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 احق ی

 

 

 اول   فصل

 :ندیگو یم

 .ستیزندگ  و است حرف  دو زن

 ... تیامن ؛-یحرف  سه نیا-مرد؛ و

 شوند یم  یخوب مکمل چه و

 کهیزمان  دو؛ نیا

 را  شیمردانگ مرد؛

 بگذارد؛  اش یزندگ  زن   ت  یامن ی  پا تماما  

 اش   یزنانگ وزن؛

   ی  پا تماما  

 ... کند خرج  اش یزندگ مرد  

 

  بهت   انه یم  در  ی زن.  کردیم  غوغا  قبرستان  انیدرم  ی مرد  نوحه  ی صدا  و  حلوا  ی بو

 بود برگرفته در را اش یزندگ نامرد مرد   که ییها خاک از یتل  گوشه یناباور و

  ن یا ی برا زدیبر اشک تا کردیم مرور دیبا  را مشترکشان خاطره  کدام. بود نشسته

  او با مشترک یزندگ سال سه در یادیز یروزها گفت ینم دروغ! رفتنش گونه



 از  که داشت یکس به ازین بار نیاول یبرا یوقت نه اما بود کرده را مرگش یآرزو

 . بود نیزم یرو آدم  نیکارتر و  کس یب امروز . کند تیحما  او

  دردش او درد که یمادر ... آورد یم رنج و درد ش یبرا بودش که داشت یبرادر

 ییدردها  چه  شوهرش  خانه  به  ورود  با  اش   ساله  هجده  دختر  کردینم  درک  و   نبود

  و  بود خفته  قبرستان نیهم ی ها سنگ از  یکی ریز مهربانش پدر . دیکش ینم که

  ی باج  که  یکار  و  کس  یب  او  تا  بود  حداقل  اما  نبود  یحام  چوقتیه  که  یشوهر  حال

 .نباشد دادیم خوردش به

...  عشقشان... اند داده دست از را یکسان  شانیاززندگ ییجا کی ها آدم همه

 !دوستشان... خانوادشان

 ... دارد فرق هم با ها دادند دست از

 ... شودیم تمام  او با تیزندگ که یدهیم دست از  را ی فرد یزمان کی

 ! شودی م آغاز تیزندگ دادنش؛ دست از  با که را  یکس گرید یزمان و

 . برگرفت ها خاک  از نگاه  گوشش؛ در زهرا  یصدا دنیچ یپ با

 !رفتند همه...   اس ی خانم  میبر دیبا-

  ی ب دیمج و بود مانده او و بودند رفته همه. نبود چکسیه. چرخاند را ماتش نگاه

 ! بود رحم ی ب او با هم امروز  یحت!  شیزندگ رحم

  فکر  و  گرفت ی جا نیماش عقب یصندل ی رو . شد همراه زهرا با و برخاست آرام

 !تنها و  بود خسته!  کرد؟ یم چه دیبا اطرافش  رحم یب یایدن با ... کند چه دیبا کرد

  با  را شیسرما از شده خشک تن و کرد باز را چشمانش عمارت، به دنیرس با

  اما  بود اطرافش  یدخترها از یلیخ  یآرزو عمارت و خانه ن یا. کرد همراه خود

 یآه. بود شده لیتحم او  به دیمج با ازدواجش از بعد که بود یعذاب فقط او یبرا

  یی تنها یکم فقط او و بود شلوغ عمارت. گذاشت عمارت در قدم و دیکش دل ته از

 .شود او  سهم که آرامش یکم... خواستیم

 !اسی مه-



  ی دوسال را ها یموسو عمارت احساس پر دخترک مهربان و بخش  آرام یصدا

 ! را اش شده لرزان  یصدا نشناسد که شدینم لیدل  اما بود دهینشن شدیم

  ی ا  جمله  نیاول.  نشست  مهال  پربغض  چشمان  در  اش  دهیپر  رنگ  صورت  و  دیچرخ

 : آورد زبان به را  دیچرخ ذهنش در که

 ! آقا عروسک یشد بزرگ-

  جان  و  حس  یب  اسی  مه  یرایپذ  آغوشش  و  پرکرد  را  انشانیم  فاصله  شتاب  با  مهال

 .شد

 !داداشم خوشکل  عروس اومده سرت به یچ-

  عمارت به خود خواست یب شیپا که بود شده یدردسر هی ما بودنش خوشکل

  و   شود رد... بخورد ورق ها یکیتار انیم شیزندگ صفحه و  شود باز  ها یموسو

 . برود یتباه به رو

  کرد یم  طلب  یخواب  چشمانش   و  نداشت  ستادنیا  توان  شیپاها.  فشرد  هم  یرو  پلک

 !نشد کابوس جز  ی زیچ قسمتش هم رفتنش  حال  از با  ی حت که آرامش پر

 

 دور دستانش آمد، جلو  شیروبرو مرد اما گذاشت عقب یقدم ادشیفر یصدا با

 .شد  دهیکوب سرش پشت وار ید به محکم و شد  حلقه  او دیسف گردن

 !ها؟ ... ؟ یباش یعوض کدوم  با یخوا یم ،یباش شوهرت با  یخوا ینم-

 :ردیبگ فاصله او  از کرد یسع و نشست دهیترس زن  گوش در مرد یصدا

 ! خوامت ینم...  تونم  ینم! کس چیه-

  فکربه  با. دیکش نفره دو  تخت سمت به  را  او  و  شد حلقه کمرش دور مرد دست

.  زد  عق  دیکش  خود  به   که  را  مرد  تن  یبو  اش   ینیب.  شدیم  دگرگون  حالش  هم  تخت

 . نباشد  وجودش  در  یرحم  که  بود  ادیز  آنقدر  چشمانش  خشم  حرکتش،  دنید  با  مرد

 !کنمیم درستت-



  ی نم که یزن کردن درست فکر با مرد و  شد ز یانگ نفرت  تخت  مهمان زن تن

 . شد زن اندام  ریگ دستش و  برد  او یموها انیم  را سرش خواستش،

.  شدینم اما شود بلند کرد یسع. زد هق و  کرد پنهان تخت یها  ملحفه انیم تنش

 که را دستش اما کرد جا جابه را خودش یکم. نبود یجان تنش در! توانست ینم

  سرش . شد پرت اتاق کف  بر  جانش  یب تن و شد رها تنش  ری ز به بود داده هیتک

 اضافه  شیدردها  به  راهم  سرش  درد  و  خورد  کنارتخت  کوچک  ز یم  یچوب  هیحاش  به

 .کرد

 :خورد تکان یکم شیجا در مرد

 ؟ یکنیم چکار-

  ی زن و آلود خون تخت دنید با.کرد باز یکم را چشمانش نشد، دهیشن که ییصدا

 .رساند زن  به را  خود و  دیپر نییپا تخت  از وحشت با بود،  افتاده  نیزم یرو که

  او  سر ریز را دستش. زد رونیب چشمانش که بود ادیز قدر آن شیپا  ریز خون

 :بدهد تکانش یکم کرد یسع و گذاشت

 !اسی...  کن باز رو چشات  اسی! اسی-

 :کرد باز  را چشمانش یکم

 !اومده... بابام! برم...  دیبا-

 ! اسی! نیبب منو...  کردم غلط! اسی-

 ...!  یم... دارم... دیمج-

 تا  رفت رونیب سمت به و کرد شیرها وحشت با دیمج شد، بسته که چشمانش

 .دیشن  یم را ها زدن صدا  بلند ی صدا هنوز  او  اما کند خبر را  یباج

******** 

 ! کن باز رو چشات! ینی بیم خواب یدار اسی مه! اسی مه-

 :بود  ج یگ اما دیرس گوشش به در مهال یصدا . شد زی خ مین تخت در نفس   نفس با



 ؟یدید بد خواب...  یبود خواب! زم یعز ستین ی زیچ-

! ها یموسو دردانه بود الیخ خوش چه. دیبلع را هوا و فرستاد رونیب  را نفسش

 و بود شده کابوس که عمارت آن یها لحظه  تک تک... بود شیزندگ نه! خواب؟ 

 .کرد ینم  شیرها هم درخواب

  نبود   یدیمج.  کردیم  رها  را  خود  دیبا.  کردیم  فرار  عمارت  نیا   از  زودتر  هرچه  دیبا

 !ستیکاف عمرش همه ی برا خودش  باشد، هم خاطراتش که نیهم اما

 

    

 

 ! کن باز رو چشات! ینی بیم خواب یدار اسی مه! اسی مه-

 :بود  ج یگ اما دیرس گوشش به در مهال یصدا . شد زی خ مین تخت در نفس   نفس با

 ؟یدید بد خواب...  یبود خواب! زم یعز ستین ی زیچ-

! ها یموسو دردانه بود الیخ خوش چه. دیبلع را هوا و فرستاد رونیب  را نفسش

 و بود شده کابوس که عمارت آن یها لحظه  تک تک... بود شیزندگ نه! خواب؟ 

 .کرد ینم  شیرها هم درخواب

  نبود   یدیمج.  کردیم  رها  را  خود  دیبا.  کردیم  فرار  عمارت  نیا   از  زودتر  هرچه  دیبا

 ! بود یکاف عمرش همه ی برا خودش  باشد؛ هم خاطراتش که نیهم اما

  بند  وان یل گوشه به را  لرزانش  دست. شد ک ینزد اش دهیخشک لب به  یآب وانیل

 .دینوش آب از  یا  جرعه و کرد

 ؟ یخوب-

.  بود کرده خوش جا کابوسش انیم ییجا کی نفسش هنوز. فشرد هم یرو چشم

  ی خودخواه و مادر ینادان انیم در یکودک رفتن دست از یبرا بود مانده نفسش

 ! پدرش

 م؟ یدار مهمون هنوزم-



 . بود دار خش  و گرفته شیصدا

  شوهرزهرا  با  هم مامان کنه،  استراحت رفته یباج... رفتند همه ها مهمون ! نه-

 . بده انجام  دیخر ی سر هی رفته

 ! م؟ یبخور  ییچا  هی میبر هم ما-

 :نشست مهال یا  غنچه لب ی رو  یا  خسته لبخند

  بودن  عمارت عروس. نداده  بهم یخوب شنهادیپ ن یهمچ کس چ یه دمیرس ی وقت  از-

 ! برازندته

 .دیخشک اسی مه دهان در حرف  و دیچ یپ  اتاق در ی سوم شخص یصدا

  مثل  یمرد  شوهرت  اگر   مخصوصا ...  ستین  چکس یه  برازنده  عمارت  نیا   عروس-

 ! باشه دیمج ا ی تو پدر

 !مامان-

  باور  که  بود ینعمت شیروزها نیا یکی تار در زن ن یا دنید.ستادیا  اسی مه

 که مهروخانم دستان. رفت فرو او آغوش در و برداشت یبلند چندقدم.نداشت

 .داد هیهد شیها هیر به را  اش مادرانه عطرانه شد، حلقه دورش

 !د یایب کردم ینم فکر-

  ن یا هم تو خواستم ینم برگشتم، گذشته به یوقت اما کردم ینم فکر هم خودم-

 !یبگذرون  یحام ی ب رو روزها

 عمرهم  تاآخر  که  بدهکارست  او  پدر  به   را  یی زهایچ  کی  د،یبگو  خواست  ینم  مهرو

 .کرد  جبران  توان ینم

 :گفت متاثر و نیغمگ مهال و شدند جدا  هم آغوش از عمارت در زنگ  یصدا با

 . دیایب و کن عوض رو لباست شوازشون،یپ رمیم. باشه مهمون  احتماال-

 :دیکش دست را چشمش گوشه خانم  مهرو

 . کنه یم استراحت  داره هنوز  هم یباج. میبر هم با  کن صبر-



 :دیکش اسی مه یبازو  یرو یدست

 ! ایب دخترم کن عوض رو لباست-

 !چشم-

 .  رفت رونیب  و زد اسی شانه به یدست مهال و زد ی مهرولبخند

  کنارش  در ها یموسو خونه از یپسر که  یزن بودن. بود تر آرام یکم اسی مه

 نبود  مهم  هم  ادیز  و  بود  دهیند  را  پسرش  حال  هرچندتا.  بود  یخوب   پشتوانه  داشت،

 .بود کرده کمک او به گذشته سال سه در بارها که بود یزن مهرو اما

 ی رنگ اهیس شال ری ز را اش بافته یموها و کرد تن به یرنگ اهیس مرتب لباس

  حرف  اما بود دهیچیپ  نییپا طبقه در مهرو یصدا . رفت رونی ب اتاق  از  و پوشاند

 مرد سه به نگاهش  پله، نیآخر گذراندن با. دیرس ینم او گوش به واضح شیها

 .  افتاد یچادر یزن  و ینظام لباس با

 :دیغر مهال به رو  یتند  لحن با خانم  مهرو و برگشت او سمت به همه نگاه

 !مهال  باال  ببر رو اسی مه-

 :گذاشت جلو قدم یمرد

  شوهرتون  قتل درباره حاتی توض از یا پاره یبرا دیبا شما سرمد، اسی مه خانم-

 . دیاریب  فیتشر ما با

 ! وقتل؟  بود کرده تصادف دیمج. بود رهیخ مرد به مبهوت اسی مه

 !دیکن یم اشتباه...  کرده تصادف همسرم... هم-

 :برداشت اسی مه ی رو از  را مرد رهی خ نگاه یباج یصدا

 کشتن؟  رو پسرم! شنوم؟  یم یچ-

  با   نشون یماش  سقوط  از  قبل  ی موسو  دیمج  دیس  ،یقانون  پزشک  هینظر  طبق ...  بله-

 ! شدن کشته ییدارو

 !دونم؟ ینم ی زیچ  من چرا-



 . دارند اطالع دم یول عنوان  به یموسو جناب ، یموسو خانم-

 :دیچی پ  گوشش در دیمج ی صدا و شکست اسی مه نهیس در نفس

  و  خودت بگو  فقط... برات کنم  سکیر جونم  با  دیبا ، یبخوا رو بچه اون اگر »

 د؟«یذار ینم تنهام بچه اون

 اس« ی خوامیم رو ام  بچه اما ستمین یخوب آدم »من

 باش« »عاشقم

  کنارش  و  رفت سمتش به مهال. نشست سالن پارکت ی رو و  شد خم  ش یزانوها

 .زد  زانو

 !دیمج-

 ؟ یدار چکار  دختر نیا با-

  شونیا  با  یحت  و  داشتن  شونیا  با  رو  تماس  نیآخر  حادثه  شب  سرمد  اسی  مه  خانم-

 . بدن حیتوض دیبا. بودن رونیب

 . دیکوب نیزم  بر  را  شیعصا یباج

 !  ؟ یبود دیمج با تو-

 دست شد یم رممکنیغ برد،  ی م تشیوضع از  یی بو ی باج اگر! کرد؟  یم د یبا چه

 !شد؟   یم چه گفت ینم اگر  و بردارد سرش از

  ؟ یرفت   رونیب  تو ومد؛ین   خونه شب اون  دیمج دختر؟  بزن  حرف-

  را  اشکش پر چشمان ،یمرد محکم یها قدم یصدا و  سالن در خوردن هم به با

 . دوخت باال به

 ! یباج کن غالف-

 ! پسرم... صدرا-

  مرد سمت به و داد مادرش هیهد یسالم و  نشست مهروخانم  ی رو بر صدرا نگاه

 :رفت



 دهید خونه از رونیب رو همسرش برادرم نکهیا ... برسم تا د یکن صبر بودم گفته-

  ی م ریگیپ شیاحتمال یها دشمن و انیاطراف از اول بهتره و ستین یحاد مسئله

 .دیشد

 شک  که  یموسو  جناب  دارند  دادگاه  در  یطالق   پرونده...  باشه  شونیا  کار  هم  دیشا-

 !کنه  یم شتر یب رو ما

 اس؟ ی آره طالق؟ -

 .داشت وحشت... بود دهیترس اسی مه

 . کردم قبول  هم من ...خواستیم دیمج  خب... من... یباج-

 د؟ینگفت  من به  یزی چ و-

 

 

 :دیچ یپ سالن در صدرا  تحکم پر  یصدا

  حل  خودتون نیب رو زنونه مسائل دیتون یم هم بعد... هست یمهمتر یکارها-

 .دیکن

 .نشست  آن یرو  و رفت جلو  را  راکش یصندل تا یقدم چند یباج

 .دیببر  فیتشر  دیتون یم شما ارمشون،یم من-

 ! یموسو جناب بله-

 :نشست مبل یرو صدرا  و  رفتند رونیب  همراهانش و مامور

 حل  امشب نیهم دیبا رو مسئله ن یا. دیبش آماده خورم،یم ییچا ه ی من تا  مهال-

 .کنم

  قدم  ک ی اما اسی مه. گرفت اس ی مه یبازو  ریز  را دستش و گفت یچشم مهال

 :رفت صدرا سمت لرزان

 ! یموسو یآقا  ندارم خبر   یزیچ  از من-



 :دوخت  اس ی مه به را  خشکش نگاه صدرا

 !شو آماده! من یهمراه با  نه ،یرفت یم مامورها همراه  دیبا  یداشت خبر اگر-

 .شد قدم  هم مهال با اسی مه و  برگرفت را نگاهش

 

 

 

 د یبا و خواهند یم چه او از دانست ینم. داشت یبیعج یسرما احساس تنش در

 !دی بگو  را ییزهایچ چه

 .بود کرده ریدرگ  را فکرش همه دیمج  آخر شب یها حرف

 شب  آن چقدر. شد تر  تنگ اش شده قفل هم در دستان گره و بست را شیها چشم

 !شد ینم اما  بفهمد  یزیچ  تا  کرد یم مرور را

 !اسی مه-

  رنگ   ی آب  یها  یصندل  یرو   د،یمج   یب  بود  یگرید  شب  در ...  کرد  باز   را   چشمانش

 ! یکالنتر

 شد؟  یچ-

  یشگیهم یمهربان ی چاشن که  ی نگران با و  گذاشت او  کمرم ی رو را  دستش مهال

 : گفت بود شده اش

 !اتاق  اون  یتو  میبر دی با...  منتظره داداش-

  و  کرخت بدنش.زد دو دو جانش یب چشمان و داد نشان را یاتاق سرش با مهال

 ! تر نیسنگ  سرش  و بود نیسنگ

 . دیکش اتاق  تا را  نشیسنگ یها قدم و شد بلند  جا از  مهال کمک با



  را  سرش مرد. دیطلب را مهال کمک نشستنش هم باز و کردند یسالم ورودشان با

  استرس .  کوبد  یم  دهانش  در  قلبش  کرد  حس   اسی  مه  و  کرد  بلند  ها  پرونده  یرو   از

 .بود آورده ارمغان  به تهوع حالت  شیبرا ی نگران و

 سرمد؟  اسی مه خانم-

 :دیدو نگاهش انیم صدرا  که بود چرخش  در مهال و اسی مه نیب مرد نگاه

 .هستند شونیا  برادرم همسر سرمد، خانم-

 صدرا که نشست مهال یرو مرد نگاه هم  باز و داد نشان را او احترام با صدرا

 :داد ادامه

 ! یموسو مهال دهیس... هستند خواهرم شونیا-

 :دوخت زیم یرو  باز  ی پرونده  به را نگاهش دوباره مرد

 .نباشه یموسو خانم حضور   به ی ازین و کنه یم تیکفا شما حضور  کنم یم فکر-

 صحبت یی بازجو اتاق در و ییتنها به یسرمد خانم با دمیم ح ی ترج هم هنوز بنده

 ... کنم

  ی روبرو  یصندل  یرو  نشسته  خونسرد  یصدرا   به  بعد  و  مرد  به   وحشت  با  اسی  مه

 . کرد نگاه او

 . انداخت نیزم  رو شما و پیسرت حرف  شهینم اما-

  با. بفرستد رونیب آهسته  را  پرترسش  نفس  اسی مه شد باعث مرد حرف ادامه

  ی ب و  داد  تکان صدار ی برا ی سر. شد وبلند  فشرد را  او  دست مهال  صدرا، نگاه

 اتاق  در یروبرو یآب یها یصندل از یک ی یرو  و رفت رونیب  اتاق از حرف

 .نشست

 یم اسی مه از وقفه یب را سواالتش و بود دهیکش پرونده از دست مرد اتاق در

 :دیپرس

 د؟یکرد مالقات رو  مقتول  خونه  از رونی ب یلیدل چه به حادثه شب سرمد خانم-



  ی نم  باورش  هم  هنوز!  بست  خی  اش  شده سرد  یها  رگ  در  خون  مقتول  دنیشن  از

 !شد

 !سرمد؟  خانم-

 :رساند مرد به را نگاهش

  گفت اما گرفتم تماس باهاش... بگم طالقمون درباره رو یموضوع خواستم یم-

 آماده  گفت  کردم  خواهش  ازش   یوقت  و  ومدینم  عمارت  که  بود  یروز   چند.  دارم  کار

 . برسه بهم  تا برم ابونیسرخ تا بشم

 :دیشد خارج عمارت از دیبگ ی کس به نکهیا بدون-

 .بود دهیخواب شهیهم مثل  هم یباج و بود گذشته ده از ساعت بله-

 د؟ید رو شما هم یکس-

 بعد  و  گرفتم  ازش  آب وانیل ه ی. کرد یم مرتب رو  آشپزخونه  داشت خانم نبیز-

 . رم یم رونیب  دیمج با گفتم یول کردم یخداحافظ باهاش

  کنه   یم  مجبور   رو  شما  که  بودنه  یمهم  موضوع   چه...  دیبگ  مهم   موضوع  اون  از-

  هم اون... دیکن مالقات ومدهین خونه روز چند که یهمسر با ده ساعت از بعد

 منزل؟  از  رونیب

  ی آزاد   یبرا  دشیام  همه  گفت  یم  اگر!  دی بگو  توانست  ی نم...  فشرد  هم  ی رو  چشم

 .دیکش  یم پر عمارت از

 !یخصوص   موضوع هی-

 بوده؟  یچ  یتوافق طالق  درخواست لیدل...  خب!  ؟ یخصوص-

 . گرفت یم را توانش  همه صدرا نی سنگ نگاه. داد رونی ب   نیسنگ را  نفسش

 !خواست دیمج-

  د؟ یکرد قبول هم شما-

 !بله-



 ؟ یراحت نیهم به-

 :دیکش  جلو  را شالش کالفه

 دلش گهید مردش بفهمه اگه اما... کنه ی نم قبول رو طالق یراحت به یزن چیه-

  کنه،هرچقدر   پر  ی ا  گهید  زن  رو   جاش  قراره  که...  خوادش  ینم  گهید  ست،ین  اون   با

 ! طالق به دهیم تن اما سخت

!  کردنه  قسمت ای انتیخ جنس  از  یبودن از بهتر موندن تنها...  مرد ک ی نداشتن

 ! بشه کیشر یا   گهید زن با رو مردش تونهی نم یزن چیه

 ! تونم ینم هم من

 . بود  ختهیر هم به  را اعصابش اسی مه  یرو مرد پرتاسف و شده زیر چشمان

 نش؟ یشناسیم بود؟  ارتباط  در یا گهی د زن  با مقتول پس-

 !بله-

 مشخصاتش؟  د یدون یم اگر  و اسم-

 ! سابقش عشق و دیمج عمه دختر... ییفدا  چهریپر-

  شهیم  کشورخارج  از  مادرش  همراه  چهری پر   اما  بودند  نامزد   من،   با  ازدواج  از  قبل

 !برگشته هست یماه9 حدود یول

 د؟یکرد بحث هم موضوع ن یا درباره شب اون-

 ! نه-

 . دیاین انیم به  یحرف گرید که بود قاطع   آنقدر گفتنش  نه

 د؟ی برگشت یک شب اون-

 .برگردوند  رو من دیمج ۱۲ ساعت حدود-

 خونه؟   ادیب دینخواست ازش-

 ... گفت...  کنه درست رو ییزهایچ  هی دیبا گفت-



 دستش .  دیچی پ  اتاق  انیم  هقش  هق  و  شکست  باالخره  شیگلو  انیم  در  فشرده  بغض

 :فشرد دهانش یرو  را

  خارج  حق فعال اما دیبر دیتون یم شما... باشه یکاف امشب یبرا  کنم یم فکر-

 دهید  برگشت  یبرا  ۱۲  ساعت  رو  شما  که  ستین  یشهود.  دیندار  رو  تهران  از  شدن

 . دیهست مضنون چنان  هم شما و باشه

 در سمت به  بود پچ پچ ه یشب شتریب که یآرام ممنون و یخداحافظ با و شد بلند

  هم  باز. توانست ینم که بود یتهران از شدن خارج  ریدرگ هم هنوز فکرش. رفت

 .بودند شده بسته درها

 

 

 

 : را دیمج ی صدا و  آورد ادی به  را شب آن ذهنش فشرد که را رهیدستگ

 برم« من بعد  تا داخل  برو !... دره  جلو  باز  قهیعت نی»ا

 :دیخر  خود  یبرا را صدرا و  مرد نگاه و  دیچرخ

  ی جلو   داشتن  دوستاش  از   دوتا  با   یکنار  هیهمسا  پسر  رسوند،  رو  من  دیمج  یوقت-

 .دنیکش یم گاری س و زدنیم درحرف

 ! ینبو   یآقا پسر

 :دی درخش صدرا چشمان

 ! ؟ ینبو یعل-

 :داد تکان یمنف  نشانه به یسر 

...  کشونیکوچ پسر... دمیند گهیم خانم هیمرض که رو بزرگشون پسر من! نه-

 !عرفانه اسمش کنم فکر

 :داد  تکان یسر صدرا



 . امیب من تا باش  مهال کنار شما. کنم  یم داشیپ باشه-

 . رفت رون یب اتاق  از و  فشرد را رهی دستگ و گفت یچشم

 

 

 !اسی-

 

  ی م ییتنها یکم دلش. اوست دنبال  به که  دید اتاقش  در را مهال و د یچرخ یکم

  در  کی تار تونل هی در کرد یم حس. نبود معلوم که یا ندهی آ به فکر و  خواست

  تنش  در هوا  یسرما. ندیب ی نم هم را  جلوتر  قدم کی یحت و است حرکت حال

 . بود نشسته

 

 !اسی مه-

 

  پرده  کنار از و برخاست بالکن ی ریحص یصندل ی رو از  مهال دوباره صدازدن با

 . رفت اتاق  داخل  به

 

 !جانم؟ -

 

 دستش  د،یکش  ینیه  خورده  ترس  اس،ی  یصدا  با  بود  ستادهیا  پرده  به  پشت  که  مهال

 :برگشت او  سمت به و گذاشت اش  نهیس یرو  را

 

 ؟ یبود  کجا ! اسی  یوا-



 

 :گرفت پرده سمت به  را شصتش  انگشت اسی

 

 !بالکن-

 

 ! دختر کردم سکته! اوووف-

 

 :داد ادامه مهال که زد  ینیغمگ لبخند اسی

 

 م؟ یبخور شام میبر-

 

 ! ممنون... خورم  ینم شام زمیعز نه-

 

 ! گفتن به بود  مجبور  اما مهال زد دل یکم

 

 .بزنه   حرف باهات خوادیم. م یبخور شام که مونده صدرا داداش-

 

 : داد ادامه و دیگز لب

 

 !ی باش حتما دیبا گفت-

 



 شده؟ یز یچ- 

 

 : گرفت  دست  در  را  دستش  و   ستادیا  مهالکنارش  که  بود  مظلوم  و  آرام  شیصدا   آنقدر

 

 ا ی  ی باج ی ها ی باز شلوغ ی رو  که ستین یآدم صدرا ! کرده شلوغش یباج  کم هی-

  خودت   با  رو  زهایچ  ی سر  کی   خوادی م...  کنه  قضاوت  یکس  درباره  ی ا  گه ید  کس  هر

 . کنه مطرح

 

 :داد رونیب  را  نفسش و  فشرد هم ی رو چشم

 

 ! میبر ... باشه-

 

  کرد،  مکث یکم ها پله نییپا. رفت در سمت به و گرفت دست در را  دستش مهال

  ی غذاخور  زیم سمت به قلب تپش با ینفس گرفتن از  بعد و کرد صاف  را  کش یتون

 .رفت سالن گوشه

 : گرفت جا  برادرش کنار و برداشت قدم تر جلو مهال

 

 ! داداش میاومد ما-

 

 را اسی مه شدن کینزد چشم گوشه از و کرد مهال به ینگاه یچشم ریز صدرا

 نگاهش  و  حواس  نکهیا  متوجه همه یشدیم رهی خ او  به اگر. گرفت نظر  ریز هم

  خواند   یم  رجز  اش  یبد  از  یباج  و  دیگو  یم  یخوب  از  مادرش  که  ستیبرادر  زن  به

 .شدینم



  ی خوب  مادرش  که  همانقدر.  بودند  زانیم  حاال   تا  دوکفه...  بود  شده  جالب  شیبرا   اما

  را  گوشش که نبود  یآدم صدرا  اما  گذاشته مقابلش در  یبد یباج  بود،  کرده فیرد

  عقلش  با  و  دید یم چشمش با که بود  ی مرد او. ببند را  چشمانش و  بگذارد  باز

  و  بود شده موم مهرو یزن توسط شیپ ها سال هم قلبش یها در! رفت یم جلو

 . کند بازش شوم اتفاق   آن از بعد بود نکرده یسع هرگز

 .کرد زمزمه یآرام  سالم و  گرفت جا مهروخانم کنار اسی مه

  ی م فکر  اسی مه که ظرف چند و گذاشت ز یم انهیم در زهرا  را   برنج بزرگ   ظرف

  ی خور  سوپ ظرف جواز سوپ یکم اسی مه. داد جا کنارش هم باشد جوجه  کرد

 .نداشت خوردن یبرا   ییاشتها. کند مزه یکم تا ختی ر  بشقابش در دیسف

 

 ! بکش برنج دخترم؟  سوپ چرا-

 

 یماه یبو و برداشت را کوچک ظرف رکسیپ در صدرا مهرو، جمله با زمان هم

 زمان هم شیروزها نیا بدعادت معده دنیچ یپ  با بو دنیچیپ. دیچیپ اسی مشام در

  به  و   زد  پس  آمد  یم  سمتش   به  برنج  ریگ  کف  با  که  مهرو  دست  لحظه  کی  در.  شد

 .  دیدو ییدستشو سمت

 .شد ره یخ  اسی دنیدو به تعجب با صدرا  و ختی ر ز یم یرو  ها برنج

  ی ز یچ  مهرو  زنانه  یها  شاخک  اما  رفت  او  دنبال  به  و  برخاست  زیم  پشت  از  مهال

 .بود انداخته دلهره به هم را  خودش که کرد یم مخابره را

 

 مامان؟ شد یچ-

 

 : زد  یلبخند اش   یناباور انیم در

 



 !ستین  یکم  غم!ختهیر   هم  به  اعصابش   که   نهیا   بخاطر   احتماال!  پسرم  ستین  ی زیچ-

 

 !شنینم نیغمگ خائن مرد هی مردن یبرا  ها زن دیگفت بار هی ادمهی غم؟ -

 

 .دیکش هم در را شیها اخم یباج

 

 !شنیم نیغمگ رفتشون دست از یزندگ و خودشون ی برا اما درسته-

 !هستند دسته دو ها آدم

 !تیزندگ شروع  نقطه شنیم عده هی...  تیزندگ همه انیپا نقطه شنیم عده هی

 .دیبود میزندگ شروع نقطه مهال  و  تو بود،  انیپا نقطه پدرت  که همونطور

  به گهید ان،یپا دنی رس ی وقت که هستند هم  ها یبعض اما آوردم یشانس خوش من

 !ستین یشروع...دنیرس انیپا

 

 

 

 !     اند دسته دو ها آدم

 است مرده جسمشان  و روح  که ییها آن

 مرده لقب که ییها همان... دارد تحرک جسمشان اما مرده روحشان که ییآنها و

 . رندیگ یم  خود به  را متحرک

  ی رو  را دستانش که طور همان و دوخت دیمج یخال  یجا به  بارش اشک چشمان

 . زدیم حرف  کوچکش ن یجن با بود گذاشته شکمش

 



  بخاطر   خواست  یم  که  االن  یحت!  مامان  کرد  تا  بد  من  با  یزندگ  اول  از  دتیمج  بابا-

 . گذاشت تنهامون هم االن اما! خوب  یبابا  هی... باشه خوب  تو و من

 

 : داد رونیب  را  حسرتش  پر  نفس

 

 !کسم؟  تنها یشیم! ؟ یمون یم من  یبرا هم بابات یجا   به تو!  من بلوط-

 

  را  چشمانش و دیکش باالتر  را  پتو در،  یرو  مهال انگشت تق تق  ی صدا دنیشن با

  ی م او نه  و دانستندی م را  دردش نه که یکسان  به دادیم ح یترج را بودن تنها . بست

 . بزند حرف توانست

  ا ی بود؟  شده همسرش اجبار  و  زور  به که یهمسر و  او! گفت؟  یم دردش کدام  از

 همسرش انتیخ از هم دیشا بود؟  شده او بینص مشترک یزندگ در که ییها درد

 بطنش؟   درون بچه ای

 از  بعد  که  دیمج  مادر  مانند  یزن  بشود  هم  او  سرنوشت  که  نیا   از!  ش؟ یها  ترس  از

 ی م داد جان فرزندش دنید حسرت در و شد انداخته دور فرزندش آمدن ایدن به

 !دیترس یم  شود یگرید زن معرفت یب مرد   هم او فرزند نکهیا  از! دیترس

 

 : کرد یچیق  را افکارش  رشته مهال یصدا

 

 ! خوابه داداش-

 

 . بده خبر ستین خوب  حالش یدید یساعت هر ... اتاقم  یتو من-

 



 ! راحت الت یخ! داداش باشه-

 

 تخت  کنار یصندل یرو مهال و رفت اتاقش سمت به و داد تکان دییتا به یسر

 .نشست

 

 !  شهیم  پاک  زیچ  همه  فردا  و  شنوا  گوش  شمیم  امشب  یبخوا  اگه!  یداریب  دونمیم-

 

 !نبود،بود؟  بد زدن حرف یکم

 

  گه ید یکی ی ایخوب هوس  گهید که باشم خوب واسش آنقدر خواستم یم شهیهم-

 ! نکنه رو

  خوب  اگه  گفتم  یم ی ول برش  و  دور  ی دخترها نبودن کم من از  قبل  دونستمیم

 زوج  هی م یشیم ما هم  روز  هی! شهیم درست کنم تحمل اگه ... کنم  صبر   اگه... باشم

 ! نشد یول باشم خوشبخت زن  هی تونم یم  منم که... خوشبخت

...  خونه  ن یا  ی تو  اومد  و  بود  دستش   یتو  دختر  هی  دست  که  اومدم  خودم  به  ی روز

 .  کردم سقوط بودم ساخته که ییآرزوها برج از  روز همون من و! عشقم گفت

 درد بازم گرده،یبرم و کشه یم مسخره عشق اون  از دست گفت بهم  ی وقت یحت

 !داشتم

 

   هــا زخـــم 

 دارنــد  حــافـظـه

 .   آورنـد یمـ ـادی بـه  هــم؛ شـدن  خــوب  از  پــس

 



******* 

  خانه   نیا  در.  شناخت  یم  یهرکس  از   بهتر  را  خانه  نیا.  نشست  آشپزخانه  زیم  پشت

 .ماند ینم  دور  نبیز نیب  زیت  چشمان از  ز یچ چیه

 

 جان؟   نبیز ید یم من به ییچا هی-

 

 !خانم چشم  یرو به-

 

 :گرفت زیم از  را نگاهش گذاشت؛ او  یجلو  که را  ییچا

 

 م؟ یبخور  باهم یخت ینر  خودت واسه-

 

 : زد یلبخند

 

 ! چشم... جان خانم  زمیر یم-

 

  ی صندل  یرو  که  نبیز .  برسد  دلخواهش  جواب  به  تا  کرد   ادیز  و  کم   را  جمالتش  دردل

 :گفت گرفت یجا

 

 !شده بهتر خونه یهوا  دیاومد یوقت از-

 ! نیا  از بهتر یز یچ چه  و خواستی م مهرو که ی بحث سر  بود رفته  خودش

 !ها؟ ! بارداره...نکنه! بهیعج  دختر ن یا! نبیز  نگرانم-



 

 .زد  ینیغمگ لبخند نبیز

 

 . اههیس دختر نیا  اقبال !  خانم نه-

 ! بده  حالش روز چند  و رهیگ  یم تهوع حالت  هیعصب هروقت

  تهوع  حالت و داد یم آزارش شهیهم دیمج  چون اما بود حامله هم شیپ سال کی

  اما  میشد اتاق  روونه دیمج ادیفر یصدا با صبح روز  هی. بارداره دینفهم داشت

 هفته  هی. بود مرده... خودش و بود رفته دست از اش  بچه. نبود اسی گهید اسی

 . بود هوش یب

  ز یچ همه اقتیل یب دختره  اومدن با اما بود خوب یچندماه دیمج آقا اون از  بعد

 . ختیر هم

 

  دختره؟ -

 

  بچه  عمه دختر چهریپر... خودشه مثل درست عجوزه اون دختر ! جان خانم  یا-

 !ها

 

 : دیپر ترس از  مهرو چشمان

 

 !رانه؟ یا-

 

 !نه خودش اما  آره دخترش-



 

 . داد رونیب  را  نفسش و فشرد هم  یرو را چشمانش

 

   ییزهایچ  کی

 یکن  تالش هم هرچقدر

 ! فراموش نه  و شوند یم تمام نه

 . شوند ادآوری شهیهم را  قلبت ی ها زخم تا مانند یم

 

 

 

 بعد  روز 40

 

 ؟ یدار رفتن  یبرا  رو  ییجا-

 

 :زد یخند تک

 

 !مامانم خونه رمیم ؟دارمینگران چرا  آره-

 

 . ناراحته برادرت سر هنوز دیشا  گفتم ومد،ین مدت نی ا مامانت آخه... آخه-

 



  مجبور   و   نداشت  را  تهران  از   خروج  اجازه  هنوز.  نبود  ی ا  چاره  اما   داشت  عذا  دلش

.  خواست ینم را او حبسش در پسر بخاطر که کند یمادر التماس و برود بود

 . نبرد یی بو مهنا  تا زد عقب را فکرها

 

  ن یا تا برسه چه بشه، بلند سختشه هم آب  وانیل هی یبرا... درده پاهاش مامان-

 . اومدن جا

 

  که  یجواهرات و لباس دست چند یحاو فقط که کوچکش چمدان دسته و دیچرخ

  پر  دلش مهنا. دیکش خود دنبال وبه دیکش رونیب را نداشت یاطالع  ها آن  از یباج

 . بود اضطراب از

  خانه  تا را اسی زهرا؛ شوهر بود قرار. بود منتظرشان مهرو ها پله نییپا در

 . کند یهمراه مادرش

  هم  ی باج با . کرد تشکر  بودنت یروزها  ی همه ی برا  و گرفت آغوش در را مهرو

 ! بس و  بود  او نفرت پر یها نگاه سهمش که کرد یخداحافظ

 

 آغوش  در را مهال دوباره. داد جا عقب صندوق در و برد زهرا راشوهر چمدان

 :اوگفت از جداشدن از بعد و گرفت

 

 ... و کن تشکر برادرت از-

 

 .کند نگاهش سوال  با مهال شد باعث مکثش

 

 بشم؟   خارج تهران از  تونم یم یک یبپرس شهیم...خب-



 

 ؟ یبر  یی جا یخوا  یم-

 

 . دارم هوا و  آب ر ییتغ  به ازین...  برم  جا  نیا از مدت هی  خوام یم بشه اگه-

 

 .نشاند چهره به لبخند اما شد فشرده دلش مهال

 

 . رمیگ یم تماس باهات بعد  و پرسم یم امشب زم،یعز باشه-

 

 عمارت به و شد نی ماش سوار. گفت یممنون و گرفت درآغوشش یلبخند با اسی

 .کرد نگاه

 

 .بود کرده گم خانه  نیا  در را آرامشش...  اش  یخوشبخت...  شیروزها

  گم  را خودش ها یسخت  و مشکالت ها، نفرت و  نهیها،ک یروزمرگ انیم هم دیشا

 شده گم آنچه دانست ینم اما دیدو یم یخوشبخت  دنبال به روزها همه و بود کرده

 !اوست خود  ست،ین یخوشبخت

 دسته ی لیخ را  اسی حتما   داد؛یم ی سخت او به  شخص هر  تحمل حد  در فقط   خدا  اگر

 .بود شده  گم  شیزندگ قصه انیم که بود گرفته باال

 

******** 

 



  بر   مادر  صندل  لحظه  همان  در  چون  نداشت  ی ا  دهیفا  اما  دیکش  عقب  یکم  را  سرش

 .نشست  صورتش یرو

 

!  پسرمه  و   من  خونه  جا   نیا   یول  برو   یخوا  یم  یگور   هر...  ستین  جا   نیا  تو  یجا-

 ! تو نه

 

 !مامان-

 

 ! عاطفه یب! ستمی ن  تو  مثل ی رو و چشم یب دختر مادر من-

 

  زندان  از سازهیم دی جد ی بدبخت هی روز هر که ی برادر چون ام  عاطفه ی ب! چرا؟ -

  ی بدبخت عامل شد، من یبدبخت عامل که همونطور  خواستم ینم  چون نکردم؟  آزاد

 !بشه گهید یکسا

... برم ندارم  رو  ییجا که بدبختم  وهیب زن هی یول سالمه کی  و ستیب فقط  من

 ؟یک ها؟ ! فروخت؟  دیمج  به رو من یک ه؟ یک مقصرش

 

 بغضش   پر  یصدا.  ختی ر  یم  رونیب   را  زیچ  همه  و  بود  شده  باز  نشی چرک  زخم  سر

 .داشت ادیفر

 

 ! دارم درد ساله صد  زن هی اندازه به اما سالمه ک ی و ستیب-

  هم...  برادرت  ها  یبدبخت  همه  شروع  نکهیا !...  شه؟ یم  شتریب  کجا  یدون  یم  دردش

 ! باشه خونت

 



 !خواستیم رو  تیخوشبخت-

 

 !رو؟  میخوشبخت-

 

 :زد یخند تک

 

  پول...  خواست  رو  موادش  پول  فقط...  بخواد  کاوه  که  ستین  یز یچ  من  یخوشبخت-

 !چارهیب  اسی ی بابا گور!  رو هاش یکار گند

 

  کار  دنبال به فکرش در. گذراند را اطیح آمده مهین و برداشت را چمدانش و فیک

 . نبود  یا چاره.  گشت خواب ی جا و

 

 ؟ یریم کجا-

 

 .شد باز یمحکم تق ی صدا با در  و دیکش را در زده  زنگ  میس توجه یب

 

 ! اسی بودم  تو با-

 

  یدونیم که یموضوع بخاطر  اونم ،یکرد ینم حوالم ییدمپا بود،  مهم برات اگه-

 !ستین  حقم

 



  بابات  خوابم یتو شده. کنم رونتیب که ستین من خونه! پدرته  خونه جا نیا-

 ! بمون  یخواست اگه.  کنه یم بازخواستم 

 

  مثل  که ها مادر همه. آورد حساب  به مادرانه یها صدقه قربان همان شدیم نیا  و

 ! مهرو شود ینم رفتارشان که همه. ستندین هم

 !من مادر شود یم هم یکی!  یباج شود یم یکی

 

 

  ی ها نتیکاب  در یخوراک نه و  بود  خچال ی  در ی زیچ نه. زد آشپزخانه  در ی چرخ

  مانتو  و  رفت  اتاق  سمت به . داد رونیب مانند آه را  نفسش . شدیم دا یپ آشپزخانه

.  بپوشاند  را نبود چشم در هم یلیخ که کوچکش شکم تا کرد برتن یگشاد و اهیس

  داده   جا   را   ش یها  لباس  که   یکمد  در   و  کرد  خارج   ی دست  فیک  از  را   مدارکش   پوشه

 .گذاشت بود

  ی رو که دید را  مادرش چشم گوشه از د یپوش که را  کفشش. رفت اط یح سمت به

 .نوشد  یم را  شیچا یشگیهم پرشده لب استکان در و نشسته سکو

 

 .گردم یبرم  و دیخر رمیم مامان-

 

  ی سوپر   ناصرآقا   از  ینیزم  بیس  و   مرغ  تخم  و   نون   تا   چند  رمی م  خودم!  خواد  ینم-

 . کنم یم حساب باهاش  ختنی ر رو ارانهی که بعد رم؛یگ یم

 

 . کنم یم دیخر هست حسابم  یتو پول  کم  هی ؛ی بخر ناصر  از  ستین الزم-

 



 : دیکوب ینیس یرو تی عصبان با  را استکان

 

 دختر؟   چندسالته  تو  مگه!  ها؟   ؟ یکن  چکار  یخوا   یم  بعد!  ؟ یچ   شد  تموم  که  پولت-

 

  پول  نیا  رم؛یبگ حقوق که سرماه تا... کار یبرا دهیسپ یبابا  کارخونه برم قراره-

 !دهیم کفاف هم

 

 ؟ یچ  یافتاد  افهیق  و  ختی ر  از  و  یپاشد  و  دست  یب  که  بعد  چندسال؟   سرکار؟   یبر-

 

 .شد بلند  ی سخت به و گذاشت ن یزم یرو  را دستش

 

 سرش  که  یخوب  مرد  هی  اگه  که  سپارمیم  خانم  معصومه  به!  دختر  یکن  شوهر  دیبا-

  داشت   زنم  اگه  بهتر؛  که  نداشت  زن  اگه....کنه  تیمعرف  بود  زن  دنبال  ارزهیب  تنش  به

 !یبرس یینوا و  نون  هی به تا شو  اش غهیص  حداقل

 

 .بود مانده مات و مبهوت

 

 ! دار؟  زن مرد  غهیص! بشم؟  غهیص-

 

  ی تو فتهیم گهید دی مج هی رون؛یب یاومد خونه اون از  یکرد فکر  ؟ یچ پس-

 !ستین  هم خبرها  نیا از... خانم نه! دامنت؟ 



  و   گرگ  شنیم  رونیب  یمردها  همه  ؛یباش  نداشته  مرد  هی  هیسا  و  ینش  مرد  هی  زن

  هم  تف که ی رداریواگ مرض ه ی مثل  براشون شهیهم هم ها زن ! جونت به  فتنیم

 !ندازن  ینم روت یتو

 پول ...  بود  مرد  دیمج  نه!  بود؟   بد   دیمج!  یندونست   قدرش  و  شد  تموم  یزندگ  یخوش

 نداشته مرد هیسا که ی زمان تا و  حاال یول یداشت همسر و سر  و  خونه... داشت

 کنن یم پرتت بعدم و خوانتیم شبه هی همه فردا از! هاته یبدبخت شروع یباش

 ! رونیب

 

 مانده  اس ی.  رفت  یم   داخل  به   شیپا  درد  از   وار   ناله  و  بود  زده  را   ش یها  حرف  مادر

  قلبش  و بود کرده ی بتن حجم کی ینیسنگ به را شیپا که ییها حرف حجم و بود

 . دیکوب یم انیم در  کی ادیز  فشار از

... او  حال  و  بود  شده  تمام  دیمج  رفتن  با  که  بوده  یخوشبخت  اش  ساله  سه  یدردها

! برسد؟   یینوا  و  نون  به  خودش  تا  گرید  یزندگ  کی  سر  بر  شدیم  هوار  شد؟ یم  غهیص

 !  چهر؟ ی پر مثل

!  خواست یم هوا ی کم. زد رونیب خانه از و دیکش را شیپاها! شدینم باورش نه

 .بود نکرده نگاه یزندگ از بعد نیا  به گاه چی ه چرا

 مادرش  که  نشست  یی ها  گرگ  نگاهش  در.  افتاد  عبور  حال  در  یمردها  به  نگاهش

 برسد   چه داد یم آزارش هم بزنند دست  او   به یکس که ن یا فکر.  کرد یم ف یتوص

 . کند کامل خواست  ینم هم را  فکرش! نه ... یگرید مرد که

 ن یا  در یگناه و جرم چه به یدان ینم یحت  یگاه است؛ نیزم یرو برزخ! برزخ

 !یده یم تاوان برزخ

*********** 

  بافته   شیبرا مادر که یشانیپر افکار در آنقدر  و بود شده شب.  کرد باز  را درخانه

  د یخر  یمقدار یفروشگاه در . بود داده دست از را  روز  وقت که بود زده قدم بود

 .بود برگشته و بود کرده



 در  بود گذاشته جا که یگوش یصدا. شد وارد و کرد بلند یسخت  به را ها دیخر

 . دیچی پ  یم خاموش خانه

 :زد  صدا را مادرش زمان هم و کرد تند قدم

 

 !؟ یستین مامان! مامان-

 

  ی جلو را دهیخر لی وسا و گذراند را کوچک اطیح و داد هل دستش  آرنج با را در

.  برداشت بود کرده رها یمیقد یآهن یجاکفش یرو  که را یگوش. کرد رها یورود

 :چسباند  گوشش یرو  را  یگوش و دیکش  صفحه ی رو را  دستش مهال اسم دنید با

 

 ! مهال جانم-

 

 ؟ یا حامله! راسته؟ ! اسی-

 

 . نکند سقوط تا گرفت وارید به  را دستش و شد حبس  اش  نهیس در نفس

 

 !اس؟ ی رو صدام یفهمی م...هیعصبان هم یباج! نجاستیا مامانت-

 

 :دینال دهیبر  نفس

 

 !مامانم؟ -

 



 ! یباج سراغ اومده  و دهید رو تیسونوگراف و  شیآزما! آره-

 

  ی بعد جمله با که کند آماده فرار  یبرا را لشیوسا و  برود اتاق سمت به خواست

 :داد دست از هم را قدرتش  اندک همان ش یزانوها مهال

 

 ! تو دنبال ادیم داره... راهه یتو داداشم-

 

 دستش از یگوش شد باعث اطیح روشن و کیتار در وارید به در برخورد یصدا

 چشمش  در  که رصدرایام کل یه. کند سقوط یخاک و  کهنه  فرش ی رو و شود رها

 . رفت عقب یقدم  و خواند  خود یبرا  یا  فاتحه نشست؛

 

 

 

 دستش از یگوش شد باعث اطیح روشن و کیتار در وارید به در برخورد یصدا

 چشمش  در  که رصدرایام کل یه. کند سقوط یخاک و  کهنه  فرش ی رو و شود رها

 . رفت عقب یقدم  و خواند  خود یبرا  یا  فاتحه نشست؛

 با . فشرد هم ی رو دندان شده؛ رها  و  پر یها لکس ینا یادیز تعداد  دنید با  صدرا

 . ستادیا اسی یقدم  کی در و شد رد لکس ینا ی رو از  و گذراند را اطیح  قدم چند

 :بود چرخش   در اسی نامعلوم شکم و دهیترس  چشمان نیب نگاهش

 

  بچه  اون با یخواست یم ؟ یمظنون حاال تا  و ینگفت که یا محرمانه لیدل بود نیا-

 ! ش؟ یبکش اس؟ ی خانم  یکن چکار

 



 :خورد یکفش جا  کنار وارید به و گذاشت عقب یقدم دهیترس اسی

 

 ! آره؟ -

 

 در  مادرکه  هی  خودم  از!  سازم  ینم  حسرت  از  پر  گهید  دیمج  هی !  دمشینم  یباج  به-

 !سازم ینم مرد فرزندش دنید یآرزو

 

 !یدینم هم انتخاب هی بچه اون به یحت ش؟ یبکش  یخواست  یم هیتوج  نیهم با-

 

 :زد یچنگ شیمانتو نییپا به یعصب

 

 ! میریبم  باهم دمیم حیترج  باشم؛ حسرتش در شهیهم باشه قرار اگه-

 

  یآدم  ضعف  نقطه  یرو   است  گذاشته  قایدق   را  شیپا  دانست  ینم  و!  گفت  یم  دروغ

 :دیغر  صورتش  در تحکم و حرص  پر ! رصدرایام نام به

 

 !د؟ یریبم هم با-

 

 فشرده صدرا دست در که اش  چانه . دیلرز  خودش  به  صدرا شده سرخ  چهره از

 :دیکش آخ شد

 

 !ستین  راحت مردن یبفهم تا یریبم بار  هزار ی روز کنم یم یکار! مردن؟ -



 

 .گرفت دهیناد  را چشمش در دهیدو یها اشک  و کرد رها  را اش  چانه

 

 ! فتیب راه-

 

 .بود مبهوت هم هنوز  اسی و  دیکش عقب را تنش

 

 !؟ ید ینشن!فتیب  راه گفتم-

 

 :  بزند عقب  را  بغضش کرد یسع

 

 !امینم-

 

 !فتی ب راه... ببرمت زور  ه که نهیا  منظورت-

 

  ل ی وسا کنار. رفت جلو  حرف  یب اس ی د؛یچیپ  کوچک  خانه  در که ادشیفر یصدا

  اد یفر با که دهد جا خچال ی  در و  بردارد را  ها  آن تا  شد خم. ستادیا شده دهیخر

 :شد مواجه صدرا نیخشمگ

 

 ؟ یکن یم چکار-

 

 !نشه خراب  خچالی بذارم-



 

 .بده نشون  رو راه تو...  ذارمیم من-

 

 . برداشت را ها لکسی نا  صدرا و داد تکان  دییتا  یمعنا به یسر

 . شود تر مبهوت  لحظه هر شدیم باعث  صدرا یلب ری ز یغرغرها یصدا

 

!...  رهیبم  دستت  از   هم  دیبا  معصوم   طفل   اون  ؛ یکن  بلند   رو   نیسنگ  بساط  نیا   دوبار-

 !من احمق داداش! خوره؟ یم ازدواج  و شدن  دار بچه به سنت تو

 

  دو  روز ید تا که ییصدرا  طرف  از  دهد جا خچال ی  در  و نتیکاب ی رو را  ل یوسا تا

  ز یچ کی طیشرا همه در. گرفت قرار تیعنا مورد بود دهیشن زور به هم کلمه

 ! شیعمو معصوم طفل بود شده او  بلوط! معصوم طفل...بود مشترک

 

************* 

 : زد ادیفر یعصب

 

 !مامان کنار  برو-

 

 !بمونه؟   تنها  چطور! ستی ن  خوب  حالش... است حامله  اون پسرم-

 

  اش  بچه خواد یم زن نیا ... برسه دکتر تا مونمیم جا نیهم من! مونه ینم تنها-

 مامان؟ آره! ؟ یفهمیم رنیبم هم با خواد  یم... بکشه رو



 

 !پسرم یکن یم سکته االن!  صدرا باش  آروم-

 

 .خورد وار ید کنار شده مچاله اسی به  نگاهش و  زد یچرخ

 :دیکش پشت از  رو لباسش مهروخانم که برداشت قدم سمتش به

 

 !مادر  دهیترس...  جونم  به  دردت  هیچ  تو  درد  دونه  ینم  اون!  ده یترس...صدرا  نکن-

 

 :داد رونیب  را شیعصب  نفس

 

 بچه تا مونه یم من نظر ریز دختر نیا! مامان میمون یم عمارت نیهم یتو ما-

 . رم یگ یم میتصم براش بعد... ادیب ایدن به

 

 رفت  او سمت به پسرش  به ی ا غره چشم با  مهرو و شد بلند  اس ی هق هق  یصدا

 . فشرد آغوشش در و

 

 

 

 است سخت یزندگ یگاه

 م یکن یم ترش سخت ما یوگاه

 . میکن یم  خرابش خودمون اما  میدار آرامش یگاه

 میشیم هامون نداشته ی تماشا محو اما میدار زهایچ یلیخ یگاه



 م یکن  یم خرابش  فردا  ینگران با اما  خوبه حالمون یگاه

 میدیم انصراف  اقیاشت  با اما داد ادامه شهیم یگاه

 ... یگاه ؛یگاه ؛یوگاه

  و  میا زنده کباری که میبدون میخوا  ینم ای میدون ینم و میکن یم اشتباه عمر تمام

 ! میکن یم  یزندگ بار  کی  فقط

 ! ها نداشته و ها داشته... کرد ررویز را گذشته سال سه تمام

  اش  ندهی آ و حال و گذشته به بودن یشاک و ینی بدب بدون... غرض یب نگاه کی

  ی دخترانگ یایدن... باخته کرد یم فکر شهیهم اش ساله سه یزندگ همه در. کرد

...  بود رفته یتباه به  که خواندنش درس... شد گرفته ینامرد و زور به که

  پژمرده  بود یزن شی زندگ بهار  کمونی و  ستیب در حاال  و رفته برباد شیآرزوها

  اش  یکیتار و ها یبدبخت مسبب شهیهم که یهمسر همان که  راه در ی فرزند و

  یم اعتراف  دیبا باشد راست رو  خودش با خواست یم اگر. نداشت را دانستیم

 ها خرابه مقصر دنبال شهیهم و بود نداده ساختنش و یزندگ به دل چگاهیه کرد

  رانه یو  به  بود انداخته چنگ  ی زن ی وقت و  بود دیمج که اش یزندگ یخراب. بود

 و  دیمج! بود؟  مقصر چه. بود کرده شیرها یریدرگ بدون او اش یزندگ

 !بود دهینجنگ  چوقتی ه که او  خود  ای شیخودخواه

 تنش  ی  همه  در  سرما  و  بود  چسبانده  خود  به  را  پتو.  خورد  یم  هم  به  شیها  دندان

 . زدیم موج

 

 ! تو یشد یچ   آخه...ادیم االن دکتر؛ زده زنگ  صدرا-

 

  کنارش  و  دیکش اسی ی رو را  پتو  و شد اتاق  وارد  یاضاف ییپتو  با خانم  مهرو

 :نشست

 



 ؟یدار هم درد مادر-

 

 لرزشش و  بسته چشمان دنید با و کرد خم یکم را سرش.دی نشن  اسی از ییصدا

 ! داشت تب... دیکش شیشانیپ  یرو  را  دستش.کرد یاخم

 

 ! اریب هم زیتم حوله هی و  ولرم آب کم هی... شد یچ دکتر نیبب  برو  پاشو مهال-

 

 ! رفت رونیب  و گفت  ی ا باشه نگران

 که  یزندگ تب! یپناه سر یب! یمادر یب  تب! بود یکس یب و یی تنها تب... تب

  نده یآ و یزندگ یها خرابه مسبب خودش یهرکس... بجنگد بود نخواسته خودش

 .هست اش

  و دهیچسب جانش به درد همه نیا با که یا بچه و بود یناش ها یبدبخت از تبش

  ی برا  اش درمانده مادر تن  سلول به سلول به  آمدنش ایدن به و شدن بزرگ ی برا

 !انداخت یم چنگ ماندن زنده

 کرد   سفارش.  کرد  ز یتجو   شیباردار  بخاطر  یفیضع  مسکن  و  سرم...  بود  آمده  دکتر

 . بروند متخصص نزد فرزندش یبررس یبرا   فردا حتما

  نشست؛  ش یجا آرامش و  د یپرکش تنش از که لرزه ... آمد نییپا یکم که  تبش

 راک  یصندل یرو ابهت با ی مرد شیروبرو. داد فاصله هم از  یکم را  چشمانش

 دست در ی کتاب. بود انداخته چپش  ی پا ی رو را راستش  یپا و بود نشسته اتاق

 سرم . دادیم نشان آرامتر را او که بود نشسته شیبرزخ برچشمان ینکیوع داشت

 بود دهیکش اش رتنهیز  به را گرشید دست. کردیم ییخودنما دستش  در هم هنوز

 .شود بلند کرد یسع و

  بود  تالش در  که او به ینگاه م ین و گرفت کتاب از  چشم  صدرا کردنش؛ حرکت با

 :کند جلب  خود به  را اس ی توجه تا بست محکم را کتاب.انداخت



 

 ! ستین  بخش تی رضا تیعموم وضع...  ینش بلند بهتره-

 

  دستانش .  ستادیا  تخت  سمت  به   و  گذاشت  یصندل  کنار   کوتاه  هی پا  ز یم  ی رو  را   کتاب

 :کرد فرو  بیج  در را

 

  جواب  هی راست رو اگه و بپرسم سوال ه ی فقط که موندم! اس ی خانم  کن گوش-

 ... که شهیم مشخص وقت  اون بشنوم؛  ازت

 

 :داد ادامه سوالش  از  را  رشته سر و کرد رها را  حرفش   از یمین

 

 !انه؟ ی یخوا  یم رو بچه اون  بگو راست و  رک-

 

 :زد حرف او با  ارامتر شدیم  و  بود مهربانتر  چشمانش بر  نکیع با

 

 ... من-

 

  ه ی تک تخت پشت به تا کرد کمک  صدرا و  دیکش باال  را  خودش یکم. نبود راحت

 :بزند

 

 !خب؟ -

 



  او  یها حرف و چشمان دروغ و  راست ی پ داشت حواسش  همه ی عنی گفتنش  خب

 :دیدو یم

 

...  اما خوامش یم یز یهرچ از شتریب( داد  رونیب را لرزانش نفس!)خوامش یم-

  د یمج ه ی نه! عقده ی کل با و  مادر و  پدر نداشتن  متیق به  نه! ش یبدبخت  متیق  به نه

 !گهید

  سازمینم  دیمج  مادر  ه ی  و  گهید  دیمج   هی!  دم ینم  یباج  به  اما  بکشم  حاضرم   رو   ام   بچه

 ! ام بچه و خودم از

 

  صورت بر یاخم. دوخت صدرا به را ترسش پر نگاه شد؛ تمام که حرفش

  مرد  نیا  چشمان... چشمانش یول بود  ننشسته  صورتش  بر یحس چ یه...نداشت

 . داشت یبیعج رقص اما نبود نیخشمگ

 

  که  یباج! باش بچه و خودت مراقب و کن فکر بچه اون داشتن  یرو  فقط تو-

 .زنمیم کنار هم رو یباج  از بزرگتر ...  چیه

 

 چرا؟ -

 

...  دارم  میزندگ یتو زیچ همه! خوام یم  رو بچه اون تو اندازه به منم چون-

  ها  نیبهتر و چندتا کدوم هر از! تیموقع پول؛  ن؛یماش خونه؛...دیبا که یزیهرچ

 ! دیخر  پول با شهینم  رو ییزهای چ هی اما

 

 :نشست تخت  یرو اسی کینزد

 



!  یاریب ایدن به رو بچه  اون که یشرط به اما دمیم بهت ی بخوا  که یزیهرچ-

  حضورم  شهیهم دیبا یول ی کن بزرگش یخوا یم هرطور  و شی باش داشته  یتونیم

 ! بزرگتر هی...  عمو  هی... خون هم هی   عنوان به... یکن قبول بچه اون  کنار رو

 من؟  بچه  چرا  د؛یباش داشته بچه دخودتونیتون یم شما-

 

 

 

  بچه  هی ادمها؛  قلب مثل  دیخر پول با شهی نم رو  زهای چ یبعض... اسی خانم گفتم-

 .باشه کم هم باز  و براش یکن خرج  رو هات پدرانه که خون هم

!  باشه میزندگ از یا  گوشه خوامی م فقط... کنم جدا ازت رو بچه اون خوامینم من

 !کنم ینم  غیدر هم من و یدار  ازین  من کمک به تو

 

 ی نم  درک  رو  شما  تی ن  و  دیباش  داشته  خودتون  از  یا  بچه  و  همسر  دیتون  یم  شما-

 !کنم

 

 :ستادیا  و گرفت یجا لبش  گوشه ی پوزخند

 

  فردا  و کن فکر... اسی خانم شهینم اجرا چوقتیه یزنک خاله شنامهینما نیهمچ-

  ه ی بشه ای برات جادو چراغ غول  و کوه هی بشه صدرا  یخوا ی م! بده خبر بهم

 !ت؟ یزندگ کابوس و یعوض

 

 : دیند را اس ی یها اخم برداشت قدم در سمت به

 



 ! ارنیب گرم یغذا برات گمیم-

 

 .گذاشت یبرجا  را  فرورفته فکر در اسی مه و  بست آرام را در

 

 

 مزه  را   اش  شده  گرم  ر یش  وانیل  آشپزخانه  زیم  پشت  و  بود  دهی پوش  را   شیها  لباس

 .دهد ادامه توانست ینم کردن مزه از شتر یب  و داشت تهوع حالت  حس. کرد یم

 

 !م؟ یبر...اسی-

 

 .شد  بلند جا  از و کرد رها  زیم یرو  را وانیل

 

 ! میبر آره-

 

 !ینخورد  ریش که تو-

 

 . بخورم  تونمینم  گرفتم؛ تهوع حالت-

 

