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 نفر سه ما رمان 

 نويسنده 

 ~Gi soyeshab~ 

 : اول نفر 

 ارشاست آل هاي کفش.پرد مي وبيرون کند زمي با شتاب با را محافظ بدون ي پنجره 
 مچ دور به اي گره با هم آخر ودر...بندد مي زاگ زيگ را هايش وبند کند مي پا به را

 .......کند مي پرت بيرون را دهانش درون وآدامس ايستد مي راست پاهايش

 : دوم نفر 

 چرمي کت... آيد مي پايين شده پرت اش پنجره بيرون به که طنابي کمک به 
 .... گذارد مي بيرون ازکت را رنگش طوسي تيشرت کاله... پوشد رامي اش واندامي

 : سوم نفر 

 مي طي را راهرو طول زنان قدم...آيد مي پايين آرامش با ساختمان طويل هاي ازپله 
 آفتابي عينک آزادش دست با انداخته شانه روي دست يک با را کتش که درحالي... کند
 ...زند مي صورت به را رنگش مشکي فرام   بدون

 دشون مي ومنتظر کنند مي نگاه حرص با دارد برمي قدم طمانينه با که او به هردو 
 نرسيده هنوز... شده نزديک کمي... شمارند مي... مانده او هاي قدم روي نگاهشان هردو...
 و... بود رسيده خروجي در به حاال... نزديک نزديک... تر نزديک...

 دهند مي هل بيرون به اورا حرص با اووبازوهايش دوطرف گرفتن با هردو 
 را دونفر نگاه.... کرد مي برخورد آرام چيز همه با واسترسي عجله هيچ بدون اوهميشه...

 سرش... بودند زده زل پوشيد مي را کتش اوکه به باعصبانيت...ديد مي خود برروي
 :کرد راباالکردونگاهشان

 خب؟ چتونه - 
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 مي حرف که بود او بازهم...ندادند وجوابي کردند وبدل رد همديگر بين دونگاهي آن 
 : زد

 ! هفته به ربع يه تازه ساعتو ببينين... نشد دير که دفعه اين ديگه بريم - 

 وساعت گرفت قرار روبرويش که مچي دوساعت...و...کار طلب هاي نگاه بازهم 
 را سرش کردوکمي خود مچي ساعت به نگاهي... داد مي نشان را دقيقه وپنج وبيست هفت
 : خاراند

 !؟ کنه نمي کار چرا من ساعت بابا اي - 

 نآ دنبال... شد مي کشيده ديگر دودست نيروي با که بود نشده تمام حرفش هنوز 
 : زد مي وحرف داشت مي بر قدم تند تند دو

 ... کندي آستينمو ا  ...ئما شما با!...؟ گرفتين اسير مگه...بابا کنين ولم - 

 پاي جلوي زياد سرعت با ماشيني که نکشيد طولي...نکردند او به توجهي کدام هيچ 
 کنارش هم قبلي راننده... نشست فرمان پشت خودش هميشه مثل... زد نفرترمز سه هر
 دش کنده ازجا سرعت با ماشين... گرفت را ماشين گاز... عقب صندلي... هم ديگر دونفر...
 .....پيچيد مي ها درخيابان آن پخش صداي...

 ******* 

 ،روکش داداش راحت ،خيالت نداره زدگي ،دراش داره رنگي جلو عقب سپر - 
 ،شما دارهن عيبي هيچ زيربندش ، خوره دي سي سيستمشم...آکبند نوئه،آکبنده نو صندليا
  مونه مي عروس عين ببين ريختشو مياد،اصال دستت چي همه کني قالپاقاشونيگا همين

  پايينه که ،مدلشم زياده قيمتش - 

 :داد جواب کند توجه تلفن صداي به اينکه بدون... خورد زنگ همراهش تلفن 

 ميام کنار وصاحبش شما با من پسنديدي ،اگه بزن دور يه باهاش شمابرو - 
 ... کنم مي راضي هردوتاتونو.

 باگفتن... نگذاشت او همراه تلفن صداي بازهم که بزند حرف خواست مي مشتري 
 :داد آمدوجواب ميزش پشت به مشتري ازکنار ببخشيدي
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 !؟ مريم جونم - 

 ؟ خوبه حالت داداش سالم - 

 ؟ خوبه ؟نغمه توخوبي ممنون سالم - 

 !بنگايي؟... لطفت به داداش خوبيم - 

 !؟ مگه چطور آره - 

  ما خونه بيا کنم مي درست شام گفتم هيچي - 

  ديگه نديم زحمت روز بذاريه اونجاييم روزشو شش رو هفته روز هفت ماکه - 

 هس هم مامان بيا ؟پاشو مهران ميزني حرفيه چه اين - 

 مي چيزي يه همونجا ميان ها بچه خونه ميرم... نمياييم ماديگه.. برسون سالم- - 
 .. خوريم

 اونا بيا ،پاشو خونه نميان شبم نصفه دووسه تا تاوروجکات سه راحت خيالت - 
  گشتن رفتن خودشون

 ؟ رفتن ماشين بازبا ؟نکنه بيرون زدن ديدن دور منو چشم اينا باز - 

 ...خدا به کن ولشون ديگه جوونن. دارن دل هم اونا ديگه آره - 

 جواب بايد من شد طوري اگه ندارن نامه گواهي اونا!؟ کنم ولشون رو چي چي - 
 ! بدم پس

 نري اتنه شب ،داداش بشينن فرمون پشت ذاره نمي متين ،نترس رفتن متين با - 
 ... منتظريم اينجا بيا ها خونه

 ينمبب بزنم زنگ بذار!؟ رفتي که برو د   و ال با انداخت تارو سه اين متين اين باز - 
  کجان

  خدافظ شب تا پس باشه - 

  خدافظ مريم ممنون - 
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 وردک مشترک نبدن دسترس ازدر خبر که زني صداي... گرفت را کوچکش برادر شماره 
 هايدر  از يکي کردوبه فوت را نفسش... کوبيد ميز روي را موبايلش حرص با....داد مي نظر
 ...شد خيره هايش ماشين براق

 !؟ نامه قول برا بيام کي. شد پسند نصرتي آقاي - 

 تسم وبه شد بلند صندلي ازروي...کرد نگاه مشتري وبه کشيد دست ازافکارش 
 واقع در... نداشت وروجکهايش سه به اعتمادي...داد مي بد گواهي دلش... رفت مشتري
 .... نداشت وقت هيچ

 *****  

  

  

 ردهک نفرکپ هرچهار تقريبا... کرد مي نگاه را سرش وپشت گشت برمي وحشت با 
 داشت هم دلهره... اما...بيشترکرد را وسرعتش گذاشت دنده روي را دستش... بودند

 : کشاند خود سمت به را نگاهش متين صداي...

  ...توروخدا گازبده... رسه مي بهمون داره بده گاز کم يه بابا - 

 از کمي دسته هم سرش پشت نفرات انگار...فشرد گاز پدال راروي پايش بازهم 
 : شنيد ازآنهارا يکي صداي...نداشتند متين

 آب بايد امشبو کني مي رانندگي تو که اينجوري... کن عوض متين با جاتو پاشو - 
 ... بخوريم خنک

 : وگفت انداخت او به آينه از نگاهي 

 .... جلومه ماشين صدتا بيني مي داري... نيستي که کور!؟ کشتيم آدم مگه - 

 :کرد مي زمزمه خود با ازآنها يکي انگار... شنيد سر ازپشت را صدا بازهم 

 ؟؟؟ چي بفهمه بابا اگه - 
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 شدنچ را آن کرد سعي اما بود اش چاشني دلهره هم کمي البته ترس وبدون خيال بي 
 رشس پشت سمج پليس ازدست چطور که بود فکر اين به بيشتر ...جاکرد راجابه دنده...
 همين هميشه... نبود هم ودومش اول خطاي يعني... نبود ودومش اول ي دفعه... کند فرار
 راننداش.... اما بود متين ماشين.....بود افتاده گير هم چندباري گفت شد مي... بود
 گفتند مي هميشه... تحميلي بيشتر...بود ديگران نظر... آيد نمي بدش هم خودش...
 تربزرگ ازاو سال سه که متيني.... ازمتين بهتر حتي... حتي... داشت خوبي فرمان دست...
 او يخوب به هم سرش پشت دونفر حتي.... دادند مي ترجيح متين به اورا رانندگي اما... بود

 کي وارد که بود نکرده طي کامل را فرعي هنوز... شد فرعي يک وارد.... کردند نمي رانندگي
 ماداعت خودش به شايد... فشرد بيشتر را گاز پدال.... گذراند هم بعدرا ي کوچه... شد کوچه
 کجا... رفت مي فقط.... بعدي و بعدي... پيچيد را بعدي ي کوچه بازهم...داد مي بنفس
 ماشين انگار.... تا کرد مي طي را بود جلويش که راهي.... رفت مي... اما دانست نمي....؟؟؟
 که دکشي راحتي نفس.... کرد خوش جا لبهايش روي کجي لبخند....نبود درکار هم پليسي
 : شنيد دستش ازکنار را متين صداي

  رو قشنگه کف بزن.... نداره حريف رانندمون... اي معرکه تو بابا - 

 هم شايد... جواني شادي شايد... کردن زدن ودست خوشحالي به شروع نفر هرسه 
 بيشتر... کرد مي نگاه را سرش پشت دونفر جلو ازآينه... جواني هاي انرژي کردن خالي

 اما....بود عاجز دو آن صيف تو براي شيطان لغت درواقع... کردند مي اذيت ازخودش
 ينماش پخش... کرد بيشتر را سرعتش...!!!.. پشت الک هميشه متين قول به!...؟ خودش
 رفته ونبير اش تنه نيم تا متين... بودند شده هماهنگ آن ريتم ديگربا نفر سه...بود تکنو
 ....زد مي فرياد وازخوشحالي بود

 .... دي مي دستمون کار االن ديوونه... بشين متين - 

 : گفت عقب دونفر به رو 

 .... کرديم فرار پيچا سه او ازدست االن همين... داخل بندازش - 

 خيره نگاه که متين... کرد نگاهش مشکوک... آوردند ماشين داخل زور به را متين 
 : گفت ديد خود راروي دستيش بغل
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 !؟! حاال خبره چه ....هووووو - 

 خنده ،متين کرد مي نگاهش بد زهم با انداخت مي جلو به نگاه گاهي که همانطور 
 : وگفت کرد اي

 .... بود زا انرژي ذره يه بابا خب - 

 : کرد نگاهش عصبانيت با 

 .... شدي مي پرتاب آمازون جنگالي تا بودنت نگرفته اگه توکه!؟ ذره يه - 

 .... خنده زير زدند پکي سر پشت دونفر 

 :گفت اخم با بود برخورده غرورش به که متين 

 !!! بدم پس جواب دبيرستاني بچه يه به بايد که رسيده کجا به ما کار ببين ! خفه - 

 : داد ادامه بازهم متين... فشرد هم روي را لبهايش ازحرص 

 بزنين جيک ذاشت نمي خوشکلتون بابا اون.. نداشتين منو اگه هم جا همين تا - 
 ... اينکه به برسه چه...

 :داد وادامه گرفت او جلوي را اش مچي وساعت 

 ... بدي جولون خيابونا وتو باشي بيرون شب ونيم دو ساعت تا - 

 !؟ ميکني تهديد - 

  کن فکر خواي مي هرچي - 

 او به نگاهش با... شد گرده ها نگاه... هم متين... انداخت جوانش عموي به نگاهي 
 ...عمو نامردي خيلي... نامرد گفت

 ................... سکوت 

 دست به هم ماشين پخش حتي.... زدند نمي حرفي هم سر پشت دونفر حتي 
 رنگي اي نقره پژوي... نبود هم شاديشان پراز هاي وورجه ورجه حتي... شد خاموش خودش
 چشمهاي.... پيچيد مي نفر چهار درگوش هايشان زدن دست صداي... شد رد ازکنارشان
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 او هب نگاهي چشمي زير متين... زدند لبخندمي زيرکي با هم عقب دونفر... زد برق متين
 : گفت لبي زير... انداخت

  ... چهاريم به چهار - 

 ... کمتر را وسرعتش کرد کم را دنده اخم با....او واما 

  نيستم - 

 : گفت عصبانيت با متين... رفتند وا ديگر نفر هرسه 

 .... درمياريا شورشو داري ديگه - 

  خونه برم خوام مي - 

 ... بود صبح چهار قرارمون!؟ چي يعني - 

  ندارم حوصله - 

 ... کنيم تورشون اگه... بنداز ماشينشون به نيگا يه - 

 : وگفت آمد متين حرف ميان 

 ... ندارم حوصله گفتم - 

 ... کرده رو بهت بار يه شانس بدبخت - 

 درگوش راهنما تاک تيک صداي... زد را راهنما.. شد برگردون دور وارد... نزد حرفي 
 گاران... کردند نمي شرکت وجدلشان دربحث ديگر دونفر که بود اين جالب...بود نفر چهار
 : گفت متين... است عصباني او بودند فهميده نفر سه هر

  فرشته طرف رفتن - 

  جهنم - 

 : زد فرياد او به رو متين 

 !؟ مرگته چه امشب تو - 
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 - ........ 

 انقدم ري مي غره چشم برام نيس که ودومم اول دفعه!؟ منه خاطر به !؟ چيه - 
 ! نشناسم رو وبقيه تو که نخوردم

 - ....... 

 : خورد مي حرص متين...بود شده خيره روبرويش به متين به توجه بي بازهم 

 !!! شي مي چيکاره کردن مرخصت که ديگه دوسال ببينم خوام مي... هه - 

 - ...... 

 ....مادر... توام با - 

 دش پرتاب جلو داشبور طرف به سر با متين...داد فشار ترمز روي را پاهايش محکم 
 زده بدي حرف..بود زخمي نگاهش... بود هايشان درگوش ها الستيک جيغ صداي هنوز....
 برايش عمويش فهش... بود شده تمام گران.... بود داده بدي فهش.... نه!....؟ حرف....بود
 چهار اين... کلمه يک اين فداي را اش زندگي تمام حاضربود...مادر.... بود شده تمام گران
 رشس متين.... نشنود سرش پشت حرفي هم ثانيه يک.... ثانيه يک حتي... اما..... کند حرف
 کرد مي ادبش بايد!....؟ پشيماني فقط!؟ همين.... بود گرفته دندان به لب... انداخت زير را
 ينمت سمت ودر زد دور را ماشين.... شد پياده ازماشين شدت با... داشت نگه اتوبان کنار...
 تگرف را اش ويقه کشيد بيرون دست يک با اورا.... رفت سمتش به خشم با.... کرد باز را

 سمت هب را سرش کالفه متين.... افزود دستانش وبرفشار داد تکيه ماشين ي بدنه به اورا....
 :پيچيد اتوبان درسکوت او فرياد صداي...کشيد تير گوشهايش....اما... چرخاند ديگري

  کن نيگا منو - 

 به هباالخر ... کردند مي نگاه آنها به ناراحتي با... شدند پياده ماشين از ديگر دونفر 
 : آمدند حرف

 !؟ چيه زيا با مسخره اين - 

 رو بازيا بچه اين کنين تموم بابا - 
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 تصور  برروي ومحکم کرد بلند را دستش....او واما... بود کرده سکوت هم هنوز متين 
 : آورد فرود جوانش عموي

 ...بود حقت... ولي... کوچيکترم ازت درسته - 

 :داد ادامه... کرد نگاه او وبه داد قورت را بغضش 

 نه!....؟ چرا دوني مي !؟؟ آره!نخور؟ ماريارو زهر اين گم مي چرا دوني مي لعنتي - 
 مث يکي به وقتي.... نيستي خودت حال تو... فهمي نمي... فهمي نمي چون.. دوني نمي...
 .... زني مي رو حرفا اين مرده مادر من

 مشکي پرپشت موهاي پنجه با...دهد ادامه را حرفش توانست نمي...بغض هم باز 
 ار  زيبايش مشکي چشمان گفت ميشد.... لرزيد مي اش مردانه صداي... کشيد را رنگش
 عشق به فقط.... ريزند نمي مردهااشک... قطره چند فقط اما... بود کرده مزين اشک
 .....مادر هميشه.... که مادري...ومادر بود عشق که مادري....مادر

 : زد فرياد بازهم... گرفت دست در را اش يقه...ايستاد متين به رو 

  کن نيگا منو زنم مي حرف باهات وقتي - 

 متين وروبه داد تکان را سرش او... دوخت چشم او باراني چشمان به کالفه متين 
 :گفت

 .... آخرش ي خنده هنوز... گوشمه تو جيغش صداي هنوز - 

 حرف سه فقط... بغض...آورد مي کم ازبغض معموال... اورد کم هم باز...نداد ادامه 
 که کسي.... يا... دبيرستاني بچه يک... را جوان يک يا... آورد درمي ازپا را آدم يک اما...

 ودنب بلد حتي....بود نکرده لمس اورا دستهاي شيرين حس که کسي... نداشت را مادرش
 ازهرچيز فراتر چيزي هميشه...مادر...نبود بس اما... بود پدرش.... کند صدا را مادر لغت
 اما... زند مي پس را همه دلش...نبود پاهايش زير بهشت نبود فراتر اگر.... مادر...ديگر
 هايش هق هق کردن وخالي مردانه کردن گريه به... داشت نياز... وقت هيچ مادررا... فقط
 که است خوب انقد او بدي هر... است خوب بدي هر با که مادري دامن....او دامن درون
 هايش بدي همه که است خوب انقد هايش خوبي... بيايد چشم به خوبي هايش بدي همه
 نوازشهايش... ولطيف نرم دستان حس... زندگي خوب حس... مادر...آيد حساب به خوبي
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 چندبار مادرش دانست نمي حتي....نبود سرش روي نوازشي وقت هيچ... هم پدرش حتي....
 مادرش کمک به خواب موقع که اي بچه هر آرزوي... خواندن قصه...خواند قصه او براي
 نوع چه مادرها دانست نمي حتي...او اما....شود مي تامين او نوازشگر دستهاي کمک به...
 آن اخر تا ها بچه که هايي قصه چه... گويند مي هايشان بچه به خواب موقع را هايي قصه
 يم چه آخرش فهمند نمي وقت هيچ ها بچه که هايي قصه چه... نيستند بيدار وقت هيچ را
 مادر همه که هايي وپنير نون... دانست نمي هم را مادر هاي وپنير نون طعم حتي....شود
 نان جويدن خرت خرت حس فهميد نمي... دانست نمي...گذارند مي تفريح زنگ براي ها

 حس... فهميد نمي را اوزندگي... فهميد نمي را هيچ... گذارد مي دهانت مادردر که وسبزي
 بود نکرده زندگي هنوز...شد گرفته او از بود نکرده حس را مادرش هنوز...بود نکرده

 .....هنوز....شد بريده نفسهايش

 دمانن پوست...بود قرمزشده چشمهايش...کرد نگاه ريخت مي اشک که او به متين 
 له کناري به را ومتين شد شل دستهايش...بود شده کبود لبهايش...زد مي سياه برفش
 مي اشکهايش...کرد مي نگاه را پايين ي جاده.... رفت اتوبان هاي ميله سمت به...داد

 رنف چهار وهر بود صبح سه نزديک ساعت.... تک تک... کردند عبورمي ها ماشين... ريخت
 ......بودند شده ولو اتوبان کنار

 *******  

  

 ردک نگاه را وبرش دور خشم با.پريد ازجا فنر مانند خورد سرش به که اي ضربه با 
 گذاشت دستانش راروي سرش بازهم حرص ،با بود خودش کار مشغول ،هرکسي
  ...خورد را دوم ي ضربه بازهم که نکشيد ثانيه به... بست را وچشمانش

 پاي ،بالفاصله نشده دور هنوز زد مي حدس...ديد نمي را سرش باالي شخص 
 شفرياد صداي.زد نظر مورد طرف به محکمي ي ضربه کفشش نوک وبا آورد باال را راستش
 استبرخ ازجايش سريع ،مهدي برداشت خيز طرفش به خنده وبا باالکرد را سرش. شنيد را
 : گفت چار نا به...شد کشيده او دست به بلوزش .......که بگذارد فرار به پا تا

  زيرش زدن نامردا همشونه توطئه خدا به نزن ديگه من جون - 
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 بچه بود شده بلند مهدي ي ناله ،صداي پيچاند ودردستش گرفت را مهدي گوش 
 ازسر نگاهي بود تر بلند ازخودش گردن سرو يک که او به مهدي.خنديدند مي کالس هاي

 : وگفت انداخت استيصال

 رسهب بهت دستم اگه رامسين.... آخ آخ...، کنم بيدارش برم گفتين خودتون نامردا - 
 !!! دي مي تابش اينجوري نيس که مهره پيچ ها گوشه اين ... يواشتر بابا اووووف..

  کردم غلط بگو - 

  نامرده رامسين اون نقشه... بگن همشون !؟ من چرا - 

  کردم غلط بگو رم مي رامسينم سراغ وقتش به - 

  گم نمي - 

 :دشني را کالسشان ي نماينده صداي... پيچاند دردستانش تر محکم را مهدي گوش 

  اومد صابري اومد - 

 صندلي سمت وبه کرد آزاد او ازدست را ،گوشش زد برق ازخوشحالي مهدي چشمان 
 وسط هم شدند،هنوز برجا پا شد،همه کالس وارد فيزيکشان دبير ،صابري کرد فرار اش
 ودب گرفته ازش را خوبي خواب ،چه کرد مي نگاه خنديد مي که مهدي وبه بود ايستاده کالي

 : زد خط را افکارش صابري صداي!!! نبود بيدار صبح5 ساعت تا قبل شب اگر.

  نصرتي - 

 : گفت من من وبا برگشت دستپاچه 

 آقا بله...ب   - 

 !؟ بدي جواب درس خواي مي - 

 ! داشت کم را يکي همين فقط... ريخت دلش 

 ...آقا ببخشيد يعني... بله... نه - 

 بشين برو - 
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  چشم - 

 ين،رامس کرد نگاه مهدي به غضب وبا نشست. رفت اش صندلي سمت وبه افتاد راه 
 درپهلوي را آرنجش وباحرص کرد رامسين به ،نگاهي داد مي تکان وسر خنديد مي ريز ريز
 :رد زل اش کناردستي به اخم دادوبا قورت را اش خنده ،رامسين کوبيد او

 !مياد؟ خوابت هنوز!؟ چته - 

  رسم مي توروهم حساب - 

 داد سوتي رو ديشب رامين ؟؟؟ چه من به - 

 : گفت شده گرد چشماني با رامين 

 رفتيم ديشب گفتم فقط من گه مي دروغ داره صابري همين خور سگ جون به - 
  گفت رامسين بقيشو دوازده ده تا تازه اونم وحال عشق

 : گفت فوري رامسين 

 صبح منگفت ديگه ولي کردم تعريف منم نبود مهم که بقيش ديگه گفتي همشو تو - 
 ... کرديم بابافرار دست از

 نآ خدايا...انفجاربود درحال ازعصبانيت...کرد مي نگاه دو آن به ازحرص پر نگاهي با 
 دوآدم... کردند مي همراهيش هميشه خلقت ازاول که بودند موجوداتي چه دو

 حساب آدم جز نداشتند هم را آخر صفت البته.... ومهربان ،شوخ کن ،اذيت لجباز،شيطان
 .... شدند نمي

 آخر.... مزخرفي درس چه نداشت را فيزيک ،حوصله بود دادن درس درحال صابري 
 قبلاو... کشيد آه!....؟ مادرش!...؟ کند انتخاب را رياضي ي رشته تا مجبورکرد اورا کسي چه
 ي همه هميشه.... نداشت کارش به کاري!....؟ پدرش... بود گذاشته تنهايش دبيرستان از

 هب هم شايد... انداخت دستش کنار دونفر به نگاهي...کرد مي واگذار خودش به را کارهايش
 اگر شايد...بودند همراه هميشه که همراهاني همراهي... نفر دو آن هميشگي همراهي خاطر
 نوسان هاي وازفرمول بشيند صابري سرکالس صبح ده ساعت نبود مجبور نبودند نفر دو آن
 ....!!! کند کپي دردفترش والندا موج وطول
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 داد مي گوش صابري مزخرف درسهاي به ساکت ،رامين کرد مي اذيت رامسين 
 رفت يم ور بود گذاشته کتابش الي که اش گوشي با ،مهدي انداخت جلو صندلي به ،نگاهي

 کرد باال را سرش اخم با ،رامسين کشيد ازدستش را رامسين وخودکار زد موزيانه لبخندي...

 !(؟ داري مرض) : گفت مي او به نگاهش با که انگار...

 لوله وداخل کرد گلوله را کاغذي وتکه کرد خالي خودکاررا ي لوله رامسين به اعتنا بي 
 نشانه را مهدي گردن.... کرد فوت ومحکم گذاشت دردهانش را لوله.... انداخت خودکار
 وجيغ گذاشت گردنش روي را دستش مهدي... نبود بد اش گيري نشانه....بود گرفته
 گاهن سرش پشت نفر سه وبه برگشت... است کسي چه کار دانست مي.... کشيد کوتاهي
 هب هميشه مانند صابري بدهد را حرکت اين وجواب کند باز را دهانش خواست مي تا... کرد
 وروبه برگشت صابري هاي کردن غرغر باصداي.... حال ضد هم شايد...زد مي حال آنتي او
 . نشست تخته

 : گفت رامين. خنديد مي ريز ريز رامسين 

 ! شده لبو عين گردنش...بدبختو ،نيگا توهم ديگه بسه - 

 "؟ چه من به" معني به انداخت باال اي شانه رامسين 

 درحال ها بچه ي همه.شد تمام کذايي درس آن وساعت خورد مدرسه زنگ خره باال 
 : وگفت آمد او سمت به مهدي.بودند خود وکتابهاي دفتر کردن جمع

  نامردي خيلي - 

 : وگفت کرد مهدي به خونسرد نگاهي 

  ميره يادت ميشي بزرگ نداره عيب - 

 ! کنم مي تالفي کني تالفي - 

 شتپ االن وگرنه بدم لوت ( مدرسه معاون)اکبري پيش نرفتم شکرکن خدارو برو - 
 ! بودي خواب پرورش آموزش حراست در

 :داد وادامه انداخت اش شانه روي طرفه يک را اش وکوله 
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 .ظخداف... داني خود حاال. شناشم مي خوب رو تويکي. باشم نداشته سوتي ازهرکي - 

 ،رامسين بود کرده مشت را دستش عصباني مهدي. رفت بيرون و شد رد ازکنارش 
 : گفت گوشش ونزديک آمد کنارش

 تپر  تو زنه مي وگرنه بذاري دمش رو پا نبايد... که شناسيش مي...دادا خيال بي - 
 ... نداره کاريت ديگه بيا کنار توهم!...

 : کردوگفت نگاه رامسين به عصبانيت همان با مهدي 

 !؟ دهنت تو رفته پا جفت کسي حاال تا - 

 : خاراند را وسرش خنديد شيطان رامسين 

 !!! ها ده مي حال خيلي... رفتم زياد خودم منتها. والله نه - 

 : گفت بود ايستاده آنها کنار که رامين به رو مهدي 

 !نبود؟ اين نقشه مگه ! پرروئه چه ببين - 

 : گفت فوري رامسين 

 ؟ زدي چرا تو گفتم من - 

 : گفت رامين 

 ... خفه تو - 

 : گفت مهدي به ورو 

 ابي رامسين ! ديگه ننداز خون کوچيک اتفاق يه سر... رو دفعه اين خيالش بي - 
 ...رفتا کرد ول. بريم

 دانش يک حتي که درحالي. گرفتند پيش را سالن وطول رفتند بيرون کالس از هرسه 
 ...!بود نمانده درمدرسه هم آموز

 را جارويش آنها باديدن شان قديمي گذار خدمت همان يا مدرسه باباي رحيم بابا 
 : گفت خود مختص سمناي ي لهجه ،با رفت آنها سمت وبه گذاشت کنار
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 ؟ جان بابا بودين کجا شما - 

 ودرحالي گذاشت خود سرد روي و برداشت سرش روي از را رحيم بابا کاله رامسين 
 : گفت او ي لهجه از تبعيت با رفت مي باال رحيم بابا وگردن سر از که

 .. جان بابا شما مخلص.. شما چاکر.. باباجان شما ي سايه زير - 

 دست... داد پس او وبه گفت رامسين دست از زور به را رحيم بابا کاله رامين 
 رامين... ورفت کرد خداحافظي آنها از مهدي...برد بيرون مدرسه از واورا کشيد را رامسين
 رفتهن هنوز او که شکر خدارا. کردند فوت را ،نفسشان انداختند دوروبر به نگاهي ورامسين
 يکي... رفتند مي راه هرسه اتوبوس ايستگاه کنار وتا شدند رد ازخيابان هم با...بود

 شکت عادتش طبق يکي... رفت مي راه خيال وبي بود کرده شلوارش درجيب را دستهايش
 نوک با را پايش جلوي هاي ريزه وسنگ بود انداخته چپش ي شانه روي دست رابايک
 دونفر دهانش در آدامس کردن وباد هايش اذيت با وديگري...کرد مي پرت جلو به کفش
 ...بود آورده ستوه به را ديگر

 نانک اعتراض ايستادند،رامسين کناري اتوبوس ،منتظر بودند رسيده ايستگاه به 
 : گفت

 !؟ واستاديم خيابون کنار ع لم عين چرا بشينيم بريم خب - 

 رامسين روبه کرد مي نگاه را شدند مي رد که را هايي ماشين داخل که درحالي رامين 
 : گفت

 !؟ داده يادت غلطي چه متين باز - 

 . ندارم کاريشون. بشينم خوام مي ،فقط خدا به هيچي - 

 دوخت چشم ايستگاه کت نيم روي دخترهاي به. گرفت ازخيابان را نگاهش رامين 
 انداخت رامسين روي را نگاهش...هستند آموز دانش فهميدکه شد مي ازلباسهايشان.

 : وگفت

 ها پاسگاه تو از بيايم بايد کني مي کاري خراب ميري باز. تونيس جاي اونجا - 
 .مياد اتوبوس االن وايسا. کنيم جمعت
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 هک برود کت نيم طرف به خواست مي امين حرفهاي به اعتنا وبي خيال بي رامسين 
 بود تهگرف محکم را دستش اوکه وبه ،برگشت شد گرفته سومي نفر ي وسيله به دستش
 : گفت

 دستمو کن ؟ول داري دوسم خيلي!؟ چيه - 

 به اباب! خونه بريم دزدکي بايد که االنم. زديم گند کافي اندازه به ديشب رامسين - 
 ... خيال بي امروزو اس تشنه خونمون

 ... کن ول ندارم کاريشون گفتم - 

 ... باشه متين اون که معلمت - 

 : وگفت آمد حرفش ميان فوري رامسين 

 . ندارم کاريشون مامان روح به.. کن ولم من مرگ - 

 کنارش... هم بعد اي ولحظه ماند معلق وزمين ودرهوا شد ول دستش باره يک به 
  ..... چيست او ضعف نقطه دانست مي رامسين. گرفت قرار

 شيطان و شاداب چشمان به ...!کردند مي استفاده سو او ضعف نقطه از نبايد... اما 
 هرسه. خورد نمي قسم دروغ به را مادرش مرگ وقت هيچ دانست مي... کرد نگاه رامسين
 پرستيدند مي... را اش مرده... را روحش... را مادرشان هرسه.دانستند مي خوب را اين
 يدرس اتوبوس موقع همان بختانه خوش اما... رفت ايستگاه کت نيم سمت به رامسين...

 ...نداد اورا به ونشستن کردين اذيت وفرصت

  

 ... دکردن مي نگاه رنگ ومشکي بزرگ در وبه بودند ايستاده درخانه جلوي نفري سه 

 ! اس خونه هابابا بچه : اول نفر 

 !؟ اين آماده: دوم نفر 

 ... بريم : نفرسوم 
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 وبه يعسر  خيلي... شدند وارد ترتيب به. بازکرد را ودر انداخت درقفل را کليد رامسين 
 روي پا يک با رامسين...گرفتند سنگر ديوار کنار هرکدام... کردند طي را حياط دو حالت
 : گفت حرص وبا کوبيد زمين

 ؟؟؟ ديگه بسته چي براي رو پنجره!... برداشته طنابمو... لعنتي - 

 : زد پوزخند رامين 

 ! منتظرمون واستاده دست به شالق گمونم به - 

 : گفت ناراحتي با سوم نفر 

  بهتره برگرديم کنم فک - 

 : وگفت چرخوند او روبه را سرش زود رامين 

 ...نيس که ودوممون اول دفعه.. بابا بريم بيايين - 

 : گفت کوتاهي مکث از بعد. کرد مي نگاه را آنها ترديد با سوم نفر 

 !!! خونه اومديم حاال رفتيم ازديروزکه ما...کشيد طول صبح تا دفعه اين ولي - 

 : گفت خيال بي رامسين 

 يم جمع وکامپيوتروهم نت سيم... گيره مي رو گوشيا فوقش فوق..باداباد... جهنم - 
 !!!!؟ اينه از تر باال ممنوع هم ماهواره... کنه

 !؟ بدين لو وقت يه نکنين نامردي : سوم نفر - 

 ... شوره مي اون رو ظرفا امشب کرد نامري هرکي گه مي راس آره : رامين - 

  قدش بزن اکي: رامسين - 

 نينک اضافه اينم... الچت ممنوع... کمه شستن ظرف کنين صبر.. نه نه : نفرسوم - 
... 

 : گفت ناراحتي وبا کرد وخالي کرد باد را لپهايش رامسين 
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 ! ترکم مي نرم روم اگه من... عمتون جون خيال بي رو يکي اين... بابا نه - 

 : گفت مرموزي ي خنده با رامين 

 !!بده؟ لو قراره داشمون - 

 آويزان لبهايي وبا کرد خم شونه روي را وسرش زد مظلومي به را خودش رامسين 
 : گفت

 ... نيارم دووم شکنجه زير ترسم مي آخه - 

 کردند نگاهي بهم هرسه...داد نشان خودش از گريه نشونه به را مصنوعي هق وهق 
 شياب کم خنده همان با سوم نفر... خنده زير زدند پخي... کوتاه سکوتي از بعد... وبعد...

 صدا ويم باهم... قراردادند او دست روي را دستهايشان ديگر ودونفر آورد جلو را دستش
 : گفتند

 ... علي يا - 

 لطو... شدند ساختمان ووارد آرام و صدا وبي ترتيب به يکي يکي... شدند جدا ازهم 
 وير را دستش رامسين.. ايستادند کنارديوار هرسه... کردند طي پاورچين پاورچين را راهرو
 : وگفت گذاشت دماغش

 !مياد زدن حرف صدا....هيسسسسسسسسسسس - 

 کرد حس چيزي دماغش توي رامين موقع همان... گذاشت در روي را گوشش 
 آورد مي چشمانش درون را واشک شد مي قلقلک دماغش داخلي ي لوله که انگار...
 بياورد بند را اش عطسه توانست نمي کرد مي رتالش قد هرچه.. کرد باز را دهانش...
 اشاره سوم نفر به فوري رامسين... بود نشده نازل سرشان بر عطسه بزرگ خطر هنوز...
 کرد او گوش درون را سرش... گذاشت رامين دهان روي را دستش موقع به سوم ونفر... داد

 گذاشت در راروي سرش بازهم رامسين... آورد بند اورا عطسه درآوردتا خودش از وصدايي
 دست از را خودش حرص با بود آمده بند کامال از اش عطسه که رامين... کرد وگوش
 ... کرد خالص برادرش

 : گفت بود در روي سرش هنوز که درحالي لبخند با رامسين 
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  ! جااااااااااانم اي - 

 : گفت کنجکاوي با رامين 

 ! کنيم گوش ماهم بذار قشنگه - 

 !؟ اينجاس کي گفتين اگه: رامسين - 

 چشمو خنديد مي شيطان رامسين. کردند مي نگاه رامسين به نفهمي با ديگر دونفر 
 : وگفتند لبخند هم نفربه هرسه يهو... انداخت مي باال وابرو

 ...!!! جون طال - 

 به دستهايشان يک به يک وکوبيدن شادي از بعد و شد نزديک هم به دستها 
 ... گرفتند قرار درخانه پشت خوشحال يکديگر

 مچش ي ازگوشه..کرد باز آرامي به دررا. انداخت درقفل را درخانه کليد رامسين بازهم 
 ينرامس سر هنوز. نبود درسالن فعال پدرش.بود آرام اوضاع انگار... انداخت داخل به نگاهي
 که بود سوم نفر سر وبعدازاوهم کرد خانه داخل را سرش رامين او سر زير از که بود داخل
 دبودن کرده درداخل از را سرهايشان نفرفقط سه هر... گرفت قرار ديگر دوسر زير در الي از

 اسروصد بدون فعال توانستند بودومي خوب اوضاع. زدند مي ديد چشم گردش رابا وداخل
 ودرجاکفشي درآوردند آرامي به را هايشان وکفش شدند وارد در از يکي يکي. شوند وارد
 ار  صورتش اعضاي که حالتي وبا گرفت دست با را دماغش سوم نفر. درگذاشتند کنار

 :گفت بود کرده منقبض

 !؟ نشستي جوراباتو چندساله... رامسين ا ه - 

 ! نوئه نوئه خودم جون به : رامسين - 

 را دماغش بود کرده حس را رامسين جورابهاي ناک وحشت بوي تازه که هم رامين 
 : وگفت گفت

 !!! ميده باقالي بو - 

 : گفت جدي اي قيافه با رامسين 
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 ... نببيني !!! نوئه نوئه هنوز وگرنه بشورمش نمياد دلم پارسالمه تولد کادو آخه - 

 کردند مي غرغر و دزديدند را سرهايشان حرص با ديگر دونفر... آورد باال را وپايش 
 ونفرسوم رامين... بود شده پاره رامسين هاي جوراب کف بزرگ زميني دوسيب اندازه به...

 ينيب روي را اش سبابه انگشت رامسين... زيرخنده زدند وپخي همديگرانداختند به نگاهي
 : گفت وفوري گذاشت اش

  ميشه پيدا سروکلش االن...ا  ... بابا هيس - 

 آرام اول نفر. کوچک به ازبزرگ . شدند رديف سرهم پشت.شد بسته دهانشان - 
 دکردن طي را ورودي راهرو... سومي او از بعد ترتيب وبه... هم نفردوم. کرد حرکت وپاورچين

 رسيد مي نظر به. بود نشسته دي اي ال روبروي نفره سه مبل روي مادربزرگشان...
 با انمخ طال... قرارگرفتند او جلوي لبخند با نفر هرسه. است تلوزيون تصاوير به حواسش
 هم سه. بود بازمانده دهانش.. دوخت چشم بودند شده ظاهر روبرويش که آنها به تعجب
 تربزرگ دقيقه چند ديگر دونفر از... کرد نگاه سوم نفر به...برادر سه... شکل هم سه... قد
 ... اما ... دقيقه سه گفت شد مي... هم وازرامين دقيقه يک رامسين از بود

 بود دوبرادرش تراز درشت چشمهايش... آمد مي پيش دو آن از آخر هميشه 
 انداخت مي يادمادرشان را خانم طال چشمهايش مشکي اين گاهي... مشکي مشکي...
 اما.. سفيد پوستي... سومي شبيه بيشتر اما...بود پسرانشان زيبايي به هم مادرشان...

 زدن چنگ به مجبور صاحبش که لخت انقدر گاهي... لخت اما... مشکي موهايي... مردانه
 تهبس و باز را چشمانش وقتي که وصاف بلند هايي مژه... نکردني رام موهايي... شد مي آن
 هاي خنده حتي... هايش خنده... بگذراد باز را دهاني زدن پلک آن با توانست مي کرد مي

 هرسه... بود برده ارث به مادرش از را زيباييش ي همه او... بود مادرش مانند هم زيبايش
 ... اما مانندهم لباسهايشان سه هر... بودند شرقي پسر سه کامل ي نمونه

 طوسي دار کاله تيشرت با را ايش سورمه جين شلوار رامسين... متفاوت هاي رنگ 
 ستهب مشکي بند اسپرت ساعت ديگرش دوبرادر مانند هم چپش دست به... بود کرده همراه
 نمايش هب را دستانش سفيد وپوست بود کشيده باال آرنج تا را تيشترتش آستين... بود
 همه اي سورمه جين وشلوار مشکي تيشرت يک با بود ايستاده وسط که رامين... بود گاشته
 ورمهس جين يک با که بود سوم نفر ودرآخر... بود کرده ديگر دونفر آن با ست را تيپش ي
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 روي ار  عينکش و بود زده باال آرنج تا را هايش آستين رامسين مانند که سفيد وتيشرت اي
 اوب بود داشته نگه اش شانه روي دست يک با راهم اش چرمي کت... بود گذاشته موهايش
 ديد دخو به خيره را مادربزرگش نگاه وقتي...کرد مي نگاه مادربزرگش به محسوسي لبخند
 : گفت آرام

 ... طالجون چاکر - 

 : وگفت کرد اخمي طالخانم 

 !؟ دادين آب به گلي دسته چه باز - 

 : گفت آرام صداي وبا کرد نگاه را وبرش دور ظاهري ترسي با رامسين 

 ... ددري رفتيم صبح تا ديشب - 

 ياندرسفيه عاقل نگاه روبرويش نفر سه وبه داد تکان را سرش خيال بي خانم طال 
 : ت6وگف انداخت

 !؟ باباتون به خبر بدون باز - 

 : گفت بازهم خانم طال... دادند تکان سر موافقت نشانه به هرسه 

 !؟ ماشين با بازم - 

 ... موافقت نشانه به دادند سرتکان نفر سه - 

 ... هميشه طبق که هم متين : خانم طال - 

 : وگفت او حرف وسط پريد فوري رامين 

 ! هالکه خونمون به بابامون که کن قايم مارو بيا... جون طال خي بي اينارو حاال - 

 : گفت خانم طال 

 دفاع وازخودتون سرجاتون واميسين مرد تا سه مث... نيس توکارمون مايم قايم - 
 ... کنين مي

 : وگفت انداخت مادربزرگش پاي روي نمايشي حالت به را خودش رامسين 
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 ....سوگند مقدس کائنان به تورا... مادربزرگ اي آه - 

 : کرد بلند واورا کشيد را رامسين وبازوهاي داد تکان را سرش حوصله بي رامين 

 .!کنه مي خفتمون ميشه پيداش که االنه... بابا گمشو پاشو - 

 : وگفت داد راتکان سرش خنده با خانم طال 

 گناهتون تو منو باشه يادت فقط. شم مي ضامنتون هم دفعه اين... خب خيلي - 
 ... نکنه تنبيهتون گم مي. نکين شريک

 وبي زدن دست به کردن شروع خوشحالي با... زد برق چشمهايشان جوان پسر سه 
 : خواندند مي هوا

 ... خدا به گلي... گلي تو... خدا به تکي... تکي تو - 

 : پراند ازجا را هرسه سرشان ازپشت صدايي موقع همان 

 ! من سهيل هاي ستاره... به به.. به به - 

 نگاهي با پدرشان... دادند قورت را دهانشان آب و برگشتند عقب به ترس با 
 ... زد مي ديد آنهارا وخشم پرازتهديد

 ! خارجه من ازحد کردنشون تحمل ديگه... برسم اينارو حساب بايد من - 

 ار  هايشان اذيت ي همه بازهم...کرد نگاه بودند ايستاده خيال بي که پسرانش وبه 
 هر که بود اين وجالب... کردند مي علم قد خود پدر جلوي وباخنده ترس وبدون بودند کرده
 کردند مي را هايشان خالف ي همه بود همين هميشه. بودند خود تنبيه منتظر باهم سه
 بودند پذيرش آماده هم با توجه وبي خيال بي رسيد مي که مجازات پدرو به نوبت.

 باال را دستش داد مي نشان ولرزان ترسيده ظاهر به را خودش موقع آن تا که رامسين...
 : وگفت آورد

 ... اجازه - 
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 آب نبود هم خيالش عين پدرش ازنگاه که رامسين... کرد نگاهش چپ چپ مهران 
 بود گرفته باال را اش اشاره ناخن که طور وهمان داد قورت نمايشي حرکتي با را دهانش
 :گفت

 جايي يه بريم هس اجازه - 

 امسينر  اما...باشد ساکت اينکه معني به زد او پهلوي به سقلمه يک دستش با رامين 
 : گفت خانم طال روبه زاري حالت با

 ... خدا به ضروريه جون طال - 

 : گفت تندي با مهران آقا دهد جواب خانم طال که اين از قبل 

 ... گنده پسره برو بيا - 

 دز  جيم دستشويي سمت وبه زد چشمک دوبرادرش به خنده پراز نگاهي با رامسين 
 خط وابرو چشم با شد مي دستشويي وارد که رامسين به برگشت حرص با سوم نفر...

 :برگردد که شد باعث پدرش صداي... کشيد ونشان

 ... دوتا شما واما - 

 ... ها بوده هم رامسين جون بابا : نفرسوم - 

 نبودي کجا حاال تا ديروز از ببينم... کنم چيکار دونم مي موقع به هم رامسين با - 
 !!!؟

 دوخت خانم طال به را ملتمسش نگاه هم بعد و کرد نگاه اش دستي بغل به رامين 
 : گفت فاصله بال خانم طال...

 نمي تکرار بعد هاي دفعه... ببخشيشون امروز من خاطر به قرارشده جان مهران - 
 ... کنن

 اين دست از... خدا به درآوردن پدرمو!...؟ ببخشمشون چي يعني... من مادر آخه - 
 اون... کردن جيگرم به خون کنم بزرگشون اومدم تا... ديگه نمونده سياه تارموم يه تا سه

 ومب پشت رو يکيشون بود ديوار سر رو يکيشون کردم مي ولشون تا که ازبچگيشون
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 کنم جمعشون خونه تو زور به بايد که شدنشون ازبزرگ اينم...کمد باالي يکيشونم
 يهطبيع کردنشون اذيت ،پسرن، ان بچه کن صبر گفتن مي ...چيزي يه بودن کوچيک...
 ازپسشون جوري چه حاال.. دارن قد هرکدومشون غول نره يه قد که حاال !؟ چي حاال...

 رو مدرسه قلوهات سه که !؟ چي که کنن مي احضارم مدرسشون از دارن هرهفته... بربيام
 پيش نذاشتن واسم آبرو ديگه دادم تعهد بس از نسترن روح به... بده تعهد بيا بهم ريختن
 ... اينا دست از کنم چيکار ... مادر کنم چيکار من... مدرسشون هاي مسئول

 ينگاه وبا داد تکان تاييد نشانه به را سرش داد مي پسرش به را حق که خانم طال 
 : گفت وبرادرش رامين به گر سرزنش

 اين کردن بزرگ نسترن بدون دونم مي...کنم مي درکت خدا به.. پسرم دونم مي - 
 پدريت ي همه بابت. ميده اجر بهت خدا.عزيزم اما.. بوده سخت برات چقدر وروجک تا سه
 اينا مادر نکن ناشکري... کنه مي جبران برات ديگه مشکالت تو زحمتات ي همه بابت
 هس االن کرش خدارو که نبود ايني تو زندگي نباشن اينا... رحمتن وزندگيت براتو اينا نعمتن

 نکن مي زياد هم بچگي.. هاتن بچه.. ببخشه گناهاتو زود هم خدا تا ببخش مادر ببخش...

... 

 گرفت هايش دست رادرون وسرش نشست مادرش کنار تکي مبل روي مهران آقا 
 نجات مهلکه از را خود وفوري ديدند مناسب را فرصت هم ديگر دونفر آن موقع همان.

 ... دادند

 تپش.... بستند دررا . کردند پرت اتاق توي را خود ودونفري کرد باز را دراتاق رامين 
 ... کردند فوت را هايشان نفس دو وهر دادند درتکيه

 در هنوز يعني اين و نبود ازرامسين خبري... چرخيد اتاق دور به هردو نگاه 
 برادر براي داشتند ها نقشه ... خنديدند وموزيانه کردند هم به نگاهي... بود گير دستشويي
 !!! کارشان خيانت

 چشمانش افتاد پدرش به چشمش تا. آمد بيرون ازدستشويي بعد مدتي رامسين  
 !؟ بودند کجا ديگر دونفر پس... شد چهارتا
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 ودز که داد اشاره وابرو چشم با خانم طال. بفهمد را موضوع تا کرد نگاه خانم طال به 
 شود دور جا آن از فوري که برداشت قدم کند معطل اينکه بدون هم رامسين... کند فرار
 : کرد ميحکوب برجا اورا پدرش آميز تحکم صداي اما...

  رامسين - 

 : کرد تکرار خود با لب زير که بود برنگشته هنوز 

 ! الاقل کرديم رد رو گيري پاچه کرديم فک ما! کنه خير خدابه - 

 : گفت پدرش وروبه برگشت 

  جون بابا جونم - 

 را پسرهايش که مهران. زد لبخند خانم وطال کردند هم به نگاهي ومهران خانم طال 
 : گفت جديت با شناخت رامي رامسين اخالق مخصوصا

 حرفتو داداشات مث ميستادي واي رفتن در جاي به... کني خواري پاچه خواد نمي - 
 ! زدي مي

 داخ روتون، به گالب ديوار، به روم ؟ببخشيدا...حرفا اين منو !؟ من !؟ دررفتم من - 
 !؟ اشمب دوميش من که کنه تحمل تونه مي کسي رو ادرار فشار سهمگين عمل مگه بکشتم
 اون بعد تازه... بيارين دووم بتونين ممکنه غير باشين من موقيت تو هم شما خود!؟ هووم
 ... مدرسه تو ودرس فعاليت ساعت همه

 : گفت حوصله بي بود شده خسته پسرش بيهوده حرفهاي از که مهران آقا 

 هشنب پنج اين دونستم مي وگرنه شد ضامنتون مادرجون که حيف... ديگه بسه - 
 ! کنم تا جوري چه باهاتون رو جمعه

 چشمک تشکر نشانه به مادربزرگش روبه لبخند با پدرش ازچشم دور رامسين 
 شمچ شد اتاق وارد تا... برد پناه مشترکشان اتاق وبه کرد فرار پدرش وازدست زد کوچکي
 سالن ازتوي که پدرشان آميز وتهديد بلند صداي موقع همان... ماند هم روي نفر سه هاي
 :شنيدند را زد مي فرياد
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 بهرت يکيتون فقط يکيتون خواد مي دلم ! بود چي قرارمون باشه حواستون فقط - 
 ! وبدبختياش واون دونم مي من اونوقت هزاربزنين باالي کنکورتونو

 مي کردند مي اونگاه به کارانه طلب که دوبرادرش روي را نگاهش که رامسين 
 : گفت کرد مي پرت کناري را اش کوله که ودرحالي آمد درکنار ازپشت خيال بي. چرخاند

 !؟ ميشه چي بزنيم خراب رو کنکوره حاال ميگم... کرديما غلطي عجب... اوه اوه - 

 طلب هاي نگاه بازهم...کرد نگاه دو آن وبه کرد باال را سرش... نشنيد جوابي 
 : وگفت رفت عقب به قدمي... کرد مي حس را حمله بوي...کار

 ... تنهام خودم کردم فک لحظه يه. نبود شما به حواسم اصن داداشا جون به - 

 رفت عقب قدم يک بازهم رامسين... شدند نزديک او به قدم يک ونفرسوم رامين 
 : وگفت

 ...نکنين نيگا ،خواينجوري ترسه مي آدم!؟... من به زدين زل گرگ عين چرا حاال - 

 : وگفت زد کجي لبخند رامين 

  !؟ داري دوس چت دادا - 

 : گفت اخم با رامسين 

 کرف اتاق رفتم سرم خير... نگفتم چيزي که من بابا... نامردا ديگه نکنين اذيت - 
 ! کنم خالص هم شمارو بکشم نقشه خواستم مي...

 : گفت محسوس لبخندي با نفرسوم 

 ... !؟ نويسن مي جوري چه دوني مي رو نامرد - 

 : وگفت آورد باال تسليم حالت رابه ودستانش کرد فوت را نفسش رامسين 

 هخوب.. من مال شام ناهارو ظرفاي... بستم فلنگو کردم غلط من... بابا خب خيلي - 
 !؟

 : تگف حرص با رامسين... انداختند باال وابرو کردند هم به نگاهي ونفرسوم رامين 
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 !؟ ديگه چيه... چلغوزا - 

 : گفت نفرسوم 

 ! هفته يه تا اونم... !؟ يادته بود الچت ممنوع قرارمون - 

 برادرانش هردودست که کند اعتراض خواست رامسين...کرد تاييد خنده با هم رامين 
 : گفت رامين... آمد باال

 ... بياريا باال کف کنم مي سرويس دهنتو همچين زدي اضافي زر - 

 ***** 

 شانتخت آخرين روي جين شلوار همان وبا درآورد را تيشرتش قبلي حرص با رامسين 
 : گفت خيال وبي افتاد بود طبقه سه تخت که

 ! ترکونين مي هفته يه که شما خور سگ... جهنم - 

 ***** 

  

 ودب عصباني پدرشان چون درواقع. گذشت مي اتاق در شدنشان حبس از دوساعتي 
 ومس نفر...بمانند اتاقشان داخل دادند مي وترجيح نداشتند را هايش جروبحث ي حوصله
 رامين. رفت مي ور تابش لب وبا بود نشسته طبقه سه هاي ازتخت دوم تخت روي

 دوره راPIT BULL هاي وآهنگ بود گذاشته هايش گوش داخل را اش لمسي گوشي هندزفري
 موجود دختر وپنجمين صدوبيست وبا بود نشسته پنجره لب که ورامسين... کرد مي

 : !!!کرد مي صحبت اش درزندگي

 ... دنبالت ميام شه خلوت. کن صبر ساعت ربع شدي تعطيل که فردا پس - 

 !؟ متين ماشين با بازم - 

 ... آره - 

 هم چيزي ولي... شد پشيمان برادرش با متين ودعواي قبل شب بايادآوري اما 
 : کشيد دست افکارش از شنيد اوراکه صداي... نگفت
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 ازشاًن !؟ بياري برداري باباتو عروسکاي اون از يکي ميشه چي... نکرده الزم - 
 !!!؟ شه ماشينش سوار من مث دختر يه ميشه کم باباتون

 : گفت وآرام داد تکان را سرش حوصله بي 

 !توروخدا نکن شروع باز طنين - 

 اين همش چيه !گي؟ مي دروغ بگو گم مي دروغ نه !؟ گم مي دروغ !؟ چيه - 
 وتاد اون با باشين داشته عرضه کم يه خب!... رفتي بروکه   ود وسط ميندازي رو متين606
 رنگينز چي همه برا... حالشوببرين برين کش ازباباتون عروسکارو اون از يکي بريد ديوونه
 ! ندارين عرضه چرا موندم رو يکي اين

 وت. نيس بابام مال همش که اونا بعدم... نيس الکي که ماشين رفتن کش بابا - 
 !داره؟ چرتا واين ودزدگير دوربين چقد نمايشگاش دوني مي ! فروش برا نمايشگاشه
 کم ازشاًنش تو قول به اينکه خاطر به اونم پاش زير انداخته رو سانتافه اون زور به خودشم
 ! نخوديم... هيچي ماکه حاال. نشه

 ! دنبالم بياي خواد نمي پس خب - 

 ... ديگه نکن ناز بره قربونت رامسين الهي... طنيني - 

 تا دهد نشان راجدي صدايش کرد سعي اما خنديد مي وريزريز صدا بي طنين 
 : گفت اخم با...بکشد را نازش هميشه مثل رامسين

 ... بابا برو - 

 : گفت بلند هيني با رامسين 

 هديگ بار يه بار يه فقط خواد مي دلم !؟ گفتي من به نه ؟ بروبابا ميگي من به - 
 ! طنين کني تکرار

 : گفت وتاکيدانه آروم لب روي اي خنده با طنين 

 ...بابا برو - 
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 قهر وقت هيچ طنين که دانست مي هم بود گرفته خندش که هم رامسين 
 : گفت ندارد دوام وعصبانيتش

 !؟ عزيزم نداري کاري ! منتفي فردا بانجي پس...اکي - 

 : گفت که شنيد را طنين وغمگين آرام صداي 

 ... خدافظ نه... باشه - 

 روبروي را گوشي تعجب با... کرد قطع طنين بزند حرف خواست مي تا موقع وهمان 
 چهي طنين... گرفت را اش شماره بالبخند... !اس شده نارحت طنين کرد وفکر گرفت خود
 خوردن بوق مدتي از بعد ! دانست مي خوبي رابه اين کرد نمي ريجکت اورا تماسهاي وقت
 شنيد مي اورا تند هاي نفس صداي رامسين... زد نمي حرف اما... داد جواب را تماس طنين

 آنها فوضول هاي گوش به بازهم اما... بودند خود درعالم هردو... کرد دوبرادرش به نگاهي...
 ار  صدايش کسي که شد مطمئن وقتي. شد آن وارد و کرد راباز تراس در... نداشت اعتماد
 : گفت شنود نمي

 ...طنين - 

 - ...... 

 : گفت خنده با... کرد مي گريه که انگار... طنين تند نفسهاي صداي بازهم 

 ! آخه نازنازي تو چقده... کردم شوخي بابا - 

 - ...... 

 فقط!؟ اکي دنبالت باهاش ميام فردا دزدم مي کمري تويتا يه ميرم امشب اصال - 
 !؟ داري دوس رنگي چه رنگشو

 : گفت آمد درمي چاه ازته که صدايي با صنين 

 !شو خفه - 

 : وگفت کرد اخم رامسين 

 !؟ يانيام بيام حاال... زديا زشت حرف باز - 
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 که نيس احساس بي تو مث... داره دوسم هم خواستگارمه هم ميرم خالم پسر با - 
... 

 که درحالي بود آورده جوش که رامسين... دهد ادامه را حرفش نذاشت گريه شدت و 
 : زد داد چيست عصبانيت اين دانست نمي

 پس شاهده ،خدا طنين کن گوش ! ري مي خالت پسر با کني مي جا بي خيلي تو - 
 هيچکي شم سگ دوني مي که خودت... ببينم اطراف اون خرو نره واون دنبالت بيام فردا

 ! داني خود حاال نيس جلودارم

 هميل راروي دستهايش... کرد قطع را تماس باشد طنين جواب منتظر اينکه وبدون 
 شانحياط توي وبزرگ رنگ سفيد تاب... گرفت پايين طرف به را وسرش گذاشت تراس هاي

 دانست مي را اين فقط بود شده عصباني همه اين چرا دانست نمي... داشت قرار درديدش
 ريخت مي بهم انفجار درحد اعصابش ديد مي طنين با خودش ازجنس را هرکس جديدا که
 اشک کمي هميشه مثل که هم طنين... کرد مي خالي سرطنين را اش ودلي دق ي وهمه
 که ودب مطمئن بيشتر يعني دانست مي خودش... کرد مي آشتي خنده با هم وبعد ناز کمي
 روپس دختر هاي دوست به که گاهي اما ندارد رامسين جز به را وکسي است عاشقش طنين
 اتاق وداخل کشيد عميقي نفس...کند شک کمي هم طنين به ميشد باعث کرد مي فکر خود
 روروب وپرازخنده شيطان چشم دوجفت با گذاشت اتاق راتوي پايش که بالفاصله... شد
 هک رامسين ديدن با بودند گذاشته تراس اي درشيشه راروي هايشان گوش دوکه آن...شد
 مي خوبي به را اخالقشان رامسين.بود اشان هميشگي کار... پريدند جا از ميخورد حرص
 خنده زير زندند وپکي انداختند بهم نگاهي راديدند رامسين حرص که دو آن. دانست

 دايشص رامين... نبودند بردار دست دو آن انگار اما... کرد نثارشان فحشي زيرلب رامسين..
 : گقت ونازک دخترانه صدايي وبا کرد عوض را

 ... رامسيــــــــــــــــن - 

 : وگفت کرد ومردانه کلفت را صدايش نفرسوم 

 ؟؟؟ جوويي جونم - 

 دخترانه حالت وبه برداشت کامپيوتر ميز روي از را اش نخي گردن دستمال رامين 
 : وگفت کرد سرش اي ومسخره
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 ؟؟؟ دنبالم مياي چي با فردا رامسيــــــــــــــن - 

 : گفت وجدي داد قورت را اش خنده نفرسوم 

 ؟؟؟ عشقم چطوره متاليک نقره رنگشم... کمري توتيا با رامسين شه فدات - 

 ار  حسابشان تا کرد حمله برادرنش طرف به بود داده ازدست را تحملش که رامسين 
 فرن سه بود دراتاقشان پشت که کسي زدن در صداي موقع همان اما... بگذارد دستشان کف
 : شنيدند را خانم طال صداي که کردند دقت کمي... بازداشت وفرار ودويدن ازخنده را

 ! بسه آتش فعال...ناهار بيايين پسرا - 

 ردندب يورش دراتاق طرف به رفتن بيرون وبراي کردند هم به نگاهي ورامسين رامين 
 براي تيح...کنند تحمل توانستند نمي وجه هيچ به را شدن وحبس بودند گرسنه شدت به...
 جدا ازهم را آنها خنده با که بود خانم طال اين درآخر. کردند مي بحث هم دراتاق کردن باز
 وترشي رنگارنگ پرغذاهاي ميز ديدن با رامسين...نشاند ناهار سرميز را کدام وهر کرد
 : گفت زد مي ناخنک آنها به وميليچ ملچ با درحالي طالخانم معروف شيرازي وساالد

 !؟ رسيد مي بدبختم شکم داد به بايد کي نداشتم تورو من جون طال - 

 : گفت شد مي چندشش رامسين کارهاي از که نگاهي با رامين 

 ! ساالده به زدي گند... الاقل بشور دستاتو پاشو ! توسرت خاک - 

 را برنج مشکي گير کف وبا کرد باز گازرا ي شعله روي نسوز ي درقابلمه خانم طال 
 : گفت حال درهمان... کشيد مي پيرکس هاي دربشقاب

 انقد هم تو مادر رامسين... بزنيا حرف اينجوري داداشت با نشنوم ديگه. رامين - 
 ... ريزه مي داره دستات از صدتاانگل بودي مدرسه. بشور دستاتو برو نکن شيطوني

 : وگفت خنديد مادربزرگش حرف به رامين 

 !چيکار خواد مي انگل...انگله پا يه خودش اين - 

 رس سمت به ومحکم برداشت ميز روي کوچک سبد ازداخل را ترشي ليمو رامسين 
 پدرشان ورود با شد مي همزمان که موقع همان و دزديد را سرش رامين... کرد پرت رامين



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 34 

 خورده نيمه ساالدهاي با رامسين... کند اصابت مهران آقا سر به ليمو که شد باعث
 را دهانش آب خوردو را اش خنده ورامين زد مي ديد را صحنه آن باز دهان با دردهانش
 جا همان صحنه اين باديدن آمد مي داخل پدربه سر پشت که ونفرسومي ... داد قورت
 : گفت مانند بلند صدايي با ميزد تيرگي به پوستش عصبانيت از که مهران آقا... ايستاد

  !؟ دارين برنمي دست ناهارم سر - 

 ار  خودش نفرسوم... اما...کنند عذرخواهي که داد اشاره ورامسين رامين به خانم طال 
 : گفت پدرش روبه آرام صدايي وبا آورد جمع داخل

 دمآ دم مي قول خودم من ولي کرديم اذيتتون خيلي دونم مي... باباجون ببخشيد - 
 ... ديگه شم

 کاسته خشمش ازشدت که انگار. نگفت چيزي وساکت اوکرد به نگاهي مهران آقا 
 دندان هب را ناني تکه خيالي بي با رامسين. زد مي لبخند اش نوه روبه خانم طال. باشد شده
 : گفت خورد مي که ودرحالي کشيد

 ! کنم مي آدمشون خودم نخور غصه بابايي آره - 

 خيال بي رامسين اما بکند مزخرفش حرفهاي متوجه را رامسين تا کرد اهمي رامين 
 که ودرحالي نشست خوري ناهار ميز پشت صندلي روي مهران آقا...بود ها حرف ترازاين
 : گفت کرد مي نگاه خيره را رامسين

 باشه مونده عمرم آخر به روز يه اگه حتي... کوبم مي سير روز يه رو يکي تو من - 
 ... رم مي دنيا از بعد کنم مي خالي حرصمو ميام اول

 : گفت خانم وطال نشستند ونفرسوم خانم طال...خنديد مي ريز ريز رامسين 

 ماشالله...خدا به نظيرندارن کم هيچي تو پسرات...مادر حرفارو اين نگو... مهران ا   - 
 مث نزنم چشم که اخالقشونم. دارن که روهم برو... تکه فاميل هاي بچه تو وباالشون قد

 ستدر  ان مي عقل ايشالله که شيطونياشون کم يه مونه مي. خونگرمه مادرخدابيامرزشون
 !پسرا؟ نه مگه... ميشه

 :گفتند وبلند خنده کردندوبا باال را سرشان نفر سه 
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 ... بعله بزرگترا اجازه با - 

 : تگف فوري رامسين 

 ... لي لي لي لي لي لي - 

 را دهانش در نخورده غذاي... شد مواجه پدرش چپ چپ نگاه با موقع همان که 
 : گفت خورد مي را ازبرنج ديگر وقاشقي انداخت مي زير را سرش که ودرحالي داد قورت

 !!! شه آدم داده قول خوبه... ديگه نکن صدا سرو انقد راميني - 

 به نفر سه ازآن واقعا... داد سرتکان تاسف وبا کرد خانم طال به نگاهي مهران آقا 
 ! بود شده نااميد رامسين ترشان ديوانه فرد خصوص

 رامين وبعد برود بيرون ازآشپزخانه پدرشان تا کردند صبر هرسه.ناهار از بعد 
 کي وروي آوردند ظرفشويي سينک ازکنار واورا بردند يورش خانم طال سمن به ونفرسوم
 : فتگ بود دستش هايش دستکش هنوز که درحالي باتعجب خانم طال...نشاندند صندلي

 !؟ شماها کنين مي همچين چرا - 

 : گفت ازهمه زودتر رامين 

 ... بشوره ظرفارو رامسينه نوبت - 

 : وگفت کشيد رادرهم اخمايش طالخانم 

  شورم مي خودم نکرده الزم... اس خسته بچم !؟ رامسين !؟ وا - 

 روي دوباره واورا قرارگرفت هايش شونه روي چهاردست که شود بلند توخواس 
 : گفت خستگي با خانم طال...برگرداندند صندلي

 !شما دست از خدا اي - 

 : گفت خنده با نفرسوم 

 سينک پاي واستاده مظلوم چه کن نگاش. ديگه بشوره بره بذار جون طال - 
 ...ما واسه شده آدم اين بار يه...بهش بده درار دستکشارو...
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 کابينت کشوي وازتوي داد رامسين وبه آورد رادر هايش دستکش غرغر با خانم طال 
 نديدخ شيطنت وبا زکرد با را آب شير رامسين.بست رامسين کمر ودور رابرداشت پيشبند
 : وگفت

 ... جون طال مخلص - 

 ***** 

 يم رامسخره رامسين حرفهايشان وبا بودند نشسته صندلي روي سوم ونفر رامين 
 طال هاي غرغر صداي... چکد مي آب رويشان سرو از کردند حس موقع همان که کردند
 . يددو مي برادرانش دنبال آشپزخانه دور به دست به سطل ورامسين بود شده بلند خانم

 ***** 

  

 رامسين... داد جواب را تماس متين بوق چند از بعد... گرفت را متين شماره 
 .. شنيد مي را سيستم صداي خودمتين بيشترازصداي

 !؟ بله - 

 ! بارگرفتمت بيست حاال تا ازصبح !تو؟ هستي گوري کدوم : رامسين - 

 : داد جواب حوصله بي متين 

 !؟ روسننه تو - 

 ... خوام مي فردا ماشينتو - 

 : گفت آرام لب زير متين 

 ...! هي اکه - 

 : گفت بود شنيده را صدايش که رامسين 

 ! گيرم مي ازهمکالسيام رم مي بگو بدي توني نمي اگه... دارم الزمش تاشب - 

 : گفت من بامن ميتن 
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 برن رو هفته آخر اين خوان مي ها بچه... گيره شنبه تا کارم رامسين جون به - 
 ...فشم

 : وگفت کرد کوتاه سکوتي رامسين 

 ... گيرم مي ديگه ازيکي ميرم نداره عيب... اکي - 

 ...داداش شرمنده - 

 !؟ نداري کاري... خيال بي - 

 !؟ رامسين - 

 !؟ بله - 

 !؟ بيرون ببري رو طنين خواستي مي - 

 ... آره - 

 !؟ کنم جور برات بروبچ از خواي مي - 

 : وگفت کشيد صورتش به را دستش رامسين 

 ... گيرم مي خودم ازدوستاي که گفتم نه - 

 : گفت حوصله بي رامسين... کرد نمي هم قطع... نگفت چيزي متين 

 !؟ مرگته چه باز - 

 : گفت آرامي صداي با متين 

 !؟ قاطيه ازدستم هنوزم يعني...تاحاال هنوزازاونشب - 

 : گفت شمرده... بود شده جوانش عموي منظور متوجه که رامسين 

 ! کنه رم بازم ممکنه بدي نشونش خودتو اگه ولي... نه قاطي - 

 : گفت حرص با متين 
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 چي همه کنم مي قاطي وقتي.بدونه منو اخالق بايد ديگه اون... شقه کله خودش - 
 ! بيرون ريزه مي ازدهنم

 : وگفت زد پوزخند رامسين 

 اهاشبياب پاشو بعد کن صبر مدت يه... اييه کينه خيلي که اينه اونم اخالق خوبي - 
 ... کن آشتي

 : گفت زد مي موج ازآن ناراحتي که صدايي با بازهم متين 

 ... اکي - 

 پرت سالن وسط کاناپه راروي خودش...کرد قطع را وتماس کرد خداحافظي رامسين 
 دوجا فکرش. دوخت چشم سقف وبه گذاشت اش پيشاني روي را چپش دست ساعد. کرد
 جدا نهاآ از که متيني و...بود نکرده وپيدا بود داده قول طنين به که ماشيني... کرد مي سير
 ... بازهم اما است موقتي شدنش جدا دانست مي البته...بود شده

 يختهر  بهم العاده فوق متين االن بود مطمئن...بود نکرده دعوا متين با برادرش کاش 
 هميشه درواقع... دارد بيشتردوست را برادربزرگشان چقدر متين که دانست مي... است
 لياوع... بود پيدا خوبي به دليلش... کرد مي خود جذب هارا دونفردل ازآن بيشتر نفرسوم
 ههمرا خود با را داشتني ودوست آرام شخصيت داشت برادرانش با که هايي شيطنت رغم
 نشان وساده کمياب لبخند دريک را هايش مهرباني... بود درونش هايش غم... بود کرده
 نهو بود حسود نه... کرد نمي فراموش را ديگران به کمکم داشت امکان که حدي تا... داد مي
 ار  دختري گاه هيچ... کرد مي مهربانش قلب چاشني را وغرور کينه کمي فقط... اخالق بد
 دپربو وبرشان دور که ديگرش دوبرادر برعکس... کرد نمي اش زندگي وارد دوستي براي
 با کردن وبازي است مردديگري ناموس خود براي هردختري بود معتقد او ازدختر،
 همه با... بود عالي درسهايش !!! است محض نامردي زشت ديگران هاي ناموس احساسات
 هميشه ازدوبرادرخودهم حتي...بود شان مدرسه وحتي کالس ممتاز اما هايش شيطنت
 شوند بيشتر ازاون صدم وپنچ بيست حتي دو آن گذاشت نمي گاه هيچ... بود جلوتر

 ازآن را وآسيايي کشوري ونقره طال هاي ومدال بود کرده شرکت را رياضي هاي المپياد...
 اورا چيز هيچ اش زندگي سال درهجده... بود مادرش ضعفش نقطه...بود کرده خود
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 هک بود سال وچندين داشت نام مادر که ضعفي نقطه همان جز... اما...بود نکرده عصباني
 ...بودند بهره بي هايش ازمحبت

 ... خوره مي زنگ داره گوشيت پاشو رامسين - 

 به... بود زاده حالل چقدر... کرد نگاه سرش باالي فرد وبه کرد باال را سرش رامسين 
 : وگفت کرد نگاه بزرگش برادر وپسرانه العاده فوق تيپ

 !؟ کجا - 

 گذاشت مي شلوارجينش پشت جيب درون را چرمش پول کيف که درحالي... واو 
 : گفت

 .گردم برمي تاشب...روبگيرم آزمايشيامونو آزمون نتيجه ميرم - 

 به آينه جلوي که برادرش به که طور همان. نشست مبل وروي شد بلند رامسين 
 : کردگفت مي نگاه ميرفت ور خود موهاي

 !؟ نيمدن ورامين بابا - 

 هستن اينام مريم عمه.. اونجا مونن مي کرده درست شام براشب جون طال... نه - 
 ... ميام برومنم تو.

 : گفت کنجکاوي وبا کرد ريز را چشمايش رامسين 

 !؟ چيه قضيه - 

 : دوخت چشم رامسين وبه گرفت ازآينه را نگاهش سوم نفر 

 !؟ قضيه کدوم - 

 مي که اينه اونم... ده مي معني يه کارش اين... کرده جمع رو همه جون طال باز - 
 ... بگه رو مطلب يه همه به خواد

 شا مشکي کتاني کفشهاي. رفت جاکفشي سمت وبه انداخت باال را هايش شانه او 
 : وگفت کرد بندهايش بستن به وبعدشروع. راپوشيد وآنها قرارداد جلويش را
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 ... ندارم خبر منم - 

 : توگف قرارگرفت برادرش وروبري درخانه به وپشت آمد وجلوتر شد بلند رامسين 

 کسي به نظرتوروندونه تا جون طال دونم مي !؟ خبره چه دوني نمي رامسين جون - 
 !؟ چيه قضيه بگو... گه نمي چيزي

 : گفت رامسين به ورو فشرد بهم را لبهايش کالفه 

 ... شد ديرم...بابا کنار برو - 

 : بود ومنتظر بود ايستاده همانجا اصرار با رامسين 

 ...کنار رم نمي نگي تا - 

 زد کنار اورا محکم دست يک با اش بيهوده واصرارهاي رامسين به توجه بدون واو 
 سمت به بود شده پرت کناري به که رامسين خورد بهم که درخانه... شد خارج وازخانه
 : گفت لب وزير رفت اتاقش

  !ديوس - 

 وزد لبخند... کرد حس را سوييج سرانگشتانش با... کرد شلوارش درجيب را دستش 
 يم رامسين اگر... زد ولبخند کرد نگاه پدرش ماشين سوييچ به... کشيد بيرون را وآن

 . گذاشت مي اش سينه روي را سرش حتما !فهميد؟

 نترلک سرعتي با.... کرد وحرکت زد استارت... شد ماشين وسوار و رفت بيرون ازحياط 
 ! خودش مانند. آرام هميشه... شده

 وا دانست مي پدرش که بود جالب برايش... فکرکرد ازظهرش بعد ورفتار پدرش به 
 ردهک تاکيد فقط... بود داده پسرش به را ماشينش وسوييچ دارد درپيش را کاري پر عصر
 سيهرک هرچند.. ندهد نشان پليس به را وخود برود فرعي هاي ازخيابان تواند مي تا که بود
 هچهر ... بيشترندارد سال هجده که کرد نمي فکر وقت هيچ ديد مي فرمان اوراپشت که هم
 شده مردي خودش براي "خانم طال قول وبه خورد مي ها ازاين بيشتر به اش شرقي مردانه
 بود ممکن غير بودند دوبرادرانش او جاي اگر که دانست مي خوب هم را اين البته" بود
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 مي درک اورا هميشه که بود اين پدرش اخالق خوبي اما... کند کاري همچنين پدرش
 .... را هايش شيطنت از بعد هاي عذرخواهي حتي... را هايش شيطنت حتي...کرد

 ودب نشده نامه گواهي اخذ به موفق هنوز... نشود درگير پليس با تا راند مي فرعي از 
 اين بالفاصله ازکنکورش بعد داشت وتصميم

 شدنش قبول مهمترينش داشت زيادي هاي برنامه خود براي... دهد انجام را کار 
 هرچي درواقع... هستند او تابع هم برادرش دو دانست مي... بود اش عالقه مورد دردانشگاه

 يم راضي دعوا بي و دعوا با مخالفت بي يا مخالفت با استثنا بدون دوهم آن گفت مي او
 هک حال به تا اشان کوچکي از هماهنگي واين بودند هماهنگ بزرگشان برادر با که شدند
 ...کاش اي اما.... بود همه وزبانزد داشت ادامه بودند ساله هجده

 نشان او به را ضعفش يکي اين گاه هيچ... گرفت دلش رامسين قيافه يادآوري با 
 چه برادرش با او... رامسين اما... داد مي نشان ومغرور قوي را خودش هميشه...بود نداده
 !....؟ بود کرده

 کسي درحق نامردبودن هم آن... بود متنفر شدت به نامردي از... گرفت گاز را لبش 
 ....و رامسين به نامردي... داشت دوست بيشتر هم ازخودش که

 رامسين درحق بايد چرا دانست نمي... کرد تغيير هو يک اوضاعش چرا دانست نمي 
 اول روز... کند فراموش توانست نمي کرد مي راهم هرکاري ولي... کرد مي را نامردي اين
 ههمرا نفر سه وهر بود جمعه روز... ببيند را او بود شده باعث رامسين... بود يادش خوب...

 ... بودند رفته شمالشان ويالي به بامتين

 را ماشين... گرفت نفسش گذشت مي ازش ماه شش که روز آن خاطره آوري ياد با 
 فکر وا به کرد وسعي کشيد عميقي نفس... داد پايين را کنارش وشيشه کرد پارک کناري
 ... وبرادرش خودش نامردي به... رامسين به... نکند

 مورد آهنگ کردن وجلو عقب چندبار وبا برد ماشين سيستم سمت به را دستش 
 : گذاشت را اش عالقه

 قرار بي قلبم روي سربذار 

  دارم حالي چه تو بي که دوني نمي 
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  آسمون ماه مث مهربون 

  دارم تو از نشون يک قلبم روي 

  نذار تنهام ديگه بسه انتظار 

  بمونم تو بي سخته نيستي توکه 

 ... دورم ازتو هنوز اما گذرن... صدا بي... آروم آروم.. هام لحظه 

  تابم بي چه امشب تو نگاه واسه 

  خوابم بي... وگريه وتنها دلواپس 

 زندونه تويه بي واسم دنيا 

 ....دونه مي دردمو توروديده هرکس 

  بذاري پا گاهي اگه.... هام کسي بي حضور تو 

  بذاري هام غصه رو پا آخر به مونده نفس يه 

  موني مي قلبم توي هميشه تا که تويي 

  دوني مي حالمو اين من از بهتر که تويي 

  بذاري پا گاهي اگه.... هام کسي بي حضور تو 

  بذاري هام غصه رو پا آخر به مونده نفس يه 

  موني مي قلبم توي هميشه تا که تويي 

  دوني مي حالمو اين من از بهتر که تويي 

  نذار تنهام ديگه بسه انتظار 

  بمونم تو بي سخته نيستي توکه 

 ... دورم ازتو هنوز اما گذرن... صدا بي... آروم آروم.. هام لحظه 
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  تابم بي چه امشب تو نگاه واسه 

  خوابم بي... وگريه وتنها دلواپس 

  

 زندونه تويه بي واسم دنيا 

 ....دونه مي دردمو توروديده هرکس 

 سرش به که آنچه از فکرش کرد وسعي درآورد حرکت رابه ماشين دقيقه ده از بعد 
 مي تسرع با قبل دقايق وبرعکس گرفت پيش را آموزشگاهش مسير.کند منحرف بود آمده
 .... راند

 **** 

 اين که نداشت قصد وکسي بود ساکت جو. بودند دوخته چشم او به منتظر همه 
 تدودس رادر اش چانه که ودرحالي بود نشسته مبلي روي رامسين... ببرد ازبين را سکوت
 وبا بود تهنشس برادرش کنار رامين...بود گرفته ضرب پايش با زمين برروي خيره بود گرفته
 وار وطوطي بود گرفته دست به را اي روزنامه مهران آقا...کرد مي بازي پيامک اش گوشي
 خانم طال کنار هم مادرش و نغمه... خواند مي چشم با گذراندن وقت رابراي آن عناوين
 انتظار همه ازآن که رامسين... بودند کرده خيره چشم دهانش به ومنتظر بودند نشسته
 : وگفت شکست را سکوت باالخره بود شده خسته وسکوت

 معطل رو آدم همه اين خواي مي شما برنگشت هم صبح تا اون شايد طالجون بابا - 
 !؟ کني بچه ذره يه اون

 : گفت بردباري با خانم طال 

 قولش پاي به بده قول وقتي شناسمش مي. گرفتم قول ازش خودم... گرده برمي - 
 ... بده سرشم حاضره

 :گفت اخم وبا کرد جمع را لبهايش رامسين 

 !!! شلغميم جا اين که ماهم - 
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 بود آمده خوشش رامسين حرف از که ونغمه رفت پسرش به اي غره چشم مهران آقا 
 : گفت خانم طال...خنديد

 هب اون اما... نبودين اينجا هم االن نبودين مهم اگه..دارين جا روسرمن همتون شما - 
 ذاره يم تاثير اون رو تاثيربذاره شما رو بيشترازاونکه موضوع. متفاوته همتون با داليلي

 ... گم مي رو چي همه. بياد اون بذارين جيگر رو دندون کم يه پس...

 برخ با بود کشيده برايش که اي ونقشه مادرش تصميم از وبيش کم که مهران آقا 
 : تکرارکرد لب زير نگراني سر از نگاهي با. بود

 ....امشبو کنه بخير خدا - 

 : وگفت کرد برادرش گوش درون را سرش رامسين 

 صبح تا نديدي اگه...چغندر برگ شديم ما وسط اومد جون طال سوگلي باز - 
 ! کنه عالفمون

 : وگفت داد سرتکان خيال بي رامين 

 . مياد االن گفت... بهش دادم اس - 

 مي را طنين شماره که حالي ودر شد بلند جايش از شده تمام طاقتش که رامسين 
 نغمه به وابرو چشم با هم رامين. رفت خانم طال خانه هاي اتاق از يکي داخل به گرفت
 ودب خانم طال با صحبت سرگرم که مادرش به نگاهي با نغمه. بيرون بروند که کرد اشاره

 ازجايش تعلل کمي با هم رامين... رفت حياط سمت به ازرامين زودتر و زد زيرک لبخندي.
 کنار... کند پيدا را نغمه وتا چرخاند چشم شد حياط وارد وقتي....کرد ترک را وجمع شد بلند
 هاي ازپله آرام آرام... کرد مي نوازش را برگي دستش بودوبا ايستاده مجنون بيد درخت
 :دز  فرياد گوشش ونزديک رساند سراو پشت به را خود پاورچين. رفت پايين ساختمان

  خ خ خ خ خ خ خ خ پخ - 

 مسخره قيافه باديدن رامين. برگشت سرش پشت وبه زد جيغ وحشت با نغمه 
 مه روي را لبهايش بود درآمده حرصش که نغمه. خنده زير زد بلند اش دخترعمه وترسوي
 : داد فحش حرض وبا فشرد
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 ! رامين.. ش ت...اووو - 

 :وگفت کرد کنترل خودرا خنده سختي به. بود شده خم ازخنده که رامين 

 ! چي يعني ايران بفهمي بياد گيرت پاچه سگ شوور يه اونور رفتي ايشاالله - 

 : زدوگفت پوزخند نغمه 

 ! چي يعني وخانواده وزن فرهنگ دونن مي اونا - 

 :گفت وجدي اخم با رامين 

 ! کني مي توهين داري آشکارا...ها باش زدنت حرف مواظب...هي هي - 

 : گفت زد مي حوصله بي که نغمه 

 !؟ کني وپرتاروبارم چرت اين که اينجا بيام من خواستي تو - 

 : وگفت کرد شلوارش جيب درون را دستانش رامين 

 !؟ کنم نگات الکي بيام ابروتم چشم عاشق کردي فک...پ نه پ هه - 

 : گفت اش شده کليد دندانهاي ازبين بود شده بيشتر حرصش که نغمه 

 تو خشونت پسر ايراني... ده مي فراري رو دخترا همه بودنتون وحشي همين - 
 خانوماروبه با خوب رفتار آداب اونور کشوراي جلتنمن مرداي تمام که درحالي... خونشه
 !بلدن خوبي

 : گفت خونسردي با رامين 

 ...کنن رام خشونتشونو تونن مي اما نيستن وحشي ايراني پسراي - 

 : گفت ونغمه عسلي درچشمان وخيره آورد جلو را وسرش 

 فقط... شرقي دختر اونم... داره راه يه فقط ايروني پسر کردن رام من عقيده به - 
 شرف بي پوست سرخ مشت يه به بفروشن کشورشونو بخوان که هايي ايروني نه...ايروني
 ! کشورشه افتخار که دختري...اصل ايروني دختر نه... ندارن وناموس دين که



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 46 

 ميشد خم پايين سمت به هي سرش رامين وجدي درشت چشمهاي ازترس که نغمه 
 : گفت آرام صدايي با... زد وپوزخند داد قورت را دهانش آب

 ! کنم رام آمريکاييشو اروپايي دم مي قول هم... کرديم رام ايرونيشو هم من - 

 ايستاد وراست ريخت وخشمش جديت ي همه لحظه دريک چشمهايش رامين 
 يم او به حسش... شد مي تر عصباني نغمه او هاي خنده ازصداي... خنده زير بلند بازهم...
 خونسردي کرد مي سعي که ظاهري با. کند مي مسخره اورا هايش خنده با رامين که گفت
 : گفت کند حفظ را اش

 !؟ کني بازمي ونيشتو زرت و زرت انقد چي به بگي ميشه - 

 مبازه نغمه وحرصي عصباني قيافه ديدن وبا کرد نگاه او به اي خنده ته با رامين 
 ممحک که راستش پاي ي وباپاشنه آمد جلو نداشت تحمل ازاين بيش که نغمه...خنديد
 خالي ار  حرصش که نغمه...شد بلند رامين فرياد صداي...کوبيد رامين پاي انگشتان برروي
 : گفت لبخند با بود کرده

 رو بعدي تا حاال ! کنه مي سرايت هم شرقي دختراي به گاهي شما بودن وحشي - 
 !؟ چيکارکردي کالسامو بگو نخوردي

 زير کت نيم به خودرا کشان کشان کرد مي احساس را پايش درد هنوز که رامين 
 ونزديکش شد کشيده او دنبال به خود به خود هم نغمه. نشست وآنجا رساند بيد درخت
 را هايش انگشت که ودرحالي آورد بيرون دمپايي دورن از خودرا پاي رامين. گرفت قرار
 : گفت اخم با داد مي ماساژ

 !؟ کردي راضي باباتو - 

 بگو کالسامو... خودمه با اون... باش نداشته من باباي به توکاري - 

 شرط البته... بده درس وفشرده خصوصي برات کردم راضيش بدبختي هزار با - 
 وت بري پيش اون هاي برنامه طبق اگه... بخوني رو وهمه بياي راه باهاش توهم که گذاشت
 ....و بزني حرف روون توني مي ماه شيش

 : گفت گرفته اي چهره وبا آورد باال را وسرش کرد مکث کمي 
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 !بري - 

 شادي با. بازشد اش چهره نداشت را رامين دوست شدن راضي انتظار که نغمه 
 کرد حلقه گردنش رادور ودستانش پريد رامين سمت وبه کشيد کوتاهي جيغ وخنده

 پيچيد دماغش درون نغمه ي دخترانه عطر... شد خشک برجا لحظه يک رامين...
 ردک مي اوتشکر واز پريد مي وپايين باال هم هنوز نغمه.... فشارداد هم روي را چشمانش....
 جا هک نغمه...کرد دور نغمه از خودرا ناگهاني حرکتي وبا کشيد عميقي نفس... رامين ولي...

 : گفت خشم وبا اونداد به زدني حرف فرصتي رامين اما کرد نگاه او به بهت با بود خورده

 دختراي طنازي رام وقت هيچ بودنمون وحشي همه با ماپسرايرونيا باشه يادت - 
 ! شيم نمي اونور

 حرکت ساختمان سمت وبه گرفت را راهش باريد مي ازش عصبانيت که نگاهي وبا 
 را ميشد دور ازاو که را رامين بلند وقامت بود مانده برجا ومبهوت مات هنوز نغمه .کرد

 دهش تمام گران برايش رامين رفتار...گرفت را گلويش بغض....کرد مي نگاه درتاريکي
 رامين اما... آورد نمي کم پسري هيچ درمقابل گاه هيچ... باشد زده پس اورا که انگار...بود
 منکر اما چيست هايش بدخلقي دليل دانست نمي...آزرد مي نحوي به اورا هميشه...

 مي کل کل باهم هميشه فقط... شد نمي راهم بود کرده درحقش که هايي وخوبي مهرباني
 چشمانش دورن اشک...شب آن مانند... شد مي پيروز را نبرد که بود رامين وهميشه کردند
 .... شد خيره پايش زير زمين به ودرتاريکي نشست ديوار کنار کت نيم روي... جوشيد

 ***** 

  

 !؟ کيه - 

 : وگفت کرد نگاه اف اف درون دوربين به 

 !؟ بدي اف اف جواب نيستي بلد هنوز خرشدي نر يه قد...مار وزهر کيه - 

 : گفت اي زنانه جيغ با رامسين 

 ... جون طال واي - 
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 : گفت که امد خانم طال صداي 

 !؟؟ شده چي - 

 ...شو دوس من با بيا ميگه... مزاحمه است دختره يه - 

 مي نظر به کنجکاو کامال سالن داخل جو...دوختند چشم رامسين به متعجب همه 
 ...رسيد

 جديت وبا گرفت رامسين ازدست را گوشي متعجب اي چهره وبا آمد جلو خانم طال 
 : گفت

 !؟ بله - 

 :داد کردوجواب اي خنده او 

 ... منم مادرجون - 

 : وگفت خنديد خانم طال 

 ... عزيزم اومدي خوش - 

 : وگفت کردند مي نگاه او به منتظر که جمع روبه برگشت... کرد باز را ودر 

 ...اومد باالخره بچم - 

 رفت اي غره چشم رامسين به رو مهران آقا...کشيدند راحتي نفس همه انگارکه 
 رسومنف ومنتظر کردند مي آماده را شام بساط... گرفت کمين خانم طال سر پشت ورامسين

 ....بودند مهران آقا فرزندان از

 وبه داد تکاني دستهايش درون را ماشين سوييچ خستگي وبا زد بهم را درحياط 
 ار  شخصي فين فين صداي که بود برنداشته دوقدم هنوز.... کرد حرکت ساختمان سمت
 مي گريه کسي که انگار شنيد مي درست... داد گوش کنجکاوي وبا ايستاد... شنيد
 وير کنارديوار تاريکي درون چشمانش... کاويد مي را حياط دقيق نگاهي وبا برگشت...کرد

 ... ماند ثابت کت نيم برروي نشسته تنها دختري
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 اوچشم وبه کشيد باال را دماغش فين فين با.بود کرده حس اورا حضور که نغمه 
 کرد ريز را چشمهايش.رساند نغمه به را وخودش برداشت قدم چند او جلوي فرد... دوخت
 : گفت وآرام خاص اي خنده وبا

 ! نغمه - 

 من من با... ايستاد زير وسربه پريد جا از بود شده دستپاچه که طور همان نغمه 
 :گفت

 ... سالم... س - 

 يم نگاه نغمه صورت روي را اشک رد تاريکي درآن که ودرحالي شد عميق لبخندش 
 : گفت کرد

 !؟ شدم مزاحم ! نشستت روي به - 

 ... نه - 

 فرار او تيزبين چشمان جلوي از که برداشت وقدم انداخت زير را سرش زود نغمه 
 رويشروب فرد بين تيز ازچشمان کند پنهان هرکسي از که بود مطئن نه... دانست مي...کند
 مي ثانيه درآن را همه افکار... بود وزکاوت باهوشي خداي او... توانست نمي وقت هيچ
 براي همه خوداگاه نا که کرد مي خود جذب را ديگران چنان بخشش آرامش لبخند وبا خواند
 نمي ديگر خواست نمي نغمه... شدند مي قدم پيش او براي هايشان ودل ودرد زدن حرف
 اما است مشاور دارترين وراز بهترين او دانست مي هرچند... کند ودل درد او براي خواست
 مي اتفاق اين نبايد نه...!!! کرد مي گو باز رامين براي را حرفهايش اگر... ترسيد مي بازهم
 سرعت وبر داد فشار هم راروي چشمانش. نداشت اعتماد مشاورش ديگربه... افتاد

 محکم صداي نرفته هنوز... شنيد نمي هايش گوش که کاش اي اما... افزود قدمهايش
 : کرد ميخکوبش برجا او وپسرانه

  نغمه - 

 را شد مي نزديک او به که را هايش قدم صداي. دوخت چشم روبرويش وبه ايستاد 
 ريبا که را اسپرتش کيف بند ودرحالي قرارگرفت روبرويش ثانيه چند از بعد. شنيد مي
 : گفت کرد مي جا جابه را داشت قرار هايش شانه برروي
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 !؟ کرد اذيتت باز رامين - 

 : وگفت انداخت زير را سرش نغمه 

  نه - 

 ندبل باصداي که ميشد باعث نغمه هاي حرفي کم اين...بود آمده باال حرصش ديگر 
 : بزند حرف

 ! کن نگاه توچشمام ميزنم حرف باهات دارم وقتي - 

 : گفت غم وبا کرد ديگري فين وفين آورد باال را سرش نغمه 

 ... بزنم حرف تونم نمي االن... نه االن... توروخدا - 

 وحالت درشت... کرد نگاه روبرويش پسر جذاب هاي ودرچشم داد قورت را بغضش 
 ... مهرباني پراز...ودرخشنده پرازبرق... زاغ مشکي...دار

 : گفت آرامي صداي وبا زد لبخندي 

 ... فقط. داري دوس خودت چي هر... خواي مي طور اين که حاال... باشه - 

 : گفت نغمه... کرد نگاه بود کرده بغض که نغمه وبه... کرد سکوت 

 !؟ چي فقط - 

 ندارم کاري بازياشم وديوونه رامين به..توام طرف هميشه من باشه يادت فقط - 
 ! نداري اعتماد بهم هنوزم دونم مي...

 : گفت سريع نغمه 

 ... يعني... کن باور... نه - 

 : وگفت داشت نگه نغمه جلوي" ساکت "نشانه وبه... آورد جلو را دستش او 

 ليخي برام بودم کنارت برادر عنوان به حاال تا که همين... کني توجيه نيس الزم - 
 حالت تا بشين کم يه.بشور صورتتو برو داخل بري که ازاين قبل حاالم...داره اهميت
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 پف بذار. ميشه حاليش به خوش کردي گريه بفهمه رامين که تو نيا اينطوري.جابياد
 ...برست سينه... سرباال.. مغرور هميشه مث...بيا بعد کمترشه وقرمزيش بخوابه صورتت

 : وگفت اوکوبيد بازوي به مشت با بود گرفته اش خنده که نغمه 

 ... مسخره - 

 ***** 

 باالي ازپنجره که چشمي جفت يک ازآن غافل... خنديدند هم درچشم چشم هردو 
 ...بود دو آن ناظر ساختمان

 ***** 

 طمانيه با او و . بشورد را صورتش تا رفت حياط وسط آب حوض طرف به نغمه 
 مشغول شام سرميز همه... شد وارد و کرد باز را هايش کفش بند ساختمان ورودي جلوي
 کرد آويز وبعد کرد باز گردن از را گردنش وشال درايستاد کنار لباسي چوب جلوي... بودند

 :ردک سالم همه روبه بلند ميز سر به رسيدن از بعد و کرد آويز را وآن آورد بيرون را کتش...

 ... همگي به سالم - 

 به خواستني هاي ونگاه شد ظاهر برلب ها خنده... چرخيد سمتش به ها نگاه 
 کردتشکر  احترام با که شدند مي بلند جا از احترامش به وبيش کم... شد مي پرت طرفش
 دليصن برروي کرد، مي برايش شديدي دلتنگي اظهار که مريمش عمه با روبوسي از وبعد
 مي برنج برايش گير کف وبا گرفت دست به را بشقابي خانم طال... نشست مادربزرگش کنار
 : گفت او روبه ( سعيد آقا) مريم عمه شوهر موقع همان... کشيد

 !نديدي؟ حياط تو رو نغمه پسرم - 

 : وگفت کرد خورد مي را غذايش خيال بي که رامين به اي زيرکانه نگاه 

 نکردم اصرار که اينه خوند مي زبان داشت... نداره ميل االن گفت ولي چرا...ا   - 
 ! بيادداخل

 : وگفت انداخت باال ابرويي سعيد آقا 
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 ... آها - 

 : وگفت گرفت را شوهرش حرف دنباله سريع خانم مريم 

 بالشدن هرچي بود رفته کجا نبود معلوم اما دنبالش رفتم چندبار قبل ساعت ازيه - 
 !نبود گشتم

 : وگفت زد پوزخندي رامسين 

 ! ديگه آلونکه تو هميشه طبق... جون عمه کجاباشه خواي مي - 

 ديگر اينکه براي نديده را نغمه بود ومطمئن بود گشته هم را آنجا که خانم مريم 
 : گفت ندهد ادامه را بحث

 ...نبود يادم... آره - 

 : وگفت گذاشت اش نوه جلوي را برنج بشقاب خانم طال 

 ...بخورين غذاتونو. خوره مي مياد خودش. نداره عيب خب خيله - 

 حرف پر دهان با رامسين هردفعه که درحالي...دادند ادامه خود خوردن غذا به همه 
 دوجفت حال درهمه اما... داشت مي وا وخنده وسروصدا کردن غرغر به را وهمه زد مي
 ... گرفتند برمي ازهم نگاه دلگيري با برادر چشم

 را وميز شد تمام ها معده در غذا شدن ريخته شيرين اما سهمگين عمل باالخره 
 نوه سه از بهتر وحتي دختر سه مانند هميشه طبق. ونفرسوم ورامين رامسين. کردند جمع
 ي همه راامسين... کردند نمي دريغ او به ودرکمک کردند مي را خانم طال کارهاي دختر ي

 نرامي... زد را دکمه شويي ظرف پودر ازريختن وبعد گذاشت شويي ظرف درماشين را ظرفها
 : گفت پوزخند با

 ! بشوري ظرف جون طال برا بود تو نوبت امشب...نفهميدما نکن فک خان رامسين - 

 : گفت مسخره وباادايي داد تکان را سرش رامسين 

 ...بابا بيشين - 
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 : گفت لبخند با. بود ها فنجون درون ريختن چاي مشغول که خانم طال 

 يتونخستگ بيارم چاي براتون تا بشينين توسالن بريد... نکنه درد همتون دست - 
 ...دراد

 يم بيرون که درحالي.. است برده را پدرش ماشين برادرش بود فهميده که رامسين 
 : وگفت زد سوم نفر برشانه دست رفت

 سانتافه المصب...درمياد ازخستگي جونش داره خوشيده ازبس که يکي اين هه - 
 !!! مونه مي پيکان عين که هم

 يغشوج خورد زانويش پشت به برادرش محکم لگد که بود برنداشته را دستش هنوز 
 : گفت خنده با رامين... رفت هوا به

  موقع به العمل عکس گن اينومي - 

 سينرام... کرد پخش افراد بين هارا چاي صبروحوصله با خانم وطال رفتند بيرون همه 
 : صبرگفت بي

 ازفوضولي مردم... من حلق اين تو حالهل زهر بابا... بشين جدت توروبه جون طال - 
... 

 نشست اش نوه کنار دونفره مبلي روي خانم طال... کردند تاييد خنده با همه 
 چشم بود مادربزرگش سوگلي که برادرش وبه کرد جمع را لبهايش رامسين...

 به نگاهي خانم طال...ديد نمي وخود او بين تفاوتي گذشت مي هرچقدردرذهنش...دوخت
 : اوگفت وروبه کرد نفرسوم

 رو مهم موضوع يه که کردم جمع رو همه امشب... گفتم همه به من...گلم ببين - 
 شماها با الزمه اما...پدرتون عهده به وجوابش بود من عهده به گيريش تصميم.. بگم بهتون
 نهونپ ازکسي موضوع که بدونن االن ازهمين همه بهتربود... کنيم مشورت هاشين بچه که
 ...اما... نمونه
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 دباي که کردم اصرار پدرتون به وحتي دارم تاکيد موضوع اين رو من باشه يادتون 
 نداره مخالفت حق کسي که باشم گفته اينو...شماها نه اون نه من نه وگرنه.. شه انجام

 ! نظرهمين فقط...

 : گفت خنده با رامسين 

 ! يگهد گفتين مي اومدين مي بعد کردين مي تموم قضيه يهويي برم قربونت خب - 
 ...!داد نمي مشورت الکي خورد مي استراحت يه ماهم فک اين والله

 : گفت خانم طال 

 ... عزيزم باش داشته صبر کم يه - 

 :داد ادامه خانم وطال... چشم معني به گذاشت چپش چشم روي را دستش رامسين 

 !مادر؟ رامين - 

 : گفت لبخند وبا کرد راباال سرش رامين 

 !؟ جونم - 

 !؟ داري دوس پدرتو شما جون رامين:خانم طال - 

 ... جادارن ما چشم روتخم بابا... مادربزرگ حرفيه چه اين - 

 !؟ ذاري مي احترام هاشم خواسته برا...خب خيله : خانم طال - 

 ... ازپدرمونه داريم ماهرچي... ذارم مي احترام که معلومه : رامين - 

 !؟ کني قبول پدرت راحتي خاطر به رو سختي يه حاضري ببينم: خانم طال - 

 

 ... ميشه آسون بعدش هرسختي : رامين - 

 کم رامسين جوب...پرسيد را سوال اين هم دوپسرديگر وروبه برگشت خانوم طال 
 ...اما بود رامين مانند وبيش
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 که ردک مي را فکرش...بود دوخته چشم مادبزرگش به ونگراني بدبيني با نفرسوم 
 ررويب را اش نوه بين وتيز نگران هاي چشم که خانم طال... بيفتد باالخره اتفاق اين روزي
 زده حدس را چيز همه حاال که او اما... بگيرد اورا دستهاي تا جلوآورد را دستهايش خودديد
 دارش جلو کسي... شدند روان دنبالش به همه... شد بلند شدت به ازجايش بود
 بودن تر کسي نگذاشت حتي اما گرفت مي راه کم کم... جوشيد مي هايش اشک...نبود
 وپدرش دارند نگه اورا کردند مي سعي مريمش وعمه خانم طال...بفهمد را چشمش درون
 وجهت اوبدون و...کرد مي نگاه را حساسش وپسر بود داده تکيه سالن وسط ستون به مغموم
 ازکن تيشرت همان با بردارد را کيفش وحتي گردن وشال کت اينکه وبدون اطرافيانش به

  ......زد بيرون خانه از نغمه متعجب چشمان جلوي واز کرد پا به را کفشهايش

 ار  ودستهايش برداشت قدم آرام آرام... کشيد عميقي نفس و زد بهم محکم را درخانه 
 هک حاال ...! نگرانش قلب سردي به نه اما بود سردش کمي.... برد فرو شلوارش هاي درجيب
 مردبودنش به کسي که حاال.. نبود خودش وخداي خودش جز کسي که حاال... بود شده تنها
 کرد بلند آسمان روبه را سرش... رهاسازد را هايش اشک که بود وقتش حاال...خنديد نمي
 درک اورا حال ابرها...وبود جالب... وطوسي مشکي بار پر ازابرهاي پربود چشمش پيش...
 انگار... کردند آشکار عالم به را اعتراضشان ي همه خراش، آسمان غرشي با... کردند مي
 بزند داد آسمان مانند... کند فرياد توانست مي اوهم کاش... بودند صدا هم او با هم آنها
 نمي... توانست نمي اما... اما... کند خالي غرش يک با را دلش هاي غم ي وهمه
 هميشه متين قول به يا.... صدا بي هميشه...بود آرام هميشه او...نداشت را قدرتش...شد
 ...! پشت الک

 رشوس کرد عصبي اي خنده...بود زده فرياد برسراو که آمد يادش...فکرکرد متين به 
 !...نبود؟ بود حقش...بود وبدشنيده بود بدگفته متين... داد تکان را

 کرد بلند آسمان برروي هم باز را سرش...کرد مي احساس چيزي را صورتش روي 
 نم نم...آمد مي فرود صورتش وبرروي بود شده مخلوط اشکهايش با آسمان غرور ي همه...
 ! شب سکوت دردل واما مانندي تيک تيک صدايي با... تک تک...

 داشت نياز محکم گاهي تکيه به اما بود مرد... بود پناه بي... بود گرفته دلش 
 ...!!! بود کرده اعتماد کسي چه به... نغمه داشت گاهي تکيه چه... زد حرصي پوزخند...
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 هب توانست نمي...کرد نمي حس را زمان... است رفته کجا وبه کجا تا دانست نمي 
 !!! نامادري يک... اسم يک...درد ازيک بود پر دنيايش... بيايد خود

 تمام با...بازکردو را دهانش...کمترنبود ازآسمان بود هرچه... گرفت را تصميمش 
 تک تک تمام با... ريخت بيرون اش حنجره ازدرون را صدايش ي همه... زد فرياد توانش
 ... شکست را شب وسکوت زد فرياد اش حنجره تارهاي

 خيس... آمد مي باران... شب وتاريکي سکوت ميان... شکسته...تنها...بود پسري 
 . آورد نمي کم آسمان غرش از او... زد مي فرياد هم باز اما...بود

 ***** 

 هميش صبح داره ببين... عزيزم خوري مي سرما پاشو مامان گل... عزيزم... پسرم - 
 اباتوب تونبايد... خوشکلم پاشو.. خونه بري بايد ديگه... بيرون مياد داره خورشيدو ببين...

 ... بودي داده قول من به تو... کني نگران

 باز را چشمهايش توانست نمي... کرد مي حس صورتش روي را دستهايي نوازش 
 : شد مي انداز طنين درگوشش وزيبايي زنانه هنوزصداي اما کند

 کني صدام هروقت... پيشتم هميشه من... کني اذيت رو بقيه باباو نبايد تو - 
 بهت خودمو مامان گفتي تا... يادته... ديشب مثل... گرفت ودلت شدي تنها هروقت...

 چيزو همه من خاطر به بده قول توهم...ميدم قول ذارم نمي تنهات وقت هيچ. رسوندم
 داره نياز من جز همدم يه به اون...کنه زندگي احتر  بابات بذار خاطرمن به... کني تحمل

 ميشه تنها واون وزندگيتون سرخونه ميرين روز يه شما... باشه تنهايياش مونس که يکي...

 نينک زندگي اميد با بايد اينجايين تا شما... بمونه من مرگ ماتم تو هميشه که نميشه...

 امانيم نکني اذيتم... شيم مي شحالخو ماهم باشين وخندون خوشحال شما وقتي باورکن...

 رتوزج عمرشو آخر تا وتو من خاطر به بابات خوام نمي من... !؟ پسرم باشه!مامان؟ باشه...
 ...پاشوپسرم...نگرانتن پاشوبروهمه االنم... باشه

 گرمي ديگر.. کرد نمي حس هارا دست نوازش...فشارداد هم راروي چشمهايش 
 را گوشش که نبود اي زنانه صداي... فهميد نمي را بود گذاشته آن رادرون سرش که آغوشي
 ... پريد وازجا شد باز باره يک به چشمهايش...بود شده سردش...دهد نوازش
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 من خداي...کرد نگاه کنارش قبر به!...کجابود؟ او... ديدزد خوب را وبرش دور 
 مادرش قبر !بود؟ گذرانده مادرش قبر کنار را شب او!...مادرش؟ قبر... سامعي نسترن!...
 به گلويش...اوه...داد قورت زور به را دهانش آب... !!!زهرا بهشت ي مرده هزار هزاران وقبر
 ودب شده مچاله باران زير صبح تا دانست مي اما بود خشک لباسهايش... کرد مي درد شدت
 نيفتاده برايش اتفاقي هيچ که بود جالب...بود محافظش سرش باالي نفر يک وفقط
 به آمد يادش...شود روبرو خطرناکي هرآدم با بود ممکن ناک وحشت جاي درآن...بود

 : گفت لب وزير زد لبخند... گرم دستهاي نوازش

 ... مامان - 

 ****** 

 چشمهاي با رامسين...پراند ازجا را کاناپه روي چرت درحال دونفر هر درخانه صداي 
 اشدب خودش کردند نمي باور شايد...کرد مي نگاه او به باز دهاني با خانم طال و شده گشاد

 انمخ طال... بودند کرده سپري چطور را صبح تا ازشب که دانست خدامي... وصحيح سالم...
 وحلقه جوشيد چشمش درون اشک... رفت سمتش وبه برخواست زجا خشم با
 ريادف برسرش آنچنان تا بازکرد را دهانش عصباني ي قيافه همان با... ايستاد روبرويش...زد

 ... بريزد بهم را وزمان زمين که بکشد

 خود متوجه آنهارا درخانه صداي که بود نکرده زدن حرف اراده هنوزحتي اما 
 کم مک...کرد مي نگاه پسرش بلند قامت به ومبهوت مات در، به پشت ايستاده مهران...کرد

 مي چشمهايش درون را خشم سرخ ورنگ آمد مي بيرون سردرگمي حالت از صورتش
 روي از ازبرادرش دفاع براي وحشت با رامسين که برداشت ازقدم قدم جوري... کاشت
 : گفت فوري خانم طال... رفت او سمت وبه شد بلند کاناپه

 ...باش نداشته کاريش روخدا تو مهران - 

 پسرش وجلوي کرد طي را راهرو طول مادرش به توجه بي آقامهران 
 طال... دوخت چشم بود زير سربه اوکه وبه بود کرده مشت حرص با را دستانش...ايستاد
 : وگفت آورد جلو را دستش مهران آقا که بزند حرفي خواست مي خانم

 ... کنم روشن باهاش تکليفمو بايد من...مادر صبرکنين شما - 
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 : وگفت چرخاند او روبه را وسرش 

 !؟ کجابودي حاال تا ازديشب - 

 پدرش فرياد صداي...زد نمي حرفي کام تا والم بود انداخته زير را سرش...او اما 
 : لرزاند را شان خانه ستون

 !!!بودي؟ گوري کدوم صبح تا ميگم کري مگه - 

 نمي که مهران آقا...بود ايستاده زير وسربه ساکت... ماند جواب بي سوالش بازهم 
 ار  ودستش فشرد هم روي را لبهايش... نکند تکرار را کارش که کند ادب اورا چطور دانست
 را سرش... داشت اورا ومردانه سفيد صورتت برروي فرود قصد که لحظه همان... آورد باال
 ودب نخورده کتک ازپدرش گاه هيچ...شد خيره پدرش دست به ناباورانه نگاهي وبا کرد باال
 ... سال هجده از بعد وحاال...

 فروريخت خشمش تمام... پسرش لرزان وچشمان خانم طال جيغ با مهران آقا 
 آه...کرد نگاه لرزيد مي ترس از که او ومشکي درشت چشمهاي به... شد شل ودستانش
 معناي به او... نسترن... گرفت دستهايش درون را سرش... نشست کاناپه وروي کشيد
 دکبو را سفيدش پوست توانست مي چطور...بود برده ارث به را نسترن زيبايي واقعي
 !؟...کند

 بود عصباني العاده فوق که پدرش ازدست اورا داشتند سعي ورامسين خانم طال 
 هب توجه بي... رفت جلو لرزانش هاي قدم با او اما... بفرستند اتاقش داخل وبه دهند نجات
 فتگ شد مي البته...بوسيد زور به را ودستش زد زانو پدرش جلوي رامسين هاي نيشگون
 اجازه حتي که بود خشمگين انقدر پدرش چون... بوسيد را پدرش دست سرانگشتان
 : گفت بود بخش آرامش هميشه که آرامي صداي با...داد نمي او به را دستش بوسيدن

 فقط ديشب.. من... من...برد خوابم اونجا صبح تا... مامان سرقبر بودم رفته - 
 کنمن خالي سرکسي وعصبانيتمو شم خالي تا رفتم...بابا شما االن مث... بودم عصباني

 ... افقممو چيز همه با من... که اينه ديشب با فرقم فقط... نشده هيچيم برگشتم که حاالم...

 ويجل از بالفاصله هم وبعد شد خيره پدرش چشمان به اي ولحظه کرد باال را سرش 
 ...برد پناه اتاقش وبه رفت کنار او
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 گاو لگ اش ونوه پسر براي تا رفت آشپزخانه سمت وبه کشيد راحتي نفس خانم طال 
 ...کند اوصحبت با تا رفت اتاق به ازبرادرش تبعيت به هم رامسين... کند درست زبان

 شخود... ديد هايشان لباس کمد جلوي را برادرش عريان تنه باال بست که را دراتاق 
 : وگفت کرد پرت تخت روي را

 !؟ بودي زهرا بهشت تو صبح تا ديشب راستي راستي - 

 چرخاند را سرش کرد مي وجو جست کمد درون تيشرتش دنبال به که درحالي او 
 وجويش جست به بازهم... نگفت وچيزي انداخت برادرش به سفيه اندر عاقل ونگاهي
 :شنيد را رامسين صداي که داد ادامه

 به نباشه خودم مرگ به... وحال عشق نرفتي من جون... !دادا؟ قاطي هنوز توکه - 
 مي داخ...اومد حاال که بابام... شده آواره کالنتريا تو صبح تا ديشب بدبخت رامين تو مرگ
 ... برده خوابش کجا بدبخت رامين اون دونه

 بست را درکمد...کشيد تن به را وآن کرد پيدا را رنگش سرخ تيشرتش باالخره 
 : گفت ربط بي رفت مي اش قفسه درون کتابهاي سمت به که ودرحالي

 !؟ اومد گيرت ماشين - 

 که طور وهمان خنده زير زد پخي مکث ازکمي بعد... شد گشاد چشمهايش رامسين 
 : گفت رفت مي شيرجه برادرش سمت به

 ...! د د ري رفتي ديشب راستي راستي اينکه مث نه - 

 : گفت مرموزي لبخند وبا کشيد خود سمت وبه گرفت را برادرش ي وچانه 

 ... ببينم کن ا    ...دادا کن ا   - 

 : وگفت کشيد بيرون برادرش ازدست را اش چانه حوصله بي او 

 زهرماري خوره مي توقي به تقي تا رامينم واون تو مث من مگه...اينو کن ول... اه - 
 !...؟ کنم کوفت
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 دهمان ته با دارد کاررا اين قصد ونه نوشد مي نه گاه هيچ او بود مطمئن که رامسين 
 : گفت اش خنده ي

 !؟ خوردي زياد ماست... المصب ديگه رفته اثرش...خير - 

 اب رامين که شود ور حمله رامسين سمت به که خواست بود گرفته اش خنده که او 
 .... شد اتاق وارد مانند نعش تني

  

 : گفت تعجب با رامسين 

 !؟ کردي پيدا ريختيه چه اين!؟ گذشت خوش...رو آقا به - 

 وروي رساند تخت به را خود کشان کشان. نداشت هم زدن حرف ناي حتي که رامين 
 : گفت حالي بي با... شد رها آن

 ...کو مارو ديشب که اوني برپدره - 

 : گفت وابرو وچشم خنده با... گرفت اورا دهان وجلوي پريد بالفاصله رامسين 

 !ها دي مي فحش بدبختمون باباي به داري...ا   ا   - 

 ات برادرش بداند بخواهد حتي اينکه وبدون بست را چشمانش حوصله بي رامين 
 ... رفت خواب به که نکشيد ثانيه به است بوده کجا صبح

 : گفت شده گرد چشمان با بود شنيده را رامين خروپف صداي که رامسين 

 ! جات هستم من برو گفته قطبي خرس به اينکه بابا...اينجارو - 

 فتگ داد با رامسين... رفت دراتاق سمت وبه داد سرتکان تلخي ي خنده با سوم نفر 
: 

 !؟ ديوانه کردي رو کجا - 

 : گفت خيال وبي برگشت او سمت به 

  حموم - 
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 !؟ خواره مي توروخدا نه !؟ خواره مي تنت ببينم - 

 ...خدا به ندارم رو يکي تو وپرتاي چرت حوصله... رامسين شو خفه - 

 وپارت لت زنه مي قاطيه يارو بيرون نرو ميگم دارم... من برادر چيه وپرت چرت - 
 !ندارم؟ حوصله گي مي... کنه مي

 : گفت کرد مي باز دررا توجه بي که درحالي او 

 ازش... بکشتم بخواد نکردم که جرم دوما... زنته وآباد جد هفت يارو اوال - 
 ... خوابيده آتيشش حاالم تا کردم عذرخواهي

 . رفت بيرون ديگرازاتاق حرفي هيچ وبدون 

 ***** 

  

 ...طنين الو... الو - 

 ...رامسين - 

 !؟ کني مي گريه چرا !؟ چته طنين... طنين - 

 ... م... من... ن.. ي..رامس... رامسين - 

 نرامسي... کرد بلند تلفن پشت را هقش هق دهد ادامه را حرفش اينکه بدون طنين 
 نآ به دست ازاين را اش گوشي حرص وبا کرد پارک کناري را ماشين... بود شده نگران که

 : وگفت داد دستش

  !؟ شده چي ببينم بزن حرف کلمه يه د   - 

 : گفت نشود اتاقش وارد کسي که زد مي ديد اشک با را وبرش دور درحالي طنين 

 گفته... گفته... بده شوهر پسرخالم به منو خواد مي بابام...بابام... بابام... رامسين - 
 ... خواستگاري بيان هفته آخر
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 سوختن درحال صورتش تمام که کرد مي احساس او حرفهاي شنيدن با رامسين 
 :دز  فرياد اختيار بي اما دانست نمي خودش هم را دليلش... باشد کرده داغ که انگار... است

 !...؟ آره!...؟ شي زنش خواي مي...باتو کرده غلط بابات - 

 :زد فرياد ودوباره کشيد عميقي نفس 

 !...؟ شي زنش خواي مي گم مي باتوام - 

 مي...ماند وساکت گذاشت قلبش روي را دستش...بود سکته درحال ازترس که طنين 
 شا وگوشي کرد قطع را تماس... است ناک وحشت واقعا عصبانيت موقع رامسين دانست
 دمر که ودرحالي کرد پرت اتاقش ديوار کنار نفره يک تخت روي را خود... کرد خاموش را

 رهخي آن به وزيرنورآباژور برداشت خود پولي کيف ازتوي را رامسين عکس بود خوابيده
 شپدر  واقعا يعني !؟ شد مي چه رسيد نمي رامسين به اگر... جوشيد مي هايش اشک...شد
 خواستگاري به توانست نمي رامسين چرا !دهد؟ شوهر اش خاله پسر به اورا داشت قصد
 مين قدم پيش چرا خواست مي اورا اگر... !صبرکند؟ بايد گفت مي هميشه چرا !بيايد؟ اش
 دوس با هميشه ايراني پسراي :بود گفته که افتاد نغمه دوستش حرف ياد به!...؟ شد

 دختره رسيد که ازدواج موقع بعد دن مي ازدواج وعده بهشون گذرونن مي خوش دختراشون
 يدهند مهتاب آفتاب دختر يه خواستگاري اونور،ميرن کنن مي پرت کاغذي دستمال مث رو
 خانم ازيه بار يه اونم مهموني تويه خارجي پسراي... همينه اونورم پسراي با فرقشون...

