالن میدونستم کرد باز مهال و در.کیفم وت گذاشتم اوردم در و چادر سریع مهال واحد رفتم

 دادن جواب همه کهدادم سالمی.داخل رفتم قرمزه چشمامم.ندارم اعصاب و نیست

 .میگفت مریم که اینطور بخره چیزی سوپر تا بود رفته نبود مهیار فقط البته

 دیگه داری چیکار بگو بشین بیا:گفتم حوصله بی.اومد شربت سینی یک با مهال نشستم هک یکم

 داری قرار نکنه داری ای عجله چه جان مهرناز:سهیل

 .نداشتم هم خندیدن رمق حتی اما میزنه رو حرفا این کنم کلکل و بخندم اینکه برا میدونستم

 شدی سهیل هستار به بهو گفت: داخل اومد مهیار و زدن و در زنگ

 دستاشو برد باال و گفت:من ستاره نمیشناسم. سهیل

  خبر چه حاال خوب خخخ_مهیار

 هیچی_من

 مهرناز:کرد شروع مهیار مبل روی نشستن اومدن همشون دقیقه ۲ از بعد.خونه آشپز تو رفت و انداخت نگاهی مریم به

 هوم_

 شه بند سرت یکم سرکار بری نمیخای_



 نه_

 میکنی نابود و خودت داری که اینجوری چرا آخه_

 مهیار ندارم حوصله من_

 وت نگران اینا ندارن دل خاهرات مگه میشی آب ذره ذره داری کار سر بری باید تو نداشتن حوصله نداره ربطی من به_

 هستن

 دارین چیکار من به اصال اه_

 مگه کار سر برو میگه که میدونه چیزی یه حتما نزن داد بزرگترت سر عه:گفت بلندی نسبتا صدای با مریم ایندفعه

 مادر و پدر ازدیدن چندساله که کسیه همون این رفته یادت اینکه مثل رفته که زندان رفته رسیده آخر به دنیا

 دور هم میدی عذاب و خودت هم داری اینجوری چون کار سر بری باید؟ میکنی چیکار داری میفهمی کرده محرومت

 .میزنی حرف بزرگترت حرف ور هست آخرتم و اول دفعه بریاتو

 !مریم:گفت مهیار.بودم گفته چی من مگه.بود مریم این واقعا میکرد خفم داشت بغض

 بله؟:مریم

 میگفتی نباید اینطور_

 .کردم خونی لب بود مریم روی نگام چون من اما میزدن حرف یواش داشتن

 ایدش.بیرون زدم خونه از و برداشتم و فمکی داشتم بغص که همینجور میگفت راست شاید اما شدم دلخور لحضه یه

 قاتل میدونم دارم دوست و رادوین من آخه ولی.میکنن منصیحت دارن که دارن دوسم حتما.میدونستن و من صالح

 .دمیش بهتر اینطور شاید کارسر برم که رسیدم نتیجه این به و کردم فکر یکم.کنم چیکار اما بوده مادرم و پدر

 و تخت رو اندااختم خودم و خوردم پنیر و نون یکم رفتممیکردم. قش مطمئنن نخوردم رناها اما گرفت خوابم

 .خوااابیدم

 *از زبون مریم

 ما که بدونه و کنه بحرف اشک.کار دنبال بره دادیم پیشنهاد بهش امروز.مهرناز جز خوبه هممون حال روزا این

 .فتنهار بچه درگیرشه؛بعدازاینکه ذهنم خیلی من.میخوایم صالحشو

 ...نشست کنارم اومد مهیار فکربودم تو که همینطور

 چی که میشه متوجه خودش و نیست بچه دیگه توخانوم؟مهرناز نگرانی چراانقد:وگفت پام روی وگذاشت دستش

 .بصالحشه



 شوخی همیشه که نیس آخه عزیزم ممنون:وگفتم زدم لبخندی.شد گرم وخانوادم خودم مهیاربه توجه همه ازاین دلم

 .بگیره افسردگی  توچشمه؛میترسم خیلی ناراحتیش االن بود ردوشادمیک

و گفت:  میکرد نوازش و موهام آزادش بادست.شونش روی وگذاشتم وسرم هام دورشونه وانداخت دستش اروم مهیار

 ویت که رادوینی به حتی هست همتون به حواسم من میدونی توکه.کنی انقدرخودتواذیت هرچیزی برای نداره دلیلی

 .زندانه

 مهیار؟ میگی جدی:وگفتم بهش کردم نگاهی باتعجب

 کردم نگاهش باقدردانی.بدن مالقات اجازه بار9یا1 ای هفته اون به ها بچه سپردم حتی جمع، خاطرت خانومم آره-

 .افتخارمیکنم داشتنت باشی،به وخانوادم من حامی که خداتوروفرستاد مهیار، ازت ممنونم:وگفتم

 ندهمو هنوزتاعروسیمون خودته، گردن به عواقبش وگرنه خانوم نزن حرف اینطوری:وگفت غلشتوب وکشید من محکم

 ...هااا

 ...گری سواستفاده خیلی:وگفتم بهش زدم مُشتی

 .رفتم اشپزخونه سمت وبه بیرون کشیدم وازتوبغلش خودم سریع احتمالی خطرات از براجلوگیری

 ...یزخندیدمریزر سرهنگ؟؟؟خودمم جناب قهوه یا میخوری چای-

 ...ندی تشخیص ازهم رو وقهوه چای که بندازم گیرت چنان روزی یک میخورم،ولی چای من فرارکن خانوم بااشه-

 چه من برای صداش که نمیدونست...میشد زیرورو ازعشق قلبم زدنش حرف باهرکلمه ولی بود بهش پشتم بااینکه

 داره؟ حُکمی

 رومآ.مهیارنبود ولی توپذیرایی واومدم ریختم دوتاچای بعدش.. بشه رومآ قلبم این تا کردم ومعطل خودم ای دقیقه۲

 اخه؟ کجارفت گفتم باخودم رومیز وگذاشتم سینی

 کجارفتی؟ عزیزم مهیارجان-

 ارودیو وچسبوندبه من سمتش به شنیدم،تابرگشتم سرم پشت واز صداش دفه یک که رفتم خواب اتاق سمت به

 تنبیهام؟ دست فرارمیکنی؟از من دست از که:وگفت نزدیک صورتشواورد...دیوار رو طرف ازدو گذاشت و دستاش

 صدانکرده واینجوری بودمن وقت خیلی چون کردی هوس توخودتم فکرکنم البته کردم؟ هوس باز چقدر میدونی

 ...بودی

 ریخب دیدم گذشت چندثانیه..کنم همراهیش میل باکمال ایندفه وبستم،خواستم چشمام و زدم حرفاش به لبخندی

 داشته خندشونگه جلوی وگازمیگیره،بزور لبش  وداره وایستاده حالت توهمون دیدم کردم وباز چشام آروم نشد

 شد راننگ سرکار؟؟؟تانگاهش ومیذاری من ،که کردم بهش باناراحتی نگاه یک...میزد برق شیطنت از که چشماشم...بود

 عمیق نفس ویک جلو رفتم بخوره گردنش به منفس که جوری آروم..گردشد چشماش دفه جلو،یک وبردم ،سرم

 ..سرهنگ جناب س کننده دیوونه عطری، عجب اووووومو گفتم: کشیدم



 مبیا ازحصاردستاش وخواستم زدم چشمکی میزدم لبخندکجی که وهمینطور توچشماش زدم برگشتم،زُل رامشآ با

 بعداز..هکبودمیش لبام داره کردم حساسا کم کم...میبوسید وخشونت وباحر  لبم لباشوچسبوندبه باشدت که بیرون

 قیقاد...میتپید کننده دیوونه...قلبش روی وگذاشتم وسرم وبازنکردم چشمام... گذشت زود خیلی که ای دقیقه چند

 .داشت منو حال

 ...معتادمیشم بهت دارم چکارمیکنی؟من بامن مهیارتوداری-

 ...بخای که هروقت ومیدم، موادت خودم معتادبشی، که میخام..خانومم عزیزمی-

 اغشوند ،رفتم بود هاسردشده چایی حتما رفتیم پذیرایی سمت به وبرداشت دستاش..رفتاراش ازاین بود گرفته خندم

 چیشده:فتمگ گرفت، ،خندم رولبش میکشید شصتشو بودوانگشت لبخندرولبش بود،یک نشسته مهیارم...وآوردم کردم

 فکرمیکنی؟ چی به مهیار

 .روزامون این ی سوژه..ومهرناز رادوین به خانوم هیچی: گفت کردو نگاهی چشم گوشه از

 فکرمیکردی؟ دوتا اون به مطمئنی-

 من بگیریم؟آخه زودتر وهرچی عروسیمون چیه نظرت...شد کشیده م دیگه جای ذهنم نگم دروغ البته آره ها؟اره-

 .ندارم طاقت دیگه

 حالش مهرنازم اونجوری باشه رادوینم که میخاد لمد اخه بیشترصبرکنیم، یکم:گفتم.جاخوردم تصمیمش این از

 .بگیریم زودترعروسی دارم دوست منم وگرنه.بهتره

 .ازایناست بیشتر ارزشت تو آخه زیاده صبرم عزیزم،من باشه-

 .میذاری احترام حرفم به که ممنون-

 ...میکنی وشرمنده من نگو اینجوری خانوم، تو فدای-

 یک و کنم تدریس باید فردا که مباحثی تا رفتم ومنم رفت کارش اتاق سمت به هیارم وخوردیم چاییامون بعدازاینکه

 ...بکنم دور

 *از زبون مهال

مالقات مهرناز ذهنمو درگیر کرده تو اتاقم نشسته بودم و پرونده روبه رومو میخوندم ولی هیچی ازش نمیفهمیدم آخه 

 بود.آخه چطور ممکنه؟اونکه نسبتی با رادوین نداره.

 یم زنگ خورد.برش داشتم دیدم مهیاره.اونکه تو ادارس چرا زنگ زده؟جواب دادم و گفتم:بله؟گوش

 مهال جان بیا اتاقم.-

 چشم.-



 و قطع شد.با تعجب بلند شدم،دستی به چادرم کشیدم و رفتم سمت اتاق مهیار.در زدم که صداشو شنیدم:بفرمایید.

گفت:نیازی نیست ازینکارا بکنی تو دیگه خواهر زنمی.بشین کارت رفتم داخل و احترام نظامی گذاشتم.مهیار خندید و 

 دارم.

 ببخشید... هنشستم و گفتم:بل

 دستاشو توهم قالب کرد و گفت:ببین مهال.من احساساتمو به خواهرتم گفتم.و میدونم اونم به تو گفته.

 سرمو انداختم پایین و خندیدم.مهیارم با خنده گفت:امان از شما خواهرای راد...

لبم رو گاز گرفتم و سرم رو بلند کردم.ادامه داد:من میخوام زودتر با مریم ازدواج کنم.اما اون میگه میخواد صبر کنه 

 رادوین بیاد.اما من نمیتونم صبر کنم تا دوسال بگذره.

لبخند عمیقی زدم و گفتم:مریم همیشه از خودش گذشته تا ما خوشحال باشیم.اون میخواد روز عروسیش هممون 

 دلش نمیاد مهرنازو ناراحت ببینه.خوشحال باشیم.

 ه مالقات گفتم:راستی مهرناز چطوری با رادوین....یبعد با یادآوری قض

پرید وسط حرفم و گفت:کار من بود.بهشون گفتم مهرناز نامزد رادوینه برای همین جایی ثبت نشده ولی خانوادش 

 ستن رو حرف من حرف بزنن.خبر دارن پس مشکلی برای مالقات نیست.اونا هم نتون

 مرسی.مهرناز به این دیدارای هرچند کوتاه نیاز داره.-

 لبخندی زد و ادامه داد:مهال ،میخوام واسه رادوین روز عروسی مرخصی بگیرم.نمیخوام دوسال منتظر باشم.

 خندیدم و گفتم:از شما بعیده جناب سرهنگ.چقدر عجله دارین.

 ای همین گفتم:بله؟زیر لب چیزی گفت که نفهمیدم و بر

 هیچی...بنظرت کی عروسی کنیم؟-

 از مریم بپرسین.-

 منو معاف کن،جرئتشو ندارم.-

 خندیدم و گفتم:هماهنـ.....

همون موقع صدای تلفن اومد.سرهنگ ببخشیدی گفت و گوشی رو برداشت و با لحنی که با دو دقیقه پیشش فرق 

 ؟میکرد و برعکس کلی ابهت داشت و جدی بود گفت:بله

باید  هبلند شد به منم گفت:چندتا خیابون باالتر صدای تیراندازی اومد کمکم اخمش غلیظ تر شد.گوشیشو گذاشت

 بریم بدو...



 تا  9بعد هم دوتا اسلحه از داخل کشوش برداشت و یکیشو فرستاد سمت من.منم جاساز کردم و رفتیم سمت ماشینا.

 ماشین بودیم.

د.چادرمو تنظیم کردم و به سمت ساختمون نیمه ساز راه افتادم.با صدای تیر وقتی رسیدیم صدای تیراندازی اوم

که اسلحه دستش بود و جایی رو نشونه میرفت سریع ولی مخفیانه  پسریاندازی بعد سرعتمو بیشتر کردم و با دیدن 

 با چندتا از مامورای دیگه به سمتش رفتیم.

 با تفنگ به شیشه نوشابه هایی میزد که کمی دورتر بودن. پسره.با دیدن تصویر روبه روم یک لحظه واقعا خندم گرفت

 نشونه گیری کردم و یکی از شیشه هارو زدم.طرف با ترس برگشت و منم خودم رو جابه جا کردم تا منو ببینه.

 رفتم جلو و گفتم:شما مجوز داری؟

 با ترس نگام کرد و گفت:تو پلیسی؟ پسره

 مجوز داری؟-

 آره-

 بده ببینم.-

 چشم چرخوند که به سرعت دستبندی به دستش زدم و کشیدمش و گفتم:فکر فرار نکن...کمی 

سپردمش دست یک مامور دیگه و نشستم تو ماشین سرهنگم نشست و تو ماشین مهیار خندید و گفت:چه ماموریت 

 خوبی.خیلی هم زود تموم شد.

 خندیدم و تکیمو دادم به صندلی ماشین و تا خود اداره چیزی نگفتم.

رفتم سمت اتاق و تا در رو باز کردم سهیل رو دیدم که .هر چی گفت رو نوشتموقتی رسیدیم من با پسره حرف زدم و 

 روی مبل نشسته با شنیدن صدای در برگشت و با دیدن من بلند شد و گفت:کجا بودی؟

 شونه ای باال انداختم و گفتم:گزارش دادن با سرهنگ رفتیم اونجا.

 آها....-

 رو ثبت کردم. پسرهرف زدیم و سهیل رفت.منم نشستم و گزارشای یکم دیگه ح

خمیازه ای کشیدم و در لپتابو بستم.بلند شدم و رفتم سمت در.در رو باز کردم که سهیل رو دیدم که دستش رو هوا 

 خسته نباشی.بود.دستشو آورد پایین و گفت:تازه میخواستم در بزنم بگم بریم.

 بریم.نون تو هم خسته نباشی ،مملبخند خسته ای زدم و گفتم:

 سرهنگ با دیدن ما گفت:میریم واحد ما.



 درست کرده. کیکبعد به سهیل نگاه کرد و گفت:مریم 

 سهیل خندید وگفت:آخ خدا خیرش بده.

 خنثی برگشتم طرفش که گفت:البته به پای دست پخت مهال نمیرسه.

 ش کن.زد رو شونه سهیل و گفت:خراب کردی برادر ولبا خنده مهیار 

 یدم و چیزی نگفتم رفتیم سمت خونه...خند

مهیار رفت واحد خودشون ولی من و سهیل رفتیم تا لباسامونو عوض کنیم.عوض کردیم و رفتیم واحد مریم دخترا 

همشون نشسته بودن.سهیل رفت داخل منم تا اومدم برم داخل مهیار آروم گفت:حرفای تو اداره یادت نره هماهنگ 

 کنی.

 م هست.باشه حواس-

 رفتم داخل و نشستم پیش دخترا.مهسا گفت:خب حاال که همتون هستین میخوام یک چیزی بگم.

 مریم:چی؟

 باربد بهم ابراز عالقه کرده.مهسا لبخندی زد و گفت:

 مریم سریع مهسا رو بغل کرد و گفت:جدی میگی؟

 انگار رو ابرام.آره عزیزم جدی میگم.خودمم خیلی خوشحالم.-

 و بغلش کردم بعد هم گفتم:واست خوشحالم فقط... منم لبخندی زدم

 مهسا پرید وسط حرفم و گفت:حواسمو جمع میکنم که منو بازی نده تا خدایی نکرده شکست عشقی بخورم.

 خندیدم و گفتم:خدا نکنه دیوونه.فقط میگم مطمئنی از دوست داشتنش؟

 زد و گفت:خوبه واست خوشحالم. مهسا سرشو آروم تکون داد و به مهرناز نگاه کرد.مهرنازم لبخندی

 بعد هم سرشو کرد تو گوشیش.مهسا هم چیزی نگفت و سرش رفت تو گوشیش.برگشتم سمت مریم و گفتم:مریم...

 مریم:جانم؟

 میگم که مهیار بهت پیشنهاد ازدواج نداده؟-

 لبخند عمیقی زد و به مهیار نگاه کرد بعد هم گفت:چرا و خیلی هم عجله داره.

 اره.چرا ازدواج نمیکنین؟خب دوستت د-

 رادوین نیست.آخه -



دستشو گرفتم و کشیدمش سمت آشپزخونه.مریم کیکارو میچید داخل دیس و من گفتم:من و مهیار میخوایم واسه 

 رادوین مرخصی بگیریم.

 مریم با تعجب نگاهم کرد و گفت:مگه میشه؟

 آره خب میشه.چرا نشه؟-

 .مهرناز خیلی خوشحال میشه.هری این عالیهابغلم کرد و گفت:وااای خو

 خندیدم و گفتم:ولی فکر کنم تو و مهیار خوشحال تر میشین.

 زد تو سرم و گفت:خیلی بیشعوری.

 خندیدم و گفتم:مرسی عزیزم.

 موقع مهرناز و مهسا اومدن داخل مهرناز سوتی زد و گفت:خوب خلوت کردین. همون

 مریم خندید و گفت:خب تو هم بیا.

 م یک چشمک به مهسا زدم و گفتم:بیا دیگ.مهرنازم اومد و من

 اونم اومد بغلمون کرد و گفت:مریم یک چیزی بگم؟

 بگو مهسا جـون.-

 من حس میکنم تو مهرنازو.....-

 مریم پرید وسط حرف مهسا و گفت:حرف نزن فقط تو حس باش.

 رو بیشتر دوست داری.هممون خندیدیم و از هم جدا شدیم.اونجا مهسا قطعا میخاست ادامه بده مهرنازو مهال

خودم تا اومدم بشینم کنار مهیار تا باهاش درباره رادوین حرف چای ریختم و بردم داخل سالن گذاشتم روی میز و 

بزنم خوردم به مریم که اونم میخواست بشینه کنار مهیار.خندیدم و نشستم سمت دیگه مهیار و آروم گفتم:مریم که 

 ینکه رادوین.حرفی نداره.عروسیو کی میگیرین؟و ا

 مریم:بنظر من به مهرناز همون روزی بگیم که رادوین میاد.

 مهیار:بنظرم هفته بعدی خوبه.

 با تعجب به مهیار نگاه کردیم که گفت:چیه؟

 خندیدیم و گفتیم:هیچی.

 صدای مهسا اومد:شما سه نفر چه جنایتی میکنین؟

 مهیار:هیچی.



 مهسا:آقا مهیار...

 تظر این جملت بودم.مهیار بلند خندید و گفت:من

 خندیدیم و همونطوری که درباره چیزای دیگه حرف میزدیم چای و کیکمونم خوردیم. 

انقدر کیک خورده بودم که جا برای شام نداشتم از طرفی هم خیلی خسته بودم.سهیل هم مثل من بود برای همین 

 رفتیم واحد خودمون و من یکراست رفتم اتاق خودم.

یک چیزی روی گوشمه دستمو کشیدم روی گوشم اما با حس چیزی که زیر دستم بود نصف شب با حس اینکه 

چپه شده بود جیغی  که دستمو جوری کوبوندم به گوشم خودم دردم اومد. برق رو روشن کردم و با دیدن سوسکی

 مرد. زدم و بلند شدم.رفتم سم رو از داخل دستشویی برداشتم و روش خالی کردم انقدر زیاد زدم همون لحظه

سوسکه رو به هر روشی بود انداختم داخل سطل آشغال در بالکن باز بود و معلوم بود از همونجا اومده درو بستم و 

 رفتم روی مبل خوابیدم.وش خیلی بد بود و سرم گیج میرفت.پتومو برداشتم و ببقیه جاهای اتاق رو هم سم زدم.

ه نتونستم.داشتم نفس کم میاوردم. خودمو کشیدم عقب که صبح با صدای آالرم گوشیم بیدار شدم.خواستم بچرخم ک

 دیدم سهیل غلطی زد.

یهو بلند شد.خیز برداشت سمتم ولی دستشو رد کرد و گوشیمو برداشت.صداشو قطع کرد و دوباره خوابید.زدم رو 

 شونش و گفتم:سهیل.

 هووومممم.-

 من اینجا چیکار میکنم؟-

 میدونم.سر صبحی چه سواالیی میپرسی؟ن-

 چرا تو اتاق توام؟-

کمرت نابود نصف شبی گرسنم شد داشتم میرفتم سمت آشپزخونه دیدم رو مبل خوابیدی آوردمت تو اتاقم.آها -

 میشد تا صبح.

 آها اوکی مرسی.-

 چرا رو مبل خوابیدی؟-

 د.وهمونجوری که به سمت دستشویی میرفتم جوابشو دادم:سوسک اومده بود تو اتاقم.سم زدم بوش خفه کننده ب

 .خوب کردی هوممم-



بعد هم بلند شد و رفت بیرون.منم بعد ازینکه از دستشویی اومدم بیرون رفتم داخل آشپزخونه.میز صبحانه رو چیدم و 

بعد از خوردن و جمع کردنش رفتم داخل اتاق خودم و لباس فرمم رو تنم کردم.چادرمم سرم کردم و رفتم بیرون و با 

 .سهیل رفتیم اداره

 مهسا*از زبون 

 بدتره حالش همه از مهرناز ولی نداره مساعدی حال باربدم رادوینه قراره بی مهرناز حال جز میره پیش خوب چی همه

 تمداش کورالین اسمش میبینمش میزاره هروقت کارتونشم عاشق میکنم نگاه جونیور جم و میخورم ذرت دارم که منم

 الو؟فتم:صادقی بود.وصل کردم و گ خورد زنگ گوشیم که میدیدم

 خوبی مهسا سالم:صادقی

 کردین ما از یادی عجب چه صادقی آقای عه_

 میکردیم ضبط توش که ای خونه همون بیا داریم ضبط امروز دخترم شماییم یاد به ماهمیشه_

 چشم بله اها_

 برسونین ارجمند آقای به سالم_

 خداحافظ میرسونم و بزرگیتون_

 خدانگهدار_

 تظرمن و گرفتم شمارشو بزنم باربد به زنگ یه اتاق تو رفتم کردم خاموش و یزیونتلو و کنار گذاشتم رو گوشی

 بده جواب تا ایستادم

 الو_

 سالم_

 چطوره خانم سیندرال به به_

 خوبی شما خوبم_

 خوبم منم شما خوبی به_

 باربد؟_

 باربد جان_

 داریما ضبط امروز_

 میدونم_ باربد



  نمیشه واقعااااا؟باورم خودتونین شریفی آقای عهه:میگفت که اومد دختره یه صدای

 خودمم بله خوب دختر سالم:گفت خندیدو باربد

 بگیرم؟ فیلم ازتون من طرفدارا ما به بگین چیزی یه میشه:دختره

 مهسا؟... همتون کنین صبر لحظه چند باشه_

 بله_

 عزیزم؟ نداری کاری برم باید من_باربد

 خدافظ نه_

 وگارودیال و جیبم تو کردم شوت و گوشی مشکی شلوار با شال یه با کردم تنم نتوما یه اتاق تو ورفتم کردم قطع

 به و پایین یمرفت آسانسور تو رفتم و پوشیدم هم مشکی اسپرت کفشای پایین منتظرتم:داد اس باربد کولم تو گذاشتم

 سالمگفتم:و  شدم سوارش رفتم بود ایستاده کوچه آخر دیدم و ماشینش و کردم باز درو رفتم در سمت

 خوبی سالم_

 خوبی تو مرسی_

  خوبم منم_

 :آهنگ این به رسید که کرد پایین باال یکم کردو پلی و آهنگ شیشه به دادم تکیه و سرم و زدم لبخندی

 هوام رو من باشی تو

 دوام و دوایی تو

 نمیخوام نه دنیارو تو بی

 داره صفایی با راه شدن عاشق

 داره قراری بی و غم

 دراره سر کارات از دل میکنی کاریهر داره دوست

 هب سرم پشت باربدم و دادم سالم همه به و تو رفتم شدم پیاده و رسیدیم شد خیره روبرو به و کرد خاموش و ضبط

 تشوییدس سمت به و خوردم بآ لیوان یه.کنیم در خستگیمونو تا نشستیم سکانس دو ضبط از بعد.میداد سالم همه

 گرفت چموم یکی که خونه سمت برم خاستم بیرون اومدم که دستشویی از.بود درختا بین خونه پشت دستشویی رفتم

 کستش کمرم دیوونهولی بعدش گفتم: بستم و دهنم باربد دیدن با که بکشم جیغ خواستم،درخت به چسبوند و من و



و  مگوش پشت داد و صورتم تو شده ریخته موهای دستشم یکی اون با درخت رو سرم کنار گذاشت دستشو یه باربد

 واست؟ بود شده تنگ دلم چقدر میدونیگفت:

 کن نگاه بهم میزنم حرف باهات قتیو گفت: باال آورد و،سرمو چونم زیر گذاشت دستشو پایین انداختم سرمو

 میشه زشت خیلی ببینه یکی االن اونور برو زشته باربد_

 زشته؟ میکنم برطرف دلتنگیمو دارم من اینکه یعنی_

 ....ینجاا آخه ولی نه_

 شدم خسته پنهونکی کارای این از مهسا_

 گفتم خواهرام به که من_

 بگیم هم خونه توی عوامل به بریم بیا پس خداروشکر_

 نه نه_

 اخه؟ چرا_

 عزیزم میگیم موقعش به_

  باشه هووف_ 

 مرسی_

 خرسی جوجه_

 خودتی_

 تو؟ یا ام جوجه هیکلم این با من_

 واال نمیدونم_

 می داشتم کردیم خدافظی همه از کارا انجام از بعد و خونه تو رفتم منم خونه سمت رفت و تگف ای دیوونه باربد

 رو مقلب عقب کشید و من و دهنم رو گذاشت دستشو یکی ها خونه بین باریک ی کوچه توی از که خیابون تو رفتم

 و کردم باز چشامو اروم نشد خبری دیدم وقتی کردم نمی بازشون ترس از و دادم فشار هم رو محکم چشامو بود هزار

 بود؟ کاری چه این:گفتم عصبانیت یکم و تعجب با شدم روبرو باربد جذاب و براق چشای با

  کنم عرف مو دلتنگی که خوب جای یه ببرمت میخوام منم کنم دلتنگی رفع زشته اونجا نگفتی تو مگه خب_باربد

 خودش و کرد ول و دستم رسید که ماشینش به و کشوند خودش دنبال و گرفت دستمو میزد حرف که همونجور

 دوختم بهش و سوالم پراز نگاه شدنم سوار از بعد شه سوار تا راننده در سمت رفت



 میریم؟ کجا_

 خوبه؟ تو و باشم من فقط که جایی یه_

 عالیه_

 میخونه آهنگ لب رزی داره دیدم که بهش کردم نگاهی شدیم خارج شهر از دیدم یهو زدم زل بیرون به منم و افتاد راه

 میکنی؟ نگاه چی به:گفت میکرد نگاه رو جاده که همونجور زده زل روبروش به و

 عمم_

  نیستم عمت من میبینه گیالس آلبالو چشات_

  نمیدونست گفتی که جالب چه عه_

 ریعس که جلو برم خواستم شدم پیاده ماشین از رسیدیم تحمل همه این از بعد باالخره زد زل روبرو به و خندید باربد

 ببند چشاتو:گفت

 ببینم جلومو نمیتونم خب عه_

 ببند و چشات تو میکنم راهنماییت من_

 بستس االن خب.اوکی_

 نکهای از تا دادم می تکون هوا تو هی رو یکی اون بود باربد دست تو دستم یه کشوند خودش دنبال و گرفت دستمو

  شم مطمئن نیست جلوم چیزی

 وایستا نرو تر جلو دیگه خبباربد:

 ها میگیره خوابم باربد_

 میزنی حرف چقدر اه مهسا باش ساکت لحظه یه:گفت و کرد ای خنده

 بابا خیلخب_

 کن باز چشاتو:گفت باالخره انتظار و تحمل اندکی از بعد

 بود درخت باالی قشنگ ی کلبه یک بود کجا دیگه اینجا زد خشکم وای دهنم شدن باز با شد مساوی کردن باز چشم

 وارنگ و رنگ چراغای بهش که هلیومی بادکنک دوتا باربد زالل آب کنار داشت زاللی آب توش که رود یه پایین و

 ریز چراغای هم کلبه اون دورتادور کادو جعبه یه با چراغا رنگ به رنگی رنگی زیرانداز یه و بود گذاشته بود چسبیده

 وراستش پای بود جیبش تو دستاش و اونور بود ادهد چرمشو کت ی لبه که باربد سمت برگشتم زده حیرت رنگی

 ردک باز و آورد در جیبش تو از دستاشو و زد لبخندی درخت به بود داده تکیه و چپش پای رو بود انداخته ضربدری

 خیلی باربد خوبی خیلیو گفتم: بغلش پریدم بدو بدو منم و آغوشش



 میدونستی؟ نمیرسه داشتنت ارزش به کدومشون هیچ اینا_

 میشی خسته بشینو گفت: بوسید و پیشونیم که باال آوردم سرمو

 برد بین از خستگیمو اینجا قشنگیه چیه خستگی بابا نه_

 چیه؟ کلبه این قضیه راستیمنم گفتم: انداخت بهم مهربونی و عشق از پر نگاهی

 جای روستا اومدیم رادوین و بزرگم مامان با بود که سالم9میاد یادم کردیم درست بزرگم مامان و من رو کلبه این_

 جوون قتیو بابابزرگم با میگفت رود این جای وایمیستاد مامانبزرگم همیشه برمیگشتیم وقتی بزرگم مامان فامیالی

 هک روز یه میکنن حس و ارامشش عاشق دوتا فقط که عجیبیه راز توش رود این میگفت خالصه اینجا میومدن بودن

 اینکه اب همیشگی رود اون بریم گفتم مامانبزرگم به و سررفت حوصلم من بازی بودن رفته روستا های بچه با رادوین

 هی داشتم دوست همش بدم انجام مثبت یکاره که بودم این دنبال همش نرفتم اونا با ولی بودم پسرا بقیه همسن

 رو بقچه خواسته خدا زا مادربزرگمم داشت فرق خیلی سالم و همسن های بچه با دنیام کنم اختراع خودم از رو چیزی

 از رماد:گفت نمیشه یادم و مامانبزرگم حرف این زدهیچوقت بهم حرفی یه و رود لبه نشستیم اینجا اومدیم و بست

 ودمخ بچگونه لحن همون با اینجامنم بیار و زنت شدی آقا و گرفتی زن تو که وقتی ولی نمیشه گرم آبی که رادوین

 یه بیا پس:گفت مادربزرگم بدم نجاتش نمیتونم گرگ از میترسم منم میخورنش گاگر اینجا بیارم و زنم اگه خب:گفتم

با  ناروک زدم خوبه؟چتریامو نرسه زنت به دستشون گرگا تا میسازیم درختم باالی نخورن زنتو گرگا تا بسازیم خونه

 این و یداناپ سرش اون بسازیم ای کلبه یه باهم تا شو بلند:گفت مامانی؟مامانبزرگم بسازیمش چجوری:گفتم لبخند

 اومد بوجود کلبه این که شد

  داری مامانبزرگت با شیرینی خاطرات چه_

 داشتم دوستش بیشتر مامانم از کنه رحمتش خدا خیلی_

 خب داری حق_

 واست دارم سوپرایز هنوز مهسا_

 قبلیم پرایزرسو شوک تو هنوز من دیگه چیه عه_

 خودت کن بازش بیا:گفت و برداشت هارو جعبه از یکی

 کردی چه ببینم بده_

 تو ییک اون من گردن تو تیکش یه بود شده دوتیکه که قلب شکل به  گردنبند دوتا خدا وای کردم باز رو جعبه در

 قشنگن اینا چقدر باربدبا لبخند گفتم: باربد گردن

 چجوریه؟ میدونی_

 چجوریه؟ نه_



  اییهرب آهن چون هم به میچسبه اینا بشیم نزدیک بهم ما هروقت_

  قشنگن خیلی_

 نداره خودمو خرس جوجه قابل_

 کلبه؟ تو ببری و من نمیخوایو گفتم: کردم بغلش و انداختم بهش خندونمو نگاه

 بریم پاشو چرا_

 قفله درش اینکه خبو با دیدن در گفتم: رفتم باال کلبه کوچولوعه نردبون از و پاشدم

 خانم؟ مهسا  باال میری جلوتر چرا خب پایین بیا_

 خب جدی؟ببخشید_

 باال بیا:و گفت کرد باز پنجررو تو رف و کرد باز و در باال رفت و کرد ای خنده باربد

 امدم_

 صیریح کوچیک قالیچه بایه بود توش خرسه خاله های صندلی اون از صندلی یه کلبه تو رفتم و رفتم باال ها پله از

 که یوارد به بود شده قاب عکسم یه دیدم که ای کلبه نتری بانمک کوچولو کمد و شور دست یک با کوچولو یخچال یه

 بود کرده اخم آفتاب خاطرنور به که چتری موهای با بچه پسر یه و معصوم ی چهره با پیرزنی یه

 مادربزرگتین؟ و تو اینا_

 اره _

 قشنگ چه_

 میخوری؟ چای_

 بریم؟ مرسی نه_

 کجا_

 خونه_

 زود چه_

 بیایم دیگه روز یه بریم بهش نگفتم میشه نگران مریم ولی کنم ترک رو اینجا نمیخواد دلم منم_

 بیام کنم قفل درو منم تا پایین برو باشه_

 باشه_



 *از زبون مریم

 بودم خوشحال خیلی.بگیرن مرخصی رادوین برای باهماهنگی قرارشد.هستیم عروسی خریدای درگیر که چندروزه

 کردم تالش اوناخیلی اخه وبده خداخیرمهالوسهیل.کنم صبر دیگه سال1نمیخاد مهیاربودن درکنار برای ازاینکه

 اوقات وگاهی برخوردمیکرد ساله1۲ جوونای مثل.بود بیقرارتر منم از مهیار البته.بدن وانجام الزم هماهنگیای تابتونن

 وخیلی بگیره گرم نداره جرات باهاش تواداره کس هیچ میگه مهال که مغروره سرهنگ همون این میگفتم من

 تموم وزودتر آموزش کارای امروز.شدم خوشی وغرق لرزید دلم منه برای رفتارا این وازاینکه زدم لبخندیجدیه؟؟

 لیخی خونمون مهرنازمیاد که روزایی فقط بود،میگفت ناراحت خیلی طفلی...زدیم حرف کلی باارتا اخر وساعت کردم

 سیاست به هم طرفی بود،از نزده مورد دراین حرفی مهرناز کردم،آخه تعجب کلی وزد حرف این وقتی... میگذره خوش

 ازش نمسربز زودتربهش گرفت قول وازم زدم باارتاحرف کلی بعدازاینکه.گفتم افرین بهش وتودلم زدم لبخندی خواهرم