 پارچ  و گذاشت آشپزخانه به پا خواهرش و اسی نیب صحبت دنیشن با صدرا

  اگر یهرکس. آورد رونیب را بود گرفته خودش که ییها پرتقال آب از پر کوچک

  بارها صدرا  اما آورد یم در هم شاخ حتما گرفته؛ او را ها پرتقال آب دانستیم

 .است شده متخصص خودش قول  به  و  گرفته پرتقال آب لبخند با و عاشقانه



 رفت اسی سمت به. ختیر وانیل در پرشدن تا را پارچ از یمین  و برداشت یوانیل

 . گرفت سمتش  به را  وانیل و

 

 . کن مزه نیا از ... ینخور  ی زیچ شهینم-

 

  وان یل. نداشت را  چشمانش به کردن نگاه جرات اس ی و نداشت برچشمش  ینکیع

 .نشست یصندل یرو صدرا دست اشاره با  و گرفت دست در را

  عطش .  داشت  یخوب  یدومزگ  کی!  ترش  و   نیریش...کرد  مزه  را   پرتقال   آب  از  یکم

 باز   شد  تمام  که  وانشیل  اما  دیترس  یم  و  خورد  یم  کم  کم.  افتاد  جانش  به  خوردنش

 !خواست یم دلش هم

 خنده  کرد حس  لحظه ک ی که افتاد یچشمان برق به نگاهش و  گرفت باال  را سرش

  اس ی سمت به تعجب با و زد دو را  آشپزخانه شخوان یپ مهال. گذشت آن از  یا

 :رفت

 

 ؟ یخوا یم بازم-

 

 :رساند  مهال به صدرا  از  را نگاهش مظلوم

 

 ! خواد  یم فندق...  نه من-

 

  که  یمرد از  بود مبهوت اسی. دیچی پ آشپزخانه در صدرا  بلند ی ها خنده یصدا

  در اشک  مهال و بود  دهید را  بودنش  ربات  و  اخم فقط  او  با  ییآشنا دوماه تمام

  فندق  کی... حاال و بود دهید خنده یب هاست سال را برادرش. زد حلقه چشمانش



  او  و مادرش که بود داده رخ  ی ا معجزه همان دیشا. خنداند یم را او کوچک

 !یمردگ از دهد نجات را  برادرش  که ی ا معجزه...بودند  منتظرش

 

 ! فندق ی فدا به عمو-

 

  به . گذاشت نتیکاب یرو را یخال پارچ و  کرد پر را اسی وانیل جمله نیا گفتن با

 :داد قرار اسی یجلو  و  برداشت را  نواز چشم اهیس یخرما  و  رفت خچالی سمت

 

 !مامانش؟  داره دوست خرما  نیا از  فندق نیبب-

 

 :کرد زمزمه آرام... بود انداخته آب  را دهنش اهیس یخرماها

 

 !داره دوست کنم فکر-

 

  آورد  باال را  سرش. بود رشدهیس دلبر  و ن یریش یخرماها از تا دو خوردن از  بعد

 .گذشت چشمانش از  یبرق مانند خنده اما گرفت را صدرا خندان  نگاه مچ و

 

 !ممنون-

 

 باشه؟ ... بگو  عموش به خواست ی زیچ  فندق هروقت-

 



  ی م... نداشت زیست قصد. نشست لبش  ی رو صدرا  گفتند فندق از  یآرام لبخند

 .دارد  نگه فرزندش کردن حفظ   یبرا  را  مرموز مرد نیا  خواست

 

 !عمو چشم-

 

 .داشت لب بر  یلبخند اما  بود اشک چشمانش در هم هنوز مهال

 نباشد صدرا  اگر . دی پر رون یب  اسی چشمان دند یرس که یخصوص مارستانیب به

 . کند جور مارستانیب  نیا در را  ی دکتر تیزیو  پول  یحت  بتواند او  عمرا

 .شد ادهیپ و گرفت مارستانیب  از  را نگاهش مهال  یصدا با

 

 

  ی م را  ی موسو خانواده خوب یلیخ و بود مسن ی زن که دکتر خانم یها صحبت با

  که  یمعنادار یلبخندها از اس ی مه اما بود شده راحت رصدرایام ال یشناخت؛خ

 . نداشت ی خوب حس دادندیم لش یتحو

  جا زور و ضرب به اتاق در که یبزرگ رنگ  یا  قهوه یها مبل  یرو از سه هر

  به "  مهین و نصفه دنیشن و یآرام"  خداحافظ " با اسی و برخواستند بود شده

  زودتر  هرچه خواست یم. کرد تند قدم رفتن رونیب یبرا  دکتر"  دخترم سالمت

 .کند فرار

  زجاگذاشته یم یرو  را اش یگوش آمد ادشی که  بود نشده دور اتاق از  یقدم چند

  ش ی پاها دیشن که ییصدا با  اما بازگشت عقب به و کرد زمزمه ی نچ لب ر یز. است

 : ستادیا  حرکت از

 

 ی م چشمات یتو  رو بچه هی داشتن یخوشحال  برق بازم من! صدرا نده ازدستش-

 . نمیب



 

  ه یتک در کنار وارید  به را دستش.بود شده بسته شیها هیر به  ژنی اکس ورود راه

 .هستند فندقش گرفتن فکر در همه  کند باور خواست ینم . ماند منتظر و زد

  فندق ... بود دهیشن را قلبش یصدا. اوردیب سرش به ییبال توانست ینم گرید

  در گرانبها یگنج مانند رش یتصو و قلب یصدا . بود دهید توری مان در را بودنش

 .بود کرده جاخوش   فشی ک داخل  یرنگ دیسف ید یس

 

 !راحت التونیخ  دمینم دستش از-

 

 ! پسرم زد لبخند یزندگ  به شهیم بازم-

 

 :گفت یمیصم و رساند دکتر  به صدرا از  را نگاهش خنده با مهال

 

 !زدیم قهقهه  آشپزخونه  وسط صبح  داداش! ه؟ یچ  لبخند خاله-

 

 !مهال؟ -

 

 !  یرفتیم سهیر یداشت  بچه اون ذوق از گم؟ یم دروغ ه؟ یچ-

 

  د ی کش عقب وار ید پشت ی زن اما بکشد عقب نشد باعث هم  صدرا اخطار  پر یصدا

  صدرا  ریام به یحت... دادینم یکس به را فرزندش! فرار ی برا  کرد تند قدم و

  نه یگز  هم شهیهم  اما ترسوست یها آدم کار  فرار... بماند توانست ی نم! یموسو

 !ستین یبد



******** 

!  نبود که نبود اسی... مادرش خانه...الی و ...بود کرده رو و ر یز را مارستانیب کل

 تازه  یهوا یبرا نکهی ا الیخ به بودند؛ آمده رونیب که دکتر با یخداحافظ از بعد

  در  آب یا  قطره مانند فندقش و اسی. بودند گشته را  اط یح کل  است رفته رونیب

 .بودند فته  فرو نیزم

  هم  یرو را چشمش ک یتراف از کالفه و د یکوب فرمان یرو بر را مشتش بار چند

 . کرد یم اش یعصب  گوشش  ریز مهال نی ف  نیف  یصدا. فشرد

 

 !مهال بسه-

 

 .د یکش اش  ینیب  ریز گرید کباری را دستمال

 

  ی چ فهمم ینم. داشت ذوق اش بچه دنید از... بود خوب حالش بود ما با داداش-

  داش یپ جا  چیه و  رونیب بزنه  حرف بدون مارستانیب  از  دیبا چرا اس ی مه... شده

 !نشه؟ 

 

 اومده  راه باهام کردم حس  صبح و  رمیگ  ی نم رو  بچه گفتم  واضح! فهمم ینم منم-

 ... االن و

 

  ر ی ز انگشتانش... کرد سوار پنجره یرو را آرنجش  و کرد رها مهین را حرفش

  قرار  و  آرام  ذهنش اما  بود روبرو  نگاهش. شد قفل اش  مردانه فرم خوش چانه

 .نداشت



 گرفت  ینم جهینت اگر...بود راهش نیآخر اسی یمیصم دوست تنها به زدن سر

  خاطر  به. کرد یم دایپ دارد بطن در یفندق که را یزن شهر نیا در دیبا چطور

 .ردیبگ کمک  ییروین  چیه از توانست ینم هم ش یآبرو

 ***** 

 !گفت یم دروغ-

 

 !؟ یچ-

 

 !کرده شی مخف کجا  بفهمم دیبا! گهیم دروغ داره اما داره خبر  اسی از  دختر  نیا-

 

 ... گفت...  بدم  خبر  بهش گفت!... بود نگران اما-

 

 :زد یچ ی ق را حرفش صدرا

 

   م؟ یزد فرار از یحرف  ما مگه... کنه فرار دیبا چرا   گفت اول همون! نباش ساده-

 

 !برنگشته االن  تا و رون یب  رفته گفتم نه-

 

 و هست ای بوده دختر نیا شیپ اسی پس... کرده فرار اسی دونستیم اون اما-

 ! کنه یم یمخف ما از  رو  نیا داره

 

 :کرد زمزمه مبهوت



 

 ! شهینم باورم-

 

 تا  گرفت را مورداعتمادش ل یوک شماره. بست نقش صدرا  یها  لب بر  ی پوزخند

 . کند دایپ  اسی کردن دایپ و بی تعق  یبرا را یکسان

 گرید!دیایب راه توانست ینم بار نیا و شود دایپ دیبا بود رفته اگر هم نیزم ریز

 . نبود  ایب کوتاه بچه سرآن

 

 

 

 !گفت یم دروغ

 !؟ یچ-

 !کرده شی مخف کجا  بفهمم دیبا! گهیم دروغ داره اما داره خبر  اسی از  دختر  نیا-

 ... گفت...  بدم  خبر  بهش گفت!... بود نگران اما-

 :زد یچ ی ق را حرفش صدرا

   م؟ یزد فرار از یحرف  ما مگه... کنه فرار دیبا چرا   گفت اول همون! نباش ساده-

 !برنگشته االن  تا و رون یب  رفته گفتم نه-

 و هست ای بوده دختر نیا شیپ اسی پس... کرده فرار اسی دونستیم اون اما-

 ! کنه یم یمخف ما از  رو  نیا داره

 :کرد زمزمه مبهوت

 ! شهینم باورم-



 تا  گرفت را مورداعتمادش ل یوک شماره. بست نقش صدرا  یها  لب بر  ی پوزخند

 . کند دایپ  اسی کردن دایپ و بی تعق  یبرا را یکسان

  کنار  او با  توانست ینم بار  ن یا و  شود دا یپ دیبا بود رفته اگر هم ن یزم ر  یز

 . نبود ایب کوتاه بچه سرآن گرید!دیایب

 :داد رونیب را  نفسش

 ؟ یا  متوجه...مهال بفهمه دینبا هم کلمه ک ی یباج-

  نفر  صد نباشه، شام ز یم سر نکهیا  محض به  ؟ یکن ی مخف ازش یخوا ی م چطور -

  اون ... ارهیدرب رو ما آمار بود فرستاده رو  نبیز شبید. ننشیبب  تا فرستهیم رو

 .گفت مامان به خجالت  با هم خدا بنده

  برداره؟  کارهاش نیا از دست خوادیم یک رزنیپ  نیا-

 داده،  دست  از   رو   پسرش  دو   هر.  شهینم  عوض  چوقتیه  یباج...  داداش  چوقتیه-

  ی م  نجایا به کارش داشت مادر ما، مثل هم دیمج اگه. داده دست از رو اش نوه

  و  هستند یباج دست شده بزرگ دو هر د یمج و بابا تعادل؟  یب  اخالق هی با د؟ یرس

 .داشتن زهیانگ و تعادل  یب یزندگ هی دو هر

 . میکن یم داشیپ  هفته هی سر...میبزن  حرف مامان با دیبا-

 

************************** 

 بعد ماه دو

 

  دا یپ را اسی. بود شده کارش محل یراه ،یباج با کننده خسته بحث کی از بعد

  وقت   همان  از   و   بود  شده  مطلع  موضوع  از   هم  ی باج  هفته   کی   از  بعد   و   بود  نکرده

 .بود شده شروع جنجال 



.  نبود  راحت  مهال   و  مادرش  کردن  رها  اما  خواست  یم  را   خودش  خانه   آرامش   دلش

.  گشت  یم  اس ی  دنبال  به   که  بود  دوماه.  بود  ر یدرگ  فکرش  و  زدیم  نبض  اش   قهیشق

 .نبود او  از  هم یکوچک نشونه  یحت اما بود کرده  استفاده یراه هر از

 حد  به دیمج پرونده اما برسد هدف به یقانون راه از و کند تیشکا توانست یم

  راحت   دادنش  نجات  شدند  یم  مشکوک  هم  باردارش   زن   به  اگر...  بود  بزرگ  تیکفا

 . نبود

  احمد   نام.  زگذاشتی م  یرو   را  دستش  در  شده  خشک   فنجان  ،  تلفنش   زنگ  یصدا  با

  اش  یلیفام و او کلیه به زمان هر. کرد یم ییخودنما اش ی گوش یرو  فتنیضع

 .نشست یم شیها لب یرو   خورده  فرو یا خنده رد کرد، یم فکر

 .احمد بگو-

 رهیم داره کردم فکر... شمال طرف رفت صبح از دهیسپ خانم. کردم داشیپ آقا-

  رو   خونه  هی  در  اول.  کارخونه  یفرع  قبل  یروستا  سمت  رفت  یول  پدرش  کارخونه

 . کرد بش  و خوش  خانم  هی با و زد

 :بود  طاقت یب  رصدرایام

 !خب-

  د یمج  آقا  خانم  با  دست  ی تو  دست  االنم...خونه  از   تر  نییپا  یسوپر  سمت  رفت  بعدم-

 . خونه همون به گرده یبرم داره

 :برداشت را کتش و شد بلند  زیم پشت از

 چطوره؟  حالش-

 . شنفنیم و گنیم گل  دارن... آقا خوبه-

 :دیپرس  یم دیبا اما دیگز لب

 بارداره؟ -

 :کرد مکث احمد



  بعد  و  گرفت رو لی وسا اول دیرس تا دهی سپ خانم. باشند گمانم به یعنی... اقا بله-

 . رفت بچه  صدقه قربان شد خم

 .  برسم  تا نخور تکون  جا اون از باشه-

 . اقا چشم-

 

 .بدهد خبر مادرش  به  اول  گرفت میتصم  و  کرد قطع را تماس

 

 

 

 

  نش یماش در گشت ی م آن دنبال  به را گذشته دوماه که ی ا خانه در  پشت که حاال

 یشاد و پرشور نگاه... اسی خندان یها لب. بود تر آرام شهیهم از بود نشسته

 . کرد  یم خاموش  را خشمش  آتش بود شده تر برامده که یشکم به

  بداند   که  داشت  گذشته  در  قیتحق   و  مطالعه  انقدر  اما  بگذرد  گناهش  از   خواست  ینم

 ربوده را دلش امدهین که یکودک بر  را  ی بد اثر  تواند یم اسی یناراحت و او خشم

 . بگذارد بود

 . اش آشفته یزندگ  در یزیچ  هر از  شتریب! خواستش یم دل و  جان با

 صدرا؟  یبش ادهیپ  یخوا ینم-

 :دیگز را لبش گوشه

  فقط   من.  بودم  خوشبخت  چقدر  دمیفهم  روز  همون  قای دق...  دادم  دستشون  از  یوقت-

 .شدم یم نیزم مرد نیتر خوشبخت داشتنشون با

 .ارم یب دست به یباالتر سمت نداشتم  یازین

 .باشم  یدولت ندهینما و  س ییر نداشتم  یازین



  و  کنم ثابت رو خودم تا کنم وصلت باال العاده فوق خانواده هی با نداشتم یازین 

 . برم  باالتر

 یها اداره سییر اگر... بشم ندهینما اگر کردم یم فکر. بودم رفته اشتباه رو راه

  یتو درست یخوشبخت اما. کنم خوشبخت رو خانوادم و خودم تونمیم بشم یدولت

 . داشتم آرامش که ییهمونجا... بود  خونم

 آرامشمه  باعث  چقدر...  دارم  دوسش  چقدر  بودم  گفته  بهش  اگر  کنم  یم  فکر  یگاه

 !کرد؟  یم مونیزندگ با  رو کار  اون بازم دارم، دوست رو مونیزندگ چقدر من و

 نداره   یریتاث  آرامشمون  و  ما  یزندگ  یرو  ات  خانواده  شکست  بودم  گفته  بهش  اگه

 کرد؟  یم خراب رو  مونیزندگ بازم

 با  نه ... کشتمش من خود! رهیبم شدم باعث من... بودم کارش یاصل عامل من

 .شدند یم کننده خسته  یروز که یپوچ  یآرزوها و  رفتار با! فکرم با! هام دست

 مادرش  کنار   بچه   اون.  خوامیم  رو   بچه   اون   اما   درسته  چقدر  کارم   دونم   ینم  امروز

  بار  تونهی نم ییتنها به زن نیا مطمئنم اما باشه داشته عشق و آرامش تونهیم

 .بکشه  دوش به رو یزندگ

  ی درد  از . است بچه اون خواستن  یخودخواه از  همه از  اول ستادمیا نجایا نکهیا

 !مادرش و بچه بخاطر  بعد  و  کنه دایپ نیتسک بچه اون با دیشا که

  با   من   که  دونم  یم  برگرده؟   ی کن  ش یراض  ی تون  یم  مامان  اما  هیخودخواه  دونم  یم

  بار  ه ی دیتون یم شما اما زم یبر بهم رو ی چ همه گهید بار ه ی تونمیم تم یعصبان

 د؟ یکن  یمادر حقم در گهید

 : زد پس  را شیها پلک پشت نشسته اشک  و دیکش یقی عم نفس  خانم  مهرو

  رو  اشتباهت تاوان و  بود رید نکهیا  با... یرفت اشتباه رو کجا یدون یم که خوبه-

 خاطر  به  تو، خاطر  به نه رو  دختر  اون  من. یداد دست از تی زندگ شدن خراب با

  قراره  ی ک تا...  سالشه ک ی و  ستیب  فقط   دختر  اون صدرا  اما  گردونم  یبرم  خودش

  سن اس ی برابر  دو  اومدم رون یب پدرت خونه  از  یوقت من بمونه؟  ما  خونه یتو



  موضوع   نیا  به...  داره  ندهیآ  به  ازین  زن  نیا  اما  کرد  ینم  تمیاذ  ییتنها  گهید  و  داشتم

 . صدرا کن فکر هم

 معادله دانست یم. فشرد  هم ی رو چشم صدرا و شد ادهیپ نیماش از  مهروخانم 

  را  او خون  که ییا  بچه از کندن دل اما خورد یم بست بن به ییجا کی شیها

 . نبود  ممکن شیبرا داشت

*************************** 

 .  چرخاند دهانش در لذت با را یبستن قاشق

 خب؟   اریب هم یبستن یاومد...  ایب  زود به زود دهیسپ-

 دنبال ست،ین من یتنگ دل و اومدن فکر به... خدا  رو تو ینیب یم جون نادره-

 !خوردنشه یبستن

 :کرد یم نگاه اسی به لذت با نادره

  هوسش   خب.  بذار  ام  بچه  سر  به  سر  کم  هم  تو  مادر.  اش  بچه  و   خودش  جون  نوش-

 . هیسنت یبستن

 تحفه   ن یا  نه   یبود  من  هیدا  شما  ؟ یفروخت  رو   دهیسپ  یراحت  نیهم  به  نادره  مامان-

 ! خانم

 . دختر یدیترش گهید. باشه  بهت حواسم تا  شو حامله... مادر کن شوهر هم تو-

 . شد گم در زنگ یبلبل سوت یصدا در دهی سپ مانند غیج  یصدا

 د؟ یبود یکس منتظر-

  ن یا لیوسا هم تو کنم، باز درو رمیم من تا. خداست بیحب هیک هر یول مادر نه-

 . میبرس   دکتر هی به زودتر تا کن جمع رو  بچه

 . قربان چشم-

 . داشت دنبال به  را دهیسپ غره چشم اس،ی خنده یصدا



  چارچوب   در   مهرو  خانم،   نادره  دییبفرما  با   که  بودند  یشوخ  و  دنیخند  حال  در  هنوز

 شه یهم که یزن شرمنده. بود شرمنده. وارفت یصندل یرو اسی و گرفت قرار در

  رصدرا یام که آخ. بود  کرده فرار  یحرف و  یخداحافظ یب او و داشت را  شیهوا

  مهروخانم   ی رو  حالش  یب  چشمان.  گرفت  ی م  را   فرزندش   و   کرد  یم  حالل   را  خونش 

 . خورد یم تاب

 .کرد سالم استرس با   ستادیا کند، جمع  را خودش کرد یسع

 . اسی گل ماهت یرو به سالم-

 گم او  دستان حلقه در و گذاشت جلو یقدم که کرد قرص را دلش مهروخانم لبخند

 .شد

 . نداشت چوقتیه که یپناهگاه یبو . داد یم عطوفت و مهر  یبو  شهیهم زن نیا

 

 

 

 

  اخم  فقط  اما دهد رییتغ  را  اش خانه خشک جو  کرد یم یسع خانم  نادره نکهی ا با

 .نشود جادیا  تیوضع در ی ر ییتغ چ یه تا بود یکاف دهیسپ درهم یها

 خوبه؟   بارت و خودت حال-

 : دیکش رونی ب را  نشیآست در یها جواب دهیسپ  بزند، یحرف  اسی نکهیا  از  قبل

  فته یب اطراف نیا بزرگوارتون  پسر هیسا  و دیاریب فیتشر شما نکهیا از قبل-

 .د یخند یم و  خورد یم  یبستن لذت با. بود  خوب  یلیخ حالشون

 :زد یلبخند خانم  مهرو

  و  منم نه یبود نشونش رو  برانت غیت دی با که ی اون اما دختر یدیکش رو ریشمش-

  خونش  از  یمین  بچه اون. بوده همسرت باشه بد که هم چقدر هر دیمج. پسرم نه

 .باشه برات اموالش   حداقل ستین  یپدر که حاال  حقشه  پس داره رو



  اگر  تو بچه و شده یباج نام به بزرگ ی موسو فوت از بعد دیمج اموال تیاکثر

  از یکی با تونهیم یباج  و یندار یاموال تو. بره ینم ارث به یزیچ نخواد یباج

 . آورد دیمج مادر سر که ارهیب سرت رو  ییبال همون وکالش

 . دیداشت رو هاتون بچه  شما اما  -

 : زد یلبخند مهرو

  ی محضر  ازش من و  بود شده رو  دیمج مادر با  شوهرم انتیخ  دست نکهیا  ی برا-

  با   رو   کارخونش   از  دونگ   سه  طالقم   از   قبل   امرزم یخداب  پدر.  گرفتم   رو   ها  بچه   اول 

 .بود زده نامم به بزرگ   خونه هی

  ی دار  یا  پشتوانه  و اموال  نه ؟ یچ تو  اما اومدم یم حساب به  مستقل  زن  هی من

 .یباش  داشته مستقل یزندگ  هی که یکار  نه و یبزن نیزم رو  یباج که

 بخاطر   و  داشتم  رو  تو  االن  سن  برابر  دو.  نداشتم  رو  دوباره  ازدواج  قصد  چوقتیه

 .نبودم یمرد چیه ازمندین  داشتم که ی التیتحص

 

  خانم مهرو بود مطمئن و بود پناه یب و درمانده. زد حلقه اسی چشمان در اشک

 . دیگو یم دروغ نه و  کند یم اشتباه نه

 هی با عقده عالمه هی . داشت حسرت عالمه ه ی دیمج. بدم بهش  رو ام  بچه  تونم ینم-

  بهشون    رو  ام  بچه  که   رواست.  دینیب  یم  که  ی زیچ   شد  اش  جهینت   و  فی ضع  تیترب

 کنم؟  چکار خودم بدم؟ 

 :زد لبخند نانیاطم  با مهرو

 ! رصدرایام...  ی دار ات  بچه داشتن نگه  یبرا راه هی تو-

 :زد یبلند خند تک دهیسپ

  ی کی  هم  شما   پسر  اما  د یببخش  د؟ یبرس  نجایا   به   که  دیزد  رو  ها  حرف   نیا  همه  پس-

 .اسی  بچه  گرفتن! هیکی هدف. خانم  یباج مثل



  ی تو  رونیب.  ومدین  خودش  اما  کرد  دایپ  رو   جات  رصدرا یام.  دخترم  یکن  یم  اشتباه-

 .بشکنه ممکنه رو بچه و مادر ه ی حرمت  و هیعصبان گفت. نشست نیماش

  دونم یم. رهیگ یم ات بچه نام به و ات بچه یبرا  رو دیمج اموال  تمام رصدرایام

  راحت   یوزندگ  یدار  نگه  رو   ات  بچه  کنهیم  کمک  بهت.  ادیبرنم  پسش  از  یباج  که

 .یباش  داشته یمستقل و

 خواد؟ یم  ازم  یچ مقابل  در و-

  ی حت  ای ی کن میتقس باهاش رو  بچه خوادی نم... باشه بچه اون سر  باال اش هیسا-

 .باشه  کنارش تا  یکن درک رو حضورش   خوادی م اما رتش یبگ ازت

  داشته فرزند و همسر تونن  یم شونیا  نکهیا... شهینم حل من ی برا یز یچ هی-

 . ستین من فرزند به  ی ازین اصال  و باشند

 :دیکش یآه  و کرد سیخ   زبان با را  لبش. شد درهم مهرو  چهره

  ه ی   ی تو  رو   باردارش  همسر  صدرا   اما  کنم  ف یتعر  برات  تونم   ینم  رو  داستان  همه-

  داشتن   بچه  و  ازدواج  به  لیما  گهید  که  بوده  عاشقش  قدر  اون.  داده  دست  از  حادثه

  تونهیم  و   خونشه  هم  چون  خوادیم  بزرگتر  هی...  پدر  ه ی  عنوان  به  رو  تو  بچه.  ستین

 . بده آرامش قلبش به

  که هست حساس فرزند  و  مادر روابط و  ی اخالق اصول به اونقدر باش مطمئن

 ی تون یم که شنهادهی پ هی ها نیا همه اسی اما شده جدا ات بچه از رو تو نخواد

 .نشه مزاحمت گهید خوامیم صدرا از  ینخوا  اگه. ی کن فکر روش

 .بدهد زمان اسی به یکم دید یم بهتر .برخواست جا از  حرفش شدن تمام با

 

 

 

 :۳ فاطمه



  گوشه  که یتخت یرو اسی. گذشت یم دهیسپ  و مهروخانم  رفتن  از یساعت چند

 آمدن با. شد یم یخال و پر چشمانش یگاه. بود رهیخ آسمان به و نشسته اطیح

 یسع  و   کرد  جمع  را  خودش  یکم  داشت  سر   به  را   نمازش  دیچادرسف  که  خانم  نادره

 : بزند لبخند کرد

 .ستین  خوب ات بچه  یبرا ی بخور سرما مادر، سرده هوا دخترم؟  ینشست نجایا-

 :دیکش یآه

  محافظت  ازش تونم ینم ی حت من داشتم؟  رو مادرشدن اقتیل اصال من دونم ینم-

 .کنم

  اما  ی داشت رو  اقتشیل ی عنی دهیم تو  به پاک  موجود ه ی خدا  اگر!دختر نکن اشتباه-

 .یباش امانتش  مراقب و  خدا به  یکن توکل دیبا هم تو

 . شتریب  قلبش اما شد جمع  صورتش

 ا یدن هنوز کردند؟  زی ت دندون براش خانوادش و قانون یوقت بکنم  تونم یم چکار-

 کردن اعتماد نظرتون به نادره مامان. رتشی بگ ازم خوادیم خاندان هی اما ومدهین

 درسته؟  مرد نیا به

  باشه ی باج نقشه ها نیا  همه اگه ؟ یچ رتش یبگ ازم اومدنش، ایدن به  از بعد اگر

  رسونده  بهش   شییدا  رو   دیمج  مادر   دفتر...  نکرده  رحم   عروسش  به   زن   اون   ؟ یچ

 .  بود نوشته درد و حسرت با  رو کلماتش تک تک . بود

 چطور  اما  رو  اش   پشتوانه  نه  و  دارم  رو  اش  عرضه  نه  من  گهیم  درست  مهروخانم

 کنم؟  اعتماد  بهش تونم یم

 ... اومد یوقت کردم حس ؟ یشناس یم چقدر   رو خانم  مهرو-

 . دوخت چشم  اسی به و کرد رها مهین  را حرفش

 داشت،  امد  و  رفت  که  یسال  چند.  شدم  آشنا  باهاش  شدم  عمارت  وارد  که  یروز  از-

 . ه یاحترام قابل و  خوب زن. داشت رو هوام  یلیخ  آقا فوت زمان مخصوصا

 ؟یکن اعتماد بهش  یتونیم پس-



  قابل   هاش  حرف  نظرم  به  اما  خوردم  یلیخ  رو  کردن  اعتماد  چوب...  خب  دونم  ینم-

 .پسرشه از تر  نانیاطم

  سال  ی س قدرت یباج. بذار رو قرارت و قول زن  نیا  حضور  در پسرش  با  پس-

.  بسازه  تونه  یم  حرفش  طبق   رو   ات   بچه  ندهیآ .  نفسه  تازه  مرد  ن یا  اما  نداره  رو  قبل

 . بود یمحترم جوون...  دمشید در یجلو

  ی وقت... ترسناک  و خشنه. کرد نگاه چشمش به شهینم وگرنه خوبشه یرو  نیا-

 !فندق گهیم من بچه به. بهتره   زنه یم نکیع

 .برخاست جا از   یلبخند با خانم نادره  و کرد کج را لبش

 اضافه آن به هم اش مادرانه یها ینگران. داشت را زن کی  یها ینگران اسی

 روزها   نیا  توانست  یم  اسی.  بود  جوان  که  ساله  ک ی  و  ستیب  زن  کی  اما  بود  شده

  ن ی ا در اما دهد سر قهقهه دانشگاه یها کالس  در شیها سال و سن هم  دنبال به

 .  بود اش ندهی آ و  کودک نگران که بود باردار  یزن وه یب  اش یزندگ نقطه

************************************* 

 

 

 :زد لبخند ش یرو به مهال

 !صنما دلبر-

  حاال . بود گرفته تماس مهال با و  گرفته را  مش یتصم. فشرد آغوش  در  تنگ را او

 .بود  دودل باز  اما شیها  یدلتنگ تمام وجود  با  بود ش یروبرو که

  خانم؟  مامان یخوشکل  نقدریا  یکن یم چه-

 .بود دهیرس خانم مامان به برادرش  عروس  از

 ! براش مرد عمه! کوچولوش  یها دست قربون   آخ... بشه تو  هیشب دیبا بچه نیا-

 .آورد اسی لب به را  خنده و  زد ضعف و   غش به را  خودش



  داداش   بگم  برات  آخ.  دارم   برات  حرف   یکل  که   من.  میبر  و  میکن  ی خداحافظ  میبر  ایب-

 !کردم ف یک. کرد چیپ له یتیف  رو ی باج چنان

  سالن  وارد و گذاشتند نادره مامان یبایز اط یح از مهال یها  یپرحرف با همراه

 . شدند

 .اومده مهال نادره مامان-

 ! ریبخ  صبحتون  خانم، نادره سالم-

 .یاومد خوش  دخترم سالم-

 . ممنونم-

  خم .  رفت  بود او  ییدارا تنها ش یباردار لباس  چند  که کوچکش ف یک سمت به اسی

 :دیچی پ گوشش در مهال هراسان یصدا که بردارد  را آن تا شد

 ! نشو خم  یوا-

 چرا؟ -

 .ستین  خوب برات آخه-

 . برداشت را  فی ک  و رفت سمتش به

 .بدم  انجام خودم تونم یم رو کارهام من ست؟ ین  خوب  چرا-

 .رسه یم  ضرر  فندق به آخه-

  کارهاش  دیبا. رسه یم ضرر  باشه نداشته تحرک  مادرش اگر فندق به مادر نه-

 . بده انجام خودش رو

 :داد ادامه  و اس ی به کرد رو

  هم  خونه نیا در. باش  امانتت و خوت مراقب. مادر ستینا سرپا ادیز هم تو-

 .بازه روت به شهیهم

 .شمی م مزاحمتون دوباره زود یلیخ.نادره مامان ازتون ممنونم-



 .فشرد  مهر با را  دستش خانم نادره

 . پناهت و پشت  خدا مادر، سالمت به برو-

 . ستدیا ینم یپاسبان چیه سوت با عشق  دانست ینم یکس و

 

 اول  فصل  انیپا

 : دوم فصل

 

 ... ام  رفته برباد یایرو

 ... نخ یب بادبادک

 ... کن گذر پنجره  کنار از

 ...! بگذارد خانه به  پا بهار، دیشا

 

. دیکش یم رخ  رابه  زمستان  وبرگ شاخ یب درختان. بود خم و ج یپ  از پر جاده

  ش یقرارها داشت اسی مه فکر اما بود مشغول کودک با ی وشوخ باخنده مهال

 . کرد یم میراتنظ

  ی برا   دیبا.  شد  یم  ی خوب  مادر  دیبا.  کرد  ی م  عقب  و  راجلو   زدیدمیبا  که  ییها  حرف

  ار ی او با شانس چوقتیه کرد، یم نگاه که گذشته امابه کرد یم تالش فرزندش

  یبرا ! فرزندش یبرا گذاشت یم هیما ازجان  دیبا! کردیم بارفرق  نیاماا . نبود

 . خواستش  یم ازجان  شتریب  که ییاو

 .دیکش دست الیخ  و  فکر از  بود، کریاسپ  یرو که یگوش زدن بوق ییباصدا

 .احمد بگو-

  ی م   ترس  از  را  قلبش  که  رصدرایام  صالبت  با  و  محکم  یصدا.  بود  خودش  یصدا

 . لرزاند



 : گفت و انداخت نه یآ به ینگاه راننده

 . دنبالمونن... دیبود زده حدس درست-

 : دیچیپ یگوش در  خشنش نفس یصدا

 فونه؟ یا  رو یگوش-

 ! آقا بله-

 .  خوبه-

 :داد ادامه و کرد مکث یکم

 مهال؟-

 شده؟  یزیچ  داداش؟  جانم-

 کنارشون تو اومد شی پ یطی شرا نیچن اگر خواستم یم اما فرستادمت که ببخش-

 .یباش

 :داد ادامه  و  دیکش یقیعم نفس

 االن و دینبا که دادهیم انجام ییکارها دیمج... بده گوش خوب  حرفم به اسی خانم-

 . وسطه هم تو  یپا

 .بودن دنبالت یسر هی نداشتم  یخبر ازتون  من که مدت نیا تمام

  حفظ  یبرا یبدون که گمیم رو نایا ... بدم حیتوض کامل برات تونم یم هم بعدا

 . ارمیب در  یگانگسترباز یسر  هی مجبورم جونتون

 درسته؟...  یدار دوست یلی خ  یسیپل لمیف دمیشن

 . است  یجد ا ی گفته تمسخر با دانست ینم

 اس؟ ی خانم درسته-

 :گفت  لرزان یصدا با

 . آره... آ-



 یسیپل  لمیف  هی فندق ی عمو یدست هم با  فندق عمه و مامان قراره حاال . خوبه-

 . کنند یباز

.  است  ضربه  ضد  و  گلوله  ضد.  استیدن  نیماش  ن یتر  امن  ینشست  داخلش  که  ینیماش

 . میبرس  امن ی جا هی  به تا سرتونم پشت درست من... نترس  ی چیه از

  صدرا  بودن از الشانیخ  تا برگردند عقب به خواستن یم عجله با اسی و مهال

 : دیچی پ یگوش در او ی صدا  که شود راحت

 !دینچرخ -

 :زد  لب و فشرد را  اسی دست مهال  و انداختند هم به ینگاه دو هر

 . میایبرم پسش از...  فندق بخاطر -

 اس؟ ی خانم مهال؟ -

 .امیبرم  پسش از  ما... نباش   نگران داداش-

 : دیچیپ یگوش در صدرا خند تک

 اد؟ی برم پسش  از هم عمو فندق...  فندق مامان. زمیعز دونم یم-

 .باشد محکم شیصدا کرد یسع. گرفت نفس

 .ادیبرم-

 ؟ ییکجا احمد.  خوبه-

 . کوتاه تونل رمیم  دارم ... چهارم  چیپ-

  بعد   چیپ.  سرت  پشت  امیم  من  تونل  بعد.  بگذرون  سرعت  با  رو  تونل...  پسر   خوبه-

 یم نگه رو سرت پشت نیماش اما دارهی نم نگه رو تو . هیبازرس ستیا هی تونل 

 .داره

  ه یبق. گفتم که یآپارتمان سمت برو  میمستق تو اما باشه یکی نیهم دونم یم دیبع

 .گمیم بهت بعد رو  اش

 . چشم..  آقا باشه-



 !یعل ای-

  هم  ش یصدا. دیچی پ دلشان در شتر یب ترس. دیچیپ  یگوش در که اشغال بوق  یصدا

 .بود قلب  قوت شانیبرا

  رون یب   را  اش  شده  حبس   نفس  مادرش  نیماش  دنید  با  مهال  شدند  خارج  که  تونل  از

 .داد

 ؟ یدید بود داداش-

 :دیکش شکمش یرو  را چپش دست و داد  تکون یسر اسی

  همه  دم ینم دست از  رو  تو . میگذر یم روزها  ن یا از  هم با... بلوطم باش  ی قو-

 یمامان می بجنگ بودن هم با یبرا   ایب... من یهست

 .شدیم تر  آرام دو هر دل و گذشت یم صدرا گذشت یم برنامه طبق زیچ همه

 . بود  تر آرام شهیهم  از  الشانیخ حاال  و بودند  شده شهر وارد

  اما  شتیپ ادیب هم نبیز  قراره. گرفته آپارتمان هی مامانت و تو  ی برا گفت صدرا-

 . نه  ای همونه اش برنامه االنم  دونم ینم

 ؟ ینداشت  خبر ها انیجر  نیا  از تو-

 نداره عادت کال...زنه ینم حرف یکس با اتفاقات و کارهاش درباره صدرا! نه-

 .بده  حیتوض یکس به مامانم یبرا فقط  اونم لزروم وقت به  جز رو کارهاش

!  نمونده ی زیچ  یقبل ی صدرا از  هاست سال اما زد  یم حرف شتر یب. بود بهتر  قبال

 دلم. شده تنگ هاش خواسته و یپرواز  بلند درباره زدن حرف یبرا دلم یگاه

 .شده  تنگ  ها قهقهه  یبرا

 .کرد سکوت و  داد رونیب را  نفسش

  عاشقش  نقدریا یعنی همسرش؟  فوت خاطر به... گفت ییزهایچ  هی مهروخانم-

 بوده؟

  اون ! منه استدالل نیا . نبود عاشقش... داشت دوسش صدرا نظرم به یدونیم-

 .مردنشه نوع  س،ین همسرش نبودن کنهیم تیاذ رو صدرا  که یزیچ



 :کرد تر  یلب اسی

 نکردن؟ تصادف مگه مردنش؟  نوع-

 !شکمش ی تو بچه با...کرد یخودکش  اسی نه تصادف؟ -

 :دوخت اسی مبهوت چشمان  به را نگاهش

 . شدیم وونهید ببرم نیب  از رو  بچه و خودم  خوام یم یگفت یم  یوقت نیهم ی برا-

  نقدر یا چرا یبفهم د یبا. یبدون یدار حق تو  اما صدراست ی خصوص یزندگ نیا

 .شهیم حساس

  باردار  زن ک ی یبرا یخودکش. بود شوکه. فرستاد رونیب  فوت با را  نفسش

 اما  دیترس یم او از نکهیا با. داشت صدرا مثل یموفق مرد اون. بود وحشتناک 

  مثل  داشت دوست دیمج شیزندگ سال سه تمام در. بود دهینشن بد او از چوقتیه

  بودنش   خوب  و  تیموفق  از  و  دیبال  یم  داشتنش  به  آقابزرگ!  نبود   و  باشد  برادرش

  داشتن  با  هم آن کشد؟  ی م را خودش موفق مرد ک ی زن  که شده چه  اما  گفت یم

 !بطنش؟  در فرزند

 .کرد جمع  را حواسش  نگ یپارک به نیماش شدن وارد با
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 [ گوشه یب  رهیدا.لین  از شده تیهدا] 

 دو_و_ستیب_پارت#
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 دوست  اسی  اما  و  زد  لبخند  مهال  بودند  ستادهیا  کنارش  که  یمردان  و  صدرا  دنید  با

  ی م فکر حاال. سوخت یم ش یبرا قایعم دلش. بداند شتر یب گذشته و  او  از داشت

 . بود هم او  از تر بدشانس آدم کرد



 :کرد سالم آمد یم سمتشان به که ییصدرا  به و شد ادهیپ مهال  نیماش توقف با

 ؟ یخوب زمیعز سالم-

  باز با. فشرد را رهیدستگ و دیکش در سمت به را خودش و دید ینم را کدام چیه

 :شد  ظاهر ش یجلو صدرا ، نیماش در شدن

 د؟ یخوب-

 یم او  از کمتر حاال. کرد چشمانش به ینگاه! را بلوطش  و  او. بود بسته جمع

 ! شیدلسوز حس  بخاطر دیشا. دیترس

 ! عموجون م یخوب-

 !د؟ یایب  کنار مرد نیا با  توانست یم. بود کرده غالف را ریشمش

 :نشست صدرا  یها لب پشت لبخند

 . یفرار  خانم مامان خوبه-

 : گفت ارام و کرد تیهدا یدرنگیسف بنز  سمت به را او

  خانم  ستین امن فعال یول بودم گرفته مادرت و تو ی برا برج نیهم ی تو واحد هی-

 . بشه  بهتر طی شرا تا من، خونه  میریم. اسی

 :کرد نگاهش باره دو و  ستادیا نیماش کنار

 ؟ یک تا-

 . نکنه دیتهد رو فرزندت  و تو  کس چیه  و  زیچ  چیه ی وقت تا-

 شه؟ یم...افتاده یاتفاق چه  بدونم خوام  یم-

 :فشرد دست کی با  را  ش یشانیپ و فشرد  هم یرو چشم صدرا

 هم ییزهایچ هی.  ادیم هم سرهنگ. میزن  یم حرف مفصل اش درباره خونه میبر-

 . بپرسه شما از  خواد یم

 .ست ین خوب  بچه  و تو ی برا ستادنیا نجایا



  ی لبخند نشانیب آرامش به مهال. نشست نیماش در آرام و داد تکان دییتا به یسر

 .نشست اس ی کنار در و زد

************************** 

  انیپا_غزاله#
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 [۱۳:۵۵ ،۲۰۱۹/۷/۶, ]گوشه یب رهیدا .لین

 [ گوشه یب  رهیدا.لین  از شده تیهدا] 

 سه_و_ستیب_پارت#

  ی جد چهره. کرد ی آرام تشکر و گرفت مهال دست از را کنده پوست وهیم بشقاب

 شده گره هم در دستان. انداخت یم جانش به دلهره خانه  یها  پنجره پشت صدرا

 . چرخاند یم را  یرنگ یمشک سی،خودنو قامتش پشت و

 :دیشن گوشش کنار  را مهال یصدا

  فکر   خواد ی م  یوقت  صدرا !  آقابزرگ  نه  مامان  پدر...  پدربزرگمه  مال   سیخودنو   اون-

  خود  خود حالت نیا در معتقدند همه. رهیگ یم خودش به رو حالت نیا کنه

 .پدربزرگمه

 ستم یس کی مثل شیبرا مهال. ماند ینم یسوال چیه یخمار در که بود خوب

 . داد یم ح یتوض  سوال یب ش یبرا را آمد یم ذهنش به چه هر که بود هوشمند

 : داد ادامه مهال و گرفت دندان به لب بشی غر و  بیعج فکر با

 . نجای ا ادیب تا  گذاشتن قرار کنم فکر.  گرفت تماس سرهنگ شیپ ساعت مین-

 : داد  ادامه  یجذاب لحن با و داد مالش هم  به  را دستانش مهال

 !داره ادامه  مونیسیپل لمیف-



  متفکر   نگاه  و   افتاد  خنده  به  بلند   ی صدا  با  او  لحن   و  شده  گرد  چشمان  دنید  با   اسی

 . دیخر خودش  یبرا را  صدرا

 . فشرد خندانش  ی ها لب یرو دست صدرا چشمان دنید با

 شه؟ینم مهمون داداشت ها جک نیا  از  خانم مهال-

  صدرا  گردن  دور   را  دستانش   و   برداشت  بلند   قدم  چند   و   شد  بلند  جا  از  ذوق   با  مهال

 : دیچیپ

 .می کن  یم مهمونتون هم  جک  که البته! داداش خان قربون من آ-

 :گفت خنده هیما ته  با و گرفت  فاصله صدرا  از یکم

  در  و  م یبپوش رو  بلندامون ی بارون میاومد،بر که سرهنگ  گفتم یم اسی به داشتم-

  جام   هر.  میکن  حل  می تون  ی م  ییتا  سه  رو   مسئله.  میبر  فرو  گجت  کاراگاه   ی بایز  نقش 

 .کند یم پرواز گجت توانمند یپاها باشه الزم

  لب  و بود  نشسته چشمانش ته خنده که یی صدرا دست از تا گذاشت عقب  قدم چند

 . کند فرار  بود هم  قفل زحمت به شیها

 !سایوا  همونجا-

  ی م سرتکان ش یبرا که  ییصدرا  و  کرد دیدو به  شروع بنفش غ یج ه ی با اما مهال

 .داد

 :نشست اس ی یجلو  مبل  یرو

 م؟ یبزن دکتر به  سر هی هست ازین-

 ... یول  برم بود  قرار-

 . نباش  نگران  رمیگ یم وقت معتمد  و  خوب دکتر  هی از-

 :داد ادامه و کرد مکث یکم

 ؟ یدون یم رو  تشیجنس-

 . داد تکان طرف دو  به یسر اسی



 پسر؟  ای باشه دختر یدار دوست-

 :کرد اش برامده یکم شکم به ینگاه اسی

  بابا   مثل  دارم  دوست.  یقو  و  باشه  سالم  دارم  دوست.  باشه  خوشبخت  دارم  دوست-

 . نباشه مامانش و

 :داد ادامه راحت ال یخ  با اسی و کرد ینم منتقل را یحس چ یصدراه صورت

 د یمف جامعه و  خودش یبرا  که یشخص ه ی... باشه موفق  ادم هی دارم دوست-

 .باشه پسر  ای دختر ستین مهم...باشه

 :دوخت اش یمشک دور نک یع و  صدرا به را نگاهش

 کنه؟  یم فرق شما ی برا-

  ی م  اگه!  باهوش  و  با یز  پرنسس   هی  ای  فضول  پرنس  هی...نداره  ی فرق  هم  من  ی برا-

.  یبجنگ  براش   اول  د یبا  ، یکن  خوشبختش  ی خوا  یم  اگه ...  باشه  سالم  و  ی قو  یخوا 

 ! اش ندهیآ  و ش یخوشبخت سالمتش،  یبرا

  ف یضع  مادر  اگر.  مادرشه  رهیگ  یم  ریتاث  و  کنه  یم  حس  که  رو  یشخص  نیاول   بچه

 دار   ندهیا  تونه  ینم  بچه  اون  نکنه،  یخوشبخت  احساس  مادر  یحت   ای  باشه  ناتوان  و

 .باشه

  بذارم   ارتیاخت  در   یبخوا   که   چه  هر  ا ی  یرفاه   امکانات  ن،یماش  خونه،   تونم  یم  من

...  بود  نخواهد  کامت  به  یزندگ  ،  یباش  نداشته  آرامش  و   یخوشبخت  احساس  اگر  اما

 ؟ یمتوجه

 سفر بودن؟  مستقل کردن؟  کار خوندن؟  درس ؟ یخوشبخت یچ با نیبب بگرد

  ی برا   که  هیکار  نیتر  مهم  نیا  کنه؟   یم  خوشحال  رو  سرمد  اسی   مه  یزیچ  کردن؟چه

 . یبد انجام دیبا فرزندت و خودت

  بسته  کردن یزندگ ی برا  دستمون ستین قرار  شهیهم...  شهی م تموم  ط یشرا نیا

  دمیم قول . بشه خوشبخت فرزندت تا  بساز مستقل  و یقو  زن ه ی خودت از . باشه

 .هستم هردوتون پشت کوه مثل



.  کرد ینم شیرها دلشوره اما داشت ینی ریش حس  صدرا  یها حرف  دنیشن از

 . کرد زمزمه یممنون آرام و  زد یلبخند

  خودش یبرا. بسازد را اش یزندگ بود خواسته  او از شیها حرف همه در صدرا

 ! فرزندش یبرا  و

 !نه؟  بود  نیهم یخوشبخت راه
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 [ گوشه یب  رهیدا.لین  از شده تیهدا] 

 چهار_و_ستیب_پارت#

 

 شهیم  باعث  کیتار  یها  پرده  و  رهیت  خانه  دمانیچ!  ریگ  دل  اما  بود  بای ز  صدرا  خانه

 و  دوخت یباردار کتاب به را نگاهش دوباره. دیایب  بند یا زنده موجود هر نفس

 . داد رونیب  را اش شده نیسنگ نفس

  خانه   سطح  هیبق   از   کوتاه  پله  چند   با   که  باال  در  اتاق   دو  و  داشت  ن ییپا  اتاق   دو  خانه

 بود شده جدا

 یم  صحبت  هم  با  اتاق  در  یساعت  چند  که  سرهنگ  و  صدرا  کردن  صحبت  یصدا  با

 . رندیبگ  قرار  نگاهش  ررسیت  در  تا  برداشت  جلو  یقدم  چند.  برخاست  جا  از  کردند

 .کرد یم ینیسنگ او  یرو  سرهنگ زیت نگاه

 !؟ یکن یم استراحت یدار کردم فکر  اس؟ ی ییجا  نیا-

 :بزند لب شد باعث صدرا تند نگاه



 !دیببخش... شدم داریب تازه-

  زن  ی زهوشیت از  صدرا و  گذاشت ینم ی شک یجا  ه یگر از  دارش  پف  ی ها چشم

 :زد لبخند

 . کنم یم  صحبت شما با من بعد نداره، یاشکال-

  مرد نیا. کرد زمزمه یممنون و  داد انحنا سرهنگ نگاه ریز  را شیها لب اسی

 !داشت شک او  به هنوز

 کرد  زیر  چشم  مرد  یصدا  با  اما  کند  یهمراه  را  او  تا  دیچرخ  سرهنگ   به  رو  صدرا

 :فشرد هم ی رو دندان و

  مثل  مستعار اسم هی ای د؟ یشناس یم اریداد یعل نام به یشخص شما سرمد خانم-

 عقاب؟

 :گفت  حرص  پر صدرا

 ... ما سرهنگ جناب-

  بزرگان   به   هم  چقدر  هر!  یموسو   جناب  د یکن  یم  جادی ا  اختالل  ما   کار  در  دیدار  شما-

  ی روین   نیبهتر .  باشند  داشته   رو  سواالت  از   ی لیخ  جواب  دیبا  شونیا  اما  دیباش  وصل 

  ن یا. رسه یم شهادت به و ره یم لو شونیا  شدن بیغ از بعد روز دو درست  من

 ه؟ یاتفاق همه ها

  که  هیاتفاق کشن؟  یم  شونیمخف  دارید شب  همون رو شونی ا همسر که هیاتفاق 

 معامله   شهر،   نییپا  از  دختر  هی  با  سرشناس  خانواده  ه ی  پسر  ازدواج   از  بعد  درست

 شه؟ یم شروع شما کارخونه از  قاچاق یها

 :دینال دهیترس اسی

 !شناسم یم-

 به  را  او  و  شد حلقه دورش صدرا دستان. شد خم  یکم شکمش گرفتن  ضرب با

 :گفت سرهنگ به آروم و گرفت نفس   یکم. برد رنگ یمشک کاناپه سمت



  کردم  فکر. دیبود اتاق یتو اومدم یوقت یول کنم صحبت باهاتون خواستم یم-

 .هیخصوص   صحبتتون

 :نشست ش یروبرو مبل یرو سرهنگ

 !شنوم یم-

 :گرفت صدرا درهم  یها اخم از را نگاهش و  کرد تر  را لبش

 . است کاوه برادرم یعمو اریداد یعل-

  بوده   جوون   زن  هی  مادرم.  بوده  ساله  ده  کاوه   که  کرده  ازدواج   مادرم  با   یزمان  پدرم

  ر ییتغ  سرمد  به  رو  کاوه  یلیفام  هم  موقع  همون.  داده  نجاتش   پدرم  معتقده  خودش  و

 . دهیم

 .شناسم ینم نیشاه اما

 ؟ یکرد ازدواج  یموسو دیمج  با چطور -
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  ی م دفاع خودش از دیبا اما بود سخت مرد  دو هر  نیسنگ نگاه ر یز زدن حرف 

 : دیجنگ یم فرزندش یبرا  دیبا. کرد

  د یمج البته  که اومدن ی م خونه تا مست یگاه. کرد یم آمد و رفت کاوه با یمدت-

 وسط  افتادن کردم باز که  درو... خونه  اومدن مست هردو شب هی اما  موند ینم

 . اطیح



 .ادیم کاوه با بودم دهید نکهیا   جز.دونستم ینم هم  رو اسمش اصال من

.  انداخت  ریگ   منو  اتاقم  ی تو  برم  نکهی ا  از  قبل   ،  داخل   اومدن  نکهیا  از  بعد  شب  همون

 شد ینم داریب اصال خورد یم که ییها خواب قرص با مامان... بود هوشیب کاوه

 ...شب همون. ومدی برن  ازم ی کار چیه و

 

  به  کرد مجبورش  و گرفت را  اس ی شانه. شد درهم شتر یب صدرا صورت  و  زد هق

 . بزند هیتک کاناپه  کوچک بالشت

 . یباش بچه مراقب شد قرار! باش آروم-

 ... نتونستم... من... ومدی برن دستم از ی کار کن باور-

 ! باش  آروم...میشد متوجه باشه-

 :کشاند سالن به را  خانم  مهرو هقش  هق یصدا

 صدرا؟  مادر؟  شده یچ-

 .بدهد مادر به  را شیجا تا شد بلند اس ی کنار از  صدرا

 .نداره  یخوب طی شرا  خدمتشون  گفتم. داشتند سوال تا چند سرهنگ-

 :بزند حرف  خواست یم اما اسی

 . کنم محافظت ام  بچه  و خودم  از  بتونم دیبا  من. بزنم حرف  خوام یم خودم نه-

  انجام  یچکار  دونم ینم درست یحت اصال. نداشتم  خبر دیمج خالف چیه از من

  از   رو  شدم  نابود  یزندگ  کردم  یسع...  کنم  ازدواج  باهاش  شدم  مجبور  من.  داده  یم

 .شد ینم اما  بسازم نو

 . نداشتم خبر ی چیه از  من بخدا

 :گفت بود کرده سکوت  لحظه آن تا سرهنگ

  شه یم دایپ  که یسرنخ هر اما یگناه یب یگیم تو ... سرمد خانم کن گوش  خوب-

 !شماست اسم سرش هی



  گروه  یتو که یمخف مامور...دهینم تبرئه حکم شما حرف ی رو از یقانون چیه

 .داره یمعن  تا  چند ن یا. بوده شما اسم  امشیپ نیآخر شده دیشه و بوده

 ! کارشون؟  از مطلع ا ی خطر در ای یمجرم

 . کردند رو  و ریز  داشتنت یبرا   رو شهر کل هاش آدم که خواد  یم رو تو نیشاه

 .شده کشته و قاچاق به متهم شما همسر

 . زنه ی نم حرف که برادرته برنامه نیا  سر کی

 .بوده ی موسو دیمج خونه به شما ورود از ها تیفعال همه شروع

  دا یپ   و  کن  فکر!  هیگناه  یب  یمدع  که  ادیم  کنارش   سرمد  اسی  مه   اسم  ه ی  سرنخ  هر

 خوان؟  یم  یچ ی برا رو تو شده؟  شروع یک از کن

 :کرد نگاه صدرا  به و شد بلند جا  از

 ! نمتونیب یم امشب-

 .کرد بدرقه نگاهش با را  او  کردنش یهمراه بدون و کرد  زمزمه یا  بله صدرا

*********** 

 پوسته در داشت دوباره. نبود خودش آدم  نیا. زد نهیآ در چهره به یپوزخند

 کرده  خراب  را شیزندگ دستانش و  فکر با که یهمان. نشست ی م گذشته یصدرا

 آن ای! دهد نجات را فرزندش و اسی تا گشت یبرم یقبل جلد به داشت حاال. بود

 !برد؟  یم  ینابود به رو هم ها

 صدرا؟ -

 د؟ یچرخ  مادر به  رو و  دیکش زشیانگ نفرت پلماتید قهی از دست

 ؟ یدینپوش لباس  مدل نیا  وقته یلیخ-

 نه؟  ادیم بهم اما...  نبودم یعوض  هی وقته یلیخ  آخه-

 .زدیم انیم در یکی  قلبش.  شد رهیخ او به وحشت  با مهرو



 ؟ یکن یم  چکار ی دار صدرا-

 .برداشت تخت  یرو از  را اش یمشک کت و  زد  یپوزخند صدرا
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 .برداشت تخت  یرو از  را اش یمشک کت و  زد  یپوزخند صدرا

  چشمان به کردن نگاه بدون کرد، یم مرتب  دستش ی رو را  کت که همانطور

 . برداشت قدم رونیب سمت به مادرش

 ! رصدرایام-

 لرزش بودن یجد همه با شیصدا ته یوقت...کرد یم شیصدا یجد مادرش یوقت

 .دیلرز یم  دستانش. گرفت یم تپش  قلبش داشت،

 : دیچرخ آرامش با  بعد هیثان  چند و  فشرد هم ی رو چشم

 ! جانم-

 .شد نیسنگ مهرو بغض و مادر قلب بر شد خنجر   گفتنش جانم

 . یداد قول بهم! ینر گهید چوقتیه بود  قرار-

 . داد  یم  عذابش  و  دی چی پ  یم  مغزش  در  هنوز  سرهنگ  یها  حرف  اما  بود  داده  قول

 ... اما مامان دادم قول-

 ! صدرا  ارین اما-

  دونم  یم ی دیجد ییزهایچ  حاال . کنم یکار نتونستم  فرزندم درباره که  پدرم هی من-

 .  بوده من خاطر به که ،  خودش  بخاطر  نه  کشتن رو دیمج اگه.  ذارهینم آرومم که



 ... یکارها بخاطر دی مج نه تو؟  خاطر  به-

 !دنیکش نقشه  براش-

 . بود آور عذاب مادرش پرآب چشمان

 د؟یمج  یرای ای  تو ی برا-

 !هردومون ی برا-

 دشمن؟  نقشه  وسط یر یم میمستق یدار و-

 ! مجبورم-

 ؟ یک یبرا  صدرا؟  ی مجبور یچ به-

 هی گه،ید بار هی نکهیا  یبرا ! ام خانواده از حفاظت یبرا ... مامان خودم یبرا-

 .نباشن من یخودخواه  یقربون بچه و مادر

 :شد رهیخ  صدرا سر پشت  به و  چرخاند را  نگاهش  مهروخانم

 ی برا! تو و من یبرا ما؟  ی برا دشمن وسط رهیم داره صدرا اس؟ ی مه یدیشن-

 ینم داتیپ اگه یدونیم. یباش داشته رو بچه اون یبتون تو نکهیا  یبرا! بچه اون

   ؟ یبر  ی خوا  یم  بازم  پس  اد؟ یب  ات  بچه  و   تو  سر  ییبال  چه  نبود  معلوم  حاال  تا  کرد

 !مامان-

! نشد  اما  شهیم  درست  روز  هی  کردم  یم  فکر  که  گذاشتم  یمرد  یپا  رو  عمرم  همه-

 دم یکش  دشمن  لونه  وسط  از   رو   هام   بچه  که   شدم  ریش  ماده  هی.  شدم  بزرگ   من  یول

 .  بودم مراقبشون چشمام  مثل و  رونیب

  همونطور   رهیبگ  ادی   دیبا .  ستین  شدن  بزرگ  جز   ی ا  چاره  اما  زوده   براش  دونم  یم

  و  باشه ریش ماده ه ی بتونه  وقتش  به اونم ،یکن یم یفداکار براش  ی دار تو  که

 .بده نجات  رو اش  بچه

 اماده اگه... ینکن انتخاب درست رو رزمت هم اگه جنگ، ی ریم یدار  یوقت

 . مونه ینم برات شکست  هی جز  ی زی،چینباش



  متفاوت   یآرزو   تونه  یم  یکس  هر  یگفت!  هیکی  زنت  و  تو  یآرزوها  گفتم  بهت  بار  هی 

 صدرا؟   گفتم بهت یچ هست ادتی. کنه کمک هم  به یول باشه داشته

 :گفت اش شده نیسنگ مردانه یصدا  با و  فشرد هم ی رو چشم

  و  باشه اونم  یایرو دیبا  تو یایرو . هستند ما ستن، ین من...شوهر و زن دیگفت-

 .است  بهیغر یها ادم ی برا کردن کمک. دیبرس  بهش هم با  دیبتون تا برعکس،

 :زد ی لرزان لبخند مهرو

  بحث . دیباش داشته مشترک  یایرو هی دی با که دیا بهیغر آدم تا دو شما حاال اما-

  داشته   مانیا   هم   به  هردوتون   که   نهیا   بحث...  کردنه  باور  بحث...  ستین  کردن  کمک

 . دیکن یکی به دست هم با هدفتون به دن یرس یبرا و دیباش

! صدرا  نهیهم  هم  تو  یبرا  و  یکن  اعتماد  صدرا  به  یبتون  دیبا  اسی  مه  که  نهیا  بحث

 . یتون ینم نفره هی

 کدوم هر و هیچ هیقض که یکن روشن رو ما تک تک دیبا فردا اما برو رو امشب

 . میکن کمک بهت دیبا چطور 

  در  را  دخترک  سرد دست. رفت اسی مه سمت به و گرفت صدرا  از  را  نگاهش

 . بود صدرا  ی رو  بر هم هنوز  او نگاه اما گرفت دست

****************** 

 شده  متوجه  را  ییزهایچ  و  داشت  یکوتاه  صحبت  سرهنگ  با  قبل   از  که  خانم  مهرو

 . ندارند یا  چاره  اما است خطرناک روند یم که یراه  دانست یم بود،

  ی برا  حاال  و  گذاشتند  هیما  فرزندش  و  زن  از  صدرا  کردن  متوقف  یبرا   کباری  نکهیا

  فرزند   یرو   بودند  گذاشته  دست  دوباره.  بودند   کشته    را   برادرش  دانیم  به  آوردنش

 . خواستش یم صدرا  که یا امدهین ایدن به

  کس    چیه  را  داشتند  ینم  بر  خانواده  نیا  سر  از  دست  یهدف  چه  با  یکسان  چه  نکهیا

 .دانست ینم  یکس هم را خواستند  یم چه صدرا  جان از  نکهی ا. دانست ینم

 خوان؟  یم ی چ ما از-



 . بود مبهوت دخترک یصدا  نیا

 . زمیعز میدون ینم هم ما-

 ... ی موسو یآقا-

  اگه   اما.  خوان  یم  یچ   ما   از  دونه  ینم  گهی د  کس   چی ه  نه  و   سرهنگ  نه   صدرا،   نه-

 . میایبرم پسش از میباش هم پشت

 .ستین خوب برات اشک  و استرس همه نیا . دخترم  یکن استراحت بهتره

 نه؟ خطرناکند ها آدم اون-

 . زد حرف شهینم  زیچ  چیه درباره ، هستند ی ک میندون تا-

 ... ما  خب... ادیب یموسو  یآقا  سر ییبال اگه-

.  ستین یباز همه ن یا به  ی ازین بکشن رو  صدرا خواستن یم  اگه! نباش نگران-

  مسار یت هی من  یعمو. کنه ی م شیهمراه هم س یپل. ستین تنها  صدرا ضمن در

. دستشه ریز پرونده نیا که رتبه یعال مامور هی پدرم دوست و است بازنشسته

 .هستند ما و صدرا  مراقب یزیچ  هر از شتریب

  یمخف  مامور  ان  یگوش  در  اسمش  چرا   دانست  ینم.  داد  رونیب   را  اش  دهیترس  نفس

 . ستیچ  خطا و جرم همه ن یا به فرزندش  و خودش  ربط دانست ینم. است مرده

  ی خطاها  بخاطر   که  او.  خواست  یم  مند  قنون  و   آرامش  با  یزندگ  ک ی  شهیهم  که  او