 !!! وفادارن بهش عمرشونم وتاآخر کنن مي خواستگاري

 اوبايد... برد آباژور سمت به را ودستش داد فشار اش سينه روي را رامسين عکس 
 .... آورنشود ياد را دنيا از غمي هيچ تا رفت مي خواب به

 تهآشف پسري... رنگ سفيد درماشيني... بزرگ نورچراغي زير... خيابان درکناريک 
 يابانخ به خيره واو گذشت مي باطنين تماسش قطع از ساعت چند دقيقا...بود نشسته حال
 دانست مي...خواهد نمي فقط... است مرگش چه دانست نمي...بود مانده روبرويش خلوت
 دل دختر او...بود طنين او... داشت فرق آنها ي همه با او...بيفتد اتفاق اين خواهد نمي که
 سشدو: فکرکرد خود با... شد مي کسي زن نبايد... داشت فرق همه با که بود مهرباني نازک
 که من... دادم نمي تله به دم دختري هيچ به که من !؟ رامسين !؟ من... من... !؟ دارم
 !...وعاشقي؟ وعشق من !؟ کردم مي رنگ رو همه
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 فقط او... باشد شده عاشق او بود ممکن غير...داد تکان را کردوسرش تلخ اي خنده 
 مي... نشود خانه هم غيرتش بي ي پسرخاله آن با طنين که اين نگران...بود طنين نگران
  ! همين...بود سرگرمي يه دخترها ي همه مثل او براي طنين...بود همين فقط... دانست

 يک ينطن گفت مي بود بهتر...گذاشت بشود طنين برروي که نبود نامي سرگرمي نه 
 .... پرستيد مي را او رامسين که دوست يک... است دوست

 ؟؟؟؟؟... پرستيد مي 

 رفت مي چرا!؟ بود کسي چه طنين!...گفت؟ مي چه... کرد فکرمي چه خود با 
 !!!....؟

 : سوزاند هم را خودش دل فريادش... کوبيد فرمان روي را مشتش باحرص 

  ....طنيــــــــــن - 

 ممنظ نا هايش نفس... لغزاند ماشينش فرمان روي وتا آورد پايين کم کم را سرش 
 رادرب قول به... نداشت ريختن براي اشکي... سوخت مي بود زده که ازفريادي گلويش... بود

 ... ريزند نمي اشک مردها ! بود مرد حساب به بزرگش

 خندان ي چهره... کرد مي پيدا را اول آرامش داشت تقريبا... بست را چشمهايش 
 کسي با او بود ممکن غير... بود ممکن غير اين نه...آمد چشمش جلوي طنين ومهربان
 مي ادامه درسش به بايد او... نبود ازدواجش موقع او اصال !چه؟ يعني... کند ازدواج ديگر
 دبيرستاني بچه دختر يک براي داشت معني چه ازدواج ! بود دبيرستان سوم اوتازه... داد
 !....؟

 .... گوشي زنگ صداي 

 روشن کنارش صندلي روي که موبايلش گوشي به منگي وبا کرد باال را سرش 
 ازاين خبر او زيباي وعکش گوشي روي برادربزرگش اسم... دوخت چشم شد مي وخاموش
 : وخشمگين رگه دو صدايي با... داد جواب را تماس... اند شده نگران حتما که داد مي

 !؟ بله - 

 !؟ رامسين الو - 
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 !؟ بله - 

 ...! کردي مرگ دق مارو توکه !؟ پسر کجايي - 

 : گفت لرزيد مي که اي دورگه صداي همان وبا گذاشت فرمان روي را سرش دوباره 

 ... طنين - 

 !؟ چي طنين :نفرسوم - 

 : گفت حالي بي وبا داد قورت را دهانش آب 

 ... من... من بدن شوهرش اگه... اون اگه - 

 : گفت وفوري آمد حرفش ميان به 

 !؟ کجاي... ميام االن بگي چيزي خواد نمي... خب خيله... خب خيله - 

 غوطه طنين با ودرخاطراتش گفت سرسري را داشت قرار درآن راکه خياباني آدرس 
 ... ورشد

 يشهش به که اي تقه صداي با که بود وچقدرخوابيده بود گذشته چقدر دانست نمي 
 کرد نگاه چپش سمت وبه کرد باز زور به را چشمهايش...پريد جا از خورد مي ماشينش ي
 حال... شد پياده او کمک وبه کرد باز را درماشين... دررابازکند که داد مي اشاره برادرش...

 ... فهميد نمي را وبرش دور اصال واقع در... نداشت مساعدي

 ايدنب... خواباند مي اورا بايد...کشيد ماشين عقب در وتا گرفت را رامسين بازوي او 
 شان درخانه ديگري هاي دغدغه کافي اندازه به... فهميد مي چيزي موضوع اين از پدرش
 ... نبود گرفتاريها اين به زدن دامن به الزم ديگر...بود

 مي حرکت آرامي به... سوارشد وخود خواباند ماشين درصندلي آرامي با را رامسين 
 را راهش... نداشت را خانه به رفتن قصد... نشود بيدار برادرش ماشين هاي تکان از که کرد
 ... گرفت پيش را مادربزرگش خانه ومسير کرد کج

 ها اتاق از يکي تخت روي را رامسين خانم طال کمک به هم مادربزرگش درخانه 
 : گفت اش نوه به رو نگراني با خانم طال... آمدند بيرون وهردو خواباندند
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 !شده؟ چش بچم بگو...مادر توروخدا - 

 : وگفت زد مهرباني لبخند 

 شده خواب بي کم يه...خدا به نيس چيزيش... چشمات اون اشکاي قربون - 
 نباش نگران شما...جوري اين برگشته که حاالم دوستش خونه رفته حاال تا ازديشب...
 .شده شارژ بخوابه دوساعت.

 نرفته وقت يه !؟ بوده دوستش خونه تاحاال ازديشب يعني !مادر؟ گي مي راس - 
 ...جاهاي باشه

 : گفت وباصبوري آمد مادربزرگش حرف ميان اوبه 

 حرفا؟؟؟ واين داداشام منو...نشناختيا مارو هنوز اينکه مث... جون طال - 

 : وگفت دوخت چشم او زيباي چشمهاي به نگران خانم طال 

 ...وهزارفکر نگرانيه... پاکين گل دسته مث تا سه شما. دونم مي...مادر نه - 

 اهنگ را ساعتش... کند درست غذا تا رفت آشپزخانه به هم مادربزرگش او اصرار با 
 رسدب سرکالس به توانست مي يعني اين... بود مانده باقي ساعت نيم هفت تا فعال... کرد
  ...!کرد مي وآماده بيدار موقع به را رامسين اگر...

 ي دقيقه ده هم رامين... کرد سرگرم بود هرنحوي به خودرا هم ديگر ساعت نيم تا 
 ينرامس که اتاقي به ونيم هفت سرساعت ورامين او... بود آمده خانم طال ي خانه به قبلش
 را ينرامس خواهد مي اوکه فکرکرد خود با... داشتند برمي قدم آرام...رفتند بود خوابيده درآن
 !...؟ دهند مي انجام را کارهايشان آرام آرام چرا کند بيدار

 ههميش... کرد نگاه درخواب رامسين ي بامزه صورت وبه نشست نفره يک تخت روي 
 کسي اگر که طوري... کرد مي پرت طرف وآن طرف اين به خواب هنگام را وپايش دست
 به تازتخ که را پايش لبخند با.... شد مي نثارش اي جانانه لگد يک حتما شد مي نزديکش
 خين تکه هم تختي رو ي ازگوشه...داد جاي تخت وروي آورد باال را بود آويزشده پايين طرف
 هاي سوراخ نزديک را آن کمک کم... برد رامسين دماغ طرف به شيطنت وبا کرد جدا نازک
 آب دنيارا دانست مي...بود خواب وبازهم داد تکاني را سرش رامسين.... کشيد مي دماغش
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 ردک تکرار را کارش بازهم... باشد سبک خوابش بود محال... برد مي خواب را رامسين ببرد
 دهدا او که ازفحشي رامين... داد فحش لب زير بسته چشمان ودربا خورد تکاني رامسين..
 : گفت او روبه آرامي باصداي... خنديد مي ريز ريز حيرت با بود

 ... داره برنمي ازکالشياش دست هم خواب تو شعور بي - 

 باو برداشت نازش خواب از دست رامسين که اين تا کشيد طول دقيقه چند باالخره 
 اول... کرد نگاه خنديدند مي ريز که ديگر دونفر... پريد ازخواب وقفه بي ي عطسه چند
 ي همه ديد را برادرش دو بازيهاي مسخره که بعد اما فهميد نمي درست را وبرش دور

 : گفت حرص با... رفتند مي رژه چشمانش جلوي قبل شب اتفاقات

 مونه مي خال چاه عين صبحي اول بوشون.. رو صاحابا بي اون ببندين - 
 !؟ نخوردين صبحونه...المصب

 آنها ي خنده ازصداي... خنده زير زدند بقي هم وبعد کردند بهم نگاهي واو رامين 
 . شد اتاق وارد شادماني با خانم طال

  نشده ديرتون تا بياين زود...س آماده صبحونه پسرا - 

 : گفت شوق با بود ديده را مادربزرگش تازه که رامسين 

 شکمم؟؟؟ واسه کاشتي گل باز... رامسين شه فدات جونم طال - 

 فتوگ زد سررامسين پشت به اي ضربه چپش دست وبا کرد جمع را لبهايش رامين 
: 

 !بازکن درست جون طال جلو شدتو قيچي زبون اون گفتم صدبار - 

 :گفت مهرباني لبخند با خانم طال 

  ديگه بياين پاشين...پسرمو باش نداشته کاريش ! رامين ا   - 

 خوردن ذاغ تند تند ودرحين رفتند آشپزخانه به ترتيب به نفرديگر وسه اول خانم طال 
 ... کردند مي شوخي خانم طال با
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 جلوي...رساندند مدرسه به خودرا بدبختي هزار با که بود دقيقه ده و هشت ساعت 
 ! شده بسته در به وخيره رديف به هميشه مثل هرسه... بودند ايستاده مدرسه اصلي در

 !؟ باال رفت کي قبل دفعه: رامين - 

  رامسين کنم فک: نفرسوم - 

  خيطه بدجوري اوضاع که بپر بپردادا... رامينه نوبت پس: رامسين - 

 : گفت خيالي بي با رامين 

 !؟ بيداري رامسين... خبره چه ببينم صبرکن - 

 : گفت باحرص رامسين 

 ! زني مي حرف اي نعشه با داري مگه...کنما مي لهت زنم مي بچه - 

 وييش دست دم صبح تا شب زمين زديم اگه رامسين جون به... فکتو ببند: رامين - 
 ! باشم گفته خوابونمت مي

 يک رامين... قرارداد شکمش وجلوي زد گره بهم را ودستانش رفت جلو رامسين 
 امينر  کمر به را دستانش نفرسوم... کشيد باال را وخودش گذاشت او دستهاي درون را پايش
 زد ديد را مدرسه حياط ودزدکي برد باال ازديوار را سرش رامين...دارد نگه اورا تا گرفت

 ... بودند رفته هايشان کالس به انگارهمه...بود آرام اوضاع...

 ...باال برم خوام مي...تر بيارباال دستتو رامسين: رامين - 

 : گفت کند تحمل کرد مي سعي که سختي با رامسين 

 تو جون به کردم قولنج...بردار ازروشونم فلجتو پاي اون - 

 نوپايي رفت باال شان مدرسه ديوارپشت ازروي رامين ، ورامسين نفرسوم کمک به 
 وارد هرسه وقتي..بازکرد برادرهايش رابراي وآن رفت درمدرسه کنار به نرمک نرم...پريد
 : گفت ورامسين کوفتند بهم هارا دست شان خوشحالي براي شدند

 دفتر رفته که هامون وغايبي شدن وارد مونده حاال - 
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 : گفت زيرکي با نفرسوم 

 کنن رد اسمامونو نذاره گفتم مهدي به دادم اس... کردم رديفش خودم - 
 ...وحال عشق بريم اولو ساعت...دفتر

 وپايين وباال زدن دست به شروع بازهم شادي زدوبا برق ديگر دونفر چشمهاي 
 ... کردند پريدن

  

  

  

 برادربزرگش به رو وبااخم برداشت بازي شلوغ از دست که بود رامسين اين هو يک 
 : گفت

 !؟ نداري مرض تو - 

 : گفت نفهمي وبا کرد رامين وبعد رامسين به نگاهي او 

 !چرا؟ - 

 : گفت خنده با رامسين 

 از کردين مجبورنمي بدبختو اين وگرنه... هس مرگت يه تو... گفتم ديدي آها - 
 ...خدا به کند شونمو شدش قلم پاهاي اون... باال ديواربره

 : گفت هايش خنده ميان که بود واو... خنديدند مي ريز ريز ونفرسوم رامين 

 ينبزن ديد.. نشده چيزي که حاالم..بودم نکرده اينجاشو فکر اصال داداشا جون به - 
 ... بشيم جيم نياد کسي

 : گفت وبا داد فشار هم روي را لبهايش رامسين 

  نميام من اصال آقا - 

 ؟؟؟؟ چرا: رامين - 
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 ما به ددري ...! کنه مي ازدواج داره عشقمم تازه... عاشقم من حساب به : رامسين - 
 !؟ نيمده

 : فتوگ رد بود نشسته زمين روي که رامسين به لگدي حرصي پوزخندي با نفرسوم 

 ... رو بازيا قرتي اين کن جمع پاشو - 

 : گفت زد مي برق ازخوشحالي که چشماني وبا پريد ازجا لبخند با رامسين 

 آي تي جي بريم که شرطي به - 

 : گفتند حوصلگي بي وبا کردند بهم نگاهي ونفرسوم رامين 

 !!!بابا اي - 

 : گفت خيال بي رامسين 

 ... دم نمي ترجيح هيچي به رحيمو داش آي تي جي که من.. دارين دوس هرجور - 

 : گفت رامين 

 دمارازروزگارمون ( مديرمدرسه) وباقري اکبري ؟ رفته يادت قبلو ،دفعه گاگول آخه - 
 ! حراست فرستن مي راس يه بابارو مدرسه جاي به بريم لو اگه دفعه اين...درآوردن

 : گفت واصرار فشاري پا با رامسين 

 ول که معلوم چه بيرون رفتيم اگه خره خو !فهمن نمي مدرسه بيرون بريم نيس - 
 واظبم گيم مي رحيم داش يه... گرديم وبرمي زنيم مي دست يه يکي بريم بيايين!؟ نريم
 . باشه

 : گفت مرموزي لبخند با ورامسين بود کرده سکوت رامين 

  قدش بزنه اس پايه هرکي - 

 اهمب... قرارگرفت دستش روي ديگر دوست ازاو بعد ترتيب به... آورد جلو را دستش 
 رسهمد حياط کنار کوچک نسبت به اتاقکي او ي خانه...رفتند رحيم بابا ي خانه سمت به
 حيمبابار  که بودند نفراتي از نفر سه وآن....کرد مي زندگي درآن تنها هميشه که بود شان
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 واذيت ها شيطاني ندادن لو ازجمله...داد مي انجام برايشان را وهرکاري بود آنها با هميشه
 .... را اشان جواني هاي

 صبحانه بازهم... وتفريح بازي دوساعت گذراندن از بعد هم رحيم بابا ي خانه داخل 
 رونبي اتاق از تک تک هرکدام تفريح زنگ به مانده دقيقه وپنج خوردند اشتها با را دوم ي
 ... کردند کمين ها دستشويي وداخل زدند

 ساختمان از غرغر، و زدن عق کلي با هرسه تفريح زنگ خوردن بعداز بالفاصله 
 .... بردند هجوم کالسهايشان سمت وبه زدند بيرون بهداشتي هاي سرويس

 هس آن ديدن وبا بودند نرفته بيرون هايشان کالسي هم بيشتر هم کالس درون 
 : گفت سريع بود هويدا آن از ناراحتي که اي فه قيا وبا جلو پريد وحشت با مهدي...

 ! دنبالتونه در دربه اکبري که شين جيم... شين جيم - 

 : گفت مهدي به رو خيال بي وبعد کرد برادرهايش به نگاهي رامسين 

 !؟ داده لو مارو کي اونوقت !؟ جدي - 

 : گفت حالت همان با مهدي 

 ...ها ميشه پيداش اکبري االن بريد... ديگه نامردا ازهمين يکي... دونم مي چه من - 

 : وگفت کرد مهدي به آميز تهديد نگاهي رامسين 

 ! جون مهدي که دوني مي... کنم مي غلفتي پوستشو بوده کي بفهمم - 

 به وقدمي داد قورت را دهانش آب نبوده کارساز دروغش بود فهميده که مهدي 
 : گفت خنده با نفرسوم... رفت عقب

 ! ناکس اي - 

 ... بردند حمله سمتش به نفر وسه فرارکرد فريادي با موقع همان مهدي 
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 اش خوبي.... کرد جدا ازهم را ها آن که بود زبانشان دبير محرابي صداي اين درآخر 
 خنده اب فقط....نبود درکارش منفي موقع وهيچ بود نرمالشان دبير محرابي که بود آن فقط
 ....کرد مي جدا ازهم هارا آن

 ***** 

  

 هب محرابي دنبال به ها ازبچه اي وگله شد تمام زبانشان کالس دوساعت باالخره 
  .... رفتند کالس بيرون

 بست گومپي صداي با را وآن رفت درکالس سمت به شتاب با مهدي موقع همان 
 : فتگ بود نشسته پنجره لب که رامسين به رو بيايد جلو که فرهاد به اشاره با هم بعد.

 ... بترکونيم خواييم مي که بپر جون دادا - 

 تکان اعتنايي بي معناي به وسري کرد مهدي به نگاهي خيال بي رامسين 
 کاري که کرد اشاره دست با رامين. راپرسيد رامسين رفتار علت رامين از اشاره با مهدي...داد
 ارانگ که مهدي اما...بود فرورفته خود عاشقي درالک بازهم چون باشند نداشته کارش به

 زلبا اختيار بي رامسين. کشيد را ودستش برد يورش رامسين سمت به فهميد نمي چيزي
 ردب بودند گردشده معلم ميز جلوي که دوستانش جمع وسط به اورا ومهدي شد پرت پنجره

... 

 غاز صدا که تودهنت زنم مي همچين خودت جون به.. ها گيرنده مهدي: رامسين - 
 ...بديا

 ... بريم که برو دادا برو...ها ميشه پيداش صابري اين االن... بريم دودقه بابا - 

 خنده با... ازسربگيرد را اش هميشه هاي شيطنت آمد نمي بدش انگار که رامسين 
 رامسين دست آوردوبه بيرون ازکيفش را پالستيکي سطل ومهدي نشست جمع وسط
 شروع ورامسين پوشيد را دخترش دوست قرضي رنگ سفيد شال خنده با فرهاد...داد
 : خواند مي تمبک ريتم وروي رقصيد مي خاص اداهاي با فرهاد....کرد

 !؟ رامسين: فرهاد - 
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 !؟ بعله: رامسين - 

 زني؟؟؟ مي چي با منو بشه دعوامون اگه: فرهاد - 

 ... کردي شروع که بازم برم قربونت آخه: رامسين - 

 ... شم مي کشته بشم اگر شم نمي رامسين زن من... نه : اشوه با فرهاد - 

 :خواندند همخواني با ها بچه ي همه 

 بيا... واي ـي? ?وايــــــــــــــــــــ... بيا.... واي وايـــــــــــــــــي - 
 ... پوروداکشن نصرتي رامسين... بيا... واي ? ?وايــــــــــــــــــــ...

  گفت من به فري : رامسين - 

  گفت؟ چي : ها بچه - 

  گفت من درگوش: رامسين - 

 ؟ گفت چي : ها بچه - 

  گفت االن همين : رامسين - 

 ؟ گفت چي : ها بچه - 

  گفت بوم پشت رو: رامسين - 

 ؟ گفت چي: ها بچه - 

  شم نمي رامسين زن من : رامسين - 

 ؟ شم نمي چرا :ها بچه - 

  ميشم کشته بشم اگر: رامسين - 

 ... خواد مي رو فري دلم من... خواد مي رو فري دلم من 

 ...خواد نمي منو فري... خواد نمي منو فري 
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 دست وبا بودند کالس وسط انها ي همه تقريبا... پسر آموز دانش نفر سي ميان 
 بود نفر يک فقط ميان اين اما... کردند مي تشويق را وفرهاد رامسين خود هاي وسوت

 بود برده باال هم را چپش پاي که درحالي ديوار به تکيه کالس آخر که بود نفر يک فقط...
 ...کرد تماشامي لبخند با را دوستانش برادرو سينه به ،دست بود زده ديوار وبه

 وميس فرد وبه خودش به.. رامسين به... برادرش به... کرد مي وفکر شنيد مي فقط او 
 ! برادرش ونه رامسين نه...شود ديگر کسي ازآن قراربود که

 مي ظاهرانه هاي شادي با همه اش زندگي روزهاي... روزهايش بودند مزخرف چقدر 
 هب دانستند مي وهمه نداشتند خوبي ي روحيه اش ازخانواده کدام هيچ که درحالي... گذشت
 چون... کند اذيت را انها که ترسيدند نمي ازاين...شود مي اشان خانه وارد نامادري زودي
 مامسل... کند اذيت را وبقيه باشد شيطان قلوها سه آن اندازه به توانست نمي کس هيچ
 همسر عنوان به زن يک حضور با که بود اين مشکل... آمدند برمي وآزاري هراذيت ازپس
 به برادر هرسه براي واين... بست برمي رخت پدر ازذهن کم کم مادرشان نام پدرشان
 .... بود اجباري وعذاب رنج نوعي سوم فرد خصوص

 هک دانست مي...نبود مهم ديگر اما... بگيرد را شب خواستگاري جلو توانست مي او 
  ... رفت مي باالخره... رفت مي او...نبود جايز ماندن خانه درآن

 ... پوروداکشن نصرتي رامسين... بيا... واي وايــــــــــــــــــــي 

  گفت من به فري : رامسين - 

  گفت؟ چي : ها بچه - 

  گفت من درگوش: رامسين - 

 ؟ گفت چي : ها بچه - 

  گفت االن همين : رامسين - 

 ؟ گفت چي : ها بچه - 

  گفت بوم پشت رو: رامسين - 
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 ؟ گفت چي: ها بچه - 

  شم نمي رامسين زن من : رامسين - 

 ؟ شم نمي چرا :ها بچه - 

  ميشم کشته بشم اگر: رامسين - 

 ... خواد مي رو فري دلم من... خواد مي رو فري دلم من 

 ...خواد نمي منو فري... خواد نمي منو فري 

 دست وبا بودند کالس وسط انها ي همه تقريبا... پسر آموز دانش نفر سي ميان 
 بود نفر يک فقط ميان اين اما... کردند مي تشويق را وفرهاد رامسين خود هاي وسوت

 بود برده باال هم را چپش پاي که درحالي ديوار به تکيه کالس آخر که بود نفر يک فقط...
 ...کرد تماشامي لبخند با را دوستانش برادرو سينه به ،دست بود زده ديوار وبه

 وميس فرد وبه خودش به.. رامسين به... برادرش به... کرد مي وفکر شنيد مي فقط او 
 ! برادرش ونه رامسين نه...شود ديگر کسي ازآن قراربود که

 مي ظاهرانه هاي شادي با همه اش زندگي روزهاي... روزهايش بودند مزخرف چقدر 
 هب دانستند مي وهمه نداشتند خوبي ي روحيه اش ازخانواده کدام هيچ که درحالي... گذشت
 چون... کند اذيت را انها که ترسيدند نمي ازاين...شود مي اشان خانه وارد نامادري زودي
 مامسل... کند اذيت را وبقيه باشد شيطان قلوها سه آن اندازه به توانست نمي کس هيچ
 همسر عنوان به زن يک حضور با که بود اين مشکل... آمدند برمي وآزاري هراذيت ازپس
 به برادر هرسه براي واين... بست برمي رخت پدر ازذهن کم کم مادرشان نام پدرشان
 .... سوم فرد خصوص

 هک دانست مي...نبود مهم ديگر اما... بگيرد را شب خواستگاري جلو توانست مي او 
  ... رفت مي باالخره... رفت مي او...نبود جايز ماندن خانه درآن

 رامسين... گرفت قرار بزرگش برادر وکنار شد جدا ها بچه جمع از موقع همان رامين 
 اما بودو ها بچه به خيره. کرد او به نگاهي رامين... کرد مي گرم را کالس همچنان
 : گفت کرد مي دنبال اورا نگاه رد همانطورکه رامين.درفکر
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 ...نناز  نمي کلت خدا به... توجمع بيا دفعه يه بابا !کنار؟ کشيدي خودتو تو بازکه - 

 : گفت بيندازد رامين به نگاهي وحتي کند مکثي آنکه بي او 

  ميره داره ديگه هفته نغمه - 

 اهنگ هارا بچه داشت خونسرد هنوز. برگشت او سمت به باز ودهاني تعجب با رامين 
 من من با! نداشت خبر هم روحش رامين خود که درحالي دانست مي ازکجا او...کرد مي
 : گفت درخونسردي وسعي

 ... بره... خب...خب - 

 هب وعصبانيت حرص با رامين اما... برنگرداند هم را سرش حتي... زد پوزخند فقط او 
 : وگفت کرد نگاه برادرش

  !؟ زني مي تو حرصشو باباش ننه جا به !؟ چيه - 

 برص کمي رامين... پرداخت ها بچه تماشاي به بازهم بگويد چيزي آنکه بي.... سکوت 
 ودخ با... نبود خوبي ي نشانه برادرش سکوت...بود شده طاقت بي... نزد حرف او اما... کرد
 اييد وپسر دخترعمه از فراتر اي رابطه چه وبرادرش نغمه ميان است ممکن که کرد مي فکر
 !؟ باشد

 ردک مي بحث رامين با نغمه که شبي... شب آن مانند...بود خوب شان رابطه مسلما 
 وبرادرش خودش بين زيادي فرق توانست نمي رامين... بود جالب ...! ودل درد برادرش وبا
 ...! دهد ترجيح او به را برادرش نغمه بود شده باعث هم فرق نبود همين اما... ببيند

 : گفت ظاهري خيالي بي وبا برگرداند برادرش سمت به را سرش 

 !؟ دوني مي ازکجا تو - 

 : گفت طوالني ازمکثي بعد 

  . رم مي دارم همراش منم... ندونم من نبود قرار - 

 مي سوت هايش گوش اما. داد قورت را دهانش آب... شد گشاد رامين چشمان 
 اب هميشه که ديد مي... است نغمه کارهاي دنبال برادرش است مدتي که ديد مي.... کشيد
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 شا شناسنامه فتوکپي دنبال هميشه که ديد مي... آيد مي خانه به نغمه وپاسپورت مدرک
 ...! اش نتيجه بود اين وحاال... زد مي ونفهمي خريت به را خود بازهم اما... است

 ....واو نغمه 

 ...ازدواج براي... زندگي براي... هميشه براي!...رفتند؟ مي باهم دو آن...بود غيرممکن 

 عصبانيت... داد فشار هم روي را وچشمانش کرد مشت را دستانش بغض با رامين 
 هب فقط. نگفت چيزي... نشود ور حمله برادرش سمت به تا کرد کنترل را خود العاده فوق
 دقص که کالسش نماينده با کرد باز دررا تا... رفت درکالس سمت وبه شد دور او از شدت
 به توجه وبدون داد هل کناري به اورا... کرد برخورد شدت به داشت را کالس به ورود
 مدرسه حياط سمت وبه رفت پايين تند تند هارا پله رفت مي کالسشان سمت به که صابري
 ....کرد پرواز

 * * * * * * 

 بود کردن چت درحال که رامسين روبه و کرد جمع تخت ازروي را تستش کتابهاي 
 : گفت

 ... مياد بابا االن... ديگه پاشو - 

 : گفت خنده با رامسين 

 ... اسکوله خيلي يارو ... صبرکن ديگه دودقه - 

 :زد داد بود تراس داخل که رامين وروبه 

 انگار ميشه رام داره...بيا راميـــــــــــــــن - 

 او... دوخت چشم آن صفحه به خنده وبا برد يورش کامپيوتر سمت به باپرش رامين 
 کشکوچ ساک داخل را اش ورزشي ولباسهاي کرد نگاهي ورامسين رامين به حوصلگي بي با

 هک انگار... کردند مي چت نوبت به وهرکدام خنديدند ريزمي ريز ورامسين رامين... ريخت
 ....بودند آورده بدست اشان هميشگي بازي مسخره براي اي سوژه

 آينه جلوي... شد مي آماده شب دقيقه 5::5 ساعت هميشه مثل...او اما 
 سه ار  هايش آستين... خاکستري اندامي کامال بلوزي... اي سورمه تنگ جين شلوار...ايستاد
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 ردنگ شال... بست چپش دست به هميشه طبق که هم اسپرتش ساعت... بود زده باال ربع
 عطر... بست گردنش دور به را بود وخاکستري مشکي رنگ به که هم را اش وتزييني نخي
 ويک وژل وکمي باريک دم ي شانه با را موهايش... کرد خالي خود روي را واترش هات
 شانه نپايي سمت به کمي را هايش شقيقه کنار... داد باال سمت به کامال تافت کامل اسپري
 ... گرفت دست به را وساکش پوشيد را اسپرتش ونخي سفيد هاي جوراب... کرد

 طالاز  رو چي همه خودم فردا... درنياره بازي ضايع بگير اينو جلو اومد که بابا رامين - 
 ... پرسم مي جون

 : گفت بود برادرش مخاطبش که همانطور خنده با کرد مي چت که رامسين 

 ...!شعور بي عمته ارواح " اينو" - 

 راحت خيالش که وگفت داد تکان موافقت نشانه به برادرش به رو رامين 
 اما زود يا دير حاال کرد مي ازدواج باالخره پدرش...بود شده که بود کاري باالخره...باشد
 ينا خاطر به را خود توانستند نمي ها وبچه بود برده خواستگاري به اورا خانم طال باالخره
 سه خصلت هم اين... بودند چيزسازگار همه با کال...کنند افسرده بزرگ هرچند موضوع
 !!!بود قلوها

 پدرش بار اين... نداشت ماشين... رفت وبيرون کرد خداحافظي ورامسين رامين از 
 را اطدرحي... قراردهد پسربزرگش دراختيار توانست ونمي داشت الزم واقعا را ماشين که بود
 آن روي نغمه خندان عکس...کرد نگاه آن صفحه به... خورد زنگ اش گوشي که زد بهم
 ... شد مي وخاموش روشن

 : داد جواب را تماس لبخند با 

 !؟ گالب گل خانوم نغمه به - 

 ... سالم - 

 !؟ دادا خوبي... سالم - 

 : وگفت خنديد دل ازته نغمه 

 ...نمياد تو به حرفا اين اصال که نگو - 
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 : وگفت کرد اي خنده تک اوهم 

 ؟؟؟ چرا - 

 : گفت سرخوشي با نغمه 

 ...دادا سوارشو بپر... گم مي بهت راه تو چراشو - 

 کرد نگاه شد مي وخاموش روشن ماشيني چراغهاي که روبرويش به تعجب با او 
 : وگفت

 !!! نغمه - 

 ... ديگه آخره شب امشب خودم جون به حاال بيا...بابا نداره عيب - 

 تنشس ديگر وسمت شد پياده ازماشين زود ونغمه افتاد راه ماشين سمت به ناچار 
 يک.. هم باز اما...افتاد راه او گاز تک با ماشين هميشه طبق... نشست فرمان پشت واو
  ....بود نمانده غافل آنها رفتن از چشم جفت

 کيهت درماشين به اش مردانه دستان به وخيره بود برگشته او به رو لبخند با نغمه 
 روبرو به خيره وبعدهم کرد بهش نگاهي نيم. ديد خود روي را نغمه نگاه اوکه...بود داده
 : گفت

 !؟ شدم خوشکل - 

 : گفت اخم وبا خورد را لبخندش نغمه 

 ... بدبختانه - 

 !؟ بدبختانه چرا...ا   - 

 !؟ نکني دلبري دخترا برا انقد ولي بيرون بري شده خدا تورو نه... شده حاال تا - 

 نغمه. نگفت وچيزي زد کوچک لبخندي داشت عادت هميشه نغمه ازحرفهاي اوکه 
 : گفت بازهم

 !؟ گفتي... رامين به به...منو رفتن موضوع... تو... ميگم - 
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 :داد مي جواب که بود او کوتاه تقريبا ازسکوتي بعد 

 ... تقريبا - 

 : گفت لرزيد مي که وصدايي تعجب با نغمه 

  !؟ گفت چي !؟ خب - 

 ... هيچي - 

 : زد داد تقريبا گشاد چشماني با نغمه 

  !؟ هيچي چي يعني - 

 : گفت چرخيد مي چپ سمت فرعي به طورکه وهمان کرد نغمه به جدي نگاهي او 

 ! دارم شنيدن برا گوش من هم نزني داد - 

 از دبع.... شد خيره روبرو به ومغموم وساکت داد تکيه اش صندلي پشتي به نغمه 
 : شکست را سکوت که بود اش پسردائي صداي سکوت لحظاتي

 بيشتر بگم بهتره حتي...اس دنده ويه لجباز خودت مث رامين... نغمه ببين - 
 مي... نميذاره پا زير غرورشو ولي ده مي بده ازدست رو چيزي يه شده اگه اون...ازتو

 دونب توني مي حتي...بياري بدستش توني مي بخواي اگه تو ولي... خودخواهه دوني،زيادي
 ... منتها... بکشي زانو به اونو کني خورد خودتو غرور اينکه

 ريفو آلودش اشک چشمان با نغمه..کرد نگاه نغمه وبه کرد رها تمام نيمه را حرفش 
 : وگفت شد خيره او به

 ؟؟؟ چي منتها - 

 : وگفت کرد نغمه چشمان به اشاره ابروهايش وبا کرد کوچک اي خنده 

 ... کن پاک اشکاتو اون اول - 

 : گفت او و کشيد خيسش هاي گونه روي را دستش دو سريع نغمه 
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 اام.ولجباز مغرور... کني رفتار خودش مث توبايد ببين خب... شد حاال... آفرين - 
 !؟ چي دوني مي.. کشه مي عشقشون اعتراف به رو پسرا که چيزه يه تنها ميون اين...

 : گفت کنجکاوي با نغمه 

 !؟ چي - 

 حاال.... طرفت وبياد کنه حس رو خطر جدي طور به رامين که رقيبي... رقيب يه - 
 !؟ باشه تونه مي کي رامين براي رقيب اون کني مي فک

 : گفت کنجکاوي همان وبا کرد ريز او راروي چشمانش نغمه 

 !؟ بهزاد... !؟ اسمش بود کي !؟ يادميده بهم زبان که همون!؟ رامين دوست نکنه - 

 .... نه - 

 ... !؟ کي پس - 

 يجد رقيب يک توانست مي کسي چه يعني... رفت فرو ودرفکر کرد سکوت نغمه 
 !!! کند اعتراف خود عشق به واقعا رامين که کسي چه... شود حساب رامين براي

 کشاند بيرون فکر از را او اش عمه پسر صداي که زد مي وپا دست درافکارخود هنوز 
: 

 !؟ کني قبول غالمي برا کوچيک مدت يه بزرگتو پسردايي حاضري - 

 جزيهت اورا حرف بعد...کرد فکر بعد.. شد خيره روبرو به ساکت بعد... شنيد اول نغمه 
 :برگرداند او سمت به را سرش شدت وبه پريد ازجا سرعت به... هم کردوبعد وتحليل

 ... تو....تو - 

 : وگفت زد لبخندي وآرام خونسرد خيلي او 

 بابام به فقط... جدي نه اونم... خواستگاري يه... نه هم نامزدي... نامزدي يه فقط - 
 !چطوره؟ کنم مي خودم جايگزين رامينو برسه وبابات مامان گوش به بياد تا... گم مي

 : گفت بود شده وواج هاج تقريبا که نغمه 
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 طول ماه شيش زبانم کالس که بااين... ميرم ديگه هفته دارم من حساب به ولي - 
 ...!!! نميشه راضي هفته تويه رامين... ميکشه

 هب داريم باهم کنيم وانمود کافيه... کنم مي درست رو چي همه بياي راه من با اگه - 
 ... کنيم ازدواج خوايم مي قبلش و ريم مي سفر اين

 اش يداي پسر نفهميد حتي... رفت فرو ودرفکر داد تکيه اش صندلي به بازهم نغمه 
 هک فهميد را وبرش دور و کرد باال را سرش موقعي فقط... رفت موقع وچه ايستاد موقع چه

  .... بود نرفته او کاش....بود ديدش در خيابان کنار ي پسرانه باشگاه تابلوي

  

 وبه کرد روشن را ماشين فرمون پشت نشستن از وبعد شد مزاحمش افکار خيال بي 
 ... راند مي نامعلوم مقصدي

 * * * * * 

  

 مي را حالش يکي... بردند يورش سمتش به ها بچه ي همه شد وارد که باشگاه ازدر 
 ريخت مي بهم را موهايش يکي... کرد مي اعتراض اش ماهه يک نبود از يکي پرسيد
 تند وتند عجله با همه...بود شده خوشحال او آمدن از نحوي به هرکسي وباالخره

 هب وگفت کپ کمي از بعد...داد مي جواب وکوتاه باحوصله واو پرسيدند مي را سوالهايشان
 واندامش افتاده عقب اش ماهه يک ي برنامه از که بود اين درفکر... افتاد راه رختگن سمت
 ... کرد مي را ماه يک اين جبران بايد... نيست مناسب وجه هيچ به

 لباس کندن به وشورع رفت لباس ازکمدهاي يکي سمت به... شد رختگن وارد 
 ....کرد هايش

 غولومش بود زير سرش... کند باز را ساعتش تا ايستاد آينه روبروي لحظاتي از بعد 
 ... زد ددي را سرش پشت وازآينه کرد باال را سرش... شنيد را رختگن در شدن بسته صداي...
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 شودندانهاي کرد کنترل را عصبانيتش!... گرفت خون رنگ ثانيه دريک چشمهايش 
 را درگيري وقت هيچ او درواقع...بيايد پيش درگيري خواست نمي.... داد فشار هم روي را

 ... کردند مي بازي ضعفش نقطه با که مگراين... مگر... نداشت دوست

 کند مقابلش طرف به نگاهي حتي اينکه وبدون انداخت کمد درون را ساعتش 
 سمت به را دستش هنوز...کرد حرکت در سمت وبه بست خشني صداي با را درکمدش
 اما دش خشمگين نگاهش...شد گرفته او وسيله به بازويش که بود نکرده دراز در دستيگره
 نبايد... نچرخاند او سمت به را سرش حتي.... کرد خالي را آن بلند باال نفسي با هميشه مثل

 !نبود...چيز هيچ ديگر او... نبود هم کردن نگاه اليق او کرد مي نگاهش

 : شکست را رختگن اتاق سکوت متين صداي 

 !؟ کني نمي نگامم که رسيده جايي به کارم ديگه حاال - 

 - ...... 

 ... پريد ازدهنم خودم مرگ به - 

 - ...... 

 ! زنم کشي منت اومدم انگار حاال !؟ کني مي ناز دخترا عين دوني مي - 

 بازي مسخره موقع حاال... داد قورتش بفهمد متين اينکه بدون... گرفت اش خنده 
 دوقلوهاي ورامسين متين اصال... رامسين مانند... بود شوخ هميشه متين...اما... نبود
 ....بود هايشان قيافه فقط فرقشان... بودند ورفتاري اخالقي

 : گفت گوشش ونزديک آورد جلو را سرش بازهم متين 

 ...! کنم مي دق دارم قهري باهام اس هفته يه دادايي - 

 ازمهرباني عمويش رنگ يشمي چشمان... کرد نگاه او به وباالخره چرخاند را سرش 
 اورا حکمم بالفاصله متين... بگيرد را لبخندش جلوي نتوانست اينبار...زد برق وشيطاني
 : شد بلند برادرزاده صداي...گرفت درآغوش

 .!.. توبشه زن که سرهرکي تو خدازده... کردي لهم... بابا اي... ديوونه کنار گمشو - 
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 : گفت خنده وبا کرد رها اورا متين 

 !ندارن رو اينجا لياقت که کس همه...داري اختيار... به - 

 کرد عمويش خوشحال ي خنده به نگاهي او... وخنديد کرد اشاره خود ي سينه وبه 
 : وگفت

 !؟ اومدي کي - 

 ... ببينمت اومدم توخونه برم اينکه بدون هم راس يه...پيش ساعت يه - 

  !؟ بودي کرده خاموش براچي گوشيتو ... بود نگرانت خيلي جون طال - 

 ... بزنگم نشد شد تموم شارژش... بودم نبرده شارژرمو - 

 زنيب زنگ نکرت دوستاي اون هاي ياازگوشي عمومي تلفن ازيه الاقل تونستي نمي - 
 ! ويال بياد پاشه خواست مي آخريا ديگه... پيرزن بيچاره !؟

 اومدم که موقع همون! هفته يه اين تو درآوردن پدرمو... المصبا ذارن مي مگه - 
 رز داره هنوز گوشم خودم جون به گوشم زير کشيد همچين...دادم خبر بهش خونه دم رفتم
 ! کنه مي زر

 يالشخ که بود متين بار اين... کردند مي صحبت هم با رفتند مي بيرون که همانطور 
 ... بود شده راحت چيز ازهمه

 داد مي حرکت وپايين باال وبه کرد بلند هايش شانه تاروي را کوچک هاي وزنه متين 
 : گفت بود خود بدن کردن گرم مشغول که اش برادرزاده روبه وهمانطور

 !ديگه افتاديم هم عروسي يه سالمتي به !؟ خواستگاريه امشب شنيدم - 

 : وگفت زد حرصي پوزخندي کند عمويش به نگاهي اينکه اوبدون 

 ! خواستگاري گفت بهش بشه اگه - 

 !؟ ازاينه غير مگه - 
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 خوندن محرميت صيغه يه شايدم!نيس دوتا اين از ،غير کني اضافه برونم بله - 
 !نيس بعيد جون طال از! آوردن برداشتن رو زنه امشب وهمين

 : وگفت زد بلند اي قهقهه متين 

 لگ ازاين که تو بگو آخه... من بشم فداش اي...خواد مي پسرشو صالح مامانم خب - 
 !؟ زني نمي باال آستين کوچيکت پسر برا چي واسه بلدي کاريا

 ازشيربگيرنت بذار !؟ قدت اين با کشي نمي خجالت تو !؟ کوچيکش پسر... اوه - 
 ! کن زن زن بعد

 : گفت داد مي تکان را سرش که طور وهمان خنديد بازهم متين 

 !؟ راضي شاهده خدا حاال - 

 ! باشم کي خر من - 

 خواستن مي وقتي هفته اون شنيدم !تويي مشکلشون همه دوني مي خوب خودت - 
 ... شي راضي تا کشيدن بدبختي چه بگن بهت

 بدم کنکورو... نباشم مزاحمشون کنم مي سعي خب... منم مشکلشون همه اگه - 
 ! ندارم کاري وکارشم وکس زنه اون به! رفتم

 !؟ اونوقت گوري کدوم 1؟ بري !اوپس - 

 ! ازتهران غير... شدم قبول هرجا - 

 !؟ چي شي قبول تهران اگه اونوقت - 

 مبه هرجاميرم که ورامينم رامسين... ها موقع اين برا گذاشتن رو مستقلي خونه - 
 ... باالخره کنم مي کاريش يه...وصلن

 پيشاني اش روشانه ي حوله با که ودرحالي گذاشت زمين روي ها وزنه متين 
 کرد مي پاک را پرازعرقش

 : گفت 
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  ! بس و نبيني رو بابا زن ريخت خواي مي کال بگو - 

 رختگن سمت به ريزان وعرق خسته جوانش عموي با کردن ورزش ازساعاتي بعد  
 ! مهلکه ازآن کردن فرار براي ها بچه ي وولوله عرق ازبوي بود پرشده رختگن...رفتند

 : گفت اش برادرزاده به ورو گرفت دوانگشتش با محکم را دماغش متين 

 مصباال !؟ نريم بيرون هوش سربي وآخر باشگاه اين تو بيايم بار مايه ميشه ميگم - 
 !ميدن باقالي بو

 مي ريز ريز رامسين ياد به اش وبرادرزاده زد مي را شوخش حرفهاي جدي متين 
 :خنديد

 !؟ کنين مي هماهنگ باهم حرفاتونم ورامسين تو ببينم - 

 شا ومشکي اندامي بلوز که حال ودرهمان کند تن از ورزشي و چسبان تيشرت متين 
 : گفت پوشيد مي را

 هچ شبا آخر دوني نمي... نداره حد که شرفيه بي يه.. داداشت اين شرفيه بي يه - 
 کاش حاال...ميده اس ريز يه صبح3 تا کنه مي شروع که شب16از... دستم ده مي بازي

 مي وقتي ميشم عرق آب پرروييم همه اين با من خودم جون به...بود آدم مث اسمساش
 ...خونم

 يکي رامين باز...شه مي بدتر گم نمي هيچي هرچي...ها خوندشه درس بجا...ديوانه - 
 باباهم...رامسينه اين منتها...فروميکنه توکتاب شده که زورم به کلشو ميشينه دوساعت
 ...خدا به شده نااميد ازش

 !؟ آره کنه مي ازدوج داره طنين گفت مي رامين - 

 نمي دلش شايد...خورد يکه شايد...ريخت فرو دردلش چيزي...اسم اين باشنيدن 
 ...دانست مي رابازنده خودش فقط...شايدهم...رابشنود ديگراسمش خواست

  خواستگاريشه هفته اين پنجشنبه...کرده تهديد رامسينو زده زنگ...آره - 

 !؟ چيه خودش جواب وقت اون خب - 
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 دوسه رامسينم...بده مثبت جواب خواد مي ميگه رامسين طورکه اين...دونم نمي - 
 واجازد برا هنوز رامسين متين...داوغونه مطمئنم ولي نمياره خودش رو...بهم بود ريخته روز
 داريم هنوز... !گرفتن؟ زن به چه مارو...نيس حاليمون هيچي هنوز ما اصال..اس بچه خيلي
 خواد يم شد راضي باباهم گيرم...خونه بدون...کار ،بدون نرفته دانشگاه کنيم مي رد پيشو
 قتبال احترام نهايت مسلمابا...کنن قبولش که داره چي!؟ چي بگه دختره باباي به بره

 اين به چه رو مدرسه اوباش هاي بچه ي سردسته...ديگه بيرون کنن مي شوتش ازخونه
 ...!بازيا قرتي

 نشسته دلش به اش برادرزاده حرفهاي واقعا...زد مي قهقهه ازخنده بازهم ميتن 
 : اوگفت وروبه رابرداشت ساکش...بود درست درست شوخي درعين..بود

 ارهد که بدبختم رامين اون... بدجورقاراشميشه خونتون اوضاع پيداس جورکه اين - 
 هامنت.. کردي حل نکشيده هفته آخر تا تو اينارو ي همه ميدونم که من حاال!ميشه زن بي
 ...دادا خالقتم ذهن اون مشتاق بدجور...باشم داشته دست کردنش حل اين تو خوام مي

 هردو باشگاه هاي بچه با وخداحافظي خود ساک ازبرداشتن زدوبعد لبخندي اوهم 
 رمونف وپشت داد ترجيح خود به اورا رانندگي هميشه طبق متين...شدند متين سوارماشين
 روف رادرخلسه متين ماشين درون ماليم وموسيقي آرام رانندگي با که واوبود... ننشست
 ... بود برده

 ! شده تنگ گرديامون شب برا دلم ميگم: متين 

 هيچکي که جوريه خونمون اعاوض...بگذره مدت يه بذار...خيال بي که امشبو - 
 ...دنبالت ميايم ميکنم جمعشون خودم افتاد ازآسياب آباکه...نداره حوصله

 اوئه واووئه کوچول ني ني يه هم وفردا وعشق وزندگي خانوم سرگرم ديگه که باباتم - 
 ...و بچه ي

 : گفت اوزد بازوي به که دستي وبا کند تمام را حرفش متين نگذاشت 

 ...شولطفا خفه - 

 ....بست را وچشمانش داد تکيه پشتي به را سرش...خنديد مي همانطورکه متين 
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 ****** 

  

 را درخانه...بود وتاريک وکور سوت وخانه گذشت مي ازدوازده ساعت...شد خانه وارد 
 به چون..شود خيال بي را زدن مسواک داد ترجيح... رفت اتاقش سمت وبه بست آهسته

 را نگاهش روشن خواب چراغ باديدن...شد اتاقش وارد...ارزيد نمي پدرش خطربيدارشدن
 :کردگفت مي بازي باموبايلش که همانطور رامسين...کشاند رامسين تخت تاروي

 !؟ گذشت خوش ددري - 

 : وگفت گذاشت زمين راروي ساکش 

 بازي تورو نقش دفتر تو برم ندارم حوصله فردا ديگه من... بگيربخواب پاشو - 
 ...بخواب پاشو...باخودت کاريات خراب مالي ماس...کنما

 : گفت توجه بي رامسين 

 ! توهم بابا باشه - 

 !کجاس؟ رامين - 

 دادامون...تماشاميکنه خيابونو آسفالت ريز يه نشسته تراس تو رفته رفتي ازوقتي - 
 !!!رفت ازدست

 را اي درشيشه و زد کنار را پرده...بود خاموش چراغش...رفت تراس سمت به 
 ...بازکرد

 !؟ رامين - 

 ...بود خيره پايين به تراس ي لبه روي بر نشسته رامين 

 ...بخواب بيا پاشو!خوري؟ مي سرما گي نمي - 

 :گفت وکوتاه سرد خيلي رامين 

 ...ميام توبرومن - 
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 : راگرفت بازويش... قرارگرفت رامين وکنار شد تراس وارد 

 !داداش؟ چته - 

 :گفت اخم وبا کرد جدا ازاو محکم دستش رامين 

 ... ندارم توحوصله برو - 

 سرشب توکه!؟ شده بحثت بااون!؟ گفت بهت باباچيزي !؟ چته گم مي دارم - 
 !نبود؟ چيزيت

 ساکت رامين مانند اوهم...بود مانده ساکت پايين خيابان به خيره بازهم رامين 
 ي همه رفتارهاي...رفتارکند چگونه باهرکس که بود بلد..بود بلد گفت ميشد...شد

 متين چه رامسين چه پدرش چه... دانست مي را همه قلق ديگر...شناخت رامي اطرافيانش
 11 فقط او...بود همين رفتارش خوبي...ازبربود مشاورها مانند را همه !!!نغمه چه وحتي
 که اوبود فقط دوبرادرش درميان وشايد...بود 11 جوان ازيک بيش عقلش اما... داشت سال

 ...بود اخالق اين استثناي

 !بري؟ نغمه با خواي مي دونه مي بابا - 

 حوم لبخندي... شکست را سکوتش رامين باالخره...شد خيره آسمان هاي ستاره به 
 : وگفت زد

 ... کشيدم نمي دري دربه ويزا انقدرواسه من که بدونه بود قرار اگه...نه - 

 !نبود؟ يهويي کارات وقت هيچ توکه !بري؟ خواي مي چي واسه - 

 هم...کنن عوض خودشونو هم نفرحاضرن يه خاطر واسه آدما گاهي - 
 .نفر خاطريه واسه فقط....زندگيشونو

 دوسرسخت...دوبرادر... دوچشم...کرد نگاه او وبه آورد باال را سرش رامين 
 ...اما...بودند خيره بهم.. وزخمي ببري...تفاوت کمي منتهابا...ومغرور

 ينپاي سرش... گذاشت تراس ديوار لبه روي را ودستانش کرد رافوت نفسش رامين 
 : خيابان ي خيره بازهم ونگاهش بود
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 ...تو کردم نمي فک وقت هيچ - 

 ...بريد را حرفش 

 !؟ چي من - 

 : گفت مکث ازکمي بعد... کرد سکوت رامين 

 !؟ چيکارميکنه زبانشو...نمياد کالس ديگه نغمه گفت بهزادمي - 

 ...نداره باکالس زيادي فرق...کارکنه اونجا گرفتم آموزشي دي وسي کتاب براش - 

 ... ديگه چندماه تا قراربود که اون!؟ بره خواد مي زود انقد براچي - 

 : وگفت بريد را حرفش 

 وزندگيشه زن بابادرگير تا خوام مي... بدم کنکور خوام نمي... کردم مجبورش من - 
 ...بدي کنکور نيس الزم...همينه اونجام هاي دانشگاه مزاياي... ببندم فلنگو من

 :زد وپوزخندي داد راتکان سرش رامين 

 ....!باشي احمق انقدر کردم نمي فک - 

 : زدوخونسردگفت خند نيش او مانند اوهم 

 ...!اونه مهم...نفر يه واسه فقط - 

 درچشمان را اشک وبرق ايستاد مي کاش... شد اتاق وارد ديگري حرف هيچ وبدون 
  ....ديد مي برادرش

 بست را تراس ودر شد اتاق وارد زار حالي با بيهوده فکرکردن ازمدتي بعد رامين 
 درگوشهايش هندزفري که درحالي ورامسين بود روشن اتاقشان مشترک خواب چراغ...
 بش آخر معمول طبق که هم بزرگترش وبرادر... بود رفته فرو عميقي خواب به بود مانده
 برداشت قدم تختهايشان سمت به...گذراند مي خواندن درس به صبح اذان تا را هايش
 کرد خاموش را اش وگوشي آورد بيرون رامسين ازگوش خواند مي هنوز راکه هندزفري واول
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 شايدهم.. يک شايد... پريد دومي تخت روي وخودش گذاشت کنارتخت عسلي راروي آن...
 ... رفت خواب به اش وجسمي روحي ازخستگي که نکشيد ثانيه سه به اما دو

 ****** 

 يم را چشمش اتاقش نور...کرد باز سختي به را چشمانش اش گوشي زنگ صداي با 
 بيدهخوا ساعت سه فقط... دهد تشخيص را ساعت خوبي به توانست تا زد چندبارپلک... زد
 مي دلش چقدر... زد زل سقف وبه کرد خاموش را اش گوشي!!!صبح شش تا ازسه... بود

 !!!!اش طوالني وکالسهاش ازمدرسه امان... دهد ادامه خوابش به خواست

 دپري پايين به طبقه وسومين باالتر وازتخت شد بلند ازجايش سختي همان با 
 ...کند استفاده کوچکش ازنردبان اينکه بدون...

 زد بهم که را دراتاق... رفت بيرون ازاتاق... بودند خواب هنوز هم ورامسين رامين 
 ازدستشويي را راهش به تعجب با... گرفت قرار درديدش آن داخل نظر مورد وفرد آشپزخانه

 : فتگ گرفت مي نشات اش آلودگي ازخواب که اي گرفته صداي وبا تغييرداد آشپزخانه به

 !!!! جون طال - 

 : ردک نگاه او وبه برگشت لبخند با بود وصبحانه چاي کردن آماده درحال که خانم طال 

 !؟ پسرم کو سالمت - 

 ... فهميد مي ازنگاهش را اين خانم وطال بود متعجب هنوز اما زد محو لبخندي 

 !؟ کني چيکارمي اينجا صبحي اول شما... سالم... ببخشيد - 

 !؟ حرفيه کنم آماده صبحونه گالم دسته برا اومدم - 

 ايدب کي درو دربه متين اون منتها.. بزنم حرف شما حرف رو بکنم غلط من !؟ حرف - 
 ؟ بده صبحونه

 : وگفت شد مشغول ريختنش چاي وبه کرد اخمي طالخانم 

 دهکاراشوآما وبقيه صبحونه تنها تنها خودشم وگذار گشت ره مي تنها تنها هرکي - 
 ... کنه
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 هايش ازلجبازي گاهي...خنديد ريز وريز انداخت مادربزرگش به بامزه اونگاهي 
 حواض به نبودش که بود انقدربزرگ هم گاهي... ميشد ساله هفت شش هاي دخترک شبيه
 :« گفت بود انداخته خانم طال به را مشتاقش نگاه که وهمانطور رفت جلو...شد مي حس

 که داره وداداشام من با فرقي چه!؟ من مث اونم... من برم قدوباالت قربون آخه - 
 اراشک واسه انقد نبايد که شما بيرون دوستاش با ميره روز دو !؟ کني مي محلش کم انقد

 ...! ببره جمعشون تو رو تو تونه نمي دوني مي توکه ...! کني بدخلقي

 : گفت مکث ازکمي بعد خانم طال 

 ! کنم مي فکري يه اون درمورد بعد... بشور وروتو دست برو حاال - 

 گفتن بدون... نيست بحث ي ادامه به راغب ديگر مادربزرگش ديد مي که اوهم 
 اتاقشان ووارد شست را وصورتش دست... رفت وبيرون داد تکان را سرش حرفي
 : گفت گشت مي ولباسهايش کرد بازمي را درکمدش که درحالي...شد

 ... ونيمه شيش پاشين... پاشين... رامين... رامسين - 

 صداي هنوز بست که را درکمد.. انداخت ميز وروي آورد بيرون ازکمد را لباسهايش 
 همين هميشه دو آن...کرد فوت را نفسش حرص با.. شنيد مي را برادرانش خروپف
 ادنيار  ديگرش دوقل اما نداشت وحسابي درست خواب گاه هيچ که خودش برخالف...بودند
 ...گذراندند مي هايشان وخروپف خوابيدن با

 يرونب را هردو زور وبه بيدارکرد محکم خيلي نه لگدي با را وهرکدام رفت طرفشان به 
 وطال فتر  آشپزخانه به رفتن برسردستشويي دوبرادرش دعواي به توجه بي خودش....کشاند
 قاشق ريخت مي چاي درون شکررا شکرپاش با که طور همان ...ريخت چاي برايش خانم
 : زد هم را وآن برداشت ديگرش دست با را خوري چاي

 ... جون طال ميگم - 

 : وگفت زد مرموز ولبخندي کرد او به ونگاهي برگشت خانم طال 

 ... جونم - 

 : وگفت کشيد زدن ازهم ودست انداخت وخوشرنگ رقيق چاي به نگاهي او 
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 ...ديشب - 

 شود دار جريحه غرورش که اندازه آن به نه اما بود سخت برايش... کرد مکث 
 :داد ادامه...

 !؟ شد چي خواستگاري - 

 : وگفت نشست او روبروي صندلي روي دست به شير ليواني با طالخانم 

 !؟ باشه شده چي داري دوس - 

 عکس داشت دوست...گذراند مي ازنظر را اش نوه وکنجکاو مشتاق نگاهي با 
 : وگفت انداخت پايين را سرش او...ببيند را العملش

 ... نداره ربطي من ونداشتن داشتن دوس به - 

 : وگفت انداخت باال ابرويي خانم طال 

 عنوان به قراره وپدرت.. اي خانواده اين هرعضو تو !؟ زني مي حرفو اين چرا - 
 ... ازهمه تري مهم ازهمه تو...! کنه زندگيتون وارد عضوجديد همسريه

 :زد وپوزخند کرد باال را سرش 

 ويه پرسيدم يه سوال من...گذاشتن احترام انقدر نظرم به براهمين... دونم مي - 
 !؟ بدين جوابمو ميشه خواستم جواب

 يم اش نوه براي وپنير نان اي لقمه که ودرحالي داد تکان طرفين به سري خانم طال 
 : گفت گرفت

 هرکي باشه يادت اما...کن خالي شونه زدن اززيربارحرف هميشه مث... خب خيله - 
 رو هزن ديشب...بگي داداشاتم به که گم مي اينو ! نيستي حريف رو يکي من بزني دور رو

 مطمئنم اما کنه نازمي داره شايد... نگرفتيم رو اصلي جواب اما... زديم حرفامونم ديديم
 شوهرش...اس ساله دخترنه يه داروندارش...نيس خوب اوضاعش.. اومده خوشش ازبابات
 نه ارهد پدرومادر نه... زندان افتاده بدبخت مردم کالهاي برداشتن جرم وبه بوده معتاد قبال
 شديدم وقتي...گل دسته دخترمث ويه داره جووني يه فقط...کنن حمايتش که وکاري کس
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 يکي توي بودم رفته پيش مدت يه...خدا امون به کنم ولش وضعيت اون تو اومد حيفم
 تمگف...بده انجام هرهفته خونتونو کاراي که زن يه پيداکردن برا اي دوره هاي خونه ازهمين
 رو زنه همين که اين تا... ومشقتون درس به شما هم ميرسه کاراش تربه راحت باباتون هم
 زن گفتن مي... شناختنش مي خانم زري اسم به اونجا همه زهرائه اسمش... دادن نشونم
 هلقم يه خاطر به.. بودن راضي ازش همه... گفت نمي بدشو هيچکس... زيريه وسربه خوب
 کس بي فقط... جوون هم خوشکله هم...کرد مردمومي نوکري ايش مدرسه بچه وخرج نون
 دمکر  مي تحقيق چندماه تا اول... رسه نمي دادش به کسي جزبابات فکرکردم من که بود

 ومعصوم پاک.. دخترش هم خودش هم... زنيه خوب...بهش سپردم مي رو خونه وکاراي
 اما... يانه ميره کش وکنارخونه ازگوشه چيزي ببينم که کردم امتحانش چندبارم حتي...

 اهلش...درمياره پول وحالل کنه کارمي حالل اون... رفت خطا به هربارتيرم
 نمي...مادر دوني نمي... گفتم بهش ورفتم دراومد ازآب خوب که خداروشکرتحقيقامم...نبود
 نمي قبول اولش...شدم خوشحال که من اما ازشوق شايد...ريخت مي اشک چطوري دوني
 مين دردتون به من گفت مي هي... بدترشد نظرش ديگه ديد مهرانو وقتي مخصوصا...کرد
 تا ولي... حرفا ازاين خالصه...و کنم مي بدبختون بدبختم من!...؟ کجا شما کجا من... خورم
 هب که هم وقتي.. بودن شده هم وابسته هردوتا که انقدر...کارکرد مخش رو بابات ماه يک
 کرديم مي پنهان ازشما ازاول نبايد گفت مي... ريخت بهم حسابي بابات خبردادم شما
 ونيازاش خودش ازحق کناربذاره رو چي همه حاضربود... ببينين عذاب شما نداشت دوس...

 اون راب تو... خوشکلم.. گلم دسته... پسرم...تو مخصوصا...نشين اذيت شما فقط اما بگذره
 طفق بار يه برا خواد نمي دلش حتي که داره دوست انقدر ! دنيا يه فهمي مي... دنيايي يه
 به ريز يه.. نذاشت روهم چشم صبح تا بيرون زدي که هم اونشبو... ببينه ناراحتيتو بار يه

 ...! پسرم فقط ! ازدواج بي ازدواج ديگه مادر: گفت مي من وبه فرستاد مي لعنت خودش

 ديدي خودتم ! خونه برگشت مرده مث بعدش که انقدرگشت رامين با هم صبح تا 
 کنه يم ديوونش ديگه که ناراحتيت به برسه چه... کنه بلند دست روت تونه نمي حتي اون
 مرده يه اون پسرم فهمي مي...مادر مرده...بيا راه ونيازاش اون با توهم مياد راه باتو اون...

 ردد شريک که زن يه به عشق يه به همدم يه به... سرکنه تونه نمي تنها...خودت همجنس
 به... هدربده وجوونيشو بمونه خونه اين تو تنهايي نيس خوب... داره نياز باشه وغمش
 پيرميشه فقط وروجکا تا سه شما با وتنهايي ميشه خوشبخت نفرديگه يه با خداکه

 زهمها توبايد...گلم تونيس با حق هميشه بدوني که! چيه به چي بدوني که ايناروگفتم...
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 وناا ميدونم هرچند...بگو دوتاهم اون به... بسنج رو چي همه... کني نگاه موضوع اين نظربه
  ...! گزه نمي کگشونم

 از نحوي به هرکدام... شدند آشپزخانه وارد سروصدا با ورامسين رامين موقع همان 
 دونوب بود مانده چاي ليوان به خيره که بود او اما... رفتند مي باال مادربزرگشان کول سرو
 ... بود غرق خودش دردنياي حرفي هيچ

 بترتي شير ليواني هرکدام وبراي کرد جدا ازخود را ورامسين رامين زور به خانم طال 
 حرف پر دهان با هميشه ومثل گذاشت مي درهان را غذا هاي لقمه اشتها با رامسين... داد
 به اي اشاره با. کشيد سر را شيرش وليوان کرد نگاه او به خيال بي رامين... زد مي

 يابروي خانم طال... شد جويا اورا احوال نشست مي سرميز که خانم طال روبه برادربزرگش
 .... داد تکان دستي باشند نداشته کارش به کاري اينکه معني وبه انداخت باال

 رزيرودرفک سربه يکي وبازهم رفتند مي راه رديف به درخيابان هرسه بعد ساعتي 
 .... اش کننده تشويق هاي خنده با وديگري هايش پارازيت و پراندن لگد با ويکي

 ي همه ونفرسوم...نبود ازاين بيش اما دوساعت تا هم وشايد ساعت يک تا شايد 
 ...! بازيافت خودرا ي رفته ازدست ي روحيه

 کالس دبيرجبرواحتمالشان صادقي با آخررا ودوساعت بود راحت زنگ 
 هب تکيه هرکدام وبرادرشان ورامين ورامسين فرهاد... مهدي... مدرسه حياط درون...داشتند
 ... کردند سيرمي خود ودردنياي بودند داده بسکتبال تور ي ميله

 اش خياباني هاي وشيطنت ازمدرسه فرار دنبال به درآن که دردنيايي شايد: مهدي 
 .... گشت مي

 ....ها قديمي کردن ودک دخترجديدش دوست با کردن آشتي براي راهي :فرهاد 

 تهبرداش اش دخترانه هاي ازسرکشي دست نغمه درآن که درعالمي سيرکردن : رامين 
 ....بود اضافه رقيبش عنوان به رامين برادر مانند مزاحمي ووجود بود

 راضي وشايد... طنين پسرخاله نام به پسري صورت کردن وداغون درب : رامسين 
 ....طنين آوردن بدست براي پدرش کردن
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 ... ونفرسوم 

 بود گراندي براي هايش بيشترنگراني...تربود ومتالشي شلوغ دنيايش ازهمه که اوبود 
  ... گروه ويک خانواده يک عضو....بود ازديگران عضوي اوهم اما

 مي شان خانه وارد زودي به که ونامادري غريبه يک... زن يک ازاسم پربود دنيايش 
 ستشک وعشق بود خود رفته ازدست عشق دخترکه يک ازاسم بود مملوشده دنيايش....شد
 ار  مظلموش مرگ پدرش مانند امروزکسي که مادرش ازنام پربود دنيايش... برادرش خورده
 دبو عاشق که راميني... برادرش ناب عشق ازاحساس پر داشت عالمي...بود کرده فراموش
 از...ها نامردي از پربود...پربود او... ناتوان وابرازش عشق وبراي بود عاشق...غرور با واما

 ...ندبود خاموش هميشه که وافسوس آمدند مي حرف به بايد که لبهايي وازسکوت شکست

 ... ها بچه - 

 کرده جلب خود به نفررا پنج گوش کوتاه ازسکوتي بعد که بود رامسين صداي 
 :داد ادامه...هستند منتظرحرفش آنها بود مطمئن رامسين اما نداد جوابي کسي...بود

 !؟ چي بده رو بله راستي راستي طنين هفته اين اگه... ميگم - 

 بلند ديگر چهارنفر بلند " ا ه " صداي که بود نشده تمام حرفش کامل هنوز 
 : گفت حرص با رامين...شد

  ! قرآن به کردي کچلمون حاال تا ازصبح - 

 : وگفت کرد اي خنده هم مهدي 

 ... خاليه مخش بشراصال اين ! باشه قبلي رامسين اين اگه خودم جون به - 

 : وگفت درآورد مهدي براي ادايي رامسين 

 ! خفه - 

 : وگفت کرد شرکت دربحثشان هم فرهاد 

 ...! دختره دوس هرچي پدره بسوزه اي - 
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 طرف ازآن....شد پخش درهوا بلندشان ي خنده وصداي کردند او به نگاهي همه 
 او...کرد حرکت سمتشان به بود شنيده را انها ي خنده صداي که معاونشان اکبري مدرسه
 انظباط وهميشه سازد جدا ازهم را نفره پنج گروه آن تا بود اي بهانه دنبال به هميشه
 دبو آنها هاي وشيطنت اذيت مخالف هميشه درواقع... داد نمي بيشتر ازپانزده را هايشان
 ... شد نمي حريفشان وقت وهيچ

 ور فوري کرد مي حس را معاونشان شدن نزديک خوبي وبه بود او روبه که رامسين 
 : گفت بقيه به

 ...مياد داره اکبرجوجه که کنين جمع...خودتونو کنين جمع - 

 ديپوزخن لبهايشان برروي همه تقريبا...شد کشيده سمت آن به نفر هرپنج نگاه 
 منظربه ...آمدند بيرون حالي بي وازحال نشستند سيخ کمي همه...پديدارشد مسخره
 کفش... رنگش طوسي ي دررفته زوار وشلوار کت به هم گاهي... کردند مي اونگاه قدمهاي
 اننش مشکي واکس زور به واما بود بيشتر نوروز ميرزا هاي ازکفش سنش شايد که هايي
 ... شد مي داده

 : فتگ بشنوند وبرادرانش دوستان فقط که طوري به لبي وزير زد پوزخندي رامسين 

 !!! نکرده کوتاه ژامشو پي هنوز...خدا به پاچشو - 

 اش ازپاچه که اش زيرشلواري وباديدن کرد اکبري شلوار هاي پاچه به نگاهي مهدي 
 انداخت سايه نفر هرپنج مقابل اکبري لحظه همان... خنده زير زد پقي بود زده بيرون
 : گفت وخنده لودگي با رامسين بزند حرفي بخواهد ازاينکه قبل...وايستاد

ــــه -  ـ   !!!؟ کجا جا اين شماکجا... گالب گل اکبري آق... بــــــــــــــ

 : گفت سردي به معمول وطبق کرد رامسين به وگزنده تلخ نگاهي اکبري 

 !تمبوند رو مدرسه صداخندتون ؟ کردي مي بلغور داشتي چي االن همين نصرتي - 

 : گفت معاونش به وبعدرو انداخت ها بچه به مسخره نگاهي رامسين 

 !؟ آقا من - 
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 ! من پس نه: اکبري - 

 متخ يا مرغه اول دونين مي شما ها بچه گفتيم مي داشتيم... آقا هيچي : رامسين - 
 ! رسيدين شما که کردن مي بحث روش داشتن هام بچه!؟.. مرغ

 !؟ ندي جواب وپرت چرت کنم سوال ازتو من بار يه شده نصرتي :اکبري - 

 : گفت وجدي داد قورت را اش خنده مهدي دهد جواب رامسين که ازاين قبل 

 داشتيم االن همين ...! نيستم اهلش من بگه دروغ نصرتي اگه مادرم جد به آقا - 
 تخم يا بوده مرغ اول نظرت به... بکن فک يه خودت شما... کرديم مي فک قضيه سراين
 !؟ مرغ

 : وگفت کرد مهدي مشکوک نگاهي اکبري 

 !؟ نعمتي چيه منظورت - 

 که بوده مرغ اول خلقت اول روز از کنيم مي تحقيق داريم ما آقا ببينين : مهدي - 
 ..!. نرسيديم اي نتيجه به هنوزم البته !!؟ زاييده مرغ که بوده مرغ تخم يا زاييده تخم

 : وگفت فشرد رادردست اش چانه تفکر ي نشانه به اکبري 

 ...!مرغ شده بعدش... ديگه بوده مرغ تخم اول... معلومه که اين خب - 

 : گفت کند پنهان را آن توانست نمي که اي خنده با رامين 

 !؟ نظرتون به آورده وجود به کي رو مرغه تخم اون اونوقت آقا خب - 

 : گفت کردو فکري بازهم متفکرانه اکبري 

 ...! ديگه بوده مرغ اول پس خب - 

 : گفت فرهاد 

 !؟ اومده وجود به جوري چه بوده مرغ تخم روز يه که مرغه اونوقت - 

 : گفت وزبرلب فشرد دردست را اش چانه متفکرانه بازهم اکبري 
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 !؟ باشه تونه مي کدوم واقعا! جالبه - 

 انزن قدم درفکربود که طور وهمان گرفت را راهش کند توجه پسرها به اينکه وبدون 
 ندانداخت بود مسئله اين وحل فکرکردن درحال که او به نگاهي نفر هرپنج... دورشد ازآنها
 ... خنده زير زندند پقي وبازهم

 به را دستشان وشادي باخنده ديگر نفر وهرچهار آورد جلو را دستش رامسين 
 ... اوکوفتند دستان

 ... زنه مي شاس مسئله حل برا کال يارو : رامسين - 

  شيم مي بيست همه کنن دبيرفيزيک اينو اگه ميگم :فرهاد - 

 يدنرس نتيجه به اگه تازه کنه مي فک ميره تاصبح االن اين کنين حساب: مهدي - 
 ...!!! کردن سرچ تواينترنت ميره

 بلند ازجا که بود درآخرنفرسوم... شد يکي زنگشان صداي با نفر پنج ي خنده صداي 
 : وگفت شد

  ! ميرسه هاتونم وگريه صادقي نوبت. بيايين پاشين...ديگه بسه - 

 که واخمويشان اخالق بد دبير صادقي آقاي با شد همزمان کالس به تاورودشان 
 ! کننده خسته اما بود آخر زنگ...انزجارداشتند ازآن هميشه

 يديناام با کناردستش شخص به هرکسي...نشستند هايشان صندلي روي اکراه با 
 ... صادقي به بعدهم و انداخت مي

 خيال بي.. شد نااميد مانندهم ها نگاه ي همه وقتي... بودند معجزه يه دنبال انگار 
 !!! فيزيک ...! نبود درسي کم...کردند مي گوش بايد..شدند

 ... دانشمند و ومسئله فرمول از پر 

 يک رامسين... رفت تدريسش سراغ به سرسري وغيابي حضور از بعد صادقي 
 باخودکارش بود زده زل زيرپايش زمين به که درحالي و گذاشت اش چانه زير را دستش
 ابکت روي باهم هم مهدي و رامين.بود گرفته ضرب اش صندلي ي دسته روي کنان تق تق
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 هب ريزشان ي خنده صداي وهربار بودند کرده زوم بود نوشته درآن چيزهايي انگار که مهدي
 کريه خط دست وآن خودکارقرمز با هميشه طبق کتابش روي هم فرهاد...رسيد مي گوش
 ...نوشت مي عاشقانه هاي شعر اش

 درس ومشتاق مثبت هميشه مثل که بود نفر يک فقط دوستي گروه دراين 
 ...! سومي نفر واما قلوها سه بزرگتر برادر...بود

 رسيد شگو به درکالسشان صداي که بود نگذشته بيشتر کالس از ساعت نيم شايد 
 :گفت و برگشت تخته پاي ازهمان صادقي...

  بفرمايين - 

 يک قفط... گذاشت کالس داخل را پايش يک اکبري آن ومتعاقب شد باز درکالس 
 ...! خارج ونميش کالس داخل نيمش !اش هميشگي عادت مثل...پايش

 !؟ هابگم بچه به رو مطلبي يه ميدين اجازه صادقي آقاي - 

 : وگفت زد محو لبخندي صادقي 

 . بفرمايين.. شماس دست ما اجازه - 

 : وگفت آمد داخل به کالس در ازمحدوده اکبري بار اين 

 آقاي بااجازه کالس آخر به ساعت ربع.شماس کالس نمازنوبت اقامه برا امروز - 
 ادني که اوني حال به واي... گيره مي وضو ميره نداره وضو ام هرکي.نمازخونه مياين صادقي
 .. گفتن ازمن...حالش به واي فقط... کالس تو وبمونه نمازخونه

 اشاره انگشت وهمانطورکه شد بلند ازجا رامسين که بود نشده تمام حرفش هنوز 
 : گفت بود گرفته باال را اش

 آقا اجازه - 

 !؟ چيه - 

 : گفت خجالتي اي چهره وبا داد قورت را دهانش آب رامسين 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 100 

 ! بگيم نميشه رومون آقا هيچي - 

 : وگفت انداخت رامسين به نگاهي چپ چپ با اکبري 

 ! نيستم اکبري نندازم رو تويکي انظباط من - 

 : گفت داد مي نشان را اضطراب که را وحالتي ترس با رامسين 

 ... ميگم...آقا کرديم غلط کرديم غلط نه...ا   - 

 ...پس بنال - 

 انداخت پايين را وسرش ظاهري خجالتي وبا کشيد درهم را اش چهره بازهم رامسين 
 : گفت وآرام

 !؟ خونه نماز بيان حتما بايد دارن عذر که اونام آقا - 

 ناگهاني... وسه... دو... يک براي شايد... اي لحظه فقط...ماند ساکن کالس اي لحظه 
 داد مي قورت زور به را اش خنده رامسين...کرد منفجر را کالس ها بچه ي خنده صداي
 را خود هنوزهم...نکند نگاه بودند رفته ريسه ازخنده که دوستانش به کرد مي وسعي
 صادقي و... جويد مي را هايش ازسبيل اي گوشه ازحرص اکبري... ميداد نشان خجالتي
 هبچ الف يک معطل کالس ي همه...بود دوخته چشم رامسين به شده سرخ ورنگي باخشم
 ! بودند شده

 فتر  رامسين سمت وبه برداشت قدم خشم با...نداشت ايستادن تحمل ديگر اکبري 
 ... بود بلندشده رامسين آخ صداي...داد وپيچ گرفت محکم را گوشش...

 آقا... زنيم نمي بد حرف ديگه خودمون جون به.. کرديم غلط آقا.. آي آي آي - 
  آيــــــــــي...شد کنده گوشمون

 : وگفت برد مي خودش ودنبال کشيد مي گوشش همانطوربا اورا اکبري 

 عذرداشتن فهمي مي اونوقت بيرون کردم وشوتت بغلت زير زدم پروندتو وقتي - 
  حيا بي پسره ! چي يعني
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 وبهر برگشت عصبانيت با اکبري... شد بلند ها بچه خنده صداي بازهم لحظه همان 
 : گفت واو.. شد بسته ها نيش... همه

 ... کنين کيف همتون... بدم کالس اين به انظباطايي نمره... خفه - 

 که... بود شده بلند همهمه...گفت مي چيزي هرکسي.. آوردند رو اعتراض به همه 
 درگلو را همه صداي ناک وحشت دادي با وصادقي رفت بيرون ازکالس رامسين با اکبري
  .کرد خفه

 : وگفت کرد برادرش درگوش را سرش رامين 

 ... زاييده گاومون بفهمه بابا - 

 ... هننداز  پارازيت اکبري جلو الکي ديگه کنن درش حقشه شعور بي پسره...جهنم - 

 اول از.نميده راش ديگه اي مدرسه هيچ کنن درش رامسينو اگه !؟ شدي ديوونه - 
 !برسر خاک کرده عوض مدرسه تا5 تاحاال سال

  کنه خرمي اکبريو متريش بيست زبون با ميره بازم !؟ چي که آخرش - 

 تو بريم نمازمياي زنگ !ها نداره فايده زدن مخ ديگه کنن ردش اگه دفعه اين - 
 !؟ بزنيم حرف اکبري دفتربا

 ! نشد وبدل رد بينشان حرفي وديگر کرد موافقت او 

 مهدي پرسيد مي درس وحتي کرد مي حل مسئله داد مي درس صادقي که موقعي تا 
 ار  رامين اسم صادقي کرد مي آرزو فرهاد...کردند مي شيطنت همراهشان گوشي با ورامين
 ...شد تمام وکالس نشد چنين اين...ديگر بود شانس...اما... شود خنک دلش بزندتا صدا

 مي نظري رامسين آزادي براي هرکسي... شدند خارج ازکالس رديف به چهارنفري 
 مي نجات شدن ازاحراج را رامسين اول بايد...نروند نمازخانه که داشتند قصد...داد
 يک سوت صداي موقع همان...گرفتند درپيش هارا وپله شدند رد نمازخانه ازجلوي...دادند
 وتس صداي...برگشتند صدا سمت به همه...رسيد چهارنفرشان گوش سربه ازپشت نفر
 ! رامسين...آشنا
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 بازمانده دهانشان دستش ودو هردوبرادر.. بود ايستاده درنمازخانه جلوي خنده با 
  !؟ نبود شدن اخراج درحال رامسين مگر !بود

 :کرد خارج ازبهت آنهارا رامسين وهميشگي شاد صداي 

  ديگه بيايين !کنين مي نيگا منو وايسادين الم عين چرا - 

 : گفت تعجب با مهدي 

 !؟ رفتي در جوري چه !ناکس اي - 

 !اس سوژه من واسه جوجس همه واسه اکبري بابا: رامسين - 

 فتندر  نمازخانه سمت به.زدند وپوزخند انداختند يکديگر به ديگرنگاهي نفر هرچهار 
 ...پرداختند کفشهايشان بند بازکردن به وشروع

 اقامه براي کالس هاي ازبچه محدودي تعداد بازهم...شدند نمازخانه وارد ترتيب به 
 هازبچ کدام هيچ براي وقت هيچ اکبري هاي تهديد انگار...بودند نمازخانه داخل نمازجماعت
 : گفت رامسين به رو مسخره خندي نيش با فرهاد...کرد هااثرنمي

 !؟ باشه دوممون دفعه حاال که نمازخونديم کي ما - 

 : گفت ورامسين کرد تاييد اورا حرف هم رامين 

 رو نمازا تموم اگه سال آخر تا کردم شرط اکبري با... خونين مي بعد به ازحاال - 
  نکنه اخراجمون بخونيم

 : وگفت کوفت برسررامسين محکم را دستش فرهاد 

 ! برسرت خاک ايــــــي - 

 : گفت بود گذاشته سرش روي را دستش که درحالي رامسين 

 چرااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟ - 

 : گفت حرص با مهدي 
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 مي مايه ازما کني مي گندکاري خودت...نيسا حاليش بشرهيچي اين گم مي من - 
 !ذاري؟

 : گفت رامين دهد جواب رامسين ازاينکه قبل 

 ... ميشه خوشحال نفر يه فقط شرطمون ازاين - 

 را نمازهايش هميشه که بود او...اول برادر... نفرسوم...کردند نگاه او سمت به همه 
 !هايش دوست ازدست وفرارکردن زور امابه...خواند مي

 : گفت خنده وبا درازکرد برادرش سمت به را دستش رامسين 

 ...دادا قدش بزن - 

 : وگفت داد دست رامسين با عميق اي خنده با اوهم 

 مگه. کني مستقيم شد نمي صراطي هيچ به منافقارو اين...کردي کاري خوب اتفاقا - 
 ...باشه تهديد اينکه

 : گفت اعتراض با فرهاد 

 نيس؟؟؟؟ تهديد وجبرو زور دين اسالم گن نمي مگه... آوريم نمي ايمان ما آقا - 

 دخواران را سرش کمي فرهاد...کردند نگاه او وبه برگشتند مسخره نگاهي با بقيه 
 : وگفت

 !!!؟!!؟ نظرتون به شد سياسي ديني - 

 : گفت کالفگي با فرهاد...تمسخروتعجب با...بود ثابت او هاروي نگاه هنوز 

 !؟ خوبه کرديم غلط بگم بابا اي - 

 دوم درصف ترتيب به...ازجاپراند آنهارا ي همه اکبري صداي موقع همان 
 وجل درصف ازپوزخندي وبعد انداخت هرنفرآنها به خيره خيره نگاهي اکبري...ايستادند
 ... نشست رامسين روبروي ودرست

 : وگفت کرد مهدي درگوش را سرش رامسين 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 104 

 !؟ داري آدامس - 

 ؟ ديگه براچي خواي مي آدامس - 

 ؟ يانه داري - 

 ! فرهاده تودهن - 

 : فتگ خشم با فرهاد... زد بود نشسته کنارش که فرهاد پهلوي به بادستش رامسين 

 !؟ چته... کردي سوراخم مرض - 

 ..درار آدامستو - 

 !؟ هان - 

  من دراربده دهنتو تو آدامس ميگم - 

 ...ها بارمصرفه يه ؟ خواي مي براچي - 

 ..خودت جون بگير آبشو فقط... خوره مي من درد به بارمصرفش يه همون باشه - 

 با رامسين... گذاشت رامسين دستان کف وپنهاني آورد بيرون را آدامسش فرهاد 
 ... خنديد شيطنت

 جز درحقيقت کردند مي دقت اگر...کرد شروع نمازرا جماعتشان امام بعد لحظاتي 
 درو هب يکي... خنديد مي يکي...خواندند نمازنمي نفره پنج ازگروه کدام هيچ برادربزرگشان

 يم نمازي نگرفته وضو... کشيد مي را اش کناردستي آستين وديگري... بود زده زل ديوار
 که بود استثنايشان همان فقط ميان اين...خورد مي خودشان درد به فقط که خواندند
 ....خواند صبحش وضوي وبا کامل را نمازش

 با شد همراه جماعت امام نماز وسالم شد تمام هم نمازجماعت ساعت ربع باالخره 
 يک....شد بلند اکبري اعتراض صداي که برخواستند ازجا صلواتي با همه...آخر زنگ صداي
 چسبيده شلوارش هاي وپاچه جوراب ي دنباله به داري کش وآدامس بود درهوا پايش
 خانه تا شان کننده مسخره هاي خنده اما... شدند جيم فوري ودوستانش رامسين...بود
 .........داشت ادامه
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 ****** 

  

 به شدن ور وآن ور واين وزور هياهو با نفر سه... بازکردند سروصدا با را درخانه 
 دادن هل با بايد هميشه بحراني موارد جز...بود شان کارهميشگي البته...پريدند خانه داخل
 خانه داخل به را خودش زود که بود رامسين بار اين... شدند مي خانه وارد وبحث ودعوا
 ....افتاد زمين روي آن وبعداز دربرخورد به گومپي کردوباصداي مي پرت

 ...او روي هم ودونفرديگر 

 وحسابي بيايد سراغشان به وتخم اخم با پدرشان که است االن که زدند مي حدس 
 ...بود شده سکوت اي لحظه اما... بيندازد راه سروصدا

 تماح بايد...بود کرده عادت... بيايد پدرشان تا خاستند برنمي ازجا نفر سه انگار 
 ...شد نمي شب روزشان وگرنه... شدند مي تنبيه هرروز

 ...اما 

 

 ...خبر بي پدرشان وازوجود بود سکوت چنان هم 

 انچند نه...بود زنانه...ديدند نمي اشتباه...بود درديدشان کفش جفت يک بار اين 
 هک بزرگشان مادر...نبود ازمادربزرگشان مسلما..بود زنانه که بود اين مهم...اما...ونو زيبا

 زده حدس درست...چرخيد هرسه چشمهاي...ونوبود پاشنه بدون هايش کفش هميشه
 که آنها!!!! زنانه هاي کفش اين پس...بود کفشي درجا طالخانم هاي کفش...بودند

 !بود شان خانه ورودي درراهروي

 هبودک معلوم... داشت هم مرغي تخم پاشنه دوسانت يکي...گرد وجلو ورني مشکي 
 ! است جوان صاحبش

 هس که نبودند اين درفکر اصال...بود ککفش جفت يک آن روي چشمهايشان هنوز 
 هب کسي که بودند اين درفکر فقط... است باز باز شان ودرخانه اند هوارشده هم روي نفري
 !!؟ يانه است شده خانه اين وارد نامادري عنوان
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 آن به وخيره داد قورت را دهانش آب شد مي له ديگر دوتن زير که درحالي رامسين 
 : گفت آرام ها کفش

 !؟ ازکيه يعني - 

 : وگفت زد پوزخندي رامين 

 !ازبابا... ديگه معلومه خب - 

 : گفت موقع همان که افتاد رامين روي دوبرادرش پرازحرص نگاه 

 کن انتخاب برام بيابريم بخرم کفش برم خوام مي من رامين گفت مي پيش هفته - 
 اين امخو مي نه: گفت...بخروبياديگه پابرو يهتوکه خودت برم قربونت باباجون: گفتم...
 ينا بايد پس خب: گفتم منم... ! ترباشه متفاوت خيلي قبل هاي دفعه با کفشام دفعه
  ! باشه کني گوش حرف بچه انقدر کردم نمي فک... هه ...! بخري زنونه دفعه

 ار  دستش ودو برخاست رامين روي واز گرفت ها ازکفش چشم حوصله بي سوم نفر 
 : وگفت گرفت برادرانش سمت به

  بسه بازي مسخره پاشين - 

 النس وارد باربايد اين...ودررابستند برخاستند ازجا برادربزرگشان کمک به دو آن 
 ممکن آيا !؟ چه زن آن با شدنشان روبرو... کنار به ها اين ي همه...شدند مي پذيرايي
 !بود؟

 اما...است آورده خانه داخل به را بابا زن پدرشان که بود مهم برايشان هرچند 
 ... نيود درمرامشان آوردن وکم ترسيدن

 انهم... بروند داخل به که برداشتند ازقدم قدم خيال وبي توجه بي ورامسين رامين 
 :کرد ميخکوب را ها سرآن ازپشت برادرشان صداي لحظه

  صبرکنين - 

 :داد ادامه نفرسوم...بود سوال وعالمت تعجب با نگاهشان... برگشتند آنها 
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 برام رو چي همه...کرد صحبت بامن جون طال مدرسه بيام خواستم مي که صبح - 
 چي همه زود انقدر کردم نمي فک من اما.. بزنم حرف شماهم با خواست ازم... داد توضيح
 ! خونمون بياد پاشه امروز وزنه شه جور

 براي... بغضش دادن قورت براي فقط... انداخت زير را وسرش کرد مکث اي لحظه 
 راه هم را اشک... رفت مي رژه چشمش جلوي که مادرش تصوير کردن محو
 !بود کسي وبي غم مهمان کافي اندازه به چشمهايش...نداد

 به وکاستي کم بدون را مادربزرگش ي همه توانش تمام وبا آورد باال را سرش 
 کردند مي گوش او حرفهاي به باز دهاني با ديگر دونفر که بود موقع آن...کرد بازگو برادرانش

 زن است قرار داشتند خبر که بود درست !بود؟ کرده چه پدرشان... شد نمي باورشان...
 داشته ازدواج قصد مدت همه اين يعني ! عجله اين با نه... زودي اين به نه اما... بگيرد
 !بود؟ کرده وپنهان

 !!!!!!!؟ چرا آخر !؟ نخواست ازپسرهايش نظري بارهم يک حتي 

 حتوضي درحال هنوز برادرش... تلخ تلخ...زد پوزخند... انداخت زير را سرش رامسين 
 : گفت حوصله وبي کرد نفرسوم به وسپس رامسين به نگاهي رامين... بود دادن

 ... ديگه بسه - 

 : گفت تعجب وبا دوخت چشم رامين به...شد ساکت او - 

 !؟ چرا - 

 : گفت داد مي نشان خوبي به را وحرص پوزخند که اي قيافه با رامين 

 !ده مي توضيح برامون خودش شو بقيه - 

 وريف رامسين...افتاد راه... باشد برادرهايش ازجانب ديگر حرفي منتظر اينکه وبدون 
 : بشود رفتنش مانع تا کشيد اورا وبازوي پريد

 !؟ بگي چي بري خواي مي !؟ شدي ديوونه - 

 :برد باال را وصدايش کشيد را دستش خشم با رامسين 
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 يبهع اين نه !؟ عيبه !؟" بگيره منو مامان جاي اومده کي ببينم خوام مي... کن ولم - 
 !؟ رامسين

 او گذاشت مي نبايد بود گرفته را بازويش هنوز اما...شد سست رامسين دستان 
 دکشي مي صورتش روي را دستش مرتب... نداشت ازآنها کمي دست اوهم... نفرسوم...برود
 آن هب بايد...انداختند مي راه سروصدا که بهتر همان...بود بس وسکوت صبرکردن ديگر...
 ...!کنند نمي عوض دنيا دنيا با را اش مرده حتي...را مادرشان فهماندند مي زن

 ... پس اما 

 هاوخواست...بود کرده اعتماد بزرگش نوه به اوکه!؟ شد مي چه طالخانم حرفهاي پس 
 ....! روحش شادي و مادرشان خاطر به حتي... پدرشان خاطر به..کناربيايند بود

 بود دبلن ورامسين رامين بحث جرو صداي وهنوز...بود نرسيده پايان به افکارش هنوز 
 ... خوابيد همه صداها...بود خوبي شوک...آمد بيرون پذيرايي ازسالن خانم طال که

 درهم اخمايش..برسد آنها به تا داشت برمي قدم جديت با مادربزرگشان 
 هس... است دلخور ازچيزي بودکه مشخص اينبار اش هميشگي لبخندهاي برعکس...بود
 ...ماندند ساکت هم اخمهايش باديدن پس...شناختند مي اورا اخالق خوبي به برادر

 فقط که آرام صدايي اما جديت باهمان..نفرايستاد هرسه روبري...آمد اوجلو 
 : گفت بشنوند خودشان

 هک نداديم ياد ادب بهتون وپدرتون من ؟مگه سرتون رو گذاشتين رو خونه چتونه - 
 نداري مهمون بينين نمي! ندازين مي راه سروصدا کوليا عين شين مي خونه وارد ازوقتي
 نشدي مرد يه خودتون واسه هرکدومتون ناسالمتي... باشين داشته ونزاکت ادب کم ؟يه
 .... ديگه

 دارد اعتراض هرچقدر تا کرد باز را دهانش خورده گره ابروهاي با موقع همان رامين 
 : وگفت گرفت بادست را دهانش جلوي بالفاصله رامسين اما...کند اعالم را

 ماچاکرشماوباباهم جون طال...خدا به ندارم وبيداد داد حوصله...خفه فعال تويکي - 
 شوکه جوري اين که دادين مي قرار درجريان وبيش کم ماروهم بايد شما منتها... هستيم
 !دوماديما آق هاي مابچه ناسالمتي....نشيم
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 بيرون ازدهانش زورصدايي وبه زد رامسين پهلوي به محکم اي سقلمه با رامين 
 : برادربزرگترگفت به نگاهي با خانم طال...بود گرفته را دهانش هنوز رامسين اما...آمد

 !بذار؟ توجريان رواينا صبح نگفتم مگه - 

 : گفت وشرمنده انداخت زير را اوسرش 

 امروز همين خانم اين که بودم بونکرده دستمو کف... شرمندتم من جون طال - 
 ..!.بدم توضيح کامل نذاشتن ولي گفتم براشون چيزايي يه االنم!مياداينجا پاميشه

 : گفت وبعد... شد خيره آنها وبه کرد مکث کمي طالخانم 

 اچيز  سراين بخواين که نيس موقعي االن...کافيه دونستين هرچي... خب خيلي - 
 يه دست رين مي سريع تند زود.محضردارن نوبت ديگه ساعت تايه اينا... کنين جروبحث
 ...کنين چيکارمي ببينم برين...پيششون مياين وتروتميز ونو کنين مي حمام

 چه !!!!ديگر؟ ساعت يک محضر؟؟؟؟؟؟...رفتند وا برادر هرسه حرف اين باشنيدن 
  !!!؟ عجله همه اين خبربود

 لندب پوزخندي وبا کنارزد اورا عصباني ورامين کرد راشل دستانش واررفته رامسين 
 : گفت

 ...زکي - 

 شايد...خنديد کمي رامسين...کوفت بهم ودررامحکم برد پناه اتاقش به وبعدهم 
 ! خنده نه... گريه براي شايد...ازتلخي شايد... مسخرگي ازروي

 : بودگفت پرکرده را زيبايش چشمان اشک که درحالي...مادربزرگش روبه بعد 

 ...مامانم...هه...مامانم - 

 را بهغري ورود اوهم...ميشد صدابازوبسته بي دهانش...بازگوکند را حرفش نتوانست 
 ...ورفت گذاشت اوهم...نداشت دوست منتظره غيره هم آن

 ... ونفرسوم 
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 قطف...نداد نشان راهم اعتراضي...نکرد گريه...نکرد خدا خدا...نزد داد...باراونرفت اين 
 : گفت وصبوري آرامي به مادربزرگش وروبه ايستاد

 دست ميارم حاضروآماده ديگه ساعت تايه دوتارو اين خودم...نباشين شمانگران - 
 ...بوستون

 سرش...زند مي حرف يک وقتي بزرگش ي نوه که بود اومطمئن...زد لبخند طالخانم 
 ...گشتبر  خانه مهمان وبه بوسيد را فرزندش پيشاني اشتياق با...ميدهد قولش پاي به راهم

  !!! دنده يک دوآدم کردن وراضي... نفر يک بود مانده حاال 

  

 همراه به واو بازشد دراتاقشان... نشد هم ساعت نيم شايد... کشيد طول دقايقي 
 تندداش را پذيرايي به ورود قصد آرامش وبا بارآماده اين که درحالي...آمد بيرون دونفرديگر

 ودندب نشسته پسرشيطان منتظرسه که بودند هايي آدم هنوز شان پذيرايي سالن داخل...

 بود هگفت چيزي چه يا بود کرده کاري بزرگترچه برادر آن... نفرسوم.. آخري آن نبود معلوم...
 !بود آورده پايين اخم همه وآن کردن ازسرلج را ديگر دونفر که

 مي که خانم طال چنين وهم... بوده بلد را اوکارش که بود آن مهم بود هرچه اما 
 نپدرشا ازدواج کردن آسان رابراي کسي...بود جالب... بسپارد کاردان دست کاررا دانسته
 !تربود مهم گيرترونظرش سخت ازهمه روز يک خود که بودند فرستاده

 لرزيد مي هايشان قدم کمي...افتادند راه خانه اصلي قسمت سمت به هرسه 
 انش خانه وارد کسي... خود خاص وبااحساسات بودند آدم هم آنها باالخره...نبود کارآساني...
 که رفتند مي کسي ديدن به هم واکنون رابگيرد مادرشان جاي خواست مي که بود شده
 !!!!!!!!!!!!!!!!!مادر؟ عنوان به آيا...کنند ودتحملخ اورادرخانه هميشه براي قراربود

 !نبود چنين اين که سه آن براي مسلما 

 گاران...کردند ترمي وسست سست را هايشان قدم هرکدام...بودند شده سالن نزديک 
 پيش شدن داخل براي که کرد مي نگاه ديگر به هريک...داشتند هراس مکان آن به ازورود
 ...اما...شود قدم
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 هک خانم طال...بودند ايستاده رديف به پذيرايي سالن نخي نخ ي پرده جلو هرسه 
 حرفي چهي وبدون رفت بيرون ازسالن ببخشيدي وبا شد بلند ازجا فوري بود شده آنها متوجه
 رهوباالخ رفتند جلو بود شده که هم زورمادربزرگشان به...کرد هدايت داخل سمت رابه آنها
 ...شدند داخل

 داخل افراد مات انگار...ايستادند ها مهمان جلوي رديف به بازهم قدم بايک هرسه 
 سه که بودند آمده کي... ومتين نغمه... وشوهرش مريم عمه...اوه...بودند شده سالن

 نآ مادربزرگشان صداي که خورد چرخ نفراصلي سمت به هرسه چشم! برادرخبرنداشتند
 :آورد خود هارابه

 !!! مهران آقا شمشاد شاخ قلوهاي سه اينم خب - 

 نگاهي دبالبخن خانم طال اما...کردند شناختنندسالم مي که آشنايي افراد به نفري سه 
 : وباافتخارگفت انداخت آنها جذاب هاي وتيپ بلند قدوباالي به

 ... شين آشنا جلو بريد... گالم شاخه بريد - 

 هک رامسين حرص...منتظربودند همه...بودند مردد...کردند نگاه مادربزرگشان به آنها 
 شد مي نوکرشان جاي زن آن...بود وضعش چه اين آخر...کرد فکرمي باخود...بود درآمده
 ! فرستند اومي پيش آشنايي رابراي خودشان وحاال

 قرارداده اصابت مورد را اش پدربيچاره بدبينانه هاي نگاه با فقط رامين اما 
 ...کرد مي نگاه مجرم يک به انگارکه...بود

 زير را مادرش جانشين زيرچشمي وپنهان مليح لبخند بايک فقط... نفرسوم 
 به.. بود راضي اوفقط...خاطرمادرش به فقط...نداشت اوديگرفکري...نظرداشت
 !مادرش خاطررضايت

 مي!جوان زياد ونه بود پير زياد نه...نبود بد ازنظرظاهرکه الاقل زن آن او ازچشم 
 هقياف...داشت آرايش بدون وصورتي ساده هايي لباس...دارد سن اي وخورده سي گفت شد
 دلش به که فعال....باريد مي ازآن ومهرباني سادگي... هايش لباس مانند که هم اش

 !ديدار اولين.. نگاه بايک...بود نشسته
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 آورد عذاب سکوت آن بردن ازبين براي...ديد رامردد وبقيه جمع سکوت وقتي 
 درتيررس دونفر فقط حاال...گرفت قرار او روبروي ودرست رفت جلو...شد قدم پيش...

 ... زن وآن پدر...بودند نگاهش

 : گفت جذابش وصداي هميشگي وآرامش قيافه همان با 

 مگ مي تبريک خانوادمونو به ورودتون... پسربزرگترم من...اومدين خوش...سالم - 
 که مهمه برامون درمونپ بودن خوش مافقط... شين بخت خوش باپدرم که واميدوارم
 ... بياره بدستش باشما ايشالله

 آن پله چند ازتعجب نگاهش درواقع...شد نمي باورش...برخاست ازجا او 
  !بود محال دبيرستاني پسربچه ازيک ومتانت ادب همه آن...ورتربود

 : گفت خودش مانند لبخندي وبا آورد جلو را دستش 

 اين که خوشحالم... بودم ديدارتون مشتاق وقته خيلي... وقتم خوش... سالم - 
 ...اومد پيش فرصت

 هب نه اما... رفت جلو کمي رامين...دونفرديگرانداخت آن رابه ونگاهش داد دست بااو 
 : گفت وسريع زير سربه.. برادربزرگترش اندازه

 ... بختم خوش... پسردوم رامينم منم... سالم - 

 ...خوشحالم ازديدنت... آقارامين سالم - 

 که مسخره بالبخندي هم رامسين...خورد چرخ رامسين سمت به سريع نگاهش 
 : فتوگ آمد جلو قبل چندساعت رفتارهاي برخالف...بود آشکارکرده خوبي به را دندانهايش

 مي.... چيزه.....راستش..ا  . . رامسينه واسمم ام تاقاري ته داداش... سالم ازمنم - 
 .... دونين

 : گفت من من با... داشت را سردگمي حالت اش قيافه...فکرکرد کمي 

 ...!!! ديگه نمونده باقي برامن... زدن باادبو حرفاي همه دوتا اون آخه - 
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 ديگر ها حرف آن... رسمي هم وشايد... غريبه کمي شايد...ساکت جمع درآن 
 !دورنبود ازاو هررفتاري...ديگر بود رامسين خب اما...بعيدبود

 جمعشان ي ودرآخرغريبه...خنديدند وهمه رفت هوا به زن آن ي خنده يک با جمع 
 : گفت که بود

 خيليه برامن خودش زني مي وراست رک دلتو حرف که همين...پسرخوب سالم - 
 ... وقتم خوش!

 او تسم به که انگار باز کامال هايي نيش با رامسين اما... بود نياورده جلو را دستش 
 اما..بود شده متعجب او اول...کرد دراز غريبه زن سمت به را ودستش رفت... کند مي پرواز
 اورا اندست...بود جوگير هوايش کمي که رامسين...داد دست وصميمانه لبخندشاد بايک بعد
 طرف دستهاي کم کم...کرد نمي ول هم را دستش...فشرد مي بيشتر صميميت براي

 زن لبخند...داد مي وتکان فشرد مي را دستش رامسين هنوز اما شد مي سرخ مقايلش
 يزر  که ونغمه رفت مي غره چشم رامسين به بودکه مهران آقا ديگر...شد مي ماسيده داشت
 فشردکه را بيچاره زن آنقدردست... توجه بي...انگار انگارنه رامسين اما...خنديد ريزمي
 وسرش کرد ول درهوا را ودستش پريد ازجا رامسين هو يک...درآمد جيغش صداي باالخره

 : وگفت رازيرانداخت

 ... ببخشيد واي اي - 

 ونغمه ازشرم هايش وبچه خانم طال... شد مي رنگ به رنگ صورتشان جمع ي همه 
 !صدا بي ازخنده ورامين

 هميشه مثل خب اما...نماند درامان بد هاي ونگاه ها غره ازچشم هم رامسين 
 : گفت زورکي لبخندي وبا ماساژداد را دستش کمي زن وآن زد خيالي بي به را خودش

 ...نشد چيزي... نداره عيب - 

 اه شيريني...شد خورده ها ميوه...شد تعيين مهريه...شد زده ها حرف بعد تاساعتي 
 ....شد خير به ختم چيز همه صلوات يک وبا شد بخش

 ......... رفتند مي همه بايد مسلمابازهم که... روز آن دائم وعقد محضر بود مانده 
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 ******* 

  

 : گفت خودش مانند لبخندي وبا آورد جلو را دستش 

 اين که خوشحالم... بودم ديدارتون مشتاق وقته خيلي... وقتم خوش... سالم - 
 ...اومد پيش فرصت

 هب نه اما... رفت جلو کمي رامين...دونفرديگرانداخت آن رابه ونگاهش داد دست بااو 
 : گفت وسريع زير سربه.. برادربزرگترش اندازه

 ... بختم خوش... پسردوم رامينم منم... سالم - 

 ...خوشحالم ازديدنت... آقارامين سالم - 

 که مسخره بالبخندي هم رامسين...خورد چرخ رامسين سمت به سريع نگاهش 
 : فتوگ آمد جلو قبل چندساعت رفتارهاي برخالف...بود آشکارکرده خوبي به را دندانهايش

 مي.... چيزه.....راستش..ا  . . رامسينه واسمم ام تاقاري ته داداش... سالم ازمنم - 
 .... دونين

 : گفت من من با... داشت را سردگمي حالت اش قيافه...فکرکرد کمي 

 ...!!! ديگه نمونده باقي برامن... زدن باادبو حرفاي همه دوتا اون آخه - 

 ديگر ها حرف آن... رسمي هم وشايد... غريبه کمي شايد...ساکت جمع درآن 
 !دورنبود ازاو هررفتاري...ديگر بود رامسين خب اما...بعيدبود

 جمعشان ي ودرآخرغريبه...خنديدند وهمه رفت هوا به زن آن ي خنده يک با جمع 
 : گفت که بود

 خيليه برامن خودش زني مي وراست رک دلتو حرف که همين...پسرخوب سالم - 
 ... وقتم خوش!

 او تسم به که انگار باز کامال هايي نيش با رامسين اما... بود نياورده جلو را دستش 
 اما..بود شده متعجب او اول...کرد دراز غريبه زن سمت به را ودستش رفت... کند مي پرواز
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 اورا اندست...بود جوگير هوايش کمي که رامسين...داد دست وصميمانه لبخندشاد بايک بعد
 طرف دستهاي کم کم...کرد نمي ول هم را دستش...فشرد مي شتربي صميميت براي

 زن لبخند...داد مي وتکان فشرد مي را دستش رامسين هنوز اما شد مي سرخ مقايلش
 يزر  که ونغمه رفت مي غره چشم رامسين به بودکه مهران آقا ديگر...شد مي ماسيده داشت
 فشردکه را بيچاره زن آنقدردست... توجه بي...انگار انگارنه رامسين اما...خنديد ريزمي
 وسرش کرد ول درهوا را ودستش پريد ازجا رامسين هو يک...درآمد جيغش صداي باالخره

 : وگفت رازيرانداخت

 ... ببخشيد واي اي - 

 ونغمه ازشرم هايش وبچه خانم طال... شد مي رنگ به رنگ صورتشان جمع ي همه 
 !صدا بي ازخنده ورامين

 هميشه مثل خب اما...نماند درامان بد هاي ونگاه ها غره ازچشم هم رامسين 
 : گفت زورکي لبخندي وبا ماساژداد را دستش کمي زن وآن زد خيالي بي به را خودش

 ...نشد چيزي... نداره عيب - 

 اه شيريني...شد خورده ها ميوه...شد تعيين مهريه...شد زده ها حرف بعد تاساعتي 
 ....شد خير به ختم چيز همه صلوات يک وبا شد بخش

 ......... رفتند مي همه بايد مسلمابازهم که... روز آن دائم وعقد محضر بود مانده 

 ******* 

 ...... بعد ساعت چند 

 انروبرويش وبقيه کنارماشين وهمسرش آقامهران... بودند محضرايستاده بيرون همه 
 نفربودند سه فقط... کردند اظهارنظرمي نحو يک به هرکدام...زدند مي حرف يک هرکدام...
 يک اگر...بودند زده زل پدرشان به ومظلومانه کناردرختي...بودند ايستاده ازهمه دور که
 خودشان حساب به خب اما... باريدند مي ابربهارهرسه مانند مطمئنا...خوردند مي تلنگر
 ! بودند مرد
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 يکي اين بود قرار...کردند مي خداحافظي افراد تک باتک   وهمسرش مهران آقا 
 گردي اينکه...بود همين مهران آقا ويالي خوبي...بروند شمال به را شان زندگي اول دوهفته
 با مه آنها بعد دوهفته يکي تا الاقل...نبود آنها زجرکشيدن وباعث نبود پسرش سه مزاحم
 ....آمدند کنارمي خود

 داد دست هم عروسش وبا آمد بيرون پسرش ازآغوش بود نفرآخر که خانم طال 
 مظلوميت همه ازآن دلش... انداخت درخت زير رابه نگاهش مهران...کرد وروبوسي
 عزاگرفته عين حاال بودند آسماني بالي هميشه که وروجکش سه آن... من خداي... سوخت
 ! بودند زير وسربه ساکت ها

 مي باال را سرشان کم کم...شد ونزديک برداشت قدم... کرد حرکت سمتشان به 
 که وا سمت به... رفت بزرگتري سمت به اول پدرشان...کردند مي تعجب يکي يکي...آوردند
 هک نابي عشق... عشق يعني واين ! بود کرده درست نبود راضي خود هرچند کارهارا ي همه
 ! داشت پدرش به

 هايش لب برروي را پدرش دست...او واما کشيد درآغوش را پسربزرگش محکم 
 ردادقرا روبرويش واورا کشيد پسرش سر برروي را دستش مهران آقا...بوسيد را وآن کشيد
 : گفت بشنود خودش که طوري به فقط آرام... بوسيد را اش وپيشاني

 اسمو پيشرفتت... بهتربشي بهترو هميشه خواد مي دلم...بودي من اميد هميشه تو - 
 ودرسشونو کنن نذارشيطوني دوهفته يکي اين...داداشات هم خودت هم... آرزوئه
 ...کنن رونذارخراب دوتا اون اما خوني مي تو دونم مي امتخاناتونه نزديک...بخونن

 ...پدر چشم - 

 ... مردي خيلي - 

 يخيل رامين... رفت رامين سمت وبه زد اش شانه پشت به ضربه چند وبالبخندي 
 درگوشش پدرش که حرفهايي به آخر دقايق فقط... کشيد رادرآغوش پدرش وساکت سرد
 سمتش به مهران آقا تا... رسيد رامسين به نوبت... زد وخالي خشک لبخند يک خواند مي
 مويه به وشروع کرد رها پدرش درآغوش را خودش ها عزاگرفته مانند اوخود... رفت
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 رهباالخ هم شيطان رامسين...پرکرد را چشمانشان اشک وحتي کردند تعجب اول همه...کرد
 ! افتاد گريه به

 وگفت طرف يک به داد هل اورا کرد مي تحمل را رامسين سنگين وزن که مهران آقا 
»: 

 ... شد کنده شونم... گنده مرد.. ا   - 

 : گفت کند مي گريه رامسين کردند وفکرمي بودند شده احساساتي که همه وروبه 

 ! هراش باهر کرد کرمي گوشمو داشت... پدرسوخته فيلمشه اين بابا - 

 بود انداخته زير را سرش ازخنده ...کردند نگاه رامسين به چپ وچپ تعجب با همه 
 يم وسرتکان کرد مي نگاه رامسين به لبخند با مهران آقا همسر خانم زهرا... زد مي وسرخ
  ! بود رفته دردلش بدجور اول ازهمين رامسين که انگار داد

 مهران آقا... کردند خداحافظي آنها با خوشحال همه وشادي خنده ازکمي بعد باالخره 
 آيه لب زير طالخانم... شدند دور ازآنها بوق دوسه وبا شدند ماشين سوار هم وهمسرش
 .... خواند مي برايشان الکرسي

 ****** 

 پرت کفشي درجا را هايشان کفش هرکدام واخمو حوصل بي... شدند شان خانه وارد 
 ،موقيت شان ،روحيه را هايش نوه چون... نشد بلند طالخانم اعتراض صداي... کردند

 ينمت... واگذارکند خود حال به آنهارا بايد فقط االن دانست مي...کرد مي درک را واخالقشان
 و زد گاز ولع با سبزرا خيار ويک رفت آشپزخانه داخل به اما بود آمده مادرش همراه به هم
 ورومي زير را ماهواره هاي وکانال برداشت را تلوزيون کنترل... خورد مي کروپ کروپ
 داص بود وممکن بودند دراتاق پسرها... کند کم را صدايش دادکه تذکر او به طالخانم...کرد

 ... کند اذيتشان

 وهرکدام بودند خوابيده شان طبقه سه تخت روي نفري سه... کوچکشان دراتاق 
 اهمر  رامين وبرادربزرگ رفت مي ديگر دوروز تا که اي نغمه فکر رامين... بودند فکر دريک
 فرارکند زماني گذاشت ! است آدمي چه هم برادرش کرد فکرمي خود با...کرد مي خود ازآن
 ! برود راحتي وبه نباشد پدرش که
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 زور هب وحتما دارد خواستگاري مراسم شنبه پنج طنين که بود فکراين درچه رامسين 
 ! کند مي ازدواج اش خانواده

 نه... اش نامادري نه..پدرش نه...بود چيز درفکريک فقط...برادربزرگتر...او اما 
 دارد کارها وخيلي است مهمي روز فردا که بود اين درفکر فقط ! ناکامش وعشق خودش

 برآيد شان همه ازپس توانست مي او... شد مي موفق تا کرد مي ريزي برنامه بايد...

  ....! دهد انجام خوبي به را همه توانست مي بود مطمئن...