 وگوشی ورسوندم میخورد،زودخودم زنگ داشت تلفن خونه به رسیدم تا.رفتم خونه سمت وبه کردم خداحافظی

   یید؟بفرماو گفتم: وبرداشتم

 .میکردم قطع داشتم دیگه وبرداشتی دیرگوشی چه نباشی خانوم،خسته شدمریم عرض سالم-

 چخبرا؟ خوبی. رسیدم تازه نباشی،اره خسته شمام عزیزم سالم-

 میریم عروسی خرید برای داریم فهمید نزدیکمه،وقتی دوستای از یکی سرگرداحمدی جناب بگم زدم زنگ هیچی-

 ...بعدازظهربریم بده اطالع خانونش به بگم موافقی اگه که گفتم داره، عروس لباس مزون خانومش گفت

 ..بریم نیست مشکلی اره..چیزهستی همه فکر به که مرسی:گفتم باخنده

 .خانومی میکنم هماهنگ من پس-

 ..عزیزم باشه-

 ..باشه راحت خیالم که بدم سروسامون هارو پرونده برم من نداری کاری اگه -

 فعال.شبا راحت برو-

 عزیزم فعال-

 به زنگ یک بیرون اومدم که حموم از.کنم غذادرست بیام و بگیرم دوش یه تا رفتم اتاق سمت وبه وگذاشتم گوشی

 ازبابت وخیالم وحسابیه درست آدم که خداروشکر باز.جونشه باربد با همش جدیدا اینم..نداد جواب اما زدم مهسا خونه

 .کار دنبال رفته شاید..نداد بجوا گرفتم مهرنازم واحد.مهساراحته

 دادم انجامو کارام سریع..کنم درست پلومرغ گرفتم تواشپزخونه،تصمیم رفتم.کردم مالیم ارایش ویک وپوشیدم لباسام

 .بزنم زنگ داشت ارایشگاه که ازدوستام یکی سارا به تا رفتم شد راحت غذاخیالم بابت از ووقتی

 خوبی؟ ساراجونم سالم الو-



 .بیمعرفت یادماکردی عجب چه خانوم مریم سالم به به-

 از یکم تا بیارم عروس یک برات میخام دیگه هفته2 برای داری وقت ببینم زدم زنگ مدت این بود شلوغ بخداسرم-

 ...توشغلت الزمه تنوع یکمم کردی، رنگ ومو برداشتی ابرو ازبس دربیای؛مُردی بیکاری

 یدمم چندتاعروس روزی ببینی ؟کجایی کنم ومورنگ بردارم ابرو طفق که بیکارم انقد یعنی مریم بیشوری خیلی-

 .بیرون

 ..بازبمونه داماد دهن تا بدی تحویل خوشگل عروس یک داری؟میخام ساراوقت جدی:وگفتم بلندخندیدم

 جووونم؟؟ باشه کی تا..داره عروسمونم به بستگی-

 ..شفیقت رفیق -

 چیه؟خوشگله هست؟شغلش چی؟حاالکی من کردی؟پسشوهرپیدا باالخره نامردی خیلی:وگفت کشید جیغی

 یازشت؟چندسالشه؟

 که میدونی البته..وبذار وقت فعال.چیزومیگم همه برات حضوری بیام.بگیر نفس دختر؟یک نترکیدی وااای-

 ..دارم تاساقدوشم9

 جبران رجو ویک کردی من درحق خواهرم اموزش برای که لطفی باید دارم وقت همیشه توی برا من عزیزم باشه-

 بهترازاین؟  فرصتی چه.شد قبول ضرب ویک زبان کنکور تو لطف یانه؟به کنم

 نگز بهت باز هم قبلش روز من پس.نموند نتیجه بدون زحماتش ازاینکه خوشحالم.نکردم کاری..حرفاچیه این دیوونه-

 .میکنم یادآوریت میزنم

 ...منتظرتم بیصبرانه دوستم باشه-

 ستهخ سالم:کردم وسالم جلو رفتممنم  تو ومهیاراومد چرخید توقفل کلید وگذاشتم شیگو تا.کردیم خداحافظی ازهم

 ..نباشی

 ..رفت در خستگیام دیدم که تورو ممنون.. ماهت روی به سالم-

 ..میزومیچینم منم وبشوری تادستات..مهیار تو زبون این دست از آی آی-

 هانیستن؟ بچه مگه-

 ..ندادن جواب زدم زنگ واال نه-

 .میام االن من پس باشه اآه-

 قرارگذاشتی؟ ساعتی چه برای:پرسیدم ازش سرمیز

 ..بدیم انجام زودتر روهم دیگه خریدای که زودتربریم گفتم.۲ ساعت برای-



 ..زدم لبخندی کردنش عجله همه این به

 میخندی؟ چی به خانوم چیه-

 ..داشتنات عجله ؛به هیچی-

 ..بابا بگه بهم نفر یک شدمپیرن تا زودتر دارم دوست آخه کنم چکار-

 ...بشیم دارم بچه االن همی قراره مگه که واقعا مهیااار:گفتم شد گرد چشام

 نفریم سه سرمیز موقع این دیگه سال احتماال شناختم و خودم که اینجوری مدت این تو واال-

 ..سرهنگ جناب باش خیال همین به: وگفتم کردم اخمی.زیرخنده زد خودش بعدم

 خوبه؟ نفریم۲ دیگه سال اصال کردم شوخی باشه کردم غلط: گفتمکه  بیاد سمتم به تا خیزبرداشت

 ..داره راه نفرم۶تا باشه من به اگه نمیاد بدم که من وگفت سرجاش نشست دوباره

 ..کنم تامیزوجمع وپاشدم کردم  نثارش پرویی

 گرم باهاش متقابال منم و اومد استقبالمون به برخورد خوش خیلی خانوم یک...مزون رفتیم باهم بعدازظهر

 وساده بازی العاده فوق لباس یک.کنید انتخاب دارین ودوست هرکدوم وگفت اورد برام رو لباسها چندتاازبهترین.گرفتم

 ..کنم وپرو این میشه اگر گفتم وگرفت چشمم

 ...باییشزی همه ازاین ردمک کیف خودم وپوشیدم لباس اتاق توی وقتی..بیاره براتون همکارم تا بفرمایین البته:گفت

 ...انتظاری ازچشم مُردم خانوم کن باز: گفت..دربود پشت مهیار

 ..وببینی من دفه یک که همونه به ش مزه دیگه نه:گفتم پایین واوردم صدام

 رحم هدیگ من.کردم غلط بگی ظهر مثل که نرسی جایی به باز برات دارم مریم باشه:وگفت کشید حر  ازروی نفسی

 ...باشم گفته بهت نمیکنم

 .مهیارجونم الزمه برات خوردن حر  یکم منه نوبت فعال:وگفتم خندیدم

 وبه ودراوردم لباس سریع...میدادم ونشون مهیارجون ی دیگه روی اون دربازبودبهت اگه االن:دروگفت به زد اروم

 .کردم وانتخاب همین ممنون:گفتم و رفتم خانوم همون سمت

 گفتنش سرهنگ جناب از..هستند شریفی ادم سرهنگ جناب.بشین خوشبخت هللانشا عزیزم میکنم خواهش-

 باسل بعدازاینکه.میکنه وحساب لباس پول داره دیدم رفتم مهیار سمت وبه کردم تشکر ازش..زدم لبخندی ناخواسته

 ونهخ دم رسیدیم.نگفتم چیزی براهمون...ست کالفه یکم کردم احساس...رفتیم ماشین سمت به گرفتیم وتحویل

 شدی اراحتن:وگفتم وگرفتم دستش ناخواسته...خریدا بقیه برای میریم شب باز دارم کار بیرون یکم من باال برو:گفت

 ...ونداشتم سرد رفتار این تحمل وتوتنم؟اصال لباس ببینی نذاشتم ازاینکه



 ...نباش حتنارا تو میکنم تالفی وحسابی میبینمت شب همون میگی توراست عزیزدلم نه:وگفت زد لبخندی

 ..دیگه وچیزای حلقه برای تابریم میاد دوباره۲ساعت گفت.پایین ورفتم گفتم بهش بدجنسی

 *از زبون مهرناز

 ..بودم نشسته اتوبوس ایستگاه تو بود ساعت نیم دقیق

 دنچ این تو دوبار.بزنم سر آرتا از رادوین خونه برم میخواستم امروز اه دیگه بیا خوب کنندس خسته چقدر که وای

 میرم جاک میدادم توضیح باید وگرنه برنداشتم و ماشین همین برای نگفتم امروزم.نگفتم کس هیچ به اما رفتم وقت

 !ندارم حوصله منم که میرم چرا

 تاواس نمیدن نذری بابا آرووووم:گفتم باال بره سریع اومد دختره یه که شم سوار اومدم.اومد بالخره دقیقه چند از بعد

 تو برا منم ماله دادن چیزی اگه باال میریم نوبتی

 خوب برو ایش میگی چی_

 میرم_

 میشن پیدا دخترایی چه:میگفت کناریش به داشت پیرزن یه

 دادم؟ گیر شما به من االن خانم حاج دخترایی چه:گفتم بگیرم و دهنم جلو نتونستم

 میزنم حرف خاهرم با دارم دارم چیکار تو به من وا_

 !باشهاینجوری خداکنه_

 واویال_

 میزنن حرفم اول وقتشون دیر نمیشه نماز هووووف:گفتم لب زیر

 ینکها گذشته اتفاقات به و رادوین به داشتم.بود شلوغ چی مث اتوبوسم هوووف بود گرفتهدلم پنجره سمت کردم رومو

 .اومد درد به پام که میکردم فکر انتظارمونه در چی بشه آزاد قرار

 خاله:گفت بغض با بود کرده لقت پامو کنم فک بود ساله 9 تقریبا ملوس خیلی دختر هی دیدم پایین اوردم و سرم

 نفهمیدم ببخشید

 عزیزکم ندارههه اشکال_

 !!االن سختشه حتما چقدر بود ایستاده.بود هم حامله مامانش اخی گرفت سفت و مامانش چادر و زد لبخندی

 اومد خانم مهناز و شد باز در که زدم در رسیدم بالخره کردم روی پیاده کوچشون تا محلشون به رسیدیم بالخره

 (خدمتکارشون)در جلوی



 اومدین خوش خانم سالم_

 هست؟ آرتا خوبی عزیزم سالم_

 نیومده بیرون اتاقش از صبح از برعکس اره_

 باش راحت تو باشه بابا ای_

 .آرتا اتاق سمت به باال رفتم پله از و داخل رفتم

 ومدا صداش که زدم در تق تق

 بیرون بیام نمیخام برو ترخدا مهناز خاله_

 مهرنازم خاله من_

  ایولللل_

 خاله سالااام:گفت خوشحالی با و کرد باز درو

 عزیزم سالم_

 داخل بیاا_

 .بود رادوینم عه خورد زنگ گوشیم موقع همون

 زده زنگ رادوین بیا ارتا ارتاااا:گفتم

 ارک شما با گفت من به داد گوشی اومد دقیقه ده از بعد.زدن رفح یه کرد شروع گرفت گوشی و سمتم اومد خوشحال

 جانممنم گرفتم و گفتم: داره

 عزیزم سالم_

 خوبی سالم_

 تنهاست اونم ارتا پیش رفتی که مرسی_

 سرورموظیفس_

 میترشیدی نداشتی و زبون این تو اخییییی_

 دارم توله تا ۶ االن نکه_

 بسه دگه خب_

 میکنی ضایع چرا_



 خبر چه_

 هیچی_

 ناراحتی_

 خیر_

 معلومه_

 خدافز دارم کار رادوین_

 آرتا برای نهخو آشپز تو رفتیم و بره تا کردیم سر به دست و مهناز و پایین رفتیم ارتا با و کردم قطع گوشی خنک پسر

 نمیکنه درست خوب مهناز خاله میگفت اما داشت دوست که غذاهایی و گیک خودش کمک با کردم درست چیز کلی

 خخ

 کو گوشیم شبه 9 ساعت سرم تو خاک وای کردم ساعت به نگاه شد تموم که کارامون

 بیمارستانا تو دارن االن حتما مهسا و مهال وااااای کرده سکتع حتما مریم االن پرواز حالت رو رفته خورده دستم وای

 و مهال از پیام تا ۲ مهیار از تا 9 ممری از تماس تا 12 اوه اوهکه دیدم  اول حالت به برگردوندم گوشیمو میگردن دنبالم

 ...بده مرگم خدا وایی مهسا از تماس تا 1

 بودم شخصیتی ترور قطعا میزدم زنگ خاهرا به اگه چون مهیار به سریع زدم زنگ

  مهرنازز تو کحایی الوووو_

 نداشتم انتن بیرون اومدم دوستام با ببخشیدآروم گفتم: بود عصبی خیلی

 دیگه کن جمع و حواست زد،یکم جوش چقدر من زن میدونی_

 باشه_

 االن؟ کجایی_

 خدافز میام دارم_

 شد اینجوری من خاطر به ببخشید خاله: گفت و جلو اومد ارتا کردم قعطع و گوشی

 دگه میرم من باش خودت مواظب خاله نه_

 دیگه بزنه زنگ منم به بگو زد زنگ بابام اگه خاله باشه_

 باشه خخ_

 .رفتم خونه سمت به و گرفتم تاکسی خیابون سمت به رفتم و پوشیدم لباس سریع



 خاموش گوشیموبعد هم  خوبه حالمم خونم من دادم اس مهسا و مهال و مریم به خودم واحد رفتم سریع و رسیدم

 .نبود خوش حالم شدم بلند خستگی با صبح .خوابیدم گرفتم رفتم و کردم

 دیگه االو کار دنبال برم میخاستم.اسانسور طرف به رفتم و پوشیدم لباس بودم طور همین هروز وقت چند تواین البته

 اه نیازمندی صفحه تو که افتادم اول  روزای اون یاد دکه یک سمت رفتم کردم روشن و ماشین.بود شیدهک ته پوالم

 .گشتم ها نیازمندی صفحه تو و خریدم روزنامه دوباره.میگشتم کار دنبال

 دارحساب نه.میخوایم حسابدار کمک یک ما گفتن ماا.خدماتی موسسه یک سمت به فتمر و کردم انتخاب رو جا سه،دو

 کامل

 با مگفت و شدم بانک وارد .بود خودمون قدیمی خونه نزدیک بانک یک سمت به رفتم.شدم ماشین سوار خستگی با

 دماوم استخدامتون اون برای من گفتم اونجا نشستم و رفتم کردن راهنمایی و من میزی سمت به دارم کار عامل مدیر

 !مدارکتون_

 بفرمایید_

 !کنین شروع میتونین فردا از خوب بسیار:تگف و کرد بهم نگاهی که دادم و مدارک تمامی

 وااقعا؟_

 !بله_

 ممنون خیلیی_

 میکنم خواهش_

 .بود ای پرخاطره خونه چه وای.شدم پیاده و زدم قدیمیترمز خونه همون سمت یه رفتم دیگه کارهای سری یک از بعد

 ؟!میشه چی زندگی این اخر خدا هی

 مهرناز؟:گفت یکی دیدم دفعه یک

 خانم فاطمه سالم عهگفتم: خانمه فاطمه دیدم برگشتم

 طرفا این از عجب چه جان دختر سالم_

 محله این تو برگردیم دوباره میخایم_

 میگرده بر زلزله دوباره وای ای_

 خانم فاطمه داشتیم نگا حاال_

 خونه بفرما میکنم شوخی_



 ممنون_

 برسون سالم_

 باشه_

 به یفروش شیرینی یک سمت به رفتم و شدم ماشین سوار رفتم و کردم دیگه نگاه یک منم و خونش سمت به رفت

 و جمع و خونه خودم واحد رفتم راست یک رسیدموقتی شدم خونه راهی خریدم که شیرینی.جدید شغل مناسبت

 .اند خونه سهیلم و مهیار پس بود ۲ هنوز عتسا کردم عوض و لباسما و کردم جور

 خخخ نمیکردم کارا این از من اخه کردن تعجب همه اینجا بیاین گفتم هارو بچه و زدم زنگ

 بی میکنه بیجا مهیار از غیر گرفتم گرم همه با.داخل اومدن همشون و کردم باز و در زدن و در زنگ ساعت نیم از بعد

 چه من خونه میدونستین شما اصال خدایی عجب چه:من نشست رفت و خندید و فهمید خودشم میکنه احترامی

 شکلیه؟

 نمیدیدیم رو واال زن خاهر حرفی چه این بابا ایسهیل:

 نمیزنی؟ حرف چرا شدی موش خانم مهسام گفتم:من خنده زیر زدن همشون

 مهیار؟ نه مگه میزنه حرف ماهم جا به سهیل اقا ماشاال بگم چی_

 ههمین قطعا بله_

 داشتیم؟:سهیل

  دیگه کنین بس:مریم

 .اوردن گیر تنها و من شوهر :بازمهال

 .بردم باشیرینی و ریختم چایی خونه آشپز سمت رفتم من و گفتیم اوووو همه

 مناسبتش؟مهیار:

 اینجا بیاین گفتم همین واسه کردم پیدا کار_

 کاری چه جدی-

 بخور و چاییت حاال_

 دیگه بگو:مریم

 شد پیدا کار دیگه بانک تویک_

  خدارشکر خب_



 حساب میخواستن سهیل مهیار.اوردن زدم زنگ کردم مهمون کباب شام منم و من خونه موندن شب اخر تا ها بچه

 سمت رفتم و کردم جمع و خونه منم.خودش طبقه رفت هرکی و خوردن شام .اینجا اومدن اوله دفعهنزاشتم، اما کنن

 میکردم بوس و بابام داشتم منم و بود کرده بغل مامانمو بابا.بابا و مامان و من نفری 9 عکس به افتادم چشمم اتاق

 رو ام رفتی کجا خوبه؟مامانی جات االن کجایی مهربونم بابای بود شده تنگ دلم بودچقدر گرفته عکس سریع مریم

 !خدایا گذاشتی تنها

 خوب جاشون دنیاهم اون خداکنه.لنخوشحا و پیشم اومدن دیدم خواب تو دیدم و خوابشون برد خوابم یادشون با

 ...بود این سرنوشت نیمک چه!باشن خوشحاال و باشه

 *از زبون مهال

 با صدای آالرم چشمامو باز کردم.گوشیو ساکت کردم و دوباره خوابیدم.

 مهال...مهال.....-

اشدم رفتم چشممو به سختی باز کردم.با دیدن سهیل تو لباس فرمش تازه فهمیدم من چقد دیر کردم.سریع پ

دستشویی.همونطور که صورتمو خشک میکردم اومدم بیرون.سریع رفتم لباسامو برداشتم تنم کنم که یادم اومد 

 سهیلم اینجاس.برگشتم سمتش و گفتم:میشه بری؟

 بلند شد و رفت و همونطوری که میرفت سمت در گفت:فقط سریع باش.

رفتم بیرون.صبحونمو سریع خوردمو همونطور که به سمت  وقتی رفت سریع لباسامو عوض کردم و چادرمو برداشتم و

 در میرفتم چادرمو روی سرم درست میکردم.

تا نشستیم سریع آینه رو باز کردم که با دیدن خودم نزدیک بود اشکم دربیاد.مغنعم کال چپه بود.چادرمو انداختم رو 

 شونمو خواستم مغنعمو دربیارم که سهیل گفت:چیکار میکنی؟

 غنعمو درست کنم.میخوام م-

 وسط خیابونیم ها.-

 خب باشیم.کسی منو نمیبینه.-

خودمو کمی بردم پایینو مغنعمو درست کردم.دوباره نشستم و تو آینه چادرمو تنظیم کردم.سهیل گفت:دیوونه ای 

 بخدا.

 آره هستم.سریعتر برو.-

کردم داخل اتاقم.همون لحظه سهیلم  سهیل نگه داشت و من سریع رفتم پایین.رفتم سمت اتاقم و خودمو تقریبا پرت

 و گفت:کی میریم دنبال رادوین؟ پشت سرم اومد داخل

 فردا.واااای سهیل باورم نمیشه خواهرم سه روز دیگه عروس میشه.-



 خوبه نزدیکته.اگه میخواست بره یکجای دیگه چی؟-

 اصال حرفشم نزن.-

 ست آقای نامی رو راضی کنه.خندید و گفت:ولی خدایی هنوز تو فکرشم که چجوری مهیار تون

 یاد اونروزی افتادم که مهیار و مریم رفته بودن مزون و ما به مهیار زنگ زدیم.

رئیس زندان قبول نمیکرد رادوین بیاد مرخصی.به مهیار گفتیم.اونم که از بهم خوردن عروسیش میترسید خیلی 

 ساعت مرخصی برای رادوین راضیش کرد. ۲۲عصبانی اومد اداره و با آقای نامی حرف زد و سر یک دقیقه با 

 قرار شد ما فردا عصر بریم دنبال رادوین بعد هم مهرنازو سورپرایز کنیم. تا عصر روز بعد عروسی مرخصی داره.

 به سهیل نگاه کردم و گفتم:چجوری مهرنازو سورپرایز کنیم؟

 شبش بریم بیرون.-

 ه حیثیت نمیذاره واسه ما.نه بابا مهرناز رادوینو ببینه احساساتش فوران میکن-

 خندید و گفت:خب چیکار کنیم؟

 بنظرم خیلی یهویی تو عروسی سورپرایزش کنیم.-

 مطمئنی؟-

 اوهوم.-

 مهمونارو دعوت کردین؟-

 باید از مریم بپرسم.-

 زنگ زدم به مریم که وقتی جواب داد سریع گفت:مهال من ده دقیقه دیگه کالسم تمومه.

 اوکی.یادت نره.-

 یزم.فعال...باشه عز-

 بعد از ده دقیقه زنگ زد:الو....

 سالم مریم.خوبی؟-

 آره عزیزم.چیزی شده؟-

 میخواستم بدونم مهمونارو دعوت کردی؟-

 اوهوم فقط مونده عمه جان.زحمتشو میکشی؟-



 متاسفم.-

 آرایشگاه هم اوکیه فقط لباساتون.مخصوصا مهرناز.خندید و گفت:شوخی کردم.آره همه کارارو کردم 

 راستی آرتا هم میاد؟آخه باباشم دعوته.ن بامن.ردیفش میکنم.او-

 میدونم که میتونی.فعال!آره بهش گفتم.با خنده گفت:

 فعال...-

 گوشیو قطع کردم و به سهیل گفتم همه کارا رو خودشون کردن.

 سهیل سرشو تکون داد و رفت بیرون.

ون.با سهیل رفتیم خونه و من رفتم تا برای خرید در لپتابو بستم و دستی به چشمام کشیدم.بلند شدم و رفتم بیر

حاضر بشم.لباسامو تنم کردم و بعد از یک آرایش مالیم رفتم بیرون.سهیل هم حاضر بود.رفتم سمت واحد مهرنازو در 

 زدم.بعد از چند دقیقه درو باز کرد و من هلش دادم و رفتم داخل.مهرنازم گفت:خواهش میکنم.خونه خودتونه.

 دم و خیلی جدی گفتم:همین االن برو لباساتو عوض کن میریم خرید.بهش نگاه کر

 خرید چی؟-

 عروسی مریمخرید لباس برای -

 لباس دارم.-

 مهرناز تو لباس امروزت با لباس دیروزت فرق میکنه.بعد میگی واسه عروسی مریم لباس داری؟-

 خب حسشو ندارم.نمیخوام بیام.-

 ر قشنگم.ول کن تروخدا.منم عصبانی نکن.نشستم کنارش و گفتم:مهرناز جون.خواه

 یهو دیدم خودشو داره میکشه عقب.گفتم:چیکار میکنی؟

 حالت تدافعی میگیرم.تو عصبانیت ترسناکه.-

 اخمی کردم و گفتم:خب عصبانیم نکن.االنم پاشو برو یک چیزی تنت کن بریم واسه خرید.

 ابروهاشو انداخت باال و گفت:نـــــــه

 تم:با من کلکل نکن.نمیخوام وقتی نازنین دیدت بگه اعع این لباس همون لباسی نیست که....زدم پشت سرش و گف

 مهرناز پرید وسط حرفم و گفت:باشه آجی االن میرم حاضر میشم.

کوسنو برداشتم تا بخاطر آجی گفتنش بزنم تو سرش که سریع در رفت.منم زنگ زدم به مهسا و گفتم میریم خرید و 

ه.اونم از خداخواست گفت باشه و سریع قطع کرد.مهرناز چند دقیقه بعد مرتب و خوشگل اومد بیرون به باربد زنگ بزن



کفشاشو پاش کرد.سهیل هم زد روی دکمه آسانسور تا تا آسانسور بیاد باال.وقتی اومد رفتیم داخلش و بعد رفتیم 

 اشینا شدیم و رفتیم سمت پاساژ.پارکینگ.سوار مدنبال مریم و مهسا.اونا هم اومدن داخل آسانسور و رفتیم 

 اونجا باربدوآرتا رو هم دیدیم.رفتیم سمتشون.آرتا زودتر از همه توجهش به مهرناز جلب شد و رفت پیش اون.

تنها کسی که لباس داشت مریم بود.حتی مهیار هم نداشت.داشتیم دنبال لباس میگشتیم که مریم آستینمو 

اره کرد.ردشو گرفتم و رسیدم به یک لباس با یک مدل خوشگل اما پارچه کشید.بهش نگاه کردم اونم به یکجایی اش

 پلنگی.

 برگشتم سمت مریم که دیدم داره ریز ریز میخنده.گفت:ولی بهت میاد.

 مهم نیست.-

 خندید و چیزی نگفت.کمی بعد صدای مهسا اومد:آقا من خسته شدم.دستشویی هم دارم.

 گفتم:خوبه تا تو میری دستشویی ما تو کافه میشینیم. چشم چرخوندم و با دیدن کافه ای با لبخند

 مهسا:باشه.

هممون رفتیم سمت کافه اما مهسا و باربد باهم رفتن.دیگه تا دستشویی هم رحم نکرده.نشستیم و هممون بستنی 

 سفارش دادیم.مهرناز دمغ بود.با آرتا شوخی میکرد و میخندید اما همش الکی بود.

 ما هم رفتیم بیرون.همونجا مهیار گفت:وایسین. وقتی مهسا و باربد اومدن

نگدوزی بلند بود.جلوش سبرگشتیم سمتش و رد نگاهشو دنبال کردیم.رسیدیم به یک لباس شب یاسی رنگ خوشگل.

شده بود و آستینش روی شونش بود.دور کمرش یک کمربند نازک سفید داشت.وقتی رفتیم نزدیک تر پشتشم دیدیم 

 اشت.که قسمت پشتش کمی تورد

 گفت:میخوام ساقدوشای خانومم ست بپوشن.مهیار 

 باربد گفت:نه اونوقت نمیتونم مهسارو تشخیص بدم.

 خندم گرفتوسرمو انداختم پایین ولی مهرناز گفت:چرا؟مگه قیافه هارو نمیبینی؟از پشت حمله میکنی؟

 م رفتیم سمت همون لباسا.نگاه کردیم.خودشم خندش گرفته بود.چیزی نگفت و ماه دهممون خندیدیم و به بارب

از فروشنده لباسارو خواستییم و هرکدوممون رفتیم سمت یک اتاق پرو.خداروشکر مغازش بزرگ بود و اتاقاش زیاد 

 بودن.

خیلی خوشگل بود.درش آوردم و بعد از به تن کردن لباسای خودم رفتم بیرون.دیدم باربد پشت در لباسو تنم کردم.

 ارو صدا میکرد:مهسا؟خانمم.اتاق پرو وایساده.داشت مهس

 مهسا:گفتم نه.



 ای بابا خب من تا شب عروسی دق میکنم که.-

 خندیدم و رفتم جلو.باربد رفت عقب و منم در اتاقو زدم.مهسا گفت:باربد میگم نمیخام ببینی چرا نمیفـ.....

 باز کن ببینمت.-

 اع تویی مهال؟-

شید و گفت:نه اون فرصت طلب میبینه.خندیدم و بهش نگاه درو کمی باز کرد و من تا اومدم بیشتر بازش کنم ک

 کردم.خیلی خوشگل شده بود و بهش میومد. سرمو تکون دادم و گفتم:عالیه.بهت میاد.من برم مهرنازم ببینم.

 باشه خواهری برو.-

 خیلی خوشگل شده بود.رفتم سمت اتاق مهرنازو اونم دیدم.

 عالی شدی عزیزم.-

 و چشماش ببینم.سرشو آروم تکون داد و گفت:هوممهیچ حسی رو نمیتونستم ت

اومدیم بیرون و همون لباسارو خریدیم.رفتیم تا برای پسرا لباس بگیریم.مهیار یک کت و شلوار مشکی گرفت با یک 

 پیراهن سفید و یک کروات مشکی.

ن و حاال ش هم گرفت.کفو کرواتاشون کمی نازک تر بقیشونم همینطور فقط فرقشون این بود که کتاشون اسپرت بود

 باز نوبت ما بود که کفش بگیریم.قیافه هاشون خیلی خنده دار شده بود.مخصوصا وقتی شنیدن هنوز کفشا مونده.

سهیل گفت:االن بریم خونه میخواین چیکار یکم که گشتیم کفش رو هم پیدا کردیم و خواستیم برگردیم خونه که 

 کنین؟بیاین بریم دور بزنیم.

 یم ولی مهرناز گفت:من حوصله ندارم.خودتون برین.من میرم خونه.هممون گفتیم بر

 آرتا دست مهرنازو گرفت و گفت:خاله شما نیای منم نمیرم.

 مهرناز چندلحظه خیره به آرتا نگاه کرد و بعد گفت:باشه بریم.

م رو هم که خوردی کمی دور زدیم و بعد از کلی گشت و گذار رفتیم رستوران تا شام بخوریم.شام سوار ماشین شدیم و

 رفتیم خونمون و قرار شد باربد خودش آرتا رو ببره و گفت که میخواد پیشش بمونه.

تا رسیدیم خونه رفتم دوش گرفتم و وقتی اومدم بیرون بعد ازینکه لباسامو پوشیدم خوابیدم و پتورو تا باالی گردنم 

 کشیدم باال.

*** 

یین و سوار ماشین شدیم.رفتیم اداره و من مشغول انجام کارای صبحانمو خوردم و چادرم رو سرم کردم.رفتیم پا

 رادوین شدم تا عصر بریم دنبالش.



 رفتم اتاق مهیار در که زدم گفت:بفرمایید.

رفتم داخل و سالم کردم.داشت با تلفن حرف میزد.سرشو به نشونه سالم تکون داد و به کسی که پشت تلفن بود 

 ساعت دیگه میریم دنبالش. ۲نوز گفت:باشه خانمم شما نگران نباش ه

-..... 

 باشه االن که پشت تلفنی بتازون.باالخره میرسم خونه که.منم فعال برم که مهال خانم تو اتاقمه کارم داره.-

-.... 

 مواظب خودت باش.-

 و قطع کرد.خندیدم و گفتم:واقعا چجوری ممکنه؟

 چی؟-

 واهرم اینجوری حرف بزنه و دل بده و قلوه بگیره.اصال باورم نمیشه جناب سرهنگ ارجمند جلوی من با خ-

 خندید و با شیطنت گفت:حاال کی گفته خواهرت بود؟

 که من اگه بخوام میتونم مریم رو پشیمون کنم.یک تای ابرومو انداختم باال و گفتم:هنوز فردا عروسیتونه ها.میدونی 

 بلند خندید و گفت:ببخشید جناب سرگرد.

 م:خدا ببخشه جناب سرهنگ.کی میریم دنبال رادوین؟لبخند عمیقی زدم و گفت

 میریم دنبالش. ۲ما ساعت  22به ساعتش نگاه کرد و گفت:هنوز ساعت 

 .بگمآهان خوبه.پس من برم به سهیل هم -

 سرشو تکون داد و من رفتم به سهیل هم گفتم.

 صاف نشستم و گفتم:بفرمایید.نشسته بودم تو اتاقمو داشتم از بیکاری تو گوشی چرخ میزدم که در اتاقو زدن.

درباز شد و یک سرباز اومد داخل و بعد از گذاشتن احترام نظامی گفت:سرهنگ ارجمند و سرگرد تهرانی منتظر شما 

 هستن.

 بلند شدم و گفتم:باشه.ممنون.

آهنگ  سرباز دوباره احترام نظامی گذاشت و رفت.منم چادرم رو تنظیم کردم و رفتم بیرون.سوار ماشین شدم و به

  گوش کردم:

You keep telling me that Im free to go  

 تو مدام به من دروغ میگی که آزادم



But I am addicted to you 

 اما من بهت عادت کردم

 It's a lie It's a lie It's a lie 

 این دروغه،این دروغه،این دروغه

When I'm not here, you're alone…. 

 .....تنها میشی وقتی من نیستم تو حسابی

 آهنگ قشنگی بود.مخصوصا صدای خوانندش آرامش بخش بود.

با دیدن ما با یک  بیرون داوممهیار گوشیشو درآورد و با کسی حرف زد و کمی بعد رادوین به محضی که رسیدیم 

رادوین  لبخند اومد سمتمون و با من سالم کرد و سهیل رو بغل کرد.راستش خجالت کشیدم.جواب سالمش رو دادم و

 با مهیار سالم کرد و بهش تبریک گفت.اونم تشکر کرد و گفت بشین بریم.

 نشستیم و من گفتم:ببین رادوین مهرناز هیچی نمیدونه میخوایم سورپرایزش کنیم.لطفا خرابش نکن.

 لبخند عمیقی زد و گفت:هرچند خیلی دوست دارم زودتر ببینمش ولی خب باشه.

 ت برسی میشه فردا.صبحم میریم واست لباس میگیریم میشه شب میبینیش دیگه.سهیل گفت:تو تا بخوای به خود

 مهیار:آره دیگه تو عروسی من باید شیک باشی.

 من:راستی خواهرتون اومد؟

 آره دیشب رسیدن.-

 آها خداروشکر.-

 1۲تا کمتر از رفتیم و رادوین رو گذاشتیم خونشون.خودمونم دیگ نرفتیم اداره و رفتیم خونه.باورم نمیشد خواهرم 

 ازدواج میکرد و میشد زن مهیار.از ته دلم واسش خوشحال بودم.ساعت دیگ 

وقتی رسیدیم سهیل جلوتر رفت و من محو هیکلش شدم.اصال تا از خودم میپرسم من عاشق چیه سهیل شدم کلی 

 دلیل ردیف میشه تو سرم.

 چیه عاشقم شدی؟-

 فتم داخل خونه.با این حرفش حواسم به سهیل جمع شد.خندیدم و ر

لباسامو عوض کردم و شروع کردم درست کردن ساالد ماکارانی.سهیل اومد تو آشپزخونه و با دیدن من گفت:کمک 

 نمیخوای؟

 چرا اتفاقا بیا این آستینامو بده باال.-



خ ی اومد سمتمو آستیام رو بده باال که از برخورد دست سردش به دست گرمم به خودم لرزیدم.همیشه ی خدا دستاش

 بود.برعکس من.

 آستینامو درست کرد و گفت:چی درست میکنی؟

 ساالد ماکارانی.-

 آها...دیگه کمک نمیخوای؟-

 شیرآب رو بستم و گفتم:اگر زحمتی نیست کاهوها باتو.

 خیره تو چشمام نگاه کرد.یک لحظه شل شدم.نفسمو حبس کردم.لبخند محوی زد و گفت:چ زحمتی بانـو؟

 گرفت و نشست روی صندلی و گفت:خب چاقو،ظرف و هرچیزی که الزمه.بعد هم کاهوهارو ازم 

 نفس حبس شدمو فوت کردم و سریع گفتم:االن....