 . بود دهی نبخش را او برادرش

 .نشست تخت ی رو و دیکش یآه

 .رفت رونیب  یک خانم  مهرو دینفهم که بود ر یدرگ فکرش آنقدر
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 .نشست تخت ی رو و دیکش یآه

 باشم؟  یموضوع نیهمچ ریدرگ دیبا چرا  ه؟ یچ من گناه-

 .نشست شی روبروبرو نفره تک  تخت ی رو و زد یلبخند خانم  مهرو

  ی زندگ هی ریدرگ که ؟ یینجای ا که یباش داشته  یگناه دیبا حتما ی کن یم فکر چرا -

 ؟ یشد نااروم

  س یپل هی یگوش یتو  اسمم دیبا چرا باشن؟  دنبالم خالفکار عده هی دیبا چرا پس-

 کردن نگاه یچشم ریز  خالفم تنها. نرفتم خالف هم بار هی یحت من باشه؟  مرده

 برسه؟  نجایا  به کارم دیبا  چرا. است هیهمسا پسر

  ی ندار  هم   یگناه...  یستین   مقصر   تو !  یاشتباه  ها  ادم  به  خورده  گره  تیزندگ  چون-

 و مادرت درباره پدرت. کنه یم ریدرگ رو  ینسل چند یگاه ها آدم اشتباهات یول

 افتاده ر یگ که  یاون حاال. بوده نجاتشون کرده ی سع اما دونسته یم شیهمسرقبل

 !  ییتو

  بچه ...  بود  رید  یول  دیفهم  هم  خودش  رو  نیا...  کرد  اشتباه  ازدواجم  یبرا  من  پدر

 .رندیدرگ هم هنوز من یها

 آدم  ریدرگ  رو  ما  گرانید  اشتباهات  یول  م یست ین  مقصر  تو  و  من  اس؟ ی  مه  ینیب  یم

 !هامون بچه یبرا خودمون، یبرا  نه.  میایب  رونی ب تا میبجنگ دیبا که کرده ییها

  تر   یراض  آمدنش  می تصم  از  حاال  اما  افتی  ینم  یا  چاره  راه.  بود  منگ  و  جیگ  اسی

  نبود  معلوم اما ستندین فرزندش به رساندن بیآس دنبال به خانه نیا یها آدم. بود

 . بود ی خبر یب  عالم در خودش و داشتند نقشه شی برا ی کسان چه رون یب آن

************************ 



 درست ی کرد ینم باور که کردند یم شرکت ییها آدم . بود شهیهم مثل یمهمان

  خدا  از دم قی عق یانگشترها و یشانیپ یاهیس بلند،  یها شی ر پشت امروز نیهم

  و  خدا  شد یم که شب ی ول بود قانون  از  حرف  مردم ی برا حرفشان  و  زدند یم

 . زدند یم قهقهه پروا یب و  گذاشته جا بزرگ  عمارت ن یا یدرها پشت را  قانون

  را  ینفر چند توان یم یستمیس هر در اما نبودند بد همه دانست یم خوب صدرا

  به  را کشور  کنند یم  یسع یوقت و . کرد دا یپ شوند یم جماعت رنگ  ظاهر  در که

 بود  امده اش  خانواده یبرا اول  بود جا آن اگر...شوند یم خطرناک رندیبگ دست

  ران یا  گفت  ینم  یکس  یبرا   آن   از   چوقت یه  که   ییهمانجا...  قلبش  ته  بود  مطمئن  اما

 .  خواست یم یخاص  جور  را وطنش... را

 .برداشت جمع از چشم ینیحس مهندس یصدا با

 ! جوون ینبود وقته یلیخ-

  محافل   به  پا  کارش  و  خود  دنیکش  باال  یبرا  که  بود  ییمردها  آن   از  ینیحس  مهندس

 شدیم او آن از یشهردار یها برج و ساختمان تیاکثر نکهیا. گذاشت یم ها آن

 .  نبود همکارانش و خودش یبلد کار یرو  از هم چندان

 .باشد  ی خاص حس  چیه یب  اش چهره کرد یسع

 . نداشتم یهمراه سعادت یمدت بله-

  راه به دوباره را فعالش شهیهم زبان اما نبود اطالع با ماجرا همه از که ینیحس

 : انداخت

  ی ول بود خوب ات جربزه  تو اولم از. کرده رشد خوب دستگاهت و دم دمیشن اما-

 !یشگیهم بستون بده گه؟ ید ی خوایم کمک یعنی  یینجای ا امشب نکهیا

  ی م هوا به را یکشور که  یبستان بده آن از  بود متنفر . باشد ارام  کرد یسع صدرا

 !بازتر   را ها ییباال دست و  کرد یم تر تنگ را مردم دست. برد

 .دهد فرو را ندیبنش  زبانش بر آمد یم که یحرص شد باعث یلیجل  یصدا

  کردم  ینم فکر گرفتم تماس یوقت! یموسو جان صدرا! نجاستیا یک نیبب به به-

 . میدار کار یلیخ  که پسر ا یب. ی ایب و  یکن قبول 



 :داد ادامه  ینیحس  به رو سپس

 . خدمتتون برسم  تا جان مهندس کن ییرایپذ خودت از-

  اون  با  که  صدرا.  کرد  حرکت  سالن  یباال  سمت  به  و  نماند  ینی حس  از  یجواب  منتظر

 :دیشن  یم را  آرامش یها زمزمه بود قدم هم

  رو بار نیا اما دهی رس بهش پول یبو چون سراغت بود اومده! مکار مردک-

 .برسه  بهش یزی چ ذارمینم

   در  یزمان یبازار  کوچه  لحن با مرد نی ا شدینم باورش بود نجایا یکس هر اگر

 دانستند ینم که بود یا وزارتخانه معاون هم امروز و بوده دیکاند یوزارت سمت

  کبار ی یماه که ییها  س ییر نه گذرد یم معاونش  سر ر یز از  شیها ی خرابکار

 . کنند یم عوضش

  ات   بچه و  زن  عذادار که  دادم حق  بهت  یی جا ه ی. شدمیم دیناام ازت  یومدی نم اگه-

  کجا  خانواده اون و کجا تو. نبودن تنت وصله هم اول از! نه شتریب یول یباش

 . ینیبش  باالها که یباش داشته پر و بال  دیبا! پسر

 .برسانند لبش  به را جان داشتن قصد امشب

 اما   داشتم  یریدرگ  یکم  و  دادم  دست  از  تازه  رو  برادرم.  نداشتم  یخوب  ط یشرا  ادیز-

 .انداخت نیزم  شهینم  رو شما یرو

 شهیهم ها ییباال که نهیهم... یداشت فرق طمعشون و حرص و  هیبق با شهیهم-

  ر ی وز هی ی بتون یجمهور استیر  یبعد دور  دیشا. یاومد یموقع  خوب. دنبالتن

 . یباش خوب

 :چرخاند  چشم و دیگز لب

 بتونم؟  دیکن یم فکر-

 :نداشت یجالب  منظره یگندم جو  یها شیر پشت اش آمده کش یها لب

 . گرفتن  نظر   در برات رو سمت نیا  ،یببر شیپ  خوب  رو کارت اگر-



 داد قول خود به. ماند سکوت در باال طبقه تا ریمس ادامه و زد دل در یپوزخند

!  جانش   متیق  به  یحت  فتد،یب  باند  نیا  یها  شغال  دست  به  بودن  ایالرعا  لیوک  نگذارد

 ی ترسناک  یفکرها  باند  نیا  پرده  پشت  یها  شغال  گفت  ینم  هم  راهیب  پر  مساریت  انگار

 .بماند تیامن در امروز  تا داد خون که یکشور  یبرا. داشتند مردم یبرا
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  وجودش   در  یزیچ  کرد  یم  حس.  کرد  یم  ذوق  ذوق  سرش  آمد  رونیب  که  یمهمان  از

 .باشد شکسته

 ! رتیغ... غرور اسم به  یزیچ

 دانستند یم دانستند؟  یم یمل غرور اسم به یزیچ  آنها! چارهیب مردم... مردم

  بود؟  خواهد راه در یخروش چه  بفهمند ها آن نقشه از  مردم که یروز

  ی م تهوع حالت کرد، یم فکر بود دهیشن  که ییها حرف درباره شتریب چه هر

  تمام  که  یتعفن ی بو از  شدیم دور  زودتر دیبا . رفت نشیماش سمت به . گرفت

 .بود کرده پر را مشامش

  او  نیماش به که دید  را  ی ا دهیپوش شلوار و کت جوان ن،یماش به شدن ک ینزد با

 .بود زده هیتک



 .سالم-

 .ندیبب  بهتر را مرد تا کرد خم  یکم را سرش

 .کنم  یهمراه منزل  تا رو  شما دارم دستور-

 .ستین  یازین-

 . پیسرت.... باالست  از دستور-

 

 انداخت   اطراف   به  ینگاه  شیتشو   با   صدرا  اما   بود  کرده  زمزمه  را   پ یسرت  نکهیا   با

 :دیغر خشم  با و

 ! نبود  نیا قرارمون  -

 .  یندار یمساعد حال   یایب  رونیب که اونجا  از دونستن یم-

  ی کنار   یصندل  ی رو  و   کرد  لمس   دستش  در  را   نیماش  ریدزدگ  و  فشرد  هم   یرو   چشم

 . گرفت جا

 :گرفت سمتش به  را دیکل جوان مرد نشستن با

 . کن دارمیب یدیرس-

  بخوابد  توانست ینم  ش یروبرو شکسته آدم دانست یم. زد ی لبخند جوان مرد

 ! برادرش مثل درست

 : کرد شتریب  را سرعتش و دیکش یاه

 ؟یدی م ادامه  رو راه نیا-

 :زد لب صدرا

 ندم؟  ادامه که شهیم-

 !دیشا-



  رو  وجدانشون نایا کنم؟  چکار مردم با اما برم و بردارم رو ام خانواده بشه دیشا-

 ! فروختن

  از دیبگو خواست یم دلش. کرد ساکت مقصد  تا هم را جوان  مرد صدرا، سکوت

  او  خواسته صدرا ط ی شرا با دانست یم . توانست ینم اما داشت دل در آنچه

 .است محض یخودخواه

 

********************** 

 .  بود مجتمع همان در هم باز

 خواست   یم.  زد  زل  آسانسور  در  به  و  کرد  همراه  خود  با  را  اش  شده  نیسنگ  یپاها

 خواهد؟   یم تواند؟  یم دیبگو د؟ یبگو چه  برج نی ا  آخر طبقه در برود

 چه  مادرش... مرد یم  او اگر! دهیترس گفت یم بود راست رو خودش با اگر ! نه

  اشک  دیمج  ی برا  او   آغوش   در  صبح  تا  شب  که  ییمهال  کرد؟   یم   چه   را  مهال  شد؟ یم

 ی لیدل تنها خواهرش خت؟ یر یم اشک او یبرا یکس چه آغوش در بود، ختهیر

 در  یآتش  مانند  او  اشک.  ردیبم  خواست  ینم  فرزندش  و  همسر  مرگ  از  بعد  که  بود

 .بود دلش

  و  بود دهید را  ی ا دهیترس ی ها چشم و دهیچیپ مشامش در اس ی یبو  که حاال  و

  خواست  ینم اصال بود،  کرده زنده دلش در  را دیام داشت همراه  به که  یفرزند

 !ردیبم

 !خواست ی م یخاص  جور  کی را  دخترک که حاال نه

 .  خواست ینم رفتن الشیخ  و  ایدن نیا به بود شده بند دلش

 . دییبفرما-

 .ستادیا دهینرس دوم به اول  قدم. آمد خودش به جوان   مرد یصدا با

 اس؟ ی خانم...  ای خواهرت؟  مادرت؟  ؟ یکدومشون نگران-



  حرکت باال  به و شد بسته  آسانسور در. شد رهیخ او به و کرد زیر را  چشمانش

 .کرد

 ! ام خانواده نگران-

!  آسونه  ما یبرا رفتن یکن یم فکر. میهست هامون خانواده نگران ما همه-

  ی برا ام یپ ه ی یتو  رو  اسی خانم اسم که مرد ی حال در من خانواده تنها... برادرم

 .بود کرده ارسال همکارش

  به  رو  عمرش کلمات نیآخر  مراقب« سرمد اسی مه» ؟ یدون یم رو  امیپ  مضنون

 . نوشته ستاد ی برا من از  یخداحافظ یجا

  دنبالش و میباش مراقبش دیبا که ستین یمدرک که نهیا  یبرا رنشیگ ینم نکهیا

 !نده  کشتن به رو ما می باش مراقب ای هستن

 !ستین  مجرم اسی-

 خانواده  کل  که  یپیسرت  نه!  دادم  دست  از  رو  برادرم  که  یمن  نه  ،یگیم  تو  رو  نیا-

  ای... ستین مجرم ی کن ثابت یخوا یم اگر. داده دست از باند نیا بخاطر رو اش

 !یعل

  تا . کند باز یراه تا رفت یم دیبا! نبود؟  بود؟  مجبور . شد باز آسانسور هم باز

 .مرد ینم  کار نیا کردن تمام بدون. دهد نجات  را  اش  خانواده
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  ی برا  ها آن. نباشد مشخص اش چهره در یکالفگ کرد یم یسع اما. بود کالفه

. برگردد  خانه  به  خواست  یم  دلش  او   و  کردند  یم  بحث  دند،یکش  یم  نقشه  خودشان

 . بپرسد  فندق   و   اس ی  از   یحال  و  بگذارد  خواهرش  سر  به   سر  یکم   د،ین یبب  را  مادرش

  پا  دوباره. بود دل دو هم هنوز  و گذشت یم اند دهیرس که یوقت از یساعت مین

 آور عذاب است سخت  تاوانش دانست یم که او یبرا است،یس یواد در گذاشتن

 .بود

 .داد رون یب آرام را  نفسش

 !جوون؟  یشد خسته-

 اما  رفت  یم  شدن  دیسف  کدستی  به  رو  که  یجوگندم  یموها  با  مسن  یمرد  پیسرت

 . داشت یگرید حرف  اش  یقو یورزشکار  کلیه و بلند قد

 : کرد زمزمه آرام

 !باشم شما مثل تونم ینم-

 :بودند شده رهیخ او به سکوت در همه

  ی برا بعد... خانوادته یبرا اول  ییجا نی ا  اگه دونم یم من! جوون یباش دمینبا-

 ! کشور نیا

 :گفت داشت نام یمحمد سرگرد که یمرد

  از  یکیکوچ جز ما خانواده... تهی الو در شهیهم کشور! پی سرت اشتباهه نیا-

 !کشوره

  نه  م، یگذاشت  راه  نیا  ی تو  قدم  و  میدونست  ی م  که  کنه  یم  صدق  تو   و   من  ی برا  نیا-

  ی مل  تیامن یعنی باشه ت یامن در خانوادشون اگر  یعاد مردم. یعاد مردم ی برا

  به  دشمن یپا  یعنی تو و  من ی برا یمل ت یامن طوره؟  نیهم هم ما  یبرا  اما  دارن

  خاک  یتو  بفرستم رو هام جوون من یعنی! نشه کینزد خاک  نیا یوجب کی

 ممکنه دونم یم یوقت  یحت... بشه کینزد خاک نیا به نتونه داعش که هیسور

 .بشن کشته



 : بزند  را دلش حرف خواست یم صدرا

.  کشتن   رو  ام  بچه  و  زن  کردنم  متوقف  یبرا   بار  هی...  رفتم  رو  راه  نیا  بار  هی  من-

  برام   خودم  جون  از  شتریب  که  دارم   رو  ینفر   چهار  من  یوقت  راه  نیا  ی تو  گذاشتن  پا

 !  کردن خطر  بازم  یعنی هستن مهم

 ... نیا  و کرده یخودکش زنت-

 . بود ییکذا امکیپ  آن صاحب برادرش  که بود یمرد یصدا

  بچه  اومدن ایدن به ی برا و کنه یم آماده صبحانه همسرش ی برا صبح که یزن-

 .کنه ینم یخودکش بعدش ساعت دو  چه،یپ  یم ساک اش

  رون یب خونه از رو پاش  اش  خانواده یبرا  ریاخ  اتفاقات دنیفهم  زمان از که یزن

  دا یپ  ناصرخسرو ته از یسم ماده تونه ینم نرسه، صدمه اش بچه به تا نذاشته

 .باشه کرده

 شهیم تموم روزها نیا  گهیم و زنه یم حرف اش بچه با شب تا صبح از که یزن

 ! ستین اش بچه کشتن آدم شه،یم بهشت ا یدن تو اومدن  با و

 ذاشت؟ ینم مورچه یرو هم رو پاش  آدم اون که بگم بازم بگم؟  بازم

 ! یدونست یم پس-

 . شود مسلط خود  بر کند یسع و بگذارد هم یرو چشم شد باعث  پیسرت یصدا

  کنار  من. نباشن تی الو برام ام خانواده شهینم ل یدل  اما پیسرت ستمین یعاد من-

  از   ش یب  استیس  بگه  رفت  ادش ی  اما  باشم  استیس  مرد   هی  تا   ام  دهیکش  قد   پدربزرگم

 . فهیکث حد

 مهال  شماره  دنید  با.  شود  حاکم  ینیسنگ  سکوت  شد  باعث  صدرا  تلفن  زنگ  یصدا

 :دیکش  تاچ رنگ سبز قسمت یرو  را دستش

 . مهال جانم-

 !اسم ی من...صدرا  آقا-

 !؟ یخوب اس؟ ی شده ی زیچ-



 ! خب...اومده ادمی یز یچ هی  راستش... راستش-

 اومده؟ ادتی یچ ؟ یچ-

 خواست ینم دلش نکهیا  با.  بگذارد کریاسپ حالت در  را یگوش کرد اشاره پیسرت

 :فشرد  را کریاسپ دکمه اما

. رهیبگ کمک یکس از دیبا گفت... گفتم یباردار درباره دیمج به که یشب همون-

  رو یمرد هی اسم. کنه سکیر دیبا میباش داشته رو بچه و بمونم بخوام اگه گفت

 . آورد

  ادمی  اما  داد  بهم  هم  رو   اش   شماره.  رمیبگ   کمک   اون  از  تونم  یم  هم  نبود  اگه  گفت

 .کردم چکارش ادینم

 

 :کرد زمزمه آرام صدرا

 اس؟ ی ادتهی رو اسمش-

  االن  میداشت! کاسکو م یگ یم بهش  اما نهیحس اسمش گفت. اومد ادمی امشب! آره-

 . اومد ادمی نیهم یبرا  داشت، کاسکو هی مرده. میدید یم لمیف

 :داشت ادامه  اسی ی صدا و  دیچی پ خانه در مرد گفتن نیحس  ای یصدا

 د؟یشناس  یم رو آقا نیا شما-

 ! نباش نگران! اسی میشناس یم-

 . میمنتظرتون  ما د؟ یا یم یک شما... باشه-

 . دیبخواب  ادیم خوابتون  اگه شما. ام  خونه گهید ساعت مین تا-

 خداحافظ  فعال... م یمنتظرتون نه-

 .نشست  تاچ رنگ قرمز دکمه یرو دستش  د،یچی پ که صدرا یخداحافظ یصدا

  نه؟  برادرتوئه -



 :داد ادامه دی د را همه نگاه یوقت

 باهاش  دیمج دنیفهم یوقت مرده؟  شما مامور با شدن دست هم بخاطر  دیمج پس-

  به   کردن  شک  یجا  به  بهتره.  کشتن  رو  برادرت  دوم  و   رو  دیمج   اول  شده  دست  هم

 .  داشتتون نظر ر یز  و بوده داده لو رو برادرت یک ی نیبب بگرده من، برادر زن

 :برداشت زیم ی رو از  را  لشیموبا و  چییسو

 . باش یخود  ی روین  هی دنبال-

 براش   یادیز  یزهایسوپرا  شهیهم  یزندگ  نیا.  دیکش  یقیعم  نفس  رفتنش  رونیب  با

 .داشت
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.  گرفت  او   از  بود  گذرانده  که  را   یشب  یسرما  ،یزندگ  یگرما  کرد،  باز   که  را  خانه  در

  ی محو   خنده  بود  اسی  و  مادرش  یبرا  کردن  یباز   میپانتوم  حال  در  که  مهال  دنید  با

 .کرد فکر گذشته به ها ان به رهی خ  و نشاند لب یرو

.  شدینم  یباز  نیهمچ  ریدرگ  چوقتیه  دیشا  داشت،  دیمج  با  یتر   یمیصم  رابطه  اگر

 .  بود گذاشته کم اش  خانواده  یبرا هم او بودند، پرتگاه لبه امروز اگر

 !داداش-



 .آمد خودش به مهال زده ذوق  یصدا با

 خانم؟  شد تموم زنده یاجرا-

 . دیچیپ  صدرا گردن دور ذوق  با را دستش

 !نمشیبب ینجور یا  تونم ینم رحم،  دل که منم... بود ناراحت اسی-

 : انداخت  باال یی ابرو

 . میپانتوم ی اجرا  میاومد که شد نیا-

 نه؟   یبذار سرکارشون که ستین  نیا خاطر  به که هم اصال-

  را  دخترک دست کرد یسع صدرا و رفت عقب سرش...دیخند بلند یصدا  با مهال

 .کند باز گردنش  دور از

 .شکست گردنش!  مهال بچمو کن ول-

 :برگشت مادرش سمت به و کرد گرد را  چشمانش مهال

 !خانم؟  مامان یآورد ز یجال سر از  منو-

 :گفت پسرش به  رو مهال به  توجه یب خانم  مهرو

 ؟ یخورد  شام... جان مامان ینباش خسته-

 . ستمین  گرسنه! زمیعز نه-

 . بخوره یزی چ نتونسته هم اسی-

  صدرا .کند جلب او به را پسرش توجه خواست یم و بود اسی نگران خانم مهرو

 : گفت او دهیپر   رنگ دنید با و برگشت اسی سمت به

 شده؟ یچ-

 . مادر نداشته لیم-

  ی زیچ   هی  هم  با...  نخوردم  یز یچ  که  منم.  است  گرسنه  عمو  فندق  ادیم  نظر  به  یول-

 م؟ یبخور



 :گفت مادرش روبه باشد  اسی طرف   از یپاسخ  منتظر نکهیا بدون

 د؟ یداشت یچ شام-

 .کرده کباب یماه جان نبیز-

 .  ردیبگ تهوع حالت  اسی بار  نیاول بود شده باعث یماه ی بو  بود ادشی صدرا

 . میندار دوست یماه فندق و من... میکن  کباب جوجه دیایب-

 :رفت آشپزخانه سمت به

 د؟یکرد آماده رو گفتم که ییها جوجه  خانم نبیز-

 . گذاشتمش روزید از ... مزه ترش کم  هی  و هیادو  کم دیگفت  که ی همونجور بله-

 . بخوره تونهینم اسی  خانم نکن، درست یماه فقط...  ممنون-

 . خوبه  براش آخه-

 :داد ادامه رفت یم خچالی سمت به که همانطور  صدرا

 .نداره یارزش  بخوره  نتونه یوقت-

 بذارم؟  گویم و هی قل براش  دیخوا  یم-

  ار یبس ی باردار دوران در را گویم و هیقل  همسرش. ماند ظرف یرو صدرا دست

 .دیپسند یم  را خانم  نبیز پخت دست فقط هم موقع همان و داشت دوست

 .نمونه گرسنه که باشه کنارش هم گهید یغذا اما کن درست کباری-

 . چشم-

  کباب  حال در. رفت آشپزخانه یا شهیش بالکن سمت به و دی کش رون یب را ظرف

  با  چرا بود؟  خبردار س یپل و دیمج رابطه از یکس چه. بود مشغول فکرش کردن

  بود؟  نکرده صحبت یکس

 .سالم-



 متوقف  بود زدن باد حال در که را دستش لحظه چند یبرا اسی یصدا دنیشن با

 :شد مشغول کارش به دوباره و  انداخت دهیپر  رنگ اسی به ینگاه.کرد

  

 شده؟ ی زیچ-

 !دهیترس و   بود لرزان شیصدا

 ! کشته رو دیمج یک بدونم  کنم فکر-

 شیصدا  و  دندیکش  یم  ادیفر  داشتند  اتش  یرو  شده  رها  یها  جوجه.  شد  بلند  بهت  با

 .دیرس یم دو آن گوش به یراحت به  اهویه پر شب آن در

 ! خانم نبیز-

 :بشنود  یخوب به نبیز که بود بلند آنقدر شیصدا

 ! آقا جانم-

 . من اتاق  ارشیب شد تموم ...باش ها جوجه  نیا  مراقب ایب-

 .گفت یچشم لب ریز و گذشت صدا  کنار از  خانم نبیز

 . اسی خانم میبر-

  اتاقش  سمت به صدرا سر پشت اضطراب همان با و داد رونی ب را نفسش اسی

 .رفت

 . اسی  خانم نیبش-

  کرد  یم یسع صدرا. شد رهیخ او به و  نشست صدرا اتاق مبل یرو  آرام اسی

  اس ی یروبرو  و دی کش جلوتر را کارش زیم یصندل. کند حفظ را خود یخونسرد

 :نشست

 .  کن گوش من حرف  به همه از  اول-

 : کرد یم نگرانش اسی لرزان نگاه



.  باشه  مراقبش  تو  مثل   تونه  ینم  کس  چیه  و  ستین  ات  بچه  از  تر  مهم  یزیچ  چیه-

  یبخور   رو  غذات...  ی باش  نداشته  اضطراب  امشب  مثل  فتهیم  هم  یاتفاق  هر  کن  یسع

 .یباش مادر هی شهیهم از تر  محکم و

  و  تو یبرا  رو ایدن که هست صدرا هی... باش داشته رو  نیا ذهنت گوشه شهیهم

 .نباشه  حل  قابل  که نداره وجود یمشکل پس کنه یم جا  به جا  ات بچه

  نفر ک ی بداند که نیهم داشت؟  وجود دهیترس زن ک ی ی برا مگر ی شتریب زیچ

 .  بود بس ش یبرا یحام شهیهم... جمع  حواس و مراقب شهیهم هست

 !ه؟ یچ  موضوع بگو یشد  اروم  اگه  حاال خب-

 . نبود یخبر  اش هیاول اضطراب  از. داد رونیب را  نفسش

 دوست. کرد یم امد و رفت خونمون به مانینر  اسم به نفر هی من یمجرد زمان-

 ! نرگس...بود دوست کاوه با هم  خواهرش. بود کاوه

 .بود باهاش کاوه مراوده نگران شهیهم مامان  که یعوض دختر هی 

 باعث  اونها  خود  و  بود   باهاشون  بازم  کاوه  داداش  بودم  کرده  ازدواج  من  که  بعدها

 .زندان بره کاوه شدن

.  شد مون یپش هو ی اما  ارهیب  رونشیب رهی بگ ل یوک براش خواست یم اولش  دیمج

  د ی مج  اما  نکنه  یکار  براش  گفتم  من  گرفتم،  دل  به  کاوه  از   چون  کرد  یم  فکر  مامان

 .کرد سکیر شهی نم داره، خطر  گفت

 :کرد سکوت لحظه  چند

 خب؟ -

 د؟ یآورد شما رو بود مونده یباج خونه که ییها لیوسا-

 . ارنیب رو لتیوسا همه گفتم من! اره-

 دنج_گوشه_یب_یا_رهیدا#
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 :کشد ی م یقیعم نفس  اسی

  ه ی. داد یم انجام  اون با رو هاش تماس از یلیخ که داره یم یقد یگوش هی دیمج-

  انجام  خودش   یگوش  با   رو   کارهاش  چرا   بود  سوال   برام   شهیهم  من  که   تاشو  یگوش

 !دهینم

 

 :کشد یجلوم  مبل یرو   را خودش صدرا

 ! توئه؟  شی پ  بدونم خوام  یم یعن ی بود؟  نبرده خودش  با رو یگوش اون-

 

 :دهد ی م حیتوض مکث یب

 یول من یها لیوسا نیب ذاشتنیم هم ها وقت یلیخ یول برد یم ها وقت یبعض-

  ه ی که داد بهم جعبه هی دمشید رونیب که شب اون. نزنم دست بهش گفت یم

  بود  گفته چون یول داخلش گذاشت هم رو یگوش اون . بود توش طال سیسرو

 . نگفتم اش درباره یکس  به  منم نزنم، دستش

 یم من که! کاسکو و  نرگس مان،ینر. داره شماره تا سه تنها  دونم یم اما

 .شناسمش

 

 ؟ ینگفت یگوش درباره اومده، ادتی رو  کاسکو یگفت که شی پ ساعت چند  چرا-



 مدرک  ه ی جز  یگوش ممکنه کردم فکر  و کریاسپ ی رو دیگذاشت رو  صدام چون-

 . کنه جادی ا ی شتریب دردسر خانوادمون  یبرا که باشه

 . بگم خودتون  به اول  خواستم یم

 

 :دهد یم رونیب را  نفسش و رود  یم عقب یکم صدرا

  اط یاحت  با  هست  کری اسپ  یرو  صدات  یکرد  حس  هروقت  بهتره.  یکرد  فکر  درست-

 . یبزن حرف   یشتریب

  ی گوش همون  با گفت بهت و  ی ریبگ تماس کاسکو  با ومدین  اگه بود  گفته  دیمج

 ؟ یبزن حرف

.  کردم  گم   رو  اش  شماره  گفتم   نشم   وصل   کاسکو  ی اقا  به  نکهیا   یبرا  فقط   من.  آره-

 هست؟ یک اصال  حاال

 

 . زند یم چرخ  اس ی یرو  ینیزبیر  با صدرا چشمان

 !مرده که یسیپل همون-

  ی برا  صدرا .  افتاده  وحشت  به  باز  که  دیگو  یم  اش  شده  گرد  چشمان  و  دهیکش  نیح

 :دهد یم ادامه کند تر راحت را  الشیخ  نکهیا

 

 شده   س یپل  اون  مرگ  باعث  که  یاون.  یشی م  تبرئه  ی دار  گفت  شهیم  ی حدود  تا   االن-

 ی م یهمکار باهاش داشته اصل در  دیمج. رفته لو  که  باشه ی خود ی روین ه ی دیبا

 .کرده

 

 .کند یم کنترل  را  چشمش در شده جمع یها اشک

 !نبوده؟  بلوط  و  من بخاطر  کشتنش؟  نیهم بخاطر یعنی-



 کجاست؟ یگوش االن خب.  کنم ینم فکر-

  چون یعنی. اشتباهه به البته مامانم، خونه بودمش برده خودم با من. دونم ینم-

 .بردمش خب بود داده هیهد بهم رو بند گردن اون

 ؟یگرفت هیهد شب همون رو بند گردن اون-

  خودش  و  میکن عوض رو رشیزنج  دیبا گفت یم دیمج اما بود تولدم یکادو! نه-

 .داشت دوسش یلیخ آخه گردنم، بندازم شهیهم بود گفته بهم. برد

 

  را  یبند گردن بخواهد دیمج که نبود خوب آنقدر ها آن رابطه.  پرد یم صدرا پلک

 . ندیبب گردنش در

 .ردیگ یم  را  احمد شماره و شود یم بلند شی جا از

 ! آقا جانم-

 ؟ یآورد رو دیمج خانم  لیوسا-

 . بپرسم ازتون  خواستم  یم ندادم، بهشون  هنوز یول بله-

 .کارم اتاق  ارش یب االن-

 !آقا الساعه-

****************** 

 

 . شود یم رهی خ اسی بند گردن به تعجب با صدرا

 نه؟ یا-

 !بله-

 کجاست؟  دیکل نیا-



  ی شانس  خوش   شهیم   مفهومش...  یآب  نینگ  با  دهیکل  بند   گردن  هی.  ستین  ییجا  دیکل-

 ! یا بسته در هر شدن باز و

 دونست؟ یم هم دیمج-

 .داد بهم رو بند گردن نی ا تولدم اونم بودم، گفته براش بار هی من-

 . شد رهیخ دخترک  چشمان به باز  به و زد  یچرخ. شد ینم باورش  صدرا

 . ستین طال  دیکل نیا!  اسی خانم-

 !ساختن  داده سفارش دیمج! است  نقره! دونم یم-

 بخره؟  نقره د یکل برات دیبا  پول همه اون  با دیمج چرا-

 

  دو خانم مهرو. داد یم دستش کار دخترک نیا یجیگ. بود رفته باال یکم شیصدا

 :شود یم وارد و  زند یم در به ضربه

 

 صدرا؟  شده یچ-

 :ردیگ یم مادرش طرف به را  دیکل صدرا

 ؟ ینیب یم یچ  رو نیا شما مامان-

  ی م صدرا دستان در بند گردن ره یخ نگاهش و  اندازد یم باال ییابرو مهروخانم 

 :شود

 طالست؟.  داره ازش هم مهال! دهیکل بند گردن-

 . گرفته خانمش  یبرا دیمج و است نقره! ستین طال-

 : زند یم ی پوزخند

 ! تولدش ی برا-

 ! د؟ یمج گرفته؟  نقره-



 :دوزد یم اسی  به را  متعجبش نگاه

 !واقعا؟ -

 

  از  مهال  یصدا  اما  دیگو  یم  یآرام  بله  شده،  رهیخ  ها  آن  به  ناراحت  و  جیگ  که  اسی

 : شود یم او بخش نجات مادرش پشت

 

 .  گرفته برام دیمج . دارم  نیا  از منم-

 .کشد یم رون یب را  آن لباسش ر یز  از و کشد یم گردش یرو  را دستش

 .کشد یم دست بند گردن یرو   و دارد یبرم سمتش به یقدم صدرا

 هردوتون؟  یبرا اونم! ده؟ یخر  نقره  چرا-

 ! چوقتیه  نکن بازش گردنت از ده،یم نجاتت شهیهم دیکل نیا  گفت بهم-

 

  زنگ . دارد یبرم زی م یرو از گرید بار را  شیگوش و فشارد یم هم یرو چشم

 :چدیپ یم یگوش در یحق  یصدا که است ششم ای  پنجم

 شده؟ ی زیچ-

 

 : رود یم موضوع اصل سراغ وقفه ی ب دیمج.است هراسان اما گرفته شیصدا

!  نقره اونم ... دهده سفارش  یآب نینگ ه ی با دیکل شکل به بند گردن تا دو دیمج-

 !خانمش  و خواهرم  یبرا

 ! نکنن باز گردنشون از  کرده دیتاک بهشون

 :شود یم ی طوالن یکم یحق رضا مکث

 ... خجا  دیمج آقا  یبرا نقره؟  اونم  د؟ یکل تا دو-



 :کند یم مکث

 دیشا. داره ربط یچ به میدونست ینم که بود ابیرد برنامه هی  نیحس یگوش یتو-

 باشه؟ خانمش  و دیمج خواهر  یبرا  دیبا  چرا اما! ابنیرد بندها گردن

 :ندیگو یم زمان هم دو هر

 ! بودن خطر   یتو-

 :دهد یم ادامه  رضا بعد و

  ی ایب  تره   راحت  برات  ی برادرت  قتل  ریدرگ  چون   االن  تو  اداره؟   ی ایب   یتون  ی م  صبح-

 . باشم ات خونه  یحوال من تا اداره

 

 [۱۳:۵۵ ،۲۰۱۹/۷/۶, ]گوشه یب رهیدا .لین

 [ گوشه یب  رهیدا.لین  از شده تیهدا] 

 ��پارت_ادامه#

 :کشد یم صورتش ی رو نشسته شی ر  ته به یدست صدرا

 . نمتیب  یم صبح-

 .شبخوش ممنون، باشه-

 . شبخوش-

 : اندازد یم کند یم نگاهشان که ییها  خانم به ینگاه شود یم قطع که تماس

 

 برطرف  ابیرد  با رو  شینگران خواسته یم  کرده، یم خطر احساس  کنم یم فکر-

 .کنه

  س یپل جز اصال دانسته؟  یم یز یچ چه د یمج. دارد ادامه اتاق در تعجب و سکوت

 است؟ نی سنگ طرف کدام کفه ها؟  یقاچاقچ ای بوده



 

 دنج_ی_گوشه_یب_یا_رهیدا#

 انیپا_غزاله#
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  با  که بود شیها لب یرو یپوزخند. شد کنفرانس  اتاق  وارد سرباز  ییراهنما با

 .گرفت  جان رضا دنید

 !یموسو جناب یاومد  خوش-

 نه؟ دنیند به  یزد رو خودت-

 !  زند یم لبخند

 ! جان؟  یموسو کرده تیشیآت  یچ-

  و  بودند سال و سن هم.ندینشی م کنفرانس زیم پشت و کشد یم عقب را یصندل

 . شناختند یم را  گریکدی خوب

 بود؟  بزرگتر  تو  از برادرت-

 :ندینش یم صدرا  یروبرو یصندل ی رو و شود یم جمع لبخندش

 ! قهی دق پنج...  آره-

 ت؟ یمامور رفت نیهم ی برا-

 !یلعنت  قهی دق پنج همون یبرا بود، ادیز زورش-



 :گذارد یم زی م یرو  را آرنجش و  کند یم حلقه  زیم یرو  را  دستش صدرا

 .بوده  تو از  تر  باهوش! نبود قهیدق پنج  اون  بخاطر -

  کت  درون بیج  از  را  خودکارش که اورد یم بند  را  نفسش رضا رهیخ چشمان

 :سدینو   یم آچار  برگه یرو و آورد یم رونیب

 نجاست؟«یا  جاسوس یدون ی»م

 :دهد یم ادامه و دهد یم هل سمتش به  را برگه

  ی گرفتار چه یتو رو ما نیبب اما کوچکتره سال کی مهال از دیمج. گمیم یجد-

  باشتش؟  کشته تونهیم یک انداخته؟ 

 . زند یم پلک یجواب هر یجا  به رضا

  بااجازتون  ست، ین مساعد حالش چون. بپرسم  داداشت زن  از سوال  یسر ه ی دیبا-

 .رسم یم خدمت منم

 :سدینو یم برگه یرو  صدرا دوباره

 ست؟«ین شنود تلفنت! ؟ یکشوند نجایا  تا رو  من و یدون ی»م

 !شهی م خوشحال مهال! ای ب  یخواست وقت هر-

 : سدینو یم و پرد یم باال  رضا ی ابرو

 .«ستین شنود. کنم داش یپ دارم نقشه ! ستمین »احمق

 بذارم؟   قرار  مهال با من یشی نم  دلخور تو  یجد-

 یم رو گردنت ،یبگ گل برگ از نازکتر خواهرم  به اگه اما! شماست م یتصم نیا-

 .شکنم

 :بزند  تا را کاغذ شود یم باعث زدن در یصدا

 . دییبفرما-

 . خدمتتون برسم دیبود گفته. سرگرد سالم-



  رضا  یجلو و کرد خارج بیج  از بود کرده هیته احمد که یمیقد یگوش صدرا

 .زد یپوزخند دل در. گذاشت

 بند،  گردن و یگوش یجا به بود خواسته و بود گرفته تماس او  با زود صبح رضا

 رابطه  کی دهد اجازه بود خواسته صدرا از. اوردیب مدل همان یمیقد یگوش کی

  آمد  و رفت آنها  خانه به یراحت به  بتواند تا  باشد مهال و  او نیب یصور  ییآشنا

 .باشد داشته

  تهش   دانست  ینم  که  یباز  به  مهال   یپا  کردن  باز.  بود  سخت  صدرا  یبرا  رفتنش یپذ

  با  بود، گذاشته انیدرم مهال  با یوقت اما بود   دشوار برسد یزی چ  چه به است  قرار

 .بود شده مواجه او  موافقت

 : بود  گفته و  کرده صدرا  حواله یچشمک ک ی هم تهش

  نجات  یدگیترش نیا   از  و زدم تور  به هم دوماد هی دیشا داداش، ی دید چه رو  خدا-

 . افتمی

 .نداشت دوست هم را اشیشوخ اما است یشوخ دانست یم

 :نوشت صدرا  یبرا و کرد باز  را برگه داد، مرد  لی تحو که را یگوش

 ممنون« برم،  یم رو یاصل یگوش امیم »شب

 :داد ادامه  اش  ی باز به رضا به رو  و ستادیا  صدرا

 ! رضا آقا یمادرخانم دعوت شام شب-

 !جان  یموسو نمتیب یم. بشه یشام عجب-

  فقط .  برداشت  ز یم  ی رو  از  را   خودکار .  بود  شده  حک   لبش   بر   پوزخند   دوباره   صدرا

 .ماند  ینم یباق کاغذ یرو  یگفتگو  یها متن از یگرردید قهی دق پنج

 ! بود خودکار آن پدربزرگش از  او  هیارث

****************** 

 شیها لب پشت را اشخنده مهال شام، یبرا  صدرا کنار نشستنش و  رضا ورود با

 .  بود کرده یمخف



 !رهیم آبروت!  مهال ها ینخند-

 : دیگو یم آرام شده چفت یها دندان با

  و  قد نازم به! خوارشورت دومن یتو افتاده شوور هی یمفت ی مفت! ابرو کدوم وا-

 . خدا  رو  تو نشیبب . اسی برام ساخته  خدا!  رو باال

 .فرستد یم هوا در را  فوتش   و خواند یم وللا  الحول  ادا با

  ش ی ها گونه ی رو ی سرخ شود یم باعث اش  خنده و  فشارد یم هم ی رو  لب اسی

 . ندیبنش

 :دیگو یم اسی به  رو جا همه از خبر   یب  خانم  مهرو

 اس؟ی گرمته مادر-

  حرف  با و  خواهد یم قهقهه  دلش اسی. ندینش یم اسی یرو رضا  و  صدرا نگاه

 :رود یم دست از  اش خنده کنترل گوشش کنار مهال

 ! که بخونم الحول یبرا  دیبا  روز هر! قربون چشاشو-

 :دهد یم ادامه اسی قرمز  صورت دنید با

 ! باش راحت بخند  جان، اسی  بخند- 

 .کند  یم درهم را رضا  اخم  اما اسی  قهقهه

 مهال؟ یکرد چکار باز-

 .است پرآرامش اما  مهال ی برا است، هشدار یکس هر یبرا صدرا  یصدا

  یها لباس هم ما اومده، سرگرد که حاال  بود بهتر گمیم بهش  داداش  واال-

 گم؟  یم بد. میدیپوش  یم رو مونیکارآگاه

 : دیگو یم لبخند با مهرو  و ردیگ یم دندان به را لبش اسی

 . یحق جناب شرمنده! مهال تو یشی نم  بزرگ چوقتیه-

 :کند یم پر را  اسی گوش  دوباره و دارد یبرنم دست اما مهال



 ! پر شووور! مادر نمیا  ایب-

 کند یم یسع مرده، او برادر داند یم و رضاست یها اخم متوجه حاال که اسی

 .ردیبگ  را اش خنده  یجلو

 دنج_ی_گوشه_یب_یا_رهیدا#
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 ی رنگ  دیسف  یورزش  کفش.  کند  یم  ست  بنفش   شال  و  شلوار  با  را  بنفش  مانتو  اسی

 ! سبک و نرم. دارد دوست ده،یخر  شیبرا صدرا  که را

  که  انگار. صدراست اتاق کنار در و شده منتقل نییپا به است یروز چند اتاقش

 .شود شتری ب تشیامن است  قرار

 .ندینش یم شیرو  خانم  مهرو  خندان نگاه آشپزخانه به دنیرس با

 . ر یبخ صبح-

 .باشه مبارکت! ییها لباس  چه. زم یعز  ریبخ صبحت-

 :کند  یم  رشیغافلگ  سرش  پشت  از  درست  صدرا  یصدا  اما  زند  یم  لبخند  هم  اسی

 بودن؟  بد یلیخ-

 : گردد یبرم و ردیگ یم دندان به لب

 !نه-

 !شهیهم از  شتریب. خندد یم اما چشمانش



 !  اسی خانم گه ینم نو یا که اتخنده  پر یها چشم-

  ی م  را  چشمانش  صدرا  یک  از .  گذارد  یم  جا  به  مات  را   او   و  گذرد  یم  اس ی  کنار   از

 ! خواند؟ 

 ! نشه رید دکتر وقت که بخور  یزیچ  هی  ایب بلوط مامان-

 :ندینش یم کنارمهال  و دهد یم رونی ب را  اش شده حبس  نفس

 باهام؟  یایم-

 :ندی نش یم اسی صورت  یرو  نرمش بوسه

...  بندازم  ریتاخ   به  خودم  ی برا  رو  جان  بلوط  دنید  و   امین  شهیم  مگه!  زمیعز  امیم-

 . فداش به عمه

 . خدانکنه-

************************ 

 .سرمد خانم-

 با  بود، کرده یسپر استرس  با را لحظات آن تمام که اسی شد باعث یمنش یصدا

 .  شود همراه او  با  و ستدیبا مهال کمک

  ه ی  هد اسی دل به را  آرامش لبخندش با دیجد پزشک  و بود شده عوض دکترش

 .داد یم

  با . یداشت چکاپ یدوماهگ در  کباری فقط هست ات پرونده ی تو که یز یچ طبق-

  ی قطع نظر  دیجد یها  شیآزما و  سونو  از  بعد بازم  اما یکرد یانگار سهل  نکهیا

 ستین  یمشکل  که  انشالل ...  یباش  داشته  استرس   ستین  الزم  حاال  از  گم،یم  بهت  رو

 . زمیعز

 اس ی و رفتند بود پزشک اتاق درون که ییمجزا اتاق به ارشیدست ییراهنما با

 .د یکش دراز تخت یرو

 تش؟ ی جنس مهمه برات-



 .مهمه سالمتش فقط -

 ؟یچ همسرت-

 .بود  دهینشن   او  از  پسر  ای  دختر  داشتن  دوست  از  یحرف  حاال  تا.  افتاد  دیمج  به  ادشی

 . دونم ینم-

 .دهد یم قلب قوت  او  به توریمان به اش  رهیخ نگاه و دکتر  پررنگ  لبخند هم باز

 .خانم مامان باشه راحت التیخ! سالمه سالمه همه از  اول خب-

 . کند یم شتریب  را اسی پرشوق خنده مهال یشاد یصدا

 .یاله بشه فداش به عمه-

 . چرخاند یم  اسی برامده شکم یرو را دستگاه دوباره

 . زمیعز مبارکه! خانمش مامان مثل خوشکل  و  یقو پسر شازده هی-

 ! او مرد! پسرش! خندد یم

 ؟ یبشنو هم قلبش یصدا  یخوا  یم-

 شه؟یم-

 !بله-

 دکترش .  ندینش  یم  اسی  چشمان  در  اشک  و  چدی پ  یم  اتاق  در  قلبش  پرکوبش  یصدا

 . است پرنور استوارش  لبخند اما ستین یقبل دکتر  خانم  ییبایز به دیشا

 :دیگو یم ارشیدست به رو دکتر

 .شما با کارشون هیبق  زمیعز-

 !چشم-

 یم یپاکت در و کشد یم رونیب دستگاه از ید یس ارشیدست رود یم که دکتر

 .گذارد

 !شما یکوچولو  قلب یصدا  و  سونو جهینت نیا-



 :دیگو یم اس ی  به رو و کشد یم  رونیب را یدستمال

 هست؟ اجازه-

  را  ها  ژل و  شود کار به دست شود یم باعث رو سبزه  دخترک به رو  اس ی لبخند

 .کند پاک  آرام و عیسر

 

 . نندیب یم  دکتر  با صحبت حال  در را صدرا شوند یم  که دکتر اتاق وارد

  ه ی.  دیباش  مراقب  یلی خ  یلیخ  دیبا  گفتم  هم  همسرتون  به  من.  خانم  مامان  نیبش  ایب-

. دیبد انجام دیبا حتما و دمیم بهت بروشور یرو که هست تحرک و ورزش یسر

  به  از ین اگر  دتیجد ش یآزما دنید از  بعد البته  برات، نوشتم  ی تیتقو قرص  تا  چند

 .  م یکن یم اضافه حتما باشه دیجد  یدارو

  داده  بهتون که یا  شماره به د،یداشت یمشکل اگر باشه، کماههی دیبا  چکاپتون

 . دیریبگ تماس شهیم

 .  کنند یم صحبت پسرش  با دوارانهیام اسی اما دارد ادامه دکتر  یها هیتوص

 ! م؟ یبر اسی-

  ی برا  دیبا. است بلوطش قلب ی ها تپش ی صدا فکر در  هنوز و زند ی م لبخند

 !کند  انتخاب اسم  بلوطش

******************************* 
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  دنج_ی_گوشه_یب_یا_رهیدا#

 



 

 مهال؟  یدار عجله-

 !داداش شدم مرگ ذوق-

 مهال، یها کردن ذوق  از اسی. زند یم هیتک پشت به دوباره و زند یم قهقهه

 :کشد یم جلو  را خودش یکم دوباره. است  بربر  چند ذوقش

  رو  اسمش باشه دختر اگه شد قرار. می کرد دایپ اسم تا چند هفته،  هی نیا یتو-

 ! رنج از  دور و   ندیآ خوش ...  ستهیشا  یعنی مهنا،  میبذار

 . میدینرس توافق به  پسر یبرا  اما

 :ستدیا  یم یفروش ینیریش  کنار و  زند یم را نیماش ی راهنما صدرا

 !ها؟ ...یموسو ن یصدرالد دیس میبذار رو  اسمش  میتونیم-

 :شود یم  رهیخ برادرش به مبهوت مهال و شود یم گرد اسی چشمان

 ! ستین یدیام بهت ییخدا  داداش، بود مشخص صبح یها  لباس از  ات قهیسل-

 .شود یم ادهیپ نی ماش از  بالفاصله و چدی پ یم نیماش در صدرا  خند تک  یصدا

 :گردد یبرم اسی سمت به مهال

 !نه؟  میبود سرکار-

 .کشد یم شکمش یرو  گونه نوازش  را دستش و خندد یم اسی

 میبگ مثال. مینکرد بشی ترک ینجوریا ما. بود خوب اسم با برخوردش نوع یول-

 !؟ یموسو نیمت دیس

   که   بهت  گفتن  نیمت  نیا   با  یبود  طونیش  و  شر  من  مثل  اگه  حاال  بره،  قربونت  عمه

 .میشیم مردم مضحکه

 :است کرده ریدرگ خود به  را اسی ذهن یسوال

 ؟ یدار دوسش قدر  نیا  چرا-



 رو؟  یک-

 ! رو بلوط-

 بگم؟  رو  راستش-

 :دهد یم ادامه  را  نگاهش فقط اسی

 یم شهیهم هم دیمج.  بردم گور به رو صدرا بچه دنید یارزو که حاال کردم فکر-

 حس هی شدن عمه. شمینم عمه چوقتی ه گهید پس چکار، م یخوا یم بچه گفت

 .  بدم  حیتوض برات تونم  ینم که یحس  هی... داره یلذت

  برادرهام   من.  داره  ثمره   هی  نفر   هی  اون  و  یدار  دوست  جون  از  رو   نفر  کی  کن  فکر

 .  خوام  یم جون  از  شتر یب رو

 بشه؟  ریمد تا یداد  بهش رو سهامت درصد نیهم واسه-

 .  پرد یم مهال چشم

 ... تو-

 . نگفتم یکس به-

 :فشارد یم  هم یرو  پلک مهال

 دونست  ینم  و  بشه  کارخونه  ریمد  تونه  ینم   نداره  رو  شیی توانا  چون  کرد  یم  فکر-

 دست به رو تیریمد بتونه که دادم بهش رو خودم سهم. نداده رو سهمش یباج

 .رهیبگ

 ... از! زده گند تیریمد شروع همون با و-

 .برگشت شهیش سمت به هراسان اسی شهیش به یمشت  کوبش یصدا با

 ! خوشکله-

 ی م ریسراز دلش در را ترس شده گود یها چشم با چرده اهیس مرد  چهره دنید

 .ردیبگ شتاب رضا یها قدم شود یم باعث  هردو غیج. کند



  پا  کف به جانش  که یپسرک قه ی و  رسد ی م او  به  احمد رضا، مشت با زمان هم

 :ردیگ یم دست در دهیرس

 !کهیمرت یخورد  یگه چه-

 !احمد؟   خبره چه-

  ی م  هزار یرو قلبش ضربان. صدراست یرو لرزانش فک با اسی دهیترس نگاه

 .است درآمده رقص به پشتش یرو عرق درشت ی ها دانه و کوبد

 . افتاده ریش  چنگ به موشه آقا-

 بزنم؟  کنار یگفت ن یا واسه-

 ! یبخر برام رو شدنت پسردار  ینیریش  یبر  گفتم پس نه-

 :ستدیا یم رود یم نیماش سمت به که صدرا

 ؟ یدیفهم کجا  از-

 !  میسیپل شم از-

 :دیگو  یم احمد به  رو و رود یم نیماش سمت به  صدرا از  زودتر

 . بخوره  خنک  آب تری ل دو هی بره تا  اداره  بفرستش یکرد شیاطالعات هیتخل-

 ! رضا آقا چشمم رو-

 !م؟ یبر یخوا ینم-

 :ندینش یم نیماش در و دهد یم تکان تاسف به  یسر صدرا

 شما؟  دیخوب-

  باز   را  ینیریش  جعبه  و  دهد  یم  تکان  تاسف  به  را  سرش  اس،ی  دهیپر  رنگ  دنید  با

 :کند یم

 ! رو رنگشون نیبب ! سهیپل کنه یم ادعا یول ستین  اش کله ی تو  عقل جو هی-

 .  نبود یا گهید راه ها، خانم شرمنده-



 . خونه  میبرس تا  دهنتون دیبذار ین یریش تا  دو مهال ایب-

 . برساند خانه به  را ها آن زودتر چه هر صدرا شود یم باعث دو هر سکوت

*********************** 

 . آقا سالم-

 شده؟  ی زیچ! احمد تو  ایب-

 ! اسی  خانم برادر است؛ کاوه یسلول هم. دمیکش حرف  هیمفنگ ارو ی نیا  از-

 !خب-

  قول   بهش  هم  یدرشت  پول  هی.  مالقاتم  ادیب   بگو  کجاست،  اسی  نیبب   برو  گفته  بهش-

 موند؟  ینم  تو  اون و  رونیب اومد یم داشت اگه  ها پول نیا از دمیپرس ازش. داده

  اون   از  تر   امن  براش  جا  چ یه  گفته  بعدم.  حسابش   ختهیر  یم  پول   ماه  هر  یکی  گفت

 . امیم رونمیب وقتش به! فعال ستین تو

 تا یکس به کرده شیمعرف کاوه گفت. داشت همراهشم. دیکش یم اصل مواد اروی

 .بدن مواد بهش

 داره؟  چکار اسی با کاوه دونه ینم-

 . رون یب بکشمش دیبا گرگه، چنگ  یتو اما رمهیهمش گفته فقط گفت! نه-

 .شود یم پررنگ صدرا  پوزخند

 ؟ یکرد بم یتعق چرا امروز  یبگ یخوا ینم-

  خانم  ستیل دیخر بخاطر اگه باشم، خانمتون مراقب دیگفت بهم که شیپ سال چند-

 . کنم اشتباه دوباره خواستم ینم. افتاد ینم  اتفاق اون دی شا رفتم ینم رونیب

  انجامش   بود  یجور   هر  پس   بکشه  رو  خودش  خواست  یم  اون  ست،ین  تو   ر یتقص-

 .دادیم

 :دیگو یم اما زند یم دل



 و کیک کردن درست یبرا بود داده بهم که یدیخر ستیل روز اون لوفرین خانم-

 .کنه درست دلمه براتون خواست ی م. بود تولدتون بعدش روز  دو. بود شام

  گفت  یم زیم ی رو ی ها برگه به اش شده خشک  نگاه و  صدرا شده سخت فک

 :کرده یرو ادهیز

.  کنم یم محافظت پسرشون و اسی خانم از جونم یپا  تا. کنم ینم اشتباه دوباره-

 . رمیم من اجازتون با

 ! نگو یکس به-

 .باشه جمع  التونیخ-

 

  دنج_ی_گوشه_یب_یا_رهیدا#

 انیپا_غزاله#
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  را  زشیم یرو دی کل. خواهد یم مرگ یکم دلش امشب صدرا و رود یم احمد

  ی ا شکسته عکس قاب است، قفل  هاست سال که  یسوم یکشو  از و  دارد یبرم

 . کشد یم رونیب

 در اش شده رنگ ییطال یموها. کند یم سالم او به خمارزن و دهیکش چشمان

 .شندینش یم رقص به صدرا چشمان



 !  لوفرشین گل! است؟  دهینشن یکس از  را  او اسم  بود سال چند

  مشتش . کند یم حبس اش مردانه بغض انیم را نفس و ندی نش یم تنش در درد

  خفه  را است رفته گور به که یچشمان دنید یآرزو تا شود یم دهیکوب زیم یرو

 .کند

     یزن  گوش به  شیصدا و  شود یم باز نفسش اش،راه مردانه هق هق ی صدا با 

  و   دهد  یم  زهر  طعم  سرنوشتشان.  ستادهی ا  در  پشت  یاشک  چشمان  با  که  ندینش  یم

 !ستین یپادزهر
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  ی م خنک را  اش زده گرما تن د،یچی پ یم  تنش  ن یب که یمیمال باد و شب سکوت

 ش یها ندانسته انیم در که یدیمج. دیچرخ یم دیمج و فرزندش نیب فکرش. کرد

 .دید یم  ناتوان را  خودش که  یفرزند و  بود رفته

  ی برا را اش  هیگر هق هق امشب اما دید  یم ایدن آدم ن یتر یقو   را او  که یمرد و

 .  بود دهیشن یزن

 ؟ ی کن یم چکار نجایا-

  اش یشگیهم  آرام   صورت.  شود  رهیخ   او  به  و   بچرخد  شود  یم   باعث  صدرا  یصدا

 شیر ته به که یدست. نبود صورتش یرو  یناراحت از یخبر و بود سخت و یجد

 . آورد یم خودش  به را اسی کشد یم صورتش یرو

 .  بود خوب هوا-

 ؟ یکرد انتخاب  رو اسمش . یباش مراقب  دیبا شده خنک هوا-



 خوبه؟  مهبد-

  دارن  حق  پس  دارن مادرها رو  زحمت ن یشتریب. خوبه حتما خوبه یبگ تو  اگه-

 . کنن انتخاب رو بچشون اسم  حداقل

 بپرسم؟ سوال  هی تونم یم-

 !حتما-

 د؟ ینرفت استیس  سراغ گهید همسرتون فوت  از بعد  چرا-

. ندیبش تا کند یم اشاره اسی به و کشد یم جلو را یرونیب بالکن گوشه یصندل

 صورت تا رود یم تر جلو یقدم چند و کند یم فرو شلوارش بیج در را دستش

 .نباشد اسی  ررسیت در درهمش

 کرده؟ یخودکش همسرم گفته بهت مامان-

 دینبا دیشا کند یم فکر. شود یم رهیخ صدرا قامت به و جود یم را لبش گوشه

 :زند یم لب آرام اما کرد یم باز  را بحث نیا

 .گفت مهال-

 چاه و  راه تا  داد یم ی تیموقع  او  به  اسی  سوال  اما  نبود آماده امشب قلبش  و ذهن

 .کند مشخص اسی  یبرا را

  که بعدها. بودم مطمئن هم اول  یها هیثان  همون  نویا. نکرد یخودکش همسرم-

.  دمیفهم  ازش  بکشم  حرف  تونستم  بودن،  کرده  ریدستگ  که  رو  یکی  و  کردم  قی تحق

 .بشه طالق به مجبور  و کنن گمراهش تا دنیم شنهادیپ راه تا سه بهش

 :زند یم لب اسی

 راه؟  تا سه-

 . ندینش یم شیدوپا یرو اسی ی روبرو و چرخد یم صدرا

  ی ازین بود من کشتن اگه هدفشون که البته. بکشه منو آوردن که یسم قرص با-

  بچه  با رفتن و گرفتن طالق خواستن یم  که یزیچ و راه نی دوم. نبود قرص به

 !کشنیم رو من خودشون نره اگه و بوده



 ینم  که یزن یبرا دلش در و شده رهیخ صدرا به کرده وحشت یها چشم با اسی

 .زدی م پرسه غم شناخت

  داده یم  رو  یمعن  هی  براش  سوم   و  دوم  راه.  بکشه  رو  خودش  که   بود  نیا   سوم  راه-

 . بود خودش نوبت  حاال و بودن کرده حذف رو  پدرش. 