 ازهت شنيد ديگررا دونفر خروپف صداي وقتي که انقدر کشيد طول زيادي فکرهايش 
  ! است نرسيده اي نتيجه به وهنوز است درگير باخود که هااست ساعت که فهميد

 وباعث دنباش بلد خوبي رابه کارش ترسيد مي!... ترسيد مي ازفردا که بود اين مسئله 
 ... شود پشيماني عمر يک

 ...باز هم فکرکردن همه بااين 

 ! بود سردرگم هنوز 

 را چيز همه اش هميشگي مشاور با بايد... پريد پايين به سريع تختش ازروي 
 ! بود اوبهترين... گذاشت مي درميان

 پاي به همچنان هم ميتن...بود درآشپزخانه هميشه مثل خانم طال... رفت بيرون 
 ريادف صداي... کشيد باال محکم را عمويش وگوش رفت سمتش به... بود داده لم تلوزيون
 : شد بلند متين

 ؟ داري مرض مگه ايشالله دراد جونت... المصبو کندي... ا يـــــــــــي ا ي - 

 وچهک دوتا تا گوگوش صدا ! باشن داشته آسايش مردم بذاري دودقه توني نمي تو - 
 ! رفت مي اونورتر

 ! کردم رعايتتو تازه... نزن الف برو... بچه برو - 

 اليودرح گرفت را بود آماده گاززدن براي متين دردست که سيبي و کرد ول را گوشش 
 : رفت آشپزخانه داخل به زد گازمي آن به که
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 ... سالم - 

 لبخند با.. برگشت او سمت وبه برداشت ظرف داخل چيدن ازميوه دست خانم طال 
 : وگفت انداخت اونگاهي وباالي قد به

 !؟ باالخره شدي بيداري...مادر ماهت روي به سالم - 

 ... نبودم خواب - 

 !؟ بيدارن داداشاتم !چرا؟...ا   - 

  برده خوابشون وقته خيلي اونا نه - 

 گوب!؟ عزيزم گرفته نازت ازچشماي خوابو کي ؟ نبرده خوابش پسرگلم شده چي - 
 ..! بزنم باال برات آستين خودم

 :وگفت شد بلند سالن ازداخل متين قهقهه صداي که بود نداده جواب او هنوز 

 يکن باغ شما اگه ! گرفتن زن به چه رو شيره بچه اين..ها زني حرفامي جون مامان - 
 ! زني ازبي ترشيد که بزن بيل پسرتو باغچه بيا

 : وگفت کرد متين به نگاهي اپن ازروي حرص با کمي خانم طال 

 ! گيرم مي زن برات شدي بزرگ هروقت ! هاس بچه مال کردن سمع استراق - 

 هب ونگاهي نکرد توجهي آن به خانم طال اما کرد مي اعتراض که آمد مي متين صداي 
 : وگفت ترکرد آرام را صدايش...بود لبهايش برروي مليحي لبخند... کرد اش نوه

 !؟ خندي مي چرا - 

 کن قبول چيزبگم يه جون طال - 

 ؟ متينه گرفتن زن موضوع نکنه - 

 وقتي... بگيرين زن برام ميگه وغيرمستقيم مستقيم صورت به داره همش خب بابا - 
 ؟ کنين مي مخالفت چرا خواد مي

 : وگفت داد ادامه کارچيدنش وبه رفت ميوه ظرف سمت به طالخانم 
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 سرهپ... کنم مي جور خوب دختر يه براش خودم موقعش به... نباش متين نگران تو - 
 ،اين بدبخت بياد کجا زن... زندگي نه اي خونه نه کارداره نه کرده تموم درسشو هنوز نه
 !اس اضافه چيز يه فقط وسط

 ! هيچي ديگه که رامسين پس... زوده متين واسه اگه - 

 : برگشت او وروبه ازکارکشيد دست شده درشت چشماني با ناگاه به خانم طال 

 ... تکرارکن حرفتو بارديگه ؟يه چي - 

 ............سکوت 

 : گفت بازهم خانم طال 

 ؟ خواد مي زن.. رامسين ؟ رامسين !؟ شنيدم درست ببينم - 

 شد خيره زمين به هم کمي... فروبرد موهايش راتوي دستش...ماند ساکت کمي 
 . گفت مي بايد باالخره اما...بود مردد...

 : وگفت برد رانزديک سرش... نشست صندلي روي وروبرويش آمد نزديک خانم طال 

 ... بزن حرفتو !يهو؟ شدي ساکت چرا !؟ پسرم خواد مي کيو رامسين - 

 رامسين...زيرانداخت رابازهم سرش ازشرم...کرد مادربزرگش چشمان به نگاهي 
 : گفت ضعيف صدايي با !کرد مي شرم او و بود شده عاشق

 مي همديگرو که ميشه چندسالي... خودشه وسال سن هم دختره يه - 
 اما... پيچيد مي پاش پرو به هي کردنش اذيت واسه اوال اون... شيطونه رامسين...شناسن
 بد ظاهرش سرووضع هم... بارديدمش دوسه... دخترخوبيه ! شد خاطرخواش کم کم بعد
 داره دوس خيلي رامسينو معلومه ازرفتاراش... اس ساده...وروحياتش اخالق هم نيس

 کرد جدامون رامين...شد دعوام باهاش....خوامش مي ازدواج واسه گفت مي اول رامسين...
 اما بدي بازي رو دختره فقط خواي مي گي مي دروغ گفتم مي من... بود جدي حرفش ولي
 ورفتاراش وقتي رفته رفته... نکردم باور اوال اون...مونه مي پاش مرگ تاپاي گفت مي اون
 واسه خوادش مي!خوادش مي راستي راستي انگار... کردم مي اشتباه من نه فهميدم ديدم
 ازدرو وباهم کرديم پيدا رو طنين آدرس...کرد کمکم رامينم... تحقيق به افتادم... ازدواج
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 گفتيم مي... وجوکرديم پرس دونستيم مي رو هرکي باباشو وکارمندهاي همسايه
 تجاريه شرکت يه معاون باباش... خوبين ي خانواده... دادن مي جواب فوري خواستگاريم
 پدرو ي دردونه وعزيز دختره تک برادر نه داره خواهر نه... دبيرستان معلم ومامانش
 بچه رامسين... بذاره پاپيش تونه نمي که رامسينه ي واسه مشکل يه اينم...مادرش
 ...اواخر اين...تازه... جون طال نداره هيچي...اس

 برايش جمالت اين گفتن چقدر... لعنتي... بست را چشمانش...کرد سکوت کمي 
 ادرشبر  براي... گرفتند رامي طنينش دردواقع...گرفتند مي را جونش که انگار...بود سخت

 ونه بود مهم خودش نه... اش بختي وخوش بود طنين مهم...بود رامسين مهم... نبود مهم...
 ! اش طرفه يک عشق

 : داد ادامه وبازهم بازکرد را چشمانش 

 هفته آخر قراره خانوادش گه مي و زنه مي زنگ رامسين به هي طنين اواخر اين - 
 بدن پسره به اونو زور به خوان مي هم خانوادش گفته...خواستگاري بياد پسرخالش

 فهميد بابارو موضوع که ام وقتي...بود ريخته بهم خيلي پيش روز دوسه تا رامسين...
 نبهشو خيلي... زدم حرف باهاشون کم يه... خب اما... بدترازاون رامينم...کرد قاطي حسابي
 ! ميارم کم داداشام جلو دارم اول دفعه برا جون طال... ترسم مي بازم اما دادم اميد

 پيشاني... کشيد ولختش صاف موهاي داخل وار پنجه صورت به را دودستش 
 ودل درد چقدر.. سوخت مي اش نوه براي دلش... قرارداشت خانم طال درديد سفيدش
 نوازش وبا کشيد او وبراق نرم موهاي راروي دستش...بود ريخته درخود را وهمه داشت
 : گفت

 !؟ عاشقه اونم !؟ براچي ديگه رامين - 

 : وگفت شد خيره مادربزرگش درچشمان کمي...کرد باال را سرس 

  ! خوشبختانه يا بدبختانه - 

 ودم داشتند مشکل انقدر پسرانش يعني...ماند خيره پسرش به تعجب با خانم طال 
 : گفت زيرلب گرفت دردست را وسرش گزيد شدت به را لبش...؟؟؟ زدند نمي

 ...کن خير به خودت خدايا - 
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 * * * 

  

 راگرفته خانه همه سالن داخل موزيک صداي...ودررابازکرد انداخت فقل رادر کليد 
 يباالم شان رادرخانه موزيک دايص ناشنواها عين هميشه...بود رامسين کارهاي بازهم...بود
 خسته.داد تکان سري حال بي...برد رامي استفاده کمال...نبود پدرش که حاالهم...برد
 يکارم فيزيک مسئله صد اندازه به خودش فرداهم براي نغمه کردن وراضي زدن حرف...بود
 ! برد

 دوشش روي را کتش... گذاشت ودرجاکفشي کند ازپا را استارجديدش آل کفشهاي 
 قرارگرفته اش ومشکي براق موهاي روي اش آفتابي عينک... گرفت دست وبايک انداخت
 راه. بودند افتاده اش پيشاني برروي عينک ازبين بودند لخت که هايي ازآن وچندتار بود
 که ردک مي وسعي بود بسته نيمه ازخستگي چشمانش...کرد حرکت سالن سمت وبه افتاد

 العاده فوق موزيک صداي اما...کند کنترل رامين زدن کتک رابراي خشمش
 آزاد دست بايک را اش خسته وچشمان ايستاد سالن وسط کنارستون...باالبود
 ... ديدش اگرمي... ديدش اگرمي فقط...راببيند رامسين که کرد مي خدا خدا..ماساژداد

 ار  رامسين هنوز...بود نشده تمام ماساژشان هنوز...بود بازنکرده را چشمانش هنوز 
 ....کرد احساس که بود نرسيده حسابشان وهنوزبه...بود نکرده پيدا

 انگارکه... پاهايش وسپس شکمش هم بعد... گرفت قرار اش شانه روس چيزي 
 دستان مطمئنا دستانش اما نبود سنگين...برود راه او برروي وپاهايش بادست کسي
 !نبود ورامين رامسين

 ررويب که وپاهايي ها دست ولي...حرفاداشتند ترازاين مردانه دستان ورامين رامسين 
 ازاين ربيشت توانست نمي... توانست نمي...بود لطيفي دستان آمدند مي فرود او وتن گردن
 خستگي ازسر همه نيست روبرويش کسي...ديد مي خواب مطمئنا..بماند خود وهم در
 ... است

 ....بازکرد سريع را چشمانش 

 .... خيره خيره وهردو ترسان هردو... تعجب هردوبا...درچشم چشم...او اوبه 
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 ترس با.... برخواست هوا به آن جيغ صداي که بود نکشيده ثانيه به هنوز ناگهان 
 ... دل وازته

 جيغ و شان درخانه غريبه دختربچه يک.. داشت کم را يکي همين... من خداي اوه 
 !مزخرفش هاي

 به وحشت با...پريد بيرون به ها ازاتاق ازيکي خانم طال بالفاصله موقع همان 
 : آمد سمتشان

 !مادر؟ چته...شده؟ چي .. دخترم... بده مرگم خدا واي - 

 : گفت پسرش وروبه کشيد آرامي نفس اش نوه باديدن 

 مادر؟ خوبي - 

  جون طال سالم - 

 ... ماهت روي به - 

 :داد وادامه دارزد ومعني مليح ولبخندي 

 !؟ ديگه ترسوندي دخترمو - 

 کوتاه لباس...کرد بود زده زل او وبه بود ايستاده جلويش که دخترک به اونگاهي 
 بود وسفيد کشيده کامال پاهايش... داشت خوشرنگي آبي وساتن حرير ازجنس اي ودکلته

 ودب زالل اش ورنگي درشت چشمان...بود کمرش پايين تا اش طاليي وموهاي کوتاه قدش...
 هک بود هايي ازبچه درکل...بود متوسط اش وبيني کوچک لبهايش !تپل کمي وصورتش
 : گفت گيجي وبا کرد مادربزرگش به نگاهي ... باريد مي ازنگاهش شيطنت

 !!!!؟ مادربزرگ چي يعني !؟ دخترم - 

 : آمد وجلو ترشد عميق لبخندش خانم طال 

 ...شماس وخواهر دخترمن بعد به ازاين خوشکل خانم اين... ببين... عزيزم آره - 

 : وگفت انداخت دورگردنش را ودستش کرد دخترک آن به ونگاهي 
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 هم وخوبي خانم خيلي دختر... سالشه نه و افسون اسمش...خانمه زهرا دختر - 
 ...کنه زندگي خونه اين ماوتوي با بعد به ازاين قراره...هس

 بابا زن دختر ! خواهرناتني... داشت راکم يکي همين... گازگرفت رامحکم لبش 
 سري وسرسري انداخت او به نگاهي شده کنترل اما نفرت کمي با... تحمل چقدر خدايا...
 : داد تکان

 ... کنم استراحت برم خستم من - 

 : ازجاپراند اورا خانم طال آميز تحکم صداي اما...افتاد راه اتاقش سمت وبه 

 !؟ کجا - 

 : گفت خسته حالي وبا برگشت 

 ! داغونم خيلي برابعد باشه بقيش ميشه جون طال - 

 عدب آشناميشي باهاش بعد کني مي عذرخواهي ازخواهرت وايميسي.. نخيرنميشه - 
 ! ري مي خواست دلت هرجا کردي معرفي خودتو که

 رقص آن با او... بوده کردن وخوشي رقص درحال دختر آن...کرد مشت را دستانش 
 يم مجبور را خودش وحاال بوده ناخوانده او.. رفته مي باال پسرمردم ازسروروي رکيکش هاي

  ...!!!کند عذرخواهي کردندکه

 : گفت آرامي باصداي ناآشکار حرصي با 

 ! زدن جيغ ايشون اينکه مث... مادرجون - 

 : گفت اش نوه به وابرويي چشم و بااشاره خانم طال 

 حق پس...هس هم افسون ي خونه جا اين ! توخونه اومدي خبر بي تو ولي - 
 ! داره رو هرکاري

 طال هب پيروزمندي لبخند با افسون...کرد دخترک به ونگاهي کشيد عميقي نفس او 
 : گفت وآرام زور به واو منتظربود هنوز خانم طال...کرد مي نگاه خانم
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 ... خوام مي معذرت...ببخشيد...آهان - 

 دش اتاقش وارد تا... شد محو چشمانشان وازجلوي کرد دخترک به پرازغضب ونگاهي 
... 

 ... برادرهايش باديدن 

 ....!کند گريه يا بخندد دانست نمي 

 روي ورامين داد مي فشار ومحکم بود گذاشته گوشهايش روي را دوبالش رامسين 
 نمي ديگر! داد مي فشار سرش برروي را بالش ويک بود افتاده دمر حالت به تختش
 زجاا وحشت با ورامسين رامين... خنده زير زد بلند صداي با کند کنترل را خودش توانست
 : گفت رامسين... کردند نگاه او وبه پريدند

 !؟ کني مي هرهر دردته چه ! حلقت تو مرض 

 : گفت پوزخند با رامين 

 ! درآورد ازسکوت خونه اين يکي باالخره اومده خوشش البد 

 : گفت داشت برلب را اش ازخنده اي مانده ته هنوز که او 

 ! بشه شما حريف شدکه پيدا خونه تواين يکي باالخره... باحاله خيلي - 

 :درآورد را برادرش اداي کلفت باصداي و کشيد باال چندش با را دماغش رامسين 

 !!! باحاله خيلي - 

 : گفت خودش عادي صداي با وبعد 

 سوگلي شده االن ازهمين... ريخته بهم رو خونه اومده دختره بيني نمي... بدبخت - 
  جون طال

 :« گفت رامين 

 خونه...آخر که ولوم..رقص پيست اومده انگار کاري اول همين... پرروئه همچينم - 
 ...المصبش کمر اين تو داد مي قر همچين بعدم هوا رو
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 : گفت وبرادربزرگتر نداد ادامه را حرفش 

 کاري کردنش رام... اس بچه ولي... درآورده بدجوري منم حرص اتفاقا... نداره عيب - 
 ناال اگه...بهش ديم نمي رو ديگه اومد که بابا.. باشه خوش اولو روزه دو اين بذارين... نداره
 کف... کنيم مي تا بد بچش با وقت يه درنبودش کنه مي فک مادرش باشه خوش نذاريم
 داره حق...ندار هم بوده يتيم هم...گيره مي تحويل رو دختره جونم طال همين واسه کنم
 !بيچاره

 : گفت آرام بود خيره جايي وبه بود گرفته دربغلش را بالش که درحالي رامسين 

 ضد رامسينو بخواد که کسي مادرنزاييده...صبرکنين فقط... بيارم سرش به کاري - 
 ... بزنه حال

 : گفت رامين 

 ! کرد کم تامونو سه رو اومده بچه يه فعال که حاال - 

 : گفت وجديت نگراني با او 

 !اس بچه يه فقط اون... باتوام رامسين...کنينا اذيتش وقت يه نبينم - 

 را درآن... رفت ديواري کمد سمت وبه کرد پرت کناري به ازآغوشش را بالش رامسين 
 : گفت کرد وجومي جست درلباسهايش که ودرحالي بازکرد

 ... پاشه پيسته پايه هرکي - 

 : گفت فوري رامين 

 !موتور؟ - 

 : گفت وباحرص برگشت رامسين 

 ديگه ريم مي باموتور... برامون نذاشته ماشين که بابا ! کمرياتون هيوندا...پس نه - 
! 

 سواري موتور براي دلشان... هم نفرسوم...زد شيرجه هرکمد سمت وبه خنديد رامين 
 وپيست گشتن براي ازموتورهايشان ديگر که شد مي دوماهي يکي...بود زده لک هايشان
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 ينح درهمان... کردند برتنشان را وبادگيرشان مخصوص لباسهاي...بودند نکرده استفاده
 : گفت بود ديده را برادربزرگش پرازلباس ساک که رامين

 !؟ ميري داري فردا - 

 : فتگ بازهم رامين... داد تکان مثبت نشانه به وسري کشيد باال را کاپشنش زيپ او 

 !؟ کي - 

 : گفت کارهايش دادن انجام درحال رامين به کردن نگاه بدون او 

 ! داريم بليط ده ساعت...شب - 

 !؟ بري مي رو نغمه دونه مي مريم عمه - 

 ... نه - 

 !؟ چي - 

 ! دونه نمي رامسين و جزتو کي هيچ - 

 !؟ جون طال حتي - 

 ! جون طال حتي - 

 : گفت ودوباره کرد کوتاه سکوتي رامين 

 !؟ داره دوست - 

 : گفت برانگيز تعجب نگاهي با او 

 !!!ها؟ - 

 .خيال بي... هيچي.. هي - 

 ولبخند نماند....شد خارج ازاتاق سرعت وبه برسرگذاشت را کاسکتش کاله و 
 مبه نگاهي...واو رامسين !بود داده نشان خوبي هاي نشانه او...ببيند برلب را دوبرادرش
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 بود رفته پيش عالي جا تااين...کوفتند برهم موفقيت نشانه به محکم ار  ودستهايشان کردند
! 

 که بود معلوم ظواهر از... رفتند مي سالن خروجي در سمت به هرسه بعد لحظاتي 
 نابط با ويا بپرند اتاقشان ي ازپنجره اينکه بدون بار اين ! نيست دسترس در خانم طال

 ! کردند مي طي را حياط توي تا ازاتاقشان سالم فرد سه مانند کنند پرت پايين رابه خودشان

 ات بودند شده پهن نحوي به زمين روي هرکدام... شدند حياط وارد و شدند درخارج از 
 !ببندند را کفشهايشان بند

 دست به را کاستکش وکاله برخاست ازجا بود شده تمام ازهمه زودتر که رامسين 
 هنوز... داد بيرون را اش خستگي وصداي کشيد باال زياد کشيدگي با را دستانش... گرفت
 ! ماند متعجب جلويش تصوير که بود نشده خاموش صدايش

 اسباب وبا...سر به سفيد چادر... حياطشان مجنون بيد درخت زير... تنها دخترکي 
 : گفت موزيانه.. زد لبخند رامسين...کرد مي بازي ظريف وعروسکي دخترانه هاي بازي

 .... اونجارو - 

 : گفت صحنه آن تماشاي با بود ايستاده که هم رامين 

 ...! کاسمون تو گذاشت خدا هم امروزو سرگرمي... به به - 

 : زد رابرهم فکرشان سوم نفر صداي 

 ! بدين آزارش حالتون به واي...باشينا نداشته کاريش - 

 اول همان... کرد پرش افسون سمت وبه داد تکان سري "بابا برو" نشانه به رامسين 
 !شد دخترک زدن جيغ وباعث پريد سراو پشت به وحشتناک صداي يک با

 پخخخخخخخخخخخخ - 

 برداشت قدم آرام وآرام حرص با سوم نفر... رفت آنها سمت به کنان خنده هم رامين 
 ادهد قورت فعال را خوبشان ذات آنها دانست مي هرچند...کنند مي چه برادرهايش ببيند تا
 ! اند
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 گاهن آنها وبه بود کرده بغل را عروسکش ترس با که افسون روبه خنده با رامسين 
 : وگفت برد نزديک را سرش... کرد مي

 !؟ کني مي بازي خانومي - 

 بازهم رامسين...کرد وپايين راباال وسرش داد قورت راازسرترس دهانش آب افسون 
 : گفت

 !؟ بازي خاله مياي...بلدم انقده !؟ کنم بازي منم دي مي... خوشکله چه عروسکت - 

 : گفت آرام صداي با رامين 

 ... تره باحال وشوهربازي زن نه - 

 هک کوفت رامين پهلوي به دستش آرنج با ونفرسوم داد قورت را اش خنده رامسين 
 کرد دراز را دستش... دهد نمي نشان واکنشي افسون ديد وقتي رامسين...شود ساکت
 : وگفت

 بيا...خوشکلن چه کنن مي آرايش عروسارو ديدي... کنم ترش خوشکل برات تا بده - 
 !!!؟ باشه کنيم عروس توروهم عروسک

 ومعصوم زالل اش رنگي نگاه...بود شده خيره آنها به نگاهش با فقط افسون 
 ومي خواند مي فاصله آن از نفر يک فقط را نگاه اين! قبل ساعت چند برعکس درست...بود
 ...نبودند بيشتر وآزارشان اذيت درپي که ورامسين رامين وگرنه... فهميد

 داد او به را عروسک وشک بادلهره وافسون شد پيروز باالخره رامسين که ديد وقتي 
 : وگفت شد عصباني

 ... ديگه بردار دست رامسين - 

 : گفت بود نشسته درخت همان ودرزير کناررامسين که رامين 

 ! يبر توني مي مياد بدت اگه شما کنيم بازي خانوم افسون با قراره رامسين منو - 
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 گردي اما کند بلند ازجايش اورا که رفت رامسين سمت وبه کرد مشت را اودستانش 
 دردستان عروسک.. شد بلند رامسين ريز هاي وخنده رامين قهقهه صداي...بود شده دير

 ! داشت شباهت سياه ديو يک به رامسين مشکي ماژيک ي وسيله وبه بود رامسين

 هاي خنده صداي درميان!... خراب وصورتش بود تارشده تار موهايش ثانيه درآن 
 غنچه گانه بچه را هايش ولب ريخت مي آرام هايي اشک کوچک افسون ورامسين رامين
 اب برادربزرگتر که شد باعث او مظلوميت واين درنيامد صدايش که بود جالب...بود کرده
 هارابهوآن گرفت را هردويشان بازوي... آنهابرود سمت به وصف غيرقابل وعصبانيتي شتاب
 : گفت مانند فرياد صدايي با...کرد پرت سمتي

 ...ديگه گمشين ؟برين ريختين کرمتونو - 

 نمي او...بروند افسون سمت به ديگرنتوانستند کردند تالش هرچقدر ورامين رامسين 
 : تمسخرگفت با رامسين...دورکرد آنهارا وزور دادن هل با.. گذاشت

 بابا روزندگي زد چمبره اومد ننش که فردا پس فردا...ازش کن دفاع..بدبخت آره - 
 ! افتي مي کردن غلط به اونوموقع...

 رهوباالخ کردند راباز نگويدودرحياط چيزي ديگر که راکشيد رامسين بازوي رامين 
 ...دو آن واما...شد کنده شرشان

 که اي بچه اين براي دلش..کشيد ازسردلسوزي آهي... کرد افسون به نگاهي او 
 بهو بود گرفته دست را عروسکش مظلومانه افسون...سوخت مي است بدقلق کرد فکرمي
 ...بود جاري زيبايش هنوزاشکهاي...کرد مي اونگاه

 را وعروسکش رفت تر عقب کمي اش کودکانه ازهراس افسون ...زانوزد روبرويش 
 : گفت ترسد مي افسون بود فهميده که او... گرفت سرش پشت

 ... کنم کمکت خوام مي من... نترس - 

 تن مانند چشمانش مردمک...ماند اوخيره چشمان وبه کشيد باال را دماغش افسون 
 : اوگفت...لرزيد مي کوچکش



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 131 

 مث... بخرم عروسک يه برات خوام مي من...نيستم دوست اونا با من... ببين - 
 !خب؟ نترس ازمن دوستتم من ...کردن خراب اونابرات که هميني ! همين

 زيرگريه زد ريز ريز...کند راابراز دردش که بود پيداکرده را انگارکسي که افسون 
 : وگفت

 !بود باباييم يادگاري عروسک اين ولي - 

 اوخودش...کشيد عروسک موهاي روي را دستش کنان ونوازش کشيد باال را دماغش 
 وششگ نزديک آرام... کشيد سرش برروي گونه رانوازش ودستش نزديکترکرد افسون رابه
 : گفت

 ... ميدم خوب قول يه منم... نکني گريه بدي قول اگه - 

 : اوگفت...اوباالکرد سمت رامنتظربه وسرش شد ساکت افسون 

 ! بابات پيش روزببرمت يه منم نکني گريه اگه ميدم قول - 

 : وگفت کرد اخم کرد باورنمي انگارکه اول افسون 

 ! شده گم من باباي ولي - 

 : کشيدوگفت درهم اي راباخنده اوابروهايش 

 !؟ اينوگفته کي - 

 ! مامانم - 

 : وگفت... خنديد اوهم 

  !؟ چطوره کنيم مي ماپيداش خب - 

  

  

 که وا براي بود دنيايي مانند کودک ي خنده اين...وخنديد زد برقي چشمانش افسون 
 ! شد پذيرنمي انجام قولي قولش هرچند...!!!بود داده برزگ قول يک
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 ******* 

  

 را وتماس برداشت را گوشي عصبانيت با... خورد زنگ اش گوشي سوم بار براي 
 : داد جواب

 ! زدي زنگ بسکه کردي ديوونم !؟ رامين چته - 

 يب همه ازاين نغمه...کرد وسکوت فشرد خود بيشتربه را درآغوشش بالش رامين 
 : گفت وبعد...کرد جويدن به راشروع پايينش لب عرضگي

 مي خاموش دفعه اين باش مطمئن... کنم مي قطع نزني حرف بازم خواي مي اگه - 
 ... کنم

 : گفت...داد تکيه تخت پشتي رابه وسرش داد فشار هم روي را چشمانش رامين 

 ... دارم سوال يه فقط - 

 ...بگو - 

 ... سکوت بازهم 

 ... دارم کاروبدبختي هزار من رامين بگو - 

 : گفت رمقي بي همان با رامين 

 ...اونو... اون...تو يعني...نغمه...تو - 

 مانده ساکت نغمه...بود داونده ريشه بد بغضش لعنتي...خورد را حرفش 
 طفق...کند کنترل را خودش کرد سعي...بود افتاده تپش به هيجان ازشدت قلبش...بود

 قفط... کشيد مي عشق سمت به را برادرش که پسردايي آن...کرد تکرار را مشاورش حرفهاي
 : آمد ازگوشي رامي صداي...کرد مي يادآوري درذهن اورا حرفهاي

 ... نداري دوسش... دونم مي من نغمه نداري دوسش - 
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 مي اما بزند حرف خواست مي...جوشيد نغمه اشکهاي...داد قورت را بغضش محکم 
 : راگفت همين رابازکردوفقط دهانش...افشاکند را چيز همه اش گرفته صداي ترسيد

 ...هميشه براي...خدافظ - 

 ******* 

 مانده دقيقه پنج ، دقيقه وسي هشت تا هنوز... زد مي ديد مرتب را ساعتش 
 نرامسي تخت روي افسون...بود مانده خود دراتاق منتظرنغمه واو بود شب ده پروازش...بود
 :زد ولبخند کرد افسون به نگاهي...بود نشسته وساکت او به خيره

 !؟ ساکتي انقد چرا ديگه تو - 

 : وگفت زد زيبايي ولبخند انداخت باال اي شانه افسون 

 ! شدي بداخالق خيلي آخه...کني دعوام ترسم مي خب - 

 : وگفت انداخت افسون به نگاهي تعجب با 

 !؟ شدم بداخالق من - 

 : وگفت داد تکان سري افسون 

 ...اوهوم - 

 : تگف بود گرفته اش خنده که هم افسون... رفت باال اش وقهقهه کرد بلند اي خنده 

  مياد بهت خيلي - 

 : گفت افسون وروبه کرد کنترل را اش خنده کمي 

 !؟ چي - 

 ! اخالقي بد - 

 : گفت خانم طال...بازکرد دررا...آمد دراتاقش صداي موقع همان... خنديد بازهم 

 ... درمنتظرته دم نغمه...مادر بيابرو - 
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 : گفت وبعد شد خيره مادربزرگش درچشمان کمي 

 ؟ درسته کارم يعني جون طال - 

 ...خدابخواد هرچي...نباشه مادرغصت برو...کن توکل خدا به - 

 : زد مي غر لب وزير 

 ...! زمونه دوره اين هاي بچه از امان - 

 ينپاي تخت ازروي حرکت يک با افسون...کرد افسون به ونگاهي برداشت را ساکش 
 درآغوش را خود وافسون کرد باز را دستانش او...کرد پرش او آغوش سمت وبه پريد

 وا دردستان وبورش زيبا موهاي... ولطيف زيبا... وکوچک بود نرم...کرد رها اش برادرناتني
  ...!بود کرده هردوايجاد درون را خوبي واحساس خوردند مي سر

 :آمد خانم طال صداي 

 ...ها ميشه ديرش... بره داداشت بذار... جون افسون - 

 برادرش... کرد او چشمان به ونگاهي برداشت او ي شانه ازروي را سرش افسون 
 : گفت

 ...بفهمه نبايد کس هيچ...داريم راز تويه منو باشه يادت - 

 هبودک رفتن بيرون درحال...جداشد وازاو کرد خم " باشه" نشانه رابه سرش افسون 
 : گفت بردارش روبه

 !نخريدي عروسک هنوزبرام...منتظرتما من - 

 قابل رنگش ..!بودند العاده فوق...کرد نگاه شيطان چشمهاي آن به برگشت 
 : گفتو زد عميق لبخندي...کند پيدا آنها براي رنگي بود نتوانسته هنوز...نبود تشخيص

 ...خدافظ - 

 زدوآنهارا حرف نغمه با...کرد همراهي اورا ماشين وتاپاي ازخانه بيرون تا خانم طال 
 ... اش وپسردايي مادربزرگ وجود اما بود وسردرگم نگران نغمه...کرد راهنمايي
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 !خود براي بودند غنيمتي 

 راه روبه چيز همه که داد پيامک راه دربين رامسين...کردند وحرکت سوارشدند 
  ...ديگر ساعتي تا...ديگر کار يک بود مانده فقط...است

 : گفت نغمه روبه 

 !!!؟ چطوره ما خانوم عروس حال - 

 ضمه را حرفش توانست کردتا فکر کمي... انداخت او به ازسراستيصال نگاهي نغمه 
 : زد وپوزخند دوخت روبرو به را نگاهش... کند

 ...!عروس... هه - 

 ! نغمه زديم حرف باهم ماقبال... کنيا وتخم اخم نشد قرار - 

 ... داشت نگه خيابان کنار را وماشين کرد او به نگاهي نيم نغمه 

 !؟ ايستادي چرا - 

 : گفت کرد بازمي را درماشين که درحالي نغمه - 

 .. تونم نمي من... کن تورانندگي - 

 توحرک کرد روشن را ماشين او وقتي...کردند عوض راباهم وجايشان شد پياده فوري 
 : شکست را سکوتشان که بود خودش صداي... کردند

 ببينم !؟ کني رانندگي توني نمي ذوق از يا !؟ داري اضطراب انقد واقعا يعني - 
 .. شده گچ عين که رنگت ؟ کردي يخ نکنه...دستاتو

 وصف آرامشي دستانش گرماهي...گرفت رادردست نغمه ودست برد جلو را ودستش 
 : وگفت کشيد بيرون را دستش نغمه فوري اما...کرد تزريق نغمه به ناپذيري

 ...بد پسر نکن اذيت - 

 : گفت نغمه روبه کوچک چشمک وبايه کرد اي اوخنده 

  !!! مني نامزد که فعال باشه هرچي - 
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 : گفت وآرام وزيرلب کرد کوتاه اي خنده نغمه 

 ... نميشه تو مث هيچکي - 

 !؟ چي - 

 : آشکارگفت وباغمي فوري نغمه 

 !؟ چي نشه خوايم مامي که چيزي اون اگه - 

 ... ميشه - 

 ؟ زني مي حرف مطمئن انقد ازکجا عالي جناب...ببخشيدا - 

 ! اس دقيقه سه فقط فرقمون منواون چون... بودم اون با خلقتم اول از من چون - 

 : گفت غم با نغمه 

 ... بازيم مي بازم روما دفعه اين گم مي من ولي - 

 : گفت بازهم وزيرلب دوخت خيابان به را ونگاهش 

 ... بازيم مي... دونم مي... بازيم مي - 

 کم...کرد مي درک را حالش...بگذارد خود حال به را نغمه بود بهتر...نگفت اوچيزي 
  ...نفر يک براي وفقط فقط .بود بزرگي ريسک کارشان...بود زجرنکشيده

 خدامي !مريم وعمه پدر اطالع بدون هم آن !يانه شدند مي موفق آيا که کاري 
 لدرحا درحقيقت نغمه..نغمه اندازه به نه اما داشت دلهره اوهم...عاقبتشان بود چه دانست
 ! خوشحالي تا بود کردن غش

 کار مقع هرچقدربيشتربه بود گرفته نتيجه...نکند فکر بيشتر چيزي به کرد سعي 
 !بود شده که...ديگر بود کاري... خب شوداما مي پشيمان بيشتر فکرکند شان مسخره

 را هردو ماليم آهنگ صداي...کرد روشن را ماشين وپخش گرفت را گازماشين 
 .........برد فرو بخشي آرامش درخلسه

 ****** 
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 کرد نگاه را ساعت... داشت نگه نظر مورد ماشين از دورتر کمي را متورش رامسين 
 که خبرداد برادرش به وبازهم آورد بيرون را اش گوشي ...بود مانده نُه به دقيقه پنج هنوز...

 : که رسيد جوابش بعد دودقيقه يکي...اند ايستاده مهرآباد فرودگاه ورودي جلوي

 ...باش نداشته بهش کاري فعال - 

 : نوشت را جواب 

 ... باشه - 

 معلوم شب درتاريکي که رفت اي گوشه به...کرد قفل را وآن شد پياده وازمتورش 
 ... گرفت درنظر را چيز وازدورهمه نباشد

 ****** 

 ... فرودگاه پارکينگ 

  شب 5:00 ساعت 

 ...انداخت اش شانه روي را اش دستي وکيف شد پياده ازماشين نغمه ساعت 

 : گفت اش پسردايي روبه 

 ... وکوره سوت اينجا چقد واي - 

 : گفت رفت مي عقب صندوق سمت به که ودرحالي شد پياده ازماشين او 

 !يبود نديده ماشين پارکينگ تاحاال که تواينه مشکل... خانوم نغمه نکن غرغر - 

 : وگفت آمد سمتش به نغمه... گذاشت زمين وروي آورد بيرون را ساکهايشان و 

 ... دوني مي... آخه - 

 : وگفت کرد پارکينگ ودروديوار تاريکي به ونگاهي 

 ...ترسم مي خيلي - 
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 ! وواهمه ترس ازسر وهم ازسراستيصال هم...کرد هايش لب جويدن به شروع وبعد 

 : بردوگفت نزديک را سرش وآرام کرد لرزانش وچشمان نغمه به اونگاهي 

 !!!؟ کنم کاروتموم جا همين خواي مي - 

 : وگفت اوانداخت مرموز چشمان رابه نگاهش حيراني با نغمه 

 !!اينجاس؟ اصال ؟ جوره چي همه االن يعني !؟ زودي اين به - 

 ... کردن گزارش برام خبرارو زودتر... عزيزم باش مطمئن... اوه - 

 : وگفت اوزد بازوي به مشتي وحرص اخم با نغمه 

 مرگ دق آدمو بلده فقط! دربيام دلهره همه ازاين منم زودتربگي تونستي نمي - 
 ...کنه

 : وگفت کرد اي اوخنده 

 کنم روعش عملياتو خوام مي جلو بيا حاالم... نگفتم؟ نباشه غمت گفتم که من بابا - 
... 

 هيچ بدون وحتي اطمينان با... نه که ترديد با نغمه...آورد جلو را وبازويش 
 : گفت مي آرام نغمه گوش زير که بود واو... گرفت را وبازويش رفت جلو...ترسي

 ..! بشم ترور ممکنه هرلحظه چون... کن حاللم بعد به ازحاال - 

 ******* 

  

 لحظه همان... رسيد فردي ماشين داخل به که بود نغمه بلند ي خنده صداي 
 مي بيرون را وارش شادي هاي وخنده اوگذاشت دربازوي دست نغمه ديدکه...ديد خودش...
 با...زد کنار اش گونه ازروي را هايش اشک روز آن بار صدمين براي بازهم... بازهم... داد
 بلند ماشينش پخش صدي... مردانه عشق ! مردانه کاش...ومردانه محکم... ومشت خشم
 نامردي ازهمه...شد مي خالي او که بود آن مهم...نداشت عيبي شد مي هم کر گوشش...بود
 !نامرد برادرهاي....برادرها ازهمه يا...ها نارفيق ازهمه...ها
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  رفيق کردي تموم امشب من توحق و رفاقت 

  نارفيق نامرد عشقمو دستاي ازمن گرفتي 

 تو نه روبخواد تو اون نه... روزو اون بينم مي دارم 

 تو واسه جبران راه نه... من واسه برگشت راه نه 

  االن تو داري روزامو اون حال... داشتم حالي چه 

  االن تودستته که اون دستاي بود من تودست 

  بمونه ويادت امروز رسي مي حرفم به روز يه 

  بمونه يارت محاله دونم مي ميره رفتني 

 ...آهاي برام بودي نارفيق 

 ... بامرام رفيق آهاي برام بودي نارفيق 

  برام پروازي بال نذاشته کاريتم زخم 

 ... تيغ جاي دستم پره بشه خنک دلتم 

 ... رفيق خورده هدف به آخرتم ي ضربه 

 از نيمي انگارکه آن دريک... باال سو.. هم را چراغهايش... کرد روشن را ماشين 
 ... شدند روشن او ماشين چراغهاي ي وسيله به پارکينک

 نغمه... ايستادند بود روبرويشان درست که ماشيني چراغ ازنور وهمراهش نغمه 
 : گفت اش دايي پسر روبه و پوشاند بادست را چشمانش جلوي

 !؟ کنه مي همچين يارو اين چرا.. واي - 

 به...کرد او به ونگاهي.. برداشت چشمانش ازروي را دستانش... نشنيد جوابي 
 : گفت اش پسردايي به ونگاهي ماشين به نگاهي با...بود شده خيره نظر مورد ماشين

 ...توئما با - 
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 ...باش آماده نغمه - 

 : گفت نفهمي با... بود شده سردرگم که نغمه 

 !؟ هان - 

 هناچارب به هم نغمه...کرد رفتن راه به وشروع کشيد را نغمه دست...نداد را جوابش 
 ... شد مي کشيده دنبالش

 نور هرچند ... چرخاند را سرش نغمه...ماشين در بازشدن صداي... لحظه همان 
 شد مي پياده ماشين از شدت به فردي... کرد دقت بازهم اما کرد مي اذيتش ماشين

 : گفت اش دايي پسر روبه... باهراس...

 ...مياد دنبالمون يکي داره... طرفت مياد داره واي... واي - 

 فرد کارهاي از کال... است خبر چه دوروبرش دانست نمي... نشنيد جوابي بازهم 
 ... که بود نکرده پيدا را اوضاعش به کردن فکر فرصت هنوز... فهميد نمي چيزي همراهش

 ... ودردناک محکم...شد کشيده کسي دست به بازويش 

 هنوز نغمه... برگشت عقب به وحشت با هم همراهش فرد... نغمه جيغ باصداي 
 مي... ديد مي... شد نمي باورش نغمه... بودند مانده هم ومبهوت بود او دست در بازويش
 نمي اما... شد مي بسته بازو لبهايش... بسته حلقه او درچشمان که است اشک ديد

 داد ارفش نغمه بازوي به تر محکم را دستانش...کند خارج ازگلويش صدايي حتي توانست
 : وگفت تلخ اي خنده.. خنديد او... شد بلند نغمه آخ صداي...

 ! داري احساس هنوز پس - 

 اوو انداخت زير به آرام را سرش...نداشت را درچشمانش کردن نگاه توان ديگر نغمه 
 :زد ترداد بلند بازهم

 ؟؟؟ داري احساس !؟ داري !؟ هان - 

 : دز  جيغ ترس با نغمه... برداشت يورش برادرش طرف وبه کشيد کناري به را نغمه 

 ...توروخدا رامين - 
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 وفتک ديوار اورابه محکم... کشيد را برادرش يقه برگردد عقب به اينکه بدون رامين 
 را پارکينک وتمام بود بلند هنوز ماشينش پخش صداي... ماند خيره درچشمانش اي ولحظه
 : رسيد مي هردويشان گوش به هنوز...بود گرفته فرا

  

 ... بامرام رفيق آهاي برام بودي نارفيق 

  برام پروازي بال نذاشته کاريتم زخم 

 ... تيغ جاي دستم پره بشه خنک دلتم 

 ... دقيق خورده هدف به آخرتم ي ضربه 

 ...آهاي برام بودي نارفيق 

 ... بامرام رفيق آهاي برام بودي نارفيق 

  برام پروازي بال نذاشته کاريتم زخم 

 ... تيغ جاي دستم پره بشه خنک دلتم 

 ... دقيـــــــــــــق خورده هدف به آخرتم ي ضربه 

 ...نامرد بدکردي... باهام کردي بد - 

 ... کردي مي مسخرش مزخرفت غرور با داشتي که کردي نغمه به تو رو بدي - 

 :زد وداد کوفت ديوار رابه اش تنه محکم ودوباره کرد دور ديوار از اورا کمي رامين 

 ؟همه فهمي مي... کردي خراب چيزو همه تو...بود من عاشق نغمه...نامرد شو خفه - 
 ...چيزو

 ...! غرورش شکستن قيمت به نه... هرقيمتي به نه ولي بود عاشقت نغمه آره 

 : گفت خشم همان با رامين 

 ...! کشمت مي مامان روح به... کشمت مي 
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 به ريادف با نغمه...بخواباند برادرش گوش توي محکمي سيلي که کرد بلند را دستش 
 : آمد طرفشان

  ...راميــــــــن نه - 

 ار  دستش... زد وپوزخند کرد نغمه به جديت با نگاهي... ايستاد هوا در رامين دست 
 : وگفت آورد پايين

 مبکش داداشمو ترسي مي !عزيزم؟ آره !؟ آره بدي ازدست عشقتو ترسي مي چيه؟ - 
  !؟ بشن کم نامردا ترسي مي !؟

 : گفت فرياد با را آخرش حرف و 

 ...بگو! عاشقشم بگو !؟ آره - 

 ردک مي من من که درحالي لرزاني صداي وبا زد کنار را اشکانش دست باپشت نغمه 
 : گفت

 !؟ رفته يادت...برادرته اون... رامين...رام...نه خدا به... نه - 

 گرفت خودش سمت رابه اش اشاره وانگشت برداشت نغمه سمت به قدمي رامين - 
 : وگفت

 نفس که من با !کرد؟ کاروبامن اين چرا !؟ نبودم برادرش من نغمه !؟ نبودم من - 
 .. عشقموبدزده نبود حقم ! بودم اون همراه هم کشيدنامو

 : گفت وآرام کرد بود داد تکيه ديوار وهنوزبه سرش پشت که برادرش به ونگاهي 

 ...!نبود حقم - 

 بار اين...ببرد يورش سمتش به که شد شير بازهم برادرش خونسرد قيافه باديدن 
 : وگفت گرفت محکم را بازويش نغم بزندکه مفصل کتک دست يک اورا بود کرده قصد

 به يبکن فکرشو که ازاوني بيش اون.. رامين بکني خواد مي دلت هرغلطي ذارم نمي - 
  ...!کرده وتوکمک من
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 : گفت بلند هم رامين 

 هاينک ؟به دزديد وعشقمو عاشقم من فهميد مي اون اينکه ؟به کنم گوش چي به - 
 نها!آورد؟ درمي رو مردا واداي بود نامرد اينکه کرد؟به خيانت وبهم برادرشم من فهميد مي
 ؟ نغمه چي به!!!!کنم؟ گوش چي به

 تو وقتي..بياره زبون توروبه خواست مي فقط اون... نکرده تو به خيانتي هيچ اون - 
 !؟ چيکارميکردم بايد کردي نمي محتاجم ونگاه من به هم نگاه يه حتي کاذبت غرور بااون
 بردارنص وعاشقي عشق تو هميشه دخترا... رامين آقا نه !!؟ بيفتم پات به بيام داشتي توقع
 نوبهم کردي مي فک توخيالت که تو مث نه.. ان منطقي هم هميشه...بيشترازپسرا خيلي...
 مي من الاقل...اومدي مي من سمت به قدم يه فقط رامين... قدم يه تو اگه...کشي مي زانو

 ...تو اما... داري عالقه بهم فهميدم

 : زد دادوپوزخند قورت را دهانش آب 

 توعشق داشتن نگه ي عرضه وقتي! کردي مي کوچيک منو حرفاتم تو توحتي اما - 
 !!!؟ ندزدنش ازت ديگرون داري توقع نداشتي

 : داد ادامه ونغمه بود مانده خيره نغمه به ومبهوت مات رامين 

 اب مطمنئا االن من نبود اون اگه...کنه مي کمک من به داره که وقته خيلي داداشت - 
 روحيه بهم انقد زد حرف انقدباهام اون اما.. بودم دراومده ازپا تو مزخرف وکاراي حرفا اون
 نم... کشيدم زانو روبه تو که اينجا... رامين اينجا...رسيدم اينجا به که داد اميد انقد داد
 ...تورو من...

 : گفت مي زيرلب... زيرگريه زد آرام صدايي وبا گرفت نفسش 

 ... ذاشتي کنارمي مزخرفتو غرور اون اگه... تقصيرتوئه همش... لعنتي - 

 ... آرام آرام.. رفت سمتش به رامين 

 يخروج سمت به...ندارد جايي وسط اين اوديگر دانست مي...نايستاد ديگر برادرش 
 شنيد را سوتي صداي خيابان به ازورودش بعد بالفاصله... رفت وبيرون کرد حرکت پارکينگ
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 به...داد تکان دست او وبه بود ايستاده کنارمتورش رامسين... برگشت صدا آن سمت به...
 : گفت فوري رامسين... رفت سمتش

 !؟ شد چي - 

 : وگفت زد محو لبخندي 

 ! شديم راحت کشتن رو همديگه زدن دوتاشون هيچي - 

 : گفت جديت با هم رامسين 

 !؟ روعشقه ،عزا تعطيل مروسي عروسي يعني !؟ ميگي راس دادا جون ا ؟؟؟ - 

 : گفت بود شده بيشتر لبخندش اوکه 

 !برنش مي دارن فردا که درياب طنينو برو... بچه برو - 

 : گفت خوشحالي با يهو وبعد گرفت خود به غمگيني حالت اي لحظه رامسين 

 دارم ايمان وزبونش جون طال به من...کنه صحبت باهاشون بره داده قول جون طال - 
! 

 : وگفت شد تبديل عميق اي خنده به لبخندش 

 هم تو هم...نيسا خبري گرفتن زن از حاالحاالها باشه حواست ولي...خداروشکر - 
 درست مرد يه يکي خودتون برا وقتي...فعال نزنن ترشي که دين مي قول دخترارو ،اين رامين
 ! سراغشون رين مي شدين وحسابي

 : گفت خاص ادايي با رامسين 

 ! نظربدي تو منتظربودم فقط - 

 ...داد مي تکان سر باحرص ورامسين خنديد بازهم 

 ****** 

 ازآني تر خسته...بود خاموش همه چراغها... شد خانه وارد و انداخت رادرقفل کليد 
 :کرد متوقف اورا خانم طال صداي که برود اتاقش به داشت قصد...کند نگاه ساعت به که بود
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 !مادر؟ اومدي باالخره - 

 : گفت تعجب با.. ديد را مادربزرگش چهره ودرتاريکي برگشت 

 .. سالم!؟ نخوابيدي هنوز شما جون طال - 

  ! شستن مي رخت انگارتودلم...برد نمي خوابم ازدلهره نه... عزيزم سالم - 

 : وگفت زد لبخندي 

 ..شد حل چي همه...بخوابين برين ديگه حاال - 

 وقتي !؟ هان نکرد اذيتت که رامين... بره نمي خوابم شده چي تانگي مادر نه - 
 توونغمه نگران همش...ريخت ازترس دلم من بودکه شده وحشتناک همچين رفت ازخونه
 ... بودم

 رامين اصال...خدا به نشد هيچي !مائه نگران همش که بشم دلت قربون الهي - 
 ام تيوق...داد توضيح چيو همه زود نغمه درواقع...کنه بلند من رو دستشو حتي نکرد فرصت
 رهمسخ هم هرچند نقشمون که خوشحالم خيلي...گذاشتم تنهاشون منم... شد آروم فهميد
 ! گرفت ولي بود

 : وگفت کرد بلند آسمان روبه را دستانش خانم طال 

 وزر يه ايشالله...شد آروم دلم ديگه...مادر کردي خوشحالم...شکر مرتبه صد الهي - 
 !؟پس کجاس رامسين!دادي بهم خبرو بهترين امشب...دلم عزيز خواستگاري برم تو برا

 : وگفت انداخت زير را سرش ولبخندي خجالت با او 

 خونتون رفت رامسين ... هستم نوکرشمام من...ديگه ندين خجالتم جون طال ا   - 
  متين پيش

 خانم طال که طوري... بوسيد را مادربزرگش دست تاريکي درهمان ثانيه ودرآن 
 : اوکشيد مشکي لخت موهاي راروي دستش وفقط شد غافلگير

 ...شي بخت خوش الهي... عزيزم ببينم خيرتو - 
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 داخلو کرد باز دررا.... رفت اتاقش سمت به مادربزرگش به بخيري کردوباشب تشکر 
 که کوچک ودخترکي ديد مي چراغي روشنايي.. تختش روي...ماند ثابت چشمانش... شد
 به بعد.. کرد اونگاه به اي لحظه چند...بود دوخته اوچشم به وباز درشت وباچشماني بيدار
 : وگفت کرد حرکت سمتش

 !؟ بالگرفته کني چيکارمي تواينجا - 

 : گفت اخم با افسون 

 !؟ کو سالمت - 

 : گفت حال ودرهمان خنديد هم وبعد شد متعجب دخترک آن جربزه همه ازآن او 

 !شما؟ خوبي... سالم - 

 ! نگفتم بابات به اگه ! کن نگاه ساعتو !؟ خونس به اومدن وقت چه اين - 

 ... دوني مي که خودت !کارمهم يه... کاراشتم امشب من خب - 

 :داد وادامه... زد او به وچشمکي 

 ؟ موندي بيدار موقع اين تا توچرا - 

  : گفت افسون 

 ! بدزدنت شبه آخره ترسيدم مي... ديگه بودم تو ناراحت منم خب -  

 : کشيد را ولپش زيرخنده ترزد بلند کمي وبعد... شد خيره افسون به کمي او 

 ! وروجک - 

 ****** 

  !!!؟ رفتي کش منو موي واکس تو باز رامين.. رامين - 

 : زد داد دستشويي توي از رامين 

 ..نيس من کار دفعه اين خودت مرگ به - 
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 متين... کشيد وپوفي کرد اش ريخته بهم موهاي به نگاهي آينه روبه رامسين 
 : گفت وضع درآن رامسين وباديدن شد وارد ازدراتاقش

 ...!نشدي آماده هنوز توکه...ا ا ا ا ا ا   - 

  شده گم موم واکس - 

 : وگفت کرد او موهاي به کمرنگاهي به دست متين 

 !؟ داري ژل... ببينم بزار - 

  آره - 

 ... ندازم مي رات.. برگرد وشونه آب ليوان يه با بپر - 

 ...ديگربرگردند دوساعت يکي تا پدرومادرشان بود قرار... رفت بيرون زود رامسين 
 ...! بود شده تنگ وغرغرو پدرسختگير آن براي دلشان حسابي دوهفته از بعد

 ذاهاغ وبخار آشپزخانه داخل شلوغ وضعيت باديدن اوه... رفت آشپزخانه به رامسين 
 :دادزد همه روبه گرفته وهواي

 ! زنونه حموم يا اش آشپزخونه اينجا ميگم - 

 : گفت رامسين وروبه برگشت خنده با مريم عمه 

 !؟ کني مي غلطي چه زنونه توحموم تو اس زنونه حموم اگه... بچه نکشدت خدا - 

 : وگفت انداخت باال ابرويي موزيانه لبخندي با رامسين 

 مامان به ام هرچي..زنونه حموم برم بود اين آرزوم ازکوچيکي من آخه - 
 !!! نداخت مي گوش پشت گفتم خدابيامرزمي

 : گفت رامسين درجواب نغمه 

 ! بوده توروشناخته بچگيت ازهمون خدابيامرزم يداي زن - 

 اتاق توي از متين داد صداي که بدهد را نغمه جواب که کرد باز را دهانش رامسين 
 : شد بلند
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 !؟ بکني چاه يا بياري آب رفتي.. رامسين - 

 ... اومدم اومدم - 

  ... رفت بيرون وازآشپزخانه برداشت را آبي وليوان 

 دکر  مي خشک حوله با را ترش دستان وهمانطورکه آمد بيرون دستشويي از رامين 
 : وگفت رفت آشپزخانه داخل به

 !؟ ميان کي گفت بابا نغمه - 

 باال اي شانه کرد مي تزيين مختلف هاي باميوه را ژله هاي ظرف که درحالي نغمه 
 : وگفت انداخت

 ...بپرس اون از بزنم حرف من نذاشت رامسين - 

 وزيم تکه که برد جلو را دستش... رفت وکنارنغمه انداخت دورگردنش را حوله رامين 
 : زد او دست پشت به بادستش نغمه که برود کش را

 ...ا  ...نزنا ناخنک - 

 : وگفت برد نغمه نزديک را سرش آروم لبخندي وبا کرد باال را سرش رامين 

 ...! کني مي ديوونم درنيار رو خانما ادا انقد... جونم اي - 

 ... شد دور ازاو وکمي کشيد کنار را سرش فوري نغمه 

 ! رامين - 

 حواسش کسي..انداخت نگاهي را اطرافش... بود گرفته رنگ هايش گونه که درحالي 
 ... شد اتاقش وداخل رفت بيرون ازآشپزخانه او به چشمکي وبا کرد اي خنده رامين...نبود

 دافر  تا رسيد نظرمي وبه بودند رامسين موهاي به رفتن ور درحال ومتين رامسين 
 ...!برادربزرگترش اما... بود خواهند درگير صبح

 ! افسون ونه بود او نه که فعال 

 !باهمند دوهميشه اين هستند هرجا زد حدس شد مي 
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 : گفت رامسين روبه رامين 

 !؟ رسن مي چند ساعت اينا بابا رامسين - 

 ... درآمد متين داد که چرخاند رامين سمت به را سرش رامسين 

 ... ديگه ريع يه گفت - 

 !؟ کجاس افسون - 

 همبازي باهم فعال دوتا اين... ديگه گرفته گرم ما داش با هس هرجا... دونم نمي - 
 ! شدن

  ... زيرخنده زدند پقي ومتين وخودش 

 فنداس مريم عمه...برگشتند ازسفرشان هم وهسرش مهران ديگر ي دقيقه تابيست 
 مزهراخان...رفتند استقبالشان به درکوچه جلوي همه همراه به قرآن با انمخ وطال دست به

 اب ومهران...بود پوشيده آسماني آبي شالي همراه به رنگ سفيد ودامني مانتو همسرمهران
 نشدنشا ازپياده بعد بالفاصله...بود رسيده خود به کامال ها ازقشرجوان وشلواري بلوز

 بود رسيده ازهمه ديرتر که افسون...کردند روبوسي دو آن وبا رفتن جلو همه ازماشين
 مه وبعد...پروازکرد مادرش سمت به دوان ودوان کشيد بيرون سوم نفر ازدست را دستش
 ي نهسي به را سرش وافسون کرد مي باران بوسه اورا صورت خانم زهرا...برد پناه آغوشش به

 ...نفر يک جز کرد نمي درک کس هيچ را لحظه اين...بود چسبانده مادرش

 غم را دلش ويادمادرش بود پرکرده را چشمانش اشک که همان...برادربزرگتر همان 
 ... زده

 رايب که ها همان !گفتند خوشامد شان نامادري وبه رفتند جلو پسرهاهم ازمدتي بعد 
 ... کردند مي وفرياد داد پدرشان زندگي به او ورود

 آشپزخانه به شام تدارکات براي اش ونوه ودختر خانم طال... رفتند داخل به همه 
 معمولي هاي صحبت وبه نشستند پذيرايي درسالن هم وبقيه وهمسرش ومهران رفتند
 برادر ازسوي هم هرچقدر....بود چسبيده مادرش به حال درهمه افسون...شدند مشغول
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 اندام برروي سرش چنان هم...کرد نمي توجهي برود پيشش که ديد مي عالمت بزرگترش
 !وبود بود مادرش

 ازهمه شدو خيال بي ندارد هايش عالمت به توجهي افسون ديد مي که او 
 درست را درسش ديگر بودکه مدتي... رفت اتاقش به خواندن درس وبراي کرد عذرخواهي
 بسترا دراتاق..بود سخت برايش. داشت واال هدفي که اويي...!بود نکرده پيگيري وحسابي
 ...شد ومشغول

 ****** 

 يک اتقريب...کرد نگاه را وساعت آورد باال کتاب ازروي را سرش...شد کوبيده دراتاقش 
 ...بود خوانده درس مفيد ونيم ساعت

  بفرمايين - 

 : گفت خنده وبا کرد اتاق داخل به را کوچکش سر افسون 

 !!هس؟ اجازه - 

 : داد وجواب نشست لبش برروي آرامي ي خنده 

 ...!ذاري مي چشممون رو قدم...شماس دست ما اجازه - 

 هم رامين همراهش به موقع همان... شد اتاق وارد و خنديد وباشوق بچگانه افسون 
 کي او نگاه...شد وارد شد مي کشيده دنبالش وبه بود افسون دردست دستش که درحالي
 نافسو... نگفت چيزي افسون شوق وپراز مهربان نگاه ديدن با ولي... شد متعجب لحظه
 : گفت برادربزرگترش روبه

 وزر بيشترازسه بايکي هرکس گفتي خودت ! کرده قهر تو با گفت من به رامين - 
 !؟ نه مگه نداره دوسش ديگه خدا قهرکنه

 : وگفت داد تکان موافقت نشانه به سري هم او 

 ! قهرنبودم رامين با که من ولي - 

 : وگفت برد جلو مردانه را ودستش رفت جلو رامين وروبه 
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 !داداش؟ نه مگه - 

 : وگفت انداخت رازير سرش بود شده شرمگين حسابي که رامين 

 ...نيس جدايي بينمون وقت ماهيچ... آره - 

 به که بود رامين وسط اين... خنديد ومي پريد مي وپايين باال خوشحالي با افسون 
 : گفت برادرش گوش نزديک آرامي

 !!!تو مرد وجوون منم نامرد فهميدم حاال - 

  رامين کن بس - 

 نداشت را کردن سربلن روي انگارواقعا...بود انداخته سرشوپايين هنوزم رامين 
 : گفت...

 ببخش منو...! مديونتم تاعمردارم - 

 خاص مردي جوان گرماي...دوبرادر آغوش... گرفتند درآغوش همديگررا محکم 
 ... خب بوداما مردانه هرچند...راداشت خودش

 ... ازطوفان بعد آرامشي... داشت آرامش نوعي به هم آن 

 کسي وداد جيغ صداي... موقع همان که... بودند همديگر با زدن حرف گرم هنوز 
 ...شد بلند سالن ازتوي

  

  

 وير خانم زهرا... پريدند بيرون فوري وبعد...کردند بهم نگاهي واهمه با به واو رامين 
 ...بودند شده جمع دورش به وبقيه کرد مي وگريه بود نشسته مبلي

 : گفت نگراني با رامين... رفتند جلو 

 !؟ شده چي - 

 : گفت کرد مي مخلوط درليوان را قندي آب طورکه همان نغمه 
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 ...نيس افسون - 

 : گفت وحشت با رامين 

 !نيس؟ چي يعني - 

 :داد جواب نغمه جاي به مريم عمه 

 ...دنبالش رفتن ومهران رامسين.. رفته کجا نيس معلوم... بيرون رفته يهويي - 

 :زد داد رامين 

 ...بود ما تواتاق که پيش دقه دو تا بچه اين ولي - 

 حرفهاي به ديگر او...بود ديرشده...اما...کند سوال او از برادرش روبه تا وبرگشت 
 بيط وعينک اش روفرشي هاي دمپايي با... پريد بيرون سرعت به ازخانه...نايستاد بعدي
 !بود زده خواندن درس براي که

 درطي که افسوني...بود افسون مهم...نبود مهم زد مي هم نفس نفس... دويد مي 
 وبراي ها خنده براي... هايش ودل درد براي...بود شده برايش کوچک همدم يک دوهفته
 بود کوچک افسون... که تفاوت اين امابا...مانندمادرش...رازهايش
 آن...بود داده پس او رابه اش هديه الاقل که بود حال خوش...ناگهاني...خنديد...!وظريف
 کرده ذوق هديه ازآن افسون چقدر ...!بود اوداده به قبل چندروز دقيقا که عروسکي
 ...حاال اما!!!بود گذاشته برادرش گونه برروي هم کوچک اي بوسه حتي بود جالب..!بود

 دباي هو يک چرا بود دراتاقش پيش دقيقه چند همين تا که افسوني... فهميد نمي 
 ! ازخانه بيرون هم آن !؟ بزند غيبش

 نداشت اي فايده اما بود شده اضافه زدنش نفس نفس به هم عصبانيتش هرچند 
 آخر...بود کنجکاو و هوا سربه...بود شيطان دختر آن ازبس...کرد مي پيدايش بايد فعال...

 رسيد مي او به دستش اگر!!!؟ داد مي معني چه شب موقع آ هم آن.. ازخانه رفتن بيرون
 ! شيطان دخترک...آمد درمي ازخجالتش حسابي

 خواست مي... که بگويد خواست مي تازه...بزند حرف باافسون خواست مي اوتازه 
 تربيش ازخودش را مادرش که بگويد خواست اومي...بگويد را بزرگش راز مهربانش دل براي
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 که دبو ساله شش... نداشت بيشتر سال شش فقط که بگويد خواست مي... داشت دوست
 رشپس دنبال به مادرش که شبي همان...نديد او جز وکسي کشتند اورا ! کشتند را مادرش
 به اش ساله شش پسرک خاطر به.. او خاطر به فقط مادرش...شب همان..دويد خيابان به

 کاش...کرد وفرار گرفت زير به را مادرش که وبزرگي پيکر غول ماشين آن...رفت زيرماشين
 لبخند با مادرش ديدکه... ديد خودش...آمد نمي دنبالش به مادرش کاش اصال.. دويد نمي
 سرو هاي خون با هايش خنده...خنديد مي... برود طرفش به که کند مي اشاره او به

 !!! نداشت بيشتر...سال شش...اوفقط لعنتي...بود شده مخلوط صورتش

 ...... ماشين يک بوق صداي... 

 اناتوب به خودشان ازخيابان !؟ اتوبان وسط !!!بود؟ کجا من خداي...کرد باال را سرش 
 بازهم.... وحشتناک بوق صداي!؟ چه مادرش!کجابود؟ افسون پس !بود؟چطور؟ آمده
 او روي هم آسا غول ماشين اين جهنم به...خنديد خيال بي... زد مي را چشمش نورش...
 ...کشد پرمي او مانند آري...مانندمادرش فقط!!مگر؟ شود مي چه...بيايد

 ديد مي چيزرا يک فقط او...فهميد نمي نه !!فهميد؟ مي...دوخت چشم..ايستاد 
 نمي هک جهنم به.. توانست نمي...فرارکند تواند ونمي دارد فاصله او متربا يک که ماشيني...

 !!!نبود افسون...توانست

 مي هم تنش لعنتي...چراغهايش به...شد خيره بازهم... رسيد مي داشت 
 ......وصداي... وحشتناک صداي...بوق صداي...لزريد

 ........... رادويـــــــــــــن - 

 در  ماشين...کشيد کنار را پريدوخودش.. پريد درواقع... برگشت عقب به وحشت با 
 اش ويقه نشد پياده که بود آورده شانش... شنيد هم را صاحبش فحش صداي...شد

 ...! رانگرفت

 شصداي که بود او االن همين !!!کجابود؟ افسون پس...نبود...کرد نگاه وبرش دور به 
  ...زد
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 ...!!!افسون...کرد نمي اشتباه رادوين...بود خودش...اش بچگانه مانند جيغ صداي 

 ......... اونبود 

  

 ****** 

  

 هاي دمپايي آن با...کشيد مي زمين روي را پاهايش وخسته رمق بي...شد خانه وارد 
 پيراهنش ي يقه...اش پيشاني روي شده پخش ي وژوليده لخت موهاي آن با... روفرشي
 روشن هنوز...کرد نگاه شان خانه هاي چراغ به...بود بازشده اش سينه هاي نيمه تا هم
 داخل توان...باشند آمده خانه به ديگر هم برادرهايش پدرو حتي که داد مي احتمال...بود
 !!!...؟ چه باشد پيدانشده هنوز افسون اگر... نداشت را رفتن

 نداشت را کدامشان هيچ ي حوصله...کرد رها حياطشان هاي پله راروي خودش 
 هوب دويدند بيرون باشدت او باديدن شان همه که بود نکرده تازه هم را نفسش هنوز اما...

 : گفت زودتر مريم عمه...شدند جمع دورش سرعت

 !؟ شدي ريختي اين تو چرا...بده مرگم خدا - 

 وبا گرفت را رادوين بازوي بود نشده خشک چشمانش اشک هم هنوز که زهراخانم 
 :گفت التماس

 !؟ کردي ؟پيداش عزيزم شد چي - 

 آنها ي همه سوال خانم زهرا سوال که انگار..کردند مي نگاه او به جواب منتظر همه 
 بلند خانم زهرا بلند ي گريه صداي...ماند وساکت.. انداخت زير را سرش رادوين...باشد
 :ردک مي وگريه زد مي حرف بلند بلند او اما...دهد تسلي او به تا رفت طرفش به مهران...شد

 بي اون کنم ازدواج باتو اگه من گفتم هي ! شدم بدبخت ديدي... مهران ديدي - 
 ! مهران...نکردي...نکردي گوش...گيره مي ازم بچمو شرف

 ...بودند دوخته چشم آنها به باتعجب همه 
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 : گفت مهران 

 وننت مي بهترازما خيلي اونا.. خبردادم کالنتري چندتا به من... عزيزم نکن گريه - 
 !باشه شده گم فقط شايد...کنن پيداش

 احاالت گشتنتون همه بااين بود شده گم اگه نظرت به مهران !؟ باشه شده گم فقط - 
 شرفم بي کارهمون...دزديدنش مطمئنم... مطمئنم من... نشده گم اون !بود؟ نشده پيدا
 مي تهديدم همش...خونه دم فرستاد مي آدماشو هميشه...نيس ودومش اول دفعه...هس
 تونه مي نهک وٍثابت بترسونتم که براين چندبارم... گيره مي ازم افسونو کنم ازدواج اگه که کرد
 دوسش... پدرشه خب... هم افسون...کنارخودش بردش مي چندروز بگيره ازم اونو
 ...خبر بي ازخدا اون اما...پيشش بره که ازخداشه...داره

 او بازبه بادهان همه...ريخت مي اشک بلندتري وباصداي گرفت شدت اش گريه 
 هم آن...بگويند دروغ آنها به پدرافسون درمورد که رانداشتند اين توقع...کردند مي نگاه

 !رفت نمي توقع اصال ! ومهران ازطالخانم

 :گفت رادوين گوش نزديک رامسين 

 !بود؟ نمرده شوهرش اين مگه ببينم - 

 :گفت نگاهش اينکه بدون رادوين 

 ...شده زنده انگارامشب...بود مرده تاحاال اگه - 

 درآن...نگفت چيزي بازهم اما...کرد مي نگاه وبرادرش مادر به دلخوري با مريم عمه 
 کردن شکايت به الزم ديگر...بود خراب حالش کافي اندازه به خودش مهران زن اوضاع
 !نبود زدن وطعنه

 غمهن ازرفتنشان بعد بالفاصله...برد داخل به اورا زور وبه گرفت را زنش بازوي مهران 
 : گفت مادربزرگش روبه

 !؟ مرده قبال پدرافسون گفتين که شما...جون مامان - 

 : گفت پوزخند با مريم عمه 
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 ...! بوده مرده ها ماغريبه برا فقط انگار نه - 

 : گفت دخترش روبه آرامش با خانم طال 

 فهميد وقتي خودش... بود مهران خود ي خواسته اين...جون مريم نداره نارحتي - 
 واسه کسي نداشت دوس...مرده که بگيم همه به گفت داره وسابقه کار خالف زهرا شوهر
 اي ديگه مرد اسم ديگه داشت دوس نه..وغيرتش مرده...مادر داره حق...دربياره حرف زنش
 که االمح ! کاربوده خالف زنش شوهرقبلي بدونن بقيه داشت دوس نه باشه زنش زندگي تو

 ! بوديم غريبه نگين ديگه که گفتم اين برا فقط..باهمتونم.. گفتم بهتون

 خانم وطال انداخت رازي سرش مريم عمه...انداخت دخترش مريم رابه ونگاهش 
 :داد ادامه

 بيآسي هيچ خودش ي بچه به ومطمئنا پدرافسونه باالخره باشه بد شوهرش هرچي - 
 بدونه ور موضوع اين شما جمع غير يکي نبينم ازفردا... پيداميشه که ايشالله...رسونه نمي
 ! دستتون کف وحساب جون وطال شما مونين مي وگرنه...ها

 : گفت رامسين 

 خواست هم پول ازاش به تازه نداد پس رو بچه ديگه يارو واين اومد جون ننه خو - 
 !؟ کنين مي چيکا شما موقع اون

 : وگفت گرفت تهديد وبا رامسين روبه را انگشتش خانم طال 

 فکري يه کرد تهديد هروقت نکرده تهديد که هنوز درضمن! جون وطال نه جون ننه - 
 بخوابين برين پاشين حاالم...ها موقع برااين گذاشتن رو پليس.. کنيم مي واسش
 ! پاشين...ديروقته

 نبخيرگفت بعدازشب هم ونغمه مريم عمه...رفتند داخل به غرغر با ورامين رامسين 
 : گفت رادوين روبه خانم طال ...رفتند داخل به

 باهم واقعي برادروخواهر يه مث آخريا اين...بيشترنگرانشي توازهمه دونم مي - 
 بزرگه خدا بخواب برو پاشو..پيدانميشه اون بشيني هم تاصبح اگه اما...!بودين خوب

 ...باشه نشده چيزيش که ايشالله...
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  جون طال - 

 !مادر؟ جونم - 

 ساييک اگه اما رسونه نمي بهش آسيبي پدرش الاقل!؟ چي نباشه پدرش پيش اگه - 
 !؟ چي باشنش دزديده ديگه

 ...نباش نگران...مادر خداس به توکلمون - 

 : وگفت زد تلخ لبخندي 

 ...تو ميام بعد شينم مي کم يه.. بخوابين برين شما - 

 : گفت خانم طال 

 مث...عزيزم زجرنده خودت به زياد...شده قرمز خوابي ازبي که چشمات فداي - 
 ترمن خيال بي ازاون آدم..کنه مي خروپف هنوز خوابيده که سرشب ازهمون...باش متين
 ... بخيرگلم شبت...اي خسته بخواب پاشو تاصبح نشين توهم برم من!خدا به نديدم

 بخير شب... چشم - 

 خاموشي را ساختمان ي همه بعد دقيقه وچند رفت داخل به خانم طال 
 باال طرف به وباحرص محکم را وآن کرد لختش موهاي داخل را دستش...فراگرفت
 شد تکرارمي ومرتب نبود که صدايي...خورد مي چرخ درسرش چيز يک فقط...کشيد

 : وبچگانه مهرباني با... وکوچک ظريف... دخترانه...

 خيلي آخه کني دعوام ترسم مي خب...نخريدي عروسک برام هنوز منتظرما من - 
  ... رادوين...بدزدنت ترسم مي شبه آخره آخه!!!...کو؟ سالمت... شدي بداخالق

 مي...چرخيد مي وهمه همه....وحرفهايش...هايش بچگانه...هايش خنده صداي 
 ...!اوديگرنبود.....نبود اما...کردند مي مختل را وذهنش چرخيدند

 ****** 

 .....بعد سال هشت 

 ....اتوبوس ايستگاه.شهر سپاهان اصفهان 
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 تحمل مجبور اما...بود سوزان هرچقدر آفتابش...بيايد اتوبوس تا ايستاد کناري 
 وبه زد صورتش راروي اش آفتابي عينک!ندهد قرض را ماشينش ديگر باشد تااو...کند

 ...بيايد اتوبوس که بود نزديک ديگر...کرد نگاه ساعتش

 سيل...ايستاد جلويشان واحد اتوبوس که بود نگذشته ازفکرش اي ثانيه هنوز 
 اهنگ گرم سرش...بشوند تاسوار ايستاد دورترازهمه...ريختند آن دور به که بود جمعيت
 او جلوي را پايش ثانيه درآن... لحظه همان...خورد محکم اي تنه که بود جمعيت به کردن
 را عينکش..ايستاد سرش وباالي رفت کنارش...افتاد زمين روي شدت با دخترک و گرفت
 خاکي ولباسهايش بود شده زخمي دستانش کف...کرد نگاه او وبه زد موهايش روي
 : گفت بود ايستاده سرش باالي اوکه به دخترباخشم...

 !؟ داري مرض - 

 : وگفت کرد دراز دخترک روبه را اودستش اما 

 ...بياد کن رد - 

 : گفت بود خوردنش اززمين حاصل که وعصبانيتي خشم دختربا 

 !؟ چي - 

 

 ... خبرنکردم رو تاپليس بياد کن رد کيفو گفتم - 

 :زد وداد شد بلند ازجايش لرزان حالتي دختربا 

 !؟ کني مي دزدمم تازه زدي زمينم - 

 : گفت دخترک درجواب او...شدند مي جمع دورشان وبرداشتند دور مردم تقريبا 

 کردن کل کل حوصله نه دارم رو وکالنتري پليس حوصله نه...دخترخوب ببين - 
 ... شم متوسل زور به شم مجبورمي وگرنه بياد کن رد کيفو آدم بچه مثل...باتو

 ...بابا هري ! ترسيدم ومن توگفتي... هه - 
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 ...خب خيلي.. طوريه اين - 

 : گفت دورشان درجمعيت ايستاده هاي ازخانم يکي وروبه 

 ...جلو بياين ميشه خانم - 

 : گفت باترس زن 

 !....؟ من - 

 ...بياين لحظه شمايه بله - 

 هک آنجا ازدخترهاي يکي...بود مانده ومات خيره کردوفقط تعلل ترسيد مي که زن 
 : آمد جلو داشت زيادي ي جربزه وانگارکه نداشت هم خوبي سرووضع

 ...هستم من - 

 : واردگفت تازه دخترجوان روبه او 

 ...ازسرتاپا... بگردين خانومو اين کنين مي لطف - 

 را دخترديگر وحشت با...دزد دختر يکي آن اما... رفت جلو وارد تازه دخترجوان 
 : وگفت کنارزد

 ...بابا کناربکش - 

 هرچند... گرفت را اش تنه حرص با بود زورتر ازاو انگار که هم ديگر دختر آن اما 
 درآخرين اما... راگشت او سرتاپاي باالخره اما بود دزد دخترک آن سروصداي وبا سخت
  .....شد پيدا چپش پاهاي درجوراب کيف لحظه

 : گفت دزد دخترک به رو و زد پوزخندي جوان مرد 

 بري کردم مي ردت بودي داده پس کيفو آدم بچه مث خودت اگه... دوني مي - 
 ! ترازتوام لجباز من دم مي نشونت کردي لج که حاال منتها ! خوشي
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 ايستاده هنوز دورشان مردم...گفت مي چيزهايي لب وزير درآورد ادايي دخترک 
 يفوک آمد جلو جوان پسر...کند فرار نتواند دخترک که شد مي باعث موضوع وهمين بودند
 : وگفت گرفت را دخترک پشتي وکوله گرفت پس را پولش

 ! بيفت راه - 

 : کردند مي پچ پچ وباهم دادند مي نظر يک هرکدام وبر دور هاي زن 

  !ها درميره جوري اين آقا - 

 ... که ترين راحت !خب بياد پليس بزنين زنگ - 

 ! تره راحت بشه خالص آدمايي همچين ازدست هرچي آدم.. والله آره - 

 رفتهگ محکم را کيفش بند طورکه همان را دخترک کند توجه آنها به اينکه پسربدون 
 : گفت دخترک که بودند نرفته هم را خيابان يک هنوز... برد مي خود با بود

 ! شدم خسته..آدمما منم! کشوني مي خودت دنبال گوسفند مگه..هويي - 

 : گفت خونسرد خيلي بيندازد اونگاهي به اينکه پسربدون 

 !کردي مي اينجاهاشم فکر بايد کني مي زني جيب وقتي ! نزن غر بيا راه - 

 ينآست...باز يقه رنگ اي سورمه بلوزي... کرد پسرجوان سرتاپاي به نگاهي دخترک 
 رنگ اي سورمه کمربند همراه به سفيدرنگ وکتان تنگ وشلواري بود زده باال را هايش

 بود چشمانش روي اش آفتابي عينک... بود زده باال سمت وبه حالت خوش موهايش...
 : پسرگفت وروبه کرد اي خنده ! فهميد مي هم را چشمانش رنگ وگرنه

 ... دارايي مايه بچه ازاون پيداس ازقيافت توکه ميگم - 

 ! نداره ربطي تو به ونبودش بود - 

 فنتخ تيپ بااين که زيرپات بندازه ناناز ماشين يه بابات نبايد...دار مايه بچه خو - 
 !؟ بيفتي راه پياده توخيابون نخواي

 .. نزن اضافي حرف بيا - 
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 راه وقيحي طرز به چرخاند مي دردهانش را آدامسي طورکه همان خيال بي دخترک 
 آدمها قوم ازاين...بکند نحسش ي قيافه به نگاهي خواست نمي دلش حتي او... رفت مي
 ايدب...دراز وزبون بودند پررو ! خودشان نفع براي کردند کارمي فقط...بود زياد وبرش دور
 ...را فرهنگ بي دخترک همين...کرد مي ادب شده که هم شان يکي حتي

 ...! نشاند نمي سرجايش اورا اگر نبود رادوين...کرد مي ادبش 

 !؟ بري مي قبرستوني کدوم منو گرفتي راه هس معلوم... بينم وايسا - 

 :او به رو وبرگشت کشيد بلندي نفس ازحرص...ايستاد رادوين 

 .. بچه ببين - 

 : پريد او حرف وسط فوري دختر 

 ! کردم بزرگ تورو مث صدتا من ! مردک آبادته جدو هفت بچه - 

 .... مادربزرگ ببين پس آهان - 

 ...شو خفه - 

 تدس! گرفتمت ومن دزدي تو رفته يادت اينکه مث...زنيا مي حرف ازدهنت زيادتر - 
 ...پليس دست دمت مي کني خطا ازپا

 : وگفت گرفت کمرش به را ودستش زد پوزخندي دختر 

  !؟ ترسوني مي ازپليس منو - 

 : گفت گرفت مي وشماره بود آورده بيرون را موبايلش که درحالي توجه بي رادوين 

 ... ميشه معلوم حاال - 

 حرف باکسي رادوين...زد ديد را دوروبرش... ديد مي مناسب را موقعيتش که دختر 
 :زد مي

 !کجايي؟ رامين الو - 

 - ......... 
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 !؟ دنبالم بياي توني مي... ندارم ماشين اومده پيش برام مشکلي يه من ببين - 

 قطف...کرد نگاه کيفش به... است پرت حسابي حواسش رادوين فهميد که دختر آن 
 ديگري چيز وگرنه...بود کرده محسور را دخترک آن ي وسيله به رادوين که بود کيف آن

 وينراد اما... خورد مي تکان...آورد درمي اش ازشانه را کيفش بند آرام آرام...نبود دستگيرش
 : گفت مي گاهي فقط...کرد نمي نگاهش اصال

 ...نخور تکون انقد - 

 ...بگيرخب آروم کم يه - 

 دودقيقه يکي درهمان دختر وآن کشيد طول رادوين دادن توضيح دودقيقه يکي 
 را کيف... ديد مي مناسب را شرايط که آخر هاي درلحظه...کرد جدا ازخود کامال را کيفش
 ...کرد دويدن به وشروع کرد پرت رادوين درصورت

 ...او ازدويدن بعد 

 ... رادوين بالفاصله 

 ....رو درپياده...افتاد دنبالش به که نکشيد هم ثانيه به 

 چنان هم رادوين اما...شدند مي رد که مردمي ي همه وازميان سرعت با...دويدند مي 
 مي...کرد تر آسان را ودويدنش انداخت کولش روي را آن...بود دردستش دخترک کيف
 جيب فن...بود شده کارهاماهر دراين ديگر...اندازد مي گير واورا رسد اومي به که دانست
 ناربزندک تند تند را چندنفر شد مجبور وحتي کرد زياد را دويدنش سرعت...بود ازحفظ برهارا

 مي مجبور ديدند آنهارامي وقتي افراد بيشتر...دويد ومي داد مي هل را همه...دختر آن اما...
 را لندب چندان نه دوخيابان يکي...کنند نگاه تعجب با وفقط کناربايستند ازترس شدند
 هب اورا و گرفت وازعقب آمد دستش به شالش...اورسيد به باالخره که بود دويده دنبالش
 بلند موهاي وحتي افتاد زمين روي شالش شدن ازکشيده دختردزد...کشيد خود طرف
 ...رهاشد هايش شانه روي هم وبورش

 : وگفت زد پوزخندي...ايستاد سرش باالي رادوين 

 ...تاحاال بودم نديده تو سرتقي به دختري توعمرم کنم مي اعتراف - 
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 ... شد مي نزديک رادوين که موقع وهمان شد گشاد دخترچشمانش... رفت وجلوتر 
 ....... کوفت او درشکم ومحکم کرد بلند را پاهايش جفت

 ازاو را کيفش خواست ومي برخواست ازجا دخترک... شد بلند رادوين فرياد صداي 
 که دردي باهرچقدر رادوين...کند خالص رادوين ازدست را آن که کرد هرچقدرتقال...بگيرد
 ينزم روي که رادوين شکم به تر محکم لگدي دخترک...بود گرفته محکم را آن کشيد مي
 فقط ناتوان رادوين...کرد دويدن به شروع درخيابان بازش موهاي وباهمان زد بود افتاده
  ......... ديد مي ور وآن ور اين به را دخترک بلند موهاي خوردن تکان او دويدن

 ****** 

 شاه پا يه خودت ناسالمتي !؟ افتي درمي آدما بااين مجبوري مگه من داداش آخه - 
 !!! دزديا

 رامسين به رو بست رامي رادوين کرده ورم شکم روي که درحالي غره چشم با رامين 
 : گفت

  ! لطفا بزني زر کم ميشه رامسين - 

 : گفت بازهم رامسين 

 هب گيربده بايد باره مي دزدي ازسرتاپاش خودش که آدمي...ديگه گم مي راس خب - 
 !!!؟ بدبخت براي جيب اين

 : گفت گرفته کمي صدايي با داشت درد که طور همان رادوين 

 ماز  اگه...توش داشتم مدارک کلي درک به پوالش حاال!دختره زد خودمو کيف بابا - 
 ! کندن مي کلمو ها بااليي اون برد مي

 : وگفت زد پايين را رادوين پيراهن رامين 

 ...شي مي خوب خوب صب تافردا بخور مسکنم يه کن استراحت کم يه - 

 : گفت رامسين به رو رادوين 

 ...چيکارس ببينم بيار کيفشو پاشو رامسين - 
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 : گفت مرموزي خنده وبا کرد وپايين باال وابرويي چشم رامسين 

 چه ببين رامين! اصفهان دزداي شاه سردسته شدي نيس خود بي...ناقال اي - 
 ... رفته کش اوضاع تواون رو دختره کيف جونوريه

 : گفت رادوين...کشيد را آن زيپ زودتر وخودش آورد نزديک را وکيف شد وبلند 

 ... خودم بده نزن دست - 

 : گفت توجه بي رامسين 

 ... شيم مي کاسب چي ببينم بذار - 

 : آورد بيرون را سردي آب بطري ازهمه اول 

  !!!ها بوده خورا خنک آب ازاين دختره ميگم - 

 : وگفت رفت رامسين به اي غره چشم رامين 

 !نيمدن دوتاديگه تااون زودباش - 

 اي شده خراب وتقريبا خورده نيم وساندويچي کرد درکيف را دستش بازهم رامسين 
 : گفت بود شده کلفت صدايش که ودرحالي گرفت را دماغش کراهت با... آورد بيرون را

 ... گذاشته ناهارتوهم کولت تو... بوده فکرت به چقدر ببين رادوين - 

 شده بلند رامين ريز ي خنده وصداي کرد نگاه رامسين به باحرص رادوين 
 پول کيف يک بار اين.. گشت وبازهم انداخت آشغال درسطل را ساندويچ رامسين...بود

 بعد وبالفاصله...بازکرد را پول کيف...درآورد را مانند عروسک آويزي همراه به دخترانه
 : شد بلند رامسين سوت صداي...آن ازبازکردن

 زنهب دزد به که دزد ميگن... جون رادوين عشقه جمالتو بابا... ببيــــــــــن تراولو - 
 ... کنم ماچت بذار !!!ها دزده شاه

 : وگفت زد اوراپس رادوين ... گرفت را وصورتش رفت رادوين طرف وبه 

 ... کنارببينم بزن - 
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 را نآ خوب...گرفت ازرامسين را پول وکيف شد بلند ازجايش درد وباکمي سختي به 
 ...ودرآخر کليد دسته يک...اتوبوس هاي واحد کارت يک....... تراول بيست الي ده... گشت

 ...اي قهواه چرم کيف آن آلبوم درقسمت 

 ...رنگ به وچشمهايي بور موهاي با اي بچه دختر عکس ويک زن عکس يک 

 ........!!!نبود تشخيص قابل رنگش 

 تربيش عکس دادوبه قورت سختي رابه دهانش آب...گرفت لحظه يک براي نفسش 
 ...عکس اين اما... بود آبي چشمانش او نه...بود ممکن غير...کرد دقت

 سبزهم...نه آبي...بود آبي رنگش هم عکس اين...داد تکان شدت به را سرش 
 ...ودب همين او چشمان رنگ...آري !وآبي سبزوخاکستري بين رنگي...نه هم خاکستري...نه

 : گفت گشت دخترمي پشتي درکوله هنوز که رامسين روبه گرفته باصدايي 

  رامسين - 

 : گفت کند راباال سرش اينکه بدون رامسين 

 ...هوم - 

 !؟ يادته افسونو چشماي رنگ تو - 

 : گفت توجه بي رامسين 

  ... ديگه کيه افسون - 

 تازه که رامسين... شد خيره آشنا زن وآن دختر آن عکس به ساکت بازهم رادوين 
 ..پريد رادوين سمت وبه کرد باال را سرش سرعت با...بود شده متوجه را رادوين سوال

 !تو گي مي چي.. ببينم بده - 

 جمعشان به هم رامين...کرد نگاه آن عکسهاي وبه گرفت رادوين ازدست را وکيف 
 ...شد اضافه

 !...نيس؟ جون زهرا... عکسه اين..اين...رادوين...رادوين : رامين - 
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 : گفت بود شده زده هيجان حسابي که رامسين 

 ...خدا يا - 

 : گفت رادوين روبه لب زير 

 !؟ درسته افسونه بچگي عکس اين - 

 حدسش کرد نمي فکر...رهاکرد کاناپه روي را وخودش رفت عقب عقب رادوين 
 رشس ومحکم گرفت ناديده را تيرکشيدنش...گرفت رادردستانش سرش...درآيد ازآب درست
 بود نرفته ازياد که اويي... !؟ افسون !سال ازهشت بعد...فهميد نمي را حالش...فشرد را
 ...اما

 مي رادوين کشيدن آه باعث گاهي هم هنوز...غمش...دردش... شدنش گم 
 !!...بود؟ کجا يعني !بود؟ زنده يعني...او يعني!.... کوچک ناتني خواهرک...شد

 : گفت رامسين روبه...کرد راباال سرش 

 ... رامسين - 

 : وگفت رادوين روبه برگشت رامسين 

 ...داداش جونم - 

 ! کنم پيداش بايد گم مي چي فهمي مي...کنم پيداش بايد من - 

 : وگفت انداخت برادرش شانه دور به را ودستش آمد جلو باجديت رامسين 

 ...خدا به هستم چاکرتم - 

 : گفت هم رامين 

 وزمهن که نبود تقصيرتو بچه اون شدن گم...نريز بهم اعصابتو خودي بي رادوين - 
 هب ازتو اي کينه هيچ زهراجون نشد هم اگه...خداروشکر که پيداشد اگه...داري وجدان عذاب
 ..باورکن نداره دل

 : وگفت کشيد لختش موهاي درون عادتش راطبق دستش رادوين 
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 خترهد اون اگه...ناپديدشد که بود من اتاق تو افسون...نرفته کتم تو هنوز من ولي - 
 !!!؟ باشه ديدم من که

 : گفت رامسين 

 !؟ بوده ديگه يکي ومال بُرزده جيب دختره هم کيفو اين نکنه...رادوين... ميگم - 

 چشم زمين به پرازدلهره نگاهي وبا شد خالي دلش ته حرف اين باشنيدن رادوين 
 : گفت فوري رامين... دوخت

 کيف معموال ! ذاشت نمي کيفش تو دختره بودکه ديگه يکي مال کيف اين اگه بابا - 
 ذارن نمي... بره ندازن ومي کنن مي خاليش بالفاصله ميزنن که مردمو ،کيفهاي زنا

 ! بده دستشون کار که توکيفشون

 : وگفت کرد تاييد را رامين حرف هم رامسين 

 ! يانه کنم مي پيدا چيزي ديگه بذارببينم - 

 جز درآخربه... گشت وبزرگ وکوچک وکنار پشت هاي ودرجيب برداشت را کوله 
 ايلموب گوشي يک تقويتي وچندقرص بدن واسپري بند ومچ وآدامس ميوه سروآب چندگل
 ...شد دستگيرش فقط که بود

 ...زديا هم گوشيشو ببين رادوين...اينجارو - 

 :گفت رمق بي رادوين 

  رامسين من به بده - 

 : وگفت کرد پرت رادوين سمت به را گوشي مخالفت بدون بار اين رامسين 

 بياد بگير - 

 صفحه روي عکس به ازهمه اول...کرد باز را وقفلش گرفت هوا روي را گوشي رادوين 
 يگوش روي وعروسکي فانتزي هاي عکس که بود بعيد زن دخترکيف ازيک...کرد توجه آن
 ...بازکند را آن خواست وتا رفت تلفن دفترچه داخل به...بگذارد اش
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 ...داد ارورمي 

 رفت ديگر هاي فايل داخل کردوبه کنترل را خودش اما بود هرچقدرعصباني رادوين 
 : وگفت کرد پرت دستش کنار کاناپه روي را گوشي شدت با!...بود قفل همه... لعنتي...

 .. داره رمز - 

 : وگفت کرد نچي نچ رامسين 

 ...پدرسوخته اي - 

 : گفت رامسين...کرد نگاه رامسين به چپ وچپ کرد باال را سرش رادوين 

 !بچمون شده هم غيرتي چه ! يانه افسونه نشده معلوم که هنوز.. بابا اي - 

 : گفت رادوين 

 ...زد زنگ خودش شايد نزنين گوشي به دست - 

 : فتگ رادوين وروبه بازکرد را دهانش باالخره بود وساکت درفکربود مدتي که رامين 

 !ديدي؟ رو زنه کيف دختره اين تو گي نمي مگه ببينم - 

 : گفت رادوين 

 !؟ چي که خب آره - 

 : گفت رامين 

 ...ديگه ديدي قيافشم حتما پس خب - 

 هتاسرشون... داشت متوسط نسبت به قد يه يادمه من که تااونجايي !!!قيافش؟ - 
 دقت زياد... وبينيشم لب...بود بور موهاش...بود وسفيد گرد صورتش...تقريبا من هاي
 ...چشماش فقط کنم فک نکردم

 : وگفت کرد رامين سمت رابه سرش هو يک 
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 رنگي هم افسون چشماي..افسون عين !بود رنگي چشماش رامين... رامين - 
 ...گرد صورتشم...بود بور موهاش..بود

 : گفت رامين 

 !چند؟ سال ميشه شد گم افسون که سالي اون ببين... خب خيلي - 

 : زودترگفت رامسين 

 ! کنکورداشتيم سال همون... هشتادوسه - 

 : گفت رامين 

 !بود؟ چندساله افسون تويادته رادوين...سال هشت هفت ميشه االن تا... آهان - 

 : فکرگفت بدون رادوين 

 !بود سوم کالس...سال نه - 

 : گفت بازهم رامين 

 چند حدودا ديدي تو که دختري اون... باشه شده ساله هفده بايد قاعدتا االن پس - 
 !!!بود؟ سالش

 بود زانوهايش روي دودستش وآرنج بود شده خيره زمين به که طور همان رادوين 
 : گفت

 ! مطمئنم من...بود خودش رامين بود خودش - 

 : گفت رامسين  

 ! دستمون دي کارمي توروخدا نباش مطمئن انقدم - 

 : گفت رادوين وروبه رفت رامسين به اي غره چشم رامين 

 ؟ مطمئني ازکجا - 
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 متس وبه شد مي بلند که درحالي..بود وسردرگم داد مي تکان پياپي را سرش رادوين 
 :زد فرياد رفت مي کارش اتاق

 ...بود خودش مطمئنم فقط... مطمئنم... دونم نمي - 

 به هنوز که طور همان خيال بي رامسين... کوفت بهم ودررامحکم شد اتاقش ووارد 
 : فتگ رامين وروبه داد تکان تاسف نشانه به سري گشت مي دختردزد درکوله چيزي دنبال

  ! گرفت چ ليش رگ بازاين - 

 ****** 

 ...بعد ساعتي 

 ... گوشي زنگ صداي 

 به تعجب با رادوين...چشمش وجلوي بود رادوين ميز روي...نظر مورد گوشي همان 
 پشت صفر چند فقط...کرد نگاه بود افتاده گوشي برروي که اي شماره به...شد خيره گوشي
 ... سرهم

 ...بود مانده او روي نگاهش ورادوين....خورد مي زنگ هنوز گوشي 

 ... آورد يورش رادوين اتاق به دو با ازبيرون رامسين 

 ! پشت اون کرد حودکشي طرف بردار بابا - 

 : گفت بود شده اضافه جمعشان به تازه که رامين...بود کرده سکوت رادوين 

 !؟ بردارم من خواي مي - 

 خط پشت...داد جواب سکوتش با را وتماس برد گوشي سمت رابه دستش رادوين 
 !زد مي حرف سکوت با اوهم انگار که بود شخصي نفسهاي صداي هم

 يک هاي نفس صداي فقط صداها آن فهميد مي داد مي گوش که دقت با رادوين 
 ! بيشتر نه است دختر

 : گفت رادوين به رو آهستگي به اشاره با رامسين 
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 شدي؟ الل چرا پس - 

 ! وسکوت کرد گوش بازهم توجه بي رادوين 

 نگه صورتش جلوي را گوشي ورادوين شد قطع تماس اي ثانيه ازچند بعد 
 : گفت ورامين بود خيره آن به که درحالي...داشت

 !شد؟ چي - 

 : گفت رامسين 

 !نبود اين قرارمون ! پروني مي رو يارو جوري اين توکه خب - 

 : گفت حالت درهمان رادوين 

  زنه مي زنگ بازم... نکنين عجله - 

 درحال که رامين...ورفت داد تکان بروبابايي نشانه به را دستش رامسين 
 : گفت کردوبعد نگاه رادوين به تفکربودکمي

 ! بود چيز يه دستور رادوين - 

 : وگفت زد رامين سمت به چرخي چرخدارش صندلي با رادوين 

 ... کنم چيکارمي دارم دونم مي من - 

 ... نکرديم اجرا دستورو بفهمن اگه - 

 : وگفت رفت رامين حرف ميان به بازهم رادوين 

 ... فهمن نمي اونا نبرين ازخونه بيرون رو حرف اين تووبقيه اگه - 

 : وگفت کرد فوت را نفسش رامين 

 ...بخور شامتو پاشوبيا...خب خيلي - 

 ... گذاشت تنها مختلف ازافکار دنيايي رابا ورادوين رفت وبيرون 

 ****** 
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 : وگفت کرد فوت را نفسش رامين 

 ...بخور شامتو پاشوبيا...خب خيلي - 

 ... گذاشت تنها مختلف ازافکار دنيايي رابا ورادوين رفت وبيرون 

 ****** 

  

 مي سکوت هردوفرد چنان وهم خورد زنگ ديگرهم باروچندين چندين گوشي آن 
 ...اما بود ديگري زدن منتظرحرف هرکدام انگارکه...کردند

 مهه روبه بخيري شب با ازشام بعد رادوين!پذيرفتند نمي را ريسک اين کدام هيچ 
 سيو ده...کرد نگاه را ساعتش...برد پناه آن وبه رفت اتاقش طرف به درسالن حاضر افراد ي
 تختش وبرروي پوشيد را اش راحتي کوتاه شلوارک... درآورد را پيراهنش... دقيقه وپنچ
 ... بازهم که بود نگذاشته بالش راروي سرش هنوز...خزيد

 تماس اتصال دکمه...برداشت را وگوشي برد يورش ميزش طرف به 
 :راشنيد دختري صداي بالفاصله...رافشرد

 !...چيکارکنم بلدم خوب منم بدي منوبازي بخواي اگه... گم مي بهت چي ببين - 
 تموم ضررت به بدي ادامه رو بازي بيشترازاين اگه...بري جلو خودت نفع به کن سعي
 تا ندي پس گوشيمو واون وسايل اگه...نشدي طرف خوبي آدماي با متاسفانه...ميشه
 يخيل توني مي باشي پسرخوبي اگه...کنن زيرآب سرتو دم مي قول بهت ديگه چندروز
 اما..شه چيزتموم وهمه نگم چيزي کسي به ميدم قول ،من بدي پس من به رو گوشي راحت
 بازي خودت جون با داري باش مطمئن با کني شقي کله خيابون تو روز اون مث بازم اگه
 فردا اگه دم مي آدرس يه بهت فقط ندارم زدن حرف براي زيادي وقت من...کني مي

 ...نه اگه...اومدي که اومدي پنج عصرساعت

 يم داد برسرکسي خشم با که مردي فرياد صداي... ازآن وبعد...دختر سکوت صداي 
 :کرد مي سرزنش واورا زد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 173 

 تومي دست کارارو اين که بود تقصيرمن...کردي گمشون کردي غلط توخيلي - 
 ...سپارم

 ...رفتن در طور چه نفهميدم آقاباورکنين - 

 ...شو خفه - 

 .......وحشتناک فرياد وصداي 

 چه خط طرف آن...کرد مي گوش وبادقت بود شده کنجکاو شدت به رادوين 
  !!!!خبربود؟

 !؟ شنوي مي صدامو الو - 

 : گفت ودختر بود کرده سکوت بازهم رادوين 

 خاکي جاده يه آزاد دانشگاه روبروي.. منتظريه...شهر خميني...عصر پنج... فردا - 
  وايميستم اونجا هس

 :نيدش پسررا صداي که کند قطع بالفاصله را تماس که خواست دخترمي موقع همان 

 !؟ گي مي راس بدونم ازکجا - 

 : وگفت زد پوزخندي دختر 

 هردومون !نياي توباپليس معلوم چه ! يانه گي مي راس تو دونم نمي منم - 
 ... کنيم اعتماد مجبوريم

 !ريسکه يه ولي - 

 ... ارزه مي ريسک اين من براي - 

 انقد که داري وکيفت گوشي اين توي چي اصال !؟ چي نباشه مهم من براي اگه - 
 !؟ مهمه

 ...مربوطه خودم به ديگه اونش - 

 ........ممتد بوق وصداي 
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 عميقي نفس ! شده قطع تماس...نشنيد صدايي اما...گفت الو الو بار چند رادوين 
 افسون او واقعا اصال !بود؟ افسون خود صداي صدا يعني...شد خيره گوشي وبه کشيد
 مي حرف رادوين وقتي...زد نمي حرف مطمئن انقدر رادوين که نبود اگر...بود!...بود؟
 ......داد مي حرفش پاي به راهم سرش...زد

 ****** 

 رفتنوگ رفتيم اگه... مونديم نمي تنها که بدم خبر رييس به ذاشتي مي اگه آخه د   - 
 !؟ چي کشتنمون

 : وگفت داد تکان دستي حوصله بي رادوين 

 مين من.... بدين ادامه دزدياتونو ماشين همون بريد..نياد تونه مي ترسه مي هرکي - 
 !وسط بکشم رو رييس ،پاي طرفم باکي اينکه دونستن بدون خوام

 : گفت رامين 

 باشن باند يه ممکنه اوناهم که اينه موضوع... جان رادوين نيست ترس موضوع - 
 ؟ انه باشه افسون دختره اون معلوم چه اصال...بربيان تا ماسه ازپس راحتي به تونن ،مي
 فتهگ راست بهت که معلوم ازکجا ! ده نمي برباد جونشو آدم که عکس ودوتا پول کيف يه با
 ... نکن شقي کله انقدر توروخدا ؟رادوين باشه

 ديج خيلي بازکند را گوشي پشتي روکش کرد مي سعي بادقت که درحالي رادوين 
 : گفت

 ...نيس مهم برام هيچي - 

 تکان تاسف نشانه به سري ورامين کردند هم به نگاهي ورامين رامسين 
 : هوفريادکشيد يک حيرت با...کرد رادوين به نگاهي رامسين...داد

 !کردي؟ بازش ا   - 

 ار  گوشي روکش خاص ودقتي ظرافت با رادوين...بردند يورش رادوين سمت هردوبه 
 را آن ريبات گوشي اجزاي به گرفتن دست بدون سوزن ويک کليد يک ي وسيله وبه برداشت
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 سمج آن سوزن با رادوين..بود شده کارگذاشته کوچک جسم يک باتري درزير...آورد بيرون
 : گفت شده گشاد چشماني با رامسين...کرد نگاه آن وبه آورد بيرون را کوچک

 !گوشيش برا زده مي پرپر انقد دختره چرا بگو پس... راداره - 

 روي را رادار رادوين...آورد کاغذي دستمال برگ ويک رفت سريع پرش بايک رامين 
 : گفت ورامين گذاشت کاغذي دستمال

 ؟ کنه کارمي يعني - 

 : گفت رادوين روبه رامسين 

 گفته تو به جوري چه پس...دونه مي جامونو دختره که باشه درست اين اگه - 
 ؟ ببري گوشيشو

 : گفت رامين روبه رادوين 

 ازکار دختره خود شايدم.. ممکنه هرچيزي...بيار آب ليوان يه بپر رامين - 
 ...انداختتش

 ادارر  افتادن ازکار براي رادوين... برگشت آب ليوان وبايک رفت آشپزخانه به رامين 
 : وگفت انداخت درليوان را ،آن

 نکني کمترمي وآمداتونو رفت... گم مي چي کنين گوش...تره راحت خيالمون حاال - 
 وبرتون دور مواظب... ومياين ميرين وموتور کاسکت کال با بود ضروري هم اگه ياحداقل..

 هي توکيف اونم...نيست خوبي ي نشونه رادار اين...نکنه تعقيبتون کسي که باشين
 نکرد کنترل براي بگيم تونيم يامي...بر جيب اون تعقيب براي فقط !بر دخترجيب

 همين توو دونن جامونومي يا االن... باشه کنين فکر که کارهرباندي تونه مي ...زيردستاشونه
 ...باشه ازکارافتاده ورادار باشه زده شانسمون اگه اينکه يا کردن کمين خيابون کوچه

 : گفت رامين 

 حتما!بيارش؟ وبگه بزنه توزنگ به داشت جرات دختره کرد کارمي رادار اگه ببينم - 
 که خوان مي رو رادار ازش ودستش دار پيش ميره کيف بدون که بعد... بوده ازکارافتاده
 قرارش وتومحدوديت کنن اذيت دخترو جورايي يه ممکنه وسط اين حاال...نداره دختره
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 رو يگوش توبگه وبه بگيره تماس گوشي با هرنحوي به کنه مي سعي اون براهمين...بدن
  !ببري پس

 : گفت آميزي تحسين لبخند با رادوين 

 ور فرض ما ببينين...باشه هم اي ديگه هرحدس تونه مي ازاون غير به اما...عاليه - 
 هک گفت خودش زهراخانم شد گم افسون که موقع اون...افسونه دختر اون که داريم براين

 االن ! ازکشورن خارج اما... دزديده اون افسونو که خبرداده بهش بعد چندماه پدرافسون
 فسونپدرا باند همون روهم باند اون تونيم مي !کنه کارمي باند يه وبا بره جيب يه دختر اون
 ها ليسپ ازسربازکردن براي حرفها ي وهمه بودن نرفته اصال يا..برگشتن ازخارج يا.. بدونيم

 شده بزرگ پدرش وزيردست داشته عالقه پدرش به افسون وسط اين... بوده وزهراخانم
 بااين اما...باشه باراومده ممکنه فکرکرد بشه که هرخالفکاري يا دزد بر،يه جيب يه بنابراين..

 باخودش رو هميشگي ي وواهمه ترس واون پدرشه براي زيردست يه افسون هنوزم حرفها
 بدست اونو هرنحوي به کنه مي سعي رادار ياهمون گوشي شدن گم موقع همين براي..داره
  ...!قرارنگيره پدرش تنبيه مورد وقت يه که بياره

 :گفت رامسين 

 ...! فهمم نمي رو چيزي يه من اما...درست گفتي که چيزايي اين ي همه - 

 :گفت رادوين 

  !؟ چي - 

 چرا... شده رادارگم همون يا افسون گوشي که دونه مي افسون پدر اگه اينکه - 
 !نزدن؟ زنگ گوشيش به امتحاني باراونم يه حداقل

 داد قرار زانوهايش راروي دستانش وآرنج کشيد موهايش درون دستي رادوين 
 : وگفت

 حدسياتمون ي همه ترسم مي... ميشه سخت داره موضوع...بود نرسيده فکرم به - 
 ...دراد ازآب غلط

 : گفت رامين 
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 ئلهمس وحل زدن حرف برا توراه...رفتن برا شيم آماده کم کم بهتره کنم مي فک من - 
 ...باشيم سرقرار پنچ ساعت تونيم نمي بربخوريم ترافيک به اگه...هس وقت

 : وگفت شد بلند ازجا هم رامسين 

 ...شم آماده برم من پس - 

 : گفت رفت مي اتاقش سمت به که رامسين روبه رادوين 

 ! يمون جامي...بيايا ديگه ساعت يه تو اون نري..نداري بيشتروقت دقه ده رامسين - 

 ختنري چاي براي هم رامين..ورفت داد تکان باشه نشانه به خيال بي دستي رامسين 
 درحالي مبل جاروي همان رادوين...بود شده خشک حسابي گلويشان...رفت آشپزخانه به
 دستهايش راروي سرش بود زانوهايش روي هنوز ايستاده حالت به دستهايش آرنج که

 ...ودرفکرفرورفت گذاشت

 زد مي حدس...نبودند ورادوين رامين...آمد بيرون ازاتاق بعد دقيقه پنج رامسين 
 رادوين صداي...کوبيد ودررا اورفت اتاق سمت به...باشند رادوين دراتاق هميشه طبق
 : بلندشد

 تو بيا - 

 رادوين... نشست رنگ مشکي وچرم دونفري مبل روي رامين مانند... شد داخل 
 : گفت رامسين...بود ايستاده کارش ميز بر زده تکيه

 ؟ چيه نقشه - 

 : گفت رادوين 

 مي...بدونه قضيه ازاين چيزي رييس نيس قرار... دادم مي توضيح رامين برا داشتم - 
 بايد خوام مي خودم که چيزي من...بگيم دروغ که مجبوريم... داديم انجام دستورو گيم
 اگه فردا که کنم نمي مجبور هم شمادوتارو... دستوربگيرم تونم نمي رو يکي اين... بشه
 ... آم برمي خودم ازپس تنهايي من... بگيره يقتونو برد بويي
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 ازسراستيصال نگاهي ورامين رامسين... زد را رمزش... رفت صندوقش گاو سمت وبه 
 چک را آن... برداشت را نظرش مورد شي...بازکرد را درگاوصندوق رادوين...کردند بهم
 : شد بلند ازجايش رامسين... کند جاسازي کمرش پشت که کرد قصد...کرد

 ...بياد بده...دادا منه مال اون - 

 تنگف وچيزي زد کوچکي لبخند... فهميد را منظورش...کرد نگاه رامسين به رادوين 
 تطبعي به هم رامين... گرفت را آن هوا روي رامسين...کرد پرت رامسين سمت به را کُلت...

 : شد بلند ازرامسين

 ...پس؟ ميشه چي ازمن - 

 آنهاکردند کردن چک به شروع وهرسه کرد پرت سمتش به اوراهم کلت رادوين 
 ...کرد نقشه دادن توضيح به شروع هم رادوين...

  

 ***** 

 .. دقيقه پنجاه چهارو ساعت 

 دانشجو بلوار. منتظريه .شهر خميني 

 ؟ سرکاريم نکنه !؟ دختره اين کجاس پس - 

 : گفت رادوين روبه رامين 

 !بدونمون بخواد فعال احتماال... سرکاريم شايد...ها ميگه راس - 

 مي بررسي هارا آدم همه تيزش چشمهاي آن وبا بادقت طورکه همان رادوين 
 : کردگفت

 ... نشده پنج هنوز... مياد - 

 : گفت بازهم مسينرا 

 ؟ چي که نشستيم اينجا ساعته يه...بابا سررفت حوصلم - 
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 را دهانش آب...کرد حس خودش روي ازآينه را رادوين ناک وحشت نگاه هو يک 
 : وگفت داد قورت

 !!!؟ هوم جونم رادوين موي تار يه فداي ! نشستيم که تاصبحم اصال - 

 فتگ دانشگاه خيابان برروي کاوشگر بانگاهي و کرد ديگر نگاهي را ساعتش رادوين 
: 

  شين پياده...ها بچه موقعشه - 

 بشل پشت را مصنوعي سبيل کرد تنظيم زيرکتش در را کلتش زده ذوق رامسين 
 مشکي وشلوار کت آن با... گذاشت سرش برروي را اش قديمي شاپوي ،کاله گذاشت
 هب نگاهي... ! متفاوت کامال...ودشخ براي بود اي قيافه ! شاپويش وکاله يزدي ودستمال
 : وگفت کرد ماشين درآينه خودش قيافه

 ... جانم اي - 

 را طبي وعينک چسباند صورتش روي را مصنوعي هاي ريش هم رامين 
 نشان ساله چهل مرد يک درکل...بود ساده مردانه وشلوار پيراهن يک هم لباسهايش...زد
  !ساله66 پسر يک تا داد مي

 .... رادوين اما و 

 .. يدوسف تنگ پيراهن يک... مشکي آفتابي عينک...روز مد وطبق فشن کامال موهاي 
 و بود زده باال سمت رابه هايش آستين...بود بازگذاشته اش سينه هاي وسط تا را هايش يقه
 ... وچشبان مشکي کتان شلوار

 اول دفعه...بودند شده اي حرفه ديگر...زدند ولبخند کردند هم به نگاهي هرسه 
 ...نبود هم ودومشان

 او از بعد هم رامسين...دورشد ازآنها دوثانيه يکي ودرطي شد پياده رامين ازهمه اول 
 وراه کرد قفل تيکي باصداي را درماشين... ميشد پياده که بود رادوين ودرآخر...
 رکدخت که راهي کنارهمان دقيقا...بود آزاد دانشگاه خوابگاه هاي ميله کنار او جايگاه...افتاد
  ...بود داده آدرس
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 ور مشغول را خودش... ميشد پسرديده دانشجوهاي بيشتر... زد ديد را وبرش دور 
 : شنيد گوشش داخل هدفن توي از را رامين صداي...داد نشان اش گوشي با رفتن

 ؟ هستي رادوين - 

 بگو آره - 

 !فقط جوه مي آدامس ريز يه اينجا وايساده اس دقيقه دوسه االن هس دختره يه - 

 ؟ چطوريه ولباساش قيافه - 

 يهشراب موهاشم...مشکي شلوار...مشکي شال يه... پوشيده نخي سفيد مانتو يه - 
 درسته؟ بود طاليي اون موهاي ولي... کرده آرايشم...

 ! باشه کرده رنگ کردن گم رد برا موهاشو ممکنه...نيس مالک اين - 

  ناسالمتي بگيره گوشيشو اومده بره در خواد نمي که اون بابا - 

 فعال باش تونخش ..غرنزنا رامين - 

 بابا باشه - 

 : گرفت تماس رامسين وبا کرد قطع رامين با را تماسش 

 !؟ رامسين - 

 :کرد مي دعوا کسي با انگارکه اما آمد مي رامسين صداي 

 ؟ خانوم ميدي فحش چرا.. بابا اي - 

 نارک ؟گمشو!ميدي شماره من به نطنزت قيافه بااين کشي نمي خجالت...شعور بي - 

 : گفت وزيرلب داد تکان سري رادوين 

 ...کرد شروع بازاين...رامسين توسرت خاک - 

 :گفت دخترمي آن به آمدکه رامسين صداي 
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 ازسروکلش خوب که بود ماماني سوسول خرپول پسره يه ؟اگه چطوره قيافم مگه - 
 !!! رفتي مي باال

 صورت انگاربرسرو که هايي ضربه صداي هم شدوبعد بلند دخترک جيغ صداي 
 ...آمد مي پديد رامسين

 ...شو خفه...شو خفه - 

 ... خودم مردشورهمتونوببرم...بابا برو بيا...اوفففففف - 

 : وگفت کشيد عميقي نفس ازحرص رادوين 

  رامسين... رامسين - 

 :داد جواب بود شده رادوين تماس متوجه تازه که رامسين 

 ؟ شد پيدا !؟ هان - 

 !کني؟ مي چيکار تواونجاداري !زهرماروپيداشد - 

 ! يانه افسونه ببينم خواستم مي مثال خيرسرم بابا - 

 بفهمن اگه!؟ رامسين دوني نمي هنوز خودتو توموقعيت...توروخدا نکش زحمت - 
 ! بدبخت کنن مي کلتو

 رامسين شهر ،توخميني مشتي داش ياروي اين دونن مي چه...حاال خب خيلي - 
 ! نصرتيه

 ...بشين توماشين بيابرو.. نقشمون به زني گندمي... خواد نمي اصال - 

 ... نکنم خراب دم مي قول...دادا قول...ديگه نه - 

 ...پس پا به - 

 گوشي زنگ صداي...کرد جا جابه کمي را چشمش روي وعينک کرد قطع را تماس 
 يورود سمت به...نداد جواب ولي کرد اش شماره به نگاهي رادوين... شد بربلند دخترجيب
 بي...خورد مي زنگ اش گوشي هنوز...شد دانشجويان خوابگاه حياط وداخل رفت دانشگاه
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 بادقت را وبرش ودور سر پشت... شد قطع تماس...شد بهداشتي هاي سرويس وارد خيال
 ار  تماس... خورد زنگ گوشي دوباره...شد نمي پيدا مشکوک درواقع...نبود کسي...زد ديد
 :داد جواب

 ؟ بله - 

 !؟ ؟خودتي الو - 

 !باشم کي تا منتها... هستم که خودم - 

 ! بلدي که بازيم دلقک ! خنديدم هه - 

 : گفت دوباره دختر...وپوزخندزد نگفت چيزي رادوين 

 سرقرارم االنم.. توروندارم بازياي مسخره حوصله هيچ من گم مي چي کن گوش - 
 راماونوب فقط ! گوشيم جز خودت مال همش...جهنم به کيفم... گوشيم با ! خودتم منتظر...