بعد هم همه وسایل رو گذاشتم جلوش.به بچه ها زنگ زدم بیان خونه ما تا هم شام بخوریم و هم فیلم ببینیم همشون 

دارم دادی سرش کشیدم که قشنگ هنگ کردنشو پشت راحت قبول کردن بجز مهرناز.هنوز تا خواست بگه حوصله ن

تلفن فهمیدم.هرچقدرم بداخالق باشم هیچوقت داد نمیزنم ولی دیگه مهرناز کفرمو در آورده بود.بعد هم رفتم تو 

 آشپزخونه که دیدم سهیل داره با تعجب نگام میکنه.چشمامو ریز کردم و گفتم:چیه؟

 هم گفت:هیچی،ببخشید.آب دهنشو قورت و شونشو انداخت باال.بعد 

کاهوها رو که خورد کرده بود رو ریختم داخل ظرف بزرگتر و نشستم بعدهم روبه سهیل گفتم:چیکار کنم خب؟بزارم 

 توخونه غصه بخوره؟من نمیتونم ناراحتی خواهرامو ببینم.میخوام هرجوری شده حواسشو پرت کنم.

 حق بده.و گفت:میدونم هدفت چیه.ولی خب به مهرنازم دستمو گرفت 

 میتونه هروقت خواست بره ببینش.حرف میزنن،همو میبینن،از همه مهمتر اینه که میدونه عالقش دوطرفس.خوبه -

تو داری مقاومت خودتو در برابر درد با مقاومت مهرناز مقایسه  اوهوم.خیلی خوبه.ولی بازم باید بهش حق بدی-

 میکنی. مهرناز نازک نارنجیه،حساسه براش سخته.

 کجی زدم و گفتم:یعنی االن باید عذرخواهی کنم؟لبخند 

 سهیل آروم خندید و گفت:احتماال...ولی االن پاشو شام رو درست کن.فیلم رو هم بزار به عهده من.

 باشه.-

 بعد هم بلند شدم تا شام رو روبه راه کنم.

ونموقع مهرنازم درواحدشو باز داشتم سسشو میریختم که در زدن رفتم و درو باز کردم.مریم و مهیار و مهسا بودن.هم

 .رفتم کنارش نشستم و گفتم:مهرناز....کرد و اومد داخل.معلوم بود از دستم ناراحته



 هوم؟-

 مهرناز اونجوری نکن.میدونی طاقت ندارم ازم دلخور باشی.-

 نیستم.-

 هستی ولی بارم هرچی تو بگی.مهرناز میدونم تند رفتم.ببخشید.-

 نه حق باتو بود.-

 ز.مهرنــا-

 خندید و گفت:خیلخب باشه.

 بغلش کردم و گفتم:مرسی

 *از زبون مهسا

 ها هگرفت برق مثل خورد ساعت به چشمم تا جلوم گرفتم و گوشی کردم باز چشامو از یکی گوشیم خرفمز صدای با

 و صورتم و دست دستشویی رفتم سریع آرایشگاه بریم باید9ساعت داشتم وقت دیگه ساعت یک فقطنشستم، سیخ

 و گوشیم ای پسته اسپرت کفشای و مشکی شال مشکی جین شلوار با ای پسته سبز مانتو یه بیرون اومدم و تمشس

 نچ از بیرون اوردم و سوسیس ظرف و کردم باز و یخچال در آشپزخونه تو رفتم و کوچولوم کمری کیف تو گذاشتم

 ردمک پام کفشامو در سمت رفتم و برداشتم ارولباس و وسایل اتاق تو رفتم و خوردم همونارو بود مونده یکم پیش روز

 زنگ رو مهال خونه در اول مهرناز و مهال واحد به رسیدم و رفتم باال یکی دوتا هارو پله بود9 به دقیقه بیست ساعت

 پرت خودشو دوباره گردنش به کشید دستشو و کشید ای خمیازه بود بسته چشاش که حالی در سهیل شد باز در زدم

 و اتاق وت رفتم مهسا اتاق تو بیاکرد: صدام یواش مهال خالصه برد خوابش خخ پیوست اعلی ملکوت به و اپهکان رو کرد

ژانس آ یک بگو کن صدا و مهرناز برو تو مونده فقط مانتوم االن بابا چرا نیستی حاظر توهنوز مهال تخت رو نشستم

  بگیره

 و مچش و موند هوا تو که بادستی کرد باز و در مهرناز بزنم در اومدم تا و واحد مهرناز رفتم سمت به ای گفتم و اشهب

  اخخخخ:زد داد سهیل که کاناپه روی نشوندنش مهال خونه تو بردم و گرفتم

 بگیر هم آژانس اتاق تو بیا پاشو مهرناز سهیل ببخشید_

 خانم مهسا سالم:مهرناز

 ببخشید وای ای_

 کرد بیدار و سهیل و بیرون اومد مهال بگیره سی تپ تا گوشیش تو رفت سرش بعدم پرت حواس پرحرف_

 باید بری .... یازده ساعت نکنی دیر رفتیم ما پاشو سهیل:مهال



 سهیل:پاشین خودم ببرمتون.

 باشه پس سریع باش.-

 گرفت خندم میشد هوشیار باز میزد چرت هی کاناپه رو نشست مچاله ای قیافه و ژولیده موهای با سهیل

 وایسیم تو منتظر باید ساعت سه باز بپوش توکفشا برو مهسا:هالم

 سرورم چشم_

 و سهیل میایم. من پایین برین_مهال

 ....خلو کلک؟میخای نیای چرا تو پایین بریم ما اوو:مهرناز

 باشین زود ترخدا شد دیر مهرناز:مهال

 .خیته خیته اوضاع که آسانسور تو تر سریع برو:گفت گوشم در مهرناز

 و بیرون اومدم وایستاد وقتی بایسته تا شدم منتظر و زدم رو p دکمه اومد مهرنازم و آسانسور وت رفتم و زدم لبخندی

 و اشتگذ اول لباسشو پالستیک درو باز کرد و و اومد مهالو رفتیم سمت ماشین سهیل. کردیم باز درو دنبالم مهرنازم

 ماهم نشستیم شد سوار خودش بعد

 نه یا خواب از شد بلند چیشد _مهرناز

 .االنم داشت دنبال سوییچش میگشت.بدبختی با:گفت میکرد درست شالشو داشت که همونجور مهال

 گفتم:کجا بود؟

 مهال با تاسف سرشو تکون داد و گفت:تو دستش.

 ریز خندیدم و سهیل هم سوار شد و راه افتاد.

 مهسا؟:مهرناز

 جان؟_

 .رسیده کجا ش بهمیکاپ ببین بزن مریم به زنگ یه-

 باشه_

 جان؟ الو:برداشت بوق دو از بعد مریم به زدم زنگ و آوردم در یموگوش

 خوبی سالم الو_

 کجایین فدات:مریم



 راهیم.تو به کجا رسیدی؟ تو ما_

 کنم رنگ موهامو میخوام میکنن رنگواماده مواد دارن هنوز_مریم

 دیگه میایم ماداریم پس اها_

 بیاین بیاین_مریم

 یخواهر فعال_

 قربونت:مریم

 گفت؟ یچ:مهرناز

 کنن و رنگ و موهاش تازه میخوان_

 اها: مهرناز

 اونور؟ یا میوفته ور این زوج خبسهیل:

 وره همین کنم فکر:مهال

 اومدم مریم با بار یه من طرفه همین آره آره_

 و پیاده شدیم و از سهیل خداحافظی کردیم اونم رفت. رسیدیم زدن دور کمی از بعد باالخره

 رو آرایشگاه کله موها رنگ بو میکردن رنگ موهاشو داشتن بود اتاقی یه تو دوستش که گرهارایش همون با که مریم

 ام ات سه اون میکرد اصالح بودو خودم ساالی و همسن که دختره یه داشت که یکی داشت شاگرد چهارتا بود برداشته

  ما واسه

 جون؟ مریم:شاگردا از یکی

 جان:زد داد مریم

 شیرینیش؟ کو شده گربازی خواهرت شنیدیم_شاگرد

  رسید دلش مراد به جون مهسا دیگه بله:زد داد مریم و زدم لبخندی حرفش واسه رفت قنج دلم

 عزیزم؟ کردی بازی فیلمی چه:گفت مهربونی با میکرد اصالح داشت که دختره

 صادقی امیرعباس کارگردانی به هستیم ضبط درحال نیومده هنوز سینمایی فیلم یه_

 میکنه؟ بازی هم شریفی باربد توش که همون میگی جدی:دختره

 بله_



 عکس یه من با بعدا میشه فیلم اون بیاد منتظریم صبرانه بی االنم طرفدارشیم همه عموهام دختر و من:دختره

 بگیرین؟

 چشم حتما_

 انقد سمشا شنیدن از و باربده طرفدار یکی میبینم وقتی ولی خوشحالم اندازه و حد بی میشم شناخته دارم اینکه از

 .میریزه بهم عصابما و میاد بدم میشه خوشحال

 نزن حرف انقدم کنن امادت بشین برو مهسا دیگه زود:لب زیر مهرناز

 چه من به خب عه_

 بکشین خجالت زشته:مهال

 اوف_

 کنم خوشگلت که خودم دست زیر بشین بیا جان مهسا:شاگرد

 عزیزم میام االن چشم_

 که دمپاش سریع کن باز چشاتو گفت وقتی بود بسته چشام آخر تا اول از ستمب چشامو و صندلی رو نشستم رفتم

 پاشو شدی اماده کامال هروقت بشین عهو گفت: گرفت دستمو شاگردش ببینم و خودم

 اوکی_

 بود اتاق توهمون هنوز که مریمم بودن دیگه دوتا اون دست زیر مهرناز و مهال.بود ساکت چه کردم سالن به نگاهی

 نباید کسی ببینش. گهدی عروسه

 و بود کرده باز وسط از فرقمو بود خورده فر قشنگ خیلی پاییناش و کرد بابلیس همرو کرد درست باز مدل موهامو

 دز الک لباسا رنگ به ناخونامم اونور دادم می هی چشم جلو میومد همش صورتم تو ریخت و بود کرده بابلیس اونارم

 بپوش بیار برو لباستو:شاگرد

 چشم_

 نگر ابروهامو خخ بودما هلویی عجب واییی آینه سمت رفتم و کردم پام کفشامم کردم تنم بدبختی هزار به لباسمو

 گونه رژ بودم شده ناز خیلی جیغ و قرمز لبی رژ میداد نشون کشیده چشامو که کشیده چشمی خط و بود کرده

 اهم دوتاهم اون میبست لباسشو زیپ داشت مهال و میکرد پاش کفشاشو داشت مهرناز میداد بیشتری جلوه قرمزم

 و چشم داخلی قسمت و کنارهاش کمرنگ یاسی شاین شچشما بودن زده تیره قهوه ابروهاشو ام مهرناز بودن شده

 و نبود زده ابروهاش رنگ موهاشوهم بود شده ناز خیلی یاسی رژ و کمرنگ یاسی گونه رژ.بودن کرده تر پرنگ یاسی

 .ودنب کردن درست قشنگی بطور



یاسی،با رژگونه آجری،رژلبشم یاسی تیره و مات زده بود.به رنگ موهاش و مهال هم خط چشم نازک و سایه و 

 ابروهاش دست نزده بود.

خط چشم هاشون، چشماشونو کشیده تر و خمارتر نشون میداد و برای مژه هاشو حجیم تر نشون میداد و  مریمالشون

داشتم فکر میکردم اون چه  بود مریم داشت کار هنوز که کسی تنهاتو چشم بود.چشمای آبیشون حسابی همین 

 کردین؟ چیکار سالمبود: باربد اومد ما پیشکلی شده که برام 

 هنوز مونده فقط مریم شده تموم ما کار سالم_

 بیایم؟ ما یعنی-

 ما؟ بیایم میگه باربد مهال_

 بهتره بریم هم با همه نه نه:مهال

 مونده تاجش فقط تمومه مریم کاره بیاین بگیدارایشگر:

 بیان بگو پس:مهال

 بیاین باربد_

 و سرم رو مانداخت شالو آرایشگاه بودتو پیچیده تافت بوی کردم تنم وسواس با خیلی مو مانتو منم ننوشت چیزی دیگه

 به نگاه یه نم به توجه بی منم که نفهمید بود پایین سرم چون سد پیاده ماشین از بود رسیده زودتر باربد بیرون رفتم

 حال ضد اه ماشین تو نشست دوباره کرد ساعتش

 باال آورد هک سرشو.پاچم تو افتاد قلبم که برگشت شیشه طرف به جذابی حالت یه با شیشه به زدم دوتقه و جلو رفتم

 هن پایین میداد رو شیشه نه بود زده خشکش باربدم بودم شده خم حالت درهمون من باال رفت ابروش تای یه همزمان

 رفت رس حوصلم مثال که کردم نازک چشمی پشت و کردم پوفی بیرون دادم و نفسم و کردم باد لپامو میکرد حرکتی

 دتی؟خو:و گفت شد پیاده و کرد باز و ماشین در حرکت یه در یهو بود برده ماتش بدبخت اون البته توجهی بی این از

 شدم؟ چطور آری:گفتم و زدم نما دندون لبخندی

 فراتر نظیرم بی از رنظی بی_

 شدی فرشته:گفت که کردم ای خنده

 بیاد آوردن تشریف سرهنگ جناب هروقت باید که مریم مهال مهرنازو فقط البته اومدن دخترا بگم چیزی اومدم تا

 *از زبون مریم

 که دارموبر دوغ پارچ اومدم بودیم،سرمیز خوردن شام درحال عروسی از قبل شد،شب تموم باالخره خریدمون کارای

 گفتم...بریزم برات لیوانتوبده:گفت برخوردکرد،خندید بهم ودستامون اومد پارچ سمت به هم مهیار دست همزمان



 شیطونی کردوبالحن بهم نگاهی چشمش ازباالی لیوان توی ومیریخت دوغ که همینطور..دادم وبهش ولیوان ممنون:

 بنظرت؟ مادوتاکجاییم موقع این فرداشب:گفت

 نیمک وحفظ ظاهرخودمون باید میمیریم ازخستگی داریم که درحالی باغ توی احتماال باشیم خواستیکجامی:گفتم-

 ..مهموناخوشامدبگیم وبه

 میرقصیم عاشقانه باهم وسط اون باغ توی داریم هم تودست دستامون میگی االن فکرکردم باش مارو بَه،خانوم-

 ...میکنیم نگاه هم وتوچشمای

 میکنیم کارم اون رمانتیک،خوب چه جان ای:وگفتم زدم لبخندی-

 گفت؟چکااار؟؟؟؟ شیطون-

 ...رقصه منظورم دیگه، رقص همون:شدم،گفتم وسرخ گرفتم دندون وبه لبم

 ای دیگه وبوی رنگ زندگیمون ازفرداشب خونه،البته میایم شه تموم مجلس که بعدم و میرقصیم دیگه آهااا؛اره-

 ..رفت پذیرایی سمت میزپاشدوبه پشت از لبش روی لبخند ایکوب زد چشمکی خانوم؟بعدم نه مگه میگیره

 ..خبرنداشتم پروبوده چقدر بشر خدایااین گفتم باخودم

 ه؛اخهنخور بهم بودیم کرده تزئین دخترا با که وسایلی شکل تا کردم رومرتب ؛آشپزخونه وشستم کردم ظرفاروجمع

 هیارم به و توپذیرایی رفتم...میاد کنجکاوی رفع تماجهتح خانوم عمه نیاد کس هیچ اگر بعدازعروسی احتماالفرداشب

 شبه ینآخر برو،امشب:گفت که وشنیدم صداش میرفتم اتاق سمت وبه بود بهش پشتم که بخیرگفتم،همینطور شب

 ...کن استفاده داری که ازآرامشی کامال میخوابی ودورازمن تنها که

 رژیفرداان که کن استراحت خوب امشب گفتم نه نه -؟؟گفتی چیزی:نشنیدن به وزدم وخودم کردم نگاهی برگشتم

 ...باشی داشته

 بخیر شبت باشه...آهااا-

 وببینی فرداشب خوابای..بخیرخانوم شماهم شب-

 به ردمک بستم،شروع ودرو رفتم اتاقم سمت به باسرعت بعدم سرهنگ جناب حتما: گفتم رولبم خبیث ی خنده بایک-

 کامل میخورد،باآرامش گوشم به نفساش که گوشم؛انگار نزدیک مد؛دقیقااو در ازپشت صداش دفه خندیدن،یک

 نم پادشاهیه ی دوره ازفرداشب گذشت، که نذار،امشب دست مرد یک ضعف نقطه روی انقد تونصیحت به من از:گفت

 شاقدرات صدای وبالفاصله دورشد که اومد پاش صدای بعدم....سرهنگ سرهنگ میگی بازم ببینم میخام میشه شروع

 ...اومد

 و رفتم تختم سمت به چکارمیخادبکنه؟بیخیال مگه کن ولش...هاا میرم راه اعصابش روی واقعا بدجنسم من چقدر

 ..وخوابیدم کردم کوک صبح۷ وواسه گوشیم



 مثل نمبچی وسایالرو باز باید چقدرسخت وای کنم،ای واماده مهیار ی تاصبحانه رفتم پاشدم که ازخواب بالفاصله صبح

 اشتیادد یک دیدم تواشپزخونه زدی،رفتم وچرابهم من تزئیات بگه ازبس باجیغاش ودرمیاره من پدر مهرناز رنهوگ اول

 باشم،اخه باارامش خانومم کنار روز1این که بدم سروسامون رو اداره اوضاع تا رفتم من جان مریم سالم-میزه؛ روی

 ...واست هادارم برنامه

 منم حر  میخاد باحرفاش برنداشتی؟تازه ازکارکردن دست امروزم رتومهیا ازدست:نشست لبم روی لبخندی-

 دوبرداشتم؛قرارش ووسایالم کردم واماده خودم سریع شدم صبحانه وبیخیال وپنیرخوردم نون لقمه یک خودمم..درمیاره

 توی دل...بیان خودشون قرارشد که دختراهم...خونه دم وبرمیگردونه ماشینم ها بچه از یکی بعد برم خودم باماشین

 ...میکردم وکنترل خودم وبشدت بودم کرده بغض سارا دست زیر رفتم که ای ازلحظه..نبود دلم

 کلی همیبین عروسی لباس توی دخترشو وقتی مامانشه؛اینکه رفتنه صدقه قربون عروسیش روز دختر یک دلخوشیه

 اراشوک میزد حرف بامن سارا...بکنه برام رواینکارا که نداشتم مادری امامن...دودمیکنه اسپند میره وسریع میکنه ذوق

 تموگف باال وانداختم هام شونه بکنم رنگی چه موهاتو پرسید وقتی حتی...بود دیگه جای ذهنم من ولی میداد وانجام

 ..میاد بهم بهتر میدونی خودت که هررنگی نمیکنه فرقی

 درخواستای یک میان بعضیا باورکن..بیخو عروس چه افرین:وگفت بهم وزد دستاش: مریم آبجی[ 12:9۲ ،1/1۶]

 نظری هیچ من بکن داری دوست که هرکار من درمورد:وگفتم زدم لبخندی..میمونم توش من که دارن وجقی عجق

 ..ندارم دوست اصال که نزنی روشن موی رنگ فقط..ندارم

 به ردک شروع بعدم..کنی کیف خودت که میزنم ترکیبی رنگ یک..بسپار من جادویی دستهای به عزیزم،موهاتو باشه-

 مهیار وبه وبرداشتم سردرنمیاوردم؛گوشیم اصال که من..کرد مخلوط هی وباهم تارنگ۲،۶ کنم وفکر رنگ کردن درست

 داماد؟؟ اقا کجایی..بخیر صبحت عزیزم سالم.. دادم پیام

 به برم تا میدم انجام دارم و کارم آخرای م اداره..خودم خانوم به سالم:داد جواب دیدم که بود نگذشته چندثانیه هنوز

 ..برسم عروسی کارای

 ...توآرایشگاهم منم برس کارات به برو باشه-

 خهآ وقتی ی نکنه ضعف خانومم..غذابیاره براتون میگم ازدوستام یکی به ظهر..باش خودت مواظب..فعال عزیزم باشه-

 دبو گذاشته وخنده چشمک شکلک کلی بعدشم باشه سرشارازانرژی باید امشب

 از میک... نکن خسته تواداره خودتو خیلی باش داشته خودتو هوای شماهم:نوشتم بذارم سرش سربه اینکه برای منم-

 ...نگهدار ماهم واسه انرژیاتو

 ...میرم پیش ریزی برنامه طبق من چیزهست همه به حواسم عزیزم جمع خاطرت-

 ..بفرسته برام که داشت جوابی میدادم پیام تاشب اگه...ننوشتم چیزی براش دیگه



 راضی خیلی موهام رنگ از خودم...کرد شروع و میکاپم.. بود شده خا  شکالتی رنگ یک که موهام کردن رنگ بعداز

 وشیدمپ لباسمم وقتی...بیچارم صورت به زد که هایی باماسکهاوکرم کشید طول دوساعتی میکنم فکر میکاپم...بودم

 ..خوبه نشه دیوونه داماد..شدی العاده فوق مریم:وگفت چرخید دورمن دور یک سارا

 کریازساراتش..میشد داده ترنشون کشیده ازهمیشه الیت؛چشمهام ارایش بااون میگفت راست.. انداختم نگاهی اینه به 

 لباس بااون بود شده زیبا چقدر خواهرخوشگلم وااای..اتاق توی اومده مهال دیدم برگشتم، دراومد صدای که کردم

 غضب واونم بود شده من محو مهالهم.. نکنم گریه تا کردم وکنترل خودم خیلی...میدرخشید ها رشتهف مثل رنگ یاسی

 محشرشدی:وگفت اومد خودش به زودترازمن بغضش کردن کنترل توی داشت مهارت اون که ازاونجایی ولی بود کرده

 ی وفاتحه بریزه اشکام من که نهاال دید وقتی..ببینن لباس توروتواین که خالیه بابا مامان چقدرجای..خواهرجون

 میبندم شرط... میشه دیوونه امشب سرهنگ جناب:گفت جو کردن عوض برای دفه یک بشه ساراخونده زحمتای

 زدم لبخندی کنه وعوض جو کرد سعی ازاینکه...اجراکنه مهرنازصحنه قول وبه کنه کنترل خودشو نتونه در جلوی

 سازاستر دارم ،االن هادارم برنامه شب گفته ازبس کرده دیوونم مهیار که ازدیشب نداره، عیب بگو توام:وگفتم بهش

 و نیک کنترل خودتو کن سعی امشب بگذره باید که باالخره..خواهرجون استرسی چه:وگفت زد لبخندی مهال...میمیرم

 خوشگل چه ورپریده دوتا اون ببین بیرون بیابریم...میدادی ماارامش به همیشه توخودت..باشی داشته آرامش

 ...مجلس وسط کنه چکار وببینه رادوین مهرناز موندم فقط..کردن

 اجراکرد صحنه وسط همون و پرید ندارم؛میبینی اعتماد مهرناز این به من وببینن هم ارایشگاه جلوی کاش اره اخخ-

 ..صحنه عاشق که اونم..خودش قول به

 .ببینمش باغ توی تا وایستم ندارم طاقت الشدنب در دم میام خودم گفته رادوین اتفاقا:وگفت مهالخندید

 ..کنه حفظ ابرومونو خواسته کرده ماهارو فکر اونم احتماال..عاقلی پسر چه خداروشکر:گفتم

 بود النس توی هرکسی.بزنین دست خوشگلمون عروس افتخار به:گفت بلند سرم ازپشت سارا..کرد خندیدودروباز مهال

 زیبا چقدر دلم عزیزای وااای..من به ورسوندن خودشون سالن طرف اون از هساوم مهرناز... میزد سوت زدویکی دست

 لباسا تواین تاشون9شدن،هر انقدربزرگ کوچولوم خواهرای که نمیشد باورم اصال..بودن شده

 نکنه وخاله من امشب..خوشگل عروس بااین مهیار حال به خوش شدی ناز چقد مریم واای:مهرنازگفت...میدرخشیدن

 جلو اومد هم مهسا..بکش خجالت ادمه کلی اینجا مهرناز دهنتو ببند: وگفتم شونش روی وزدم خندیدم...صلوات

 ازتوبهترنیست حالم منم عزیزم کن کنترل خودتو:وگفتم کردم بغلش اروم.کرد وبغض خواهرجون شدی عالی:وگفت

 لحظه یک من نباش ناراحت بخدا نه نه: گفت وتند کرد دور بره؟؟؟؟خودشوازم هدر به آرایشگرا زحمت که نمیخای

 درگیر هنوز..نشدم ناراحت نه تومهسا ازدست:وکشیدم لپش وآروم مریم؟؟خندیدم شدی ناراحت...شدم احساساتی

 وضربان شدم هول یکم جمله این باگفتن..درمنتظرتن دم اومدن داماد اقا مریم ساراگفت که بامهسابودم زدن حرف

 میده؟ نشون العملی عکس مهیارچه ببینم ات نبود دلم توی دل..باال رفت قلبم

 اروم...قرارگرفت جلوم مشکی براق کفش جفت یک شد تادرباز...دررفتم سمت وبه سرم روی وانداختن شنلم آرومی به

 اروم میکرد نگاه من به همینطورکه مهیار..زدم زُل دیدم عمرم توی که چشمهایی زیباترین وتوی باال واوردم سرم



 مچشما روی واز چشماش...میکردم وحس بدنش وحرارت ومیشنیدم قلبش صدای. وبوسید یشونیموپ واوردجلو سرش

 ینا والیق من که ممنونم خدایا:وگفت گرفت اسمون وبطرف سرش.. خانومم شدی چقدرزیبا...زد لب اروم...برنمیداشت

 به میخاد دلم....کنم وکنترل خودم چطوری تاآخرشب:وگفت گوشم نزدیک واورد سرش بعد..دونستی زیبایی همه

 ...تو بادلم کردی چکار اخه میلرزه دلم میبینمشون که هردفه...کنم نگاه چشمات

 زیرپامون علف ماهم..مهمونامنتظرن االن اخرشب برای بذارین هارو صحنه بقیه:گفت اروم سرم مهرنازازپشت

 حس وسط بپرم همچین..میکنم جبران عروسیت شب:گفت مهرناز به رو مهیار.پایین وانداختم وسرم خندیدم...سبزشد

 ...رفتیم ماشین سمت وبه گرفت وباارامش من دست بعدم...خواهرزن کنی کیف که وحالتون

 *از زبون مهرناز

 .سیشونعرو تو باشه بود قرار رادوین اخه نبود بدم نبود خوب حالم.پوشیدم مانتومو منم پایین رفت مریم اینکه از عدب

 .پایین بیاین پایین میرم:گفتم المه و مهسا به کن ولش هعی

 .باشه:گف میپوشید مانتوشو داشت هم مهال

 دستشویی میرم من:گف مهسا و

 وا: گفت که خندیدیم مهال و من که

 تر یدببخش عه صحنشون تو دم**ر رفتم.جووون ای و بودن صحنه توووو  مهیار و مریم.پایین رفتم و پوشیدم کفشامو

 .نیست مشکلی ولی میکنن قیمه قیمه منو دارن دلشون تو االن بود معلوم قشنگ مهیار و مریم خخخ.زدم

 رفتیم که خانومم و من خب:گفت و گرفت و مریم دست مهیار پایین، اومدن هم ها بچه که زدم حرف یکم

 مهیار خاله نمیان ساقدوشات مگ وا:من

 اومدن جنتلمن دوتا که زد بشکنی.برعکس چرا:خندید و گفت کوفتی

 ور مهسا دست و گفت مریم به ای اجازه با و جلو اومد باربد بود رادوینم کاش وییی.خر باربد  و کثافت یلسه واووو

 .میشد ذوق خرررر داشت هم مهسا گرفت

 ندیدین؟ و من خانم خب:گفت و اومد سهیل

 ندیدین؟ سهیل اسم به الغر زشت مرد یه شما ببخشید_من

  تو دست از اخ_سهیل

 کن شگو زربتی زربتی زدی_

 جون بچه میگی چی_

 بسه حاال خونه تو باقیش:من برد ماتش سهیل و جلو اومد مهال



 ثالم باربد اما میخندید هم مهسا.میکرد نگام عصبانیت با مهال و بود شده قرمز سهیل.خنده از بودن مرده مریم و مهیار

 میکرد نگا اسمون به داشت نیست حواسش

 بدم توضیح اریدبز شدید متوجه بد و منظورم اوممم:من

 نکن ترش خراب نمیخاد:مریم

 نرفتیم آتلیه هنوز شد دیر دیگه بریم بهتره:مهال

 .پایین میکردی پرت فرقون یک یا میبرد مارو بود یکی کاش خدا هعی:من

 دمکر رو تعجب با که زد چشمکی سیخ سیخ موهاشم نبود جلوشم دندون دوتا چندش خیلی پسر یک حال همون تو

 !!نیست هم گاری اینگه!فرقون خدایا گفتم خدا سمت

 مهیار!میوفتم راه پیاده حق یا کوچه وسط موندم من و شدن ماشین سوار دو به دو خنده از بودن مرده دیگه ها بچه

 رفتیم که ما:گفت

 رس پشت ماشینا اضافیم نکرد؟ینی دقت من به هیچکس چرا رفت هم مهال و افتادم راه باربدم و مهسا رفت و داد گاز

 پیاده پام جلو کرد ترمز موقع همون.وای باشه گیر خف نکنه میترسم من وای.کوچه تو پیچید ماشین یه ولی رفتن هم

 ...ـ.محت آقای نشو مزاحم:من بود پایین سرم من شد

  رادوینه این واااای میکنه چیکار اینجااااا این واااای من خدایا نههههه باال اوردم و سرم

 هی کردم بوس لباشو و جلو وبردم صورتم که چیشد نمیدونم رادوین جون اخ واییی مخلصتم ایاخد گرم دمت خدایا

 میکنه نگامون شیطنت با داره و واستاده آرتا دیدم عقب برگشتم شده هول اومد نفر یه سرفه صدای دفعه

 اخه میومدی تر دیر دیگه دقیقه 1 باباجون:رادوین

 نبود نقشه تو این پدر واال:ارتا

 میدونن؟ هم ها نقشه؟بچه:من

 تو تر مهم همه واز آرتا هم ببینم تورو هم تا گرفتن ساعته ۲۲ مرخصی یه کشیدن زحمت سهیل و مهیار_رادوین

 باشم عروسی

  غنیمته همینم اما شدی آزاد کردم فکر:گفتم و کردم نگاش دمق

 دارم برنامههه کلیییی نباش ناراحت بشم قربونت_

 دیگه؟ برنامهههههه_

 نشسته بچه رنازمه_

 دیگه برنامه میگم میکنین بد برداشت همش چرا بابا_



 باشی دااشته دوست که ای برنامه هر:گفت و خندید

 مهع دوتا نبودن که مادرم و پدر تاالر دم رسیدیم طوالنی ترافیک از بعد.افتادیم راه و شدیم ماشین سوار و خندیدم

 هنوز ساعت شدیم باغ وارد و کرد پارک و ماشین.رادوین بودن تاالر تو تر بزرگ عنوان به ها عمه شوهر دوتا و هامون

 ها بچه ها جان عمه سالمو گفتم: ها عمه سمت رفتم منم نشست رفت که ارتا نبود هیچکس ۷ از بودیم زده ما بود ۶

 ؟کجان

  عمه دیگه میان:فرشته عمه

 نمیکنی معرفی دخترم:فرزانه عمه

 شدم مزاحم امشب من و میکنن کار اونجا جان مهرناز که هستم شرکتی رئیس من:گفت رادوین که بزنم حرف اومدم

 امدید خوش حرفیه چه این نه_

 ناراحت:گفت و اتاق تو اومد دیدم.اه رئیسمی تو بگم نداشتم دوست من شاید صندلی رو نشستم و پرو اتاق تو رفتم

 ؟.کجاست نمیگفتن نبودم که دوسالی این نامزدتم میگفتم اگه نباش

 باش_

 نمیخوره بدرد باشه این دیگ نه_

 باشهههههههههههه_

 خب خیل_

 تیپ با همه اومدن کم کم مهمونا و کارش به کرد شروع هم جی دی کم کم...اومدن هم مهسا و مهال که بیرون رفتیم

 .نیاد خوشش مریم از مثال میشه پیدا کسی تر کم فامیل تو اخه شیک العاده فوق های

 من حتما داشت ربطی چه اخه.میزنن تموم سنگ براش هم همه و خوبیه دختر متین سنگین نچو دارن دوسش همه

 خیلی ها اهنگ نداره اشکال ولی نداشت ربطی اینکه با عروسیم تو میان جوراب و شورت با همه ترم جلف یکم چون

 وسط ریختیم ماهم و بود شاد

 در جلوی باربدم و سهیل میزد حرف تلفن با داشت نرادوی خخ بود مختلط عروسی ارجمند عالیجناب دستور به

 میکردن کاری چه دقیقا نمیدونم داشتن

 خیالم امشب اما ندادم گوش شادم اهنگ یه حتی بودم ناراحت روز اون از بود کمرم تو که بود قری وسط اون ماهم

  یووووهووووو کنارمه رادوینم راحته

 سه ما بعالوه.شن وارد میخان دوماد عروس کردن اعالم کردیم بودن پایه همشون که بازی مسخره عالمممه یک بعد

 .بودن ست هم مردا تا 9 اون بود ست لباسامون که تا



 ونا بود خاموش برقا همه.گذاشتن رومانتیک و عاشقانه خیلییی الیت اهنگ شنیه وارد تا در جلوی رفتیم تایی ۶

 .باشه حواستون و لباساتون داریم بازی آتیش ما گفت جی دی مسئول همون و کردن روشن رو بخار دستگاه

 کردیم باز و در تا ۶ وما کردن روشن هارو فشه فش زدن که و اهنگ بالفاصله.گذاشتن ها فشفشه اون از عالمه یه

 .میومد جیغ و دست صدای بود اهنگی جه واااای

 دست دادن تکون به کرد شروع در جلوی همون مریم شدن وارد لبخند با دوتاشون و بود گرفته و مریم دست مهیار

 .شد فیلمبرداری و زدن دور و  سالن کل رفتیم دنبالشون ماهم و گلش

 کنار ودب شاستی روی و بود بزرگخیلی که دونفرشون عکس.نشستن جایگاهشون تو رفتن رسید پایان به که اهنگ

 .بود زده لبخند مریم و بود کرده بغل و مریم پشت از مهیار.بودن گذاشته صندیشون

 دوماد عروس تانگو رقص گذاشتن دیگه الیت اهنگ یه گذشت که عروسی از یکم

 .میکردن حرکت ماهرانه خیلیو  میرقصیدن هماهنگ خیلی.کردن روشن رو بخار دستگاه و شد خاموش برقا دوباره

 شاد های اهنگ با ما دیگه یکم.میزدیم جوونا ما که بود جیغی و سوت و،زدن دست همه رسید پایان به که اهنگ

 که مهسا وسط رفتیم نفر ۲ ما و بودن واستاده کنار پسرا برقصن وسط بیاین خانم عروس خاهرای گفتن که رقصیدیم

 امهس حرکات به بود زده زل فقط باربد و بود مریم دست تو دستش اخر تا همین برای میکشم خجالت من میگفت

 دیمبو خودمون حال تو اینقدر رقصیدن به کردیم شروع باهم و مهال سمت رفتم منم.میشد معذب بیشتر همین برای

 .شد تموم اهنگ نشدیم متوجه که نفر چهار ما

 .وسط بیارین تشریف خانم عروس مادر و پدر که کرد درخواست جی دی

 .مادرم شده تنگ براش دلم عشق از پر ای واژه چه!بابام شد گیج سرم لحضه یه

 ایینپ سرش مریم دنبالش رفت سهیل بیرون رفت عصبی،کردم رادوین به نگاهی مدار دوسش وجود تمام با که کسی

 !شما به دادن عمرشون_گفتم!کنه خوب و من بایدحال یکی بدم حال این با کنم عوض و جو اینکه برای بود

 این با مریم وگرفت مریم دست و وسط اومد و میرقصم باهاش خودم مادرشم مثل منم گفت عمه و شد سکوتی