  اما  ندارن ترس یکار چیه از که یبدون خوام یم. یبترس که گمینم بهت رو نایا

 اس؟ ی باشه... یکن انتخاب  رو اول نهیگز  دیبا ، یگرفت قرار  طشی شرا ی تو  اگه تو

 .دهد یم قورت  یسخت به  را دهانش آب! ترسد یم

 ... من-

  خوان  یم  رو  مهبد  و   ما  یدو  هر  یعنی  وسطه  شما  و  من  اسم  نکهی ا!  نباش  نگران-

 . برسه کدومتون چیه به دستشون دمینم اجازه.  خوندن  کور اما

 :ستدیا یم  شیپاها یرو دوباره

 . روقتهید  یبخواب یبر  بهتره-

  ی م را انهیم در. گذرد یم صدرا کنار از و دهد یم تکان دیتاک نشانه به یسر

 :ستدیا

  دن یبر دل و رفتن. نشم جدا همسرم از اما رمیبم بودم حاضر بودم، جاش به اگه-

 !مرگه از  تر سخت

 شب  ی کیتار ن یب در شبش  همچو  معصوم چشمان یتاللو  از . لرزد یم مرد  قلب و

 .ندی نش یم قلبش  به لرز

 **************************** 

 :کند یم پاره را بندش م ین خواب تلفن،  زنگ  یصدا

 ! الو-

 . دارم اول دست یخبرها  برات. کردم چکشون صدرا  آقا-

 ؟ یکرد چک ساعتم-



  که  ا یب سهیپل آقا  اون با . ایب  امخونه  صبح ده فردا! شناسه ینم ساعت که ما کار-

 !دستش از میشد تابلو ! سرم یز ینر ناغافل  خودش

 .نمتی ب یم ده فردا باشه،-

 :ردیگ یم  را رضا شماره شود یم قطع که تماس

 !بله-

 م؟ یکر  سروقت ی بود رفته-

 !آره-

 . اونجا ایب است،  خونه صبح ده فردا گفت داده، جواب-

 .کن نگاه ساعتم  یبعد بار یول باشه-

 :کند یم یالت میکر مثل را  ش یصدا صدرا

 ! رضا اق شناسهینم ساعت که ما کار-

 .اندازد  یم یپاتخت یرو  را  یگوش و ندینش یم گوش  در رضا قهقهه
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.  کرد  یم بد  را  حالش م یکر نمور  نیرزمیز ی ها مبل. نشست ی چوب یصندل ی رو

 :بود رهیخ می کر  به بود، کرده فرو بشی ج در را  دستانش که یحال در رضا



 ! بنال-

 نه؟   رهینم جوب هی  یتو من با آبت کال-

 !بره؟  دیبا-

 :زند یم یپوزخند میکر

 یافسر دانشکده یداشت  یا افسانه یدوقلوها عنوان به داداشت آق و شما یوقت-

 .  کردم یم کار اداره  اون  یجا نی بهتر ی تو من ،یکرد یم نییپا و  باال رو

 : دیکش جلو به  را  خودش یکم و زد  زنگ  صدرا گوش

! افتاد  شکم  خودمم  به  که  دمید  چشم  به  ییزهایچ   و  دوختن  ملس  پاپوش  هی  روز  هی-

 !؟ یک اما میکر یباش کرده دمیشا

 رو  یناخود دست که بود یخود! نه زد؟  نمیزم یرونیب  و یناخود  یکن یم فکر

 .اومدم  نیزم کله با بدونم نکهیا  یب و  بود گرفته

  منتظر  پرسکوت صدرا. نبود یبازار کوچه یها یمشت داش لحن آن لحنش گرید

 : چرخاند صدرا  به  را سرش. برسد  چه  به خواهد یم تازه میکر  نیا ندی بب بود

  ی هلفدون همون گوشه هنوز  که  دونم ینم  دیبع نبود، امرزتیخداب پدربزرگ اگه-

 دمونیرس تازه سی آقاپل  نیا خاطر به کنم یم کمکت اگه. خوردم  یم خنک آب

 و زن که مادرت به بدهکارم! یازین مرحوم به بدهکارم که نهی ا خاطر به ست،ین

 .بکشن قد من ه یسا یب تا  گرفت پر و  بال ریز  رو ام  بچه

 :دیکش رونیب ی ا بسته  و رفت یوارید کمد سمت به

 شازده نیا  برادر . نبوده تنها  برادرت سفارش به ساخته نو یا  که ی اون صدرا آقا-

  قفل  بتونه که داره هم گهید نصفه هی دی کل نیا . کرده مخصوص سفارش  یتلفن هم

  شدن جفت هم و بوده ابیرد هم! زدن نشون  دو ر یت ه ی با اصل  در. کنه باز  رو

 !ی ومینیالم  قفل هی. کنه باز  تونه یم رو صندوق هی قفل دهایکل

 .شود  یم رهیخ دستش در  کوچک دیکل به بهت  با و  ستدیا یم صدرا

 کنه؟  یم باز  قفل-



 .کنه یم باز یباش داشته رو اش  مهین اگه-

 . ندارند  را انتظارش.  است بهت پر صدرا  و رضا نگاه

  هاش  ل یفا  شد  که  ییجا  تا  نبوده،  یگوش  ن یا  مال  که  داره   یممور  هی!  یگوش  اما  و-

 .بوده شازده نیا  داداش مال یممور . برگردندم رو

 !ن؟ یحس-

  لو  رو  برادرهاتون که  یکس. است برگشته یها س یوو نیهم ی تو قایدق دیکل شاه-

 ! زیعز یلیخ! زهیعز  یلیخ  یخود هی داده

 :دهد ادامه شود یم باعث دو  هر شده خشک یها لب و لرزان نگاه

  ی تو ها یناخود با دستش  پرستمون هنیم سرهنگ جناب ! زاده ی تقو سرهنگ-

  دین ینب زنده منو گهی د بعدش رون، یب دیر یم که نجا یا  از ستین  دیبع. است کاسه هی

 دست به که یاطالعات همه و بند گردن ل، یموبا اطالعات کل اطیاحت محض اما

 شهیهم که یآدم تنها! یوسفی مساریت یبرا فرستادم پست و  لیمیا با رو اومده

 . مونه یم یخود

 ی م کرده  تنگ را نفسش  که ینمور نی رزمیز در صدرا یعصب خند تک یصدا

 .  کند یم پر  را  فضا رضا یگوش  زنگ ی صدا و  چدیپ

 ن یحس ی الگو که! هاست آن استاد که یمرد. است سخت شیها دهیشن  کردن حل

 !بود؟  یمردانگ در

  تا  است گوشش در یا دهیکش زدن مثل ،یگوش یرو یوسفی مساریت اسم دنید

 شود؟ یم مگر اما کند باور  را شیها دهیشن

 !مساریت-

 ! پسرم کن گوش-

 : چدیپ یم گوشش در ی تقو یصدا

 ."پسرم گمیم تیتسل بهت"

 ."  بود پسرم مثل هم نیحس"



 ."کرد برادرت یبرا یکار شدیم کاش"

  ن یب از  را  یگوش صدرا  شود یم باعث مساریت ادیفر یصدا و  دارد ادامه  صداها

 .بکشد رونیب  انگشتانش

  فرود  نیرزمیز یها موکت یرو  زانو دو یرو و شکند یم هم در رضا یزانوها

  را  نیرزمیز  زند یم  صدا شیباورها یبرا  را  خدا  که  ییرضا ادیفر  ی صدا. دیآ یم

 .است انداخته لرزه به هم

 !مساریت-

 . چدی پ یم مساریت گوش در صدرا  یصدا

  برن یم  رو  میکر  درن،  پشت  فرستادم  رو  نفر  چند  خودم  یروهای ن  از  جان،  یموسو-

 . امن خانه

  بچه  تا مونم یم نجایا . بمونه  پدربزرگم تیحما تحت شهیهم مثل  میکر دیبد اجازه-

 . ببرنش خودشون  با و انیب ها

  رو  هاش  حرف تا  اما  خوردم  کهی شما مثل  هم  من. ستین یاعتماد دونم یم-

  مم، یکر جون  نگران فقط. بدم یحی توض شما یبرا  تونم  ینم چرا نگه تا  نشنوم،

  گفتم  رو  اسناد از  نسخه  هی. بود یتقو  رفتن  لو یفرا آورده دست به که یاطالعات

 . کنه ل یمیا  شما یبرا

 .ممنون. کنم یم چک-

 . جان یموسو سپارمتیم خدا به-

 !یعل ای-

 .کند جمع توانست ینم  را شی باورها یها خرده شکسته درهم یرضا

********************* 
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 :کند سکوت صدرا شد باعث خورد در به  که ی ا ضربه یصدا

 . دییبفرما-

 . آقا سالم-

 :انداخت رضا به ینگاه  مین احمد

 !جمع التونی خ محفوظه هم خانوادشون  یجا. دنیرس سالمت به  میکر آقا-

 ؟یکرد یری گیپ رو گفتم که  یا  برنامه اون. پسر نکنه درد دستت-

 .دمیم بهتون رو  خبرش فردا  تا. دیبد زمان کم هی-

 :مهال شدن وارد بعد و آمد در به  ی ا ضربه یصدا دوباره یحرف  هر از  قبل

 !برامون   پخته یچ مهبد مامان نیبب  ایب. است آماده شام داداش-

 اس؟ ی-

 م؟ یدار مهبد مامان تا چند ما مگه! اسی عمه نه-

 ی م مهال طنتتیپرش نگاه اش،در افتاده خون به چشمان و دیا یم باال رضا سر

 :ندینش

 مهبد؟-

 . یموسو مهبد دیس! گهی د مون  ین ین اسم-



 !ادایم گهید چهارماه د؟ یکرد انتخاب  اسمشم یعنی-

  از  عمه عشق! بلوط... فندق بگن بهت خانواده هی یه ادیم خوشت شما خب! وا-

 . میعاشقش چقدر ما بدونه  دیبا دااخل  اون

 

 رضا  ی برا. نشاند یم  صدرا یها لب یرو  را  لبخند از  یرد و خندد یم باالخره

  بودن  کینزد  همه  ن یا  اما  بود  داده  هشدار  او  به  صدرا   نکهیا  با.  بود  شده  تمام  گران

 . کرد ینم هضم را

 . گذشت اسی پخت دست از   فیتعر نیدرب شام

 رم؟ یبگ رو  وقتتون از لحظه چند  تونم یم-

 :بود رهیخ رضا به متعجب اسی

 خوبه؟  بالکن. ستین یمشکل-

 ! مهبد بخاطر شه؟ ینم سردتون-

 .خوانند یم اسم به  را بلوطش همه گرید  حاال.  زند یم لبخند

 .دییبفرما ستین یمشکل-

 .دارد  یخنک  حس  اسی  اما  است  یسرد  به  رو  هوا.  کنند  یم  سکوت  دو  هر  بالکن  تا

 .بدهکارم بهتون یعذرخواه هی-

 :دیگو ی م ارام اسی و دهد ادامه  چطور داند ینم

 دیداشت  حق  شما.  شدم  متاسف  واقعا  و  شده  یچ  دمیشن.  ستین  یعذرخواه  به  یازین-

 . دیباش برادرتون مرگ سرنخ تنها  دنبال

 . کنم یم جبران -

 باشم؟  داشته یخواهش  هی  ازتون  تونم یم-

 :بود  دهیخر خودش ی برا را  رضا متعجب نگاه و  بود گفته مقدمه یب



  هر کنم  یم خواهش ازتون. دونم یم خوب رو نیا. هستن من دنبال ها آدم اون-

  کنار  و خونه نیا ی تو دیبا مهبد. دیباش صدرا و مهبد مراقب افتاد برام یاتفاق

 .بشه بزرگ   مهروخانم

 .دی نباش نگران  م،یکن مراقبت مهبد و شما از که م یینجایا ما همه-

 .بااجازتون ...  ممنون-

 . دییبفرما-

 :گردد یبرم دوباره و دارد یبرم یقدم چند

 . دیباش مراقبش . هیخوب  دختر مهال-

 شروع یبرا یگاه. شود یم سالن وارد و گذارد یم جا به را رضا متعجب نگاه

 . است الزم  تلنگر  کی ی زیچ هر
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. دیکش یآه کرد لمس دستش ریز که را بند گردن. دیکش گردنش یرو را دستش

  ی م دارد یفرم و  شکل چه دانستند ینم ی حت که ی صندق دنبال کماهی از شتریب

 نشده دا یپ کارخانه در  نه و ی باج خانه در نه  یصندوق چیه. نبود یراه اما گشتند

 .بود



  خسته  بار هر. گشتیبرم یبد حال  با بار  هر و داشت ادامه صدرا یاسیس جلسات

 . گشت یبرم شهیهم از  تر

 .ادآوردی به را  صدرا شبید بد حال و فشرد هم  یرو را چشمانش

 به شود یم باعث احمد  آرام یصدا و برگشته صدرا که گفت یم سالن در یصدا

 . برود در سمت

  کشد   یم  ی نیح  بود  گرفته   را   راستش  یبازو  ریز   احمد  که  یحال  ی ب  ی صدرا  دنید  با

  یم  اس ی  چشمان  به  را   اشک  صدرا  لرزان  و   آرام   یصدا .  دیآ  ی م  باال   صدرا   سر  که

 :نشاند

 اس؟ ی  یدینخواب-

 کمک   بدون  کند  یم  یسع   صدرا  و  دهد  یم  تکان  نه  ی معن  به  طرف  دو   به  را   سرش

 : ستدیبا احمد

 مامانش؟  خوبه  مهبد حال-

  به  را  سرش و  شود یم شتر یب صدرا  سرخ  چشمان با  شیگلو  در نشسته بغض

 . کند یم نییپا  و  باال ارام  بله یمعن

 ؟ یخورد رو  زبونت ترس  از که خرابه  نقدریا  وضعم-

 :دهد رو ین  صدرا به تواند یم هم اشکش از  پر معصوم نگاه  فقط

 کوچولو؟  مامان شده یچ-

 : دیگو یم پربغض

  ارزشش !  بدتر  هربار.  دیگرد  یبرم  بد  حال  با  ،یدورهم  و  جلسه  دیریم  که  یهربار-

 م؟ یدار رو ارزشش  ما داره؟  رو

 م؟ یبزن  حرف  اش درباره یخوا  یم-

 پشت  که   صدرا.  ندی نش  یم  اتاق   یصندل  ی رو   و  خزد  یم  اتاقش  در  آرام   و   حرف   یب

 :زند یم  عقب را پرده یکم و  ستدیا  یم پنجره به  رو شده وارد سرش



 !داره رو  ارزشش گمی م بهت داره؟  رو ارزشش  یدیپرس ازم-

 باشن اونا برنده اگه شه؟ یم یچ مینش موفق  اگه یدیپرس سردار از بار هی ادتهی

 شه؟ یم یچ

 !بدن رو  جوابم دینذاشت شما! ادمهی-

 . ندینش یم صدرا  لب یرو  لبخند

 .  دمیم رو جوابت خودم حاال-

 :چرخد یم اسی به رو و کند یم مکث

  مهبد .  کنه  یزندگ  ارامش  و  صلح  ی تو  تونه  ینم  مهبد.  بشه  بزرگ  تونه  ینم  مهبد-

  ی برا دیبا و رهیم تاراج  به  که یکشور. فهمه ینم جنگ وسط رو یزندگ یمعن

 مادرم و تو مثل ییها زن! پسرش و مهبد و  من. دیجنگ نسل چند برگردوندنش

  مجبور  یحت دیشا ناموسمون حفظ یبرا ما و دیبچش رو مرگ طعم لحظه هر دیبا

 . میبکش ی حت  ای میکن  چال  رو ناموسمون  خرمشهر مردم زمان مثل میبش

  کشور  نیا از ذره هی تا دادن رو جونشون که ییها آدم ونیمد کشور نیا شیاسا

  واقع   مظلوم   هم  شهیهم.  رفتن  خالصانه  و  خواستن   چون  ندارند  ی کس  سر  ی منت!  نره

  و  حفظ . گذاشتن جا به هیارث هی خونشون با کشور نیا داشتن نگه با اما شنیم

  یی شهدا  خون  از  مسئله  هر  یرو  نکهیا  از  زارمیب  من!  خاک  نیا  ذره  ذره  از  حراست

  دست با... دنیجنگ ناموسشون و خاک نجات یبرا  خالصانه که بشه زده حرف 

 ست؟ ین  خاک نیهم حفظ  فمونی وظ حداقل  اما! یخال یها

 :پرسد یم  آرام را سوالش اسی که کند یم یمکث

 بوده؟ باهاشون نیهم یبرا  هم دیمج-

 :بدزدد  را چشمانش شود یم باعث صدرا قیعم نگاه

 داشته یهمکار سیپل هی با نکهیهم اما دهیچرخ یم یچ فکرش یتو دونم ینم-

 ز یچ  همه!  برگشته  بوده،  یکی  به  دست  اونا  با  اگه  یحت  بود  دواریام  شهیم  کرده  یم

 .داره یچ  م ینیبب  که صندوق  اون به گرده یبرم



  رو  جنگ   یجلو میتونی م کنه، کمک بهمون که باشه  یز یچ صندوق اون  یتو  اگه-

 م؟ یریبگ

  گذاشتن  وقت اما است  خسته. آورد یم لب به  لبخند اش  مادرانه دلشوره از صدرا

 ! ینشدن انکار است  یتیالو  ش یبرا هم مهبد و  اسی  یبرا

  جونشون   کشور  نیا  تیامن  یبرا  که  هستن  آدم  یکل  نشه،  دایپ  صندوق  اون  اگر   یحت-

 یکس تا رنیم! هیسور رنیم گفت یمحمد سرهنگ که ییاونا مثل دنیم هم رو

  یپا تا که نیحس و رضا مثل هستند ییها ادم. نرسه ما خاک یکینزد به پاش

 .بشه  برقرار یداخل تیامن  تا موننیم جونشون

 ... که سرهنگ  اون  مثل هستند هم ییها آدم اما-

 :ندینش یم ش یروبرو یصندل ی رو صدرا و دهد  یم رونیب را  نفسش

  هم  رو  خودت اما ادیب ش یپ کنه ینم فکر  چوقتیه ادم که هست یی زهایچ هی-

  ی نم یکار و  گرفتن گروگان  غربت ی تو رو  اش  نوه و عروس. کنه یم ز یسوپرا

  ی م. دیمج و نیحس شدن کشته تا بشه دار کش کرده ینم فکر. بده انجام تونسته

 . مینرفت  لو سکوتش  خاطر به رضا و  من که ینیب

  نگران   را  صدرا  اما  دیگو  یم  یکوتاه  آخ  زند  یم  او  به  فرزندش  که  یمحکم  لگد  با

 :کند یم

 شد؟  یچ-

 :دهد یم رونیب  اش فشرده هم به لبان نیب از  را  نفسش

 !زنهیم لگد-

 :دیگو یم ارام  و  زند یم یخند تک

 ! کنم؟  حسش مهال  مثل تونمیم منم-

  یم حفظ  لبانش پشت  را آن اما ردیگ یم  اش  خنده صدرا کنجکاو و  لرزان نگاه از

 :کند یم ش یپهلو به یا اشاره  یآرام  تبسم با. کند

 !نجاستیا-



  دستش  ر یز یها ضربه و ندینش یم اسی یپهلو ی رو ترس یکم با صدرا دست

  بسته   آرامش   با  چشمانش  و   ندی نش  یم  صدرا  انگشت  چهار  ریز   یفی ضع  نبض  مانند

  مطمئن گرید حاال. کند یم سالم او به اش  ندهیا دیام... کوچکش مرد. شود یم

 . ارزد  یم وروجک  نیا آرامش داشتن به شیروزها نیا  یسخت است

 رون یب  گذشته  شب  فکر  از  اسی  شود  یم  باعث  و  ندینش  یم  اسی  شانه  یرو  یدست

 . اوردیب رونی ب  گوشش از را یهنسفر عجله با  و دیایب

 ! جانم-

 خانم؟  مامان یغرق  که ی دیم گوش یچ-
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 ؟یاومد ی ک. زمیعز  ببخش-

 !  االن نیهم-

 گذشت؟  خوش-

 !بگم؟  رو  راستش-



 :شود  یم رهیخ مهال هم در صورت به اسی

 اما بود یباز هی فقط اولش. کنه یم جمیگ  رضا! خشک یلیخ یگاه خوبه، یگاه-

  دوست حساب به بذارم خوام یم من و کنه یم یکار ی وقت. شدم یجور  هی االن

 یم هم به رو یچ همه جمله هی با اما داره  یحس اونم حداقلش نکهیا و داشتنش

 گه؟یم  ی چ یدون یم. زهیر

 :دهد ی م رییتغ را شیصدا

 !بامنه تتیمسئول کرده اعتماد بهم  صدرا-

 :ردی گ یم اش  خنده اسی

 .نداره یحس  واقعا  ای گهینم رو  شیواقع حس که صدراست نگران دیشا-

 شه؟ یم  نگران  که  اونه  با   تشیمسئول  نیزم  خورم  یم  هم  خونه  ی تو  یوقت  نظرت  به-

 . کنه ینم  رو یول هست ی زیچ هی چشماش  ته! که ستم ین خر

  ی تو  یعشق  چ یه.  کنه  حل   برات  رو   زهایچ   ی بعض  زمان   بذار   بده،  زمان   بهش  خب-

 .شهیم تر  واضح  و تر محکم بلکه...  شهینم تموم شه،ینم گم زمان

 :زند یم  لبخند دوباره مهال

 چطوره؟  اش عمه عشق نمی بب بگو-

 :نشاند یم شکمش یبرامدگ یرو ی ا بوسه  و زندیم زانو  اس ی یپا  یجلو

 .فدات به عمه-

 . نکنه خدا-

  صدقه   قربان  یصدا  که  یداشتن  دوست  وروجک  نشاند  یم  مهال  دست  کف   یا   ضربه

 .رساند ی م رضا و  صدرا گوش به  را مهال یها

 مهال؟  خبره چه-

 عشق.  کنه  یم  احساسات  ابراز  بهم  داره  من  وروجک  که  یدون  ینم!  داداش  سالم-

 !عمه



  دار  نگه  راز  اسی  داند یم.  زند  یم  یمحکم  لبخند  شبید  یها  ضربه  فکر  با  صدرا

 و  شبید  حس  هم  یگرید  شخص  شبید  داند  ینم  اما  اوست  احساسات  یبرا  یخوب

  رابطشان  ندهیآ به که یشخص. است دهید پسرک یها ضربه یرو  بر اش بوسه

  ی شانیپ  ی رو  صدرا  که  یا  بوسه  داند  یم  خوب  و  کند  یم  نگاه  شهیهم  از  دوارتر یام

  آن  جز داند یم مهروخانم. ستین مهبد داشتن دوست از نشان تنها نشاند، اسی

 .باشد ش یصدرا زدلیعز تواند  یم هم اسی بچه،

******************* 

 : ندیبنش اتاقش مبل  یرو کند یم  کمک اس ی به صدرا

  کنه؟  یم درد کمرت هنوز-

 .شهی م تموم ماه هفت داره و میشد نیسنگ چون. هیعاد گفت دکتر-

 .چکاپ ی برا  م یبر ستین الزم  گهید هفته تا و ستین یمشکل گفت اره-

 . یبر  مهال و رضا با ستی ن الزم گهید. امیم باهات خودم یول باشه-

 .دیبش  تیاذ  خوام ینم. دیدار ی ریدرگ و کار یکاف اندازه به شما آخه-

  هم  با باشه؟ ! خسته نه  و شمیم تیاذ نه. دارم  وقت شهیهم مهبد و تو ی برا من-

 م؟ یبر

  ش یبرا  بتواند من نیا کرد ینم فکر چوقتیه. زند یم لبخند صدرا بودن حس از

  ی ها حس  از  ییایدن کند، یم حس کنارش در که یتیامن  حس. باشد داشته آرامش

 .دارد همراه به شیبرا  را  خوب

 :دارد یبرم را ی ا پرونده ز یم یرو از   شود یم خم صدرا

 هستن؟ مانینر و  نرگس شخص نیا... اس ی نیبب-

 :کند یم  صدرا به  رو هیثان چند از  بعد و شود یم  رهیخ  عکس به اسی

  ی ول بود کرده رنگ ییطال  رو موهاش دمشید من یوقت البته! خودشونن-

 د؟یکرد  داشونیپ . خودشونن



  از  یخبر اما کسالهی از شتریب. کنه یم یزندگ نروژ. کشوره از خارج نرگس-

 مالقات رفته  بار  نی آخر. ستین ی رد چی ه ازش  که کسالهی قا یدق. ستین مانینر

 .نشده دهید  ییجا گهید اما کاوه

 :کشد یم عقب  یکم را خوش صدرا  و  دیآ یم در یصدا

 . دییبفرما-

 ... کاوه د،یببخش آقا-

 :است دهیشن  اس ی اما بلعد یم را  حرفش اسی دنید با

 صدرا؟  آقا ؟ یچ کاوه-

 .احمد بگو-

 !شهیم آزاد گهید هفته کشنبهی کاوه-

. ترسد یم او و شود آزاد است قرار برادرش. شود یم حبس  نهیس در نفس

 . دیآ  یم باال یسخت  به نفسش  و  افتد یم  لرزش به دستانش

  اجرا  را یا نقشه چه شانیبرا که کند؟  چه که دیآ یم رونیب وقت همه نیا از بعد

 کند؟

 !ن؟ یبب منو اسی-

  زی م یرو ش یروبرو صدرا دیآ یم که خودش به اما است رفته یک احمد داند ینم

 . اوست مردانه  و گرم دستان در دستانش مچ و نشسته

 م؟ یکن چکار-

 . دمیم قول. میای برم پسش  از هم با-

  در  صدرا . شود یم  ریسراز  آرامش جانش عمق در و  لرزد ی م نهیس در  اسی دل

  او  یبرا  گرید پرقدرتش چشمان. است مانده قولش یرو شهیهم ماه چند نیا

 .ستین  ترسناک
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 هم با و بودند شده ادهیپ نیماش از صدرا  و رضا. نبود راحت نیماش یصندل یرو

  تنش   در  او  اما  شد  ینم   حس  یروز  مین  آفتاب  با  ماه  ید  یسرما.  کردند  یم  صحبت

 . داشت سرما و  استرس حس

 : گفت گونه نوازش و گذاشت شکمش یرو را  دستش

 من یول مین یبب رو تییدا قراره! من یهست همه! مامان مرد...پسرم! مهبدجانم-

  ن یا.  دهیرس  ضررش  بوده  هروقت   اما  باشه  ی ترسناک  ادم  تییدا  نکهیا  نه.  ترسم  یم

 نذار و بچسب مامان به محکم رو دوماه نیا. یمن همراه تو... ستمین تنها من بار

 مرد عموت باشه؟  عموت  به میسپار یم رو اش هیبق. کنه جدا هم از  رو ما یکس

  عموت .  ببوسه  تو  بخاطر  رو  من  که  اونقدر  داره،  دوست  یلیخ  رو  تو.  ه یقول  خوش

  شه یم خوب... یشی م زخمش مرهم ی ایب  که تو ! دنهیجنگ مرد اما هیزخم

  اگه  ی حت...بمونه برات عموت  ست،ین بابات هرچقدر  کنم  ی م دعا! عموجونت

 . بدم برات  جونمو مجبورشم اگه یحت. نباشه مامانت

 چشمانش. ندیب یم خودش  یرو را صدرا نگاه و آورد یم باال یکم را سرش

 :زند یم لبخند  اما است یاشک

  ی باج مثل مرد نیا! مامان یبمون مرد ن یا کنار دیبا تو! مهبد کردم یم اشتباه-

  برات  یز یچ مرد نی ا  مطمئنم  بازم نمت،ی نب اگه ی حت. ستمین دی مج مادر منم ست،ین

 . ذارهینم کم

 لب  و  اس ی ی رو نگاهش اما صدرا  و زدیم حرف  گوشش کنار هنوز صدرا لیوک

 . خورد یم هم  به آرام  که بود ییها



  فرمان  پشت و آمد نیماش سمت به صدرا مسن، نسبتا مرد حرف شدن تمام با

 . نشست

 شده؟ ی زیچ-

 !نه-

 :دهد ادامه شود یم باعث صدرا نگاه و سکوت

 .زدم یم حرف   مهبد با داشتم-

 : است شهیهم از شتری ب یریدرگ همه با روزها  نیا صدرا  لبخند

 کنه؟  یم تیاذ رو مامانش ما پرنس-

 ! هیپسرخوب  عموجون، نه-

 یم همه از  شتریب اس ی یبرا دلش. است مهربان شهیهم از  شتریب صدرا نگاه

 .دارد نگرانش چشمان  و اسی ی برا نامعلوم یناراحت حس  کی. سوزد

 . خونه میگرد یبرم االن  نیهم شین یبب ی خوا   ینم اگه اما رونیب ادیم االن کاوه-

 :کند یم تر  یکم را لبش

 !زمانه  جبر گنیم بهش که  هست ییزهایچ هی می ایم ا یدن به یوقت از-

!  ی ریم یم هوی آرزوهات وسط  که جبره ! یایم ا یدن ب یبخوا  نکهیا  یب که جبره

  ما ! یخواست ینم چوقتی ه که یکن تحمل رو  زهایچ یلیخ یمجبور یگاه که جبره

  نجا یا  امروز که میخواست ینم مهبد نه شما، و من نه! میا زمانه جبر وسط امروز

 قدم همسرم کنار روزها نیا دیبا من اهامیرو یتو. میباش دردسر همه نیا  وسط و

 دمیکش ی م یرنگ یرنگ  ی ها نقشه پسرم ندهیآ  ی برا. کردم یم  ناز  براش  و زدمیم

 ! زمانه جبر  شهیم نیا! ستمین  که دینیب یم اما

 ! مجبورم پسرم بخاطر  اما نمی بب برادرمو  ندارم دوست امروز

 ی م ادهیپ صدرا چشمان به ینگاه چیه یب و دهد یم رونیب  را اش خسته نفس

 :شود



 در؟  یجلو  برم  دیبا یحق  یآقا-

 . کنم یم تونیهمراه. ادیم کهیکوچ  در اون  از! آره-

 .کنم صحبت باهاش تنها دیبد اجازه. ستین الزم-

  گذرد   ینم  دنشیرس  از   ی ا  هیثان  چند  رود،  یم  در  یجلو   تا  آهسته  و   آرام   شیها  قدم

 .شود یم انینما در انیم در کاوه قامت که

.  کند  یم  ییخودنما  الغرش   صورت  یرو  بلند  یها  مژه  با  خمارش  چشمان  هم  هنوز

 زند یم ادیفر که یشباهت تنها. انهاست به مادرش هیارث ها مژه و ها چشم نیا

 .برادرند و  خواهر آنها

 ؟ ی کن یم چکار نجایا-

  ل یوک  و رضا از یاثر اسی. زند یم پوزخند و کند یم رصد را صدرا کاوه، نگاه

 .تنهاست  صدرا و  ندیب ینم

 :ندینش یم شیبازوها یرو کاوه دست

 ؟ یکن  یم چکار نجایا ،یباش خودت مراقب دیبا-

 :شود یم  رهیخ چشمانش در

  خواد یم یچ من از عموت دونم  ینم. کن کمک  پسرم و من به! کن کمکم کاوه-

 ... من. دنبالمه گنیم اما

  لب  گوشش کنار ارام. دهد یم جا  اغوشش در  را  اس ی و  شود یم خم  یکم کاوه

 :زند یم

  مجبور  یول  یبش اون زن  که  خواستمم ی نم! یبش عرضه  یب  دیمج زن  نبود قرار -

  م، یکن  حذف  رو  زنش  بود  قرار .  باشه  صدرا  و  تو  خون  از  ما  عهدیول  بود  قرار.  شدم

  عهدیول  رو  پسرت  ما!  شده  یچ  ستین  مهم.  شد  حذف  صدرا  اما  یبش  نیگزیجا  تو  تا

 ی نم یبیآس پسرت و  تو  به  چکسیه. کن فکر نیهم به فقط  م،یکن یم کشور نیا

 !  دنبالتون میایم بشه که وقتش. رسونه



  حال  در ی موتور ترک ی رو که  ندیب یم را  کاوه لحظه ک ی در  و  رود یم نفسش

  ی ها حرف پس از گرش لیتحل کوچک مغز اما بزند ادیفر خواهد یم. است رفتن

 . دیآ یبرنم او

 .کن نگاه  من به! اسی! اسی-

 :زند یم لب

 . خونه ببر  منو-

 ! ؟ یخوب تو . م یبر ا یب... باشه-

  ک ی. ندیچ یم هم کنار را پازل همه دارد است؟  چگونه بودن خوب است؟  خوب

 !  جورند هم  با  بیعج ییها قطعه

 ؟ یلعنت کاوه بهت گفت یچ  بهت؟  گفت یچ یبگ  ی خوا ینم اسی-

 !بشه زمانه  جبر دچار هم مهبد ذارمینم-

  ده یرس دیبا سردار احتماال. رود یم خانه سمت به سرعت با و شده ج یگ صدرا

 .باشد

  مبل  یرو سردار. برود  جلو کند یم یسع اما ندارد را ستادنیا کشش شیپاها

 .ستادهیا سالن نییپا احمد و است نشسته

 :کند یم دراز  او سمت به  را دستش و رود یم احمد سمت به

 . بده رو  ات اسلحه-

 ؟ یچ-

 !بده رو  ات اسلحه-
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 :گرداند  یبرم او  سمت به را  سالن بلندش یصدا

 ؟ یچ  یبرا  اسلحه-

 . رهیبم یکس ستین قرار  االن.  بده رو اش  اسلحه بگو  بهش-

. ردیگ  یم  اسی  سمت  به  و  آزاد  کمرش  کنار  از  را  اش  اسلحه  احمد   صدرا،  اشاره  با

 . کند ینم تعلل اسلحه گرفتن  یبرا  اما  است لرزان دستانش

 : ردیگ یم او سمت به  اسلحه با را  دستش کف  و رود یم سردار سمت به

  پسرم دینذار. دیبد نجات  رو  پسرم اما هی کاف من مردن یبرا  اسلحه  نیا گلوله هی-

 نه! منم خائنه که یاون . باشه خائن بشه مجبور صدرا دینذار. ادیب ایدن به خائن

 .دیبد  نجاتشون! مهبدم  نه! صدرا نه! دیمج

  ما ! بزن حرف ؟ یختی ر هم به همه نیا که گفت یچ برادرت دخترم؟  شده یچ-

 . میبد نجات رو  شما که میینجایا

  د یشیم مجبور روز هی و  دیبد نجات رو کشور   که دیینجایا شما د، یکن یم اشتباه-

 .  دیبکش صدرا  و پسرم سمت به من، یجا  به  رو اسلحه  نیا

  ن یزم  ی رو  صدا  با  اسلحه  و  کشاند  یم  خودش  سمت  به   را   اسی  تیعصبان   با   صدرا

 : افتد یم

 ! ختهیر هم به همه نیا  رو تو  که گفته  یچ گفته؟  بهت یچ بگو  بهم ! بزن  حرف-

 :چکد یم اسی  چشم گوشه از  اشک



.  کردم یم ازدواج باهات دیبا من چون شده؟یم حذف دیبا لوفرین چرا یدون یم-

  نداشتن   دیمج  یبرا  ی ا  برنامه  اونا!  دیمج  نه  بوده  یم  تو  و  من  پسر  دیبا  مهبد  چون

 .  ارمیب ایدن  به عهدیول  براشون تا شمیم دیمج زن من ، ی ریم کنار یوقت اما

  منو  شدمیم حامله من اگه  چون کرده؟  درست بند گردن تا دو دیمج چرا  یدون یم

  تا   دنیدزدیم  رو   مهال  شدمینم  حامله  من  اگه .  باشن  داشته  رو   عهد یول  تا  دنیدزد  یم

  زندان  داخل رو اون کاوه، جون حفظ یبرا . ادیب ایدن به عهدیول و بشه کاوه زن

 . دنیکش رونیب  رو کاوه کردن، خطر  احساس  تو طرف از که حاال اما داشتن نگه

  خون  از دیبا عهدشونیول چرا ما؟  چرا! صدرا فهمم ینم رو پازلشون قطعه هی

  رم یبم  قراره  اگه.  ادی ب   ایدن  به   خائن  مهبدم  خوام  ینم  من  اما  باشه؟   من  و   تو  خانواده

 !میراض  بشه حفظ  جونت  تو  و  مهال! میراض بمونه،  سالم مهبد اما

  هم  مهروخانم و سردار گفتن یعل ای یصدا و گذرد یم مبهوت یصدرا  کنار از

 .ستین ینیتسک  قلبش  آرامش  یبرا

 است  یا  رهیدا همچو روزها نیا حالم

 !ستین دنج اش گوشه چیه که
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 سدیبنو !  سدیبنو   چه  دانست  ینم  اما  سدیبنو  مهبدش  یبرا  تا  بود  کرده  باز  را   دفترش

  ی برا  د یبگو  م؟ یا   رفته  فرو   کشور   ن ینایخائن  باتالق   در   م یبدان  آنکه  بدون   پدرت  و   من

  یم حاال  بفهمد؟  توانست یم یک فرزندش! باشد؟  دینبا او  بماند آباد ران یا نکهیا

  چوقتی ه  دیمج  اما  نوشته   فرزندش  یبرا  ش یروزها  از  یسخت  چه   با  دیمج  مادر  دیفم

 بود  شده مجبور نکهیا از! بود شده پدرش دوم زن نکهیا از! بود دهینبخش را او

  را  او  نه چوقتیه دیمج  و بود امدهین هم پدرش  مرگ از بعد یحت کند رها را  او

  مهبد  یبرا یزیچ هر که نقطه همان به بود دهیرس او حال! دش یبخش نه و دیفهم

 . کند ینم درک را  او مهبد هم باز سدیبنو

 !اسی-

 . چرخد یم  صدرا یصدا سمت  به  گم سردر و جیگ

 ؟ یخوب-

 ! دونم ینم! خوبم؟ -

 :آورد یم درد به  را صدرا قلب اس،ی زمزمه

 ؟ یکن یم چکار-

 روزهاش   از  دفتر  هی   دیمادرمج  کجا؟   از  دونم  ینم  اما  سمیبنو  مهبد  ی برا  خوام  یم-

 من   مهبد  یکن  یم  فکر!  دشینبخش  چوقتیه  دیمج  اما  مشیخوند  دیمج  و  من.  داشت

 ببخشه؟  رو  دیمج و

 :ستادهیا اسی مقابل درست حاال  و  زند یم هیتک زیم  کنار  وارید به صدرا

 بوده  یمعتقد  آدم  پدرش.  شده  دیشه  یلیتحم  جنگ  زمان  پدرش  که  دارم  یدوست  هی-

  در...یباش داشته یبهتر  یزندگ تو تا رمیم من نوشته اش نامه تیوص  یتو که

  ی بهتر  ط ی شرا بود  نمرده پدرش اگه  بود معتقد  شهیهم دوستم اما ! کشورت خاک 

 ی نم و  شدینم ضیمر مادرش. کنه کار  مختلف ی جاها نبود مجبور مادرش. داشت

  رو  یخوشبخت. کرد ازدواج  بود جانباز  هی که پدرش دوست دختر  با  روز هی! مرد

 .  بود شده قبول جنگنده  طراح  عنوان به سپاه یتو ها موقعه همون و داشت



  بجنگن  خوان  یم  که  ییها  آدم  وسط  پدرت،  جنگ   از   یبود  یشاک   که  تو  گفتم   بهش

 ؟ یکن یم چکار  وطن  یبرا

 :بداند خواهد  یم اسی و کند یم مکث صدرا

 بود؟  یچ  جوابش -

 بود  شده  پدر.  میرفت  من  و  پدرت  چرا  گمیم  بهت  یشد  پدر  یوقت  گفته  پدرزنم  گفت- 

 یم  چکار  پسرت  یبرا   بشه  جنگ  امروز  باشه  قرار   اگه  بود  گفته  بهش  زنش  پدر  و

  اگه  یحت که یکشور یتو یبر یم رو ات  بچه شهیهم یبرا ای یجنگ یم ؟ یکن

  هم  ندرت به  که یزبون  هم داشتن  که! اد؟ یم حساب به غربت باشه داشته اقامت

 .ادیب حساب به متیغن مثل  براش شهیم دهید

  پسر  اون.  دمیفهم  رو  کشور  یمعن!  دمیفهم  رو  رفقاش  و  پدرم  کار  یمعن  اونجا  گفت

 اما بود زده پس بارها ساخت و یطراح ی برا  رو سپاه درخواست که بود نخبه هی

  شروع  حفاظت  یبرا  پدرش  راه  یپ  و  کرد  درک  رو  پدرش  بود،  شده  پدر  که  یروز

 ! کشورش از دفاع یبرا  یهمکار به کرد

 فهمه؟  ی م رو دیمج و من روز هی هم مهبد یعنی-

 ! اس؟ ی کن نگاه من به-

 :دیگشا یم زبان  آرام و شمرده او ند،ینش یم صدرا چشمان  یرو که اسی نگاه

 !نه؟   خوان یم رو مهبد  بازم اما مرده دیمج-

 :صدراست رهیخ  هنوز اسی

  تا  میریبم که میستی ن  ما هدف! خوان یم  رو مهبد بازم میریبم اگه هم تو و من-

  ن یا  که   داره  یهدف  یکس   هر .  م یبجنگ  براش  د یبا  ما  که   مهبده  هدف.  بشه  حل   مشکل

  سردار !  مهمه  برامون  مهبد  از  محافظت  تو   و   من.  برادرشه  قاتل  دنبال   رضا .  جاست

 جدا هامون هدف اگه یحت میریمس هی یتو  ما همه اما! کشور از حفاظت مشیت و

 .  م یبردار قدم گروه نیا  ینابود راه  یتو  دیبا بازم باشه،

  و  شدند بلند نظام  ینابود جهت در یادیز  یها گروهک انقالب از  بعد یها سال

 شدن؟  موفق  کدوم اما! کشور گرفتن دست در داشتن، هدف هی هم همشون



  و  چهل  سال. بگم رو ش یکی برات من بذار اما  نه ای ی خوند خ یتار تو دونم ینم

 کارشون  و دادن لیتشک رو یگروه فیشر ی صنعت یدانشجوها از  نفر  سه چهار 

  اعضا  همه و کنه یم رشونیدستگ ساواک  اما بود ییکایآمر مستشاران ترور هم

 کهیفرد همون جز  شن یم کشته اعضا  همه! رهیم لو  یگروها هم  از یکی توسط 

  کنه   یم  گروهش   یآور   جمع  به  شروع   و  شهیم  آزاد   انقالب   از  بعد.  داده  لو  رو  هیبق

.  کشت رو  ی رانیا هزار دوازده از  ش یب گروه  همون با . ستهیا  یم انقالب مقابل  و

  ی اثر امروز اما و کرد  ترور رو رانیا یها مغزمتفکر و یاس یس عوامل شتریب

 .دادن شکستشون و دنی جنگ اش هیعل عده ه ی چون! ستین  ازش

  خی تار اما کنن یم ریی تغ نسل  به نسل هاش آدم! اسی شهیم تکرار شهیهم خیتار

 ! هست بوده که یهمون

  نسل  که  انیب  یا  گهی د  افراد  ندهیآ  یها  سال  دیشا!  ما  امروز  بودن،  پدرانمون   روزید

  نسل  نیچند م،یکن اشتباه اگه میهست ما که  امروز اما رنیبگ میتصم دیبا بعد یها

 .  می کن  یم ریدرگ اشتباه ن یا  با خودمون  با رو

 ... ما م؟ یایب  بر پسش از دیبا چطور  ما-

  ی بسپار   رو  اش  هیبق.  یباش  خودت  و  مهبد  سالم  اومدن  ایدن  به  فکر  به  دیبا  االن  تو-

  رو  آرامش نیشتریب  مهبد که میریبگ رو میتصم نیبهتر دمیم قول بهت! ما دست

 .باشه داشته

  نیبهتر   دارد  دوست  جان   از   را  مهبدش  که  ی عموجان  ن یا.  دهد  ی م  رونیب  را   نفسش 

 .ندینش یم دلش ته دلشوره اسی که ستیچ  شیتصم

 !متاسفم لوفرخانمین درباره-
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 : زند یم یخند تک

  هم  طالق   اگه  یحت  دونم   یم  حاال  اما!  نکرد؟   اعتماد  من  به  چرا  کردم  یم  فکر  قبال-

 هم خودش. نباشه ی برگشت چیه تا کشتنش یم هم رفت یم اگه  یحت... گرفت یم

 .بوده حوادث ن یا منتظر  پدرش شدن ترد زمان از.  دونسته یم رو  نیا

 :برگردند در سمت به دو هر شود  یم باعث در یصدا

 . دییبفرما-

 . میشد بدبخت صدرا-

 : شود یم رهیخ رضا به  و دارد یبرم وار ید از  را اش هیتک

 مامور  زده  مادرش،  دنید  بعد.  میکرد  دایپ  هوشیب  کاوه  دنبال  می فرستاد  که  یمامور-

 . کرده فرار   و کرده هوشی ب رو

 :دیگو  یم رضا به  رو و کشد یم ینی ح اسی

 !کشنش؟  یم-

 :زند یم یپوزخند رضا

  ف یتشر ی نخود که بود صدرا و  من برادر اون! خانم باهاشون هیخود شما برادر-

 ! آب ریز رفت سرش و داشتند

 :کشد  یم دندان ریز  را لبش گوشه یعصب اسی

  جهنم   به  دل   آگاه  که  شمام  برادر  از   تر  ینخود  خبر   ی ب  جا  همه  از   من  باش   مطمئن-

  ی ب  خوان  یم  بچمو  که  یآدم  یسر  هی  وجود  از  یحت  شیپ  ساعت  چند  نیهم  تا.  زده

  ی نم ی حت بوده، من شوهر دنبال شما برادر که شیپ ماه چند نیهم تا . بودم خبر

 ! بوده شده ی زیر برنامه ازدواجم  همه دونستم



 به!  محکومن  که  یبدبخت  یها  ینخود  گنی م  اما  ما  به  آگاه،  ینخود  گنیم  شما  به 

  د ی با ما باشه اگه هم ی ا هیکنا و  کهیت که ستین بهتر اونقدر شما وضع نظرت

 م؟ یکن حوالتون

  دلش  یحساب رضا مات چهره. دارد نگه لب پشت را لبخندش کند یم یسع صدرا

 .  کرده خنک را

  گام هم رفتن  رونیب  یبرات خود با و ردی گ یم را مهال دست و  شود یم بلند اسی

 : چدیپ یم اتاق در مهال  آرام چندان  نه یصدا.کند یم

 !؟ یکرد چارهیب  نیا  حواله  که یبود داشته نگه دلت یکجا  رو نایا-

 : چدیپ  یم اتاق  در صدرا بلند خنده  یصدا اس،ی  و مهال شدن دور با

 ؟ یخور یم بد  که ننداز کهیت گفتم بار  چند!  جونت نوش!  داداش؟  یخورد-

  یجلو امروز و بود ریز به سر شیپ روز چند تا که ینیهم بود؟  اسی واقعا نیا-

 د؟یلرز یم داشت سردار

 : زند یم لبخند

  ه ی.  یدرآورد  رو  شورش  یمنته.  بکنه  رو  مراعاتت  داشت  یسع  نبود،  ریز  به  سر-

 !نره ادتی یشد بدهکار بهش  االن هم یعذرخواه

 ی ریش  ماده  داشت  اسی.  گذرد  یم  رضا  کنار  از  که  بود  حفظ  لب  یرو  لبخندش  هنوز

 !مهبد  و او  ی برا. بود خب  ش یبرا نیا و شدیم گفت یم مادرش که
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 ست؟ ین کردنش دا یپ  یبرا یراه چیه-

  رو  ردش میبتون که میندار بوده زندان ی تو سال چند که یآدم از یاطالعات چیه-

 . دیداد رو اسمش شما که رفته یمانینر  سراغ احتماال می دون  یم تنها. میریبگ

  بود  ن یا هم قت یحق. کند برخورد  اسی با یشتریب احترام  با کرد یم یسع رضا

 .بود شده ماریب ذهن یکسری یقربان  که نبود اسی از تر  گناه یب چکسیه

 !مادرم سراغ میبر دیبا-

  سر  در بفهمد یشتریب دقت با تا بود کرده تنگ  را چشمانش شهیهم مثل صدرا

 :گذرد یم چه اسی

 چرا؟  مادرت-

 د یمج   تنها  ام   حامله  من  دونست  یم  که  یکس   تنها!  ستین  درک  قابل   برام   یز یچ  هی-

 بارداره؟   زنش  دهیم  خبر   اونا  به  نظرتون   به  سازه،یم  ابیرد  ما  یبرا  که  ی دیمج.  بود

 د؟ یببر  رو ام  بچه  و  زن دیایب یآها که

  را  دستش اس ی. زند یم عقب را نسکافه وانیل و  کشد یم جلو  را خودش رضا

  فکر  ادامه منتظر  هنوز  اما صدرا. زند یم حلقه شتر یب رشیش گرم وان یل دور

 :اوست

 اس؟ ی یبرس یخوا  یم یچ به-

  بودم   دهیشن  خودش  از  قبال  من.  داره  خبر  کاوه  یعمو  از  مادرم!  مادرمه  ی بعد  نفر-

 .راحته  المیخ یباش عموت با گهیم کاوه به شهیهم و  رو اسمش

 .دیبود شماها هم یبعد ینفرها

  ما؟ -

  د یداشت خبر اگه که شماها. نبیز و زهرا... ی باج... مهروخانم... اسی... صدرا-

  برام  االن که دونست یم ییزهایچ هی اون... مادرم یول دیرس ینم نجایا به کار



  ه ی  یحت. نکن قبول  دیمج جز رو  چکسیه حرف  گفت یم بهم شهیهم. دهیم یمعن

 کاوه یچ هر گفت کنه  ینم کمک بهش چرا  که دمیپرس کاوه یعمو درباره که بار

 . دیبش دور  ازش دیمج و  تو  شه،یم ک ینزد بهش

 مادرت؟ سراغ م یبر پس-

 . کنم  صحبت مادرم با خودم دیبا. می بر  هم با صبح فردا-

 .  کشد یم سر را  رشی ش هیبق و  دهد ی م رونیب  را نفسش صدرا  مثبت جواب با

 د؟ یخر  یبرا یذار یم وقت یک مهال-

 !اوضاع  نیا  یتو  اونم! داداش ستین  الزم دیخر-

 .شود یم رهیخ آنها  به  جیگ اسی

 و  رضا  میگرفت  میتصم. کنم صحبت باهات رضا و  مهال درباره اتاقت بودم اومده-

 ! فعال بشه کمتر دردسر هی تا کنند ازدواج هم با مهال

  آن  از تواند ینم که نشسته یترس دلش در. چرخاند یم سه هر یرو را نگاهش

 . دیبگو  یکس یبرا

 . باشه مبارک-

. شود یم بلند یصندل یرو از نیسنگ و فشارد یم دستش در را یصندل دسته

 .زند یم  دل اسی چشمان غم  یرو  اما صدرا نگاه

 .دیببخش. بخوابم رمیم.  ام خسته  مقدرا هی-

 . امیم باهات منم-

 :دهد یم  ادامه  رضا به  رو و

 . یبمون کردن آماده رو مهمان اتاق  برات رضا-

 . داداش یاوک-

  تنها را نشسته عشق شور دلش در که یی مهال یگرید ریبخ شب با صدرا و اسی

 !  بکند وا ها یموسو دردانه با  را سنگش کجا از داند ینم  رضا و گذارند یم



 :دارد یبرم قدم  اسی با همگام صدرا

 ؟ یشد  دلخور کنن عقد قراره یدونست ینم نکهیا از شده؟  ی زیچ-

 :دیگو یم آرام و لب ریز

  خبردار   خواهرشوهرم  عقد  از  نفر  نیآخر  نکهیا  از   هستم  یطیشرا  در  من  نظرت  به-

  هر  که ام یزن من! ستمین یمعمول زن هی من بخورم؟  غصه و  بشم ناراحت شمیم

  سالم  بتونه پسرش تا نباشه یجنگ چیه... نباشه یدشمن چیه کنه یم آرزو روز

 . بشه  بزرگ و  ادیب ایدن به

 :ستدیا یم اتاقش   در یجلو

 .شهیم تموم  و گذره یم روزها نیا-

 کامم  عمر  هی  تونه  یم  روزها  نیا  یتلخ  دونم  یم.  گذرم  ینم  روزها  نیا  از  من  اما-

 !کنه تلخ رو

 :دهد یم ادامه و ردی گ یم را چشمش گوشه شده جمع اشک

 ؟ ینداز یم خطر  یتو یدار رو  رضا یدون یم-

 ... اما کردم مخالفت. بود   خودش شنهادیپ-

  ن یا  نیبب  کنه؟   ازدواج   خواد   یم  هاش  یسخت   همه  با  نیبب.  باش  راست  رو   مهال  با-

  همه   اون  آخر  شب  چرا   دیمج  بدونم   و  عقب  م یبرگرد  اگه  خره؟   یم  جون  به  رو   خطر 

 . گرفتم  یم طالق  ازش  بود،  شونیپر

  ا یدن به یناراحت همه نیا با معصوم طفل هی و بود محفوظ همه جون ینجوریا

 .ومدینم

 : بندد یم هم یرو چشم  یعصب صدرا

  خطر  که ییروزها همون  به برگرد! شو بزرگ  گفتم بهت نکهیا از شدم مونیپش-

 ! یکرد ینم حس هم تیقدم  هی یتو  رو

 !گزنده و  تلخ...زند یم لبخند



 ی برا  میبجنگ  شتریب  ایب  اما  میبرگرد  عقب  به  میتون  ینم  یمونیپش  زمان  چوقتیه  ما-

  یی ها  بچه  یخوشبخت  یعنی  بودنش  صلح   در  و   بودن  خوب  که  یران یا   ی برا!  وطنمون

 ! ندشونیآ ساختن ی عنی! مهبد مثل

  ی م رو تصورش ما که هیزیچ  از  بزرگتر یلیخ وطن یمعن... گفته درست دوستت

 . میکن

  آرام   و  ردیگ  یم  را  شده  یجار  اسی  چشم  گوشه  از  که  یاشک  صدرا  شصت  انگشت

 :دهد یم جا  اغوشش  در را او

  جنگ  بدون  کشور نیهم ی تو مهبد! نمونن ارزو  آرزوهات، دم یم قول. دمیم قول -

 .  کنه یزندگ

  او  چشمان غلطان ی ها دیمروار یرایپذ صدرا مرادانه راهنی پ  و زدیر یم اشک

 :شود یم

 ! یبذار  تنهامون ستین  قرار دیمج  مثل بده قول ! ؟ یریم ینم بده  قول-

 . میمون یم  هم با تهش  تا دمیم قول . اس ی دمیم قول-

 مهال یاشک نگاه و شوند او اتاق  وارد تا کند یم همراه خود با را اسی صدرا،

 .است نشانیب  ناب حس گر نظاره

********************** 
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 !مامان-

  اس ی مادر از  ی خبر و کوبد ی م در به را  دارد دست در که یسنگ بار  چند رضا

 .ستین

 ؟ یندار دیکل خودت-

 . نبود دمیکل گشتم  ی چ هر یول! داشتم-

 فارغ هیهمسا مرد با  زدن حرف  از صدرا  و زند یم در به ضربه چند دوباره رضا

 :گردد یبرم خانه سمت به و شود یم

 مادرت اما  خونه  یتو  رفته  یی غذا مواد لون ینا تا  چند  با  کاوه گهیم ی حاج نیا-

 .  ومدهی م صداشون سرو. کرده بحث باهاش

 !رضا آقا  کن باز برام  درو نیا! زده مامانو-

 ! بهش لعنت مادرش؟  یرو اونم داره؟  بزن دست-

  تا   رود  یم  کلنجار  در   با  ی ا  قهی دق  چند  و  کشد  یم  رونی ب  بشیج   از  سنجاق  دو  رضا

 . کند باز  را در بتواند

 کنه؟  باز رو  در تونهیم رضا  یدونست یم کجا  از-

 :دهد یم صدرا  لی تحو یلبخند

 !فتهی ن  ریگ  گفتم  دروغ  ندارم،  دشویکل  وگرنه  شونهیا  شاهکار  هم  دیمج  کار  اتاق  در-

  در  در   شدن  باز  کیت   ی صدا. چدیپ  یم  تنگ  چندان   نه   کوچه   در  صدرا   قهقهه  یصدا

 :دهد یم هل را  در رضا و شود یم گم  صدرا خنده یصدا

 ! اسی خانم  دییبفرما-

 !پدرمه  خونه نجام یا نباشه یچ هر داشتم،  دیکل خودم بگم باشه ادمی! ممنون-

 :کند فرار رضا  پرحرص چشمان  از تا فشارد یم هم ی رو لب صدرا



 داره؟ی م نگه  گرو منو یها  جرم هست حواست-

  و  دهد یم تکان  یسر تاسف  با  افتد،  یم صدرا  شده قرمز صورت به  که نگاهش

  با  اما محکم را شیها قدم کند یم یسع اسی. شود یم خانه وارد اسی سر پشت

 :زند ی م صدا را مادرش دوباره. بردارد اطیاحت 

 مامان؟ ییکجا مامان؟ -

 ن یاول. کند یم خارج دهیخر شیبرا  صدرا که یدیسف کفش از را ش یپا در یجلو

 .شود یم مواجه وارید  گوشه مادرش با گذارد یم داخل که یقدم

 !مامان-

 مادر کبود و زرد صورت دنید با و  کند یم  تند قدم صدرا  اس،ی هراسان ی صدا با

 !گذرد؟  ینم هم مادرش از که شده ی جانور چه کاوه. آورد یم کم نفس  اسی

  دکتر آوردن ی برا را ها بچه  از یکی خواهد یم او  از  و ردیگ  یم را  احمد شماره

 . نشود  دور خانه از   خودش  و بفرستت

 !یعل دوم لنگه شده! مروت یب گفته بهت گفت! جان؟  مامان یاومد-

 ! نکنم؟  ازدواج دیمج  با که ینگفت چرا مامان؟  ینگفت  بهم  چرا-

!  صدران  دنبال!  نداشتن  دیمج   به  یکار  اونا!  هاست  یموسو  از  دیمج  دونستم  ینم-

  بتونه تا گفتم بهش رو دونستم یم یچ هر منم. سراغم اومد که دیفهم نویا دیمج

 پدر. کنه یم فدا سازمانش یبرا رو ما همه یعل. نتونست اما کنه محافظت ازت

 !ومدیبرن  پسش از  اما بود یبزرگ  مرد صدرا  پدربزرگ! تو پدر و کاوه

 دست  به  که  کنن  ازدواج   نذاشت  صدرا   پدربزرگ  اما  بوده  صدرا  مادر  عاشق  تو  پدر

 !دهیکل شاه اون دنبال یعل که دارن دیکل شاه  هی اونا. فتنیب یعل

 !  یکار هر. کنه یم یکار هر دیکل شاه  اون  به دنیرس  یبرا

 :نشسته شیگلو در بغض

 !گفتنش؟  یبرا  ستین رید-



 ی ومدیم  ایدن  به   دینبا  گفتم   بهت  شهیهم  نکهیا.  بخوره  هم  به  تی زندگ  خواست  ینم-

 ی م  خطر  یتو   دونستم  یم  که  بود  نیا   خاطر  به  نداشتم،  دوست  که  نبود  نیا  بخاطر

 .شدم پدرت عاشق اما  یافت

 : کند  یم  سیخ  را  دستش  اسی  یها  اشک  و  گذارد  یم  اسی  صورت  ی رو  را  دستش

  دم یفهم ی وقت! یبود بابات  و  من  جون تو  نخوام؟  رو  اسمی گل  شهیم ی چطور -

  من   از  اگه  یحت  تا  یمعمول  مرد  هی  با  بفرستمت  خواستم   یم.  شدم  وونهید  یا  حامله

  ه ی شروع ی عنی ات بچه  حضور. یباش داشته یمعمول یزندگ هی یول یبش متنفر

 !یعل  طرف   از گهید یباز

 کنار بود، سپرده گوش اسیمادر یها حرف به سکوت در لحظه  آن تا که صدرا

 : زد زانو اسی

  سازمانش   از  شتریب   دیتون   یم  خواد؟   یم  چرا   رو  مهبد  اما  جداست  ما  خواستن  بحث  -

 د؟یبگ

 :کشد یم  باال یکم را  خودش  یناتوان با اسی مادر

  شه یم یچ دونم ینم ق یدق اما کرده یم کار سازمان تا  چند  با انقالب از قبل  یعل-

  ی نیزم ریز رو خودش سازمان! رهیگ یم دل به نهی ک اون و کنن یم حذفش که

 ! خوره ینم درد به نظام نیا کنه ثابت تا کنه یم سیتاس

  ه ی و   زنه ی م قاچاق  مثل  ییکارها به دست پس  داشته  پول به  ازین  سازمانش ی برا

  از  خانم  مهرو  پدر... بزرگت پدر. ادیم وجود  به مردم نون  ی رو مشکالت یسر

 ! بزرگ سرمد... اسی پدربزرگ و بوده دوستش انقالب  قبل زمان

 شده بزرگ سرمد زن ، همسرش فوت و بچه تا دو داشتن با یعل مادر متاسفانه

  بزرگ  سرمد! شهیم عموش و  اس یپدر که بوده دوقلو هی ازدواجشون حاصل  و

 سرمد   یها  یپافشار  همه  با  و  خوادش  یم  یعل  که  داشت  دختر  هی  فقط  موقعه  اون

 .  کنن  یم ازدواج هم با اما

 :اسی سمت به کند یم رو

 !مادر نشه کینزد  بهت وقت هی! همراهه باهاش اما هیعل زن ات عمه-



  قاچاق ییجابجا  یتو پدرش آوردم،  ایدن به  که  رو کاوه. بودم یعل برادر زن من

 !یعل دست ر یز افتادم من و شد کشته یعل
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 ی ارث تا اریمه و محمد دنبال افتاد یعل نی هم یبرا بود، محروم ارث از ات عمه

 ! گردنش  وبال  شدم  من  و  یعل  دستگاه  و  دم  یتو  اومد  محمد.  بکشه  باال  رو  دارن  که

  من  بخاطر.  بوده  دولت  یمخف  مامور  پدرت  دمیفهم  بعد  اما  دونستم  ینم  موقعه  اون

 همه پدرت. زد بشیغ  اریمه روزها همون از  اما کرد ازدواج باهام و  داد استعفا

 . نرسه بهش یعل دست تا اریمه به  بود داده رو ارثش

  برسه   بهش  تونسته  یم  دیکل  شاه  اون  و  کنه   ازدواج  خانم  مهرو  با  بوده  قرار  پدرت

  خونه فرستاد رو مهرو صدرا، پدربزرگ. بوده صدرا پدربزرگ و محمد دست که

  چند  ناکامش عشق از  خورده شکست  هم محمد. کنه مراقبت ازش تا ها یموسو

  وقتش  به تا ، کنه یم  واگذار اریمه به رو اون ارثش. کرد ازدواج من با بعد سال

 .شهیم پدربزرگش وارث  صدرا و بده  تو به

 ی م که یکس تنها! نخور رو چکسیه گول. نکن اعتماد عموت جز چکسیه به

 . انیبرنم اریمه پس از  ات عمه نه کاوه، و یعل نه! عموته  کنه کمک بهت تونه



  با  قبال . باشه نداشته خبر  ازت دونم یم دیبع  چند هر  کن، دای پ رو  عموت  و بگرد

 .بودن دهید همو امرز یخداب دیمج

  باال   نفسشان  دیجد  یها  دانسته   حجم  از   و  کشند  یم  عقب  سه  هر  رسد،  یم  که  دکتر

  ها   آن  ی رو  به  را   یقت یحق  در   تا  شوند  یم  دهیچ   هم  کنار  شده  گم  یها  پازل .  دیآ  ینم

 ! تار و  رهیت کند باز

 یبرم سمتشان به بودند وارفته  یمیقد یها  مبل یرو که سه هر صدرا  ی صدا با

 :گردند

 مارستان؟ یب م یکن منتقلشون ستین  بهتر ی موسو یآقا-

 .بشه انجام حتما هست ازین دیکن  یم فکر اگر-

 . شهیم خوب  بخوابم  کم هی. ستین  یازین-

 . دیکن منتقلشون لطفا  دکتر. جان مامان هست ازین-

 . ایب لحظه هی اسی-

 : زند یم لب اسی گوش در. شود یم خم  ی سخت با مادر و ندینش یم مادرش کنار

 . بگم  بهت  نبود  اگه  گفت .  گذاشته  برات  یامانت   ه ی  دیمج  گلدونه،  هی  بابات  سر  یباال-

  صندوق . شود یم ره یخ بندد یم را  چشمانش درد با  که مادرش به  ریمتح  اسی

 !!بوده  پدرش سر یباال

************** 

  شوکه  دو  هر. دارد یبرم قدم قبرستان در صدرا  با  پدرش به  زدن سر بهانه  به

  گلدان . بکند یادیز کمک  آنها به توانست یم صندوق کردن دا یپ  حداقل اما هستند

 خالص  حفاظ  شر  از  دیبا  چگونه  داند  ینم  صدرا  و  رفته  فرو  یا   لهیم  حصار  کی  در

 . شود

 :رسد یم سر او  خود  اما ردیبگ تماس احمد  با تا آورد  یم رونیب  را یگوش

 . دیدار  ازین کمک به احتماال گفت خونه،  دیرس رضا آقا-



 است   فاصله  با  که  یصندل  یرو   و   ندارد  یمناسب   حال   امروز  تحرک  بخاطر  اما  اسی

. دیگو یم مهبد و ش یروزها از. کند یم دل و درد پدرش با همانجا از.ندینش یم

  به مجبور اما ستی ن  توانش در که یاتفاقات از. شده تنگ شی برا که ییها نفس از

 !  شیروزها به خورده  گره اما داند ینم آن  از  چیه که یاستیس  از . شده آنها  انجام

  خارج   گلدون  نیب  از  را   یومین یالوم  صندوق  احمد  تا  برد  یم  زمان  قهیدق  پنج  فقط  

 . کند یمخف یرنگ اهیس سهیک در  را آن صدرا  و کند

 وهم  سکوت  صدرا  مردانه  و  محکم  یها  قدم  با  اسی  مادرانه  و  ارام  یها  قدم  یصدا

  نبوده،   زمانه  جبر   راه  نیا   ادامه  که  دانند  یم  اما  شکند  یم  هم  در  را   زقبرستانیانگ

 .است دهیچسب شهیهم از تر محکم را  آنها قهی گذشتگان اشتباه انتخاب
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  از  شتر یب! زدیم شور دلش. دیکش داشت گردن به هنوز که ی دیکل دور  را دستش

 که امشب نیهم درست اما گشت یم صندوق نیا دنبال به بود ها مدت! شهیهم

! دیترس یم شدنش باز  یبرا انتظار در  همه و بود سالن یناهارخور  زیم یرو

  کرد؟  یم مشخص  را مهبد و او ف یتکل صندوق نیا

 !زدیم دل برادرش امانت  نیآخر  کردن باز  یبرا هم صدرا که اسی  تنها نه

 !اس؟ ی-



  دیفهم یم حاال! بود؟  پدرش عشق  زن ن یا. دوخت خانم مهرو به  را  ماتش نگاه

 !  را پدرش انتخاب

  مه  رو شونیکی اسم. باشم داشته دختر تا دو داشتم دوست گفت یم شهیهم بابا-

 ه؟ یچ  دوم اسم گفت ینم شهیهم اما  بذارم اسی

 :زند  یم لبخند نشسته اشک  به یها چشم با

 ! مهال و اسی مه-

 د؟ یگذشت عشقتون  از-

  اتصال  حلقه  ن یا م،یبگذر گهیهمد از  اگه! نباشه ی ازدواج اگه میکرد فکر ما-

  یم اشتباه اما! ستی ن  شوم ه یارث اون  دنبال  گهید ی عل و شهیم تموم ناهمگون

  ه یاشتباه انتخاب بخاطر هستم، شماها دردمند نگاه شرمنده روزها نیا  اگه. میکرد

 .داشتم که

  مامان؟  ینگفت  بهم حاال  تا  چرا-

!  بهتره  دینباش  انیجر  در  فعال  اگه  که  بود  نیا  نظرش  سردار!   شما  از  حفاظت  یبرا-

 .دیریبگ یجبران  رقابلیغ ماتیتصم ممکنه گفت

  کردم   موافقت  که  یروز .  رنیبگ  میتصم  ما   یبرا  دمینم  اجازه  چکسیه  به  هم  االن-