 ! ميشه تموم ضررت ه باشه توکارت کلک اگه باشه حواست..تنها خودت...مياري

 ... باشي خوبي بچه هم تو اميدوارم... تنهام من - 

 ؟ االن کجايي - 

 !توکجايي؟ - 

 : گفت وبعد کرد سکوتي...بود شده حرصي کامال دخترکه 

  دانشگاه هاي نرده جلوي - 

  االن ميام - 

 هاي وازسرويس باشند آماده که خبرداد ورامسين رامين به...کرد قطع را وتماس 
  ... رفت بيرون بهداشتي

 وهيچ بود تنها..ديدش مي...کرد نگاه را بيرون نشود ديده که طوري ها ازکنارنرده 
 هميشه....نکرد حساب نگاهش روي رادوين البته...شد نمي ديده کنارش آدمي ويا ماشين
 بمراق که کنارباشند درگوشه آدمهايي بود ممکن که درنظرداشت هم را ريسک درصد يک
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 شدوباسرعت سوار بودرا کرده پارک خوابگاه درپارکينگ راکه ماشينش...دخترباشند آن
 :دخترترمززد جلوي

 : وگفت کرد رادوين به نگاهي جانب به حق اي قيافه با دختر 

 !!؟ خوردم باباتو ؟ارث هان - 

  سوارشو - 

 : وگفت کرد جمع شد مي انگارچندشش که حالتي رابه لبهايش دختر 

 ...بابا هري - 

 : گفت لب وزير برگرفت رادوين از را ونگاهش 

 ! سوسول بچه - 

 : وگفت انداخت صورتش به عميق نگاهي...بود گرفته اش خنده که رادوين 

 شيا مي پشيمون - 

 : وگفت زد رادوين ماشين الستيک به جلوآمدولگدي دختردوقدم اما 

 ...بياد باد بذار... بچه لگنتو اين ببرکنار - 

 : گفت و خنديد ريزي ريز... کند کنترل را اش خنده توانست نمي ديگر که رادوين 

 ... خواستي خودت خب خيلي - 

 وتافتش روغن پراز موهاي وروي زد باال صورتش ازروي را اش آفتابي وعينک 
 را پايش او بازکند دهان که خواست وپشيمان انگيز حيرت نگاهي تادختربا اما... گذاشت
 خيال بي ورادوين رادوين ماشين دنبال به دختر...کرد حرکت وباسرعت گذاشت گاز روي
 ...!بود مجبور اما...سوخت مي برايش دلش هرچند...کرد مي دويدنگاه مي اوکه به ازآينه

 مورد مارکت سوپر روبروي... زد دور را فرعي يک هم وبعد شد اصلي خيابان وارد 
 لوج رامسين... شدند ماشين سوار ورامسين رامين ازبوقش بعد وبالفاصله نظرايستاد
 : گفت زد مي نفس نفس که ودرحالي نشست
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 شد؟ چي - 

 گفت...ديد بودرا دنبالشان که ماشيني... کرد نگاه عقب به ماشينش ي ازآينه رادوين 
: 

 ... رفت پيش خوب چي همه - 

 : گفت رامين 

 ؟ االن دنبالمونن - 

 : وگفت درآورد حرکت به را ماشين رادوين 

 ...کمربنداتونو ببندين - 

 : گفت مي زيرلب 

 ...منونشناخته ولي..کاس زيره آب خيلي دختره - 

 ... خنديد داد مي راتکان سرش که ودرحالي کرد رادوين به نگاهي رامسين 

 ماشين...جلويي برابر باسرعتي سرهم پشت وماشين رفت مي سرعت به ماشينشان 
 ماشين همانند که بود رنگ بژ 05: پژو سريک پشت وماشين رنگ سفيد زانتياي رادوين
 ! غريبه ودومرد دختر يک.. داشت سرنشين سه رادوين

 پشت ماشين آن بود معلوم که طوري به... زد مي دور هارا فرعي باسرعت رادوين 
 ... باعجله وهردو هردوباشتاب...افتاده دنبالشان به بدي طرز به سرهم

 : وگفت کرد ماشين وآن سرش پشت به نگاهي رامسين 

 ... رسه مي بهمون داره رادوين بپيچ - 

 : گفت بيندازد آينه به نگاهي اينکه بدون رادوين 

 ... بدم تابش ديگه کم يه بذار - 

 : گفت رامين 
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 ...رسن مي بدتربهمون که جوري اين - 

 به هک وپليسهايي هايشان گردي وشب متين ازخاطرات بود پرشده يادش که رادوين 
 : گفت افتادند مي دنبالشان

 ...!بلدم کارمو من - 

 ...گازفشرد پدال روي را پايش 

 خميني ودرآخردرجاده دادند تاب خود دنبال به را ماشين آن ساعت نيم نزديک 
 پنهاني که بودند موتوري بارسه اين...رادوين ماشين جاي به ماشين اصفهان شهربه
  !!! داشتند درکنترل را رنگ بژ پژوي شده رعايت اي وبافاصله

 ... رنگ همان اسپرت هاي لباس وبا رنگ مشکي هرسه وموتوهاي کاسکت کاله 

 : گفت هردوبرادرش به خطاب گوشش داخل هدفن ازداخل رادوين 

 ... وايسن بخوان ممکنه...نرو تند انقد رامسين...کنين کم فاصلتونو - 

 : وگفت راکمترکرد سرعتش رامسين 

 ... رسيم مي داريم احتماال... توفرعي پيچن مي دارن - 

 : گفت رادوين 

 رسيديم که خوب جاي يه... کنين کمين جلوتون ماشيناي پشت... خب خيلي - 
 .. کنيم شروع کنم مي خبرتون

 وارد نظرشان مورد ماشين که اين تا رفتند ديگر هاي ماشين وپشت بااحتياط وهرسه 
 بزسرس هاي ازباغ پربود موردنظرشان فرعي...کردند زياد را بارسرعتشان اين... شد فرعي
 به بمناس موقعيت دريک رادوين اينکه تا رفتند ورفتند رفتند...مانند خشت هاي وديواره

 متورهايشان برسرعت ورامسين رامين...کنند شروع را کاراصلي که خبرداد هردوبرادرش
 ايستادند آنها ماشين جلوي کامال وقتي...آوردند رابيرون هايشان وکلت افزودند

 ادهج بودکه اين فرعي راه آن خوبي...بايستد شد مجبور هم ماشين آن... شدند وازمتورپياده



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 186 

 پشت هم رادوين...بروند سرعتي باآنچنان ها ماشين شد نمي که داشت وتنگ خاکي اي
 : گرفت آنها سمت به را اسلحه کنان وتهديد رفت جلو کاله همان وبا ايستاد سرشان

 .. شين پياده - 

 دفهميدن نمي انگار...کردند مي نگاه او به ومبهوت مات ودخترک پيکر غول دومرد آن 
 ... قراراست ازچه قضيه

 : زد داد هستند مسلح هم آنها بود مطمئن درواقع دانست مي که رادوين 

 ...شين پياده گفتم - 

 برادرش کمک به هم ورامسين رامين..شدند پياده احتياط با ماشين داخل آدم هرسه 
 خودشان به وپشت ديوار به دست را آنها هايشان کلت توسط کردن وباتهديد آمدند
 کممح ازپشت را مرد دو آن دستهاي طناب وبا رفتند جلو سريع ورامسين رامين... قراردادند
 هو کي... کيست دانست نمي که رادويني باديدن او... رفت دختر سمت به ورادوين بستند
 ايباصد که بود اي ساله سي تقريبا جواني... دومرد ازآن يکي... رفت هوا به جيغش صداي
 : زد وداد چرخاند را سرش سريع دختر جيغ

 ... باشين نداشته کاري اون به - 

 : وگفت کوفت ديوار به محکم واورا چرخاند ديگري سمت به را مرد آن سر رامسين 

 ... نزن حرف شو خفه - 

 : گفت باسماجت بازهم جوان 

 ... خودم.. بشه کم ازسرش مو يه اگه - 

 کشيد دهانش داخل به طناب وبا شود تمام پسرجوان حرف نگذاشت رامين 
 ...شود خفه صدايش تا رابشت سردهانش وازپشت

 مي تالش جوان پسر وآن رفت هوا به جيغش صداي...راکشيد دخترک بازوي رادوين 
 خوبي به ورامين رامسين اما...برود کمکش به تا کند رها ها ازشرطناب را خودش که کرد

 : گفت خشم وبا کشيد رادوين ازدست را دختربازويش...بود مرد دو آن به حواسشان
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 ! کنم مي قلم دستاتو زدي من به دست - 

 : گفت ودختربازهم رفت جلو کمي حوصله بي رادوين 

 ... جلونيا - 

 :زد جيغ ودختربازهم خنديد رادوين 

 ...نيا جلو گفتم - 

 به دکن تعللي اينکه وبدون گرفت اورا حرکت وبايک شد اونزديک به کامال رادوين 
  ... کشيد خود دنبال

 : زد وداد زد رادوين پاي به لگدي باخشم دخترک 

 ! نفله بکش دستو - 

 همان دهدکه نشان واکنشي خواست...بازماند دهانش لحظه يک رادوين 
 شمچ انگاربازبون...شد روبرو دختربود سر پشت که رامسين وابروي چشم بااشاره..موقع

 لحجه کردن اصالح موقع حاال..نيست ها تخم اخم اين موقع حاال ! نه..گفت مي وابرويش
 ! اونيست بازاري کوچه

 : وگفت داد بيرون پرصدا را نفسش رادوين 

 ... بچه کن گوش - 

 : گفت حرصش باهمان کند تمام را صبرکنداوحرفش اينکه بدون دختربازهم 

 تيتيش فروختم قناري جا به گردم رنگ تورو مث صدتا من ! بچه بازگفت د  ..د   - 
  ! ماماني

 : گفت تري آهسته باصداي رادوين 

 ثم بذار پس ! چربه مي تو به من زور که دوني مي !کوچولو نکني مقاومت بهتره - 
 ..وگرنه متور رواون بندازمت آدم

 : دادزد اوباخشم 
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 ! نميام جا هيچ مفنگي باتوي من - 

 ديوار به ودختر گذاشت سراو روي را وکلتش کرد اوحمله سمت به باخشم رادوين 
 يرونب هايش دندان ازميان که وآرام پرازتهديد باصدايي رادوين...شد چسبيده باغ گلي کاه
 : زدگفت مي

 ..اي بچه خيلي حرفا اين زدن برا هنوز! بچه بفهم دهنتو حرف - 

 ..دختر وآن دهد اوراحرص تا کرد مي تکرار مرتب را " بچه" اسم ازقصد 

 هم روي که هايي وبادندان بود کرده مشت خودرا دستان اش دخترانه باخشم 
 : وگفت زد پوزخندي شد مي ساييده

 ينها کاراييش حداقل ! شدم بزرگ بازيا اسباب بااين من ! نترسون چيزا منوبااين - 
 ! ميده نجاتم مفنگي توي ازدست که

 را لبهايش رادوين...پسر آن حرص براي کرد تکرار باقصد را " مفنگي" کلمه وبازهم 
 او نفهمي با رادوين...شد خيره ورنگي درشت چشمان درآن اي ولحظه فشارداد هم روي
 : گفت زيرلب رادوين !وخشم انتقام حس با دختر وآن

 .. کنم مي رامت خودم... کنم مي رامت - 

 : گفت رادوين روبه موقع همان ورامسين زد دار صدا پوزخندي دختربازهم 

 .. برداررييس دست - 

 دخترک شقيقه روي را اش واسلحه دوخت رامسين به را نگاهش رادوين 
 : گفت دربياورد دختررا آن حرص که اي باخنده...بيشترفشرد

 ! چيکارکنم خانوم بااين دونم مي من.. برسين کارتون به شمابريد - 

 در هرچند..بربود جيب هرچند! ساله هفده دخترک آن دل در..ريخت درلش چيزي 
 هارا آن دهان تا داشت برنمي ،دست داشت مردان پسرهايا با گاه وبي گاه که دعواهايي
 !رسيدت کمي.. کمي..باشد نگفته دروغ هم خودش اگربه.. راستي به..بار اين...اما..کند ُسفره
 يريام ديگر يا کنند حمايت هميشه مثل اورا که نبود وسط پدرش زيردستان پاي بار اين



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 189 

 غول مردان آن حاال !باشد نجاتش فرشته هميشه اش ظاهرانه هاي عاشقانه باآن که نبود
 مين را اسمش وهنوزهم کرد مي مسخره را وهيکلش تيپ هميشه که پدرش زيردست پيکر
 حتي ! قدرتي هيچ وبدون بسته کت ! بودند پسرجوان سه آن دستان در دانست

 نابط هايشان دردهان..بود شده بسته مشکي بندي چشم وسيله به بسته هم چشمهايشان
 ممحک هم وپايشان ودست بود شده محکم سرشان وازپشت بود قرارگرفته کلفت هايي
 او خودشان حال وبه قراردادند ماشينشان درون آنهارا ورامين رامسين...گيربود ها درطناب
 يم کاري بايد...نگفت وچيزي زيرانداخت را جونش وبي نااميد نگاه دخترک ...!گذارکردند
 طاقت چيزرا همه !؟ چه برد مي اورا پسرناشناس آن و کرد نمي طورکاري همين اگر...کرد
 نمي ساکت..آري...آمد درنمي جور اخالقش ديگربا يکي اين.. نه ! آوردن کم جز داشت
 ..نشست

 !نداري؟ الزم کمک...بعدي هاي برنامه پي رفتيم ما رييس - 

 :داد جواب رادوين 

 ارمک منم..بدين مرتب گزارشارو..زنن تيزمي بدجور که باشين مواظب فقط باشه - 
 ..ميام شه تموم

 : گفت کردو تنظيم را کاسکتش شدوکاله سوارمتورش رامين 

 ..باشي موفق پس.. اکي - 

 رکدخت روبه آنها به توجه بي رادوين..وخنديدند بهمديگرکردند نگاهي وبارامسين 
 مي را قلبش...بود تغييرکرده اش نشانهبار  اين...اوبود قلب روبه اش اسلحه هنوز..برگشت
 ...او هم شد مي راحت خودش هم !بهتربود زد

 ذراندگ ازنظرمي دوپسرديگررا متورهاي باسرعت رفتن که ودرحالي زد پوزخندي دختر 
 : گفت

 ! زيردستابرسه داد خدابه.. توباشي که رييسي - 

 ار  صورتش..فشارداد ومحکم چسباند او سينه قفسه به را اسلحه باحرص رادوين 
 : گفت وبمش جذاب وباصداي اوبرد صورت نزديک
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 تونم مي..ببين ! نيستم مهربون انقد هم هميشه من...دختر کن بازي بامن کم - 
 ...دنيا اون بفرستم خودتو وخودمو بکشم رو ماشه... اراده يه با..حرکت بايک

 اي ناله زيرلب بود آمده ستوه به اش سينه قفسه به ازفشارکلت دخترکه 
 اما..ردک کم وازفشارکلت گرفت خود به نگراني رنگ نگاهش...شد دستپاچه اول رادوين...کرد
 : وگفت کرد وجور جمع را خودش شود نگاهش متوجه او تابخواهد.. فوري

 ...تيبرداش سرناسازگاري اگه ولي بدم تخفيف بهت تونم مي باشي خوبي بچه اگه - 

 : زد وداد پريد حرفش ميان دختربه 

 مطمئن بابامه حسابت طرف اگه !؟ هستي توکي اصال!خواي؟ مي چي من ازجون - 
 عفض نقطه رو...طرفي کسي بابد...خوره مي قلپ وقلپ ميکشه خونتو...پدرتودرمياره باش
 تاحاال کس هيچ..پدرمم ضعف نقطه من !؟ چيه دوني مي..گذاشتي دست هم بدکسي
 ..اماتو.. کنه حس حتي رو نقطه اين نداشته جرئت

 : وگفت شد خيره باخشم جوان وگيراي درشت درچشمان 

 ...دي مي باد به خودتو جون مزخرفت بازياي بااين داري" مفنگي" بچه تويه اما - 

 فتگ ولي برنداشت هم را کلتش...ومردانه زيبا اما..باصدا کمي..آرام...خنديد رادوين 
: 

 کعروس يه تفنگيا توبازي وقتي مخصوصا "کوچولو "مياد خوشم بازيا ازاين من - 
 ...باشه گيرافتاده هم

 ! مردک گفت مي چرت..پوزخندزد وبازهم او چشمهاي زدبه زل فقط...دخترنفهميد 
 مردان آن به !داد اخطارمي مرتب مغزش روي مسئله همين فقط...کرد مي کاري بايد

 اگربه...کرد نگاه نداشتند هم اي وفاصله بودند گيرافتاده درماشينشان که پدرش زيردست
 آن زودي به مطمئنا دادند مي ادامه ارزششان بي وفريادهاي ولگدها مشت به منوال همين
  ! وتمام ترکيد مي ماشين

 بود اوگرفته طرف به تهديد براي را کلت که طور وهمان گرفت فاصله ازاو رادوين 
 : گفت
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 بيفت راه - 

 اما !کرد مي تراوش ازچشمانش نفرت...زد زل او به فقط گستاخ چشمان دختربا 
 :گرفت قرار سرش پشت هم وخودش جلوکشيد اورا بازوي توجه بي رادوين

 ...بيفت راه گفتم - 

 هربارداد بود مجبور دخترک آن بردن پيش براي...انداخت راه ازخودش جلوتر دختررا 
 هک متورش نزديک !داشت برنمي هم قدم يک او وگرنه..بکشد رخ به را وهربارکلتش بزند

 : گفت رادوين...رسيدند

 ...سرت پشت ومنم !شيني مي متور پشت وخودت ميشي سوار دخترخوب يه مث - 

 : گفت فوري رادوين که اوچرخاند سمت به را اش شده گشاد دخترچشمان 

 !بلدي بهترازمن رو سواري متور که مطمئنم..نکن نگام اونجوري - 

 : دخترباتمسخرگفت 

 !داري اعتماد هات وگفته خودت به زيادي معلومه کامال - 

 : گفت رادوين 

 نهمي تواگه !؟ اکي کنيم بحث شدنمونم سرمتورسوار نمياد خوشم هيچ..ببين - 
 فعن به پس !خب؟ برم مي شده که توروهم جسد من باز بشي کشته هم تفنگ جاباهمين
 ...نکني فک فرارکردن واسه زيادي که خودته

 کي ساييد مي هم به که هايي ودندان حرص با دخترک...شود تاسوار مجبورکرد واورا 
 آن کردن رد براي شد خم...بلندکرد را تنش...شود سوار تا متورگذاشت پدال روي را پايش
 هک موقع همان...حال درهمان...متور زين روي گذاشتن براي کرد بلند را پايش...پايش يکي
 رارق رادوين سينه که سرش پشت به محکم.. بود کرده بلند را چپش وپاي بود شده خم
 کم داشت درآن کلت که ودستي گرفت نفسش کرد حس آن يک رادوين!زد ضربه داشت
 پسرجوان درهم ازقيافه...کرد نگاه سرش پشت به دختر...رفت عقب عقب...شد شل کم

 ممحک مشت بايک...برد يورش او سمت وبه پريد پايين کراس متور ازروي...شد خوشحال
 دختر. قرارداشت دستش در هنوزکلت اما...شود خم رادوين شد باعث پسر آن شکم به
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 دندان درد ازشدت رادوين...اوکوفت شکم وسط به چپش پاي با محکم لگد يک با بازهم
 دختر...اي ناله هيچ بدون !بود شده خم ازدرد فقط واما فشرد مي هم روي را هايش
 : گفت باپيروزي

 ... بدم نشونت کردني رام يه !؟ کني رام منو خواي مي ماماني تيتيش توي - 

 محکم واورا گرفت رادوين هاي شانه به را ودستش جلورفت وحرص خشم با وبازهم 
 مي را همين که دختر...ايستاد کمر ازدرد رادوين...کوفت سرش پشت گلي گاه ديوار به

 : وگفت اوزد شکم به ديگر مشت بايک خواست

 کي با فهمي مي کرد خطي خط رو خوشکله صورت اين و بابام دست دادمت وقتي - 
  !بودي درافتاده

 را پوزخندش دختر... زد پوزخند فقط نداشت نا انگار که حالي درهمان رادوين 
 : وگفت آمد جلو باشتاب...شد حرصي..ديد

 !؟ من به !؟!خندي مي من به - 

 رادوين که کند فرو رادوين درشکم بازهم وخواست آورد باال را اش شده خم زانوي و 
 پشت دستش با ورادوين داد ازدست را تعادلش دختر...کشيد او پاي زير خود پاي بايک
 همان ورادوين خوابيد زمين روي راحت خيلي دختر...داد هل زمين روي واورا اوگذاشت سر
 : گفت بود اوگرفته طرف به را اسلحه که طور

 ! رم مي قلبتونشونه خوردي تکون ازجات - 

 : وگفت کرد نگاه او خونسرد قيافه دختربه 

 ! کمترازتوئه جونش سگ - 

 ناله...وفشارداد اوگذاشت بازوي روي را پايش يک...آمد وجلو زد پوزخند رادوين 
 : گفت رادوين..شد بلند دختر

 وواقعيت کردن بازي فيلم فرق هنوز !کوچولو خانوم هستي اي حرفه که تويي - 
  ! فهمي رونمي
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 : وگفت او سمت به کرد خم را وکمرش زد زل ودرچشمانش 

 ! تاضربه نوازشه من واسه تو جون بي مشتاي اون - 

 : وگفت فشرد هم روي را هايش لب دختر 

 !شو خفه - 

 نگاه...دخترتيزشد هاي گوش...آمد صدايي...دختر بعدازحرف..خنديد رادوين 
 : وگفت دوخت رادوين رابه ترسانش

 ؟ احمق کردي خبر توپليس - 

 : گفت باپوزخند رادوين 

 !ترسيدي؟ ازآژيرپليس اي حرفه توي ؟!کوچولو ترسيدي - 

 :وگفت...شد اوخيره به تمسخرآميزي وبانگاه 

 باتو االن مهلکه اين وسط که رفتم مي در خودم اول کردم خبرمي پليس اگه من - 
 ! گيرنيفتم

 را وخودش کنارزد بازويش ازروي را رادوين پاي محکم بادست دختر 
 : گفت رادوين...کنارکشيد

 نمي من بگيرن دوتامونو پليسا اون اگه حتي...ها باش رفتارات مواظب...هي هي - 
 !درري تو ذارم

 : دختردادزد 

 ..! افته مي تودردسر بابامم کنن پيدا اينجارو اگه - 

 : وگفت شد خيره رادوين به وباخشم 

 ...دادي مي من به گوشيو اون آدم مث اگه ! تقصيرتوئه همش ! کثافت - 

 :اوپريدوگفت حرف وسط رادوين 
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 توني مي اونا تارسيدن يا! داره خودت به بستگي انتخابش !داريم دوراه مااالن - 
 رنمونب مي بسته وکت باهم وپليسا وايميستيم دوتامون اينکه يا !ودرريم من ترک بپري
 ممکنه هم گي مي که بابايي اون کني انتخاب رو اول راه اگه صورت دراون که!؟ هوم

 فقط !پيداکنن توماشينو آدم دوتا واون ماشين واين جا اين پليسا معلوم چه ! گيرنيفته
 ! ميشه اونا شک ماباعث وجود

 رفت رادوين متور طرف به سريع ديد مي نزديک هارا پليس آژير صداي که دختر 
 : وگفت

 امانيم تيتيش حريف اون شدي بازم وقتي...زمين تويه افتاديم که فعال...باال بپر - 
 ..رسم حسابتومي

 ار  وآن متورنشست پشت راحت دخترخيلي...کرد اونگاه وبه خندزد لب آرام رادوين 
 رادوين به داد مي گاز را متور که درحالي دختر...شد روشن خشنش متورباصداي..زد پدال
 : گفت بود ايستاده که

 ! رسن مي االن بپرباال - 

 : گفت شد سردخترسوارمي پشت که ودرحالي رفت جلو رادوين 

 !کني متوروجزغاله ميليون شونزده نزني...بازکردم حساب بودنت اي حرفه رو - 

 : زد داد حال ودرهمان گرفت گازمتوررا دختر 

 ! حله چي همه.. نترسن مامانيا تيتيش اگه - 

 : وگفت خنديد رادوين 

 اباتب ازراه وقت ويه کني راهتوکج بخواي اگه ! باشه کمرتم پشت کلت به حواست - 
 ! کنم مي عزراييل جونتوتقديم جا همين دربياري سر

 درآن ، کرد مي هدايت جاده طرف به متوررا زيادي باسرعت که حال درهمان دختر 
 :زد داد متور وحشتناک صداي آن وبين خورد مي صورتشان به که بادي
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 شدي ازمب وقتي گفتم...توکارنيس خيانت.. افتم مي زمين تويه بايکي من تاوقتي - 
 ! کنم مي تسويه باهات شق پسرکله همون

 خترسرد وروي گرفت دست به را بود وصل که کاسکتي کاله متورش ازپشت رادوين 
 : گفت بشنود که بلندي وباصداي گذاشت

  ..کنن مي کمترشک دختري ندونن - 

 ....کرد درجاده هاي ماشين بين کشيدن اليي به وشروع نکرد مخالفتي دختر 

 ****** 

 بازهم اما...بازکرد کم کم را چشمانش شد مي شنيده سرش باالي که صداهايي با 
 هم روي هايش پلک وبازهم کرد تحمل را بود درآنجا که مکاني از ناشي نور نتوانست
 :زدند مي زنگ گوشش درون صداها...افتاد

 ...مياد هوش به داره کنم فک - 

 ! شه بلند ازجاش نتونه که کردن بيهوشش همچين بيچاره - 

 خوبه...بريز کم دستمال رو بزني الکل خواي مي وقتي گم مي پسره اين به صدبار - 
 ! دختره نشده خفه

 به را چشمانش کرد سعي.. آورد مي بدست را هوشش داشت کم کم ديگر که او 
 فرادا گر نظاره خوبي به تاتوانست بار چندين..زد پلک...بازکند بود شده که هم هرسختي
 نگاهش زدن پلک وچندبارديگر نگاهش گردش امابا..ديد تارمي اول...باشد سرش باالي
 ايستاده سرش باالي خنده با جوان دودختر... تعجب با...چرخاند چشم !شد وزالل صاف
 نمي چرخاند مي چشم هرچقدر که واتاقي شناخت نمي اصال که افرادي آن باديدن...بودند
 :شنيد موقع همان دخترهارا ازآن يکي صداي...شد بلند ازجا... کجاست فهميد

 ... کنم کمکت بذار - 

 يم گيج سرش کمي که او...دهد تکيه تا گذاشت کمراو پشت را وبالشش آمد وجلو 
 : شنيد ازآنهارا يکي صداي بازهم که گذاشت گاهش گيچ روي را دستش رفت

 شي مي خوب خوب ديگه دوساعت يکي! شدنته هوش بي خاطر به نداره عيب - 
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 بازکرد ولب کرد داشتند برلب را خود لبخندهاي هم هنوز که دختر دو آن به نگاهي 
 : گفت لرزان وباصدايي

 !!؟ کجام من..م - 

 : گفت او روبه ازآنها ويکي کردند بهم دار معني نگاهي دودختر 

 ! باشيم داشته هواتو خيلي کردن سفارش...امنه جات - 

 مي نگاه آنها به باتعجب افسون..وخنديدند کردند بهم نگاهي وهردوبازهم 
 پسرک آن با او بود يادش که تاآنجا!!بود؟ افتاده برايش اتفاقي چه !!؟ چه يعني...کرد

 چه دبو شده بيهوش درآن االن اتاقي اين پس...کرد فکر...!بودند متور برروي سوار خودخواه
 بحث به او با ، خودش هاي سرکشي خاطر به که بود يادش....فکرکرد بازهم !؟!ديگر بود
 آري !کرد مي مخالفت وافسون دارم من که آدرسي به برويم گفت مي او !افتاد وجدل
 نمي نوافسو !کنار بزن گفت پسر...گرفت باال وبحثشان کرد مخالفت افسون...بود خودش
 هترکرد زياد متوررا سرعت وبالج برعکس افسون اما !کنار بزن گفتم...زد داد پسر...زد
 هک وازآنجا...تربرو يواش... ! ديمون مي کشتن به داري احمق : بود زده داد پسربازهم...بود

 رودب اورا وآدرس بخورد گول پسر آن توسط ديگر خواست ونمي بود کرده لج بدجور افسون
 داده کاردستش اش لجبازي انگار !رفت مي خواست مي خودش که وجايي راند مي فقط

 !...بودوحاال

 يم پسره اين به صدبار ...يادآورد به را حرفهايشان...کرد نگاه دختر دو وآن اتاق به 
 ! دختره نشده خفه خوبه...بريز کم دستمال رو بزني الکل خواي مي وقتي گم

 !فهميد...دوختر آن بدبه بانگاهي ...!فشرد محکم هم روي را هايش دندان افسون 
 ميوک دستمال بايک !بود کرده هوش بي را وافسون بود کرده را کارخودش بازهم پسر آن...

 ... لعنتي !اتانول

 : آنهاگفت روبه 

 !ببينمش خوام مي بياد بگين احمق اون به - 

 : گفت ازآنها ويکي انداختند نگاهي افسون به تعجب دختربا دو آن 
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 !؟ کي - 

 : وگفت کرد اي قروچه دندان بازهم افسون 

 بگين..آورداينجا هوش وبي بسته کت منو که همون...نامردتون رييس همون - 
 !بيادش

 : گفت رسيد مي چهارساله وسه بيست نظر به که دخترها ازآن يکي بازهم 

 دارينگه ومسئول هستيم نفر سه ما فقط خونه تواين حاضر درحال...االن نيستش - 
  !تو

 چهارسال وسه بيست همال اوهم انگار... کرد تاييد اورا حرف لبخند با هم يکي آن 
 : گفت...نداشت بيشتر

 دب بياي راه رييس با کم يه اگه...باهم نداريم هم دعوا...نيستي بدي جاي...نترس - 
 ! بيني نمي

 : وگفت زد پوزخند وعصبي کرد تنگ را چشمانش افسون 

 بااون ولي بميرم حاضرم !!مغرور؟ خودخواه پسره اون !!؟ بيام راه شما رييس با - 
 ! نيام راه يکي

 : گفت ازآنها ويکي نشستن تخت روي کنارش دختر دو 

  !جديه توکارش زيادي فقط اون !نيست وخودخواه مغرور اصال اون ولي - 

 : اوگفت حرف دنبال به ديگري 

 به اينجا آوردتت بيني مي اگه...آقائه اتفاقا هم خيلي اون...ميگه راست طنين - 
 ! خواسته مي خوبيتو که فهمي مي بعدا...خودته خاطر

 روسري اززير ولختش مشکي موهاي که درشتي وابروي چشم دختر آن نام پس 
 هب زيادي...کرد دقت افسون !بود طنين بود خوابيده صورتش برروي اريب صورت به اش
 ديگري به...است قلب وخوش مهربان که خواند نگاهش يک با شد مي... نشست مي دل
 اييخرم موهاي...برجسته ولبهايي مشکي وابروي باچشم دختري...نبود بد اوهم...کرد نگاه
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 مي دل به نحو يک به هردو...گرد وصورتي متوسط دماغي...سفيد وپوستي
 زرگب ارازل مرد مشت يک ودربين بود بدبين هميشه که افسون دل به شايدهم...نشستند
 ! هنداشت چناني آن اي رابطه هم آن که بود کرده برخورد ها زن با شايد وتوک تک !بود شده

 : گفت طنين 

 ... طنينه من اسم - 

 : وگفت کرد اي اشاره دخترروبرويش آن وروبه 

 ...داداش دوتا کرده عقد.. هستيم عروس هم جورايي يه دوتا ما...اس نغمه اينم - 

 : گفت نغمه دارروبه ومعني زيرک وبانگاهي 

 !رييس داداشاي زن... درواقع - 

 داشت لزومي چه !فهميد نمي...کرد مي نگاهشان فقط واکنشي هيچ بدون افسون 
 !؟! کردند رفتارمي دخترگرم دو آن انقدر

 : آنهاگفت روبه 

 !!؟ براچي دزديدين منو !داره؟ من به ربطي ايناچه - 

 : گفت نغمه... زيرخنده زندند افسون حرف اين شنيدن با موقع همان ونغمه طنين 

 !توازخودموني.. بابا نه !!دزدي؟ - 

 : گفت طنين...کشيد درهم را ابروهايش گويند مي آنهاچه فهميد نمي که افسون 

 ور چي همه مياد رييس ديگه تاچندساعت...دختر خيال بي...نمياد بهت نکن اخم - 
 ... ميده توضيح برات

 : گفت نغمه موقع همان که باالداد ابرويي باتعجب افسون 

 ! گذاشته شاهزاده توخونه پا که پري يه عين... ! هستي کي توخونه بدوني اگه - 

 : وگفت خنديد طنين 
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  !شد دزديده شاهزاده دست به که پري بگو نه - 

 : فتبودگ شده خسته آنها سروته بي ازحرفهاي حسابي که افسون...خنديدند وبازهم 

 اروک اين بامن اخموتون رييس اين براچي !بفهمم منم بزنين حرف درست ميشه - 
 !؟ من به گيرداده چرا !نشد اونم که! بزنم کيفشو خواستم روز يه فقط من !کرد؟

 : گفت طنين 

 بگم اگه يعني..بدم جوابتو وحسابي درست تونم نمي من..چيه دوني مي خب - 
 سرت هب فرارهم فکر...کنيم نگهداري ازتو مافقط که شده اين قراربر...کنه مي کلمو رييس
 !دربري ذارن نمي کردن کمين رو خونه اين رييس آدماي چون نزنه

 : گفت عصبي افسون 

 ؟! ازجونم خواين مي چي خب - 

 : وگفت انداخت باال اي شانه طنين 

 ...بپرسي رييس از بايد اونوهم - 

 : گفت خشم با افسون 

 ! بذارين تنهام - 

 : گفت ونغمه شدند بلند تخت ازروي ازرفتاراو عجبت با وطنين نغمه 

 ...بياد رييس که تاموقعي بخوابي بهتره..درگيرنکن فکرتو - 

 : وگفت برگشت طنين که بودند رفتن بيرون درحال وهردو 

 نکني لجبازي بهتره...توئه مال ميز روي غذاي سيني اون...راستي - 
  ...!نيازداري قوي جون يه به وفرارکردن موندن زنده مطمئنابرا...وبخوري

 خنديدوبيرون بود کرده مشت ازخشم را دستانش که افسون درچشم چشم وبعد 
 : گفت اش شده کليد هاي دندان وازبين داد فشار هم روي را لبهايش افسون..رفت

 ! کنم مي جبران کاراتو همه روز يه باالخره ! احمق پسره - 
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 يکبا وفقط پنجره هيچ بدون اتاقي...دوخت چشم بود درآن که اتاقي وبه پريد وازجا 
 يشرو که تخت کنار عسلي ويک بود آن گوشه تخت يک !بود شده قفل رويش به که دري
 رهداي قاليچه بايک که سفيدبود هاي سراميک از هم اتاق کف ! داشت وجود غذا سيني يک
 نه...کرد دقت خوب را آن ديوار ودر زد خودش دور به چرخي افسون...بود شده مزين اي
 فکر که انگار ازقبل !نبود که فرارنبود براي امکاني هيچ... اميدي هيچ..نبود اي روزنه هيچ
 ! خودخواه رييس آن بود کرده را چيز همه

 که يکيف...بود اتاق کف که افتاد کيفش به چشمش... نشست تخت روي نااميدي با 
 ار  زيپش...برد يورش آن سمت به فوري... !بود دنبالش به که کيفي !بود زده ازاو رادوين
 بس کرد مي پيدا را ان...چيز يک دنبال به فقط...کشيد بيرون را ومحتوياتش کشيد
 دستش...ودرآخر...وگشت گشت گشت!... جسم همان فقط...باشد نشده گم او فقط...بود
 کشيد را آن... است خودش زد حدس...بود سفت...خورد کيف ته جسم يک به
 آن هب لرزان لبهايي وبا فشرد دردستانش را عروسکش...زد برق آن ديدن با چشمانش...بود
 ودرهم وکهنه رنگ بي دراثرگذرزمان موهايش که عروسکي... يادگاري عروسک...شد خيره
 آن ديگر اما شد مي شسته افسون توسط هميشه هرچند پوستش...بود شده پيچيده
 که هماني...بود همان عروسکش بلند هاي ومژه آبي چشمان اما..نداشت را قبل درخشش
 نداشت ورو رنگ فقط...هابود همان هم هايش لبهاس...بود خريده برايش او اول روز
 وقت خيلي..بود وقت خيلي...ديگر کرد نمي بازي عروسک!...بودشان شسته افسون بسکه
 ازخود هم را عروسکش اما...بود پدرش هاي دستور همان وکارش بود شده بزرگ که بود
 ورد نبايد که را يادگاري آخر...باشد نداشته باخود واورا برود جايي بود محال..کرد نمي جدا

 به را آن...افسون مانند درست...کرد محاظت خوبي به بايد را آن... گذاشت جا يا انداخت
 : گفت وزيرلب فشرد خود سينه

 ! رادوين - 

 

 ***** 

 غذاخوردنش به وديگر زد کناري غذارا سيني شد مي شنيده بيرون که ازصداهايي 
 درآن فهميد نمي اگر...داد مي گوش بايد...دررفت کنار وبه بلندشد ازجايش...نداد ادامه
  ...کند تحمل توانست نمي ديگر مسلما است خبر چه خانه
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 حرف باهم خنده با داشتند انگار...آمد مي نفر چند صداي... درگذاشت روي را سرش 
 ...پسر وچند ها دختر همان...زدند مي

  !رييس بيچاره...ها عصبيه خيلي - 

 اين که...باشد طنين همان صداي زد حدس افسون... بود ها دختر از يکي صداي 
 : گفت مي که آمد ديگر پسري صداي... گفت مي را جمله

 تدس افتاده ما گير يهو بري جيب يه خاطر به بيچاره...ميشه عصبي معلومه خب - 
 !؟ برقصه براتون عربي دارين توقع...کنه خطا تونه نمي ازپاهم

 هم روي را هايش لب افسون...بود شده بلند دخترها خنده صداي 
 مه پسر آن صداي... زدند مي حرف سراو پشت انگار...رسيد اوج به عصبانيتش...فشارداد
 ...!بود تشنه خونش به که پسري همان...بود خوداخواه رييس همان صداي...بود آشنا

 رشس بازهم...ديديدش مي بود کافي فقط...او با کند چه دانست مي.. رسيد مي را حسابش
 ...هو يک موقع همان اما...دهد گوش تا گذاشت در روي را

 به ومحکم شدت دربه برود عقب بخواهد ازاينکه قبل وافسون دربازشد شدت به 
 يک روي را دستش درد ازشدت.... رسيد گوش به بلندش آه وصداي کرد برخورد صورتش
 داندن به لب وضعيت آن ديدن با بود دراتاق پشت که وفردي بود گذاشته صورتش طرف
 : گفت وزيرلب فشرد هم روي را هايش دندان افسون...گرفت را لبخندش وجلوي گرفت

 ...ها وحشي - 

 !کرديا مي گوش يواشکي داشتي شما اينکه مث...خانوم باش مودب - 

 صداي...کرد نمي اشتباه...بود خودش صداي صدا...شد درشت چشمانش افسون 
 کمي اش قيافه...دوخت چشم او وبه کرد بلند وخشم باشدت را سرش...خودخواهش خود
 هم انگارکمي...آمد نمي او به که بود زده ديگري مدل يک را موهايش...بود شده عوض

 : وگفت زد حرصي پوزخندي... بود شده الغرترازقبل

 ! کرديم رويت منورشمارو جمال ما.. عجب چه - 

 : وگفت کرد اي پسرخنده 
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  ! دخترم بينمت مي اولمه دفعه من - 

 : وگفت کرد ريز را وچشمانش کرد مکثي 

 !!؟ وروجک زدي جيب ازمنم قبال نکنه..آهان - 

 بامزه هم چقدر... داد فشار هم روي را هايش لب باحرص افسون... خنديد وبازهم 
 : گفت حالتش همان با...جديدا بود شده

  ! توبرم مث هايي گشنه گدا طرف عمرا من.. !دهنتو ببند - 

 : وگفت شد درشت چشمانش هايش خنده ميان پسر 

 ام گشنه گدا من بود رفته يادت روز اون !!؟ چي زدي منو کيف که روز اون پس - 
 !؟!

 : زد داد افسون 

 ..! برم کن ول منو... نداره ربطي تو به اونش - 

 : وگفت زد چشمکي پسرگفت 

 ! کرديم مي فرار باهم االن همين بود من دست اگه خودم جون به - 

 : وگفت زد پوزخندي افسون 

 چيزي ريزي زبون توجز !!هواس؟ باد همش کنن مي که رييسي رييس اون پس - 
 !!بلدي؟ هم اي ديگه

 فقط..خندد مي چه به او فهميد نمي...بيشترشد حرصش افسون...خنديد پسر 
 هم خنديدن اسم از حتي ديگر که اوبکوبد درشکم پايش ران ي ضربه يک با داشت دوست
  !بترسد

 بدم توضيح بهت من هم هرچقدر !خب؟ شدي سوتفاهم دچار کامال تو االن ببين - 
 بهت سري يه اومدم فقط من..شي نمي متوجه چيه به چي نفهمي کامل خودت تا
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 هباش نيومده سرت بالمال وقت يه خواستم اي شده سفارش خيلي جورايي يه چون..بزنم
 ! همين..

 : گفت شد اونمي حرفهاي متوجه هم هنوز که افسون 

 ؟ گي مي چيه ها وپرت چرت اين...بزن حرف آدم مث - 

 : گفت پسر..رفت جلو عصبانيت همان با وافسون برداشت عقب به قدمي پسر 

 االن هک دوني مي ! بدميشه برات ببيننت بيرونيا اون اگه چون...جلوترنيا..هي هي - 
 !!؟ نه مايي زندوني

 : گفت پسر...ايستاد افسون 

 ات سرت به نزنه شيطنت...زنم مي سر بهت بازم ولي...بيرون رم مي من..آفرين - 
 !خب؟ برگرده خودش

 : زد داد افسون 

  !کن مقابله وايسا مردي اگه - 

 : وگفت کرد درداخل ازبين را سرش بود رفتن بيرون درحال که پسر 

 !...بکنه بايد ديگه يکي رو مقابله منتها..هستم که رو مرد - 

 و يدکش عميقي نفس افسون...رفت بيرون وباخنده کرد افسون به دار معنا ونگاهي 
 درک را حرفهايش اصال...گفت مي چه پسرک فهميد نمي... نشست زمين روي اتاق وسط
 داد نافسو تحويل چرتي حرفهاي باشد خورده تکان کمي ازجايش عقلش که انگار..کرد نمي
 همه حال تابه حتما بودوپدرش اش زنداني بيچاره افسون که انگار انگارنه ! ورفت

 رشدخت شدن پيدا درقبال هنگفتي پول هم وحتما بود اوفرستاده دنبال به را نيروهايش
 فهاندراص را خالف باند بزرگترين اگر که پدري...را پدرش شناخت مي ..!بود گرفته درنظر
 ...افسون وعاشق بود پدرش اما کرد مي رهبري

 مادرش شوهر ازخانه اورا زور به پدرش که قبل سالهاي ازهمان افسون را اين 
 درشپ به گفتن وبدوبيراه زاري گريه کارافسون ماه تاچند هرچند...بود فهميده بود دزديده
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 مختلف هاي بازي اسباب با وفقط کرد نمي زيادي محبت او به پدرش هرچقدر هرچند...بود
 شمادر  افسون اما...کند گرم را سرش خواست مي وتفريح گردشي هاي مکان اوبه بردن با..
 زيادي هم اش ناتني برادر به ها موقع آن که مخصوصا..برد نمي ازياد طرق هيچ به را

 به پدرش اما...زد مي پس هميشه را وپدرش کرد مي اذيتش آنها دوري..بود شده وابسته
 باديگاردهاي آن با وهميشه کند فرار اي لحظه دستش از دخترکش گذاشت نمي وجه هيچ
 ...بود دخترکش به حواسش بود اوگذاشته براي که وبدترکيبي زشت

 ودش بلند ازجايش اينکه بدون افسون...شد باز دراتاق بازهم که بود فکرها درهمين 
 دردهان ومحکم برود داشت دوست واقعا ديگر...شد چهارتا چشمانش...کرد باال را سرش
 مي اتاقش وارد و کرد مي عوض لباس دقيقه به دم هي که چه يعني...بزند پسرک آن
 : وگفت کرد اي قروچه دندان !؟!کند ثابت کارهايش اين با خواست مي چيزرا چه !؟!شد

 !!؟ چيه ديگه - 

 : وگفت انداخت افسون به نگاهي باتعجب او 

 ! توندارم به کاري - 

 : گفت افسون 

 نکن کاري !؟!کردي کارمي چي کارداشتي اگه !ومياي؟ ري مي ريز يه نداري کاري - 
  ! ندارم مزخرفتو قيافه اين حوصله هيچ درگيرشما؟ باهات

 ورامين بود بازکرده زباني چه افسون اوه...بود شده گشاد چشمانش رامين 
 هک باشد زهراخانم کوچولوي افسون همان سرتق دخترک اين شد نمي باورش! خبرنداشت
 انگار... !بود کرده فرق سالها اين درطول چقدر...خنديدند ومي کردند مي اذيتش مرتب
 يود بچه ويک بود برده را فرشته يک که انگار...بود ساخته خود جنس ازهم دختري پدرش
 بود شجاع پسر يک اندازه به که ساله هجده هفده دختربچه يک!...بود آورده پس جايش
 حد اين اوتا کرد نمي فکر اما است خوب زنش به دست زيادي بود شنيده ازرادوين ! وسرتق
 !باشد شده عوض

 : گفت ديد مي خودش روي پسررا ثابت ونگاه تعجب که افسون 

  !نديدي؟ آدم !!؟ هان - 
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 : وگفت زد وپوزخندي پريد بيرون ازفکر رامين 

 وارد زياد تقلبي جنس جديدا!..تاحاال بودم نديده تقلبيشو منتها... ديدم آدم - 
 !... بازارميشه

 : زد داد باخشم افسون 

 يه جرمم الاقل من..کنين مي دزدي آدم که شماهام از به هستم هرچي...شو خفه - 
 !؟!؟ غيراون وما آدمين کنين مي ربايي آدم که شماها...فقط بريه جيب

 : وگفت زد پوزخند بازهم رامين 

 ! ببوسي ماروهم دست بايد توکه !!آورديم؟ بيرونت بابات دره جهنم ازاون بده - 

 : زد وداد شد بلند ازجايش عصبانيتش باهمان افسون 

 گشمو...بهشته برام آوردينم شما که اي دخمه اين دربرابر من باباي دره جهنم - 
 ...بيرون گمشو...مرتيکه بيرون

 :زد اوداد مانند هم رامين 

 !؟!وت گروگان ما ونه مايي گروگان تو رفته يادت اينکه مث ...لجن ببردختره صداتو - 
 ويه شم يم بقيه حرف خيال بي قسم خدا به پکوندي افسار طوري اين بارديگه يه ببينم اگه
  !؟! اکي شيم راحت هردومون تا کنم مي خالي مخت تواون گلوله

 :داد وادامه کرد مکثي زنان ونفس 

 ! نيستم رامين نکنم روشن تورو تکليف يکي من - 

 خوردنش بهم ازصداي..کوفت بهم ودررا رفت ،بيرون برداشت را غذايش وسيني 
 فحشي زيرلب باحرص...کرد ولو اتاق گوشه تخت روي را وخودش پريد ازجا کمي افسون
 برمي عيب مخش که انگار..بود ديوانه آدم اين چقدر وفکرکرد کرد پسر آن نثار
 نمي حتي که شده مواجه وبيمار رواني آدم يک با فهميد مي داشت تازه افسون..داشت
 مي ازاو داشتند انگار... شنيد مي را بيرون صداهاي !است خبر چه وبرش دور فهمد
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 در روي بازهم را وسرش پريد ازجايش فوري افسون...کرده مي وبيداد داد چرا پرسيدند
 : گذاشت

 کني مي باز درو تا ..!اتاق اون تو بري شه نمي اصال... پکونده افسار دختره اين بابا - 
 !آدم به پره مي چي مث

 : گفت مي که آمد دخترها ازآن يکي صداي 

 ...توراهم گفت بهش زدم زنگ... ميادش داره...نرو گفتم بهت که من - 

 : زد ولبخند کرد نگاهي را عروسکش... ونشست آمد کنار حوصله بي افسون 

 ...مني وطرفدار آشنا فقط تو وسط اين انگاري - 

 : داد وادامه گراييد تلخي به لبخندش وبعد 

 نمي وقت هيچ بود اگه.. بود اگه...بود کرد هديه من برا تورو که هم اوني کاش - 
 ! اسيربشم اينا دست من ذاشت

 صدايي لحظه يک موقع همان...شد خيره چشمانش وبه کرد نوازش را وعروسکش 
 را ليدک داشتند...کرد درنگاه به باترس...کردند مي باز را دراتاق داشتند انگاربازهم...شنيد
 اب اما شد برابر صد خشمش هرچند افسون...بازکنند را قفلش تا دادند مي چرخش درآن
 سرجايش وبازهم کرد پرت کيفش درون را وعروسکش شد بلند ازجايش سرعت
 شد اخلد بود شناخته اورا طنين اسم به افسون که دختري بار واين شد باز دراتاق...برگشت
 : وگفت زد ولبخندي

 !بوديا گذاشته روسرت رو خونه خوب - 

 :داد ادامه بازهم طنين...نگفت چيزي وخشک سرد افسون 

 ...تواتاقش بريم باهم پاشو..ببينتت خواد مي...اومده تازه رييس - 

 : وگفت زد پوزخندي افسون 

 اگه...ندارم حوصلشو ديگه بگو ..!ميشه دعوامون بازم االن همين مث.. کاريه چه - 
 ...!زودتر کنه خالصم خواد مي
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 : گفت باتعجب طنين 

 سوتفاهم دچاريه که بدم توضيح برات تونم مي من...دراشتباهي کامال تو ولي - 
 من..بريم پاشو حاالم... بده رو چي همه توضيح بهت رييس خود بينم مي بهتر اما.. شدي
 مي هترب همو زبون دخترا ما گفتم اما..کنم تهديد کشي واسلحه زور با نيستم بلد اونا مث
 ... بريم پاشو...فهميم

 : وگفت زد پوزخند بازهم افسون 

 مي اگه !فهمم نمي تورو زبون اصال من چون !!؟ نه شي مي ضايع نيام اگه حاال - 
 !نبود اين وروزم حال فهميدم

 : گفت طنين 

 پس..اون پيش بري وتوبايد...تونمياد تواتاق هم رييس مسلما نياي بامن اگه خب - 
 ! ريمب بيا تهديد وبدون من با گم مي همين برا ..!برنت مي خودشون تهديداي باهمون ميان

 به باتعجب طنين... گرفت طنين جلوي را ودستانش شد بلند ازجايش افسون 
 :گفت افسون...دوخت اوچشم

 ؟! ببنديشون خواي نمي مگه - 

 : گفت!..بود خالف اودختر که حقا...زد لبخند طنين 

 .. بيادنبالم.. نداريم عادتا ماازاين - 

 هدايت رفت مي بايد که اتاقي به اورا طنين...رفت بيرون وافسون وايستاد 
 مي نظر به دوطبقه...وزيبا بزرگ عياني خانه يک...نگريست مي بادقت افسون...کرد
 فک... رنگ همان به هايي وپرده وسلطنتي طاليي دور مخمل رنگ آبي هايي مبل با...رسيد
 يک...بود شده پهن هم گرد زيباي قاليچه وچند بود پوشانيده سنگ را اول طبقه سالن

 زخانهآشپ ازآن فقط...آمد افسون چشم پيش باشد بزرگ رسيد مي نظر به که هم آشپزخانه
 هشد چيده درآن که اي نقره دودي برقي ووسايل ديد مي را رنگ آبي اف دي ام هاي کابينت
 آن کرد يفکرنم اصال...بود شده متعجب اول درنگاه...کند نگاه بيشتر نداشت فرصت...بودند
 درپيش هارا پله راه طنين همراه به.. !کند زندگي جايي همچنين خودخواه پسرک
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 باال هب سالن وازگوشه بود مارپيچي ها پله راه... !بود دوم طبقه اتاقش احتماال پس...گرفت
 آخرهم تا اول هااز پله کف...بود کرده احاطه رنگ مشکي هايي نرده هارا پله ودور رفت مي
 بقهط به!تيره آبي..بود ست ها ومبل ها پرده رنگ با رنگش که بود شده چسب اي قاليچه
 راحتي مبل دست يک...وجورتر جمع اما بود اول طبقه مانند هم دوم طبقه...رسيدند دوم
 کرده احاطه را هايي اتاق دوم طبقه دور تا دور...بود شده چيده آنجا درسالن هم رنگ آبي
 رشتادو دور که وجور جمع وتقريبا گرد سالن يک...کرد تعجب ها آن باديدن افسون که بود
 بادرهاي شان وهمه بود دوم درطبقه اتاق شش دقيقا...بود کرده احاطه ها اتاق درهاي را

 ودب ايستاده طور همان که افسون وبه رفت ها اتاق از يکي سمت به طنين ! براق مشکي
 :گفت

 !؟ پس ايستادي چرا - 

 : گفت افسون وروبه زد در طنين...کرد وحرکت دوخت طنين به را نگاهش افسون 

 ...اينجاس رييس اتاق - 

 :رسيد گوش به رادوين صداي موقع همان 

 ..بفرمايين - 

 : گفت افسون روبه طنين 

 ...تو برو - 

 : وگفت خنديد طنين...کرد اخم افسون 

 ! پسرخوبيه نترس - 

  ....شد اتاق وداخل کرد درراباز حرف وبدون رفت طنين به اي غره چشم افسون 

 ار  اصفهان هاي وخيابان بود ايستاده افسون به پشت اتاقش درتراس اوکه باديدن 
 لباس..بود کرده عوض را هايش لباس بازهم...کرد دقت افسون...جلورفت کرد مي تماشا
 وممعل..زد پوزخند افسون...کرد مي فرق بودتنش افسون دراتاق که هايي لباس با هايش
 آندر  که اتاقي به!زد مي وقيافه تيپ يک هرلحظه که کرد کارمي چه پسرداشت اين نبود

 بود تراس ورودي در روبروي..ومستطيلي بزرگ نسبت به اتاق يک..کرد نگاه بود ايستاده
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 يوروبرو افسون روبروي درست..گذاشت مي نمايش به خوبي به هارا هاوماشين خيابان که
 قرارداشت آن روي که تاب لب يک با رنگ وسفيد مشکي اف دي ام ميزکاري هم تراس در
 چوب اب کتابخانه ويک آباژور ويک مشکي سفيد باروتختي تخت يک آن گوشه ودريک..بود
 سفيد هاي پرده را اتاق هاي پنجره...قرارداشت اف دي ام اي ومشکي سفيد هاي

 وقف اتاق يک درکل... بود سفيد هاي گرانيت هم اتاق وکف بود کرده مزين وحريرزيبايي
 ها ليقهس اين اصال..کرد او به نگاهي بازهم ..بود کالسيک رنگ ترکيب ودلبازبا روشن العاده
 نافسو ازحضور او که ديد وقتي...انداخت باال اي شانه!آمد درنمي جور خشنش وروحيه او با

 نگاهي خيال بي است اتاق داخل افسون که نفهميده وياشايدهم دهد نمي نشان واکنشي
 وزهن...نشست کاربود ميز روبروي که وگردي چرم مشکي مبل وروي انداخت وبرش دور به

 :شنيد اورا خشک صداي که بود نکرده خوش جا درست

 ؟!داد نشستن اجازه بهت کي - 

 بود نافسو به پشتش هنوز اوکه ! لعنتي..کرد اونگاه به باتعجب...ازجاپريد افسون 
 لب افسون!البد داشت چشم هم سرش پشت !؟ نشسته مبل روي فهميدافسون ازکجا
 را دستانش...برگشت رادوين...وايستاد نگفت وچيزي فشارداد هم روي ازحرص را هايش
 ينگاه اينکه بدون...برد فرو شلوارش هاي ودرجيب برد وتنگش مشکي مخمل کت درزير
 بيط عينک..نشست ميزش وپشت چرخدار صندلي وروي آمد اتاق داخل به کند افسون به

 ور وچيزي گرفت مي بدست را خودکاري که وهمانطور زد چشم به را اش مستطيلي شيشه
 : گفت نوشت روميزمي کاغذهاي

 !گذشت؟ خوش - 

 کاغذهايش روي هنوز سرش..او اما...کرد نگاه او به روح وبي خشک افسون 
 : فتگ بازهم گويد نمي چيزي او که ديد وقتي رادوين..زد وپوزخند کرد سکوت افسون...بود

 !کردي اذيت هارو بچه خيلي شنيدم - 

 :گفت ربط بي کرد مشاهده درآن خوبي به را حرص شد مي که باصدايي افسون 

 !کردي؟ خودت زندوني منو براچي - 
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 خشم افسون...شدند درچشم چشم آن دريک...هم افسون...کرد باال را سرش رادوين 
 ...ورادوين.. کرد ور شعله را چشمانش

 دز  موهايش راروي اش طبي عينک...کرد مي نگاه چشمها آن رنگي آتش به خونسرد 
 : گفت ورادوين خورد حرص بازهم او ازخونسردي افسون.. زد خونسردي ولبخند

 !؟ مني توزندوني گفته کي - 

 :گفت عصبي وبعد... وگزنده تلخ...خنديد افسون 

 ؟!گيري مي جشن من ورود مناسبت به داري وتوهم !خبرنداشتم؟ مهمونتم نکنه - 

 : گفت وزيرلب کرد اونگاه لب روي پوزخند به رادوين 

 !خودتي هنوز - 

 : بلندترگفت بالفاصله رادوين اما...گفت مي اوچه نفهميد افسون 

 ...!جلوتونگرفته هم کس هيچ برو توني مي اگه..برو...نيستي من توزندوني - 

 :گفت باخشم افسون 

 ازپاخطا دست که وکافيه دورمنوگرفتن آدمات اون همه دوني مي توخوب لعنتي - 
 !اتاق تواون کنن وپرتم بگيرن يقمو تا کنم

 : گفت وبالبخندزيبايي انداخت باال اي شانه رادوين 

 مشکل پس!؟ وفرزي تيز بر جيب يه اينکه نه مگه ! خودته مشکل ديگه اون - 
 هي توکه ولي ! داره آدم کلي براخودش هرباندي که دوني مي مسلما چون..نيستن من آدماي
 !؟ نه شي وجيم کني استفاده ازتروفرزيت خودت بايد..مثال بري جيب

 :گفت افسون 

 مگه !؟!تو چيکارداري بامن !؟ کارات بااين رسه مي بهت چي !؟ ميدي يادم داري - 
 !زدي؟ ارون زدي براچي !!نبود؟ من کيف گرفتن وپس لعنتي پليساي فرارازاون فقط قرارمون

 : وگفت انداخت باال ابرويي رادوين 
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 !؟ زدم نارو من - 

 دررا دستش بازهم..آمد کنارمي ميزش ازپشت که وهمانطور شد بلند ازجايش وبعد 
 :وگفت فروکرد شلوارش هاي جيب

 ...بدنبود قصدم من.. زده بهت ديگه يکي رو نارو - 

 :داد ادامه.. آورد سردرنمي ازحرفهايش چيزي افسون دانست مي..کرد مکثي 

 ...کني کنترل خودتو اگه البته..بدم خبربهت يه خوام مي...بگذريم - 

 چشمان روي را چشمانش افسون...شد خيره افسون صورت به حرف اين دنبال وبه 
 مگرچه !!بود؟ چه " خود کردن کنترل"از منظورش....ريزکرد پسر وکشيده مغرور مشکي
 !بگويد؟ خواست مي

 :گفت رادوين 

 اينه شوحداقل امنه جات اينجا چون..فکرنکني فرار به اصال که نفعته به االن ببين - 
 ..رسه نمي بهت ها پليس دست که

 : گفت آرام..کرد زدن به شروع قلبش...کرد اونگاه به باشدت افسون 

 !؟ بگي خواي مي چي - 

 :دادزد افسون..کرد اونگاه به ساکت بازهم رادوين 

 ...!خب بزن حرف د   - 

 :گفت رادوين 

 ؟!نه زني مي حدس داري...خوبه که هوشتم - 

 : گفت لحن باهمان افسون 

 مگ مي..فهمي مي مرتيکه کشم خودتومي خودمو بگي نامربوط ديگه کلمه يه اگه - 
 ! شده چي بگو بزن حرف

 : گفت وخونسرد بود ايستاده سينه به دست راديون 
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 ...!گرفتنش - 

 موقع همان سرش اما...ازجاپريد...شد سياه لحظه يک جلويش کرد احساس افسون 
 هاي نفس نه دارد ديدي نه که فهماند اومي به چشمش جلوي سياهي... رفت گيج

 دور دستي کرد احساس رفت مي پس داشت..فهميد مي...افتاد مي داشت!...منظمي
 رمق..بود اوخيره به پسر آن مشکي نگاه...کرد باال را سرش سختي به..شد حلقه بازويش
  ...وارفت و شد پرت مبل روي وافسون داد هل کنار مبل اوراروي باخشم پسر..نداشت

 نگاه داد مي فشار هم وروي کرد مي وبسته باز مرتب را چشمانش اوکه به رادوين 
 :گفت تمسخر وبا کرد

 ...بودم بازکرده حساب روت بيشتر!باشي نارنجي نازک انقد کردم نمي فک - 

 رادوين...داد فشار گاهش گيج روي را ودستانش کشيد درهم را ابروهايش افسون 
 : گفت

 نه هک اينه مشکل اما..توني مي بري خواي مي اگه..کناربياي قضيه اين با کن سعي - 
  !داري آسايش پليسها ازدست نه داري ومکان جا

 افسون دانست مي ازکجا پسر اين...کرد نگاه او وبه بازکرد را چشمانش افسون 
 : گفت رادوين بازهم که بود سوالها اين درگير هنوز !پدرش؟ جزخانه ندارد جاومکاني

 توروهم اطالعات وممکنه شدن گرفتار هم پدرت زيردستهاي االن مسلما - 
 وروهمت تونن مي راحت خيلي دوني مي ..!قيافت شناسايي ازجمله..بدن قرار دراختيارپليس

 رد دربه و دادن پليسا به ظاهريتوهم اطالعات پدرت زيردستاي احتماال االن !بندازن گير
 ...دنبالتن

 :زد وداد باالزد حرصش حرفها اين با بود داغون يحساب خودش که افسون 

 ..کن بس - 

 :داد وادامه کرد آرامتر را وصدايش 

 ! شده چي دونم مي خودم..کني بيني پيش من واسه نيس توالزم - 
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 درآورد را وکتش انداخت باال اي شانه رادوين.. گرفت دردستانش را سرش وبازهم 
 : گفت کرد مي آويز اش صندلي روي که حال ودرهمان

 توني مي توخيلي..کنم کمکت خوام مي چون..گم مي دارم خودت واسه من - 
 ..!کني پيشرفت

 : گفت سردرگم رادوين حرفهاي به توجه بي افسون 

  !گرفتنش؟ خبردارشدي توازکجا - 

 : گفت ومشکوک خشمگين نگاهي وبا 

 !برمياد چي جونورهمه ازتوي !!؟ نقشته ايناهم نکنه - 

 : گفت کرد مي کنترل زور به که وبالبخندي انداخت باال ابرويي نرادوي 

 اذيتت نخواستم هنوزهم..کنم احترامي بي نخواستم هنوز من... بچه کن ترمز - 
 ! بدم نشونت رومو اون نکن کاري...کنم

 ازمکثي بعد ورادوين کرد کج رادوين مخالف طرف به را وسرش زد پوزخند افسون 
 ونافس...کرد پرت افسون جلوي ميز وروي آورد بيرون ميزش کمد ازتوي را اي روزنامه کوتاه
 مشکي بزرگ تيتر...لرزيد چشمانش مردمک...ماند ثابت چشمانش...چرخاند را سرش
 "دستگيري " کلمه مشکي رنگ...زد مي را چشمانش اش مشکي رنگ...بزرگ خيلي...رنگ
 گرن حال تابه که کرد مي وافتخار گرفت مي تمسخر به را آن هميشه پدرش که اي کلمه
 پدرش مانند که کرد افتخارمي خود به افسون وچقدر...نديده چشم به راهم کالنتري
 ..."تيتر آن باديدن...روز اماآن !اونرسيده به دستش پليس وهنوز است فرز ، فرزاست
 شهروز ..پدرش اسم باديدن " شهراصفهان شمال باندهاي ازبزرگترين يکي دستگيري
 محکم را هايش دندان گروهشان وبقيه امير اسم وديدن " ملک شاه "به معروف ملکي
 کمي فقط را حرصش که بود اين مهم نبود مهم آمدند درمي هم ازريشه...ساييد هم روي

 : گفت وعصبي جو انتقام بالحني...کند خالي کمي..

 ..! بمونه تو اون ذارم نمي - 

 : گفت..کرد مي اونگاه به خونسرد رادوين 
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 !شدي هم بزن يکه بودي شجاع.. !بابا نه - 

 هب ودست ولبخند تمسخر وبا بود داده تکيه ميزش به طرفه يک اوکه به افسون 
 : وگفت کرد نگاه زد مي حرف سينه

  !کن مسخره خودتو - 

 :گفت لبخندش باهمان رادوين 

 ! شمارم مي کماالتتو دارم فقط..نکردم مسخره - 

 :کرد ميخکوبش زمين روي رادوين جدي صداي...شد بلند ازجا توجه بي افسون 

 !داد؟ رفتن اجازه بهت کي - 

 : اوگفت وروبه برگشت افسون 

 تواين خوام نمي ديگه منم..بري خواي مي که هرجا آزادي گفتي خودت اينکه مث - 
 ..!بمونم دخمه

 : تمسخرآميزگفت بالحني بازهم رادوين 

 ... توپه خيلي جيبت به دست چون دوني مي - 

 : گفت وباخشم دهد اوادامه نگذاشت افسون 

 !کنيا مي مسخره منو آخرته دفعه !کن خودتومسخره گفتم - 

 : گفت رادوين 

 !؟ هوم!؟ داريا شک بريت جيب به اينکه مث خودتم!دروغه؟ مگه - 

 : گفت وبعد کرد مکثي 

 مگفت من..خودم به کمک قصد مقدارهم يه البته..تودارم به کمک قصد گفتم من - 
 هاچيزاي بچه پيش..جا همين بموني توني مي...خوري دردمي به خوب..خوبه بريت جيب
 هب...داشت قديمي هاي روش پدرت..هستيم آپديت جورايي يه ما البته..يادميگيري جديد
 ...ديگه خورد دردنمي
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 ادوينر  مشکي هاي درچشم وباعصبانيت کرد باال را سرش حرف اين باشنيدن افسون 
 : گفت خنده وبا کرد مکث اي لحظه رادوين که طوري..زد زل

 درتپ فهمي مي ببيني مارو روشهاي وقتي...ديگه تلخه حقيقت..نشو غيرتي حاال - 
 وزر به گروهتونو کم يه اگه ..!افتاد مي گير مسلما خب!..بود مونده خودش توعهد هم هنوز
 فکي وتوهم بريد مي دخترش گيري گروگان خاطر به سرمنو داشت پدرت االن کردين مي
  !کردي مي

 : گفت افسون 

 ! نيستم باتويکي کارکنم باهرکي من - 

 : گفت رادوين 

 ردمک آزادت اگه بازنکن حساب رواين منتها..پرسيدم نظرتو فقط من...خودته ميل - 
 ! بيرون دربري ازاين سالم

 : گفت باخشم افسون 

 ! بري توني مي گفتي توخودت - 

 ريقيهرط به توني مي گفتم !؟ مرده يا زنده نگفتم ولي...بري توني مي گفتم من - 
 ! ازنظرمن فراره بهترين مرگ ؟!هوم بري بخواي

 : زد وداد ريخت وزبانش ودرچشمان کرد جمع جا يک را نفرتش تمام افسون 

 وجونت دستام بااين روز يه خودم دم مي قول.. رواني...فطرتي پست تويه..آشغال - 
 ... برسونم حلقت به

 صندلي روي رادوين...رفت بيرون رادوين وازاتاق گرفت را راهش حرفي هيچ وبدون 
 نگاه...درآمد بازشدن صداي...آورد لب لبخندروي او قيافه وباتجسم شد ولو چرخدارش

 : وگفت بست دررا شد مي وارد و کرد مي نگاه را سرش پشت که درحالي رامسين..کرد

 ...ها قاطيه - 

 : گفت محکم رادوين 
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 ! شده خراب تواين بيا دربزن صدبارگفتم - 

 : گفت توجه بي رامسين 

 ومي رفت مي پل وسه سي تا وفريادش داد صدا ؟! نخوردت !؟! سالمي گم مي - 
 !..اومد

 : گفت بازهم رادوين 

 ! رامسين - 

 ولو بود نشسته افسون پيش لحظه تاچند که مبلي روي را خودش رامسين 
 : کردوگفت

 ؟! ؟مرگت هان - 

 : وگفت داد تکان سري رادوين 

 ..دررفته ازش شين غافل..اتاق توهمون بندازتش بگو طنين به برو پاشو - 

 ديوانگيش دز کنين زندانيش اگه خودش هست خل اين گم مي ولي..بردنش االن - 
 ...باالها زنه مي

 : گفت رامسين...کرد نگاه رامسين به چپ وچپ آورد راباال سرش رادوين 

 ...!ديگه هفته برا شهرافتاده سپاهان ماموريت گفتن زدن زنگ راستي - 

 : گفت تعجب با رادوين 

 ؟! گفت کي !؟ چي - 

 : گفت رامسين 

 ممطمئن من..کاروکردن اين افسون خاطر به کنم فک...دستوره گفت زد زنگ نيما - 
 !عمليات تو ببريم رو افسون بايد گه ومي سراغت مياد رييس روزا همين

 : گفت حوصله بي رادوين 
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 بعق تاريخشو افسون خاطر به فقط نيس بعيدم..کنم مي کارو همين دارم خودمم - 
 به هبرس چه.. نميشه راضي هم ديگه سال يه تا بينم مي من که ايني ولي ..!باشن انداخته
 مين فک اصال..شده درگير حسابي ملک شاه دستگيري خاطر به که فعال!ديگه هفته يه
 ..! شده عوض شديدا...کنه پيدا شخصيتي همچنين کردم

 : گفت رامسين 

 حساب افسون رو خيلي رييس..رومخش برن بگم ونغمه طنين به بايد - 
 قطف داده گير انقد رييس که چطوريه دختره اين پنجه دست نيس معلوم اصال..بازکرده
 ! باشه توعملياتامون بايد اون

 : لبخندزدوگفت رادوين 

 هسال هفده بچه دختر يه !!نيس؟ بس داده نشون متريشو شيش زبونشو همون - 
 گريه همش پناهي ازبي توخونمون که موقعي اون به نه ! داره زبون خط هفت آدم يه قد
 واون اين جون به ريز يه که االن به نه اورد مي پناه من به شما اذيتاي وپشت کرد مي
 هم دخترشو ملک شاه خونه رفته قبال گفت مي رييس! تودهنشه وبدوبيراه افتاده
 فسونا رفتم مي زودتر وگرنه.. افسونه باباي همون ملک شاه کردم نمي فک من البته...ديده
 نمي هاش عمليات درگير دخترشو زيادي ملک شاه گفت مي..بيرون کشيدم مي رو
 ملک شاه اما..کنه مي بري جيب هم وگاهي کنه مي وآمد رفت توخونش دختره فقط..کنه
 نهپدرو غيرت نوع يه اينم شايد..بازشه خودش کارياي کثيف به دخترش دست نزاشته
  ! کرده پياده دخترش رو رو بري جيب يه ازهنراش فقط الاقل..اس

 : متفکرگفت رامسين 

 شايدمي..داريم نگه رو افسون خونه مي توگوشمون رييس ريز يه براهمينه پس - 
 مه رييس مسلما..تيزه خيلي افسون..کنيم هامون عمليات وارد و بديم ياد بهش ما خواد
 ...داره نگهش خودش برا داره وسعي ديده

 : وگفت داد تکان تاييد نشانه به سري رادوين 

 موندن به انقدر رييس نداره دليلي وگرنه..کنم مي فک چيزايي همچين يه منم - 
 !بده گير افسون
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 : گفت رامسين 

 !وپدرخبربدي؟ زهراجون به خواي نمي - 

 : وگفت کشيد درموهايش دستي کالفه رادوين 

 اوضاع..اصفهان بيان پاشن ميخوان بفهمن اونا اگه اوضاع تواين ..!نه فعال - 
 ايد،نب نگيريم دست اسلحه ساعت يه بشه که وقتي تا حداقل..نيس نرمال که اينجاهم
 وطنين نغمه به..روش هم ديگه مدت يه..صبرکرده جون زهرا سال ههم اين...بيان بذاريم
 ..موقعش تابه..درندن بروز بگو

 : وگفت داد تکان موافقت نشانه به سري رامسين 

 !نيمک مي عوض لباس که نفرنيستيم مايه فهمه مي که باالخره ؟! چي خودافسون - 
.. 

 مي همکاري باهامون بشم مطمئن بايد قبلش منتها..بگم بهش خودم خوام مي - 
 دوس که جوري اون چي همه شايد شديم پدرش عين هم ماها بفهمه اگه..مونه ومي کنه
 ! نره پيش داريم

 ريتومينوک اومد مي باکله باشنيدنش مطمئنم..گفتي مي باندمونو اسم بهش بايد - 
 !..کرد

 : وگفت کشيد عميقي نفس رادوين 

 حرف ديگه شد نمي اصال که شد وداغون درب پدرش دستگيري باشنيدن انقدر - 
 رام کارکنن مغزش رو روز دوسه..بدن انجام ونغمه طنين هم کارو اين بهتره ..!بزني
 ..!ميشه

 : گفت وباخنده شد بلند ازجايش رامسين 

 وکهت !ديگه ناکارکرده رو اصفهان دزداي شاه سردسته زده که چيه دختره اين ببين - 
 !!؟ باند کردن هدايت به چه رو ميشه اين وضعت بچه الف يه وتخم اخم بايه

 فتگ.. بود شده خسته رامسين هاي ازحرافي ديگر.. کرد باال را سرش باحرص رادوين 
: 
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 !بيرون برو..شه مي دعوامون کنم مي لهت زنم مي.. رامسين بيرون برو - 

 : گفت خونسرد رامسين 

 ! نميارم کم خودتم لنگه ..!شدم دزد شاه خودت دست زير شکر خدارو !با بيشين - 

 : وگفت کشيد وحرص پرازعصبانيت نفسي رادوين 

 ! رامسين - 

 : گفت لبخند با رامسين 

 !خواي؟ مي چي! صدات اون فداي رامسين اي.. عشقم.. دلم جون - 

 رامسين سمت وبه کشيد بيرون ازپا را اش طبي روفرشي دمپايي باحرص رادوين 
 درسقوط سمت به که دمپايي لحظه وهمان داد خالي جا فوري خنده با رامسين..کرد پرت
 صداي..آمد فرود دربود درآستانه که رامين صورت برروي محکم در بازشدن با کرد مي
 رفت نرامي سمت وبه پريد ازجا نگراني با رادوين...بلندشد رامين وآخ رامسين خنده شليک

: 

 !صورتتو؟ ببينم ؟! شد چي رامين - 

 : گفت بود گرفته را دماغش روي که همانطور رامين 

 دش دماغم حاال !گيريت نشونه بااين برسرکورت خاک!..وحناق رامين..ومرض رامين - 
 ؟! دي مي توجواب چغندر

 را اش خنده همانطورکه ورامسين کرد رامسين به داري معنا نگاه حرص با رادوين 
 : گفت کرد مي کنترل

 ملشع بود شکسته گي مي ميکني خوشکلترش ري مي !شد؟ الزم جراحي بده حاال - 
 ! کردم

 :گفت رامسين روبه زيرلب رادوين 

 !بابا شو خفه - 
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 ****** 

  

 در نه که دراتاقش قبل دوروز طبق وافسون بود پدرافسون ازدستگيري بعد روز دو 
 ...برد سرمي به ونقشه فرار درفکر گاهش تبعيد

 يک.. عروسک يک...کرد مي نگاه آنها وبه بود ريخته بيرون را کيفش محتويات تمام 
 ...و بدن واسپري بند ومچ وآدامس مانده ميوه آب يک..سر چندگل .. معدني آب بطري

 و بودند هورمون پراز که هايي قرص... تقويتي قرص بسته يک...زد برق چشمانش 
 ... بيوتيک آنتي

 مي افسون !بود نکرده ديگر را جايش اين فکر احمق رييس آن.. دل ازته...خنديد 
 را اش ودسته ودار پدر حاالکه ..!رفت مي بايد شد مي هم افقي اگر حتي... دربرود توانست
 ازباند رخطرناکت باند يک درگير که حاال..نداشت ومکاني جا حتي ديگر که حاال..بودند گرفته
 مهم...نبود مهم ديگر زندگي آن..نبود مهم...کرد مي تمام کاررا بايد ..!بود افتاده پدرش
 ديگر که وقتي !شد دزديده پدرش وسيله به افسون که شد معلوم روزي هم نبودنش
 حهاسل در فقط اش زندگي که وقتي... شد معلوم نبودش مهم ببيند را مادرش نتوانست
 طفق که مادري مهر کرد مي فراموش اجبار به بايد که وقتي...شد محدود بري وجيب وجيب
 وتمام دارد ظريف جنس يک کرد مي فراموش بايد که وقتي...بود برده بهره ازآن چندسال
 نه خودش نه..نبود مهم ديگر وقت ازآن..پرکرد وانتقام وکينه پرازخشم را شخصيتش
  !بودنش ونه جانش نه.. جسمش

 مي هم خودش بايد ! هميشه براي وشايد بود داده ازدست را پدرش تنها که هم حاال 
 !کاري وخالف درخالف نماندن وبازهم بود رفتن مهم..نبود مهم طريق وچه کجا به..رفت

 ودرحالي گرفت چشمانش جلوي را آن... برداشت لرزانش دستان با را قرص قوطي 
 دردستانش را اش رهايي برگ که انگار..فشرد مي را قوطي آن محکم بادستانش که

 : گفت زيرلب تلخ خندي نيش با...کرد مي محافظت

 !!؟ رييس آقاي کني خودت زندوني منو توني مي ديگه ببينم خوام مي حاال - 

 ....زد ولبخند کرد قرص قوطي به نگاهي وبازهم 
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 جز..انداخت پايين سالن به نگاهي آمد مي پايين سرعت به ها ازپله که طور همان 
 ...نبود کسي طنين

 !؟ پس کجان بقيه - 

 ميز روي را دردستش وفنجان پريد ازجا مبل ازروي سرعت به او ديدن با طنين 
 :وگفت گذاشت

 ...عصربخير... سالم - 

 : وگفت چرخاند خانه دور گردش رابه سرش کند او به نگاهي اينکه بدون رادوين 

 ! لطفا بدين منو جواب - 

 ازچند بعد هم هنوز ...! اوانداخت وسرسخت جدي چشمان به نگاهي بااخم طنين 
 هم وقت هيچ.. آمد نمي خوشش وقت هيچ ازطنين که انگار...داشت را گذشته رفتار سال
 من وبامن سختي به طنين !کرد نمي حساب آدم اورا هم ياشايد کرد نمي نگاه طنين به
 : گفت

 ... رامسين تواتاق رفتن.. رفتن..اوم - 

 : گفت باتعجب رادوين 

 هب رو چي همه يهويي همتون نگفتم من مگه!؟ اونوقت چي برا !؟ رامسين تواتاق - 
 !؟ نکنين ول خدا امون

 : وگفت انداخت زير را سرش ترسيد مي او پرجذبه ازصداي که طنين 

 عمليات برا کنم فک اونام.باشم دختره اين مواظب که موندم براهمين منم - 
 ...کنن مي ريزي برنامه دارن جديدتون

 : گفت وباحرص داد فشار هم روي را هايش لب رادوين 

  ! چي همه به خوره مي گند اينا ازدست آخرش نديدي اگه - 

 : گفت ورادوين نگفت چيزي طنين 
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 !سرنزدي؟ افسون به - 

 ..نموندم زياد بود خواب.. بودم تواتاقش پيش ساعت يک - 

 : وگفت داد تکان سري رادوين 

 هم رصدد يه خوام نمي.. سربزنين بيشتربهش..باشين بيشترمواظبش..خب خيلي - 
 !؟ گم مي چي فهمي مي کنم خطا

 .. چشم... بله - 

 :کندگفت اونگاه به اينکه بدون بازهم رادوين 

 .. سربزنم بهش ميرم من !کن تموم تو قهوه بشين حاالم - 

 هب رادوين...بازکرد باکليد ودررا آمد جلو زود طنين...افتاد راه افسون اتاق سمت وبه 
 يکه اول درنگاه...شد اتاق وارد ورادوين رفت عقب طنين..برود که داد اشاره طنين
 ريزلب را خشمش وتمام رسيد فکرش به او فرار فکر لحظه يک...نبود دراتاق کسي...خورد
 ... که رفت وجلوتر برداشت قدم باشدت...کرد

 ...و بود شده پنهان دراتاق پشت..بود سرش پشت که انگار...ديد اورا موقع همان اما 

 مي غلطي چه داشت او !!!؟ کرد مي کار چه داشت...بازماند دهانش او باديدن 
 ...ورادوين بود مانده برجاي ولرزان ومبهوت مات ازترس او باديدن افسون !!کرد؟

 را گردنش هاي رگ که قدر آن...شد وبيشتر وبيشتر يافت شدت خشم آن تمام 
 ونزديک برد باال را دستانش که قدر آن...کرد لبو ومانند قرمز را وصورتش ساخت متورم
 : زد وداد کوفت او گوش زير را دستش باشدت...شد افسون

  ! احمق - 

 هب سيلي ضرب آن با افسون ودهان دردستان شده جمع هاي وکپسول ها قرص تمام 
 هب را سرش زد مي نفس نفس که درحالي...شد پرت زمين روي وافسون شد پرت بيرون
 بازهم مباخش رادوين...کرد نگاه بود انفجار درحال ازعصبانيت که رادوين وبه آورد باال سختي
 يقه اش مردانه زور وبا توجه بي رادوين..کشيد عقب را خودش باترس افسون...آمد جلو
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 بلند رابرب صد صدايي با.. کوبيد ديوار به ومحکم کشيد باال واورا گرفت را افسون لباس هاي
 : زد داد مانند خون به صورت وهمان متورم هاي ورگ تر

 بودنتو اي حرفه مثال سرت خير خواستي مي !؟ هان کردي مي غلطي چه داشتي - 
 ...فهميدي مي اگه تو شعور بي آخه !!؟ بچگانه کاراي بااين !!؟ بااينا ؟ بدي نشون

 همه که بادکنکي مانند...کرد فروکش صدايش تمام افسون معصوم چشمان باديدن 
 همان بازهم او گستاخ چشمان اما..نه خشمش همه...شد خالي باشند کرده خالي را بادش

 درچشمانش خيره...کرد مي ديوانه را رادوين واين بود کرده پيدا را قبل معصوميت
 وآغوشش رادوين به اشک با روزي که بودند هايي همان چشمها آن..نداشت طاقت..نماند
 اطرخ به خودتو داشتي چرا ! احمق: وبگويد بزند زل آنها به نداشت طاقت...بودند آورده پناه
 ! هست اميد هم هنوز..هست راهي هنوزهم !دادي مي کشتن به مزخرف چيزاي

 تخت روي افسون... رفت کنار وخودش داد هل تختش روي واورا نگفت.. نگفت اما 
 همان !ماند اعتراض وبدون آيد درمي هرشکل به که خمير يک مانند حال همان وبه شد ولو
 اتاقودر  ند آمد آنجا به سرعت با بودند شنيده بقيه که انگار رادوين هاي داد باصداي موقع
 : پرسيدند مي بااضطراب وهرکدام دويدند داخل به باسرعت ورامين رامسين...بازشد

 !؟ شده چي رادوين... رادوين - 

 !!؟! رادوين زدي مي داد چرا - 

 آمد درمي ازحدقه داشت که چشماني با...اش خيره هاي نگاه با... افسون واما 
 رامين...چرخاند مي رادوين به ورامسين رامين واز ورامسين رامين به ازرادوين را نگاهش
 خراب چيز وهمه ديده چيزرا همه وافسون است خبر چه بودند فهميده حاال که ورامسين
 نفس ورادوين جويدند مي را لبهايش اضطراب ازشدت ونغمه طنين...ماندند ساکت شده
 بود شده خراب ازبيش بيش کار...کشيد لختش موهاي درون را ودستش کشيد عميقي

 براي خدا خدا...کرد مي خدا خدا دل در...داد قورت سختي به را دهانش آب افسون 
 رغي بود مي ازاين غير اگر...بود طور همين حتما...باشد شنيده اشتباه که..اش شنوايي
 کشيده او سمت به ها نگاه همه...شد بلند ازجايش لرزان پاهايي با...بود ممکن
 زير را سرش!... رادوين اما... داشت برنمي رادوين روي از را اش خيره نگاه افسون...شد
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 چيز مهه با تا گذاشتند مي تنها اورا بايد...داد مي فرصت او به فعال بايد...افتاد وراه انداخت
 ميخکوب اورا افسون فرياد صداي...موقع همان که برود وخواست برداشت قدم...کناربيايد
 :کرد

 ! صبرکن - 

 اتاق وديوارهاي روبرو به فقط..نکرد نگاه او به رادوين...آمد جلو زارش قيافه آن وبا 
 موهاي هب توجه بي که افسون به..کردند مي نگاه صحنه اين به تعجب با بقيه...بود زده زل

 مه خودش وحتي بود شده کنده لباسش هاي ودکمه بود زده بيرون ازشالش که اي ژوليده
 دوينرا.. رفت جلو قدم به قدم...شد نزديکش...کرد مي نگاه رادوين به فقط او.. !فهميد نمي
 گاهاون به چطور...بدهد توضيحي چه..بگويد چه دانست نمي...بود اوگرفته مخالف را سرش
 ..!.بود کلي خودش هم بود مانده که همين...فهميد نمي چيزرا هيچ فهميد نمي اصال..کند
 ...فقط او حرف به آن

 لرزد مي پاهايش کامال ديدند مي کردند مي اگردقت..آمد تر نزديک بازهم افسون 
 امالک را ضعف که شده ورنجور ناتوان موجودي به تبديل گذشته گستاخي ازآن اش وقيافه
 ندبود او العمل عکس منتظر فقط همه انگار..زد نمي حرفي کسي...دهد نشان توانست مي
 ...افسون واما

 اورا صورت بازهم...اش خيره نگاه باآن...بود قرارگرفته رادوين درکنار کامال ديگر حاال 
 سه ....!کرد نگاه هم آنها به...ورامين رامسين هاي صورت وبعد...او رخ نيم...گذراند ازنظر
 مسنه هرسه...متفاوت هاي ولباس قيافه سه با نفر سه !نفر يک نه بودند پسر سه...نفر
 ..کمي فقط...داشتند جزيي تفاوت کمي..اما ! شکل هم..هيکل وهم بودند

 تفاوت بود او...بود شده جزيي تفاوت آن باعث که بود اوخودش.. آري... رييس آن 
 ...ازحدش بيش اوومردانگي ...جذابش اووچشمان...نگاهش وجذبه او...نفر سه آن ميان

 سرد...اوچسباند صورت به را وسردش زده يخ دستان...برد پيش را لرزانش دست 
 او هب توجه بي افسون اما...کردند وصل رادوين تن به را وحشتناک برقي که انگار اما بود

 هم...برگرداند خود سمت به اورا صورت ومحکم کرد اوگرد چانه به را دستش ودوروبرش
 هو يک افسون..انداخت زير را نگاهش رادوين و بود اي ثانيه فقط..اما خيره...شدند چشم
 : زد فرياد
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 !کن نگاه من به - 

 : گفت ونغمه طنين روبه وفقط نداد نشان واکنشي رادوين 

 .. باشين مراقبش - 

 جوابي...کرد مي فرار ازاو بايد فعال...کرد مي فرار بايد... برود که کرد وحرکت 
 فکر تا رفت مي فعال بايد... نداشت جوابي او آميز سوال هاي نگاه براي اصال..نداشت
  !افسون هم خودش هم..کند

 او رابه وخودش برداشت قدمي وحرص باخشم افسون برود که برداشت تاقدم اما 
 : زد فرياد کشيدو اورا وبازوي رساند

  ! باتوائم - 

 : وگفت برگرداند خود روبه واورا 

 ..بدونم وفاميلتو اسم خوام مي !؟ چيه اسمت بگو من به... بگو - 

 : وگفت اوانداخت پرازتشويش چشمان به نگاهي رادوين 

 ...باش آروم - 

 :زد وداد پريد او حرف ميان به افسون 

 شک خودم گوشاي به من...بدونم ديگه بار يه اسمتو خوام مي...بده منو جواب - 
  ! کردم شک !!؟ فهمي مي کردم

 شانگشتان تر محکم افسون که کند جدا افسون ازدستان را بازويش خواست رادوين 
 : وگفت کرد اوحلقه بازوي دور را

 ...بگو من به...بگو...بري ذارم نمي هستي کي نگي تا...بري ذارم نمي - 

 : وگفت پريد افسون حرف ميان به موقع همان رامسين 
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 رادوين...نشنيدي خودت مگه خب !دختر؟ کردي قاطي روغن آب چرا !بابا اي - 
 ماهام...!کردي مي که جوني رادوين جون رادوين همون...رادوينت داداش...ديگه خودمونه
 ...!نداره معوا دعوا همه اين ديگه که اين ... ونغمه طنين اينام.. ورامسينم رامين

 به هک چشماني وبا افتاد لرزه به همه...وتنش پاها...ودستهايش لبها...لرزيد افسون 
 انداخت رامسين به چپي نگاه رادوين...شد خيره رادوين به زد مي موج درآن اشک سختي
 ازاو وچشم داد مي تکان طرفين وناباوربه مرتب را سرش افسون..کرد نگاه افسون به وبعد
 ار  وخودش رفت عقب عقب...کرد ول را رادوين وبازوي شد سست دستانش... داشت برنمي
 هخير  زمين به...ديد نمي هيچ...کرد سيرمي ديگري دردنياي که انگار...کرد ول تخت روي
 برروي وجاري بودند کرده پيدا عبوري راه سال ازچندين بعد اش دخترانه هاي واشک شد

 ...رفتند مي صورتش

 گفت نغمه روبه حال ودرهمان رفت بيرون ديد نمي مناسب اورا وضعيت که رادوين 
: 

 ...بيا بامن نغمه - 

 نغمه به خواست مي کارهارا همه بازهم !داد فشار هم روي را لبهايش طنين 
 دويد پوشيد مي را مخملش مشکي کت که رادوين دنبال به دوان دوان نغمه!واگذارکند
 : وگفت

 !؟ کني چيکارمي حاال - 

 کرد مي جاسازي کمرش درپشت را آن که درحالي وبعد کرد چک را کلتش رادوين 
 : گفت

 ...نظر ازهمه.. برسين بهش - 

 : گفت باخنده وبعد کرد اخمي نغمه 

 !؟ ملکه شاه دختر اون که هس احيانايادت بازيه؟ پارتي!نظر؟ ازهمه چي يعني - 

 آب باترس ونغمه انداخت نغمه به را اش پرازجذبه نگاه وعصبي ساکت رادوين 
 : وگفت داد قورت را دهانش
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  !روش شده ام غيرتي چه.. کردم شوخي !بابا خب - 

 : گفت رادوين 

 خوام نمي...کنم مي صحبت باهاش خودم گردم برمي تاشب..برندارين ازش چشم - 
 ! بگين بهش چيزي کدومتون هيچ

 !آدمو کنه مي ديوونه...که شناسيش مي ؟! چي کرد سوال اگه خب - 

 : گفت خونسرد رادوين 

 ...بگو روبهش گروه اسم - 

 : شد درشت چشمانش نغمه 

 !؟ چي - 

 :داد ادامه خونسرد بازهم رادوين 

 بهش باند درمورد ...ميشه بيشتري معماهاي به فکرکردن گرم سرش طوري اين - 
 هچ که بدونه خوام مي !من پدرشم اصلي رقيب همون که بگين خوام مي.. بدين توضيح
 يچ باشه حواست نغمه کن صحبت احتياط با..ها عمليات و ها دزدي حتي..کنيم مي کارايي
 ! گي مي

 : بودگفت مانده رادوين حرفهاي دربهت هنوز که نغمه 

 ناال شايد اون !؟ متنفرميشه ازت حرفها بااين ميدوني !بگي؟ بهش خواي چرامي - 
 ! باشه پيداکرده اميد تازه

 رهبهت پس..بانديم مايه دونه مي حرفهاهم اين بدون االن اون...کنه نمي فرقي هيچ - 
 نکنين زندانيش..کنين سرگرمش جوري يه تاشب..بدونه باندمون درمورد رو چيز همه
 ..بگو هم بقيه به اينارو.. بزنين حرف باهاش وهمه بيرون بيارينش..ديگه

 : وگفت داد تکان موافقت نشانه به سري نغمه 

 !ميري؟ توکجا حاال...باشه - 
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 هب چيزي..کنيم تعيين افسون درمورد رو چيز همه بايد..رييس پيش ميرم دارم - 
 !چيکارکنه قراره نگفتيم افسون به حتي وماهنوز نمونده عمليات شب

 : گفت وباشيطنت زد لبخندي نغمه 

 !امشب بشه چي - 

 : گفت درهم وابروي وچشم نگاه باهمان رادوين 

  !منظور؟ - 

 : گفت کرد مي تحمل زور به که اي وباخنده گرفت دندان به لب نغمه 

 !منتظرته اون...توروخدا برگرد زود - 

 نغمه که.. نغمه ازدنبال بگذارد خواست حرص وبا داد قورت را لبخندش رادوين 
 :گفت وباخنده رفت عقب بالفاصله

 ... عزيزم باش رنگين سنگين. گذشته ازتوديگه...ا ا   - 

 : گفت زيرلب رادوين..خنديد بازهم وبعد 

 ! رامين بيچاره - 

 : گفت بلند نغمه 

 !گفتي؟ چي - 

 : گفت رادوين 

 ! بخورم تاخيري اگه کنن مي کلمو !؟ برم کني مي ولم..بابا هيچي - 

 .. همرات به خدا - 

 که شنيد بست مي را درآپارتمانشان بازهم که حال ودرهمان کرد خاحافظي رادوين 
 :گفت مي نغمه

 !امشب نذاري منتظرش - 
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 : گفت وباخود داد تکان طرفين به وسري رفت بيرون 

 !تا سه شدن بخواد خدا اگه بودن کم دوتا - 

  ..رفت آن سمت وبه زد را ماشينش ريموت و 

 بود گذاشته اش تاشده پاهاي راروي سرش افسون... بازگشت اتاق داخل به نغمه 
 شده جمع افسون دور ها بچه همه ببينداما نداشت دوست را کس وهيچ چيز هيچ وانگر
 ونبير که گفت آنها روبه بااشاره نغمه...زدند مي حرف بااو وآرام تک تک وداشتند بودند
 : گفت وآرام آمد جلو رامسين...بروند

 !؟ شده چي - 

 ..دونم مي خوابشو رگ من شمابريد...بهتره کنه صحبت نفرباهاش يه...هيچي - 

 بيرون نغمه حرف به هم وطنين رامين...رفت وبيرون انداخت باال اي شانه رامسين 
 صداي اوکه به کمي... نشست افسون وکنار رفت جلو... بست سرش درراپشت ونغمه رفتند
 : گفت وبعد کرد نگاه شنيد مي را هايش گريه

 !؟ کني تمومش خواي نمي - 

 : گفت نغمه..نداد نشان واکنشي افسون 

 دوني مي..خوايم نمي مابدتو که دوني مي االن !نيست لجبازي بحث ديگه االن - 
 ...کني کنترل خودتو بهتره پس..!خوانوادتيم

 : گفت ونغمه نداد نشان واکنشي بازهم افسون 

 همه اين نيس کم..خبري بي سال هشت ازهفت بعد...شي شوکه داري حق البته - 
 الاقل اما !ناتنيت خانواده..هستن خانوادت وبفهمي دربياري باند سرازيه يهو... سال

 ببيني بازهم که سخته برات شايد..نميارن سرت باليي...امنه جات مطمئني که اينه خوبيش
 زمين بود رييسش پدرت که اي خانواده بااون خانواده اين اما ! داري خالف خانواده
 هن...شناسيش مي ازهرکسي بهتر خودت...مرده ماخيلي رييس اينجا..داره فرق تاآسمون
 ااينب سالگيش هجده هفده...يادته نوجوونياشو تو..شناسيش نمي هم هنوز بگم بهتره..نه
 ييک اونم که بياد بدت ازش شايد هرچند...نبود پخته االن اندازه به اما داشت معرفت که
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 گذشت شايد...گم مي چي فهمي نمي االن...داره فرق خيلي پدرت اون ولي..شده پدرت مث
 بشم رامين زن خواستم مي وقتي من !؟ چيه دوني مي...کرد ثابت منوبهت حرفاي زمان
 نرادوي هرجا که فهموند مي بهم داشت رامين جورايي يه...رادوينم تابع من گفت مي رامين
 به..من مثل هم طنين...کردم قبول داشتم دوست رو رامين چون منم...ميريم ماهم بره
 نيستيم هم پشيمون االن ولي...اصفهان بياد شد مجبور بزرگشه برادر تابع که رامسين خاطر

 سريي وباالخره هستيم هم دور همه خوبيه جاي تاعروسيمون.. نکرديم عروسي هنوز ماکه..
 ..رسونيم مي هدفش به رو

 : وگفت زد لبخندي...کرد سکوت رسيد که اينجا به نغمه 

  !!؟ چيه رادوين هدف دوني مي - 

 : گفت ونغمه نداد جوابي بازهم افسون 

 حتوضي برات خودش شايد...ندارم اجازه فعال يعني..نگم بهت چيزي گفته خودش - 
 هتب باند تواين...داره تواحتياج به رادوين که اينه بدوني توبايد که چيزي تنها اما...داد

 رادوين کار به براهمين گرفتي ياد چيزارو خيلي ازپدرت جورايي يه..تو..داره احتياج
 ...! بکنه هاش عمليات شريک تورو داره دوست اون..مياي

 : وگفت کرد مکثي بازهم نغمه 

 کمکش اگه اما...رادوين به کردن کمک مخالف...کاري اين مخالف خيلي تو شنيدم - 
 رو"رنف ماسه" باند اسم اگه... چپي دست هر..هرخالفکاري !؟ چيه دوني مي..نفعته به کني
 ...!ده مي رو رادوين هاي درخواست جواب سر با بشنوه

 اشتد ازگشادي که پرازشک چشماني و باشتاب... کرد رابلند سرش شتاب با افسون 
 بد رييس همان !!؟ رادوين...بود دروجودش ازتعجب بيش چيزي واقعا انگار...ترکيد مي
 !!؟ بزرگه داداش همان !؟!خودش رادوين همان !!نفر؟ ماسه باند رييس !!لجباز؟ قلق
 اصفهان تمام که باندي !!!نفر؟ ماسه وباند او !!؟ بود همه زد زبان اخالقش که همون
 ار  وروز شب که باندي همان !!افتاد؟ مي اندامشان به لرزه اسمش باشنيدن پدرش وحتي
 ندک پيدا را رييسش کرد مي تالش وروز شب افسون پدر که همان !!بود؟ گرفته ازپدرش

 اينها ههم !!بود؟ رادوين !!بيابد؟ مرموز باند آن از نشاني بود نتوانسته هم يکبار وحتي !!؟
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 مي دروغ مسلما نغمه...بود ممکن غير اين نه... نه !!!بود؟ رادوين سر زير
 باند !؟!بود بازي مگرمسخره..بکشند بيرون حال ازاين را افسون خواستند مسلمامي...گفت
  !!!نفر؟ ماسه

 : گفت نغمه روبه... نداشت امکان نه... زد پوزخند 

 ...گي مي دروغ چي مث.. ميگي دروغ - 

 : گفت باخونسردي نغمه 

 دقت چندروز اين خودت اگه !!؟ توبگيم روبه بزرگي اين به دروغ داره دليلي چه - 
 ماس اين...خودمون نفر سه جز نيس ازکسي نفر ماسه...اومده چيزدستت همه باشي کرده
 !!معتبرتر؟ ازاين سند...خودمونه برادر سه مختص فقط

 کند هضم را نغمه حرفهاي توانست نمي...داد مي تکان را سرش ناباور افسون 
 : گفت مي آرام وآرام ريخت مي اشک...

 بيروني واون تو..آشغالي گوي دروغ يه تو..کنم نمي باور من..گي مي دروغ - 
 مي فرار ازدستتون باالخره من ولي..دين مي بازي منو شمادارين...متنفرم ازهمتون..ها
 منو هواي اما کنه اجير بيرونن که آدماشو شده اگه حتي..ميده نجاتم روز يه پدرم..کنم
 .. داره...داره...داره دونم مي..داره

 : وگفت گرفت اورا بازوهاي نغمه...گفت مي فرياد با را آخرش وکلمات 

 ...شه نمي درست چيزي وفرياد باداد..باش آروم..باش آروم - 

 : زد فرياد وبازهم کشيد بيرون او ازدستان را بازوهايش افسون 

 ... بميرم خودم درد به بذار برو...بيرون برو...شو خفه - 

 : گفت توجه بي نغمه 

 ...شي آروم بيارم مسکن يه برات بذار - 

 : زد فرياد بازهم افسون اما 
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 ...بيرون برو گفتم - 

 ...بلند باصداي..کرد گريه وبازهم 

 : وگفت شد بلند ازجايش نغمه 

 صدامون داشتي احتياج چيزي اگه اما.ميرم من...خب خيلي..خب خيلي - 
 ..!اينوبفهم..افسون مانيستي توزنداني...کن

 : وگفت برگشت بازهم اما کند باز که درراگرفت دستگيره.. رفت در طرف وبه 

 کمترهم.. باشه نداشته هواتو ازبابات بيشتر اگه رادوين که دوني مي خودت - 
 ...بترسي وقت هيچ تونبايد هس تااون..نداره

 آرام را چشمانش وبعد انديشيد نغمه حرفهاي به اي لحظه افسون...رفت وبيرون 
 : گفت زيرلب...فشرد هم روي

  ... رادوين... رادوين - 

 قيافه چقدر...بود شده مرد چقدر...شد مي ظاهر چشمش جلوي اختيار بي اش قيافه 
 يگرد...نبود بچه...بود کرده فرق تاآسمان زمين ! قبل سال هشت با...بود کرده تغيير اش
 جذاب هم موقع همان هرچند ! دبيرستاني پسرک تايک زد مي جوان مردي به اش قيافه
 هم هايش لباس چقدر...کرد مجسم خود درچشم را هايش لباس افسون !زد مي ومردانه
 ادهس که آنهايي ونه باشد وسبک جلف که بود هايي لباس آن نه...بودند جذاب خودش مثل
 افسون چطور !جذاب و وبدنش تن چسبان تقريبا...بود مردانه هم هايش لباس ! وزشت
 چرا !!هستند؟ نفر يک برادر سه کرد مي فکر مدت همه اين چطور !!بود؟ نفهميده
 را مادرش حتما حاال هاکه همان !هستند؟ خودش برادر سه همان ها اين بود نفهميده
 مادرش نام يادآوري با...زد پوزخند !!مادرش؟ ...!کنند مي خبردار افسون ازپيداشدن
 او هب چقدر..افسون بود کرده دختري برايش هم چقدر... نشست لبش برروي تلخ پوزخندي
 هيچ ! خبري ونه زد او به زنگي نه !اوبرود نگذاشت ديگر پدرش که موقعي داد اهميت

 که حاال گفت مي باخود ...!ازپادرآيد که بماند وانقدر بماند خبري بي درآن مادرش گذاشت..
 اشدب نداشته خبري که همين !کنم؟ نگرانش بيشتر چرا بروم او پيش من گذارد نمي پدرم
 اگر مادرش بود مطمئن که حاال !!؟ چه حاال ! حاال اما ! است کافي برود يادش مرور وبه
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 ادرشم کاش اصال...پرکشيد گذشته به او بايادآوري...آيد مي سراغش به سراسيمه بفهمد
 با پدرش شايد الاقل...کشيد نمي بدبختي همه اين وقت آن..شد نمي رادوين پدر زن

 دفرو برافسون روز به روز که بالهايي اين همه..دزديد نمي را وافسون کرد نمي لج مادرش
 به کار چه را پدرش وگرنه ! دانست مي... بودند مادرش ازدواج نتيجه آنها همه آمد مي

 !!؟ چه خواست مي را دخترکش !!؟ خالفش ودستگاه دم درآن هم آن !؟ کوچکش دخترک
 درآن روزهارا بهترين افسون هرچند...بدکرد افسون به مادرش..کرد بد...ازدواج باآن ولي
 آن که هرچند...برد نمي ازياد را اش ناپدري خانه تاعمرداشت هرچند..بود گذرانده خانه
 ازهمان...شد شروع ها روز ازهمان چيز همه...بودنداما افسون ازعمر جدا روزهايي روزها
 ...وافسون رادوين روزهاي

 !؟ داري فرق انقد برادرات تو چرا گم مي - " 

 رابه نگاهش باتعجب بود ميزتحريرش پشت بود خواندن درس درحال که رادوين 
 :فتگ...دوخت کرد مي نوازش را عروسکش کوچکش وبادستان بود نشسته تخت روي اوکه

 !؟ دارم فرق بابرادرام من چي يعني - 

 : وگفت انداخت باال اي شانه افسون 

 !داري تومنودوس اما..ندارن دوس منو اونا مثال...ديگه داري فرق خب - 

 : فتگ افسون روبه زيبا وبالبخندي باالانداخت ابرويي حرف اين باشنيدن رادوين 

 !؟ دارم دوسشون من مطمئنن انقدر ازکجا سرکارخانم وقت اون !ا ؟ - 

 : وگفت کرد اخمي افسون 

  !داري - 

 ! ندارم - 

 بودن بردار دست افسون اما.. رازد حرفش محکم کرد مي کنترل که اي باخنده رادوين 

 ...داري دوسم بگو زودباش !داري دوسم بگو..داري داري..داري - 

 : گفت جدي بازهم رادوين 
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  ! ندارم - 

 :زد فرياد افسون 

 بگو زودباش!داري دوسم بگو...نداره دوست خدا !گويي دروغ تو ! ميگي دروغ - 

 : وگفت باالانداخت اي شانه رادوين 

 توکه...تازه !؟ باشم داشته دوس تورو مث لوسي دختر داره لزومي چه - 
 !نيستي من خواهرواقعي

 شده خيره رادوين چشمهاي به ناباور افسون...کرد نگاه افسون به زيرچشم واز 
 کم وکم افتاد لرزه به هايش لب...زد مي زنگ مرتب دخترک درگوش آخرش حرف...بود

 نافسو...پريد ازجا صحنه اين باديدن رادوين...شد تبديل موج پراز دريايي به چشمانش
 در سمت به که همين اما...برود بيرون تا شد بلند ازجايش و گرفت شدت هايش اشک
 روبرويش درست که اين براي...شد راهش وسد رساند او به را خود قدم بايک رادوين دويد

 :وگفت نشست زمين روي زانو دو قراربگيرد

 !کني؟ مي گريه توداري ! افسون - 

 :گفت بااشک افسون 

 هوامو خواهرخودت مث بودي گفته من توبه !گويي دروغ توخيلي...کنار برو - 
 ...ندارم دوست ديگه منم نداره دوست خدا چون..گويي دروغ فهميدم که حاال ولي...داري

 :زد جيغ هو يک افسون...خنديد رادوين 

  !نخند - 

 اورا دل ازته اي باخنده رادوين...کشيد جيغ بازهم وافسون خنديد بازهم رادوين 
 : گفت مي باجيغ افسون...فشرد ودرآغوش کرد بلند زمين ازروي

 طالجون.. جون طال...گم مي طالجون به وگرنه کن ولم..کن ول منو...ندارم دوست - 
.. 
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 اشکي درچشمهاي وخيره او گوش ونزديک گرفت دهان روي را دستش رادوين 
 : اوگفت

 خواهرناتني يه... توهميشه...نميشي من خواهر وقت توهيچ...باشه يادت اينو - 
 وايه خورم مي قسم من اما ! غريبه يعني !!؟ چي يعني دوني مي خواهرناتني ! برام هستي
 ..."دارم خودم ازخواهر بيشتر رو غريبه کوچولوي همون

 ازيادآوري..خنديد مي هايش اشک درميان...خنديد مي ناخوداگاه...خنديد افسون 
 را افسون پدرش اگر بود خوب چقدر...بود شده مخلوط باهم اش وخنده اشک ها خاطره آن

 !ماند مي شان درخانه واو بود ندزديده

 به...برداشت را رادوين يادگاري عروسک...کرد مي هق هق... کشيد دراز تخت روي 
 يم کنار باخودش بايد..کرد مي فکر بايد..فشرد درآغوشش را آن.. زد ولبخند شد خيره آن
 و...ردک فکرمي چيز همه به بايد...اش قبلي خوانواده پيداشدن وحاال پدرش بادستگيري..آمد

 حس چشمانش رابرروي خواب نوازش کم کم شدکه گم افکارگوناگون انقدردرآن
 آرامش آن به...گذاشت هم روي را چشمانش و کرد گلوله خود درشکم را پاهايش...کرد
 ...داشت احتياج ازهرچيزي بيش

 خواب خواست امانمي..شد هشيار شخصي وصداي در شدن بسته بازو باصداي 
 :شنيد مي صداهارا بازهم...بازنکرد را چشمانش و بدهد ازدست را خوشش

 بيار غذاشو برو - 

 ...خوره نمي ولي قبال آوردم - 

 ..ميخوره کنم مي مجبورش خودم باشه - 

 ...کرده لج بپرس من از خوره نمي...بابا اي - 

 : بپرد ازجا متر سه افسون شد باعث او فرياد صداي 

 !بيار غذاشو برو گفتم - 

 :گفت من ومن باترس نغمه 
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 !خبرته چه..بابا باشه..باش - 

 را افسون هنوز...کرد نگاه روبرويش تصوير به وحشت با افسون... رفت وفوري 
 جاسازي رنگ مشکي کلت باديدن افسون... درآورد را کتش... بست را دراتاق...بود نديده
 که افسون باديدن... برگشت هو يک...برگشت..واو داد قورت را دهانش آب او درکمر شده
 : وگفت زد لبخندي... کرد تعجب نشسته

 ..!ها سبکه خيلي خوابت - 

 جمع ديوار سمت رابه خودش افسون...کشيد بيرون کمرش ازپشت را کلتش و 
 : وگفت گرفت راباال کلت...خنديد...کرد اوتعجب حرکات باديدن رادوين...کرد

 !؟ ترسه مي ازاين ملک شاه دختر - 

 :گفت رادوين...داد فشار هم راروي هايش دندان افسون 

 هب بدمش خواي مي اصال خب؟ کنار ذارم مي اينو من ببين..خب خيلي..خب خيلي - 
 !؟ هوم خودت دست !؟ خودت

 : گفت رادوين... آمد در صداي موقع همان... زد مرموز ولبخندي 

 ...بياتو - 

 : گفت ورادوين شد وارد غذا باسيني نغمه 

 ...تختش کنار بذارش - 

 : گفت افسون روبه رادوين..رفت وبيرون کرد کاررا همين نغمه 

 نجاما نخوام که رو کاري اگه ! کنم مي تعيين من رو ونبايد بايد اينجا...بخوري بايد - 
 !کنم مي مجبورشون ندن

 اواقع هم شد نمي باورش هم...شد نمي باورش...بود شده خيره او به باترس افسون 
 !يدترس مي او از وکبکه دبدبه همه آن با پدرش که باندي رييس از ترسيد مي !ترسيد مي

 : وگفت گرفت باال را کلت رادوين 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 237 

  ..!نخوري اگه...که دوني مي - 

 : گفت آن به اي اشاره وبا 

 !طرفي بااين - 

 : گفت زيرلب افسون...زد لبخند وبازهم 

 ...نيستي - 

 : وگفت کشيد درهم را ابروهايش رادوين 

 !؟ گفتي چي - 

 : گفت اوراديد سکوت که رادوين...بود شده اوخيره به فقط افسون 

 همه ببين..کنم صحبت باهات اومدم من..بزن حرفتو..نترس !؟ افسون نيستم چي - 
 مي که هدفي به رسيدن براي ترسوندنه يه فقط !داري خبر خودت !فقط تهديده اينا
 نه دارم کاري کلت بااين من نه جوري اين..زنم مي حرف باهات منم بخور غذاتو تو...خواي
 !؟ خب خوردي غذاتو چطوري فهمي مي تو

 : وگفت گذاشت کناري را وکلت 

 ... ديگه ندارم چيزي خودم جون به...پاکم پاک ديگه من ببين - 

 : وگفت نشست آن روي و کشيد افسون نزديک را صندلي..آمد وجلو 

 جيب من ماموريتاي تو نداري جون نخوري غذا طوري همين اگه..بخور غذاتو حاال - 
 !بزنيا

 : وگفت وخنديد کرد افسون پرازخشم چشمان به ونگاهي 

  !من افراد از يکي و من هاي ماموريت با !باشي بامن که تومجبوري - 

 : گفت شد مي خارج هايش دندان ازبين که وصدايي حرص باهمان افسون 
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 تيمداش باهم نسبتايي يه قبال چون نکن فک !دم نمي انجام کاري توهيچ براي من - 
 تو هيچ که نفر ماسه باند سردسته !نه ..! کنم مي کار برات گوش به حلقه و شم مي خرت
 !کردم مي رد ازپل خرتو عمرا من بودي هم ايران اوباشاي تمام سردسته اگه

 : زد پوزخندي وبعد ماند اي لحظه افسون گستاخ درچشمان خيره رادوين 

 !!شد؟ برطرف هات شوک !؟ نه دوباره شدي خودت اينکه مث !بازکردي زبون - 

 ازجايش رادوين...شد خيره رادوين درچشمان گستاخانه واوهم نداد جوابي افسون 
 : وگفت کشيد عميقي ونفس شد بلند

 با..ودستشويي حموم هم داره پنجره هم اونجا...کردن آماده برات باال طبقه اتاق يه - 
 پنجره اب ! نبينه ديگه من مثل وکسي بکشي داخلش خودتو توني مي ودستشوييش حموم
 !باباجونت دست بغل وبري کني فرار توني مي هم اش

 نشست لبش گوشه ولبخندمرموزي برد فرو شلوارش هاي درجيب را دستانش 
 : گفت افسون روبه...