  میکرد نگاه وداشت جیبش تو بود کرده دستاشو مهیار بودیم واستاده کنار ماهم گرفت رخندشکا

 :شد شروع منم های اشک اهنگ شدن شروع با کرد پلی و اهنگ جی دی

 ام الالیی تشنه که بزن حرفی مادرم

 ام تنهایی همدم برایت میدم جان که من

 است من جای تو آغوش کودکم همیشه من

 است من دنیای پشت دعایت خوبم اگر من



 دلم شاه میزنم گرمت دستانت بر بوسه

 دلم ماه میشود روشن خانه حضورت با

 میشود پیدا تو پیش دلم میخواهد هرچه

 میشود جا دلت در چجوری خوبی همه این

 کشیدنم نفس شوق وتنم جان همه مادر

 بودنم زنده دلیل تویی قسم تو موی به

 شیدنمک نفس شوق وتنم جان همه مادر

 بودنم زنده دلیل تویی قسم تو موی به

 بودنم زنده دلیل

 من های قراری بی صبور سنگ مادرم

 من تنهای دل این های زخم بر مرحمی

 میکنم عبادت میگردم تو دور مادرم

 ......میکنم صدایت عشقم خودش جای مادرم

 جو ات گذاشتن شادی اهنگ بالفاصله اهنگ شدن تموم با بود لحضه یه فقط اما دیدم جمعیت بین و مامانم لحضه یه

 شه عوض

 . وسط بردش گرفت و دستش عمه و اومد خودش به زود اما،بود ریخته اشک میکرد کنترل و خودش همیشه که مهال

 ؟!رادوینصداش زدم: بود کرده اخمم میکشه سیگار داره درخت یک پشت دیدم رادوین دنباال بیرون رفتم منم

 جان؟:گفت اما برنگشت

 چیشدی؟_

 نبودم کار تقصیر من بخدا مهرناز_

  خواست اینو سرنوشت...نمیدونیم کار تقصیر تورو ما عزیزم میدونم رادوین_

  شرمندم_

  سینش رو گذاشتم و سرم منم و برگشت که کردم بغلش پشت از

 !دارم دوستت خیلی:رادوین



 !ندارم دوستت من_

 شده قدیمی ها کلک اینآره؟ عاشقتم بگی میخای شیطون ای_

 نیستم عاشقتم نه:گفتم جدی خیلی

 ....آقا دیوونتم من_گفتم که من به زد زل اخم با

 امادد عروس داخل رفتیم کردن خلوت یکم از بعد.کنم کامل و جملم نتونستم بوسیدنش با اما بزنم حرف میخاستم

 .ستیمنش آرتا میز سر رفتیم رادوینم و میرقصیدن،من داشتن وسط بعضیا و بودن نشسته

 بگم؟ چیزی یه ارتا:گفت مقدمه بی رادوین

  جون بابا اره_

 میکنی؟ قبول تو کنم ازدواج خانمی یک با میخام  بگم اگه_

 نیست مشکلی من نظر از بیاد خوشت خودت شما اینه مهم جون بابا خوب اومممم_

 نمیکنی دخالت پدرت کارهای تو که خوبه فهم چیز پسر افرینمن:

 افقی؟مو پس خوب:رادوین

 اره_

 کنی صبر باید دیگه سال 1_

 بابا باشه اه_

 جانم؟_بیا میداد عالمت داشت اخه مریم سمت رفتم شدم بلند

 کن نگا رو فرشته عمه بشین اینور بیا بابا_

 دارم نظر تو به میکنه حس اون بشینم توام کنار من اونو کن ولش مریم اه_

 میشه متشنج داره جو وسط اون یکم وبرتو سرت. خاک:گفت و خنده زیر زد حرفم این با

 باشه_

 تکون ودستاشون دارن یاد فقط همه اینا بلدن تانگو همه ما فامیال میگی فقط بابا بزار خوب اهنگ یه گفتم جی دی به

 خدا های بنده بدن

 گذاشت و اومدم دلنواز چه اهنگ و خندید اونم

 مرسی خیلی_گفتم



 خوبه؟_

 میخوره بازی مسخره بدرد_

 تو:فتمگ و سمتش رفتم قر با صندلی رو نشسته و  رادوین سمت رفته نازنین دیدم که وسط ریختیم مهسا و بامهال

 نشستی اومدی چیه وسطی اون میمون مث مجلسا همه

 هم هب داشت حالمون که رقصیدیم اینقدر دیگه.بود گرفته لجش اخ وسط بردم و کشیدم دستشو همینجوری بعدم

 تر کوچیک باغ یه مهیار اما میشد تموم 21 تا تاالر.دادیم رو ها کادو و گرفتیم و عکسامون بود  مجلس اخرای.میخورد

 .میریم جوونا ما فقط کرده اجاره ساعت 9 برای

 نمم اتاق تو رفت فیلمبردار یک دیدمبخورین  غذا اینجا شما گفتن و اتاق یک تو بردن و داماد عروس و اوردن و شام

 خانم؟:گفتم و رفتم

 عزیزم؟ جانم_

 باشن داشته انرژی باید اخه بخورن شام راحت ایناهم بزارید بخورین شام شماهم بفرمایید_

 باشه فیلم وت باید اخه:گفت فیلمبردار که کرد ای خنده مهیار

 بگیرفیلم ازاونا میخوردن غذا لذتی چه با مهمونا بیین بیرون برو بیا_

 !نیست،باشه ای چاره هاینک مثل:گفت خنده با

 بفرمایید فرینآ_

 بگیرم که عکس یه حداقل_

 .باشه_

 کنم جبران عروسیت:گفت مهیار که زدم چشمکی منم بیرون رفت و گرفت ازشون عکس یه

 فدات_

 گرم دمت_

 کم غمت_

 ببینم بیرون برو میزنی حرف خال مث چرا مهرناز وای:گفت مریم که خنده زیر زد بلند مهیار

 ها خوردنه غذا جای اینجا_

 خوردم و شام و میز سمت رفتمو  بیرون پریدم کنه پرت که برداشت و گلش دست



 گفتم این برا مجلس جوونای خوب"گفت مهیار رفتن که همه رفتن هم ها عمه.رفتن و کردن خداحافظی مهمونا

 سیتی صفا باغ میریم همگی دارم سوپرایز چون واستین

  بودیم همینا فامیل پسرای دختر از چندتا تا ۶ ما سهیل و مهیار دوستای از تا چند پسرش دوست و نازنین

 باغ رفتیم ماهم و خسته گفت خودش اخه خونه رسوندیم اول رو ارتا اما باغ سمت به رفتیم و شدیم ماشین سوار

 و ودنب اومده همه داخل نیسترفتیم سختش لباس اون با مریم بدبخت شدیم پیاده.میومد حیاطم توی تا اهنگ صدای

 حیف!ذشتگ خوش خیلییییی خالصه....نشستیم و رفتیم تنقالت و.نوشیدنی از پر هم روش بودن ستهنش میز یک دور

 مریم خونه حتما میان فضوال فردا ولی چیندیم و مریم خونه زحمت همه اون

 به رسیدیم.افتادیم راه باهم تا ۶ ما و کردن خداحافظی دوماد عروس با همه کردیم رفتن عزم که بود نیم و 9 ساعت

 کرد خوشبختی آرزوی هم مریم برای و کرد خداحافظی سهیل و مهیار با باربد ساختمون

 و رفتن که دوتا اون مرخصی برای کرد تشکر خیلی مهیارم و سهیل از طور همین رادوینم و کرد خدافزی ماهم با

 .نخودمو های واحد رفتیم و کردیم ساده خداحافظی ی ماهم خودشون طبقه رفتن هم مهال و سهیل

 چیکار دارن مهال و سهیل االن میکردم فکر داشتم اوردم در و کاچی تهیه طرز اینترنت توی از و اوردم در و لباسام

 .بودم کنجکاو کوچیکی از بود گرفته خنده خودم های فکر از مریم و مهیار تر مهم همه از میکنن

 و دماغم دور بودم بسته دستمال یخورهم بهم کاچی از حالممم خودم کشید طول ها کاچی صبح ونیم ۲ ساعت تا

 .دهنم

 شدم سبک پرید سرم از خواب حموم یه رفتم و اپن روی گذاشتم ریختم ظرف تو شد درست وقتی میشد بد حالم

 همون اونا کردم کوک 22 ساعت برای و گوشیم.خوابیدم گرفتم که بود دقیقه 2۲ و ۲ دقیق ساعت کردم شونه موهامو

 میشن بیدار موقع

 باال ورفتم پوشیدم لباس رفتم و سینی تو دمچی رو ها کاچی.بهتر چه شدم بیدار خود به خود نیم و 9 ساعت

 کاچی یه سریع ای قیافه چه این هاش بچه با علی یا شد ظاهر مهال ترسناک قیافه یه با دیدم زدم رو مهال واحد

 چه وااای من به زده زل هنوز قیافه همون با دیدم کردم باز و در الی اسانسور تو پریدم و کفشی جا روی گذاشتم

 مریم طبقهرفتم و زدم و اسانسور های دکمه سریع ترسناک

 خوابه؟ مریم:گفتم اروم کرد باز و در مهیار دیدم که زدم و زنگ

 اره_

 کنیم اماده رو صبحانه بریم بیا باشه_

 مرسی:گفت و زد لبخندی

 رادوین برای مرسی کن تشکر تو از باید من_



 نداریم بیشتر مهرناز دونه یه فسوظی_

 حاال خب_

 بودم حساس خیلی نزنن وبهم وسایل که بودم اورده چیز همه چیندیم صدا و سر بدون و میز هم کمک با و رفتیم

 ببینن هام عمه اون تا شه خراب نباید چیندم که وسایلی

 بخیر صبح سالم زن رفت مهیار

 تر هپیچید یکم اما سالمهزن مادر همون منظورم

 باشه فیتگفتم:عا.....شیطون بوده حموم بیرون اومد بعد وساعت نیم تقریبا مریم

 ن؟ نمیکنی ول صبحم سر:مریم

 ؟گفتم چی_

 .خاهری کشیدی زحمت_

 مهیار های محبت جبران_

 نیس من واس ینی_

 میکنی فکر چی خودت_

 بخورم باید میکنم فکر_

 بشین بیا صحیح،مهیار_

 میان صبح فضوال گفتم دیدین:وگفتم زدم بشکن زدن و در زنگ 21 ساعت دیدم و ردیمخو دبش صبحونه یه تایی 9

 میشنون هیس_مریم

 :(درک ب_

  احوال مریمم و مهیار با داخل اومدن پرسی احوال و سالم فرزانه عمه و نازنین با فرشته عمه دیدم کردم باز و در رفتم

  سهیل پیش میرم من سپ:گفت مهیار دیدم که باال اومد هم مهال کردن پرسی

 فضولی رفت و شد بلند نازنین بست و در مهیار تا گفت ای باشه مریم

 ؟خریده مهیار همشو خوشگلی خونه عجب جونن مریم وااییی:نازنین

 کرد تکمیل مامانتو جهاز که تو بابای مث اره:من

 کردم خنکی خنده و دهنم جلو گرفتم و دستم و



 بریزم چایی برم من:مریم

 باشه خوشحال زنداداش و داداش روح تا شین خوشبخت تاتون 9 ایشاال دخترا:گفت عمه

 

 .....ایشاال_

  رفتن و نشستن دیگه یکم ها عمه

 و سهیل هم رفتن اداره. مهال.بیرون بریم شد قرار رادوین به زدم زنگ و دوروز بانک از بودم گرفته مرخصی که منم

 .......شد شروع واقعیشون زندگی امروز از که هم خوشبخت وجز دو این.دارن فیلمبرداری هم مهسا و باربد

 اسمانی ابی سارافان و اسمانی ابی شلوار یه سفید شومیز یه.شدم حاضر و خودم واحد رفتم ها بچه از خداخافظی با

 رفتم انداخت کال میس رادوین زدم عطر و کردم سرم هم ابیم سفید روسری بستم و موهام و کردم آرایشم پوشیدم

 اارتاا سالم:اومده هم ارتا دیدم برگشتم و شدم سوار داشته نگه  در جلوی دیدم پایین رفتم و شدم آسانسور سوار

 جونی

 جونیی مهرناز سالاام_

 چی من خخخ:رادوین

 جوننییییی رادوین سالم_

 ماهت روی به سالم_

 الزم چیزی ارتا نیست که فردا از باز که ردک خرید ارتا برای کلی و خرید رفتیم اول.افتادیم راه و کرد روشن و ماشین

 ودیمب باهم شب اخر تا و کردیم نگاه و داشت دوست ارتا که فیلمی سینما رفتیم و خوردیم غذا بعدشم.باشه نداشته

 !خونه رسوند منو که بود 22 دقیق ساعت

 ین؟رادوبرگشتم سمتش و گفتم: میاد خوابش بود معلوم رادوینم بود برده خوابش که ارتاا

 جان؟_

 بری؟ میخای کی فردا_

 ۲ یا ۲ ساعت زدن خروجی که ساعتی همون_

 باشه_

 مهرناز؟_

 هوم_



 ناراحتی؟_

 هوم_

 براچی_

 هیچی...هـ_

 باش خودت مراقب_

 تو هم مراقب خودت باش._

 !میشه تموم:گفت لب زیر نمیکرد ولم و کرد بغلم

 داخل رفتم و انداختم کلید.شدم پیاده و کردیم خداخافظی

 .ردب خوابم کی نفهمیدم اصال و کردم جمع و لباسام.شدم خونه وارد انداختم کلید رسیدم وقتی و شدم اسانسور وارس

 *از زبون مهال.

صدای گوشیو خفه کردم و نشستم روی تخت.رفتم دستشویی و بعد هم رفتم حمام.رفتم تو آشپزخونه که دیدم 

 تم میرفتم چای بریزم گفتم:صبح بخیر.سهیل بیداره و داره میزو میچینه.همونطور که داش

 صبح توهم بخیر بانو.-

چای رو گذاشتم روی میز و به سهیل نگاه کردم.تا کمر رفته بود تو یخچال. برگشت سمتم و یک ظرف و نشونم داد و 

 گفت:این چیه؟

 یکم فکر کردم و از یاد آوری اینکه کاچیه صورتمو جمع کردم و گفتم:کاچی.

 کی آوردن؟عمه هات برای توهم آوردن؟چه اپنن.سهیل خندید و گفت:

 نه کار مهرنازه.دیروز آورد.چشمام گرد شد.آروم خندیدم و گفتم:

 بلندتر خندید و گفت:از دست اون دختر.حاال چرا نخوردی؟

 دوست ندارم.-

 شیطون گفت:ینی اگه دوست داشتی میخوردی؟

 بازوشو نیشگون گرفتم و گفتم:خیلی بیشعوری.

 سمت خودشو گفت:باشه،ببخشید بانـو.چایشو کشید 

بعد هم چشمکی زد.ضربان قلبم رفت رو هزار.لبخند کج و کوله ای زدم پاشدم رفتم تو اتاق.لباسمو تنم کردم و 

 چادرمو سرم کردم.



 رفتم بیرون و سهیل با دیدنم اومد سمتم و گفت:نشد بهت بگم.خیلی خوشگل شده بودی.

 ور دیگه ای میشی.مظلوم و خواستنی.چشمکی زد و گفت:ولی با چادر یه ج

 ای بابا این چرا همچین میکنه؟نفس عمیقی کشیدم و گفتم:مرسی.

 و وقتی اومد با هم رفتیم اداره. جمع کردم منم رفتم تا سهیل میاد میزوو رفتم کنار تا بیشتر از این وا ندادم.

دم که گوشیم زنگ خورد.سهیل بود.برداشتم کار های عقب موندمو انجام دادم و داشتم چیزی تایپ میکر 9تا ساعت 

 و گفتم:سالم.

 سالم.بیا اتاق من.-

 باشه.-

قطع کردم و رفتم اتاق سهیل.در زدم و رفتم داخل.رادوینم اونجا بود.بعد از سالم ویکم حرف زدن سهیل گفت:زنگ 

 بزن به مهرناز.یا خودت برو دنبالش.

 رو به رادوین گفتم:چرا خودت نمیری؟

 ت پایین و گفت:دلشو ندارم.سرشو انداخ

 باشه.-

 و داشتم میرفتم بیرون که سهیل گفت:کجا میری؟

 با تعجب گفتم:برم دنبال مهرناز دیگه.

 خب آخه پای پیاده میری؟-

 با لبخند مسخره ای رفتم سمتش و دستمو گرفتم سمتش.با خنده سوییچو گذاشت تو دستم و منم رفتم بیرون.

یاده شدم.رفتم داخل و دنبال مهرناز گشتم.همه با تعجب نگاهم میکردن.یهو یکی جلوم رسیدم به بانک و از ماشین پ

 ایستاد و گفت:اتفاقی افتاده؟

 با تعجب گفتم:نه.اومدم خواهرمو ببینم.مهرناز راد.کجاس؟

 نفس آسوده ای کشید و گفت:آها آخه لباستون....

 م و مرخصی میخواستم واسش.لبخندی زدم و گفتم:نه من االن فقط برای دیدن خواهرم اومد

 سرشو تکون داد و گفت:دنبالم بیاین.

 شت سرش راه افتادم و اونم گفت:چقدر مرخصی میخواین؟پ

 حداکثر دوساعت.-



 باشه مشکلی نیست.-

 بعد هم به جایی اشاره کرد و گفت:مهرناز جان اونجاس.

 نجا چیکار میکنی؟رفتم سمتشو مهرناز با تعجب سرشو آورد باال و با دیدن من گفت:تو ای

 امممم....-

 ناراحت گفت:اومدی منو ببری زندان رفتن رادوین و ببینم.

 سرمو انداختم پایین و گفتم:گفتم خودت باشی.

 لبخند غمگینی زد و گفت:بریم.

 بعد هم بلند شد و اومد سمتم و گفت:صبر کن برم مرخصی....

 گرفتم واست.-

 باشه ای گفت و پشت سرم راه افتاد.

 رسیدیم اداره زنگ زدم به سهیل تا با رادوین بیان بیرون.اومدن و ماهم رفتیم سمت زندان.وقتی 

وقتی رسیدیم.اون دوتا پیاده شدن و مهرناز سریع رفت بغل رادوین و شروع کرد به گریه کردن.رادوینم یکم نازش کرد 

 و بعد هم از خودش جداش کرد و بهش چیزی گفت.

هیل رفت و با رادوین تا داخل رفت.منم پیاده شدم و رفتم سمت مهرناز.بغلش کردم و من نتونستم برم بیرون ولی س

 گفتم:تموم میشه عزیزم.چیزی نمونده.خب؟

وقتی آروم شد دیدم سهیل هم داره میاد بیرون.نشستیم داخل مهرناز هق هق میکرد و حرف میزد.یکم که گذشت 

 .ماشین.مهرنازو گذاشتیم بانک و خودمون رفتیم اداره

خمیازه ای کشیدم و در لپتاپو بستم.سرمو گذاشتم روی میز و چشمامو بستم.صدای در اتاقم اومد.سرمو بلند کردم و 

 به سهیل نگاه کردم.اومد سمتم و گفت:بلند شو بریم خونه.

سرمو تکون دادم و پاشدم.دنبالش رفتم نشستم تو ماشین.وقتی رسیدیم سریع پیاده شدم و رفتم سمت آسانسور. 

 هیل هم اومد کنارم و در آسانسورو باز کرد رفت داخل و من رو هم هدایت کرد داخل آسانسور.س

وقتی رسیدیم منو کشید و درو باز کرد.به هوای سهیل چشمام بسته بود.آخه بازومو گرفته بود.داشتم راه میرفتم یهو 

 با کله رفتم تو دیوار.

 ام میکرد.اخمی کردم و گفتم:خب میمردی بگی دیواره؟چشامو باز کردم و به سهیل نگاه کردم.با خنده نگ

 گونمو بوسید و گفت:ببخشید.



 خودمو ازش آویزون کردم و بی منظورگفتم:منو تا ااقم ببر تا ببخشمت.

آخه خیلی خسته بودم و حوصله راه رفتن نداشتم.سهیل هم نامردی نکرد و یک دستشو گذاشت پشت پام و یک 

 ندم کرد و گفت:باشه.اگه شرطت همینه چیزی نمیگم.دستشو گذاشت پشت کمرم و بل

یم ش درو بست و رفتاهش میکردم.با پاش درو باز کرد و وقتی رفتیم داخل با پاگخواب از سرم پریده بود و با تعجب ن

 ام نکن حواسم پرت میشه.ام کرد و گفت:ای بابا اینجوری نگکالفگی نگ اسمت اتاق منو درو باز کرد.ب

رفت بیرون.منم لباسامو عوض کردم و دراز کشیدم.قلبمو تو دهنم حس تخت و شت روی بعد هم منو گذا

رفه باشه هست؟داشتم به احساس سهیل فکر میکردم اما یادم اومد شام میکردم.یعنی امکان اینکه حسم دوط

گه یل اومد:مهستم و سرمو گذاشتم روی میز.صدای سنداریم.بلند شدم و رفتم تو سالن. دیدم اصال حوصله ندارم.نش

 نمیخواستی بخوابی؟

 چرا ولی هم گرسنم بود و هم شام نداشتیم.-

 دستمو گرفت و گفت:میخوای سفارش بدم؟

 اوهوم.-

 سرمو بلند کرد و بهم زل زد و گفت:خب چی میخوای؟

 هرچی خودت میخوای.-

لوزیون ی تلوزیون.لپتاپشو به تگوشیشو از تو جیبش درآورد و زنگ زد و دوتا پیتزا سفارش داد.بلند کرد و نشوندم جلو

 وصل کرد و یک فیلم گذاشت و نشست کنارم.

صدای زنگ خونه اومد پاشدم رفتم و پیتزاهارو گرفتم و حساب کردم و نشستم سرجام.رفته بود تو فاز فیلم ترسناکو  

ل جب به سهیدختره تو تاریکی داشت میرفت سمت اتاق پسره که صداهای ناجوری پخش شد.چشمام گرد شد و با تع

نگاه کردم.دیدم داره میخنده و به اونا نگاه میکنه.برگشتم سمت تلوزیون ولی با دیدن اون صحنه های مزخرف حالم 

 بهم خورد و بلند شدم و رفتم آشپزخونه.صدای خنده سهیل بلند تر شد و صدای تلوزیون قطع شد.گفت:بیا تموم شد.

خم کردم و گفتم:خیلی ام میکنه و یک لبخندم گوشه لبشه.رفتم داخل سالن و دیدم سهیل داره شیطون نگا

 بیشعوری،اون چه فیلمی بود؟

 بگم چی بود؟-

 حرصی نگاش کردم که اومد جلو و گفت:فکر نمیکردم انقد مثبت باشی.

 مثبت؟اینو دیگه آدمای منحرفم نگاه نمیکنن.چی بود این؟اه اه.خودشون خجالت نمیکشن؟-

 پولم میگیرن.عزیزم اونا بخاطر این کار -



 خب به درک.یک فیلم درست حسابی بازی کنن.-

 با شیطنت گفت:نمیشه دیگه.پول این فیلما بیشتره.چون فروششم بیشتره.

 زدم به بازوشو گفتم:هیش.نمیخام چیزی بشنوم.

 سهیل منو گرفت و گفت:کجا میری؟

 میرم بخوابم.ولم کن.-

 شامتو نخوردی.-

 م رو همو کردم تو دهنم.بعد ازینکه تموم شد گفتم:خیالت راحت شد؟خوردم.رفتم سمت پیتزام و دوتیکشو گزاشت

سهیل اومد جلو.دستشو کنار لبم کشید و بعد هم کمرمو گرفت و منو کشید سمت خودش.با چشمای گرد و قلبم که 

 تو دهنم بود نگاهش میکردم که لبخندی زد و سرشو آورد جلو شروع کرد به بوسیدنم.

 ستم خوشحال باشم یا ناراحت.ولی خب قلبم پیروز شد و منم همراهیش کردم.تو شک بودم.نمیدون

و نفس عمیقی کشیدم.سهیل بغلم کرد.نمیدونم چیشد که در گوشش دیگ داشتم نفس کم میاوردم هلش دادم 

 عاشقتم.گفتم:

 دستش روی موهام از حرکت ایستاد.منو هل داد و گفت:چی؟

 م تر حرفمو تکرار کردم.سهیل آروم و عصبی خندید و گفت:شوخی میکنی نه؟سرمو انداختم پایین و دوباره ولی آرو

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:نه...من...دوسـ....

 یهو یک ضرب بلند شد و داد زد:میفهمی چی میگی؟

 تعجب بلند شدم و گفتم:برای چی؟با 

 سهیل دستشو کشید الی موهاشو گفت:نباید اینطوری میشد.

 چجوری؟-

 ته ما برای چی محرم شدیم؟مهال یاد-

 آره خب.ولی ماموریت تموم شد.-

 مهال.این عشق نیست.-

 اشکم داشت درمیومد.با بغض گفتم:پس چیه؟

 نمیدونم فقط میدونم عشق نیست.مهال ما حتی یک شبم با هم نبودیم.تو عاشق چی من شدی؟-



ن اشق شدن باید باهات بخابم؟تو نمیفهمی مگریم گرفت.بلند شدم و با گریه داد زدم:خیلی بیشعوری.یعنی من برای ع

 چی میگم.پس چرا روم حساس بودی؟چرا همه جا مواظبم بودی؟چرا انقدر باهام مهربون بودی؟چرا همیـ.....

از الی دندوناش غرید:همخونمی،همکارمی،نباید دستشو گذاشت روی دهنم و نذاشت حرف بزنم.اخمش غلیظ تر شد.

 اینطور میشد.

 هنم برداشتم و گفتم:اما من دوست دارم.دستشو از روی د

 اشتباه میکنی.-

رفتم تو اتاقم.مانتومو از روی جالباسی برداشتم و تنم کردم.شالمم انداختم روی سرمو با دستمو روی چشمم کشیدم و  

 سوییچ ماشینو پیدا کردم رفتم بیرون.سهیل نشسته بود روی مبل و سرش بین دستاش بود.هزار بدبختی وقتی 

 ی درو باز کردم سرشو آورد باال و بهم نگاه کرد.با صدای خش داری گفت:کجا؟وقت

 به تو هیچ ربطی نداره.فقط به خواهرام هیچی نگو.-

 داخل پارکینگ.سوار ماشین شدم و رفتم خونه قبلیمون. بعد هم زدم بیرون و رفتم

اخل خونه.همه برقارو روشن کردم و خودمو وقتی رسیدم درو باز کردم و ماشینو داخل حیاط پارک کردم و خودم رفتم د

پرت کردم رو کاناپه و شروع کردم به گریه کردن.منه احمقو بگو که بهش ابراز عالقه هم کردم.خدایا چرا اینجوری 

 شد؟پس اون بوسه؟مخم دیگه هنگ کرده بود.انقد گریه کردم که نفهمیدم کی خوابم برد.

ب بیدار شدم.نقدر گریه کرده بودم که چشمام به زور باز میشد و مژه هام صبح با خوردن نور آفتاب به صورتم از خوا

 بهم چسبیده بودن.

 دنبال گوشیم گشتم ولی یادم اومد که نیاوردمش.زنگ زدم به اداره و گفتم حالم خوب نیست و مرخصی گرفتم.

مز.موهامم که هرکدوم یک رفتم حموم.با دیدن خودم تو آینه وحشت کردم.چشمام بخاطر پفشون ریز شده بودن و قر

 ور.

رفتم زیر دوش آب سرد و نشستم.از سرما میلرزیدم ولی مهم نبود.حالم خیلی بد بود.نمیدونم حق داشتم یا نه ولی من 

نجا لباس ایعاشق سهیل شده بودم.هوففف،پاشدم و شیرآبو بستم.بعد هم رفتم و لباس تنم کردم.خوبیش این بود که 

 داشتم.

تا خواستم بخوابم صدای گوشی خونه بلند شد.رفتم و به شماره نگاه کردم.شماره سهیل بود.جواب نشستم روی تخت و 

 ندادم.ولی صداش روی مخم بود.گوشی رو از برق کشیدم و رفتم تو اتاقم و خوابیدم.

 مهال....مهال....-

م بود ترسیده بلند شدم و خواستم بی توجه بهش بخوابم ولی با یادآوری اینکه من االن خونه قبلیمونم و سهیل ه

 گفتم:اینجا چیکار میکنی؟



 خیلی احمقی.میدونی دیشب چی کشیدم؟داشتم دیوونه میشـ....-

 نمیخوام حرفی بشنوم.ساکت شو.نمیخوام ازین حساسیتای الکیت روم داشته باشی.-

 عصبی گفت:الکی نیست.من واقعا....

یستیم.صیغه هم فسخه.نیازی به دیدن همدیگه نداریم.فقط هیش.برو بیرون.حوصلتو ندارم.از فردا دیگه همخونه ن-

 نمیدونم چرا وقتی ماموریت تموم شد ولم نکردی.

 چون مامانم گیر داده بود زن بگیر.نمیخواستم خودمو بهش نشون بدم.-

 بگو چجوری فهمیدی کجام؟آهان متوجه شدم.حاال -

 اومدم.به خواهراتم چیزی نگفتم. زنگ زده بودی واسه مرخصی،شمارتو پیدا کردم.از روی دیوار-

 مرسی.حاال برو.-

لبخند غمگینی زد و رفت.من دوباره گریم گرفت.اما این دفعه خودمو نگه داشتم.بلند شدم و رفتم لباسامو پوشیدم و 

 رفتم خونه.رفتم پیش مریم و همه چیزو گفتم.شوکه شده بود.بغلم کرد و گفت:ناراحت نباش عزیزم درست میشه.

 اشت جلو دهنشو گفت:اع اع.بیشعورو نگاه کنا.بخدا منم فکر میکردم اون دوستت داره.دستشو گذ

 .نمیخوام چیزی ازش بشنوم.به مهرناز و مهسا هم نگو.البته فعال-

 باشه عزیزم.خودتو ناراحت نکن.-

 ***دوسال بعد

ی سلحمو گذاشتم روی میز و گوشبا تعجب به نفس نگاه میکردم که اشاره کرد گوشیو از روی گوشام بردارم.خندیدم و ا

 رو هم درآوردم و بهش نگاه کردم و گفتم:جانم؟

 اگر میشه بریم یکجای دیگه اینجا سر و صدا زیاده.-

 سرمو تکون دادم و چادرم رو دوباره سرم کردم.رفتیم بیرون و نفس منو تا اتاقش کشوند منم نشستم و گفتم:حاال جانم؟

 رم ماموریت.خودش نشست و گفت:مهال من باید ب

 با خوشحالی گفتم:جدی میگی؟

 آره.ولی چون اولین ماموریتمه میترسم.اونم کجا؟-

 کجا؟-

 باید بریم نایروبی.-

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:حاال برای چی اونجا؟



 توی اون باند همشون ایرانین بجز سردستشون که اهل کنیاس.-

 والی داشتی میتونی ازم بپرسی.آها.خب چی بگم؟موفق باشی عزیزم.منم هستم اگر س-

 مرسی عزیزم.خیلی استرس دارم.-

 نمیگم استرس نداره.چون داره ولی تو باید قوی باشی.-

 بغلم کرد و گفت:مرسی.

 منم دستامو نوازش وار روی کمرش کشیدم و گفتم:ایشاهلل ناک اوتشون میکنی بر میگردی.کی میری؟

 میشه. خندید و گفت:ایشاهلل.از امشب من کارم شروع

 همونموقع گوشیم زنگ خورد.نفس رو از خودم جدا کردم و به گوشی نگاه کردم.مریم بود.جواب دادم:جانم خواهری؟

 مهال کی میای؟این مهرناز مخ منو خورد.-

 آروم خندیدم و گفتم:االن میام.

 و بلند شدم و رفتم سمت حیاط و سوار ماشینم شدم.

ی از به سهیل گفتم جدا بشیم دوروز بعدش از هم جدا شدیم.من انتقالی دوسال گذشته و من خیلی کارا کردم.وقت

ماه بود که از ماموریت برگشته  9گرفتم به یک اداره دیگه و اینجا با نفس دوست شدم.یک ماموریت رفتم و االن 

 بودم.االنم داشتم میرفتم خونه دنبال بچه ها تا بریم دنبال رادوین.

 م.برای همین زنگ زدم تا بچه ها بیان.مهیار و مریم و مهرناز اومدن پایین.گفتم:مهسا؟وقتی به خودم اومم رسیده بود

 مهرناز:مهسا گفت با باربد میاد،برو تروخدا.

ون فاصله هم باربد و مهسا رسیدن. سرمو تکون دادم و راه افتادم.وقتی رسیدیم.مهیار رفت داخل و کاراشو انجام داد.تو ا

مهیار و رادوین اومدن بیرون.مهرناز دوید سمتش و بغلش کرد.رادوین هم محکم گرفتش.رادوین وقتی در زندانو باز کردن 

ظاهرش عوض شده بود.نمیدونم شایدم من اینجوری میبینمش.اومد جلو باربد رو هم بغل کرد.با ماهم دست داد و ما 

ک از به خودش برسه تا آرتای طفلآزادیشو تبریک گفتیم.سوار ماشین باربد شد و باربد رسوندش خونه خودش تا یکم 

 دیدن باباش اونم با انقدر تغییر تعجب نکنه.

 همه شام اینجایین.آرتا رو هم میارم همینجا.وقتی رسیدیم باربد به خدمتکارا گفت شام درست کنن و رو به ما گفت:

 من:ببخشید ولی من نمیتونم باشم.هم تو اداره کار دارم هم لباسام مناسب نیست.

 ال خانم.میخوام همه با هم باشیم.هع نمیشه که مباربد:ا

 مهرناز:آره دیگه خنک نکن خودتو.



 کار دارم.-

 میری کارتو انجام میدی برمیگردی همینجا.-

 باشه سعیمو میکنم.-

 منتظرم.-

و ر تسرمو تکون دادم و برگشتم اداره.کارامو انجام دادم و رفتم سمت خونه.داشتم در خونه رو باز میکردم که آسانسو

 طبقه ما وایساد.با تعجب به آسانسور نگاه کردم.وقتی در باز شد سهیل رو دیدم.

 اخم غلیظی کردم و رفتم داخل و درو بستم.زد به در و گفت:مهال جان.درو باز کن.میخوام باهات حرف بزنم.

 با صدای خش داری گفتم:من باهات حرفی ندارم.

ای سهیل لباسامو عوض کردم یک بلیز آستین سه ربع سفید با مانتوی بعد هم رفتم تو اتاقم و بیتوجه به حرف زدن

 یکفشای پاشنه سه سانتشال مشکی و مشکی جلو باز روش که تا زانوم بود با شلوار راسته مشکیم رو هم پام کردم،

ژگونه رم رو هم گذاشتم کنار تا پام کنم و نشستم و شروع کردم به آرایش کردن.یک خط چشم نازک با رژلب و مشکی

 کالباسی کمرنگ.

گوشیمو برداشتم و زدم بیرون.کفشامو درست کردم و درو باز کردم.سهیل نشست بود روی پله ها با شنیدن صدای در 

 بلند شد و با دیدن من چند دقیقه مات موند.بعد اومد جلو گفت:کجا میری؟

 یک تای ابروم رفت باال.گفتم:دلیلی برای جواب پس دادن ندارم.

فتم و سوار آسانسور شدم و دکمه پارکینگ رو زدم ولی خب تا در آسانسور خواست بسته بشه سهیل اومد بعد هم ر

 داخل.اخم کردم و دکمه طبقه پایین رو زدم تا اول اونجا وایسه.

وقتی وایساد سریع پیاده شدم و با پله ها رفتم پایین.سهیل هم پشت سرم بود و مدام اسممو صدا میزد.سوار ماشین 

و تا ته گاز رو فشار دادم.از داخل آینه دیدم که سهیل سوار ماشینش شد.پامو دوباره روی گاز فشار دادم و امیدوار  شدم

 ونه باربد پارک کردم و پیاده شدم و رفتم داخل.شدم که گمم کرده.جلوی خ

ن حرف میزدن فقط همه داشتگرمم شده بود و اشک توی چشمام بود.یکم داخل حیاط ایستادم و بعد هم رفتم داخل.