 ! کشور بعد! ام خانواده  اول گفتم

 :دهد یم ادامه  مهال به  رو و دی گو یم محکم صدرا

 .مهالجان  بده بهم رو گردنبند-

  دستش   در  را  کوچک  دیکل  هنوز   اسی  اما  کند  یم  باز   گردنش  از   را  گردنبندش  مهال

  ی برا را  توانش  همه که ستیمرد دست دادن فشار  مثل دیکل ن یا لمس. فشارد یم

  دانست؟   یم  او   از   چقدر  اصال  شناخت؟   یم   را  دیمج  او .  بسته  کار   به  او  از   محافظت

  ی گرید زن چطور  زده،  پا و دست اش  خانواده  از  محافظت ی برا همه نیا  که  او

 !کند؟  یم  یمعرف عشق عنوان به و آورد یم را

  ؟ یخوب اسی اس؟ ی-



 : کند یم جدا دیمج  افکار ریزنج   از را  او که مهالست یصدا

 ؟ یچ-

 ؟ یخوب-

 . خوبم-

 .  کند یم  باز  را کوچک ریزنج  و کشد یم گردنش پشت  تا را دستش

  ی صدا  چرخش نیاول با و اندازد  ی م قفل درون را  ان دها،یکل کردن جفت با صدرا

 . رسد یم گوش به یمربع  جعبه شدن باز

  حروف   با  که  است  دفتر  کی  از   یکپ  و  مدارک  و  اسناد  یادیز  مقدرا  صندوق   یمحتوا 

 .است شده  نوشته ناشناس یها

 به شده لوله اسی رنگ یآب یونی پاپ یمو کش با که یا برگه مدارک همه نیب در

 . خورد یم چشم

 !منه ی مو کش ن یا...نیا-

 . کند یم خارج  برگه یرو  از  را  مو کش  و اندازد یم  آن به ینگاه صدرا

 !است نامه-

 :د یگو یم اول  جمله دنید با  و شود یم خم  سمتش به یکم رضا

 . بخونمش بلند یصدا با من بده-

  رضا . ردیگ یم او سمت به را بربگه ندارد، هم را زدنش حرف  توان که صدرا

 :کند یم خواندن به شروع بعد و کند یم مکث یکم

 

 ... صدرا برادرم  یبرا"

 .... مهال نم یزتریعز

 .... اسمی گل و



  پدر  خبر  اسی مه شهیم یساعت کی سم،ی نو یم براتون  رو نامه نیا دارم که االن

  داشتنش  اقتیل من! نیغمگ و  خوشحالم. دارم یبیعج حال هی . داده بهم  رو شدنم

 باشه داشته یعاد و خوب یزندگ هی و ادیب ایدن به بچه اون قراره اگه دارم؟  رو

  خوام  یم اما! نه ای مونمیم زنده دونم ینم . بدم نجاتش ها آدم یبعض شر از دیبا

 . بدم نجات نیشاه سازمان همه شر از رو  همسرم و فرزندم

  دربرابر   خودتون  از  که  خوام  یم  و  ستمین  من  یعنی  دیخون  یم  رو  نامه  نیا  دیدار  اگه

 .دیکن محافظت ها آدم نیا

.  زنن یم  کشور  ن یا  در  ی انتیخ  هر  به  دست  مردم،  نجات  و  جهاد  اسم  با  که  ییها  آدم

.  تمومه کار  یبخور بر جونت نجات یبرا  اگه ها ادم نیا با صدرا، باشه ادتی

  تو  داشتن هدفشون همه. باشن داشته رو تو تا کشتن اهدافشون یبرا  رو لوفر ین

!  کنن  یم  عام  قتل   رو   مردم  کل  فته، یب  سازمان  نیا  دست  به  اگه  هیارث   اون !  اسهی  و

 ادی  ناسزا  با  رو   ما  ندهی آ  در  مردم  اما  بشه  تموم   ما  نسل   یکی  ی کی  قراره  اگه   دیبذار

 .  نکنن

 هاست  سال  مردونه  که  یمرد!  اسهی  مه  یعمو  کنه  کمکتون  تونه  یم  که  یکس  تنها

 از   و  دادم  بهش  رو  اسی  مه  یباردار   خبر  امشب  نیهم.  مونده  کشور  نیا  حفظ  یپا

 من اگه که دونم یم اما کشنیم منو مطمئنه چون ستین موافق. گفتم ام  نقشه

  قول  خان اریمه از. منه بچه نهیب یم بی آس که یکس بشم، سازمان نیا موندگار

 . مونهیم پاش که راحته  المیخ  و کنه محافظت اس ی از لخظات نیهم از  که گرفتم

 همه ی برا. ببخش گذشت سخت بهت که ییروزها همه یبرا رو دیمج...اسمی مه

 اشک  مرهم  که  ستمین  موندگار  دونستم  یم  و   یختی ر  اشک  یناراحت  از  که  ییها  شب

  ی ا  چاره. ببخش ام دخترعمه دنید وقت چشمات  یخراب یبرا رو دیمج. بشم هات

 اشتباه .  سازمانم  اری اخت   در  کامال  و   ندارم  تو  به  ی ا  عالقه  بدم  نشون  نکهیا  جز  نبود

  درستش   نشد  هم  عموت  کمک   با  ی حت!  نشد  اما   کنم   درستش  کردم  یسع  و   برخوردم 

  تیزندگ  از   سال  سه  اگه   ببخش !  نشد  و   بشم  برات   یمردخوب  که  کردم  رو   تالشم .  کنم

  سازم یم  برات  و  انیم   یخوب  یروزها  کردم  یم  فکر.  یگذروند  طیشرا   نیبدتر  در  رو

 .خانمم شرمندتم! نشد اما

 



 [۱۳:۵۵ ،۲۰۱۹/۷/۶, ]گوشه یب رهیدا .لین

 [ گوشه یب  رهیدا.لین  از شده تیهدا] 

 پنجاه_پارت#

  دنج_گوشه_یب_یا_رهیدا#

 

 

  رو  اسم ی و  ام  بچه  تونم  یم تو  به فقط  دونم یم که  ییتو  ایدن مرد ن یمردتر صدرا

 . بشم اسمی یچشما شرمنده نیا  از شتریب نذار ! داداش باش مراقبشون. بسپارم

  هات  اشک هم ستمین  یوقت ی حت زینر  اشک... داداش  دونه هی  ی مهال نم، یزتریعز

  مربوط   که  یزیچ  هر  و  کاوه  از.  باش  خودت  مراقب.  بسازه  برام  رو  جهنم  تونه  یم

 . بمون  دور مضخرفه سازمان اون به

 .دیبمون  خوشبخت و سالم همتون که  خوام یم یانتها  در

 به  زدن ضربه یبرا کاسکو و من تالش حاصل است جعبه نیا یتو که یمدارک

 مه یعمو  لی تحو مدارک ن یا همه از  نسخه هی. ستین یکاف مطمئنا  اما سازمانه

 ."شده اسی

 

 را شانیزندگ همه که ییها ادم مثل مانده مات و جیگ. شود یم بلند زیم پشت از

  که  یاسم! دیمج ... دیمج... دیمج! اند داده دست از قمار زیم پشت لحظه کی در

 . گرفته شیباز  بطنش  در که یکودک و خورد یم تاب سرش در

  ش ی جلو  صدرا.  شود  یم  دهیشن  کمتر  ها  آدم  زدن  صدا  و  شود  یم  تر  محکم  ها  ضربه

 ابرها  یرو  کند  یم  حس  او  اما  شود  یم  فشرده  دستش  در  اسی  بازوان  و  ستدیا  یم

 .ستادهیا

 :زند یم  لب او  اما خورد ینم  تکان صدرا یها لب

 .اومدم اشتباه رو راه همه-



 .  شود یم هوشیب صدرا دستان حلقه  در بعد هیثان  چند و
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 [ گوشه یب  رهیدا.لین  از شده تیهدا] 

 کی_پنجاه_پارت#

  دنج_گوشه_یب_یا_رهیدا#

 

 

  کالفه .  نبود  اس ی  حال  از  ی خبر  هنوز  و  کرد   یم  یط  را  سالن  کل   وارفته  شیها  قدم

  تله  در دیمج. دیچرخ یم سرش در دیمج نامه یرو شده نوشته کلمات سردرگم و

 . بود کرده امتحان را  ینجات راه هر و  بود افتاده

  که  ی ارث اوردن دست به ی برا به  اما نبودند دیمج دنبال به آنها بود  مطمئن  حاال

  نقشه  هم اول  از یحت  دیشا. بودند رفته دیمج سمت به گذاشته، جا به پدربزرگش

 . کنند وصل هم به  را  اسی و او   تا داشتند را  قتلش

 رخ  گذشته در آنچه از یواضح ریتصو چیه او که بود دهیچیپ هم آنقدر زیچ همه

 با  دیبا.  نداشت  کشانده  نهیمعا  اتاق  پشت  یقرار  یب  یها  ساعت  به  را  ها  آن  و  داده

  خودش حتس   اسی و ! شدیم اس ی یعمو  یعل! اس؟ ی  یعمو د؟ یجنگ  یم یکس چه

 !نداشت خبر  ادم نیا  وجود از هم

  جوش  نقطه به اتفاقات حجمه از مغزش. دیکوب یشانیپ به محکم را دستش کف

  و  برادرش  قاتل دنبال فقط  قبل ماه چند  ن یهم تا. کرد یم درد سرش . بود دهیرس

.  روبروست  کشور  به   نیخائن   از  یگروه  با  دانست  یم  امروز  اما  بود  او  فرزند  داشتن

 کی  با  و  دهند  پرورش  خود  تفکرات  با  تا  خواستند  یم  را  او  زکردهیعز  که  ینیخائن



  سرانجام  و کنند تنگ مردم بر را حلقه. نند یبنش کشور نیا قدرت مسند بر کودتاه

 !شود؟  یم  چه  یکشور نیهمچ

  به  را دستش دوباره امد؟  یم ایدن به مملکت به خائن کی شد؟ یم چه معبدش

 . زند یم یچرخ سالن در و  کوبد یم یشانیپ

 !تیشونیپ شد مادر؟کبود  زیعز یکن یم چکار  جانم مامان! صدرا-

.  گردد یبرم صدرا رفته نفس  و  ردیگ یم دست در  را صدرا دستان مهروخانم 

  ی مملکت به خائن تا  کند ازدواج  او پدر با بود شده مجبور که یمادر...مادرش

 .نباشد

 !نه؟  بود بهونه  گرفتنت طالق-

 . شود یم سرد  خانم مهرو دست و بود دهیرس ذهنش به

 من !  سکوتت؟   سال  همه  نیا  ستین   بس!  هیچ   انیجر  بدونم  بذار!  مامان  بزن  حرف-

  روز   اون   دونم  یم  که  من!  یدونست  یم  رو  ها  انیجر   ن یا  از   ینصف   تو  دونم  یم  که

 !یکرد سکوت اما  دمیپرس! یبود نشده روونه من خونه تا عجله با لیدل یب

 !ه یمناسب یجا  نه و هی مناسب وقت االن نه-

  با   زدن  حرف   صدرا  شود  ی م  باعث  خواهد  یم  را   سرمد  اس ی  همراه  که   یزن  یصدا

 . کند موکول یگرید وقت به را مادرش

  رفتن  یبرا را او هی توص اما و کند یم گوش دقت با را اسی درباره دکتر هیتوص

 یم درخواست یخصوص اتاق ماندنش یبرا . ردیگ ینم یجد اورژانس بخش به

 .کند  یم خانه یراه احمد با  را مادرش و کند

  ی م زمزمه را  ییها حرف  ش یها لب نیب  یگاه. است خواب در  چنان هم اس ی اما

 .شود یم اتاق  بر  حاکم سکوت دوباره و کند

  از  که  یا اسلحه. ندی نش یم اسی تخت کنار  یصندل ی رو و کند  یم پنجره از دل

  نگاهش.  گذارد  یم  ز یم  ی رو  کنارش   و  کند  یم  آزاد  کمرش  پشت  از   را   گرفته   احمد

  زن نیا. است درامده رقص به اسی صورت ی رو که لغزد ی م ییمو تار  ی رو

. بود کرده فرق بود یفرار  او از که قبل ماه چند اسی با بیعج کسالهی و ستیب



  از  شوند یم مادر ی وقت ها زن گفت یم شهیهم مادرش! محکم و  بود شده بزرگ 

. بود  کرده  تجربه  بار  دو  او  و  ندیآ  یم  رونیب   یصورت  اتاق  با  ییایرو  یدخترها  آن

 شیموها.  بود  گذشته  رفتن  باشگاه  و  روزانه  یها  ورزش  از  اش   بچه  یبرا  لوفرین

 شه یهم  او   که   یزن  از .  خورد  ی نم  قرص  شیها  سردرد  مواقع   در  و   کرد  ی نم  رنگ  را

  ی جلو درست اسی روزها نیا و! مادر ک ی به بود سده لیتبد کشد یم را نازش

  کارخانه  کی در کردن کار  با تواند یم کرد یم فکر که  یا ساده زن از  چشمانش

  ش یبرا ساده یزندگ ک ی و  باشد داشته را  فرزندش  تواند  یم دیمج ه یارث بدون و

  کشور  نیا به خائن را  فرزندش خواست ینم که یمادر به بود دهیرس کند، فراهم

!  بکشد را او  خواهد یم سردار مثل  یمرد از  و  ردیگ یم اسلحه. اوردیب  ایدن به

  پخته  نشوند مادر تا بکشند، درد که هم چقدر هر ها  زن گفت یم راست مادرش

 .شوند ینم

  یم پشتش را اسلحه و ردیگ یم اسی از  را نگاهش صدرا در به ضربه چند با

 :گذارد

 . دییبفرما-

 . کند یم سالم و  شود یم داخل  احمد

 ؟ ی کن یم چکار نجایا-

  بگم  گفت. دیبرگرد شما تا  مونه یم خونه هم  رضا. کردم برابر چند رو مامورها-

 . دینباش نگران

 د؟ یکن یم  چکار نجایا دمیپرس-

 شما  از  من  و  دیکن  یم  مراقبت  اسی  خانم  از  شما  که  نهیا  فرقش  فقط!  شما  مثل  منم-

 ! کنم یم محافظت

  نجا یا ستین الزم. کن استراحت و خونه برو. کنه ینم دمونیتهد یخطر  نجایا-

 .یباش

 :زند یم لبخند احمد



.  ستین ی خبر واقعا که دیست ین مطمئن ی عنی دیریگ یم من از  رو  اسلحه یوقت-

 .دیکن  خبرم  دیداشت الزم یز یچ . مونم  یم رونیب

  پدربزرگش  که یروز آورد یم ادی به صدرا و شود یم خارج یگرید حرف سیب

 . بود کرده آشنا او با  را احمد

 !باباجون؟  باهام دیداشت یکار-

  اول  نفر  تن  فیضع احمد شونیا. بابا کنم ی معرف بهت خوام  یم رو دوست هی-

 . خوبمون یکارها  یرزم اون  از. کشوره نیا  تکواندو

 دنج_گوشه_یب_یا_رهیدا#
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 [ گوشه یب  رهیدا.لین  از شده تیهدا] 

 ادامه#

 

  ی زیچ  تنها  و  کند  یم  زند  یم  خودش  سن  هم  حدودا  که  یمردجوان  به  ینگاه  صدرا

 .اوست  نبودن تن  فیضع  دیآ یم ذهنش به که

  ن یبهتر پدربزرگش نظر  ری ز! امروز  تا است شده همراه صدرا با  روز  همان از

 شده او به که یا حمله برابر در را پدربزرگش کباری یحت و  دهید را ها آموزش

 یشگیهم مرحم تنها او و گذرد یم سال پانزده حدود روزها آن از. داد نجات بود

  تا  بود او به پدربزرگش هیهد نیبهتر احمد بودن دیشا. اوست اعتماد مورد و

 .باشد داشته خود با  یقو تن فی ضع  کی ندارد یدوست چیه که ییصدرا

 

 [۱۳:۵۵ ،۲۰۱۹/۷/۶, ]گوشه یب رهیدا .لین

 [ گوشه یب  رهیدا.لین  از شده تیهدا] 



 دو_پنجاه_پارت#

  دنج_گوشه_یب_یا_رهیدا#

 

 

 اما  کرده  روزنامه  مشغول  را  خودش  ظاهر  در  صدرا.  کند  یم  باز   آرام  را  چشمانش

 بغض انیم ییجا! برادرش یآرام نا انیم ییجا. است ی گرید یجا فکرش

  ست؟ یک او  یزندگ ی تراژد شروع مسبب! برادرش

 نه؟ خوبه حالش مهبد-

. کشد یم رونیب اش دهیچیپ هم در افکار نیب از را صدرا اسی گرفته یصدا

 :ستدیا  یم اسی تخت کنار و کند یم رها نشده تا  را روزنامه

 !ستین  خوب یلیخ مادرش  ایگو اما بوده مهبد-

 . ندینش یم شکمش یرو دستش زند یم یجان کم لبخند

  م یزندگ  همه!  نبودم  هم  یخوب  همسر  ستم،ی ن   یخوب  مادر  نکهیا  جز   به   دونم  یم  حاال-

  چوقت یه! شهیم عموم کاوه یبابا دونستم ینم چوقتیه! گذشته خواب هی یتو

 !شهیم هم عموم زن که دارم  عمه هی دونستم ینم

  ن یا دیمج دونستم ینم. کنه ینم کار فکرم که است دهیچیپ درهم اونقدر زیچ همه

   م؟ یدار گناه شتریب کدوممون! دمید یم  رو خودم یدردها  فقط و داره درد همه

 .است محکم شهیهم  مثل نگاهش و ندینش یم تخت لبه صدرا

  که بود  داده ی ا تله به  دل هم  دیمج! اسی مقصره  ماتشیتصم زان یم به  کس هر-

  روابط  ن یا قصه  یکس هر ! نکن فراموش رو  یوع  موض هی اما دن یچ براش 

  د ید  از  یا  گهید  کس  هر  ای  مادرم!  مادرت.  کنه  یم  ریتفس  خودش  دید  با  رو  مجهول

  یم نامه ما یبرا  خودش  دید از دیمج. گهیم رو گذشته قصه ما یبرا خودش

  و  مینی بب یبهتر دید با رو زیچ همه دیبا اتفاقات و حوادث بطن در ما اما! سهینو



  به  رو  مسئله نیا . بکشم  عقب گهید ندارم م یتصم من . میریبگ  یبهتر  ماتیتصم

 .  بزنه  ضربه مهبد ندهیآ که  ذارمینم خودش حال

  را  کند یم ی باز صورتش ی رو که  یآزاد ی مو و شود یم خم اس ی سمت به یکم

 :زند یم کنار

  یرو! باشم جادو چراغ غول برات تونم یم من گفتم اس؟ ی گفتم  یچ بهت ادتهی-

 .هستم مهبد یبرا قولم

  تواند  یم حوادث همه نیا نیب هم او دل دیگو یم اسی بغض و یاشک چشمان

 .  بلرزد

 :زند یم چنگ را  صدرا  راهنیپ  نیآست و آورد یم جلو را دستش

 !بمون  مهبد و  من یبرا! بمون!  رینم فقط -

 مشام شیموها خوش یبو و گذارد یم اسی شانیپر یموها یرو  را اش یشانیپ

 :دهد یم قلقلک  را اش مردانه

  ی زندگ گهید بار هی خوام یم مهبد و تو بودن شرط  به! اسی ندارم مردن قصد-

 .  کنم

  صدرا  دل گر نوازش و رود یم فرو صدرا حالت خوش یموها درون اسی دست

  ارامش   شهیهم  از   شتر یب  اما  کند  یم  یباز  تاب  اسی  دل  در  غم.  ردیگ  یم  ی باز  به   را

 . دارد ارامش مرد نیا  وجود از شهیهم از  شتریب. دارد

 

************************ 

  اما گرمش تابش وجود با. رسند یم خانه به که است آسمان وسط درست آفتاب

 .است کرده حفظ را  شیسرما چنان هم نیزم

  ی م  ها  آن  شوازیپ  به  ش یها  قدم  تند  یصدا  با  مهال  مزه  با  یها  صدقه  قربان  یصدا

 . ندینش یم اسی لب بر  لبخند و دیآ

 ! نیزم یخور  یم واش ی مهال-



  آغوش   در  سخت.  کاهد  ینم  ها  یموسو  دخترک  یها  قدم  از  هم  صدرا   هشدار  یصدا

 .کند یم گرم را اسی دل اش یشگیهم محبت و رود یم فرو او

  انبردست با دیبا که هم  سهیپل آقا  نیا. مردم یم ی نگران از  داشتم . برم قربونت -

 ! نچسب نقدریا هم من. دیکش رونیب زبونش  ریز  از  حرف

 ! یستین خوب ندهیآ همسر با شما ا یگو اما میخوب  ما جون عمه نباش  نگران-

 . گذرد  یم  ها  آن  کنار  از  یا  غره  چشم  با  صدرا  و  ردیگ  یم  فاصله  اسی  از  یکم  مهال

  فکر  آدم که همه یتو هاش اخم  نیهمچ بشر ن یا اما  کردن هماهنگ عاقد با  فردا-

 ! یباق ارید بره قراره کنه یم

.  کند یم رصد  را  آنها نگاهش و دهد یم  نوازش  را  صدرا  گوش اس ی خنده  یصدا

 یگوشیباز  که  کند  یم  راحت  را  الشیخ  مهال  کمک با  شمرده  و  آرام  اسی  یها  قدم

 .ستین شانیحواس  یب جهت در آنها

 صدرا شود یم باعث شیها اخم و شنود یم را آرامش سالم رسد یم که رضا به

 :شود  رهیخ  او  به متعجب

 شده؟ ی زیچ-

 !بزنم حرف باهات دیبا-

 .کارم اتاق یتو  م یبر ایب-

 .شود  یم  اتاق   وارد  صدرا   دنبال  به  زند  یم   ادیفر  را  بودنش  یعصب   که  ییها  قدم  با

 ه؟ یچ   بابت  کرد  تحملش  شهینم  هم  عسل  لو یک  چند  ه ی  با  که  ییها  اخم   اون  بگو   خب-

 ی م  جان   به   را   آفتاب  صدرا،   اتاق  پنجره   پشت  و   فرستد  یم  رونیب  درد  با  را   نفسش

 .خرد

 یکن مینامرد و خودم  حواله هم مفصل کتک هی یتون یم میزد  حرف نکهیا از بعد-

 !بگذرم  تونم  ینم صدرا اما

 .  زند ی م گره هم در را دستش و ندینش یم زکارشیم پشت صدرا



 یم استفاده هم احمد یبازو  زور از زدنت کتک یبرا باشه الزم اگه من بگو، تو-

 .کنم

 : ندینش یم صدرا کار  اتاق  مبل دسته یرو

 ... باهاش.  بمونم مهال کنار دارم فهیوظ  عقد از  بعد دادن دستور بهم سازمان از-

 :دهد یم ادامه و بندد یم هم ی رو چشم

 . بدم  طالقش  تونم یم هم ماجرا  نیا شدن تموم از  بعد گفتن-

 . کند یم نگاه  رضا به رهیخ  و شود یم قفل  صدرا  فک
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  ازش ! باشه من با و بشه محرمم اگه. کنم عقد رو خواهرت فردا اگه صدرا اما-

 لیدل هر به که یدختر طالق باشه، ونیم که یادم و سازمان هر یپا! گذرم ینم

  ندارم  مال  و پول  تو اندازه به من . بدم انجام تونم ینم رو بوده من با  ی اجبار و

 ... اما

 

  با   ندیبنش  او   یروبرو  مبل  یرو  تا  شده  بلند   زیم  پشت  از  ستی ا  هیثان  چند  که  صدرا

  به  هوا یب آنقدر و ندی نش یم رضا چانه رو اش خورده گره مشت آخرش  حرف



  مدارک   کمد  نیهمنش  محکم  و  شود  پرت  ن ییپا  به  مبل  دسته  از  رضا   که  رفته  سمتش

 . شود صدرا

 :کند یم باز  شتاب با را  در احمد

 !آقا-

 . بدم بهش یحساب  درس هی خودم  تا احمد باش  رونیب-

  کنار  صدرا. برود رونیب حرف  یب احمد که نشسته صدرا  یصدا  در آنقدر تحکم

 :ند ینش یم پا  دو یرو  کند جمع را خودش کند یم یسع که رضا

  نوادگانشم  که داره مال و  ثروت اونقدر مهال ! آخرت چرند اون  واسه زدم نو یا-

 ها آدم اریع که! نداره هیبق مال به کردن نگاه به یازین پس بشن، ریس و بخورن

 !نسنجه پولشون با رو

 ی م  زده  هیتک  وارید به  درد  با  که  ییرضا  یروبرو  مبل  یرو  و  شود  یم  بلند  جا  از

 :ندینش

  تو  از  گفت! ستین یاجبار  چیه گفتم  بهش خوادت؟  یم رو تو  دمیپرس مهال  از-

 یلیدل  هر  به  رو  خواهرم  هات  یسازمان  یحاج   ای  تو  خواست  به  من.  اومده  خوشش

  براش  و کایآمر بفرستمش که دارم ادم و اعتبار اونقدر. ارمینم در تو عقد به

  بهش   هم  یبشر  یبن  چیه  دست.  کنه  محافظت  ازش  کایامر  دولت  تا  رمیبگ  یپناهندگ

  ذارم یم بوسم  یم هم رو کشور بشه که ام  خانواده حرف  من! که ی دون یم. نرسه

 . میکنار بیج

 گفت یم عقلش استیس اما بود مردم نی ا با و کشور نیا با دلش! گفت یم دروغ

  بود  بهتر پس یسازمان یها یحاج دست به رسد یم یهشدار مانند ها حرف نیا

  نبود  دلش حرف  زبانش.نکنند را  او زدن دور فکر تا رندیبگ ی جد ماتومیالت  کی

 کند دشانیتهد یخطر و نشود موفق یلیدل هر به اگر که داشت را برنامه نیا اما

 .شوند فرستاده کایامر به سالمت به مهبد و  اسی مادرش، مهال،

  تو همراه و محرم اگه ! خواسته خودش یعنی نهیبش تو عقد سفره سر اگه مهال-

 یسازمان چیه گوش به رهیبگ هم طالق بخواد اگه. خواسته خودش یعنی شهیم



 اسلحه  هی  باشه  قرار  اگه  امروز  نیهم!  نی نبب  رو  هاش  خنده  و  مهال!  ستین  و  نبوده

 . نیبب هاش اراده  با رو مهال. کنه ی م رو کار نیا  بجنگ بگن و دستش بدن

 

 ی تالش  شدن بلند ی برا ی حت رضا .  بروند فرو  فکر  به  شود یم  باعث هردو سکوت

  حقش   شهیهم  از  شتریب.  بوده  حقش   که  داند  یم  اما  کند  یم  درد  فکش  و  نکرده  هم

 !است
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  مهال  از دانست ینم . بود جیگ هم خودش! بزند حرف  مهال با  بود گرفته میتصم

 ! تواند ینم! بود تابو  کی  شیبرا طالق اما!  نه ای آمده خوشش

  گوشش   در  ها  یموسو  دخترک   د ییبفرما  ی صدا   و  زند  یم  مهال  اتاق  در  به  یا   ضربه

 . ندینش یم برجانش یقیموس نت مانند

  رضا   عقل  دهیچیپ  اتاقش  در  که  ییشامپو  خوش   یبو  با  مهال  شانیپر  و  بلند  یموها

 :زد لب آرام و دیدزد را چشمش.  کرد یم مختل را

 . مونم یم  منتظرت سالن یتو-

 :کند یم متوقفش  مهال یصدا  و برود تا کند یم گرد عقب

 ! کنه؟  ینم درد ات  چونه-

 : شود یم رهیخ مهال  به متعجب رضا



 ... تو-

  را  اندامش دارد، تن به  که ی بلند لباس انیم مهال  خرامان و  دهیسنج  یها قدم

 :ستدیا  ی م فاصله قدم  چند  با  رضا  یروبرو. گذارد یم شینما  به شهیهم از   شتریب

 !گفته؟  سازمان داداش؟  به  یگفت یچ-

 :کند یم مات را  رضا چشمان مهال  پوزخند

 اگه که دارن؟  دخالت هم تیخصوص روابط درباره ؟کهیسازمان هی چهیباز  تو و-

 .. زنت گفتن

 ! ستین ی نجوریا-

!  برادرم  نه  ،یگفت  یم  من  به  یومدیم  دیبا!  یبگ  منم  به  یخوا   یم  ه؟ یچجور  قایدق-

 !  برادرمو نه یبد  طالق  منو بود  قرار

  و  بشکند هم در رضا ی خوددار شود یم باعث ش یها چشم اشک  و زند  یم غیج

 خودش!  بود؟   شده  مهم   شیبرا  یدختر  چشمان  اشک  یک  از.  ردیبگ  آغوش  در  را  او

  نیهم تنها  و  بود برگشته شکسته هم در که یروز همان از دیشا! دانست ینم هم

  و  دیمج  یخاکسپار از  روزبعد! تر قبل دیشا! بود داده هیهد او  به را لبخند دختر

 ! شیها اشک

 .مهالست دنیرس سر  منتظر اسی  نییپا  طبقه  اتاق در

  مهرو  که ییها لباس ذوق  با  او  و کرده پر  را  اتاقش   تمام یافتخار رضایعل یصدا

 . کند یم نگاه را دهیخر مهبدش یبرا خانم

  ی سرهم. خواند یم ییالال  شیبرا و کشد یم آغوش در را مهبد تصوراتش  در

 .بندد یم ذوق با  را چشمش و کشد یم آغوش  به را یا سورمه

 ینم صدرا اتاق از را وانیل شکستن یصدا و است غرق خودش الیخ  در اسی

 . بندد یم چشم ی عصب و شود یم خون  پر دستش. شنود

 . میکن یم داشیپ باش آروم  جان صدرا-

 !کشنش یم-



  تماس  سردار با خواد یم احمد از و ردیگ یم فاکتور را مهرو دهیترس چشمان

 را چشمانش. شده مشت اش یخون دست هنوز و ندینش یم یصندل یرو. ردیبگ

 مگر!  د؟ یا  یم  کارشان  چه  به  اسی  مادر  دنیدزد  که  کند  ینم  کار  فکرش  و  بندد  یم

 !دیمج مدارک یجا  گفتن دیشا ای! قت؟ یحق کردن بازگو یبرا و  کشتنش قصد به

 یم دغدغه یب یروزها یکم دلش صدرا و شود یم دهیشن هنوز یقیموس یصدا

 نبودن  از  بعد!  کرد  ترک   را  شبانه  دنیشن  یقیموس  عادت  یک  دی آ  ینم  ادشی.  خواهد

!  لوفرش؟ ین  خانواده  رفتن  نیب  از  دغدغه  خاطر   به  و  تر  قبل  یکم  ای!  لوفرش؟ ین  یها

 ! لوفرشین  آخ

  ن یا . کند تمرکز شکند یم هم در  را خانه سکوت که یقیموس ی رو کند  یم  یسع

 .کند گذشته ر یدرگ را فکرش تواند ینم روزها

 شکارم  لحظه هر به  تو دام به دیص  چون

 نگارم  طرفه  یا

 ندارم تاب دگر ادیص ی دور از

 قرارم  ست رفته

 دوانم  گوشه هر به گمگشته یآهو  چون

 نگرانم  رمی نگ آغوش  در دام تا

 ی پران ر یت صد دو چو مژگان ناوک از

 ی بنشان دل بر

 ی بکشان رو اگر  دیخورش  پرتو چون

 تارم  شب از  یوا

 میمو سلسله آن بر  گرفتار و بند در

 م یبشو  اشک با  تو یکو ره دهید از

 نزارم   حال با



 نزارم   حال با

 ی ستان چارهیب  من از داد که ز یبرخ

 یبنشان تنگم دل در شرر که نیبنش

 یی گشا باز سخن  به نیریش لب آن تا

 یی نما جلوه  خوش

 ییکجا عشاق  دل از  امان برده یا

 گزارم  سجده تا

 گزارم  سجده تا

 برساند  منزل  به باد  را تو  ی بو گر

 برهاند  جانم

 نماند  چیه ی اثر  وجودم ز  نه ور

 غبارم و گرد جز

 غبارم و گرد جز

  صدرا   و  اوست  منتظر  یشگیهم  یجا  در  سردار  که  کند  یم  اعالم  احمد  بعد  قهیدق  ده

 .دارد یبرم رفتن یبرا  را  کتش

 :گردد یبرم مادرش سمت به و دیآ  یم ذهنش به  یزیچ

  ی زیچ  خوام ینم عنوان چیه به! نگو مهال  و اسی به موضوع نیا  از یچیه-

 . بدونن

 !مادرشه! ؟ یگی م یدار یچ صدرا-

  ی تو  داره  مهبد  یکاف  اندازه  به  اد؟ یبرم  ازش  استرس  و  اضطراب  جز  یکار  بفهمه-

  دکتر .  باشن  ارامش  در  کم  هی  دیبذار  کنم  ی م  خواهش!  کنه  یم  رشد  سخت  یروزها

 .  ست ین خوب  مانشیزا  یبرا و شده فیضع  یلیخ اسی گفت یم



 !مامان بدم دستشون از  تونم ینم من

  تا  خانم مهرو یها غصه و ندیب ینم را مادرش یها اشک! رود یم و دیگو یم

 خانه   یاهال  هیبق  گوش  به  بغضش  تا  ماند  یم  صدرا  اتاق  در.  است  دهیرس  چشمانش

 هاست  سال.  آورد  یم   کم  دارد  مهرو  و  ماند  یم  عمر  همه  که  هست  ییها  درد.  نرسد

 یی ها شب چه و گذشته محمدش از کشور نیا خاطر به. دهد یم را گرانید تاوان

. کرده  یزندگ  سرمد  خانه  در  قلبش   و   ها  ی موسو  خانه   در  خودش!  ختهینر  اشک  که

  با  چوقتیه او  دل. سوزد یم ازدواجشان ی ابتدا ذوق  آن و صدرا  پدر یبرا دلش

  مجبور  ها یموسو  خانه  از شیها بچه آوردن   رونیب  یبرا آخر در و نبود مرد آن

  پا  و دست دام همان در  هنوز و بود گذشته شیجوان  همه. بود  کرده طالقش  به

 !شدینم رها و زدیم

************************ 
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  لباسش   ست  که  را  یگل  تاج   مین.  است  کرده  باتری ز  را  او  صورتش  ی رو  م یمال  شیآرا

  او   اما  است  تهیفرمال  عقد  کی  نیا  گرانید  نظر  از  دیشا.  آمد  یم   یلیخ  او  به  دهیخر

  خواست  یم او  اما ردیبگ سخت یزندگ بگذار ! خودش یبرا ! خواست یم را  رضا

 نبودن غصه مادرش مثل  و دیایب خودش به روز کی خواست ینم! کند یعاشق

!  بخورد را  رفته  یزندگ افسوس  اسی و  صدرا  مثل  خواست ینم ! بخورد را  یمرد

  سخت  ی روزها اگر ی حت. ردیبگ سخت ی زندگ اگر  ی حت باشد حال در خواست یم

  احساس  نیا شد؟ یم! کند طرفه دو را  اش طرفه  ک ی عشق خواست یم د، یایب تر

 !کند؟  عشق لیتبد خودش  یبرا شدیم  را رضا سرگردان یها  چشم و تیمسئول



  مشغول  را خودش و دیگو یم یدییبفرما خورد یم در به که یا ضربه یصدا با

 .کند یم  شیها کفش دنیپوش

 جان؟  مهال یا آماده-

 ییطال  دیسف  پوریگ لباس. درخشد یم چشمش در  اسی یبایز  لباس و  چرخد  یم

 .بود  نشسته بای ز تنش  ی رو بیعج بود، دهی خر  شیبرا صدرا که

 !کرده چه خانم مامان وااااوووو-

 : دیگو یم یا گانه بچه یصدا  با اسی

  ش یعروس ی برا میگفت . میندار  شتر یب که خوشکل جون  عمه دونه هی ما گهید-

 . م یکن خوشکل

 !منه عشق! فداش به عمه-

 ! زنهیم بال  بال داره  نییپا  اون. است گهی د نفر هی شما عشق-

 :چرخد یم نهیآ سمت به و دزدد یم  اسی  از  را چشمانش

  کار در ی عاشق و عشق  چ یه وگرنه! مجبوره. ستین هم خبرها ن یا از  بابا نه-

 .ستین

 :ندی نش یم اتاقش یراحت یرو  متفکر اسی

 !گفت  یم گهید زیچ هی شبید که جون  نبیز-

 ! جون؟  نبیز-

  شدم  نگرانت. یومدی ن یول ی نیبب رو  مهبد یها لباس  ی ایب بودم منتظرت شبید-

 .برگشت یخال دست اما دنبالت اومد.  ییکجا دمیپرس  جون  نبیز از  و

 : چرخد یم اسی سمت به سرش و شود یم گرد مهال چشمان

  تا  دو نیا و بود باز مهین اتاق  در جان خانم گفت شد؟  یچ مهال پس گفتم خالصه-

 اومد عمل به کاشف. بود گرد تو االن مثل چشامم. کنن ینم مراعات اصال جوون



  راه  به بوسه و ماچ  و یمتاهل شوازیپ رفتن زودتر شب هی رضا یآقا و مهال خانم

 ! بلهههه! بوده

 .اندازد یم ر یز به سر خجالت  با که ییمهال و  است دهیکش اشبله

  طرفه  هی حست نکن فکر  بگم خواستم  ی م. یبکش خجالت که نگفتم  رو  نا یا حاال-

 خوشکل   دختر  هی  که  ستین  هم  یمرد!  باشه  یزن  هر  با  که  ستی ن  یمرد  رضا.  است

 هست  یحس  یعنی  دهیبوس  رو   تو   شبید  اگه !  ببوستش  و   به  به  بگه  جلوش   گذاشتن

 .یبد زمان بهش  دیبا. برن یم  یپ حسشون  به رترید معموال مردها اما

  ریز تمام. کرده خورد رو فکش زده هم داداش . سازمانه بخاطر گفت داداش به-

 . بود کبود اش  چونه

  ا ی کنه؟  یم ازدواج باهات داره سازمان بخاطر  نکهیا مهال؟  یکدوم ناراحت االن-

 !کرده؟  اش  حواله هم مشت هی داداشت نکهیا

 لش یدل تنها  مطمئنم من  اما دمیم حق  بهش من زده، سازمان انیجر بخاطر اگه

 .ستین سازمان تو  با  ازدواج  یبرا

 . دارد  دنبال به را  دو هر سکوت در دوباره  کوبش یصدا

 دییبفرما-

  که  یاله. دیاریب فیتشر دیا آماده اگر گفتن صدرا آقا. اومده عاقد جان خانم-

 ! مادر یبش خوشبخت

  ن یشرمگ  دهید  یتیوضع  چه   در   را   ها  آن   نبی ز  نکهیا   ادی  با  اما   بزند   لبخند   خواهد  یم

 . کشد یم ریز به سر زده خجالت و

  قران  اتیآ به نگاهش و  نشسته نفره دو  مبل  یرو  رضا کنار در بعد قهیدق چند

 دهیچ یسادگ به مادرش قهیسل با یا سفره. است یبیعج دلشوره دلش در. است

 .  کند یم تر یاشک را مادرش چشمان مهال، لبخند و شده

 شماره  دنید  با   صدرا.  خورد  ی م  زنگ  صدرا  تلفن   که   کند  شروع  خواهد  یم  اقا   حاج

 .کند یم مکث



 ! اقا  حاج لحظه چند هی شرمنده-

 نیخشمگ صدرا چشمان و زند یم حرف طرف آن از یشخص صدرا، دییبفرما با

 .دهد  یم رونیب نیخشمگ  نفسش و فشارد یم  را مشتش. شود یم

 ! شوو خفه-

  ی م مهال  و  اس ی تن  بر  لرز  اما باشد خورده فرو کند  یم ی سع ادشیفر یصدا

 . کند یم قطع را  تلفن  صدرا  و رود یم سمتش به رضا. نشاند

 ! رضا نیبش-

 بود؟  یک صدرا؟  شده یچ-

 . میکن  تموم رو  امروز کار زودتر  چه هر بهتره! ستین ی زیچ-

.  است عطر  خوش  یگالب دنبال  به نه و آورد یم یگل نه مهال  و خواند  یم آقا حاج

 . کند یم راحت  را  خودش  الیخ  و دیگو  یم را بله اول بار

 خواهد یم و زده جوانه قلبش در که یعشق! خواسته خودش که است یز یچ نیا

 .دهد شی رو اجازه آن به که
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  چهل  حدودا. بودند انقالب اناتیجر در هم با سرمد محمد پدر و  پدرم قبل  ها سال-

  دونم  یم من که ییجا  تا. دادند یم انجام را یاسیس یازکارها یلیخ  و بودند ساله

  است یس  وارد  دانشجوها  یدورهم  از  و  بود  رسم  و   اسم  دنبال  جوون   هی  اریداد  یعل

  کرده ازدواج سرمد با  مادرش چون  گرفت یم قرار  هم پدرم کنار  نکهیا البته. شد



 سرمد و  بود مرده ومرثی ک و یعل پدر. میداشت هم  یخانوادگ امد و رفت ما و  بود

  باهاش  بده جوون زن  هی ختهی ر هم  به یزندگ به  یسروسامون خواست ی م چون

  ی کس  تونه  ینم  بود  گفته  پدرم  به  و  بود  وفادار   زنش  به  که  وگرنه  بود  کرده  ازدواج 

 ساله ده بای تقر ازدواج زمان زن،  اون یها  بچه اما! رخانمشیمن ی جا رهیبپذ رو

. بشه گروه وارد داد اجازه که شناخت یم یخوب به رو یعل سال ده پدرم و بودند

 و  پدرم  کنار  در  داشته  توقع  و  بود  کرده  کمک  انقالب  به  هاش  نقشه  و  کارها  یلیخ

  ن ی ا.  دهیم  دستش  کار  پسر   ن یا  یجاطلب  بود  معتقد  پدرم  اما   بمونه  یی باال  سمت  ی تو

 .  کنند حذفش نکهیا  نه  دارن، نگهش کنار کردن یسع که شد

  بهتر  سرمد اریمه دی شا. گمیم رو دمیشن پدرم از  که ی زیچ دونم،  ینم قیدق منم

  بزرگتر  یسال چند  ار یمه  و محمد با. بودم ساله ده حدود من انقالب  زمان. بدونه

  ی فروش  فرش   سراغ  استیس  ی جا  به  و  دیکش   کنار   بزرگ  سرمد  انقالب  از  بعد.  بودن

 گروه هی دهینم جهینت تالشش نهیب یم که هم یعل. موند پدرم اما رفت راثشیم

 . کنه یم شروع یا گهید یکارها و زنهیم

 نشون هم یبرا محمد و من. نبود ازش یخبر و گذشت یم رفتنش  از یسال چند

  ی چ  همه هوی. بودن شده یافسر دانشکده وارد دو هر  اریمه و محمد. میبود شده

  به برگشت محمد پدر. یکن ازدواج محمد با ممکنه ریغ گفت پدرم. ختیر هم به

 . بود شده رو  و ریز  زیچ همه و استیس

 گفت . کنه ازدواج  من با تونه ینم و یعل  ریتقص  زیچ همه گفت محمد روز هی

  و  کرد رسم رو  جنگ از  صحنه ه ی برام. میبنداز خطر  به رو کشور همه ممکنه

 و   بوده  یعل  یها  نقشه  از   دیفهم  پدرم  بعدها  که  کردم  ازدواج  ی موسو  با  من!  رفت

 . رمیبگ طالق شدم مجبور  بازم من

 هی.  نکردم  یزندگ  من  یول  کنم  میترس  براتون  رو  ها  سال  نیا  لحظه  لحظه  تونم  ینم

  یم کابوس  دارم  کنم ی م فکر یگاه که گذشته بد  اونقدر . بود باهام شهیهم اجبار 

  از  محمد که منتظرم و بافم یم رو موهام که سالم شانزده دختر هی  هنوز من. نمیب

  ی لعنت کابوس نیا  خواب  ی تو و   رهیگ یم خوابم   که ادیم ر ید اونقدر   یول برسه  راه

 ! دارهیبرنم هام شب سر از دست



.  خواهد  یم  اشک  یکم  دلش.  شود  یم  بلند  ز یم  پشت  از   و  کشد  یم  عقب  را  یصندل

  یی جدا کابوس خواب در و  دمینخواب  پدرتان کنار  که شبها  چه دیبگو  توانست ینم

 مرد  عشق  گاه  جوالن  ذهنم  همسرم،  آغوش  در  که  ییها  شب  چه .  دمید  را   محمد  از

  نقش . بود کرده یباز  نقش را  عمرش تمام او  کرد یم فکر طور  هر . بود یگرید

  ی دخترک هنوز  او  که بود  ن یا قتیحق  اما  مهربان  مادر ک ی نقش! عاقل همسر کی

 !خواست یم را محمد ساده و مردانه  شیر ته دلش که بود ساله شانزده

. کندیم لعنت دنیپرس ی برا را خودش صدرا و شد روان ذهنش گوشه از اشک

 . ندینش یم اسی ناراحت  چهره به  اخم

********************* 
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 یماهگ  نه   به   پا   فردا.  تابد  یم  اتاقش   پرده  ن یب  از   ی روز  هر   از  تر   جان   کم   دیخورش

  فرو  سکوت در زیچ  همه. شود یم شروع مهبدش آمدن شمار روز  و گذارد یم

  خانه یاهال از کدام چیه. گذرد یم ابهام از یا حاله در یزندگ روزها نیا! رفته

  امر  ظاهر و گذرد یم  رضا و مهال عقد از  یروز  ده. ندارند فردا  یبرا  یا برنامه

 گوشه  یها اشک و  رضا دنیخواب  مبل یرو از اگر البته! است خوب زیچ همه

 . گرفت فاکتور بشود مهال چشم

  یم ی سع یگرید صبح  هر  از تر  نیسنگ شود یم باعث در به  ی ا ضربه یصدا

 . دیبگو ی دییبفرما و بکشد باال را  خودش یکم کند



 !من یها عشق ر یبخ  صبحتون  سالم-

  ی م چهره به لبخند روزها و است یاشک چشمانش ها شب که است یدختر مهال

 .  برد ینم نشیغمگ چشمان  راز به یپ  چکسیه و زند

 . زمیعز ریبخ هم تو صبح-

 ؟یخوب کرده؟  پف چرا چشمات-

 : زند یم لبخند

 .  شده شتریب  پسرک  ضربه نکهیا هم. شدم نیسنگ هم-

 ؟ یرو  ادهیپ باغ  یتو کم هی میبر  یخوا  یم-

 .مونده شبید شام کنم  یم حس م؟ یبر  صبحونه قبل شهیم-

 !  نه  که چرا-

 .کند یم کمک شدن بلند در  او  به  و ردیگ یم اسی سمت به را دستش

 . کنه یم درستش ن ییپا داره. آورده احمد زود صبح هم رو مهبد  گهواره یراست-

 :خندد یم

 ؟یگیم راست-

 درست اتاق  براش وقتش به  تا خودت اتاق ی تو مش یبذار فعال گفت داداش! آره-

 . میکن

 م؟ یکن درست اتاق براش نجایا-

 !ارهینم  نه صدرا یبمون  یبخوا تو جا هر! یبخوا  تو  جا هر-

 باشه؟  نجایا  اگه یحت-

  د؟ یآ یم در آب از درست مادرش ینیب  شیپ ! زند یم لبخند

 !ی بخوا  تو  که جا هر-



  پر  اش  ی گوش با را خود سر مهال  شود آماده او  تا  و  زند یم لبخند حرف ی ب اسی

  به  ازدواج نیا  آخر در کند یم فکر و ندیب یم را عقد روز یها عکس. کند یم

  او  از  رضا اما شود یم درست زیچ همه عقد از بعد کرد یم فکر! رسد؟  یم کجا

  ی م اتاقش کاناپه یرو . دیآ ینم او اتاق به خواب وقت تا ها شب و شده دورتر

  ده یبوس  را   او   عقد  از  قبل   که  یآدم  چرا؟   کند  یم  فکر  خود  با  روز  هر   مهال  و   خوابد

 !داشت فرق ی لیخ دیخواب  یم کاناپه یرو ها شب که یمرد با بود

 :دیآ یم  باال  پله از احمد و  شوند یم خارج در از  هم با  مهال و اسی

 . ریبخ صبح سالم-

 ! ریبخ  هم شما صبح-

 د؟ یریم ییجا-

 نداره؟  یاشکال.  میبزن باغ  یتو یدور هی-

 . کنترله تحت جا همه دیباش  راحت! یاشکال چه-

 خوب چقدر کرد یم فک  اسی. بود صدرا سر پشت شهیهم مرد نیا نگران نگاه

 !  توست مراقب خوت  از شتر یب نفر  کی  یبدان شهیهم است

 . یصبح اول  میبش شاد بذارم خوشکل  کیموز  هی بذار-

 سرشان  پشت  از  نبی ز  غیج   ی صدا  کند،  یپل  را  شیانتخاب  کیموز  مهال   نکهیا  از  قبل

 .اندازد یم تپش به وحشت با  را دو هر قلب

 .  دارند یبرم نبیز سمت به مهال همراه قدم چند و گردد  یبرم دلهره با اسی

 خانم؟  نبیز شده یچ-

  ی م یزن ی خون صورت یرو چشمانش و  شود یم اکو اسی گوش  در  مهال یصدا

 نیسنگ  شیها  قدم.  کند  یم  یرقص  خوش  پله  نییپا  یها  زهیر  سنگ  یرو  که  ندینش

 !  رود یم نییپا شهیهم از  تر  آرام  را ها پله! گرفته اشی باز  مهبد و است

 نشده صبح  هنوز دیشا! ند؟ یب یم درست. ستدیا یم کند یم ی ط که را پله نیآخر

 . ندی ب  یم کابوس دارد و



 برگه به اسی نگاه اما. کند سد را اسی  رهیخ نگاه تا ستدیا  یم او یجلو احمد

 .افتد یم احمد دستان در یخون و  بزرگ

 :خواند ی م بار چند  را نوشته و کشد یم رونیب احمد دست از  را برگه

 توئه  به ما هیهد ن یا صدرا"

  اس ی و تو ی برا خوب هیهد ه ی رهیبگ صورت  عقد نیا  اگه گفتم که هست ادتی

 .دارم

 "باشه مبارک اشتباهتون  تاوان

 در و زند یم دور را احمد. شود یم رها دستش از و خواند یم را برگه بار چند

 .زند یم زانو زن کنار

 . چدیپ یم عمارت مبهوت یاهال  گوش در صدرا نیماش ترمز  یصدا

 ... خونه یرفت گفت صدرا ! ؟ یبود کجا ؟ یکرد تصادف! است؟  بسته  چرا چشات-

 ! اسی مه! اسی-

 سمت به شتابش پر ها قدم و ندینش یم گوشش در صدرا اضطراب پر یصدا

 !اوست

 .کند بلند جنازه کنار از را  او کند یم یسع و ندینش  یم کنارش صدرا

 !کنه؟  ینم باز چشماشو  چرا! مامانم-

  است  بزرگ  آنقدر زن،  صورت ی دردآوررو یها ی کبود و شده خشک  ی ها خون

 ! اسی جز  دیاین  یکس چشم به اش  بسته چشمان که

  سردش   وتن  صورت.  شود  ی م  خم  مادرش  سمت  به  و   زند   یم  پس   را   صدرا  عجله  با

 : اندازد یم وحشت به  را اسی

  نگهش   خودم  شیپ .  بشه  گرم  اتاقم   مشیببر  دیبا.  سردشه  مامان.  برام  ار یب  پتو   احمد-

 .  خوره یم سرما. دارم یم

 :کشد یم مادرش پرچروک کبود صورت یرو  را دستش دوباره



 !مامان کن باز رو چشمات! مامان! مامان کنم یم خواهش-

  آغوش  در و کشد یم  خودش سمت به را  اسی ده،یرس یتازگ به که خانم  مهرو

 :ردیگ یم

 !هست؟  مهبد به حواست اسمی! مادر باش  آروم-

 :رد یگ  یم  شکل  چشمش  در  مادرش  ر یتصو  اما  دارد   ی ا  مادرانه  حس   مهرو   آغوش 

 !کشتن؟  رو مامانم-

  ن ی ا به هامون بچه تا کشت یم رو ما یدو هر بابات کاش! مادر جونم به دردت-

 ! فتنی ن روز

 تنش   در  درد  و  است  تنگ   نفسش.  گذرد  یم  چه  تنش  یحوال  در  فهمد  ینم  اسی  اما

 .ندارد دنیکش نفس  ی نا یحت  او و دهد یم جوالن

 ه؟ یچ  خون نیا ... نیا-
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 ه؟ یچ  خون نیا ... نیا-

 اسی شده نیسنگ تن ریز از که ستییها خون به نگاهش و صدراست یصدا

 ! ستیجار



 . لرزاند یم را جان تن اش مردانه ادیفر  یصدا

 

********************** 

.  کشد یم را  است شه یهم از تر حس یب  یپاها. رود یم راه عمل اتاق  در پشت

 . دارد خود  با یسرد عرق  شیشانیپ و  دیآ ینم  باال نفسش

 ی م تر تنگ را نفسش و چرخد یم لوفرین مرگ ریتصو چشمانش پرده پس در

 مصرانه  او   اما  گذارد  ی نم  جا  به  یدیام  اسی  طیشرا   و  نداده  ید یام  او  به  دکتر.  کند

 . بزند صدا مهبدش و  اسی یبرا  را  خدا  خواهد یم

 :ستدیا یم صدرا  ی جلو و رسد یم راه از سردار

 !پسرم-

 :ردیگ یم عمل  اتاق در سمت به  را دستش نیخشمک  اما صدرا

...  ام بچه! ادیب رونیب زنده ستین معلوم کنم محافظت ازش خواستم  یم که یزن-

 !پسرم

  اش رفته دست از پسران  یبرا هم را سردار چشم و نالد یم یا مردانه بغض با

 :کند یم یاشک

 دست مرگ با داره در نیهم پشت کنم محافظت ازش خواستم یم که یزیچ همه-

 من د،یکن کمکم من یزندگ همه از  محافظت ی برا شما گفتم. کنه یم نرم  پنجه و

 سردار؟  نه ای  گفتم! کنم ینم غیدر شما یبرا هم

 !میدیم دست  از  رو زهایچ  یلیخ ما وطن،  یبرا یگاه-

  دو همون در شهیم خالصه خاکم... وطنم.. کشورم! نفر دو اون  یعنی من وطن-

 که یوطن! ستین خاک  ، نزنه قدم روش مهبد که یخاک! موندن تو اون که ینفر

 !تره نیسنگ غربت  هزار از  نکنه افتخار   بهش اسی مه



  اون  بگو یخوا یم منو  اگه  پس! یحاج دهینم یمعن نفر دو اون بدون  یزیچ چیه

  کشور   نیا  حفظ  یبرا  رو   هام  بچه   که  ستمی ن   شما  من!  ارنیب  رونیب  زنده  رو   نفر   دو

 ! وطن  یبرا   و بوده خدا خواست  بگم بعد و بدم

  نهیس  در  نفسش  و  دهیبر  را  امانش  جهیگ  سر.  رود  یم  عقب  خوردن  تلو  با  قدم  چند

. ندینش  یم  یصندل  یرو  او  کمک  با  و  ردیگ  یم  را  او  یبازو  ر یز  احمد.  شده  حبس

 .  زند یم هیتک وار ید به  سرش و بندد  یم را چشمانش

 خدا   چنان  هم  اما  ندارد  رفتن  قصد  و  نشسته  دلش  در  غم  صدرا  و  گذشته  ها  ساعت

 . زند یم صدا شیزندگ یبرا را

 ی حت بارها ماه چند یط که ییصدرا به نیغمگ نگاه با و دهد یم هل را در دکتر

 رهی خ  ردیبگ  او  از  بچه  یبرا  یدیجد  یها  هیتوص  تا  کرده  مراجعه  او  به  اسی  بدون

 .شود یم

 :ستدی ا یم اما  دارد جهیگ سر. ستدیا یم صدرا

  از  رو کوچولو  مهبد متاسفانه اما کردم رو تالشم همه! یموسو  یآقا متاسفم-

 !میداد دست

 ! او؟  یبرا  کجاست خدا ! خدا حکمت نه ! را دکتر  حرف نه! فهمد ینم
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 کند  یم  را  تالشش  همه  اما  کند  یم  یادیز  یخستگ  احساس  چشمانش  در!  دارد  درد

  ی م  او  صورت  ی رو نوازشگر را  دستش مهال و  لرزد  یم صورتش. بزند پلک  تا

 .کشد

 ! ؟ یداریب اس؟ ی-

 !کنه یم درد سرم-

 . زنم یم صدا  رو پرستار االن  کن صبر-

  مهبد  یبرا  قلبش اما باشد بغض و  لرزش یب ش یصدا تا کند یم را  تالشش همه

  چه  داند ینم هنوز که یاسی و برادرش دردمند چشمان یبرا. کند یم درد امدهین

 .کند یم  بغض آمده سرش بر

 ستگاهیا به تا شود مسلط خودش بر کند یم یسع و ستدی ا یم راهرو گوشه

 همان  داند ینم و  شود ی م دور اتاق  از . کشد یم ی قیعم نفس. برود یپرستار

 . است ناتوانش  و  خسته  خواهر  اتاق  به  رفتن نیکم در یوجدان یب برادر لحظه

 ؟ یخواب هنوز-

 :ندینش یم کاوه غضبناک  چشمان در  چشمش و پرد یم  هراس به اسی پلک

 !کاوه-

 :شود ی م خم  صورتش یرو و  گذارد یم او سر  کنار را دستش کاوه

 !ها؟ ! ؟ یداد کشتن به رو پسرت  بخاطرش  که بود مهم نقدریا کهیزن  اون-

 را مهبد تا دهد یم سر را دستش. گردد یم پسرش و کهیزن دنبال ماتش ذهن در

  برآمده  حجم  دنبال و کشد یم یشتریب شتاب با  را دستش! ستین... اما کند لمس

 !شهیهم مثل  نه اما هست! ستین اما گردد یم شکمش

 !کجاست؟  مهبد! مهبد؟ -

 ! شیکشت که یزن اون  خاطر  به-



 : بزند  عقب را کاوه کند یم یسع و آورد  یم باال را دستش

!  ش؟ یببر یاومد نه؟  اومده ایدن به! مراقبشه صدرا! رهیم ینم من مهبد! گمشو-

 !نداره باشماها یکار من بچه ! یکورخوند

  را  خودش  چد،یپ یم  تنش در که ییدردها به  توجه یب و کشد  یم نییپا را  خودش

  از  دستش. کند دایپ را  مهبد و صدرا دیبا. کند یم رها دستش درون سرم بند از

 : شود یم متوقف کاوه ی روبرو و شود یم دهیکش پشت

  ماتومم یالت به  صدرا چون  فرستادم برات رو  مامان جنازه! اسی ا یب خودت به-

 !نکرد گوش مهال درباره

 !شرف یب  مردک  اون نه! منه  مال  آخر  و اول  مهال

  ی م صدرا و بود  خبر یب مادرش از  ها مدت. زند یم جرقه  اس ی ذهن در ی زیچ 

  اط یح  یها سنگ  یرو  مادرش جنازه و بماند ر  دو است بهتر! است خوب گفت

 !رود یم رژه چشمانش  شیپ  صدرا خانه

 .شود یم رها کاوه دستان بند از و کشد یم عقب را  خودش

 ؟یکشت  مامانو تو... تو-

 .بشه  کشته دیبا خائن-

 ! افتد یم تپش به اسی قلب که دیگو  یم یمعمول آنقدر

 .رود یم عقب یقدم

  ؟ یهست یک تو-

 : زند یم لبخند کاوه

 وارث  االن ،یبود نداده دست از رو پسرت تو اگه! مییعمو وارث تو و من-

 .  بود رانیا یپادشاه

 ! ؟ یزن  یم حرف ی چ از-



  اما دنبالت امیم وقتش به باش آماده! پسرت بدون یحت! خواد یم رو تو عمو-

 . یکن رفتار  آدم مثل  بار ن یا بهتره برات

 ی م چنگ دستش به اسی اما بگذرد اسی کنار از تا گذارد یم جلو یقدم کاوه

 : اندازد

 ؟یوحش یکن یم چکار-

  ی م خواهش... بمونه صدرا کنار بذار! باش نداشته مهبدم به یکار یول ببر منو-

 !کاوه کنم

! هاتون حماقت و یفضول بخاطر! نشیکشت صدرا و تو! مرده پسرت! مرده مهبد-

 !دییعمو مشت یتو شما تینها در

 مهبد است ممکن ر یغ. رود یم رونیب دنبالش به مبهوت اس ی و رود یم کاوه

 محافظت مهبدش از داده قول  صدرا. بوده او جهان و جان ماه هشت. باشد مرده

  را  رضا مارستانیب  خلوت راهرو  در. دهد یم سرعت را  ناتوانش یپاها. کند یم

 :ندیب  یم زدن قدم حال در

 ! کجان؟  بردتش؟  صدرا کجاست؟  مهبد-

 ... شما اسی خانم-

 که ییها دست. افتد یم زن پاپوش بدون یپاها به نگاهش و  بلعد یم را حرفش

 . کند یم بغض اش مردانه دل و شده خون از  پر  سرم یجا به

 . ادیب رمی بگ تماس صدرا با  من تا اتاقتون ی دتو یبر شما بهتره-

 ! امنه؟  جاش برده؟   روکجا مهبد-

 !سرمد؟  خانم-

 .بچرخد سمتش به اسی شودیم باعث دیسف روپوش با استی زن متعجب یصدا

 د؟ یکن یم چکار وضع  نیا  با و  نجایا شما-

 کجاست؟  پسرم-



 : گزدیم لب زن

 رو  تالشمون همه ما. میداد دست از  رو پسرتون متاسفانه! سرمد خانم متاسفم-

 .گمیم تیتسل بهتون. مینشد  موفق اما میکرد

 . ندی نش یم تنش تمام  در درد و رود یم  عقب یقدم ناباور

 !  منه پسر مهبد ... یگیم دروغ-

 :رود یم عقب یقدم دوباره

 !رهیم ینم من مهبد-

 کیسرام نینش هم پرستار و رضا دنیرس از قبل و خورد یم  زیل اش برهنه یپا

 .شود یم مارستانیب سرد یها

  ی جا در  اسی اما کند  کمک  او به  کند ی م یسع و ندینش یم  کنارش در پرستار

 !ستیگرید

 .گردد ینم  بر هم پرستار یها  ادیفر  با و آمده بند اش  خسته  یها نفس

 یتالش که دانست یم  حرام خود بر نداشت را  چکسیه که ییایدن در دنیکش نفس

  او . دیخواب یم مهبد و  مادرش که  بود بهتر  ش یبرا. کرد ینم  ماندن زنده ی برا

 !نداشت دادن دست  از یبرا   یزیچ گرید

  ی صدا. است نیخشمگ اما التهاب پر و خسته چشمانش. ندیب یم را او باالخره

 زده  حلقه تنش دور به که کند یم حس را گرمش دستان و شنود یم را ادشیفر

 .است

 ... بشم تر  چارهیب  نذار اسی ! من خاطر به اسی-

  ژن یاکس  ماسک. کند ی م راباز اش  یتنفس راه کمرش  یرو صدرا  محکم  ضربه

  صدا  را مهبدش اسم هنوز زنان نفس  نفس و  ردیگ ی م قرار صورتش ی رو اریس

 . شود یم تر محکم دورش صدرا دستان  وحلقه زند یم

 ... یعنی یکس یب

 !ستین باشد دیبا که یآن



 !ستین باشد  دیبا که ییخدا

 ! نداشتن از یکوه  و یمان یم تو  و
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  ی چیباندپ  یها  دست  با  صدرا!  یدیناام  و  سکوت  از   پر   یا   هفته.  گذرد  یم  هفته  کی

  گرفته   بغل   غم   یزانو  تختش   گوشه  اسی.  مانده  اتاقش  در  سردرگم  و  فیبالتکل  شده