 چطوره؟ - 

 : داد وبعدادامه 

 کني همکاري بامن بخواي اگه !بامنه همکاري اونم..داره وجود هم سومي راه البته - 
 !...شه مي برداشته محدوديتات موقع اون...کنه مي فرق قضيه موقع اون

 : وگفت کرد مکثي بازهم 

 دختر که کنم نمي خبرش کني همکاري اگه.. گم مي مادرتو..زهراجون..براون عالوه - 
 !منه پيش سال همه اون از بعد يدونش يکي

 : زد داد باخشم هو يک افسون 

 !شو خفه - 

 : گفت بود وحرصي تر آرام که باصدايي وبعد 
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 ونا ديگه تو !بدم کثيفت کاراي به تن اجبار به که کني مي تهديد منو توداري - 
 کثيف ذاتت...شدي فطرت پست آشغال تويه ..! نيستي شناختم مي من که رادويني
 ! خوره مي بهم ازت حالم...شده

 گاهن او به رنگ کم وبالبخندي بود کرده شلوارش هاي درجيب دست خونسرد رادوين 
 : گفت..کرد مي

 مي در به سالم جون بموني من پيش تواگه !خودته خاطر به من تهديد اوال - 
 جا نه !نيتوحلفدو انداختنت يا گرفتن جونتو يا بيرون بذاري خونه ازاين پاتو تا وگرنه...بري
 بد کني مي فک که اونقدام من ببين پس...ده مي راه بهت کسي نه داري ديگه ومکان
 تو نسج کيلو کيلو روزي که نيستم توديگه باباي اون تراز فطرت پست من ..دوما !نيستم
 خودشو خوش زندگي هاش باپول و کرد مي خالي مردم هاي وبچه وزن جوونا هاي رگ
 مي يچ تو پدر ! فطرتم پست کردنه وآب ماشين دزديه کارم فقط که مني اگه !بود ساخته
 اطرخ به مادرتو که مردي ! داره کفاره آوردن زبون به اسمشم حتي که پدري !؟! باشه تونه
 هک يادته آره !؟! يادته...خدا امون به کرد ول خودش منفعت خاطر به..خودش پرستي پول
 اگه !!کرد؟ کارمي مادربزرگم براي که يادته ؟!!کرد مي مردمو هاي خونه کلفتي مادرت
 ابخر  توچه دوتا شما االن نبود معلوم کرد نمي خواستگاري پدرم براي اونو من مادربزرگ
 ؟ دادين مي جون ازگشنگي داشتين اي شده

 :زد داد باشد شده له غرورش که انگار ها حرف اين باشنيدن که افسون 

 بگي مامانم به نميشه روت سال همه ازاون بعد ذاري؟ مي سرم منت !ببر صداتو - 
 خونتون وارد که اول روز همون من ؟ نه کني مي خالي سردخترش رو دلتو حرفاي داري
 فريب با تو اما ! ندارين مادرمو منو ديدن چشم داداش تا سه شما فهميدم شدم
 که شدم نزديکت انقدر..کردي خودت رام منو دوستانت ظاهر به رفتارهاي بااون..کاريات
 چه االن نبود معلوم بودم ندزديده پدرم اگه !دادي؟ مي راه خودت تواتاق منو..حتي..حتي
 ...آور مي مامانم وآبروي سرمن باليي

 روي که دستي وضرب سيلي صداي که بود نکرده تمام کامل را حرفش هنوز 
 : گفت وباخشم زيرلب رادوين...بريد را صدايش آمد فرود صورتش

 ! شرم بي - 
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 را اش باراني نگاه و گذاشت سيلي جاي روي را دستش بار اشک باچشماني افسون 
 پوزخندزد داد مي تکان طرفين به را سرش درحالي لرزان وباصداي دوخت رادوين درنگاه
 : وگفت

 کسي بي تواوج بازم حاال..کرد مي نوازشم کسي بي اوج تو روزي يه که دستي - 
 ...کرد نوازش صورتمو

 درون را دستش .. عصبانيت باهمان...فشرد هم روي محکم را هايش دندان رادوين 
 ،افسون حرف بااين..بود گرفته آتش...شود خالي حرصش که انقدر...کشيد موهايش
 به.. دش نمي خالي.. نه...زد مي برجانش وآتش بود گرفته او احساس خرمن زير به کبريتي
 .. اينکه مگر..مگر شد نمي خالي...وجه هيچ

 وفرياد کوفت روبرويش ديوار به ومحکم کرد مشت را دستش خشم باهمان 
 حتي...بود گرفته درد دستش...لرزيدند مي او وخشم ازبلندي اش خانه تمام که فريادي...زد
 : گفت زيرلب توجه بي.. رادوين اما...شد جاري آن برروي هم ازخون اي رگه

 ...لعنتي...لعنتي - 

 شان همه..آمدند اتاق داخل به فوري ديگر ودودختر برادرانش او فرياد باصداي 
 : گفت رامسين...بودند شده خيره رادوين به باترس

  ؟! شده چي رادوين - 

 : وگفت کرد رادوين خشمناک قيافه ونگاهي افسون قيافه به نگاهي رامين 

 !شمادوتا؟ چتونه - 

 : وگفت رساند رادوين به را خودش دو با.. درآمد طنين جيغ صداي موقع همان 

 !مياد؟ خون داره چرا دستت...رادوين دستت...دستت - 

 : گفت آرام بيندازد طنين به نگاهي اينکه بدون رادوين 

 ..بيرون بريد.نيس چيزي - 

 : گفت نغمه 
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 !خب؟ کاريه چه اين !رييس؟ گرفتي بکس کيسه جا به رو ديوار - 

 : گفت رامسين 

 .. ببنديم دستشو بيار وبتادين باند برو نغمه - 

 : گفت بالفاصله رادوين 

 ..بيرون بريد..خواد نمي - 

 : گفت طنين 

 ..دستت اما - 

 : زد فرياد رادوين 

 ! بيرون بريد گفتم - 

 ادوينر ...رفتند بيرون همه رامسين وبااشاره انداخت پايين ناراحتي رابا سرش طنين 
 : وگفت کشيد موهايش درون بازهم را دستش

 ...سنجي نمي بزني خواي مي که رو وحرفي اي بچه هنوزم..افسون اي بچه هنوز - 

 : وگفت زد پوزخندي افسون 

 !؟ گفتم که بود ازاين غير مگه...کني مي فرار حقيقت تواز اما.. سنجم مي - 

 ااور  يقه رادوين...کشيد عقب را خودش کمي باترس افسون...پريد ازجايش رادوين 
 : گفت اش شده کليد هاي دندان ازبين... کشيد وباال گرفت

 عقل بي آخه !!باشه؟ دومم دفعه حاال که داشتم بد چشم روتو کي من !احمق - 
 کي من !کني؟ مي بلغور سرهم پشت چي برا..فهمي نمي رو ها نگاه بين فرق که تو..بچه..
  !!؟ هان داشتم بد نگاه روتو

 : زد وفرياد 

 !!؟ کي.بگو.؟هان؟! کردم نگاه بد تو توچشماي و زدمو غيرتمو رگ کي !!؟ کي - 
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 چرخاند رادوين صورت مخالف طرف رابه سرش لرزان هايي بالب فقط افسون 
 :گفت تري آرام وباصداي آمد وکنار داد هل تختش روي اورا ورادوين

 قبلي مثبت بچه رادوين اون ديگه شايد...نکردم بازي نقش برات وقت هيچ - 
 من...دارم هواتو خواهرم اندازه به که خوردم قسم روز يه...ندادم قورت غيرتمو اما...نباشم
 امزيرپ وقسممو غيرت اما بشم زمين رو آدم ترين پست اگه..شکنم نمي قسم وقت هيچ
 !افسون بفهم اينو... ذارم نمي

 : وگفت کشيد عميقي ونفس کرد سکوت 

 دست به کردنش رام که ساخته سرکش اسب يه وپاک معصوم بچه ازيه پدرت - 
 ... کنم مي رامت خودم...افسون کنم مي رامت من اما ..!نيست ممکن کس هيچ

 : فتگ کرد مي گريه هنوز که اون وروبه برگشت... برود بيرون که برداشت را وکتش 

 مزخرف حرفاي االن مثل روز يه بازم که شم نمي مانعت..برو بري خواي مي اگه - 
 ازاين هم بخوري غذاتو هم بهتره بموني خواي مي اگه اما...کني رديف سرم پشت

  !حاليشونه محبت تو از بهتر خيلي ها بچه باش مطمئن..بيرون بزني چهارديواري

 به رهوخي بود بازمانده نيمه که دري به خيره افسون.. رفت وبيرون کرد باز را ودراتاق 
 خودش رادوين..کرد مي وفکر ريخت مي اشکهايش بود مانده برجاي اتاق کف که خوني رد
 ! مردانه العاده فوق هيبت وبايک است خودش اوهنوز..کرد نمي اشتباه..است

 ****** 

  

 رادوين ! ..کرده وداغون درب رو وهمه وانگشت واستخون دست زده..نگاه نگاه - 
 توسط بتادين شدن ريخته با بود درهم دستش زخم درد خاطر به اخمهايش که درحالي
 کشيدن درحال که رامسين...آخ -: گفت بلند هو يک دستش ازسوزش دستش روي رامين
 اين به خورده تنت -: گفت شد مي انجام درآن عملياتشان که بود هايي خيابان کورکي
 درآشپزخانه که ونغمه رفت او روبه اي غره چشم رادوين!شديا نازنازي خوب خانوم افسون
 اشوپ رامسين -: گفت رامسين حرفهاي شنيدن با بودند غذا کردن درست مشغول طنين با
 تو هن -!خدا به شم مي حال به حال که کنم خورد پياز ندين باز !؟ دارين چيکارم - اينجا بيا
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 کرد يم غر غر که درحالي رامسين بزني ربط بي حرف نباشي چشمش جلو الاقل... بيا پاشو
 اون باشه ايشون چشم جلو نبايد که اوني !؟ نباشم چشمش جلو من !بابا اي -: گفت

 که هکرد ناکار بدبختشو دست زده من خاطر به مگه ..! کرده حبس تواتاق که دخترخانوميه
 رغريغ لب زير رامسين... ديگه کن بس -: گفت رامسين روبه رامين!؟ نباشم چشمش جلو
 اينم -: وگفت بست ومحکم کرد باندپيچي را رادوين دست رامين... شد وساکت کرد
 زيچي رادوين..اثرکنه بمونه زخمها رو دوروز الاقل بذار !کنيا بازش ديگه دودقه نري..ازاين
 از نطني...کرد جمع جلويشان ميز ازروي را وبتادين زخم وچسب باند وسايل رامين..نگفت
 -: فتگ بود گرفته رادردستانش سرش که رادوين به نگاهي وبا آمد بيرون آشپزخانه داخل
 او که ازاين خوشحال وطنين کرد او به گذرا نگاهي...کرد باال را سرش رادوين!؟ خوبه حالت
 رفتگ را نگاهش فوري رادوين اما..زد مليحي لبخند کرد نگاهش شده که هم بار يک باالخره
 خشک طنين هاي لب برروي لبخند.. خوبم -: گفت وآرام انداخت زير را سرش و
 فتگ بازهم !وبس بود طنين براي فقط خانواده اين دربين رادوين وسرد خشک صداي...شد
 بازهم رادوين!ها خوبه اعصابت برا!؟ کنم دم جوشونده يه برات ازناهار قبل خواي مي -:

 تيجهن بي وبعد شد خيره او به ساکت اي لحظه طنين..! خوبم که گفتم -: گفت لحن باهمان
 راداف که طوري به رامسين وروبه کرد باال را سرش او بارفتن رادوين...رفت آشپزخانه به

 درگير هم هنوز که درحالي رامسين!چشه؟ طنين -: گفت نشنوند چيزي آشپزخانه داخل
 سمپر  مي ازتو دارم من -!؟ چشه -: گفت کند نگاه رادوين به اينکه بدون بود هايش نقشه

 ، شکاکي همه رو نيس ! هيچي پرسي مي ازمن -: وگفت انداخت باال اي شانه رامسين!
 ردفش روهم را هايش لب رامسين خيالي ازبي رادوين!کرده گير ماهم بدبخت زن رو سوزنت
 ليتهحا ديگه چيزي مگه کشي واسلحه کشيدن نقشه جز احمق توي يعني -: گفت اخم وبا
 ؟رادوين! خوبه حالت ؟!تو گي مي چي -: گفت و کرد باال را سرش تعجب با رامسين!؟

 ممبفه من نه..باشي خبردار زنت حال از بايد که تويي اين..خوبه حالم من -: گفت کالفه
 زد مرموز لبخندي رامسين.. توخودشه همش!.. هست چيزيش يه طنين ! کنم وشک
 را وا حرفهاي داشت آنها با که اي فاصله ازهمان که رامين!؟ شم مي بابا دارم نکنه -: وگفت
 -: گفت رامسين روبه.. بود وخشک جدي هم هنوز رادوين... خنده زير زد پقي بود شنيده
 نذار کن سوال ازش برو باشه هم هرچي ولي.. زدي گندي چه دوني مي خودت ديگه اونو
 يفکرنم که من ولي -: وگفت داد تکان فهميدن نشانه به سري رامسين..توخودش بريزه
 !اباب خب -! رامسين پرسي مي ري مي گفتم -: گفت عصبي رادوين..باشه چيزيش کنم
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 رادوين! کنه نمي قبول گيرکرده ما رو سوزنت گم مي -: غرزد لب وزير.. باشه که گفتم
 شيمک مي ناهار داريم -: گفت دارد رفتن قصد که او باديدن نغمه... تابرود شد بلند ازجايش

 با ههميش مثل...ها پله راه طرف به افتاد وراه... گردم برمي کنم عوض لباسامو برم.. ميام -!
 مي بايد انگار..بار اين اما...مکث وبدون تند تند... رفت باال را ها پله سرعت
 وگوش ايستاد که کند انقدر... شد کند کلي به حرکتش... شنيد صدايي!وايستاد...ايستاد
 هبالفاصل!... داشت قرار درآن افسون که آمد مي دراتاقي بازشدن صداي...کرد تيز را هايش
 حرف صداي..نبودند که ورامسين رامين...چرخاند قرارداشتند ها بچه که سمتي به را نگاهش
 مي باز داشت افسون دراتاق چطور پس...آمد مي ازآشپزخانه که هم طنين و نغمه زدن
 او... شد بلند نهادش از آه!!...؟ کند قفل را در بود رفته يادش نغمه نکند...؟ نکند !شد؟
 مي را همه افسون که حاال..نکند قفل افسون روي دررا ديگر بود گفته نغمه به خودش
 زد شسر  به آن يک!کند بيشتري غريبي احساس کار اين با نبود صالح به اصال شناخت
 مدهآ بيرون همين براي وحاال پذيرفته را چيز همه شايد !ديگر باشد شده رام افسون شايد
 اشتد دوست...باال ونه رفت پايين نه... ايستاد ها پله راه هاي نيمه درهمان... ايستاد!باشد
 رمنتظ !؟ است آمده بيرون داوطلبانه خودش حاال مدت همه ازآن بعد ازاتاقش چرا او ببيند
 او ورود به حواسش کس هيچ..شد ظاهر درسالن باالخره افسون تا کرد نگاه پايين به
 گشاد چهار چشمانش او ديدن با رادوين...بود خودش کار مشغول هرکسي..نبود
 لعنت -:فرستاد لعنت برخود و نشود ديده تا چسباند پله راه ديوار به خودرا باسرعت...شد
 بلند دخترها از يکي جيغ صداي موقع همان! مزخرفم حواس و برمن لعنت.. برمن
 حهاسل که ودرحالي زد پوزخندي افسون... بوند ديده را افسون انگار..کرد نگاه رادوين..شد

 ردندک مي نگاه او به بابهت که رامسين و رامين روبه فشرد مي دردستانش محکم را رادوين
 چيهر...بکس پنجه ، ،چاقو اسلحه...ميز رو بريزين دارين ميباتون جيب تو هرچي -: گفت
 مه روي را هايش دندان افسون!بري؟ جيب بازم -: باتمسخرگفت رامين.. زودباشين..هس
 ها پله راه به نگاهي رامسين...!زود...ميز رو بريزين دارين هرچي گفتم -: وگفت داد فشار
 آرام خودش هابه بچه نگاه وبا بود آمدن پايين درحال پاورچين پاورچين رادوين که کرد

 به سر ازپشت هرلحظه وخودش..ندهند نشان واکنشي هيچ که فهماند آنها به وبااشاره
 مي بيرون را هايش جيب داخل محتويات همه که درحالي رامسين... شد مي نزديک افسون
 ينرام!داد خان رادوين اونم که دستش بيفته اسلحه بود مونده کم -: گفت لب زير ريخت
 نافسو.. کرد افسون به اي اشاره وباچشمانش!خودش بي ازاعتمادهاي اينم -: گفت آرام هم
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 شا پس؟واسلحه کو هاتون اسلحه...ديگه زودباشين ؟ کنين مي پچ پچ دارين چي -: گفت
 شما -": وگفت گرفت بودند چسبيده همديگر به درآشپزخانه باترس که ونغمه طنين روبه را

 تکان ازجايشان اما کردند هم به نگاهي ونغمه طنين..بيرون بياين دوتاهم
 وبهر اشاره با.. بود قرارگرفته افسون سر پشت که بود رادوين برروي نگاهشان...نخوردند
 باشما مگه -: زد فرياد دخترها روبه موقع همان هم افسون..بيايند بيرون که گفت آنها
 ناروک افسون وروبروي آمدند بيرون ولرز باترس ونغمه طنين... بيرون ؟بياين نيستم

 پشت که ورادوين او به همه!؟ کجاست رادوين -: گفت افسون...نشستند شوهرهايشان
 کجاست اون گفتم -:زد داد بازهم افسون..گفتند نمي وچيزي بودند خيره بود سرش

 برگشت عقب به وتعجب باشدت!گردي؟ مي من دنبال -: گفت سرش ازپشت ؟صدايي!
 اسلحه و زد افسون دست ساعد برروي محکم اي ضربه آرنجش با رادوين آن ودرهمان
 کنار رادوين ازدست را خود وفوري نباخت را خود افسون اما...شد پرت کناري به ازدستش
 وبا برداشت را ميز رو هاي بشقاب درون خوري ميوه ازکارهاي يکي حرکت بايک و کشيد
 .. کنم مي خالص خودمو بياين جلو -: گفت زد مي خون به که وچشمهايي تهديد

 را انشدست کند کنترل اورا توانست مي ونه داشت دسترسي اسلحه به نه که رادوين 
 : وگفت آورد اوباال کردن آرام براي

 ... باش آروم خب خيلي.. خب خيلي - 

 افسون...جلو ورادوين عقب افسون...جلو به رادوين و رفت عقب به قدمي افسون 
 : گفت

 ... نياجلو...نيا - 

 : گفت بازهم رادوين 

 ...هستي عصبي تواالن.. ببين - 

 : زد وداد آمد او حرف ميان افسون 

 !نشو نزديک من به گفتم - 

 : زد فرياد داشت را اسلحه برداشتن قصد که رامسين وروبه 
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 ...بکش کنار دستتو - 

 .ايستاد وسيخ پريد ازجا رامسين 

 : گفت رادوين به رو افسون.. 

 ! کشم مي خدا به.. کشم مي خودمو کنن خطا ازپا دست اگه بگو بهشون - 

 اورا نگاه که افسون...شد خيره افسون وبه ساييد هم روي را هايش دندان رادوين 
 : گفت محکم ديد مي

 ونرييسش حساب به تو مگه!؟ گيرن نمي دستور ازتو مگه...بگو بهشون گفتم - 
 !؟ نيستي

 : گفت افسون... واکنشي هيچ بدون..بود خيره او به بازهم رادوين 

  ! باتوام - 

 : گفت تهديد وبا گذاشت دستش رگ روي را وچاقو 

 ...بگو باش زود - 

 نافسو را آن بودن مسخره که پوزخندي...زد تلخي پوزخند او درچشمان خيره رادوين 
 : گفت زيرلب رادوين...نياورد خود روي وبه کرد حس واضح به

  ! احمق بچه - 

 : وگفت برگشت هايش برادر وزن برادر وروبه 

 به مبهوت و تعجب با نفر هرچهار... وايسين کنار بريد..نزنين چيزي به دست - 
 : بلندترگفت اند ايستاده سرجايشان هم هنوز آنجا ديد مي که رادوين..بودند خيره رادوين

 ؟! نبودم باشما مگه - 

 ...رفتند تر وکنار يکديگرکردند به نگاهي چهارنفر 

 ... نخورين تکون ازجاتون -: گفت رادوين 
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 !؟ خوبه -:گفت او به اي مسخره وبانگاه افسون روبه وبرگشت 

 : گفت افسون 

 ...عقب برو خودت حاال - 

 : گفت افسون.. برداشت عقب به قدمي واخمو کالفه رادوين 

 ...تر عقب هم هنوز برو...تر عقب - 

 : گفت افسون..رفت تر عقب دوقدم بازهم رادوين 

 ...باشن نداشته کارم به کاري بگو افرادت به بزن زنگ - 

 : وگفت انداخت باال ابرويي رادوين 

 : گفت عصبي ؟افسون افرادم - 

 گزن... نشستن من فرار منتظر ها خيلي بيرون اون دونم مي ! نکن فرض خر منو - 
 ! نشدم کار به دست خودم تا بزن

 : گفت جانبي به حق قيافه با رادوين 

 ؟ کني مي چيکار کاربشي به دست مثال - 

 گوشي وفوري کرد رادوين کتان شلوار درجيب را ودستش امد جلو باخشم افسون 
 : وگفت کشيد بيرون را همراهش

 دار زرم باديدن...او گوشي در گشتن به کرد وشروع... کنم مي چيکار بيني مي حاال - 
 : گفت رادوين روبه.. گوشي بودن

 !رمزش؟ - 

 : وگفت زد محسوسي ولبخند کرد فرو هايش درجيب دست رادوين 

 : گفت باتاکيد افسون.. کنم بازش خودم بدي بهتره - 

 رمزش؟ گفتم - 
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 : گفت باحرص افسون... کرد نگاه او وبه کرد سکوت رادوين 

 ...خب خيلي ؟ نه گي نمي - 

 : وگفت کرد پرتاپ اي گوشه را رادوين گوشي و 

 .. بپيچوني توني نمي ديگه اونو.. بزن زنگ تلفن از برو حاال.. ازاين اين - 

 يم سينمايي مزه بي فيلم يک که انگار..کرد مي نگاه او به خونسرد هم هنوز رادوين 
 !...ترسي هيچ حتي ! نداشت دراو اثري وهيچ ديد

 ... ديگه برو د   -:گفت افسون 

 بعد..تگرف را موبايلي وشماره برداشت را گوشي ايستاد تلفن وکنار افتاد راه رادوين 
 : کردن صحبت به کرد شروع ثانيه ازچند

 وبر دور نيرو هرچي به بده دستور.. گم مي چي کن گوش ...؟ خودتي نيما الو - 
 هب چپي چپ رادوين.. برن کنه ردشون بگو -: گفت افسون...نکنن خطا ازپا دست اينجان
 ...زودباش -: گفت وافسون کرد نگاه افسون

 :گفت نيما به رو رادوين 

 ونردش کن ردشون گم مي وقتي ...! نباشه حرف.. گفتم که همين...برن کن ردشون - 
 .. کن

 : وگفت کرد تر آرام را وصدايش. 

 همشون به زود... باشين نداشته بهش کاري بيرون مياد من ازخونه دختر يه - 
 کني مي اجرا دستورامو همه... منتظرم ديگه دقيقه پنج تا.. زودباش...نيما نداره ولي ....بگو
.. 

 : گفت کند افسون به نگاهي اينکه بدون... گذاشت را وگوشي 

 ... آزادي حاال - 

 حوم کامل طور به را چشمانش بودن طينت بد که طوري به زد مليح لبخندي افسون 
 : وگفت کرد مي
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 رو معرفت جو يه هنوزم ولي ماشدي جنس هم توهم اگه...مردي خيلي مياد خوشم - 
 ..داري

 : وگفت رفت عقب عقب افسون... نگفت چيزي رادوين. 

 ...ازديدنت شدم خوشحالم - 

 : وگفت کرد ها بچه وروبه 

 ...عزيز برادرهاي وزن ها برادر شما ازديدن چنين وهم - 

 : وگفت رفت عقب قدمي وبازهم 

 ... کردين درحقم ظلم خيلي بااينکه - 

 سابامح ميام کردم آزاد بابامو وقتي.. ببخشمتون کنم مي سعي ولي -: وگفت خنديد 
 . کنم مي تا باهاتون رو

 : وگفت دوخت چشم رادوين به وبازهم. 

 !؟ نه مگه دونستي مي اينو ! طالميشه بزني دست کاري هر تو تو - 

 : وگفت خنديد وبازهم 

 ..! ترسونده هم منو باباي حتي که دزدي شاه وشدي نشدي دزد که حاالهم - 

 : وگفت کرد اخمي 

 .. متنفرم ازت ...! ترسم نمي ازت من ولي - 

 لرزيد مي که درحالي وسريع کرد سرش پشت کول کيف درون را ودستش 
 ومبهوت مات...ماند چشمانش رادوين...کشيد بيرون را عروسکي بود گرفته هم وصدايش

 هنوز افسون.. شد نمي باورش ...!بود شده بلند ازنهادش آه...کرد مي نگاه عروسک آن به
 ! بود داشته نگه را رادوين يادگاري عروسک آن

 : وگفت کرد تلخ اي خنده افسون 

 ! ... نو نو.. ومرتب تميز..همونه هنوز... کن نگاش خوب.. ببين ؟ نه يادته اينو - 
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 : وگفت فشرد هم روي را هايش ولب 

 زرو يه اون کردم فکرمي.. داشتم نگه هامو قصه قهرمان مرد عروسک کردم فکرمي - 
  ! ميده نجات ها کثافت اين ازهمه ميادومنو

 : وگفت زد پوزخند وبازهم... 

 ! کردم فکرمي فقط - 

 درخانه به که تاجايي.. رفت عقب وبازهم شد خيره رادوين چشمان وبه کرد مکثي 
 :وگفت کرد برخورد

 لجن تو فقط همشون مثل..اي ديگه اوناي ي همه مثل هم تو ديدم که حاال اما - 
 ... زني مي وپا دست

 : وگفت کرد پرت رادوين جلوي را وعروسک کرد مکثي 

 ... دارم نگه خوام نمي ديگه هم اينو - 

 : گفت لرزان وباصدايي کشيد اش دروني ازخشم عميقي نفس 

 ! مرد منم هاي قصه مرد - 

 : گفت رادوين برود بيرون خواست تا اما... کند فرار که کرد باز را ودر برگشت و 

 .. صبرکن - 

 ..کرد ونگاهش برگشت افسون. 

 : گفت رادوين. 

 ! شم ونمي نيستم شماها جنس هم وقت هيچ من - 

 اما.. را اش مردانگي خواندهنوز مي...کرد نگاه او زيباي مشکي درچشمان افسون 
 بودنش دوان دوان صداي... بست را ودر رفت بيرون حرفي هيچ وبدون زد پوزخندي بازهم
 را اش اسلحه فوري رادوين...داد مي فرارش خبراز که آمد مي ساختمان هاي پله درراه
 : گفت ورامسين رامين وروبه برداشت زمين ازروي



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 251 

 ... رفته ازدستمون کنيم تاخير هم ثانيه يه.. کنين عجله - 

 : وگفت زد واقعي تلفني بار واين آورد بيرون را اش گوشي و 

 ينباش دنبالش... شده خيابون وارد زياد احتمال به االن.. کرد فرار دختره...نيما الو - 
 ايهب صورتي مانتوي يه....کنن جمع حواسشونو خبربده نيروها همه به..کنه فرار نذارين
 ... رسونم مي خودمو االن منم باشه حواست..خودشه آره آره ... پوشيده سفيد شلوار

 تگف رامسين روبه...کرد جاسازي درکمرش فوري را اش واسلحه کرد قطع را وگوشي 
: 

 .. کن روشن رو ماشين برو - 

 دراين هميشه را برادر هرسه عجله که نغمه... رفت وبيرون داد تکان سري رامسين 
 دکردن مي آماده را خودشان که رادوين و رامين روبه بودشان وشناخته بود ديده ها موقعيت
 : گفت

 ...توروخدا باشين خودتون مواظب - 

 روب دور بريزن داره امکان.. کنين مسلح خودتونو فعال -: گفت نغمه روبه رادوين 
 . خونه

 نگاه خواند شد مي را ترس اش ازقيافه که طنين به و داد قورت را دهانش آب نغمه. 
 : گفت لب وزير کرد

 ... باشه - 

 وجل.. حرکت براي نشستند مي ماشين دريک برادر هرسه که درحالي بعد دقايقي 
 حق دانست مي که نغمه...بود کرده اسکورت را آنها دوماشين يکي هم سرشان وپشت
 همراه کرد مي موفقيت آرزوي برايشان لب زير که درحالي.. ندارد را ازخانه آمدن بيرون
 رسامس باسرعتي هايشان ماشين...بودند دوخته چشم آنها حرکت به سالن ازپنجره باطنين
 !بود عملياتشان وپرخطربودن بودن عجول از نشان واين...افتاد حرکت به آور

 ***** 
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 ؟ کردين پيداش نيما - 

 .. کنيم مي تعقيبش داريم رييس بله - 

 خيلي.. باشين مواظبش فقط.. بگم تاخودم ندين انجام کاري..خب خيلي - 
 ! شه مي محو محو دنبالشين بفهمه..تيزه

 ...هست حواسمون رييس چشم - 

 : گفت کرد مي رانندگي که رامسين وروبه کرد قطع را تماس رادوين 

 ... انقالب سمت رفتن... کن بيشتر سرعتتو - 

 ههم دربين کرد مي پرواز که انگار ماشينشان و فشرد گاز روي را پايش ورامسين 
 ... اصفهان درشهر عبور درحال هاي ماشين

 مردم بود شلوغ انقالب وچهارراه خيابان...رسيدند نظر مورد مکان به بعد دقايقي 
 را درماشين که حين درهمان رادوين... بودند ومرور عبور درحال ها ماشين اين همه دربين
 :گفت رامسين روبه کرد بازمي

 ...کنم خبرت باش منتظرم کن پارکش جا يه - 

 يدکش بيرون آرام را اش اسلحه رادوين و... داد تکان سري موافقت نشانه به رامسين 
 که ديد مي هم را رامين...برداشت قدم آرام آرام نشود ديده که طوري روها پياده ازبين و

 يمان با و ايستاد درختي پشت رادوين...است افسون به شدن نزديک درحال ديگر ازطرفي
 :کرد صحبت

 وامخ مي.. گم مي چي فهمي مي...بترسونينش فقط...اصال نشين پياده شما نيما - 
 .. بياره پناه خودم به فقط

 ..شد مفهوم رييس بله - 

 کنار که ديد مي را افسون.نرود وجلوتر بايستد که داد عالمت رامين به رادوين 
 لوج درصورتش زيادي حد به را شالش نشدن شناسايي براي که ودرحالي ايستاده خيابان



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 253 

 صداي موقع همان...کرد مي بلند دست شدن سوار براي هرماشيني براي بود کشيده
 : گرفت تماس بارامسين و ترکرد پنهان درخت پشت را خودش...شنيد هارا آژيرپليس

 ...جلو بيا رامسين - 

 نگاهي با...انداخت افسون به نگاهي... باشد حواسش داد عالمت رامين روبه و 
 را ترس درنگاهش شد مي فاصله ازهمان انگار...کرد مي نگاه وبرش دور به مضطرب
 کنار ماشيني موقع همان... بودند شدن نزديک درحال که هايي ازآژيرپليس ترس..خواند
 : فتگ زيرلب شود برباد که است االن اش نقشه ديد مي که رادوين..کرد ترمز افسون پاي

 !؟ ديگه خريه چه اين - 

 تداش که افسون سمت به..افتاد راه و کرد پنهان کمرش پشت را اش اسلحه وفوري 
 که ودندب پسر چند هايش سرنشين انگار و کرد مي نگاه بود ايستاده کنارش که ماشيني به
 وارس است مردد بود معلوم که افسون باديدن رادوين... داشتند را افسون کردن سوار قصد
 داشت حاال...کرد تر سريع را هايش وقدم داد فشار هم روي را هايش دندان يانه شود
 فرارش پرت حواسش کامال چون ديد نمي را رادوين اصال افسون...شد مي تر نزديک
 شفوق کرد فکرمي باخود.. مزاحم پسرهاي آن ي وسيله به حتي هرطريقي به فرارش...بود
 الاقل..رسد مي را شان همه حساب چاقو باهمان افسون کنند خطا ازپا دست خواستند اگر
 آناز  يکي حرف باگفتن موقع همان و !بود خوردن خنک آب و گيرافتادنش از بهتر راه اين
 : گفت ومي بود کرده بيرون ازماشين را سرش که ها پسر

 ...ها شي مي پشيمون وگرنه بيا... خانومي خريم مي نازتم - 

 ديگر انگار و خنديد فوري پسر...داد قورت را دهانش اب و برداشت قدم يک افسون 
 :وگفت پريد پايين وخودش بازکرد را درماشين کند تعلل افسون خواست نمي

 ... عزيزم بفرمايين - 

 اش فشرده بهم محکم هاي دندان روي که وباخشمي کشيد بلندي نفس رادوين 
 افسون چون..بود شده دير ديگر اما رساند آنها رابه خودش قدم يک با کرد مي خالي

 وينراد...بسيار باسرعتي..درآمد حرکت به گاز تک يک با وماشين بودند شده وپسرسوار
 : زد داد ازخشم و فشرد بهم را هايش دندان بازهم
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 ... لعنتي - 

 رامسين..بيايند داد عالمت بود نشسته درماشين تر دور که ورامسين رامين وبه 
 نفس نفس که درحالي و شد سوار ورادوين رساند رادوين نزديک باماشين را خودش فوري
 : گفت زد مي

 .. نکرديم تاگمشون برو زود.. برو.. رفتن مستقيم - 

 : گرفت تماس بازهم نيما با و 

  هستم منتظرگزارشت..بهتره نبينن مارو.. باشين ازما جلوتر شما نيما - 

  ... اطاعت - 

 مي ار  اصفهان هاي خيابان آور سرسام باسرعتي بود کرده سوار را افسون که ماشيني 
 اصال شده معين اي بافاصله که طوري...دنبالش به هم ديگر ماشين دو و گذراند
 : کرد مي غرغر زيرلب مرتب رادوين...نفهمند

 !نيست کلش تو عقل جو يه ! احمق دختره - 

 : وگفت زد پوزخندي بود شنيده که رامسين 

 بجي يه فقط کن دعا برو !نميشه بهترازاين شه بزرگ ملک شاه زيردست هرکي - 
 ! برشده

 : گفت وخشم باحرص رادوين 

 مين زندش دفعه اين خدا به...کشم مي رو مللک شاه خودم بيارن سرش باليي اگه - 
 .. ذارم

 :گفت رامين 

 دست هي خودي بي رييس ! ساختيم مي کارشو اول همون بايد گم مي که من - 
 ...کنه مي دست
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 هس آن توسط افسون اکنون که اين فکر... نگفت چيزي و رفت فرو درفکر رادوين 
 آزادي يعني..فهميد نمي را افسون.. فهميد نمي...داد مي آزارش شد مي اذيت داشت پسر
 ازدست تاپاي حتي ويا برود اش دخترانه آبروي تاپاي که مهم انقدر !؟ بود مهم انقدر اش
 طالب انقدر که کردند مي اذيتش چقدر رادوين درخانه مگر !حد؟ تااين !؟! جانش رفتن
 دستش وپنجه گذاشت ماشين در روي را دستش آرنج...؟! هرقيمتي به هم ؟آن بود آزادي
 بودن رادوين...کرد مي رامش...کرد فرو بود شده گرفته باد دست به که لختش درموهايش را
 .. کرد نمي رام را وحشي آهوي اين مگر او

 ... اول درماشين واما 

 گاهن با وهربار کرد مي ورانندگي بود فرمان پشت که پسر يک !پسر ودوسه افسون 
 يحالت با که آدامسي وباآن خنديد ومي کرد مي نگاه افسون چشمهاي به ازآينه اش درنده
 ديگر دوطرف ودر...کرد مي تر وخيم را افسون حال چرخاند مي دردهانش آور چندش
 آن هاي نگاه ! اوه... بودند کرده احاطه اورا ماشين عقب هاي درصندلي دوپسر که.. افسون
 داکردهپي لذيذ و چرب اي طعمه که گرسنه ببرهاي عين.. کند تحمل توانست نمي راديگر دو
 آب افسون...بودند دوخته چشم افسون به بکشند دندان به اورا هرلحظه ومنتظرند اند

 مي...کرد تکرار خود درذهن ديگر بار را اش نقشه..بست را وچشمانش داد قورت را دهانش
 که ادد مي اميد خود به هم دل در اما.. برنيايد وازپسش نتواند که ترسيد مي زيادي...ترسيد
 آستين سمت به را دستش آرام و... شود مي پذير امکان چيزي همه من دست به شود مي
 سالحش هنوز بود نه...زد زيرپوستي لبخندي...کرد لمس را آن وآرام برد مانتويش راست
 ... بود نداده ازدست را اميدش کوچک ي روزنه هنوز..بود

 ؟! خوشکلم ياد مي خوابت - 

 کرد ينگاه او کريه قيافه به ترس با...بپرد ازجا شد باعث آمد مي ازکنارش که صدايي 
 يا کلمه حتي نتوانست... داد تکان منفي نشانه به سري..داد قورت را دهانش آب وبازهم
 هاي ازآدم تر وحشتناک حتي..بود وحشتناک هايشان قيافه العاده فوق...بزند حرف

 به را خودش حاال اما بود زده سروکله آدم همه باآن سال همه اين اوکه ...!پدرش زيردست
 اشدب داشته را هوايش که بود پدري نه بار اين آخر ..!ديد مي وترسو پناه بي واقعي معناي
 ...ديگر ونه نيايد اوهم طرف پدرش ازترس کس وهيچ
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 اش مردانه پهن ي سينه را پناهش همه افسون که بود اويي ديگر نه...زد پوزخند 
 هوادارش خواست مي اوبازهم وگرنه !بود بدکرده برخود خود..بود کرده خود افسون...بداند
 : گفت بازهم پسر ! هميشه مثل.. قبل مثل..باشد

 ! بشه بسته خوشکلت چشماي اي دقيقه چند بايد...خانومي شرمنده - 

 ااور  چشمان دهد نشان واکنشي بگذراد يا بخواهد افسون که اين بدون موقع وهمان 
 يخوب نشانه اين..شد برابر صد ترسش!...ريخت دلش افسون ! بست بند چشم بايک
 دنوبر  بستن چشم..بود ازبرشده را اين ديگر ...!فهميد مي خوبي به ديگر را اين...نبود
 صالا کاش..بود کاش..او براي...پرکشيد دلش باغم آن ويک...افتاد برجانش اي لرزه!...کسي
 ياد رابه اش قيافه !؟ چه ماند مي ها اين ودردست گرفت نمي اش نقشه اگر..بود نکرده فرار
 پا به غوغايي دلش...کرد مقايسه بودند کنارش که هايي آن با اورا..زد لبخند...آورد
 هک هايي آن !؟ جذابش و مشکي چشمهاي ؟!کرد مقايسه باآنها اورا اصال شد مي مگر...کرد
 را جديتش سال سالهاي افسون که هايي آن داد؟ نمي ازدست را خاصش برق وقت هيچ
 خنده شد مي مگر!برد؟ ازياد را ومردانه جدي صورت آن شد مي مگر !بود نبرده ازياد
 هک دلنشين انقدر..زيبا انقدر اما..ونادر کم خيلي.. کم هاي خنده ؟! نداشت ياد به را هايش
 زدنش پس با !کرد؟ چنين اين او با افسون چرا ...!کرد مي خود جذب را هرکسي ناخوداگاه

 او به را رادوين خواست مي ازخدا هميشه اينکه مگرنه !اش؟ گانه بچه بارفتارهاي !؟
 نندوما بود داشته نگاه درخود اورا خاطرات سالها اش دخترانه قلب اينکه نه مگر !برساند؟
 بود کرده درست را چيز همه خدا که موقعي پس چرا.. ؟!کرد مي محافظت ازاو گنج يک
 آن اما..بود دلخور ازدستش خدا که بود درست !داد؟ برباد را همه و چيز همه زير زد افسون
 بد هم افسون...وبد خوب..بود همه خداي خدا آن ؟!نبود بود هم برها جيب خداي..خدا
 حتي ! کنارهمه.. هستم من گفت مي خدايش ! نداشت ها اين به کاري که خدايش اما..بود
 ! خوانيدمب وبد خوب.. تان همه...کنم اجابتتان تا کنيد صدايم..بياييد.. گفت مي...برها جيب
 کنارش مدتي را رادوين حاال بودکه داده را جوابش خدايش مسلما.. گفت مي..؟ گفت نمي
 شاه..گذاشت مي کنار را رادوين او خاطر به بايد.. پدرش خاطر به.. افسون اما...داشت
 وا دستگيري درباره را چيز همه تا کرد مي تالش بايد وافسون بود درزندان که مللکي
 اج لبش روي بازهم پوزخندي ! چيست به چي فهميد مي بايد.. را جزيياتش همه..بفهمد
 بود رسيده چه ! حاال و بود پدر ازآن کشيد مي که هايي بدبختي اين همه ..کرد خوش
 يکس کمتر شايد که ماهرانه چپي دست يک جز...چيز هيچ..بود جالب...؟! افسون ازاوبراي
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 را هايش لب ..!خودش ازنوع..بود خودش مانند هم پدرش هاي سوغاتي ! داشت را آن
 و برگردد درحياط جاگذاشتنش تابراي...نداشت عروسکي وقت هيچ کاش...فشرد هم روي
 .. و دررابازکند آن دنبال به وبعدهم...دررابشنود صداي

 يک برد خود همراه به افسون که چيزي تنها...برد نمي ازياد را شب آن وقت هيچ 
 هاي دمپايي هايش وگريه دراثرجيغ حتي.. رادوين يادگاري عروسک همان...بود عروسک
 ادهد پدرش دست به نخي ساده وشلوار بلوز بايک واو افتاد ازپايش هم اش دخترانه ابري
 ودب پرکرده شرارت را چشمهايش که اين درعين..دستهايش زمختي درعين که پدري ...!شد
 : وگفت زد لبخندي کرد مي گريه که او وبه کرد نوازش سخت را دخترکش اما

 داره تاپسر چند اون ...!خواد تورونمي ديگه مادرت..خودمي بعدپيش به ازاين - 
 .. خودمي دختر..خودمي تومال..بسشه

 هاي بيراه بدو او به اش دخترانه کوچک هاي وبامشت بود زده جيغ افسون اما 
  ..!خنداند مي کند ناراحت که بيشترازين را پدرش که گفت مي اي بچگانه

  شي؟ پياده خواي ؟نمي عزيزم - 

 شا درنده باچشمهاي..بود راننده پسر...گرداند صدا سمت به وحشت رابا چشمانش 
 رااو دوم بار براي دل در و بست اي لحظه را چشمانش افسون...بود دوخته چشم افسون به
 :کرد صدا

 نذارهمون!... تنهابمونم نذار ! قسم...تو هاي خوبي وبه من هاي بدي به خدايا - 
 ...بدم ازدست رو مونده برام که نجابتي

 وبارادوين برم خودم.. خودم..کني کمک دفعه اين اگه دم مي قول...دم مي قول 
 ...هميشه..اون همراه هميشه..باشم

 شازچشماي بند چشم فوري.شد پياده و کشيد عميقي ونفس کرد باز را وچشمانش 
 روي را دستش واو رفت فرو درچشمش شدت به نور اما کرد راباز چشمانش.بازشد

 ...داد فشار هم روي هارا آن اي ولحظه گرفت چشمانش

 ...بيا همرام - 
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 ساختمان يک...کرد نگاه وبرش دور به...پسربود همان بازهم..آورد راباال سرش 
 آن هک گرفته قرار وسرسبز بزرگ باغ دريک ماشينشان...بود رويش پيش خرابه تقريبا
 بودند رفته کجا ديگر هاي پسر آن دانست نمي !بود گم درآن رنگ سفيد سيماني ساختمان

 ممحک براي بود بهتر هرچند..شد مي نفر يک براي اش نقشه حاال...کرد شکر هم خدارا اما
 که بودند آدم تعدادي باغ درآن صورت درهر چون کرد مي هم را ديگر نفرات حساب کاري
  !بکنند اورا کشتن قصد

 ... دنبالش به هم افسون و افتاد پسرراه 

 : گفت لب زير و آرام ناخوداگاه افسون... شدند ساختمان وارد 

 ...تو نام به - 

 و دوني مي رو ترسم دونم مي که تو اميد به..تو ياد وبه تو نام به داد ادامه ودردلش 
  .. باش وکنارم بيا همراهم ...! خوني مي

 سيمان هاي ديوار درو...اند نرسيده آن به زياد که بود معلوم ساختمان ازداخل 
 که ازبس بود متروکه هاي ساختمان عين و بود تاريک ساختمان... موزاييکي کف و سفيد
 بود وا به پشتش و رفت مي جلو که پسري به خيره افسون...بود ريخته آن دوروبر وسايل
 سمت آستين سمت به را دستش و ريخت هايش دندان روي را خشمش...کرد مي نگاه
 اشندب گذاشته يخ اي تکه اش گرفته آتش دل روي که انگار..کرد لمس را چاقو...برد چپش
 دررگ چاقو توانست مي...کرد خيره پسرک گردن رگ روي را چشمانش ازهمانجا...شد خنک
 هلحظ يک ! منوال همين به هم را وبقيه کشيد مي بيرون را آن وقت آن !کند فرو گردنش
 اسلحه از اوکه !بود نکشته آدمي وقت هيچ اوکه !بود شده شجاع چقدر...!ريخت دلش
 مي کسي روي را اسلحه پدرش وقتي اوکه !؟...کرد مي دوري وازآن ترسيد مي هم پدرش
 : کشيد مي فرياد وپدرش زد مي حلقه درچشمانش اشک گرفت

 ! کنه دور جا ازاين اينو يکي - 

 خواست مي کارهايش باهمين ؟!کشيد مي هارا آدم کشتن نقشه داشت چطور حاال 
 روي دست اگر کرد؟ رانمي کار اين اگر کرد مي کار چه پس !دهد؟ جواب هم خدايش



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 259 

 مطمئن!.. تمام ! را جانش وبعدهم بردند مي غارت به را نجابتش اول گذاشت مي دست
  ...!نبودند ها بازي واين دادن پول اهل ها آدم اين بود

 ... او فقط..بود او پناهش واقعا انگار..زد حرف او با دل در بازهم 

 رد که شد اگه..بهت دم مي قول..کنم نمي عمل ولي کشم مي نقشمو باشه..باشه - 
 مين خطا ازپا دست بدي نجاتم اگه قسم خودت به..کشمشون نمي نياد سرم وباليي برم
 .. کنم

 که کشيد عميقي ونفس بست را وچشمانش داد قورت را دهانش آب وبازهم 
 ودب ايستاده دراتاقي پشت پسر...وايستاد کرد باز را چشمانش فوري پسر باايستادن

 ها ازپنجره..بودند خانه دوم طبقه انگار...چرخاند وبرش دور به را سرش بازهم افسون...
 مي االب آمد ها ازآن بودکي نفهميده وافسون رفت مي پايين به سالن کنار که هايي پله وراه
 افسون وروبه کرد درراباز و کرد درجيبش دست پسر...هستن دوم طبقه فهميد مي شد
 : گفت

 ...تو برو - 

 اورا مخش وبا گذاشت افسون سر پشت را دستش پسر... کرد اونگاه به فقط افسون 
 : وگفت کرد پرت داخل به

 ... ديگه تو برو - 

 که درحالي پسر... افتاد زمين روي و شد پرت داخل به خوران تلو تلو افسون 
 چرخ وقيحي طرز به که دردهانش آدامس آن وبا آمد جلو شد مي تبديل خنده به خشمش
 : وگفت خنديد خورد مي

 ...تابيام باش فعال - 

 : وگفت خنديد وبازهم کرد اي درنده نگاه افسون سرتاپاي وبه 

 ...کني آماده خودتو بهتره - 

 : وگفت شد خيره افسون ودرچشمان کرد مکثي 
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 ...! ملوسي خيلي...کوچولو گذشت ازتو شه نمي آخه - 

 خيره او به تندش هاي نفس وبا داد فشار هم روي را هايش دندان افسون 
 انهخ آن به يادش بالفاصله افسون...کرد قفل را ودر رفت بيرون ازاتاق خندان پسر...شد
 مثل هم صاحبش !بود؟ خانه همين مثل هم بود زنداني درآن که قبلي ي خانه آن !افتاد
 بود گفته او وبه بود زده پس را آن افسون وقت آن.. ؟!بود خانه اين هاي صاحب اين
 دهش همراه وباآنها بود شده پسرها اين ماشين سوار بعد!؟ داشته بد چشم افسون برروي
 به.. شد بلند وجايش داد تکان طرفين رابه سرش..؟!شد مي مگر ازاين تر احمقانه !؟ بود
 وروتختي سوخته اي قهوه هاي باچوپ دونفره تخت يک...انداخت نگاهي بود درآن که اتاقي
 فيديس پوش کف با که موزاييکي کف.. سفيد ساده هاي پرده و ساده سفيد ملحفه.. سفيد
 يگرد سمت به را سرش افسون. بود اتاق گوشه که کمدديواري ويک ! مثال بود شده تزيين
 کردنش قفل براي ترسي و بودند شده قفل نه که داشت پنجره دو اتاق...چرخاند
 وشحاليخ با ...بودند گذاشته آزاد را يکي اين که بودند مطمئن ازخودشان انگارانقدر..داشتند
 پراز ار  بيرون که کشيد بيرون را سرش...بازکرد هارا ازآن يکي و پرکشيد ها پنجره سمت به
 آدم همه آن شد مي پياده ازماشين وقتي چرا..کرد داخل را سرش فوري باوحشت... ديد آدم
 فقط باشند محافظ که انگار !؟ باغ درآن ريختند هو يک آدم همه اين بود؟چطور نديده را

 روي را خودش و بست را پنجره!... ازکسي حرکت يک يا صدا يک ومنتظر بودند ايستاده
 ايشانه پنجره براي محافظي که نبود خود بي وفکرکرد کرد فوت را نفسش...کرد ولو تخت

 ازپا دست کسي اگر ..!ديگر است راحت آدم همه آن بابت خيالشان حتما !اند نگذاشته
  !داد مي برباد را سرش سروصدايي هيچ بدون کند خطا

 مي که هرچه بود دل ازته درهرحال اما...گفت مي دل در شايدهم..کرد زمزمه باخود 
 : گفت

 ...!ديدي مي افتادنمو کردن غلط به کاش..رادوين بودي جا اين کاش - 

 هم هنوز را اش نقشه...سرازيرشد وبعد اش گونه وتانزديکي آمد اشک اي وقطره 
 ...ترسيد مي ازبيش بيش بيرون مردهاي ازآن حقيقتا اما کند اجرا توانست مي

 با برخواست ازجا وترس شدت با افسون... آمد در کليد وچرخش شدن باز صداي 
 به پسر آن آن متعاقب و دربازشد... داد قورت را دهانش آب.. شد خيره در به وحشت
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 چشمانش... شد بلند ازنهادش آه افسون...شدند وارد زن ويک پسر يک..ديگر دونفر همراه
 جن که انگار.. خانه آن.. باغ درآن..او باديدن...آمدازتعجب درمي ازحدقه داشت که انگار
 : گفت لرزيد مي که باصدايي کرد نمي باشدباور ديده

 !...تو؟..تو...تو - 

 : گفت بود شلوارش هاي درجيب دستش که ودرحالي زد اوپوزخندي 

 ! توني نمي من از بري در هرکسي ازدست بودم گفته بهت - 

 و ردک نگاه کرد تماشامي را افسون خندي نيش با که او کناري زن به بهت با افسون 
 : گفت

 !؟ شراره چرا توديگه - 

 : گفت وزيرلب 

 ...! نميشه باورم - 

 : گفت مي رسيدکه گوشش به شراره صداي 

 پيرو آدم يه با پول خاطر به هم خري آدم هيچ چون... عزيزم بشه باورت بهتره - 
  ! بمونه تونه نمي خرفت

 : زد فرياد هو يک افسون 

 ثالم فکرکردي ؟ باخودت کردي فکر چي ! رزل زنيکه ! نيست وخرفت پير من پدر - 
 ناي..اومدي اشتباه نه.. خانوم نه !؟ تمومه چي همه ديگه مرتيکه اين معشوقه شدي اومدي
 مي در به سالم جون شايد موندي مي من پدر پيش اگه ! اومدي اشتباه رو دفعه
 بودنشون محرم به چون ! کشت نمي زندگيشو هاي زن وقت هيچ من پدر چون..بردي
 نبايد اشو معشوقه که بود حاليش اينو ولي وجودش هاي بدي باهمه !بود قائل احترام
 !.. کشدت مي مطمئنم آقارو اين اما !بکشه

 : گفت افسون وروبه برد جلو را دستش بااخطار که آمد مرد صداي 
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 حرف بعد هستي کي تودستهاي.. کجايي ببين..باش زدنت حرف مواظب... هي هي - 
 ...بزن حرف بعد بسنج! بزن

 : وگفت زد پوزخندي افسون 

 کردي مي فکر ؟ آره آب رو بريزم پتتو کردي نمي ؟فکر مگه گم مي دروغ ؟ چيه - 
 ؟! نزنم حرف کام تا والم بشم خرت هم االن کردي مي خر منو که سالهايي اون مثل

 حرفهاي خام ديگه...خوندي کور رو دفعه اين نه !؟ خرتم هنوز ولي کمه سنم فکرکردي
 ماشين اون تو از تو دزديدن منو که روز اون چطوري دونم نمي !امير شم نمي عاشقانت
 چي همه ديگه که حاال..پليسه دست پدرم ديگه که حاال ولي...کردي فرار ها پليس واون
 ... بابام درحق کردي نامردي توهم بينم مي که حاال... سياهه برام

 : گفت حوصله وبي پريد افسون حرف ميان به هو يک امير 

 ...قبل مثل ! آزاده هنوز پدرت !نشده دستگير پدرت - 

 دپوزخن..شد اوخيره به ناباوري با..باتعجب...بابهت...شد گشاد چشمانش افسون 
 آوردن بدست براي سالها که همانطور..باشد گفته راست نبود ممکن..بود مسخره...زد

 يا دلباخته و عاشق جوان نقش..کرد مي بازي نفش افسون به ملک شاه اعتماد و حمايت
 حتما...بود دروغ بازهم آري... ! ديد مي افسون نام به دختري را دوچشمش وفقط فقط که
 ...زد مي بلوف داشت بازهم

 ... گي مي دروغ سگ مث...گي مي دروغ - 

 : وگفت کرد ريزي ي خنده امير 

 نفعم به اگه ؟ دروغ به اونم بدم تو به خبري همچين بايد براچي من.. بچه آخه - 
 !؟ نه شدم مي توروصاحب و گرفتن رو پدرت گفتم مي بايد که باشه

 : گفت کرد نمي باور هم هنوز که درحالي افسون 

 .. کنم نمي باور.. پستي دروغگوي تويه...کنم نمي باور - 

 : گفت باخنده انداخت مي باال اي شانه که درحالي امير 
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 زندوني و بسته دستاي با روز اون من بيني مي اگه ..! فکرکن داري دوست هرجور - 
 اصال بود آزاد گاهش قرار تو که پدرت پس ! نشدم دستگير هنوزم االن ماشين يه توي

 ... رسي مي نتيجه بهتربه فکرکني عاقل بچه يه مثل اگه..؟! هوم نشده دستگير

 : وگفت رفت عقب وقدمي 

 چيزي ازهر که آوردن واسم اي هديه کشي پيش عنوان وبه اتفاقي که خوشحالم - 
 ...تره باارزش واسم

 :وگفت خنديد وبازهم 

 که تورو مث دخترايي گاهي ! همينه منم دست زير هاي بچه شيطوني خوبي - 
 ... ميشه دگرگون يهو حالم ميارن

 :گفت شيطنت وبا شد خيره افسون درچشمان و 

 ! عزيزم کرد مي ديوونم ايت گربه چشمهاي اون که هميشه مثل - 

 : گفت نفرتش باتمام و کرد وجمع کشيد درهم را هايش ولب ابروها افسون 

 ...شو خفه - 

 وبا کرد آور چندش اي خنده آنجا بود آورده را افسون که اي راننده پسر روبه امير 
 : گفت مرموزي

 قرض دم مي امشبو فعال...آوردي برام باارزش گوهر دونه يه امروز چون - 
 ...! جايزت برا...خودت

 سلول تک درتک را مرگ وجودش باتمام...لرزيد افسون... خنديد بلند وباصداي 
 مي بيرون که درحالي امير ...!داد قورت را اش شده خشک دهان آب...کرد مي حس هايش
 : گفت رفت

 تموم حاضره مسلما بخواد دخترشو اگه...امروز همين..دم خبرمي پدرت به - 
 !؟ نه بده برباد جنساشوهم

 : کشيد فرياد زنان نفس نفس افسون 
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 پدرم کنم مي آرزو... ! خوره مي بهم ازت حالم...آشغالي خيلي...امير نامردي خيلي - 
 وجونم شده اگه حتي...بده تو به من خاطر به حاضرنباشه جنساشوهم ازاون گرم يه حتي
 ...بگيري

 : وگفت زد پوزخندي امير 

  ...! گيرم نمي جونتو هم راحتي اين به - 

 مانآس به باترس افسون..رفت وبيرون داد عالمتي وانگار خنديد راننده پسر وروبه 
 يرونب فعال پسر ..!کرد مي غروب آفتاب داشت...کرد نگاه بود معلوم اتاق هاي پنجره از که
 مئنمط درواقع دانست مي اما!.. نداشت کارش به کاري شايد فعال يعني واين ...! بود رفته
 ونافس نفع به امتياز يک واين بود داده دستش کار امير شايد هم االن...گردد مي بر بود
 يم گرفتنش قرار تجاوز مورد از بعد...بود تمام کارش ديگر شد مي تاريک هوا اگر ..!بود

 مي مرز لب به را همه کاميون ماشين وبايک وشبانه...ديگر دخترهاي بين فرستادنش
 رفت مي.. شد نمي وکشته کرد نمي مقاومت اگر..ديگر بود معلوم... وبعدهم رساندند
 مي آنچناني هاي ولباس شد مي آرايش خارجي هاي آرايشگر توسط بايد وبعدهم امارات
 مي ويترين هاي عروسک مثل را شده آماده دخترهاي همه مخصوص خانه دريک...پوشيد
 وبا انزشتش هيکل وآن وسفيد بلند لباسهاي آن با اماراتي پيکر غول مردهاي بعد و چيدند
 ...!خود براي خريدند مي و کردند مي انتخاب آنهارا يکي يکي شان ودرنده هيز هاي چشم
 ايه خواسته به تن بايد ريز ويک شدند هامي اماراتي خانه وارد..بود جالب بعدش به ازاآن
 يک فقط بار يک دادندواگر مي صفت بي هاي مردک آن گاه وبي گاه آلود وهوس مزخرف
 ينا هوس ديگر کردندکه مي وکبود سياه هارا آن کمربند با آنچنان کرد مي نافرماني بار
 آيا بودن ايراني دختر يک براي وضعيت ازاين بهتر مرگ ...!نزند هم سرش به نافرماني چنين
  !!؟

 کرد نگاه اتاق وبر دور به وحشت وبا پريد ازجا ترس وبا هو يک افکار اين با 
 : گفت مي خود با زيرلب...

 ... !؟ حاال چيکارکنم... !؟ چيکارکنم خدايا - 

 خواست نمي او...دوخت چشم درآستينش مخفي چاقوي به آورد باال را چپش ودست 
 !خواست نمي شود پدرش جنس هم خواست نمي !شود کش آدم
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 : زد مي حرف پناهش تنها با انگار بازهم وسردرگم داد تکان طرفين به را سرش 

 !وخودت منم !ها بمونم پناه بي نذاري !ها کنن دراز روم دستشونو نذاري - 
 ... وگرنه..وگرنه...بدي نجات منو خودت فقط وسط اين بايد..تنهاي تنهاي...خودت

 : وگفت داد قورت را بغضش 

 يحت.. خطاباشه.. باشه هم گناه اگه..کشم مي خودمو...اومد سرم باليي اگه وگرنه - 
 مين...دونم مي االن وضعيت از بهتر رو مرگ من ولي باشه هم االنم ازوضعيت تر ترسناک
  ... خوام نمي !امير زيردست بدبخت دختراي مثل بشم خوام

 تکرار را آن مرتب داشت ماشين توي از که هماني...دهد تن اش نقشه به بود مجور 
 ... حاال اما !شد پيدا فرار براي بهتري راه شايد که زد مي پسش وهي کرد مي

 ودخ عاقبت و افتاده امير دست به بود فهميده.. تازه... هيچ نبود که فراري راه حاال 
 را اهيسي بود مجبور اگر...بپردازد اش نقشه انجام به تر سريع هرچه بود بهتر دانست رامي
 رسيده که حاال...نبود هم ازسياه تر باال..بود رسيده سياه به اوحاال..کرد مي رد بايد... کند رد
 !قدم ده چه..برود فرو قدم يک چه ! نداشت عيبي ديگر... بود

 نآ انگار هم هنوز باغ درتاريکي...کرد نگاه را بيرون ازآنجا و رفت پنجره سمت به 
 در هوب کرد فوت را ونفسش ايستاد افسون!...مجسمه عين !بودند ايستاده محافظ هاي آدم
 دانست مي..نبود مطئن بود درذهنش که فکري از...شد خيره هزارم بار براي اتاق وديوار
 دهد انجام خواهد مي که کاري بااين... فکر اين با دانست مي... است خطر پراز فکرش
 مرگ داد نمي اهميت که تنهاچيزي به اما..کند مي تر نزديک راهم خود مرگ دارد شايد
 مه را موفقيتش درصد درهرصورت که بود ريسکش پراز ي نقشه همان مهم فعال..خودبود
 !شد موفق افسون شايد معلوم چه...بگيرد درنظر

 ديواري کمد سمت به...کرد مي شروع زودتر بايد... برداشت قدم محکم هايي باگام 
 نبود لقف اگر ..!دانست مي !بود قفل...وکشيد گرفت آن دستگيره به را دستش و رفت اتاق
 ... شد مي کار به دست خود افسون بايد پس...نبود درقفلش هم کليدي...داشت تعجب
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 يم خدا خدا...افتاد درکمد قفل جان وبه...کشيد بيرون را درآستينش چاقوي فوري 
 يا ! افسون يا شد مي کشته او يا حتما آمد اگرمي که نرسد ازراه راننده پسرک فقط کرد
 !هردو

 يپيشان وروي بود گرفته نامظمي ريتم هايش نفس... لرزيد مي ترس از دستانش 
 آن با کرد مي سعي و زد مي خشکي به دهانش... بود نشسته قطره قطره سردي عرق اش
 اه پنجره و دراتاق وبه گشت هرباربرمي...ببرد ازپيش کاررا بازهم دستانش سردي همه
 دش مي بيشتر لحظه به لحظه وحشتش او بودو شده تاريک کامال حاال هوا.. شد مي خيره

 چراغش کردن روشن براي هم کليدبرقي دانست مي..انگار نداشت چراغي هيچ هم اتاق...
 هداشت برق اتاقي چنين هم نبود الزم اصال دستانش زير و امير نظر از که چرا..ندارد وجود
 !باشد

 ثانيه ندچ فقط ! ثانيه چند درعرض بود بلد بري ازجيب بهتر شايد...بود بلد را کارش 
 ...!ودب گرفته را جانش تمام اش نابودي وحشت حاال..کرد مي فرق حاال اما بازکند را قفل يک
 ولا خواستند مي که بود اين موضوع !نبود حرفي شد مي وخالص کشتنش مي راحت اگر

 و ددهن باد به وحشتناکي طرز به را اش دخترانه عفت تمام اول.. برسانند لب به را جانش
 : گفت مي باحرص لب ريز !بدهنش کشتن به شايد بعد

 .. بازشو.. لعنتي بازشو..شو باز - 

 درصدايي موقع همان..فشرد قفل پيچ برروي را چاقو وبازهم درزد برروي ومشتي 
 شلب برروي جان بي ولبخندي کشيد عميقي نفس افسون...وافتاد درآمد ازجا وقفل کرد
 ار  قفل بايد حاال..رسيد مي بعدي مرحله حاال...وايستاد شد بلند جايش از...شد پديدار
 تريبيش آرامش وشايد بيشتري بنفس اعتماد با بار اين...کرد مي پيچ سرجايش دوباره
 آن از تر کثيف را نفسش.. را دهانش هرچند..کرد مي دعا لب زير بازهم..شد کار به دست
 توجهي افسون کثيف دهان به او موقعيت درآت دانست مي اما !بازشود دعا به که ديد مي
 ! داشت خواهد را وهوايش ندارد

 در روي هرچند..بود شده اولش روز مثل.. برگرداند سرجايش به را قفل زود خيلي 
 مه کسي و نبود معلوم تاريکي درآن اما بود افتاده افسون سرچاقوي از هايي خش وقفل
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 وآن بود شده تمام کارش يا بود کرده تمام را کارشان يا افسون هم تاصبح..کرد نمي توجه
  ...!ديربود قضيه وفهميدن کمد روي هاي خش آن ديدن براي وقت

 وجود چيزهايي چه درکمد دانست نمي...شد کمد وارد و کرد فوت را نفسش 
 فقط تاريکي درآئ بود بهتر پس..نبود مهم چيزي مسلما..بداند هم خواست نمي..دارد

 گرفت هو يک نفسش... بست را درکمد...باشد اش ونقشه خودش به حواسش
 هک انگار بست خود دررابرروي افسون وقتي و بود کوچک کمد ..!شد تاريک چقدر...انگار
 والاقل نيارد کم نفس الاقل کاش ...!ديد نمي هيچ...!هيچ چشمانش..باشد شده کور

 !باشد داشته وجود اکسيژن

 يشب مطلق تاريکي تاآن رابست چشمانش...تابازنشود بود گرفته را درکمد محکم 
 او دنبال هب افسون نبود وبا سربرسد راننده پسرک که بود وقتش ديگر...نکند اذيتش ازاين
 و رفت مي ديواري کمد سمت به فکرش..نيست جا هيچ او ديد مي وقتي..بگردد را جا همه

 مي همين ! آري...کرد فرومي درشکمش را وچاقو شد مي متوجه درافسون باکشيدن
 !شد مي همين بايد...شد

 نشماند زنده به شايد الاقل کند فرو درشکمش را چاقو اگر که بود قبوالنده خود به 
 هنقش که بود کرده راضي را خود افکار باهمين ! کشت نمي آدم وشايد داشت اميد شد مي
 رابخ فقط تا باشد بيشتري بنفس اعتماد با بود بهتر...دهد انجام احسن نحو به را اش
 ...!نکند کاري

 صدايي داد مي دلداري خود وبه کرد مي فکر خود با داشت که لحظه همان 
 هم شايد يا..رسيد خطر ي لحظه ..!آمد باالخره پسرک آن !آمد... !ريخت دلش...شنيد
 !... مرگ يک لحظه

 خوب تا کشيد داخل سمت به بيشتر را درکمد و داد قورت را دهانش آب افسون 
 اهنگ کشيد مي درراهم بودوهمزمان زورگرفته به که دردستانش چاقوي به...باشد بسته
 جز...داد مي قورت رامرتب دهانش شده وخشک نداشته آب وهي.. هي زد مي عرقش....کرد
 برد کمد در رانزديک سرش...نشنيد ديگر چيزي بود آرام خيلي هم آن که در صداي همان
 تنيس افسوني اينکه ديدن با االن مسلما ؟!کرد نمي سروصدا پسرک چرا ...!کرد وگوش
 ...؟!نبود خبري چرا پس !کرد مي خبر اميررا و انداخت مي راه صدا سرو بايد
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 مي را اتاق طرف وآن طرف اين افسون دنبال به داشت شايد...صبرکرد اي لحظه 
 جزصداي..نشنيد صدايي هيچ دقيقه چند درآن اما... را تخت زير هم شايد..گشت
 ..افتاد؟ مي داشت اتفاقي چه... ! است دراتاق او بود مطمئن ديگر حاال..پاهايش

 مي اهپنج پنجاه را اش نقشه که اين نه مگر گفت باخود !رود؟ برباد اش نقشه نکند 
 فکر مه خطايش درصد پنجاه آن به بايد..نبود بيشتر درصد پنجاه موفقيتش پس !دانست
 !بيفتد امير دست به اينکه ازفکر لرزيد مي تنش...کرد مي

 دررامحکم...پريد ازجا ووحشت سرعت با..شد کشيده آن يک دم همان دستش 
 رقع خيس دانست مي...کرد فوت آرام را نفسش افسون..رسيد درکمد به باالخره... گرفت
 حرکتو گرفتند مي راه پايين تابه فقراتش ستون ازباالي که چيزهايي آن دانست مي.. است
 نمتو مي.. تونم مي من گفت باخود..زد کنار به هارا اين همه اما !بود عرق شر شر کردند مي
 جيب خداي ! هست منم خداي اون...شم پيروز تونم مي هم برها جيب خداي همون با من!
 ! وتواناست قادر خوب هاي آدم خداي اندازه به اونم...برها

 افسون..بازشد کردودر ول در ازروي را دستش.. در ي دوباره شدن وباکشيده 
 افسون شود داخل خواست فرد آن تا...کرد پنهان درتاريکي را وخودش بست را چشمانش
 فريادي اما ..! باخشم... آورد فرود شکمش برروي ومحکم برد باال را لرزانش دست
 :شنيد اورا مردانه صداي ! رفته فرو چاقويش دانست مي...نکشيد

 ....آخ - 

 فرو او هاي مشت درگوشت محکم دردستش چاقوي...بازکرد را چشمانش ترس با 
 محکم را دستش هم هنوز اما...کرد مي چکه زمين برروي ازچاقو که بود وخون بود رفته
 که ترف... !رفت برباد اش نقشه...دهد تکان را چاقو توانست نمي حتي وافسون بود گرفته
  ...!برود مرگ و هوس باد بر..برود که بود خودش نوبت حاال.. رفت

  

 و است شده زخمي بدجور دستش دانست مي... شنيد مي را پسر هاي نفس صداي 
 يداپ تاريکي درآن ازصورتش چيز هيچ...کرد نگاه او وبه کرد بلند را سرش...کشد مي درد
 اما !بود کرده روشن را اتاق کمي و تابيد مي اتاق درآن که ديد مي را مهتاب نور فقط...نبود
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 نافسو...شد نمي ديده هيچ و بود پنجره از شده تابيده نور به پشت ! پسرک آن صورت
 هب پوزخندش صداي... زد پوزخند پسرک... رفت وعقب کشيد کنار وحشت با را دستش
 : گفت افسون...آمد جلو پسر...تررفت وعقب رسيد افسون گوش

 ...جلو نيا - 

 گرفت قرار افسون روبروي ودرست شد ديواري کمد وارد که طوري به.. آمد پسرجلو 
 : گفت زد مي نفس نفس و لرزيد مي ازترس وضوح به که صدايي با افسون ...!

 ...! ميارم سرخودم باليي يه وگرنه برو.. بيرون برو - 

 واردي به که تاجايي..رفت عقب وافسون آمد جلو بگويد چيزي اينکه بدون پسرک 
 کيتاري ! شد تاريک بازهم جا همه. بست را ديواري درکمد پسر...لرزيد وبرخود کرد برخورد
 بود تمام کارش... داد قورت را دهانش وآب داد فشار هم روي را چشمانش افسون!.محض
  ! چيز همه...بود تمام ديگر ...!ديگر

 رفته برباد هم اش نقشه...کند زخمي را پسرک باآن که نداشت هم چاقويي ديگر 
 بودم مطمئن من : گفت برها جيب خداي به دل در ؟! داشت نداشت راهي ديگر پس !بود
 نياي...خودت پاي چي همه...خواي مي خودت اگه...حاال اما ...! کني مي کمک منم به تو
  !خودت پاي شد هرچي !!؟ نوشتن پات رو ز نا گناه نگي !ها؟ کشتم خودمو چرا بگي

 : پسرگفت وروبه بازکرد را چشمانش 

 رگازم من ...! تابکشيم زنم مي جيغ انقدر.. زنم مي جيغ برنداري ازسرم دست اگه - 
 .. ترسم نمي

 پسر لحظه همان اما...بکشد جيغ تا کرد باز را هوادهانش بي وافسون خنديد پسر 
 هم کوچکش فرياد همان افسون. گرفت محکم اورا دهان وجلوي جلوآورد را دستش فوري
 گوشش نزديک اورا صداي...کرد پسرنگاه به وباوحشت شد خفه درگلو ريزي صداي به
 :سوزاند مي را افسون گوش درتاريکي درآن او هاي نفس هرم...شنيد

 ! بشه هردومون نفع به تا بياي راه باهام بهتره !احمق کوچولوي - 
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 وتيپ او به !پيچيد دماغش پسردر عطر بوي ..! بود آشنا چقدر صدايش... او صداي 
 قيافه و کيست ديد نمي...کرد باال را سرش !باشد دلنشين عطرش انقدر آمد نمي اش وقيافه
 لب... نيست راننده پسرک آن او فهميد مي گرمش هاي نفس ازهرم اما ! است چطور اش
 کاش...ديد ونمي ببيند اورا داشت سعي تاريکي درآن شدن خيره به اصرار با...لرزيد هايش
 داشت را آرزويش که باشد صدايي همان او صداي داشت شک ! زد مي حرف ديگر يکبار
 فشار با هنوز دهانش... زد حلقه درچشمانش را افسون اشک عطرش ...!عطرش اما ...!
 برق...شد خيره او به...ديد مي اورا بايد.. داد تکان را سرش...بود بسته او هاي دست

 مي هنوز هم تاريکي درآن که چشمهايي برق..ديد باالخره..ديد ! من خداي !چشمانش
 واشک...بست را چشمانش ناباور...ريخت هو يک دلش... زيبايي از زد مي برق هنوز..زد

 نزديک اورا صداي بازهم موقع همان...ريخت بود دهانش روي که او دستهاي برروي هايش
 :شنيد گوشش

 !خوندي کور دارم بردارمي دستمو کني گريه کني فکرمي اگه - 

 مرموز لبخند يک لبش روي االن دانست مي..کرد مي حس را لبخندش افسون 
 ار  صدايش ديگر ! است خودش شد مطمئن ديگر..گرفت شدت اش گريه... است وشيطان
 ابجو منم خداي باالخره ديدي: گفت باخود... گيرا و بم ارتعاش با.. وجذاب مردانه..شناخت
 !؟ داره هواتو ديدي!نداره؟ فرقي بقيه خداي با هم دزدها خداي ديدي ! افسون ديدي ! داد
 !...؟ديدي؟! ذاره نمي فرقي بقيه و تو بين ديدي

 گوشش نزديک وصداي شد برداشته دهانش روي دست... گرفت شدت اش وگريه 
 : گفت بازهم

 ! يمبکش نفس ديگه بذارن عمرا ديگه ساعت تايه کني گريه تاصبح خواي مي اگه - 

 قه هق که درحالي..کرد نگاه او چشمان برق به وبازهم کشيد باال را دماغش افسون 
 : گفت آرام کرد مي

 !؟ رادوين - 

 : گفت بازهم داد مي نشان بيشتر را اش گريه که باصدايي اختيار بي...نشنيد جوابي 

 !؟ نه خودتي !؟ رادوين - 
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 :وگفت کشيد باال را ودماغش آمد جلو قدم ويک 

 ! کشتم مي خودمو اومدي مي دير ديگه دودقيقه اگه - 

 :کرد اضافه وافسون...نشنيد جوابي بازهم 

 !!...چيکارکنن؟ باهام خواستن مي دوني مي... خواستن مي.. خواستن مي - 

 :گفت باگريه وبازهم کشيد نفسي 

 نارواو خواستم مي !؟ کنم فرار ازتو پسرها اين وسيله به خواستم مي من دوني مي - 
 ! زدن گول امااونامنو ! کنم آزاد وخودمو بزنم گول

 : گفت بازهم باشد ازرادوين جواب منتظر اينکه کردوبدون مکثي 

 بابام که بودن کسايي بهترين اونا !؟ زدن نارو بابام به شراره اميرو دوني مي - 
 پاش هب بابام عمر يه ! بابام اي صيغه زن !بود بابام معشوقه شراره !داشت اعتماد بهشون
 هي تونه مي شراره نيست مامانم اگه کردم فکرمي همش...کرد خرجش ومحبت ريخت پول
 الس دوسه...عاشقمه گفت مي امير ! باشم داشته مادرم کمبود جاي به اونو کم يه فقط کم
 دوستم کردم باور که رفت وابروم چشم صدقه قربون انقدر...چرخيد وبرم دور ريز يک
 ههم خوندکه بابام منو زيرگوش انقدر !عاشقمه بودم کرده باور اما..خواستمش نمي...داره
 حتي !راحتي همين به...بود روهم اسممون.. دونستن مي براهم مادوتارو بابام دسته دارو
 موس موس اومدن هاش وجنس بابا پول خاطر به فقط وشراره اون ...!داد فريب هم بابامو
  ...! خورديم فريبشونو هم وبابام من..کردن

 ولرزانش سرد دستان...کرد حس دستانش برروي گرم دستاني...ريخت اشک وبازهم 
 رميگ با اش سردي انقدر ديد مي وقتي شد مي دلگرم...انگار گرفت آتش...او گرم دردستان

 سوي به اورا ناخوداگاه ورادوين شد تر شديد اش گريه اما وضعيت باآن !شود مي گرم او
 وا کمر دور به محکم را دستش رادوين... خزيد درآغوشش وآرام هوا بي افسون...کشيد خود
 اب هايش هق هق... فشرد مي رادوين ومردانه پهن ي سينه روي را سرش وافسون بود گرفته
 او دلگرمي براي ورادوين بود شده مخلوط خزيد مي هايش لب روي که داغي هاي اشک
 : گفت داغش هاي نفس هرم آن با گوشش نزديک

  ...!کنن اذيتت ذارم نمي ديگه - 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 272 

 : گفت وبازهم فشرد خود به بيشتر واورا 

 !کشيد نمي اينجا کاربه کردي نمي لجبازي باهام اول ازهمون اگه - 

 : وگفت کرد هقي هق افسون 

 ؟ رادوين - 

 ؟ جانم - 

 ؟ کنه مي درد خيلي دستت - 

 :خنديد رادوين 

  ! مونه مي روش قشنگي يادگاري جاش به - 

 وت خواستم مي تازه ..!بياره سرم باليي يه خواد مي که اس پسره اون فکرکردم - 
 ...کنم فرو شکمت

 : گفت افسون...خنديد صدا بي بازهم رادوين 

 ؟ رادوين - 

 :گفت بازهم رادوين 

 ؟ جانم - 

 !کردن؟ دستگير بابامو گفتي دروغ بهم چرا - 

 گفت؟ اميربهت - 

 ! بده منو جواب - 

 ! داشتم مي نگه خودم پيش تورو جوري يه بايد - 

 داري؟ نگه خودت پيش منو خواستي مي چرا - 

 ازهر  پيش من ! شدي گم که بودي من تواتاق تو ! شدم شدنت گم باعث من چون - 
  !کردم مي گناه احساس هميشه جون
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 : وگفت کشيد عميقي نفس افسون 

 ...وقت هيچ..نداشتي تقصيري توهيچ اما!...کنم مي حسش دور چقدر !زهرا مامان - 

 :گفت رادوين 

 کار تقصر ،ديگه پدرت پيش بري وبازم بدم ازدستت ديگه دفعه اين اگه اما - 
 ! شم مي محسوب

 : گفت آرام افسون 

  رم نمي بابامم پيش ديگه..! رم نمي - 

 اازج باترس افسون...آمد دراتاق بازشدن صداي...کرد نگاه او وبه زد لبخند رادوين 
 : گفت رادوين...فشرد را رادوين ودست پريد

 فقط.. صدا بي..حرکت وبي کمد ته برو !؟...خب نکن حرکتي هيچ فقط...نترس - 
 ...!وايساومنتظرباش

 :آمد مي راننده پسرک صداي...داد مي اوگوش به باترديد افسون 

 ؟ لجن دختره رفتي گوري کدوم - 

 : گفت افسون روبه رادوين 

 خب؟ کنيم مي فرار وباهم بيرون بپر فوري بيا گفتم وقتي..بيرون ميرم من - 

 بود راگرفته رادوين دست محکم اما..داد قورت را دهانش وآب نگفت چيزي افسون 
 کرد اي خنده ندارد شدن جدا قصد او ديد مي که رادوين... !بود نشده اوجدا ازآغوش وهنوز
 : وگفت

 !ها؟ قبرستون ميرم باهم بچسبي منو طوري همين اگه - 

 : گفت رادوين..کرد جدا رادوين از خودرا کمي و گزيد محکم را لبش افسون 

 ..برو..بفهمن هيچي خوام نمي...کمد ته برو - 
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 فشاري اورا دست رادوين...نکرد ول را رادوين دست اما تررفت عقب بازهم افسون 
 : گفت آرام افسون و کرد وارد

 ...بيا زود توروخدا - 

 دعا بازهم دل در افسون...رفت وبيرون شد نمي ديده هرچند.. زد لبخندي رادوين 
 داشت دوست خيلي.. شنيد مي پسرک با اورا هاي درگيري صداي...او باربراي اين..کرد
 به !دهد نجات اورا درخطرباشد رادوين جان اگر حتي.. ببيند چيزرا وهمه برود بيرون

 کمد ته برو بود گفته وجدي محکم اوکه حرفهاي به آمد مي يادش وقتي اما...هرطريقي
  ... رفتن ازبيرون شد مي سست ديگر !درنيايد ازت وحرکتي وصدا

 اصال ! بزند صدايش او تا شد مي منتظر بايد فقط... بکشد سرک توانست نمي حتي 
 شود مي چه !خورد؟ مي يا زند مي رادوين ببيند داشت دوست نبود راضي اوضاع اين از

 بود؟ کرده پيدا را افسون چطور ؟ افسون دنبال به بود آمده چطور رادوين اصال !؟ اکنون
  !؟ ساختمان داخل بود آمده و بود برآمده ساختمان بيرون آدم همه آن پس از چطور

 صداي و شد باز کمد در که کند پيدا جواب سوالهايش به بود نکرده فرصت هنوز 
 : آمد رادوين

 ... بيرون بيا - 

 : گفت رادوين روبه.. رفت بيرون و برداشت قدم فوري افسون 

 .....پسـ اون ؟پس شد چي - 

 !ماسيد دردهانش حرفش بود افتاده هوش بي تخت روي که راننده پسرک باديدن 
 رسبات !بود مرده انگار که پسرک به نگاهي هم وبعد کرد مي رادوين به نگاهي باز بادهاني
 :گفت رادوين روبه

 !؟ کشتيش - 

 :وگفت زد وپوزخندي کرد افسون به اندرسفيهي عاقل نگاه رادوين 

 ... ميشه بيدار ديگه دوساعت تايکي ! نيستم ديگه کش آدم باشم هرچي - 
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 هم رادوين ...!شد قفل درچشمانش و چرخاند رادوين سمت به را نگاهش افسون 
 نگاه ازآن خواند مي را پناهي وبي ترس... کرد نگاه روشن رنگي چشمان درآن اي ثانيه
 را دهانش آب فقط...اما... وجسمش برجان زد مي آتش...بود سوزنده افسون نگاه...زالل
 واخم دزدد مي را نگاهش او که فهميد...فهميد افسون... برگرفت را نگاهش و داد قورت
 : گفت رادوين...کرد

 ...بيرون ميرم من - 

 : وگفت گرفت را رادوين بازوي وباترس دهد ادامه او نگذاشت افسون 

  ! نه - 

 بيندازد زير را سرش افسون شد باعث رادوين داغ نگاه...چرخاند را سرش رادوين 
 : گفت آرام...بگيرد فاصله ازاو باخجالت وکمي

 پايين ازگلوم خوش آب ذاره نمي ديگه دونم مي ...!دارم وحشت خيلي امير از من - 
 خواستي اگه حتي...بيار سرم خواستي هرباليي بعدش بيرون ببر ازاينجا منو...بره
 من هفکرکن...دم خبرنمي هم بابام به کنم مي کار برات زيردستت عنوان به اصال..بکشم
 ...ببر باخودت منو کنم مي خواهش..فقط...مردم

 :وگفت کشيد درموهايش دستي کالفه رادوين 

 دمت مي نگفتم...رم مي ذارمت مي نگفتم !بزنم حرفمو منم بده فرصت کم يه - 
 مياي تو...امير پيش ميرم من ببين !بيرون ميرم گفتم فقط ! کشمت مي نگفتم !امير دست
 ريپ مي..نشستم باغ تو امير کنار من..ساختمون بيرون پري مي وسرعت دو با... بيرون
 عدشب به ازاونجا.. دررفتي و بکشنت خواستن مي انگار که کني مي وانمود جوري و جلومون
 خب؟ کنم مي درستش خودم

 : گفت بود شده گيج که افسون 

 !؟ بياره سرت باليي يه نکنه ؟ نکشدت امير؟ پيش ميري براچي تو - 

 : وگفت زد کوچکي لبخند رادوين 

 !نترس نمياره سرم باليي - 
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 تعجب خودش براي هم اش نگراني ! انداخت زير بازهم خجالت با را سرش افسون 
 کرد درباز رادوين.. بود مانده ومبهوت مات افسون و رفت در سمت به رادوين...بود آور

 طمئنم وقتي...ببيند اتاق دراين واورا نباشد کسي شود مطمئن خواست مي...کشيد وسرکي
 : گفت افسون وروبه برگشت شد

 .. افسون - 

 : گفت رادوين.. دوخت او به را نگاهش افسون 

 ! کني آشنا باپدرت منو که کني مي پيدا نجات من ازدست شرطي به باشه يادت - 

 رفت بيرون ديگر حرفي هيچ بدون رادوين و کشيد درهم ابرو نفهمي با افسون 
 يايدب رادوين ...!فهميدش نمي اصال ...!فهميد نمي اما...کرد تکرار بار چند اورا حرف افسون..
 ! داشت معروف اي حرفه گروه يک خود که رادوين ؟ چه براي !؟ ملک شاه دسته و دار در

 واقعا چرا!...شود؟ آشنا افسون پدر با خواست مي چرا پس ...! نداشت کم که هم خودش
 جواب بي سوال هزاران....پرسيد مي را هايش سوال ازاواين بايد...پرسيد مي بايد...؟

 : گفت فقط زيرلب سردرگم او و بود شده حک درذهنش ازرادوين

 !؟ رادوين هستي کي تو - 

 تهرف بايد که هرکجا رادوين...برود بايد ديگر کرد مي حس افسون و گذشت دقايقي 
 اخوداگاهن ترسي...ترسيد مي افسون وسط اين که بود اين حقيقت اما !بود رفته اکنون باشد
 گرفت مي آرام دلش است باغ درآن هم رادوين که ديد مي وقتي...بود شده پيدا درونش

 انگار ازترس دلش ببيند امير درچنگ را رادوين و برود بيرون االن که کرد فکرمي وقتي اما...
 !ترکيد مي که

 گردي بود بهتر پس...بود گذشته بيشتر دقيقه ده...کرد ساعتش برروي نگاهي 
 : فتگ سخن او با دل در و بست را چشمانش...رفت ومي کرد مي غلبه برترسش بايد...برود

 خوام مي حمايت ازت بازهم...داري هم رو کثيف آدم من هواي مطمئنم ديگه حاال - 
.. 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 277 

 بود داده ياد او به ازکوچکي مادرش هميشه که را عربي ي جمله يک کرد تالش و 
 فقط اما... آورد فشار مغزش به...آورد يادنمي به کرد مي تالش هرچقدر اما...کند تکرار
 :کرد تکرار هي زيرلب..بود سرزبانش شايد ازآن اي کلمه

 ....خيرالحافظ...الحافظ خير... !خيرالحافظا - 

 : گفت باخود و داد تکان را سرش 

  ! خوندن آيه به چه منو - 

 حرام همان...بود آورده سرش بالرا اين ها بري جيب همان.. وفکرکرد زد وپوزخندي 
 !بود کرده پاک را ذهنش هاي حالل تمام که هايي خوري

 که ديد مي را امير هاي آدم در ازالي...بازکرد اي چه نيم را وآن دررفت سمت به 
 برود؟ بيرون حاال چطور ...!کنند مي وآمد رفت

 مي کار چه پس کرد نمي عملي را آن اگر اما... نبود مطمئن داشت درسر که ازفکري 
 راحت باخيال چقدر هم رادوين آن !برود بيرون توانست نمي ديگري جور هيچ به کرد؟
 طمئنم شايدهم ! است زنداني يک افسون که بود نکرده را فکراين اصال ! بيرون بپر گفت
 هکرد فکرهارا همين حتما !برآيد خود ازپس تواند مي که است اي حرفه انقدر افسون بود
 !اال؟ح کرد مي چه افسون!بيرون بود ورفته بود کرده ول خدا امان به را افسون راحت که بود
 به ارزيد مي ولي !بود درصد نود ريسکش که همان...بود زده سرش به که فکري همان جز

 ناي همه به...شراره اميرو کثيف هاي ازدست فرارش به...نجاتش به.. رادوين کنار بودنش
 ...ارزيد مي هم ريسک درصد نود همان ها

 وبيرون کرد باز باشتاب دررا کند تعلل اينکه بدون و کشيد عميقي نفس 
 ومردد يکي روبه بريده بريده وترسيده زند مي نفس نفس داد مي نشان که درحالي...پريد
 : گفت بودند امير هاي ازآدم بود معلوم و زدند مي قدم درسالن که پيکري غول

 ... ميره مي االن...توروخدا.. کمک... کمک - 

 فتگ ازآنها ويکي کردند نگاه بود اتاق سمت به که افسون دست اشاره به مرد دو آن 
: 
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  !؟ کي - 

 : گفت مانند گريه حالتي با افسون 

 افتاده...نکرد گوش گفتم بهش هرچي..خورد زيادي..کرده مست...رانندتون - 
 ...کمک بياين توروخدا...روتخت

 شود پرت حواسشان ها تاآن ايستاد افسون و رفتند اتاق سمت به باشتاب مرد دو آن 
 دمآ همه... رساند سالن خروجي ودر پايين طبقه به را خود باشتاب...دو به گذاشت پا وبعد
 يم فقط افسون اما....وتهديد بااسلحه...دويدند مي او سمت به پايين طبقه درسالن هاي
 پس..دکنن شليک توانستند نمي پس..نکشنش که کرده سفارش امير دانست مي... دويد
 مرس مي االن کرد مي تکرار خود با...باشند دنبالش به آدم که هرچقدرهم...دويد مي بايد
 هدون مي وخودش تمومه چي همه ديگه...تمومه ديگه ببينمش وقتي.. رسم مي بهش االن..

 !... بيرون بيا فقط.. جلومون بپر فقط گفت خودش...چيکارکنه

 صندلي روي امير که سمتي وبه دويد سرعت وباهمان رفت بيرون خروجي در از 
 پس.. يدآ مي بود گفته رادوين..کرد حرکت بود نشسته ديگر نفر بايک باغ وسط سفيد هاي
 مي نجاتش جوري ويک آمد مي هم ،رادوين امير کنار رفت مي افسون که االن حتما
 رارف افسون خواسته که داشته اي نقشه رادوين بود مطمئن اما..دانست نمي !چطور؟...!داد
  ...!کند

 کشيد درهم ابرو آمد مي سمتش به دوان دوان که افسون ديدن با موقع همان امير 
 ترس که درحالي و کرد پرت امير روبروي زمين روي را خود زنان نفس نفس افسون...

 :گفت امير روبه شد مي خوانده درچشمانش

 ...! بکشن منو خواستن مي اونا...بکشن منو خواستن مي - 

 ...کرد اشاره آمدند مي پيش هنوز داشتن دنبال به که سرش پشت هاي آدم به و 
 ردک حرکت افسون سمت به ...! شد بلند وازجايش کرد افسون به بدبينانه نگاهي امير

 دويدند مي افسون دنبال که مردي دوسه هم موقع همان... ايستاد وجلويش
 :گفتند امير روبه.. گفتند مي بدوبيراه افسون به که درحالي...سررسيدند

 ...!رييس کنه فرار خواست مي...بريده گيس دختره - 
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 ...اونجا افتاده هوش بي... کرده چيکار رو بيچاره سامي زده نيست معلوم - 

 مي ملک شاه همون فقط که جونوريه يه اين.. رييس بکشيمش بذارين - 
 !شناسدش

 آدم روبه...کرد اي قروچه ودندان کرد گستاخش وچشمان افسون به نگاهي امير 
 : گفت هايش

 ... هست بهش حواسم من بريد...شما بريد...خب خيلي - 

 : وگفت زد پوزخندي... دوخت افسون به رابازهم ونگاهش 

 دختري تو...دي مي نشون خودي باالخره دونستم مي ...!مياد خوشم داره... نه - 
 ...بگيري موني الل که نيستي

 : گفت باخشم افسون 

 هم ازبابام هم.. ترسي مي سگ مث دونم مي ولي ! کشتيم مي داشتي جرئت اگه - 
 ...!داره سود بهتر واست کردنم رد همون..جونت از

 محکم که لگدي رابا حرصش تا آورد باال را پايش و کرد جمع را عصبانيتش تمام امير 
 محکم امير درچشم چشم وگستاخ جسور هم افسون...کند خالي کوبد مي افسون دردهان
 امير ظرلگدمنت حتي...باشد ريخته ترسش ديگر انگار...کند مي چکار او تاببيند بود نشسته
 لکنتر توانست نمي را وحرصش شد ترمي جري ديد مي اورا گستاخي که هم امير...بود هم
 ... بکوبد تا کشيد جلو قدرت تمام با را پايش...کند

 ...امير صبرکن - 

 را سرش...ماند معلق وهوا زمين ميان امير پاي ...!نفر يک ومردانه محکم صداي 
 : گفت امير وروبه آمد جلو او...چرخاند

 ... کني کنترل خودتو بهتره - 

 : گفت تعجب وبا رفت عقب قدم يک امير 

 !؟ چرا - 
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 گفته راست رادوين پس ...! من خداي !ماند او روي چشمانش او ديدن با افسون 
 همين براي پس !؟ داشت چکار امير اوبا ؟!!؟ وامير او !امير؟ پيش ميرم گفت مي که بود
 کارش به کاري امير هاي آدم بود همين براي !بود؟ شده اتاق وارد راحت انقدر بود

 شکست را پدرش که !است؟ دست هم اوباامير نکند... نکند !!چطور؟ آخر.. ؟!نداشتند
 قورت را پدرش هاي وجنس واموال مال ي همه و درک به بفرستند را افسون بعدهم ؟ دهند
 که داشت اصرار رادوين انقدر چرا ...! نه اگر !بود همين... آري... !!؟ خود براي دهند
 مي چرا ؟ آمد مي دنبالش انقدر چرا دزديد؟ اورا چرا !؟ دارد نگه خود پيش را افسون
 يبرا امير همان هاي ازنقشه بود اي نقشه اينها همه حتما !شود؟ آشنا ملک شاه با خواست
 رادوين بود نفهميده تاحاال که بود نفهم انقدر چرا...من خداي ! ملک شاه زدن زمين به

 ! تنيس ناتني ديگربرادر رادوين ! نيست رادوين ديگر رادوين! نيست بيش خالفکاري
 هعطرمردان بوي.. اورا بوي چرا ؟ را اش غريبي نکرد حس چرا...نيست ديگر.. نيست رادوين
 درآغوش اورا رادوين گذاشت چرا !؟ دانست مي قبل سالها ومانند آشنا بازهم را آغوشش
 هاي اعتماد به خنديد مي حتما رادوين...خنديد مي دل در افسون به حاال چقدر... !کشد؟
  ...!خنديد مي افسون بودن بچه به.. خنديد مي افسون جاي بي

 ... دارم کار دختر بااين من - 

 افسون...بود گرفته قرار افسون روبروي ودرست بود آمده جلو... بود خودش صداي 
 چيز همه حاال...درکارنبود پناهي ديگر حاال ! داد ازدست هم را اميدش سوي کور همان ديگر
 زالل در اش مشکي نگاه رادوين..کرد نگاه رادوين به رمق بي!... دانست مي وکلک دروغ را

 : وگفت کرد خيره افسون چشمان

 ... کنم مي درستش باشه من زيردست اگه - 

 درهم را هايش لب رادوين از حرف اين باشنيدن.. بود ايستاده امير کنار که شراره 
 : وگفت کشيد

 دادي ازدست رو عقلت مگه ؟! جان رادوين تو زيردست بياد اين !؟ دختره اين - 
 !؟ نيست تو حيف !خدا به زياده هم مملکت اين هاي افغاني واسه دختره ؟اين

 :گفت رادوين رو ولبخندي عشوه وبا داد بدنش سرو به تکاني و 
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 ! عزيزم برات نذارم کم دم مي قول خودم ! شبه فردا برا اگه - 

 الانتق شراره شرم بي چشمان به تا کرد جمع درچشمانش را نفرتش تمام افسون 
 ..!. برگرفت را ونگاهش زد پوزخندي فهميد مي را افسون زخمي نگاه انگار که شراره...دهد

 رمق ديگر...نکرد نگاهش افسون...دوخت افسون به را نگاهش بازهم رادوين 
 اورا ..!داد مي ادامه را هايش بري جيب وهمان ماند مي پدرش همان کنار کاش..نداشت
 ؟!شدند مي محسوب پدرش رقيب که باندهايي با افتادن در ؟!ها غلط اين به چه

 ... کن نگاه منو - 

 يم قورت را سرتاپايش...بود خريدارانه نگاهش بازهم...بود رادوين..آورد باال را سرش 
 : گفت امير...انگار نگاهش با داد

 ؟! رادوين هست حواست !ها نيست عادي دختر دختره اين - 

 : وگفت زد خندي نيش رادوين 

 دست نيارم بدستش تا بذارم دست چيزي رويه وقتي من !باشه خواد نمي هرکي - 
  شناسي مي ديگه که منو اخالق...دارم برنمي

 : گفت باشد شده قرار بي بدجور انگار که شراره 

 سرت باليي نکرده خدايي بفهمه ملک شاه ! جان رادوين ملکه شاه دختر اين - 
 همه ازاين پره دورت توکه.. ! زيادي هم سروپا بي دختره اين ازسر تو...خيالش بي..مياره
 حاضرن همشون.. ماشالله ندارن کم هم وقيافه ثروت وتو ميدن جون برات که دخترايي
 ...دختره اين چيه ...! کنن فدات بخواي هرچي

 : گفت محکم و شراره حرف وسط پريد رادوين 

 انتخاب حق !خوام مي رو دختره اين من ؟! فهمين مي ! خوام مي اينو من - 
 ...؟! ندارم دارم خودم که رو ام معشوقه

 : گفت امير 

 ..! بده دستور...سروري شما !؟ خان رادوين حرفيه چه اين - 
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 پاسخ ار  پوزخندي افسون بار اين...کرد نگاه افسون به نفرت وبا انگار شد خفه شراره 
 زيرو...بود پدرش معشوقه روزي که است شراره کرد فکرمي باخود !داد تحويل شراره نگاه
 ! حاال و آمد مي مسن مرد آن براي خرکي هاي عشوه ونازو کرد مي غلطي همه ملک شاه با
 اش ساله هفده درعمر که افسوني !؟ خواند مي پا سرو بي را افسون بعد!.. رادوين براي

 ! مردم هاي پول کيف : داد مي معني يک فقط دنيايش

 آموخته را همين فقط ...!وپدرش ها وآدم ازدنيا...بود گرفته ياد فقط را همين او 
 جنس دانست مي نه ! دخترانه ودلبري عشوه نه چيست عشق دانست مي نه..بود

 ؟!سروپا بي بود اوگفته به شراره وقت آن !!؟ را شان وعالقه عشق نه است پسرچگونه
 !!...؟! است زياد هاهم ازسرافغاني بود گفته

  

 تر سياه ازافسون ديگر او !بود فطرت پست ازحد بيش شراره...زد خندي نيش 
 ...؟!بود چه ديگر شراره...ديد مي سياه را خود افسون اگر..بود

 بکشينش؟ خواستين مي چرا - 

 نم کردوبا شراره به نگاهي امير..کرد مي سوال امير روبه که بود رادوين صداي بازهم 
 : گفت من

 کمل شاه ازدست تر زود هرچي...بره بفرستيمش بود قرار يعني..خواستيم نمي - 
 .. بهتره شيم خالص ودستش ودار

 هاي جيب داخل به زيرکتش از را ودستانش کرد افسون به نگاهي متفکر رادوين 
 : وگفت برد فرو شلوارش

 .!..دم مي برابرشو سه من گرفتي مي فرستادنش برا که هرقيمتي...خرمش مي - 

 بوباتعج امير وبه شد درشت دوگردو اندازه به چشمانش حرف اين باشنيدن شراره 
 : خنديدوگفت بود شده ناباور و دستپاچه انگار که وامير.. کرد نگاه

 چيه قيمت ؟! داره ارزش برات دختره اين انقدر ؟يعني خان رادوين چي يعني..يـ   - 
 ... فداسرت..
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 رامآ و برد پيش را دستش... ايستاد افسون قدمي دريک انقدرکه...رفت جلو رادوين 
 : گفت افسون برروي گرمش نگاه وبا کشيد افسون صورت برروي

 ...بگو رو قيمت فقط...باش نداشته چيزا اين به توکاري - 

 سيخ را بدنش موهاي تمام رادوين دست تماس...شد مي وزنده مرد مي انگار افسون 
 ملک شاه امير؟ طرف !بود؟ که طرف !؟ بااو کرد مي چه رادوين...زد مي وآتشش بود کرده
 بفهمد شد مي کاش گذرد مي چه سرجوان درآن فهميد مي کاش !؟ افسون طرف ؟يا
 ... را اش هميشگي روياي پسرجذاب سرآن مغز هاي نقشه ي همه..وبداند

 اشباب..نياريش فرداشب باشه حواست ولي..ببرش... نداره قابلتو گفتم که من - 
 .. مياد شب فردا احتماال

 : گفت توجه وبي کشيد بيرون را چکش دسته رادوين 

 ؟ بنويسم چقدر - 

 : گفت کرد مي پنهان را وذوقش شوق که بالحني امير 

 ... کنم مي خواهش نزن رو حرف اين - 

 : وگفت داد نشان امير وبه کرد امضا و نوشت خودش را مبلغي رادوين 

 ؟! بنويسم يابازم بسه - 

 دختران معامله يک سود از بيش... شد گرد مبلغ ازديدن شراره اميرو چشمان 
 : گفت حوصله وبي کشيد درهم را هايش اخم شراره...کردند فکرمي که آني از بيش...بود

 .. داخل برم من بدين اجازه اگه - 

 را چک رادوين... ورفت کرد وکوتاهي سرد خدافظي شراره و داد تکان سري رادوين 
 : وگفت داد تحويل امير به

 غلطي چه پدرش ببينم خوام مي..ترسم نمي ازکسي من ...!ميارمش هم فرداشب - 
 .. بکنه خواد مي
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 : گفت باترس امير 

 ...توروخدا خان رادوين - 

 : دررفت ازکوره هو يک... زد فرياد رادوين 

  ! بشنوم ديگه چيزي خوام نمي - 

 : ترگفت وآرام افسون روبه وبرگشت 

 ...بيا من دنبال - 

 تسم به ديگري حرف هيچ بدون که رادوين دنبال وبه برخواست ازجا فوري افسون 
 هم آن ...!بود کرده پيدا نجات آساني همين به.. راحتي همين به ...! افتاد راه رفت مي درباغ
 درکارش خالصي افتاد مي دامش در اگر دختري هيچ که اميري !!ازامير؟ !؟ کي ازدست
  !!؟ باشد افتاده ودرچاه باشد درآمده ازچاله افسون نکند !حاال؟ اما...نبود

 بجال چقدر... نشست لبش برروي لبخندي...کرد نگاه رفت مي جلو که رادوين به 
 وامخ مي اينو فقط من :"گفت مي اش مردانه وباصداي محکم شراره جلوي وقتي برايش بود
 ..." رو دختره اين فقط ؟! فهمين مي

 شده خريده بودن معشوقه براي اگر حتي...بود نشسته دلش به حرفش چقدر 
 تداش قصد رادوين واقعا حاال يعني ...!برايش بود زيبا هم بودن معشوقه براي حتي...بود

 ؟! بود خبر چه مگر شب فردا !!فرداشب؟ !شب؟ فردا براي ؟! کند خود معشوقه را افسون
 مهه ازآن بود شده خسته ديگر ؟! داشتند تاکيد شراره اميرو انقدر که بود چه راستي به

 سراوداد ومحکم برگرداند را رادوين توانست مي کاش!... درذهنش سوال
 ازشراين !کن وراحتم من به بگو چيزرو بگوهمه..داري دوست هرکي تورو..توروخدا...بزند
 داشت ادامه چنان هم گرفتنش سکوت ي روضه...اما... کن راحتم جواب بي سوال همه
 دهز  خجالت فقط ورامسين رامين باديدن...شد ماشين وسوار رفت باغ بيرون که تاجايي...

 : گفت آرام آنها خندان هاي وزيرنگاه زيرانداخت را سرش

 ... سالم - 

 ....گرفت را ماشين گاز ورامسين دادند بالبخند را جوابش وآنها 
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 ****** 

 ار  سرش ؟افسون! بده خيلي پختم دست !؟ کني مي بازي غذا با چرا جون افسون - 
 خيلي... نه -: وگفت زد جان بي لبخندي...کرد نگاه طنين وبه کرد باال بشقاب ازروي
 رو... نداشت رو درواقع...زيرانداخت را سرش وبازهم...! ندارم اشتها من..راستش...خوبه
 شدند مي محسوب اش خانواده که ها آن روي اش کشي وچاقو اسلحه همه آن با نداشت
 کلش به بود شکستن ونمکدان خوردن نمک همان اين !بنشيند سفره سريک آنها حاالبا
 ! واضحش غير

 هن انگار اصال ! وشوخي بود ديده محبت يکريز بود شده شان خانه وارد که عصر از 
 هستند اش ناتني هاي برادر همان انگار !هستند خالف گروه يک مثال گروه آن که انگار
 ورامسين رامين قبل سالها...بودند شده قبل از بهتر حتي... قبلي وطنين نغمه وهمان
 زحدا بيش...نداشتند ديگر را قبلي بچگانه رفتارهاي انگار ! حاال اما.. کردند مي اذيتش
 زديکن او به کردند مي سعي که ونغمه طنين رفتارهاي وبيشتر...کردند مي رفتار عاقالنه
 شد دبلن ازجايش...بگيرد ناديده را اش شرمندگي توانست نمي اصال ...!داد مي آزارش شوند
 بود نرادوي اتاق روبروي ودرست باال طبقه بار اين که اتاقش به آرامي و کوتاه تشکر وبايک
 برجايش رادوين محکم باصداي که برود او دنبال به تا شد بلند ازجايش نغمه... رفت
 :ايستاد

 .. سرجات بشين - 

 :وگفت کرد او به نگاهي نغمه 

 ... برم... نميشه روش شايد - 

 :گفت بازهم رادوين 

 ! بشين گفتم - 

 کرد مي جمع بشقاب در را غذايش آخر قاشق که درحالي ورادوين نشست نغمه 
 : گفت بازهم

 ...بگم رو نقشه تواتاقم بياين هم آخرشب..کنين آماده خودتونو شب فردا برا - 
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 : گفت رامين 

 !نمياد بيرون فاز ازاين حاالها حاال ديدم من که ايني ؟ کني مي چيکار افسون با - 

 : وگفت کرد اي خنده رامسين 

 روز يه که منم رو بشر اين ! بشه همچين بايدم رادوين کارهاي اين با بيچاره - 
 ... برسه چه نشناختم هنوز رو بودم شکم يه سلولي هم باهاش

 دش بلند نغمه خنده پوک صداي که داد قورت زور به را اش خنده رادوين چپ بانگاه 
 : وگفت شد بلند وازجايش زد لبخندي کرد مي کنترل را اش خنده زور به که هم رادوين...

 دستش روي را وکتش.. برسين کارها بقيه به شما... بامن افسون کردن آماده - 
 وغذاي برداشت را ميز کنار سيني... رفت افسون نخورده دست غذاي سمت وبه انداخت
 ار  رامين صداي که گذاشت سيني درون آب ليوان يک و ماست کاسه اضافه به را افسون
 : شنيد

 ..باد مبارکش ايشالله بادا مبارک بادا بادا - 

 وباخنده مشکوک چه.. اوه...دوخت رامين به وبعد دوخت آنها به را متعجبش نگاه 
 : وگفت داد قورت را لبخندش...کردند مي نگاهش مرموز

 دماغش تو دست آدم اينجا ! ازکاسه دراومد چشماتون بخورين غذاتونو ؟! هان - 
 !کنن مي پخشش سي بي بي تو بکنه

 تبرداش را وسيني داد تکان سري رادوين.. پيچيد درخانه خنده انفجار صداي بازهم 
 گرداند برنمي جمع اين به اوراهم تا..بود کرده عهد باخود ...! رفت ها پله راه سمت وبه

 بازهم...نشنيد صدايي وقتي.. زد در به اي تقه.. ايستاد دراتاقش پشت...نبود رادوين
 باز ديدکه تعجب کمال وبا برد دستگيره سمت به را دستش.. نشنيد جوابي بازهم...درزد
 باديدن بود زده چمبره پنجره کنار تخت روي که افسون...دررابست و شد داخل..است
 : گفت اتاق به او ورود و رادوين

 ...بازبذار درو - 

 : وگفت کرد نگاهش رادوين 
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 ...!کني عادت بايد بعد به ازاين - 

 ...!شد خالي دلش ته کرد احساس لحظه يک افسون...زد مرموز لبخندي وبازهم 
 جاي وبه فکرکرد افسون که هماني !!بود؟ چه منظورش عادت ازاين بود؟ چه رادوين منظور
 باشنيدنش هرکسي که بود هماني منظورش !بود؟ همان.. ؟! شد خالي دلش ته عصبانيت
 وور زير دلش افسون اما کند مي جمع رادوين صورت به پاشيدنش فرو براي را دهانش آب
 از افسون !؟ رادوين ي معشوقه !بود؟ بودن معشوقه منظورش !بود؟ همان... !؟ شد مي

 مگر..ريخت مي فرو دلش چرا ... ريخت فرو دلش بازهم...؟! رادوين ازآن !؟ باشد رادوين
 به روز يک که نبود همان مگر.. زد مي پوزخند رادوين روي به که نبود دختري همان او

 لج به براي ورادوين..اش آشنايي اول روزهاي همان... ! مفنگي بچه : گفت مي رادوين
 !ود؟ب افسون همان او ! داد مي " بچه" اسم کردن تکرار با را جوابش افسون بيشتر انداختن
 که وبدي هرناسزا.. رادوين به بدگفتن براي بود ريخته بيرون ازدهانش هرچيزي که هماني
 يه که.. کشتنش به بود نکرده تهديدش مگر !نبود؟ متنفر ازرادوين او مگر... داشت سراغ
 چندين رادوين با که نبود او مگر...خودش يا پدرش دست به يا !کشد مي اورا باالخره روز
 به ازرادوين جمله اين گفتن با که ؟ بود آمده برسرش چه حاال ؟! داشت فيزيکي دعواي بار
 معشوقه ! بودن معشوقه براي.. ازدواج براي نه هم آن...ريخت مي فرو دلش خشم جاي
 !!! فقط

 ... بخور - 

 مهربان نگاهش..بود داده قرار پايش غذاراجلوي سيني رادوين... کرد راباال سرش 
 وبيخ براي..داشت خواهش...آميز تهديد حتي ونه خشمگين نه جدي نه..نبود قبل نگاه..بود

 کرد باز لب سختي به...رادوينش داداش نگاه مثل..ها قبل همان مثل..انگار بود خودش
 : وگفت

 !؟ نه همدستي توباامير...تو - 

 وبرروي خشکيد هايش برلب خنده اي لحظه...کرد تعجب او سوال ازاين رادوين 
 ...ماند افسون صورت

 ؟ خودش بازم ؟ بااميرم من گفته کي - 
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 : وگفت داد تکان منفي نشانه به سري افسون 

 مي حساب ازت خيلي معلومه...دارم اعتماد ديگه خودم چشماي به.. ديدم خودم - 
 ...بره

 : وگفت زد پوزخندي رادوين 

 ...نفر يه جز برن مي حساب ازمن همه - 

 رادوين چشمان...لرزيد تنش کرد احساس افسون... کرد نگاه افسون چشمان وبه 
 اچر  !نبود درشت و براق انقدر !درنظرش نبود زيبا انقدر ها قبل !بود؟ شده طور اين چرا

 بازهم فهميد مي..بود زده که را حرفي ازنگاهش خواند مي!...درخشيد؟ مي انقدر چشمانش
 : گفت فقط اما... چيست منظورش

 ! دستي هم پس - 

 : گفت رادوين 

 ...!نيستم - 

 : زد پوزخند افسون 

 ينا به اون...شناسم مي خوب اميررو نشناسم تورو اگه من !؟ کنم باور داري توقع - 
 خودش قول به..من مثل دختري اونم... ده نمي کسي به رو دستش زير دخترهاي راحتي
 نوم که ببره وسط اين نفعي يه بايد فقط اون..ريسکه يه براش..ام ديگه ازدخترهاي سوا
 ...دادي توبهش که ازپولي بزرگتر خيلي..بزرگ سود يه...تو به داده

 : وگفت زد آرامي لبخند رادوين 

 االن...ميدم توضيح چيزروبهت همه وقتش به...فکرنکني چيزها اين به فعال بهتره - 
 رايب فرداشب...لباس خريد براي بيرون بري ونغمه طنين با بعدهم..بخوري رو غذات بايد
 ...مهمه خيلي من

 : گفت افسون 

 ؟ آره هستن وپدرم امير که فرداشبي - 
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 : وگفت داد تکان سري رادوين 

 تا معشوقه و نفر ماسه باند رييس عنوان به منو خوب دختر يه مثل وتوهم... آره - 
 ... ميشه خوشحال خيلي مطمئنم ...!کني مي معرفي پدرت به

 : وگفت زد خندي نيش افسون 

 ؟! چي کشتت اگه...نباش مطمئن هم خيلي - 

 ...! بکشه منو تونه نمي کسي.. مطمئنم - 

 وجور جمع را آن فوري اما..لبخندزد او بالبخند افسون...زد لبخند بازهم و 
 او ماخ وبا خنديد مي او لبخند با که بود مرگش چه !بود؟ آمده برسرش چه بود معلوم...کرد
 !...کرد؟ مي اخم

 زرگب جشن يه شراره تولد مناسبت به امير قراره -!؟ خبره چه فرداشب بگي ميشه - 
 ...!پدرت ازجمله..هستن دعوت جورايي يه ها خالف به دست همه.. کنه برپا

 داره عالقه شراره به هنوزم !بذارن کاله سرش قراره وامير شراره دونه نمي بابام - 
  ...بياد اون خاطر به خواد مي حتما

 : وگفت شد بلند ازجايش رادوين 

 ...! خوبيه وقت شب فردا... بگي بهش توني مي - 

 : گفت فوري افسون... دررفت سمت وبه 

 ... رادوين نرو - 

 آن کردن درکنترل سعي که اي مردانه لبخند وبا او سمت برگشت تعجب با رادوين 
 : گفت داشت

  !ها ميشه شروع چي همه ازفرداشب - 
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 دهش شيطان جديدا پسر اين انقدر چرا ...! گرفت گر تنش تمام کرد احساس افسون 
 ار  لبش ...!کرد مي تفسير ديگر جور يک به را آن رادوين زد مي افسون که هرحرفي ؟!بود
 : وگفت... نماند پنهان رادوين ازديد واين گرفت گاز

 ..باشي خجالتي نمياد بهت - 

 : گفت باحرص افسون 

 !هستي رک و حيا بي خيلي توهم اما.. نيستم خجالتي - 

 : وگفت انداخت باال اي شانه رادوين 

 مي سعي دارم من..درضمن... !؟ نظرت به نيست گفتن دروغ از بهتر بودن رک - 
 يکارهچ اونجا بدوني بايد..نيست مناسب اصال فرداشب جو..کني پيدا آمادگي کم يه کنم
 : گفت او به عميق بانگاهي افسون...اي

 !.. هستم سردرگم کافي اندازه به خودم من نکني؟ گيجم ازاين بيشتر ميشه - 

 : وگفت برداشت او سمت به وقدمي برگشت رادوين 

 ... دم مي توضيح بهت بتونم که تااونجايي..سردرگمي؟بگو توچي - 

 چشمان به چشمانش ازبرق خوشحالي واين شد خوشحال وجود تمام با افسون 
 : گفت باشوق...رسيد رادوين تيزبين

 تعريف توهم خورم مي غذامو من.. کن تعريف برام رو چيز وهمه بشين پس - 
 ..!کن

 وبعد...انگار بود او حرف درفکر...دوخت اوچشم وبه کرد سکوت اي لحظه رادوين 
 : وگفت کرد جمع را هايش لب افسون...پيچيد دراتاق اش خنده انفجار صداي

 !؟ گفتم داري خنده چيز - 

 مانندي جيغ وصداي باحرص افسون...داد مي تکان وسر خنديد مي ريز ريز رادوين 
 : گفت
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 !کوفت - 

 : گفت تري آرام وباصداي 

 زنه مي تربيتي بي حرفاي چه خودش دونه نمي... ادب بي پسره بخندي آب رو - 
  ..! کنه مي هرهر من حرفهاي به اونوقت

 : وگفت داد قورت را اش خنده رادوين هو يک 

 !گفتي؟ چي - 

 همان افسون... زد لبخندي ورادوين ديگر طرف به کرد کج را سرش بااخم افسون 
 و بود بچه هنوز...بود بچه وهمان کرد مي کل کل هم هنوز...لجباز قهرقهرو...بود افسون
 فهميده روز آن تازه ورادوين...انداخت مي خنده به را رادوين که داشت را هايي اخالق همان
 نمي وازهيچي شده بزرگ خيلي که دهد مي نشان فقط..نکرده تغييري اصال او...بود
 جک بااخم قهر نشانه به را سرش که او وبه نشست تخت روي وکنارش رفت نزديک!ترسد
 : وگفت دوخت چشم بود کرده

 ... !ها خوام نمي قهرقهرو معشوقه من - 

 : گفت بااخم افسون 

 ...بگير رو آويز شراره همون برو ..!ديگه عمرا.. بشم ات معشوقه تا بشين - 

 وقت ازخيلي...بکشد را نازش بود بلد...صدا بي بار اين اما.. خنديد بازهم رادوين 
 نزديک سرش وازپشت کرد نزديکش را خود کمي..دهد اش آشتي چطور که بود بلد پيش
 : گفت سوزاند مي را افسون گوش پشت داغش هاي نفس که درحالي او گوش

 هک خوام مي معصوم کوچولوي يه من...کوچولو نيست بچه تو مثل که شراره آخه - 
 ...!کنم رام خودم هاشو تخسي بتونم

 کشيد گوشش پشت به رامحکم ودستش کشيد عقب را خودش باشدت افسون 
 : وگفت
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 کم ...!سال توهجده رم مي ديگه دوماه تازه ! سالمه هفده من.. من ..! خودتي بچه - 
 ...!ديگه قانونيه سن...نيست سني

 : وگفت خنده زير زد رادوين 

 ...! لعنت برمنکرش - 

 سمت به جيغ با خورد مي حرص خودش و خندد مي فقط رادوين ديد مي که افسون 
 : زد وداد کوبيد اش سينه سرو به وبامشت برد يورش او

 ...نخند گم مي بهت...نخند... نخند - 

 ازپشت خبر بي... گرفت مي اش خنده بيشتر او جان بي هاي مشت زير به ورادوين 
 گاهن همديگر به مرموز هاي خنده و وباتعجب بودند ايستاده گوش نفر چهار که دراتاقشان

 نپايي رامسين هاي اشاره با انگار بودند شده ساکت ديگر که هم بعد دقايقي!کردند مي
 ...بشنود هارا آن حرفهاي ادامه نتوانست کسي ديگر و رفتند

 توذهنت توبگو ! کن تعريف گي مي فقط...بفهمي خواي مي چي که گي نمي آخه - 
 ..گم مي منم سواله برات چي

 : وگفت کرد بازي دستانش هاي انگشت با وکمي شد جا جابه درجايش کمي افسون 

 !شدي؟ خالف وارد..خوبت هاي درس همه بااون تو..چرا که اين درباره.. درباره - 
 ...اينکه درباره

 : وگفت آمد او حرف ميان به فوري رادوين 

 در..ها بعدي سراغ ريم مي بعد..بدم جواب رو اولي بذار...يکي يکي...صبرکن نه - 
 وقت ازخيلي بزرگ هدف يه..داشتم خاصي هدف راستش خب...کار اين تو من اومدن مورد
 خابانت رو شغل اين باشم داشته تونستم مي که مندي آبرو هرشغل جاي به اگه ...!پيش
 که شدم مجبور براهمين...شد مي مربوط زندگيم همه به جورايي يه هدف اون چون کردم
 طريق ازاين گرفتم تصميم شغل اين تو اومدم وقتي هم طرف ازيه...خالف سمت بيام

 ...! شغلم اين هاي ازهدف يکي شدي توهم يعني..کنم پيدا توروهم

 : گفت باتعجب افسون 
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 ؟!بود چي بزرگت هدف اون - 

 : گفت رادوين 

 ...!وقتش به بذار - 

 :گفت ورادوين کرد اخم افسون 

 گمب چيز يه منتظره فقط ...!گم مي وقتش به گفتم.. گم نمي نگفتم ...!بابا اي - 
 ...داريا حوصله! کنه سرکج

 : گفت رادوين... خنديد افسون 

 بعدي؟ - 

 :گفت افسون 

 !؟ کني پيدا منو خواستي مي براچي - 

 داغون داره تو دوري از که ديدم مي توخونه رو جون زهرا هرروز اينکه براي - 
 يچ يهو نبود معلوم ...!شدي ودزديده بودي من اتاق توي تو اينکه براي.. ميشه تر وداغون
 يچيز کسي..بود ازمن انگاري سهل !بودي من اتاق توي وقتي اونم ! شدي ناپديد که شد
 وجدان غذاب سالها اين همه..بينن مي من ازچشم همه کردم فکرمي همش اما..گفت نمي
  ..! برنداشت ازسرم دست

 رفته؟ يادش منو ديگه کنم فکرمي ؟ چطوره االن مامانم - 

 ازحد بيش جون زهرا...بره نمي ازياد وقت هيچ فرزندشو مادري هيچ..نکن اشتباه - 
 پيدا توصورتش وچروک چين تو غصه از ولي ..! نشده پيري سن وارد هنوز...پيرشده
 ...!شده

 راه هايش اشک...!سوزد مي چشمانش کرد احساس ها سخن اين شنيدن با افسون 
 ازدوريش خيلي...شده تنگ براش دلم خيلي -: گفت اي گرفته صداي وبا گرفت

 يم گرم باهرچيزي سرمو..فکرکنم بهش حتي من نذاشت وقت هيچ بابام اما..زجرکشيدم
 روتو گرمه جديد هاي وبچه خانواده به سرش ديگه مادرت گفت مي..ببرم ازياد اونو تا کرد
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 اين باهمه مدت اين منو بابام...ندزدنش تا بود بهت حواسش خواست مي اگه !خواد نمي
 رو مامان خواست ومي بود کرده لج مامانم باازدواج خاطراينکه به فقط..زد گول ها حرف
 بادستهاي داره رو دخترش زندگي نفهميد وقت هيچ اما ..!شد هم موفق که...بده زجر

 زدن پرسه..من به ياددادن و خودش هاي خالف با..کنه مي ونابوده زنه مي چنگ خودش
 خوردم چوبشو من و بود پدرم لجبازي خاطر به اينا همه ..!هام دزدي..هاش آدم ميون من
 نياز دل و درد به چقدر...بزند حرف باکسي که داشت نياز چقدر...ريخت اشک وبازهم!