 باربد رفته بود دنبال آرتا،رفتم نشستم کنار مریم و رو به مهیار گفتم:میشه با مریم حرف بزنم؟

 بخندی زد و سرشو تکون داد.بعد هم به مریم چشمکی زد و تکیه داد.مریم برگشت سمتم و گفت:جانم چیشده؟لمهیار 

 لبمو دندون گرفتم و گفتم:سهیل رو دیدم.

 خشک شد.اخمی کرد و گفت:کی؟کجا؟مریم لبخندش 

 مهرناز و مهسا هم امدن پیش ما.مهسا گفت:چیشده؟



 مریم:مهال میگه سهیل رو دیده.

 مهرناز :اع؟چیکارش کردی؟مرتیکه چه رویی داره.

 مریم:خیلخب بگو ببینم چیشد؟

 هری.منم همه چیزو بهشون گفتم.مریم با اخم گفت:خیلی رو داره بخدا.خوب کردی محلش ندادی خوا

 سرمو تکون دادم و بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه.روبه خدمتکار گفتم:میشه یک قر  سردرد بدین؟

 چشم.-

 مرسی-

،بعد هم رفتم نشستم.آرتا اومد و کلی با دیدن باباش ذوق کرد.پرید بغل باباش و گفت:ایندفعه قرصو ازش گرفتم و خوردم

 دیگه تا آخر هستی؟

 باشم؟رادوین:آره پسرم هستم.چرا ن

شه و منم رفتم.داشتم قدم بعد از کلی ابراز احساسات از هم جدا شدن و من به مریم گفتم میرم حیاط و اونم گفت با

صدای پارس یک سگه بلند شد.برگشتم و با دیدنش دلم ضعف رفت.خیلی خوشگل بود.نشستم و باهاش بازی  میزدم ک

 مد.سگه پارس کرد و من هم با احتیاط رفتم سمت صدا.کردم.داشتم سرشو ناز میکردم که صدای افتادن چیزی او

 سگه همچنن داشت پارس میکرد.نشستم و آروم گفت:هیش.آروم باش.

 و ساکت شد.خودم موندم.سگ انقدر با شعور؟آفرین به این همه کماالت.

ت.با درد گرف بلند شدم و دنبال صدا گشتم.از پشت کشیده شدمو بعد هم کوبونده شدم به دیوار پشت سرم.کمرم درد

 چشمامو باز کردم و دست طرفو گرفتم و کوبوندمش به دیوار.اما صداش در نیومد.بوی عطرش....

 عطر سهیل بود.ولش کردم و دست به سینه و با اخم بهش خیره شدم.سگه دور پام میپیچید و آروم پارس میکرد.

ه سگه گفتم بره.اما اون نشست.خندم گرفت به سهیل نگاه کردم تو اون تاریکی تقریبا شناخته نمیشد.نشستم و به

بود.خندیدم و دستمو کشیدم روی سرش.بلند شدم و ایستادم.حق به جانب بهش نگاه کردم و گفتم:چیه؟اینجا چیکار 

 میکنی؟چجوری اومدی؟اصال از....

 با بوسش حرفم نصفه موند.اما سریع هلش دادم و گفتم:حتی حق نزدیک شدن بهم رو نداری.

 ه و ناراحتی زد و گفت:ببخشید.داشتی زیاد سوال میپـ....اصال دلم خواست بوست کنم.لبخند خست

 گفتم:دلت غلط کرد با تو.با غیظ محکم زدم به سینش و 

 و رفت سمت خونه که دستمو کشید و گفت:مگه سوال نداشتی؟بعد هم راهمو کشیدم 



 دستمو کشیدم و گفتم:دیگه نه.

ستم ببینمت تا باهات حرف بزنم،زیر ماشیت ردیاب گذاشتم تا تونستم پیدات کنم دستمو محکم تر گرفت و گفت:میخوا

وگرنه اونجوری که تو گاز دادی محال بود بهت برسم.درباره چجوری اومدنمم بگم که مثل اینکه یادت رفته من 

 پلیسم.خوب میتونم مخفی کار کنم.از باالی دیوار پریدم.

رو هم فهمیدم.جوری که تو پریدی پایین فک کنم کسایی که داخل خونه  پوزخوندی زدم و گفتم:خوبه معنی مخفی

 هستن هم شنیدن.االنم برو من باهات حرفی ندارم.

 من دارم.-

 شونه ای باال انداختم و گفتم:مهم نیست.

 و رفتم داخل.اون سگه خوشگلم به دنبالم.وقتی رسیدم به در نشستم و یکم دیگه باهاش بازی کردم و بعد هم رفتم

 داخل و نشستم.سرمم رفت تو گوشی.

داشتم با نفس حرف میزدم که گفتن بریم شام.از نفس خداحافظی کردم و گوشیو قطع کردم.رفتم نشستم پای میز که 

 رادوین گفت:راستی من اصال حواسم نبود.سهیل کجاس؟

 هیچکس حرفی نزد.آروم گفتم:جدا شدیم.

 ....رادوین با تعجب گفت:جدی؟اما شما که خیلی بهـ

 ما فقط بخاطر ماموریت باهم بودیم.هیچ دلیل دیگه ای نداشت.وقتی کارمون تموم شد محرمیتمونم تموم شد.-

 بعد هم بلند شدم و گفتم:مرسی،خیلی خوشمزه بود.

 مریم:بشین مهال.

 مرسی اشتهام کور شد.-

 م دربارش حرف زدن.بعد هم رفتم و نشستم روی مبل.تقصیر رادوین نبود ،نمیدونست چی به چیه ولی باز

 *از زبون مهسا

 رمب و اومدم و تخت رو گذاشتم درآوردم مانتومو و اتاق تو رفتم باربد خونه اومدیم رادوین برگشت مناسبت به امشب

 ؟کجا کجا خانم هویوگفت: سمتم اومد و داخل اومد خنده با باربد که بیرون

 تو بودی کی نمک:گفتم و خندیدم

 شماا نمک_باربد

 اونور بری باربدمیشهمنم گفتم: چشام تو زد زل و گوشم پشت داد و صورتم تو شده ریخته موهای و تمسم اومد

 دارم دستشویی



 تو که داری دستشویی همش باشم پیشت یکم میتونم کی من پس جوجه:گفت و زد ای قهقه

 نیست که خودم دست خب_

 بیا توام یینپا میرم من کن تخلیه خودتو برو باشه:گفت و بوسید محکم و لپم

 چشم_

 اینجا:گفتیم باهم همزمان مهرناز و من میکرد صحبت مریم با داشت مهال ها بچه پیش پایین اومدم و دستشویی رفتم

 خبره؟ چه

 دیده! و سهیل مهال_مریم

 یلیخ واقعا سهیل از ماهم و زد حرفاشو بقیه میکرد نگاه قالی گالی به داشت غمگین مهال سمت برگشتم زده شتاب

 .کردیم جبتع

 ردیمک رفتن عزم نشینی شب کمی از بعد خوردیم و شام خالصه شام برا زدن صدا که میکردم بازی ناخونام با داشتم

 کنه پارک نتونست بودن گذاشته ماشین یه پارکینگم جلوی نبود جا کوچه تو چون بود خیابون اونور مهیار ماشین

 سمتم آوردن هجوم مردم دیدم یهو بیاد مهیار تا کوچه سر رفتم می داشتم

 یدیمد سینما تو که فیلمی تو.بود شریفی باربد شمقابل کاراکتر که همون راده مهسا ببین یاسی واییی:دختره

 نوشین نمیشه باورم واییی باهاش بگیریم عکس بریم دریار و گوشی باش زود خب عه:دوستش

 دش منتشر پارسال و شد تموم فیلم دادم رینف چند به هم امضا و گرفتم عکس همشون با خالصه شدم خوشی غرق

 هم ارمد پیج فن هم عالمه یه بود کلوپیا پوسترای بیشتر رو عکسم و شدم معروف شبه یه شد منتشر که پارسال از

 من خانم هدیه سالم عه:و گفت جلو اومد ساله ۷ دختره یه شدن دوبرابر اونا باز داشت که باربد البته باربد هم من

 (بود هدیه فیلم تو اسمم)دارم دوست خیلی شمارو

 چیه؟ قشنگت اسم خانم شما نازی چهو گفتم: شم قد هم باهاش تا نشستم و زدم لبخندی

 بارانا:بچه

 قشنگی اسم چه به به_

 بگیرین عکس من با میشه جون هدیه مرسی:بارانا

  راد مهسا،مهساس اسمشون ایشون مامان:خانمه یه

 هدیه میگن یلمف تو بهش همه دیدم خودم:بارانا

 بود فیلم تو خب:مامانش

 معطلن راد خانم خدا بنده بگیرین عکس زود:باباش



 همشون سره فدای میدم طرفدارام برای جونمو من حرفیه چه این بابا نه_

 شدم مهیار سوزلک سوار هوادارا با خداحافظی از بعد گرفتیم و عکس و بارانا گردن دور انداختم و دستم

 بدین ما به هم امضا یه یشهم راد خانم:مهیار

 میدم هزارتا سرهنگ چرا یدونه_

 .برام افتخاری باعث،رسیدی آرزوت به باالخره خاهری:مریم

 .من بشم قربونت_

 بگردم دورت خدانکنه:مریم

 دارم کار شما با من خانم مریم نمیگردین کسی دور ثانوی اطالع تا:مهیار

 بگردم کی دور پس گردمن اگه دیگه بگردم میشه که خواهرام دور:مریم

 شما دور میگردم خودم من نگرد کسی دور شما:مهیار

  سرهنگ داره تشریف مجرد اینجا عا عا_

 یاال پایین برو نبود حواسم عه:مهیار

 مهیااااااااار آقا عه_

 شدی؟ ناراحت مهساو گفت: طرفم برگشت خندون چشای با مهیار

 مهال کو عهفتم:.دیدم مهرناز و مهال نیستن گترکیدیم تایی سه

  هدید خواب پادشارو هفتامهال ،باش مارو خواهرخانم زکی_مهیار

 ؟کوش؟چرا عه_

 جونشه رادوین با امشب که مهرنازم خونه خودش رفت میکشه طول هوادارا با تو کار دید:مریم

  خوبه عه_

 بلی:مریم

 تو تمرف و کردم خدافظی ازشون در دمه ادایست رسید که ما طبقه به و زد رو دکمه مهیار آسانسور تو رفتیم و رسیدیم

 خونه

 *از زبون مریم



 هیچ..سالعاد فوق مهیارعزیزم.بود واحساسات شادی پراز ش لحظه به لحظه که سالی1..گذشت سال1 نمیشه باورم

 زندگیه هشیرینی که هست همسرانه جروبحثای اوقات گاهی البته.باشه شیرین انقدر مشترک زندگی فکرنمیکردم وقت

 ...گهدی

 .اومد من طرف به و روکاناپه کرد وپرت کتش مهیار خونه به رسیدنمون محض به.. افتادم عروسیمون شب یاد

 سرت امشب گفتنارو سرهنگ تالفی،خانوما خانوم رسید پایان انتظاربه باالخره خووب:بودوگفت زده زل توچشمام

 .درمیارم

 زنممی حرف باهات وقتیو گفت: باال واورد وصورتم زیرچونم وگذاشت دستش اومدجلو..وخندیدم پایین  وانداختم سرم

 ارمنموبوسیداینب لبام وباعشق واوردپایین سرش اروم آروم ،بعدهم نکن دریغ ازم قشنگتو نگاه اون...کن نگاه توچشام

 ..بردم لذت واقعی معنای وبه کردم همراهیش

 شتهنذا کم چیزبرام هیچ ومحبت ازعشق که هم دوسال وگذروندم؛تواین قشنگی شب چقدر مهیار لطف بخیربه یادش

 .مردی همچین داشتن بخاطر خداروشکرمیکنم همیشه ومن

 یکم ومسئولیتاش مادرشدن از راستش.نرسوندی ارزوم به و من وتوهنوز گذشت سال1 داده گیر که چندروزیه

 آرزوداره مردها تموم مثل ،مهیارم کناربیام باخودم باید؟ چی که آخرش خوب ولی،برنیام ازپسش اینکه،میترسم

 پسربچه یک خدایا واای..رفت غنج دلم ته مهیاربشه وشبیه داربشیم بچه ازاینکه لحظه ،یک شوببینه وبچه بابابشه

 ...وشیطون مهربون وچشمهای زیبا لبخندهای باهمین

 خیلی بچه اینکه دباوجو.سال1تواین کرد صبوری خیلی آخه...دارشدن بابچه موافقم منم که بگم بهش گرفتم تصمیم

 گفت مهیار..نمیرم آموزشگاهم دیگه که هست چندماهی.نگفت چیزی وقت وکردوهیچ من ی مالحظه اما داره دوست

 .نداشت ای فایده میرم سرگرمی برای گفتم که هرچقدر سرکار توبری هستم من تا نداره لزومی دیگه

 .کردنمه وسرگرم رشته این به بخاطرعالقم اموزشگاه؛فقط نمیرم حقوقش برای من مهیار:گفتم بهش روز یک

 حیطم تویک زنم نمیاددیگه خوشم،خانوم بخاطرحقوقشه نگفتم منم:گفت بودم ندیده ازش تاحاال که باجدیتی اونم

 ویکدبان بشینوافتخاربده توخونه میکنم خواهش ازت من .بره بزنه مادربایدسروکله پدرو باهزارجور که وامد پررفت

 باشی م خونه

 وقت دیگه که کنم درست نی نی برات بکارشم دست دارم تصمیم درضمن:گفت شیطون لحن بایک باز بعدم

 ...باشی نداشته سرخاروندن

 داری اسبی هر سرهنگ جناب بااشه:گفتم میرفتم خواب اتاق سمت به که همینطور کنم اذیتش اینکه برای منم

 کمومح ومن شونم روی وگذاشت سرش..کرد سرغافلگیرم مهیارازپشت دفه ی اما وبیشترکردم قدمهام سرعت..بتازون

 بم صدای بایک بعدم..لرزید تنم ک گوشم ی الله به ریززد ی بوسه یک گوشم چسبوندبه لبشو.فشارداد بخودش

 ارید دوست اینکه امامثل نذاری دست ضعفم رونقطه بودم کرده توصیه قبالبهت..خواستی خودت مریم ببین:گفت



 ردمک وحلقه ودستام کشیدم ارومی جیغ ازترس کردازروزمین وبلندم کمرم پشت وانداخت دستش بعدم..تنبیها ازاین

 مهیار؟ چکارمیکنی گفتم.سینش به چسبوندم سرمم دورگردنش

 ...میخوند واسم شعرم بچم االن میکردم اگه پیش سال1 که کاری همون-

 کالفه شده سرخ سرخه چشماش دیدم کردم نگاهی بهش.تخت روی زدم،گذاشتم پشتش به ارومی ومشت خندیدم

 ...میکنی چرااذیتم بده توروخدارضایت مریم میخام بچه من: وگفت کشید موهاش توی دستی

 کردنت قصداذیت من بخدا باشه عزیزدلم باشه:زدم زل وتوچشماش هاش شونه روی وانداختم دستام بلندشدم

 ...عشقم باورکن میکنم خواهش نداشتم آمادگیشو فقط ونداشتم

 امشب از پس:وچسبوندبخودش ومن کمرم روی گذاشت واروم دستاش کشید عمیق نفس ویک وبست چشماش

 ...بمونیم توخماری همینطور وتو من بگه باباهم مامان بچش مهرناز بخدامیترسم..تالشمونومیکنیم

 ..داشتن ازش برداشتی چه دیگران باحرفاش که مهرناز این ازدست.. بود گرفته خندم

 ...خندیدن موقع باشه داشته کنارچشمم چینای همین دقیقا..بشه خودت شبیه شد پسر اگه میخام اازخد فقط-

 ...است کننده دیوونه چون توبشه شبیه چشمهاش دخترشد اگر و:گفت اونم

 *از زبون مهرناز

 مالقاتش نمیرفتم اصال که وقت چند  تا گذشت سخت بهم اینقدر سال 1 این تو میگذشت رادوین برگشتن از روز 1

 میرف چپ اونم بیرونه همیشه موهام همینجوره تیپم کال من اخه.میشد دعوامون اخر از میرفتیم وقت هر بخاطری

 کرده خواهش مهیار از اخر از  مالقاتش نرفتم خالصه منم ندارم دوست و پوشیدنت لباس طرز میگفت میرف راست

 .برم من بگه که بود

 امروزم.نیوفتاد اتفاق بینمون هیچی خداشاهده اول شب همون بودم پیشش و روزش یک روز 1 این از که االن بیخیال

 تهداش گاه تکیه یک که خوبه چقدر دارمش که خوبه چقدر رادوین پیش فکرم و بود کارام بند سرم.بانک اومدم که

 .میدونی قدرشو دوری یکی از وقتی فهمیدم دوسال این تو.باشی

 هست؟ حواستون خانم:باال دماور و سرم حسینی اقای صدای با

 میکنم و کارم دارم بله بله اومم_

 بود ایستاده که خانمی به  کرد ای اشاره و بندازین راه و ایشون کار مشخصه_

 باشه_

 ...انداختم راه و خانم اون کار رفت و

 "عشقم سالم"رادوین،اومد پیام گوشیم



 "خوبی؟ عزیزم سالم"من

 "خوبم منم باشی خوب تو"رادوین

 "جانم؟ خوبم من"نم

 "شده تنگ برات دلم"رادوین

 "سرکارم"من

 "اوکی"رادوین

 کردم و کارام عصبانیت با.اه رفته من خود به اخالقش این شد ناراحت باز نگا

 هب افتادم راه و شدم ماشین سوار،خیابون سمت به رفتم کردم جمع و وسایلم و شدم بلند که بود اداری وقت پایان

 .خونه سمت

 اشب حاضر که رادوین طرف از اومد پیام گوشیم.کنم درست چیزی یک تا خونه آشپز تو رفتم و کردم عوض لباسامو

 دسفی شلوار و شال و مشکی بلند مانتو کیو  لباس کمد سمت رفتم و کردم جمع و آشپزی وسایل ندادم جوابی

 ....در سمت به رفتم برداشتم هم مشکی کیف و مشکی کفش برداشتم

 میری؟ کجا سالم عهو با دیدن من گفت: بیرون اومد آسانسور در از هسام موقع همون

 میرم رادوین نباشی،با خسته سالم_

 بگذره مرسی،خوش_

 فدات_

 کوچه تو پیچید ماشینش دیدم که شدم معطل دقیقه 1 اندازه بود نیومده هنوز.پایین رفتم و شدم آسانسور سوار

 شد عرض سالمگفتم: اخمی چه و هرا اینهمه بره کی بابا اوف شدم سوار سریع

 بیام من تا تو میرفتی واستادی کوچه تو اومدی تو باز_

 خوردن؟ منو االن هوعف_

 و تحجاب یکم میگم بهت میکنی لجبازی میاد بدم من ولی نخوردنت نهبعد هم گفت: شدم خفه که کرد بهم نگاهی

 .آخه میاد بدم مننن واستادی کوچه تو اومدی االنم میکنی لجبازی کن درست

 نیست مهم_

 چشم بگو نیا میگم من نیست مهم چی ینی:زد داد

 نزن داد من سر هااااا میزنمت یکی رادوین_



 تو میکنی بیجا:گفت کرد نگام حیرت با

 .پرید دهنم از ببخشید_

 اخرته دفعه گفتم که همین_

  باشه خودت به خیلی حواست میدی گیر داری خیلی ها تازگی رادوین_

 نمیفهمی و من حرف اصال یفهمینم تو نه_

 واستی میشه_

 .براچی_

 زدم داد و اخررر سیم به زدممم

 ات کردم صبر اما کشیدم چی من دوسال تواین ها؟میدونستی هستی میدی؟کی گیرم اومدی پاشدی سال دو بعد_

 تادیمیفرس و من نگریو چشم با دیدنت میومدم وقت هر بودی تو که موقعی او از اون که این نه کنیم زندگی بعدشم

 تو برو شدم پشیمون دیگه من چیه میدونی اصال کل کل همش دعوا همش اومدی پاشودی روزه 1 االن از اینم خونه

 یشترهب لیاقتت تو جلفم و سبک هم حجابم بی هم من باشه حجاب با که کن پیدا سنگین دختر یع بگرد رو ها روضه

 .شم پیاده میخام کنار میزنی االنم نمیایی من دنبال هم دیگه

 هب زدم زنگ رفت که وقتی شدم پیاده.داشت گناه کردم داغ اینقدر من کردم؛چرا تعارف من شاید.کنار زد حرف بدون

 مهرناز جانمبعد از دو بوق برداشت: مهیار

 ؟کجایی مهیار_

 چیشده_

 دنبالم بیای میشه_

 تو کجایی مگه_

 شدم پیاده ماشینش از کنم ناز ماومد منم شد دعوام بیرون اومدم رادوین با هیچی_

 میام بفرست لوکیشن خیلخب_

 داشتم عجله اینقدر نیست همرام پول ببخشیدا_

 نشنوم مهرناز چیه حرفا این_

 باش_

 سالم.با دیدنش گفتم:اومد دقیقه چند از بعد کردم قطع



 .بشین بیا سالم_

 شد؟ دعواتون چی سر این بچه شما مگ دعوا چرا اخه:اومد صداش.بود کرده اخمم افتاد راه و شدم سوار

 میکنی؟ لجبازی چرابا تموم شدن حرفام گفت: کردم ترورش که اخرو تیکه حتی گفتم براش و جیز همه

 میکنین همو پشتی همتون_

 زن خاهر باشی ناراحت نبینم عهه_

 کرده خستم بخدا مهیار اه_

 کنین ازدواج زودتر باید نمیشع اینجوری_

 .نمیرم سقف یه رزی این با بلههههه؟من_

 .گلم میکنی بیجا شما_

 .حلقت تو میگرد و گل این که بود مریم االن_

 ؟بروسلی یامیکنی  صحبت من زن راجب داری_

 خووودم خاهر:گفتم و خندیدم

 خاستگاری بیاد شب فردا میگی بسته شوخی_

 خاستگاری بیا بگم بزنم زنگ بعد قهرم من مهیار عه_

 میزنم زنگ اصال خودم_

 ها کارو این نکنی_

 میکنی عروسی اون با تو که بشه مطمئن اون گنین عروسی هست ها دعوا این نکنین عروسی وقتی تا ببین_

 داره؟ ربطی چه_

 نمیفهمی تو_

 دیگه دردنکنه دستت_

 میدم و قطعی خبر بهت باز باش اماده شب فردا_

 تو دست از_

 نیستم ترت بزرگ داداش من مگ_

 ؟چرا_



 دیگه خب_

 ناراحتم. منم باشه ناراحت مهال که وقتی تامهال . داداشمه اونم ی؟چ سهیل سپ مهیار_

 که شو پیاده االنم کنه چیکار میدونه سهیل خود هستن فهمیده ادم تا 1 دوتا اونکه مهیار گفت: توهم کردم اخمامو

 تو خوردی منوووو مخه رسیدیم

 شتپ میکنه نگام خنده با  داره مهیار دیدم که یمشد سوار باهم آسانسور سمت به رفتم شدم پیاده و گفتم ایشی

 منو رسوندی که مرسی حاال خب:وگفتم کردم نازک چشمی

 خواهش:گفت و کرد ای خنده

 نیس هیچییی بیا.یخچال سمت رفتم کردم جمع رو خونه دور کمی.خودم واحد اومدم منم و خودشون واحد رفت اون

 ؟شده چیگفت: کرد و باز و در بسته چشمای اب دیدم زدم در مهسا خونه طرف به رفتم...توش

 .نیست هیچی بخواب گفتم تخت رو گذاشتمش و گرفتم دستشو

 کمی و بستم و در،خودم خونه تو رفتم برداشتم چیزی عالمه یه نمیکنع ظلم خودش به ماشاال یخچالش سمت رفتم

 ...الال و مسواک بعدشم خوردم غذا

 خاهر سالمو گفتم: تو بیاد کردم تعارفش در شتپ بود مریم،شدم بیدار در صدای با صبح

 علیکم سالم_

 جان؟_

 حاضر بعدازظهر ادم بچه مث.خواهرش با اینجا میاد امشب گرفته خاستگاری اجازه آقامون از آقاتون بگمممم اومدم_

 و دین باد به مارو شرف بزنین حرف اتاق تو رفتین.نمیزنی جیک گفتیم مهیار و من هرچی من واحد باال میای میشی

 گهدی میشع پیر تو دست از دیگه دوسال اون بزار خدا بنده اون سر به سر کم فقط میکنم شوخی داد ادامه و خندید

 خاهری؟ باشه.ها کنی لجبازی نبینم

 شد؟ تموم_

 اره_

 بده مثبت جواب خواست کی اصال باشه_

 ز؟ــــــــــانـــــــهـــرم_

 .بله_

 .میدادی نرادوی واس جونتو که همونی تو_



 ریب  نمیکردی پیاده و من خیابون تو دیشب داشتی غیرت اگ تو غیرت میزاره کاراشو اسم نفهم پسر بودم خل اره_

 .دنبالم بیاد خواهرم شوهر بزنم زنگ شم مجبور من

 زندگی نمکه دعوا نداره اشکال نگیر آبغوره حاال خب_

 میکنین؟ زیبا نمک بار چند روز در مهیار و خودت بزرگ مامان اخی_

 جاااان؟_

 هیچی_

 دیگه چیه بازی نمک کنه لعنتت خدا وااای_

 دادم سوتی کنم فک هیچی_

 ندی سوتی شب ترخدا:گفت میخندید که همینجور

  بیاد میخاد شب رویی چه با بیشعوره پسر.بست درم رفت و

 شاید.رو بال این نکنه رکسیه نصیب خدا دارم کممن کنه فک خواهرش به رو میکنم کالج چشمامو چیه میدونی اصال

 .میکنم شلوغش دارم زیادی من

***** 

 یلیخ پیراهن یه کرد باز و در مهیار،باال رفتم کردم آرایش خودمم و پوشیدم سفید شلوار و شال با گلبهی مانتو یک

 نبوده ازدواج این به راضی هنوز خدایی بنده یهم گفت:مهیار.بود مهیار ست مریمم بود تنش زیبا

 واال آره_مریم

 ندارم حوصله اصال ها ومیزنم دوتاااتون_من

 خندیدن فقط نگفتن هیچی

  جوووور بدددد گرفتم استرس زدن و در زنگ بود ۲ ساعت.اومدن هم مهسا و مهال

 ها بریزی درست چایی ترخدا خونه آشپز تو میری گفت مریم

 بود مریم همسن کنم فک شد وارد اکالسب و متشخص خیلییییی خانم یه اول.داشتم دید ولی خونه آشپز تو رفتم

 باال بود داده همیشه خالف بر موهاشم مشکی جذب شلوار با ای سورمه اسپرت کت یه رادوین بعدشم باربد بعدش

 !خانم مهرناز:گفت مریم گذشت که یکم

 براشون بردم و چایی زد صدا چایی برا فهمیدم

 بیا_گفتم رسیدم که رادوین به کردم تعارف همه به



 جان؟:ادوینر

 ندارم و حوصلت بردار چاییتو_

 میگذره:گفت و خندید

 .بود من روی رادوین نگاه.مریم کنار نشستم رفتم کصافت

 بدن اجازه مهیار آقا اگه بزنن حرفاشون برن:گفت رادوین خواهر زدن حرف یکمی از بعد

 کن راهنماییشون مهرناز نیست مشکلی_مهیار

  مهمان اتاق سمت به رفتم و پاشدم

 کنارم اومد اونم دونفره مبل روی نشستم رفتم میزد داشت قلبم بست که درو

 حاال ببخشید باشه:گفت و بیرون داد و نفسش

_.... 

 دیگه ببخشید گفتم عه_

 نمیکردی پیاده و من دیشب داشتی غیرت اگه تو نمیشه تموم ببخشید به من دلخوری_

 باشه؟ ببخشید کردم اشتباه من_

 ندارم ازدواج قصد من بیرون بفرمایید:گفتم کردم هنگا بهش جدی خیلی

 کردم شوخی میکنی قهر چرا واستا:گفتم بره که شد بلند کرد نگام تعجب با

 بخشیدم:گفتم کردم بوس و لپش و جلو رفتم منم کرد نگام فقط بود زده زل چشمام به فقط بود ایستاده که همینجور

 فقط. نشه تکرار

 چشم:گفت و کرد خوشگلی خنده

 مبارکه:گفتم من که بیرون رفتیم

 شیرینی بفرمایید گفت مهسا میترکید داشت مهیار.کرد نگام عصبانیت با مریم

 الاشک.گفتم چی فهمیدم تازه وای ای.میخندید داشت بود اونور روش که کردم رادوین ب نگاهی.کرد نگام فقط مریم

 عروسی تاریخ.بشه انجام کارا زودتر تا آزمایش برای بریم فردا شد قرار و شد تموم شبم اون.نگفتم بدی چیز بابا نداره

 طرف یه از هستش نو هم چیز همه مبله هم خونه و خریده خونه قبل از که بود گفته رادوین.بعد هفته برای افتاد هم

 برای هرب هرکی کنن فسخ و آپارتمان این اجاره باید دیگه البته.شدنم جدا برای ناراحت دیگه طرفی از بودم خوشحال

 ..میدونه بهتر چیزارو این مهیار. خودش



 نباالد میرن مهسا و مهال میاد من با مریم فقط مریم دنبال رفتم پوشیدم لباس سریع شدم بیدار سرحالی با صبح

 سمت هب رفتیم شدیم ماشین سوار مریم با.هستن تاالر کارای دنبال باربد با هم مهیار.خودشون برای لباس و آرایشگاه

 ..یشگاهآزما

 ریدیمخ قشنگ خیلییی پرنسسی لباس یه مریم سلیقه با.عروس لباس مزون برد مارو رادوین شد تموم که ها ازمایش

 .کنم زندگی توش من قرار که خونه همون جلوی کرد پیاده مارو رادوین رفتیم و

 .رادوین بعد من بعد شد وارد مریم کرد باز و درش

 بود چینده خودمون برای قشنگ خیلی و یکیش داشت اتاق دوتا بود متر 92 کنم فک خونه یه.قشتگه چه وای

 .بچمون برای گفت بود قفل درش یکیشم

 زا مریم بود زیبایی خونه کل در.... بود ناز و بود کرده ترش قشنگ گه داشت پنجره یه بود قشنگ هم خونه آشپز

 وظیفس گفت جوابش در رادوینم و کرد تشکر رادوین

 بودن اومده هم مهال و ومهسا مریم خونه رفتم و خودم واحد گذاشتم لباس رفتم من خونه وندرس و مریم و من

 .بود گرفته خیلی بود مریم به حواسم تمام من اما میزدن حرف کردن که کارایی مورد در داشتن دوتا اون

 خاهری چته:مریم_

  چیشده سرم تو خاکسریع گفتم: گریه زیر بزنه تا بود کافی جمله همین

  بزاره سرمون به سر کی بری تو اخه_

 برمیگردم.نیام دیگه که برم نمیخام_

  بهتر بره بزار خاهری نکن گریه جونم مریم:مهال

 جون مهال خیلخب_

 میکنم شوخی بشم قربونت_

 روزگار هی_مهسا

 چته تو:گفتم خنده زیر زدم

  میشم تنها من ک بری  تو هووعف_

 بهتون میزنم سر میام من عزیزم_

 هستش کارا بقیه دنبال باربدم شده اوکی تاالر:گفتو  اومد هم مهیار که بود شده تر اروم یکم یممر

 ؟؟؟؟چیشدیییی مریمم:گفت افتاد مریم به چشمم تا مهیار



 .پیشتونم دیگه هفته یک هنوز میکنه گریهداره  میرم دارم من:من

 بکشیم نفس ما بره بزار میکنی گریه مهرناز واسه داری مریم_

 وت جون بری بزارم اگه:برگشت سمتم و گفت مهیار شدم بلند من گذشت یکم.زد چشمکی مهیارم و خندید ریمم

 کردم ضعف کنم پیدا چی ی آشپزخونه تو برم میخام.نمک_

 خخخخ وای ای_

 رپ دستشونم داخل اومدن رادوین و باربد دیدم کردم باز رفتم زدن و در زنگ که میخندیدن ما کارای به داشتن بقیه

 باشین نخورده غذا امیدوارمگفت: باربد غذا از

 هست گشنمم نههه:من

 ...خوشبختی میخام عذر خودش های بدبختی پی رفت هرکی خوردیم و ناهار و تو اومدن رادوین و باربد

 اومدم واحد در از یواشکی و مخفیانه خیلی حاضرشدم و خوردم مفصلی صبحانه شدم بیدار خواب از بعد روز صبح

 هیلس اداره سمت به رفتم و گرفتم تاکسی.میرم دارم کجا بفهمن نمیخام باشه خواب مهسا میکنم دعا خداایا ونبیر

 کار هروقت بود گفته بهم بار یک اومد یادم که میشدم امید نا داشتم.نداد جواب بازم گرفتم و تلفنش نبود اونجا اما

 باشه درست حدسم کنه خدا فقط اونجا میره هست باغی یک نداره

 اونجا رفتم و گرفتم آژانس

  واستا لحضه چند:گفتم آژانس راننده به شدم پیادهها. میکنه چیکار سهیلم این ترسناکه چه ویی

 فتمر دیوار روی از آنی تصمیم یک سر نشنیدم جوابی اما.بهش زدم سنگ با باغ در نزدیک رفتم.منم کرد قبول اونم

 برید اییدبفرم:گفتم آژانسه راننده در دم رفته یواش نشسته اتاق تو دیدم وقتی داخل رفتم یواش باغ  تو پریدم و باال

 وتور منم من عزیز اخه:میزد حرف یکی با داشت اومد صداش.باغ خونه سمت به برداشتم قدم راحت خیال با رفت اونم

 دارم دوسش بفهمه کن کمکم تو میکنی،خدایا لج چرا دارم دوست

 ؟میزنیییی حرف کی باااااا داری اال:یگفتم کردم باز و در پا با که میکرد تاحساسا ابراز داشت همینجور

 یدمد گرفتم و عکس شدم خم بودم زده زل چشماش تو که همینجور دستشه عکس یه دیدمسمتم. برگشت حیرت با

 ندیدمش بارم 2 حتی دوسال این تو شده عوض سهیل چقدر کردم توجه قیافش به االن عع.مهال عکس

 معرفت بی خواهر مسالسهیل:

  نزن معرفت از حرف_

 ن؟کردی فراموشم چرا ها شما_

 .بود بدتر منم از حالش که کردی خواهرم با کاری تو سهیل_



 دارم دلیل من_

 میکنم گوش_

 دارم دلیل مهال برای من ولی ببخشید_

 عروسیم کنم دعوت وممرام با دادااااش اومدم_

 نمیام من ولی شی خوشبخت به به_

  ن یا میای رسیدمنپ من_

 ومیخادببینه من نه بزنم حرف باهاش میزاره نه میده و تلفنم جواب نه مهال بده حالم نیست شوخی وقت مهرناز_

 .من برادر اخه شما آشتی واسه باشه تلنگری یه که بیا میگم همین برای دارم منم من عزیز اخه_

 چی؟ وکرد رفتاراش همون دوباره اگه_

 برگرده دوباره میکشه طول خیلی بشکنی و دختر یک.بدی حق باید دیگه_

 ندارم طاقت من_

 چیو؟ طاقت_

 کنه محلیم کم اون و بیام اینکه_

 ها شی ظاهر خیابون وسط نشی پا بیای کجا میگم بهت من عروسی شب راستی.راحت خیالت نه_

 ؟بزارم چی پای و محبت این حاال باشه_

 محبتای تمام پای باشه رادوینم تا کردین مریم عروسی برای مهال و یارمه تو که محبتی همون جبران پای به اومم_