 .شده آغاز شیها یروزمردگ و

 ینم یحت که است حواس  یب آنقدر اما خواند  یم بار چند را زشیم یرو پرونده

 . است شرکت بخش کدام به  مربوط داند

  چگونه  دیآ  ینم ادشی. کشد یم ریت  دستش و  شود ی م بلند زی م پشت از  ی سخت به

  را  دستش و! شد آن ی ها هیپا ز،یم مانده باز  تنها که دیکوب ز یم یرو را دستش

 . بود زده  هیبخ بود اورده  احمد که یدکتر

  در  یتر سخت یروزها و رسد ینم انی پا به نقطه نیهم به ماجرا  نیا دانست یم

 خوردن بدون هفته نیا تمام مثل داند یم. رود یم اسی اتاق سمت به. است راه

  که  بودند کرده فرو سرم دستش در آنقدر. گرفته بغل غم یزانو  اشک  با و غذا

 .شدینم دا یپ یسالم یجا چیه

 :شنود یم  را مادرش یصدا اتاق به شدن کینزد با

  ناراحت   و  سخت  برات  دونم  یم!  یکن  یم  نابود  رو  خودت  یدار!  ست؟ ین   بس  اسی-

 !؟ یبرس کجا  به قراره ینجوریا اما است کننده



 : ندینش ی م گوشش در اسی آرام   و نیغمگ یصدا

 پدرم درباره من. دارم که یپوچ یزندگ از تر راحت مردن نظرم به سخته؟  مردن-

! بودم یشاک همشه و دونستم ینم دیمج درباره! دونستم ینم یچی ه انشیاطراف و

  رهیمیم ایدن  نیا یتو  بودنم نقطه نیآخر... مهبد! مرد و دونستم ینم مادرم درباره

 .افتاده یاتفاق  چه پسرم  یبرا بدونم نکهیا  بدون خوابم،   یم هفته هی من و

 ! بمونم؟  زنده بخوام  که هست یچ  ایدن نیا  یتو

  وار ید به را دستش. شود یم حبس اش نهی س در نفس و کشد یم ر یت صدرا قلب

 . ندینش یم نهیس  قفسه  یرو گرشید دست و زند یم هیتک

 د؟ یخوب آقا-

  بهتر   خودش!  ستین   خوب.  دهد  یم  سر  خوبم   زمزمه  آرام  و  کند  ینم  نگاه  احمد  به

 ! ستین خوب  داند یم یکس هر از

 .ننی بب  رو شما اومدن اری مه  اسم به  ییاقا هی-

 ار؟ یمه-

  بهتون گفت فقط اما است جاافتاده مرد ه ی. باشن اسی خانم یعمو کنم یم فکر-

 .ارهیمه بگم

 کجاست؟-

 .نشستن سالن-

 بود؟ آمده چه  یبرا ها مدت از بعد مرد نیا. کند یم تند قدم سالن سمت به

******************** 

  ی نم را  چکس یه دنید دلش. است  یعصب و  کالفه . خورد یم  در به  ی ا  ضربه چند

  یی تنها  دلش.  بفهمد  را  او  که  ستین  یکس  اما  است  سخت  شیبرا  غذا  خوردن.  خواهد

 ! بس  و خواهد یم

  به  اش ناخوانده مهمان نکهیا  دیام به بند  یم را چشمانش اسی  و شود یم باز در

 .  برود  او بودن خواب  الیخ



 ؟ یدیخواب اسی-

 ی م  باز  را  چشمانش!  پدرش؟ .  ندینش  یم  گوشش  در  پدرش  هیشب   یا  مردانه  یصدا

  در   را   پدرش   ی ریپ  دارد!  یگندم  جو   یموها  با  آمده  پدرش.  شود  یم  ز یخ  مین   و  کند

 !  ندیب  یم خواب

 ! ؟ یاومد! بابا-

  تخت   کنار   پدرش.  شنود  یم  ادیفر   با  را  خانم   مهرو  یصدا  اما  زند  یم  لبخند  پدرش

 : شود یم وارد خانم مهرو و ندینش یم

 .نداره یمساعد حال  دختر نیا. یکن  یم جش یگ اریمه-

  اش   مردانه  دست.  رود  یم  فرو   مرد  آغوش  در   و  کشد  یم  او   سمت  را  خودش  اسی

. دهد یم جا آغوشش در کامل را  دخترک  و  شود یم حلقه برادرش  دردانه دور

 ی م درد به برادرش  فرزند تنها  تیمظلوم از  دلش و  بوسد یم  را  ش یموها یرو

 .  دیا

 ! بابا کنم یم خواهش!  نرو کنم  یم خواهش بابا-

  تو  داره! ستین یخوب طی شرا یتو  اون! کن ولش! اریمه یکن  یم جشیگ یدار-

 .رهیگ یم  اشتباه پدرش  با رو

 !شه؟ ینم شم،یم پدرش حاال  از-

 ؟ یبود کجا کشتن  رو اش  بچه  که شیپ  هفته دو تا ؟ یبود کجا روزید تا-

 صدرا  خونه وسط ادیب  و بکشه رو مادرش کردم ینم فکر! نبودم منتظرش-

 !کشه؟  یم رو مادرش ی ک! بندازتش

 چرا؟ ! ما باز! شد یقربان هامون  بچه که میبود محمد و   من بازم وسط  نیا-

 . دمیم قول بهت. کنم یم درستش-

 !شد؟  ی چ اما!  اریمه یداد قول  هم گهید بار هی-

 ها سال. شود یم اسی یدردها مامن او آغوش و دهد یم رونیب آه با را نفسش

  عاشق  تا بود شده دور ها آدم از . کند محافظت جانشان از  تا بود مانده دور  او از



 اما شود تمام روز  کی  ز یچ همه دیشا و باشد نداشته  او  از  ی خبر  یکس... نشود

 . بود گذشته ها سال و بود گذاشته درد  یرو درد! بود نشده

 

*********************** 
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  ی م بود، شده خارج دنشید شک از  که حاال . روبروست مرد به ناباور  نگاهش

  ه یشب تینها یب نشسته او یروبرو که یمرد و مرده هاست سال پدرش دانست

 .اوست

 ! دونستم ینم یز یچ شما از من-

 :زند یم یتلخ خند تک

  ی زی چ یزندگ نیا  یز یچ چیه از ! دونستم ینم ی زیچ  چکسی ه از  که شما از  نه-

 !دونستم ینم

 :ندینش یم اسی دست یرو  اش مردانه دست

 بهت یکار یکس که یندون قدر اون خواست یم! خواست ی م ینجوریا پدرت-

 !ینر یعل سمت ای سی پل و  من گروه عضو که. باشه نداشته

 !یفتیب  خطر  یتو  که نشم  یآفتاب برت  و  دور بود گفته



 :رود یم اریمه سمت به  و ردیگ یم فاصله پنجره پشت از  صدرا

  من  برادر  چرا ! میهست نجا ی ا چرا  میبدون هم  ما دهیرس وقتش االن  کنم  یم فکر-

 !هستند؟  ما یها بچه دنبال چرا و شهیم کشته

.  گمیم  رو  زیچ  همه  مادرت  حضور  در  دیخوا   یم  خودتون  اگه.  دیبدون  حقتونه  البته-

 . باشه براتون ی خوب گواه تونه یم مادرت

 دهیخشک یها لب. شده دوخته اسی به نیغمگ و  کیتار چنان هم صدرا چشمان

 :کند استفاده  تیموقع از  صدرا شود یم باعث اسی

  فکر  و نخورده غذا روزه چند اسی. میکن صحبت بعد و  میبخور ناهار اول  بهتره-

 .باشه داشته هم رو دادن  گوش  توان کنم ینم

 در  خار  مثل  صدرا  شده ی چیباندپ دستان. شود یم رهی خ او  به  باالخره اسی

 .  کند یم بغض و  ندینش یم چشمانش

 .شود یم  وارد مادرش و دیگو  یم ی دییبفرما صدرا زدن،  در یصدا با

 .است آماده ناهار ها بچه-

 !مامان میایم میدار-

 :کند یم اریمه  به  رو خانم  مهرو

 م؟ یکن صحبت لحظه چند شهیم اریمه-

  یم  خارج  در  از  هم  با  دو  هر.  دیگو  یم  لب   ریز  را  حتما  و  دنیم  تکان  یسر  اریمه

 .ندینش یم تخت  یرو اسی کنار صدرا  و شوند

 ؟ یخوب-

 ...دستات-

 .کند یم سکوت  و  دیگو یم بغض با

 چشمات   چرا  ؟ یکن  ینم  نگاهم  گهید  چرا.  شهیم  خوب  گهید  روز  چند!  ستین  یزیچ-

 !؟ یدزد یم من از  رو



 ... مهبد. کردم یم مراقبت ازش  شتریب  دیبا... من. بود من ر یتقص-

  ش یگلو  به شهیهم از  شتریب  بغض و  شود ی م ریسراز  چشمانش گوشه از اشک

 .زند یم چنگ

 بود؟   ی چ دخترم اسم یدون یم. دارم رو دادن دست از  تجربه من-

 !دخترت؟ -

 درد ی دون یم اسی  اما . میداشت برنامه ی کل براش. باشه کهربا اسمش بود  قرار -

 .ندارم هم رو کهربا رفت  ادمی که بود نیسنگ اونقدر  لوفرین نداشتن

 : کند یم پاک را  اسی  صورت یرو  یها اشک نوازشگر شصتش انگشت

  ی برا  قهیدق  هر  نشستم  کنارت  که  حاال  نیهم  تا  متاسفم،  گفت  دکتر   که  یا  لحظه  از-

  مهبد ! کنه یم درد مهبد نبودن و نداشتن از  قلبم . کردم شکر خدارو بودنت سالم

 ... فتهی ب برات یاتفاق  اگه اما بود ندهیآ یبرا  من یآرزو همه

 :ندینش یم صورتش یرو  اسی لرزان چشمان و کند یم سکوت

  ی حت  حاال و ستین دیمج! ستین مادرم. میشاک موندنم  زنده لحظه هر  یبرا  من-

 !گناهمه؟  کدوم کفاره یزندگ  نیا. دادم دست از  هم رو پسرم

 ی م زند  یم موج  آن در غم  که را  چشمانش صدرا  و  خورد یم در  به ی ا ضربه

 :دزدد

 . دییبفرما-

 .احمدم دیببخش آقا-

 !احمد داخل ایب-

  را  خودش. ندارد را اسی دنید یرو. کند یم سالم ریز به سر  و شود یم وارد

 . داند یم مقصر او  بد  حال  یبرا

 شده؟ ی زیچ-

 ! دکتره خانم  طرف  از. اومده نامه نیا-



 ... کدوم! دکتر؟  خانم-

 ! اسی خانم دکتر-

  اتیمحتو. ردیگ یم دستش  از  را  پاکت و رود  یم احمد سمت به ینگران با  صدرا

 !است دردآور اما  خوش  خبر  حاصل  اما پاکت

  با   که  یا   نامه  و  تولد  یگواه.  دارد  را  مهبدش  یپا  یجا  که  ییها  برگه  و  ها  عکس

 .شود یم آغاز دکتر یعذرخواه

 شده؟ یچ-

 : اندازد یم اسی آلود  هراس چهره  به را  نگاهش صدرا

 !است زنده مهبد-

 یم نگه معلق ایدن انهیم را او که است یدردناک یخوشحال هیشب یز یچ حسش

 !کجاست دانند ینم اما هست که یفرزند. دارد

 

 

  خاموش   لحظه  چند  از   بعد  و  زدیم  برق  دلشان  در  یزیچ.  بودند  کرده  سکوت  دو  هر

 . شد  یم  خاموش  و  کرد  یم  سوسو  شب،  یکیتار  دل  در  یا  ستاره  مانند  دیام.  شدیم

  به  بودند ییجا  هر و کردند یم یباز غذا با . بود بیعج همه ی برا دو هر سکوت

 !ناهار  زیم جز

  پرسکوت  حال  ی برا ی ا  اشاره او  بود  منتظر و  انداخت احمد به ینگاه  خانم  مهرو

 . کرد یم  نگرانش او سکوت اما باشد داشته ها آن

  منتظر  و  داد  رونیب  را  اش  شده حبس نفس ! دانست ینم او  که بود  افتاده ی اتفاق

 .کند  صحبت او با شهیهم  مثل صدرا دیشا ماند

 م؟ یبزن حرف  گذشته درباره شهیم-

 .بود کرده مطرح  را  درخواستش  اسی که بود شده  جمع با یتقر زناهاریم



 . ندارم  یحرف  من ،یبخوا تو که زمان هر-

  یم ی ا  لحظه هر از  تر  حال  ی ب اس ی و بودند  نشسته صدرا  اتاق در  بعد ساعت مین

  نده یآ و  یدیناام به را پسرش و  او که دهد گوش یا گذشته داستان به خواست

 .بود کشانده نامعلوم

 : گفت و گذاشت ز یم یرو را بود خوره که یدم تازه ی چا فنجان اریمه

 .بگم ما تولد از  قبل اناتی جر از  مجبورم  اول-

  داشتن  و همسرش فوت با و  بوده پدربزرگمون خونه یها هیهمسا از یعل مادر

 پدر به رو شنهادشی پ پدربزرگ بودن، ومرثیک و یعل که ساله ده پسرحدود دو

  ازدواج  ن یا با پدرم و ارهیب ا یدن به براش ی پسر هم و  کنه  ازدواج پدر هم تا دهیم

 ی را یپذ خونه یتو بتونه تا کنه پدربزرگ خونه یراه رو دخترش شهیم مجبور

  و  ادیم در پدر تکفل تحت ،یعل یپدر اموال نکهی ا ضمن. باشه ومرثیک و یعل

 و  م یایم ا یدن به ازدواجشون از  بعد کسالی  محمد و  من. گردونه یبرم بهش بعدها

  سال  همون و شد انقالب که میبود ساله ده حدودا. بوده مرادش بروقف  زیچ همه

 بوده  یمعروف  فرش  تاجر   پدربزرگ.  دیرس  پدر  به  بزرگ  هیارث  هی  و  مرد  پدربزگ  ها

  ی الها یو  و   ها  نیزم  شامل  دهیرس  بهش   مادر  از   که   خواهرم  ی   هیارث   اون   بر  عالوه  و

 . بوده یبزرگ

  دوست  انقالب از قبل زمان در یازین دیسع  خانم مهرو پدر سرمد، یمهد من پدر

  پدرم   یبرا  پسر  مثل  یعل.  کردند  یم  تیهدا  رو  ییدانشجو  یها  گروه  که  بودن  ییها

 خاطر  به و کرده یم کار کنارشون که بوده ییدانشجوها جز موقعه اون و بوده

 .دادن یم هم ی تر سخت یکارها بهش  جسارتش

  کنار  استیس از برخورده مشکل به یمال کنترل  مسائل ی تو که پدر انقالب از بعد

 .دهیم ادامه یعل  اما  نداشته یخبر  چیه ها مدت و کشهیم

 ی عل  به   اما   شهیم  موندگار  کشور  یاسیس  ی ها  هیپا  از   ی کی  جز  شهیهم  ی ازین  دیسع

  دورش   خواسته   یم  نکهیا   نه  یاز ین  جناب  خود   گفته   به .  کنه  صبر  دیبا  فعال  که  گنیم

 .  بخوره محک خواستن  یم شتریب کنه،



 شده  ترد خانوادشون بودن یاسیس علت به که ینفر  چند  با یعل  روزها همون

 مادر با مشورت با هم پدر و کنه یم مطالبه پدر از رو  اموال. خوره یم بُر بودند

  راه   یکار  خواد  یم  که  کردن  یم  فکر  چون  گردونه  یبرم  بهش  رو  اموال  تمام  یعل

 .  کنه ی انداز

  پدرم و  کنه یم ازدواج  درخواست هم مهوش خواهرمون،  از اموالش جز  به یعل

.  شهیم ممکن حد از تر خراب نجایهم از ز یچ همه. زنهیم اش نهیس به رد دست

 یعل. شهیم دهیکش وسط پدرم یپا و کنه یم سیتاس رو یانقالب ضد گروه یعل

 ها سال نیا همه در یعل ریتاث . کنه فرار خواد یم ازش و رهیم مهوش سراغ

  وسط  نیا اما مشکل هی. بده انجام دختر اون بگه یکار هر که بوده ادیز  اونقدر

 داشت الزم که بود ییزهایچ  جز هم اشهیارث  نبود، مهوش دنبال فقط یعل! هست

 .دیکش شوم نقشه هی اوردنش دست به یبرا  و

 . کرد سکته خاطرش  به پدرم که ی ا نقشه

  فرستاد   و  کرد  ریاج  خارج   به  فرستادنش  طمع  به  رو  بازار  یها  یحاج  پسر  از  یکی

  کنه  یم رو اش  هیارث درخواست مهوش  ازدواجشون از  بعد! مهوش ی خواستگار

 کشتن  با  یعل  و  گردونه  یبرم  بهش  رو  ارث  نصف  پدر.  داشته  یپافشار  هم  یلیخ  و

  یم ازدواج هم با و برهیم خودش با بوده وهی ب زن هی که رو اون مهوش، شوهر

 ارث  از  رو  مهوش  دنشیفهم  با  پدرم!  هیادیز  یلیخ  مبلغ  هم  هی ارث   اون  نصف.  کنند

 .نرسه  ز یچ چیه به یعل دست تا  کنه یم محروم

  دنبال   بزرگ  ی ازین  هم   موقع  همون  و  شهی م   بزرگتر  مخدر  مواد  قاچاق  با  یعل  گروه

 ی شگردها  با  و  مونن  یم  یعل  طرف  شتری ب  پول  طمع  با  ها  یلیخ  اما  بوده  یعل  حذف

 .داره  نگه  ستمیس  یتو   نجایا  تا  رو  خودش  تا  خرهی م  رو  مختلف  یها  سمت  مختلف

 به که یادیز االرث سهم خاطر به کنند، ازدواج خواستن یم که مهرو و محمد

  محمد ! نه گفتن بکنه یکار هر ممکنه یعل نکهی ا از ترسشون و دیرس یم هردو

 !اومد  ونیم به ی ارث  نیزم هی از  حرف  که بود موقع همون و کرد کارها یلیخ



  ها  نیزم اون مشخصه یزیچ هی فقط و کجاست ها نیزم اون دونه ینم کس چیه

 چکسیه اما هست ازشون مختصات یسر هی. باشه نفت استخراج منبع تونهیم

 . کجاست  به مربوط  دونه ینم

  درآمد   بزرگ  منبع  هی   یعنی!  هاست  نیزم  اون  از   نفت  یاختصاص  صارات  دنبال  یعل

 !فتهیب  دستش ریز کشور

 

  دا یپ هیارث خب نکنند ازدواج محمد و مهرو اگه که بود نیا  از حرف موقع اون

 .شد برنده  که بود یعل نیا  اصل  در اما هیمنتف کردن

  چه  و باشه تونه یم یک دونه ینم چکسیه که ستادهیا یعل پشت گهید نفر کی

 !داره  تو خانواده  به یربط

  فرسته یم رو  دیمج مادر. کنند ازدواج هم با صدرا مادر و پدر خواد ی م که نفر  هی

 محمد هنوز  موقعه اون. بشه جدا هاش بچه با مهرو  تا  یموسو بال  و  دست یتو

  به  دست محمد شهی م جدا  داره مهرو  که رسهیم خبر  یوقت اما بود نکرده ازدواج 

 . ببنده رو  راه تا  کنه یم ازدواج اسی مادر با شهیم کار

  رو  ارثش که بود دهیترس پدرت! کرد تر خراب رو زیچ همه اسی اومدن ایدن به

 . نرسونم اش خانواده به یکمک چیه خواست ازم و سپرد من دست

  رو   ها  نقشه  باز  اسی  شدن  بزرگ   اما  بود  ساکت  زیچ  همه  محمد  مرگ  با  و  مدت  هی

 اما کنه ازدواج  صدرا با و برسه یسالگ هجده به اسی بودن منتظر . کنه یم رو

  چند که بود نیخشمگ اونقدزر  یعل مدت ه ی و  کرد ازدواج  لوفرین با  زودتر  صدرا

 .بکشه نیی پا  رو لوفر ین  پدر و کنه  یخال رو سمت تا

  دن یکش کنار با اما بفرسته  صدرا سراغ رو اسی تا کشت رو  لوفر ین اخر در و

 .ادیم وسط  یموسو دیمج ی پا صدرا،

  خونه یتو  اسی یپا  خواستن یم! نبوده دیمج موندن زنده قصدشون  هم اول از

 !موندگار و باشه  باز صدرا  ی برا  و ها یموسو



  ی م   بچه  اون  به   صدرا  و   اس ی  ه یارث!  ن؟ ی ا  از   بهتر   ی چ  بارداره،  اسی  دنیفهم  ی وقت

 !یعل  یبرا   نیجانش هی البته. ببره جلو رو کارشون و  برسه تونه

 :زندیم لب اسی و کند یم سکوت

 !رنیبگ  رو  نیزم  اون  فقط  تونستنیم!  نه؟   کاوه  چرا!  نه؟   خودشون  یها  بچه  چرا-

  خون   از   تو   بچه .  شهینم  دار  بچه   و  کرده  دا یپ  مشکل  ارتفاع   از  سقوط   هی  ی تو  یعل-

 هم   تو.  است  کننده  خوشحال  هم  مهوش  یبرا   نیا  و  ادیم  حساب  به  زنش  و  خودش

 . بره  ینم  ارث  مهوش  از   کاوه  اما!  یدار  ارث  مهوش   از  هم  ،ی بر  یم  ارث  یعل  از

 :کشد یم  هم در را شیها پنجه و دهد یم هیتک  زانو به را  دستش صدرا

 !دیدون یم  ازشون خوب یلیخ-

  حداقل  کنم یم یسع. دونم یم دربارشون و دارم رو خودم گروه هاست سال من-

 .رمیبگ رو هاشون انتی خ  از  یسر هی  یجلو

 !دینگفت  ما به  رو  یزیچ  هی  کنم یم فکر اما-

 !پسرم دمیم  جواب من برات مونده یسوال اگه ؟ یچ-

 :رود یم فرو ار یمه چشم  در یخار  مانند پوزخندش و زند یم پوزخند صدرا

 !کجاست؟  مهبد-

 :پرسد  یم جیگ اریمه

 !مهبد؟ -

 ! کجاست؟  من پسر! مهبد بله-

 !مرده تو پسر-

 : کنه یم یخال ز یم ی رو پاکت صدرا

 . بردن  رو  اون  زن  و   مرد  هی   دکتر  اعتراف   طبق  و   است  زنده  اسناد   نیا   طبق   مهبد-

 !عمو؟  خان کجاس مهبد



  با  مهبد یکن یم فکر چرا  که نهیا درسته نه! صدرا؟  بدزدم رو مهبد دیبا من چرا-

 !منه؟ 

 :دهد یم ادامه و  اندازد یم اسی بقه ینگاه صدرا

  اش  مواخذه مهبد مردن  بابت. بوده سرش یباال کاوه ادیم هوش  به اس ی یوقت-

 . ادیم بردنش  یبرا  زود گهیم و کنه یم

  ی برا دیتون یم یلی دال شما اما ن یب نیا در... نداره مهبد موندن زنده از ی خبر

 .دیباش داشته مهبد بردن

  چطور  پس  داده بهم مادرت رو مهبد مردن خبر  و بودم تماس در مادرت با من-

 ای  بدزدم  شما  اطالع  بدون  رو  مهبد  که  نداره  یلیدل  اصال!  باشمش؟   دهیدزد  تونم  یم

  با  کشور از  محافظت. باشه داشته یبهتر یها لیدل تونه یم  مساریت اما دارم نگه

 ! مهبد نبودن

  و  شود یم رهیخ  دو آن تیعصبان به سکوت در خانم مهرو. کند یم بغض اسی

 ن یخشمگ  چقدر  خورده  یباز  بد  ها  سال  همه  دهیفهم  خودش  یوقت   که  دیآ  یم  ادشی

 !شدیم تمام دیبا یباز  نیا. شود یم

 

 

 .  کند یم بیترغ  را  او نشستن  ی برا و فشارد یم را  اس ی یبازو

 !من  زیعز باش  اروم-

  کجا   میدون  ینم  یحت!  دهیدزد  رو  مهبد  یک  میدون  ینم  یحت  ما!  باشم؟   اروم  یچطور -

  تصورم  دارم همش...هیشکل چه  ام  بچه تونم  ی نم یحت من صدرا ! میباش دنبالش

 جاش 1سالمه؟  االن چطوره؟  موهاش! د؟ یمج ای رفته من به  چشماش کنم یم

  ه ی   مجبورم   روز  هر!  نسازه  بهش  خشک  ریش  نکنه  خورده؟   ری ش  االن  یعنی!  امنه؟ 

  نکنه  جادیا  خودم یبرا یمشکل که زمیبر دور و  رمیبگ ام نهی س از رو ریش عالمه

 ! بخوره رشیش از  که ستین مهبد اما

 . برد یم نیب  از  را یکار  هر ی برا صدرا تمرکز و  زدیر یم اشک



 . م یبرس مهبد به تا  میکن  یباز دیبا ما-

 :کند  یم ی باز صدرا نیغمگ و درهم نگاه یرو شیاشک چشمانش

 ؟ یکن  یم کمک بهم م؟ یبد انجام  رو گفت مساریت  که ی کار دیبا یعنی-

 :کند ی م کمتر را اش فاصله و  شود یم زیر هراس با صدرا چشمان

 !گفت؟  بهت یک-

 !باشم؟   پرستو  دیبا یچطور  من! بودم در پشت-

 !؟ یدون  یم رو شیمعن-

 ش یاشک نگاه دوباره و بودن یمنف یمعن به دهد یم تکان طرف دو به را سرش

 :غرد یم گوشش کنار و شود یم  خم  خشم با  صدرا. دوزد یم صدرا  به را

  ی بر  خوان  یم  ازت  دارن!  نده  یزیچ  هر  به  تن  ،یدون  ینم  رو  یز یچ  یمعن  یوقت-

  بودنت   زن   با  که  یکار  هر...  اسی  یدیفهم!  یهرکار  به  یبد  تن  و   ها  گرگ   گله  ی تو

 !یبد  انجامش یتون یم

 وحشت باعث که یتر متعادل یصدا با کند یم یسع و کشد یم عقب را خودش

 :دهد  یم ادامه نشود اسی

. باشه  داشته  چپ  نگاه  ناموسم  به  دمینم  اجازه  کس  چیه  به  من  و  یمن  ناموس  تو-

 !  یا گهی د کس هر ای مساریت

  ی م حیترج صدرا که است رفته فرو خود در و جیگ آقدر اسی و کند یم سکوت

 .کند  موکول یبهتر زمان  به  را یحرف هر دهد

**************************** 

 بعد ماه دو

  چند . شود باز شیرو به در شهیهم مثل تا شود یم منتظر و زند یم را باغ در

 .برسد در به رمردیپ تا کشد یم طول ی ا قهیدق

 !آقا یاومد  خوش-



 هستند؟ کجا خان اریمه-

 !  آقا داخلن-

  ی معمول آنقدر ز یچ همه. چرخاند یم اطراف را ونگاهش شود یم محوطه وارد

  آموزش  مقر کی تواند یم درخت پر باغ نیا شود ینم باورش چکسیه که است

 .باشد ینظام

  آموزش  را  یافراد ها سال نیا همه در. نبود ساده و زاتیتجه ی ب هم آنقدر اریمه

  ی م باغ ساختمان وارد. بودند س یپل یبرا  یقدرتمند یمخف ماموران  که بود داده

 : اندازد  یم اطراف به ینگاه و شود

 ! ارخانیمه-

 . آشپزخونم  یتو پسر ایب-

 به  ردیگ  قدم  چند.  ندیب  ینم  را  یکس  اما  شنود  یم  آشپزخانه  از  را  شیصدا  نکهیا  با

 ی م کرده دار  طعم ی ها جوجه دنیکش خی س حال در را اریمه و  رسد یم آشپزخانه

 . ندیب

 !د؟ یکن یم چکار-

 !  کرده جوجه هوس که عموجان میدار  نجایا  یا  بچه هی ما-

 !دمیخر  یم نیگفت یم-

 :کند یم آرام  را ش یصدا اریمه

 !بازم  یم بچه  فنچه هی  به! شدم ریپ یحساب!  پسر باختم شرطو-

 : ندینش یم صدرا جان  گوش در یا  زنانه محکم یصدا

 ! دیشد ریپ د یدار قبول  که خوبه-

  چند که است مشخص. ندینش یم اسی س ی خ صورت یرو نگاهش و چرخد یم

  ش یها لباس  و نامرتب ی موها و گذرد ی نم صورتش  شستن از  شتر یب یا لحظه

 .دهد یم  او وقفه یب و دوماهه یها ن یتمر از  خبر



 . بودم منتظرت! صدرا  یاومد  خوش-

  د یبگو خواهد یم. ندینش یم اش  نظاره به  صدرا  دلتنگ چشمان و  زند یم لبخند

 !   ینگرفت  یخبر   و یبود  دلتنگ! یامدین  و یبود  منتظر  معرفت یب

 :دیگو یم ی حرف هر ی جا به اما

 ! ؟ یخوب-

  ب یعج  و   ل یطو  ی ا  نامه  صدرا  یبرا  دارش  غم  چشمان  یول  شود  یم  شتریب   لبخندش

 .دارد

 خوبن؟  مهال و  مهروجون خبر؟   چه. خوبم-

 !  شهیهم از تر ناراحت روز هر مامان و ... دلتنگه مهال!  دونم ینم! خوب؟ -

 ! شهیم درست-

 . ندینش یم اریمه  کنار  و دیگو  یم آرام

  بدم؟  انجامش من دیبد دیخوا  یم-

 :اندازد یم شیموها لباس به ینگاه اریمه

 گه؟ید ها دست و لباس نیهم با-

 . شود یم بلند دوباره و خندد یم

 .گردم یبرم  و  رمیگ یم دوش هی منم د،یکن آماده رو  ها جوجه شما تا-

 غم کند یم را تالشش همه! دارد فرق  اسی. دهد یم صدرا  لی تحو یلبخند دوباره

  دستش حداقل! شود ی نم اما کند ی مخف پرتکرارش  ی ها لبخند پشت را  چشمانش

 .شود یم رو شناسد یم یخوب  به را  او   که ییصدرا  یبرا

  قبل  روز از شتریب روز  هر. کنه یم سکوت و داره رو لبخند اون هاست مدت-

 .زدیم لبخند  ینجوریهم آخر یروزها! شده محمد هیشب ! زنهیم لبخند

 :دهد یم ادامه  او   و چرخد یم اریمه سمت به وحشت با



 ! خودشه م یتصم. کنم  منصرفش  نتونستم-

 

 

  اش  مانده ته و  کند ی م خاموش بالکن حصار  ی رو را اش  شده خاکستر  گاریس

  ی کهربا   دلش!  خواست  یم  را   امدهین  مهبد  دلش !  بود  خسته .  اندازد  یم  ن یزم  یرو

 او .  ترسد  یم  و  ندینش  یم  گوشش  در  اسی  یپا  یصدا!  خواست  یم  را  اش  نداشته

 نکرده   فکر  لوفر ین  نداشتن  به  چوقتیه!  ترسد  یم  شهیهم  از  شتریب  اسی  نداشتن  از

 . شود یم  شیتشو  از  پر قلبش اس،ی نبودن فکر از   روزها نیا  اما بود

 

 ؟یکن  یم چکار  یدار! کن  رحم هات هیر به-

 . کند ینم فکر هم کردنش نگاه به  او اما ستادهیا  کنارش اسی

 

 ؟یکن  چکار یخوا  یم-

 

  ش یپا ریز اطیح به ینگاه. کند یم فوت را نفسش و رود یم جلوتر یقدم اسی

 :شود یم رهیخ  او  یعصب رخ  مین به. گردد یبرم صدرا سمت به  و اندازد یم

 

 ؟یدیترس ای! ؟ یشد یعصب-

 

 :چرخاند یم او سمت به را سرش صدرا

 

 مبهم؟  همه نیا  چرا ؟ یدیم جواب  سوال با رو  سوالم چرا-



 !یکن یم رو کار نیهم  یدار قای دق چون-

 

 :دهد ادامه شود، یم باعث صدرا  رهیخ نگاه و سکوت

 

  و  زیتجه اونقدر دیبا جنگ  وسط یگفت خودت! رفته؟  ادتی ؟ ی دیترس جنگ وسط-

 باشه؟   تونه یم یچ تی بعد حرکت نفهمه دشمنت که بود نترس

 . دارد یبیعج  تضاد صدرا  دار بغض  نگاه و  پوزخند

  

  ن یا  من اما اسی یکرد  انتخابش تو م؟ ی داد گوش آهنگ هی هم با بار هی ادتهی-

 ش؟ یبشنوم گهید بار هی  یایم! کنم یم تکرارش  ادیز روزها

 

!  مضخرفش تکرار پر  یلبخندها پشت کند ی مخف را  لرزانش  قلب خواهد یم اسی

 . شود یم متنفر شتریب  خودش  از صورتش  یها عضله آمدن  کش با بار هر

 

 آهنگه؟ کدوم منظورت-

 

 شود یم باعث یشی قم یصدا! بود مسدود فرارش  راه و کند فرار خواست یم

 .شود صدرا نگاه مبهوت و شود شل صورتش  یها عضله

 

 یبفهم رو عاشقا دل درد  که ینبود عاشق تو

 ی بفهم  هوارو نیا هیریدلگ که  ینموند بارون  تو

 



 .شد پوچ  بودم دهیکش نقشه که یا ندهیآ همه! دمیرس یپوچ  به رفت که فر  لوین-

  

 گمیم ی چ ی بدون تا یکس یبرا  ینکرد  هیگر تو

 گمیم یدلتنگ  حس از  تا یخندیم نبوده تنگ دلت

 

! بود یسالگ چند و ستیب یتو اولم عشق لوین! بودم نکرده فکر رفتنش به من-

 .دمیکش عقب گرفتن  انتقام ی جا به بعدش  یحت! فرزندم مادر و همسر

 

 یبفهم رو  قرار یب دل حال که ینموند تنها تو

 ی بفهم  رو  قطار سوت شیتشو  که نرفته زتیعز

 

  یم ستین  من مال که  ی زن نبودن از  دلم که  ام ساله چند و ی س مرد هی امروز -

 !لرزم یم  خودم  به کنم یم فکر که نداشتنت و نبودن  به روز هر! لرزه

 

 دادن دست از  ترس هیچ یبفهم ینداد دست از  تو

 من  و تو  نیب  فرق هیچ ی نیبب  ینبود من یجا

 

  اما   گذاشتم،   احترام  شدن  آروم  یبرا  متیتصم   به  نجای ا  ی ایب  یخوا   یم  یگفت  یوقت-

 ! تم؟ یزندگ یکجا من اسی

 ! شهیهم از شتریب! شده مات و  شیک اسی

 ی م سکو  ی رو را  شناسنامه و  پاسپورت و دیآ ی م رونیب بشیج  از  صدرا دست

 :گذارد



 

 دارم  دوست نرسه، بهت چکسیه دست نکهیا  یبرا. کنم فرار تو با خواد یم دلم-

  تو  درباره حداقل ! باشم خودخواه تونم  ینم  که دونم  ی م اما برم و  بذارم  ز یچ همه

 .باشم خودخواه  تونم ینم

  اما  باهات  شدم  نامحرم  وقته   یلیخ!  هیچ   گه یم  ازش   عموت  که  ی ا  برنامه  دونم   ینم

 ! توئه  از خبر  هی منتظر شهر نیا   یتو ینام صدرا هی  یخواست کمک هرجا

  تا  کنم یم دایپ رو اتصالمون  نقطه باالخره! هیکی تو  من ری مس که نهی ا تش ینها

 . امیب نظر   به خودخواه  اگه یحت ،یبرگرد

 

 :کند یم پاسپورت به  یا اشاره

  ی موسو   به  تو   اتصال  نقطه...  یموسو  مهبد  دیس!  مهبده  شناسنامه  ها   نیا  از   یکی-

 !بودنت

  ماندن  و  نرفتن بیعج دلش! شمارد یم را شیها قدم  و  کند یم  اس ی به  را پشتش

  را  یبعد قدم و شود یم پوچ دشیام تمام شود، یم دور که قدم پنج. خواهد یم

 . دارد یم بر بلندتر

 

 ! صدرا-

 

 !گردد  یبرنم اما ستدیا یم

 

 به  اتصالم نقطه تنها تو خود ام،یم یوقت خوام یم! بمون منتظرم ماه چند قدر به-

 . نکن بهونه رو مهبد! یباش ها ی موسو و  ایدن نیا

 :ماند یم جا اسی چشمان  از که زند  یم یا  مردانه لبخند



 

  ذارم یم رو محضر انتخاب ! شهیم الزممون...اریب رو ها شناسنامه یاومد یوقت-

 .باشه خودت انتخاب به

 باعث شیعمو یصدا. شود یم دور بلند یها قدم با صدرا و زند یم لبخند اسی

 :ردی بگ  صدرا رفته راه از را نگاهش شود یم

 

 !گناهه یب صدرا!  اسی نده شیباز-

 

 :شود یم رهی خ  شیعمو چشم در

 

 !  شما یحت! هم پدرم و مادر! میگناه یب هم مهبد و من-

 

 !یکرد انتخاب اشتباه رو آدمت-

 

 : زند یم لبخند

 ی ز یچ  هر  از!  نبود  یپادزهر  و  شد  زهر  کامم  روز  هر!  گذرم  ینم   کس  چیه  گناه  از-

 !گذرم ینم زن اون و یعل گناه از! گذرم ینم مهبد دنیدزد گناه از بگذرم،

 !گذشتم خودمم از من...  عمو ستینا جلوم

 

  ی نم. زند یم اریمه ماریب  قلب به  شین کالمش زهر و گذرد یم ش یعمو کنار  از

  یقلب خواست ن یا مطمئنا  اما نه  ای باشد مانیپش اسی به  زی چ  همه گفتن  از  داند

  اس ی ی برا توانست یم کاش . شود روبرو  محمد با  بود  قرار چطور . نبود  برادرش

 . کند یکار  اش  یخوشبخت و



 

  

 

  ن ی تر  محبوب  یگوش  یگالر.  برداشت  اول  یکشو  از  را  یگوش  و  نشست  تخت  یرو

 . گرفت را نظرش مد شماره بعد و شد رهیخ آن به یکم داشت، را شیزندگ عکس

  ی خبر  دنیشن  ی برا  هیثان   هر   قلبش!  شد  ی م  مگر  اما  باشد  مسلط  خود  بر   کرد  یسع

  در !  آورد  بار   به  یخراب   شد  ی م  حرکتش  هر  با  و  بود   ستادهیا  پرتگاه  لبه.  دیلرز  یم

 .کرد یم  محافظت ها آن از دی با که داشت را یکسان اما پرتگاه نیا لبه

 : چدیپ یم یگوش در  گفتنش بله یصدا

 ؟یبزن   حرف  یتون یم-

 !باشه حضورتون یگوش لحظه چند...  بله-

 در یبیعج سکوت و گذرد یم یکم. شنود یم را در بستن و  یعذرخواه یصدا

 . است برقرار یگوش

 . خدمتم در من دییبفرما-

 ! میکن شروع رو یباز فردا  ایب-

 : کند یم کالفه را  اسی مرد، تعلل یکم

 .د یبد زمان خودتون به دیبا.  دیندار  رو شیآمادگ  هنوز نظرم  به-

 :کند یم صحبت به شروع مرد  کردن مجاب یبرا  و بندد یم را چشمش

  گذروندم رو ها نیتمر نیتر سخت! گذره یم جا نیا به اومدم یوقت از روز صد-

  شب   و  صبح !  کردم  تمومش   من  اما  انیبرنم  پسش  از  هم  یاصل  یمامورها  یحت  که

  هم  رو فکرش تونه ینم چکس یه. کنم شروع رو  کار ن یا بتونم  که کردم تالش

 !ام آماده من که بکنه

 :دهد یم رونیب  را  نفسش کالفه مرد



 عجله  با اما! منه تیالو صدرا و شما تیامن! بهتون؟  گفتم یچ هست ادتونی-

 ...کردن

  از   مراقبت   و  باشه  تتیالو  ته   و   سر  ی ب  قصه   نیا   کردن  تموم   د یبا!  نهیهم  موضوع-

 .  کشتم  ینم  هیارث  اون  به  باشه  دهینرس  تا  مهمم  یعل  یبرا  که  ی من  نیا!  ها  یموسو

  شتر یب   تونم  ینم  و  شماست  پسر  یها  دست  ی تو  یموسو  ندهیآ!  یمهبد  مادر  شما-

  بهشون رو یموسو تا سه کشتن فرصت و کردم اشتباه بار دو. کنم  خطر نیا از

 ... بار نیسوم یبرا کردم، میتقد

 :رود یم کالمش نیب  طاقت یب

 زودتر   چه  هر  من  بذار.  کردم  انتخاب  یآگاه  با  و  خواستم  خودم!  بده  گوش  حرفم  به-

  ها   ی موسو  ی برا  ی دیجد  نقشه   و    نکشه  مهبد  دنبال  گشتن  به  فکرشون  بذار ...  برم

  ی برم زود ی لیخ! صدرام کردن له  هیپا که  منم ن یا کنن فکر بذار! باشن دهینکش

 .گردم

 :ندینش یم اس ی مه گوش در اش  خسته یصدا و دهد  یم رونیب را  نفسش

 . دنبالتون امیم هفت ساعت صبح-

 ! نم؟ یبب  رو مهبد اول شهیم-

 ... که  دیدون یم اما! حتما-

 . ستنین  زود صبح  و  بره یی جا دیبا عمو امشب! نباش نگران-

 .  دیبد  امیپ هی هیکاف دیشد مونیپش اگه-

  شبخوش  گفتن با اما شمینم مونیپش چوقتی ه مهبدم ی برا من دیبگو  خواست یم

 در که ییها عکس به دوباره و خوابد یم تخت یرو  و کند یم فطع را تماس

 . شود یم رهیخ است  اش یگوش یگالر

********************** 



  ی برا دیبگشا بال دارد دوست و شود یم  تپش پر قلبش ییروستا خانه در پشت

  یها یی پا دم یصدا و فشارد یم هم پشت کوتاه تک  سه را زنگ! مهبدش دنید

 : ندینش یم گوشش در زن مهربان یصدا و شود یم باز در. شود یم دهیشن زن

 مادر؟  یاومد-

 :زند یم صدا بغض  را اسمش  و رود یم  فرو زن آغوش در

 ! شرمندتونم! دیببخش ...مهینع مامان-

 درمان  را  اسی  رفته  یها  نفس  شیصدا  و  داشت  یبیعج  یگرم  دل  زن،  گرم  آغوش

 .شد یم

  از  چطور یدونست ینم روز هی! روزها نیا  گذره یم! دخترکم شرمنده دشمنت-

 . اسمی گل یشد مادر حاال ! یبجنگ قرار  براش که دمیشن اما  یکن مراقبت پسرت

 :کشد یم عقب یکم را  خودش  خانم مهینع

 . داخل میبر ا یب . منتظرته پسرت... مادر یاومد  خوش-

  ی م   یراض  رفتن  به دلش  دید  یم  رو  مهبد  اگر.  کشد  یم  عقب  یکم  را  خودش  اسی

 !شد؟ 

 ... نمشی بب اگه-

 : زند یم لبخند زن و کند یم سکوت

 بود  اومده  ایدن  به  پسرم  تازه  جنگ  یروزها!  یجنگ  یم  براش  یبشتری ب  یانرژ   با-

 برم  تونم  ینم  گهید  نمشیبب   اگه  گفت  اومد  که  بعد  ماه  هفت.  بودش  دهیند  شوهرم  و

  تش یمسئول  حاال!  بجنگه  شتر یب  د یبا  حاال  گفت   شلوارش  به  زد  چنگ  پسرم   یوقت  اما

 . شترهیب

 !  است  خانه آن در دلش بندبند که گذارد یم یا  خانه به قدم

 مامان؟ هیک-

 . اوست با رفاقت شرمنده اسی مه. است دهیسپ یصدا



 .اومده  اسمی گل! مادر ایب-

  مهبد .  ردیگ  یم  قرار  در  چارچوب  در  کرده  باد  یها  چشم  و  آشفته  یموها  با  دهیسپ

 :زند یم لب دهیسپ  و زند ی م غیج آغوشش در

 ! یلعنت یبود کجا-

  ده یسپ چشمان اشک. دیبو یم و ردیگ یم آغوشش از  را  مهبد و رود یم جلو

  و . کشد یم زدن غی ج از  دست و دهیرس آرامشش مامن به مهبد. شود ی م روان

. گذرانده که یکیتار یروزها و خودش ی برا. زند یم هق یتنگ دل اوج در اسی

  یکیتار  یبرا.  کرده  ش یمخف  همه  از  خودش  و  کرده  دا یپ  که  یمهبد   و  خودش  ی برا

  رباز  راهش یجلو صدرا پدربزرگ و پدرش که ییها راه و  اش  ندهیآ یروزها

  ک ی  دیبا ساله چهل قصه نیا! ؟ یک تا اما باشد یفرار راه شهیهم تا بودند کرده

  خطرناک  هیارث کی توانست ینم! کند تمامش خواست یم او! شدیم تمام ییجا

 .دیرس یم  اوج  به آرامش در  دیبا مهبدش...بگذارد جا  به پسرش  یبرا

************* 

 

     دوم فصل  انیپا

 

 

 سوم  فصل

 

.  است  نینش  دل  اسی   یبرا  شیموها  اهیس  حجم  نیا.  کشد  یم  مهبد  یموها  به  یدست

  لحظه  هر  کرد یم ر ییتغ اش  چهره که حاال . بود آشنا ش یبرا پسرک  گرد صورت

 .  شدیم صدرا هی شب شهیهم از شتریب

 ! ؟ یبزن  حرف برام ی خوا ینم اسی-

 :زند یم لب پسرش  از  نگاه گرفتن بدون



  مهبد با من جانب از بتونه که ینفر هی... بدونه دیبا نفر هی ! میبزن حرف دیبا-

 . بزنه حرف

 ؟ یچ یعنی-

 :شود یم رهیخ دهیسپ صورت در و کند یم بلند را سرش

  از ! ندارم رو یکس  تو جز هم من اما نهیسنگ یلیخ تیمسئول نیا دونم یم دهیسپ-

 .  یبدون دیبا که هست ییزهایچ  هی  اما گفتم برات مادرم و پدر و گذشته

 : افتد یم دهیسپ جان به دلهره و کند یم سکوت

 !؟ یبر  یخوا  یم ییجا افتاده؟   یاتفاق-

 ادامه  و کند یم مکث لحظه چند. چرخد یم دهیسپ نگران صورت یرو نگاهش

 :دهد یم

  بعدش  روز دو. گفتم برات رو گفت گذشته درباره و اومد عمو که که ییاونجا تا-

! مهبده اسم پشتش که فرستاده بچه هی از عکس هی بهت نفر هی که یزد زنگ تو

  و امیب  خواستم و گرفتم کمک احمد از جاش  به! نبود صدرا و بودم دهیترس من

 . نمتیبب

 

 :قبل ماه سه

 

 ده؟یسپ خونه  دیببر منو شهیم-

 !شده؟  ی زیچ-

 . مهبده اسم پشتش که دهیرس دستش به  عکس با نامه هی-

 :شود یم رهیخ مضطرب اسی به یکم

  مهال   به  بود  ی زیچ  اگه   بعد  و   م یکن  چک   خودمون   اول  دیبذار .  دینگ  یزی چ  یکس  به-

 . گرده یبرم  فردا تا هم صدرا نکهی ا ضمن.  میبد خبر  خانم  مهرو و خانم



 . شود یم همراه احمد با لباسش دنیپوش با و دهد یم تکان سر اسی

 ! دیریم اشتباه دیدار  رو راه کنم فکر-

 :گزد یم لب احمد

 . بدم  نشون بهتون یز یچ  خوام یم قبلش-

 !؟ یچ-

 . بدم حی توض تونم  ینم!  دینپرس یز یچ  اونجا تا شهیم-

 عکس دنید یبرا دلش. ندینش یم مضطرب شیجا در و دیگو  یم یا باشه آرام

 !باشد؟   مهبدش خود که شود یم. کشد یم پر

 .  ستدیا یم یبزرگ مجتمع یجلو  احمد

 .  نهیبب  رو شما که منتظره  نفر هی نجایا-

 ؟یک-

 . دمیم قول... دیشینم مونیپش! دشینیبب  خودتون دیایب-

  ادم  احمد اما دارد دیترد. گذارد یم مجتمع یها پله به قدم و  کند یم باز  را در

 .صدراست اعتماد مورد

  برج هفتم  طبقه. شود یم آسانسور وارد و کند یم هماهنگ او با را شیها قدم

  زنگ   بدون  در.  گذارد  یم  رونیب  قدم  دیترد  با  اسی  بعد  و  شود  یم  خارج   احمد  اول

 .هاست آن  منتظر  روبرو  شخص انگار و شود یم باز زدن

 . دییبفرما-

 !یترسون  یم رو من یدار-

 هم شما. خانوادشه و  صدرا  از  محافظت من فه یوظ. دمیم حی توض رو  زیچ همه-

 .دی هست خانواده نیا  جز

 د ییبفرما  یزن  ی صدا.  گذارد  ی م  خانه  به  قدم  گفتن   للا   ا ی  با   و   اسی  از   دزدد  یم  چشم

 . بگذارد خانه در پا  کنجکاو  اسی شود یم باعث و دیگو یم



 به  اس ی چشم . کند یم  سالم و  گذارد  یم خانه  سالن در پا  کوچک ی ا  بچه  با  زن

 . رود یم ضعف  دلش و افتد یم کودک کوچک  صورت

 :رود یم اسی سمت به و ردیگ یم  او  از  را  کودک و دهد یم را  جواب احمد

 .شما خدمت سالم مهبد آقا-

  او  به ناباور . چرخد یم احمد سمت به کودک  صورت از شده گرد اسی چشمان

 . کند درک  را حرفش  تا شود یم رهیخ

  اتاق  اون  رونیب  یها آدم  اما بود شما نگران فقط  صدرا ! نبود خوب حالتون شما-

 . بودن مهبد دنبال  عموهاتون تا گرفته مساریت  از عمل

 کرده اشتباه لوفرخانم ین درباره کباری من اما ستین بخشش قابل اشتباهم دونم یم

  حال  نکهیا  ی برا کردم سکوت اگه. بدم انجام تونستم ینم یا دوباره اشتباه. بودم

 .ستی ن  کار در یمهبد کنه  ثابت بهشون شما بد

  سمت به مهبد  گرفتن ی برا را  دستش. گذارد ی م جلو  یقدم و  زدی ر یم اشک  اسی

  آرام   گذشته  یروزها  همه  نامنظم  تپش  مهبدش  دنیکش  آغوش  به  با.  ردیگ  یم  احمد

  ی برم اش رفته نفس و فشارد یم نهیس به را مهبد. زند یم هق اسی و ردیگ یم

 . گردد

 "سرای عسر مع  ان" شنود یم گوشش در را  خدا  یصدا

 !کند ینم بنددلش از  دل اسی و گذرد یم ها ساعت

 م؟ی بزن  حرف   میتون یم-

 :ردی گ یم اسی از  را نگاهش احمد یصدا

 !مونده؟  ی زیچ-

 ! مهم یلیخ ز یچ هی-

  اتاق   گوشه  گهواره  در  را  مهبد  و  شود  یم  بلند.  دهد  یم  تکان  مثبت  نشانه  به  یسر

 . رفته فرو یق یعم خواب  به نشیری ش پسرک. گذارد یم

 :ندینش یم احمد ی روبرو



 . منتظرم من-

 .دهد یم رونیب  را نفسش احمد

  برام   قراره  فقط  کردم  یم  فکر  کرد،  یمعرف  صدرا  به  رو  من  یاز ین  جناب  که  یروز-

  که  کرد فیتعر  رو ی داستان و  کرد خبرم ی ازین جناب روز هی  اما. باشه سییر هی

 . نبود  ریپذ باور

  ی نم که  یا  خونه  یتو  بفرسته  رو  دخترش شده مجبور  نکهی ا  از . گفت گذشته از

  اما  باشم صدرا آقا و  خانم مهرو مراقب شتریب خوان یم کردم یم فکر. خواسته

  دو پسر هی یجا به بوده، دیمج مادر که یموسو دوم زن که کرد اضافه ادامه در

  د یمج بچه هی تولد الیخ به یباج و کرده ی مخف یباج از رو یکی. آورده ایدن به تا

 .  بره  یم خودش  با رو

 

 

  و  رهیم یاز ین سراغ موندم زنده یبرا  مادرم  که یاحمد. بودم دیمج دوم قُل من

  بالشون  پرو ریز من هم باز مرد، مادرم یوقت. کرد مراقب ما از  عمر همه شونیا

  ی لیخ دیمج با چهره نظر  از . نداشت خبر من یاصل تیهو از  چکسیه اما بودم

 . کرد ینم شک یکس و  میداشت تفاوت

  جلوش  بگه صدرا  به  خواست ی ازین جناب ی وقت. شدم مند عالقه شتریب صدرا  به

  شهیهم اگه اما نهیبب رو من خواست ینم  دیشا که  بودم یبرادر  من. گرفتم رو

.  بمونم   کنارش   و  باشم  حالش  کمک  تونست  یم  موندم  یم  محافظ  و  همراه  هی  براش

 و  دیمج مثل نبود من گرفتن  دنبال هم یکس و بمونم ها یموسو کنار  تونستم  یم

 !صدرا

  ی تو بتونم که یثروت با دادن بهم بزرگ گروه هی شونیا و گفتن  یازین جناب به

  ضربه  از یلیخ یجلو التیتشک و گروه همون با. باشم موفق صدرا  از  محافظت

  لوفر ین نجات مثل آوردم کم هم ییجاها اما دمیدزد رو مهبد. گرفتم رو صدرا به ها

 !  بچشون  و خانم



 د؟ یمج مردن مثل-

  اشتباه   و  خان  اریمه  یها  محافظت  خاطر  به  رو  یعل  التیتشک  به  دیمج  ورود!  نه-

 . مینشد متوجه بهش سهام دادن یتو مهال

 .  چدی پ یم هم در اسی دل

.  داره   هدف  و   خواسته  ه ی  من،  به  یز یچ  دادن  ی برا  یکس  هر  دمیفهم  مدت  ن یا  یتو-

 بدم؟ بهت رو  یچ دیبا بزرگت  راز گفتن یبرا

 : زند یم لبخند

  د یمج  دم یفهم  ی وقت.  د یشد  بزرگتر  ی لیخ  دمتونید  اول   بار   که   یا   ساده  دختر   اون   از-

  ی نم یچیه دیمج و تو شدم مطمئن دمتید یوقت اما دمیترس کرده ازدواج باهات

 .دیدون

 : ردیگ یم سر از  را  حرفش ادامه و دهد  یم رونیب را  نفسش

 آدم  هی! ییشما کنه نابود رو یعل سازمان کل تونه یم که یکس تنها معتقدم من-

 .بشه  مطلع زیچ همه از  و  نکنن شک بهش که خودشون  دل از

  دارن  االن اونا  مطمئنا که خطره  در مهبد تنها نه  داره ادامه انیجر  ن یا که یمادام

 شون یاصل  نقشه  به  و  کنن  وصل   هم  به  رو  صدرا  و  شما  چطور   که  زنیر  یم  برنامه

 !برسن بوده شما فرزند که

 ...! تونم یم یچطور  من-

 دهیپاش  هم  از  زود  ی لیخ  نباشن  یکی  اعضا  اگه  ی ا  خونه  هر!  شو   گروهشون   وارد-

  و   باشه  خودمون  نقشه  با  دیریبگ  قرار  هم  کنار  صدرا  و  شما  قراره   اگه  بذار.  شهیم

 . دینینب  یبیآس

 !دونم ینم ی زیچ کارهاشون و استیس از! ندارم  رو قدرتش من-

 کار  و نیبب یرزم آموزش! هیکاف ماه چند فقط ! اریب دست به رو علمش و قدرت-

  اعتماد بهت شتریب یعل ی نجوریا  و شهی م الزمت مطمئنا  که ر یبگ ادی رو تفنگ با

.  نکنه شک  هم صدرا ی حت تا یریبگ ادی  خان ار یمه کنار  یتونیم رو  ن یا. کنه یم



 هم یگروه کار لحاظ از تا فرستمیم براتون رو یکاف و الزم اطالعات هم من

 .دی باش داشته یاطالعات

  شتر یب  ندونستن  با  قتیحق   در  اما  دیباش  خطر  در  نخواسته  پدرتون  ها  سوال  نیا  همه

 . دیکن   ثابت  رو  ییزهایچ  ه ی  و  دیا یب  رونیب  شماست  نوبت  حاال.  دیگرفت   قرار   خطر  در

 

************** 

 : شود یم رهیخ او  به مبهوت دهیسپ و کند یم سکوت اسی

 موقعه  همون  گروهشون؟   یتو   یبر   و  یبذار   نجایا  رو  مهبد  که  یگرفت  میتصم  تو  و-

 اس؟ ی مه؟آرهینع مامان ش یپ یبذار  رو ات بچه الزمه یگفت حرف  یب که

 به مگه! بجنگه عمر هی ها ادم نیا با هم مهبد بذارم تونم ینم! دهیسپ کن درکم-

 کردن؟   رحم  ام  چارهیب  مادر  به  مگه!  کنن؟   رحم  من  مهبد  به  که  کردن  رحم   صدرا  زن

 ؟ یچ اد یب سرت ییبال اگه-

  ی جلو   را یا  دفترچه و کند یفروم فشیک درون را دستش و زند یم یلبخند اسی

 :گذارد یم دهیسپ

  دفتر   نیا  اما  بده  صدرا  به  فقط  رو   مهبد  برنگشتم  اگه!  مهبده  به  من  یها  حرف   نایا-

  بذار ...مهبد به برسون رو دفتر نیا بعد اما سخته دونم یم. دار نگه خودت رو

 . نبخشه منو  اگه  یحت بشنوه  رو هام حرف   حداقل

 !اسی-

  بنددلش  از یشانیپ ی رو ی بوسه با و گذارد یم کوچکش تشک  یرو را مهبد

  خود   دست  ییزهایچ   ک ی   اما  بود  سخت  دلبندش  رفتن   و   گذاشتن.  کند  ی م  یخداحافظ

 !ستین آدم

 ممکن ها آن  از  محافظت شط  به  اما بود سخت یزندگ مهم ی ها آدم از گذشتن

 !شدیم

 !گذشت و گذاشت دیبا یگاه



 

  ش یگلو انیم در است یساعت چند بغض. لرزد یم نیماش رهیدستگ یرو دستش

  او  چوقتیه گرید اگر. بود سخت مهبدش از کندن دل. کند ینم  شیرها و نشسته

 چه؟  دید ینم را

 ! مهیت  زهیانگ  نیتر  مهم  شما  تیامن  گمیم  هم  هنوز.  گردم  یبرم  دیشد  مونیپش  اگه-

 : چرخاند یم احمد یرو  را نگاهش

  مهبد   اگه.  دیباش  صدرا  و   مهبد  مراقب  اما  کنم   سفارش  بهت  ستین  ی ازین  دونم  یم-

 . افتن یم خطر   یتو  هم مهال و  صدرا  کنند، دا یپ رو

 :نشسته لبش یرو لبخند احمد

 دست  از   رو  برادرشم  من   بدونه  نکهی ا  بدون  رو   دیمج !  منه  جون  مهبد  که  دیدون  یم-

 .پسرشم مراقب شهیهم از شتری ب دیباش مطمئن. دادم

 :گزد یم لب

 ... و ممنونم-

 :کند یم مکث دوباره و کشد یم را رهیدستگ

  به  داره از ین االن صدرا. بشه ر ید نذار... یبرادرش بگو  صدرا به فقط  نظرم  به-

 ! خون هم هی  پشتوانه

 :دهد یم تکان طرف دو  به را سرش

 همه از  خواد یم نکهی ا. کنه محافظت من از  کنه یم یسع بفهمه اگه صدرا-

  اگر ! ستین خودخواه صدرا . بندازه خطر  به  رو  خودش شهیم باعث کنه،  محافظت

 ! دشمن وسط  یبر  یتونست ینم  تو امروز ...  بود

 : زند یم لبخند

  د ی مج د؟ یکن یم رفتار هم هیشب چقدر  یدون یم! نیخودخواه دیمج  و تو جاش به-

  ه ی! باشم نداشته ام کله  یتو رو  ازش  شدن دور فکر  ی حت بود  گفت بهم  روز  هی



  عاشقش  و بمونم بچمون بخاطر  خواست ازم روز هی! برم خواست ازم  گهید روز

 !کرد ترکم   خودش اما باشم

 اما بجنگم مهبد ندهیآ   یبرا تونم یم من یگفت تو! نیهم هیشب  یلیخ دیمج و تو

  اجبار   طعم   ه ی  اما  داره  فرق   هاتون  حرف   سبک  دیشا.  میبرگرد  که   ی خوا  ی م  امروز

 یدیتهد هر من کمک با ی خوا یم و یصی حر  صدرا  و مهبد داشتن  ی برا تو. داره

 !  یبردار   روشون از  رو

 :زند  یم یخند  تک احمد

...  سرمد مهوش هیشب  یدار اندازه همون و! یسرمد نوه تو بگم تونم یم حاال-

  طرف  یچشما ی تو رو  شخص  قصد که نه یا  ات  عمه مشخصه نیشتریب! ات عمه

  رو  ی عل باشه، الزم جا هر ! قدرته عاشق! ستین یعل عاشق مهوش ! خونه یم

 . زنهیم دور هم

 . یبزن دورش ی بتون که یهست هشیشب  اونقدر تو

 :ندینش یم گوشش در احمد یصدا شود ادهیپ نکهیا  از  قبل و کند یم باز را در

 اس؟ ی خانم-

 :کند یم مکث اما گردد یبرنم

 عشق  و مهبد مادر تو! صمیحر هم مهبد و صدرا یها داشته یرو من-

 . یکن روشن رو مادرت بند گردن اون هیکاف اومد  شیپ یمشکل هر...ییصدرا

  سنگ.  است  آرام  و  ن یسنگ  شیها  قدم.  رد یگ  یم  فاصله  نیماش  از  و  شود  یم  ادهیپ

  ی صدا. کند یم ییخودنما هم کنار فیرد کی در پدربزرگش و پدرش د،یمج قبر

. دهیرس  احمد  رفتن  وقت  و  اند  دهیرس  یعل  افراد  دهد یم  نشان  احمد  نیماش  حرکت

 :زند  یم  لب  آرام.  زند  یم  هیتک  سنگ  به  را  دستش  و  شود  یم  خم  دیمج  سنگ  کنار

  گردم  یبرم دونم ینم. یباش پسرمون مراقب بده قول  تو  اما  د یمج منه  نوبت حاال-

 ! مردنمون با یحت میکن  محافظت ازش  دیبا هیهرجور اما تو شیپ  امیم ای ششیپ

 ! راهه تنها نیا دی مج اما کردنش رها از  بشه یشاک ای نکنه درکمون بعدا دیشا



.  کند  یم  نوازش  را  دیمج  قبر   ی رو  و  خورد  یم  زیل   اش  گونه  ی رو  از   یاشک  قطره

  ماراتن  کی  یبرا که شود یم یا شکسته زن مامن شیها شانه یجا به اهیس قبر

 .است شکننده  حد از  ش یب ب،یعج

  را  قبر  یاهیس شیها  اشک و  گذارد یم قبر  یرو  را  سرش  و  زند یم زانو  اسی

 . کند یم سیخ

 :ندینش یم  گوشش در کاوه یصدا و شود یم هق هق به ل یتبد شیاشکها

 . م یبر پاشو شد تموم هات هی گر  و شدن قائم اگه-

 :کند یم زمزمه لب ریز

  همه  ی برا. دونستم ی نم که یی زهایچ همه ی برا ببخش  منو ...دهیرس وقتش  دیمج-

 . بودم من باعثش  که ییها اتفاق

 :گردد یم بر برادرش  طرف   به و کند یم بلند را سرش

 ؟ یخوا یم یچ گهید... یگرفت ازم که رو مهبد و مامان ؟ ی خوا یم یچ گهید-

 ؟ یدار مگه دردسر جز هم ی زیچ-

 :دیگو یم نفرت با کاوه چشم  در چشم  و ستدیا یم

 ! رهینگ رو خفتت دردسر نیا  باش مراقب-

 :کشد یم خط اعصابش  یرو کاوه پوزخند

  ی ب با اونم که یخورد یم وارث هی دنیی زا درد به تو! یستی ن ها حرف نیا مال-

 !یداد دستش از یعرضگ

 ! کثافت! متنفرم ازت-

 . منتظرته عمو فتی ب راه هم حاال! باش-

 .امینم بهشتم  تو با من-

 !  شوهرجونت کنار بفرستمت می مستق نکن یکار هی-



 :گذارد یم جلو یقدم یعصب اسی

 ! یستین تو  که خواد یم مردش-

  در   اخطارگونه  ییصدا  که  کشد  یم  رونیب  را  اسلحه  و  برد  یم  پشت  را  دستش  کاوه