 همراه هقش هق ...!رازدار و امن...پناهگاه بهترين !رادوين مانند باکسي هم آن.. داشت
 هکشيد گونه نوازش صورتش روي که دستي توسط صورتش اشک شدن گرفته با شد
 وا کارهاي ازدست اگر ...!بود کرده پاک را اشکش رادوين..کرد باال تعجب رابا سرش...شد
  ..! است خوب نشود ديوانه

 ... نديم ادامه بهتره کنه مي ناراحتت اگه - 

 : وگفت کرد پاک را هايش واشک داد تکان منفي نشانه به سري افسون 

 طال حتي..همشون از.. ازپدرت..ازمادرم... بشنوم بازم دارم دوست نه.. نه - 
 ..بگي بهم ازهمشون خواد مي دلم !؟ درسته بود عموت..متين..جون

 هم کنار هم وپدرم مادرت..کنن مي زندگيشونو وخرم خوش دارن..خوبن همشون - 
 تهران ريم مي بار يه هرچندماهي..دارن بهم زيادي عالقه هردوشون.. بختن خوش خيلي
 اونا اومدن براي خوبي اوضاع يعني..جا اين بيان اونا ذارم نمي اما.. زنيم سرمي بهشون
 تنهس کنارهم معمول طبق هم ومتين جون طال ..!کنم مي چيکار دارم ندونن بهتره..نيست
 ..! هر  نمي گرفتن زن بار زير ولي..ها خودش برا شده پسري پير يه..نگرفته زن هنوز عمو و
 درمپ دست زير..شده خوب خيلي ماليش اوضاع.. خوبه.. کنيم مي تلفن بهم هم وبيش کم
 ...!خودش برا گنده کله تاجر يه شده زده بنگاه چندتا

 : گفت آرام... زد لبخند افسون 

 ...موندم مي کنارتون منم کاش - 

 : گفت رادوين 
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 به رو شدنت پيدا خبر زودتر دارم دوست خيلي ...!برگشتي حاال !نشده دير - 
 !هاييم عمليات وسط که حيف اما..بدم زهراجون

 :گفت افسون 

 ؟! مامانم پيش بري مي منو کي دقيقا.. سردرنميارم تو ازحرفهاي که من - 

 :وگفت خنديد رادوين 

 ..!زودي به دونم مي اما دونم نمي دقيقا - 

 : گفت وبعد کرد اخمي افسون 

 رادوين.. کرد کج را سرش دوباره وبعد...دونستم مي هم گفتي نمي اگه که اينو - 
 : گفت زيرلب

 ...!کرد سرکج باز بابا اي - 

 : گفت زيبايي وباصداي برگشت باخنده افسون 

 ؟ رادوين - 

 چشم او وروشن رنگي چشمان وبه زد لبخند...ريخت دلش کرد احساس رادوين 
 : وگفت دوخت

 ؟ بگم بايد چي ديگه - 

 ؟ بدوني شدنم ازدزديده خواي نمي.. بگم خوام مي من دفعه اين - 

 :کنجکاوگفت رادوين 

  ! نه که چرا - 

 

 : وگفت شد غمگين افسون 
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 ات بيرون رفتم کردني صحبت گرم رامين با ديدم بودم اتاقت تو که شب اون - 
 جاباهام همه و دادي بهم تو که هموني...بودمش جاگذاشته حياط تو..بردارم رو عروسکم
 صداي.. وت برم تاخواستم اما..برداشتمش و حياط تو رفتم...استخر لب بودمش گذاشته...بود

 آرومو دست با دارن چرا که بود عجيب برام بچگيم سن اون با دوني مي...شنيدم رو درحياط
 درو که همين...کردم باز دررو وفوري رفتم توجه بي ولي...؟!نبود زنگ مگه ! زنن مي در

 رفتگ دهنم جلوي دسمال يه بالفاصله... ايستاده توتاريکي که ديدم رو آقايي يه بازکردم
 مي مادرم هميشه ...!بودم پدرم آغوش تو شدم بيدار ام وقتي..نفهميدم هيچي ديگه ومن
 نمي هستم بغلش تو که ديدمش زنده وقتي اما..بودم ديده عکسشو..مرده اون گفت
 يتامن احساس طرف ازيه ترسيدم مي طرف ازيه..بخندم يا بزنم جيغ کنم گريه دونستم
 هک کم کم..گيرکردم برزخي توچه فهميدم کم کم من..بود ماجرا اول تازه اون اما..کردم مي
 منم کم کم..شدم جنسش هم منم کم کم..کنه مي کارايي وچه کيه پدرم فهميدم شدم بزرگ
 يزر  يک که بابا بد حرفهاي به کم کم..نرفتم سراغش و ذهنم گوشه يه گذاشتم رو مامان
 ادد هم دست به دست اينا همه..کردم باورشون وحتي کردم عادت گفت مي سرمامان پشت
 مگرفت خودمو جلوي آوردم شانس هم همين تازه..برساخت دخترجيب يه دختربچه ازاون تا
 اون عين.. پدرم جنس هم بودم شده يکي تاحاال.. وگرنه.. نرم فرو برزخ تواين بيشتر که

 ..ازاون بدتر صدباره وشايد

 : وگفت کرد نگاهي افسون مغموم قيافه به رادوين 

 کردي تالش خالف همه اون ميون که همون...ستودنيه هم بودنت بر جيب همون - 
 ... باشه نفعت به تونه مي اين ...!برشدي جيب يه وفقط

 : وگفت کشيد درهم ابرو افسون 

 !ها شدي مبهم باز !؟ باشه نفعم به چي برا - 

 : وگفت خنديد رادوين 

 ...! موقعش به تا کن صبر که گفتم - 

  ****** 
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 ... خدافظ - 

 : گفت و برد فرو شلوارش درجيب را دستانش رادوين 

 ؟ افسون - 

 : وگفت برگشت داشت را ازاتاق خروج قصد که افسون 

 ؟ بله - 

 : گفت جدي رادوين 

 بهم وپسري هردختر که هايي مواظبت ازاون نه...باشي خودت مواظب بهتره - 
 ؟ گم مي چي فهمي مي ! مخصوصه مواظبت منظورم من !ميگن

 : وگفت زد لبخندي افسون 

 ..خدافظ...!مراقبم.. خبره چه دونم مي..باالدست شما..رييس باباشما..فهمم مي - 

 : وگفت خنديد رادوين 

 .. شين آماده شب برا برگردين زود..سالمت به - 

 به را وخود رفت پايين ها ازپله دوان دوان... رفت بيرون داد تکان سري افسون 
  ...رساند بودند منتظرش بيرون که ونغمه طنين

 ااينجاه ميستادم واي بيشتر ديگه دودقيقه خودم جون به ؟ دختر تو کجاموندي - 
 !ديگه بود شده جنگل

 : وگفت انداخت زير را وسرش زد خجالت از لبخندي افسون 

 ..!خوام مي معذرت - 

 حتي مدت درهمه که آنهايي ..!کند نگاه آنها درچشمان نداشت رو هم هنوز 
 ونه را هايش بدگويي نه.. را دزدبودنش نه...نياوردند هم رويش به اورا بچگانه رفتارهاي
 و باند اازهر جد رادوين نفردرخانه چند اين انگار ...!را اش آخري کشي واسلحه چاقو

 اب جديدا که بودند نفر پنج فقط اما...باندبود اسمشان درواقع ...!بودند خالفي گروهک
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 مي انجام دوبرادرش و رادوين دست زير کارها همه...بودند شده نفره شش افسون
 که بود سوال برايش هم هنوز اما...!کرد مي استفاده بيرونش هاي آدم از هم گاهي..شد

 داده ها دزدي ماشين دزد شاه لقب او به بود شنيده ؟! است خالفي درچه دقيقا رادوين
 ديد مي افسون که رادويني ...!نيست فقط دزدي همين کارش او بود مطمئن اما.. بودند
 رادوين ..!داشت دست درهرچيزي و بود باهوش ها ازاين بيش..درگيربود ها ازاين بيش
 سخرهم را خودش سبک کارهاي وبااين باشد داشته دزدي ماشين به احتياجي که نبود کسي
 ماشين اين پشت اي قضيه حتما پس..داشت دليل داد انجام که هرکاري براي او ...!کند
 بود سرپوشي فقط بودن ماشين دزد آن مسلما اما.. چي دانست نمي ...بود هاهم دزدي
 !ديگرش سنگين هاي خالف برروي

 : وگفت کرد اي خنده نغمه 

 رادوين اين رسيديم دير اگه که کنيم خريد زود فقط بريم بيا.. نداره عيب - 
 جور اين هميشه...نداره حد که ديرکردن از مياد بدش بشر اين انقده ..!جوه مي خرخرمونو
 مکني معطلش مادخترها که وقتي از امان...باشيم آماده هممون سرموقع حتما بايد ها موقع

 مياد دتهدي با دستش گيره مي کلتشو خودم جون به...کنه مي پا به محشري..ديگه واويال..
 ...!ترسه نمي کي ازهيچ اصال !بوق ماهم شوهرهاي يعني ! باالسرمون

 رامسين ماشين سوار... کرد نگاه کرد مي صحبت که نغمه به باز بادهان افسون 
 : گفت باخنده حال درهمان طنين... نشست فرمان پشت نغمه و شدند

 باال تاقچه يکي من واسه ايشون !هممونه واسه اخالقش اين.. هيچي که اين حاال - 
 صحبت باهاش بار يه درست رامسينم عقد که سال دوسه اين تو نميشه باورت !ذاره مي
 وريط اين بينم مي منم ...!خوره مي بهم ازمن حالش بينه مي منو وقتي انگار اصال !نکردم
 ...گم نمي چيزي تره راحت

 !بود جالب برايش ها آن حرفهاي چقدر...انداخت باال ابرويي ازتعجب بازهم افسون 
 ربيشت خواست مي دلش ناخوداگاه!...دارد هايي اخالق چنين اين رادوين دانست نمي اصال
 : اوگفت به آينه وازداخل نغمه روبه... بشنود

 هفت بيست داره فکرکنم ؟ مجرده هنوز اون ولي کردن ازدواج برادرهاش چرا - 
  !ديگه شه مي سالش هشت
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 گفتو زد لبخندي ونغمه کردند بهم نگاهي افسون سوال اين باشنيدن وطنين نغمه 
: 

 ما شوهرهاي چون..دوما ..!سال وشش بيست و نه سال هشت وهفت بيست اوال - 
 دبل وقت هيچ نه رادوين اين ولي!شدن کار به دست هم زود داشتن دوستمون ازکوچيکي
 ! ميشه بلد ام ديگه نه چيه عشق بود

 تلخ کند مي حس چرا دانست نمي اما.. زد لبخندي هم افسون..خنديدند وباطنين 
 يم را عشق ازبرادرهايش تر قشنگ خيلي شايد او.. است بلد رادوين بود مطمئن ...!است
 دانست نمي !؟ است نداده را دختر يک زندگي به ورود اجازه خودش به امااينکه...داند

 فکرکرد باخود ..!شد ثبت درذهنش ازرادوين ديگر سوال عالمت ويک دانست نمي بازهم..
 ودب مبهم بسکه ...!ديگر دررفته ازدستش شمارش رادوين درمورد هاي سوال عالمت حتما
 ...پسر آن

 : وگفت کرد پارک انقالب پاساژ هاي نزديکي را ماشين نغمه بعد دقايقي 

 .. ريمب پياده رو خيابون يه بايد که شين پياده نيست پارک برا جا تربريم جلو اگه - 

 : گفت کنان غرغر طنين 

 ؟! نه هبپيچون گوشتو رادوين مياد خوشت اينکه مثل!پارکينگش تو رفتي مي خب - 

 شو پياده جون افسون..لطفا غرنزن شو پياده - 

 يط کردند فکرمي زودترازآنچه خيلي را خيابان ...!افتادند وراه شدند پياده باهم همه 
 : گفت نغمه..ايستادند انقالب پاساژ وجلوي کردند

 ظرف باشه حواستون..خودمون برا لباس دنبال ريم مي هرکدوم..خب خيلي - 
 وت مخصوصا ..! باشين خريده لباس يه هم وحتما باشين جا همين بايد ديگه دوساعت
 امشب رو رادوين ...!بپوشي که نداري امشب برا اي ديگه لباس اصال چون جون افسون
 ..بخري خوبي لباس کن دقت.مهمه خيلي امشب برا نقشت تو و..داره تاکيد خيلي

 افسون. رفتند سمت يک به هرکدام ازخداحافظي وبعد گفت آرام اي باشه افسون 
 و دبودن گزاف هايشان قيمت ها لباس...زد مي ديد هارا ويترين پشت هاي لباس يکي يکي
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 هايي لباس آنچنان نداشت دوست اصال اما... داشت پول هم آنها قدر به افسون
 دوزهاي مهره وپراز بلند ..!ها خانم براي يا بودند ها عروس يابراي ها لباس بيشتر..بخرد
 اييه درجشن هميشه که گشت مي اي ودخترانه تر ساده تقريبا لباسي دنبال او.. آنچناني
 ليخي دخترانه هاي لباس نوع ازآن دانست مي ...!پوشيد مي برد مي همراه به اورا پدرش که
 ! پسندد مي رادوين حتما و افتد مي مي تنش به

 ؟! باشد مهم فقط او نظر چرا ؟!بپسندد او بود قرار مگر ؟!بپسندد رادوين ؟!شد چه 
 همه او گفتند مي هم وطنين نغمه حتي.. است معلوم خب..داد را سوالش جواب باخود
 ونافس هاي لباس ازجمله.. !باشد او نظر با بايد چيز همه کال...ونظردهد ببيند بايد چيزرا
 عنوان به را افسون خواست مي رادوين چرا راستي به !بود مهم العاده فوق شب براي که

 وا حتما داشت دليلي چه ؟! نه شراره چرا !؟ افسون چرا ؟!کند معرفي همه به اش معشوقه
 ؟!نپرسيد ازرادوين را اين چرا !برود؟

 : گفت بود شده خيره روبرويش درويترين لباسي به که درحالي زيرلب بازهم 

 !شد اضافه ديگه سوال عالمت يه بازم بخواد خدا اگه - 

  ....کند پررو را لباس تا رفت مغاره سمت وبه 

 خانه وبه کندند دل ها فروشگاه از دختر هرسه که بود عصرگذشته هفت از ساعت 
 روس با نغمه...کردند مي صحبت باهم هايشان لباس درمورد هرسه که درحالي...بازگشتند
 : وگفت شد خانه وارد صدا

 .. مااومديم ...!نيس خونه کسي ! سالم - 

 : وگفت بود وکور سوت که کرد وبرخانه دور به نگاهي طنين 

 بود اين عجلشون ؟! نيستن چرا پس ؟! کردن نمي جشن جشن انقدر اينا مگه - 
 !مثال؟

 : گفت افسون 

 ... باشن باال شايد - 

 : گفت طنين 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 301 

 ! شيم آماده زود بار برايه..برسيم خودمون به بريم ماهم بهتره..گه مي راست - 

 دشدن خود اتاق داخل وهرکدام رفتند باال هارا پله فوري نفري سه او حرف دنبال به 
 خريد سمت به و.. بست ازپشت را دراتاق هم افسون...کنند عوض را هايشان لباس تا

 يواکنش چه رادوين دانست نمي...کرد نگاه آن وبه.. کشيد بيرون را لباسش.. رفت هايش
 را چشمانش !ببيندش لباس وآن آرايش با وقتي..دهد مي نشان آن پوشيدن درمقابل
 برروي تحسين رابا رادوين چشمان که موقعي آن تصور واز گذاشت هم برروي اي لحظه
 فشک ..کرد عوض را لباسش فوري و شد بلند ازجايش ...!ريخت مي فرو دلش بيند خودمي
 اتاق پنجره هاي شيشه جلوي... پوشيد هم را اش سانتي پانزده و ميخي پاشنه هاي
 رخس لباسي...!کرد برانداز را وخود زد چرخي.. ديد مي خودرا خوبي به پنجره ازداخل..ايستاد
 عدب وازکمربه وتنگ زانوهايش باالي بادامني...کوتاه و دلکته.. ! خون رنگ جيغي به.. رنگ
 شبدر  خوبي به ميدانست و بود سينه براق هاي سنگ پراز اش سينه جلوي...کلوش کمي
 خريده هايش شانه روي براي سرخ رنگ به هم پرمانندي شال تکه يک...درخشد مي
 سرش گل ازداخل را موهايش و انداخت بازوانش دور را وزيبا بود پر تمام که را شال..بود
 هنوز ..قرارگرفت هايش شانه برروي ها آن رنگ طاليي و حالل هاي لخته. ريخت بيرون
 دخو به بلدنبود زياد درواقع...بود نکرده آرايش آنچناني وقت هيچ... بود مانده آرايشش
 اي ولحظه بازکرد را دراتاقش منظور اين به....بگيرد کمک ونغمه ازطنين ديد بهتر..برسد
 لباس نآ با اورا کسي نداشت دوست چرا دانست نمي..نباشد کسي که کشيد سرک را بيرون
 شتپ خودرا سرعت به.. نيست باال سالن داخل کسي که شد مطمئن خوب وقتي...ببيند
 ...آمد مي دودختر بلند وسروصداهاي ها خنده صداي... زد ودر رساند نغمه دراتاق

 ؟ بله - 

 : وگفت انداخت اتاق داخل را خود و دررابازکرد افسون..بود طنين صداي 

 ...سالم - 

 هب وررفتن مشغول که درحالي..ديدند نمي واورا بود او به پشتشان ونغمه طنين 
 : گفت باغرغرمي نغمه..بودند نغمه موهاي

 يگهد کن ولش !بلدم بلدم کنه مي کلفت صدا من برا نيستي بلد تو گم مي هي - 
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 : گفت باخنده طنين 

 ...باتو کنه مي چه رامين بيچاره..دختره وراجه چقدره !اهه ...!انقدر نزن حرف - 

 : وگفت آمد لبش برروي اي خنده ها آن وحرفهاي ازسروصدا افسون 

 ؟! خوبه من لباس نظرتون به..ام آماده من - 

 عقب به بودند کرده احساس دراتاق را افسون حضور تازه انگار که ونغمه طنين 
 دهاني اب و ماسيد دهانش در حرفشان افسون لباس باديدن بزنند حرف آمدند تا...برگشتند
 مي نگاهش طور اين چرا دانست نمي که افسون..بودند شده خيره سرتاپايش او به باز

 : کنندگفت

 ؟ چيه - 

 : گفت وآرام داد قورت مبهوتي باهمان را دهانش آب نغمه 

 !فقط برسه دادت به خدا - 

 :گفت نامفهوم افسون 

 دوست يعني ..!نيست بد ام سليقه کردم فکرمي من باورکنين!؟ زشته خيلي ؟!چرا - 
 هب سري طنين ...!نمياد خوشم اي زنونه بلندهاي اون از...باشه هم دخترونه لباسم داشتم
 : وگفت داد تکان طرفين

 !جان افسون نيست اين موضوع - 

 : گفت افسون وروبه کرد قطع را طنين حرف نغمه 

 ازباال هن...نداره پارچه بيشتر تيکه يه که اين !تودختر؟ خريدي رفتي چيه اين آخه - 
 : گفت متعجب افسون! درمياره پدرتو رادوين ! ازپايين نه داري چيزي

 !؟ رادوين - 

 ..!خدا به ديگه نيست زميني سيب ؟!درموردش فکرکردي چي !پس من عمه نه - 
 اميت سرمون کنه غرغرمي کلي بيايم خوايم مي که وشلوارهاهم کت باهمين..کن نگاه مارو
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 امينر  جون به..جلوش نري کنم پيشنهادمي اصال..هيچي ديگه ببينه توروکه ! وميايم ريم
 !افسون کنه مي وپارت لت زنه مي

 : ناباورگفت افسون 

 ؟! چيه ماومردها فرق پس ؟ جشن بري وشلوار کت با ميشه مگه ؟! چي يعني - 

 برو خودت...خدا به برم مي حساب ازش چي مثل که من...بود گفتن ازمن حاال - 
 ..کن صحبت باهاش

 :گفت طنين 

 مامي !بذاره بيرون ازخونه هم پاشو لباس بااين ذاره نمي !نيست که صحبت به بابا - 
 ..شناسيمش

 ؟!دخترها گفتند نمي چرت ؟!حرفها اين رادوين ! درفکرفرورفت اي لحظه افسون 
 ! ثالم گيرد مي معشوقه که آدمي ؟!باشد داشته چنيني اين عقايد او مثل آدمي شد مگرمي
 بود سردرگم...آمد درنمي جور باهم ذهنش هاي پازل ؟ باشد انقدرپايبند شود مگرمي
 شد مي تر پيچيده انقدر روز به روز چرا ؟! وقت هيچ شناخت مي را رادوين..او ازشناخت

 نغمه..کرد رها نيمه رانصفه افکارش وافسون..پريدند ازجا نفر هرسه دراتاق باصداي!؟
 : گفت باترس

 ..شو قايم برو افسون !اومدن بودن هرجا فکرکنم ..! الحوائج باب يا - 

 : کشيدوگفت درهم را ابروهايش افسون 

 !؟ چي - 

 :گفت طنين 

 ..گيم مي که دونيم مي چيز مايه ببين - 

 :گفت آمدومحکم طنين حرف ميان به افسون 

 !اتفاقا جلوش برم خوام مي !بکنه تونه نمي کاري هيچ - 
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 : زد داد نغمه 

 ؟! چيکارکني - 

 : گفت باحرص افسون 

 نشون بهش رو انتخابم وحتما برم خوام مي اتفاقا ! بعيده ازاون عقايد اين - 
 !شمارفتارنکرد مثل بامن شايد..بدم

 : گفت نغمه.. دررفت سمت به محکم هايي وباقدم 

 ..! نکن پا شربه توروخدا..افسون نرو - 

 :فتگ طنين که شنيد مي رفت بيرون که حال ودرهمان بازکرد دررا توجه بي افسون 

 ! ان دنده ويه شق کله هم عين دوتاشون که حقا - 

 مي درآينه را خود بارديگر يک بايد اول... برداشت قدم اتاقش سمت به باشتاب 
 نمي اورب اصال کردند؟ مي شلوغ انقدر ونغمه طنين که بود چگونه لباسش مگر...نگريست
 بشري بني هاي ايراد نوع ازاين بود غيرممکن !باشد گفت مي نغمه که آني رادوين کرد
 اختيار بي چرا دانست نمي ! است مهم برايش انقدر که جشني براي هم آن !بگيرد

 نگاه کهاين براي بود پرداخته لباس انتخاب به وذوق باشوق چقدر..بود ريخته بهم اعصابش
 هب هايش بيني پيش تمام راحت چه حاال !ببيند آميز تحسين برخود اي ثانيه را رادوين
 مي نشان واکنشي چه رادوين دقيقا دانست نمي و بود شده نابوده وطنين نغمه دست
 و کرد پرت داخل به را خود خرابش واعصاب اخم همان وبا بازکرد را اتاقش در ..!دهد

 ..هانناگ... ببيند وخودرا برگردد آينه سمت به تا برگشت عقب وقدمي بست دراپشتش

 ....گومپ 

 کشيد عقب را وخود کشيد بلند جيغي ترس با...برخورد شخصي به سرمحکم ازپشت 
 ...!کرد نگاه او وبه

 ؟!کني چيکارمي اينجا تو - 

 :گفت وزيرلب کشيد ازترسش عميقي نفس 
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 ...!ازترس کنم غش بود نزديک - 

 دهش خيره وسرتاپايش او به ساکت بود کرده شلوارش هاي درجيب دست که رادوين 
 چه دفهمي تازه انگار ديد اورا سکوت که افسون...بزند حرف اي کلمه حتي اينکه بدون..بود

 ميک ! نيست تنش مناسبي لباس فهميد وتازه ديد خود برروي اورا نگاه تازه ..! خبراست
 چشم لغزيد مي عريانش پاهاي برروي که رادوين چشمان وبه کرد وجور جمع را خود
 هاي دررگه را خشم خوبي به..فهميد...کند تجزيه را نگاهش داشت سعي...دوخت
 قلبش..داد مي تشخيص ازصدمتري را هايش وخشم رادوين او..خواند مي چشمانش
 مي اريج براندامش را لرز او نابهنگام عصبانيت يا رفتار از ترس...افتاد تپش به ناخوداگاه
 ...ساخت

 ... درست موهامو بگم وطنين نغمه به بودم رفته...اوممم - 

 : بريد را سخنش رادوين وخشک سرد صداي 

 ؟! چندمته دفعه - 

 نفهميده اصال را حرفش !بود؟ چه منظورش...کرد نگاه او به بابهت افسون 
 : گفت آرام...!بود

 ؟! چندممه دفعه رو چي - 

 افسون...دوخت چشم او ودرچشمان برگرفت افسون ولباس اندام را نگاهش رادوين 
 گفت مي که نبود او ؟مگر ترسد مي ازاو انقدر چرا دانست نمي...داد قورت را دهانش آب
 ناک غضب چشمان از قلبش چرا !؟ شد چه ؟پس! دهم مي نشان برايش را انتخابم ميرم
 او اخمهاي چرا ؟! زد يخ دستانش ديد که را گردنش رگ شدن برجسته چرا.. لرزيد مي او

 دهايستا منتظر راست راست چرا !؟ نزد چرا را حرفش ؟!کرد مي برابر صد را قلبش تپش
 ودب اولش تازه...بود اولش تازه !بود نگفته چيزي هنوز که او ؟! زده زل فقط او ودرچشمان

  ...!؟!بود اين افسون وضع و

 !؟ وعروسي جشن ميري ها لباس بااين چندمته دفعه - 

 : گفت نلرزد کرد مي سعي که باصدايي و داد قورت را دهانش آب بازهم افسون 
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 که توهم...ها جشن تو برد مي طوري اين هاشو معشوقه پدرم هميشه خب...خب - 
 ...ات معشوقه امشب من گفتي

 :ماسيد دردهانش وحرفش ازجاپراند اورا ناگهان رادوين فرياد صداي 

 ! کنم مي فرق باپدرت من گفتم صدبار - 

 : وگفت زد زل او ودرچشمان رفت جلو وقدمي کرد ومکثي 

 پدرت !نکن مقايسه بااون وقت هيچ منو ! کنم مي فرق پدرت با من ؟! فهمي مي - 
 ميفه مي ! دارم معشوقه يه فقط من ولي ! کرده بدل عوض معشوقه تا صدوبيست تاحاال
  ! عشق يه... يکي فقط

 : وگفت آورد پايين را صدايش رادوين... رفت عقب کمي و گزيد لب افسون 

 توهم برداشت خودش توروبرا هرکسي که نيست اين معنيش بودن معشوقه - 
 ! نه !بدي نشون وناموس دين بي مردهاي اون همه به رو وبدنت تن که بشه اين وظيفت

 نيست اين من تورسم.. من خونه تو ولي بوده اين وخوندي وديدي بودي که هرجايي اگه..
 مردهاي جذب براي خودشونو وبدن تن که دخترهايي از خوره مي بهم حالم من ! افسون
 !دم نمي رو اجازه اين تو به وقت هيچ هم تابتونم باش مطمئن ! ندازن مي بيرون آشغال
 ههم االن ..!بود پدرت وآيين رسم پيش سال هشت تا اگه ...!کن فرو توگوشت خوب اينو
 نيم توخونه که حاال... ! ندادم هم پولي کم ! نکشيدم زجر خاطرت به کم !منه آيين به چيز
 ! فهمي مي ! من برا فقط...بپوشي لباس من نظر به بايد پس!.. من ومال

 : گفت گستاخ اما لرزان هايي لب با... نگريست مي اورا ناباور که افسون 

 من .!.بشم آقا معشوقه بکنم غلط من اصال ...!بکشي ونشون خط برام نکرده الزم - 
 ! بشينم تومجلس بيام ها امل مث تونم نمي

 : گفت شده کنترل باصدايي و آمد جلو باحرص رادوين 

 ..! بيني بدمي نکن بازي من اعصاب با برو..افسون کن عوضش برو - 

 که طوري به کشيد عقب خودرا جوشيد مي که هايي واشک بلندتر باصدايي افسون 
 : وگفت چسبيد سرش پشت ديوار به
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 ! کني مي چيکار ببينم خوام مي ..! نميام هم جشن اصال..رم نمي - 

 : وگفت کشيد ازخشم عميقي نفس رادوين 

 ..! خواستي خودت.. خب خيلي - 

 به وخودرا کشيد جيغي افسون..رفت افسون سمت وبه کشيد بيرون را اش واسلحه 
 افسون که طوري..کشيد ومحکم گرفت دست اورا عريان بازوي رادوين اما کرد مچاله ديوار
 : وگفت انداخت تخت روي اورا رادوين...شد کشيده دنبالش به

  ! چي يعني امل دم مي نشونت - 

 فلق را افسون دراتاق آنها وازداخل آورد بيرون کليدي دسته و رفت دراتاق سمت وبه 
 تخواس ؟اومي!کرد نگاه او کارهاي به باز وبادهاني کرد جمع را خودش..ترسيد افسون...کرد
 چرا ؟!هو يک بود شده شيطان جشمانش انقدر چرا...؟! کرد قفل دررا چرا ؟!کند کار چه

 !...کرد؟ پرت تخت روي را افسون

 ...من خداي 

 ...وحشت وبا سريع...پريد ازجا 

 : وگفت او سمت به برگشت رادوين 

 ! کارداريم باهم تازه !کجا؟ - 

 : گفت بافرياد افسون 

 !کردي؟ قفل درو چرا - 

 : گفت خونسرد رادوين 

 ؟! نيستي من معشوقه مگه ! دربيام بازي امل از خوام مي !که نداره ترس - 

 : وگفت داد تکان طرفين به سري ناباور افسون 

  ..!کني مي بازي نقش داري...ميگي دروغ داري تو... ميگي دروغ - 
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 :وگفت داد دستش در چرخي را اش اسلحه.. آرام اما.. خنديد رادوين 

 هميش شروع چي همه ازفردا گفتم مي ديروز وقتي !خودمم خود رو دفعه اين اتفاقا - 
 ! چي همه يعني

 سازب بود کرده عرق بدنش تمام...است گرفته گر کرد احساس... گزيد لب افسون 
 از گرفت مي آتش داشت دلش !ودلش...بود گرمش هنوز اما..لباس باآن !بود گرمش
 قايم ودندب گفته !نکن پا شربه بودند گفته !نرو بودند گفته وطنين نغمه...رادوين رفتارهاي
 مثال ؟! رادوين ؟ است غيرتي حد تااين رادوين دانست مي چه !شنوا؟ گوش کو اما...شو

 موسردرگ ديوانه را افسون که کرد مي کارهايي...داشت رفتارهايي اما ! بود خالفکار اسمش
 ...شد مي خطرناک ازحد بيش وگاهي خورد نمي کاربودن خالف به اصال گاهي...بود کرده

 يابد؟ خوب ؟! کرد مي باور را کدامش!

 ...!اونجا خبره چه..ببينم ؟بازکنين! کردين دروقفل چرا..رادوين..افسون - 

 : بزند داد توانش باتمام کرد وسعي بازکرد را دهانش باخوشحالي افسون 

 ....نغـ - 

 با...کرد خفه دردهان را حرفش دهانش برروي سنگيني جسم کرد احساس ناگهان 
 :گفت ددربودن پشت انگاربابقيه که نغمه روبه رادوين.. برگشت رادوين سمت به چشمانش

 !ميايم ديگه ساعت تايه ماهم شين آماده شمابريد..نغمه ماخوبيم - 

 بذار !ها کني وداغون درب دخترمردمو نزني رادوين ؟! خوبه افسون ؟! مطمئني - 
 ...ميشه راضي کنم صحبت باهاش خودم بيام

 ...برسين خودتون به بريد شما...کنم مي راضيش خودم من - 

 افسون دهان ازروي را دستش رادوين...بودند رفته انگار...نيامد ديگرصدايي 
 : وگفت برداشت
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 !وتوفقط من مونديم حاال - 

 يباصداي افسون...شد نزديک ترشود دور ازاو کرد مي سعي که افسون به قدمي وبه 
 : گفت لرزيد مي که

 عنوان به من انتخاب واسه دليلت دونم نمي حتي من ! رادوين بردار دست - 
 .. خواي مي تو...تو بعد ! چيه معشوقه

 رادوين...بجوشد هايش اشک نگذارد که انقدر... گزيد لب وبازهم خورد را حرفش 
 ونافس بارکه واين رفت جلو بازهم رادوين...رفت عقب به باشتاب قدمي افسون... آمد جلو
 پرت تخت روي و گرفت محکم اورا حرکت دريک تر سريع رادوين فرارکند خواست مي
 ...باردوم براي...کرد

 ؟!خواد مي هم دليل داشتن معشوقه برا مگه - 

 پيش وضوح به تخت روي شدن پرت موقع لباس باآن را عريانش پاهاي که افسون 
 تاآنجاکه...کشيد پاهايش راروي لباسش کوتاه دامن فوري ديد مي رادوين خوني چشمان
  ...ساخت پنهان را پاهايش ران توانست مي

 ...من... من ! نبودم هردختري من چون...آره - 

 : وگفت کرد استفاده او حرف از فوري رادوين که... گذاشت باقي ناتمام را حرفش 

 تو خواست به خوام مي خب !؟ اُملم گي نمي مگه ؟! مگه بودي توچي !؟ توچي - 
 ! فکرتم به انقدر بده !ام معشوقه خواست به !باشم

 :کرد کامل را قبلش وجمله داد قورت را دهانش آب افسون 

 ...!خواهرتم من - 

 افسون...نشست افسون کنار تخت وروي آمد پديد لبش زيبابرروي اي وخنده 
 :ردک زمزمه آرام وکنارگوشش گرفت اورا محکم رادوين که بکشد عقب خودرا بازهم خواست

 ...ميشه بد براخودت وگرنه ...!نکني مقاومت بهتره - 
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 را دستش ووحشت باترس افسون که... برد افسون لباس زيپ سمت به را ودستش 
 :کرد کامل را اش قبلي وجمله دل ازته...زد وجيغ گذاشت رادوين دست روي

 ...!خواهرتم من - 

 يهگر  به آرام افسون...حرف بااين زد انگارخشکش.. ماند حرکت بي رادوين دستهاي 
 : گفت هايش گريه ودرميان افتاد

 کنه مي تا طوري اين عشقش با آدم مگه ...!عشق يه ! معشوقه يه توگفتي - 
 يم امشبت معشوقه گفتم دليلت دونستن حتي بدون که داشتم اعتماد بهت من!نامرد
 !نامرد توي...خاطرتو به..نرم پدرم پيش ديگه خاطرتوحاضرشدم به من...شم

 اشک وبه بود شده خشک افسون کمر دور دستانش رادوين...ريخت اشک وبازهم 
 هدورگ باصدايي...دوخت چشم بود ساخته باراني را زيبايش رنگي چشمان که او زالل هاي

 : گفت وتقريبابلندي وخشک

 که من چراواسه !بشه لذت ها لباس بااين ديگه مردهاي واسه وبدنت تن وقتي - 
 مني معشوقه تو ؟! چيه ديگه مردهاي اون با من فرق پس ؟! نشه تنت همه امي معشوقه

 هک منه حق پس...اونا براي هات زيبايي..اوناست براي وبدنت تن نصف ؟! ديگه مردهاي يا
 !باشه من مال جسمت همه

 : زد داد و راگرفت هايش گوش افسون 

 ...!شو خفه...شو خفه شو خفه - 

 : وگفت بلندشد ازجايش رادوين 

 ميشم خفه..کنم مي عمل تو خواست به هميشه من ...!شم مي خفه...خب خيلي - 
 ..جشن تواون بياي لباس بااين خواد مي دلم فقط

 زکردبا درراباکليد...بود باريادش اين.. باربرداشت اين را کلتش..دررفت سمت وبه 
 دتباش افسون...در محکم خوردن بهم ازصداي...کوبيد بهم دررامحکم وبعدهم رفت وبيرون
 :دشني مي را ازبيرون فريادش صداي...زد وزار انداخت تخت روي وخودرا کرد گريه بيشتري

 بپوشه افسون بده آدم لباس مثل لباس دست يه برو بيا.. نغمه - 
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 اوکه باديدن...شدند داخل وطنين نغمه و بازشد موقع همان دراتاق برق سرعت به 
 :فتگ باحرص نغمه...دويدند طرفش به کند مي گريه افتاده تخت روي قيافه وباآن طور آن

 کنه يم کلفت صدا من برا فقط ؟! کنه مي پا به قيامت نگفتم !جلوش؟ نرو نگفتم - 
 ! رم مي رم مي

 : وگفت گزيد لب نغمه روبه چشم اشاره با طنين 

 ...نکن شورترش ديگه تو !حاال هست داغون کافي اندازه به خودش اين - 

 : وگفت نشست ريخت مي اشک آرام آرام هنوز که افسون کنار نغمه 

 عيس بعد به ازحاال ولي...کنم ناراحتت بيشترازاين خواستم نمي..خوام مي معذرت - 
 !نيک لمسشون اينکه به برسه چه نشي نزديک رادوين هاي ضعف نقطه به وقت هيچ کن
 واخالقشو صدا اختيار همه...ضعفش نقطه شده ها لباس جور اين پوشيدن االن ببين
  ! شه مي چي دونه مي خدا ديگه و ميده ازدست

 دبلن واورا اوگذاشت ي شانه دور را دستش و نشست افسون ديگر سمت هم طنين 
 : وگفت کرد

 بشور ووصورتت دست بيابريم..کنه جوش بدتر ديرنشه ديگه که پاشي بهتره حاالم - 
 !دم مي بهت خوشکل لباس دست يه خودم

 شده پرازاشک و قرمز صورتش...نگفت وچيزي کشيد باال را دماغش افسون 
 : وگفت زد لبخندي نغمه...بود

 مي يچ بود کرده بلند روت دست اگه بيچاره.. گرفتي غوره آب اينقدر نزدتت خوبه - 
 !شد

 : وگفت کرد جمع را هايش لب افسون 

 ...! خودخواه مرتيکه ! ديگه مونده کم همينش - 

 : گفت طنين...زيرخنده زدند وپوکي انداختند همديگر به نگاهي ونغمه طنين 
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 خوب حرفهاش درمورد بهتره ببين..خب داره حق...خواد مي ماهارو خوبي اون - 
 زيبايي چه پس.. بذاره ديگه مردهاي نگاه درمعرض هاشو زيبايي زن يه اگه.. فکرکني
 ديگه شوهرش با مردها اون فرق اصال ؟! کنه تقديم شوهرش به که مونه مي باقي براش
 ونا که وقتي براي.. شوهرت براي ...!عزيزم کني حفظ هاتو زيبايي بايد تو ؟! ميشه چي

 نهوگر  .!بدونه ديگه زنهاي ازن سوا تورو بينن نمي ديگه مردهاي که هايي زيبايي ازديدن
 اييزيب ميده ترجيح..ميده ترجيح هم رو ديگه هاي زن خب برتو عالوه...تو عين ميشه اونم
  ! ببينه روهم ديگرون هاي

 : گفت کوچکي هق وباهق کشيد باال را دماغش بازهم افسون 

 بهم مورد دراين هيچي شماهاهم..بخرم بايد لباسي جور چه دونستم نمي من آخه - 
  ! هغيرتي انقدر رادوين دونستم مي چه..بود داده عادتم طوري اين هميشه پدرمن..نگفتين

 :گفت نغمه 

 به دوکلوم نبود يادمون اصال !ها بوديم احمق چه ماهم..خب بيچاره گه مي راست - 
 ..توببخش..تقصيرمابود همش..بگير پوشيده لباس بگيم دختر اين

 : وگفت زد لبخندي افسون 

 !ديدم که ديدم مي نبايد روشو اون..گذشت ،ديگه نداره عيب - 

 : وگفت زد مرموز لبخندي نغمه 

 رييس بشناسي مونده هنوز ! دخترم نديدي روهاشو از خيلي هنوز...نخير - 
 ...بشر اين داره شخصيت صدتا...مارو

 : وگفت زد پوزخندي افسون 

 کاري خالف همه..بيام همرات خوام مي ميگم بابام به ميرم امشب ! چه من به - 
 ... شماست خودخواه رييس اين هاي گنددماغي از بهتر اون هاي

 : گفت باخنده طنين 
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 درچق فهمي مي بريم امشب بذار خدا به...عشقش بشي قراره تازه...ديگه نشد.. ا   ا   - 
 هچ ببين پيشش بمون کرده انتخابت که حاال..براش ميرن مي دخترها...داره خواطرخواه
 ...ما رييس اين عشقيه

 : گفت نغمه 

 مبر  منم بيار لباس دست چند برو پاشو طنين..زياده ها حرف اين واسه وقت حاال - 
  ! بيفته پات به بياد خودش رييس بکنم کاري..بيارم آرايشمو کيف

 ...درفتن بيرون ازاتاق طنين و نغمه و افتاد خنده به نغمه حرف اين ازتصور افسون 

 در هاي لباس طنين...بازگشتند دختر هردو افسون شدن منتظر از بعد دقايقي 
 را خود آينه وجلوي پوشيد مي هي افسون آنهارا يکي يکي و ريخت تخت روي را دستش
 افسون يا که بود اين موضوع...دادند مي نظر يک هرکدام ونغمه طنين هم وبعد ديد مي

  !دو آن يا پسنديد نمي خودش

 هنوز ولي گرفتم هديه ازرامسين وشلوار کت يه پيش هفته من افسون گم مي - 
 شبيارم خواي مي کنه درستش خياط بدم خواستم مي بود تنگ برام کم يه نپوشيدمش
 ؟ بپوشي

 ...کنم مي کاريش هايه باهمين... نزدي تن خودت هنوز..ممنون نه - 

 : گفت اعتراض با نغمه 

 به !يانه مياد بهش ببينيم برداربيار برو طنين ؟! کنم مي کاريش يه رو چي چي - 
 ...ها بيفته پاش به رادوين خوايم مي حساب

 وافسون آورد را رنگش خردلي وشلوار کت طنين...رفت باال نفر سه خنده صداي 
 افسون تن وچسب اندازه خوبي به که رنگ خردلي دار مدل وشوار کت يک...پوشيد
 به ار  زيبايي رنگ تضاد واين خورد مي کتش زير به هم گلبهي دار چين يقه بلوز يک..بود
 : وگفت زد ونغمه طنين جلوي چرخي افسون...بود آورده وجود

 ؟! چطوره - 

 : وگفت زد سوتي نغمه 
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 ! کنه عقدت امشب همين دم مي قول - 

 را سرش باخجالت افسون...خنديدند وباهم زد نغمه پشت به را دستش طنين 
 ايه صورت هرسه هم ديگر ساعت تايم...کردند مي آب قند کيلوکيلو دردلش...زيرانداخت
 تاکيد او به اينکه اضافه به...کردند درست هم را افسون وموهاي کردند آرايش را همديگر
 از گردي اگرچه حرف اين !برندارد هم را سرش روي شال نگفته ويا نخواسته رادوين تا کردند
 را رادوين هاي وقال نخواهدداد بارديگر اينکه ترس از اما بود خارج افسون وتحمل تاب
 ؟! ديد مي پوشش بااين را او پدرش اگر شد مي چه ! کارراکند همان بود مجبور کند تحمل
  !البد زد مي پوزخند چقدر

 ...هکرد اعالم برپا رادوين.. رسيدين خودتون به هرچي بسه بريم پاشين پاشين - 

 حرير وشال انداخت خود به نگاهي بازهم آينه جلوي و شد بلند ازجايش افسون 
 :شنيد گوشش نزديک را طنين صداي..انداخت سرش روي را رنگش گلبهي

 ...!هافت مي کردن غلط به براش کني دلبري کم يه..راحت خيالت..اي العاده توفوق - 

 : وگفت کرد نگاه طنين درچشمان خاصي شرمندگي وبا برگشت افسون 

 .. طنين - 

 !؟ جونم - 

 :وگفت زد لبخندي افسون 

 هگذشت خاطر منوبه..دونم مي احمقم من..بهتون بدکردم من..خوبين خيلي شماها - 
 ...باورکن ولي داشتم اي بچگانه رفتارهاي خيلي دونم مي..ببخشين

 : وگفت دهد ادامه را حرفش ونگذاشت گرفت درآغوش اورا آرام طنين 

 اون کنار تو..نداريم دل به ازتو اي کينه ماهيچ..نزن هارو حرف اين ديگه.. عزيزم - 
 فراموشش بهتره پس نيست بد ذاتت معلومه که هم حاال..داشتي حق..شدي بزرگ پدر
 ...کني

 ميره االب وبيدادش داد االن بريم ؟بياين! انداختين راه تايتانيک شماها خبرتونه چه - 
! 
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 ...رفتند بيرون وباهم ريزکردند اي خنده نغمه حرف بااين وطنين افسون 

 : گفت خالي سالن وباديدن رفت مي پايين ها ازپله نغمه 

 جانک خودشون ! زودباشين باشين زود گن مي ما به هي بعد! نيومدن هنوز که اينا - 
 !؟ پس

 : گفت طنين 

 آرايش ام مثل که اونا... ميان بشينيم کم يه بيابريم..دختر نزن غر انقدر حاال ميان - 
 ! ندارن وشينيون

 شپي برايش سوالي انگار هو يک افسون و نشستند هرسه اي نفره سه مبل وروي 
 : گفت باشد آمده

 !؟ کنين عروسي خواين نمي شماها - 

 :گفت نغمه وبعد کردند بهم وخنده باتعجب نگاهي ونغمه طنين 

 !؟! ده مي مزه بيشتر تنهايي ؟! کرديم تنگ جاتو شيطون - 

 :وگفت گزيد لب افسون 

  !بدونم خواستم مي فقط ؟ گين مي چي ! بابا نه - 

 : گفت طنين 

 ماموريت کلي خودشون قول به اينا...نيست معلوم هيچي که فعال والله - 
 ! يکيشونه هم امشب...دارن

 :وگفت انداخت باال ابرويي باتعجب افسون 

 ! ؟ امشب - 

 ردهک مشغول را ذهنش که ديگري سوال خواست افسون و کردند تاييد ونغمه طنين 
 : شد بلند نغمه پرازهيجان داد صداي که بپرسد را بود

 ...!المصب خودشو کرده چي... جااااااانم اي - 
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 ايشه ولباس تيپ ...!گرفت نفسش او باديدن... کرد دنبال را نغمه نگاه رد افسون 
 موهاي باآن...براق هاي کفش..رنگ مشکي وشلوار کت درآن .جذبه باآن...بود گير نفس
 اخم باآن...اش مردانه ريش ته باآن.. بودند شده هدايت باال به که مويي وواکس پرازژل
 : گفت باخنده نغمه... ؟! رادوين بود کرده چه ...!زيبايش

 ..که دخترهارو اون همه کشي مي امشب... وباالت قد اون قربون نغمه اي - 

 : وگفت زد لبخندي رادوين 

 ...! نزن مفت حرف - 

 : آمد سررادوين ازپشت رامين صداي 

 مونه؟ مامي واسه چيش ميري اين صدقه قربون انقدر ؟ خانوم نغمه داشتيم - 

 :وگفت کرد اي خنده نغمه 

 نبکني برادرتون اين به نگاه يه خودتون خب ...!من بشم توهم وباالي قد قربون - 
 بود نزديک برادري ازرو که من...وقيافش تيپ بااين کنه شکار رو همه خواد مي پسره..

 ..!کنم غش

 : گفت آمد مي هاپايين ازپله تازه که رامسين 

 ...اشينم تو برا باشه حرفهاتون بريم بزنين... کنين حرکت گفتن زدن زنگ رادوين - 

 : گفت و ازبرگرفت را سردش نگاه...بود افتاده افسون به نگاهش تازه که رادوين 

 ... بريم - 

 شد پديدار صورتش برروي بزرگي اخم که انقدر...شد غمگين دل در افسون 
 ... رفت بيرون بقيه دنبال به قيافه وباهمان

 بود برادر سه هاي ماشين حتما...بود شده درپارک جلوي ماشين سه خانه بيرون 
 مي وبالشان دردست ها خالف به دست همه که بودند هايي ازهمان هرسه...ديگر
 وسوار رفتند هايشان ماشين سمت به شوهرانشان دربازوي دست ونغمه طنين...چرخيد
 مهنغ کاش کرد مي خدا خدا دردل...کرد مي نگاه آنها وبه کناري بود ايستاده افسون..شدند
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 باسرمي افسون وقت آن..کردند مي باآنها افسون شدن همراه براي تعارف يک هم وطنين
 رامين هاي ماشين!وخودش وخودش خودخواه رييس آن ماند مي ! رفت مي و پذيرفت
 ...! رادوين ماشين و سيربودند آبي و مشکي ترتيب به ورامسين

 !....آتشين قرمز رنگ به 

  

 مي خوب چقدر!...بود ست لباسش رنگ آن با ماشينش...زد لبخند ناخوداگاه افسون 
 اکنون اخالق مثل.. کرد خراب را چيز همه رادوين که حيف !پوشيد مي را لباس آن اگر شد

  !هردويشان

 نارک کرد مي آنها به هايي توصيه انگار که ورامين رامسين هاي ماشين ازکنار رادوين 
 ردک احساس افسون..افتاد راه بود ايستاده کناري وساکت مظلوم که افسون سمت وبه آمد
 آيد مي طرفش به دارد فقط است خوب !درآيد ازجا زياد ازتپش قلبش که است االن
 !؟!آمد مي برسرافسون چه وقت آن داشت وغرضي قصد نکرده خدايي ؟اگر!ها

 ردک وسعي کرد گرم زيبايش وزربرقي طاليي کيف دسته کردن بازي با را سرش 
 :کرد مي تکرار باخود..شد مي او شدن نزديک متوجه اززيرچشم اما..نکند نگاهش

 ...حاال...قدم يک..قدم دو..مونده قدم سه - 

 :شنيد را بود سرد هم هنوز انگار که اورا مردانه صداي موقع همون ودرست 

 ...شو سوار برو - 

 نفس رادوين...نکرد هم حرکت اما ماند ساکت کند او به نگاهي اينکه بدون افسون 
 : وگفت برد شلوارهايش درجيب زيرکتش به را ودستانش کشيد عميقي

 !افسون نيست لجبازي وقت ،امشب االن - 

 : گفت شده جمع هاي ولب بااخم لب ناخوداگاه افسون 

 ؟! نه من کردن لج واسه خوبيه وقت تو کردن بيداد وداد دعواها واسه - 
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 خوام مي خوبيتو من فهمي مي کاربندازي به عقلتو کم يه اگه...مقصري خودت - 
 هاي نگاه خواد نمي دلم من ..!دارم روت هرزه نگاه گفتي تومي که نيستم پسري اون من!
 ...بشي شرف بي مردهاي وهوس هوا اسباب خواد نمي دلم..توباشه روي بد

 : گفت باناراحتي افسون 

 بابام ! شه خراب سرم پشت هاي پل ي همه ميشه باعث پوششم بااين امشب - 
 ..خنده مي بهم مطمئنا

 :زدوگفت پوزخندي رادوين 

 تا کني خراب الزمه گاهي...نيست ضرر سراصال پشت هاي پل کردن خراب گاهي - 
 !ذاشتي مي قدم نبايد ازاول که جاهايي اون به برنگردي ديگه...برنگردي ديگه

 ات کرد نگاه افسون به ومنتظر بازکرد را شاگرد سمت ودر رفت ماشين سمت وبه 
 !... گفت رادوين که اي درجمله مبهوت..بود مانده افسون..شود سوار

 قدم مگر اصال ؟ پدرش خالف ي خانه به گذاشت مي قدم اول از نبايد يعني 
 هچ ساله نه هشت بچه يک.. نبود برداشتن وقدم خودش خواست به ! دزديدنش ؟ برداشت
 بود کرده گم هميشه را پدرش اوکه ندارد؟ يا بردارد قدم که بد يا خوب جاي از فهمد مي
 برمي نبايد که دارد برمي قدمي دارد فهميد مي چه ... بود کرده پيدا اش نوجواني دراوج
 ...داشت

 هاي پل بايد پس !بود برداشته ناخواسته يا خواسته که حاال..رادوين قول به اما 
 باپدرش؟ او رابطه پدرش؟ بودند؟ چه سرش پشت هاي پل...کرد مي خراب را سرش پشت
 رمگ ولي ..!برگردد ديگر ونتواند کند خراب هارا تاپل ديگر؟ زد مي خط بايد هارا اين همه
 ازخون وافسون بود پدر بود اگر هم آدم ترين خالف گرفت؟ ناديده را پدرش شد مي
 !کرد؟ وفراموش گذاشت سر پشت اورا راحتي اين به شد مي مگر!...او

 اي...بگويد رادوين به را چيز همه توانست مي کاش اي...فشرد هم روي را چشمانش 
 پل و اندنم به...بگيرد تصميم تربتواند راحت تاافسون نبود مبهم برايش انقدر رادوين کاش
 ! دادن ترجيح را پدر و رفتن به يا کردن خراب سررا پشت هاي

 !ديرشده کلي تاحاال که بفرمايين دين مي افتخار اگه - 
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 به حرفي هيچ وبدون کرد باال را سرش کرد مي نگاه ساعتش روي اوکه باصداي 
 ودش اوسوار تا ايستاده درماشين منتظرکنار که رادوين باديدن...کرد حرکت ماشين سمت
 احترام داشتن غرور...او براي بودن غرور...او داشتن غرور ...!کرد غرور احساس اي لحظه
 العاده فوق هم غرور ثانيه همان..لحظه همان درنظرش ! بود عالي... رادوين عاشقانه هاي
 است شده بلد ازکجا دانست نمي ناخوداگاه که اي خرامه نازو با ...!داشت آرامش برايش
 سروگردنش به جزيي گردش ويک دخترانه اخم وبايک برداشت قدم رادوين جلوي
 ماشين داخل به ازپنجره را سرش هو ويک بست را درماشين رادوين...سوارشد
 ترشم سانتي...فقط چندسانت..بود قرارگرفته افسون صورت مقابل درست صورتش...برد
 هک باجديتي ورادوين کشيد عقب کمي را سرش باترس افسون که جوري...بود شمار دست
 : گفت داد مي ايست را افسون نفس

 عشوقهم فقط تو...!کنم مي قاطي باز که کني ها دلبري ازاين براکسي نبينم درضمن - 
 !مني

 اندسوز  را افسون استخوان تامغز که طوري به کرد افسون چشمان به عميق ونگاهي 
 : تگف ودردل کشيد عميقي نفس افسون...گرفت را وگازش ماشين سوار سرعت به وبعد

 هديگ کنه مي چه بازنش!اشم معشوقه فقط من حساب به !برسه زنش داد به خدا - 
 ؟!

 عصبت او روي..اورابکشد ناز..بگردد ديگر دختر بايک روزي رادوين بافکراينکه وبعد 
 !فقط منه منه مال عريان هاي لباس...بپوش باحجاب لباس که بزند داد سراو...دهد نشان
 الم تو !؟ فهمي مي بگويد زند مي سرخي به ورنگش شود مي متورم که گردني رگ اون با
 ...!من مال فقط..مني مال تو!نيستي ناموس بي مردهاي هاي وهوس هوا

 بود حاضر...اصال نداشت را اين تحمل...من خداي ! نه... آن يک ايستاد قلبش 
 گاه هيچ واو کند بازي رادوين براي هم را نقشش فقط را بودن معشوقه نقش هميشه
 ..!گاه هيچ...ندهد ترجيح افسون به را دختري

 :گفت مي باخود بود؟ آمده برسرش چه...گذاشت هم روي را چشمانش 
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 زدي زرتي قديمت خود..خودت قول به ؟.آوردي کم چرا !تو؟ شدي چي افسون هي" 
 سوسول اين ...!قرطي بچه خودتو کن جمع پاشو !داري خوش دست بابا !که خاکي جاده
 چهب يه که اين ؟! وروزت شب وفکر ذکر همه شده مفنگي پسره اين !نيمده تو به ها بازي
 !شدي؟ نزمي پخش لبخندش يه وبا روهوا رفتي پ خ ش بايه شد چي !نيست بيشتر تيتيش
 !"؟! زده گاز مختو خر بازم يا فهمي مي...نبود تو وآيين دين تو اينا

 :وسط آن بود انداخته راه کلي کل...داد مي جواب خودش به خودش انگار بازهم 

 رآوا سرم رو سرم پشت هاي پل قراره اگه...کنه خراب امو لحجه قراره داشتنش اگه " 
 هم يوامل حجاب برابر داشتنش اگه..باشه بابام پوزخندهاي قيمت به داشتنش اگه..بشه
 مسخره پوزخندهاي ودرمقابل چادربپوشم حتي و کنم عوض لهجه صدبار حاضرم...باشه
 ونپسرگر اين داشتن قيمت ..!بشن آوار سرم پشت هاي پل همه وبذارم بيارم طاقت بابام
 !...هاست گرون ترين

  خوبه؟ حالت - 

 تجدي فقط...ديگر درکارنبود اخمي...کرد نگاه او وبه بازکرد او باصداي را چشمانش 
 ناخوداگاه را افسون بازهم وهمين کرد مي نمايي خود درصورتش ازحد بيش اش هميشگي
 : گفت ودرجوابش دوخت چشمي روبرويش هاي ماشين به...کرد مي دلخور

 ! خوبم - 

 ....سکوت 

 جواب ويک است چطور حالت يک ؟!بود حد درهمين اش نگراني...؟! همين 
 لبخندش يک براي افسون ...! را اش لعنتي جديت و غرور آن شکست نمي چرا ؟!شنيدن
 ...واو زد مي له له

 !بود داشته نگه آب ودرنزديک تشنه اورا ها ظالم مانند 

 ماشين وبزرگ پهن روف سان...رفت مي دوبرادرش هاي سرماشين پشت باسرعت 
 کخن هواي اصفهان به شهر سپاهان بزرگراه درآن سرعت آن وبا رفت کنار رادوين دست به

 به..!.بود آورده وجود به را داشتني دوست فضاي آمد مي ماشين داخل به که لطيفي ونسيم
 مقاومتي هيچ وخودش بود شده گرفته باد دست به افسون ازموهاي اي دسته که طوري
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 او کرد مي احساس اززيرچشم چرا دانست نمي ...نداشت سرجايش به آنها برگرداندن براي
 افسون که وطوري چندثانيه..ثانيه دهم يک نه...اي چندثانيه هاي نگاه...کند مي نگاهش
 هاادامه نگاه اين اگر..خود به داد قول ...!باخود زد مي بشکن دردلش زيرچشم ازهمان
 حتي..حتي...!کند دلبري او براي وفقط باشد او خواست وبه..او براي فقط باشد داشته
 !کند رعايت هم را حجابش

 سونواف رسيدند امير باغ به بعد ساعتي که تاجايي...انگار داشت ادامه ها نگاه واين 
 ...کند اجرا را بود داده خود به که قولي بود شده مصمم

 ايستاد باغ ورودي بزرگ جلوي...بود برادرانش هاي ماشين از بارجلوتر اين رادوين 
 آمد ازدور دوان دوان آنجاست مسئول بود معلوم اش ساده هاي ازلباس که مردي...زد وبوق
 : گفت مرد وآن داد پايين را ماشين شيشه رادوين...ايستاد رادوين ماشين وکنار

 ...قربان سالم - 

 !؟ کني نمي باز درو... رحيم مش سالم - 

 : توگف کرد دستي پيش رادوين...کرد پامي وآن پا اين انگار.. کرد تعللي پيرمرد 

 ؟! آره ماهم با آره همه با بابا - 

 ...دادن دستور آقا...قربان شرمندم - 

 : وگفت آمد او حرف ميان به فوري رادوين 

 !؟ چيه "ا سکيو ساب" نشدي بلد هنوز ..!دونم مي دونم مي - 

 : وگفت کرد وتعظيمي زد لبخندي پيرمرد 

 ...کنم دروبازمي االن...اومدين خوش..آقا داخل بفرمايين - 

 کرد فکرمي حال درهمه وافسون... بازکرد را بزرگ آهني ودر رفت دوان دوان وبازهم 
 !!؟!گفت پيرمرد آن به را رمز يک رادوين

 يک امشب گفت مي نغمه که نبود خود بي !؟ خواست مي رمز هم رفتن مگرجشن 
 هاي ازماشين امير چه براي وگرنه !نبود ساده تولد يک حتما پس !دارند مهم عمليات
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 دراين خودش غيرازمدعوين به فردي خواسته نمي هم شايد ؟! خواست مي رمز باغ ورودي
 داند مي خدا که کرد مي ودستگاهي دم وارد را آدم تعدادي داشت بود هرچه..باشند جشن
 آدم بايد هم.. خواست مي رمز هم شدنش وارد پس..بود داده انجام درآن خالف چقدر
 ...!بودند مي اعتماد مورد هايش

 از...شدند داخل برادرانش او از بعد و برد داخل به را ماشين رادوين در شدن باز با 
 پارک نماشي پراز باغ داخل...شنيد شد مي را موسيقي بلند صداي خوبي به ساختمان بيرون
 نروش چقدر...دوخت چشم بود گذاشته پا هم قبال که باغي به تعجب با افسون بود شده
 هاي شاخه در که نوري آن بودوبا روشن که سرتاسري هاي چراغ باآن..بود شده وزيبا
 يم گشت ور وآن ور اين به راخيره افسون هاي چشم کرد مي ايجاد تاللو سرسبز درختان
  !داد

 جمع رادوين دور همه...شدند پياده ازماشين نفر هرشش ماشين ازپارک بعد 
 : گفت رادوين...شدند

 مي انجام احسن انحو به وظايفتونو يکي يکي... کنين جمع خوب حواستونو - 
 ...وطنين نغمه شما مخصوصا...هست همتون به حواسم من...دين

 : گفت مطمئن بالبخندي طنين 

 ...راحت خيالتون - 

 : گفت افسون وروبه داد تکان سري رادوين 

 بريم - 

 دبرسن باغ هاي پله به تا رفتند مي که همانطور...کرد حرکت دنبالش به افسون 
 : گفت کند افسون به نگاهي اينکه بدون رادوين

 ؟! ديگه بلدي وظيفتو که تو - 

 !دکوبي مي سرش روي مشت با توانست مي اگر ...!کرد نگاه او به باتعجب افسون 
 دهنکر  صحبت بااو مورد دراين اي کلمه رادوين که وقتي بداند را وظايفش بايد ازکجا آخر
 ونافس که نبود اين اش معني ديگر است کار خالف پدرش اگر ...!ندارد که غيب علم !است
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 اصال بود فهميده افسون که بود اين واقعيتش !است حريف فن همه بوده دخترش که
 و بري جيب همه آن حتي فهميد مي سنجيد مي را خود که رادوين درمقابل..نيست هيچي
 !نبود هيچي اما است شده کاره همه کرده مي وخيال ديده ازپدرش که هايي خالف

 !بدونم بايد ازکجا من - 

 روبروي را بازويش و کند نگاه او به اينکه بدون بازهم...زد خندي نيش رادوين 
 : گفت رادوين..کرد نگاه او به نامفهومي با بازهم افسون..گرفت افسون

 رو بايد که وادايي گيري مي بازومو...لحظه ازهمين..ميشه شروع ازحاال - 
 ...!درمياري

 : وگفت گرفت ظريفش رادردستان رادوين قطور بازوي آرام افسون 

 جلوي مخصوصا..بشه خراب هيچي خوام نمي چون بگو بهم رو وظايفم همه لطفا - 
 !پدرم

 اش قيافه به العاده فوق که خاصي غرور و طمانينه با ساختمان هاي ازپله رادوين 
 وباال بردارد قدم هماهنگ او خاطر به بود مجبور هم افسون که ودرحالي رفت باال آمد مي
 : وگفت رود

 ...بخواي کافيه ...!چيکارکني بلدي هم نگم من...بلدي خودت - 

 ديد را جذابش رخ ونيم کرد نگاه او به انگيزي سوال حالت با اي لحظه افسون 
 اگر خب ؟!بخواي واگر بلدي گفت مي اورا نقش ؟!بود معشوقه همان منظورش يعني..زد
 همين دانست مي وفعال داشت افسون که نقشي تنها !بود؟ چه پس نبود اين

 لبخندي...کند بازي احسن نحو به بود داده قول خودش به هم خودش که اين...بودديگر
 است بلد افسون دانست مي خوب چه رادوين...شد پديدار هايش لب برروي ناخوداگاه
 ..!شود مي بخواهد واگر

 وتاکمربراي بازکرد دررا فوري رادوين ديدن با خدمتکاري رسيدند که ورودي در به 
 رامين هم ازاو بعد ترتيب به...شدند وارد و داد تکان سري رادوين...شد اوخم به تعظيم
 ... وطنين رامسين وبعد ونغمه
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 زنندب آتشش که اي فشفشه مانند رادوين باديدن شراره ورودشان از بعد بالفاصله 
 هک فاصله ازآن جلفش هاي ولباس اش قيافه ه خوب افسون...آمد آنها سمت وبه اپريدازج
 هقرمزک دکلته لباس يک ! رادوين روحيات برضد کامال گفت شد مي..کرد دقت آمد پيش
 ينهس جلوي...بود خورده پايين تابه بزرگ چاک يک زانوانش وجلوي بود کلوش بعد ازکمربه
 مي خوبي به سالن نورلوسترهاي درآن که بود زيبا دوزهاي سنگ پراز اش

 شصورت برروي وغربي غليظ وآرايش بود بسته ومحکم اسبي دم را موهايش...درخشيدند
 به اينکه وبدون رسيد رادوين جلوي !نچسب و جلف ! هميشه مثل !بود کرده خوش جا
 :تگف وبلندي پرازهيجان صدايي با بيندازد نگاهي وياحتي کند توجه با افسون بودن

 ثانيه ديدنت واسه چقدر تاحاال ازسرشب دوني نمي ؟! جان رادوين اومدي باالخره - 
 ! کردم شماري

 کنار را خودش رادوين اما برود رادوين درآغوش تا کشيد جلو شوق با را وخودش 
 : گفت و کشيد

 ؟..کجاست امير... ممنون - 

 انگار دپري رنگش بود شده شوکه رادوين غيرمستقيم حرکت ازاين شدت به که شراره 
 :بود پرت کامال حواسش...افتاد من من به تلخي العاده فوق لبخند وبا

 ..!فکرکنم بيرون رفته مياد!...امير؟..امم - 

 وشراره داد او نشان پوزخندي بالبش افسون...دوخت چشم افسون شدوبه وساکت 
 : گفت دردل افسون...فشرد هم روي تر تمام هرچه شدت به را هايش دندان

 ديش امير مال مثال که حاالم بودي درآورده منو باباي پدر که تاقبلت !آويز بدبخت - 
 !نيست معلوم هم باخودش تکليفش دختره..داري برنمي ازسررادوين دست

 ! ايستاده بروبچ بقيه و نيما پيش که امير جون شراره - 

 کجا دانست نمي اما ! نيدهش قبال را اسم اين کرد احساس نيما نام باشنيدن افسون 
 ...نيامد يادش فشارآورد مغزش به چقدرهم هرچه ؟!
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 وهمسرش ورامسين وهمسرش رامين به نگاهي رامسين صداي باشنيدن شراره 
 :گفت وخنده وباتعجب انداخت

 بريم بياين اومدين خوش...نبود بهتون حواسم اصال من !؟ شماهايين ! ا ه - 
 بيرون رفته امير فکرکردم لحظه يه من...پيشش

 حال درهمه دستش...کردند حرکت بود گفته شراره که آنهايي سمت به رادوين 
 مي انگار که مدعويني با يکي يکي رادوين و بود خورده گره رادوين بازوي دور به محکم

 مي صدايش چيست اش معني دانست نمي افسون که "باال جوون " نام وبا شناختندش
 رادوين دانست مي افسون !وخوش خوب العاده فوق رفتاري با..دادند مي وبااودست زدند
  !است حد اين به شدتش دانست نمي ولي جماعت اين ميان است مهم انقدر

 بزرگ هاي شکم وبا مو بي مردهاي... ديد مي جديد آدمي داشت برمي که قدمي هر 
 ليوشماي ريخت با هايي زن و !دارند درشکم اي بچه نداشت شک نبودند اگرمرد که وبرآمده
 دنبادي که جلفي لبخندهاي و آنچناني هاي وباآرايش مناسب پوشش بدون...شراره مانند
 گفت مي باخود افسون !شد مي روشن پروژکتور شان درنده ودرچشمان زدند مي رادوين
 چشم با انقدر که هايشان زن اين...شود آنها مانند خواهد نمي گفت مي داشت حق رادوين
 خب..؟!بودديگر چه مردهايشان وضع پس...کردند مي ديگررا مردهاي چراني چشم درنده
 شغلشان شراره مانند هم آنها بود وممکن نبودند هم مردها اين هاي زن همه آنها مسلما
 !نباشد آويزبيش اي ومعشوقه

 به نگاهش سرش پشت کرد مي وصحبت داد مي دست رادوين با که هرکسي 
 تانازدوس که ها بعضي...کردند مي نگاه او به رفت مي باال که وباابرويي افتاد مي افسون
 يوبعض کردند مي اونگاه به ومبهوت باتعجب بودنش ديده پدرش درخانه بودندو پدرش
 زيرنظرداشتند اورا خاص نگاه بايک اما ! چه براي دانست نمي شناختند نمي که هاهم

 يم رادوين به افسون آيا سنجديدند مي شايد..بود خاطررادوين به ها نگاه اين همه شايد..
 !يانه آيد

 را پدرش هنوز ولي... بودند داده ودست بودند کرده سالم ومردها زن باهمه تقريبا 
 وهمه رفت مي ها مجلس طور اين ديربه..هميشه مثل...بود نيامده انگارهنوز...بود نديده
  !اورا شناخت مي افسون !شدند مي برپا ! خالف تجربه پير اين احترام به
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 مبل روي کرد مي نگاه را افسون خندي بانيش حال درهمه که امير دست اشاره به 
 نمي..نشست رادوين به چسبيده تقريبا وافسون... نشستند طاليي دور سلتنتي هاي
 درکنار فقط آمدند مي کثيف درچشمش که آدم همه اين دربين ناخوداگاه چرا دانست
 شايد...بود سياه مردمان اين دربين پناهگاهش او فقط...کرد مي امنيت احساس رادوين
 شا سياهي که بود انقدر اش سفيدي افسون براي ولي !بود سياه ها اين مانند هم رادوين
 ...!ددرنياي ازپا گاه هيچ هم ضربه صدها با که کرد تکيه آن به شد مي انقدر...نيايد درچشم

  !رو بدبخت کردي خفش جون افسون - 

 شکنار  نغمه...کرد نگاه بود زده حرف گوشش نزديک که کسي به باتعجب افسون 
 : گفت...بود نشسته

 !رو؟ کي - 

 : وگفت کرد اي اشاره رادوين به وابرو وباچشم زد لبخندي نغمه 

 !بدبخت شده مچاله...رو بيچاره کم يه کن ولش خب... عزيزم گم عشقتونومي - 

 :انداخت باال وابرويي زد لبخندي افسون 

 !خودمه مال فقط...برنش مي کنم ولش اگه - 

 بود هنشست کنارش که رامين سمت به را وسرش زيرخنده زد وپوکي کرد مکثي نغمه 
 هايش لباس از افسون...آمد مي آنها سمت به زني موقع همان... بگويد او به تا چرخاند
 : فتوگ کرد کوتاه وتعظيمي ايستاد رادوين جلوي سال ميان زن...است خدمتکار که فهميد

 ! درخدمتم بردنشون براي من درارين رو هاتون لباس مايلين اگه...آقا خوام عذرمي - 

 : گفت... او به وسردش يخ نگاه وهمان شک وبا کرد افسون روبه رادوين 

 آويزکنه ببره بهش بده مانتوتو خواي مي اگه - 

 : وگفت زيرانداخت را سرش نداشت را رادوين سرد چشمان تحمل که افسون 
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 ...بهتره باشه خودم دست... خواد نمي - 

 :گفت زن آن روبه رادوين 

 ... نيست چيزي ممنون - 

 رنگي ونورهاي شد مي کم سالن هاي نور کم کم... ورفت کرد تعظيمي بازهم زن 
 دوبه فراتين ديد مي افسون که تاجايي شدند مي وبيشتر بيشتر هم مدعوين ...بيشتر سالن
 اي خنده صداي هرازگاهي ويا خورند مي نوشيدني کردن صحبت ودرحال اند ايستاده دو
 روي کنارش که مردي با... درآورد گردش به رادوين سمت به را سرش...شد مي بلند ازآنها
 ودب نغمه که ديگرش سمت رابه سرش...بود صحبت درحال بود نشسته اي نفره تک مبل
 يدد نمي که هم را طنين و رامسين ...!بود وقلوه دل معامله گرم انگار بارامين اوهم...گرداند
 با ميک ايستاد مي...گرفت مي درنظرش هرازگاهي افسون که شراره بود مانده !نشستند کجا

 ! برد يم باال را مضحکش خنده صداي کردوبعد مي صحبت بودند هم بيشترمرد که مدعوين
 اساسي پاي جفت يک با افسون که نيايد يکي رادوين طرف کرد مي دعا دل در افسون
 ...کرد خواهد دگرگون را حالش

 او سمت وبه دوخت رادوين رابه نگاهش شراره موقع همان او شانس از اما 
 بود زده داد درباغ روز آن رادوين که انگار انگارنه... داشت برمي قدم خاصي باشوق..آمد
 اين شايد وجودش خاصيت اما ! شراره نه ! افسون يعني ! خواهم مي را دختر اين من
 ...!کرد مي وصل زور به خودرا جايي يک به جوري يک بايد...بود

 اما..بيارن نوشيدني نوع يه قراره همه برا ؟! عزيزم داري ميل چي... جان رادوين - 
 ...ميارم برات خودم بده سفارش داري دوست هرچي کنن درست مخصوص براتو گفتم من

 بيش گشادي که تاريکي درآن اورا چشمان ونه کرد مي توجه افسون به نه شراره 
 از بلکه ! شراره ازحرف نه هم افسون چشمان گشادي...ديد مي را بود کرده پيدا ازحدي
 با آمد مي پيش بازهم اما...او به است توجه بي رادوين ديد مي..اوبود وپررويي وحاقت
 : وگفت زد نديپوزخ رادوين!ازپيش بيش وحاقتي

 ...خورم مي بقيه مثل منم ممنون - 
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 .!..نزن پس درخواستمو !کنم نمي هارو لطف اين کسي همه به من دوني مي توکه - 
 ...باشه کامل شاديت امشب بذار

 : گفت اکراه وبا کرد افسون به نگاهي و 

 ! بذارن اگه البته - 

 : گفت سردش بالحن رادوين 

 ناي شامل رو ديگه کسي بهتره !زنم بارمي به رو حرف يه...شناسي مي منو توهم - 
 ..!بکني کرانت بي هاي لطف

 رو شدنش ضايع و دارد نگهش زور به کرد مي سعي که لبخندهايي همان با شراره 
 : گفت نشود

 اثرداره آدم رو نشين هم کمال مواقع بعضي درهرحال !تو شدي عوض تو چقدر - 
 ... برسم ها مهمون بقيه به برم من ...!ديگه

 که انگار..انداخت افسون برروي لب برروي خندي وبانيش پيروزمندانه ونگاهي 
 ايدش..رفت وهمسرانشان ورامين رامسين ونزديک شد دور آنها وازکنار باشد هم بااو حرفش
 !تمسخربگيرد به را آنها هايش نيش با بار اين خواست مي

 از دلش... زد مي حرف اش کناري مرد با بازهم که کرد نگاه رادوين به افسون 
 مي زجر او ناگهاني ازسردي چقدر افسون و کرد نمي افسون به توجهي اصال ...!اوگرفت
 انقدر هم لباس يک مگر ؟آخر! بود شده بدخلق لباس يک خاطر به انقدر چرا ...!کشيد

 ودشخ به ..!بود پوشيده کامل باپوشش لباسي افسون که حاال هم آن...؟! داشت بداخالقي
 يادش چطور... !بود؟ درنياورده هنوز را مانتويش چرا !شد بلند ازنهادش آه...کرد نگاه
 مي شنگاه بقيه انقدر چرا بگو پس !بامانتو اما بود نشسته درمجلش مدت همه اين ؟!نبود
  !کرد مي مسخره شراره و کردند

 سوناف وشلوار کت مانند وشلواري بودوباکت درآورده را مانتويش..کرد نگاه نغمه به 
 افسون به اصال بود رامين با صحبت گرم ازبس...بود نشسته وپوشيده دوخت خوش
 دکمه ردنبازک به وشروع شد بلند ازجا افسون...ننشيند بامانتو الاقل که بود نکرده يادآوري
 ايه نگاه به توجه بي افسون..شد کشيده او سمت به نگاهش رادوين...کرد مانتويش هاي
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 يانعر  لباس باآن که است االن کرد مي فکر شايد که سرتاپايش به رادوين ازجانب خيره
 يکم بود بسته زيبايي مدل با که را شالش و درآورد را مانتويش شود نمايان رنگ قرمز
 که رادوين خيره هاي چشم درپيش و انداخت مبل تاج روي را ومانتويش کرد وريش راست
 رمگ هاي ونفس او صداي که نکشيد طول اي ثانيه...نشست سرجايش بازهم بود او مبهوت
 :انگار بود نشده کم جديتش هنوز شنيداما گوشش نزديک اورا

 !شدي مجلس اين توي ترازهرزني متفاوت االن - 

 گاهشن ببيند صورتش روي را آميز تحسين لبخندي اينکه اميد وبا برگشت افسون 
 :شنيد را مزاحم شخصي صداي کند نگاه وصورتش چشمان به خواست تا اما...کرد

 ... بفرمايين - 

 باسيني و بود انداخته وسط خودرا محل بي خروس مانند که خدمتکاري به افسون 
 : گفت زيرلب و انداخت آميز اکراه نگاهي بود شده خم رادوين جلوي پرازجام

 !محل بي برخروس لعنت - 

 : توگف ايستاد صاف خدمتکار...کرد کوتاه وتشکري برداشت هارا ازجام يکي رادوين 

 رپاب مهموني خاص افراد واسه بهتري ضيافت باال طبقه بگم شما به گفتن ارباب - 
 ...اونجا ببريد تشريق بهتر پذيرايي براي تونين مي شده

 : وگفت داد تکان سري رادوين 

 ...ممنون - 

 : شد خم افسون وجلوي برداشت قدمي خدمتکار 

  بفرمايين - 

 ردک احساس بگيرد دردست را جامي تاخواست خيال بي و برد جلو را دستش افسون 
 فشرد هم روي را دندانهايش داشت که دردي ازاحساس !سوخت اش شانه طرف يک

 نگاه فشرد مي را آن محکم انگار دستي که راستش ي شانه وبه درنيايد تاصدايش
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 داشت بتن وزن...تنومند و قوي...بود اش شانه دور رادوين دست...ريخت دلش...کرد
 :رسيد گوشش به موقع همان رادوين صداي...انگار

 ...مد مي سفارش ديگه چيزي تو برا بذار... عزيزم خواي مي تو که نيست ايناچيزي - 

 مي تراوش بيرون به ازچشمانش خشم صدهزار که زد افسون روبه ولبخندي 
 نرادوي صداي... کشيد پس را دستش شود عصبي او بازهم ازاينکه باترس افسون...کرد
 :خدمتکارگفت روبه که راشنيد

 ! نداره دوست نوع ازاين - 

 : کردوگفت تعظيمي خدمتکار 

 ... قربان ميلتونه هرطور - 

 رادوين روبه برگشت باحرص توجه بي افسون...رامسين و رامين طرف به رفت و 
 : وگفت

 ؟! چيه کارات اين معني - 

 : وگفت داد چرخي را دردستش جام رادوين 

 وسينيت رفتي مي داشتي باکله !؟ داشتن هم رو يکي اين تجربه قبال خانوم نکنه - 
 !ها

 کنن فکرمي درموردم چي برندارم من بعد برداشتي تو ! رادوين نگو چرت - 
 ! هام لباس بااين ؟مخصوصا

 ردب او نزديک را سرش بود برنداشته افسون شانه دور از را دستش هنوز که رادوين 
 : گفت آميز تهديد وباصدايي

 قبلش بدي انجام بخواي هرکاري تو ولي ! مربوطه خودم به کنم مي هرغلطي من - 
 ؟! اکي کني مي هماهنگ بامن

 : زد وپوزخند کشيد عقب را خود افسون 
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 ! است عادالنه واقعا - 

 ساييدن هم روي باعث که اش دروني وخشم باحرص وافسون نگفت چيزي رادوين 
 شراره با او پوشد مي شيک لباس او ، خورد مي زهرماري او فکرکرد بود شده هايش دندان
 رفح ونه نوشيدني نه لباس نه را چيزي هيچ استفاده حق افسون اما کند مي وبش خوش
 ار  امشبي يک حساب به فقط...حساب به چون ؟! چه براي !ندارد پسرهارا يا ها مرد با زدن
  !بود معشوقه فقط است خوب !آقا معشوقه بود شده

 تاريکي ميان درآن وپايکوبي رقص مشغول دو به دو که هايي جوان به را نگاهش 
 يک درآغوش دقيقه يک ميان درآن هردختري...دوخت بودند رنگارنگ نورهاي و ودود سالن
 عين...بااو دقيقه ويک کرد مي قبول را ديگري درخواست بعد دقيقه ويک رقصيد مي پسر
  !يکي هردقيقه تلوزيون کانال کردن عوض

 ودردل دوخت چشم نوشيد مي مزه مزه ازجامش داشت که رادوين به زيرچشمي 
 : گفت

  ! کنم نگاه و واون اين بشينم بايد بعدمن خوره مي تاخرخره خودش..شعور بي - 

 او ازديدن کرد احساس...است شدن نزديک درحال که ديد را شراره بازهم ازدور 
 !ازاو بيزاربود بسکه گيرد مي تهوع حالت

  

 پيش بود زيادي ازخوشي وشايد شد نمي برداشته هم منظم که قدمهايي با شراره 
 :کرد دراز را دستش رادوين وروبه آمد

 !دي؟ مي بهم که رو رقص دور يه افتخار جناب - 

 سمت به را سرش کمي وبعد شد خيره شراره توسط شده دراز دست به رادوين 
 شراره که لحظه ازهمان...وجه هيچ به...نکرد نگاهشان اصال افسون...کرد خم افسون
 هفهميد..چرخاند پايکوبي درحال مهمانان سمت به را سرش کرد دراز او سمت به را دستش
 ادهافت وبلند نامنظم هاي تپش به ازحد بيش قلبش ! است پليد چقدر شراره قصد بود
 هک شراره...رود مي وپايين باال قلبش هاي ازضربان اش سينه کرد مي حس که طوري...بود
 : گفت بشنود افسون که طوري ديد را رادوين تعلل
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 فراموش رو امشب وقت هيچ که بگذره خوش بهت انقدر ميدم قول...ديگه پاشو - 
 ... نکني

 : گفت مي دل در اما داشت چشم ها مهمان به افسون 

 خاطر به !نه االن من خاطر به...کنم مي خواهش !نه توروخدا رادوين... ! نه - 
 ...!نرو پيشت سال هشت افسون

 :گفت رادوين 

 ...که ديگه دوساعت يکي برا بذار - 

 : گفت مي که شراره حرف با اما کرد ذوق دل در افسون 

 نباشه حرف بياببينم - 

 شد پتکي وذوقش شوق تمام برد مي جمع وسط وبه کشيد مي را رادوين ودست 
 رادوين مگر ؟! برقصد شراره با تا رفت ! رفت رادوين !آمد فرود محکم سرش وبرفرق
 رمگ ؟اصال! کن بازي خوب را نقشت بود نگفته افسون به مگر ؟!خود نداشت معشوقه
 ؟! داد افسون به هم وقتي مگر ؟! گذاشت شراره مگر !بود؟ کرده بازي هم را نقشي افسون
 از يکي يکي را عشقش وبعد را پدرش اول وهوسش هوا با که او به لعنت.. شراره به لعنت
 !هارانداد آن داشتن اجازه افسون وبه کرد خود آن

  !؟ بود افسون عشق وعشق؟ رادوين !خودش؟ با گفت چه افسون ؟!؟!عشق 

 گونه نوازش را دستش افسون روبروي درست ، چشمش پيش شراره...گزيد لب 
 خواست نمي ...!زد افسون برجان آتش اش زنانه هاي عشوه وبا کشيد رادوين گردن روي
 يدد اگرمي..زند مي لبخند او هاي عشوه درجواب هم رادوين که ببيند خواست نمي..کند نگاه
 امير راحت شراره چقدر.داد مي جان جا همان کامل معناي به..مرد مي زند مي لبخند او که
 رت راحت وچقدر رقصد مي رادوين درکنار حاال وخودش بود سپرده ديگر زن يک دست به را
 محل ورادوين زد مي له له رادوين آوردن بدست براي او بود معلوم..کرد مي نوازش اورا
 !داد نمي او به زيادي

 !توروخدا؟ بزنم نه !؟ سرت تو بزنم افسون - 
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 کرد مي خطاب اورا درهم اي باقيافه که بود نغمه...کرد نگاه دستش کنار به 
 : گفت درجوابش..

 ...توروخدا نگو هيچي توديگه - 

 صاحاب بي کن نگاش..ها ره مي باال کولش ازسرو زيادي داره عفريته زنيکه اين - 
 کور تومگه...آشغال داره برنمي دست اين خدا به شه مي وسفيد سرخ داره رادوين !رو
 ببرتش؟ گذاشتي راحت ؟! خب بودي

 : گفت است خراب اوضاع دانست مي که افسون 

  رفت خواسته ازخدا اونم !برد زور به کشيد دستشو اومد خب؟ چيکارکنم - 

 : گفت طنين 

 جواب رو شراره درخواست نکن رادوين اين به نگاه ؟! خواسته ازخدا رو چي چي - 
 يدهرقص بااين رفته که کاسشه زيرنيم اي کاسه يه حتما..براخودش کلکيه رادوين ..داده

 !داره دليل حتما کنه مي کاري يه وقتي..بشنو ازمن.

 : وگفت زد پوزخند افسون 

 !بغلش تو کنه مي عشق داره که حاال - 

 : گفت فوري نغمه...شد بلند وازجايش 

 به امشب بذار... عصرديدي چشمشو يه خودت... ها برقصي بايکي نري ؟!کجا - 
 .. ميادش االن بشين.. شه تموم وخوشي خوبي

 : گفت افسون 

 اين مني تومال کنه ونهي امر من به هي بعد ببينم واون بااين ترکوندنشو الو بشينم - 
 ...هخوند کور رو دفعه اين..بذارم دستش کف حسابي...کرده خيال ! کارونکن اون بکن کارو

 : گفت طنين 
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 شلنگ چطوري کن نگاشون رقصن مي دارن وسط رفتن ماهم شوهراي بابا خب - 
 ..خواست نمي خودش که رادوين !هوا ندازن مي تخته

 يم انگار وخنده بازي وبامسخره باهم دوتايي که ورامين رامسين به نگاهي افسون 
 اب ازرقص شراره...رادوين و شراره به نگاهي زيرچشمي بعد وباترس کرد نگاهي رقصيدند
 غش خود شراره واما زد مي مردانه لبخندي ورادوين گفت مي او گوش نزديک چيزي رادوين
 بود گرفته گر ..!سوخت اش درمعده چيزي کرد احساس افسون...خنديد مي بلند و غش

 هاي دهان نامطبوع بوهاي ودرآن خالف هاي مردک سيگارهاي ودم دود درآن..هوا درآن..
 ...نجس

 دزو فقط که افتاد راه وطنين نغمه هاي اصرار به توجه بي..کرد مي فرار بود بهتر 
 خفگي به حالش و سوخت مي هنوز اش معده...کرد مي فرار بايد..رود بيرون جمعيت ازآن
 ..کرد پرت بيرون را وخودش رساند سالن در به را خودش دو با..رفت مي

 چشمانش اشک تمام بگذارد و بکشيد عميقي نفس شد باعث بيرون خنک هواي 
 آن...برود ساختمان داخل ديگر نداشت دوست... آرام وآرام قطره قطره... بريزد فرو

 بودند آويز بهم ومذکري موئث جنس هر...کردند مي هرغلطي داخلش که کذايي ساختمان
 خود حال و بود گرفته دست به مشروب پراز جام يک هرکسي !کردند مي بدل ردو عشق و

 !فقط خوشي دوساعت ، ساعت يک براي کرد مي کثيف خودرا ودهان

 همان !ساعت يک براي فقط کرد مي طنازي نازو خود مرد غيراز مردي به هرزني 
  ...!خوشي دوساعت يکي

 مي مردم زن واندام تن و ها طنازي آن ديدن گناه به خودرا چشمان هرمردي 
 !خوشي ساعت يک همان..ساعت يک براي..کشاند

 درپس هم ديگري چيزهاي دانست مي افسون اما..بود اين قضيه ظاهر حساب به 
 هاي معامله...ديگري هاي مواد شدن وبدل رد..ديگر هاي خالف.. شود مي انجام ها پرده
 يم مهم را امشب رادوين که نبود خود بي..آنچناني دزدي هاي نقشه وشايد آنچناني خالف
 !ها خوشي بودغيرازاين چيزي يک.. دانست
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 رفتارهاي..گرفت دستش در را وسرش نشست در کنار بزرگ ورودي هاي پله روي 
 و رفت مي سينما ي پرده مانند يکي يکي...رفت نمي کنار چشمانش ازجلوي شراره شرم بي
 جلوي که وتابي پيچ...گرانه عشوه هاي خنده...اش دلبرانه هاي رقص...آمد مي بعدي
 لبش برروي کج لبخند يک فقط حال درهمه رادوين...ورادوين داد مي کمرش به رادوين
 نمي اصال..دانست نمي ...!بود خوش ازحد بيش حالش هم شايد..پوزخند مانند...بود

 : گفت باحرص زيرلب !تفسيرکند؟ چطور را لبخند آن دانست

 سياهش خماري اون به لعنت..سياهيه هرچي به لعنت...چشمات اون به لعنت - 
  !... رادوين هات وزيبايي تو به لعنت...لرزونه مي دلمو که

 ! لرزونده دلتو پس - 

 پته تهت به باشد ديده جن انگار...پريد ازجا امير باديدن.. برگشت عقب به شتاب با 
 :افتاد

 !..کني؟ مي..چيکار اينجا تو..تو - 

 ردک وجور جمع را خود کمي افسون..شد خيره افسون سرتاپاي وبه زد لبخندي امير 
 : گفت وامير

 ؟! نه کرده گرم سرشو خوب شراره که حاال ولي - 

 خيره وباخشم امير به فقط..نگفت وچيزي ساييد هم روي را هايش دندان افسون 
 : کردوگفت آرام اي خنده بازهم امير..شد

 ...اولشه ؟تازه!بدبخت خودته دل ور همش ديگه وخريدت داد پول يه تا فکرکردي - 

 : گفت عصبانيتش باهمان افسون 

 آب ور اون هاي شرف بي اون به تو توسط ولي بکنم نوکريشو صدسال حاضرم - 
 ! نشم فروخته

 : گفت وباخشم دوخت افسون درچشم چشم امير 
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 تو مثل اي تيکه به وري اون دست ذاشتم مي من مگه !تودختر احمقي چقدر - 
 يفتهب دستم مرغوب جنس يه وقتي من!...کردم التماستو چندسال که مني اونم !؟ بيفته
 هن..خواستم مي توروبراخودم من ..!افسون باالتري ازمرغوبيت تو..دم نمي ازدستش زود
 ..!زيادن ديگه من برا الاقل.. زيادن اون امسال و شراره...همسري برا !بودن معشوقه براي
 نبالد ذاتم هميشه..هام نيافتي دست دنبال من...نبودي يافتني دست وقت توهيچ..تو اما
 ...هابود نيافتي دست

 : وگفت زد ولبخندي 

 ..و بپيچوني رو رادوين توني مي... ديرنشده هم هنوز - 

 : وگفت پريد حرفش ميان به فوري افسون 

  !ببند دهنتو - 

 : گفت زد مي نفس نفس عصبانيت از که ودرحالي 

 محاضر  ! دم نمي تو مثل شرف بي صدتا روبه رادوين دماغ گنديده موي تار يه من - 
 اشمب اون خونه تو سگ مثل حاضرم !؟ فهمي مي کنم تميز پاشو کف... هيچي که معشوقه
  ! نباشم تو مثل عوضي زيردست ولي

 : وگفت زد پوزخندي امير...تابرود برداشت عقب به قدمي و 

 يم استفاده ازت بعدم...بزن زبون پاشو کف همون برو..بيچاره برو..بدبخت برو - 
 اون افتادي واق واق وبه ام درخونه اومدي وقتي..توخيابون کنه مي پرتت سگ ومثل کنه
 اومد بابات که امشب ولي...ندونستي منو توقدر...کنم تا باهات چجوري دونم مي موقع
 ... هک بودي رادوين توخونه کافي اندازه به..رسه مي من جاي به حسابتو بفهمه وقتي خودش

 : زد داد افسون 

 ودختري هرزن رو نگاهت که تويي اين ! نداشته بد نگاه من رو وقت هيچ رادوين - 
 ...!نکن مقايسه بااون خودتو..لغزه مي

 : گفت هايش خنده ودرميان خنديد بلند وبعد زد خندي نيش بازهم امير 
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 باهم و خونش بردتت خواهر مثل حتما ؟! کنه نمي نگاهت بد رادوين... رادوين - 
 !؟! آره کنين مي بازي منچ

 : داد وادامه...ترخنديد بلند خود حرف ازاين وبعد 

 دست از که شدي بخت وخوش همينه اوضاعت قيامت تا فکرکردي تووهم حتما - 
 سفيد اسب بايه !خانوم افسون روياهاي نجات فرشته شده رادوين ؟!داد نجاتت من

 کسي دست که بردش مي خوهر عنوان به...خواهر عنوان به وبعد... دنبالش مياد خوشکل
 ندار عمر تا برادر خواهر دوتا اين زندگي بعدم ! برداره خش وقت يه نخوره بهش امير مثل
 ...! گذره مي وخوبي خوشي به

 يادش...افتاد مي گريه به داشت افسون...زيرخنده زد پوکي خود حرف ازين وبعد 
 ... خواست ومي بود شده عصباني آن يک رادوين که اتاقش داخل به..عصر به آمد

 : گفت بغض با...ريخت هايش اشک..داد فشار هم روي را چشمانش 

 ...شو خفه..شو خفه شو خفه - 

 ... که برود سالن داخل وخواست رفت باال هارا پله دو وبا 

 ...گومپ 

 ... برخورد شخصي به محکم 

 محکم بازويش که برود وداخل بزند درکنار ازجلوي نظررا مورد فرد خواست اشک با 
 هاي اشک وباهمان ترس با افسون...کشيد جلو به اورا شخص آن...شد محصور او دست به
 افسون هاي اشک به وخيره ازحد بيش جديتي با رادوين...کرد باال را سرش صورتش رو

 : گفت عصبي باصدايي

 ؟!داشت چيکارت - 

 اميرهنوز تمسخرانه حرفهاي..بود هنوز بغضش اما..داد قورت را دهانش آب افسون 
 وآرام بگويد چيزي نتوانست ..بود ذهنش در رادوين وقصد عصر کارهاي...بود درگوشش
 ار  افسون بازوي بود شده عصبي بيشتر او هاي اشک ازديدن که رادوين...گريه زدزير آرام
 : زد وداد فشرد بيشتر
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 ؟!کرد مي داشت غلطي چه !؟ هان گفت بهت چي - 

 رفح توانست نمي گريه شدت واز داد مي تکان طرفين به سري گريان فقط افسون 
 : گفت وعصبي وزيرلب کرد ول اورا بازوي رادوين...بزند

 ...بهش گم مي - 

 را خود وزاري گريه ترسان افسون...رفت پايين تند تند هارا پله امير سمت وبه 
 شدبا امروزش عصر مثل خشمش اگر..بگيرد را جلويش تا دويد او دنبال وبه کرد فراموش
 ...کشت مي را بدبخت امير !هيچ که

 خواست وامير رسيد امير به تا رادوين بودکه نرسيده او به هنوز.. بود شده دير اما 
  ....اوکشيد گوش زير محکمي سيلي رادوين بزند حرفي

 ...کرد زمين ميخ ها پله روي را افسون فريادش صداي 

 ؟! عوضي کردي چيکارش - 

 به نگاهي بعد... زد پوزخندي و گذاشت رادوين سيلي جاي روي را دستش امير 
 : وگفت کرد ريخت مي واشک لرزيد مي که افسون

 از خوام مي بيچاره ...!کردم ازش کوچيک خواستگاري يه فقط...قربان هيچي - 
 وبمرط دستمال همون که انداخته راه زاري گريه من واسه... شه زنم بيارم بيرونش فالکت
 ! بهتره شم مي رادوين

 : وگفت کرد پرت بيرون به را دهانش وآب کرد افسون وروبه 

 ...بشي جايي همه بذار !هاست دوني آشغال تو جات همون - 

 شده متورم بازهم وگردنش پيشاني رگ ...چسبيد را امير يقه باخشم رادوين 
 : شد ترمي وخشمگين خشمگين صدايش و زد مي قرمزي به کم کم پوستش...بود

 من واسه !ميشه؟ جايي همه من توخونه ؟! احمق دونيه آشغال من خونه تو - 
 !...؟ آره!...همسر؟ تو واسه مرطوبه دستمال

 : کرد وتکرار زد فرياد با را آخرش حرف و 
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  ؟!باتوئم ؟! آره - 

 : زد داد باخشم امير...نواخت امير گوش به ديگري وسيلي 

 بدبخت اين ؟! برااوني مدت يه فقط گي نمي بهش چرا !؟ مگه گم مي دروغ - 
 ! خبريه فکرکرده شده وابروت چشم عاشق

 : زد وداد کرد افسون وروبه 

 دل براش تو..شدي عاشقش تو..نکن نگاه اين به ساده انقدر ! نه..جون بچه نه - 
 برات اي فايده هيچ آقا اين..بيني مي توضرر هم آخرش..کني مي کُلفتيشو تو...ميدي
 ..بري بفرستمت که من دست ده مي يا بيرون کنه مي پرتت يا.. آخرش آخر..نداره

 ومحکم چهارمي هم آن بعداز...خورد سيلي بازهم که بود نشده تمام حرفش 
 : گفت رادوين و.. زد بيرون به امير ازدهان خون که انقدر...تر

 ...؟! بيرون کنم مي پرتش من گفته کي !؟ کنه مي کلفتي من واسه گفته کي - 

 پوزخندزد امير.. زد جيغ افسون...کشيد بيرون را اش واسلحه داد هل عقب به واورا 
 : زد داد رادوين...کشيد لبش خوني گوشه به را ودستش

 که داره ارزش انقدر هرچند !خوامش مي يعني خريدمش گزاف قيمت به وقتي - 
  !منه مال يعني بخوره بهش تو کثيف دستهاي نذاشتم وقتي ولي !نيست واسش قيمتي

 گرفت بود نزديکش که امير سر روي را واسلحه برد باال ازحد بيش را صدايش و 
 :زد وفرياد

 نيست هوسم...نکن اشتباه دفعه اين امير... نه هوس !من مال ؟! شنوي مي - 
 ور جاش..نيست هم پام کف جاش ديگه!..نيست رفتني...نيست کردني بيرون...ديگه
 ! مهعشق...نيست مرطوبم دستمال ! کنه مي رياست...نميکنه کلفتي ام خونه تو...سرمه
 نمببي خوام مي ..! ببينن ندارن چشم که کسايي اون و تو چشم کوري به.. ميشه هم زنم

 سمق واحد و احد خداي به !فقط کنين مي باز نطقتونو کدومتون.. کنين مي زر زر کدومتون
 نه !ها مکن تيرخالصت بايه نه..بيرون کشم مي حلقتون ازتو جونتونو خورم مي قسم...امير
  ...!بکني مرگ آرزوي اي وثانيه اي دقيقه تا کنم مي کنت جون انقدر...
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 وزير درکمرش را اش اسلحه و کرد پرت طرف يک به اورا و گرفت را امير وموهاي 
 ادوينر  به خيره...انگار کشيد نمي نفس افسون... کرد حرکت ساختمان سمت وبه زد کتش
 ....او درفکرحرفهاي ومبهوت مات..بود مانده

 ...!کنه مي رياست.. کنه نمي کلفتي گفت مي وقتي حرفهايش بود قشنگ چقدر 
 ...من خداي ...!روسرمه جاش..نيست پام کف جاش

 نه..درد ازروي نه...کرد هقي هق افسون ؟ کرد باورمي بود؟ زده حرفهارا اين رادوين 
 ...گرفت راه بازهم گرمش هاي اشک...خوشحالي ازروي بلکه..ترس روي از ديگر

 شد مي نزديکش اوکه هاي قدم به افسون... زد لبخند...آمد مي طرفش به رادوين 
 پشت که تصويري باديدن آن يک ...شمرد مي را هايش قدم هميشه طبق...دوخت چشم
 : زد فرياد ناخوداگاه کرد حرکت رادوين سر

 ...باش مواظب رادوين - 

 ودب دردستش که اسلحه بايک امير برگردد خواست رادوين تا دوثانيه يکي درهمان و 
 ريادف افسون و بود افتاده رادوين اميرروي...شدند درگير باهم...بود کرده پرت زمين روي اورا
 : زد

 ...کن ولش.. شعور بي کن ولش - 

 : زد وفرياد ساختمان روبه برگشت 

 .. کنين کمک توروخدا.. کمک بياد يکي - 

 مي ديوارهارا تمام که صدا سرو همه باآن..بزرگ ساختمان آن...شنيد نمي کسي اما 
 ؟! داشت توجه ها آن به کسي چه !نبود خود جاي حالشان که هايي آدم وآن لرزاند

 اين به هي واورا آورد مي دوام داشت امير وتن دستها زير که رادوين به افسون 
 رامين طرف به بادو...دويد داخل به فکري هيچ بدون کردو نگاه کشيد مي طرف وآن طرف

 درسي که آنها نزديک... رفت بودند همسرانشان با زدن گپ و خنديدن درحال که ورامسين
 : زد داد

 ..بياين توروخدا..کشدش مي االن..کشدش مي - 
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 ورودي در سمت به عجله با و خشکيد لبهايشان ازروي خنده ورامين رامسين 
 ...آنها دنبال به باگريه هم افسون...رفتند

 فرياد وداشت فشرد مي رادوين وحنجره گلو روي را دستش امير ساختمان بيرون 
 : زد مي

 خوام نمي ديگه..گرفتي ازمن هارو بهترين هميشه..بودي ازمن برتر توهميشه - 
 ...بخوري منو حق ذارم نمي ديگه..توباشي

 افسون...شد مي کمتروکمتر نفسش وهرآن زد مي سياهي به رنگش رادوين 
 :کشيدند کنار بردندواورا حمله امير سمت به ورامسين ورامين زد جيغ باديدنش

 ؟!کشيش مي داري ؟ مرد کني چيکارمي - 

 :فرارکند ورامسين رامين ازدستان کرد مي سعي باخشم امير 

 نبارم يه برا...کنم اطاعت ازش خوام نمي بار يه برا..گم مي کنين ولم..کنين ولم - 
 ...برترباشم

 طرف به دو با افسون...بودند گرفته اورا بازوهاي هنوز امامحکم ورامين رامسين 
 وروبه برگشت افسون...فشرد مي را وگلويش بود سرفه درحال تند تند رادوين...دويد رادوين
 : زد داد نگريستند مي صحنه آن به بابهت که وطنين نغمه

 ...بيارين آب ليوان يه - 

 تگرف را رادوين بازوي افسون..رفت باال آب آوردن قصد به هارا پله باسرعت طنين 
 يباوتقر  بودند امير با صحبت درحال هم ورامين رامسين..بنشيند کردکناري کمک او وبه

 ندستا جاي وباديدن کرد رادوين هاي ولباس قيافه به نگاهي افسون...بودند کرده آرامش
 :گفت وآرام بابغض رادوين گلوي اميرروي

  !بشکنه دستش - 

 قلقک را دلش نرمک نرم که افسون وغنچه لرزان هاي هاولب اشک باديدن رادوين 
 : گفت داد مي
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 !نده زجرم بااينا توديگه توروخدا - 

 توانست نمي کرد مي هرچه افسون...کشيد افسون هاي اشک روي را ودستش 
 همان طنين اگر...شد مي بيشتر رادوين دست نوازش با هايش کندواشک کنترل خودرا
  ..!کرد مي پرت رادوين درآغوش خودرا هوا بي افسون مسلما بود نرسيده آب باليوان موقع

 رادوين..برد رادوين هاي لب طرف به خودش وبادستان گرفت ازطنين را آب ليوان 
 !افسون وزالل رنگي چشمان به خيره حال درهمه خورداما آب از دوقلپ يکي

 ...سوزنده هاي نگاه آن زير کرد مي وعشق شد مي آب وافسون 

 :کشاند بيرون زيبا خلسه ازآن هردورا رامسين صداي  

 !خدا هب دوتا شما واسه زشته کنين ختم رو قائله بدين دست يه باهم پاشو رادوين - 
 ...مثال رفيقين خوبه

 هايش لباس که درحالي... بلندشد ازجايش رادوين..داد هل رادوين سمت واميررابه 
 هب انگار امير...نکرد باال را سرش رادوين... رفت طرفش به امير.. کرد مي وريس راست را

 گرفته رادوين سمت به را دستش سختي انگاربه...داد مي انجام کاررا اين سختي
 :زد وپوزخند کرد امير دست به نگاهي رادوين...بود

 ...باشي داشته چشم روش بازم قراره اگه - 

 : آمد رادوين حرف ميان به امير 

 ...!کارمون خاطر به فقط - 

 باتمام...فشرد اميررا دست ومحکم گذاشت امير دردست را دستش رادوين 
 : گفت...را اش آشتي نه داد مي نشان را خشمش طوري به..قدرتش

 ! نباشه غيرازاين چيزي اميدوارم - 

 بدجنس خند نيش کاش اي اما...کرد حرکت ساختمان طرف وبه کرد ول اورا دست و 
 !ديد مي سرش اميرراپشت پليد و
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 وجود قبل هاي وخنده سروصداها و ها پايکوبي همان هنوز ساختمان داخل 
 مي وبيداد داد نفراتي بيرون که انگار نه انگار که بودند خوش خود درحال انقدر...داشت
 ...بودند زده کتک کشت قصد به وهمديگررا کردند

 وزن برادرها..برد مي خود دنبال وبه بود گرفته محکم را افسون دست رادوين 
 هنشست که حالي درهمان رادوين و نشستند خودشان سرجاي...دنبالش به هم برادرهايش

 و شد مي آب دردلش قند او کار ازاين شديدا وافسون...کرد نمي ول را افسون دست هم بود
 ينوطن نغمه اکنون دانست مي اما...کند راباال سرش ورامسين رامين جلوي شد نمي رويش
 !خندند مي ريز وريز کنند مي پچ پچ همديگر درگوش دارند

 ؟! عزيزم شده چيزيت جان رادوين - 

 اميرش آن که قبل تادقايقي..عفريته آن صداي بازهم !لعنت معرکه برخرمگس 
  !خودش وحاال داشت برنمي رادوين ازسر دست

 واما خواند را تنفر او وجذاب مشکي درچشمان وافسون کرد راباال سرش رادوين 
 : گفت آرام رادوين

 ...نيست چيزي - 

 : وگفت کرد اي خنده شراره 

 نيست خوب هم روي زياده !ديگه حد تااين نگفتم ولي کن خوشي گفتم من - 
 ...ديگه

 : وگفت کرد افسون به ونگاهي 

 !دن مي کاردستت بقيه فهمي نمي خوشي حال تو وقت يه - 

 افسون...فشرد دردست محکم را افسون دستان رادوين...خنديد غش غش وبازهم 
 به نگاهش رادوين...کرد نگاه او به وبادرد گرفت نفسش رادوين وقوي محکم دستان ازفشار
 : گفت مي که شنيد را صدايش افسون...بود شراره

 ...! شم مي درست وسط اون برم که بارديگه يه - 
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 بار اين را توانش تمام افسون... رفت سالن وسط جوانان جمع به نگاهش بعد 
 : گفت دردل...زيرانداخت را وسرش داد ازدست

 ...!جهنم به چي همه ديگه ! جهنم به - 

 : وگفت گرفت رادوين سمت به را دستش باذوق شراره 

 ..کردي هوس موقعي خوب که بريم پاشو.. عشقم حتما - 

 هب توجه وبدون شد بلند ازجايش رادوين...زد گرانه عشوه چشمکي رادوين به وبعد 
 : گفت شراره دست

 ...!بود خودم عشق با منظورم - 

 ازحرف که وسستي باتعجب افسون..کشيد را بود دردستش که را افسون ودست 
 هايش لب شراره...شد کشيده رادوين سمت به هوا بي بود آمده وجود به درپاهايش رادوين
 دز  پوزخندي افتاد درچشمانش اي لحظه براي نگاهش که افسون وروبه فشارداد هم راروي
 : وگفت

 !باعشقتون بگذره خوش - 

 بيرون ازحدقه داشت انگار که چشماني با وهمسرانشان ورامسين رامين...! ورفت 
 اورب شايد...کردند مي نگاه بروند جمع وسط به خواستند مي که وافسون رادوين به آمد مي
  !بود مشکل تصويرواقعا اين

 گرفت او کمر دور را دستش داشت دردست را افسون دست که همانطور رادوين 
 برد جمع سمت به را وافسون برداشت جلويش ميز ازروي را اش ازنوشيدني وجامي

 هک دستش آن وبه بود شده گرد کمرش دور که رادوين دست به وناباوري بابهت افسون...
 مي طور اين رادوين امشب چرا ؟! داشت قصدي اوچه بود دوخته چشم بود نوشيدني جام
 !...بود؟ آمده برسرش چه ؟!کرد

 ... کن نگاه منو - 

 دلش ناگهان ...لغزيد رادوين چشمان برروي افسون متعجب چشمان... او باصداي 
 را افسون چشمان داشتند چرا !بود؟ شده حالت اين چرا چشمانش..ريخت پايين هري
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 خوش عطر بوي !؟ بود نديده طور اين را رادوين نگاه وقت هيچ چرا !؟ دادند مي قورت
 ..من خداي...پيچيد اش درشامه رادوين آغوش

 باهمه کم !بود؟ کرده ديوانه را افسون کم ؟!بود جذاب کم ! داشت کم را همين 
 طفق که عطري...بود کرده اضافه هم را عطرش بوي حاال ؟! بود خواستني بازهم اش مبهمي
 کرد مي ولش رادوين اگر ...!بو آن ازخوشي رفت مي ازهوش وداشت کرد مي حس افسون
 که اين وبدون بود خيره او به ناباور ..!شد مي هوش وبي پهن زمين روي افسون مسلما
 که ديد اورا لبهاي حرکات بازهم که برد مي ور وآن ور اين به را خودش بااو هماهنگ بخواهد
 : گفت مي

 ...نمياد بهت نکن اخم - 

 از قبل افتاد يادش تازه وقتي ترشد دار شدت اخمش...نتوانست اما افسون 
 ازن پرازاخم قيافه که رادوين! را افسون وبعد بود داده پاسخ شراره درخواست به رادوين..او

 : فتوگ کرد وارد افسون کمر برروي فشاري بود افسون کمر دور که بادستش ديد را افسون

 !؟ سخته تحملم - 

 : گفت اخم وباهمان آرام افسون 

 ...!سخته ام خيلي... آره - 

 : وگفت زد شيطان لبخندي رادوين 

 ؟!بود ازشراره شد ريخته من خوردن کتک واسه که هايي اشک اون پس... ا   - 

 : گفت باحرص افسون 

  !اميربود چرت ازحرفهاي..نخير - 

 : بردوگفت افسون صورت رانزديک سرش او چشمان به عميقش بانگاه رادوين 

 !!بشکنه؟ امير دست الهي گفت مي بود شراره اونم آهاپس - 

 محکم دستهاي ازآن.. گرم آغوش ازآن شد مي کاش...کشيد عميقي نفس افسون 
 وبه کند پيچ سوال را افسون فقط تا بود گيرآورده وخوبي خلوت جاي پس..کند فرار وقوي
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 نکشيد ثانيه به..کرد کج ديگر سمتي به را وسرش کرد اخم بازهم اختيار بي..بخندد ريشش
 :لرزاند مي را دلش که اي پرازجذبه وصداي کرد حس گوشش کنار اورا داغ هاي نفس هرم

 ...! خودمي مال فقط تو ...!ببينه هم سايتو رنگ امير ذارم نمي - 

 : گفت غيرارادي رنجيدگي وبا کشيد عقب را سرش باشدت افسون 

 اين زيردست که اونه..شم نمي خرحرفهات من...بگو جونت شراره اون به برو - 
 ...که نفر يه خر معشوقه شدم اولمه دفعه سرم خير من !شده بزرگ مردها

 : گفت اوکردوباخشم گوش نزديک را سرش فوري رادوين 

 !نيوردي باال باز رومو تااون کن بس - 

 چهب هنوز که راستي به...جوشيد هايش اشک کم کم و کشيد عميقي نفس افسون 
 : گفت کالفه رادوين !بچگانه رفتارهايش و بود

  ...نکن اذيتم مادرت جون - 

  

 : گفت انگار آمد مي ناز که وباصدايي کرد جمع را هايش لب افسون 

 ! رادوين کردي ديوونم - 

 : وگفت زد خنديدوچشمکي رادوين 

 ...! گفت امير اتفاقا - 

 اشک درميان..شد رو زيرو دلش...کرد اونگاه هاي خنده به افسون...خنديد وبعد 
 : گفت بابغض !خنديد مي او افسون هاي

 ...بخندبهم هميشه...کن مسخرم هميشه - 

 : گفت و داد قورت را اش خنده هو يک رادوين 

 ... نکبت شراره اون براي هام اخم تو براي هام خنده !توبخندم به بکنم غلط من - 
 ...نيستي من نوکروزيردست تو..کنم ثابت رو لعنتي امير گفته خالف خوام مي
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 افسون درچشمان وغرق عميق..خاص وبالبخندي ترفشرد محکم خود درآغوش واورا 
 : گفت

 ! خودمي کوچولوي تو - 

 پايين تا گرفت راه هايش اززيرمژه اشکي قطره.. فشرد هم روي را چشمانش افسون 
 : اوگفت اشک باديدن رادوين.... برود

 ! نکردم پشيمونت تا کن پاکش - 

 : زد لبخند بود شده جاري رادوين حرفهاي ازناباوري که هايي اشک درميان افسون 

 ؟ مشه چي نشه پاک مثال - 

 دوآرامکر  نزديک او ديگربه باري را سرش باريد مي ازآن شيطنت که بالبحني رادوين 
 : گفت