 بزنی شک دختر تیپ که شرطی به کنه ضایت نمیشه راضی دلش دیگه هم مهال مطمئنا میشی موفق ایشاال بیا..مهال

 ها

 گرم دمت_

 مخلصم_

 نوکرم_

  خونمون ببر و من باش نوکر سهیل اره_

 بیام تا ماشین تو بپر:گفت و کرد ای خنده سهیل.میخام شلوار کنم فک که کرد بهم نگاهی

 ...شد تموم اینم خدارشکر دادم فوت و نفسم نشستم ماشین تو



 .پایین رفتم و کردم تشکر ازش کوچه سر رسوند و من و ماشین تو پرید سهیل

 مونه رفتم و مگرفت تاکسی یه سریع؟چی من پس گرفتن مریم و خودشون آرایشگاه واسع وقت که مهسا و مهال خب

 .باشم ارایشگاه باید صبح ۷ ساعت عروسی روز گرفتم وقت یک.مریم دوست آرایشگاه

 جانم؟سریع برداشت و گفت: زدم زنگ رادوین به

 عزیزم سالم،کجایی_

 نشد بانو پسند چیزی که روز اون شلوار و کت برای میرم دارم...من_

 میری تنها داری همین برای_

 خونتون در جلو من دیوونه نه_

 اینجا بیا دنبالم اومدی مریم عروسی که آرایشگاهی بیا بگم زدم زنگ االن من از تر دیوونه_

 کردی؟ درست و خودت رفتی االن از_

 منتظرم هوعف_

 نداشتم دعوا حوصله سالن تو پریدم دیدم کوچه سر و ماشینش بعد دقیقه 22 کرد قطع بعدشم و اومد خندش صدای

 .شدم سوار و کردم باز و در خانومانه بعد کردم معطل یکم زد بوق دیدم

 خوبی؟_

 .میمرم گشنگی از دارم یکجا ببر و من رااادوین بعدش نشه دیر بخریم رو تو شلوار و کت اول بریم مرسیی_

 ؟بشی سیر ببرمت کجا_

 .احمق بیشعوووووری خیلیییی_

 .کنم چیکار نمیگی اسم خوب_

 خنک_

 حاال خوب_

 پاپیون و فیدس پیراهن با کنه تنگ گفتم یکم شلوارش مشکی شلوار و کت دست یک شیک یخیل پاساژ یک تو رفتیم

 مشکی دیکه که کفشم مشکی

  ایناااا از بود شده یادم من ایول فروووشی زیر لباس یک به خورد چشمم شد تموم که ها خرید

 نیمیک آنالیز داری اونجوری بخری خودت برای میخای:میکردگفتم نگاه اونجا به داشت اونم کردم نگاهی رادوین به

 تو واسه،نه ینی..آره_



 .بخریم عشقم بریم،خاک:گفتم خنده با

 میکشی خجالت که برم قربونت:گفت و خندید

  یادب کن در و کارت جنابعالی با مسائل اینجور خرید محترم آقای خوب.نمیاد خوشم ها بازی چندش این از وییییی_

 ؟تو بیام نمیخاد من مگ_

 ممنوع آقایون ورود نوشته در روولی  خدامه از منکه_

  بابا ای_

 بخر خواستی هرچی:گفت و اوردم در جیبش تو از و کارت

 چشم به ای_

 خواب لباس هم ۲-۷ برداشتم ست تا22خبره؟ هچ اینجاااا وای وای.نخ تیکه 9 با پارچه ذره یه،وواو مغازه داخل رفتم

 دید و من یدفعه میکرد نگاه رو ها کفش و کیف مغازه یک جلوی شتدا رادوین.بیرون رفتم و کردم حساب و همش

 شدیم بدبخت:گفت

 رادوین چیشدهه_

  .کنیم پر رو کمدا بخر اینا لباس یکم زودباش داره هم لباس که نگفتم.مبله خونه گفتم من_

 مچید و اوردم در رو ها خواب لباس کل جدید خونه همون تو بردیم و کردیم خرید کلی شب تا خنده زیر زد خودشم

 .گذاشتم لباساروهم و کمد تو

 مهرنازشیطون گفت: میکنه نگاشیطون داره دیدم.رادوین به خوردم برگشتم

 ؟هوم_

 میشه خوبی شب چه شب فردا پس_

 میرقصم کلی اره_

 ؟بعدش_

 .میخورم شام کلی واای_

 ؟بعدش_

 بگی تو ؟میشهبعدش_

  میگم بهت االن_



 همین؟ بعدش:من.کرد وسمب کوتاه و کرد بغلم بعدشم و

 کنیم تمرین دور ی اینجا میخای_

 قربونت نه_

 نشه دیر بریم عشقم پاشو:گفت و کرد ای خنده

  باشه_

 میکنه نگام خنده با داره رادوین دیدم برگشتم بوسیدم و کمدم کردم خدافزی دیوار و در و کمد با

 .دارم دوسشون کنم چیکار خب عه_

 ؟گفتم یچ مگه_

 بریم هیچی_

 به اومد کنار آرتا راستی:گفتم و سمتش برگشتم خونه گذاشت و من بود شب 9 ساعت.افتاد راه و شدم ماشین وارس

 .کنه زندگی من با اینکه

 نبرد خوابش خوشحالی از اول شب همون_

 خوبه_

 باش خودت مواظب_

 بای.بیشتر تو_

 ازدواجو گفت: جلو اومد اون رفت که ادوینر.میکرد نگا و رادوین خاصی غم یک با داشت که دیدم و رامین در جلوی

 ؟کردی

 هفته اخر_

 نامردی خیلی_

 میدونم_

 .لاوسک مردی تو خوب "نامردی خیلی" ها بچه مث باش داشته جذبه یکم چی که االن خوب رفت و کشید راشو

 *از زبون مهال

آرایشگاه.وقتی وارد شدیم باز هم  صبح وقتی از خواب پپاشدم بقیه رو بیدار کردم و همه باهم صبحانه خوردیم.رفتیم

 سیل عظیمی از جمعیت به سمت ما اومدن.من رفتم کنار تا مهسا راحت تر بتونه امضاهاشو بده.



لباسامونو نشون دادیم تا طبق اونا مارو آرایش کنن.نشستیم و آرایشگر افتاد به وقتی تموم شد اومد به سمت ما.

 .جونمون.مهرناز هم داخل یک اتاق دیگه بود

 آرایشگر بابلیس رو از موهام جدا کرد و گفت:تموم شد عزیزم.االن برو هم لباستو عوض کن هم اینکه خودتو ببین.

تشکری کردم و بلند شدم و رفتم تو اتاق پرو و لباسمو از داخل کاورش در آوردم.یک لباس مشکی بلند.آستینش 

ش دامن راسته ای داشت.یک کمربند نقره ای هم روش شونم بود.روی سینش سنگدوزی شده بود.تا کمر تنگ و بعد

 داشت.

تنم کردم و رفتم جلوی آینه.آرایشمم خوب شده بود. سایه نقره ای،رژلب زرشکی،رژگونه زرشکی و خط چشم نازک و 

 .خودم خیلی خوشم اومده بود.به چشمام داده بودبی و جلوه خو چشمامو کشیده تر کرده بود ه های پرپشتممژ

 دیدم مریم و مهسا هم اومدن داخل.اونا هم خیلی خوشگل شده بودن. از داخل آینه

 

 رفتیم پایین و بعد ازینکه مهرناز کلی رادوین رو سر گل گرفتن اذیت کرد و فیلم بردارو حر  داد راه افتادیم.

شدم و به مهیار و مریم باهم،مهسا و باربد باهم و عروس دامادم که باهم بودن.رفتن و من هم سوار ماشین خودم 

 سمت تاالر رفتم.

ماشینو که پارک کردم پیاده شدم و رفتم داخل باغ.از دور دخترا رو دیدم.اونا زود تر از من رسیه بودن.به غیر از مهرناز 

 و رادوین که اوناهم آتلین دیگه.خدا میدونه چقدر رادوینو اذیت کرده.

 از فکرم خندم گرفت.لبخندی زدم و آروم به سمت دخترا رفتم.

داشتیم حرف میزدیم که عمه فرشته اومد باال سرمون و مجبورمون کرد به رقص.همون لحظه اعالم کردن عروس و 

داماد میخوان بیان داخل.به در ورودی نگاه کردم همون لحظه مهرناز و رادوین اومدن داخل.هردوشون لبخند عمیقی 

 داشتن.

 دوسال ریخت جبران شد.تا عروس و داماد نشستن یک خدارو شکر بهم رسیدن،حداقل اشکایی که مهرناز تو اون

آهنگ الیت گذاشتن.همون اول مهیار مریم رو بلند کرد و رفتن وسط.باربد هم مهسا رو با هزار بدبختی بلند کرد و 

 اونا هم رفتن وسط.

 ؟ی یک نفرو شنیدم:مهال خانمداشتم به کسایی که میرقصیدن نگاه میکردم که صدا

 ت صدا.با دیدن دایی نیما پریدم بغلش و گفتم:کی اومدی؟با حیرت برگشتم سم

 منو گرفت تو بغلش و گفت:سه شب پیش رسیدم.

 زدم به کمرش و گفتم:نباید میگفتی؟



 با خنده گفت:ببخشید.حاال افتخار یک دور رقص رو به من میدین؟

 از بغلش اومدم بیرون و گفتم:چرا که نه؟

م وسط،شروع کردیم به رقصیدن.همونجوری که میرقصیدیم حرفم بعد هم دستمو گذاشتم توی دستش و رفتی

 میزدیم.

 بعد از کلی رقصیدن نشستم و به نیما گفتم:خیلی خسته شدم.بسه دیگه.

 با خنده چشمکی زد و گفت:باشه.میشینیم.

 تو همچنان سینگلی؟-

 بلند خدید و گفت:یک درصد فک کن من سینگل بمونم.داییتو دخترا رو هوا میزنن.

 یدم و گفتم:اونکه صد البته.خند

ازش گرفتم و گذاشتم کنار.نازنین اومد و نشست کنار نیما.پوزخندی زدم و بلند بعد هم نوشیدنی به سمتم گرفت.

 شدم.کمی اونطرف تر نشستم.داشتم واسه خودم با ریتم تکون میخوردم که کسی کنارم نشست.

د سکته کنم.نبضام همه نشست و یخ کردم.اخمی کردم و برگشتم و با دیدن سهیل که کنارم نشسته بود نزدیک بو

 لم کن.و.با عصبانیت ولی محکم رو بهش گفتم:بلند شدم.داشتم از کنارش رد میشدم که بلند شد و دستمو گرفت

 هیچی نگفت و فقط دست منو گرفته بود و معلوم نیست به کجا میبرد.

 شیده شدن وایساد و شونه های منو گرفت تو دستاش.دستمو کشیدم ولی اون محکمتر گرفت.بلخره بعد از کلی ک

 خودمو کشیدم و گفتم:ولم کن.

 با لحنی آروم گفت:یک دقیقه ساکت باش.بزا نگات کنم.

ازش بدم میومد ولی در عین حال هنوز دوسش داشتم.با این حرفش ضربان قلبم رفت باال.همه جای صورتمو نگاه کرد 

 وست لبم و کندم و گفتم:تو اینجا چیکار میکنی؟و روی چشمام موند.کالفه از نگاهش پ

 میخوام باهات حرف بزنم.-

 عالقه ای ندارم چیزی بشنوم.-

 اما من میگم.توهم گوش میکنی.-

 نمیخوام بهانه بشنوم ولم کن.-

 مهال من دوست دارم.-

 باهه.یک چند ثانیه ای شوکه نگاهش کردم ولی بعدش عصبی اخمی کردم و هلش دادم.گفتم:نه این اشت



بعد هم خواستم برگردم که سهیل به سرعت اومد سمتم و دستمو گرفت و در گوشم گفت:حرفای خودمو به خودم 

 نزن.بخدا پشیمونم.

 از چی؟از گفتن واقعیتا؟ازینکه دلمو شکوندی؟ازینکه ولم کردی؟از چی؟ها؟-

وست دارم.منم یک حسی بهت داشتم ورت عادت کرده بودم.نمیدونستم واقعا انقدر دببین مهال من اون موقع به حض-

ولی خب فک میکردم از عادته.فک میکردم اگه بری فراموشت میکنم.فک نمیکردم انقدر سخت باشه دوری از تو.فک 

نمیکردم که روزی برسه که بخوام بخاطر یک دختر انقدر بهم بریزم که مامانم بفهمه یک چیزیم هست. من خودمو با 

 یکردم.ولی وقتی رفتی فهمیدم چیشد.فک نمیکردم انقدر عاشقت باشم.اینکه بهت عادت کردم آروم م

 شوکه بهش نگاه کردم.نمیدونستم گریه کنم یا بخندم.خوشحال باشم یا ناراحت.باور کنم یا نه.ذهنم بهم ریخته بود.

ت:نریز فلبمو گزیدم.خیلی سعی کردم تا اشکم نریزه.اما نشد و چند قطره ریخت.سهیل اشکامو با دستش گرفت و گ

 اینارو.بهت چی گفته بودم؟

 بعدهم گفت:اینم اینجوری گاز نگیر.بعد دستشو کشید روی لبم و از داخل دهنم کشیدش بیرون.

 خودمو کشیدم عقب و گفتم:چرا این حرفارو میزنی؟

 با تعجب نگاهم کرد و گفت:خـ....خب ازت...میخـــام...منو ببخشی.

مو گرفت و منو کشید سمت خودش.قشنگ تو بغلش بودم.در گوشم با پوزخندی زدم و خواستم برگردم که دست

 صدای بمش گفت:راستی اونی که باهاش میرقصیدی کی بود؟هممم؟

 هیچی نگفتم که فشار دستشو بیشتر کرد و گفت:بگو تا نزدم هم اونو و هم تورو به فنا بدم.

فت و کشید سمت خودش.با اخم بهم نگاه دلم از غیرتش غنج رفت.برگشتم سمتش و خواستم برم عقب که کمرمو گر

 میکرد و منتظر بود جوابشو بدم.لبخند کوچیکی زدم و گفتم:خودت چی فک میکنی؟

 از الی دندوناش غرید:من االن خون به مغزم نمیرسه.بگو کی بود تا نرفتم سرشو بکوبونم به دیوار.

 کم بود.با لبخند لب گزیدم و بعد گفتم:نیازی به خونریزی نیست.دایی کوچی

 لبخند محوی زد و گفت:دوست داری اذیتم کنی؟

 سرمو تکون دادم و گفتم:خیلی.

 یک تای ابروشو داد باال و گفت:هوممم.منم میتونم اذیتت کنم.

بعد لبخند شیطونی زد.منم از بغلش اومدم بیرون و گفتم:تو فعال بگو ببینم چجوری اومدی اینجا؟من اون جی پی 

 ی رو پیدا کردم و نابودش کردم.اسی که تو ماشینم گذاشت

 شونه ای باال انداخت و گفت:بازم به خاهر خانومم.



 مهرناز؟-

  سرشو تکون داد و گفت:حاال تو بگو ببینم چرا انتقالی گرفتی؟چرا جوابمو نمیدادی؟

 چون نمیخاستم هیچ راه ارتباطی بینمون باشه.-

 ناراحت نگاهم کرد و گفت:منو نمیبخشی؟

 دم و گفتم:نمیدونم.کالفه نگاهش کر

 یعنی چی؟-

 خب از طرفی نباید ببخشمت چون بد کردی باهام ولی از طرفی هم...-

 ؟هم ساکت شدم و با تردید نگاهش کردم.ابروهاشو داد باال و گفت:از طرفی

 م گفتم:دوست دارم.آرو

 دوباره محکم بغلم کرد و در گوشم گفت:الهی قربونت بشم.

کنم که انقد منو بغل نکنه.قطع نخاع شدم بسکه سهیل امروز منو چلوند.آروم از بغلش میخواستم بزنم دستاشو خورد 

 اومدم بیرون و گفتم:بسه بیا بریم پیش بقیه.

 لبخند عمیقی زد و گفت:خداکنه نزنن از هستی ساقطم کنن.

 کیا؟-

 من محل نمیده.خواهرات،مهیار و بقیه آشناهاتون.مخصوصا مهیار که از وقتی که تو از اداره رفتی به -

 حقت بود.با خنده گفتم:الهی.چه شوهرخاهر خوبی دارم.دمش گرم.

 ناراحت گفت:دست شما درد نکنه دیگه.حقم بوده.آره؟

 شونه ای باال انداختم و گفتم:آره.

اومد حرفی بزنه که یک آهنگ تانگویه دیگه گذاشتن.سهیل چشمکی زد و دستمو کشید.رفتیم وسط وبا بقیه زوج ها 

 م.رقصیدی

 یکم که رقصیدیم رفتیم پیش دخترا.همشون با تعجب نگاه میکردن.صدای نازنین اومد:خوب شد مهرناز یک عروسـ....

با دیدن سهیل حرف تو دهنش موند.مات و مبهوت به سهیل نگاه میکرد.سهیل هم سرد و بی حس زل زده بود تو 

 ل و گفت:تو خجالت نمیکشی؟چشمای نازنین.مریم نازنین رو هل داد و خودش برگشت سمت و سهی

سهیل سرشو انداخت پایین و چیزی نگفت.مریم تا اومد دوباره حرفی بزنه دیجی اعالم کرد عروس و داماد میخوان 

 توضیح میدم. تم کنارش و در گوشش گفتم:همه چیزونگه.رف ایی برقصن.و همین باعث شد مریم چیزیدوت



 *از زبون مهرناز

 عشقم شدی خوشگل چه:گفت رادوین که شدیم ماشین سوار ماهم و ها بچه بیرون ومدیما آرایشگاه از اینکه از بعد

 تو اندازه بهنه_

 مهربونی خانوم چه بابا ای_

 دیگه بله_

 باشی مهربون شب اخر تا خداکنه_

  حیایی بی خیلی:گفتم و برگشتم شدم حرفش متوجه که هستم بگم اومدم

 .ببینم و امشب تا کشیدیم حسرت دوسال بابا:گفت و خندید

 مریضم من ت دست از واویال_

 نداره اشکال_

 مریضم میگم بیشعور_

 عزیزم میدونم و تاریخش_

 .انداختم جلو خب_

 نیست. مهم_

 کیه دیگه این بگم چی موندم واقعا

 ژست تا چهار سه.نمیاد خوشم خز ژستای اون از بگیره 2۲ مثبت عکسایی کردم سفارش فقط من و آتلیه رسیدیم

 دتش خندش میکردم نگاش داشتم من که خندید عکاسه اینقد بیاره دووم میتونست نبود معلوم رادوین میداد دیگه

 .میگرفت

 دنش وارد لبخند با مهال و سهیل دیدم دور از بود گذشته که یکم و شدیم وارد تاالر رفتیم و گرفتیم عکس خالصه

 .داد جواب مهرناز ایول گفتم دلم تو و زدم لبخندی

 ابرقوسط، رفتیمو ما  گذاشت قشنگ خیلی خیلی اهنگ یه.برقصن میخوان دوماد عروس گفت جی دی موقع همون

 .میدادیم تکون اهنگ با و خودمون و شد خاموش

 میومد که بود جیغی و دست صدای بوسید و لبام و جلو اورد سرشو چشمام به بود زده زل که بود آهنگ های وسط

  بیشتر خودم از حتی دارم دوست:تگف گوشم در ثانیه چند از بعد

 !منم:گفتم فقط



 دی متس رفتم و شدم بلند جام از بود شیطانی کارای وقت حاال خوب.جایگاه تو نشستیم و رفتیم شد تموم که رقص

 .فقط وسط برم میخام بزار شاد اهنگ کنار بزار و عشق و تانگو و الیت دیگه خوب:گفتم جی

 چشم:گفت و خندید

 بقیه و میرقصیدیم تایی ۲ وسط بردم و گرفتم و دخترا دست شادی اهنگ چه جون ای شد پلی نگاه و شدم منتظر

 .میکرد نگام لبخند با داشت رادوین وسط اوردم روهم و

 طرفش دویدم دور از وای نیمایه دایی این عهههه کردم ریز و چشمام تو اومد ورودی در از مردی یه دیدم دفعه یه

 .ومیداد رمماد بوی کرد بغلم اونم

 معرفی:گفتم و طرفش رفتم که میکرد نگام عصبانیت با داشت رادوین.پسرا جز میشناختنش همه جون اخ واییی وای

 .قبلیم نامزد میکنم

  ردمیک نگاه داشت حیرت با رادوین ولی.میکردن نگا تعجب با سهلیم و مهیار.خنده از بودن مرده مهسا و مهال و مریم

 .بشین خوشبخت مهرنازم کوچیکه دایی من جان رادوین مسال.شیطون ای:گفت نیما

 ممنون شدم شوک لحضه یه میخام معذرت من:گفت و زد لبخندی رادوین

 تربخدا:گفت مریم که میرقصیدم داشتم دوباره وسط رفتم من جز نشست سرجاش رفت هرکی و خندیدمو هممون

 .رفتتتت آبروم من جون بشین داری دوست که هرکسی جون

 بیخی_

 نجاای میزاری عاشقانه فوق فوق اهنگ یه گفتم بهش .بود گرفته درد پاهام دیجی طرف رفتم کنار رفت و کرد اخمی

 .کنم سوپرایزشون میخام کردن اعتراف بهم تازه که هستن دونفر

 .عزیزم باشه_

 امنگ نینگرا با داشتن که سهیل و مهال طرف رفتم میکردن نگا داشتن همه که گذاشت قشنگ خیلی اهنگ یه

  وسط بردم و گرفتم و دستشون میکردن

 ووناج همه.میرقصیدن تانگو قشنگ خیلی.شد شروع اهنگ دیگه که وسط بردم بزور میکرد نگام حر  با داشت مهال

 ...میدادیم تکون و خودمون و میزدیم دست.بودن دورشون

 فکر همه اب وسط رفتم که گذاشتن شاد اهنگ دوباره نداشتم نشستن قصد کال من.نشستن رفتن شد تموم که اهنگ

 نک ولش:میگفت همش مهیارم عصبانیت از میترکید داشت که مریم وسط اوردم و مهال و مهسا رقصیدم دور یه کنم

 .اونو

 ؟اینجا میاین لحضه یه خانم عروس:گفت جی دی که میرقصیدم داشتم میکنم و خودم کار من



 دکشی و لباسم و اومد عصبانیت با مریم دیدم زانوهام به گرفتم و دستام و شدم خم میکرد درد پاهام که اینقدری

 چیه؟ گفتم عقب برگشتم

  نزاشتی ابرو بخدا مهرناز باال رفت لباااست_

 شده کوتاه برام سرم تو خاک ای_

 هوا به دادی  مبارکتو باسن تو نشده کوتاه_

 گرفت درد پام خوب عه_

 بهش بزنم سرم میدی نشون دیوار یه_

 اینا از یکی به بزن برو خوب دیواره سرتاسر سالن کل وا_

 !!!خانم مهرناز:گفت گرفت و مریم دست و اومد مهیار

 لحضه یه بیا:گفت اومد رادوین دیدم اونور کردم رومو و بهش کردم اخمی

 نیست کسر و کم چیزی:گفتم مادرم خالع میز سمت رفتم.میشدن پذیرایی داشتن مهمونا

 شدن طبع شوخ خیلی امشب جان هرناز:مگفت گرفت و دستم رادوین

 میکنم شوخی خیلی من بله_

 دیدن همه و شورتت مهرناز:دیوار بع چسبوندم پرو اتاق تو بردم

 نفهمیدم عزیزم اخه_

 کنم بزرگت تورو باید من بخدا_

 میشی پرو داری دیگه_

 میکنی دیوونه منو تو:گفت ولی میخندید داشت چشماش

  باشه یادت هستییی من دیوونه تو:گفتم سمتش گرفتم و اشارم انگشت

 عاشقتم:گفت و بوسید و گوشم کنار و شد خم

 مگفت رادوین به ابرو چشم با و کردم بلند صدامو.زشت چقدر وای بودم شده هول.زدن و پرو اتاق در کنم بوسش اومدم

  خوبه اره اره نشه خراب تا موهام پشت بزار و پنس این رادوین عهباشه و با صدای بلند گفتم: ساکت

 .دیگه بیرون بریم شد عالی خبرفتم به سمت در و گفتم: بود گرفته خندم خودم.میزدم بال بال داشتم

 .شم رد میخام کنار میری:گفتم و کردم اخمی دره پشت نازنین دیدم که کردم باز ریلکس خیلی و در



 خوب شو رد بیا_

 کیلویی؟ چند نازی شدی چاق خیلی_

 ؟چاقم من رادوین آقا چاقهه کجام من وا_

  اخه بدونه کجا از رادوین:گفتم من بزنه حرف که واکنه دهن اومد اون

 صحیح:گفت باز دهن همون با رادوین

 پرو دخترهو زیر لب گفتم: بیرون رفتیم و گرفتم و رادوین دست

 اومد ارمهی که دلیصن روی نشستم رفتم قبل به بود برگشته جو و وسط بودن رفته همه دوباره شدیم که سالن وارد

 دیگه شام وقت شد تموم رقصیدنت اگه گرام زن خاهرو گفت: نزدیک

 داره کارت مریم داداش:گفت و اومد سهیلم

 پلیز دیگه اهنگ یک من جونم:گفت سهیل به و مریم پیش رفت مهیار

 باشه:گفت و خندید

  رهبزا اهنگی گفتم وسط رفتم و منزاشت محلی کردن نگام عجز با برگشتن همشون دیدم که ها بچه  طرف رفت و

 ماس یعن رو پسرا رادوینم وسط اوردم گرفتم یکی یکی را دخترا دست من رادوین با وسط رفتم کرد پلی که و اهنگ

 .میرقصیدیم ما اما میزدن دست فقط که پسرا البته رقصیدیم کلی اهنگ اخر تا.بودیم وسط نفر ۲

 افتااد ها گوشت به که چشمم.بود غذا از پر میز روی واوو دیگه اتاق ویکت بردن مارو.بود شام وقت و شد تموم اهنگ

 برات بریزم گوشتت:گف رادوین که نشستیم رفتیم.نمیخاااام من وااای داغ پیاز از پر شد بد حالم

 نمیبینی هارو داغ پیاز رادویننن نه_

 بشه دیده غذا تو بایدم داغم پیاز عاشق من بخوری باید چی ینی_

 تفاوت بی که کردم نگاه بهش اشک از پر چشمای با میاد بدم کنم سرخش حتی نمیتونم اصال من گرفت غضمب واقعا

 و دمز اوقی خورد بهم شدت به حالم.بود اویزون ها داغ پیاز که دهنش تو کرد گوشت تیکه یک و انداخت باال ای شونه

 کردم امواخم.میکنم تالفی حتما امشب واستا تکثاف ها میاد بدم من میدونه بیشعوره خیلی.دستشویی طرف به رفتم

 .بره غذا مزه این فقط خوردم سریع نوشابمم و خوردم ساالد با برنج قاشق چند زور به نشستم رفتم و توهم

 توهمون دوباره شدیم وارد و کردیم باز و در سمت به رفتیم شدیم بلند و غذا از کند دل رادوین اقا بالخره هوووعف

 .پرو اتاق سمت میرفتن داشتن بعضیاهم و بودن میز ردو بعضیاسالن،

 ها مجلسین صاحب مثال دیگه پاشین خب:گفتم ها بچه سمت رفتم

 کردی؟ چه  پیازا با:گفت و انداخت باال ابرو مریم



 مریم وای_

 سوار.رد سمت به رفتیم برداشتم و گلم دسته و کردم حجاب منم پوشیدن لباس شدن بلند و نگفتن یزیچ دیگه

 و درمپ کاش ای ولی بود خوبی شب چه...میکردن ماشینا که بود بوقی بوق.بود غوغایی خیابون تو و بودیم اشینام

 تر مهم همه از و پیشمه بابام کردم حس بودن هام عمه شد خوب اما.میکردم بغلشون بودن پیشم شب این تو مادرم

 ......پیشمه مادرم کردم حس و بود پیشم داییم

 غلب همو چهارتایی میکردن گریه داشتن دخترا شدن پیاده همه.خریده رادوین که آپارتمانی همون به رسیدیم بالخره

 .کردیم گریه و کردیم

 .ها ندی انجام کاری سرخود میزنی زنگ داشتی کاری هر ولی هم از دوریم درسته ها باشی خودت مواظب:مریم

 چشم_

 میشه تنگ برات دلم...باش خودت مراقب:مهسا

 زیزمع منم_

 .باش خودت مراقب.ها نکنی شیطونی باشه حواستبا خنده گفت: مهال

 باشه کثافت_

 .اخر به مونده یکی خاهر میشه تنگ برات دلم منم بخای راستشو:مهیار

 .واست میشه تنگ دلم منم حاال خب_

 دستت سپردیم و خواهرمون ما رادوین آقا:مهیار

 ..ها وقتت سر میایم باال ها بچه با چشماش او از پایین بیه اشک قطره یک خانمم جون ینی داداش فمیدی:سهیل

 .باشین هم مراقب میکنم شوخی:گفت سهیل که خندیدیم هممون

 هم پسرا.کردم بغل رو ها بچه دیگه دور یه.کردمی خداحافظ هام عمه با و کردم بغل و دایی کردم خدافزی هم بقیه با

 رادوین قاآ:گفت مریم که کردن یخداحافظ رادوین با رفتن

 بله؟_

 تونحواس کنی عادت باید که میکنه شیطونی یکم وقتا بعضی نیست خودش دست این ها باشه حواستون ترخدا_

  ها باشه

 راحت خیالتون چشم_

  اوله شب.ها باشه امشب به حواستون:گفتن و کنارم اومدن مهسا و مهال



 دینمیخن اوناهم و براشون کشیدم نشون و خط نمیخندید بلند بلند و مریم سمت رفتن بدو بدو دوتاشون بعدشم

 .رفتن و شدن ماشیناشون سوار بالخره

 آرتا خاممی تنهام چیزه امشب من اوم:گفت باربد که کردم نگاه سوالی بودن واستاده باربد و مهسا فقط هیی گرفت دلم

 خودم پیش ببرم رو

 معطلی؟ چرا پس:رادوین

 دیگه شمایه پسر:وگفت خندید باربد

 .نداشت حد که گرفتم استرسی رفتن اوناهم و اومد ارتا موقع همون

 همیکن نگام داره دیدم عقب دادم یکم و شنلم من شدیم آسانسور سوار بودم کرده عرق میزد محکم داشت قلبم وای

 .داخل رفتیم کردیم باز و در انداختیم کلید و بیرون رفتم اول من و شد باز آسانسور در که زدم لبخندی

 درست یک درجه قهوه یه میخوام که کن عوض و لباسات برو خوب خوب:گفت رادوینبود. نکرده تغییری هیچ خونه

 .کنم

 باشه اومم_

 .بیرون رفتم پوشیدم مشکی شلوار و تاپ یک گرفتم دوش یک و رفتم

 و شیدک دراز تخت روی و اتاق تو اومد که بزنم مسواک رفتم من و خوردیم و هامون قهوه.بود حاضر ها قهوه

 .خنده زیر زد بلند خودشم و بپوشی میخای و کدوم خریدی که ستی تا ۲و ۷ اون از خوب:گفت

 این هب میخوردی رو ها داغ پیاز داشتی که موقع اون میخواست بدم نشون بهت لباسی یه:گفتم و کردم نگاش غیظ با

 میکردی فکر

 نگفتی؟_

 میکنی دیوونه و من تو اخ_

 میکنم انتخاب خودم پس_

 برم برگردم اومدم و زدم شونه موهامو و آرایش میز سمت رفتم و ندادم محلیشروع کرد به گشتن، و کمد سمت فتر

 .رادوین به خوردم که تخت روی

 مهربان همسر بخیر شب دیگه خب_

 عه؟_

 اهوم_

 رفت؟ یادت و چیزایی یه نمیکنی فکر:گفت و نزدیک اومد



 .شبا نمیرم دستشوویی کال من عزیزم میزنی و حرف این رفتمن دستشویی نکنه اهااااا زدم که مسواک نه_

 کنم بوس و لپش که کردم بلندی قد رفته یادم و بوس من اها الال بوس جیش نگا  واستا:گفتم که کرد نگاه فقط

 .....بوسید و لبام و دستاشو بین گرفت و صورتم

 (�� مینوشتم وگرنه ندارم تایپ اجازه دیگه)

 ادوینر که زدم جیغی.شد پاره شکمم انا گفتم که گرفت دردی یه شکمم که بپرم تخت روی از ماومد انرژیی با صبح

 تهههه؟:چزد داد اتاق تو پرید

 دلممم رادی واای دلم،بپرم اومدم وای_

 بدی انجام و حرکات این نباید نمیدونستی تو خوب_

 نداشتم تجربه قبال ببخشید_

 میکنی وخورد ادم اعصاب مهرناز کن کار حرفات رو یکم بابا:گفت و کرد اخمی

 شم بلند میخام بگیر و دستم بیا ببخشید حاال خب_

 .بدبخت شد کج اون بدن روی انداختم و وزنم گرفت و دستم و نزدیکم اومد ناراحتی با

 سنگینی چقدر مهرناز وای_

 کیلوام چند من مگ وا_

 دوشم روی ننداختی وزنتو خیلی ینی میگم عزیزم حاال خب_

 نه_

 .میومد همینجور داشت رادوین و دستشویی تو رفتیم

 کنم چیز میخام ببخشید_

 باش راحت اها_

 .بیرون رفتم و شستم وصورتم.بیرون رفت و

 و دنز و در زنگ.نمیکرد درد دلم دیگه مسکن قر  یه بعدشم خوردم و صبحانم و نشستم.به به ببین رو صبحانه

 کنم باز رفتم

 عه:گفت مریم که مبل روی نشستن.تو اومدن بودن حموم؟دخترا میره صبح سر کی شده خل حموم رفت که رادوین

 ؟کو رادوین

 حموم به رفته صبح سر شده خل جان خاهر_



 بری باید توام شده خل چیو چی_

 بودم دیشبم من_

 کنم حالیت چجوری مهرناز وای_

 چیو_

 .کنی حموم بری چیز ینی کنی چیز باید چیز از بعد_

 عههههه؟_

 هه؟ارههه_

 ها گفتی شد خوب_

 کنم چیکار تو دست از نمیدونم_

 حموم ت مریم عروسی شب از بعد مریم خونه رفتم که اول روز چرا اومد یادم تازه خنده از بودن مرده مهسا و مهال

 .بیرون اومد رادوینم که ریختم چایی براشون.شیطون ای بودم ای دیگه بهر تو اونجا من. بود

 رادی؟:زدم داد

 جان؟_

 میخوری؟ نوشیدنی_

 لطفا بریز چایییی_

 .بود شده حاضر بیرون اتاق از اومد رادوین.میز روی گذاشتم بردم و ریختم چایی

 کجا؟_

 شه باز زبا دستم تا بزنیم شریکی و شرکت یک دوباره قرار بزنم دوستام از یکی به سر یک میخام نداری کاری اگه_

 واستادم خودم پای روی خودم

 ایشاال:مگفتی باهم همه

 .نموندن کردم تعارفشون هرچی رفتن و موندم دیگه یکم هم ها بچه رفت که اون

 درست مرغ خوراک بود دیر  چون خوب خونه آشپز تو رفتم بعدشم کردم روشن و اهنگ اول کنم چیکار حاال خب

 .بود گاز رو هنوز مرغم میز رو گزاشتم چی همه و سس و  خیارشور و تزئین و کردم

 داخل اومد شیرینی جعبه یک با اونم کردم سالم و در جلوی رفتم بود رادوین حتمی.اومد کلید خشچر صدای

 امروز خوبیه روز چه_



 لحاظ چه از_

 .میکنی باز روم به و در وت امروز از میفهمم و خوشبختی طعم دارم گفتم همین واسه کنارمی تو امروز از_

 تو بیا شی فدام وای_

  ارتاییی سالام وااایگفتم: اومد هم آرتا دیدم سرش پشت

 مامانامممم......سالم_

 شما؟ کوچک،احواالت مرد سالم:گفتم کردم وبغلش زدم لبخندی

 ؟خوبی شما خوبم_

 عزیزم اره_

 این تو،داشتم دوست خیلی ور آرتا کردیم جمع هارو وسایل و خوردیم خنده و شوخی با.اوردم غذارو و میز سر رفتیم

 باشه داشته کمبودی نمیخام.باشم نمونه مادر یه براش میخام.کشیدیم زیادی های سختی من بعد ارتا اول دوسال

 .هستش بدی سن تو چون

 کن استراحت اتاقت برو میخای بابا ارتا:گفت رادوین.بیرون رفتیم و شد جمع خونه آشپز

 .خونه همین باالی طبقه داره اتاق یه ارتا:گفت که کردم نگاش سوالی

 ما بغلی اتاق همین پایین بیاریم وسایلشو االن مینه پاشین بیخود_

 ....خه:آارتا

 باشه خانوادت پیش باید تو اتاق عزیزم ندارم اخه_

 چشم:گفت و زد لبخندی

 پایین اوردیم نگهبان کمک وبا تختش و کمد اماکوچیک، وسایل بعدشم.باهم پایین اوردیم و فرشش اول و شدیم بلند

 تاار برد خوابم رادوین کنار همونجا که من.خستگی از مبل روی انداختیم و خودمون و چیندیم هم سلقیه با و اتاقش

 .بود اتاقش تو که هم

 *از زبون مریم

 میگذره؛ مهرناز ازعروسی ماهی یک..داشت عجله بیشتر ازهمه چون ؛خداروشکر، گرفت سروسامون باالخره مهرنازم

 مارو هنوز نمیخای مریم:گفت برداشت جمع جلو مهرناز نبود جمع ناهار برای خونمون همشون که پیش چندروز

 ...بشنوی دارشدنمو خبربچه نکشیده دوماه میدم قول بهت که کنی؟من خاله

 لیطف دیگه میگم راست خوب:داد جواب اونم.گفت گوشش در چیزی و توبغلش کشیدش رادوین حرف این باگفتن

 ..مهیار



 ...جان خواهرزن بشنوه خدااززبونت:گفت کردو من ب ناراحت هنگا یک باشه جرقه یک منتظر انگارکه مهیارم

 این زدن جای االن آخه...ازتوچشمام وخوند ناراحتیم که انداختم نگاهی مهیار ب وبرگشتم کردم مهرناز به اخم یک

 دناافت عقب بخاطر دورهمی این قبل چندروز...چقدر حیاین بی دوتا این.. ها بچه جلو کشیدم خجالت حرفایه؟؟خیلی

 م هحامل که شدم ومطمئن دادم ازمایش بعدازاینکه.نگفتم بهشون هیچی ولی خبراییه که کردم شک خودم م ماهیانه

 هنوز ولی وببینم العملش عکس میخواست دلم.بگم مهیار به تااول بدم ترتیب رویایی ی دونفره شام یک خواستم

 ..بگم چیزی نتونستم جلوجمع امروزم.بود نیومده پیش فرصتش

 حساب میزنی؟؟به حرف دارشدنمون بچه از جمع جلو نمیکشی توخجالت:مهیاروگفتم به روکردم ها بچه بعدازرفتن.