 : چدیپ  یم اسی گوش

 ی دار رو  بچه مردن تاوان هنوز . بخشتت ینم سییر  بار نی ا! کاوه کن غالف-

 !یدیم

 . ستدیا  یم کاوه کنار در مرد و گردد یبرم امدهین باال کاوه دست

 تون یهمراه  دیبد  اجازه  کنم  یم  خواهش.  هستن  منتظرتون  شما  عمه  اس،ی  مه  خانم-

 .  کنم

 !عمه؟ -

 . هستن منتظرتون سرمد مهوش خانم بله-

  ها  آن کنار از کاوه رفتن با. شود یم همراه مرد با و دهد یم تکان یسر اسی

 :شنود یم را  مرد زمزمه یصدا

 . خانم خدمتم  در دیداشت یکار هر...هستم احمد همکار-

 احمد؟ -

 ! صهیحر  و  خودخواه یادیز صدرا  و مهبد یها داشته یرو بگم گفتم-

 ی م دشمن مقر  به قدم ی شتریب  نانیاطم با  و  ماند یم اسی لب پشت یخند تک

 .گذارد

 

 

 

 



  و  چدی پ یم سرش در یادیفر  ی صدا. کند یم باز  یسخت به را  نشیسنگ چشمان

! کجاست دانست ینم و بود شهیهم از تر یخال ذهنش. رود یم یاهیس چشمانش

  ی مرد  ی صدا  شیپ  لحظه  چند  از  تر  واضح.  شود  یم  ادتریز  و  ادیز  اطرافش  یصدا

 : چدیپ یم گوشش در

 !کرده باز  رو چشماش خانم  مهوش-

 :ندینش یم چشمانش در ی زن ریتصو  بار  نیا  و زند یم پلک

 ؟ یشنو یم رو صدام! عمه زیعز-

 :ندینش یم  مهوش گوش در آرامش و  دار خش  یصدا و  زند یم لب آرام

 شده؟ یچ-

 :کند یم  ستادهیا کنارش در که یفرد به رو  او  به دادن جواب بدون زن

 .ادیب  کن خبر رو دکتر-

 .نجانیا  گهید ربع هی تا گفتن. کردم خبرشون-

 .ردی گ یم قرار  اش نهیس ی رو زن دست و  شود بلند جا از  کند یم یسع اسی

 . یبش بلند دینبا  فعال... اسی بخواب-

.  برود اسی  کنار از  حرف  یب شود یم باعث  و  زند یم صدا  را زن  رونیب  از یکس

 . ندی نش  یم  اس ی  چشم  در   پررنگ  رش یتصو  و   ندی نش  یم  تخت  کنار  یصندل  ی رو  مرد

 ؟ ینداد یخال  جا  چرا-

 :گذارد یم هم یرو  را چشمش و  آورد یم ادی به اسی

 .ستین دادن یخال  جا  وقت االن. دادم یجاخال یلیخ  قبال-

 . رونیب ببرتت یم  جا  نیا  از  کنه، یباز  جونت با  یخوا یم اگه  بگم بهتون  گفت-

 .  دارد ها نقشه و کشد یم ری ت سرش. زند یم پوزخند و شنود یم را  مرد یصدا

 .  چدیپ ی م گوشش در یشخص کردن سالم یصدا



 اومدن؟ هوش به-

 .دارن درد سر کنم فکر یول بله-

 :دیآ یم کتری نزد دیجد مرد یصدا

  د؟ یشنو یم  رو  صدام  اسی خانم-

 :کند  یم باز  را چشمانش

 .دارم درد سر  کم هی فقط. نمتونیب یم هم شنوم،  یم رو  صداتون هم-

 ؟ یندار جهیسرگ-

 .نه االن اما  داشتم اولش-

 !اس؟ ی مه! نه؟  یهست محمد دختر  تو-

 :دهد یم ادامه مرد و  شود یم رهیخ مسن مرد چشمان در زیت

  دم یم حق  بهش ! تو بخاطر  شد راه  مهین قیرف  بابات اما! نجای ا  اومدم باهاش من-

  یکار هر  وقت هر. یبگ یز یچ خوام ینم  و  ی کن یم چکار  جا  نیا دونم ینم اما

 . دمیم انجام برات باشه ی کار هر سراغم، ی ایب  یتون یم یداشت

 . ندی نش یم تخت یرو  آرام اسی و ستدی ا  یم یلبخند با مرد

.  کن خبرم شد شتریب دردت اگه. دیبخور ساعت هشت هر ذارمیم  رو ها دارو نیا-

 ! بااجازه

 :شود یم  متوقف دوباره و رود یم در سمت به یقدم  چند حرف  بدون

 . ومدیبرن  ازم یکار بود، شده  رید میدیرس  یوقت! متاسفم مادرت ی برا-

  خودش   به   کند  یم  یسع.  کند  یم  عبور   در  از   مرد  اما  کشد  یم  جلو  را   خودش  اسی

 :دیگو یم لب ر یز و شود مسلط

 . بده رو  ات اسلحه-

 ؟ یچ-



 بود؟  یچ اسمت-

 ! نگفتم اسممو-

 !آها-

 !حهیمس اسمم...  حیمس-

 :ردیگ یم مرد سمت به را دستش  و  ستدیا  یم پا یرو

 ات؟  اسلحه-

 د؟ یخوا   یم یچ ی برا-

  ی ضربت ،یضربت یزد! هست معروف مثل هی ست؟ ین کاوه ادی فر یصدا نیا مگه-

 ! کن نوش

.  شود یم محکم اسی راست دست در اسلحه و  ندینش یم حیمس لب یرو  یلبخند

 .کرده  شروع  خودش  را  یباز  اما  کند  یم  درد  کاوه  محکم  ضربه  یجا  هنوز  سرش

 دنیکش عربده حال در مهوش  مقابل در او به پشت کاوه و رود  یم نییپا را پله

  ی کم دیبا. است کاوه ی پا ی رو  فکرش  و آورد  ی م باال را اسلحه یمعطل ی ب است،

 .دهد جا اش عمه دستگاه در را  خودش و  کند نینش خانه را او

  ی نم هم پلک یحت خودش . چدیپ یم سالن در کاوه ادیفر  یصدا و کند یم کیشل

 :ندی نش یم کاوه یپا ی جلو  پوزخند با. زند

 داداش؟  خان  یخوب-

 !آشغال-

 ی تو  یبعد  باشه  ادتی!  کن  نوش  یضربت  ،یضربت  یزد!  کاوه  نهیهم  بعد  به  نیا  از-

  ی م حیمس به رو  و آورد یم باال را  اسلحه! مغزته یتو میمستق نه،یش ینم پات

 :پرسد

 داشت؟  گلوله تا هفت-

 !بله-



  تونم  یم مهال و صدرا تو، مغز یبرا! دارم گهید تا شش. شد پات حروم شیکی-

 !خوبه؟   تا دو ینفر ...کنم خرجش

 .  ندیب  ی م  را  اش   یناتن  یعمو  باالخره   و   چد یپ   یم  سالن  در  یمرد  زدن  دست  یصدا

! ساخته یم رزنیش ازت داشته اریمه پس مینداشت خبر ازت که یماه چند نیا-

 ! تو  ی برا انیخود همه نجا یا  عمو، کن غالف

 کار من با گفتن! کشته رو  پسرم  و مادر که  کنه یم یزندگ یآدم جا  نیا  ؟ یخود-

 !خونتون  به رسم یم هیبخ تا  پنج با یول دیدار

 .داشتن یبهتر   ییرایپذ...اریمه  عمو خونه برگردم دیبا کنم یم فکر

 : شیصدا بعد  و چدی پ یم خانه در  مرد قهقهه یصدا

  ی زد گلوله با  که یاون! بچه کن غالف رو  زبونت  گفت دیبا ات اسلحه ی جا به-

 !بچمه یجا  به! منه وارث

  جلوش  که ییها آدم از یعل بود، نوشته احمد یها یمعرف در که بود ادشی اسی

 !زارهیب کنند یم یعقل  یب و کشن یم عقب

  حقش   نقدری ا  تا   دیکن  ینم  فکر   پس   کشته  بچمو   د؟ یدیشن  چشم   مقابل  در  چشم   حاال   تا-

 !باشه؟ 

 :ندینش یم یعل کنار  مهوش. ندینش یم یعل یجلو  مبل  یرو  و  رود یم جلو

 ! یبود یعصب بچه مردن بابت خودتم! اسهی مه با حق که یدون یم یعل-

  حدود ی زیچ آمد ینم کدام چ یه سن به. کند  یم حلقه مهوش دور  را دستش یعل

 .باشند داشته را  پنج  و شصت

 .  داشته رو اسی شدن ساخته ارزش  نظرم  به-

 :زند یم لبخند مهوش

 باشه؟ ما  وارث  تونه یم اسی که که یدیرس جهینت  نیا  به هم تو  پس-

 :ندی نش یم اسی گوش  در اش زمزمه و شود یم بلند شی جا از



 !دید دیبا-

 :زند یم ادیفر  تر بلند

 . خوامش  یم سرپا زود باش،  پاش مراقب دکتر-

 .شود یم  بلند  دنبالش به مهوش و  رود یم رونیب

 

 !اسی  نمتیب یم شام سر-

 !حتما-

  سرشان  پشت هم اند ستادهیا  در کنار  که ی مرد دو شوند،  ی م خارج که  دو هر

  ی جان که یزخم کاوه و  دکتر اس، ی ح،یمس ماند یم که یکس تنها . شوند یم روان

 .نمانده ش یبرا

 :کند یم زمزمه دکتر کنار در آرام  اسی

 !نباشه پام و دست ی تو یدوماه حداقل  که کن  درمانش یجور  هی-

 ؟ یزد گلوله با رو  برادرت نیهم ی برا-

 .استراحت  بره خوام یم فعال اما! بود حقش زدم یم  هم مغزش ی تو اگه-

 . رود یم رونیب در  از  حیمس با همراه و دهد یم تکان یسر

 

 ه؟ یچ  برنامتون-

 :گفت دی پوش را یچرم یها دستکش که یحال در

 س؟ یی ر  ای خودته  سوال-

 :خندد یم حیمس

 !دهیپرس  اون نگم گفت-



  یبرم قدم اتاق رونیب سمت به الیخ یب  و اندازد یم باال را راستش یابرو  اسی

 .دارد

 !  ینگفت  هم تو خب-

  تا  بردارد قدم فاصله با کند یم یسع و شود یم همراه او با سرش پشت حیمس

 .ندازدین  کار به را  مهوش  حساس یها شاخک

  ی م  رهیخ  چشمانشان  در   یدرداور   لبخند  با  و  رود  ی م  مهوش  و   یعل  سمت  به   اسی

 :شود

 !نره  ادتونی رو قولتون-

 :دیگو یم  اخم  با و کشد یم عقب را خودش مهوش

 .  کشن یم صف انجامش یبرا  آدم یکل تونه،  ینم کاوه. ستمی ن  رفتنت موافق من-

 : زند یم لبخند یعل

  رو  خودش هم دخترمون بذار! مهوش ستن ین تو  و  من خون از  آدم، عالمه هی-

 !نه؟  دونه یم خوب   نوی ا هم اسی. برقراره بستون بده قانون نجا یا . کنه ثابت

 :دی آ یم کش شیها لب

 ! البته-

  گرفتن   انتقام  ی برا  یتون  یم  ، یبد  جوش  رو  معامله  نیا   اگه.  مونم  یم  قولم  سر  من-

  از  رو  کارخونه  دی با و برقراره نجا ی ا با ارتباطت  اما! ها یموسو  خونه  یبرگرد

 . ی ریبگ صدرا

 :زند یم پوزخند یعل چشمان در و شود یم خم  جلو  به یکم اسی

  ی تو   کارخونه  گرفتن  یبرا  یچ  دید  دیبا!  دینکن   فراموش  رو  بستون  بده  قانون  عمو-

 .دیدار  چنته

  خارج  خانه از بلند یها قدم با و چدیپ یم سالن در مهوش و یعل قهقهه یصدا

 . رفته فرو ی بیعج یسرما در خانه باغ. شود یم



  د یبا رو ونیکام اون! ببر  رو ونیکام ترمز  شد،  انجام معامله و  م یدیرس یوقت-

 . رهیبگ شیآت  که دره ته یبفرست

  م؟ یبد لشیتحو س یپل به  میتون یم اش؟  راننده اما-

 :گردد یبرم حیمس سمت به  و ستدیا یم

  اما  باشه شما کار د یبا تعدادش  هی احتماال که گرفتن قبال رو ونیکام سه و  چهل -

  ی برا! گرفته سر از رو اش معامله دوباره و گرفته ل یتحو رو  ونیکام یعل بعد

  رو  نیماش دوباره گرفتن،  رو نیماش اگه که کنه  یم دیق هاش معامله یتو نیهم

 !گردونه یبرم

  به قراره جوون تا چند ! است شهیش و ش یحش گل، گار،یس پر ونیکام نیا بار

 نجام؟ یا  خودم  یبرا  فقط  یکن  یم فکر خانواده؟   تا چند! بره؟  فالکت

  از   قبل  اما  شود  یم  سوار  حیمس.  ندینش یم  نیماش  در  و  دهد  یم  رونیب   را  نفسش

 : دیگو یم آرام  حرکت

 بدم؟  نجات رو مرد اون  یچجور -

 !گهیم بهت یریبگ که ستییر با تماس هی-

 .است خنده  خوش یادیز پسر نیا . خندد یم باز

 !برادرمه.  ستین  سمییر احمد-

 !جان؟ -

 :دهد یم ح یتوض اسی یبرا  و کند یم حرکت

 اومدن ایدن به از  قبل کنه، یم ازدواج  که من پدر با. بوده یا  چارهیب زن مادرم-

 مادر.  رهیگ  یم  مادرم  از  رو  من  پدربزرگم  ام،یم  ایدن  به  من  یوقت.  رهیمیم  پدرم  من،

. کرده  یم  کار  اونجا  و  ها  یموسو  کارخونه  به  برهیم  پناه  ییجا  یب  سر  از  ام  چارهیب

  اونم  و بده بهش و رهیبگ پدربزرگم  از  منو  تونه  ی م یموسو گهیم بهش نفر  هی

  انیم  ایدن  به  که  دوقلوها.  شهیم  اش  غهیص  و   شهیم  کینزد  یموسو   به  دیام  نیا  به

  ی هوا  و حال از تا خارج  فرستتشیم یباج  اصل در.. زنهیم بشیغ پدرشون اما



  از   یحرف  و  یباج  به  دهیم  رو  دیمج  مادر.  ادیدرب  مادرم  با  بودن  و   خانم  مهرو  طالق

 . بوده  ی موسو  خود  هستن  دوقلو  ها  بچه  دونسته  یم  که  یکس  تنها.  زنه  ینم  یدوم

! شیزندگ  همه  شهیم  احمد  اما  دهیم  دست  از  هم  رو  دیمج  رسه،  ینم  که  من  به  مادرم

 شد  سهمم  و  گشتم  یم  مادرم  دنبال  داشتم  یوقت.  کرد  دایپ  رو  من  و  اومد  احمد  بعدها

 !  ازش  قبر هی

 :کند یم  یتاب ی ب اش نهیس  در اسی خسته  نفس

 . میبگذر ازشون دیبا.  شهینم بمونینص درد جز  یزیچ! نکن نگاه ها گذشته به-

******************************** 

 معامله؟  یبرا فرستاده بچه خان  نیشاه بار نیا-

 :غرد یم حیمس و زند یم پوزخند اسی 

 !هستن خانم  مهوش وارث خانم ! یقرق باشه دهنت به حواست-

 : افتد یم شیها شانه  و پرد یم مرد رنگ

 ! سرمونن تاج خانم مهوش. شرمنده! خانم کردم جسارت-

 .شود یم رهیخ برامده شکم  با کچل  مرد به اسی

 د؟یکرد چک رو نیماش-

 !بله-

 : گذارد یم نشانیب زی م ی رو را  فیک مرد

 .هست سخت  خودش دالر گرفتن... خانم رفته باال قبل ی سر از متیق-

 !ستین زدن چونه  وقت االن . یزد  یم رو هات چونه  معامله از قبل  دیبا-

  به ینگاه. سوزد ی م چشمانش و آزارد یم را اسی مشام ف یکث یدالرها یبو

 .شود یم همراه اسی با  حرف یب   و بندد یم را  فیک  که اندازد یم حیمس



  ز یم یرو گذاشت که و ف یک! دالر هم شهیهم! ثابته یها هیپا  از  یکی اروی نیا-

 .دنبالشه هم احمد  رون،یب زد نجایا  در از ونیکام

  یم اس ی صورت در سیپل چرخان نور و  ریآژ یصدا که کند یم باز  را سوله در

 .ندینش

 .  ندارد تیموقع از  یدرک و فهمد ینم

 شده؟ یچ-

 !دونم ینم-

 :چرخد یم حیمس سمت به

 یم. است کاوه تله نیا! هست که یجور هر خونه، برسونم فو یک اون دیبا من-

 .شده کار به دست خودش یول  میبنداز گردنش رو ی زیچ  هی میخواست 

 

 :ردیگ یم اسی سمت به را فیک حیمس

  اونجا از پشته، اون ک یکوچ در هی. بشن سرگرم تا کنم، یم فرار نیماش با من-

 . رونیب بزن

 .منتظرتم. برگرد سالم-

 .شود یم خارج  در از  و  زند یم لبخند

.  رفت در سمت به دست به فی ک اسی که  دهیچیپ سالن در ادیفر و  همهمه یصدا

 دوباره  و  گذاشت  نیزم   را  فیک.  نشود  باز  دنیکش  با  که  بود  محکم  آنقدر  کوچک  در

  ی شخص محکم ضربه با در و آمد یم س یپل ادیفر  یصدا. شد در دنیکش مشغول

 .  شود زیم باز

 چکمه  و  یمشک  نیج   با   یمرد  ی پا.  دارد  ی برم  را   ف یک  و   رود  ی م  عقب  یقدم  اسی

 .  ندینش یم  اسی  چشم در چرم

 ! یفتادین  ریگ تا  بجنب...رونیب ایب-



  و   شود  یم  بسته   کوچک  در .  دهیشن  که  شیی صدا   شک  در   هنوز  اما  رود  ی م  رونیب

  و  ندی نش یم صورتش در باد ی هوهو. رسد ینم گوشش به گرید اخطارها یصدا

 ! دانم یم را  زیچ  همه که زند یم داد مرد نیخشمگ افهیق

 ! فتیب راه-

 :نالد یم

 ...! صدرا-

 

 

 

 شده پارک  او از  قدم چند فاصله با که یموتور  سمت به و کند ینم نگاه اس ی به

 .  کند یم حرکت

 ! صدرا-

  اون   و  تو  گردن  دارم  دوست  هرچند.  میبر  نجایا  از  شو   سوار  فقط  فعال!  نگو  یزیچ-

 ! بزنم  نجایا فرستاده  رو  تو که یرتیغ یب

  ی م  صدرا  پشت.  داند  یم  ییزهای چ  چه  از  و  کجا  تا  صدرا  داند  ینم.  کند  یم  سکوت

 که ییدالرها فیک. گذارد یم سر یرو ردیگ یم سمتش به که را یکاله و ندینش

  حس  را  صدرا  تن پرخروش  یگرما که شود یم نیا  از مانع گرفته، قرار نشانیب

 .کند

 سواالت. شود یم کترینزد صدرا به اسی و چدیپ یم جاده دل  در موتور یصدا

  ی پ بودنش  نجایا به چطور صدرا داند ی نم قتی حق در اما دارد سرش در یادیز

 .برده

 .کشد یم ذهنش بی عج یفکرها از دست اسی شود یم نگی پارک وارد که موتور

 چرا؟  نجایا-



 را آسانسور دکمه و گذرد یم کنارش از! نافذ  و بیعج. کند یم نگاهش صدرا

 .زند یم

 م؟ یکن یم چکار نجا یا ما-

 :کند آرام  را شی صدا تن کند یم یسع اما است نیخشمگ

  و  ها ناموس  یب نیب  امشب من ناموس بگم  نگ یپارک کف م؟ ی بزن حرف جا نیهم-

 ... قراره ه؟ یچ یبعد برنامه آره؟  رفته؟  مواد فروش   یبرا

 شدن باز  ی صدا. شود یم تر محکم اش شده مشت دست و خورد یم را  حرفش 

 .دهد ینم اس ی به یشتری ب  وقت آسانسور در

  مهبد  و  اسی مشکالت، شدن تمام از  بعد قراربود  که  ستیا خانه  برج ازدهمی طبقه 

  و  بیعج  یها داستان ن یا شد؟  یم تمام گاه چیه مشکالت نی ا... اما باشند ساکن

 !شد؟  یم  تمام  ییجا کننده جیگ

  آن  دنید با. خورد یم احمد نگران نگاه به چشمش و شود یم  وارد صدرا همراه

 :دهد یم  رون یب را  نفسش ها

 !  خداروشکر-

 :زند یم پوزخند صدرا

  بود  ن یا دم؟ یکش رونشیب ی ا لهیطو چه وسط  ی دون یم! خداروشکر واقعا آره-

 اعتمادم؟  جواب

 :اندازد یم  ن ییپا را  سرش احمد

 .دیببخش. ندارم  گفتن یبرا یحرف! ام شرمنده-

 .داند ینم است برادرش  احمد نکهی ا  از  صدرا! داند ینم

 یبرم قدم در سمت به  صدرا اما بپرد جا از اسی شود یم باعث در زنگ یصدا

  به   مبهوت.  رود  یم  عقب  یقدم  مهینع  مامان  و  دهیسپ  دنید  و  در  شدن  باز  با.  دارد

 .شود یم  رهیخ  کند یم ورجه  ورجه دهیسپ یها دست ی رو که یمهبد

 . بابا زیعز  یاومد خوش ! پم؟ یت   خوش  پسر یاومد-



.  است  مبهوت هنوز اسی و زند یم قهقهه صدرا آغوش در مهبد بعد  لحظه چند

 : چدیپ یم گوشش کنار احمد یصدا

  بذاره   کنم  ینم  فکر.  گرفتن  انتقام  یبرا  یرفت   نکهیا  و  دونه  یم  مهبد  از  فقط  صدرا-

 .  یبرگرد

 . برگردم دیبا من. رممکنهیغ-

 : شنود یم صدرا اما است  آرام شیصدا

 ! یکن یم جا یب شما-

 ندهیآ   ریدرگ  نکهیا  یبرا   مهبد.  کنم  یم  یکار  هر  مهبد  از  محافظت  یبرا   من  صدرا-

 .کرد  ی کار براش دیبا امروز نشه، ما مثل  یا

 عشق با و بده عشق بهش تا داره ازین  دلسوز و مهربون مادر هی به بچه نیا-

 مادر  ه ی  به  ی ازین  مهبد  که  بفهم   اسی!  بدونه  رو  غلط  و  درست  فردا   که .  بشه  بزرگ 

 گهید باهاشون یبخور بر  که امروز! گفت؟  یچ دیمج رفت ادتی! نداره خالفکار

 .داره مادرش به  ازین اش ندهیآ  ساختم ی برا مهبد!  یندار  یبرگشت راه

 :لغزد یم صورتش یرو چشمانش در شده جمع اشک

 هم  رو فردا یبرا  ید یام یحت ما ؟ ینیب ی م یا ندهیآ نفر سه ما ی برا تو صدرا-

 دیشا  باشه؟   دنبالمون  خالف  باند  هی  ای  کنه  متهممون  سیپل  قراره  صبح  فردا.  میندار

  ؟ یزن یم حرف مهبد ندهی آ کدوم از . میبش اعدام و کارها انتی خ به میبش  لیتبد هم

  سرزنش   عمر   آخر   تا  ای  رهیم  یم  ا ی  که  مملکت  خائن   بشه   لیتبد  و  کنن  داش یپ   نکهیا

  ی م. برسه آرامش به کشور نیا تا بشه خالص  شرش از سیپل هم دیشا! شه؟ یم

 ! ستین یراه  چیه ینیب

 :ردیگ یم دهیسپ  سمت به و بوسد یم  را مهبد سر صدرا

 . دیکن استراحت کم  هی بهتر. کردم آماده شما یبرا   رو اونطرف اتاق  تا  دو اون-

 :شود یم کینزد اس ی به صدرا شود  یم بسته که اتاق در



 گذره؟   یم  ذهنت  یتو   یچ  بگو  بهم  است؟   چاره  راه  تو   خوردن  بُر  و  شدن  خالفکار-

 !کنم کمکت ا یدن ته تا  بگو بهم

  ن ی تضم  مهبد  ندهیآ  تا  زیچ   همه  از  بمونه  دور   دیبا.  بمونه  پاک   دیبا  ما  از  یکی  صدرا-

 .  ادیبرنم دستم از مهبد یبرا یکار من ینباش تو  اگه. بشه

 خواسته؟   یچ ازت یعل-

 !  تو  خونه   برگردم  انتقام  یبرا  بذاره   خواستم  ازش   منم  و  معامله  ن یا  خوردن  جوش -

 کرد؟  قبول -

  ی نم یبی اس بهم  فعال. بشه انجام کارهاش که رو  من و  داره الزم  رو  کارخونه -

 .رسونه

 :کشد یم لبش یرو  را  دستش صدرا

 من؟  شیپ  یایب بذاره خواد یم  یچ ی برا یدون یم-

 . بچه  و ازدواج -

 ؟ یکن یم قبول تو  و-

 :دهد  ادامه  و برود جلو به یقدم صدرا شود یم باعث اسی سکوت

 ...  یا گهید کس بخواد؟   یا گهید زیچ   ازت یدیترس ینم-

 .ماند خواهد  دلش یرو یادیز  یها حرف  امشب و  خورد  یم را حرفش

 ؟یکن  ینم  تموم حرفتو-

 

 

 : شود یم روان  صورتش   یرو اشک و  دیگو یم بغض با

  اگه !  صدرا  نذار  مهی ن  رو  هات  حرف .  بگم  هامو  حرف  منم  بذار  کن  تموم   رو   حرفت-

 . کنم سکوت شتریب  یکن یم مجبور منو  ،یکن یم سکوت تو



  رو  یزیچ هی اما! دونم ینم رفتم؟  یم بود هم یا گهید کس اگه یبگ یخوا یم

  دوست  یخاص  جور  هی رو  تو یول ام شرمنده دیمج از  من... صدرا   دونم یم خوب

  نباشم . باشه خوب حالت اما باشم دور ازت  میراض  که دارم دوستت اونقدر. دارم

 یم  میراض  دیباش  خوب  هم  کنار  مهبد  و  تو  یوول  نباشم  اگه.  باشه  خوب  حالت  یول

 .گذرم یم خودت  یبرا! نه خودم  ی برا ازت. کنه

  دست   در  شیبازو  اما  برگردد  یعل  خانه  به  زودتر  چه  هر  تا  گذرد  یم  صدرا  کنار   از

 :شود یم ر یاس صدرا

 یراض بودنت دور به من! خودخواهم خواستنت یبرا. ستمی ن تو مثل من یول-

  حرف   اش   ادامه  درباره  بعد  اس،ی  برگرد  زود.  ی بر  دستم  از   بذارم  خوام  ینم.  ستمین

 . م ید  یم  انجامش  باهم  باشه  ی ا  برنامه  قراره  اگه.  میندار  یرو  تک  نباریا.  میزن  یم

  از  دیباش خودتون  مراقب گفتن با و ند یب ینم صدرا که زند یم ی دار بغض لبخند

 . شود یم خارج در

 

 

 هم دکمه زدن یبرا دلش و شود یم وارد شده، متوقف طبقه همان در آسانسور

 ! اجبار  از  امان...خواهد  ینم رفتن دلش. زند یم دل دل کف

  ی آه   با  را  کف  هم  دکمه  و   گذارد  یم  آسانسور  کف.  کند  یم  ینی سنگ  دستش  در  فیک

 .  زند یم

  یم تاب اسی یرو اش  رهیخ نگاه و شود یم وارد صدرا در شدن بسته از قبل

 .  شود یم رهیخ  او به متعجب اس ی. خورد

 "دی نشو در شدن بسته مانع"چدیپ یم دو هر  گوش در زن یصدا

 :گذارد یم جلو  یقدم صدرا

 شده؟ ی زیچ-

 .اومده  رونیب خونش  از  یخداحافظ  بدون یخانم هی آره-



  با  و  اس ی ی روبرو صدرا شود یم باعث آسانسور  حرکت و در شدن بسته یصدا

 : ستدیبا کم فاصله

 . بذارم یآموزش  کالس برات دیبا-

  اسی. زند یم حلقه اسی دور را دستش و رساند یم صفر به را فاصله صدرا

 :زند یم لب مبهوت

 ...! صدرا-

  بدون  خونه چراغ ؟ یی کجا بفهمم تا شدم زنده و مردم یدون ی م! صدرا دل جون-

 .شده کیتار و سرد خونه. بود خاموش  تو

 :شود یم رهیخ اسی صورت در و کشد یم  عقب را  خودش یکم

 .بود شده تنگ چشمات  یبرا دلم-

  ن ی ا  ها  بوسه  همه  داند  ی نم.  ردی گ  یم  گر  و  ندینش  یم  اس ی  یشانیپ   ی رو  یداغ  مهر

 . تپد یم نور سرعت با  قلبش و شده لرزان نفسش نه؟   ای سوزاند یم نیچن

 :زند یم لب دوباره

 ... من...صدرا-

  یقدم.  کند  یم  نیریش   ی سکوت  به  محکوم  را   اس ی  و   ندینش  یم  لبش   ی رو  یبعد  مهر

 صدرا   گردن  دور  دستانش.  خورد  یم  آسانسور  نهیآ  به  اسی  پشت  و  روند  یم  عقب

 . کند یم یهمراه او با  و شود یم حلقه

  عشق  کی شروع. دهد یم یا تازه شروع دینو  و چدیپ یم فضا در نرگس یبو

 عشق کی داشتن روزگار، یتلخ همه نی ا نیب. زند یم لبخند نشانیب عشق... نو

 .   دیآ یم حساب به معجزه ناب

 ...سه

 ... دو

 ... کی



 ... نگیپارک

 .  است  انیجر در گرمشان یها نفس  و لرزان  چشمان و رندیگ یم فاصله یکم

 !برگرد زود-

  به  اسی که ی فیک و زند یم لبخند صدرا. گذرد یم صدرا  کنار از  پاچه دست اسی

 . داردیبرم را  گذاشته جا

 !خانم  یگذاشت جا  فویک-

  گرفتن  یبرا  را دستش آرام  و  گردد یبرم شده سرخ  ی صورت با  زده خجالت اسی

 .صدراست چشمان  از  زانیگر نگاهش.  بردیم جلو  فیک

 م؟ یبذار  یآموزش کالس نم یا ی برا دیبا ؟ یکن نگاه بهم  ی خوا ینم اسی-

  محکم   را  دلش  صدرا  مهربان  لبخند.  چرخد  یم  صدرا  به  رو  شده  گرد  اسی  چشمان

 : دیگو یم لبخند با همراه و دهد یم دستش به را فیک. کند یم

  خطر  به خودتم. برگرد زود! نه تو داشتن یبرا یول باشم یصبور ادم دیشا من-

 . م یمنتظرت مهبد و من...ننداز

  آرام  صدرا گوش کنار در. ستدیا یم شی پا پنجه ی رو و رود یم جلو یقدم اسی

 :کند یم زمزمه

 !  تو با محضرش... گردم یبرم ام شناسنامه با  بار نیا-

  ی زن   رفتن   مات  و  شی ک  اما  صدرا .  کند  یم  تند  قدم  رفتن  یبرا   و   چرخد  یم  وقفه  یب

 و شود یم بسته آسانسور در. خواهد یم شهیهم از شتریب روزها نیا که است

 .شود یم خارج  او درسی د از  تندش یها قدم  با اس ی و  جیگ صدرا

**************** 

 :دیگو یم  یعل به رو  و گذارد ی م زیم ی رو را  فیک

 !ستی ن  رسمش نیا  عموجون اما! وفا الوعده-

 :پرد یم باال  یعل یابروها



 .ادیم شی پ  ها اتفاق نیا  از-

 :زند یم یپوزخند اسی

 !کاوه؟ سمت از  اونم ! عمد ی رو از  نه ،یاتفاق  اما ادیم شیپ بله-

 . نداره رو  یزیچ  دادن لو جرات کاوه! رممکنهیغ-

 کنم؟  رو  مدرک من اگه و-

 . دمیم بهت  یبخوا یچ  هر منم کن، ثابت-

  که  ی مرد دو با  و  رود  یم رون یب  حیمس. دهد یم تکان حیمس ی برا ی سر اسی

 :گردد یبرم اسست مشهود شانیها دست و  صورت ی رو یکبود

 سیپل هم. است کاوه نوچه یکی اون. گرفته شیآت که هیونیکام راننده شونیکی-

 . دهیبر رو نیماش ترمز هم کرده، خبر رو

 : رود یم جلو شیتشو با مردها از یکی

 که نیهم اما نداشت یمشکل هم سوله تا. بودم کرده چک رو نیماش من موال به-

  موال  به آقا. نکرد کار  ترمز چی پ سر و افتاد  پیر به نیماش رون، یب زدم سوله از

 . ام راننده هی  فقط من

 :شود  یم بلند  جا از یعل

 !اومد؟  نتیماش دور مرد نیا-

  دار  مشکل م یکن چکش بذار  گفت. نداره نه  گفتم  ؟ یدار  یزی ر  روغن گفت اومد-

 خرابکاره؟  دونستم یم دیبا کجا از من. خوبه گفت اومد و نیماش ریز رفت. نشه

 از  ینیماش هی بود ییخدا. نبردم شک بهش نمیهم سر بودش، آقاکاوه با شهیهم

 . رونیب دمیکش شدیم رد جا  اون

 :گردد یبرم دوباره و رود یم  راه یقدم چند یعل

 .فعال یبر  یتون یم تو-

 :گردد یم بر حی مس و اسی سمت به



  ی کی  ی تو  که  یکن  جمع  رو  لتیوسا  یتون  یم  تو   اس ی.  دینباش  خسته  هم  تا  دو  شما-

 . خواستم ازت   یچ نره ادتی فقط  ،یموسو ش یپ یبرگرد  ندهیا  روز دو

 :دهد یم تکان یسر لبخند با اسی

 .عمو بله-

 

  ن ی ریش یها حرف تصور از. است شهی هم از تر خوشحال رود یم رونیب یوقت

 . ندینش یم لبش به لبخند هم صدرا

 شده؟ ی خبر-

 ؟ یچ-

 .دهیفهم بزرگه  داداش گفت احمد-

 :دهد  یم تکان یسر اسی

 . باشه تر خشن کردم یم فکر-

 .کرده جان نوش  تو  و فندق بابت رو کتکش احمد جاش  به! تو  یبرا  نه-

 زدتش؟ -

 :دهد یم تکان یسر حیمس

 . ناقابل  چک هی-

 :کند یم ینچ اسی

 . چشماش ریز کاشته  بادمجون کردم فکر-

 :شود یم گرد حیمس چشمان

 خواست؟  یم بادمجون دلت-

 :خندد  یم سرخوش آرام  یدل با اسی

 . اومد ینم بدم-



  د ینو او  به که است یدل وصل  دلش. کند ی م آرامش که است یدل وصل  دلش

 .خندد یم سرخوش  اسی و دهد  یم روشن یروزها

 

 

 

  ک ی . بود گرفته را وجودش تمام استرس. داد یم تکان زیم ری ز آرام را شیپا

 که  کرد  یم  تا  دو  دو  خودش  با  داشت.  بود  برگشته  صدرا  خانه  به  که  شدیم  یاهفته

 مشغول  احمد با که چرخاند  صدرا طرف به را سرش است؟  خوب کارش  واقعا

 . شد آشوب شتریب  دلش و بود صحبت

 اس؟ ی-

 : بپرد جا  از شود یم  باعث مهال یصدا

 ! یوا-

 ؟ یشد یچ-

 .ردیگ یم دست در را اش زده خی یها دست و ندی نش یم کنارش مهال

 اس؟ ی ی کرد خ ی نقدریا  چرا-

   بزنم؟  صدرا  به یشتریب بیآس  نکنه... مهال کنم اشتباه نکنه-

 :کند یم زمزمه اس ی گوش  کنار آرام و   زند یم لبخند مهال

  نده یآ به فقط. دیبرگرد عقب به بشه باعث ی زیچ چیه نذار. است قصه ته نجایا-

 .  بشه شهیهم از تر  روشن روزها دمیم  قول بهت کن، فکر

 :زند یم یلرزان لبخند اسی و دهد یم یآرام فشار را اسی دست

 !باشه خوب  قصمون ته کاش-

  خانم   مهرو  و  روند  یم  رونیب  عاقد  از   استقبال  یبرا  صدرا   و  احمد  زنگ،   ی صدا  با

 .  گذارد یم زیم ی رو  را رنگ ییطال ی کوچک جعبه . ندینش  یم دخترها ی روبرو



  با  اسی پدر و من دیدون  یم دوتون هر. دیبدون  رو ییزهایچ ه ی که وقتشه امروز-

 !من ماه یعنی" من مه" گفتیم من به شهیهم محمد. میبود نامزد هم

  مه و مهال میبذار  رو هاشون اسم میشد دار  دختر اگه میگذاشت قرار  هم با روز هی

 .  اسی

 ماه هالل  ک ی که  یا  نقره ره یدا ک ی شامل که را  یگردنبند و کند  یم باز  را  جعبه

 . آورد رونیب  بود، دهیچسب آن  به ییطال

 روزها  همون رو نی ا و میخواست یم دختر تا دو. میدیخر روزها همون رو نیا-

 .کرد هک  رو من مه گردنبند دو  هر یرو خودش. داد سفارش محمد

 فرستادم پس رو ها گردنبند من م، یبزن هم به رو ینامزد میشد  مجبور که یروز

 .برگردندشون نامه  هی با محمد یول

 دختر  از  یکی  کدوم  هر  یمنته  باشه،  جاش  سر  دخترها  یبرا  قرارمون   خواست  ازم

  گردن  نیا  بود  قرار .  محمد  سهم  شد  اسی  مه   من،  دختر  شد  مهال.  باشه  سهممون  ها

  دونستم ینم اما میدار نگه دلمون یتو رو عشقمون ما تا باشه شما سهم بندها

 .دهیم پس بهم رو دختر تا دو هر سرنوشت

 کرده  انتخاب رو اسمت من... اسی بود نیا  ازت تمیحما و عالقه همه اون لیدل

 .باشه هم من مه تونست یم محمد، مه اما  یباش من دختر بود قرار تو . بودم

 گردنبند  و  بندد  یم  مهال  گردن  به  را  اول  بند  گردن.  شود  یم  بلند  جا  از  خانم  مهرو

 .شود یم  اسی مه سهم دوم

  عشق  ی برا را شانی ها چشم اشک  و روند یم فرو  مهروخانم آغوش  در دو هر

  و  بود دهیخر پدرش یروز که یا هیهد لمس. شود یم سیخ  مهرو و محمد ناب

 . داد یم تیامن حس قلبش  به د،یرس ی م دستش به امروز

  ک ی بند گردن نیا اگر. دیبگو بله صدرا به توانست یم یتر راحت الیخ  با حاال

 ...! باشد نشانه



  آغوش  از. اورد یم خودشان به را ها ان عاقد ورود یبرا صدرا تعارف یصدا

 پاک  را شانیها چشم اشک ینحو به کنند یم یسع کدام هر و شوند یم جدا هم

 .کنند

 .شد ینم تمام داشت همراه به  بٌهت  و اشک که گذشته یها ناگفته نیا

 . کند  ی م  یآرام  سالم  ریز   به  سر   اسی.  شوند  یم  وارد  احمد  و  صدرا   همراه  مرد  دو

 .دیباش  خوشبخت  هردوتون بار  نیا انشالل -

 :زند یم لبخند صدرا

 .شماست با زحمتمون شهیهم-

 :شد رهیخ   مهال به تعجب با و  بود برده ادی از  کل به  را مرد چهره اسی

 ست؟ین ادتی کرده عقد رو دیمج  و تو  اقا حاج نیهم-

 :پرد یم  باال اسی  یابروها

 دونست؟ یم کجا از  صدرا-

 .ادیب  نبود ی راض مامان. بوده هم لوین  و صدرا عاقد-

 چرا؟ -

  ی نجوریا  که  ستین  خوب  قدمش  کرده،  عقد  رو  ها  بچه   دوبار   بود   گفته   بهش  نبیز-

 .شدن

 . خندد یم اسی

  براش که مییما نی ا. شهینم ساخته ای شهینم خراب چکسیه قدم به ما یزندگ-

 . میآورد  کم   خودمون  ی عنی  بشه   خراب  اگه.  میکن  یم  یخودگذشتگ  از .  میکن   یم  تالش

 :کشد یم  اسی مه رخ  به یپوزخند  مثل را  صورتش یرو  لبخند مهال

  عقد  سر . گفت رو  ن یهم هم صدرا. کرده جور ی حساب هم با رو  تخته  و در خدا-

  امیم حساب وهیب جز مرده، زنم منم گفت باشه، دینبا وهیب زن گفت نبیز که منم

 . باشم دینبا



 .ندی بنش ش یبازو در مهال محکم مشت شود یم باعث  اسی لبخند

 :کند یم زمزمه گوشش کنار صدرا . ندینش  یم صدرا  کنار آقا حاج  ی ها صحبت با

.  دمید هم رو  ها گردنبند یمنته بود،  تاتون سه هر یاشک یها چشم  به حواسم-

 همه که سازهیم رو یادم یایدن ها چشم نیا نکن، سشونی خ یزیچ  هر واسه

 .ییتو  ش یزندگ و دشیام

 .کند یم برپا ولوله یخوش  از نهیس در نفسش. لرزد یم اسی دل

  از را بله بار نیا. خواند  یم عشق خطبه آقا حاج و کند یم سکوت اسی و صدرا

 .شنود  یم را  صدرا بله جانش  عمق با...  دیگو  یم جانش عمق

  فشار با که بود ادشی. رود یم بند نفسش افتد یم دیمج با عقد روز به که ادشی

  اشک   با  که  بود  ادشی!  دینشن  را  دیمج  بله  که  بود  ادشی!  گفت  را  بله  مادرش  دست

  خراب  را  ها لحظه ن یا خواست ینم اما  داشت  ادی به  را  زیچ  همه! بود کرده امضا

 همه که  یخوش یها روز به... کند اعتماد مهال  یها حرف  به خواست یم. کند

 .دادند یم را  دشینو

  ی م صدرا و  اسی چشمان. ندیگو یم کی تبر  همه و کند یم پخش  رامهال ینیریش

 .نشاند یم ها آن  دل به هراس نبیز  شیوپرتشو نگران یصدا اما درخشد

 !صدرائه؟  نوبت حاال اره،یپت  یکشت رو دیمج-

 

 

 :زند یم لب  بهت  با لب ریز اسی

 !؟ یباج_

.  شود یم متوقف یباج شدن وارد با اما کند یم اقدام رفتن رونی ب یبرا  صدرا

 . کند یم تند قدم  ها آن سمت به یباج

  ؟ یدار نقشه صدرا یبرا گهید  حاال  یعوض کهیزن-

 ؟یباج  یگیم دیدار یچ-



 :ستدیا  یم اسی و  صدرا یقدم کی در

  رو  اش  بچه  نتونست ی حت! شد د یمج ینابود  باعث دختر  نی ا  صدرا؟  یشد کور-

 .دهیکش نقشه تو  ی برا حاال. داره نگه

  وان یل و اندازد یم چنگ اسی یموها به یعیسر حرکت با و  دیگو یم حرص با

 .شود یم رها  اسی دست از شربت

 !کشمت یم خودم-

  تالش   صدرا.  چدیپ  یم  خانه  در  غشیج  و  خورد  یم  تاب  یباج  دست  در  اسی  یموها

 :زند یم ادیفر و بکشد  راعقب یباج کند یم

 ! یباج کن ولش ؟ ی کن یم یدار چکار-

  بخاطر  که  یپارکت  اما  شود یم رها دستش از  اس ی ی مو ،ی باج شدن دهیکش با

  توجه   سروصدا  همه  آن  نیب  که  شده  یوانیل  خورده  و  شربت  به   نیمز   وانیل  افتادن

  سرش  و بخورد زیل اسی شود یم باعث نکرده جلب شکستنش با را چکسیه

 . بخورد یا  شهیش زیم گل گوشه

  حال  در ش یپ لحظه چند  تا که یباج شود یم باعث خانم  مهرو و مهال غیج  یصدا

  زخم دنید با و رسد یم اسی به احمد زی ت یها قدم. کند سکوت بود دنیکش ادیفر

 :کند یم زمزمه آرام  اس، ی یشانیپ ی گوش ی زیر خون  و

 . نگو یچ ی ه و ببند چشماتو-

 :زند یم  ادیفر احمد اس،ی چشمان شدن بسته با

 !؟ یشنو یم صدامو  اسی خانم .  هوشهی ب صدرا-

 :دیگو  یم  برسد  همه  به  کامل  ش یصدا  که  ی جور  بلند   و   کند  یم   رها  را   یباج  صدرا

 ...! ام بچه! است حامله اسی-

 همه. کند یم بلندش نیزم از و اندازد یم اس ی یپاها و شانه  دور را دستش

 . هستند صدرا  یها حرف  مبهوت

 :زند یم لب آرام  و  کند یم باز را  چشمش کنار اسی



 . دیببخش-

 :دیگو یم  شهیهم از  آرامتر و کند  یم تند قدم صدرا

  ه ی به م یکرد لی تبد رو م یباش داشته میتونست یم که ی روز نی بهتر که ببخش  تو-

 !  تئاتر

 . دمیند رو  یباج چهره  که فیح  بود، یکمد تئاترش-

 : رود یم مهرو سمت به  صدرا حرف مبهوت اما یباج

 صدراست؟ بچه بارداره؟   اسی گفت؟  ی چ نیا-

 : اوردیب کم یباج   یجلو که آنقدر نه اما است ج یگ مهرو

 !که دیدیشن-

 .است نمانده قصه  نیا مات و ش یک تا  یزیچ.  زندیم پوزخند مهال

 

 

 : گفت صدرا  به رو  استرس پر و نشست مبل  یرو

 ؟ یزد  رو حرف   اون  چرا-

 : کرد باز  را هیاول  یها کمک جعبه و نشست  کنارش صدرا

 رو؟  حرف کدوم-

 .  ندیبب  یخوب به  را شیموها گوشه زخم  تا گرفت را  اسی  چانه صدرا

 !منظورمه؟   یباردار  انیجر نیهم ؟ یر یم طفره  چرا-

 و  کرد  باز  یچسب  ست،ین  یجد  که  بود  شده  راحت  الشیخ  زخم  کردن  زیتم  با  صدرا

 :شود  یم  رهیخ  اسی  چشمان  در  و  آورد  ی م  نییپا  یکم  را  سرش.  انداخت  زخم   یرو

 ه؟ یچ مهبد مثل دیجد فندق هی درباره نظرت ها؟ ...میکن شیعمل نشده رید هنوزم-

 :ندینش یم صدرا شانه در اسی محکم مشت



 ! مزه یب-

 .است خوشمزه شهیم هم  خشن  ما خانم یول-

 . شود یم بلند صدرا  کنار از  و ردیگ یم رنگ  اسی یها گونه

 ؟ یگفت ی اونجور  چرا یجد-

  ت یواقع تونه یم چقدر دهیشن یباج خونه یتو مهال که ییزهایچ بدونم  خوام یم-

 .مقصره وسط  نیا چقدر  یباج. باشه داشته

 : ندینش یم صدرا کنار دوباره اسی

 ... یعل دیشا که نه یا  منظورم یعنی مقصره؟  هم ی باج یکن ی م فکر واقعا صدرا-

 گوشش پشت به نوازشگر را اسی یموها صدرا. کند یم رها مهین را حرفش

 .کند یم تیهدا

  چطور   پس   نداره   خبر  ی زیچ  از   ی باج  اگه  اما  اس ی  ندارم  اعتماد  خودمم  به  االن  من-

 کجاست؟ معامله دونست یم چطور دونست؟  یم یعل  خونه به  تو ورود از

 :گزد یم لب اسی

 شده؟ یچ که یکن یم فیتعر  برام-

 . یباج  خونه  بود  رفته  مهال  ،یبد  انجام  ی خواست  یم  که  یا  معامله  از  قبل  روز  هی-

 : فتدیب  فاصله صدرا  حرف نیب شود یم باعث زدن در یصدا

 کنم؟  فیتعر خودم هست اجازه-

 . وروجک  داخل ایب-

 .شوند یم وارد احمد و  رضا مهال، با همراه

 .میهست هم ما صدرا  آقا  اجازه با-

 ؟ یندار یزندگ و کار  تو رضا-



  ه ی یروز  نجا؟ یا  از بهتر کجا. بشم موندگار تو خونه یتو دادن دستور بهم چرا-

 . م یدار دیجد قصه

 .کند یم شکر  را خدا  و ندینش یم خانم   مهال گوش در ها خنده  قهقهه یصدا

 

 

 :معامله از  قبل روز هی

 : کند یم باز شی برا   را در زهرا  و کند یم یط  را پله مهال

 . دیاومد خوش  جان خانم سالم-

 زم؟ یعز یخوب  جانم زهرا سالم-

 . خانم یمرس-

 :داد زهرا  دست به رو بود دهید تدارک خانم نبیز  که یا سهیک مهال

 .شوهرجانت  و خودت واسه. داده خانم  نبیز رو  نیا-

 :کند  یم آرام را شیصدا

 ما؟ فوالدزره مادر نیا  کو حاال-

 .نشود  بلند اش خنده یصدا تا گذارد یم دهان یجلو  را  دستش زهرا

 . دارن هم مهمون هی  اتاقن،  یتو-

 ه؟ یک-

 .هیمدل هی  پشیت و سر. اومده یچندبار  دونم ینم-

 کند یم رد که را راهرو . رود یم یباج اتاق سمت به و زد یچشمک زهرا یبرا

 :شنود یم  را یمرد بلند یصدا



...  دستشون مچل  میشد ما. ختهی ر هم به یچ همه اومده دختره نیا یوقت از خانم-

 ی م خراب داره مویساخت یچ هر! ما یب ما بده، جوش خودش قراره هم معامله

 .کنه

 باالخره؟ یعل دست ر یز اومده  اسی پس-

 .  خانمه مهوش دست ری ز شتریب-

 .معامله ی برا بره بذار-

 .. یول-

 بعد   که   بزن  زنگ  سرگرده  اون  به  بده،  جوش  رو   معامله  نیا   اس ی  بذار .  بده  گوش-

.  بندازن ریگ رو اسی  دیبا. برسن سر مامورهاش با سوله از ونیکام رفتن رونیب

 . بده نجاتش خواد یم چطور  یعل که بشه معلوم دیبا

 کنم؟ چکار رو ها پول-

 . نجا یا  ارشیب-

 . خانم چشم-

  رنگش .  شود  یم  آشپزخانه  وارد  و  کند  یم  گرد   عقب  را  راهرو  متعجب  و  پاچه  دست

 .  دهیپر یحساب

 خانم؟  شده یچ-

  را   یگوش.  رود  رونیب   در  از   مرد  تا   کند  یم  صبر   و  گذارد  یم  ینی ب  ی رو  را  دستش

 :ردیگ یم را احمد شماره و آورد یم  رونیب  مانتو بیج  از

 . مهالخانم  دییبفرما-

  به  خواد  یم. دیکن ب یتعق رو ادیم رونیب  ی باج خونه از  االن که ارو ی نیا  احمد-

 . بزنه صدمه اسی

 .کند  یم زمزمه یا باشه مرد، شدن خارج با و کند یم مکث احمد

****************** 



 دست  ریز  کاوه،  یها  نوچه  از  یکی  میدیفهم  مهال  دونه  هی  یاریهوش  با  که  خالصه-

 . گهید داد نجات ینجوری ا داداش  هم رو تو . کنه یم کار یباج

 :خندد یم اسی

 .مهالمون دونه ه ی قربون-

  باهوش   خانم  مهال  فقط.  دینکن   فکر  صدرا  اومدن  و  احمد  یقاتیتحق   کار  به  هم  اصال-

 .بوده

 . خواند  یم  وال  الحول  لب  ر یز  نب یز  بار  ن یا  و  شود   یم  بلند  ها  خنده  ی صدا  دوباره

 

  دلش . انداخت خودش به نهیآ در ینگاه. بود نشسته تن به رنگش یکرم مانتو

  مثل  درست. نبود آسان ش یبرا اما معبد گرفتن  آغوش  در و خواست ی م آرامش

  مه ینع و  مهبد که یا  خانه به دیبا آخرشب خوردن شام بهانه به که یلحظات نیهم

 . بروند دارند سکونت خانم

  رفتن  رون یب قصد به و دارد یبرم را فشیک  خورد، در به که یا ضربه یصدا با

 .کند یم باز را در

 د؟ییشما-

 م؟ یبزن  حرف  لحظه چند  شهیم اما دیببخش-

 . شود یم وارد احمد و  رود یم عقب یکم

 شده؟ ی زیچ-

 . دینر  مهبد خونه  بهتره کنم فکر . گذاشتن بپا برات بگم گفت حیمس-

 بپا؟چرا؟ -

 .  کردن شک صدرا و   تو زود ازدواج به-

 .  چرخد  یم خودش دور  فیبالتکل  و جیگ

 ... درباره یباج  کنم؟  چکار دیبا-



  ی زیچ اما! یبگ و یباش صادق باهاشون دیبا ی بود باردار اگه تو ! نهیهم مشکل-

 دست  هم  یعل  با  یباج  که  موافقم  منم.  یکرد   ازدواج  صدرا  با  یا  هفته  هی  و  ینگفت

  چطور  یعل دونست ینم چکس یه اما بودن یعل دنبال همه سال همه نیا . بودن

  گرفت؟  بال  پرو همه نیا

 : دیگو یم اما دیآ  ینم باال  نفسش. رود یم نییپا و  باال اش حنجره انیم بغض

  از  ی حت زن ن یا م؟ ی بود زن ه ی طمع  چهی باز ما  ها سال  نیا  همه  یبگ ی خوا یم-

 نگذشته؟ خودش نوه  و بچه

  ن یا   از  فقط  ها  یموسو  با  یعل  شدن  یقاط  همه  نیا   نمیب  یم  کنم  یم  ریتفس  یچ  هر-

  ش یپ  کارخونه  فرستاده  رو  ما  مادر  که  یاون   یدون  یم.  برسه  جهی نت  به  تونه  یم  راه

  به  وارث هی که اول ما مادر کردن وارد با  خواسته یم یباج بوده؟  یباج پدرمون

 مهروخانم   مثل  مقتدر مادر  هی  تا  باشه  خودش  دست  ریز  که  باشن  داشته  صدرا  جز

  دوم . داشته حیمس مثل  ضعف  نقطه هی که من درمونده مادر از بهتر یکس چه و

  لوفرخانم ین  که  یروز  اون!  ببره  خونش  از  قتی حق  دنیفهم  یبرا  رو  مهرو   یپا  نکهیا

  بره که کردن خبرش یحاج و  ی باج اما  بره  رون یب خواست ینم صدرا مرد،

 .دنشونید

  چطور  د؟ یفهم یعل چطور اما! یا حامله گفت یباج به مادرت هم تو خود درباره

  تمون یذهن با بوده گم برامون شهیهم که یا نشده حل پازل گشت؟  یم تو دنبال

 .رهیگ یم شکل داره یباج درباره

 .ندینش یم یصندل  یرو وارید گرفتن با و لرزد  یم شیپا ی رو اسی

! کرده؟ یقربان رو خودش پسر ی حت ،یچ آوردن دست به یبرا ! هینکردن باور-

 ؟ ییتنها جز  روزها ن یا داره یچ

  که  نفر  ه ی. نشسته هیسا مثل  یکس یاسیس ی بندها و  زد همه پشت اسی! قدرت-

 تش ی موقع ی برا و  خودش با  رو  یعل که یبود بهونه  تو ! شناستش ی نم چکسیه

  خود  هدف. نبوده صدرا  بچه ای مهبد یباج یبرا چوقتی ه هدف. بچرخونه

 .صدراست



  رو   صدرا   ی پا  مهبد  و   تو   از  استفاده  با  یباج .  نبوده  دیمج   بچه  جز   چوقتیه  تو   بچه

 .کرده باز یاسیس یها کشمکش به دوباره

 خواست   یم.  رهیبگ  ی شتریب  قدرت  صدرا   که   شدن  حذف  لوفرانم ین   خود  و   لوفر ین  پدر

 .بشه  خارج مرد اون  هیسا ریز از  صدرا

  را  سرش و چکد یم چشمانش گوشه از اشک. دهد یم رونیب درد با را نفسش

 زند یم لب. گزد یم لب ستادهیا احمد سر پشت که صدرا دنید با. آورد یم باال

 :دردمند و خسته

 . صدرا-

  حرف  با  دو هر شده حبس نفس . کند یم  سکوت صدرا دنید با و  چرخد  یم احمد

 :رود یم لیتحل صدرا

 کرده؟  چکار یباج احمد؟  هیک تو مادر-

  در  را  کنارش در حال یب و  زانیآو که را  دستش  و  رود یم صدرا  سمت به  اسی

 :ردیگ یم دست

 .بگم  من بذار... صدرا  دمیم حیتوض برات-

  د؟ یکرد یمخف ازم  رو یچ-

 :زند یم لب گر نوازش  و ندینش  یم صدرا صورت یرو اسی راست دست

  قول .  یبدون  رو  یچ  همه  که  دمیم  حق   بهت  من  اما  میکن   محافظت  ازت  میخواست   یم-

 !باشه؟ ... یندون که نمونه جا  یزیچ دمیم

  ی برا یبهتر  یجا صدرا  اتاق. کند همراه خود با تا کشد یم را صدرا دست اسی

  از ... دیبگو کجا  از  داند  ینم و ندینش یم  ها آن یروبرو  احمد. بود زدن حرف 

 .کند شروع گذشته تلخ قصه  یکجا

 

  ل یتما یشتریب بالذت اش  بسته چشمان. صدراچرخاند صاف ی موها رادر دستش

 . کند راباز  چشمانش شود یم باعث یگوش زنگ  یصدا  اما دارد دنیخواب به



  جدا اسی یپا از را سرش  نشست، خانم مهینع اسم ی رو که بازش  مهین چشمان

 :نشست  مبل ی رو و کرد

 ! جانم. سالم-

 . میدکتربر هی بهتره خبربدم گفتم  احواله،  کسل کم هی مهبد راستش . پسرم سالم-

 :شد رهیخ  اسی نگران چشمان  به صدرا

 . دنبالتون میایم دیباش  منتظر-

 . منتظرتونم. پسرم باشه-

 :گفت اسی  به  رو و  کرد قطع یخداحافظ  با  را یگوش

 .شده کسل کم هی گفت یم  خانم مهینع مهبد، ش یپ میبر شو آماده-

 ... یعنی شده؟  ش یزیچ-

 .گفت یم حتما بود یتر  مهم زیچ   اگه نباش،  نگران-

 :شود  یم بلند مبل  یرو  از

 . ام آماده گهید قهی دق پنج-

 .گرفت را  احمد شماره و داد  تکان یسر صدرا

 ! جانم-

  او  داشتن  از توانست ینم ی ول بود گوشش در هنوز  احمد یصدا . کرد مکث یکم

 .باشد کرده ناراحت را  او  اشی کار یمخف اگر  یحت بگذرد کنارش

 . باش نجا یا مراقب شما طرف، اون  خونه میر یم احواله، ضیمر کم هی مهبد-

 ام؟ یب همراهتون-

 .گذاشت تنها طی شرا ن یا یتو  رو مامان و مهال  شهینم ست،ین رضا-

 . بگو یداشت الزم  یزیچ  اگه هستن، مهبد خونه یجلو   ها بچه از  تا دو-

 !حتما-



 به یدست. برداشت کارش  اتاق یجالباس یرو از را کتش و کرد قطع را یگوش

 .  شد خارج   اتاق از  اسی آمدن با و دیکش اش  آشفته یموها

  ی ها ابانیخ به سکوت در دو هر و بود کرده پر را نیماش یفضا یقیموس یصدا

 :گفت آرام و  کرد کم را ضبط  یصدا  اسی. بودند دوخته چم خلوت

 بپرسم؟  سوال  هی-

 . خانم  یبپرس یتون یم هم تا دو شما-

 . رساند اسی گوش به را  لبش  ریز نچ  و کرد رو  و  ریز را  صدرا  دل لبخندش

 !یدیم  دستم  کار!  خانم  یبزن  لبخند  ینجوری ا  ه،یرانندگ  بند  دستم  یوقت  ستین  خوب-

 . زد صدرا  یبازو به یمشت  و  دیگز را لبش اسی

  تا  و  یآموزش یها کالس به میکرد شروع ما تازه! که نداره خجالت خانم؟  هیچ-

 . میدار وقت عمر آخر

  و  برگشت  پنجره  سمت  به.  شود  سرخ  اسی  صورت  شد،  باعث  صدرا   قهقهه  یصدا

  را   صدرا. بود آورده کم صدرا یها حرف  و احساسات برابر در. کرد سکوت

 . بود نشسته  ترس هنوز دلش ته اما داشت دوست

 . یدینپرس  رو  سوال خانم خب-

 .برگشت صدرا سمت به دوباره بود، کرده فراموش  کل به که اسی

 ؟ ی کن چکار یخوا  یم احمد با  بپرسم خواستم  یم! که یذارینم-

 : دیپر باال تعجب با صدرا  ی ابرو

 ؟ یچ یعنی کنم؟  چکار خوام  یم-

 بهت  نمیهم یبرا ،یکن  رونشیب و یبش یعصبان کرد یم فکر اول از احمد خب-

 .  نگفت

 :دیچرخ اسی  سمت به. کرد توقف   اتوبان گوشه و کرد کم  را سرعتش صدرا



.  نکردم رونشیب برادرمه، دونستم ینم که موقعه اون برادرمو؟  کنم؟  رونش یب-

 کنم؟  رونشیب  دیبا چرا حاال

 . بمونه کنارت یذار ینم کرد یم فکر-

 :داد تکان تاسف به  یسر صدرا

 باشه دور اگه کردم یم فکر. کردم دور خودم از رو دیمج و کردم اشتباه بار هی-

  نکه یا  ضمن. کنم ینم  تکرار دوبار رو اشتباه هی بهتره، یتیموقع  و ی جان نظر از

 .خونه  اون  از رون یب مشیبکش دیبا هستم، هم ح یمس نگران االن

 کنه؟  یمخف ازم دیبا  چرا کنم؟  یم رونشیب  کنه فکر دیبا  چرا

 بهت و  داره دوست رو  تو  واقعا احمد. دهید د یمج از  رو  ات فاصله چون  دیشا-

  وجودشون عمق از رو یکس یوقت ها آدم! بترسه که هیعاد نیا. ذارهیم احترام

  شتر یب ندادنش دست از یبرا! شنیم محتاط شتریب! ترسن یم  شتریب دارن، دوس

 . کنن یم تالش

 :درآورد حرکت  به را نیماش و  زد راهنما صدرا

 . بشه حل دیبا مسائل ی سر هی. بزنم حرف  باهاش دیبا-

  صدرا   اما  شدند  آسانسور  سوار   ن،یماش  کردن  پارک  از   بعد  دند،یرس  که  ساختمان  به

  خارج  آسانسور  از  سرعت به بود، گذاشته جا  نیماش در که یلیوسا ی ادآوری با

 .شد

 . رسمیم بهت باال برو . کردم فراموش  ر مهبد لیوسا اسی-

  صندق  و شد خارج در از صدرا. شد بسته آسانسور در و داد تکان یسر اسی

  ی سخت  به  و  برداشت  را  بود  دهیخر  مهبد  یبرا  که  ی ا  سهیک  دو.  زد  را  نیماش  عقب

 . رابست در دوباره

  زنگ  ی صدا. بود حرکت حال در نییپا به رو دوباره که ستادیا آسانسور  یجلو

  باال   شیابروها  شد  باعث  احمد  اسم  دنید.  بگذارد  ن یزم  را  لیوسا  شد،  باعث  یگوش