 ! وحسابي ودرست واقعي ومعشوقه عشق يه بشيم که کنم مي کاري - 

 : گفت کوتاه وباجيغي شد درشت افسون چشمان 

 ؟! رادوين- 

 ؟! جونم - 

 که رادويني ؟!واقعا بود رادوين اين ؟!کرد مي باور...نبود خود درحال انگار افسون 
 يا کلمه حتي که بود سرد انقدر ماشين داخل که اويي ؟!کرد وفرياد داد سرش انقدر عصر
 هم عذرخواهي يک ورادوين افتاد گريه به افسون وخشمش بااخم که اويي ؟!نزد حرف
 اين نکند ؟! باافسون را اکنونش حرفهاي يا کرد مي باور را شراره با رقصش.. ؟!بود نکرده
 انگار رادوين..کرد نگاه رادوين به بازهم اخم با!!...بود؟ زده هم شراره به حرفهارا
 : وگفت خنديد..فهميد

 ! رقصيدم باهاش بزنم جيب خواستم مي فقط خودم مرگ به - 

 :داد ادامه رادوين ..!بود خوانده را فکرش ...!باالانداخت ابرو باتعجب افسون 
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 ببين..بود لعنتيش کيف اون تو داشتم الزم کليد سري يه راستش...نه که جيب - 
 ...مچش به ندازه مي کيفشو هم رقص موقع که ترسوئه بشر اين انقدر

 : گفت افسون 

 !بود؟ دستش که وزربرقي پرازپولک کيف همون - 

 : گفت وباخنده زد چشمکي بازهم رادوين 

 ...!توخال زدي - 

 :بودگفت بازمانده که بادهاني افسون 

 !؟ مربوطه امشب ماموريت به نکنه - 

 :زد لبخند رادوين 

  ...!دقيقا - 

 او گوش نزديک را سرش رادوين که بپرسد ديگري هاي سوال خواست مي افسون 
 : وگفت برد

 ...! گم مي بهت چيزرو همه بعدا...بچسب رو خودمون فعال - 

 : وگفت آورد باال را دردستش وجام 

 ! خودم کوچولوي خانوم سالمتي به - 

 : ناباورگفت افسون 

 ... نگفتي تومگه! رادوين نه - 

 نرمش هاي لب وروي کرد افسون هاي لب رانزديک جام افسون حرف ميان رادوين 
 ات اما.. اهکوت قلوپ يک..بنوشد شد ومجبور بريد را سخنش افسون که طوري..گذاشت
 ...!دکر  نگاه جام داخل نوشيدني به باتعجب..شد گشاد چشمانش..رفت پايين ازگلويش
 : وگفت کرد بلند اي خنده

 ! پرتغال آب - 
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 : وگفت خورد جام ازهمان قلپي هم رادوين 

 ! نيستم خور حروم من - 

 وانقدر نيست خور حروم !خودش جون گفت دل در !کشيد درهم ابرو افسون 
 که ديگه کارهاي چه نيست معلوم هاش دزدي اون همه پرده وپشت کنه مي دزدي قشنگ
 بوده هرچه..ننوشيده رادوين هم را قبلي جام همان بود مطمئن ديگر اما!...ده نمي انجام
 آدم به هم حالش تازه.. هيچ داد نمي که بو دهانش اصال چون.. بوده ها پرتغال آب همان
 ديگران جلوي رادوين...زد لبخند اخم جاي به بار اواين روبه !ماند نمي وخمور مست هاي
 پيقل وبعد داد مي افسون به نوشيدني قلپي بود شده زوم رويشان چشمهايشان همه که
 بهم العاده فوق !بودند مانده دهان به دست جالبشان رقص و ازعشق همه و خورد مي خود
 ...آمدند مي

  

 وپدرش افسون براي لب وزير مرتب لبش پوست باجويدن که بود شراره کنار وآن 
  ...کشيد مي ونشان خط

 : گفت و زد لبخندي آرام بود شده غرق رادوين درچشمان که افسون 

 ...رو آهنگ کن گوش - 

 : داد گوش کمي وبازهم 

 کرد وحيرونم مست که سياه چشم اون از امون - 

 ...کرد ويرونم و ،شکست گرفت عمرمو ي شيشه 

 : وگفت دوخت رادوين چشمان وگيراي جذاب سياهي به نگاهي و 

 .. خونه مي قشنگ خيلي - 

 افسون ودهان لب برروي ومبهوت مات رادوين..زد رادوين براي چشمکي او بار واين 
 مسخ لحظه به لحظه انگار..هنوز بود خيره رادوين..خنديد وبازهم گزيد لب افسون..ماند
 : گفت شدافسون ترمي
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 ؟ رادوين - 

 کنار را آرامش وصداي کرد حس کمرش دور را رادوين دست فشار لحظه همان 
 :شنيد گوشش

 ..کوچولو دم مي دستت کار جمع جلو کارارو اين نکن - 

 : گفت ازمکثي وبعد 

 ...حد تااين دونستم نمي اما !فقط من برا گفتم - 

 دردهان حرفش درواقع ...!خورد را حرفش سرش پشت تصوير باديدن 
 واستخ افسون ... کرد نگاه بود شده سرافسون پشت به خيره که رادوين به افسون...ماسيد
 ..را رادوين عصبي وشايد مات نگاه علت.. ببيند را سرش پشت تا برگردد

 : وگفت گرفت محکم را بازويش رادوين کرد را برگشتن قصد تا اما 

  افسون برنگرد - 

 ؟! چرا - 

 .. ديم مي ادامه رقصمون به عادي ؟! خب..بده ادامه عادي..برنگرد گفتم - 

 ؟!يهو زد زار قيافت جوري اين ديدي چي بگو الاقل - 

 ينا که ديد مي چيزي درنگاهش افسون..فقط کرد نگاه افسون به پاسخ بي رادوين 
 : گفت رادوين...بخواند توانست بارنمي

 ...نکني ترکم بده قول...باشه عادي واکنشت بده قول - 

 :بودگفت ترسيده او ازحرفهاي که افسون 

 ...نکن اذيتم توروخدا رادوين !؟ مگه شده چي - 

 :وگفت زد تلخ لبخندي رادوين 

 !اومد پدرت...ترسيدم مي که چيزي...شد کشيدي مي انتظارشو که چيزي - 
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 رادوين مشکي چشمان برروي و شد گشاد اي لحظه براي افسون چشمان 
 : گفت رادوين...ماند

 ...نيستي اون مال توديگه بفهمه بايد... ببينتمون باهم بايد...فقط باش عادي - 

 هم هنوز که ودرحالي...کند مهار را اش کنجکاوي کرد مي تالش که درحالي افسون 
 : گفت باريد مي ازآن تعجب صورتي باهمان... ببيند را وپدرش برگردد خواست مي دلش

 ! دخترشم من ؟ نيستم اون مال چرا - 

 روبه کرد شد مي رد ازکنارشان داشت که پدرافسون به نگاهي اززيرچشم رادوين 
 :گفت وآرام فشرد خود به به واورا زد عاشقانه لبخندي افسون

  ...!بدزدنش ازش بقيه ذاشت نمي خواست مي دخترشو اگه اون - 

 : کشيد درهم ابرو افسون 

 ! کن صحبت درست پدرمن درمورد - 

 : زد لبخندي رادوين 

 اميرهم مسلما..خوردتمون مي بانگاش داره مطمئنم االن ! عزيزم تلخه حقيقت - 
 من درمورد دروغي چه که نيست معلوم هيچ ولي..دعوته هم دخترت که گفته بهش قبال
  ...!کرده سرهم

 بيچاره باباي حتما..کنه مي تموم خودش نفع به رو چي همه نامردهميشه اون..آره - 
 چه وامير شراره دونه نمي هنوز..آورده احمق شراره برااين آنچناني تولد هديه يه االن من
 ...گرفته شراره واسه رو تولد اين دوستي ازروي امير فکرکرده !ذارن مي سرش دارن کالهي

 : وگفت داد تکان تاسف ازروي وسري 

 !بابام بيچاره - 

 را نافسو دست که ودرحالي دلنشين وبالحني گرفت رادردست افسون دست رادوين 
 : گفت فشرد مي هم
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 توخودي !نيستن خالف اصال نزنن همديگرو زيرآب اگه...همينه خالف دنياي - 
 خودشه وفقط فقط هرکسي يعني..بکشن همديگرو خاطرپول به ممکنه هم خودشون
  !خودش به واعتماد

 : گفت بادلهره ديد مي را پدرش شدن رد که هم افسون 

 ... ترسم مي من رادوين - 

 : وگفت انداخت نگاهي پدرافسون به بازهم رادوين 

 به..ديگه کشه مي منو فوقش فوق !؟ دارن ترس هم باباها مگه !؟ ازپدرت ترس - 
 ! نداره کاري که دخترش

 اردو رادوين برپهلوي فشاري هو يک بود گرفته را رادوين کمر که بادستي افسون 
 : گفت کردوباترس

 ...!نه واي - 

 : وگفت زيرخنده وزد کرد نگاه افسون وترسيده بامزه قيافه به رادوين 

 !پس گفت مي راست امير - 

 ناي از رادوين منظور دانست مي که درحالي و کرد کنترل را اش خنده زور به افسون 
 : گفت بااخم بود "امير توسط رادوين به افسون عشق دادن لو" حرف

 ...شناسيش مي خودتم ازقضا ! ومشهوره معروف گوي دروغ يه امير اتفاقا - 

 خيره هاي خنده به افسون..زيرخنده زد وبازهم کرد سکوت اي لحظه رادوين 
 وافسون بود آمده خانه به دير رادوين که شبي آن به...هايشان بچگي به آمد يادش...شد
 بود آمده خانه به رادوين وقتي و..بود ننشسته منتظرش رادوين دراتاق هاکه ساعت چه

 :بود گفته وطلبکارانه اش بچگي لحن باهمان افسون

 ! نگفتم بابات به اگه ! کن نگاه ساعتو !؟ خونس به اومدن وقت چه اين - - 

 :بود گفته درجوابش هم رادوين 
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 ... دوني مي که خودت !کارمهم يه... کارداشتم امشب من خب - 

 : بود وگفته بود زده او به چشمکي ودرادامه 

 ؟ موندي بيدار موقع اين تا توچرا - 

 : بود داده جواب هم افسون 

 ! بدزدنت شبه آخره ترسيدم مي... ديگه بودم تو ناراحت منم خب - 

 ودب زده اکنونش ترمثل بلند کمي وبعد... بود شده خيره افسون به کمي رادوين 
 مي ازآب که ماهي مثل و رفت مي ازدستشان زود خوبشان هاي لحظه چقدر... زيرخنده
 افتنيني دست ديگر که کرد مي شنا انقدر.. افتاد مي درآب وازدستشان خورد مي ليز گيرند
 !شود

 ..خوام عذرمي آقا - 

 اوچشم وبه بودند ايستاده ازحرکت افسون وهم رادوين خدمتکارهم زن باصداي 
 :گفت رادوين..دوختند

 بفرمايين - 

 : گفت خدمتکار زن 

 !کردن شمارو ديدن قصد ازهمه اول و آوردن تشريف ارباب راستش - 

 : وگفت زد نفهمي به خودرا اما کيست زن منظور دانست مي که درحالي رادوين 

  !ارباب؟ - 

 ..هستند ملک شاه ارباب منظورم - 

 !ببينن؟ خوان مي منو چي براي وقت اون.. آهان - 

 ببريد تشريف االن همين حتما وخانمتون شما گفتن..آقا دونم نمي - 
 ...هستن باال طبقه..پيششون
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 ردک نگاه بخواند ازآن توانست مي راحتي به را ترس که افسون چشمان به رادوين 
 :خدمتکارگفت وروبه

 ..کنين راهنماييمون لطفا باشه - 

 : وگفت کرد هادراز پله راه سمت رابه ودستش کرد خدمتکارتعظيمي 

 ...بفرمايين - 

 ويبرر ها شده مسخ عين...ايستاده هنوز افسون ديد که بيفتند راه خواست رادوين 
 : فتوگ برگشت سمت به رادوين..کردند نمي رفتن راه ياراي پاهايش..بود شده چسب زمين

 ايستادي؟ چرا پس - 

 :گفت استرس وبا گرفت گاز را لبش افسون 

 !دي؟ مي قول بهم - 

 : گفت دلنشينش وبالبخند برداشت جلو به قدمي رادوين 

 ؟! چشم بگم بده دخترم پاي جونتوبه گفت اگه اينکه ؟! قولي چه - 

 سال هشت که هم من االن...شناسي نمي منو توپدر !توروخدا درنيار بازي مسخره - 
 ..مياره سرتو باليي وچه بده نشون خواد مي واکنشي چه دونم نمي بودم باهاش

 :داد جواب هم خونسردي وباهمان..کرد مي گوش خونسرد رادوين 

 !هستم نفر ماسه گروه رييس خيرسرم..نشه چيزي دم مي قول من..تو بريم بيا - 
 نهمچي اصال..که بکشه آدم جشن واين جمع اين تو نميشه..کنه مي وبيداد داد يه فوقش
 ..کنه نمي هم رو کاري

 : گفت نامطمئن بالحني افسون 

 ...ها خشنه خيلي من باباي !مطمئني؟ - 

 : گفت برد مي خود دنبال به اورا که ودرحالي کشيد را دستش رادوين 

  شناسم مي بيشترازتو پدرتو من - 
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 ديدهن را ملک شاه وقت هيچ که رادويني..بود کرده نگاه او به باتعجب بازهم وافسون 
  !!!؟ بيشترازافسون..تازه ؟ مطمئن انقدر هم آن!؟ شناخت مي اورا ازکجا بود

 راه از رفتن باال رابراي پايش اولين وقتي...افتاد راه به سررادوين پشت افکار درهمان 
 رفتهگ استرس را تنش تمام !شده وناتوان سست پاهايش چقدر که فهميد..برد جلو ها پله
 باال ها ازپله محکم و مقتدر !جذاب هميشه مثل باجديتي ..!کرد نگاه رادوين به...انگار بود
 که او !بود؟ خيالش عين کي ؟! ترسيد مي کي بشر اين...نبود هم خيالش عين !رفت مي

 !آورد مي ارمغان به وخونسردي لبخند برايش ها عمليات و ها نقشه همه هميشه

 در پشت خدمتکار دست بااشاره...باالرفت ها ازپله و زد پوزخندي خود فکر ازاين 
 يشههم مثل و پيکر غول هاي باديگارد از تن دو باتعجب افسون... ايستادند ها ازاتاق يکي
 هم موقع همان...بودند ايستاده مجسمه مثل که ديد در کنار را پدرش مشکي وشلوار کت با

 هو يک شناخت مي را افسون که پسر وآن افتاد ها ازآن يکي درچشم چشمش ناخوداگاه
 افسون برروي مبهوت..گرفت خود به متعجب حالت وصورتش داد ازدست را جديتش همه

 هب بازهم که ديگري خشن و بلند و محکم تذکر با که.. بگويد چيزي تا بازکرد را دهانش
 : گفت ازباديگاردها يکي روبه رادوين...برگشت اولش حالت

 

 ...آوردن تشريف دخترشون بگو برو - 

 ار  سرش و زد لبخندي رادوين...شد اتاق وداخل انداخت رادوين به بد نگاهي باديگارد 
 : وگفت کرد افسون درگوش

 !؟ آره دراومدن ازآب آشنا اينکه مثل - 

 : وگفت داد تکان طرفين به سري افسون 

  ! ديگه توئه تقصير همش - 

 !؟ اصال شده چي مگه ؟ چه من به !بابا اي - 

 !نبود اين اوضاعمون االن بودي ندزديده تومنو اگه - 
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 دزديدمت نمي اگه !نبودي من معشوقه االن که دزديدم تورونمي من اگه بچه آخه - 
 رو مخت امير دزديدمت نمي اگه !بازن حقه چقدر وشراره امير فهميدي نمي وقت هيچ که
  !آب ور اون کرد مي شوتت اراده بايه و گرفتت مي بابات واز زد مي

 :کردگفت مي تشديد را رادوين خنده که وباحالتي کشيد درهم ابرويي افسون 

 ! اومده گيرم چيزي شدم عالي جناب معشوقه که االن خيلي نه - 

 اهش باديگارد خشمگين و جدي نگاه با هو يک که...رفت باال رادوين بلند خنده صداي 
 شگو نزديک خيال بي رادوين اما کرد کنترل زور به را اش خنده افسون..شدند مواجه ملک
 : گفت افسون

 ....فقط کني ليست کافيه - 

 وباديگارد بازشد دراتاق بازکرد دهان تا اما ؟! چيزرا چه بپرسد خواست مي افسون 
 : گفت وزمختي خشن باصداي

 تو بريد تونين مي - 

 داد مي قورت را افسون بانگاهش داشت که باديگاردي روبه چپي بانگاه رادوين 
 : گفت وزيرلب کشيد عميقي نفس..داد قورت را دهانش آب هم وافسون شد اتاق داخل

 ...خيربگذرونه به خودش خدا - 

 درپناه کامال..ترس هم شايد..خجالت وبا آرام آرام و زير سربه..شد داخل هم واو 
 مه نياوردونگاهي باال را نگاهش اصال...ايستاد سرش پشت کمي هم شايد..وکنارش رادوين
 مي پدرش روبه که رسيد گوشش به رادوين صداي...نکرد هم پدرش وحتي وبرش دور به
 : گفت

 ...ازديدنتون بختم خوش - 

 :لرزيد تنش شنيد را پدرش آشناي وصداي 

 ...آوردي برام باارزش هديه يه بينم مي !جوون بختم خوش منم ..!به به - 
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 مي ازترس اش قرنيه که چشماني با بازهم...کرد باال را سرش که بود موقع آن 
 طرفه يک هميشه مثل پدرش...داد مي قورت را دهانش آب مرتب که ودهاني...لرزيد
 امتم انگار که قرارداشت هايش لب بين پيپ ويک بود داده لم مشکي چرم مبلي برروي
 شک بايک که وبلندي سفيد تمام موهاي باآن..بود گرفته فرا آن دود را صورتش فضاي
 گشتدران خشن چناني آن انگشترهاي و سرتاپامشکي تيپ وباآن بود شده بسته مشکي
 کناري هم وشراره امير ديد مي ...!بود گذاشته نمايش به خودرا شخصيت کامال هايش
 را ود آن به فکرکردن وقت حاال اما.. هستند خيره آنها به کينه پراز نگاهي وبا ايستادند
 لرزاني باصداي !ورادوين بود مهم پدرش فعال...رسيد مي آنهارا حساب وقتش به..نداشت
 : گفت پدرش روبه

 ... سالم - 

 «: داد وادامه کرد ومکثي 

 ...باباجون - 

 ملک شاه...رفت پدرش سمت وبه آمد بيرون وازپناهگاهش برداشت جلو به وقدمي 
 پدرش ديد مي که بار اين...دويد پدرش سمت به اشک با وافسون بازکرد را آغوشش
 ملک شاه...انداخت او درآغوش را وخود کرد پرش شايد ازخوشحالي نيست خشمگين
 ساخت جدا ازخود اورا و کشيد سردخترش روي دست يک فقط خشنش ودستان باجديت
 :وگفت کرد نگاه او وبه

 ؟! کردن اذيتت ببينم - 

 : بودوگفت ايستاده وصالبت جديت باهمان که کرد رادوين به نگاهي افسون 

 ...!اصال ! نه - 

 : گفت دل ودر 

 که باکسي..گذروندم بااون رو عمرم روزهاي بهترين خبرنداري ! پدرم خبرنداري 
 ! دنياست دزد بهترين.. من دزد ..!دزديدم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 358 

 برروي وپوزخندي کرد مي افسون قيافه سرو به نگاهي که شنيد را پدرش صداي 
 : وگفت رادوين به نگاهي وبعد آمد لبش

 دزديدي؟ دخترمنو تو پس - 

 : گفت ملک شاه درچشم چشم بعد و کرد افسون به نگاهي رادوين 

 ! افتخاراتمه از - 

 گفت ملک شاه روبه که رسيد گوش به لحظه همان امير صداي...خورد جا ملک شاه 
: 

 ! ودمب کرده تعريفشونو قبال که هستن نفر باندماسه رييس همون ايشون قربان - 

 از را رادوين سرتاپاي..زد لبخندي و آورد باال تعجب با را چپش ابروي ملک شاه 
 ورتص برروي را نگاهش...را تيپش و قيافه...کرد مي وتحليل تجزيه اورا انگار... نظرگذراند
 : برگرداندوگفت رادوين

 ! گرديم مي لبان وماتشنه درکوزه آب - 

 : وگفت زد پيپش به پکي بالبخندي و کرد مکثي وبعد 

 !جووني کردم فکرمي که ازاوني بيش - 

 هنفر  يک مبل برروي واشاره کرد بلند را دستش ملک شاه...نگفت چيزي رادوين 
 : گفت روبرويش

 ...بشين - 

 : گفت امير روبه ملک شاه... نشست و آمد جلو رادوين 

 هداشت جوون بااين حسابي وگفت گپ يه خوام مي...بچينن اينجا رو بساط بگو - 
 ...!باشم

 اما...کرد نگاه رادوين به وحشت با چيست پدرش منظور دانست مي که افسون 
  !ديگه بشرکيه اين : گفت دل در...نبود خيالش عين بازهم ! رادوين
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 : گفت پدرش روبه 

 ..بابا - 

 ازديدن انگار تازه !بود عصبي نه و داشت خشم نه نگاهش...کرد نگاه او به پدرش 
 چيزي !بود وخوشحال خرسند بسيار کرد نمي وپيدايش بود دنبالش به هميشه که رادويني
 بزند ار  حرفش تا منتظربود که پدرش روبه بازهم...بود شده کرد نمي فکر اصال افسون که
 : گفت

  !؟ ايينپ رفتيم که وقتي برا روبذارين ونوشيدني کنين بازي شطرنج فقط ميشه - 

 : وگفت کشيد درهم ابرو پدرش 

 ؟!تودختر خوبه حالت - 

 : گفت دل ودر کرد رادوين به سردرگم نگاهي افسون 

 خودمو تو واسه دارم من..خورم نمي زهرماري من بگو !خب بزن حرفي يه لعنتي د   - 
 !...مثال کشم مي

 مثل..فهميد نمي اصال افسون را محضش سکوت اين...نگفت چيزي رادوين اما 
 !شناخت ونمي فهميد نمي که را خودش

 : وگفت شد پدرش گوش نزديک کرد مي بازي دستانش انگشت با که درحالي 

 دگرگون حالتون جا واين ها آدم بااين خوام نمي..خب بريد پيش زيادي ترسم مي - 
 مي وماروهم جيب به زنن مي رو چي همه وقت ويه زنن مي نارو هاشون خيلي آخه..شه
 !...وخالص کشن

 : گفت آرام ملک شاه 

 ؟ است پسره اين منظورت نکنه - 

 : گفت دستپاچگي وبا شد گشاد افسون چشمان 

 ..بود اي ديگه نفرات يه به منظورم..نبود اون به منظورم..منظورم!...نه نه - 
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 ؟! دم مي پرورش آستينم تو مار دارم من يعني - 

 : گفت وآرام زد لبخند افسون 

 !باباجون خال تو زدي - 

 ...زنيم مي حرف مفصل درموردش بعدا..خب خيلي - 

 : وگفت رادوين روبه وبرگشت 

 !؟ چطوري شطرنج با - 

 : گفت رادوين 

 !کنم نمي بازي وقت هيچ من رو نفع بدون شطرنج ..!شرط امابا.. موافقم - 

 داد نبيرو را غليظش دود و زد پيپش به عميق وپکي داد باال ابرويي بازهم ملک شاه 
 : وگفت

 الکي کردن مي تعريف ازت که اونايي پس..ازت مياد خوشم داره ! خوبه..خوبه - 
 !نبود

 : گفت زد مي خندي نيش که درحالي رادوين 

 حرفهاي نه سازم مي خودم خودمو اخالق من.. گن مي سرم پشت چي دونم نمي - 
 ! سرم پشت

 داد وابرو چشم نبينند وپدرش وشراره امير که طوري رادوين روبه.. گزيد لب افسون 
 که دبشو چيزي و بيايد باال رويش آن پدرش وقت يک ترسيد مي ...!کند برخورد بهتر که
 ! پسرشجاع و دنده يک هميشه مثل...انگار نه انگار ! رادوين اما...شد مي نبايد

 ؟ دزديدي دخترمنو چرا - 

 هک دهد جواب خواست مي کند افسون مظطرب قيافه به نگاهي اينکه بدون رادوين 
 : گفت ملک شاه روبه پرازعشوه باصدايي بود ايستاده امير کنار طرف آن که شراره
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 !؟ خونه برن مي چي واسه دخترو ..!بقيه مثل هم جان رادوين..ديگه معلومه خب - 
 مين ازهيچي رادوين ولي..کنن مي کارو اين احترام وصدتا صدقه قربون با باز که ها بعضي
 ! ترسه

 :گفت ملک شاه وروبه زد پوزخندي شراره حرف اين دنبال به امير 

 ...بگذرو پسر يه توخونه رو ماه يک که آدمي.. ديگه خودش مال ميشه پس - 

 ديوارهاي بود شده خارج ازکلت که تيري صداي همراه به ملک شاه فرياد صداي 
 : لرزاند را اتاق

 !شو خفه - 

 ازبغل که تيري به اول شده درشت چشماني وبا شد خفه درگلويش امير صداي 
 باتته.. کرد نگاه ملک شاه به وبعد کرد نگاه کرد سوراخ را سرش پشت وديوار شد رد گوشش
 : گفت پته

 .. خوام مي معذرت من..قربان.. من..م - 

 : زد داد بازهم عصبي ملک شاه 

 مي گيرم مي جونتو جا همين بدي ادامه هات وپرت چرت به هميشه مثل قراره اگه - 
 ..!هاومد گيرم تو بهتراز صدبرابر يکي..ندارم احتياج هم احمق توي به ديگه حاال !؟ فهمي

 ...! محسوس لبخند بايک..انگار کرد مي تماشا لذت با رادوين...کرد نگاه رادوين وبه 
 ..!باريد مي ازآن خيالي بي که بود متعجب رادوين ي ازقيافه بيشتر افسون

 بيرون ازاتاق اورا حداقل شد راضي ملک شاه تا افتاد کردن غلط به صدبار امير 
  !نيندازد

 ...شنوم مي - 

 دانست مي..افتاد افسون به نگاهش ناخوداگاه بازهم رادوين..بود رادوين با حرفش 
 : گفت...بود افسون دزديدن براي دليلش ازشنيدن،شنيدن ملک شاه منظور
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 قامم همون يادنبال.. نبودم افسون پدر قرارگرفتن توجه مورد دنبال امير مثل من - 
 ! داشتم دليل يه فقط افسون ازدزديدن من ...!خالفکارها بين ورتبه

 : گفت و زد پوزخندي ملک شاه 

 !؟ ديگه چيزها واين بودي سوخته دل عاشق بگي خواي مي حتما - 

 : وگفت زد او درجواب پوزخندي هم رادوين 

 !ندارم شما دختر به اي عالقه هيچ من ..!برعکس اتفاقا - 

 را ياثرشوخ شايد ...!کرد نگاه رادوين به بهت با..گرفت نفسش کرد احساس افسون 
 را شحرف ومحکم جدي هميشه مثل که افسوس..اما.. ببيند رادوين درقيافه نبود جا به اصال
 به پدرش صداي.. زد مي افسون برجان آتش که اطميناني !خاص بااطميناني حتي...بود زده
 : رسيد گوش

 مي !خودت؟ توخونه بردي منو دختر چرا !؟ کرديش خودت معشوقه چرا پس - 
 تدس دادم مي جونشو من درنگ بي االن بود کرده کارو اين ديگه کسي ازتو غير اگه دوني

 اين به ..! آوردم دستش به سخت خيلي ؟! ام وابسته بهش چقدر دوني مي !عزرائيل؟
 ...!کسي دست دمش نمي ها راحتي

 : وگفت آورد جلو کمي را وسرش زد کج لبخندي رادوين 

 معامله يه ميتونيم که اينه مهم ! هردليلي حاالبه ! خوام مي شمارو دختر من اما - 
 ! بندازيم راه بزرگ خيلي

  : وگفت کرد ريز را چشمانش ملک شاه 

  ! شنوم مي دختر اين دزديدن براي دليلتو اول - 

 پراز زيرش درطبقه که روان ميز يک با فوري وخدمتکاري شد درباز موقع همان 
 : گفت خدمتکار روبه ملک شاه..برگشت بود نوشيدني هاي شيشه

 !بري توني تومي - 
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 را يجام خاص وحرکاتي لبخند وبا آمد جلو فوري شراره..ورفت کرد تعظيمي خدمتکار 
 : وگفت برداشت

 !؟ قربان کدوم - 

 : گفت حوصله بي ملک شاه 

 ..هميشه مثل - 

 : گفت ورادوين کرد جام پرکردن به شروع شراره 

 خاطرش به همه شما که چيزي اونم.. چيزبودن يک به رسيدن فقط من دليل - 
  !شدين جمع امشب

 بزيرل... شراره وبعد کرد نگاه امير به وبعد.. شد خيره رادوين به بابهت ملک شاه 
 : گفت

  !ها لعنتي - 

 :آنها روبه زد داد 

 ؟! دادين لو کدومتون - 

 : گفت وامير کردن هم به وترسان دستپاچه نگاهي شراره و امير 

 ام خدا به ؟!رو خان رادوين شناسين نمي شما..نگفتيم ماچيزي خودم مرگ به آقا - 
 هي من ! هاست سرزبون اسمش براچي کنين فکرمي ! شن مي خبردار ايشون بخوريم آب
 ! يشهم تموم روخودم چي همه کردم فکرنمي ولي کنم مي پيداش براتون گفتم کردم غلطي

 : زد فرياد وبازهم کرد پرت ميز روي را پيپش ملک شاه 

 ..شين گم...بيرون شين گم - 

 به زاييناس زيرلب ملک شاه و رفتند بيرون رادوين به غضبناک بانگاهي وشراره امير 
 : کردوگفت مشکوک نگاهي رادوين وروبه گفت آنها

 !؟ ازمن خواي مي توچي - 
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 ...برين مي که سهمي نصف اضافه به دخترتون - 

 که خنديد انقدر.. زيرخنده زد بلند وبعد کرد نگاه رادوين به اي لحظه ملک شاه 
 اما...دوخت چشم کرد مي نگاهش جدي که رادوين وبه ترسيد افسون هايش خنده ازصداي
 : گفت ملک شاه روبه رادوين

 درزش الي مويي هيچ که بکشه شما براي خوب نقشه يه تونه نمي من جز کسي - 
  !من الزحمه حق ميشه سهم نصف اضافه به دخترت !نره

 : کردوگفت نگاه رادوين به وعصبي شد قطع ملک شاه بلند هاي خنده هو يک 

 !؟ بچه کردي فرض خر منو - 

  !لعنت برمنکرش : گفت دل ودر زد پوزخندي رادوين 

 : گفت زبان به اما 

 عمليات روز تا که دوني مي..ندارم هم اصراري هيچ.. است معامله قصدم فقط من - 
 نقصو عيب بي نقشه يه کنين مي تالش خيلي که دونم مي من اينوهم..نمونده باقي چيزي
 ..! بکشين

 که چيزي ؟چه عملياتي چه.. اي نقشه چه...گويند مي چه ها آن فهميد نمي افسون 
 مغرور پوزخندي با پيروزانه رادوين و..کشاند وعصبانيت جنون تاحالت را پدرش انقدر

 !زد مي ترس وبدون محکم را حرفهايش

 رادوين به هم کمي...نوشيد ازآن کمي و برداشت ميز ازروي را جامش ملک شاه 
 : گفت تر آرام بعد و شد خيره

 ...!من درمقابل نه اما ! زرنگي خيلي گفتن مي راست - 

 : گفت دنبالش وبه نوشيد ازجامش بازهم و کرد مکثي 

 مي که هم تاحاال ! نداره گذاري قيمت دخترم ولي ! بدم بهت شايد رو سهم نصف - 
 مثل وزر يه که بود اين خاطر به فقط نيومدم ودنبالش نگفتم وچيزي توئه پيش دونستم
 ! ببينمت و خودم پيش بکشونم تورو االن
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 : گفت اندرسفيهي عاقل بانگاهي...زد خند نيش رادوين 

 همس نصف همون نباشه من پيش دخترت اگه !؟ طرفين بچه با فکرکردين واقعا - 
 اين ختم خودم من !دنيا اون فرستيم مي راحت عمليات تو و ميشه حرف يه فقط هم

 يرهش سرمنو نکني سعي قديمي هاي کلک بااين بهتره.. اي معامله مرد اگه !جناب حرفهام
 !بمالي

 وشلواري کت مرد آن موقع وهمان داد اشاره زيردستانش از يکي روبه ملک شاه 
 : گفت ملک شاه...چيد آنها جلوي را شطرنج بساط

 سياه؟ يا سفيد - 

 : وگفت داد باال ابرويي رادوين 

  !شرط اول - 

 : گفت پوزخندي با ملک شاه 

 ؟ افسون سر حتما - 

 : وگفت انداخت باال اي شانه رادوين 

 اما !ندارم دخترت به اي عالقه هيچ گفتم من !باشه عمليات سهم سر تونه مي - 
 ..! نيبز  نارو من به توني نمي هم مسلما باشه من گرو دخترت وقتي...باشه من دست وقتي
 ! ميشه بدبخت من همراه هم دخترت چون

 : وگفت کرد رادوين نثار فحشي وزيرلب صدا بي اما.. خنديد بازهم ملک شاه 

 !؟ دونستي مي هستي شارالتاني بچه - 

 : گفت دل در رادوين 

  ! بدم نشونت تا مونده هنوز - 

 : گفت زبان به اما 

 .. رسم نمي شما پاي به - 
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 ازآن بود کرده کيف واقعا انگار... شد بلند ملک شاه خنده صداي بازهم بار اين 
 !ودب اي وحرفه داشت پيشرفت زيادي اما زيادش نچندان باسن که پسري ازآن.. شخصيت
 : گفت و... چيد را شطرنج هاي مهره هايش خنده درميان

 نمي چون..من مال ها سفيد و ! نامردي خيلي دخترم درحق چون تو مال سياه پس - 
  ! برسه بهش تو مثل يکي دست ذارم

 : گفت مي بانگاهش..کرد نگاه رادوين به پرازبهت چشماني با افسون 

 ؟! اين گه مي چي رادوين - 

 وپوزخندي کرد نگاه شطرنج هاي مهره به و نداد پاسخ را افسون نگاه رادوين اما 
 : زدوگفت

  !چيدين برعکس دقيقا - 

 : گفت توجه بي ملک شاه 

 !کشي مي نقشه تو بردم اگه!... ببندم شرط نقشه سر حاضرم - 

 : گفت رادوين 

 !!بردم؟ من واگه - 

 :گفت ملک شاه 

 ...! دم مي بهت بخواي ياجنس پول هرچقدر - 

 : گفت...گزنده و تلخ..خنديد رادوين 

 ...کنم مي آب ماشين فقط من ! نيستم جنس توکار من - 

 : گفت حرفش ميان ملک شاه 

 ... رسوندن بهم رو هات عمليات اون تموم خبر !فقط اينه قضيه ظاهر اما - 

 پول..خوام نمي جنس پس ! نبوده وقاچاق جنس به مربوط هم کدومش هيچ اما - 
 چيزرو دوتا من ...!باشم داشته وپول کنم سرقت ماشين بازم برم هم تونم مي.. دارم هم
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 خيلي قولي به که دخترخانومي همين يا.. يا ! يک عمليات سهم نصف.. خوام مي فقط
 !،دو باارزشه

 تدانس نمي.. گويد مي چه فهميد نمي...بود دوخته چشم رادوين به باعشق افسون 
 ؟ دروغ وکدام است جدي هايش ازحرف يک کدام دانست نمي !؟ نه يا خواهدش مي او
 تالش دارد او نجات براي رادوين اکنون که دانست مي اما !؟ راست وکدام است نقشه کدام
 . است دوروبرش که هايي کثافت همه وازآن پدرش ازدست ! افسون نجات براي..کند مي

 : گفت ملک شاه 

 هم اذيتش ممکنه پس نداري بهش اي عالقه چون ! وجه هيچ به افسون گفتم - 
 ههم ازاين قصدت دونم نمي هرچند...فکرکنم روش تونم مي رو عمليات سهم اما ..!بکني

 نفع يه فقط هم عمليات اون .پسرجون بدوني الزمه اما ! چيه عمليات اون به پافشاري
 ..!بگيري ازمن خواي نمي که پولي !پول اونم..داره

 : گفت زيرکي با رادوين 

 يم سرقت من که ماشيني هزاران با برابره مياد بدست عمليات ازاون که پولي اما - 
 ستبد رو ماشين سرقت تا هزار پول معامله بااين تونم مي !؟ کنم خسته خودمو چرا ! کنم
 مي بدي من به رو سرقتي ماشين هزارتا پول تونستي نمي وقت هيچ شما اما ! بيارم
 !!توني؟

 وبيراه بد او وذکاوت هوش به دردل شايد...کرد افسون به نگاهي باغضب ملک شاه 
 : گفت شد مي ساييده هم روي که هايي دندان با !گفت مي

 خبري افسون از !عمليات فقط ! عملياته سهم فقط کنم قبول اگه باشه يادت - 
 ...کني بازي توني مي...نيست

 ودب پدرش پيش بازهم ازماندنش وحشت و باترس کردکه افسون به نگاهي رادوين 
 : وگفت

 ؟ يانه بشه معامله داره دوست بپرسي دخترت ازخود نيست بهتر - 
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 زدم حرف باهات که ساعت يه همين !دادي وشو شست مخشو دونم مي چون !نه - 
 مي نه پرسم مي ازش نه ...!دي مي نشون که هستي ترازوني زيرکاه آب تو شدم مطمئن
 !...برسه بهش دستت ذارم

 : گفت هو يک باجرئت اما لرزيد مي که باصدايي افسون 

 !بابا باشم اون پيش خوام مي من اما - 

 : زد وفرياد کرد نگاه دخترش به پرازخشم بانگاهي با ملک شاه 

 بره يم مرتيکه اين ! احمق کشمت نمي الاقل پدرتم اگه من !کني مي غلط توخيلي - 
  !توبيابون ندازنت ومي کشدت مي سگ مث بعد کنه مي استفاده ازت خوب

 : گفت عصبي ملک شاه... زد لبخند رادوين 

  ! اومده خوشش اين ازچي نيست معلوم... پدرسگ - 

 :گفت رادوين 

 سهمي نصف از دخترت عشق خاطر به حاضرنيستي توحتي داره دوست منو اون - 
 !نناز بودنت پدر به هم خيلي پس ..!بگذري بياري بدست قراره که

 دوست منو اون !"حرف؟ ازاين بود چه منظورش...کرد نگاه رادوين به باتجب افسون 
 ونافس انقدر بود؟يعني کرده باور را امير حرفهاي يعني ؟ دانست مي رادوين يعني " داره

 که اويي..دانست مي آري ! دانست مي چيزرا همه ديگر رادوين !؟ بوده ضايع کارهايش
 عشق درمقابل پس دهد مي وناسزا فحش و خورد مي حرص اش وحرفه ازهوش ملک شاه

  !بود فهميده حتما بود تابلو انقدر قولي به که افسوني

 : گفت ملک شاه 

 سهم سر حاضرم االن اما...کردم نمي دريغ خواي مي خوبيشو دونستم مي اگه - 
 !نه وسرافسون قمارکنم عمليات

 : وگفت داد حرکت را شطرنجش مهره اولين رادوين 
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 ارمذ نمي من چون نباشه توکار کلکي اميدوارم!... کنيم مي شروع سرباز با پس - 
 ...!بره پايين چيزي زنه مي کلک که اوني ازگلوي

 : وگفت داد حرکت را هايش ازسرباز يکي هم ملک شاه 

 پس ...!هستي زيرکي چه فهميدم خوب که مني مخصوصا ! شناسن مي توروهمه - 
  !کرد شوخي باهات نميشه

 يخبرم شام صرف براي که آخر ودر...کردند مي بازي سرسختانه هردو ساعت نيم تا 
 : وگفت زد بيرون را ملک شاه مهره که بود رادوين اين دادند

 !کيش - 

 بعدي باحرکت دانست مي که درحالي و کرد شطرنج صفحه به نگاهي ملک شاه 
 : گفت اما ! است شده مات رادوين

 !؟ بديم ادامه بقيشو وبرگرديم بخوريم شام بريم چطوره - 

 مي که دانست مي احمق را رادوين چقدر ! صفت بي مردک!زد قهقهه دل در رادوين 
 را شرط و کند جا جابه را هايش دوتاازمهره يکي مثال خوردن شام يک فاصله به خواست
 : گفت..داشت برنمي دست برد نمي را تاشرط رادوين..بود خوانده کور اما ..!ببرد

 ونيمت مي..برگرديم وبازم بريم نيست الزم !؟ تمومه ديگه بازي کنين فکرنمي - 
 ...شماست نوبت ..کنيم تمومش ديگه ي تادودقيقه

 صفحه زير وزد برد پيش را دستش است تمام کار دانست مي که ملک شاه و 
 : گفت و شطرنج

 لقب صدتا تو به البته !؟ ديگه بود همين لقبت !باال جوون ..!جوون توبردي - 
 !درسته هم همش الحق..دادن

 پدرش؟ زدند؟حتي مي صدا باال جوان اورا چه براي ! شنيد را اسم اين بازهم افسون 
 را رادوين روي بگذراد ديگر پدرش اگر..پوزخند دردل بعد !بپرسد راازرادوين دليلش بايد
 !پرسد مي اوهم ببيند
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 : وگفت شد بلند وازجايش نکرد توجهي ملک شاه هاي کنايه به رادوين 

 بردم که شرطي براي اما.. شم مي مرخص ازخدمتتون شام براي بدين اجازه اگه - 
 ..! ميام بازهم

 : وگفت داد تکان سري ملک شاه 

 ...اومدي خوش - 

 : گفت ملک شاه وبعد افسون به بانگاهي ورادوين 

 ... بااجازه پس - 

 ازآن رادوين که دري به باز بادهاني افسون...رفت بيرون ديگر حرفي هيچ وبدون 
 رادوين ؟! ورفت گذاشت راحت را افسون.. رفت راحت چقدر !بود دوخته چشم شد خارج
 که اويي ؟ گرفت مي ايراد افسون هاي ونوشيدني برسرپوشش انقدر که اويي !واقعا؟ بود
 دنباي ديگر گفت مي که اويي !؟ برسه خودم کوچولوي به امير دست ذارم نمي گفت مي

 چرا بود؟ شده چه حاال !!؟ بگذاري سرت پشت ي شده خراب هاي پل برروي وقدم برگردي
 به اورا پناه وبي بود داده هل اش شده خراب هاي پل همان طرف به را افسون راحت انقدر
 !!...بود؟ کرده ول خدا امان

 پدرش روبه..فشرد هم روي کند توليد اشک خواست مي که را چشمانش ناخوداگاه 
 : گفت

 !بابا؟ پيشش برم ميشه - 

 : وگفت کرد دخترش به نگاهي ملک شاه 

 ؟ بچه شدي عاشق ماه يک همين داري؟به دوسش واقعا - 

 : گفت و زيرانداخت را سرش افسون 

 !نيست وشراره امير مثل حداقل..نيست بد اون دونم مي ولي !دونم نمي - 

 !؟ چشونه وشراره امير مگه - 
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 به امير هم جشن اين..اميره معشوقه شراره..بابا زنن مي گولت دارن !بازن حقه - 
 ؟!تو خبرداري ازکارهاشون اصال..گرفته خاطرهمين

 يزم راازروي بود پرشده زيردستانش وسيله به که را وپيپش زد پوزخندي ملک شاه 
 ات زد عميقي پوک چندبار ملک وشاه زد فندک برايش پسرها ازآن يکي بازهم و برداشت
 آمد مي بيرون هم ازدهانش دود هايش زدن حرف بين که درحالي آن دنبال به..شد روشن
 : گفت

 مي هم رو پسره اين چاپلوسي احمق امير دونم مي هم اينو !دونم مي وقته خيلي - 
 کنه مي پيدا رو نفر ماسه رييس بود داده قول بهم !خرمارو هم خواد مي خدارو هم...کنه
 ... مردک کورخونده ولي ...! دستش بدم تورو درازاش منم

 بود مخالف امير با وحتي دانست مي را چيز همه پدرش ازاينکه خوشحال افسون 
 : گفت

 اما...خارج فرستدم مي برسه من به دستش اگه !بابا دستش بيفتم من نذار پس - 
 .. رادوين

 ار  وسرش خورد را حرفش وافسون کرد نگاه افسون به عصبي نگاهي با ملک شاه 
 : گفت ملک شاه..زيرانداخت

 ؟! سرزبونته اسمش ريز يک که ديدي پسره ازاين توچي - 

 : وگفت گزيد لب افسون 

 ...که پسره يه به بسپره منو خواست مي امير...داد نجات امير ازدست منو - 

 :وگفت بريد را حرفش وبعد 

 فقط اون..ميگه دروغ همش..نيست ازدواج اصال قصدش امير..که دونين مي - 
 گير هک قيمتي برابر سه به منو رادوين ولي ..ها اونوري برا وبفرسته کنه جمع دختر ميخواد
 ..دوني بابامي..تازه !معشوقه عنوان به !خريد ازش اومد مي امير

 : وگفت دوخت چشم پدرش وبه کرد راباال وسرش 
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 ..اصال رادوين.. يعني..اون - 

 خب!نکرد؟ درازي دست او به برادرش بگويد ..بزند چطور را حرفش دانست نمي 
 يآدم طور اين اما بود ترسانده را وافسون بود کرده را قصدش هم اگر رادوين که بود معلوم
  !امير وامير است رادوين رادوين ! جداست ازامير رادوين فهماند مي پدرش به بايد !نبود

 هي اگه که ديگه هرپسري برعکس ..!نداشت من به کاري هيچ مدت تواين رادوين - 
 ...بيفته دستشون دختر

 : وگفت کرد قطع رابازهم وحرفش 

 ..!متنفرم ازش.. زياده هم نوکري برا اصال..ديگه کارنکن امير با بابا - 

 : وگفت زد پيپش به پوکي متفکر ملک شاه 

 !؟ کني کپي من برا کرده فرو مخت تو هارو حرف اين پسره - 

 : وگفت زد بلندي جيغ حرف اين باشنيدن افسون 

 !؟ تو نداري اعتماد هم من به حتي !تو؟ نداري باور منو يعني بابا !بابا - 

 زيرآب اگه کارها خالف دردنياي بود گفته که افتاد رادوين حرف ياد دل ودر 
 همديگرو خاطرپول به ممکنه هم خودشون توخودي !نيستن خالف اصال نزنن همديگرو
  !خودش به واعتماد خودشه وفقط فقط هرکسي يعني..بکشن

 : گفت حوصله بي ملک شاه 

 مي که باريه آخرين اين باشه يادت ولي..بخوري بااون رو شامت بري توني مي - 
 !کني معامله وقلوه دل باهاش ذارم

 ايينپ سالن به ها پله ازباالي...رفت بيرون وازاتاق شد بلند ازجايش بااخم افسون 
 به نگاهي..پدرش هاي باديگارد همان وروبه برگشت !نبود اما.. او دنبال به..دوخت چشم
 : وگفت کرد آنها

 ! سروش - 
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 : گفت وبعد دوخت چشم افسون به باتعجب پسر 

 ؟ خانوم بله - 

 !رفت؟ کجا بيرون اومد اتاق از االن که آقايي اون - 

 :گفت محکم دهد جواب سروش ازاينکه وقبل 

 ! بگي راستشو ندي ازدست کارتو اينکه براي بهتره - 

 : گفت وسروش 

 .. اتاق اون تو رفتن - 

 دکر  سروش به نگاهي افسون..کرد اشاره باال طبقه سالن ته اتاق به وباچشمش 
 دوار  دربزند اينکه بدون... دويد اتاق سمت دوبه با.. نخواند را کلک درچشمهايش ووقتي
  ...شد

 : زد صدايش ..نبود هم اودراتاق 

 !اينجايي؟ رادوين...رادوين - 

 ور وآن ور اين به باد وسيله به مرتب آن وپرده بود باز درتراس اما... نشنيد جوابي 
 را دراتاق... ديد را بود ايستاده درتراس که را رادوين قامت کنارپرده ازهمان افسون..رفت مي
 ...شد تراس ووارد بست

 ؟ نگردن دنبالت دي؟داداشات نمي جواب زنم مي صدات ؟چرا رادوين - 

 وبه بود گرفته تراس لبه هاي ميله به را ودستانش بود افسون به پشتش رادوين 
 ديدنبا... گرفت قرار کنارش و رفت جلو افسون..کرد مي نگاه امير ازباغ بيرون هاي ماشين
 وصداي تعجب با بود کردن دود درحال سيگاري انگشتانش بين که رادوين چپ دست
 : گفت بلندي تقريبا

 !؟ هستي هم توسيگاري - 
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 ار  دودش که حال ودرهمان گرفت ازسيگار کامي کند اونگاه به اينکه بدون رادوين 
 : گفت داد مي بيرون ازدهانش

 ... هستم آره رسم مي آخر به وقتي..!آره بشه وخيم حالم وقتي - 

 تقديمش دودستي که هم منو!بردي؟ رو شرط رسي؟توکه مي آخر به چي يعني - 
  !؟ کردي

 : وگفت افسون به رو برگشت... فشرد هم روي را هايش دندان رادوين 

  ! وهستي بودي دخترش تو.... نکردم تقديمت - 

 ؟ گويد مي چه او فهميد نمي...ساييد هم روي را هايش دندان او مانند هم افسون 
 !است عشقم افسون گويد ومي شود مي درگير باامير بار ؟يک خواهد مي چه رادوين اصال
 يم شراره با بار يک ! ندارم دخترت به اي عالقه هيچ من گويد مي پدرافسون به بار يک
 مي ارب يک !نروي من ازپيش بده قول گويد مي افسون به بار يک ! افسون با بار يک رقصد
  !کند مي پدرش تقديم اورا راحتي وبه وهستي بودي ملک شاه دختر تو گويد

 :زد داد هو يک حرصش باهمان 

 تو رادوين ؟!کني چيکارمي داري معلومه وسط؟ اين خواي مي چي معلومه تو - 
 بار يه..پدرم پيش برگردم نبايد گي بارمي يه !؟ فهمي مي کني مي بازي من با داري دقيقا
 نم کني ثابت اينکه برا که زني مي رو امير بار يه !هستي ودخترش پدرته اون گي مي

 خترتد به اي عالقه من گي مي ومحکم کني مي نگاه پدرم صورت تو بار يه نيستم بازيچت
 سوال ؟انقدر کني چيکارمي داري فهمي مي خودت اصال! ديگه کرده ديوونم کارات ! ندارم
 نمي انقدر...رادوين شدي غريبه برام انقدر ! بگم رو کدوم دونم نمي که دارم ذهنم تو

 مادرم شوهر پسر تو...نيستي قبلي رادوين داداش اون تو کنم مي حس که شناسمت
 واهرخ اندازه به شو ناتني خواهر که اي ساله هجده پسر..دبيرستاني رادوين اون ...!نيستي
 شده چي حاال..گفت مي کوچولوش خواهر به بزرگشو راز که اون... داشت دوست خودش
 اون دونه نمي ديگه خواهرش حتي که شده غريبه انقدر..شده مبهم خواهرش واسه انقدر
  ! کيه
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 : وگفت آورد تر پايين کمي را وصدايش 

 ازخودم کردم سوال بسکه..ترکه مي داره مغزم فکرکردم چيزها اين به ازبس - 
 ...! دونستي غريبه منو و غريبه عجيب کارات بسکه..نداشتم وجواب

 ...فشرد رابهم لرزانش هاي ولب داد قورت را بغضش و 

 صرق به که درحالي...فرستاد درهوا را غليظش دود و گرفت ازسيگارش کامي رادوين 
 : گفت بود شده خيره درهوا هاي دود

 چيزي دلت تو که بهتر همين...بيرون بريز رو حرفات همه..بيرون بريز - 
 هداداش همون داداشت باش مطمئن ولي..بگو بگي بدوبيراه بهم خواي مي ام هرچي...نمونه
 کم يه خواهرکوچولوم خواد مي دلم...خواست مي قبال که خواد مي قدر همون خواهرشو و

 ماحت که داره رازبزرگ يه بازهم داداشت ..!صبرکنه کم يه فقط...کنه درک نامردشو داداش
 خوب کارهاشو داداشش وبذاره صبرکنه کوچولو خواهر اين بازهم اگه فقط..گه مي بهت
 ...ببره پيش

 رهخي او به غمگين يا..دردناک لبخندي با که رادوين هاي درچشم دقيقا حاال افسون 
 : وگفت کرد نگاه بود شده

 !؟ بيشترازايوب خواد؟ صبرمي چقدر !چقدر؟ - 

 : وگفت زد لبخندي رادوين 

 کمتر؟ کوچولو يه..نه - 

 :زد پوزخند افسون 

 ! سالمتي به ده نمي کفاف عمرم پس - 

 : وگفت شد نزديک افسون به وکمي شد بلند رادوين مردانه ي خنده انفجار صداي 

  ! بچه عجولي تو چقدر - 

 : گفت غمگين بانگاهي افسون 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 376 

 !کثيفش؟ مزخرف خونه تواون ببردم بازم بذاري خواي مي !؟ برم بابام با پس - 

 :گفت آرام رادوين 

 ...خودم دست بغل بمون نه اگه...برو داري اعتماد داداشت به اگه - 

 هيچ بدون هردو..هردوساکت..شد خيره رادوين ودرچشمهاي نگفت چيزي افسون 
 ربيند...نگاهشان دربين آورد مي کم هم نفس انگار.. کشيدني نفس هيچ وبدون... حرکتي
 با ار  سکوت و کشيد عميقي نفس افسون...شد مي زده درسکوت که حرفهايشان وبدل رد

 ؟پدرش کذايي خانه آن به برگردد بازهم چطور که کرد فکرمي فقط...انگار شکست آهش

 باآن چطور کند؟ سکوت فقط و ببيند چشمانش با را پدرش کارهاي بازهم چطور 
 دارو پدرش حوصله ديگر..وهمسرانشان برادر سه با زندگي کمي از بعد کند؟ برخورد ها آدم
 !نداشت را اش ودسته

 ...آسمونو ببين...فکرنکني هيچي به ديگه بهتره - 

 تپش وبه ازجاپريد شنيد ونزديکش ازکنارگوشش که رادوين آرام باصداي افسون 
 ورنگي زالل درچشمان لبخندي...اونداشت با اي فاصله هيچ رادوين...کرد نگاه سرش
 : وگفت گرفت افسون کمر به را ودستش زد افسون

 ...کن نگاه آسمونو گفتم - 

 : گفت رادوين...دوخت رنگ مشکي آسمان به را چشمانش افسون 

 آسمون !نميشه آسمون رنگ تراز سياه ها آدم زندگي سياهي باشه يادت هميشه - 
 طفق ها انسان زندگي سياهي اما !گرفته رو عالم ي همه که وبزرگه پررنگ سياهش انقدر
 کورسوهاي يه سياهش دل تو بازهم سياهي همه بااون آسمون !پرکرده رو ازعالم گوشه يه
 اميدي هاي چراغ همون..نورن کورسوهاي ايناهمون...هارو ستاره ببين..شه مي ديده نوري
 به اميدي هم هنوز اما..وتاريکي عظمت همه بااون...کرده روشن تودلش آسمون که

 تحمل درخشن مي که اميدش کورسوهاي باهمون هرشب که صبرداره انقدر..داره روشني
 دامي اگه.. هرنااميدي.. هرسياهي.. آخرهرچيزي آخر..!ببين...ميشه صبح وباالخره کنه مي

 ...!ميشه تبديل روشني به باشه هم کوچيکي
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 آرام گريه صداي...کرد فرو رادوين درآغوش را خود آرام و برگشت ناخوداگاه افسون 
 ...لرزاند را رادوين دل اش دخترانه

 ... رادوين.. رادوين - 

 : توگف گرفت فاصله ازافسون کمي رادوين... پريدند هردوازجا طنين فرياد باصداي 

 ...تراس تو بيا - 

 : گفت پرازاشک چشماني وبا کرد پرت تراس داخل خودرا باسرعت طنين 

 ...زدن رامينو.. رامين - 

 نورادوي شد خيره رادوين با باوحشت افسون...زيرگريه زد و کرد افسون به ونگاهي 
 به هم وطنين افسون..کرد ترک رامين ديدن قصد به را واتاق شد خارج ازتراس باسرعت
  ...او دنبال

 يدهد جمعيت تجمع سالن وسط...رفتند پايين را سالن هاي پله نفر هرسه باسرعت 
 صداي و نغمه ي گريه صداي...بودند شده جمع رامين دور به همه که بود معلوم...شد مي

 :آمد مي کرد مي نظر اظهار رامين وضعيت درمورد وسط آن که هرکسي

 کرد؟ شليک بهش کي - 

  ؟ نداشته محافظ مگه - 

 ! ره مي ازدست خونش داره...خب بيمارستان ببرينش - 

 و زد کنار را همه...رساند نظر مورد جمعيت وبلندخودرابه سريع هايي باقدم رادوين 
 رامسين...بود رامسين درآغوش بودوسرش افتاده زمين روي رامين...کرد عبور آنها ازبين
 مي شيون ونغمه داد مي فشار محکم را جهيد مي بيرون خون ازآن که را رامين پهلوي روي
 : گفت رامسين روبه و نشست سررامين باالي رادوين...کرد

 زدش؟ کي - 

 : گفت وبلند باخشم رامسين 
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  ! جوم مي خرخرشو خودم بوده اي پدرسوخته چه بفهمم - 

 : گفت مي که رسيد رادوين سربه ازپشت شراره صداي 

 مي نداشت انگار ازقبل...شد طوري اين توحياط..کرده وفراره زده نفر يه کنم فکرمي - 
 !پاييدنش

 :گفت رامسين روبه رادوين 

 ! خونه ببريمش بايد..کنيم بلندش کن کمک - 

 : وگفت انداخت وسط خودرا بازهم شراره 

 زنگ بمونين جا همين بهتره..ره مي خونش همه خونه تابرين ! جان رادوين نه واي - 
 ...بياد اقبالي دکتر زنم مي

 : گفت رامسين روبه ومحکم رفت شراره حرف ميان به توجه، بي رادوين 

 ! کن بلندش گفتم - 

 دريک راحت انقدر شد نمي باورش...ديد مي بهت با هارا صحنه اين تمام افسون 
 بااين !زدند مي هم اورا بود درحياط هم رادوين اگر شايد !بدهد رخ وکشتار کشت مهماني
 رآغوشد را نغمه..رفت طرفش کردوبه نغمه به اي دلسوزانه ونگاه افتاد برتنش اي لرزه فکر
  ...کرد مي گريه بلند وبلند گذاشت افسون انهش روي را سرش ونغمه گرفت

 دست روي را رامين ورامسين کردند بلند زمين ازروي را برادرشان ورامسين رادوين 
 فقط... کرد نمي دنبال آنهارا ديگر ساختمان داخل جمعيت... برد ازساختمان بيرون و گرفت
 يکي اراه ماشين سريع رادوين !بودند ازدوستانشان يکي نگران مثال که بودند وشراره امير
 را غدربا داد اشاره امير به رادوين...کردند سوار را رامين و آورد بيرون پارکينگ ازداخل يکي
 ينماش ورامين رامسين..کرد باز را درباغ رحيم ومش داد دستور رحيم مش به امير...بازکند
 ار  نغمه وهمانطور رفت هابيرون ماشين دنبال به اختيار بي افسون بردندو بيرون هارا

 همان...نيامدند بيرون هم وشراره امير ديگر... بست را درباغ رحيم مش... داشت درآغوش
 رونبي ازدرباغ فوري خودرا بود دويده را مسافتي وانگار زد مي نفس نفس که طنين موقع
 : گفت باخوشحالي رادوين وروبه انداخت
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 ! کردم پيدا همشونو.. کردم پيداشون - 

 : وگفت رفت طنين به اي غره چشم وبعد کرد افسون به نگاهي رادوين 

 ... شين سوار - 

 گونه روي اي بوسه گزيدوفوري لب است کرده خراب بودکاررا فهميده که طنين 
 که رامين ماشين پشت کردوخود ماشين سوار اورا و کرد کمک نغمه به وبعد زد افسون
 ماشين داخل را راستش وپاي رفت آنها دنبال به هم افسون...نشست نداشت اي راننده
 :کرد متوفقش او صداي که شود سوار تا گذاشت

 ! افسون نه تو - 

 فاصله ماشين از کمي و برگرداند او سمت به را سرش تعجب با افسون 
 : وگفت جلوآمد رادوين...گرفت

 ! منتظرتوئه پدرت - 

 : گفت نااميد باصدايي... شد آويز افسون هاي لب 

 !اجباري نه ! برم باهاش خواستم اگه توگفتي - 

 جودو من به اعتمادي بياي خواستي مي که االن يعني !داري اعتماد بهم اگه گفتم - 
 ؟! نداشت

 اهنگ باغ کوچه تاريکي درآن درخشيد مي اوکه مشکي چشمان به اي لحظه افسون 
 : گفت فقط... وآرام کرد

 !خدافظ - 

 هک تصويري آخرين کرد مي سعي فقط...برداشت قدم درباغ سمت وبه افتاد راه و 
 که مشکي..پرازبرقش مشکي...او زيباي چشمهاي عکس آخرين..نبرد ازياد را ازاوداشت
  !بود مردانگي پراز واما پرازجديت

  افسون - 
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 واميدوار ريخت دلش هو انگاريک او باصداي..ايستاد افسون 
 : وگفت برداشت لوج به قدمي رادوين..باشوق..برگشت..شد

 دونه ازيه بهتره کنم طراحي من رو عمليات نقشه خواد مي اگه بگو پدرت به - 
  ! بکشه دست دخترش

 نه بگويد که است االن کرد فکرمي...افتاد هايش لب بازهم..شد نااميد افسون 
  ..!نيست منتظرت پدرت!بامابياي توني مي باشه..برگرد

 باخود را افسون خواست نمي ديگر رادوين که بود اين واقعيت...نگفت اما 
 !اشدب برادرش خواست نمي ديگر حتي...باشد اش معشوقه افسون خواست نمي ديگر..ببرد
 :شنيد را رادوين صداي بازهم!وبس بود ملک دخترشاه وفقط فقط اکنون افسون

 رينبهت اون داشتن وسيله به تونم مي ولي ندارم دخترش به اي عالقه اگه من بگو - 
 واسطه به فقط...رو اصفهان هاي وعمليات ها نقشه بهترين..بدم ياد بهش شگردهارو
 !دخترش داشتن

 : وگفت کرد ومکثي 

 ...بري توني مي حاال - 

 ماا.. برود که وقصدکرد سپرد خاطر به بازهم..کرد نگاه چشمها آن به بازهم افسون 
 : زد صدايش رادوين بازهم

 ..افسون - 

 : زد زيبا ولبخندي ترشد نزديک قدمي رادوين..کرد هشنگا افسون 

 ..! بگم بهت رو راز يه خوام مي - 

 خواب انگار اما... !بود ازمحاالت راز؟ کردن وفاش رادوين..کرد تعجب افسون 
 بچگي مثل..قبل سال هشت مثل بازهم..کند اعتماد بازهم خواست مي واقعا انگار..نبود
 دوخت چشم رادوين به مشتاق...افسون شد مي آب قند دردلش..بگويد را رازهايش شان

 : گفت افسون گوش نزديک وآرام آورد جلو کمي را سرش ورادوين
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 !نيست هيچيش اون...نباش رامين نگران - 

 : وگفت کشيد عقب را سرش و 

 ! خودمي افسون هنوزم دونم مي - 

 هب ديگر حرفي هيچ بدون افسون چشمان به نگاه لحظه وبايک زد زيبا وچشمکي 
 دور که ماشين سه حرکت وخاک گرد بعد اي لحظه..شد وسوار رفت خودش ماشين سمت
 ريز يک را رادوين آخر حرف که بود افسون واين...بود پاشده به شدند مي تر ودور

  !... نيست هيچيش..نيست هيچيش..نباش رامين نگران.. کرد مي تکرار درذهنش

 پاشده به شدند مي تر ودور دور که ماشين سه حرکت وخاک گرد بعد اي لحظه 
 نرامي نگران.. کرد مي تکرار درذهنش ريز يک را رادوين آخر حرف که بود افسون واين...بود
 !... نيست هيچيش..نيست هيچيش..نباش

 ***** 

  

 !لطفا من بدين هارو نقشه - 

 رادوين. گرفت رادوين طرف به و آورد بيرون را کيفش درون هاي کاغذ تمام طنين 
 : گفت بقيه به خطاب رفت مي ها پله سمت به که ودرحالي گرفت بدست آنهارا

  بخير شب نباشين، خسته...فردا برا باشه ها نقشه بررسي - 

 به دراتاقش خوردن بهم محکم صداي بعد ولحظاتي رفت باال را ها پله تند وتند 
 : گفت باغم نغمه...رسيد ديگر چهارنفر گوش

 ! بهم ريخته بدجور افسون نبود خاطر به فکرکنم - 

 : گفت فوري رامسين 

 راهکارديگه يه پي گفت بهش رييس..فرستاد رو دختره وزور زور خودش !بابا نه - 
 !اونجا بفرسته رو افسون فقط داد گير خودش رادوين ولي باش

 :گفت بود اش رنگي اما ظاهرخوني به دستهاي کردن پاک مشغول که رامين 
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 ؟ قتو يه نريم لو ؟ نگرفتن تصويرتو هاش مخفي دوربين مطمئني طنين گم مي - 

 : گفت مطمئن طنين 

 ازکار هارو دوربين تموم گفت بهم خودش...امير اتاق تو بود رفته خودش رادوين - 
 ممن... بود زده شراره ازکيف رقص موقع انگار..داد بهم خودش هم رو دراتاق کليد... انداخته
 تو چپوندم رو بود تواتاقه نقشه وهرچي رفتم فوري شدن جمع رامين دور همه ديدم تا

  !نشد متوجهم هم کس هيچ راحت خيالتون...کيفم

 : وگفت کرد پرت مبل روي را وخودش کرد فوت را نفسش رامسين 

 ! داريم ديگه عمليات يه فقط بخواد خدا اگه - 

 : گفت نغمه 

 ؟ دارين وقت چندروز - 

 يه بايد خودمون وگرنه ! رادوين به بزنه زنگ ملک شاه اگه اونم !روزفقط دوسه - 
 ينرادو به ملک شاه اگه..بزنه رو ملک شاه مخ افسون فقط بياريم شانس..بريزيم طرحي
 ! تمومه چي همه ديگه چندروز تا کنه اعتماد

 : وگفت شد بلند ازجايش رامين 

  بزنين حرفاتونو فردا.. گذشته دو از ساعت که بخوابيم بريم فعال پاشين - 

 به ريکه يکديگر به بخير شب وباگفتن شدند بلند ازجا رامين حرف دنبال به بقيه 
 ...رفتند خود هاي اتاق

 ****** 

 جلوي وجه هيچ به دوماهي يکي که آن وديوار در به نگاهي...شد اتاقش وارد 
 هاي آدم ازخطر تا چرخاند چنددور کليدرا هميشه طبق...بست ودررا نبودکرد چشمانش
 شتخت روي هاي عروسک به دستي و رفت جلو کشيدو عميقي نفس...باشد آسوده پدرش
 دخترکش داشتن نگه براي وهرسال هرماه پدرش که درشتي ريزو هاي عروسک...کشيد
 نشانه نه است السکوت حق ها عروسک اين که فهميد مي هميشه وافسون...بود خريده
 نگه شايد ترس ازروي فقط...نداشت دوست آنهارا وقت هيچ همين براي !پدري محبت
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 پا هب غوغا ! اوه...نباشد ها وعروسک شود اتاقش وارد روزي پدرش ازاينکه ترس..بود داشته
 ! نداشته نگه آنهارا افسون فهميد اگرمي شد مي

 پرت اش فنري تخت روي را خودش اش بيروني هاي لباس باهمان وکوفته خسته 
 ديگر و دوخت سقف به را نگاهش...گذاشت نرمش هاي عروسک روي را وسرش کرد

 خود وخداي خودش..وخودش بود خودش ديگر...نداد قورتش ديگر..نکرد پايين را بغضش
 !برش جيب

 زندب داد برسرش وياکسي بخواند را چشمانش درون غم بخواهد که نبود کسي پس 
 به نگاهي...آورد بيرون جيبش ازدرون را اش گوشي !بشي ناراحت اونبايد دوري خاطر به
 ازپدرش اش دخترانه هاي نگاه و ها باالتماس را آن که بود شده خوب چه...انداخت آن
 اش يگوش که بود اين مهم..نبود مهم بودند برداشته را کارتش سيم اگر حتي..بود گرفته
 يکي !کند تحمل کمي فقط...کمي اورا دوري باآنها توانست مي که داشت چيزهايي
 ذهنش در را او از خاطره دنيايي که آهنگي ويک بود گرفته نغمه ازگوشي ازاوکه دوعکسي
 .کرد روشن را نظرش مورد وآهنگ گذاشت هايش گوش درون را هندزفري...کرد مي زنده

 خواننده..شد اوخيره مشکي چشمان به وفقط آورد اورا عکس...کرد راتنظيم صدايش
 :بود خيره دوچشم مشکي جوشيدبه مي که هايي بااشک فقط او خواند مي او هاي درگوش

  نداره بارون نم نم وتازگيتو طراوت 

  نداره تابون خورشيد تورو دستاي گرمي 

 بهار ازبوي رو لحظه کني پرمي مياي وقتي 

  نداره ابربهارون هامو غصه ميري وقتي 

 کرد وحيرونم مست که سياه چشم ازاون امان 

  ...کرد ويرونم و شکست عمرموگرفت، ي شيشه 

 نمي..برگردد پدرش پيش دوباره افسون که خواست مي رادوين چرا دانست نمي 
 مي رادوين که هرکاري دانست مي اما !؟ بد يا خواهد مي را خوبش... کند مي کار چه فهميد
 مي ستايش اورا ازخدا بعد که داشت قبول اورا انقدر ! است کار ترين درست کند
 !افسون داشت قبول اورا بسکه...بخورد قسم زيبايش اسم روي حاضربود..کرد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 384 

 : وگفت کشيد دل ازته کردوآهي نگاه بازهم عکسش به 

 يه داره امکان يعني ؟ کشي مي زجر دوري ازاين من اندازه به توهم يعني - 
 حاضرم...کنم مي دق دارم نيومده هنوز ؟من بگيره من ازنبود دلت درصد يه فقط..درصد
  !باشي کنارم اما..فقط باشي داداشم عمرم تاآخر

 : وگفت ريخت اشکي وقطره 

 کوچولوتو وتوافسون نبودن هات داداش که هايي شب اون مثل..قديما مثل - 
 ووت خوابيدم مي تختت رو من هم گاهي..زديم مي حرف باهم وتاصبح دادي مي راه تواتاقت
 مي وتو داري دوستم که زدم مي جيغ من که هايي وقت مثل ! هات داداش روتخت
 لباس وخوش اندام خوش مرد همه اون ميون امشب چقدر ! ندارم گفتي ومي خنديدي
 ازقبل بود معلوم...آويزت بود شده هم نکبت شراره حتي که بودي جذاب انقدر...بودي
  !چرخيده مي وبرت دور حسابي

 : داد وادامه زد وپوزخندي 

 هديت دونستم مي کاش اما ..!زدي هردوشون واسه خوبي تودهني اومد خوشم - 
 مطمئنم ولي..کرد خراب چيزرو همه رامين خوردن گلوله هرچند...بود چي شراره تولد واسه
 !ابحس به بودي وتوازدوستاشون بود شراره تولد باالخره..بودي گرفته واسش اي هديه يه
 بابامو پريدم که شدم خوشحال انقدر..داد شراره هديه پوزخند يه دفعه اين من باباي
 زياد واسش هم تولد هديه يه حتي هم براهمين..آشغاله شراره فهميد باالخره ! بوسيدم
  !بود

 : وگفت کرد مکثي وبعد 

 بده وننش مثال که باشي داده ياقبال !؟ بدي خودش به بعدا هديشو تو ممکنه يعني - 
 ؟....داريـ دوسش

 را سرش.. وآرام دخترانه...زيرگريه زد و نداد را حرفش ادامه اجازه ديگر بغضش 
 هاي هق هق با ازآن وبعد !کرد خفه آن درون را هايش وناله کرد فرو درپتويش محکم
 ... رفت خواب به کوچکي
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 دور هب وحشت با...پريد ازجا کوبيد مي برآن محکم انگارکسي که دراتاقش باصداي 
 انتوم ديدن با..کرد نگاه خودش هاي لباس به...بود آشنا کامال دروديوارش...کرد نگاه وبرش
 : گفت بلند...آورد ياد به چيزرا وهمه بلندشد ازنهادش آه بود گردنش دور هنوز که وشالي

 ! ميام االن ؟! کندي ازجا درو خبره چه - 

 دراورش روي چشمش.. کرد اتاقش وبر دور به نگاهي کليدش دنبال به و 
 را کليدو شد بلند ازجا خوابش از ناشي کرختي با..بود هايش لباس دراور روي کليداتاق..ماند

 کاسته کمي اش ازنامنظمي فقط تا انداخت اش ژوليده موهاي راروي شالش و برداشت
 : گفت مي که حال درهمان...بازکرد ودررا شود

 ! بله - 

 ودش بسته که رفت مي که را وچشمانش...کشيد هم باال بلند اي خميازه همراهش به 
 ...کرد باز را

 !خانوم بخير صبح - 

 نبود ازخواب واثري بود شده بازوگشاد کامال حاال چشمانش..پريد ازجا او باديدن 
 : گفت خشم با...انگار

 !؟ کني مي غلطي چه جا اين تو - 

 : وگفت زد مردانه لبخندي امير 

 رادوين دنبال شماهم شکر خدارو بينم مي ! هميشه مثل !وشما پدرتون درخدمت - 
 !کارانداختين به وعقلتونو نرفتين خان

 ازجلو گمشو حاالم ! کنم چيکارنمي کنم مي چيکار من نداره ربطي هيچ تو به - 
 ! ببينمت ديگه خوام نمي چشمم

 : گفت خونسردانه او لبخند درجواب بازهم امير 

 دهب نجاتتون کس ازهمه بياد که نيست قهرمانتون پسر اون ديگه باشه حواستون - 
 ... همون وشما اميرم همون ومن !قبل همون به برگشت دوباره چرخه !خانوم
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 : زد فرياد افسون 

  !نسناس فکتو ببند - 

 :آمد امير صداي بازهم که کوفت بهم محکم را دراتاقش و 

 !منتظرشماهستن سرميزصبحانه پدرتون - 

 امير واداي زد پوزخندي زيرلب افسون...آمد شد مي دور که هايش قدم صداي وبعد 
 :درآورد مسخره اي راقيافه

 !کارانداختين به وعقلتونو نرفتين خان رادوين دنبال شکر خدارو بينم مي - 

 : وگفت کشيد درهم را هايش ولب ابروها وبعد 

 !همرتيک شده هم قلم لفظ چه !کنم نوکريشومي ميرم تو چشم کوري !بابا بمير - 

 زدوباال شانه را وموهايش برداشت دراورش ازجلوي را وبرسش کرد فوت را ونفسش 
 رمن سفيدازجنس وبلوزي کرد عوض را هايش لباس ...بست اسبي دم محکم وباکش برد

 وبعدهم جين وگشاد پا دم شلوار ويک پوشيد آمد مي پاهايش ران تاروي که را ولطيفي
 نمي وشال روسري هايش وآدم پدر جلوي گاه هيچ...ونازک حرير روسري يک
 دلش حاال چرا دانست نمي اما !سرنداشت روي پوشش درخانه گاه هيچ درواقع..پوشيد
 ..باشد پوشش بدون خواست نمي

 : گفت خودش پيش 

 بار يه خواد مي دلم خودم !نيست رادوين هاي ورفتار حرفها خاطر به هيچم - 
 ؟ زوره بپوشم روسري

 : وگفت زد خندي نيش او به دردلش کسي انگار وبعد 

 !زني مي گول خودتو داري - 

 :وگفت داد تکان طرفين به سري 

 ! تاثيرداره روم هم نبودش تو حتي - 
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 هب وبعد آمد مي او به حجاب حقيقتا...کرد درآينه خودش تصوير به راضي ونگاهي 
  .... رفت بيرون پدرش با دوري مدت ازآن بعد اولش ي صبحانه خوردن قصد

  

 باتک ويا تنها هم هميشه..خورد غذامي اول طبقه درسالن هميشه پدرش 
 تشراس درسمت که پدرش روبه بلند رفت مي پايين که هايي پله ازباالي افسون!دخترش
 :گفت بود نشسته ميزناهارخوري پشت

 ...ددي سالم - 

 درهم وابرو اوانداخت پوشش به پرازتعجب نگاهي وبعد دختر به نگاهي ملک شاه 
 :کشيد

 !؟ سرت رو ندازي مي گرفتي ياد تاحاال ديشب از ديگه چيه اين - 

 پدرش سمت به کند پنهان را غمش که اي وباخنده انداخت باال اي شانه افسون 
 : وگفت زد او گونه برروي اي وبوسه رفت

 ! باشم طوري اين بعد به ازحاال دارم دوست جورايي يه...دونم نمي - 

 : زد وپوزخندي باالانداخت ابرويي ملک شاه 

 ؟! آره است پسره اون کار - 

 هوبقي امير به ونگاهي خورد ازآن وقلپي برداشت را شيرش ليوان ازهمه اول افسون 
 : تکردوگف بودند ايستاده وفوضول احمق باديگاردهاي مانند خانه تادور دور که پدرش افراد

 ..!شم مي متفاوت واقعا فهمم مي دارم االن ولي..اومد نمي خوشم اولش..اوهوم - 

 : گفت زيرلب ملک شاه 

 ! کارگرفته به رو همه مخ پسره - 

 ...!دکر  اعتنايي ونه زد حرفي نه اما ديد اميررا مند رضايت لبخند اززيرچشم افسون 
 ييک بودند صبحانه صرف مشغول آنها که موقع همان...نکند حساب آدم اورا ديد مي بهتر
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 آمد امير سمت به دوان دوان بود امير اززيردستان انگار که وشلواري کت پسرهاي از
 آن..کرد نگاه او وبه برگشت وحشت با امير... گفت امير گوش نزديک چيزي وباهراس
 ساييده هم روي ديد مي اززيرچشم مناظررا اين همه که وافسون زيرانداخت را پسرسرش
 صداي...آشکاربود خواست برمي ازچشمانش که خشمي...ديد هم اميررا هاي دندان شدن
 : ازجاپراند اميررا ملک شاه جدي

 ؟ شده چي - 

 : کردوگفت ملک شاه به نگاهي باهراس امير 

 ....کنيـ مي صحبت باهم بعد کنين ميل رو صبحونتون بهتره قربان - 

 :بريد اميررا حرف ملک شاه جدي صداي 

 ! شده چي گفتم - 

 : وگفت داد قورت را دهانش آب امير 

 ... راستش - 

 : وگفت کرد مکثي 

 !افتاده اتفاق يه تومهموني ديشب - 

 : گفت کرد مي نزديک دهان به را پرتقال ازآب ليواني که حال درهمان ملک شاه 

 ؟! خب - 

 يدد مي ازاو که ترسي وبه امير روبه افسون..کرد افسون به نگاهي زيرچشمي امير 
 : گفت امير..زد پوزخند

 نباورکني قربان..راستش..دزديدن رو عمليات هاي نقشه ديشب گفتن االن همين - 
 ... دوربين من،
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 ستشد ليوان ملک شاه..پريد ازجا باترس وافسون شد بلند شکستني صداي هو يک 
 ولغ ليوان آن با رفت مي سرش بود نداده جاخالي امير واگر بود کرده پرت امير سمت به را
 : شد بلند فريادش صداي !سنگين پيکر

 !فقط شو خفه ! مردک شو خفه - 

 لدرد و کشيد عميقي نفس افسون...کوبيد ناهارخوري ميز روي محکم را مشتش و 
 : گفت

 گفت مي وناسزا فحش زيرلب ملک شاه !شد شروع نرسيدم هنوز بخواد خدا اگه - 
 : زد فرياد وبعد

 ينگفت ؟مگه! کنم مي کامل من رو ها نقشه گفتي مي که نبودي احمق توي مگه - 
 مي...امير کشم تورومي من ؟! امنيت همه اون شد چي پس ؟ امنه من دست
 ..مرتيکه رسونم مي حلقت به جونتو..کشمت

 : گفت پشماني با امير 

 حريف خيلي بوده هرکي...بودم کارگذاشته دوربين من باورکنين قربان - 
 ....بازکرده داشته رمز وکارت کليد که هم رو دراتاق ازکارانداخته هارو دوربين...!بوده

 : وگفت کرد ريز را چشمانش وبعد کرد فکري ملک شاه 

 ! کارخودشه - 

 : زد فرياد بازهم وبعد 

 !است پسره کارهمون - 

 روبه ملک شاه !؟ گفت مي چه...کرد نگاه پدرش به وباوحشت ريخت افسون دل 
 : گفت امير

 ضرب يه با فقط که اونه.. کارخودشه ! خبرنداشت عمليات ازاين کسي جزاون - 
 هک التماسش ميرم من بدزده هارو نقشه فکرکرده..بياره بدست چيزو همه تونه مي العجل
  ! خونده کور ولي...بکشه نقشه برام
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 : گفت وبلند کرد افسون تحقيرآميزبه ونگاهي 

 نم ولي.. زنه مي زمين به باباتو داره نرسيده هنوز !عالي جناب ازعشق اينم!..بيا - 
 ! ذارم مي دلت رو داغشو

 هروب که شنيد را ملک شاه صداي... گرفت گاز را ولبش زيرانداخت را سرش افسون 
 : گفت امير

 !عقب بندازيم رو عمليات بايد - 

 : وگفت زيرانداخت را سرش امير 

 هي حتما بايد ما !انگليس برگرده بايد ديگه روز سه تا مهندسه...قربان نميشه - 
 ازدستمون يارو اين وگرنه بديم انجام رو عمليات فردا وپس باشيم داشته جديد نقشه
 ...!ميره

 : گفت نقشه کشيدن براي رادوين ازشرط خبر بي کردو مکثي 

 ونقص عيب بي نقشه يه برامون تونه مي رادوين فقط داريم که فرصتي بااين - 
  !شد نقشه يه تا کارکرديم روش دوماه ما رو قبلي نقشه چون..بکشه

 زمين برروي ومحکم برداشت را ليواني وبازهم زد فريادي باخشم ملک شاه 
 صحنه ازاين قبال بسکه ! بود عادي افسون ديگربراي ها شکستن وشرق شرق صداي..کوفت
 هک صورتش وتورم وقرمزي فرياد هان با بود نشده خالي انگار که ملک شاه !بود ديده ها
 االح...کرد خالي زمين روي ميزرا روي محتويات ي وهمه برخواست بود بسيار ازخشم ناشي
 اوهميشه ! نداشت اعتراضي وکسي بود آميخته درهم ها شکستن صداي فرياداو صداي
  !بود همين

 ****** 

 : گفت ناک وحشت جيغ بايک ونغمه شد باز باشدت دراتاقش 

 ...اينجا خبره چه - 

 ومشغول دست وسيگاربه مبل روي که رادوين ونزديک آمد وجلو کرد سرفه چند و 
 : زد وداد کشيد ازدستش را وسيگارش رفت بود ها نقشه ديدن
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  ! ديوانه - 

 رت جذاب ها دود درميان صورتش کردکه نگاه او به و انداخت زباله سطل سيگاررادر 
 ايه عکس مانند آشفته هاي مو وآن بود باز اش دکمه دو يکي که پيراهني آن وبا بود شده

 چهي ....!شده کشيده سيگارهاي ته از پربود هم اش جاسيگاري داخل....بود شده رمانتيک
 : زد داد باخشم...بود نديده طور اين را رادوين گاه

 !بودي شده خفه بودم ديررسيده !؟ کني چيکارمي باخودت داري فهمي مي - 

 بلم پشتي رابه سرش و هاکرد نقشه به نگاهي و کرد نغمه به نگاهي رمق بي رادوين 
 ازهمان اش دايي پسر بلند هاي مژه...ريخت دلش نغمه...بست را وچشمانش داد تکيه
 که سوخت رمقش بي چشمان براي دلش انقدر..بود پيدا بود بسته را چشمانش که فاصله
 ميک وبعد کرد نگاه اش قيافه به کمي.. نشست کنارش بار واين رفت نزديک ناخوداگاه
 : وگفت کرد بازي دستش هاي باانگشت

 توروداشتم وهواي حال روز يه منم يادته ؟! رادوين کني نمي دل دردو باکسي چرا - 
 سطو اون چقدر يادته کرد؟ مي اذيتم چقدر رامين ؟يادته بودين دبيرستاني بچه ؟يادته!
 پاش به من اينکه رسوندي؟بدون بهم رو ورامين شدي رازم کردي؟همدم کمک من توبه
 !بيفتم

 : وگفت کرد صورتش به نگاهي وبعد 

 بريز رو دردات.. ات نداشته خواهر جاي من..شده عوض جامون االن خب - 
 گاريکيان بينم مي رو وضعيتت اين وقتي..نکن اذيت خودتو انقدر..من برم قربونت...بيرون
  ...!خدا به کنه خفم خواد مي حلقم رو ذاره مي دست

 : گفت بازکردو را چشمانش رادوين 

 ...نيست چيزيم - 

 : وگفت زد پوزخندي نغمه 

 مين گرفتن جونتو عروسک ! چته دونيم مي هممون..ديگه نيستيم که خر عزيزم - 
 !ديگه کني بازي عروسک توني
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 چشمش جلوي افسون وقيافه آورد لب برروي لبخندي حرف اين شنيدن با رادوين 
 و تخس هرچند !لطيف و کوچک عروسک يک مانند..بود درست حقيقتا ..!گرفت جان
 هفده دخترک يک تا بود عروسک رادوين پيش که بود کوچک برايش انقدر اما ..!لجباز
  ! ساله

  

 .. من اتاق بيان بگو ورامسين رامين به برو - 

 يب بااو زدن وحرف گويد نمي بگويد چيزي خواهد نمي وقتي او دانست مي که نغمه 
 : وگفت شد بلند ازجا است فايده

 اپيرمرده عين داره قيافت شدي برس خودت به بيشتر کم يه الاقل پس..باشه - 
 ...کني مي رد داري هم رو وشش بيست ديگه نيس..ميشه

 صداي که رفت مي دربيرون از داشت نغمه...نگفت وچيزي زد لبخندي رادوين 
 :راشنيد رادوين

 ! نغمه - 

 : وگفت برگشت نغمه 

 !پيرمردشدي؟ برخوردگفتم بهت ؟ هان - 

  ! دونم مي خودم خواهر تورو فقط من - 

 : وگفت زد عميق لبخندي وبعد و انداخت باال ابرويي نغمه 

 ! اميدوارم - 

 چيزي آمد بيرون رادوين ازاتاق وقتي.. رفت وبيرون زد خوشحال لبخندي وبازهم 
 عدوب زد مرموز لبخندي بعد..گرفت تعجب حالت چشمانش اول...ايستاد !زد جرقه درذهنش

 مي خواهرخودم تورو فقط من "گفت مي که حرف ازآن منظورش رادوين !..زيرخنده زد
 خواهرش تواند نمي ديگر کسي يعني ؟ است خواهرش نغمه فقط يعني !بود؟ چه " دونم
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 يم پيدا افسون ديگربراي نسبت يک بايد ! ندارد خواهربودن اجازه افسون يعني ! باشد
 ...زودي به !کردند

 !؟ خودت برا کني مي تعريف کجو داري عزيزم - 

 باحرص کرد مي نگاه اورا اي مسخره حالت با که رامسين وباديدن کرد باال را سرش 
 :گفت

 .. گم نمي بهت اصال نکن تالش زياد مربوط؟ چه عالي جناب به - 

 :وگفت گرفت آميزي التماس حالت را اش قيافه رامسين 

 جونور اون تواتاق دونم مي که من..ماهت شکل قربونت رامسين...اي نغمه - 
 ؟ شده چي بگو...بودي

 : شد بلند نغمه جيغ صداي 

 ...گم نمي هم بکشي خودتو ديگه حاال !خيرسرت برادرته ! تربيت بي - 

 !شماها؟ خبرتونه چه - 

 :گفت رامين روبه نغمه..آمدند مي باال ها ازپله داشتن ورامسين طنين 

  .. ندارم حوصلشو هيچ که کن جمع من ازدور داداشتو اين بيا - 

 : وگفت زد نغمه پاي ساق به لگدي باپايش رامسين 

 !شعور بي کنن جمعم که ام زباله من مگه - 

 طنين وروبه داد تکان طرفين به وسري ورامين دويد او دنبال به زنان جيغ نغمه 
 :گفت

 هک سروصداشون رادوين تواتاق ميرم من..هم به پريدن دوتا بازاين بخواد خدا اگه - 
 .. اونجا بياد بگو رامسين به کن لطف خوابيد

 : وگفت داد تکان سري طنين 

 .. باشه - 
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 تراس در رادوين...بودند نشسته رادوين ودراتاق هم دور برادر هرسه بعد دقايقي 
 تمام...کرد مي تهويه را اتاق داخل سيگار هاي دود خوبي به وهوا بود کرده باز را اتاقش
 روي چشمشان جلوي بودند وامير ملک شاه بعد روز دو ازسرقت که ومدارکي ها نقشه
 :داد مي وتوضيح کشيد مي خط ها کوروکي روي دست به خودکار ورادوين ميزبود

 شروع رو سرقت خوان مي صبح سه ساعت صبح فردا پس معلوم قرار از - 
 ور عمليات کنن مي کاري يه دارن ويا شده دزديده هارو نقشه فهميدن ديگه تاحاال..کنن
 فهميدم امير ازحرفهاي شکر خدارو که..کنن عوض فوري رو نقشه اينکه يا بندازن عقب
 ات دادن طول دوماه يکي طي قبال که رو نقشه..بده انجام تونه نمي رو کدوم هيچ ملک شاه
 برا زانگليسا که مهندسي وگرنه باشه فردا پس برا بايد حتما هم ،عمليات کشيدن بدبختي با
 ! پره مي وازدستشون گرده برمي آوردن پول چاپ

 : گفت متفکر رامسين 

 هداشت جديد نقشه سرعمليات نريم ؟! رادوين بهت نگفته دروغ امير نظرت به - 
 !شه خراب چي همه باشن

 : وگفت زد پوزخندي رادوين 

 يه..خوره مي چرخ پول رو مخش امير اما.. جاسوس صورت به نه البته..خريدمش - 
 جلو گذاشتم پول خورده يه منم گرفت پرتي حواس هم خورده يه خورد الکل خورده
 چيزارو اين خبرنداره هم خودش هنوز فکرکنم بيچاره !کرد رو دونست مي هرچي چشماش

 ! داده لو من برا

 : وگفت خنديد رامين 

 انگار افتاده راه کارت خورده يه با کال - 

 : وگفت داد تکان سري رادوين 

 قشهن هيچي که زد زنگ ملک شاه اگر..اجرا برا باشيم داشته دوتانقشه بايد مااالن - 
 ..بريم رو دوم نقشه بايد نبوديم دستش دارو ماجزو و نزد زنگ اگه.. اجراميشه دوم

 : گفت رامسين 
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 !آوردن؟ براچي رو انگليسيه يارو اين - 

 جورشده پول جعل براي شون چي همه..پول چاپ دستگاه کردن روهم براي - 
 ..!بيارن بدست خوان مي سرقت توهمون که..ها پول هاي کليشه مونده فقط..انگار

 : وگفت زد سوتي رامين 

 کش آدم فقط کردم فکرمي من !ها کنه نمي که کارايي چه ملک شاه اين - 
  !هست هم جعل توکار مرتيکه نگو ! وقاچاقچيه

 : وگفت زد پوزخندي رادوين 

  ! دونيم مانمي و کرده هم ديگه کاراي چه تا - 

 :داد وادامه کرد مکثي 

 االخرهب کشيدن بدبختي ازسالها بعد رييس بديم انجام درست رو عمليات اين اگه - 
 هديگ يعني..حساسه خيلي پول جعل روي ملک شاه مطمئنم من..کشه مي راحت نفس يه

 پول مه مسلما..گيرکرده منگنه الي االن..کنه قايمش يا بگذره ازش بتونه که نيست جنس
 رطش باهاش حتما بايد من قبلش ولي..زنه مي زنگ من به نقشه وبراي کنه مي انتخاب رو
 هاي نيرو..ازمن خواد مي واسلحه کلت هرچي بگم بهش بايد..باشه ازما بايد نيروها..کنم
 ...داريم کنترل قضيه تررو راحت طوري اون..ازمن هم محافظ

 :گفت رامسين 

 ؟ بشه انجام خواد مي کجا دقيقا سرقت - 

 : وگفت شهرکشيد ازنقشه قسمت يک وروي کوروکي راروي خودکارش رادوين 

 با که پول هاي کليشه کننده حمل ماشين يه روي.. بده رخ اينجا قراره سرقت - 
 زيرنظر ماشين !برسن تهران تابه شن مي رد شهر ازداخل دارن مسلح محافظ تا دوسه
 نماشي اين ..بره بارمي تهران مرکزي بانک پول چاپ موسسه وبراي تهرانه مرکزي بانک
 اهش اين اما.. نبرن بو ملک شاه مثل کسايي تا شده جاده وارد معمولي ظاهر وبايه مخفيانه
 !کشه مي بو چيزهارو اين ازکجا دونم نمي..خدا به بسته ازپشت هم رو سگ دست ملک
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 گفتو کرد راباال سرش رادوين..دنبالش به هم ورامين..شد بلند رامسين خنده صداي 
: 

 گاهدست مهندسه باکمک که !ايرانيه پول هاي کليشه فقط ملک شاه کار گير االن - 
  ! کنه بازار وارد و کنه چاپ پول تونه مي هرچي وبعدش کنن هم روي رو پول جعل

 : وگفت زد لبخندي رامين 

 شاه گم مي که من! خدابيامزدمون گم مي االن همين.. کنم مي دعا مون هرسه برا - 
 !زاره نمي زندمون ملک

 : گفت رادوين 

 ثلم کافيه..تونيم مي بعدهم به ازحاال شيم بلند دستش رو تونستيم تاحاال - 
 !اي حرفه و فرز..باشين هميشتون

 ***** 

 !نشد ملک ازشاه وخبري منتظربودند روز همان تافرداي دقيقا ودوبرادرش رادوين 
 نقشه اجراي براي را خودشان و عمليات درآن شراکت از شدند مي نااميد داشتند ديگر

  ....که بودند کرده آماده دومشان

 ... رادوين... رادويـــــن... رادوين - 

 وباتعجب... برداشت اش اندازي ازتير دست طنين فرياد صداي شنيدن با رادوين 
 ريادوف داد انقدر بود نشده تيراندازي اتاق وارد هنوز طنين... برگرداند در سمت به را سرش
 که نرادوي با رودربايستي بدون بار اين که بود افتاده اتفاقي بازچه نبود معلوم !کرد مي

 ريادف حتي و پرازهيجان باصدايي بار اين کرد مي صحبت او با محجوب و زير سربه هميشه
 طنين و بازشد شدت با دراتاق که نکشيد طولي هم لحظه همان...خواند مي نام به اورا

 وا روبه وباتعجب خونسرد رادوين... کرد پرت داخل به خودرا زد مي نفس نفس که درحالي
 : گفت

 ؟! خبره چه - 
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 لهپ بسکه آمد نمي باال نفسش انگار... گرفت را شکمش روي و شد خم کمي طنين 
 برروي اش چرمي درجاي را کلتش رادوين !بود آمده پايين تند تند را زيرزمين اتاق هاي
 برداشت را يخ آب بطري و رفت ديوار کنار ميز سمت وبه داد جا اش مشکي کتان شلوار
 : گفت کرد مي باز را دربطري که درحالي

 همه تااالن اومدي مي هم يواش يواش خب ؟! هدربدي انرژي انقدر مجبوري - 
 !بودي گفته چيزرو

 : زد فرياد هو ويک شد ازکمرراست فوري باشد آمده يادش دوباره انگار که طنين 

 ... افسون.. ،افسون رادوين.. رفت مي يادم داشت واي - 

 را آب بطري...شد بسته گلويش برروي آب انگار افسون نام باشنيدن رادوين 
 وجدي شد مي درهم شديدا که اي قيافه وبا کوبيد ميز برروي ومحکم برداشت ازدهانش
 : گفت محکم

  ؟! چي افسون - 

 تعلل وکمي داد قورت را دهانش آب بود ترسيده هو يک او خلق تغيير از که طنين 
 : شد بلند رادوين فرياد صداي که کرد

 ؟! شده چي افسون... خب بزن حرف د   - 

 : گفت وباترس فوري طنين 

 ! کارداره باتو زده زنگ..تلفنه پشت - 

 قعمي نفسي شود مي خالي بادش که بادکنکي مانند حرف اين باشنيدن رادوين 
 به اي غره چشم وبا وسريع محکم هايي باقدم و کرد غرغري زيرلب...شد وخالي کشيد
 ...دنبالش به هم طنين و رفت بيرون بود خبرراداده فجيهي طرز به که طنين

 شده جمع تلفن دور همه...شد سالن وارد و رفت باال هارا پله فوري رادوين 
 : رساند گوشي به خودرا وسريع کرد بيشتر را سرعتش رادوين...بودند

 !؟ الو - 
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 !؟ رادوين خودتي - 

 : گفت فوري...انگار گرفت جان او وضعيف دخترانه صداي باشنيدن رادوين 

 ... ؟! خوبه جات ؟ کنن نمي اذيتت ؟ توخوبي.. خودمم - 

 : گفت فقط سرد خيلي و آمد رادوين حرف ميان به افسون 

 ديگه ساعت تايه. هات باداداش .امير باغ بياي بگم بهت خواست ازم بابا - 
  .. منتظرتيم

 مبهوت رادوين... شد انداز طنين رادوين درگوش تلفن آزاد بوق صداي ازآن وبعد 
 درانق چرا ؟!بود سرد لحنش افسون چقدر ...!گذاشت سرجايش را وآن کرد نگاهي را گوشي
 !اه قاچاقچي دخترهاي همان مانند درست يا !ها کننده تهديد مانند کرد؟ مي صحبت خشن
 االح که انقدر !باشد؟ تغييرداده رادوين به نسبت را نظرش ملک شاه بود ممکن يعني

 فقطو بزند زنگ دوري روز دور يکي ازاين بعد !بزند؟ حرف سرد وانقدر متنفرباشد ازرادوين
 !؟!رادوين پرازنگراني هاي سوال به دادن جواب بدون !!؟ همين !بيا ملک شاه باغ به بگويد
 ! ساده سالم يک حتي بدون يا

  ؟! رادوين گفت چي - 

 ودندب ايستاده منتظر که سرش باالي نفر چهار وبه کرد باال را سرش رامين باصداي 
 : گفت وفقط کرد نگاهي

 امير باغ بريم بايد ديگه ساعت تايه.. کنين آماده عمليات براي خودتونو - 

 : گفت باخوشحالي رامسين 

 ؟! باخت رو بازي ملک شاه ؟!ديگه تمومه يعني ؟! من جون - 

 : گفت نغمه...نگفت چيزي درافکارش غرق رادوين 

 ونسرت باليي يه نرين ؟! ديگه ساعت يه گفت مطمئني ؟! خوبه حالت !؟ رادوين - 
 ؟! بيارن

 : گفت رامين روبه رادوين 
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 ...خبربدم رييس به ميرم منم.. بريم تنهايي نبايد... بياد مجهز نيما بزن زنگ - 

 :گفت وزيرلب شد بلند وازجايش 

 !آخرخط... باشه آخرش امشب فکرکنم - 

 : وگفت برداشت رادوين سمت به قدمي بازهم نغمه 

 نذاري رادوين...ها باشه افسون به حواست !؟ خب باش خودت مواظب توروخدا - 
 ...!بده نجات پدرنامردش اين تاونوازدس زودترازهرکسي !ها بشه چيزيش

 : گفت وآرام داد تکان فهميدن نشانه به سري رادوين 

 ...کنين دعا برامون - 

 : گفت نغمه وروبه برگشت باشد آمده يادش چيزي انگار وبعد 

 ! تره امن جاتون اونجا..رييس خانواده پيش بريد.. نمونين اينجا هم وطنين تو - 

 : وگفت داد تکان سري نغمه 

 ... باشه - 

 : داشت وا ازحرکت اورا نغمه صداي بازهم اما.. برود که کرد حرکت رادوين 

  رادوين - 

 !؟ بله - 

 : گفت آرام و رفت جلوتر قدمي نغمه 

 ؟! خواهرتم فقط من گفتي راست ديروز...ديروز - 

 کرد زد مي معصوم حاال که اش عمه دختر شيطان چشمان به نگاهي رادوين 
 : زد مردانه ولبخندي

 !تو جون به بودم نگفته توعمرم بزرگي اين به دروغ - 

 : گفت رادوين که کشيد درهم را ابروهايش نغمه 
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 برام که وقتي ازهمون من اما..دونم تورونمي... کردم پيدا خواهرمو وقته خيلي من - 
 ! شد خواهرم کرد فاش برادرمو وعشق کرد ودل درد

 االب شدن آماده قصد به سالن هاي ازپله تند وتند زد او روبه زيبا لبخندي وبازهم 
  ... رفت

 : گفت لب وزير زد گشاد لبخندي نگريست مي اورا رفتن که همانطور نغمه 

 ...! ايشالله ببينم دوماديتو - 

 همه با ازقبل رادوين... بودند امير باغ به رفتن آماده برادر هرسه بعد تاساعتي 
 را وبرادرهايش رادوين لحظات تاآخرين آنها بود قرار و بود کرده هماهنگ نيروهايش
 ترلکن را اش اسلحه هاي خشاب که ودرحالي بود ايستاده در نزديک رادوين...کنند اسکورت
 :گفت گذاشت مي کن خفه صدا کلتش براي که رامين روبه کرد مي

 ..بيرون بزن منو ماشين بپر رامين - 

 : گفت رامسين 

 کنن مي منفجرمون اشاره بايه !ها کمه ماشين يه ؟! بريم جدا جدا نبود قرار مگه - 
 ! روهوا ريم مي

 : وگفت کرد آماده وبعد کنترل چيکي چيک راباصداي کلتش رادوين 

 اشيمب هماهنگ تونيم مي بهتر باشه کمترماشين هرچي !بسه هستن ها وبچه نيما - 
 شد دير که بريم بزنين..

 ! بکنين وخالي خشک خدافظي يه صبرکنين بابا..صبرکنين - 

 اييه باقدم که درحالي وطنين نغمه...برگشت نغمه سمت به نفرسرهايشان هرسه 
 کاسه باديدن رادوين...داشتند دست به هم آب کاسه يک هرکدام آمدند مي پيش سريع
 : گفت آنها دردست آب هاي

  ؟! بميريم بريم خوايم مي مگه ؟!گرفتين دستون ايناچيه - 

 :گفت نغمه 
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  !بخواد چي رو دفعه اين تاخدا.. بوديم بدشانش هميشه که ما والله - 

 هرپنج انفجارخنده صداي وبعد... تعجب پسربا سه وبعد کردند هم به نگاهي همه 
 :گفت طنين...شد نفربلند

 هک سرتون پشت برا آورديم آب کاسه جداجدا ماهم...وبرگرديد بريد سالم ايشالله - 
 !کنه حفظ هرکدومتونو جدا جدا خدا

 :وگفت انداخت آب هاي کاسه به نگاهي رادوين 

  !شم شهيد برم بايد انگار که منم سالمتي به - 

 :گفت نغمه...بلندشد بازهم ها خنده صداي 

 رييادآو بهش حتما امير، توباغ رفتي...بريزه ديگه يکي بايد سرتورو پشت آب - 
 !کن

 کند کردکنترل مي سعي که اي باخنده رادوين که... ها خنده شليک صداي بازهم 
 :وگفت رفت نغمه به اي غره چشم

 .. بريم بياين.. کنين مي تلف وقت دارين زيادي ديگه - 

 خارج و کردند خداحافظي رامين هم رامسين وبعداز رامسين وبعد خودش اول 
 مي ذکرت ومرتب رفتند ماشينشان هاي نزديکي تا دنبالشان به نگران وطنين نغمه...شدند
 بود آمده ستوه به دختر دو آن هاي ازحرافي که رادوين...باشند خودشان مواظب که دادند
 غبا به تر سريع هرچه تا شد دور آنها از گاز تک بايک و نشست فرمان پشت زود خيلي
 ...برسند امير

  !شماکجايين؟ کرديم نيماماحرکت - 

 .. داريم فاصله باشما دوخيابون يکي هم ما قربان - 

 .. نينک کمين امير باغ هاي نزديکي.. کنين نمي حرکتي هيچ نکردم اعالم تا... خوبه - 

 رييس چشم - 
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 ودب نشسته عقب که رامسين روبه و فشرد ماشين گاز پدال روي را پايش رادوين 
 : گفت

 ؟! يانه اميرهستن باغ تو ببين.. کن گيري روپي رادارافسون رامسين - 

 کرد راداري کردن فعال و جو و جست به شروع و کرد باز را تاپش لپ فوري رادوين 
 : گفت رادوين روبه رامين...بودند کرده جايگذاري افسون هاي درلباس قبال که

 !ملکه شاه گاه مخفي تو رادار و کرده عوض رو هاش لباس درصد نود احتمال به - 

 گفت زيرلب راند مي باسرعت که طور وهمان کرد جا جابه را ماشين ي دنده رادوين 
: 

 ! خوام مي همينو اتفاقا - 

 : گفت موقع همان رامسين 

 !ده مي نشون داره رو ديگه جاي يه !نيست امير باغ تو رادار - 

 : وگفت کرد رامسين به ازآينه نگاهي رادوين 

 ...ميشه الزممون هم يکي همين...بگير رو دقيقش آدرس...خب خيلي - 

 :گفت رامين 

 حفظ اروه نقشه اون بايد بيشترازهمه باشن گفته ودروغ باشه توکارشون کلک اگه - 
 ...!کنيم

 :گفت آرام وفقط ماند متفکر بازهم رادوين 

 بکنه تونه نمي غلطي هيچ..داره نياز من به ملک شاه ! هاامنه نقشه جاي - 

 بار اين رادوين دوبوق وبايکي ايستاد امير درباغ جلوي آنها ماشين بعد ساعتي تا 
 را ماشين رادوين... شوند وارد تا داد ازآنهااجازه رمزي هيچ خواستن بدون مستخدمشان

 آنها هب را خودش بلند هايي باقدم موقع همان امير...شدند پياده نفري وسه کرد پارک کناري
 :رساند
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 .. اومدين خوش عزيز رفقاي به به... به به - 

 :گفت سرد خيلي وبعد کرد نگاه او به چپي چپ رادوين 

 !کجاست؟ - 

 :گفت رادوين وروبه زد تمسخرآميز لبخندي امير 

 ؟!نه کردي کارخودتو - 

 :پرسيد تر جدي بازهم رادوين 

 ؟! کجاست گفتم - 

 :وگفت فشرد هم روي را هايش دندان امير 

 ! نره چرخت الي چوب اميدوارم ولي.. بچرخ...توئه دور دور فعال - 

 :گفت امير..نگفت وچيزي زد او روبه پوزخندي رادوين 

 .. بياين دنبالم - 

 جاازآن وبعد شدند ساختمان وارد...او دنبال به برادر وسه افتاد راه به جلوتر وخودش 
 لمجل و تر بزرگ اتاق يک وارد بار اين اما... مهماني شب مثل درست...رفتند دوم طبقه به
 دهش پوشيده مشکي ودروديوار مشکي سراميکي باکف که اتاقي...شدند دوم طبقه از تري
 ها نوشيدني واقسام انواع ها مبل ميز روي و بود شده چيده درآن مجلل هايي ومبل بود
 اب وبرادرهايش رادوين...داشت وجود ملک شاه از پذيرايي براي که هابود وشيريني ها ودسر

 ايستاده آنها به پشت که ديدند را پيکر غول وشلواري کت مرد سه ازهمه اول ورودشان
 صيشخ انگار...بود کرده آلوده را واتاق زد مي بيرون که بود سيگار دود آنها جلوي واز بودند
 ادشتعد.. يکي نه هم آن !بود کشيدن سيگار درحال بودند ايستاده جلويش مرد سه آن که
 اپ پاروي مبلي روي ترشراره ور آن کمي!بود گرفته غلظي دود را اتاق که بوده زياد انقدر
 !بود قرمز رنگ به ازنوشيدني جامي خوردن ودرحال بود انداخته

  

 ...جلو بريد - 
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 در  ملک شاه محافظ مرد سه کنار از...رفتند وجلو برداشت قدم امير صداي با رادوين 
 : گرفت قرار درديدش او روبروي ودرست شدند

 ... سالم - 

 ودب کرده نزديک دهانش سيگاربه کشيدن براي که را دستش او باديدن ملک شاه 
 دخونسر  رادوين...شد خيره رادوين به زخمي و خشمگين..خيره بانگاهي..بازداشت ازحرکت
 براي بودند آماده هردو ! دوببرزخمي عين...درچشم چشم...دوخت چشم او به ومحکم
 تمسخر صداي...اما !بدهد ازدست حتما را جانش نفر يک باالخره که جنگي براي...حمله
 : رسيد گوش به ملک شاه آميز

  بشينين - 

 درآن شراره...نشستند ملک شاه روبرويي هاي مبل روي وبرادرهايش رادوين 
 وآن دز  سيگارش به پوکي ملک شاه !بود شده خيره رادوين به خاص لبخندي با هم موقعيت

 شايد...برادرهايش به وبعد کرد رادوين به نگاهي وبازهم تکاند جاسيگاري درون را
 ار  لبخندش... وبعد زد مسخره لبخندي اي لحظه فقط که..گرفت اش خنده ازشباهتشان

 : گفت رادوين روبه که کرد درصدايش خشمي و جديت به تبديل فوري

 !جوون کردي شروع رو بدي بازي - 

 : وگفت زد پوزخندي وجسورانه محکم بازهم رادوين 

 خيلي رو خطرناک هاي بازي هميشه ! نمياد خوشم بچگونه هاي ازبازي من - 
 ...! داشتم دوست

 : وگفت کرد رادوين به خصمانه نگاهي ملک شاه 

 ؟! نه دم مي بهت بخواي پول هرچي گفتم بهت - 

 :گفت جدي او مانند هم رادوين 

 !ببرم من رو عمليات سهم نصف که بود اين شرط... بردم رو شطرنج شرط من اما - 
 !خيليه گذشتم هم ازدخترت که همين
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 تشآ ازخشم يا حتما بگيرد آتش شد مي اگر...کشيد عميقي نفس عصبي ملک شاه 
 فرياد بايک را خشمش تمام هو يک...زد مي بيرون آتش ودماغش ازدهان يا گرفت مي
 :وگفت کرد خالي

 يا ؟! طرفي احمق با فکرکردي ؟! کني مي شرط شرط من واسه بچه ذره يه تو - 
 وپدرت ؟! تموم و بگيري تودستت رو ملک شاه توني مي شطرنج دست بايه فکرکردي
 گدايي من خاطر به رو ايران تموم.. هيچي که رو اصفهان تموم کنم مي کاري... من درميارم
 ...کردم سياه روزگارشو درافتاده بامن هرکي... نکن بازي من با...نشي وهيچي کني

 مي نفس نفس زياد ازخشم که ملک شاه وجلوي آمد جلو آب ليوان يک با امير 
 :زدگرفت

 ... کنين کنترل اعصابتونو قربان - 

 يشرق باصداي وليوان زد اي شيشه ليوان زير به را دستش خشم همان با ملک شاه 
 :دنبالش به هم ملک شاه فرياد وصداي... وشکست افتاد ها سراميک برروي محکم

 !داد دستم کار تو هاي ارزگي بي ! پوفيوزه مرتيکه تو تقصير همش... شو خفه - 

 عشوه وبا داد دخالت خودرا بارشراره اين...ايستاد وکناري انداخت زير را سرش امير 
 دهچسبي او به انگار که جوري...نشست ملک شاه ونزديک آمد وجلو شد بلند ازجايش گري
 :گفت بود آشکار وادايش ناز خوبي به که وباصدايي !بود

 ازدستت نبايد که دوني مي..باشي عمليات فکر به بهتره.. عزيزم باش آروم - 
  ! عملياته رفتن ازدست بهتراز خيلي اينا بردن سهم..ببرن سهمي يه هم اينا بذار..بره

 بايک همراه لبخندي بود مانده وجيغش قرمز هاي لب او به خيره که ملک شاه وبه 
 قورت را دهانش آب شراره به خيره ملک شاه که ديد مي فاصله ازهمان رادوين...زد چشمک
 نهصح اين افسون اگر..زد پوزخند دل در ...!برگيرد چشم او از توانست نمي که طوري... داد
 !کشت مي را شراره خودش بادستهاي حتما... ؟!داد مي نشان واکنشي چه ديد مي هارا
 ماا !است کاسه دريک باهم دستشان وشراره امير داند مي ملک شاه که بود خوشحال چقدر
 ...بودند جلوتر دوقدم يکي هايش وعشوه شراره انگار..افسوس
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 را جامي خودش خاص اداهاي باهمان...شده درگيرش ملک شاه ديد مي که شراره 
 : داد او دست وبه کرد پرازنوشيدني

 ! کنه آروم اعصابتو تا بنوش - 

 : گفت کردو اي وخنده 

 !عشقم خودت سالمتي به - 

 گردي طرفي به را سرهايشان هم ورامسين رامين...زد آشکار پوزخندي بار اين رادوين 
  !مضحک هاي صحنه ازاين خورد مي بهم حالشان داشت انگار...بودند گرفته

 را جام از کمي و زد لبخندي درجوابش وفقط گرفت شراره ازدست را ملکجام شاه 
 ميک فقط...نبود خبري وعميقش بلند هاي نفس از ديگر.. بود شده تر آرام انگار...نوشيد
 ار  وانتقام خشم و تهديد او هاي درنگاه رادوين...شد خيره رادوين به هم وکمي کرد سکوت
 !کشيد مي رادوين براي درسرش اي نقشه چه دانست مي خدا..خواند مي واضح به

 ...باشي داشته سهم عمليات تو توني تومي - 

 تهداش سهم نداشت فرقي هيچ برايش انگار...بود مانده واکنشي هيچ بدون رادوين 
 :داد ادامه ملک شاه !کند مي شريکش ملک شاه بود مطمئن ازقبل انگار !يانه باشد

 ! کشي مي نقشه فقط تو ...تو سهم ميشه سومش يک !نه رو سهم نصف اما ...اما - 

 : گفت رادوين 

 تک برادرهام منو.. کنم مي شرکت هم عمليات توي اما... کشم مي نقشه من - 
 ! هستيم خوبي تيراندازهاي

 اي لحظه...زد ولبخند رادوين به وبعد کرد ورامسين رامين به نگاهي ملک شاه 
 : گفت وبعد خورد را اش نوشيدني از قلوپي...کرد سکوت

 !؟ آره زرنگين خيلي کنين فکرمي مثال ؟ دارين هنرايي چه ديگه... خوبه خوبه - 

 : گفت خونسرد رادوين 
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 هي اون شما اگه... کرديم طي باهم بازي از قبل که بود شرطي...نيست بازي زرنگ - 
 اريک دخترت به اگه هم حاال..بردم رو وشرط گرفتم من ولي نگرفتين جدي رو شطرنج دست
 عقب شما کارخود که خاطراينه به ببرم سهم رو عمليات سوم يک فقط وحاضرم ندارم
 هنقش يه مجبورين وشما گرده برمي زودي به داره خارجيتون مهندس دونم مي من...نمونه
 ! باشين داشته ودقيق شده حساب

 :گفت اش شده قفل هاي دندان ازبين ساييد هم روي را هايش دندان ملک شاه 

  !شدم تو مثل جونوري محتاج که باشه وآخري اول دفعه دم مي قول - 

 : گفت رادوين 

  !داره وجود هم بعدي دفعه که دونم مي من اما..داره بستگي خودت به ديگه اون - 

 : زد پوزخند ملک شاه 

 !بيني نمي هم خوابت تو - 

 :گفت ملک شاه...کرد وسکوت زد لبخندي رادوين 

 !کني روبراه وحسابي درست نقشه يه سريع خيلي بايد..امشبه عمليات - 

 : گفت رادوين 

 دفعه اين...تغيير کوچولو به منتها..دم مي پس رو خودتون هاي نقشه همون من - 
 ميان سومشون يک من سهم مثل شما نيروهاي... نيروها اکثريت شن مي من نيروهاي
 هحق هيچ بدون کلکي هيچ بدون.. شيم مي اضافه جمعتون به هم وبرادرهام من !عمليات
 !ازدوطرفمون اي

 را هوش يک فوق ديگر پسر اين...برايش بود جالب واقعا..زد خند نيش ملک شاه 
  ..!انگار بود کرده ازقبل چيزرا فکرهمه..داشت

 نفع به رو عمليات بدي دستور بعدهم !!؟!من نيروهاي جاي به تو نيروهاي - 
 ؟! آره رفتي که برو د و جيب به بزنين رو وهمه بريزين بهم خودتون

 :گفت رادوين 
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 دوماه خودتون که اي نقشه !شم عمليات وارد خوام مي خودتون ي بانقشه من - 
 مي من چون ميشن شما بيشترازنيروهاي من نيروهاي وسط اين فقط..دادين مانور روش
 ينندار  قصد اوصاف بااين شما مسلما..باشه راحت وخيالم بشم محافظت جونم ازنظر خوام
 و ميان ازمن محافظت براي من نيروهاي.. بيايم راه باهم بهتره پس !بذارين زنده مارو

 ؟! چطوره عمليات انجام براي !فقط هستن نيروهاتون سوم يک که شما نيروهاي

 را شا طوالني سکوت امير...کرد سکوت کشيدو اش چانه به دستي متفکر ملک شاه 
 :شد بحث وارد و شکست

 ...که بهتره نظرمن به قربان - 

 :زد وفرياد آمد امير حرف ميان به فوري ملک شاه 

 !نخواست نظرتورو کسي - 

 شاه...گرفت کينه وبعد خشم رنگ نگاهش وبعد شد خيره ملک شاه به بابهت امير 
 صلهفا ازهمان رادوين اما !ديد نمي را امير جوي وانتقام اي کينه ونگاه متفکربود هنوز ملک
 براي زودي به هم امير همين مطمئنا..خنديد مي ملک شاه براي دل در..خواند اميررا نگاه
 !کرد مي درست دردسر ملک شاه

 .. کنين دوره بازهم رو ونقشه کن آماده رو نيروهات برو - 

 :وگفت چرخاند او سمت رابه سرش ملک شاه صداي با رادوين 

  !؟ کلکي هيچ بدون ؟! قبوله همه - 

 :وگفت داد تکان سري ملک شاه 

 حاالتا توعمرم من وگرنه..بوديم گذاشته منگنه تو و نداشتم وقت چون فقط اونم - 
  ! بودم درنياورده بازي احمق قدر اين

 تا هنباش توکارمون حقه بهتره !هستن منتظرمن کسايي يه بيرون اون باشه يادت - 
 خودتون عمليات و داخل ريزن مي کنين خطا ازپا دست اگه..بره پيش تر راحت کارمون
 ! ميشه کنسل
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 :وگفت زد پوزخندي ملک شاه 

 !بچه بدي ياد من به تو چيزا اين نيست الزم - 

 :گفت ملک شاه که شد بلند ازجايش رادوين 

 ...چيز يه مونه مي اما - 

 : گفت رادوين 

 !؟ چي - 

 ...! کنيم مي هماهنگ چيزرو همه باهم و مياي ازعمليات قبل ساعت يک - 

 : وگفت داد تکان موافقت نشانه به سري رادوين 

 !بگين؟ رو عمليات ساعت ممکنه - 

 : وگفت کرد آرام اي خنده ملک شاه 

 ... دوني نمي که نگو - 

  !بوده دروغ گرفتم من که هايي راپورت شايد - 

 و خودت داري فرصت امشب يک تا تو...کنيم حرکت شب دونيمه بايد !صبح سه - 
 ...کني آماده رو نيروهات

 همراه به گذران خدمت از يکي راهنمايي به و داد تکان سري بازهم رادوين 
  ...رفتند بودند کرده آماده آنها براي که هايي ازاتاق يکي داخل به دوبرادرش

 ودقت زيرکي با را اتاق کنار وگوشه وبر دور و انداخت مبلي روي را خودش رامسين 
 : گفت بعد... زد ديد

 .. بزن گشت يه رامين - 

 رطو به رامين..باشد دوربين يک يا شنود دستگاه دنبال به که فهماند وبااشاره 
 بزند حرف نخواهد اينکه براي رادوين... گشت ومي چرخيد مي اتاق وبر دور به نامحسوس
 ايصد موقع همان...کرد نيما براي پيامک نوشتن به شروع شود شنود وقت يک وصدايش
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 هشودک بلند خواست رادوين...رسيد گوش به کوبيد مي را آن کسي انگار که دراتاقشان
 :وگفت پريد ازجا رامسين

 ... کنم مي باز من برس کارت توبه - 

 عدوب..زدانگار مي حرف باکسي رامسين...فروبرد اش رادرگوشي سرش بازهم رادوين 
 ادوينر  دردست سيني به باتعجب ورامين رادوين...شد وارد غذا پراز سيني بايک اي ازلحظه
 :گفت رامين.. بودند شده خيره

 ؟!حاال بود غذا وقت چه - 

 برادرهايش...شود وشنود بزند حرف ترسيد مي وبر دور به اشاره با رامسين 
 :گفت رامسين...فهميدند

  ! آوردن که حاال.. دونم نمي - 

 :فروبرد او درگوش را سرش و نشست رادوين نزديک و 

 ! افسونه ازطرفه گفت آورد خدمتکاره يه - 

 چيزي و زد لبخندي فقط دهد نشان عادي غير واکنش هيچ اينکه بدون رادوين 
 وجويش جست به بازهم چيست غذاها آن بداند بخواهد اينکه بدون رامين..نگفت
 جلو جوري کرد سعي رامسين...برداشت را وقاشقي برد جلو را دستش رادوين...پرداخت
 صويرت شده گذاشته کار دوربيني اگر و نباشد پيدا غذا بشقاب که بنشيد رادوين وکنار
 مي جا جابه را بشقاب درون هاي برنج قاشق با رادوين...برندارد را رادوين بشقاب
  ...!نشانه يک دنبال به شايد...کرد

 :گفت آرام بازهم رامسين 

 !ديگه گفت مي خدمتکاره خود به بگه خواست مي چيزي اگه آخه - 

 :گفت رادوين 

 آوردن ملک شاه ازطرف شايدهم ..!باشن آورده جوري همين رو غذا اين غيرممکنه - 
 ...!مابخوريمشون که افسونه گفتن
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 :پوزخندزد رامسين 

 ؟! بشه کشتنمون به موفق امروز ممکنه يعني - 

 :وگفت کرد رامسين به نگاهي رادوين 

 ؟!نه کني بيوه رو طنين داري دوست خيلي - 

 :زد وچشمکي خنديد رامسين 

 وابسته رييس که تويي !دادا تويي فقط مهم...نداره عيبي بشه هرطوريم من - 
  ...!است بسته جونت به جونشون وپدر جون طال که تويي و هاته عمليات

 :وگفت کرد اخمي رادوين 

 ؟! جون رامسين شي خفه ميشه - 

 : وگفت خنديد بازهم رامسين 

 !رييس بدين دستور هرشما - 

 گاهن هارا زيرنان و ماست وزيرکاسه برداشت برنج دربشقاب ازگشتن دست رادوين 
 اش مشکي موهاي... کشيد لختش درموهاي دستي کالفه...چيزنبود انگارهيچ ! نه...کرد
 غذا سيني راروي نگاهش...برگشتند اولشان سرجاي به ودوباره شد کشيده عقب به محکم
 :گفت زيرلب... دوخت

 !؟ فرستاده اينو چي براي پس.. لعنتي - 

 :گفت رامسين 

  !ديگه بوده ملک شاه همين ازطرف حتما - 

 جک انگار که غذا چيني بشقاب به خيره...بود مانده واکنشي هيچ بدون رادوين اما 
 انحناي يک فقط...شد نمي معلوم اصال کردند نمي دقت اگر که بود طوري اش کجي...بود
 زيرآن و گرفت باال را وآن برداشت ازجايش را بشقاب شتاب با رادوين..! داشت جزيي
 بشقاب زير به شده جويده آدامس کمي وسيله به کوچک کاغذ تکه يک...کرد رانگاه
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 دهش نوشته..بازکرد را آن وفوري کرد جدا اززيربشقاب کاغذرا رادوين...بود شده چسبانده
 :بود

  !شدم زنداني آخرباغ تواتاقک من - 

 :گفت فقط ورامسين رامين روبه...پريد ازجا رادوين 

 ..گردم وبرمي ميرم من باشين اينجا شما - 

 اتاقک کردن پيدا قصد وبه زد بيرون ازاتاق برادرهايش هاي سوال به توجه بي و 
  ....رساند ساختمان بيرون به را خودش باسرعت آخرباغ

 را اش اسلحه...رود مي کجا او نفهمد کسي تا داشت برمي قدم آهسته هايي باقدم 
 هاي آدم...شد مي پنهان جايي و دويد مي هم گاهي..داشت برمي قدم دقت با و آورد بيرون
 به بود مجبور اما...بود سخت آنها درميان عبور و بودند وآمد رفت درحال وامير ملک شاه

 يم پيدايش باالخره اما باغ کجاي دقيقا دانست نمي...برود باغ آخر به شده که هرنحوي
 ....کرد

 ****** 

 ! نبردم وآبروتو نزدم داد تا گمشو... بيرون گمشو - 

 :وگفت کرد نزديک او به را وسرش کرد کريه اي خنده پسر 

 کس هيچ.. بيني مي.. خانومي خطه آخر اينجا !فهمه نمي کسي بزني داد ام هرچي - 
  ! وتو منم فقط..نيست

 هم روي را هايش دندان افسون...شد بلند مضحکش هاي خنده صداي وبازهم 
 :گفت وزيرلب رفت عقب به فشردوقدمي

  ! حناق - 

 ...هو يک شد قطع پسر خنده صداي 

 !؟ گفتي چي - 

 : زد فرياد افسون 
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 سينت رو هبذار  سرتو گفتم ملک شاه به وقتي..بکني توني نمي غلطي توهيچ گفتم - 
  !افتي مي خوردن چيز به موقع اون

 :وگفت انداخت باال ابرويي پسر 

 ..؟!جدي..اوهو - 

 عميقي ونفس فشرد هم روي را هايش لب باعصبانيت افسون...خنديد وبازهم 
 وينراد که هماني..بود فرستاده سراغش به امير که هماني !راننده پسرک آن بازهم...کشيد
 آمده افسون سراغ به انگار بازهم حاال !کرد هوشش بي وبعد زد کتکش سير دل يک
 مي.. است امير کار هم اتاق درآن شدنش زنداني بود مطمئن.. دانست مي افسون..بود

 همه !ندارد مخفي اتاقک دراين شدنش اززنداني خبري هم روحش اش بيچاره پدر دانست
 وراوا زده کتک پسررا اين رادوين دانستند مي حتما... است شراره و زيرسرامير چيزها اين
  !بودند فرستاده افسون سراغ به بازهم انتقام براي

 :گفت شد مي نزديک افسون به اش کريه لبخندهاي باهمان که درحالي پسر 

 کدوم هيچ ديگه.. !پدرتو هم کنن تمام کارتورو هم قراره امروز ؟! چيه دوني مي - 
 ...!کنين کشي عربده تونين نمي

 يم تمام را پدرت کارتوو چه يعني !؟ پسرک اين گفت مي چه...ريخت دلش افسون 
 فرياد وبازهم ندهد نشان را بهتش و تعجب کرد سعي و داد قورت را دهانش آب !!کنند؟
 :زد

 ...کنم مي خفت دستام باهمين وگرنه عقب برو !مردک نشو نزديک من به - 

 يغج به کرد شروع هو ويک شد بيشتر حرصش او ازخنده افسون...پسربلندخنديد 
 يورش سمتش وبه برد ازياد را خودش خنده افسون هاي جيغ صداي باشنيدن پسر... زدن
 ماندرچش کننده تهديد وبالحني فشارداد افسون دهان روي را دستش توانش باتمام...برد

 :وگفت شد خيره افسون

 خوش بهت خواستم مي...ها نيام راه باهات نکن کاري.. !لجن دختره فکتو ببند - 
 ! نره يادت رو امروز عمرداري تا کنم مي کاري خواي نمي خودت که حاال ولي...بگذره
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 افسون.. هايش لباس کندن به کرد وشروع کرد پرت زمين روي را افسون وبعد 
 قورت را دهانش آب !!کرد؟ کارمي چه داشت...کرد مي اونگاه به درآمده ازحدقه باچشماني

 هاي خنده با پسر...کشيد عقب سمت به را خودش بود افتاده زمين روي که طور وهمان داد
 ها لب به وگاهي واندامش پاها به گاهي..بود شده خيره افسون به مزخرفش
 نبود يکس ...!بود تمام کارش ديگر...گرفت باال قلبش ضربان ناخوداگاه افسون...وصورتش

 بي کرد وفريادمي داد هم هرچه ! آخرباغ مخفي فضاي درآن !برسد دادش به جا درآن که
 يسمت بهخ را کتش پسر !بودوبس کردن پاره گلو فقط مکان درآن وفرياد داد !بود ارزش
 باخود...بست را چشمانش افسون...کرد بلوزش هاي دکمه بازکردن به وشروع کرد پرت
 مي دبختتب !بگيري سرت به گلي چه فکرکن..افسون فکرکن..احمق فکرکن..فکرکن :گفت
 ...باش زود افسون..بيا خود به افسون..االن کنه

 لحظه همان...دوخت چشم اتاقک وکنار وگوشه وبر دور وبه بازکرد را چشمانش 
 سرپ به را نگاهش باترس...ماند بود افتاده اتاق گوشه گه آهني لوله تکه يک روي چشمش
 بازهم سمتش به پسر...زد جيغ وبازهم درشت چشمانش او برهنه تن باديدن...دوخت
 ها ستد با افسون ...بيندازد افسون روي خودرا سنگين تن داشت سعي بار واين برد يورش
 اب پسر..داد جانانه خراش يک را وصورتش افتاد پسر صورت جان به بلندش هاي وناخن
 رويپسربر محکم ضربه..کشيد افسون گوش زير به محکم را ودستش رفت عقب فريادي
 مي گيج العاده فوق سرش کرد احساس و ساخت جاري لبش برروي را خون افسون صورت
 تارمي چرا را چشمانش من خداي...آورد باال ودوباره وکمي انداخت زير را سرش...رود
 هم رفتن عقب ناي افسون..آمد مي افسون سمت به بار اين خشم با پسرداشت...ديد

 !بود تارشده وچشمانش رفت مي گيج سرش..نداشت اصال را شدن جا جابه ناي..نداشت
 بود تمام کارش ديگر و رفت مي ازهوش ازداشت راحت خيلي...او دستان ضربه بايک
 يپدر ونه نجاتش براي بود رادويني نه ديگر... شد مي تمام ديگر چيز همه بود مطمئن....
 چشم بود شده نزديک او به کامال که پسر به تاري وباهمان زور به... !محافظتش براي
 وبعدهم...مطلق سياهي...رفت مي سياهي روبه داشت کم کم چشمش تاري... دوخت

  !رفتنش وازهوش چشمانش شدن بسته...