 ...میرسم بعد مهرنازم اون

 چوهی اخالقشه که میدونی نگی، چیزی مهرنازم بود؛به دلم حرف فقط،خانومم که نگفتم چیزی:گفت اومدجلو مهیار

 ...نداره قصدبدی

 تمداره؟رف دوس انقدربچه یعنی.وناراحته گرفته کردم احساس.رفت اتاقش سمت وبه بزنم فیحر نذاشت دیگه بعدم

 بایدو مهالست عروسی دیگه چندروز باز اخه...بگم بهش روسرشام وقضیه کنم درست مفصل شام یک تا تواشپزخونه

 ریس یک گذاشتن اب منم که گرفت خواستگاری ی اجازه ازم سهیل پیش چندشب...ببینیم اونو عروسی تدارکات

 ... کردم قبول وشروط شرط

  رفتم...کردم درست هم ودسر  کردم درست چین ته شام برای.. سراغش نرفتم منم نیومد بیرون شب۲تاساعت مهیار

 ازاتاقو بود؛اونوپوشیدم تنم فیت خیلی که داشتم یاسی کوتاه پیراهن یک..کردم وارایش گرفتم ای دقیقه22 دوش

 ؟؟ جانمصداش اومد:.وزدم مهیار دراتاق ورفتم وچیدممیز...بیرون اومدم

 .ست اماده بیاغذا مهیار-

 ..میام االن باشه-

 ممری خبریه به به:زدوگفت سوتی.خورد من به وچشمش اومدبیرون ازاتاق بعدازاینکه..بیاد تا وایستادم میز جلوی

 کنی؟ ودیوونه من میخای خانوم؟؟باز

 ..دارم سوپرایز راتب که بشین عزیزم نه:وگفتم خندیدم-

 ...خیره که گفت میشه ت وقیافه ازتیپ هرچند خیره که ایشاهلل:ونشست صندلیشوکشیدعقب

 .نمیگم نخوری تاشام ولی...بشنوی میخاد دلت که چیزی همون...خیر خیره بله-

 ...من جون بگو االن همین نمیفهمم چیزی ازغذا اینجوری که افتاده؟من اتفاقی:کردوگفت بهم مشکوک نگاه ی

 جلوش وگذاشتم ازمایش برگه و جلوش رفتم پاشدم آرامش با...بود کرده مظلوم وانقد قیافش اخه سوخت براش دلم

 ...من سوپرایز از اینم:وگفتم



 وایستادم کنارش سوپرایزت؟رفتم بود همین اخه چیه این:گفت..بود نشده متوجه اینکه ومثل انداخت نگاهی یک

 عشق مبارک پدرشدنت:وگفتم  شکمم روی گذاشتم واروم دستش میکردم نگاه باعشق توچشماش که همینطور

 رسیدی؟ ارزوت به باالخره دیدی...من

 ونتک صورتش وجلوی دستم..نخورد تکون وازجاش نداد نشون العملی عکس هیچ بود،اخه شوک هنوزتوی اینکه مثل

 عزیزم؟؟ مهیار:وگفتم دادم

 میشه؟ بزرگ داره تو وجود تو االن من ی بچه میشم؟یعنیپدر دارم واقعا یعنی...یعنی:گفت بالکنت

 ...خداجون ممنونم ازت نمیشه، باورم خدایا واااایو گفت: کرد بغل وسفت ومن بلندشد بعدازجاش

 ریخب بهترین... خانومم مرسی...خدا مرسی:میگف همش...وبوسید شکمم شد خم صورتم؛ بوسیدن به کرد شروع بعدم

 .خوبی سوپرایز چه،دمشنی عمرم کل تو که بود

 این بعدازاومدن که باورکنم.. شدی زده هیجان چقدر  باش اروم مهیار:گفتم گرفتم واروم ودستش کردم نگاه بهش

 ..نذاری محل من به اون بااومدن دیگه فکرکنم میدی تونشون که اینجوری باشی؟؟اخه داشته ودوست من بازم بچه

 ممری نمیشه باورم وااای بچمی مامان..عزیزدلمی..منی توعشق...نبود هم یفسقل این االن که تونبودی اگه دیووونه-

 ... خوشحالم خیلی...

 کو؟ من؟؟گوشیم گوشیه کو:وگفت سالن توی دوویید تند بعد

 بگی؟ میخای کی به مهیار گفتم.لبخندمیزدم کاراش به بودم وایستاده من

 من جلو هی دیگه بشه کم روش مهرنازم اون...میشم بابا دارم من که بفهمن بذارهمه تو خواهرای به...خواهرم به-

 ...نزنه حرف دارشدن ازبچه

 ...نگم بهش هیچی میگفتی تاچندروزپیش خوبه:وگفتم خندیدم

 ...داره فرق قضیه االن دیگه نه:وگفت خندید

 انگار نه انگار میخندیدم، کاراش به داشتم اینطرف من..کرد تعریف براخواهرش وشوق وپیداکردوباذوق گوشیش

 اومد من سمت به دوباره وخبرکرد ملت تمام بعدازاینکه.بلندمیخندید و داشت هیجان ها بچه ؛مثل سالشه9۲که

 ...بشین؛بدو برو وایستادی هنوز چرا تو:وگفت

 بشینم؟ همش دیگه که قراره مگه:وگفتم خندیدم

 .میدم انجام کاراتو تمام ام خونه من وقتی،اره-

 شد گرم توجه همه این از دلم



 همه نای رفتی چیه؟توازاالن اینا مهیار:گفتم بهش.وسایله از پر دستاش دوتا دیدم سرکاراومد از بعدازاینکه بعد روز.

 خریدی؟ بچه واسه وسیله

 ..کنم درست وبراش اتاق بیاد کودک اتاق طراح روز یک بگم میخام. دارم برنامه خانوم؛کلی اره-

 ...اولشه که هنوز میکنم؛بعدشم کاریش یک خودم راحهط به نیازی چه عزیزدلم خدایا،آخه-

 مناسبت به کردم هماهنگ فرداهم... میکنم ردیفش کاربکشی؛خودم توازخودت دیگه نزن؛نمیخام حرفشم نه؛اصال-

 ...بدیم ترتیب جشن یک دارشدنمون بچه

 انه؟ی بکشم دستی یک ور خونه باید که ندارم مادگیشوآ من اخه نگفتی جشن؟کجا؟چرا:کردم نگاه بهش باتعجب-

 از کیی باغ میکنم؟توی کاردرست تو واسه میام شرایط تواین من عزیزدلم؛مگه آخه:وبوسید وپیشونیم من سمت اومد

 واردجشن باز وداماد عروس مثل فردا وشما من..کاراروبده همه ترتیب تا وفرستادم کسی امروزم...بگیریم آشناهاقراره

 .میشیم

 رستد چایی یک برم من تا بشین یکم بیا خوب:کشوندوگفت مبل وبطرف من و هام شونه دور وانداخت دستش بعدم

 ...دربره خستگیم تا بخوریم بیارم کنم

 ..وبکش ریختنش زحمت توفقط کردم آماده چایی-

 .عزیزم باشه-

 ..بود گفته بهشون خبرداشتن؛ظاهرامهیار اینکه مثل ولی ها بچه به زدم زنگ

 ودنب نشسته بارادوین وباربدرسیدن؛مهرنازم مهسا دیدم رسیدیم وقتی..رفتیم باغ سمت به شدن اماده روزبعد،بعده

 که اقازات کنم وعوض لباسم ازاتاقهاتا یکی سمت به رفتم.نبودازش خبری مهالهم،بود نیومده ای دیگه کس هنوز ولی

 بلند هی بشینی هی نداری حق:میگم بهت خوش بازبون مریم:گفت اومدجلو وایستاده مهیار دیدم بیرون اومدم

 الزم چیزی بشین؛اگر کردم اماده واست که میزی اون سر برو خوشامدبگیم؛توفقط که هستیم ومن شی؛خواهرات

 .بگو بخودم فقط داشتی

 چیه؟ واسه کارااخه این تومهیار ازدست:وگفتم زدم لبخندی

 ...هست که مهیااار؟مشروبمگفتم:...بار میز به خورد چشمم همزمان

 ...راحت خیالت چیز همه به هست گذاشتیمش؛حواسم زیبایی خاطر به خانومم؛صرفا اره-

 حیثیت که نکنه مست امشب کنه؛همین مست دفه ی که اینه عاشق اون باشه،اخه مهرناز به حواست توروخدا-

 ...برام نمیمونه



 این بود کرده کار چه اایوا...برد میگفت که میزی همون سمت وبه من بعدم..هست حواسم خانوم باشه:خندیدوگفت

 یک تو:وگفتم کردم نگاهی باعشق بهش برگشتم..نداشت کم هیچی...ها آبمیوه واقسام انواع ودسر میوه پراز میز..مهیار

 ...ای؛عاشقتم دونه

 جفتش خدا توبودکه وجود از بچه یک و تو آرزوم،داشتن.خانومم عاشقتم عزیزدلمی؛منم توهم:کرد نگاهی لبخند با

 ...بدم انجام برات باید که کاراییه از ای گوشه ایناهمه.داد وبهم

 .کنم چکار باهات میدونستم وگرنه نیست وقتش االن که حیف-

 ...ها افتادی راه ؟توام مثال اع؟چکار:وگفت خندید بلند

 ...سرهنگ جناب باشماست نشستن اثرات اینا:وگفتم پهلوش به زدم

 مریم برات دارم:وگفت داد تکون برام باتهدید شو اشاره انگشت مهیار...تمنشس رو روبه ومیزودورزدم زدم چشمکی بعدم

 چه ها نازیط این میدم نشون بهت تنهابشیم باز وایستا نمیکنم؛فقط تنبیهت  دارشدم بچه چون دیگه نکن خانوم؛فکر

 ...داره عواقبی

 نره،مهال بار میز سمت که بود مهرناز به حواسم مجلس طول ،تو اومدن مهمونا کم کم...پایین وانداختم وسرم خندیدم

 ازهمکارای یکی خانوم سپیده، که بود جشن اخرای تقریبا...داره نظرش زیر ازدور که دیدم اخه بود بهش حواسش هم

 دقیقه12 بعداز...شد گرم زدن حرف به وسرم نشست کنارم ها دورهمی تو بودمش دیده ای دفه چند و بود مهیار

 ....،افتاد میفتاد نباید که اتفاقی واااای...خورد مجلس وسط به چشمم مبرگشت رفت پاشد تاسپیده

 یدهکش زحمت براش ارایشگرکلی که موهاشم تمام میرقصید داشت وسط واون  کمرش به بود بسته شال یک مهرناز

 وتس هیوگا میزد دست خودشم..میداد وتکون خودش میخندیدوهی بلند بلند...بود ریخته ودورش بود وبازکرده  بود

 مهیارجلوم سمت اون برم تااومدم ولی پاشدم ازجام سرعت به...نبود خودش دست حرکاتش از کدوم هیچ...میزد

 ...میکنم درستش االن خودم نخور حر  هم اصال توبشین: وگفت ظاهرشد

 کجابود؟ شماحواستون کجاست رادوین اخه: گفتم

 .یادم االن و دستشویی رفت دقیقه۲ طفلی رادوین:گفت مهیار

 .بهشون ورسوندم وخودم نیاوردم طاقت. شد قرمز خورد؛صورتش مهرناز به چشمش وتا شد پیداش اونم همزمان

 ..کردی روی زیاده اینکه مثل بریم بیا عزیزم:کنه وکنترل خودش داشت وسعی مهرنازرفت سمت به رادوین

 داری؟ چکارم دیگه میرقصم دارم بابا کن ولم-

 خندیدنش جلوی داشت سعی که وهمینطور وسط اومد مهالهم... بشین تربرو سریع رچیه مهرناز:وگفتم جلو رفتم

 برنب کنن درست قهوه براش خدمتکارا بگو:گفتم مهیار به..اتاق توی وبردنش وگرفت مهرناز ی دیگه دست وبگیره

 ...میده ودق من دختر این اخر شه کمتر اثرش یکم شاید

  ممیکن ردیفش خودم من،نخور انقدحر  توام.نشدن متوجه خیلیا که فتادهنی اتفاقی:گفت گوشم دم اروم اومدجلو



 بیرون سمت به وداره مهرناز های شونه دور وانداخته دستش رادوین دیدم دقیقه22بعداز ونشستم رفتم میز سمت به

 زیادمتوجه کسی وخداروشکر بود نمونده چیزی هم خرجشنآ تا.خونه برن ظاهرا که بودن کرده ش اماده اخه.. میره

 ربخاط کردم تشکر ازمهیار..شد تموم وخوشی خوبی به جشن باالخره.بود بند کارخودش به سرش هرکسی اخه نشد

 ..خانوم رونداشت شما قابل:گفت فقط واون بود کشیده که زحمتی همه این

 ....کنه وجبران هام نداشته تمام تا کرد زندگیم وارد که مردی بخاطر کردم ازخداتشکر تودلم

 *از زبون مهال

 م؟:جانشیم لبخندی زدم وصل کردمبا دیدن اسم سهیل روی گوداشتم گزارش تایپ میکردم که گوشیم زنگ خورد.

 جانت سالمت خانمم.خوبی؟-

 مرسی.تو خوبی؟-

 آره خوبم.مهال...میای بریم بیرون؟-

 اممم...ببین من باید یک گزارشو کامل کنم.یک صفحش مونده.باشه؟-

 تو کارت تموم شد با هم بریم خونتون کاری ندارم.میام پیش باشه.من اینجا-

 باشه بیا.-

 پس اومدم عزیزم فعال.-

 فعال.-

 و قطع کردم و شروع کردم به تایپ کردن تا زود تر تمومش کنم.

 .دستی به چشمام کشیدم و گفتم:بفرمایید.تایپو تموم کردم و داشتم چادرمو سرم میکردم که در زدن

 سهیل هم گفت:سالم.سریع باش.با دیدنش لبخندی زدم و سالم کردم.سهیل اومد داخل.

 باهم رفتیم بیرون و سوار ماشینش شدیم.به محض نشستنم گفت:خب،تو دفترت که نتونستم کاری بکنم.االن میتونم.

 بعد هم خم شد و گونمو بوسید.خودشو کشید عقب و گفت:کم بود ولی خب من به همینم قانعم.

 گفتم:من بهت اجازه دادم که ببوسیم؟الکی اخم کردم و 

 شوکه نگاهم کرد و گفت:یعنی چی؟هنوز منو نبخشیدی؟

 نه.-

 درمونده نگاهم کرد و گفت:تو مگه نگفتی دوستم داری؟

 گفتم دوستت دارم.نگفتم بخشیدمت.-



 نگران نگاهم کرد.دستامو گرفت و گفت:مهال؟داری شوخی میکنی؟

 حاال راه بیفت،دربارش حرف میزنیم.-

 هوفففف باش.-

 ،تا رسیدن به مقصد هی زیر لب غرغر میکرد.بعد هم راه افتاد

 رسیدیم به آپارتمان ما.برگشت سمتم و سرد گفت:سریع برو لباساتو عوض کن.میریم خونه ما.

 متعجب نگاهش کردم که گفت:منتظرتم.

ی شال مشکی،کفش پاشنه سه سانترفتم باال و لباسام رو عوض کردم.یک مانتوی بلند جلو باز زرشکی،شلوار مشکی،

 زرشکی هم برداشتم و شروع کردم به آرایش کردن.

داشتم رژ لب میزدم که گوشیم زنگ خورد،با دیدن اسم سهیل لبم رو گزیدم و سریع بلند شدم.کیفم رو برداشتم و 

 جواب دادم:ببخشید.اومدم اومدم.

 باشه فقط سریع باش.-

 پام کردم و سوار آسانسور شدم.بعد هم قطع کرد.من هم سریع کفشم رو 

 رفتم سوار ماشین شدم و برگشتم سمت سهیل و مظلوم بهش نگاه کردم و گفتم:ببخشید.

 با اخم بهم زل زدم بود.آب دهنمو به سختی قورت دادم و گفتم:چیزی شده؟

 دستمال کاغذی رو برداشت و کشید روی لبم.خودمو کشیدم عقب و گفتم:چیکار میکنی؟

 کنم.رژتو پاک می-

 مگه کسی هست؟ن مگه نمیخوایم بریم خونه مامانت؟عزیزه م-

 قبلش میخواستم بریم یک جایی حرف بزنیم.-

 دستمالو ازش گرفتم و با حر  گفتم:خودم پاک میکنم.

 بعد هم آینه ماشین رو به سمت خودم تنظیم کردم و شروع کردم به پاک کردنش.

سهیل نگه داشت.رفتیم پایین و سهیل درو برام باز کرد.منم رفتم  وراه افتاد.رسیدیم به یک کافی شاپ  سهیل هم

 داخل.سهیل کنارم اومد و دستشو گذاشت پشت کمرم و هدایتم کرد به سمت میز.

 نشستیم و سهیل گفت:مهال تو واقعا...

 .با لبخند مسخره ای بهش نگاه کردم.سهیل نیشخندی زد و تا اومد حرف بزنه اومدن تا سفارشامونو بگیرن

 سهیل اسپرسو سفارش داد و من قهوه ترک.سهیل گفت:مهال چرا انقدر اذیتم میکنی؟



 من کم عذاب نکشیدم.دوسال نبودی.تو هم که منو رد کرده بودی.بنظرت االن من باید سریع ببخشمت؟-

 دستمو گرفت و گفت:عزیزم،من همچین توقعی ندارم،ولی میخوام تمام سعیمو بکنم که دلیل محکم تری برای

 بخشیدنم داشته باشی.البته اگه بخوای ببخشیم.

 سفارشامونو آوردن و من با کشیدن قهوم به سمت خودم گفتم:سهیل من میبخشمت.فقط وقت میخوام.

 لبخند عمیقی زد و گفت:خب پس لطفا زود.

 آروم خندیدم و گفتم:راستی چرا میریم خونه مامانت؟

بد بود.مامانم میگفت ت دارم و تو هم رفته بودی حالم خیلی خب...من تو اون دوسال وقتی فهمیدم منم دوست-

 چته.منم از تو میگفتم.

 با خنده گفتم:معلوم نیست چقدر مامانت فحشم داده.

دستشو کشید روی گونمو گفت:نه اتفاقا،منو دعوا میکرد.میگفت احمقم که تورو از دست دادم.مخصوصا که یک سری 

 مده بود خونه اصال محلم نمیداد.تو آموزشگاه نقاشی دیدت.از وقتی او

 جدی منو دیده؟-

 آره.-

 باهاش حرفم زدی.اومده بود واسه برگردوندن یگانه.دختر سحر.-

 اوه.من اصال یادم نمیاد.-

 گونمو کشید و گفت:نگران نباش خانمم.کاره بدی نکردی.

 جای شکرش باقیست.-

 ازم خواست ببرمت خونمون.آره.خالصه که مامانم وقتی فهمید تونستم باهات حرف بزنم -

 آها.-

قهومو خوردم و بهش خیره شدم.سهیل هم قهوشو خورد و زل زد بهم.لب گزیدم و سهیل هم چشمکی زد.دیگ 

 نتونستم طاقت بیارم و گفتم:خب پاشو بریم دیگه.

 خندید و گفت:بریم بانـو.

 فتم بیرون و نشستم داخل ماشین.ووویییی دلم واسه بانو گفتناش تنگ شده بود.سهیل رفت تا حساب کنه،منم ر

سهیل هم اومد و نشست.تا رسیدن به خونه از مامانش گفت که چقدر مشتاقه منو ببینه،تو این دوسال چیکار کرده 

 و...



وقتی رسیدیم سهیل در رو با ریموت باز کرد و ماشین رو برد داخل.خیلی خونه قشنگی بود.نماش طوسی بود و 

 حیاطش پر از گل و گیاه.

 تی ماشین رو پارک کرد پیاده شدیم و به سمت در رفتیم.وق

به محض وارد شدن،یک دختر تقریبا هم سن خودم به طرفم اومد.دستشو به سمتم دراز کرد و گفت:سالم عزیزم.من 

 سحرم خواهر سهیل.

 و گفتم:سالم،منم..... لبخندی زدم و دستشو فشردم

 با خنده گفت:میدونم عزیزم میشناسمت.

مامان و گذاشت روی شونم و سرفه مصلحتی کرد و گفت:سحرجان خسته نشدی انقد حرف زدی؟سهیل چونش

 کجاست؟

 سحر خندید و گفت:من از حرف زدن خسته نمیشم داداشم.مامان دید عروسش داره میاد رفت حاضر بشه.

نشست من رو .لبخند محوی زدم و بهش نگاه کردم.سهیل منو هل داد به سمت مبل و بعد هم یک چشمک به من زد

 هم کشید تا کنارش بشینم.همونجا سهیل گفت:اع سالم آسمان خانم.احواالت شما؟

بعد هم رفت تو بغل زنه.یادم اومد اسم مامانش آسمانه.سریع بلند شدم و رفتم به سمتش.دستمو دراز کردم و 

 گفتم:سالم آسمان خانم.مهالم

 ی،بینی قلمی و خالصه خوشگل بود دیگه.چشمای آبآسمان خانم خوشگل بود.پوست سفید،موهای مشکی،

 خیلی مشتاق بودم ببینمت.خوبی؟و گفت:سالم عزیزم. دلبخندی زد و دستم رو فشر

 ممنون.منم خیلی دوست داشتم ببینمتون.-

 نشست و به ماهم گفت که بشینیم.سهیل منو به خودش نزدیک کرد و گفت:حاال بابا کجاس؟

 ه دور کمر من بود بعد هم با لبخند گفت:مگ به تو نگفت؟آسمان خانم نگاهی به دست سهیل کرد ک

 سهیل:نه.

 رفت.ماشاهلل شما سرت شلوغ بوده. دوروز پیشمیخواست بره ایتالیا.برای شرکت کار داشت.-

 سهیل خندید و گفت:آره خیلی هم سرم شلوغ بوده.

 خب دیگه خیلی نشستی.پاشو برو منم با مهال جان حرف بزنم.-

 همون کرد و گفت:من جایی نمیرم.اسهیل با تعجب نگ

 آسمان خانم با لحن خاصی گفت:به چه دلیل؟



 سهیل لبخند کجی زد و گفت:باشه مامانم نیازی به خشونت نیست.من رفتم.

 تا سهیل رفت آسمان خانم گفت:تو چیکار کردی؟سهیل رفت طبقه باال و 

 بله؟-

وقتی مامورت اولشو تموم کرد دیگه برنگشت خونه،خیلی  خیلی تغییر کرده.از از وقتی پلیس شده با خنده گفت:سهیل

سرد بود.به هیچ کس هیچ حسی نداشت.اما تو این دوسال اصن انگار یکی دیگه شده بود.سهیل همه چیزو به من 

 گفته.میدونم خیلی احمقه،نمیدونم چجوری ولت کرده.اصن....نمیدونم چی بگم.

 لبخندی زدم و گفتم:هرچی بود گذشت.مهم نیست.

 با لبخند بغلم کرد و گفت:واقعا احمقه.

 صدای سهیل اومد:دست شما درد نکنه.

 یک تای ابروشو انداخت و گفت:شما احیانا نباید تو اتاقتون باشین؟ سحر

 به لیوان داخل دستش اشاره کرد و گفت:تشنم شد.

تیم و داشتیم شام خندیدم و کمی رفتم کنار تر و سهیل هم اومد کنارم نشست.صدامون زدن برای شام.نشس

 میخوردیم که آسمان خانم گفت:کی بیایم برای خاستگاری؟

 لقمم پرید تو گلوم.سرفه کردم که سهیل یک لیوان آب داد دستم.ازش گرفتم و خوردم.

نفس عمیقی کشیدم و سرمو آوردم باال ک دیدم همشون دارن با نگرانی نگاهم میکنن.آسمان خانم گفت:حرف بدی 

 زدم؟

 !سهیل:مامان

 تکون داد و به من نگاه کرد.منم گفتم:نه حرف بدی نزدین من یکم شوکه شدم."چیه"آسمان خانم سرشو به معنی

 آسمان خانم:خوب؟

 شونه ای باال انداختم و گفتم:نمیدونم راستش خانوادم هنوز به برگشت سهیل عادت نکردن.

 میخام با خاهرت حرف بزنم.-

 مریم؟-

 .آره البته اگه اشکالی نداره-

 نه چه اشکالی.شمارشو بهتون میدم.-

 ممنون میشم.-



 لبخند کجی زدم و بقیه غذامو خوردم.

 جان؟ وصل کردم: دن اسم مریم لبمو گزیدم ونشسته بودیم و داشتیم حرف میزدیم که گوشیم زنگ خورد.با دی

 مریم با داد:کجااااایی تو دختر؟چرا هرچی در خونتو میزنم باز نمیکنی؟

 اومدیم خونه مامان سهیل.اممم.چیزه...-

 تو اونجا چیکار میکنی؟چرا انقدر شلی تو؟مگه نگفتم یکم طولش بده؟زرتی پاشدی رفتی اونجا؟-

 صدای گوشیم جوری بود که سهیل که کنارم بود میشنید.گوشیو ازم گرفت و رفت بیرون.

 رمت.میام میگی دیگه شب ۲وقتی برگشت نشست کنارم و با لبخند رو به من گفت:حل شد.

 با تعجب نگاهش کردم وگفتم:ها؟

 عزیزم با مریم حرف زدم قرار شد بیایم خاستگاریت.-

 زود تر میگفتی.من چی بپوشم؟:صدای جیغ سحر بلند شد.ترسیده بهش نگاه کردم که رو به سهیل گفت

 آسمان خانمم گفت:تو هیچی.من چی بپوشم؟

 نمون؟خندم گرفته بود.برگشتم سمت سهیل و گفتم:منو میبری خو

 نه.-

 چرا؟-

 به مریم گفتم.قراره امشب اینجا بمونی.-

 چی چیو بمونم؟من فردا میخام برم اداره.کار دارم.باید برم.-

 مظلوم نگاهم کرد:نرو دیگه

 راستی مهال نمیخای برگردی اداره؟سرمو آروم تکون دادم و سهیل هم گفت:هووفففف باشه.

 ظر جوابشم.چرا برمیگردم.اتفاقا درخواست هم دادم.منت-

 لپامو کشید و گفت:منتظرت هستم بانو.

 بعد از کلی حرف زدن با آسمان خانم و سحر،سهیل منو رسوند خونه.

*** 

 الو؟جانم؟-

 مهال نمیخای بری خونه حاضر بشی؟-



 با خنده گفتم:چرا.دارم میرم خونه.تو راهم.

 اوکی مراقب خودت باش.بای.-

 ه کردم و گذاشتمش کنار.و بعد هم قطع کرد.با تعجب به گوشی نگا

به محض رسیدنم به خونه رفتم حموم و وقتی برگشتم سریع یک لباس پوشیدم و رفتم پیش مریم.در زدم و منتظر 

 شدم درو باز کنه.تا درو باز کرد خودمو انداختم داخل و گفتم:سالم.خوبی؟

 سالم.چیشده؟-

 هیچی میخاستم بپرسم چی بپوشم؟-

 به در نگاه کردم.وقتی مریم درو باز کرد مهرناز و رادوین اومدن داخل.پشتشونم مهسا.همون لحظه در زدن.با حیرت 

دست مریم رو کشیدم و گفتم:مریم چی اومدن داخل و بعد از سالم و احوالپرسی دوباره در زدن.ایندفعه مهیار بود.

 بپوشم؟

 بیا بریم ببینم چی داری.-

پ سفید بهم داد با یک کت خوشگل گلبهی با شلوار راسته گلبهی قد رفتیم واحد ما و مریم در کمدمو باز کرد.یک تا

 . بعد هم گفت:اینارو میپوشی.آرایشم که بلدی.92

 باشه ای گفتم و مریم رف بیرون با تعجب به کت و شلوار نگاه کردم.حتی نمیدونستم کت و شلوار دارم.

 گلبهی تیره،رژلب گلبهی مات و رژگونه گلبهی.همه رو تنم کردم و شروع کردم به آرایش کردن.خط چشم نازک،سایه 

 سانتی سفیدم رو هم پام کردم و رفتم بیرون. ۷سفیدم رو هم سرم کردم و کفشای پاشنه -روسری قواره بلند گلبهی

 سوار آسانسور شدم و رفتم خونه مریم.داشتم سکته میکردم.دستمو گذاشتم روی قلبم و نفس عمیقی کشیدم.

 تم پیش دخترا و گفتم:خوبم بچه ها؟رفتم داخل خونه و نشس

 مریم:آره خواهری عالی شدی.

 مهرناز:آره آجی.

 با حر  نگاهش کردم و گفتم:نمیخوام تو ازم تعریف کنی.

 خندید و گفت:ببخشید خواهرم.عالی شدی.

 مهسا:فک کنم سهیل تا عروسی هم نتونه صبر کنه.

 رجی ببینه مبادا چشم و گوشش باز بشه.برگشتم سمت مریم وگفتم:بیا.بعد بگو نزارین فیلمای خا

 مریم خندید و مهسا گفت:مگه چی گفتم؟



 با خنده بوسش کردم و گفتم:هیچی خواهری دستت مرسی.

 همون لحظه در زدن.از جا پریدم و به مریم نگاه کردم.مریم گفت:نیازی نیست استرس داشته باشی عزیزم.

هیل بود اومد داخل البته موهاش جوگندمی بود خیلی هم جذبه رفتم کنار در.اول یک نفر که فوق العاده شبیه س

داشت.خوب معلومه که باباشه ولی خب باباش که رفته بود ایتالیا.ولش کن،بعد آسمان خانم اومد داخل،بعد سحر اومد 

و پشت سرش یک مرد خوش پوش دیگه.پوست سفید،چشم آبی،موهای خرمایی و اخم هاشم ترسناکش کرده 

لی خب هم خوشتیپ بود و هم جذاب.فک کنم شوهر سحر بودیگانه وون روشن بود ترسناک شده بود.بود.چشماشم چ

 هم بغل باباش بود.با همشون سالم کردم و دعوتشون کردم به داخل.آخر از همه هم سهیل اومد داخل.عخی چه ناناز.

 گلو ازش گرفتم و با یک لبخند عمیق دعوتش کردم به داخل.

 من زل زده بود.خندم گرفت و برگشتم سمتش و گفتم:چیه؟مریمم پوکر فیس به 

 مهیار:خاهر زن جان کوچیکتری گفتن،بزرگتری گفتن.

 بعدم شما مگه حامله نیستی؟برو بشین.ببخشید من یکم استرس دارم.-

 بعدم به تو چه.هنوز یک ماهم نشده.مریم:استرست بخوره تو سرت.

 ععع خیلخب انقد حر  نخور.-

 بقیه شروع کردن به حرف زدن.درباره همه چی حرف میزدن جز قضیه اصلی.رفتیم نشستیم و 

 در گوش مریم گفتم:چرا انقد چرت و پرت میگین؟

 پاشو برو چای بیار.مریم خندید و گفت:خاک تو سر هولت.

کنم یادمون رفته چرا فک "من رفتم چای ریختم و آوردم.به تعارف کردم و نشستم.آسمان خانم هم با گفتن

 له اصلی رو پیش کشید.مسئ"ییماینجا

دوباره بعد از کلی حرف زدن گفتن که من و سهیل بریم تا حرفامونو بزنیم.تا رفتیم داخل سهیل درو بست و بهش 

 تکیه داد.رو بهم گفت:خب عزیزم االن باید چی بگیم؟

 نمیدونم.شونه ای باال انداختم:

 خوام.فقط بگو منو بخشیدی.سهیل نشست و منم نشوند کنارش.بعد هم گفت:من هیچی نمی

 لبخند محوی زدم و گفتم:بخشیدمت.

 سهیل هم لبخند عمیقی زد و گفت:عاشقتم.

 منم عاشقتم.-



 سهیل سرشو آورد جلو.من خودمو کشیدم عقب و بلند شدم.بعد هم گفتم:خب پس حرفی نمیمونه.

 ن...سهیل آروم خندید و گفت:باشه خانم در برو.باالخره که ازدواج میکنیم.در ضم

 برگشتم سمتش که چشمکی زد و گفت:خیلی خوشگل شدی.

 لبمو گزیدم و خاستم برم بیرون که سهیل در گوشم گفت:حداقل بزار گونتو بوس کنم.

بعد هم گونمو بوسید و در باز کرد.من هم پشت سرش رفتم و با دیدن اون همه چشم که روم بود یک لحظه هول 

 فت و در گوشم گفت:کجا میری؟کردم.اومدم برگردم که سهیل کمرمو گر

 بابای سهیل گفت:مبارک باشه؟بعد هم 

 سهیل با لبخند سرشو تکون داد و همه گفتن مبارک باشه و قرار شد عروسی ماهم یک هفته دیگه باشه.