 :بپرد



 !احمد جانم-

 . صدرا  رونی ب برگرد...نشو آسانسور  اون سوار-

 ؟ یچ-

 در احمد یصدا. کرد ییخودنما آن کف اسی یدست فیک و شد باز آسانسور در

 :دیچ یپ گوشش

  مهبد  به دستم. ستی ن اس ی و تو برگشتن زنده به ی دیام یبر اگه  رفته، لو مهبد-

 ! صدرا برگرد. رسه ینم

 :شد وارد و کرد رها آسانسور ی جلو  هم را گرشید دست در سهیک

 یکس  تنها.  افتاده  یاتفاق   چه  بگو  و  ریبگ  تماس  یباج  با  احمد،  کنم  یم  حساب  روت-

  به  علم با  پس  منه، دنبال یباج اگه! هی باج بده نجات رو  نفرمون سه تونه یم که

 .کنه یم مراقبت ازش یباردار  اسی دونه یم نکهیا

  بهش  رو چهریپر که بود شده مشکوک دیمج به یباج! کشته رو دیمج یباج-

 ! صدرا کنم یم خواهش . کرد کینزد

 روازدست  ام  بچه  و  زن  گهید  بار  هی  تونم  ینم  رمیبم  اگه  یحت  احمد،  رمیبم  اگه  یحت-

 . کردم صحب باهاش  یچ همه امروزدرباره.  بزن  زنگ مساری ت به  ی باج بعداز . بدم

 . داداش  توئه بعدبه خدا  به اول  دمیام

 .کرد قطع را یگوش بازشد، که درآسانسور

 

 

 ... اول  قدم

 ... دوم

 ... سوم



  چشم  با  اسی.  گذاشت  خانه  درون  را  چهارم  قدم  و  دهد  یم  هل  را   باز  مهین   واحد  در

 :کرد زمزمه لب  ریز. بود افتاده در یروبرو بسته یها

 !اسی-

  اسی  کنار در و برداشت را ی بعد قدم. دی رس  گوشش به سالن  از  مهبد  هیگر  یصدا

 :زد  زانو

 !اسی-

 . دیکرد رنجه قدم صدراخان به به-

 :شد منقبض  فکش. آمد باال کاوه چشمان  تا صدرا نگاه

 ؟ یکرد چکار-

 .باهاش نشده هیتسو داره طلب ازم  که یا گلوله  هنوز! نباش نگران-

 .ستادیا  صدرا

 ما؟ از  یخوا یم یچ ؟ ی کن یم چکار نجایا-

 : داد ادامه و انداخت  خانم مهینع و مهبد به ینگاه کاوه

 نیهم جاش که دارم اسی مه با هم حساب هیتسو هی البته. ماست سهم که یاون-

 .جاست

 :انداخت فاصله دو  هر یعصب و رهیخ نگاه نیب  مهینع یصدا

 . دخترمه امانت. مارستانیب مشیبرسون دیبا.  داره تب. ضهیمر بچه نیا  بخدا آقا-

 !که؟ ی زن تو دختر شده اسی بچه حاال تا  یک از-

 که اسهی خانم دوست دهیسپ... منه دهیسپ پسر نیا.ستین اسی خانم بچه نیا آقا-

 . کردن کمک بهمون

 ! شهیم  معلوم اونم-

  کاوه؟  یبکن   یخوا یم چکار-



  هو ی چطور  وگرنه! کرده اعتماد یک به بدونه عموجون که کنم رو رو اسی دست-

 ؟ یزد  کارخونه ی ا هفته هی! شه؟ یم هم ،حامله کنه  یم ازدواج  تو با

  اس ی  ه  نشده  رو  یباج  دست  فقط   کرده،  یباز  یباج  ی جلو  که  ینقش   با   دهیفهم  صدرا

 .انداخته  خطر  به هم رو

 است؟ حامله اسی حامله؟ -

 .نشست صدرا   چشم در یپوزخند  با کوه یها چشم

  خودش .  کنم   ازدواج  باهاش  گرفتم  میتصم  و  داشتم  دوست  قبل  از  رو  خواهرت  من-

  شنهاد یپ بهش  دوباره برگشت یوقت. باشه دور یمدت هی خواد یم گفت نبود،  لیما

 !نداره یمشکل که ارخانیمه داره؟   عموت به ی ربط چه ه؟ یچ مشکلش. دادم

 .  برسد احمد و  کند معطل را کاوه تا بود  تالش در صدرا

 . شهیم مشخص-

 قدم نیب شد بعث سرش در یمحکم ضربه که برداشت کاوه سمت به یقدم صدرا

  دو   ضربه.  بود  شهیهم   از  تر  پررنگ   صدرا  چشم  در  کاوه  پوزخند.  کند  مکث  شیها

  به  برخورد با  اشیشانیپ  گوشه افتادن اثر  در و  شود  خم صدرا یزانو  شد باعث

 .  ردیبگ خود به خون  رنگ  وارید هیحاش

********************* 

 اما   کند  حرکت  کرد  یسع.  داشت  پا  و  دست  در  یبیعج  درد.  کرد  باز  چشم  یسخت  به

  ش یروبرو  صدرا. چرخاند  اطراف به نگاه و  کرد باز  شتریب  را  چشمش نبود موفق

  لب  ریز. کرد باز شتریب را چشمش بود؟  چه بابت صورتش ی رو یقرمز اما بود

 :کرد زمزمه

 ! صدرا-

  چ ی ه شیها دست و پا. بود شده بسته یصندل یرو . انداخت خودش  به ینگاه

 :کرد  شی صدا بلندتر. نشد  موفق  اما کرد تالش  یکم. نداشت یحرکت

 ! صدرا-



  ی رو  بسته  و  جا  نیا...  شده  چه  نداشت  ادی  به  اما  اند  رفته  مهبد  خانه  به  بود  ادشی

 ! خواستند؟  یم  چه  ها آن از یصندل

.  نبود اطراف  در یی صدا و بود کیتار مهین اتاق  ی هوا. داشت درد سرش پشت

.  بود کرده نفوذ تنشان به سرما و بود ده یچیپ  اتاقک در اما باد یهو هو یصدا

 .  بست چشم دوباره

**************** 

  را  مهوش  نگاهش. کرد باز  چشم آرام. بود معمول حد از  بلندتر اطرافش  در صدا

 :کرد زمزمه آرام . کرد رصد

 !عمه-

 :رفت اسی سمت به یقدم و برگشت  سمتش به مهوش

 ؟ یا حامله  تو اسی-

 .داد تکان نه  ی معن به را سرش

 پسرتوئه؟  زنه، اون با که  یا  بچه  پسر اون-

  دهیسپ پسر مهبد دیبگو  بود گفته و بود کرده شیصدا  صبح یها ک ینزد صدرا

  گفته  احمد به دیام از شی برا. بود گفته کاوه ینانیاطم نا و بحث از شیبرا. است

  ی منف نشانه به  یسر که افتاد حیمس دنید و مهوش  سر پشت به  نگاهش. بود

 .داد تکان

 .  است دهیسپ پسر-

  داره؟  صدرا و تو  اسم به شناسنامه هی چرا پس-

.  شناسنامه ی برا کنه کمکش  صدرا خواست یم خارج،  رفته دهیسپ پسر دوست-

 پرورشگاه  یها  بچه  ی برا  صدرا .  بده  ما  به   رو  بچه  ی تون  ینم  اگه   گفت  بهش  صدرا

 .رهیگ یم شناسنامه مهر

 مهبد؟  دیگذاشت رو  اسمش  چرا-

 .بود مرده ما مهبد نکهی ا بخاطر -



  و  بود دهیند را  صدرا. بست چشم تر جان یب و بود زده جان یب را  ها حرف

 .  کند  حساس  را  مهوش  خواست  یم  نه   و  داشت  را   توانش  نه  اما   بود  شده  نگرانش 

 .زد خ ی نجایا  اتاق، یتو  مشیببر  کن باز رو  پاش و دست حیمس-

 ... آقا  خانم، اما-

 !کن باز.  کن گوش حرفم  به-

 ضمن  شود  یم  باعث  مهوش  یگوش  یصدا  که  کرد  باز   را  اسی  یپا  و  دست  حیمس

 . شود خارج  اتاق از دادن جواب

 ح؟ یمس-

 :داد جواب  وار پچ پچ حیمس

 .  ادیم یمنف  مهبد و تو شیآزما جواب . نباش  نگران-

 صدرا؟ - 

 خودت  ی بتون  تا  یعل  جبهه   ی تو  ی بر  دیبا.  نکن  هم   رو  بهش   کردن  کمک   فکر  یحت-

 !صدراست خود  خواسته. یبد  نجات رو  مهبد و

 کمک شدنش بلند به و گرفت را او یبازو ریز حیمس. بست پلک ضعف با اسی

 دست به رفتن جلو ی برا و ندارد حرکت یبرا  ی جان اسی شده خشک یپاها. کرد

 . زد هیتک حیمس یها

****************** 

 

 م؟ یکن  چکار پس-

 !یچیفعاله-

 ؟ یچیه یگیم تو بعد ، زنه یم کشت قصد به رو  صدرا داره-

 . انداخت  رشونیگ شهیم ینجوری ا! وسط ادیب یباج خود یکن صبر دیبا-



 ... یول-

 .  بشه تموم قصه  نیا  بذار. اسی یبذار احترام بهش دیبا و خودشه میتصم نیا-

  ی روزها تک تک شدن تموم با ما؟  مردن با بشه؟  تموم قراره یچجور قصه نیا-

 ارزش که ستین بلند اونقدر یزندگ! ستین و باشه روزها نی بهتر  برامون دیبا که

 . باشه داشته رو دن یکش زجر همه نیا

 :گفت و  انداخت  رونیب به یگرید نگاه حیمس

  نه  تهی فیک به یزندگ  اما  میدیکش ادیز یسخت.بودن ادیز یلیخ ما بد  یروزها! قبول-

  با و آرامش  با سال ده تو  نکهیا  با یکن یزندگ دهیفا یب سال صد تو  نکهیا! تیکم

  خودمون،   ی برا  میکن  یم  تالش   ما!  آسمونه  تا  ن یزم  هیشب  فرقش  کنه  یزندگ  تیفیک

 .  کنه یم  نیتام رو ما یزندگ  تیفیک که نه یا...  کشورمون و  خانوادمون

  کنار  خبردار حیمس و  بخزد پتو ریز اسی شد باعث آمد راهرو از که ییپا یصدا

 .ستدیبا در

 

 .کرد جمع  یکم را خودش و  دیرس اسی گوش به  کاوه بلند یصدا

 سودته؟  به یکن واق   واق کجا یدینفهم هنوز  اما حیمس یهست ی وفادار سگ-

 :شد هک حیمس صورت ی رو ی پوزخند

 . دنید که  هیمحبت بابت ست،ی ن سودشون بابت شونیوفادار ها سگ-

 : رفت فرو یخنجر   مانند اس ی گوش در کاوه بلند خنده یصدا

 ؟ یشد بچه جقله  اون عاشق روزه  دو یبگ یخوا  یم-

 :گرفت جان دوباره حیمس  باخته رنگ پوزخند

  بخوان   که  ی چ  هر   و  بده  دستور   شونیا  یز یچ   هر !  اومدم  نجا یا   مهوش   خانم  با  من-

 .  کنم ینم غیدر

 .شد اتاق وارد  و زد حیمس به یمحکم ضربه  شانه با و د یپر  باال کاوه ی ابرو



  م یکرد  زونیآو  سقف  از  رو  شوهرجانت  و   یدیخواب  پتو  ریز  زمایعز  خواهر  به  به-

 ! یا ستهیشا زن عجب . ادیب  جا حالش

 العمل   عکس  دنید  یبرا   کاوه  بود  زده  را  حدسش  حیمس.  فشرد  هم  یرو   پلک  اسی

  ن یهمچ در را صدرا دنید و دنیشن یآمادگ چوقتیه اسی اما دیایب  سراغش او

 .کرد ینم دایپ  یتیموقع

 : کرد باز چشم  اسی و  زد کنار اسی  یرو  از  را پتو کاوه

 ؟ یدار چکار من با-

 :نشست یصندل یرو کاوه

 ی چ.  کنه  یم  اشتباه  شهیهم  که  وونه ید  احمق  هی!  اوردین  شانس  زن   از  صدرا   یجد-

 خوره؟  یم است یس به احمق نیا

 ؟ ی خوا  یم یچ نجایا-

 :شد خم اسی سمت به یکم

  و  تو  ی هوا خودم... بگو رو راستش ادیب ها شیآزما جواب نکهیا از قبل و  ایب-

 . دارم رو ات بچه

 :گفت  گرفته یصدا  با و نشست تخت ی رو اسی

  صدرا؟  خونه یفرستاد و یکشت رو مامان نیهم ی برا ؟ یدار هوامونو یمطمئن-

  رو   مهبد  امروز  اگه  کردم؟   یم  یزندگ  داشتم  باردار  من    که  یا  خونه  یتو  یفرستاد

 ه؟ یک  ریتقص ندارم

 . کنم ی م ثابت نویا.  تو پسر... مهبده بچه اون-

 .یمن  مهبد قاتل  تو. یکشت  یم رو من تو  اگه یحت   بود، مهبد کاش-

  اس ی صورت یرو صالیاست از یاشک قطره و  زند یم چنگ راهنشیپ قهی کاوه

 . خورد زیل

 ! خفه...شو خفه-



 :نشست کاوه دست یرو حیمس دست

 .یکن بلند دست اسی خانم  یرو  یندار  حق-

 :دیغر فشرده یها دندان ن یب د،یچرخ حیمس سمت به کاوه سر

 ! ؟ یند رو حقش من  به که یباش یک تو-

. شود  جدا  حیمس  دست  شد  باعث  و  نشست  ح یمس  صورت  در  سرش   حرکت  کی  در

 . دیچیپ  خود به و  افتاد نیزم ی رو درد از حیمس

 .دی چی پ شیموها در کاوه دست و دیچی پ اتاق  در اسی غیج  یصدا

 ! اسی کنم یم درستت امروز-

 "کنم یم درستت خودم "دیچی پ اسی گوش در دیمج یصدا

  یکم واژه درد. دشیکش در سمت به و کرد محکم او  یموها در را دستش کاوه

. نداشت  یهمراه  توان  هم  شیپاها  و  شدیم  دهیکش  شیموها  با  که  بود  یلحظات  یبرا

  ی رو  کاوه راست دست مشت اما شود شیموها دنیکش مانع دستش با  کرد یسع

. شد ساکت دوم ضربه از جیگ  و حس ی ب. نشست صورتش طرف کی و سرش

  رونش یب  ساختمان  از   خودش  دنبال  به  یج یگ  همان  با  و  نکرد  رها  را  شیموها  کاوه

 بود شده باعث سرش درد. شود رها زدن پا و دست با کرد یسع دوباره. دیکش

  ک ی در مرگ  و شد ینم باز  چشمانش. بود قفل  دهانش و ببرد ادی از  را غیج

 .  بود اشیقدم

  را  اس ی. باشد مهم شی برا ها نگهبان نه و  ندی بب ی زیچ  نه شدیم باعث کاوه خشم

  ی رو شتاب با بعد و  بود زانیآو آن سقف از  صدرا که یانبار تا  دیکش نیزم یرو

 . شود شتریب اسی ینیب  یز یر خون شد باعث که کرد پرت

 جان  یب  صدرا  شد  باعث  بود  شده  انبار  وارد  کاوه  سر  پشت  که  حیمس  ادیفر   یصدا 

 چشمان  و   شانیپر  ی موها  نشسته،  خون  به  صورت  با  ی زن  دنید  با  و  کند  باز   چشم

 :زد لب باز مهین

 . اسی-



  سقف  به را دستش. بود باز مهین  بود خورده که  ییها کتک از  از صدرا چشمان

.  نداشت  تن   در  یجان.  بود  شده  بسته  طناب  با  شیپا   و   بودند  کرده  وصل   انبار  کوتاه

 . کرد یم ییخودنما  راهنش یپ  و صورت  ی رو خون یها لکه

  نفس  و  بود دهیچیپ تنش تمام در درد. گرفت فاصله هم از یکم اسی چشمان

 .آمد  باال  یسخت به صدرا دنید با دردمندش

 کاوه؟  یکن یم ی دار یغلط چه-

 احمد   تا  بماند  اسی  یبرا   ت یامن  در  ز یچ  همه  بود  کرده  یسع  که  یحی مس.  بود  حیمس

 .کند  دایپ یا  چاره راه

  دو  نیا بیترت مهوش و یعل اومدن از قبل  امشب نیهم... کنار بکش رو خودت-

 . دمیم رو تا

  را  اش مانده ی روین  همه اسی شد باعث انبار  در مهبد هیگر ی صدا و  شد باز در

 مهینع  هراسان  نگاه  و  مهبد  هیگر  یصدا  به  دردمند.  ندیبنش  نی زم  یرو  و  کند  جمع

 .شد رهیخ  خانم

 :نشست  اسی ی جلو  پا دو یرو  و  رفت جلو کاوه

 !  یدار راه تا دو اس، ی کن گوش خب-

 ها؟...بوده کاسه هی یتو  صدرا  با دستت اول از  و پسرته مهبد یکن اقرار 

  ی رو صدرا و دیکش را ییباال حلقه و رفت صدرا سمت به و شد بلند پا یرو از

  از   را  دستانش  که  یزان یآو   حالت  از   حداقل  اما  بود   بسته   دستانش  هنوز .  افتاد  نیزم

 .افتی نجات  بود انداخته کار

 به  بعد  و  کرد  نگاه  بود  آمده  مهبد  همراه  که  یمرد  به  کاوه.  بود  رهیخ  کاوه  به  اسی

 :برگشت اسی سمت

 .  اس ی یدار دومم راه-

 :نشست اس ی جلو  دوباره و کرد آماده را ریت هفت



 نداره یفرق گهید بعد. شهیم تموم یباز نیا و یکش یم رو صدرا  اسلحه نیا با-

 !نه ا ی پسرتوئه بچه، اون

 . ستین من بچه اون-

  یم مهبد سر طرف به را اسلحه شده وارد  خانم مهینع و مهبد همراه که یمرد

 .ردیگ

 .دهیم تاوان مردنش با  بچه اون پس-

 

 

 ؟ یدار  بچه  اون به چکار_

  کفش به یگیر شهی م مشخص ینجور یا! گهید ستین  تو بچه کنم ثابت خوام یم-

 . یندار

 .کن تمومش  رو  ی باز نیا...  کاوه کن تمومش-

  ی م اس ی قلب و  شود یم کیشل آماده رفته،  نشانه مهبد سمت به  که  یا  اسلحه

 .شود  یم نیسنگ اش  نهی س در نفس. لرزد

 !کاوه-

 . کن انتخاب خودت.  رهینم بچه اون  که یدار راه دو تو-

 سمت  به  را  دستش. شد بلند  ی سخت به  ش یجا از  و  ردیگ یم نیزم به  را  دستش

 :گرفت کاوه

 . رو اسلحه بده-

 گذاشت  اسی  دست  در  را  اسلحه.  شد  گم  کاوه  خنده  یصدا  در  حیمس  اعتراض  یصدا

 : گفت و

 . یداد کشتن  به رو بچه اون وگرنه نزنه سر ازت یاشتباه  کار بهتره-



 به دست به اسلحه اسی. ستادیا کنارش و گذشت شی جلو از وکاوه داد تکان سر

  و  نشست صدرا کنار. بود آورده کم نفس و دیلرز یم شیپاها. شد کینزد صدرا

 : گفت آرام

 ! صدرا ببخش منو-

 باشه؟  ،یبد  نجات رو مهبد و خودت دیبا-

 : زد لبخند اسی

 . گرفته  یسخت میتصم چه لوفرین  فهمم یم حاال-

  صدرام،  کنار ینجوریا کرد، فکر خود با. گردد یبرم کاوه طرف به و ستادیا یم

 . رمیم یم بغلش یتو  رم یبم یوقت

 . گرفت خودش سمت به و آورد باال رو آماده اسلحه

 ؟ یکن یم چکار-

 اس؟ ی-

 :آورد لبش  به را  لبخند  صدرا و  کاوه یصدا

.  شهیم تموم یچ همه رمیبم من اگه دونم یم. کاوه ینبود برادر  برام چوقتیه-

  ی بیرق  یتو  رمیبم  اگه  که  یمن!  منم!  بچه  اون  نه  و  صدراست  نه   رهیبم  دیبا  که  یاون

  ب یرق  بشه  که  ستین   من  مال  هم  بچه  اون.  یندار  عموت  یجا  آوردن  دست  به  ی برا

 . بودم من بست دل که یاون. نداره یگناه اما صدرا...  عهدتونیول ای

 صدرا   نبودن،  هم  دیمج  و  مامان  که  ییروزها  نبودن،  و  رفتن  همه  که  ییروزها  یتو

 .بشه  تموم جا  نیهم دیبا دیشا. بود

 :گفت کاوه بعد و نشست گوشش در درد با صدرا  التماس یصدا

 ؟ یبود  عاشقش  نقدریا-

  رو  کارخونه و کردم یکی به دست شما با ! کردم انتیخ  بهش اما بودم عاشقش-

 . انتمهیخ  جواب مردن نیا . زد نامم به



  ی محکم ی صدا و خورد یم هم به محکم انبار در و لرزد یم ماشه یرو دستش

 .دیچ یپ  انبار در

 

 خبره؟   چه نجایا-

 : گفت و  دیچرخ کاوه

 ! نجاستیا  یک نیبب  به به-

 :دینال  و زد هق اسی

 .مهال-

 .  بود  ترسانده  را  اسی  بیعج  دستش  در  اسلحه.  آمد  جلو  یقدم  و  زد  یپوزخند  مهال

  داده  سرخرمن یها وعده بهت که یباج البته. شدن ریدستگ مهوش  و عموت-

 .یبش  میتسل بهتره. بود

 :زد ی پوزخند کاوه

  ی تو افتاده راه زنش که کجاست سهیپل آقا  کنم؟  باور  رو اتیچرند نیا  یخوا  یم-

 ر؟ یش لونه

 :برداشت مهبد سمت به یگرید محسوس  نا قدم مهال

 .ستین  خطرناک  هم چندان دندون یب  گرگ البته است؟  آقاگرگه  لونه منظورت-

 . بزند زانو  صدرا کنار شد باعث و است  لرزان  اسی  یزانوها

  مطمئن   حاال.  شد  راحت  او   بابت   از   الشیخ   و  زد  یلبخند  اس،ی  نشستن  دنید  با  مهال

 .باشد داشته  ی تر ی قو ررسیت  در را کاوه تواند  یم راندازیت  تک بود

 سرش  پشت  مهینع  و  مهبد  مهال  و  گرفت  مهال  سمت  به  را  اش  اسلحه  یعصبان  کاوه

 . بود او سمت به کاوه و مرد  اسلحه  حاال. فرستاد

  مهال؟  یشد شجاع-



 : دینال درد با صدرا

 مهال؟  یکن یم چکار-

 :دیکش صدرا سمت به را  خودش و گذاشت ن یزم را اسلحه اسی

 ؟ یخوب صدرا-

  کاوه . شد پرت ها آن سمت به  کاوه حواس و  زد صدرا  و  اس ی به  ی لبخند مهال

 : ادیفر و برداشت اسی سمت به یقدم

 .نکشتمت تا عقب بکش  یهووو-

  یها قدم ییصدا با. داد هل در سمت به را مهینع و کرد استفاده فرصت از مهال

 از مهبد و مهینع! بود رید اما برگشت ها آن سمت به کاوه خانم، مهینع زده شتاب

 سمت به اسلحه گرفتن جز  آمد یبرنم کاوه دست از  یکار. بودند شده خارج در

 : دیچی پ انبار  در که یادیفر  و مهال

 !یعوض-

 .  بود کاوه سمت به  هم مهال اسلحه حاال

 ی م رون یب لوفرین خونه از که ی روز! بکشمت خواست یم دلم روزها نیا همه-

  تو . یاومد رون یب خونه  اون از که دمتید ،یکشت رو  لوفری ن که  یروز... یرفت

 . یبچش و  لوفرین  قاتل

 .  زد قهقهه کاوه

  بود   ن یا  من  سود.  بردم  ینم  ی سود  اشبچه  و  زن  اون   مردن  از   من!  دیاحمق  یلیخ-

 ؟ یدون ینم رو  نیا  ارم،یب دست به رو  تو  بتونم من و بمونه زنده زن اون که

 دمت؟ید خودم  یوقت  کن باور  یخوا  یم-

  مردن  از که ی اون ؟ یشد دست به اسلحه و  دورت خبره  چه  ی دون ینم هم هنوز-

 ! عمو و من نه بودن، مهوش و یباج برد  یم سود لوفرین

 گفت بهش شما یباج . کرد باز رو در که  زد رو اشخونه  زنگ  یباج روز اون

 ! خورد که بخوره زهر صدرا  نجات  یبرا



   ؟ یچ دیمج-

 : بود آور  عذاب کاوه لبخند

 بارداره   بود  گفته  دیمج  به  اسی  که  یشب.  داشت  کروفنیم  دیمج  نیماش  یتو  یباج-

  اس ی یباردار. بشن جدا خواست ینم. بود دهیشن رو بود زده حرف ییجدا  از و

 . نباشه دیمج نکهی ا  شرط به د،یکش یم  وسط  رو صدرا  یپا

 یم  گرفتم  ی م رو یباج یدستورها نصف  که  یمن اما  بود  اسی بچه دنباله عمو

 یم حساب به سوخته مهره دیمج اس،ی یباردار از بعد. صدراست دنبال دونستم

 .  اومد

 . بود شده حبس نهیس در صدرا و اس ی نفس

 : داشت را دشیشن یآمادگ اما مهال

 . است محاصره نجایا  ،یبش  میتسل بهتره-

 دهیکش  اسلحه   مهال  به  رو   انبار  در   که  یمرد   به  اش  اشاره  و   کاوه  دار   صدا   پوزخند 

  نه یس در م یمستق یر ی ت بالفاصله و بردارد مهال سمت به یقدم مرد شد باعث بود

  که   کاوه .   بود  نداده  او  به  را  یگرید  حرکت  فرصت  یحت  راندازی ت  تک.  نشست  مرد

  دو  و رفت نشانه صدرا سمت به را اش اسلحه بود، کرده خطر احساس اقدام از

 .  کرد کی شل هم سر پشت ریت

  صدرا   یزخم  بدن  یرو   را  خودش  و  دیچرخ  بود  نشسته  صدرا  کنار  درست  که  اسی

 . بودند شده کیشل او سمت به که شد ییها گلوله  سپر تنش  و  انداخت

 :زد لب باز مهین چشمان با متعجب یصدرا  به رو و  دیچی پ تنش در درد

 !بد..مه-

  ن یزم  یرو  خونش  غرق  و  جان یب بدن که  بود نگذشته کاوه کیشل از  هیثان  چند

  ی باق شیبرا یجان و بود نشسته تنش در مهال و راندازیت  تک یرهایت . افتاد

 .نگذاشت

 : رفت صدرا و  اسی سمت به مهال



 !اسی-

 . بود  یسخت با که  ییها نفس  و بود ره یخ اس ی جان یب تن به زده بهت صدرا

 اس؟ ی-

 :داد فاصله  را پلکش یکم

 راقش ...م..بد..مه-

 همراه  احمد.  دیچیپ  انبار  در  زدیم  صدا  را  احمد  که  مهال  ادیفر  یصدا  و  بندد  یم  پلک

  باغ از   آمبوالنس  دو  تا  کشد یم طول  قه یدق  چند فقط. آمد داخل  برانکارد دو  با

 .شود خارج  یعل بزرگ

*********************** 

 :گفت احمد دنید با  و  کند یم باز چشم

 اس؟ ی-

 :شد خارج درد با احمد  نفس

 . صدرا نکرده یر ییتغ ، یهمونجور-

  روز  آن از هفته کی . کرد حبس نهیس در را دردش پر  نفس و بست چشم دوباره

  ی آ   آور  وحشت  یها  میس  نیب  هنوز.  بود  نکرده  باز  چشم  هنوز  اسی  اما  بود  گذشته

 . داشت وحشت.  بود ترسانده را صدرا دنیخواب  نیا.  بود دهیخواب  وی یس

 :دیچ یپ گوشش در مهال یصدا

 خوابه؟ -

 :گفت  دوباره مهال اما د ینشن  را احمد یصدا

 .بشه انجام خونه ها مراقبت  دیبا  یول خونه میبر  میتون  یم گفت دکتر-

  قرار  انگار اما بود شده تمام زیچ همه. نبود ان در اسی که ی  ا خانه  رفت یم او

  قرار   یک  آرامش  و  عشق   پر  یزندگ  کی.  برگردند  یعاد  یزندگ  ک یی  به  ها  آن  نبود

 .شود ها ان  بینص بود



 

 

  ی زیر  و آرام باران. نشست پنجره پشت یصندل ی رو! حوصله یب و  بود دلخور

 :گفت و نشست  اتاقش  مبل ی رو مهال. بود گرفته دنیبار

  که  بود مسائل یسر هی فقط ،یستین محرم که نبود نیا نگفتن از قصدم کن باور-

  تو   و   خودم  به   اونقدر.  کردم  اشتباه  دیمج  به   سهامم  دادن  سر.  کردم  ی م  تیرعا  دیبا

 .. کن باور. بشه طعمه هم دیمج  ممکنه بود، رفته ادمی  که داشتم توجه

 :برگشت مهال سمت به دردمند و کالفه

  و  تو  ی کن یم فکر چرا . کنم  درکت نتونم که دارم  درد و  ییتنها  احساس اونقدر -

 ببخشمتون؟  که دیهست محق  کارهاتون و روزها نیا همه کردن یمخف یبرا  احمد

  گفتن، بهم رو ها دروغ ن یبزرگتر شناختم یم که ییها آدم نی تر  کینزد از دونفر

 شهیش  پشت  برم  نکهی ا  ترس  از!  ستین  مشخص  فمیتکل  و  مارستانهیب  تخت  یرو  زنم

 درد  همه نیا یبرا  یدار  توقع هنوز یول دمیم جون نباشه اسی و یلعنت اتاق  اون

  ببخشم  تونم ینم د،یکرد ها آدم اون  گرفتن طعمه رو ما نکهیا یبرا ببخشمتون؟ 

  همه  از  شتریب  رو  مهمن  برام  چقدر  مهبد  و  اسی  یدونست  یم  که   ییتو!  رو   تو  یحت

 . بذار  تنهام فقط حاال. ببخشم  تونم ینم

  دانست یم. نبخشد را  او  صدرا کرد ینم هم را فکرش . بود شده تنگ مهال نفس

 .داشت درد دنینبخش  نیا  اما است یعاد  شیدلخور ها یکار  یمخف همه یبرا

 :گفت و ستادی ا  کردنش باز  از  قبل اما رفت در سمت به

 زده وحشت من و کردند بم یتعق نفر چند گشتم، یبرم دانشگاه از یوقت روز هی-

  ی م خطر شهیهم که کرد ف یتعر برام آقاجون روز اون یفردا. آقاجون اتاق رفتم

  محافظت  یبرا داد شنهادیپ و گفت سربسته هم رو چراش. باشه گوشم خیب تونه

 شد  جذاب برام اونقدر ها آموزش اون کم کم اما نمی بب آموزش تونم یم خودم از

  تو  و بمونه کنارت ی نجوریهم خواست یم احمد یوقت. باشم یمخف یروین هی که

  هم  به رو ما و داد ح ی توض برام بدونم من نکهی ا شرط  به آقاجون برادرته، ینفهم

 . م یکن محافظت خانوادمون  از تا سپرد



  زهایچ  یلیخ من صدرا، اما دمیم حق بهت و ی ناراحت و دلخور دستم از دونم یم

  ی م  اما  داره  خطر  دونستم  یم.  باشم  داشته  رو  شما  تا  دادم  دست  از  میزندگ  یتو   رو

 .  دیباش خوشبخت شما تا  کنم تموم  رو موضوع  نیا خواستم 

 :گفت برگردد مهال  سمت به نکهیا بدون

  م؟ ی دیرس یخوشبخت به-

  دن یبار تندتر که بود یباران رهیخ  صدرا چشمان و  کرد پر را مهال چشمان اشک

 . شد  خارج در از  مهال و  داد رونیب را  اشخسته نفس .  بود گرفته

 دلش. برساند مارستانیب به را خودش تا  برداشت را کتش شد، بلند جا از صدرا

 .  بود تنگ اسی چشمان  یبرا

 قدم سمتش به و دید سالن در بغل به مهبد را خانم مهینع در، از شدن خارج با

  کند رها خانم  مهینع ی ها دست از را  خودش کرد  تالش دنش،ید با مهبد. برداشت

 .گرفت آغوش در را  او  ل یم کمال با. برود او آغوش  به و

 چطوره؟   قهرمانم پسر...بابا ز یعز جانم-

  ب  را او و دیبوس را مهبد دست. رفت ضعف پسرش خنده  یصدا  ی برا صدرا دل

  ی کوتاه  بوسه  با  و  گرفت  یگرید  نفس.  دیچیپ  مشامش  در  عشق  یبو.  چسباند  نهیس

 . سپرد خانم مهی نع دست به را مهبد

 ... مزاحمتون  دونم  یم زحماتتون، همه بابت ممنونم-

 :انداخت  وقفه کالمش نیب  خانم مهینع

  و  گرده یبرم یزود به اسم ی انشالل ...دلمه ییروشنا و رحمت مهبد! پسرم نگو-

 .مادر دلتون یخوش یبرا  کنم یم دعا روز هر. دیبمون بچتون  سر یباال هم با

  رفت  نییپا را  ها پله. شد خارج  در از  یخداحافظ  با  و  کرد زمزمه لب ر یز یممنون

 .نشست گوشش در احمد یصدا که

 د؟ یر یم ییجا کنم؟  آماده رو نیماش صدرا؟  آقا-

 :کرد نگاهش  و برگشت صدرا



 . رمیم خودم-

 :شد احمد دست ریاس شی بازو اما  دیچرخ

 خانمت، شیپ یبر یخوا  یم. نکن لج خودش با اما قبوله یدلخور  ما از صدرا-

 !برمت یم من

 باهاشون که یاصل یها مهره از تا چند هنوز! خطرناکه نکهیا هم ه،یبارون هم

 . روننیب  اون داشتن یهمکار

  خارج  نگیپارک از را نیماش بعد قهیدق چند. داد سرتکان و داد رونی ب را نفسش

 . گرفت جا احمد  کنار نشستن عقب ی جا به  صدرا و کرد

 ... عقب-

 :کرد نگاهش غضبناک صدرا

  احمد  تو بره ادتی که یکرد ی باز نقش اونقدر ؟ یمن گاردیباد شده باورت واقعا-

 ! دیمج  برادر! من برادر ،یهست  یموسو احمد تو!  یستین تن  فیضع

 : دیچرخ  صدرا سمت به و کرد خاموش را نیماش

  مهبد  و  تو  از  دارم عمر  تا و  مونه  یم من  ی رو اسم  ن یا! تنم ف یضع  احمد من-

  مهال، تو،! شما به شهیم خالصه من خانواده همه و یبرادرم تو. کنم یم مراقبت

 ست ین قرار. شماست از محافظت فقط من هدف و دیمن خانواده اسی مه و مهبد

 . خودمه انتخاب ن یا.  کنه ر ییتغ  یزیچ

 

 

 :گفت و زد ی پوزخند.  بود شده تلخ صدرا

  ن یا هیسا یخوا یم تره، سخت خانواده هی پسر عنوان به تیمسئول قبول بگو-

 دوش  به رو ییها تیمسئول هی دیبا یکن ینم فکر ؟ یک تا ؟ یبمون یباق خانواده

 ن یا  به  یحت  من  که  دررفت  بود  یکار  هر  ر یز   از  اونقدر  ییروزها  هی  دیمج  ؟ یریبگ

  گرفت  میتصم و کرد مشورت باهاش شهی م. زد حرف باهاش شهیم که نکنم فکر



. شدم  خسته  ییتنها  و  درد  همه  نیا  بار  از!  بودن  یموسو  از  ام  خسته  من  احمد  اما

 اما  برام باشن راننده و گاردیباد تونن یم که هستند شهر نی ا یتو آدم عالمه هی

  ی عنی داشتن برادر ! کنه گرم  رو  پشتم تونه ینم برادر هی داشتن مثل یزی چ چیه

!  یستین  کس ی ب و تنها که... ادیب پشتت جهنم  ته تا که هست یکی یکن یکار هر

 !مراقبشه و رهیگ یم  رو ات بچه دست که هست نفر  هی ،ینبود یروز  هی اگه که

 ! نه  محافظ  هی! نه گاردیباد  هی اما  تونه یم برادر  هی که هیکار نیا

  پسر هی... شهیم پناهت و پشت برادر هی اما اشهفه ی وظ محافظت همون محافظ هی

 . کنه ینم نگاه خانواده اون  به چپ یکس که یستون ستون، شهیم خانواده  یبرا

  برادر   عنوان  به  تواند  ینم  که   بود  کرده  فکر   نیا   به  شهیهم.  بود  کرده  سکوت  احمد

 قوت   نقطه  که  دادیم  نشان  او  به  داشت  صدرا  اما  باشد  صدرا  یبرا   ضعف  نقطه  کی

 !  کجاست حضورش 

 . شد ادهیپ یآرام یخداحافظ با  صدرا و ستادیا مارستانیب  یجلو

********************* 

 اشبسته چشمان به را نگاهش و گرفت دست در را دستش. نشست اسی کنار

 .  دوخت

 دن؟ یخواب  روز ستی ب ن یا از  ینشد خسته خانم؟  یکن باز رو چشمات یخوا ینم-

  نشده؟  تنگ مهبد یبرا  دلت! چیه که من

 .  کرد نوازش اش اشاره انگشت پشت  با را اسی صورت

 چشمات  و   یکن  ول  دلشوره  همه  نیا  نیب  منو  نبود  قرار...  خانم  نبود  نیا  قرارمون-

  و  تو کنار آرامش  کم هی دلم اسی! آرزو بشن چشمات دنید نبود قرار . یببند رو

 .نهیسنگ خسته من   یبرا  یادیز  اومده که ی طوفان نی ا.  خواد یم رو مهبد

  را  چشمانش و داد هیتک تخت به را  سرش و گرفت دست در محکم را اسی دست

  چشمانش . بخوابد یکم  شیها یخواب یب همه جبران به خواست یم دلش. بست

  مبهوت   و  کرد  باز  چشم  دوباره  لرزش  با.  دیلرز  دستانش  در  یزیچ  که  شد  گرم  یکم



  امروز  اما  بود  جان یب دستش در روزها که  یدست. شد اسی  دست خوردن تکان

 . گرفت جان

  دکتر  چند پرستار، جز  به بعد قهیدق چند. زد صدا را پرستار و کرد رها را دستش

 . بشنود خوب  ی خبرها تا بود زده  وارید بر  هیتک صدرا  و بودند اتاق در هم

  امکان   ندهیآ  هفته  هی   یتو   انشالل .  است  دوارکنندهیام  خانمتون  حال   یموسو  جناب-

 .هست آمدنشون هوش به

 :برگردد شد باعث سرش  پشت از  مهال یصدا

 شده؟ یچ-

 . برادرش صورت  یبرا رفت ضعف مهال دل و  دیخند. دیخند صدرا

 . داد تکون رو هاش دست-

 :گرفت دست  در را  صدرا دست و  رفت سمتش به مهال

 .  داره دوست رو مهبد و  تو ی کن رو فکرش که ی اون  از شتری ب. گرده یبرم اسی-

 سمت به شد باعث و زدیر یم صدرا قلب به را آرامش مهال، کننده گرم دل لبخند

 :کرد زمزمه لب ریز. شود اشبسته چشمان  رهیخ  و برگردد اسی

  رو   بابات  منظور  حاال!  من  مه  بشکنم  نذار  کن،  باز  رو  هات  چشم.  خانمم  منتظرتم-

 .شهیم روشن شما حضور  با تار یها شب نیا . فهمم یم

 

 

 

  پنجره پشت صدرا. بود شده منتقل بخش به اسی باالخره و بود  گذشته هفته کی

 مهین  تا را صدرا خورد، در به که یا ضربه یصدا. بود مادرش منتظر و ستادیا

 .  شود ره یخ  او به نگران و ستدیبا شد باعث مساریت دنید. کشاند اتاق

 . داد رونیب  را نفسش صدرا  و شد وارد مساریت پشت مادرش



 :گفت مساریت.  فشرد را مساریت دست و  رفت جلو

 چطوره؟  خانمت-

 . نشست اسی کنار مادرش و گفت یشکر خدارو لب ریز

 اد؟ یم رونیب یجی گ نیا  از  یک نگفتن  صدرا-

 . بکشه طول  روز دو یکی ممکنه-

  ال یخ  تا  دیپرس  اما  بود  خسته  نفسش .  بود  کرده  درک  ی خوب  به  را  مساریت  یآشفتگ 

 :کند راحت را  خودش

 شده؟ ی زیچ-

 . دوخت صدرا  به را  نگاهش مساریت و دیدزد چشم  مهروخانم

 یهمکار نیشاه گروه با که یاسیس افراد یحت و  عوامل میتونست که یی جا تا ما-

  دنبال   که  یا  هیارث  اون...  صدرا   میدار  نیب   نیا  شده  گم  پازل  هی  اما  میگرفت   رو  داشتن

 چند  که  کرده  نگران  رو  ما  موضوع  نیا  شه؟یم  یچ  بودن  سرمد  اسی  مه  خانم  و  تو

 .باشن  هیارث  اون و  گروه ی ایاح دنبال کردن، فرار   که ینفر

  رفته  لیتحل ذهنش قدرت همه. دهد یاری ذهنش که است آن از تر خسته صدرا

 . بودند خسته  شیها نفس. بود

 :دی چی پ اتاق  در اسی جان  یب و  آرام یصدا

 . دیکن ریدستگ رو  اریمه دیبا-

 : زد لبخند او  باز چشمان  یرو نگاهش و  برداشت اسی سمت به یقدم صدرا

 ؟ یخوب-

 هم به خوبم یمعن به  را پلکش. بود گرفته شیصدا. بود سخت شیبرا زدن حرف

 .زد

 :زد لب

 مهبد؟-



 .  مراقبشه یحساب  خانم مهینع.  نباش  نگران خوبه-

 :فشرد  را اسی دست خانم  مهرو

  زودتر چه هر دیبا هم تو. هست مهبد به حواسمون ما همه مادر، نباش نگران-

 . خونه یبرگرد  و  یبش خوب

 :زد  لب آروم. دیکش درهم چهره د،یچ یپ  تنش که  یدرد با زد لبخند

 . دیکن ریدستگ رو  اریمه دیبا-

 :گفت بود کرده سکوت لحظه آن تا که مساریت

 . سهیپل یمخف ی روهای ن از یکی و شما یعمو سرمد اریمه سرمد؟  خانم  چرا-

 .نشست اش  شانه ی رو صدرا دست که بکشد باال  را خودش کرد یسع

 . باال  ارمیم رو تختت من نخور، تکون-

 :گفت مساریت  به رو. کرد زمزمه یممنون اسی و دیکش باال  را اسی تخت

. بردن سهم نیزم نی ا از نفر سه. نسپرده اریمه به رو هیارث اون چوقتیه بابا-

  یم ره یبگ قرار  هم کنار  که  یمختصات سه  بیترک. مهروخانم  و  ار یعمومه بابا،

 . باشه ها نی زم اون  آدرس تونه

 :چرخاند مهروخانم  سمت به را سرش

  اون  که باشه داده ی زیچ ینامزد زمان یتو  ای فوتش از قبل  بهتون دیبا بابا-

  آوردن دست به یبرا اریمه. نداشته یعیطب مرگ  بابا. دیکن داشیپ  دیبا. مختصاته

 . کشته رو بابا  سم با خانمه  مهرو و بابا دست که یمختصات و خانم  مهرو

 .مهبده اتاق   نهییآ پشت گاوصندوق یتو مدارکش

 :داد تکان سر اسی بد حال  از  متاثر مساریت

 بودن؟  یچ یدون یم ها نیزم اون-

 :داد تکان یسر



 من اطالعات دادن با  کرد یم فکر. بود اطالعات و قی تحق یکل  اریمه خونه یتو-

 . کنم دایپ رو بابا مختصات تونم یم

  ینم چکدومیه. دهیخر ما مردم از  یعراق مرد ه ی جنگ  از قبل رو ها ن یزم اون

 نبوده،  ن یزم  اون  دیخر  یبرا   بودجه  زمان  اون.  زهیخ  نفت  ها  نی زم  اون  که  دونستن

  از  یکی و نیزم هی فروش با رو نیزم اون بزرگ یازین جناب و پدربزرگم پس

  از  یکس اونها جز  اما  بوده یادیز  یلیخ متراژ. خرن یم مشترکشون ی ها حجره

  اد یم ونی م به نیزم اون بحث جنگ  از بعد. نداشته خبر  ها نی زم اون  ی زیخ  نفت

 .کنن  یم طمع عده هی اما گهیم نیزم  یزیخ نفت از  یازین  جناب و

 .  گرفت  نفس  و  کرد صبر یکم. شده تنگ  نفسش

  رو   ن یزم  ن یا  بتونن  وقتش   به   ها  بچه   که  گذاشتن   هیارث  رو   نی زم  اون   نیهم  ی برا-

  ی برا.  برسه  ثمر  به  داشتن  شگاهیپاال  زدن  یبرا  که  یا  نقشه  تا  برگردونن  کشور  به

 .کردند م یتقس  رو ن یزم اون مختصات کنه، داشونیپ نتونه یکس نکهیا

 !نداشت و خواست  یم راحت الیخ  یکم دلش. داد رونی ب  را اشخسته  نفس

********************* 

 بعد سال4

 د؟یشد آماده اسی-

 .  بود کرده دا یپ اتاق  وسط  یعصبان را  اسی و  شد مهبد اتاق وارد

 شده؟ یچ-

  نشسته  تخت وسط درست نه،یس یرو کرده گره یها دست با که مهبد به نگاهش

 . بود گرفته اشخنده . خورد بود

 بابا؟  یکن یم چکار مهبد؟ -

 :کرد  نگاه درا به درهم یها  اخم با  یجد یلیخ

 . رمینم هم جا  چیه. کردم اصاب-

 :نشست او   رو اسی نیخشمگ نگاه. نخندد تا گرفت دندان به لب صدرا



 ! صدرا بهش نخند-

 :رفت  مهبد سمت به و  کرد راجمع لبخندش

 کرده؟ اعتصاب  چرا بگه خواد ینم بابا پسر حاال-

 ! مامانه( ریتقص)ریتخص  همش! نه-

 ؟ یگینم بابا به ه؟ یعصبان ما مهبد که کرده چکار مامانش-

 مسافلت؟ میری م میدار االن-

 . بگذره خوش  بهمون یکل...ایدر کنار شمال، میریم بله-

 .نگذشت خوش  اما-

 .هستن هم رها و مهال عمه. ادیم هم عمو بابا؟   چرا-

 .الهیم رو  رها جون عمه... دهید نیهم-

 :رفت ها آن سمت به اسی

 ی ول  ارهیم  رو  رها  جون  عمه  گهیم.  شده  یبد  پسر  یلیخ.  نکن  لوسش  نقدی ا  صدرا-

 .باشه مامان شکم ی تو دیبا  مهسان چرا

  آغوش   در  را  پسرکش.  شد  زمان  هم  مهبد  گرفتن  آغوش  در  با  صدرا  قهقهه  یصدا

.  بود دهیرس امروز به  تا  جهنم از. شد ری سراز خوشحالش  قلب به  آرامش  و فشرد

 .نشست کنارشان اسی. بود شده محقق اشال یخ بهشت

 

 : دیچیپ گوششان در مهبد  معترض یصدا

 !بابا-

  ا ی دن به کوچولو بعدش ، یبود یمامان شکم ی تو هم تو خب من  زیعز بابا؟  جون-

  بشه،  خوشکل یمامان شکم یتو  دیبا هم مهسان. کرد بزرگت مامان و  یاومد

  خواهرش   مراقب  مهبد  آقا  نکهیا   شرط  به.  بشه  بزرگ   و  رونیب   ادیب  رها  مثل  بعدش

 .باشه



 : گفت و گرفت یژست

 .مالقبشم من-

 شد؟ تموم اعتصاب االن  خب. بله-

 رون؟ یب ادیم مامان شکم از گهید چقدر  یعنی االن-

 . ییبابا گهید دوماه-

 .آها-

  طنت یش  و   مهبد  پس  از   صدرا  جز  یکس.  شد  خارج   اتاقش   از  دادو  تکان  یسر  اسی

 . ردیبگ تماس مهال با تا برداشت را یگوش . امدهیبرن شیها

************************ 

 

 

 قرص   دلش  و  گرفت  یجا  کنارش  شهیهم  مثل  صدرا.  بود  نشسته  فرمان  پشت  احمد

 یرو بود کرده نامزد احمد با یتازگ به که نجمه و اسی. برادرش بودن به بود

  با و بود نشسته نهی س به دست اما مهبد. بودند زدن حرف  حال  در عقب یصندل

 .بود  رهیخ جلو  به  اخم

 :گفت و انداخت مهبد به ینگاه  نهیآ  از احمد

  کرده؟  اخم چرا  عموش عشق-

 . نکرد نگاه احمد به  و  داد جلو  را لبش

 جون؟  عمو شده یچ-

 . رفت ضعف  مهبدش زانیآو یها  لب یبرا  دلش و برگشت عقب به صدرا

 ؟ ییبابا شده یچ-

 ! ادیب رها ی داد قول-



 اد؟یم خب-

 (کو؟کجاست؟ )تُجاس؟  تو؟ -

 .  زد یخند  تک احمد

 خانم؟   رها به میبرس  میبر تند  بده، گاز هی عمو-

  سمت  به  را  راستش  دست  احمد.  گفت  بله  ذوق   با  شیها  لب  و  دیخند  پسرک  چشمان

 : گفت و  گرفت او

 ! قدش بزن-

 . دیکوب احمد دست در را  کوچکش دست کف  ذوق با مهبد

 .برسم رهاخانم به  میرفت که جونت خاله و مامان نیب نیبش محکم-

  اعتراض   پسرک   شهیهم  برعکس   و   دورش  شد  حلقه  اسی  دست  و  نشست  عقب  مهبد

 .  شدیم تر  پررنگ پسرک چشمان ستاره و  کرد حرکت تر  پرشتاب احمد. نکرد

  از  را  ییروزها چه مهبد نجات و یسالمت یبرا که کردند ینم  فراموش  چکدامیه

. شدیم غوغا اشکش یبرا و افتاد یم لرز به بغضش یبرا دلشان. بودن گذرانده

  یگرید خاص جور را صدرا اما بود نیعج همه یها محبت با  نیب  نیا هم پسرک

 بند کرد یم شیصدا ییبابا ذوق با که پدرش یها نفس به نفس. داشت دوست

 .  بود

 : گفت آرام  نجمه

  جور  هی نهی ب یم رو مهبد یوقت اما نداره دوست رو ها بچه یلیخ  احمد کنم فکر-

 بده بچه چقد گفت کرد یم هیگر داشت برادرم  پسر شیپ شب چند. شهیم گهید

 بود؟  ی نجوریا  هم مهبد یکیکوچ  یبرا  ده،یم صدا همش

 .زد لبخند و دیکش گذشته به یسرک اسی مه

 بودم؟  هوش یب  چقدر که گفتم  برات-

 .خونه یاومد  یگفت آره-



 .زد  بود، برده خوابش  آغوشش در که یمهبد سر به ی ا بوسه

  ش یپ یمشکل براش خانم  مهینع. نبود خوب چندان حالم بازم خونه،  اومدم که بعد-

 . بود  سخت  گرفتنش  ما  یبرا   و  بهش  بود  کرده  عادت  مهبد.  بره  شد  مجبور  و  اومد

  ی نم   و   بودن  گرفتار  یحساب  رضا  و  مهال.  بود  هم  هیبق   و  عمو  دادگاه  روزها  همون

.  نداشتم  یجون واقعا  منم و  بود  تنها  دست مهرو مامان خونه، ان یب ی لیخ تونستن 

  تا  رفتن  ی م راه سالن ی تو ینوبت ها شب. کردند یم بغلش  ینوبت صدرا و  احمد

  با .  دنیکش  زحمت  یل یخ  مهبد  داشتن   و  شدن  بزرگ   یبرا   دوشون  هر.  بخوابه  مهبد

. یدید  یم  چشماشون  یتو  هم  رو  درد  واکسن  هر  با.  نشستن  صبح  تا  مهبد  تب  هر

 .هستم ها  یلیخ  ونیمد رو شدنش بزرگ و داشتن

  یرو  نجمه  دست.  انداخت  رونیب  سمت  به  را  نگاهش  و  شد  جمع  چشمش  در  اشک

 :نشست دستش

 گفت بار هی احمد. دیدیرس روزها نیا به که خوشحالم اما بوده سخت...گذشته-

  میباش برادر گفته صدرا  که یروز از اما گذشته سخت یلی خ ها سال نیا همه

  ی م  یخوشبخت احساس باالخره سال همه نیا بعد گفت. شده تر روشن روزهاش

 .کنه

 :داد تکان یسر یاشک ی ها چشم با اسی

  فرق  آسمون تا نیزم  ارهامونیمع و آرمان که ییها آدم به م یبود خورده گره ما-

  بود  مطمئن  چون  دونست ینم خودش مال رو  ها ن یزم اون چوقت ی ه پدرم. داشت

  فکر بهش هیارث  هی  عنوان  به ار یمه عمو اما کرده کشور یبرا رو  کار ن یا پدرش

 .  م ینیبب رو یادیز سخت یروزها ما شد باعث نیهم. کرد یم

 ن یا  یبرا  که  دیشد  پدرهامون  دیجد  نسل  شما.  دیدار  فرق  شماها  گهیم  شهیهم  بابا-

 . امروز تا دی گذشت زهایچ  یلیخ از و  دیجنگ یم کشور

  همه اون ی برا من. میداشت  رو خودمون اشتباهات هم ما... دارند لطف مساریت-

  همه اون یبرا احمد و مهال...اشتباهش راه یبرا  دیمج. مقصرم ندونستن سال

 !سکوتشون



 داشته؟ اشتباه هم صدرا  آقا یکن  یم فکر نیب  نیا-

 یهرراه  با  کرد  یم  فکر  که  یپرواز  بلند  ی برا  بار  هی!  دونه  یم   هم  خودش!  دوبار-

.  د یکش  کنار  و  مرد  لوفرین  که  یزمان  یبرا  دوم!  خاص  یها  پست  و  باال  به  برسه  دیبا

 . نشست عقب و نرفت دنبالش

  گذاشت   کریاسپ  یرو  را  اشیگوش  احمد.  کنند  سکوت  شد  باعث  ی گوش  زنگ  یصدا

 : گفت و

 مهال؟  جانم-

 . دیبرس تا میستادیا  یاول  رستوران کنار ما احمدجان،-

 م؟ یبرس بهتون تا د یبر نبود قرار مگه-

  ما . ننیبب رو شما نذار و ریبگ ازم رستوران ته رو رها ایب دنبالمونه، نیماش هی-

 . میرس یم بهتون  میکن حل  رو مشکل

 :گفت و برداشت را یگوش صدرا

 مهال؟  یچ یعنی  دنبالتونه نیماش هی-

 :آمد مهال خنده یصدا

 . یکاظم دسته و دار به شهیم مربوط . داداشم خودته یکادو-

 : دیغر صدرا

 ی بردار  تو  نکهیا   نه  کنه،  حالشون  به  یفکر  هی  مساریت  تا  فرستادم  رو  مدارکش  من-

 ! یکن کار روش

 :آمد رضا  یصدا  بار نیا

 !گهید مییما مسارمیت  گروه هی! صدرا   داداش نکن فی کث  رو خودت خون-

 .کرد یم اشی عصب شتر یب دو آن خونسرد یصدا  و بود  یعصب صدرا

  سر  ییبال اگه.  بود خوب  د،یموند سیپل ی روی ن یتو  همچنان چرا   دونستم یم اگه-

 . کشم یم رو جفتتون خودم ادیب رها



 : گفت لب ریز و  کرد قطع را یگوش

 . بزنم حرف   مساریت با دیبا-
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 :نشست اششانه یرو اسی دست

 .یبش موندگار  یدید بهتر که تو مثل! کارشونه... زمنیعز  باش آروم  صدرا-

 : گفت و کرد شتری ب را سرعتش احمد

.  خاره یم تنشون ی ول رن ینگ ی نجوری ا یها پرونده تونن یم اما کارشونه-

 .نداره تی امن  خونشون و مهد  ی تو.  خونه میبر یم  هم رو  رها میبرگشت

 :داد  تکان یسر صدرا

 !حتما-

 !رسا و بلند.  دیخند اسی

 اس؟ ی-

  رضا؟  و مهال ای دیهست  رها نگران نکهی ا اول د؟ یدید رو خودتون افه یق ش ییخدا-

! دیزن یم غر دوتا اون  جون به دیدار که دیستین دردسر یب نیهمچ دوتا شما بعدم

 رفته؟  ادتونی

 : برگرداند نجمه سمت به را سرش



  طرف .  کردن  رو  انتخابات  زمان  رو  مدار  استیس  هی  دست  شی پ  دوسال  دوتا  نیهم-

 .دنیکش عربده  به خونه در پشت اومد  و بود دهیفهم هم

 نفر  چند  هم  ندهینما  و  کردند  پا  به  بلوا  باز  ندهینما  هی  گرفتن  رشوه  سر  شیپ  کسالی

 .بود زده مرگ  حد  تا رو جفتشون  بود، فرستاده رو

 ... شیپ ماه شش

 :گفت حرص با نجمه

 اشونمعده  بار   چند  ادیم  ادمی  یوقت.  لرزه  یم  تنم  ادیم  ادمی  هنوز  ادمه،ی  خودم  نو یا-

 . شمیم یعصب بره، سم همه اون  اثر  تا میداد شستشو رو

 : دیخند احمد

 .  یدید منو همونجا جاش به-

 :گفت  و گذاشت لب یرو  را  دستش صدرا

  دختر  شما  گهیم و رون یب  زده احمد چشم  م یدید بعد م،یمرد یم م یداشت آره-

 ... گفت من به لب ریز بعدشم! ؟ یمساریت

 ! صدرا؟  ا   ا -

 :داد  ادامه و دیخند صدرا

 . کنه یم رو  یآسمون  بال فقط کنه، ینم رو  جواهرها  نیا  از مساریت گفت-

 :گفت لب ریز احمد. شد  سرخ نجمه یها لپ

 . یذارینم آدم ی برا  آبرو-

 :گفت نجمه شوند ادهیپ  نکهیا از  قبل. ستادیا  رستوران یجلو  و زد راهنما

 . ارمیب رو رها تونم یم تر  راحت دم، یپوش چادر من. دی نش ادهیپ شما بهتره-

 : گفت احمد

 .رمی م خودم داره، خطر-



 : زد لبخند نجمه

  دادم؟  جواب یچ  خطرناکه ها ی موسو با یزندگ یگفت یوقت هست ادتی-

 . بود رهیخ نامزدش چشمان در  و  بود دهیچرخ احمد

  ی کس اما! خوب ژن میشیم. نتمونیب ینم یکس یمنته م،یسخت یروزها مرد ما-

 پدرهامون  که   یا  رتبه  هر  با.  میکن  یزندگ  آرامش  با  خواد  یم  دلمون  چقدر  دونه  ینم

 .  شهیم تر سخت برامون آرامش  و یزندگ رن،یم باالتر

 :کرد زمزمه لب ری ز و کرد دنبالش نگاهش  با احمد. شد ادهیپ  و  کرد باز را در

 !؟ یخوبم  کار کدوم پاداش  تو-

******************* 

  بود   ستادهیا   سکو  رو  مهروخانم.  شدند  ادهیپ   نیماش  از  مهرو  مامان  ی الیو  اط یح  در

  ی اخطارها و دیدو سمتش به شدند ادهیپ محض به مهبد. بود رهیخ ها آن به

 . رفت  فرو  مادربزرگش  گرم  آغوش  در.  نکرد  یا  توجه  آرامتر  نکهیا  یبرا  چکسیه

 ؟ یخوب. یمامان پسر بود شده تنگ  برات دلم-

 . بود روزها  نیا  همه از  تر خوش  زن دل و  ختیر زبان خانم  مهرو یبرا

  ش یپاها  و  رفت  یم  راه  یسخت  به  اسی.  رفتند  خانم  مهرو  سمت  به  نجمه  و   اسی  مه

 . داشت یشتر یب ورم

 .جان مامان سالم-

 .  دیاومد خوش  مامان، یدخترها سالم-

 نجمه آغوش در دهیخواب  یرها سر به یدست. دیبوس و دیکش آغوش  در را  دو هر

 :کرد باز  را در و دیکش

 . اس ی باش مراقب مادر، داخل  دیبر-

. ماند یم احمد و صدرا منتظر خانم مهرو دانستند یم. شدند وارد و زدند لبخند

 : دیکش آغوش به  را مهروخانم دستش  در چمدان  با و رفت  باال را  ها پله صدرا



 د؟ یخوب. جانم مامان سالم-

 . خداروشکر  مادر، برم قربونت-

 :گفت  سال چند  نیا رسم به و  رود یم باال احمد

 . جان مامان سالم-

 . گرفت آغوش  در را  احد  و کرد رها را  صدرا دست خانم  مهرو

   ؟ یکرد یرانندگ  رو راه همه دوباره مادر، یاومد  خوش-

 :دیخند

 .جان مامان کردم عادت-

 .بره در تیخستگ که کردم درست ی دار دوست معجون برات  جان مامان ایب-

  ی مرد ی رو احمد نگاه. بود دهیچی پ خانه  در مهبد  خنده یصدا و  شدند وارد هم با

 :بود او  به پشت و  آغوش در را مهبد که نشست

 !ح؟ یمس-

 :دیخند مهبد همراه و دیچرخ  حیمس

 چطوره؟   احوالتون! کهیکوچ داداش و  داداش  خان به به-

 ؟ یکن یم چکار نجا یا  تو-

 !  احمد یدیسف چش  عجب ندارم؟  حق من مهرو، مامان ش یپ ی ایب تو  چطور -

  به  اس ی دنیند با  و  انداخت جمع به ینگاه صدرا. نداشت یتمام دو  نیا  کل  کل

 :دید پنجره  پشت را  اس ی و  کرد باز را  در. رفت اتاق سمت

 ؟ یینجایا-

 :نخورد تکان  شیجا از اما زد ی لبخند اسی

 هم  شونه  به  شونه  که   ینجوریا  موندن،  هم  با  که  خوبه  چقدر.  اومدن  رضا  و  مهال-

 .  خوبه یلیخ دارن دنیجنگ یانرژ  هنوز هدف همه نیا با



 .  گرفت آغوش در را  او پشت  از و رفت سمتش به صدرا

   ؟ یخوب تو. همن هی شب نقدریا  که خوبه-

 . ییبابا م یخوب ما-

 .گفت لب ریز  یخداروشکر و  دیبوس را  اسی سر

 صدرا؟ -

 جونم؟ -

 

  

 

  یبد  و   تلخ   یروزها  دل   از  ما.  میبمون  هم  کنار   و  خوشبخت  ینجور یهم  شهیهم  ایب-

 اگه  یحت. دارم دوست رو امروزمون اما مینداشت کم بد و تلخ یروزها. میگذشت

 پشت عشق با ا یب شد، شتریب  یزندگ نییپا  و  باال اگه ی حت ان،یب بازم  بد یروزها

  م یبکن  رو  تالشمون  همه  ایب.  ادیبرنم  ما  پس  از  چکسیه  م،یباش  که  هم  با.  میبمون  هم

  بهار  گل هی با دونم یم. بشه گذشته از تر  نیر یش و بهتر مهسان و مهبد ندهیآ که

  ه ی یرو  کشور نیا که بدن  انجام ییکارها منافعشون ی برا ها  ی لیخ دیشا و شهینم

  کشور  نیا خاک، نیا که میداد ادی هامون بچه به حداقل اما بمونه یشگیهم لیگس

 ! ستین چاره عالج رفتن و گذاشتن شهیهم که... تره باارزش

 .باشن داشته دوست ی زیهرچ از شتریب  رو وطنشون  هام بچه دارم دوست

 :شد تر محکم صدرا دست حلقه

 ز یعز براشون هم یمادر خاک  ن یا دارن، دوست رو مادرشون که ی همونجور-

 : شاعر قول به. ماست همه مادر وطن. شهیم

 مباد من تن نباشد ران یا  چو

 مباد تن کی  زنده  بر و  بوم نیبد
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