 *از زبون مهرناز

 و مهال تاقا تو برد منو رادوین نبود خودم دست کنم فک خوردم زیاد چیشد نمیدونم میکردم حال وسط اون داشتم

 ینرادو اومد جا به حالم اینکه از بعد.نیست یادم ولی رادوین به گفتم کنم فک زشتی حرفای.بود اتاق تو سهیلم

 ...انفجار حد در بود خورد عصابش اینقدر ماشین ت کرد پرتم و کرد تنم لباسامو

 حالم هنوزم.نمیموندم زنده گرنهو بود خلوت ها خیابون میکنم خدارشکر خونه طرف به میرفت داشت سرعت بیشتر با

 .نبود خوش

 بهش بودم زده زل منم میزد قدم فقط.مبل روی کرد پرت منم و کرد باز و در.خونه سمت داد هلم خونه رسیدیم

 و لسهی اون از یـنمیکشی خجالت تو نه یمیزاریــ نمایش به خودت وسط اون رفتی نمیکشییی خجالت تو:رادوین

  چشم میگی گفتم هرچی بعد به اینجا از اینجا تا نگفتم بهت هیچیی گهدی نمیکشی خجالت مهیار

  اصال داشتم دوست کردم چیکار مگه چی ینی:من

 میگه بعد دادن جولون به کرده شروع هیز مرد مشت یه جلو کرده مست من زن کردی؟جالبه چیکار شو خفه:زد داد

 کردم چیکار

 میارم سرت بالیی چه کن تماشا ببینم ازت و حرکات این هدیگ بار یه:گفت روم شد خم و جلو اومد بعدشم

 .مثال کنی چیکار میخای-

 .داد بدی خیلی صدای زمین روی کرد پرت و بود کنارش که گلدونی

 ربتیش فکرم من مشروبه اونا میدونستم کجا از من نشی غیب یهویی میخواست اونا به رسیده زورت میکنی چیکار:من

 کردم چیکار رفتم انگار میکنی صحبت همچی چیشده حاال بعدشم چیزیه کوفتی

 بکن هم دیگه کارای برو ترخدا-



 بکن کارا اون از برو خودت بفهم دهنتو حرف-

 اب بردی و من ابروی.شی بزرگ باید ای بچه هنوز تو نکردی عصبیم این از بیشتر تا باش ساکت فقط مهرناززز_

 .بشر این غیرته یب چقدر میگن خودشون

  داری غیرت خیلی تو میدونن همه بابا ن_

 مرفت و کردم عوض و لباسام.بود شده بهتر حالم گرفتم دوش یک و حموم تو رفتم منم.خونه از بیرون رفت عصبی

 رادوین؟صداش زدم:.کشیده دراز تخت روی دیدم اتاق سمت

 بله؟_

 ببخشید حاال خب_

 بخواب بگیر بیا_

 چی؟ ینی االن_

 بخاب ینی_

  دیگه میکنم خواهی تمعذر دارم من عه_

 باشه خوب_

 و قلبش صدای سینش روی گزاشتم و سرم دارم دوسش چقدر خدایا وای.کردم بغلش تخت روی رفتم و خندیدم

 کردم بوسش و باال اوردم و سرم.خوابه مثال و بود بسته چشماشو اما.میزد تند تند داشت که میفهمیدم

 دیگه بخاب:گفت بود گرفته خندش

 ادنمی خوابم اخه_

 نمیاد؟ خوابت شما چیشده_

 نمیدونم خب_

 میبره خوابت ببند و چشات_

 .کرد عوض و جاهامون و برگردوند منو دفعه یه که میکردم بازی موهام با داشتم

 داری مزاحمت قصد اینکه مثل:گفت منو بوسید و شد خم

 دادی پا که شماهم_

  شیطونی خیلی_

 عه؟_



 .اوممممم_

 (��ندارم تایپ اجازه بازهم.......)و

 رکارهس.نبود رادوین بیرون رفتم و کردم مرتب و خودم.دستشویی سمت رفتم و شدم بلند خواب از خوشحالی با صبح

 .حتمی

 الو؟:مریم به زدم زنگ

 الم،خوبی؟س_

 خوبه رادوین خوبی ت سالم_

 خوبه بچهه بچههه اره_

 میرسونه سالم اره_

 میزنه؟ لگد_

 برسه اشاونجاه به تا مونده مهرناز؟هنوز_

 شده؟ چقدر شکمت شکمت بابا ای_

 نکرده رشد هنوز_

 اوووو_

 .داره کارم مهیار مهرنازی برم من خب_

 بای اوک_

 مهسا الوتا برداشت گفتم: مهسا به زدم زنگ

 ؟بله الو_

 کجایی_

 .گزاشتی اگه میشم اماده رمانتیک سکانس برای یه دارم_

 کنم؟ قطع ینی پوعف_

 میده نشون اینجور_

 بای باشه_



 سرکار برم من نمیزاره که رادوین این.پره وقتشون تاشونم 9 دادی خاهر تا 9 خدا ای نداشت بر اونم.مهال به زدم زنگ

 مامان سالم:داخل اومد آرتا دیدم اومد کلید صدای دفعه یه.میکردم نگا ها وسایل به میرفتم راه خال مث توخونه.اه

 کوچک مرد به به_

 ؟نیست بابا_

 بودی؟ کجا شماسرکاره، نه_

 عمم خونه_

 خوبه_

 بخورن. تا کنم درست چیزی مرگی،کوفتی،ناهاری یه رفتم منم اتاقش سمت رفت

 سمتشون رفتم.میزنن حرف باهم دارن ارتا و رادوین دیدم میاد حرف صدای دیدم که بود غذا بند سرم هووووف

  به به به به_

 دیدی؟ ای خوشمزه چیز چیه_

  که واقعا!!!!رادوین_

  عزیزم یهچ_

 میکردی ما به هم سالمی یه همیشه فقط هیچی_

 من زندگی سالم! ببخشید .خبشده ناراحت عشقم اوه_

 !نکن تالش بیخود_

 کشی منت باز وااااای_

 حاضره ناهار پسرم آرتا_

 بریممم_

 مهری:گفت رادوین که خوردیم و غذاهامونو.نشست اومد رادوینم و نشستیم فتیمر

 بلی؟_

 میدی؟ دوغو_

 معدم دفه یه ولی.خنده از میترکیدم داشتم وای.موند همینجور بهش کردم اخم.زد چشمکی که دادم بهش وغود

 گندی حال چه وای دستشویی به رسوندم و خودم فقط خورد هم به حالم و ریخت اشکام همینجور.هم به پیچید

 ...شدم



 رادوووین وای:زدم داد

  اورژانس زنمب زنگ خوبه حالت ترخدا مهرناززز چیشدیییی_

 تخت رو ببرم بگیر و دستم بیا فقط نه نه_

 کجات االن:میگفت فقط نزدیک بود اومده رادوین و کنه جمع و میز رفت ارتا تخت روی بردنم و کردن کمک ارتا با

 بیارم؟ بازم؟قر  داری تهوع میکنه؟خوبی؟حالت درد

 نمطمئ.زشت چقدر وای نکنهههههه داشتیم رابطه بار چند کال ما اینکه به اونم میکردم فکر چیز یک به فقط من

 .میزدم حدسایی یه ولی نبودم

 در اشکم داشت طرف یک از خوشحال طرف یه از.بودم حامله زدم حدس که همونجور بعله و دکتر رفتم ظهر از بعد

 .مریم خونه طرف به میومدرفتم

 ممریم م..سالآروم گفتم:.نشستن مهیار با دیدم داخل رفتم

 پریده رنگ چرا چیشده یاهرخو سالم_

 بگیرم دوش یه برم من:گفت که کردم نگاه مهیار به

 !حاملم من:گفتم و مریم گنار پریدم رفت وقتی

 گفتی؟ چی_

 حاملم میگم هیس_

  نشههههه سرت تو خاک_

 .کنم چیکار_

 باشه حواست نگفتم_

 گرفتی دستت کنم چ کنم چ کاسه االن بابا ای_

 نشده هفته یک هنوز ای ونهدیو خیلی تو بخدا مهرناز_

 شده روز یک و هفته یک چرا_

 کرد نمیشه کاری نداره اشکال:گفت کرد بغلم و خندید یدفعه

 اربه.بیاد در اشکش بود نزدیک که شد خوشحال اینقدر شده عمو فهمید وقتی باربد گفتم ام دیگه دوتا اون به

 .خوشحالی از کشید جیع اینقدر( رادوین خاهر)هم



 لباسای ارتا و من اومد رادوین که شب.میکرد گریه خوشحالی از گفتم خونه اومدم وقتی ارتا به رادوین مونده فقط

 سالااااااااامو همزمان گفتیم: در جلوی رفتیم و بودیم پوشیده ست

 شدین؟ خوشگل اینقدر چیشده من عشقای سالم_

 ـــــــــ.مبارک شدنت بابا:گفتیم باهم دوتایی

 میکنین؟ شوخی:گفت و خندید

 شدی پدر شما خان رادوین نه:من

 جدی؟_

 ارهههههه_

 وگذروندیم خوبی شب.کرد بغل هم رو ارتا. و لپم البته کرد بوسم و کرد بغلم دفعه یه

 *از زبون مهال

از شدت استرس نمیدونستم چیکار کنم.امروز روز عروسیم بود و تو این یک هفته همه کارارو با دخترا انجام 

 مهرناز هم همینیم خیلی حر  میخورد.چون تا میخواست با ما بیاد بیرون مهیار نمیذاشت مریم بیاد.دادیم.البته مر

 محل نمیدادن.خدایا باورم نمیشه دارم خاله میشم.به شوهراشون طور.البته هیچکدومشون 

و برگشتم مانتو و شلوارمو تنم کردم و بعد از برداشتن لباسم رفتم بیرون.سهیل دم در منتظرم بود.نشستم 

 خانمم.خوبی؟ سمتش.عینک آفتابی پلیسی خوشگلشو از روی چشمش برداشت و با لبخند گفت:سالم

 سرمو تکون دادم و گفتم:حالم که خوبه.فقط استرس دارم.

 بانو.طبیعیه. شب که استرس ندارهمیکرد با شیطنت گفت:استرس چیو داری؟ماشینو روشن همونجوری که 

 نگاه کردم که خندید و من فهمیدم چی میگه.زدم به بازوشو گفتم:خیلی بیشعوری. متوجه منظورش نشدم.گیج بهش

 مرسی.-

 حرصی بهش نگاه کردم.وقتی رسیدیم به آرایشگاه نگه داشت و من درو باز کردم.تا اومدم برم گفت:دوست دارم.

 ای بابا خب با قلب من اینجوری نکن دیگه.براش رو هوا بوس فرستادم و گفتم:من بیشتر.

بعد هم رفتم.تا رفتم داخل صدای ماشینشو شنیدم.لبخندی زدم و رفتم باال.آرایشگر با دیدنم به اتاقی راهنماییم کرد 

 و گفت:اینجا بشینین.

 نشستم و گوشیم رو درآوردم و تماس مریم رو وصل کردم:جانم؟

 کجایی؟-



 من تو آرایشگاهم تازه رسیدم.شما کجایین؟-

 ریم میایم باال.فعال.ماهم همین االن رسیدیم.دا-

 فرزانه بود.من هم فعلنی گفتم و گوشی رو قطع کردم.بعد هم خودمو سپردم دست آرایشگر که اسمش 

 چشمامو باز کردم:تموم شد عروس خانم.چشماتو باز کن. فرزانهبا صدای 

 ت کن.بعد.و تا خواستم به سمت آینه برگردم فرزانه گفت:نه دیگه.اول پاشو لباستو تنچشمامو باز کردم 

 فرزانه لباسمو تنم کردم. کالفه هوفی کشیدم و باشه ای گفتم.بلند شدم و با کمک یکی از دستیارای

 زیپمو کشید باال و گفت:تموم شد عزیزم.

تشکری کردم و اون هم رفت بیرون.از دیدن خودم تو آینه تعجب کردم.هیچوقت انقدر مفصل آرایش نکرده بودم.حتی 

 ه.تو عروسی دخترای دیگ

موهامو رنگ کرده بود و از قهوه ای به یک دودی خوشرنگ تغیرش داده بود.شینیونم هم مدل باز و بسته بود و خیلی 

سرمو شلوغ نکرده بود.ساده ولی خوشگل.آرایشمم تو طیف یاسی و صورتی بود و برخالف همیشه خط چشمم پهن 

 بود.

 نم بود.لباسمم خوشگل بود.پشتش دکلته بود و آستیناش هم روش شو

بلند شدن و اومدن سمتم.یکم با هم حرف زدیم که .اوناهم خیلی خوشگل شده بودن.بیرون پیش دخترااز اتاق رفتم 

 گفتن مردا اومدن و باید بریم داشتیم میرفتیم پایین که مریم گفت:خواهری استرس نداشته باشیا.چیزی نیست.

 فندق کوچولویه خاله باش. سرمو تکون دادم و گفتم:باشه.سعیمو میکنم.تو هم مواظب

 خندید و گفت:باشه.

 رسیدیم پایین.دخترا با ناز به سمت شوهراشون رفتن و سوار ماشین شدن.سهیل اومد سمتم و گفت:نمیشه ببینمت؟

 شنلمو روی سرم درست کردم و گفتم:خب ببین.ولی وقتی رفتیم داخل ماشین.

 آماده کرده بودم."وقتی رسیدیم میبینینه دیگه بزار "با خنده گفت:جدی؟من خودمو واسه جمله

 خندیدم و گفتم:نه من ازین لوس بازیا خوشم نمیاد.بخاطر لحن زنونش 

 و.ـبفرمایید بانخوبه.سهیل دسته گلو به سمتم گرفت و گفت:

سوار ماشینش شدم.خودشم تا نشست  گرفتم و به سمت ماشینش رفتیم.درو برام باز کرد و منم با هزار بدبختی شاز

 :خب بزار ببینمت.گفت

 بعد هم خودش شنلمو داد عقب.با دیدنم دستشو روی دهنش گذاشت و تو چشمام خیره شد.



 گفتم:چیشد؟

 چیزه....میگم نمیشه بپیچونیم بریم خونه؟-

 لبمو گزیدم و گفتم:راه بیفت دیوونه.

ه من م به سهیل چشم داشت.باونم ای بابایی گفت و راه افتاد.اول رفتیم آتلیه و کلی عکس گرفتیم.خاک برسر عکاس

میگفت خانم راد به سهیل میگفت سهیل جان.مثال میگفت خانم راد شما ایتجوری کن بعد سهیل جان شما فالن کار 

 کن.ای بزنم تو سرش بمیره دختره مسخره.

 من حر  میخوردم و سهیل به من میخندید.باالخره کار عکاسی هم تموم شد و ما رفتیم به سمت باغ.

 مون همه دست زدن و ما هم رفتیم و نشستیم.با ورود

چشمم رفت سمت دخترا.مریم با اخم به مهیار نگاه میکرد و چیزی میگفت.مهرناز هم همین وضع رو با رادوین 

 داشت.ولی باربد و مهسا و آرتا فقط میخندیدن.به سهیل گفتم میرم پیش دخترا و اونم بلند شد و گفت:منم میام.

 م:چیشده؟رفتیم پیششون و گفتی

 مهیار:هیچی.مریم خانم با این وضعش میخاد پاشه برقصه.

 با اخم نکاهشون کردم و گفتم:یعنی چی؟یعنی خاهرای من تو عروسیم نرقصن؟رادوین هم حرف مهیار رو تایید کرد.

 مهرناز:ای باب هنوز یک ماه نشده.شما چرا همچین میکنین؟

 با کلی بدبختی تونستم دخترا رو بیارم وسط.

ی رقصیدیم و خندیدم.نشستم سرجام و دخترا هم کنارم.داشتیم حرف میزدیم که نازنین اومد:مهال جون.میشه کل

 دسته گلتو پرت کنی؟

 مهرناز:فایده ای نداره کسی تورو نمیگیره.

 با خنده به نازنین نگاه کردم که از عصبانیت سرخ شده بود.لبخند حرصی زد و گفت:من نه.ولی دختر زیاده.

 ا.چه همه دختر ترشیده داریم.خدایی-

 دخترا خندیدن و منم پاشدم و گفتم:فکر خوبیه.دسته گلمو پرت میکنم.

 نازنین لبخند پیروزمندانه ای زد و رفت.سهیل گفت:چرا قبول کردی؟

 فقط میخوام ببینی واسه اینکه دسته گلو بگیره قابلیت پروازم پیدا میکنه.-

 دیوونه.-

 سن تا عروس خانم دسته گلو پرت کنه.و کلی دختر ریخت وسط.خندم گرفت.وایت دخترای مجرد دی جی گف



پشتمو کردم بهشون و بعد از کلی جو که دیجی داد دسته گلمو پرت کردم.برگشتم دیدم تو دست مهساس و اونم 

 همه براش دست زدن و من گفتم:خب ایشاال عروسیداره با تعجب به گل نگاه میکنه.خندیدم و رفتم بغلش کردم.

 بعدی عروسی خانم بازیگر.

 مهسا لب گزید و سرشو انداخت پایین.باربد بغلش کرد و گفت:خجالتم میکشی؟

 بعد سرفه مصلحتی کرد و گفت:میخواستم یه چیزی بگم.

چون آهنگی نبود همه صداشو شنیدن و برگشتن سمتمون.باربد گفت:میخواستم بعد از عروسی بهت بگم ولی خب 

ومده تو بغلت بهت میگم.مهسا من دوستت دارم.این حس،حسی نیست که دوروزه دچارش حاال که دسته گل صاف ا

 شده باشم.از وقتی دیدمت عاشقت شدم.

بعد هم زانو زد و خیلی رمانتیک طور جعبه انگشتر رو از داخل جیبش درآورد.جلوی مهسا گرفت و گفت:با من ازدواج 

 میکنی؟

جذاب نگاه میکردن.شوهرم بکنی بازیگر باشه.خدایی نگا چه مثل  همه جا سکوت بود و همه داشتن به این صحنه

 فیلما خواستگاری میکنه.

مهسا گریش گرفته بود.لب گزید و سرشو انداخت پایین.من نمیدونم این چطوری رفته بازیگر شده.یک دفعه سرشو 

 بلند کرد و محکم گفت:بله.

شد و مهسارو بغل کرد.همه دست زدن و با آهنگ الیتی باربد لبخند عمیقی زد و حلقه رو دستش کرد بعد هم بلند 

 که دیجی گذاشت رفتن وسط و تانگو رقصیدن.

سهیل کمرمو گرفته بود و همونطور که آروم خودشو تکون داد گفت:دیدی بخاطر یک ماموریت همتون عروس 

 شدین؟

 م؟ینمیشد اخم کوچیکی کردم و گفتم:یعنی میگی من اگه این ماموریت رو قبول نمیکردم عروس

 تو منو نمیدیدی،مریم مهیار رو نمیدید،رادوین مهرناز رو و مهسا باربد رو.شونه ای باال انداخت و گفت:نه.چون 

 .مطمئنا اوناهم همین نظرو دارن.اشکال نداره.نمیدیدمت زن یکی دیگه میشدم-

 اخمی کرد و گفت:دیگه چی؟

 ریز خندیدم و گفتم:هیچی.دوست دارم.

 امو بوسید و چشمک زد و گفت:ما بیشترآروم و کوتاه لب

 *از زبون مهسا



 وسط ماون باربد منتظره غیر حرکت وقتی میشم اونا مثل دارم کم کم منم جدیدشونو زندگیه پی رفتن خواهرام تا سه

 هلحظ داشتنش برای قبل از بیشتر و شد برابر چندین بهش عالقم دیدم و مهمون همه اون و عظمت اون به تاالر باغ

 دبو باربد کرد پاره و افکارم ریشه گوشیم صدای که میکردم نگاه نامعلوم ی نقطه ی به داشتم میکنم اریشم

 الو_

 خانمی سالم:باربد

 عق اه_

 میکنی؟ استفراغ چرا چیشده_

  نکن استفاده خانمی ی واژه از دیگه ترخدا باربد وای_

 انمیخ خانمی قشنگ چه ببین که قشنگه چراد گفت:بع کرد رو و زیر و دلم مردونش صدای با که کرد ریزی ی خنده

 ...خا خانمی

 نگوووو میشه چندشم میاد بدم_

 در دمه کاشتی ساعت سه منو شو آماده جان ملوسک_

 خو باال بیا عهه_

 تو بیا پایین دیگه نه_

 مرسی کن کار بندیت جمله رو ولی باشه_

 و یفک مشکی شلوار و شال با پوشیدم کرم کتون تاهکو مانتو یه اتاق تو رفتم کردم قطع و گفت چشمی خنده با

 و کشیدم موهام به دستی انداختم آینه تو نگاهمو آخرین بود کوله نبود کیف البته برداشت و ستم اسپرت کرم کفش

 انقد زمین به شدم پرتاب مبارک باسن با و نرده به شد بند پام یهو که کردم بدو بدو عجله با ها پله از و بیرون زدم

 بگه ستنی یکی آخه بود شده مچاله صورتم رفتم در سمت به دوال دوال برم راه صاف نمیتونستم که گرفت درد باسنم

 ردمک باز و ماشین در شد تا چار چشاش دیدنم با باربد میگیری ای احمقانه تصمیم همچی چرا هست آسانسور وقتی

 افتاده؟ اتفاقی:پرسید گنگ بدبار لگن ناحیه و کمرم تو پیچید بدی درد نشستم تا نشستم و

 اوووف نکنه هیچکس نصیب و درد این خدا دارم درد خیلی خدایا وای_

 چیشده نکن نگرانم مهسا_

 میکنه درد خیلی افتادم ها پله از_

 میکنه درد کجات نکن گریه خیلخب_

 باسنمممم_



 کردن حس کنم فکر که زدم بازوش به مشتی حر  با افتاد راه و داد تکون سری خندون باربد گفتم چی فهمیدم یهو

 بگیره ردد باسنت بار یه تو بزار حاال پررو پسره نمیگیره درد بیوفتی وقتی خودت باسن دیگه باسنه مگه چیه خب_

  بفهمی تا کنم تالفی چنان

 خوبی؟ االن بابا باشه_

 بهترم:گفتم اخم با

 کرده قدغن مهیار و رادوین ولی بیان خواستن که یممر و مهرناز خرید بودیم اومده امروز خرید مرکز سمت افتاد راه

 تازه بعدشم سهیل مهیارو پیش برگرده که میکنه رو اداره کارای داره هم مهال بیان نیست الزم گفتم خودمم بیان که

 که شیم پیاده ماشین از خواستیم خرید اومدیم خودمون دیگه که باربدم و من بهتره باشه خودش خونه عروسه

 پایین داد رو شیشه باربد پایین بریزن میخواستن هارو شیشه شدن جمع ماشین ورد جمعیتی

  میگیریم عکسم چشم شیم پیاده بدین مهلت دوستان:باربد

 اهانمکه با لبخند گفت: کردم نگاه مادرش به گنگ بغلمه تو نوزاد به دیدم کردم باز درو هم من و اونور رفتن یکم

 .ازتون بگیرم عکس یه بزارین داره دوستون خیلی پسرمه

 ژست تداش من مثل باربدم واال چمیدونم باشه بازیگر یه طرفدار میشه نوزاد یه مگه ولی گرفتم عکس و زدم لبخندی

 فاصله کمی و کرد قفل بهم و پشتش برد دستاشو دوتا باربدم باربد بغل تو چپوند خودشو دختره ی دیدم یهو میگرفت

 دختره صورته به و زدم کنار جفتشونو سریع خودشو چسبوند باز دختره زد دوربین به رو زورکی لبخند گرفت

 میشه قشنگ خیلی نفره سه عکس اینو گفتم: پاشیدم لبخندی

 شلوار و کت یه باربد ها مغازه طرف به رفتیم دقیقه۲۲ از بعد کشید دهنش دور به دستی و گرفت خندش باربد

 رفتیم ودب داده آدرس بهار که مزونی میرفتیم باید عروس لباس هواس سفید پیرهن با مشکی کفشای با گرفت مشکی

 گرم خیلی بود لیال اسمش که خانمه تو رفتیم بود خلوت اومدن امضا و عکس واسه نفر۲فقط خداروشکر اونجا

 باسل یه کردی انتخاب رو ای فرشته چه بود عالی انتخابت احسنت باربد احسنت:گفت باربد به رو و کرد استقبال

 .دوختن جونم مهسا برای میگی فقط دارم وسعر

 ببینم یامب بگو پوشیدی ملوسکم بپوش برو:گفت گوشم در کرد حلقه کمرم دور و دستش زدو دلنشین لبخندی باربد

 و لباس بدین میشه خبو گفتم: لیال پیش رفتم و زدم لبخندی

 بیام تا صبر کن گلم حتما حتما:لیال

 جون لیال ممنونم_

 ایش میاد بدم اه اه اه شن سرنگون لغت فرهنگ از اجی و خانمی و گلم همین کاش

 .باشه حرفا این از تر قرار بی باربد کنم فکر که بپوش برو خانمی بیا_لیال



 وشت من که مکانی طرف به همش و میداد تکون پاشو و میجوید لبشو پوست داشت که کرد اشاره باربد به بعدشم

 دخور در به ای تقه پوشیدم بدبختی هزار با و لباس و کردم ریزی ی خنده میکشید سرک میکردم عوض و لباسم

 ببینمت:لیال

 زیبایی که واقعا دختر تو شدی عروسکی عجبگفت:دیدم و چشای لیال تو برق کردم باز درو

 دارین لطف_

 ما؟ زنه این شد چی پس خانم لیال:باربد

  بیار درش زودی:گفت تند و یواش لیال

 زارممی خودم لباسو من برو بیا جان مهسا بود قشنگ خیلی باربد دیدم منبعد هم گفت: بست درو و زد چشمکم یه و

 کاور تو

 باز رود مهسا ببینم باید منم چی یعنیبعد هم گفت: پرو اتاق در سمت میومد داشت که شنیدم و باربد قدمای صدای

 عزیزم کن

 دیگه آوردم درش باربد_

 ببینمت؟ میخوام خودم نگفتم مگه:گفت و کشید عصبی نفس باربد

 نداری؟ قبول رو لیال سلیقه دیگه خوبه خوبه:لیال

 ...ولی خب چرا:باربد

 نذار این از بیشتر دعوت کارت منتظر منم بکن خریدارو بقیه برو بیا نداره اگر و اما و ولی_

 ورانرست یه سمت به رفتیم خریدا بقیه از بعد.ماشین تو رفتم و کردم خداحافظی لیال از منم و پایین رفت باربد

 بیارن بزنی زنگ اونجا از بعد خونه بریم میشه_

 بیعص بشه شلوغ دورم میشم خسته وقتی چون بزنم حرف بد طرفدارام با نمیاد دلم خستم واقعا االن موافقم:باربد

 میشم

 .بیوفت راه عزیزم اوکی_

 یتزاهاروپ رفتم دستشویی یه و شستم دستامو اینکه از بعد بیارن پیتزا دوتا زدم زنگ من و من خونه سمت افتاد راه

 بود خوشمزه مرسیو گفتم: خوردم باربد کنار آوردن

 که نپختم من ولی جان نوش_باربد

 بهرحال_



 دسرکشی و نوشابه داد تکون تاسف روی از سری و کرد نگام مونده در موند باربد دهن تو لقمه که زدم گلویی باد

 باری؟ کاریبرداشت.بعد هم گفت: میز روی از و سویچ و گوشی

 زدم؟ بادگلو شدی ناراحت_

 ریب باید فردا بخوابی خوب رفتم من شه ناراحت ملوسکش دست از کسی میشه مگه:گفت و بوسید گونمو شد خم

 خداحافظ نره یادت هم دستشویی و مسواک آرایشگاه

 خوش شب چشم بهت بوس_

  الال رفتم یدستشوی به رفتن و مسواک زدن بعداز و رفت باربد

 و فتمر و شدم حاظر تند تند اتاق تو اومدم دستشویی رفتم و شستم و صورتم پاشدم خواب از گوشیم آالرم صدای با

 گرفتم متصمی منم و زد تک باربد پوشیدم کفشامو رفتم زودی دهنم تو چپوندم و برداشتم پنیر و نون بزرگ لقمه یه

 سالاااااامفتم:.نشستم و گماشین تو رفتم برم آسانسور با

 خانمی انرژی پر و سرحال چن سالم:باربد

 دممیکر نگاهش که همینطوری و کردم نگاهش پوکر دوباره کشید لپمو و ریخت بهم و موهام که کردم نگاهش پوکر

 آدم واسه نمیزاری که حواس خب میکنیم تصادف االن نکن نگام اونجوری.باربد گفت:دادم می مالش لپمو

 خایلخب_

 ...ـ.خان پایین بفرماکردباربد گفت: نگاه آرایشگاه به زده ذوق رسیدیم

 خانمم پایین بفرماکه گفت: کردم اخم و سمتش برگشتم

 آرایشگاه میرفتن دیگه جای یه مهال و مریم و مهرناز داخل رفتم و دادم تکون دستی و زدم پیروزی سر از لبخندی

 سالم_

 خانما خانم باشه مبارکا عزیز راد خانم به به:گفت و زد یلبخند بود ای حرفیه ارایشگره که خانم روژین

 بزارم وسایلمو کجا من خانم روژین ممنونم_

 اتاق تو بزارم من به بده:روژین

 مرسی اوم_

: میگفت هک روژین صدای با بشه قشنگ آرایشم و بکنه کارشو بتونه راحت تا بستم چشامو و نشستم صندلی رو رفتم

 جان مهسا شدی ماه گفت و زد لبخندی مکرد باز چشامو شدی عالی

 خودمو؟ ببینم نمیتونم خودم ممنون خیلی_

 دیگه کنی نگاه باهم رو همه یهویی که بپوش باستول_



 منم؟ این خدایا وای آینه جلو رفتم و پوشیدم روژین شاگرد کمک با لباسو اوکی_

 مژه بود سرم رو کوچولو تاج یه بود کرده درست گل مدل پایین موهامو موهام رنگ ابروهام و بود کرده عسلی و موهام

 لب رژ بود شده ریخته طالیی اکلیل روش که کرم سایه همچنین و آجری رژگونه بودن کرده تر درشت و چشام هام

 رت قشنگ همشون از عروسم لباس بود مات ماته ناخونامم بود رنگی خوش جیغ نارنجی لبم رژ لب برق با و نارنجی

 و نلمش بود سفید گلم دسته میزد برق که بود پفی دامنم و بود نگین از پر لباس تنه باال سمتق و کمرم رو بود

 .خوشگله خانم منتظرنتونن شریفی اقایگفت: روژینکه  در سمت رفتم و پوشیدم

 کوتس کفشام تق تق صدای افتادم راه و کشیدم عمیقی نفس میزد تند تند قلبم و بود کرده یخ دستام استرس از

 زد تر ندت قلبم رسید مشامم به هب عطرش بوی دیدم رو ای مردونه براق کفشای رفتم تر جلو که یکم شکست و نسال

 ببینتم زودتر هرچه میخواد دلش میدونستم که من ولی میشد دیده سختی به شنل زیر از

 ببوس و خانم عروس پیشونی:گفت فیلمبردار

 گاهشن و زدم لبخندی زد پیشونیم روی طوالنی ی بوسه و عقب داد میک و شنل کاله دستش دوتا با و جلو اومد باربد

 روباز جلو در و گرفت دستمو میشد دیده خاصی برق چشاش تو بود شده همیشه از تر خوشتیپ و تر جذاب کردم

 جوریچ وضع این با نبینه مارو کسی کنه خدا کردیم حرکت آتلیه طرف به و ماشین تو نشستم باربد کمک با کرد

 تو هش چاپ زود تا گرفتیم همه از اول و تاالر تو امشب بزارن میخواستن که عکسی تو رفتیم و ندید بدم؟کسی اامض

 و وربیند روبه بودم زده لبخند دستم به گل دسته منم بود گرفته کمرمو باربد و بود باربد به پشتم من عکس این

 باغ سمت به رفتیم دیگه عکس چندتا از بعد دیگه عکسای سراغ رفتیم بود زده لبخند من مثل همینجوری باربدم

 ستمود باربد و شدیم وارد بودن پایین همه مهمونا که پایین میومدیم ها پله از باید باال طبقه از رسیدیم وقتی تاالر

 استر یک پایین اومدیم وقتی اومد اروم و الیت آهنگ یه بعدشم و دست صدای پایین اومدیم که رو پله اولین گرفت

 من مرک رو گذاشت دستشو اونم باربد سینه روی گذاشتم دستم منم و کردن خاموش برقارو تانگو واسه وسط فتیمر

 سوت و جیغ صدای و زد کوتاهی ی بوسه و لبم رو گذاشت لبشو باربد شد تموم که آهنگ خوردیم می تکون باهم

 تو رفتیم خخخ بود خوب اومد خوشم ولی لسهی مهیارو مخصوصا مهمونا جلوی مردم خجالت از وایی شد بلند جوونا

 مهسا؟؟:کرد جلب توجهمو صدایی که میزدم حرف باربد با داماد عروسو جایگاه

 بود شده تنگ واست خوبی؟دلم سالمممممگفتم: که بود نیما دایی عههه صدا طرف برگشتم

 دیدیم مهرناز عروسی تو همو ماکه دختر:دایی

 واست تنگه دلم همیشه من کال_

 مبارک دبارب آقا پیرشین هم پای به که ایشاال دایی باشه مبارکت!شوهرکردی دیگه توعم پاره آتیش شیطونکه:دایی

  باشی ما ی دردونه مواظب درضمن و شین خوشبخت ایشاال باشه

 مراقبشم چشمام مثل جمع خیالتون ممنون اومدین خوش خیلی:فشرد مردونه و دایی دست خندیدو باربد

 درخدمتم داشتین کارم سرجام بشینم مبر من خوبه:دایی



 بفرمایین دارین اختیار:باربد

 هک میزی پشت رفتیم بخوریم غذا باال طبقه بریم کرد صدامون فیلمبردار شام واسه رقصیدن دیگه یکم از بعد

 تمیز خیلی باربد غذارو خورد قشنگ نمیشه دوربین جلوی ذبممع چقد باال طبقه و بود داماد و عروس مخصو 

 تو خورد بهم حالم خودم خوردم کثیف همچین من ولی کرد پاک دهنشو دور کاغذی دستمال با بعدشم خورد اشوغذ

 تمیز ودهنم دور و برداشت دستمال یه میکنه نگام لبخند با داره دیدم که باال آوردم سرمو بود برنج و گوشت پر دهنم

 .کرد

 فیلمبردار کو.ممنون_

 غذا بشیه جونت به که نگیره فیلم قسمت این از گفتم نیستی راحت دیدم:باربد

 چیزی یه خب ولی بود خوشمزه خیلی مرسی وای_

 چی_

 دارم دستشویی_

 جان مهسا پایین بره بزار_

  که نیست خودم دست_

 بدی انجام کارتو میخای چجوری عروس لباس این با کن تحمل ترخدا_

 شد؟ زیاد اگه ولی نشده زیاد هنوز باشه اوف_

 پایین بریم پاشو نمیشه زیاد ینکن تلقین_

 مبری_

 شتاه ما بزاره آهنگ یه بگن میخوام مهساو گفت: سمتم اومد مهرناز داماد عروسو جایگاه تو نشستیم و پایین رفتیم

 وسط بریم

  خوبه اوم_

 بیان رادوینم و سهیل و مهال و مهیار و مریم بگم منم تا بیاین پاشین شما_

 باشه_

  دورمون تا شیش اون وسط باربد و من وسط رفتیم

Una mattina mi sono alzato 

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 

Una mattina mi sono alzato 



E ho trovato l’invasor 

 بودن خودشون هوای و حال تو همه میرقصید تانگو شوهرش با هرکسی

 فکرش کی:گفت و کرد بهمون نگاهی یه مریم که اومدن هم ها بچه جایگاهمون سمت رفتیم شد تموم که رقص

 !شه تموم اینجوری آخرش میکرد

 .....خندیدیم دل ته از هممون

 

 :(پایان
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