 ****** 

 ... خبربده خودم به اول خواست هرچيزي - 
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 قربان چشم - 

 !ما و نيروها هم دختر اين هم..نيما کني مي چيز همه جمع دنگ شش رو حواست - 

 .. چشم اونم - 

 ..کن خبرم اومد هوش به هروقت.. داخل ميرم من - 

 به...دپري ازجا بود آشنا برايش شدت به نفرشان يک که دوشخصي صحبت باصداي 
 نآ عقب صندلي روي انگار.. شخصي ماشين يک..کرد نگاه قرارداشت درآن که ومکاني جا
 ...اوکه اما ! بوده هوش بي

 شدت با..راننده پسرک آن.. اتاقک آن..باغ آخر واتفاقات...عصر بايادآوري هو يک 
 ...کرد دويدن به شروع باغ در سمت به فرار قصد وبه پريد بيرون ازماشين

 ..خانوم..لطفا صبرکنين خانوم.. خانوم - 

 قبع به را وسرش... کرد بيشتر را دويدنش سرعت..انگار آمد مي دنبالش به کسي 
 انوهم... شد مي نزديک او به داشت وسريع بلند هايي قدم با غريبه پسر يک..برگرداند
 عقب به و برخورد کسي به ومحکم شدت با بود برگردانده را سرش افسون که لحظه
 ..!.ريخت دلش آن يک...کرد نگاه بود رفته فرو دردلش که فردي به تعجب با..برگشت
 درشب که زاللي مشکي...او چشمان به خيره!...کرد؟ مي چه جا اين رادوينش... من خداي
 هايش اشک وبعد آرام آرام..گرفت لرزش هايش لب...درخشيد مي باغ کوچه ودرآن
 :زد صدا اورا اسم ناخوداگاه زيرلب...کرد پيدا جوشش

 !رادوين...راد - 

 پرت درآغوشش خودرا دو وبا کشاند رادوين سمت به اورا هم ناخوداگاه وهمان 
 خيره اآنه به کنجکاوي پراز نگاهي با که نيما به بانگاهي وبعد باتعجب اول رادوين ...!کرد
 :بودگفت شده

 ... فرستمش مي خودم من.. توماشين توبرو - 

 دورشده ازآنها آرام گفتن چشم بايک وفقط بود زيرانداخته را سرش ونيما 
 :فتگ آرام وبعد کرد نوازشش وکمي بود گرفته افسون کمر دور به را دستش رادوين...بود
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 ؟! چطوره کوچولومون حال - 

 وآرام گرفتند راه هايش اشک..کرد اونگاه آوردوبه باال را اش اشکي چشمان افسون 
 :اوگفت زيبايي دريايي چشمان به خيره رادوين...ريختند مي هايش گونه برروي

 غلطي هيچ نتونست هم احمق پسره اون...نشده چيزي ! بترسي نيست الزم - 
 ! رسيدم موقع به..بکنه

 لبخند ريخت مي که هايي اشک ودرميان لرزيد هايش لب بازهم افسون 
 :گفت رادوين...زد

 !؟ خوبه حالت - 

 :وگفت خنديد رادوين..داد تکان تاييد نشانه رابه سرش افسون 

  ؟!حاال زني نمي حرف چرا - 

 زيرانداخت را سرش..گرفت فاصله رادوين از وکمي کشيد باال را دماغش افسون 
 :وگفت

 ... پسره اون دست به امروز..امروز من مطمئني - 

 :آمد حرفش ميان به رادوين 

  !مطمئنم - 

 :داد ادامه مکث وبعدازکمي 

 بهم رو يادداشت اون موقع به..بودي هوش بي هم االن تا - 
 درگيرتوهم حواسم عمليات موقع خواد نمي دلم...شد خداروشکرخطررفع...رسوندي
 هم وامير افرادپدرت مثل..ازافرادم يکي..منه دوست پسرهم اون..توماشين برو..باشه
 ...باشه راحت بابتش خيالت ..!نکنه نگاه هم صورتت به دم مي قول..نيست

  باشم تو همراه خوام مي من اما - 
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 رازدو توني مي..سرماست پشت هم نيما...نيستي درامان اصال من همراه ! نميشه - 
 ..کني تماشام

 ...من ولي - 

 : رفت افسون حرف ميان به سريع رادوين 

 هبرس بهت آسيبي که خواي نمي ! گم مي من که همين...ديگه نداره واگر واما ولي - 
 ؟!خواي مي

 با رادوين..دوخت چشم عميق غم بايک رادوين وچشمان به کرد سکوت افسون 
 :گرفت اش خنده افسون مانند وبچه غمزده چشمان ديدن

  !توروخدا نکن نگام جوري اين - 

 ؟!بيام همرات ذاري نمي که برسه توآسيب به قراره يعني - 

 :وگفت آرام...خنديد رادوين 

 که هبد دستور هاش آدم به يا..باشه داشته کشتنمو قصد پدرت ممکنه اما..قرارنه - 
 ..! بيني مي آسيب باشي همرام توهم اگه..کنن تموم کارمو

 همرات من !بشن تومنصرف به رسوندن ازآسيب ممکنه باشم همرات من اگه اما - 
 !ميام

 ...کرد موهايش داخل را دستش و کشيد عميقي نفس رادوين 

 منم اعصاب وبا ماشين اون تو بشين برو...بردار دست خدا رضاي محض افسون - 
 !نرو جفتک

 :گفت تخس هاي دختربچه ومانند کرد راجمع هايش لب افسون 

 دمکش مي چطوري بابام ببينم خوام مي اصال! باتوباشم خوام مي من ..! خوام نمي - 
 ..!بشم کشته تو همراه منم..

 :زد وداد گرفت باال خشمش هو يک رادوين 
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 !شو خفه - 

 بااو رادوين... !بود؟ گفته چه...ماند اوخيره وبه !شد ساکت بابهت افسون 
 ديگر...برود تا برگرداند را سرش کند نگاهش ديگر اينکه وبدون هوا بي !..باافسون؟!بود؟

 به ستقيمم طور به حرف بااين..بشنود بيشتر خواست نمي ديگر..نبود جايز کنارش ايستادن
 ... نداشت توقع ازاو اصال وافسون بود کرده توهين او

 .. لحظه يه صبرکن..افسون صبرکن - 

 را دستش رادوين که بکشد را دستش خواست...ايستاد...شد کشيده ازعقب دستش 
 او نزديک.. برداشت جلو به قدمي رادوين..کرد اي ناله زيرلب افسون..فشرد تر محکم
 قرارگرفته سرش پشت درست.. داشت فاصله او با سانت چند فقط که طوري..شد
 مي نوازش را افسون گوش که گرمي هاي وبانفس برد افسون گوش رانزديک سرش..بود

 :کردگفت

  !نبودي قهرقرويي دختر توکه - 

 :وگفت کرد اخم افسون 

 !هستم که بيني مي حاال - 

 :زد لبخند رادوين 

 ديو اگه که قوي انقدر.. خوام مي ومحکم قوي خواهرکوچولوي يه من...ديگه نه د   - 
  ! دراره ازجا رو همه ريشه قدرت با اومد جنگش به هم

 :وگفت برگشت عقب به باخشم افسون 

  ! تونيستم خواهر من - 

 ماشين سمت بلند هايي باقدم وبه کشيد بيرون رادوين ازدست را ودستش 
 :تکرارکرد وآرام زيرلب که بود رادوين واين..رفت

  !نيستي که معلومه - 

 ***** 
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 ايه وصندلي مبل روي که را ورامسين رامين بلند صداي وبا شد اتاق وارد باشتاب 
 :زد صدا بودند فرورفته عميقي خواب به اتاق درون

 ...زدن باش بيدار که پاشين.. پاشين.. رامسين.. رامين- 

 امسينر ..نشستند ودرجا گشودند چشم سرعت به برادرشان صداي با ورامسين رامين 
 :گفت وزيرلب کشيد صورتش روي را آلوددستش خواب وچشماني اي باخميازه

 !بودآخه عمليات انجام موقع اينم ! ملک شاه لعنت پدرت برپدر اي - 

 :گفت رامسين روبه بود وسايلش کردن جمع درحال تند تند که درحالي رادوين 

 ضدگلوله جليقه پاشو رامين..نداريم وقت شو آماده پاشو !باخودت گي مي چي - 
 ...بيار هارو

 برادرش دستور به تا بود شده بلند ازجايش ازخوابش ناشي وسستي کرختي با ورامين 
 ...کند وآماده بيدار هم آنهارا تا کرد نيما به زدن زنگ به شروع هم ورامسين...کند عمل

 همه براي رادوين که درحالي.. شدند ملک شاه اتاق وارد آماده هرسه بعد دقايقي تا 
 ههم بودند ملک شاه وافراد خود افراد وسردسته وشراره امير ازجمله که دراتاق حاضر افراد
 دريک شدن موفق براي کردند مي گوش وبادقت ساکت وهمه داد مي توضيح را نقشه
  !تهران به اصفهان درجاده ومهم اضطراري فوق سرقت

 براي ملک شاه ي خودخواهانه ودستورات.. الزم هاي وهماهنگي ها صحبت اتمام با 
 سرقت به مربوط ي جاده به را خود ديگر ساعت تايک بايد...شد داده باش آماده افراد همه
 نديد از بعد بالفاصله تا ماندند مي کليشه حمل عبوري ماشين منتظر و رساندند مي

 ورامين رامسين وروبه آمد بيرون ملک شاه ازاتاق رادوين...کنند شروع را سرقت ماشين
 :گفت

 ... مباشي نذاشته جا چيزي کنم چک رو اتاق ميرم من بيرون ببرين رو ماشين شما - 

 راه اوبه دنبال به هم رامين... رفت و داد تکان باشه نشانه به سري رامسين 
 درآن ار  مدتي که دراتاقي گشتي فقط باسرعت تا رفت باال هارا پله تند تند رادوين..افتاد
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 دررا يرهودستگ رساند دراتاق به خودرا وبلند سريع هايي باقدم...وبرگردد بزند بودند گذرانده
 ...که کرد ودرراباز گرفت

  ؟! کنه نمي فرار دختره مطمئني تو امير - 

 انگار که بود شراره صداي صدا...آمد مي کناري ازاتاق صدا...ايستاد برجا رادوين 
 :داد مي اطمينان او به مرتب هم وامير...کرد مي صحبت باامير داشت

 يدمد اتاق دم رفتم االن همين.. هواش بره فرستادم رو پسره اين که گفتم...بابا آره - 
 بياره جا حالشو که پسره دست سپردمش...نشوندم مي سرجاش رو دختره اين بايد ...!قفله

 ! هستن داخل شدم مطمئن ديگه درقفله ديدم وقتي !

 يندنب اورا کسي تا وبرگرداند دور به را سرش ورادوين شد برقرار آن از پس سکوتي 
 :کرد گوش وبازهم

 ! کرديم زنداني رو افسون نکنه ؟شک چي ملک شاه - 

 سرقتمون تو افسون ازخداشه خودش اون اصال... زدم مخشو..راحت خيالت - 
 هبهون خورده يه..نيست اون به حواسش خيلي که شده ورادوين نقشه غرق انقدر..نباشه
 اهاشب کرده چي رادوين اين ببين!..خودش گاه مخفي فرستادم رو افسون فکرکرد کردم جور
 اغب ته دونه مي چه االنم !يانه هست گاهش تومخفي افسون ببينه نزد زنگ يه حتي که

 !گيره نمي ازباباش سراغي که خوشه انقدر کنه فکرمي حتما!شده زنداني

 فاتحمون نرسيده جاده به نکن کاري !ها دي مي کاردستمون آخريه اين امير - 
 ! شه خونده

 زنده بيشتر ديگه دوساعت تا هم باباش همين..نباش نگران..بابا اي - 
 ! شهمي خرکي افسون که ميشه پول جعل و ها کليشه غرق انقدر ديگه تادوساعت..نيست

 دردور ازکنار خودرا فوري آمد مي باال ها ازپله که پايي صداي باشنيدن رادوين 
 بست دررافوري...کرد گوش بحثشان ادامه به شد ديگرنمي.شد خودشان اتاق کردوداخل
 ادعاي همه باآن !واقعا بود احمق چقدر امير...زد تلخ پوزخندي...ايستاد اي درلحظه وپشت
 !ودب افتاده باغ آخر دراتاقک هوش بي وپسرراننده !اند برده را افسون بود نفهميده زرنگي
 جايي ار  وکليد کرد قفل قفلش کليدداخل باهمان را دراتاق شد خوب..زد لبخند بازهم رادوين
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 اب پسرراننده بود فکرکرده هم خرفت امير هه ..!درختان وبرگ ازشاخ پربود که انداخت
 هک هم حاال !واقعا امير اين بود پست چقدر !است کرده قفل دررا که است مشغول افسون
 گوش ربيشت دقايقي رادوين اگر شايد واقعا بود جالب...بودند کرده را ملک شاه کشتن قصد
 ورط اين را ملک شاه وقتي...معلوم چه !شنيد مي هم را وبرادرانش خود قتل نقشه کرد مي
  !داشتند اي نقشه هم رادوين براي حتما پس کردند مي خام

 گوشه و ها زيرمبل به بعد...زد ديد را وبراتاق دور و برداشت جلو به قدمي 
 رميب سريع خيلي بايد...نبود چيزي نه...دوخت چشم اتاق به باتامل هم کمي...وکناراتاق
 مچش امير اتاق وبه کرد مکث اي لحظه.. پريد بيرون وباسرعت بازکرد را دراتاق...گشت
 ايينپ هارا وپله برداشت قدم ..بار اين بود سکوت فقط اما...شنيد مي صدايي شايد..دوخت
 وگروهي ملک شاه خروج با اول طبقه سالن به ورودش و رفتنش پايين حين درهمان..رفت
 يک...زد را چشمش چيزي سالن تاريکي درآن رادوين آن يک...شد مواجه اش دسته ازدارو
 ملک شاه دردستان که چيزي..جسم ازيک درخشان و منفور نور يک...کوچک رنگ قرمز نور
 غرش درحال گرگ ازيک وبرجسته درنده سر يک آن برروي که اي نقره انگشتر آن..بود
 درآن درخشش..درخشيد مي گرگ درچشمهاي که قرمزي هاي نگين وآن..بود شده تعبيه
 را هايش قدم...زد را رادوين چشمان که بود واضح انقدر موقع ودرآن شب نيمه تاريکي
 شاه ندستا به وخيره ايستاد ناخوداگاه که انقدر..برد جنون تامرز را حالش حتي..کرد سست
 ساييد هم روي را هايش دندان گرگ آن چشمهاي به وخيره رفت مي بيرون که ملک

 هم روي را هايش دندان بازهم...باشد دندانش زير ملک شاه گردن رگ شاه انگار.. محکم...
 هب صورتش !شد وکوتاه عصبي..عميق هايش نفس..شد مشت اش مردانه ودستهاي فشرد
 نمي..گرفت گاز محکم را لبش.. فشرد هم روي را چشمانش...شد کبود بعد و زد قرمزي
 و مظلوم هاي ناله..رفت نمي بيرون ازگوشش زن آن هاي ناله صداي..رفت

 رگها درون وخون گرفت جان..شد زنده بازهم اش ساله وشش بيست کابوس...کوتاهش
 به که بود جوشش درحال خون همين...درآورد آميز وحشت شرياني به را هايش وسياهرگ

 درسفيدي ازخشم قرمزرنگي هاي رگه حاال..بازکرد را چشمانش که انقدر..داد مي نيرو او
  !پرازنفرت ازخشمي هايي رگه..دادند مي جلوه چشمانش

 ***** 
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 رادوين نيروهاي اول سواري دوماشين..کردند حرکت سرهم پشت ها ماشين 
 مه آخر وماشين وشراره امير ماشين چهارمي و ونيروهايش ملک شاه ماشين سوم ماشين..

 دبو براين قرار...کردند مي حرکت مسير دريک ها آن سرهمه پشت که بود رادوين ماشين
 کنند کمين درجاده آماده نيروها همه کلشه حمل ماشين عبور از قبل ساعت نيم که
 هوشا رادوين توسط همه !دقيقه بيست شايد..نداشتند راهي اصفهان به تهران تاجاده...
 که بود براين قرار و بودند گرفته ياد را ازسرقتشان قبل شدن مخفي هاي مکان ملک

 کمل شاه نيروهاي درگيري حين در و کنند حمله کليشه حمل ماشين به رادوين نيروهاي
  ...!کنند سرقت بود رنگ سفيد ون يک که ماشيني ازداخل هارا کليشه

 وبايک ديگر هاي سرماشين پشت که رادوين دوست درماشين که درحالي افسون 
 مي شتال بکشيد سرک ماشين ازپنجره کرد مي سعي مرتب رفتند مي شده حساب فاصله
 به اهينگ ازآينه نيما...ببيند را خودش ويا کند پيدا ها ماشين دربين را رادوين ماشين کرد
 ...شد ظاهر لبش گوشه ولبخندي کرد افسون هاي وورجه ورجه

  ؟! بگيرين قرار ثابت جاي يک ممکنه خانوم - 

 گرفت مي گاز را لبش که ودرحالي و نشست محکم سرجايش تعجب با افسون 
 :گفت بازهم نيما..کرد نگاه نيما به ازآينه

  !شيم ديده شما هاي کشيدن سرک بااين ترسم مي راستش - 

 :پرسيد ناخوداگاه...شد بيشتر تعجبش افسون 

 !؟ نشيم ديده قراره مگه - 

 ينا براي خب ؟! من ماشين توي فرستاده شمارو رييس چي براي فکرکردين پس - 
 الزم کمک اگه شايد..ازدور اونم.. تماشاگريم فقط درواقع ! نيستيم عمليات اين توي ما که
 تکون ماشين اين شماازداخل وجه هيچ به دادن دستور ولي.. رفتم جلو خودم من شد

 ! نخورين

 نمي را اين اصال او...انداخت زير را وسرش فشرد هم روي را هايش لب افسون 
 دوست..کند کمک رادوين به داشت دوست..باشد عمليات داخل داشت دوست او ! خواست
 مي را چيز همه ورادوين کرد مي فرار پدرش داشت دوست ! بکشد را وامير شراره داشت
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 هب ذوق بي ديگر هم وشايد حرکت بي !نبيند آسيبي اصال رادوين داشت دوست..بردند
 همه واين چيست شان نقشه دانست نمي هرچند..دوخت چشم درجاده جلو هاي ماشين
 دکر  مي آرزو فقط دل ازته اما دهند راانجام سرقت يک تافقط بودند شده راهي چه براي آدم
 به فقط !باشد خواهد مي که هرچيزي..برسد خواهد مي که چيزي به رادوين وسط اين که
 ...برسد آن

 بودند رسيده تهران به اصفهان درجاده نظر مورد مکان به بعد ساعتي ها ماشين 
 اسلحه اخشاب هريک..ريختند بيرون وافراد شد هاپارک ماشين همه پارکينگ ودريک
 که شد مي رد ماشين وتوک تک شب موقع درآن بختانه خوش...کردند مي چک را هايشان
 بش نيمه همين ملک شاه براي عمليات اين خوبي...بودند کنترل قابل خوبي به هم آن

 ار  هرسه که مشکي...بودند شده پوش مشکي پا سرتا هايش وبرادر رادوين !بود بودنش
 : گفت آرام رامين روبه رادوين... داد مي نشان نفر يک تقريبا

 وبگ باشه امير يارو اين به حواسش بگو نيما به بزن زنگ يه برو دارم هواتو من - 
 با داشت پيش ساعت يه همين !بگيريم کردجلوشو فرار اگه بذاره جلوتر ماشين چندتا
 !کشيد مي رو ملک شاه قتل نقشه شراره

 :وگفت انداخت باال ابرويي رامين 

 ؟!فهميدي توازکجا - 

 !شنيدم اتفاقي دراتاقشون پشت - 

 :خنديد رامين 

  ! رادوين خرشانسي خيلي خودم جون به - 

 ! آخريه اين بزنيم گند تا بگو حاالهي آره - 

 :گفت بود ساکت حال به تا که رامسين 

 ..کنن مي زيرآب تارو سرماسه ازهمه اول اينا گم مي که من - 

 : زد پوزخند رادوين 
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 زير اون که هايي گلوله ضد جليقه خوبيه منتها ! عزيزم شاخته رو که اون - 
 !گيري مي قرار اصابتشون مورد کمتر که اينه پوشيدي

 :زد پوزخندي رادوين مانند هم رامين 

 !!؟ آخه کنن خسته خودشونو براچي !ديگه هوا رو فرستنمون مي بمب بايه - 

 :گفت رامين روبه رادوين..خنديد مي ريز ريز رامسين 

 ...برس گفتم که کاري به برو..بچه نگو چرت - 

 :گفت رامين 

 يه هاشو ازقطعه هرکدوم..کنم روهم رو گوشي هاي قطعه بايد..ها کشه مي طول - 
 ! کردم جاسازي جا

 : وگفت کرد ساعتش به ونگاهي داد تکان فهميدن نشانه به سري رادوين 

 رو زنم مي شد که تمام گيرم مي وقت برات من ..!داري وقت دقيقه شش پنج - 
 زودباش... ماشين

 :زد کوتاه سوتي بامسخرگي رامين 

 ..که زياديه وقت خيلي - 

 .. برو رامين - 

 اي بگيرد تماس نيما با شود مي که هرطريقي به تا نشست ماشين داخل رامين 
 ي همه ودستورهايش ملک شاه قوانين براساس..بدهد او به شده که هم پيامک يک حداقل
 وشيگ يک حتي..نداشتند وجه هيچ به را ارتباطي ي وسيله داشتن حق عمليات داخل افراد

 چون...بودند گشته خوبي به امير ازباغ خروج موقع هم را برادر سه حتي را افراد همه !
 قيهب بردن ازبين براي را انفجار يک يا بمب يک اش گوشي وسيله به هرکس بود ممکن
 تا تداش خود کنترل دردست را همه خوبي به ملک شاه ! خبرکنند را پليس يا و کند طراحي
 هپرشد هاي خشاب و اسلحه بود شده داده آنها به که چيزهايي تنها..نکنند خطا ازپا دست
 !وبس بود
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 مي تا رامين که ماشين داخل به بعد و کرد مي نگاه ساعتش به مرتب رادوين 
 !بود هکرد کمين ها صندلي پشت ماشين خاموش بودوباچراغ کشيده پايين خودرا توانست

 دبو داده تکيه ماشين در به که ،رادوين رامين وقت اتمام به بود مانده دقيقه يک 
 يمدت هنوز...گرفت را اش عادي حالت هم وبعد کوفت ماشين در ديواره به آهسته باپايش
 عميق نفس بود زده عرقش که ودرحالي شد پياده ازماشين زود رامين که بود نگذشته
 :گفت وآرام کشيد وراحتي

 ...!شد حل - 

 زد مي نفس نفس کمي که ودرحالي آمد آنها سمت به دوان دوان امير موقع همان 
 :گفت

 ... ميشه نزديک داره ها کليشه ماشين..بشيم آماده بايد.. جلو بياين - 

 تودرس کردند حرکت سرامير پشت باهم وبعد کردند وبدل رد باهم نگاهي برادر سه 
 جمع وا دور افراد همه..گرفتند قرار بود داده تکيه صندلي به درماشين که ملک شاه روبروي
 تگف گرفت مي کام موقعيت درآن را خود مخصوص پيپ که درحالي ملک شاه...بودند شده

: 

 زديکن ماداره کيلومتري پنج االن ها کليشه ماشين.. کنين کمين سرجاهاتون بريد - 
  شه مي

 : وگفت رادوين به وروکرد 

 .. کنن مي تعريفتو همهزيادي !کني مي چيکار تو ببينم خواد مي دلم ازهمه بيشتر - 

 :گفت وبعد... فقط زد خندي نيش رادوين 

 ! بذارم دهن به دست همشونو دم مي قول - 

 وتسک کمي..نگفت چيزي رادوين به اي خيره وبانگاه انداخت باال ابرويي ملک شاه 
 : گفت همه روبه امير وبعد شد

 ... کنين کمين خودتون سرجاهاي بريد همه بريد خب خيلي - 
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 مکان ودريک طرف يک هرکسي.. کنند کمين وبر دور آن که افتادند راه به همه 
 سه لاو البته..بريزند دورش به رنگ سفيد ون ماشين شدن ديده موقع تا..بود شده مخفي
 رادوين اساس براين..شدند مي وارد رادوين نيروهاي وبعد کردند مي حمله برادر

 ...شدند منتظر کردندو کمين جاده نزديک درختان پشت وبرادرهايش

  

 !؟ درنياره بازي ضايع افسون جلوي گفتي نيما به رادوين گم مي - 

 دهد عالمت را آمدن تا بود ايستاده که وامير جاده به هرازگاهي که درحالي رادوين 
 : گفت رامسين درجواب کرد مي نگاه

  !بود حواسش هم خودش.. آره - 

 :وگفت کرد اي خنده رامسين 

 !؟ ده مي نشون واکنشي چه نظرت به بفهمه چيزرو همه وقتي - 

 مين هم خودش انگار...کشيد عميقي نفس...کرد سکوت رامسين به بانگاهي رادوين 
 دخترک !آيد مي برسراو چه...شود مي چه عمليات ازاين بعد..افتد مي اتفاقي چه دانست
 اتعملي همه مثل عمليات اين کرد فکرمي حتما !چيست واقعيت دانست نمي که بيچاره
  !آورند برسرپدرش چه است قرار دانست مي چه...گذرد شودومي مي رد پدرش ديگر هاي

 مي ازدست عمليات اين براي نيرومو همه کنم فکرمي وقتي خودمم... دونم نمي - 
 ...دم

 :گفت رامين 

 داشته هواشو بعدش کن سعي..افتاد مي بايد اتفاق اين آخرش ! چي که باالخره - 
 رمينظ به معصوم خيلي ولي باباشه عين بده نشون خواد مي که اوني برخالف اون..باشي
 ! رسه

 انهيج با رامسين هو يک که داد تکان سري او ودرفکرحرفهاي رامين به خيره رادوين 
 :گفت
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  ...داد اميرعالمت ها بچه - 

 داد مي عالمت ليزر بايک ازدور که امير سمت رابه سرشان فوري ورادوين رامين 
 :گفت رادوين...برگرداندند

 ..! باشه حواست هاتو ضربه.. نره يادت...جلو بيفت تو رامسين - 

 : وگفت داد تکان سري رامسين 

 ..باشه - 

 :گفت رامين روبه رادوين 

 فتمگ هم نيما به..برنش مي کجا که باشه ها کليشه به حواست سرمن پشت توهم - 
 يم راه رو درگيري من..فقط ها کليشه به کن جمع حواستو تو باز ولي..باشه پا به ازدور
 ..ندازم

 انهش به آنها ورود با..افتادند راه وبارادوين داد تکان باشه نشانه به سري هم رامين 
 زمين برروي فوري رادوين..شد پيدا هم ماشين يک هاي چراغ ازدور جاده خاکي هاي
 ي اسلحه..گرفت ماشين روبروي را اش اسلحه او ماشين شدن نزديک با و نشست
 لازداخ !سازد نابود را هرچيزي فرصخي چند از توانست مي او نشانه بايک که ا سنايپري
 مي نزديک داشت ماشين...گرفت نشانه را ماشين چپ سمت الستيک اسلحه دوربين
 : داشت معکوس شمارش باخود رادوين...شد

 - 3،...6...1 

 ! يدترک او تيراندازي باتک ماشين الستيک ازآن وبعد رفت هوا به شليکش صداي 
 براي تالش درحال شد مي کشيده آسفالت برروي که هايش الستيک قيژهاي قيژ با ماشين
 ور ينا به ماشين و کند کنترل توانست نمي را سرعتش اش راننده انگار..داشت ايستادن
 آن سرعتي بود کرده اعالم ازماشين ملک شاه که سرعتي معلوم ازقرار...رفت مي ور وآن
 نشده واژگون ماشين الستيک ترکيدن و تيراندازي باآن که بودند آورده شانش نبود چناني
 فرصتي رادوين و نيروها براي شد مي کشيده جاده ور آن به ور ازاين فقط که همين !بود

 ...!بود غنيمت
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 ايستاد مي داشت جلوتر کمي که ماشين سمت به باسرعت وبرادرهايش رادوين 
 برروي پنجره ازسمت اش اسلحه گيري وبانشانه رفت راننده سمت به رادوين... رفتند

 :غافلگيرکرد اورا سرراننده

 .. بپرپايين سروصدا بي - 

 االب آرام تسليم نشانه به را دستانش آرام وبعد کرد رادوين به خيره نگاهي راننده 
 : کشيد پايين را راننده خشم وبا کرد راباز درماشين رادوين...برد

 ... ديگه باش زود د   - 

 مي گوش به ون داخل وافراد ها محافظ ديگر با ورامين رامسين درگيري صداي 
 تمام ار  شان همه کار امير وبعد بيندازند دربيابان بسته کت را افراد آن همه قراربود...رسيد
 مي داد مي هل جلو به اورا هرباري که ودرحالي انداخت جلو را راننده مرد رادوين ..! کند
 : گفت

 ...زودباش...برو يالله - 

 هل بست مي را ون داخل افراد هاي دست که رامسين سمت به اورا وبعد 
 اين تمام فاصله درهمان افراد همه و ملک شاه و امير که ديد مي چشم اززير...داد

 ماموت رادوين شکاري دوربين ازداخل ملک شاه دانست مي..بينند مي خوبي به تصويرهارا
 غول مرد چهار سه که ملک شاه نيروهاي هم موقع همان...درنظردارد را ورفتارهايش کارها
 با تيدرس به هنوز که دستاني به نظر يک رادوين...شدند نزديک بادو نبودند بيش پيکر
 دانست مي که ملک شاه نيروهاي به نظر ويک دوخت چشم بود نشده بسته طناب

 که رادياف نگاه با وبعد برادرهايش نگاه با نگاهش ! هستند شدن نزديک درحال اکثريتشان
 اهش به... کرد حبس را ونفسش داد قورت را دهانش آب رادوين...کرد برخورد بودند گرفته
 يرام فقط ملک شاه براي حساب بااين.دوخت چشم بود پيدا فقط ماشينش ازدور که ملک
 شاه دانست مي...آمد مي جلو به داشت اکنون هم محافظش حتي !بودند مانده وشراره
 شبرادرهاي به ديگرش بانگاه جز پس...بيند مي شود دار معني اگر هم را رادوين نگاه ملک
 ديگري کار هيچ برادرهايش دردست افراد به وبعدبازهم بودند افراد مشغول درظاهر که

 هنگا بايک وبرادرهايش رادوين و رسيدند نيروهاسر هم لحظه وهمان...دهد انجام نتوانست
 روي بر کارش ورزمي محکم هاي باضربه رادوين... کردند حمله آنها به همديگر به هماهنگ
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 که دبودن قوي انقدر..کرد مي غلبه برآنها ملک شاه پيکر غول مردان وقوي کلفت هاي گردن
 ندبود درگيري درحال هم ورامسين رامين...بودند انداخته زمين به رادوين ازدست را اسلحه
 ابباطن را بود نشده بسته محکم هم آنچنان که را دستانشان بودند ون در که ي افراد که

 شاه...شدند درگير ملک شاه بانيروهاي وبرادرهايش رادوين به کمک وبراي کردند هاآزاد
 شزيردست پيکر غول مرد چهار سه که ديد ومي بود ديده را صحنه اين فاصله ازآن که ملک

 دهد مي دستش کار باالخره دانست مي و نداشت اعتماد او به اصال که رادويني درمقابل
 :زد فرياد امير روبه خورند مي شکست دارند

 ! مرتيکه ازاين خورديم رودست..امير خورديم رودست - 

 نفر شش نفر سه جاي به بار اين..کرد نگاه افرادش و رادوين به وحشت با امير 
 هم هرچقدر ملک شاه نيروهاي مسلما ملک شاه ازنيروهاي نفر سه به نفر شش...بودند
 ...آوردند مي کم اما بودند قوي

 : زد فرياد بازهم ملک شاه 

 ..جلو بريم بپربايد...امير ماشينت پشت بپر.. کنيم اجرا رو دوم نقشه بايد - 

 : گفت رفت مي ماشينش سمت به که اميردرحالي 

 ... زنم مي رو تکشون تک االن همين راحت خيالتون...قربان کشمشون مي خودم - 

 نگاهي با شراره هم دستش کنار.. نشست فرمان وپشت کرد آماده را اش اسلحه و 
 بلند شراره دلخراش فرياد و جيغ صداي هو يک ماشين به امير ورود که بود نشسته کنجکاو
 : شد

 !پليس امير..امير - 

 آژيرهاي صداي...دوخت چشم کرد مي نگاه شراره که سمتي به باوحشت امير 
 شد باعث زد مي را چشمش جاده درتاريکي که قرمزي ونورهاي پليس هاي ماشين
 دهاني با...انگار بود غافلگيرشده تنها ماشينش پشت اوهم..کند نگاه ملک شاه به باوحشت
 دداشتن کم کم که ويژه يگان پوش مشکي ونيروهاي پليس هاي ماشين به ومبهوت باز

 : زد فرياد دلخراشي صداي با امير...بود دوخته چشم کردند مي شان احاطه
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 ! کشمت مي خودم..کشمت مي - 

 :دادند مي اخطار آنها به داشتند که شنيد مي را پليس نيروهاي صداي 

 ! شين وپياده کنين تسليم رو خودتون بهتره - 

 هگرفت تند ريتم هايش نفس... فشرد هم روي ونفرت خشم با را هايش لب امير اما 
 قفل روي را دستش امير ! بود چسبانده اش صندلي به را خودش ازوحشت وشراره بود

 گرفت روني ملک شاه به بانگاهي !شد بسته تيکي باصداي ماشين ودرهاي زد ماشين مرکزي
 : گفت شراره وروبه

 ... سرجات بشين محکم.. شراره ببند کمربندتو - 

 وه ويک داد بيرون را اش شده حبس نفس...کرد وبدل رد ملک شاه با عالمتي وبعد 
 نارک پارکينک درآن ناکي وحشت وخاک گرد يک با ماشينش...فشرد گاز پدال روي را پايش
 ...خطرناک و آور وحشت سرعتي با... ملک شاه ماشين ازاوهم وبعد افتاد حرکت به جاده

 دودمس را وجاده بودند دورترايستاده که پليس هاي ماشين سمت به سرعت با امير 
 :زد فرياد شراره..رفت مي بودند کرده

 ...وايسا امير - 

 :گفت وفقط بود گرفته را فرمان محکم امير 

 ..نزن حرف بشين محکم - 

 :شد بلند شراره وفرياد ترسان صداي بازهم 

 ! احمق دار نگه...دار نگه گفتم - 

  ! تتوانس مي که وبيشتر بيشتر هرچه فشرد هرمي پدال روي را پايش فقط امير اما 

 با ردشود پليس هاي ماشين ازميان که است راسخ اوعزمش ديد مي که شراره 
 ناکش وحشت سرعت همان با امير اما... زد فرياد توانش وباتمام گرفت را سرش دوستش
 تشودس بعدسر و شد نزديک پليس هاي ماشين به بلندش وشاسي قوي ماشين همان وبا
 وراا هايشان شليک با داشتند سعي که هايي پليس به و داد بيرون ماشين پنجره از را
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 گاز پدال برروي تر محکم را پايش وبعد...زد را دونفرشان يکي...کرد شليک کنند متوقف
 کناري هب شليک يک وبا گرفت نشانه پريد روبروي که را پليس ازافراد يکي هم باز....فشرد
 کم اي ذره را سرعتش اما و زد روبرويش پليس هاي ماشين ميان به مرتبه ويک انداخت
 رد هاي کناره کردو برخورد ها پليس هاي ماشين با ناکي طرزوحشت به ماشينش...نکرد

 هيچ به سرعتش اماامير کرد مي ايجاد را خراشي گوش وصداي شد مي کنده وسپرهايش
 به ولورده له يا امير قوي ماشين برخورد براثر طور همان پليس هاي ماشين و !نشد کم وجه
 باهمان وامير...آمدند مي زمين وبه رفتند مي هوا به واژگون ويا شدند مي پرت سمتي
 تندهس ماشينش به تيراندازي درحال ها پليس هنوز که ديد مي ازآينه رفت مي که سرعتي
 رابه اي اسلحه ماشين وازپشت کرد دست امير ...انگار بود دنبالش به هم ملک شاه و

 هب اش شده درشت وچشمان باريد مي ازآن وحشت که بانگاهي شراره...گرفت شراره سمت
 : زد داد امير..کرد نگاه امير

 ...خب بگيرش - 

 نوخش محکم امير..گرفت را اسلحه باسستي و...برد جلو را لرزانش دستان شراره 
 :گفت

 ...کن شليک بهشون توني تامي..بزنشون - 

 ودندب درگيري درحال جلوتر اي بافاصله که رادوين وبه کرد اميررادنبال نگاه رد شراره 
 :گفت باوحشت...رسيد

  .. من...م   - 

 : گذاشت باقي تمام نيمه را وحرفش پيچيد درماشين امير خشمگين فرياد صداي 

 ! بزن.. فهمي مي کشمت مي وگرنه بزن شراره بزن - 

 شده دراز سمتش به که امير ي اسلحه رابرروي اش درآمده ازحدقه چشمان شراره 
 :گفت ضعيفي باهمان.. بود وحشت و وترس پرازبغض که وباصدايي دوخت بود

 ...توني تونمي..توامير...تو - 

 :زد فرياد اميربازهم 
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 خورم مي قسم کارونکني اين اگه..تونم مي که دوني مي..تونم مي ! شو خفه - 
 ! شراره کشمت مي!؟! فهمي مي بکشم رو ملک شاه اون بعد تورو ازاينجااول ردشديم

 تهديد وبه ولرزانش سست دستهاي همان با ديد مي وخيم را وضعيت که شراره 
 به..گرفت بيرون به را خودش دردستان اسلحه داشت برنمي ازسمتش را اسلحه که امير
 هک امير وباصداي...بودند درگير هنوز ملک شاه ونيروهاي رادوين که جاده ازگوشه سمتي
 ماشه برروي را لرزانش دستان آمد مي فرود سرش برفرق پتک مانند فريادش
 :وباتهديد ناک وحشت...مرتب..بود درسرش بازهم امير وصداي..فشرد

 ..بزن اونو..رادوين سمت بگير.. زودباش..تند تند..کن شليک.. بزن.. بزن - 

 و بفشارد محکم را اسلحه ولرزانش زده يخ دستان کرد مي سعي مرتب وشراره 
 کي انگار !ديد نمي رادويني اوکه اما..توانست مي که هرکسي سمت به..کند شليک محکم
 زد مي فقط را ون داخل ازافراد دونفر يکي کرد مي شليک هرکجارا..بود شده محو هو
 ..بود بلندشده امير داد صداي...انگار

 ...بزنش رو آشغال رادوين اون بزن.. شيم مي نزديکشون داريم - 

  

 را هايش چشم... ؟!آخر بود کجا رادوين..ديد نمي کرد مي نگاه هرچقدر شراره اما 
 وآشکاردرگوشش مرتب شراره ونبض بود درگوشش امير فرياد صداي.. ديد نمي..چرخاند
 هک ونفسي رفت مي خشکي روبه که دهاني آب...ازعرقش مرطوب وتن يخ دستهاي..زد مي
 تند..داد فشار ماشه برروي مرتب را دستش و بست را چشمهايش.. گرفت مي داشت
 کيدرنزدي امير و شد مي خالي داشت اسلحه خشاب تمام که انقدر ! ايستي هيچ بدون..تند
 بهترشليک شراره ترمز نيش بايک فقط تا زد ترمز روي را پايش ونيروهايش رادوين هاي
 !ترمز نيش يک فقط..کند

 ... اما 

 با امير !باشد نيشش که نبود ترمزي اصال ! وجودنداشت هم ترمز نيش همان 
 مي آور سرسام..رفت مي سرعتش همان با ماشين اما..کوبيد ترمز روي را پايش وحشت
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 اما... قبل تراز ومحکم محکم بار اين..فشرد وسط پدال روي را پايش بازهم امير... رفت
 :خواست پا به فريادش صداي...شد نمي کم ازآن سرعتي هيچ !ماشين

 ! نداره ترمز ماشين ..!کنه نمي ترمز ماشين - 

 :چرخاند امير سمت به را سرش باوحشت شراره 

 ؟! چي يعني - 

 : زد فرياد امير 

 

 ! کردن دستکاري ماشينو ! بريده ترمز - 

 ترمزي دانست هرچندمي..بار وچندين چندين..کوبيد ترمز روي را پايش وبازهم 
 : زد داد وحشت با شراره..نيست درکار

 ...! نه خدايا ! نه - 

 صتصدوش به داشت کم کم...بود پنجاه صدو باالي ! اوه...کرد نگاه سرعتش به امير 
 شتپ ملک شاه...کرد نگاه سرش پشت وبه برداشت گاز پدال ازروي را پايش..رسيد مي هم
 ارهشر  وروبه برگشت امير...آنها درتعقيب ملک شاه ماشين هاپشت وپليس..بود سرش
 :گفت

 ! پايين بپريم بايد - 

 :وگفت کرد نگاه امير به باگنگي شراره 

 ؟! چي - 

 :زد فرياد امير 

 رارهش مياد سرمون باليي چه نيست معلوم نپري االن همين اگه پايين بپر گفتم - 
 .. بپرپايين

 :زد داد جوشيد مي که هايي باگريه شراره 
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 ! بميرم خوام نمي من.. ميرم مي جوري اين.. تونم نمي.. خوام نمي - 

 : پايين سمت به داد هل واورا کرد باز را شراره درسمت حرف بي امير 

 ..ديگه پايين برو گم مي بهت پايين برو - 

 ويق امير اما بچسباند وصندلي ماشين به را خودش تا زد مي جيغ باوحشت شراره 
 : زد جيغ باوحشت شراره... داد مي هل پايين اورابه راستش بادست و بود

 ..نه..کنم مي التماست...امير نه توروخدا..نه - 

 : گفت زيرلب امير 

 ...گمشو..کنه گمشو - 

 ودب آويز ازدرماشين تقريبا که شراره..گرفت شراره سمت وبه راباالآورد اش واسلحه 
 ماسالت ويا بزند حرفي تا کرد گشاد را چشمانش امير اسلحه باديدن بود زدن جيغ ودرحال
 کرد راحتش افتاد مي داشت اوکه سينه وسط به تير بايک امير..دير خيلي..شد دير اما کند
 که زيادي سرعت ودرهمان کرد باز را درماشين فوري خود امير... پايين شد پرت وشراره
 بايک و شد هم طور وهمين.. پايين به بپرد وپشتش کمر ازسمت کرد سعي رفت مي ماشين
 جاده پايين هاي تپه سمت به و وخورد خورد غلت خاکي هاي وشانه ازجاده پايين به پرش
 وشاه..بود وشکسته زخمي وسرش وپا دست تمام و نبود کنترل قابل که باسرعتي..افتاد
 ودرماشنيش فاصله وازهمان شد مي رد برزيرلب اي وخنده سرعت با باماشينش که ملکي
  ...!فقط شليک بايک.. رفت نشانه اميررا

 ديگر...رفت باال وکور سوت جاده آن ودل درتاريکي اش پيروزمندانه خنده صداي 
 هک سرش پشت هاي پليس به ازآينه را نگاهش...بودند شده واصل درک به هم وشراره امير

 : وگفت رفت کردند مي تعقيبش

 ...کنم مي ادب هم شمارو !هه- 

 رفت مي آوري سرسام باسرعت ماشين...فشرد گاز پدال ترروي محکم را وپايش 
 نمي بدزدد اي کليشه بود نتوانسته اگر...بودند دنبالش به آجيرکشان ها پليس هاي وماشين
 بود نگذاشته باقي ازخود ردي هيچ عمري اوکه..کنند هادستگيرش پليس هم گذاشت
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 الهايس درخشان پرونده داد نمي اجازه حاالهم دستگيرکنند اورا بودند هانتوانسته وپليس
 وا !دارشود خدشه بود شده خراب احمق جوان يک دست به فقط که عملياتي بااين عمرش
 به !درکارنبود وآبي برد مي برسرجوي تشنه هارا پليس هميشه که بود ملکي شاه همان
 سرعتش.. است قرارگرفته کنارش راديدکه پليسي ماشين وزيرچشم مرموزش لبخند دنبال

 اشينم به خراش گوش اي تنه وحشيانه ماشينش..انداخت درفرمان را ودستش رابيشترکرد
 را انوماشينش نبودند بردار دست ها پليس بازهم اما..کرد بيرون ازجاده اورا وکمي زد پليس
 :غريد لب زير ملک شاه.. دادند مي قرار ملک شاه ماشين با تراز هم

 ...ديگه گمشين..ها عوضي - 

 اراه پليس کرد مي سعي ماشينش هاي وباتنه کرد تکرار را قبلش حرکت وبازهم 
 درو هب که مرتبي هاي شليک صداي...کند وارد آسيبي را ماشينشان ويا کند بيرون ازجاده
 :ار  پليس اخطار وصداي..گرفت مي پايين را وسرش شنيد مي را خورد مي ماشينش ديوار

 .. کنار بزن ...!داري نگه ماشينو نفعته به - 

 :گفت زيرلب ! فقط زد پوزخندي ملک شاه اما 

 !ها احمق - 

 اچندب باشد داشته را ماشين کنترل کرد مي سعي که ودرحالي برد بيرون را وسرش 
 پليسدو ويکي زد هارا ازماشين يکي شيشه..کرد آنهارامنحرف پليس هاي ماشين به شليک
 ... زخمي راهم

 جلويش سمت وبه آورد داخل را سرش خنديد ومي زد مي نفس نفس که درحالي 
 ...هو يک..برگشت

 يک و داشت قرار بازرسي ايست اش درچندمتري درست...شد بلند فريادش صداي 
 ادهايست آمد مي پيش اوکه ماشين سمت به گرفته وگارد باش آماده که ويژه يگان لشکر
 اراده اگر بار اين..بزند دريا به را دل امير مانند شد نمي..ديگر شد نمي بار اين...بودند
 نجاهپ از بيش تعدادشان که ويژه هاي يگان هاي اسلحه از شليک دو بايکي کرد مي ردشدن
 : زد فرياد باخشم ...!شد مي مغلوب راحتي به رسيد مي نظر به نفر

 ! آشغال.. آشغال رادوين - 
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 ملک شاه اعتماد به او اگر..کرد نمي خراب را چيز همه او اگر..بود زيرسراو چيز همه 
 بايک وبعد !نبود شد مي نبايد که ايني وضعيت االن..بود نزده اگرنارو کرد نمي وارد خدشه
 اموباتم کرد نگاه پليس هاي وماشين سرش پشت به عميق نفس بايک.. آني تصميم
 آنو سرعت باآن.و جاده کنار هاي خاکي برروي..شد کشيده ماشين..زد ترمز برروي توانش
 جاده هاي آسفالت برروي شدنشان ساييده و ها الستيک شدن کشيده صداي...ترمزش
 کرد زدرربا سريع حرکت بايک...خورد مشامش به ازآنها ناشي مانندي سوختگي ازبوي وبعد
 وبايک دندش رد نبود کنترل قابل سرعتشان که پليس هاي ماشين از بعضي ...پريد وپايين
 انيهث وبه ايستادند خوبي به هم دوماشين يکي اما کردند پليسي رادور ماشينشان ترمز
 هک بازرسي ايست به نگاه بايک ملک شاه...ريختند بيرون پليس نيروهاي نکشيد

 شا شقيقه روي را اسلحه فوري..ونيروها پليس هاي ماشين به نگاه ويک بود نزديکشان
 : زد وفرياد گذاشت

 ...! کشم مي خودمو بياين جلو - 

 به پليس که سالهاست دانست مي..دارند نياز العاده فوق او به آنها دانست مي 
 ارزش برايشان هم جانش پس..است مهم خيلي برايشان واطالعاتش است دنبالش
 ..!داشت

 ! کشم مي خودمو گفتم نياين...جلو نياين - 

 ممکن وهرآن هستن جلورفتن درحال نيروهايش ديد مي که ها پليس سردسته 
 :زد داد کند خالص کارخودرا ملک شاه است

 !نکنه شليک کسي نگفتم وتا دارين نگه دست.. دارين نگه دست - 

 :رسيد ملک شاه گوش به پليس صداي...داشتند نگه دست نيروها همه 

 دستگيريت دم مي قول..نداري راهي هيچ توديگه.. کني تسليم خودتو بهتره - 
 ! باشه بهترازمرگت

 :دز  پوزخند اوهم..فشرد اش شقيقه بيشترروي را اش واسلحه زد پوزخند ملک شاه 

 خطا ازپا دست !بود که باشه قبلي همون پروندم ولي بميرم جا همين حاضرم - 
 ..!کنم مي تموم رو چي همه کنين
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 : وگفت شد نزديک ملک شاه به کمي...آمد بازهم پليس صداي 

 ..خب خيلي..خب خيلي - 

 : زد وداد پريد او حرف ميان به ملک شاه 

 ..بازکنن برام رو راه همشون بگو..کنار برن نيروهات بگو - 

 :گفت خونسرد جوان پليس 

 !افتي مي گير آخرش..ديگه وقت يه..نه االن...کنه بيشترمي جرمتو فرارت - 

 : زد فرياد ملک شاه 

 ...بده انجام گفتم که رو کاري ! شو خفه - 

 : گفت نيروها روبه و کرد هايش درجيب دست پليس 

 ...وکناربريد بازکنين رو راه..نکنه شليک ماشين به شليک کسي - 

 راه و رفتند مي کنار که زد نيروهاراديدمي تمامي تيزبينش هاي چشم با ملک شاه 
 ... که فرارش براي شد مي باز کم کم داشت

 ...رفت هوا به جيغي باصداي 

 ...بابا.... بابا - 

 درمخفي اومگر!!...کرد؟ مي چه جا اين او ...!گرفت دلش ...!چرخاند را سرش 
 آن افسون وگرنه آري...حتما بود زده نارو هم امير!امير؟ !بود؟ اميرنگفته مگر نبود؟ گاهش
 آمد جلو افسون...کرد مي چه وگريان قرمز هاي چشم آن با آنجا وضعيت آن با موقع

 براي رفت مي که هايي نفس وبا لرزان صدايي با.. سست هايي باقدم..سالنه سالنه..
 ... خاموشي

 نجو به..ميکنم التماست..کنم مي خواهش..نکن کارو اين توروخدا...بابا توروخدا - 
 ..دخترت دونه يه من.. من
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 را چشمانش.. داد قورت را دهانش آب ملک شاه..رفت باال اش دخترانه هق وهق 
 :زد فرياد هو ويک داد رابيرون نامنظمش هاي نفس...فشرد هم روي

 ! افسون جلونيا.. نيا جلو - 

 ...گرفت افسون سمت به را اش اسلحه و 

 ... گفتم برو.. عقب برو..دختر کشمت مي - 

 : زد داد خراشش دل هاي وباگريه خيال بي افسون 

 من ؟! يامرده باشم زنده من مهمه مگه..کن راحتم بزن..خب بزن ؟ مهمه مگه - 
 کثافتت توي مهريات بي با که روزي همون من !مردم رفتم مامانم ازپيش که روزي همون
 تو احمقانه وتهديدهاي اجبار به !زدم کيف تو اجبار به که روزي همون ! مردم شدم غرق
 باشه داشته جون مهمه متحرک مرده يه مگه ؟! بميرم مهمه حاال مگه ! شدم ودزد دادم تن
 هايي کثيفي وهمه دنيا ازاين رو خودت ومنو بزن.. بزن ! است مرده مرده !؟ باشه مرده يا
 مي پيدا نجات توکه ازدست.. آزاديه من براي مرگ..کن آزاد ريختي دورم به سال هشت که
 ...نک وراحتم فشاربده رو لعنتي ماشه اون.. کني مي نگام چيه..ديگه بزن!؟ !نه الاقل کنم

 آشنا خيلي...آشنا فريادي.. دهد ادامه افسون نگذاشت فريادي صداي 
 :سرش پشت درست..وازنزديک

 ... بياعقب..ازش شو دور..افسون بياعقب - 

 شپي بود چه ؟!ديد چه !من خداي..برگشت شنيد مي که صدايي سمت به باشتاب 
 شدن خيس بازهم براي رفت مي سرعت به که چشماني پيش !؟ رويش
 خراشي گوش باصداي و برداشت ترکي ...!ريخت وهمه همه قلبش..دلش!.وباريدن
 اش مشکي هاي لباس ... ! شکشت آري... بود قلبش ! ريخت آري !بود؟ دلش...ريخت

 درشدوبرا ...!بود خوابيده برتنش هاکه پليس مخصوص هاي جليقه... دردستانش اسلحه...
 مسلح انگار او دستور به که هايي وپليس... بودند ايستاده وضع سرو باهمان سراو پشت که

  !بودند گرفته گارد زمين برروي وآماده

 به اشک پرده وازپس آوارشد زمين روي که انقدر.. شد وخم شد خم سستش زانوان 
 انقدر اما...گفت چيزي زيرلب و داد تکان ناباور را سرش...ماند خيره جوانش پليس
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 بودن پليس المذهب..زد پوزخند او به خيره..نفهميد هم خودش که بود ضعيف صدايش
 ازهرچيزي بيش ! بودن دزدان سردسته از بيش..ازخالفکاري بيش...آمد مي بهش چقدر
  ! بود کرده صدبرابر را نگاهش جذبه

 که هموني..رو عشقت کن تماشا.. عزيزم کن تماشا خوب ؟ دخترم بيني مي ! هه - 
 وروهمت بيني مي..کردي مي التماس خاطرش به مرتب که هموني..زدي مي سينه به سنگشو
  ! انداخته دست

 ميبرن افسون روي رااز اش اسلحه کاش..کرد اونگاه به ناتواني با..بود پدرش صداي 
 گرددبر  ازاينکه قبل پدرش کاش..گشت برنمي افسون کاش..موقع همان زد مي کاش..داشت
  !بود شده وخالص بود کشته اورا ببيند را چيز وهمه

 : دز  پوزخند بود شده دگرگون بدجوري انگار که دخترش وضعيت ديدن با ملک شاه 

 دراري بازي احمق خواي مي بازم اگه.. پاشو بامني اگه تو... رم مي دارم که من - 
 ششي !!!بخور خنک آب حلفدوني تو توني مي وتا بمون ! خودته ميل بموني اين وپيش
  ...! کنم مي پيدات ميام شدي آزاد که ديگه سال هفت

 ينهس ها پليس جلوي دردستش بااسلحه که پدرش به بارش اشک باچشمان افسون 
 درشپ به که انقدر..بزند فرياد بتواند که بود ترازآني رمق بي...کرد نگاه بود کرده سپر

 الفخ بهتراز.. است بودن تو پيش بهتراز هم کشيدن حلفدوني آن حتي بفهماند..بفهماند
 توان تمام رادوين... رمقي هيچ...بود نمانده برايش تواني هيچ اما ! است وبرت دور تو هاي

 :گفت فقط.. پدرش روبه... انگار بود گرفته ازاو را وقدرتش

  !نميام جا هيچ باتو من... من - 

 اش کريه قهقهه...بلندخنديد افسون حرف اين با و انداخت باال ابرويي ملک شاه 
 :گفت اي مسخره لحن وبا بخشيد شدت را دخترش هاي اشک

 ! داره هواتو حتما ! برسي عشقت به تا حلفدوني در پشت بشين برو پس - 

 انقدر... افتاد هق هق به افسون...زد قهقهه بلند وبازهم کرد اي اشاره رادوين وبه 
 اش خفه داشت بغض و نشست درگلويش تلخي هق هق که بود يافته شدت هايش اشک
 :گفت ملک شاه وروبه فشرد هم روي را هايش دندان رادوين..کرد مي
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 اعدامه جرمت تو حبسه چندسال جرمش اگه اين !بخندي خودت وضع به بهتره - 
 ! بيچاره

 : گفت ملک شاه 

 مخوا مي کنار بزنن نيروهات بگو ...!ببري تو رو يکي اين ذارم نمي... ديگه نه د   - 
 ... زودباش.. برم

 : گفت و کرد او به نگاهي باخشم رادوين... فشرد سرش روي را اش واسلحه 

 ...! دن نمي انجام کاري هيچ من نيروهاي !دادم دستورهامو من.. برو - 

 : گفت وبعد آميز تمسخر اي خنده...خنديد ملک شاه 

 کاري هيچ دارم چشم روشون من وقتي تا نيروهات ؟! درموردم فکرکردي چي - 
 ور بندازن هارو اسلحه بده دستور !کنن مي تيربارونم برگردونم چشم تا ! دن نمي انجام
 .. زمين

 : گفت بافرياد را آخرش کلمه و 

 ... زودباش - 

 متهم ترين ومهم بزند خودش به آسيبي ملک شاه خواست نمي اصال که رادوين 
 رادوين به تعجب با نيروها...داد هارا دستور همان نيروهايش روبه برود ازدست پرونده
 : زد فرياد اند شده مات آنها ديد مي که رادوين...کردند مي نگاه

  ! همه ! بندازين هاتونو اسلحه گفتم ؟! نيستم باشما مگه - 

 خراشي گوش صداي.. ريختند زمين روي هارا اسلحه سرهم وپشت فوري افراد 
 : وگفت گرفت باال را کلتش خود رادوين وبعد رسيد گوش به ها اسلحه ازبرخورد

 .. ازمن اينم - 

 ... برداشت عقب به قدمي وآرام گذاشت زمين روي را وکلتش 
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 حتي وهمه همه.. رادوين به..نيروها به.. ها ماشين به..کرد نگاه همه به ملک شاه 
 حاال..بودند شده سالح خلع هم بودند ايستاده دورتر که بازرسي ايستگاه ي ويژه هاي يگان
 يم شليک سمتش به ها اسلحه تمام شود سوار تا دانست مي هرچند... برايش بود باز راه
 يسپل دست به فقط تا پذيرفت مي هم را ريسک اين حتي..بودديگر ملک شاه اما.. شوند
 : وگفت ساييد هم روي باکينه را هايش دندان رادوين روبه !نيفتد

 ! ميرم مي خودم وبعد کشم مي تورو اول ميام وبتونم بمونه عمرم به روز يه اگه - 

 ونافس سمت به ملک شاه...کرد نگاه او به وفقط نگفت چيزي اما..زد لبخند رادوين 
 نگاهي.. خالف نگاه جز..سرد هاي نگاه جز بارنگاهي اين..کرد نگاهش..برگشت
 هاي اشک برروي...دخترش روي بر ! پدرانه هم شايد...عاشقانه شايد...دلسوز..مهربان
 ...ازعجزش وپر معصومانه

 پدرها آخر...دخترش دانه يک سمت به..برداشت جلو به قدمي ناخوداگاه 
 هک بود کرده پدري کي مگر !برگشت عقب به هم را قدم همان...هو يک اما.. !دختردوستند

 !؟!بورزد حاال که داشت عاطفه ؟کي! باشد حاال که بود آدم کي ؟! باشد دومش دفعه حاال
 :تگف آرام افسون روبه..داد بيرون آه يايک نفس بايک.. حرف يک با را اش مردانه بغض...

 ييعن...تو خواست نمي دلم من...نشو قبل مثل ديگه... ديگه...باش خودت مواظب - 
 .. برااين فقط..باشمت داشته خواستم مي

 برداشت عقب به قدمي افسون چشمان به بانگاهي و داد پايين را بغضش بازهم 
 را وگازش شد ماشينش وسوار برگشت سريع خيلي وبعد...داد طول کمي را نگاهش وخيره
 ليکش او به وفوري گرفتند دست به اسلحه نيروها تمام شدنش دور او گاز تک با...گرفت
 تر ورود دور که پدرش ماشين به وبعد نيروها به گشاد وچشماني وحشت با افسون...کردند
 فوري رادوين و زد مي را ماشين والستيک بدنه درپي پي ها شليک...دوخت چشم شد مي
 عتباسر  ملک شاه دنبال وبه نشستند ماشين يک داخل وبرادرانش ديگر پليس باچند
 ديگر... داد فشار هم روي را چشمانش و گرفت دستش را سرش افسون...کردند حرکت
 مهه اين..بدبختي همه اين...کند هضم را اتفاق همه اين توانست نمي ديگر نداشت توان

 باال را سرش متوالي هاي شليک باصداي...بود توانش از خارج ديگر...غافلگيري
 مي وشليک بودند سرش پشت که رادوين وماشين..ديد مي را پدرش ماشين...کرد
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 ور اين به درجاده ومنحرف انگار بود شده پنجر متوالي هاي ازگلوله پدرش ماشين...کردند
 ودب ماشين درون پدرش... رفت جلو قدم وچند شد بلند هيجان با افسون... رفت مي ور وآن
 يسپل از خواست مي را چندمتر همين !!فقط؟ بود چندمتر همين به فرارش يعني ؟! يعني
 دور به بااحتياط وافرادش ورادوين ايستاد باالخره پدرش ماشين که ديد مي ؟!کند فرار ها

 راهم لهفاص همان بايد.. رفت مي بايد.. گذاشت دو به پا شتاب با افسون...ريختند او ماشين
 مي هنوز..دارم دوستت هنوز نه...پدر نه گفت مي بايد..او به رسيد مي بايد.. کرد مي طي
 نه... هستم دخترت من ات دلي سنگ همه آن با هنوز.. پدرمي هنوز..بخوانمت پدر توانم
 يپارت برايت رادوين که دهم مي قول.. دهم مي قول..نکن فرار نه..هست برگردي راه نه! پدر
 طفق الاقل..بيايد پايين ازاعدام جرمت که کند کاري رادوين همين..رادوين آري !کند بازي
 کنان هنو هن ! سرم باالي باشي.. پدرم باشي.. باشي فقط..بکشي نفس فقط..باشي حبس
 دهاني.. نامنظم هايي نفس...وناهماهنگ ناموزون زانواني..سست باپاهايي...دويد مي

 کشيد نمي ثانيه وبه شد مي خشک هايش اشک مرتب باد دراثر که چشماني و خشک
 ماا..بود بلند چندان نه که فريادي بايک...زد داد...کرد مي تر را آن جوشانش چشمه بازهم
 :شنويد مي هم وخودش رسيد مي هم بقيه گوش به انگار..رسيد مي گوش به

 ... توروخدا بابا... ميام دارم بابا.. صبرکن بابا...بابا - 

 گلويش ! اوه...داد قورت را اش شده خشک دهان آب و زد نفسي نفس بازهم 
 نماشي به رسيدن تا قدم چند...بود مانده ديگر قدم چند فقط ...!سوخت بسيار ازخشکي
 به داشت هم رادوين ... اميد يک ساختن دوباره تا قدم چند فقط...دختر اعتراف و پدر
 ات گفت مي رادوين به بايد شد مي همراه رادوين با بايد..رفت مي پدرش ماشين در سمت

 ...کنم صحبت پدرم با من صبرکن نکرده دستگيرش

 ..فقط بود قدم چند 

 ... هنوز بود نشده طي 

 ... که 

 و واضح ! واضح اما بلند چندان نه صدايي... زد زنگ درگوشش شليکي صداي 
 به...وا ماشين به...کردند دنبال را بودند شنيده که صدايي رد همه که آشکار انقدر...آشکار
 ...؟!شد چه ...!ملک شاه
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 باو زد زانو..بريد ازجلورفتن تنش همه بار اين !بريد هم نفسش بار اين...ايستاد 
 تازه !پدر بگويد ميخواست اوتازه...دوخت چشم پنچرش ماشين به درگلويش خفه بغضي
 ...شو پدرم داري مرادوست توهم که حاال...شو پدرم بگويد خواست مي

 از بعد بالفاصله... بازکرد را ملک شاه درماشين و دررفت سمت به فوري رادوين 
 افسون به رادوين ...! پايين شد پرت هو يک او خونين جسد... من خداي... در بازشدن
 به و لرزيد مي که هايش لب به.. باريد مي اشک آرام که چشمانش به... دوخت چشم
 چشمش جلوي ...!دختر آن کشيد نمي نفس انگار.. بود خيره پدرش ازگلوله زخمي جسد
 دردانه عزيز گويند مي که دخترهايي هم آن...دختر يک چشم جلوي ! کشت را خود پدرش
 !...هستند پدرها

 کي بگيرد را بازويش و دهد دلداري او به خواست تا اما... رفت سمتش به شتاب با 
 غوجي داد مي فشار توانش تمام با را سرش... شد بلند افسون مانند نعره جيغ صداي هو
 گرفت هم رادوين نفس او هاي جيغ ازصداي...ايستاد رادوين...کشيد مي طوالني هاي
 هب بابغض واو زد مي جيغ افسون...او روبروي.. زد زانو اوهم..زدند زانوهايش تبربر انگار...
 !...؟! دهد انجام برايش توانست مي کاري چه خدايا..بود دوخته چشم او

 ******* 

  

  بهرامي ستوان - 

 ارديو به کناري که افسون سمت به رادوين ي اشاره با مشکي چادري با جوان دختر 
 دکن اوکمک تابه رفت بود روبرويش به خيره وفقط بود داد تکيه بازرسي ايست باجه
 درجا افسون پدر...گذشت مي ها ومتهم ها پليس هاي وجسد جاده آوري جمع از ساعتي...
 به که وتيري پرتاب آن دراثر هم شراره.. بود مرده و بود کرده خالي خود درمغز را گلوله
 اوهنوز... امير و بود داده ازدست تيراندازي از بعد دوساعت خودرا جان بود خورده قلبش
 نشبد تمام اما خورده اش شانه به ملک شاه گلوله رسيد مي گوش به که طور وآن بود زنده

 يمبرم نياز هم واطالعاتش امير همان به ها پليس !برد سرمي به ودرکما دارد شکستگي
  !بود مرده درجا اوهم کاش کرد مي آرزو دل در افسون هرچند ...!داشتند

 ... عزيزم پاشو - 
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 تبرگرف ازاو را نگاهش بازهم بعد...کرد نگاه زن پليس وبه چرخاند رمق بي را سرش 
 دهش خشک هايي اشک رد که وصورتي خوردند مي تلو تلو که هايي باقدم..شد بلند وازجا
 دسبند زن... آشفته موهاي و وداغون ودرب خاکي هاي لباس..کرد مي خودنمايي آن برروي
 افسون...زد قفل افسون وظريف باريک دستان وبه آورد بيرون چادرش اززير را اش فلزي
 سمت به نگاهي وبعد کرد دستبند به ونگاهي آمد خود به انگار فلزي دسبند ازسردي
 ونزديک زخمي پليس سريک باالي برادرهايش با تر ور آن اي درفاصله رادوين...چپش

 رايب ديگر..نبود مهم اوهم براي ديگر..زد پوزخند دل در افسون...بودند ايستاده آمبوالنس
  ...!نبود مهم کس هيچ

 سمت به بعد اي ولحظه شد سوار نظامي هاي ماشين از يکي داخل پليس همراه به 
 هک رادويني...بود خيره رادوين به هنوز افسون چشم که درحالي..کردند حرکت شهر داخل
  !شايد شد مي غريبه برايش ديگر

 نهاآ به هرچقدر بود بس..بود بس ديگر...برگرفت ازآنها را ونگاهش چرخاند را سرش 
 ايدب..است مشکوک چقدر برادر سه اين کارهاي تمام فهميد مي بايد هم ازاول .بود فکرکرده
 غيرمنتظرانه ابتدا همان از .. رادوين کارهاي !ازسرچيست شان مبهمي همه فهميد مي
 شاه ديدار آوردن بدست براي هم آن.. ملک ازشاه افسون کردن دور...افسون دزديدن...بود
 براي هايش اصرار..ملک شاه با همکاري.. ملک شاه ديدن براي هايش سرسختي. !ملک
 برنامه کارهاراازروي اين همه رادوين اگر...فهميد نمي را چيز يک اما ...!درعمليات بودن
 مي سخت انقدر افسون به مواقع بعضي چرا پس داد مي انجام هدفش به رسيدن وبراي
 ندهران پسر آن درمقابل يا !امير؟ درمقابل هم آن ؟!کرد مي دفاع انقدر ازاو مثال يا ؟ گرفت
 مي نشان غيرت پوشيدن لباس درمقابل چرا!بود داده نجات را دوبارافسون رادوين که
 واکنش انقدر اندازد مي دور تورا روز يک رادوين باالخره گفت مي امير وقتي چرا!داد؟
 يا نشانه اين مگر !بود شده ولورده له امير صورت تمام که زد را امير حدي به ؟!داد نشان
 بغضش... !!کرد؟ تعبير را رادوين رفتارهاي شد مي جزاين چيزي مگر !بود؟ ازعشق غير
 بود جالب شد مي اگر.. زد پوزخند باخود...؟! باشد افسون عاشق رادوين..هو يک...گرفت
 هم آن!؟ شود بر جيب دختر يک عاشق که است خورده خر مغز پليس يک مگر !واقعا
 پدرقاتل ! داشته را اصفهان خالف باندهاي ازبزرگترين يکي پدرش که دختري
 حتما او براي !شود؟ افسون عاشق که بود احمق رادوين مگر ! چپش دست خود..وخالفش
 باپدرومادري..اليق هايي ازخانواده دخترهايي..شکستند مي سرودست زيادي دخترهاي
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 رادوين دست به پدرش وهم خودش هم که وکاري کس بي افسون نه !ونسب بااصل
 رو ازاين زود چقدر اش دخترانه دنياي...جوشيد هايش اشک ناخوداگاه !بودند شده دستگير
 بيش که رادويني حتي !چيز همه...داد تغييرماهيت چيز همه زود چقدر...شد رو آن به

 معروف خالفکار ازيک !هه..بود داده تغييرماهيت هم داشت اعتماد او به ازچشمانش
 خيلي نه اش قبلي دنياي..بود جالب ...!بود شده تبديل جوان پليس يک به وباهوش
 يبررو گرمش هاي اشک... !بود ترشده عالي ديگر اوضاع بااين حاال ! بود داشتني دوست
 ازآب پليس هم وبرادرهايش رادوين...رفت که هم پدرش...شد جاري هايش گونه

 شياد !؟ داشت را کسي ديگرچه !بودند افسون درمقابل درست که هايي پليس...درآمدند
 هاي همدست هاهم ؟آن!بودند زده گول را افسون يعني هم آنها...آه...آمد وطنين نغمه به
 مي چه رادوين نبودنددرخانه اگر..بودند همدست که است معلوم خب ؟!بودند برادر سه
 همه..شدند غريبه شان همه...ها لعنتي...فشرد هم روي محکم را لرزانش هاي لب !کردند
 ؟!کند درکش !کند؟ حمايت او از که داشت را کسي ديگر ؟!بود مانده برايش کسي !شان
 چه مادرش...کرد مي اندازي چنگ گلويش برروي خرچنگ يک مانند اش هميشگي بغض

 بود کرده ازاو يادي سال هشت هفت افسون مگر!...مادر؟ ...!بود که او!زهرايش؟ مامان ؟!
 روداصالب !ديگر؟ داشت رو مگر ؟!بود گذاشته پدرش مگر..برود طرفش به بتواند حاال که
 مي حمايت را من ! بر جيب يک هستم افسون من مادر بگويد ؟! چه بگويد
 چقدر...بود دار خنده...شد ظاهر هايش اشک ودرميان لبش برروي تلخ لبخندي...؟!کني
 درآمده ازآب اي حرفه سارق يک سال هشت ازهفت بعد !واقعا بود کرده روسفيد را مادرش
 مي هم او به ! اي حرفه پليس يک !؟ بود شده چه پدرش براي رادوين وقت آن ...!بود
 خانواده جلوي را مادرش درواقع مادرش پيش گشت برمي اگر ...؟!؟اوالد!فرزند گفتند
 هتاب که بهتر همان ..! درخشانش سابقه باآن..کرد مي يخ روي سنگ رادوين وپدر رادوين
 پيش رفت مي اصالاوهم..مرد مي که بهتر همان..بود نگرفته ازاو سراغي هم حال
  ...؟!آيا نبود دوست بهترين برايش مرگ حاال..بود شده وکار کس بي که حاال..پدرش

 .. شي پياده بايد خانومم - 

 کپا را هايش اشک آزادش بادست فوري..کرد باال را سرش دستش کنار زن باصداي 
 عدوب کرد افسون هاي اشک به دلسوزانه نگاهي بهرامي ستوان..داد قورت را وبغضش کرد
 : گفت
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 ...خدا به کن توکل ..!شه کمتر جرمت تا کنيم مي بتونيم هرکاري باش مطمئن - 

 پياده ازماشين او دنبال به وبعد ماند زن چشمان به خيره اي لحظه افسون 
 تعداد...چرخاند را سرش...داشتند قرار اصفهان کالنتري درورودي روبروي درست...شدند
 ديوار وکنار کالنتري درحياط وار واريب هم کنار رنگ مشکي پليس هاي ماشين زيادي
 يم برتنش لرزه ازديدنشان وهميشه هميشه افسون که هايي ماشين...بودند شده پارک
 کالنتري چقدر !نشود رد هم هايي ماشين همچنين متري ازبيست کرد مي وسعي افتاد
 اما...بود نيفتاده پليس گير وقت هيچ پدرش يمن به سال همه اين...بود ناآشنا برايش
 ...حاال

 زچي هيچ ديگر ؟!بود مهم مگر اصال ...!انداختند گيرش باالخره رادوين وسيله به 
 سرپناه يک الاقل..زندان رفت مي بهتر همان نداشت وکاري کس هيچ که حاال..نبود مهم
  !بود شکمش سيرکردن براي غذا ويک

 هايي باقدم بهرامي ستوان دنبال به اوهم جلو سمت به دستش شدن باکشيده 
 روبه داشت تقريبا وهوا رفت مي صبح ازشش ساعت..رفت سالن داخل اراده وبي سست
 ارقس هم ها آن شايد..داد مي نشان را افراد وتوکي تک هم کالنتري سالن..رفت مي روشني
 به افسون !بودند زيرگرفته نفررا يک باماشين مثال..قاتل هم شايد.. قاچاقچي شايد يا..بودند
 اسلب از..شد مي خيره جالبشان چندان نه هاي قيافه وبه دوخت مي چشم ها قيافه تک تک
 ار  نوع ازآن هايي آدم بسکه...اند کاره چه فهميد مي خوبي به ها بعضي شمايل وشکل ها
 کي فهميدند مي او باديدن همه بود جا اين پدرش اگر فکرکرد و کشيد عميقي آه !بود ديده
 خشنو وبزرگ قلمبه انگشترهاي باآن بسته کش بلند موهاي باان..بوده اي حرفه کار خالف

 داد وهمه همه !چرمش مشکي هاي ولباس...گردنش بازو روي هاي کوبي خال.. دردستش
 بي اش سعي..نشد اما..داد قورت بادرد را دهانش آب ! بوده چه اش حرفه او که زدند مي
 لدرمقاب چقدر..افتاد گير غافلگيرانه چقدر پدرش...جوشيد هايش اشک وبازهم ماند ثمر
 ي دفعه که انقدر !حتما بود شده نااميد وچقدر !بودحتما کرده فرض احمق خودرا رادوين
 ...!شد خودش مرگ باعث اي غيرحرفه نقشه بايک کرد مي فرار رادوين ازدست که دومي
 دندان !بود ترکيده گلوله وسيله به که مغزي و پرازخونش سرروصوت ! ناکش وحشت مرگ
 بريزد هايش اشک بازهم خواست نمي..شد بلند هايش نفس و فشرد هم روي را هايش

 يافسون ! افسون پدر..بود پدرش بود اوهرکه اما..کند گريه پدرش خاطر به خواست نمي...
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 بي لقب خود به افسون الاقل که بود اگر ؟!نکند گريه چطور بود مرد آن وخون ازگوشت که
 دنيا دراين اورا که بود خوش دلش افسون الاقل بود اگر ؟!داد دادمي نمي وکاررا کس

 هايش اشک !بود پدرش اما...خواه خود هرچند بدجنس هرچند !دارد اش وتنهايي
 خوب کرد مي گريه هم پدرش خاطر به حتي...داد مي آنها به خروج اجازه بايد...ريخت
  ...!مرد مي حتما.. بغض همه ازآن..ترکيد مي درد همه ازآن ريخت نمي اشک اگر..بود

 باال بيار هاتو دست - 

 رويش جلوي آهني ودري سياه وباديوارهايي زشت اتاقک يک..کرد باال را سرش 
  !تگاهبازداش :بود شده نصب دراتاق باالي سفيد باخط که مشکي کوچک تابلوي ويک..بود

 رفت مي بايد يعني...وناتواني ازعجز نگاهي..کرد نگاه ستوان وبه برگرداند را سرش 
 ..بگويد نتوانست هيچ اما... ؟!شد مي چه تکليفش !؟ ؟تاکي بازداشتگاه داخل !داخل؟
 بي دستهاي فقط... !شود بلند هم صدايش نگذارد که بود زده چمبره درگلويش بغض انقدر
 : گفت وبعد...کرد باز را دستبند ستوان و گرفت باال را جانش

 !چيزي؟ پولي کيف و پول يا ؟ جواهري طال !نداري؟ گوشي - 

 : گفت ستوان...داد تکان منفي نشانه به را سرش 

  تو برو خب خيلي - 

 فشتکلي مثال بگويد که...ازاو حرفي شايد..اميدي شايد..کرد نگاهش بازهم افسون 
 وارد.. ماند خيره پاسخي هيچ بدون نگاهش..اما !دراينجايي تاکي بگويد يا! چيست
 ردک حس جارا آن وتاريکي شد وارد تا...رفتند جلومي ناموزون هايش قدم..شد بازداشتگاه
 آن زدن قفل وصداي سرش پشت درفلزي خوردن بهم صداي...بست فوري را هايش چشم
 زندانش ...!متهم يک !بود شده زنداني..راحت چه ...!وجانش مغز برروي بود اي اره مانند
  ...بودند کرده

ــه -  ـ   ... داريم جديد مهمون که اين مث..نيگا اينجارو !ب

 سه روبرويش درست...کرد باز را چشمانش..خورد گوشش به هايي خنده صداي 
 هقياف...کردند مي نگاه او به کريه هايي خنده با که ديد مي را خود وسال سن هم دختر چهار
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 بودند گفته بود داغون خودش حساب به که افسون قيافه به ها آن..بود ديدني هايشان
 !زکي

 و خود اول روز ياد به را وافسون جويد مي دردهانش را آدامسي مرتب که ازآنها يکي 
 :گفت افسون روبه انداخت مي رادوين از اش بري جيب

 ... تو بيا بده در دم - 

 ها آن به اعتنا بي افسون ...!زيرخنده زدند وباهم کرد ديگر دخترهاي به ونگاهي 
 ثيفيک که اي وفرسوده کهنه موکت روي بازداشتگاه اي گوشه را خودش چيزي گفتن وبدون
 افرادي يادگاري هاي يادداشت.. داد تکيه ديوار وبه کرد ول شد مي بلند ازآن وخاک وگرد
 ... گرفت قرار ديدش درمعرض انگار بودند کرده حکاکي سياه هاي ديوار روي که

 ؟! کردي فرار !؟ باشي خرابکار نميا قيافت به - 

 دوخته اوچشم به کنجکاو نگاهي با شان همه..چرخاند دخترها سمت رابه سرش 
 : گفت وبعد کرد مکثي...بودند

  ! نه - 

 خوابيده ناکي ووحشت غليظ آرايش يک صورتش برروي که ازدخترها يکي 
 چشمکي مرموز اي قيافه با داشت جلفي هاي الک هايش وناخن شده رنگ وموهايش..بود
 : وگفت زد افسون روبه

 ؟! آره گرفتنتون روهم بودي ريخته حتما...ها - 

 مانند هم افسون کرد فکرمي حتما...زد وپوزخند کرد نگاهي او قيافه به آفسون 
 : وگفت آمد زبانش به پوزخندش هم ناخوداگاه ! است خودش

 ! خودتن مث همه کردي فک - 

 شورش افسون سمت به که کرد قصد وبعد شد درشت اي لحظه چشمهايش دختر 
 داد يم رکيک هاي فحش سرهم وپشت مرتب دختر..گرفتند را جلويش دخترها بقيه اما ببرد

 ارديو به و داد تکيه سرش پشت ديوار به را سرش دنيا از وفارغ او به توجه بي وافسون
 نوشته همان..کرد نمي صحبت هم ها بااين که بهتر همان...زد زل روبرويش سياه هاي
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 قلب گاهي که هايي نوشته... شد مي سرگرم الاقل...بهتربود خواند رامي ها ديوار روي هاي
 خنده شعرهايي وگاهي پرازدرد هاي شعر گاهي... جام يک وگاهي بودند شده نقاشي
 روز هرنوع.. تاريخي هرنوع با...زيبا هايي جمله وگاهي زشت و رکيک هاي کلمه گاهي..دار

 رفت مي که را اش خسته وچشمان کشيد عميقي نفس ...!شد مي پيدا ها درآن وماهي
 دنکارکر  روز چندين اندازه به تنش..بود خسته العاده فوق...گذاشت هم روي را شود بسته
 هک خوابي..داشت پرازآسايش خواب يک به مبرمي نياز... انگار بود شده کوفته دويدن و

 فقط..هيچ...خالفکاري هيچ ونه پليسي نه ! ملکي شاه ونه باشد رادويني نه درونش ديگر
 ...! وخواب باشد خواب

 دکر  مي سلب را آرامش وخواب داد مي تکان را بازويش مرتب که دستي هاي باتکان 
 : گفت اخم دختربا...شد خيره روبرويش دختر به بهت با..پريد ازجا

 ..زنن مي صدات دارن پاشو !؟ بابا خماري انقدر تو چته - 

 که کسي !؟ گفت مي چه...شد خيره دختر به وبازهم داد قورت را دهان آب افسون 
 :گفت ديد را افسون خيره نگاه که دختر..زد نمي صدايش

 ...ديگه پاشو د   ؟! هان - 

  ملکي افسون... ملکي افسون - 

 شتپ ازدخترهارا يکي پوزخند صداي..ازجاپريد قرقي مانند ازبيرون اسمش باشنيدن 
 ميله هساي..دربرد پنجره نزديک را صورتش... رفت جلو وباشتاب توجه بي اما..شنيد سرش
 :گفت بيرون زن روبه.. بود افتاده صورتش روي پنجره ميان هاي

  بله - 

 ؟! توهستي ملکي افسون - 

 ..خودمم بله - 

 ايستاده حرکت وبي سيخ که افسون وروبه کرد باز دررا قفل و آمد جلو چادري زن 
 :بودگفت

 .. بيرون بيا - 
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 بيرون مکثي وبعداز کرد ديگر دخترهاي به را نگاهش اي ولحظه برگشت افسون 
 ينا گير که آنهايي براي دلش اما..نبودند گناه بي هرچند..سوخت هم آنها براي دلش..رفت
 چه رساند مي لب به را جان کردنش تحمل ساعت يک ..!سوخت مي بودند جاهايي چنين
 حکمش زودي به هم خودش حتما..کشيد عميقي آه !را بودن زندان سالها تحمل برسد
  ...!نبود بهترازاين وقسمتش شد مي خوانده

 ...بيارجلو دستاتو - 

 ازسرش دست.. لعنتي !فلزي دسبند بازهم..اوه..رفت زن دستان سمت به نگاهش 
 اين به ازهت..بود وکار کس بي او..کند فرار خواست نمي اوکه !دستبندها بااين داشتند برنمي
 مي وصل او به چيزها واين دستبند انقدر چرا ديگر بود محتاج هم وغذايش ها زندان
 راه زن دنبال وبه شد قفل دستبند درون دستانش دوم بار براي اجبار به ؟!کردند
 ممه..نبود هم مهم..است چند وساعت خوابيده چقدر بازداشتگاه درون دانست نمي...افتاد
 گاران که زن اين دنبال به است افتاده راه چه براي ؟! برنش مي کجا اکنون بداند بود اين
 چرخ کالنتري راهرو درون وپسرهاي ها وزن مرد بين را نگاهش ...!بود چيزي ستواني اوهم
 ايه مشتري کالنتري که بود شده صبح حتما..بود شده تر شلوغ بار اين انگار.. داد مي

  !بود کرده پيدا بيشتري

 ... بروتو - 

 کنار سرباز به نگاهي...کرد مي باز را دستبندش داشت..کرد نگاه زن به افسون 
 :گفت زن روبه دستهايش شدن ازآزاد وبعد کرد دراتاق

 ؟! کجاست جا اين - 

 : وگفت کشيد عقب را وخود کرد درراباز پليس زن 

 .. تابيان باش منتظر ... فهمي مي بعدا بروتو.. - 

  

 به قدم...آمد مي نظر به خوب که نظر يک از نه...دوخت اتاق به را نگاهش افسون 
 زن پس...دوخت عقب به را نگاهش...شد بسته درفوري سرش پشت که گذاشت داخل
 بود معلوم ازظواهرش..دوخت ووسايلش اتاق سمت رابه سرش بازهم...؟! کجارفت پليس
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 رمچ صندلي دست يک و اتاق راس در بزرگ نسبتا ميز يک..است نظامي افراد از يکي اتاق
 پراز کمد يک کنار که لباسي چوب ويک بودند چيده رجوع ارباب براي ميز جلوي که

 جلو... است پرونده پراز هميشه کمد آن بود ديده ها فيلم ازداخل ...!بود فلزي کشوهاي
 هب بودند کرده ولش راحت چقدر..نشست رنگ اي قهوه چرم هاي ازصندلي يکي روي..رفت
 پس نه.. بود درايستاده دم.. بيرون سرباز به افتاد يادش هو يک اما !اتاق درآن خدا امان
 ميز برروي را وسرش کشيد عميقي نفس ...!بودند نکرده ولش هم آنچناني
 :ماند ميز روي رنگ طاليي مانند تابلو ي نوشته برروي نگاهش...چرخاند

 !عمليات مرکز رييس - 

 هم آن...کنند وجوابش سوال خواستند مي حتما.. شد خشک هو يک دهانش آب 
 به !بگو را راستش بگويند هي و بزنند داد هي..وکارهايشان شراره امير، ، درموردپدرش

 : ندبز  داد وگريه اشک با ندارد خبر چيز ازهيچ که وافسون !کني همکاري ما با است نفعت

 ....!برداريد ازسرم دست دونم نمي.. دونم نمي چيزي من - 

 ديگر را يکي اين طاقت نه.. نه...داد تکان و فشرد دردستانش محکم را سرش 
 داخل وکسي شد باز دراتاق... ايستاد ازحرکت اتاق در باصداي لحظه همان! نداشت
 روبرويش به خيره طور همان فقط ..!نياورد باال را سرش...شد بسته دراتاق..شدوبعد
 مآرا...شنيد را شخص هاي قدم صداي..بود مانده بود شده محصور دردستانش که وباسري
 ضربان...وايستاد کرد مکث اي لحظه..شد که افسون نزديک..آمد مي جلو طمانيه وبا..آرام
 داشت..شنيد هارا قدم صداي وباز.. داد قورت بازهم را دهانش آب...گرفت باال افسون قلب
 ار  وچشمانش کشيد عميقي نفس افسون..رفت مي اش صندلي ميز سمت وبه شد مي دور
 داد خواست مي حتما..است نشسته ميزش پشت حاال او دانست مي ...!فشرد هم روي
 خيلي که خدايي...زد دامن به دست خالفکارها خداي به دردل افسون..کند شروع را زدنش
 خداي مال رادوينش بود فهميده حاال اما..خواست مي را خالفکارش رادوين ازاو ها وقت

 ارهادرستک خداي دامن به دست بتواند تا کرد درستکارمي را خودش بايد ..!درستکارهاست
 جواب وجدي محکم گفتند هرچه..باشد محکم که کرد جزم را عزمش عميقش باآه !شد مي
 االب را وسرش زد صدايي را خدايش نام دردل بازهم!بپذيرد بيني باخوش را شد هرچه و دهد
 ..هو يک... درچشم چشم ...!چرخاند بود نشسته ميزش پشت که او روبه...کرد
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 ... من خداي 

 عوض را قبلش شب هاي لباس انگار ...آمد مي او به چقدر اي سبزپسته پيراهن 
 روي درجه به...بود نشسته تنش به العاده فوق.. کارش مخصوص هاي لباس..بود کرده

 وگرد متوسط ستاره سه...اي لحظه شد درشت چشمانش ...!دوخت چشم پيراهنش
 هک افسون...؟ ستوان !؟ سرگرد !؟ سروان !؟ سرهنگ !بود؟ کاره چه !؟ چه يعني!..طاليي
 که هست انقدر حتما..دارد اي درجه چه او دانست مي کاش اما !آورد سردرنمي چيزها ازاين
 وبازهم برد باال سمت به را نگاهش...ديگر بودند داده را عمليات مرکز رييس مقام او به
 همان..ها چشم همان..خودش رادوين..بود اوخودش..ريخت دلش...شدند درچشم چشم
 مي خودش رادوين اورا هنوز افسون واما بود غريبه انقدر چطور !براقيت وهمان مشکي
 : گفت رادوين وهمزمان کرد پيدا لرزشي هايش لب... ؟!ديد

 !خوبي؟ - 

 وفکرکرد انداخت روبرويش هاي ومجله ميز روي به را نگاهش..زد پوزخند افسون 
 : گفت باشد خوانده فکراورا انگار که رادوين !اي احمقانه سوال چه

  ! نيستي که معلومه خب - 

 : گفت خود به لب وزير...کرد نگاه افسون به تلخ بالبخندي وبعد 

  ..! من زنم مي حرفايي - 

 خيره روبرو ميز روي هاي وجنايت حوادث مجله به هنوز...نگفت هيچ افسون 
 :وگفت اوانداخت افسرده قيافه به نگاهي رادوين...بود

 ... ديشب - 

 :داد ادامه وباز کرد مکثي 

  ؟!شدي اذيت توبازداشتگاه - 

 رقيف مگر !باشد شده هم اذيت فرض فکرکردبه کند نگاه او به اينکه بدون افسون 
  ؟!بکند را قبل شب جبران توانست مي مگراالن !؟ اوداشت براي
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 :گفت ندارد زدن حرف اوقصد ديد مي که رادوين 

 ؟! کنيم صحبت باهم ديگه وقت يه نيست خوب حالت اگه - 

 بود اين مهم.نبود مهم هم حالش.نبود مهم ديگرش وقت يه آن..زد پوزخند افسون 
 فرستاد مي بازداشتگاه به اورا بازهم رادوين نزند حرف خواست مي افسون االن اگر که

 رپ هاي آدم و بود کالنتري !کنند رزرو اتاق برايش که نبود هتل ؟! آري !!!ديگر تاوقتي
 عنيي..گرفت بغضش ..!آنها مثل.. بود ازآنها يکي هم افسون حتما !وجنايت جرم دنيا ازيک
 ينا تحمل ديگر اوکه.. فشرد هم روي را هايش ؟لب!ماند مي لعنتي مکان دراين بايد تاکي
 ؟!داشت.. نداشت چيزهارا

  احمدي سرجوخه - 

 بالفاصله..ماند حرکت بي طور وهمان نچرخاند را سرش بازهم رادوين بلند باصداي 
 برزمين محکمي پاي کوبيدن و احترام بايک و شد داخل وسربازي شد درباز موقع همان
 :گفت رادوين روبه

  قربان بله - 

 :گفت رادوين 

 لطفا بيارن آب ليوان يه بگين - 

 :وگفت کوبيد زمين روي را پايش بازهم سرجوخه 

 ... اطاعت - 

 : چرخاندوگفت افسون روي را نگاهش رادوين...رفت وبيرون 

 !فهمي مي تکليفتو زودتر توهم بشه داده خاتمه پرونده اين به زودتر هرچي - 

 ؟! ببينم بايد را کسي چه بدانم را تکليفم نخواهم اگر من !گفت دل در افسون 
 ..!باشد اعدام من تکليف اصالشايد

 :وگفت آمد افکارش ميان بازهم رادوين 
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 دونم مي روکه چيزي اما..بترسونمت يا بکشم ونشون خط برات خوام نمي من ببين - 
 ... کني فکرمي ازاونچه زودتر خيلي دم مي قول کني همکاري اگه..گم مي نفعته به

 سمت به شدت به را سرش و کشيد عميقي نفس وعصبي باخشم افسون هو يک 
 :وگفت برگرداند رادوين

 هرچقدر بذار! بدونم جرممو خوام نمي اصال !شه مشخص تکليفم خوام نمي من - 
 .. بازبمونه پرونده اين خواد مي

 راروي خودکارش بعد...زد کوچک ولبخندي داد چرخي را دردستش خودکار رادوين 
 لندب ازجايش...آن دنباله به عميقي ونفس کشيد صورتش روي را دستش و گذاشت ميز
 يها درجيب دست کرد مي تماشا را بيرون که ودرحالي رفت اتاقش پنجره سمت به و شد

 :وگفت کرد شلوارش

 رهکا توهيچ دونم مي يکي من ندونه هرکي !ترسي؟ مي انقدر که کشتي آدم مگه - 
 !اي

 را اش هقياق افسون... بود افسون به پشتش..کرد اونگاه کردوبه باال را سرش افسون 
 مي جدي پس..نبود شوخي وقت اکنون بود مطمئن اما..يانه است جدي آيا که ديد نمي
 تداش قبول يعني !دانست؟ مي گناه بي را افسون رادوين يعني..رفت مالش دلش..گفت
 شکا اي..کاش!..دانست نمي خالفکار را افسون يعني ؟!نيست پدرش مانند ذاتش او که
 ...زد مي وحرف گفت مي رادوين بازهم

 : گفت و برگشت رادوين..رسيد گوش به دراتاق صداي موقع همان اما 

 بياتو - 

 آنها باديدن رادوين..شدند وارد خنده و صدا باسرو دونفر آن ومتعاقب شد درباز 
 نهاآ از يکي وشادي خنده پراز صداي که بگويد چيزي وخواست... داد تکان طرفين به سري
 :رسيد گوش به

 ! کمه رامسينتون جمعه جمعتون ! ب ه - 

 :گفت بود آنها به پشتش که کرد افسون به اشاره وابرو باچشم رادوين روبه و 
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 !؟ رو بچه زدي - 

 اآنه وبه بود ايستاده هايش درجيب ودست اندرسفيهي عاقل ونگاه اخم با رادوين 
 آندر  ورامسين رامين باديدن...کرد نگاه سرش پشت وبه برگشت افسون...کرد مي نگاه
 دنبو پليس اما..آمد مي آنها به ازحد بيش هاي لباس..زد تلخ لبخندي ناخوداگاه ها لباس
 !بود کرده گير شغل درآن هم حال تابه چطور نبود معلوم که رامسين مخصوصا !اصال
 :شدوگفت خندان افسون نگاه باديدن رامسين

 ؟! خانم افسون واحواالت حال - 

 دش درچشم چشم رادوين بانگاه که داد تکان سري افسون روبه بالبخند هم رامين 
 با..بود اجباري قانوني کالنتري درآن و رفت مي يادشان هميشه که چيزي !آمد ويادش
 ايدب بود فهميده کامال که رامسين...فهماند او به چيزرا همه رامسين پهلوي به اي سقلمه
 اي وسينه داد قورت را دهانش آب .بود کرده فراموش هميشه ومثل داد مي انجام را کاري
 :گفت همزمان رامسين... گذاشتند احترام هردو رادوين وروبه..کرد صاف

 ...! خودم جون به آخره دفعه دفعه اين - 

 شيطنت انقدر احترام اداي در که باشد کمتر رادوين از دو آن درجه زد حدس افسون 
 : وگفت داد تکان سري رادوين ..!کردند مي

 ..بشينين بياين - 

 :گفت رامين وروبه 

 ؟! شد چي گزارشت - 

 ايج به فوري نشست مي ها ازصندلي يکي روي افسون روبروي که درحالي رامسين 
 :داد جواب رامين

 سطل انداخت هي نوشت هي بسکه کرد خفمون... کرد تمومش بخواد خدا اگه - 
 ...ديگه دادم مي ارور اين جاي من !زباله

 :گفت رامسين حرف دنباله به هم رامين 
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 ...دادم تحويلش ديگه دفعه اين - 

 بعد و درآمد صداي موقع همان...وبعدنشست کرد حرکت ميزش سمت به رادوين 
 افسون جلوي رادوين اشاره با را شده درخواست آب سرجوخه شدن ازوارد
 : کردوگفت افسون به نگاهي رامسين...گذاشتند

 !مد مي اعدامشو دستور خودم ترکني لب کافيه خودم جون به ؟! آبجي زد کتکت - 

 :گفت کرد مي کردنش پنهان در سعي که بالبخندي رادوين 

 ... رامسين کن بس - 

 آمده خوشش رامسين گفتن رازآبجي چقد..زد مانندي لبخندتلخ افسون 
 وپناه پشت سه..است امن وپناهش پشت...است امن جايش کرد احساس ناخوداگاه..بود
  ... داشت محکم و امن

  

 : گفت بازهم رامسين 

 گاران پشت اون زهرمارنشستي برج عين که توهم..کنه غريبي خوام نمي بابا خب - 
 ! بچه کنه مي دق داره...خدا به کن نگاش ! خودمونه افسون اين انگار نه

 :گفت افسون وروبه 

 ...! دارم هواتو بشين خودم کنارم بيا.. عزيزم بيا - 

 شمچ ورفتارهايش رامسين به باتعجب افسون...کرد اشاره دستش بغل صندلي وبه 
 هنديد را رامسين مثل پليسي درعمرش ! خودش براي بود خنده خداي يعني...بود دوخته
 کنترل وبا کشيد عميقي نفس رامسين سروته بي حرفهاي ازدست رادوين !هرگز بود

 :گفت لبخندش

 پاشو.. برسيم پرونده اين به ما بذار ! جان رامسين بيرون برو پاشو - 

 : گفت رامسين 
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 جو يه شماکه !کنم؟ مي حمايت ازش دارم بده ؟! خب گفتم چي مگه !بابا اي - 
 دم و کالنتري واين و لباس دودست اين حاال ! نکنه سنکوب بيچاره الاقل ندارين معرفت
  ! خبريه کنه فکرمي ديده رو ودستگاه

 سرش که افسون به وبعد..فکرکرد رامسين حرفهاي به و کرد مکث کمي رادوين 
 دشاي..گفت نمي بيراه بد هم رامسين..دوخت چشم است کرده بغض بود ومعلوم زيربود
 ظرفيت شايد ..!بود شده وغافلگير ترسيده زيادي ودستگاه دم وآن کالنتري باديدن افسون
 : گفت افسون روبه ..! ندارد را زيادي اين

 ... افسون - 

 چشمان باديدن رادوين...دوخت چشم رادوين وبه کرد باال را سرش رمق بي افسون 
 : گفت وبااحتياط آرام...گرفت دلش رفت مي شدن خيس روبه داشت اوکه معصوم

 !؟ بشي بازجويي يا و کني صحبت ترسي مي ؟! ترسي مي ازما تو - 

 باصداي بعد و زيبايش چشمان سياهي به...دوخت چشم رادوين به فقط افسون 
 :چرخاند او سمت به را سرش رامين

 يبازجوي براي هم ترسي هيچ...شي اذيت کمتر تو تا کنيم مي هرکاري ما کن باور - 
 !کنن مي کم ازجرمت کني همکاري و بشي بازجويي..نداره وجود شدنت

 وبعد...داد قورت بازهم را رفت نمي پايين درگلويش که محکمي بغض افسون 
 :گفت آهسته

 من !؟ بگم ازکي ازچي ..!بگم که ندارم هيچي اصال.. بگم چي دونم نمي...دونم نمي - 
 !دونم نمي چيزي که

 ار  آنها که داد اشاره رامسين وروبه برداشت ميزش روي از را آچار برگه دوسه رادوين 
 : گفت ورادوين گذاشت افسون جلوي خودکار وبايک گرفت آنهارا رامسين.. بگيرد

 تربه نوشتنشون قدرت ها خيلي..بنويسي توني مي بزني حرف توني نمي اگه - 
 ديدي هک رو چيزهايي تموم کافيه فقط.. بگي ما جلوي نداري دوست اگه يامثال !ازتکلمشونه

 به اوناهم..کرديم دستگير رو پدرت هاي زيردست...بنويسي رو دونستي ومي بودي شاهد و
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 شدن کمتر براي..مهمه خودت براي تو حرفهاي اما..شده چيزهاروشن وخيلي اومدن حرف
 ...بنويسي بهتره..جرمت

 :گفت وبعد شد خيره روبرو سفيد هاي وبرگه خودکار به افسون 

 ..ازاون قبل - 

 پا اين کمي وبا کرد نگاه ورامسين رامين به وبعد رادوين به واول کرد باال را سرش 
 :داد بازادامه کردن پا وآن

 اون آخه ؟!شدين وتشکيالت باندها اون وارد شما چطور بدونم خواد مي دلم - 
 تومخيله..دونستن مي ها اي حرفه عنوان شماروبه همه کردين مي فعاليت شما که جوري
 وبراير رادوين هم کرد مي سعي که امير مخصوصا... باشين پليس که گنجيد نمي هم شون
 هم اعتمادش همون...خرمارو هم خواست مي خدارو هم !منو پدر هم داره نگه خودش
 ...من پدر براي هم خودش براي هم..بده دستش کار شد باعث

 : وگفت داد قورت بغض بردن ازبين براي را دهانش آب بازهم 

 تر ليخي گفتن مي که نفر سه..کردن مي ياد نفر ماسه گروه عنوان به تا سه ازشما - 
 !نديدم وقت هيچ من که دزدي ماشين !دزد ماشين و وفرزن

 بزند حرف توانست نمي..گرفت گاز را ولبش داد تکان طرفين به را سرش 
 نگاهي رادوين...بود درآورده خود سلطه به را گلويش ازحد بيش اش لعنتي بغض..انگار

 :وگفت کرد بودند خيره افسون به ودلسوزي باغم که برادرهايش به سرگردان

 ؟!کني گوش توني مي ؟! خوبه ما حرفهاي شنيدن براي حالت مطمئني - 

 بازهم ادوينر ...کرد پايين باالو را سرش تاييد نشانه به کند سرباال اينکه بدون افسون 
 :گفت وزيرلب کرد برادرهايش به نگاهي

 !بفهمي رو چيز همه که بگم ازکجاش دونم نمي خودمم - 

 : وگفت کرد راباال سرش افسون 
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 منو ازاونجا ..!شهر سپاهان..زدم رو کيفت من که اولي همون از... اولش ازهمون - 
  !شد شروع جا ازهمون چيز همه کنم فکرمي..! ديدي

 : گفت وبعد...کرد افسون به نگاهي نيم کردويک مکثي رادوين 

 !شد شروع من سالگي شش از چيز همه ! نه - 

 دهمان بود رادوين برروي ثابت و خيره که نگاهي وبعد متعجب چشماني با افسون 
 هترشد ديگرگيج رادوين حرف بااين... بود گيج ...!گفت مي چه رادوين فهميد نمي...بود
 : گفت است شده سردرگم افسون فهميد مي که رادوين...بود

 تر بلق خيلي از خوام مي من...برسيم بهش بعد تا باش داشته گفتم که ايني فعال - 
 خوب رتبه رياضي کنکور توي وباهم نفري سه ما که موقعي ازهمون.. بگم تو ديدن از

 درس جا همين.. اصفهان همين دانشگاه ..! شديم افسري دانشگاه وارد واما آورديم
 شايد که بگم قراره رو چيزهايي يه ببين...کارشديم به مشغول هم جا وهمين خونديم

 جورايي ويه نيست زنده ديگه پدرت چون ولي..کني گوش نياري طاقت باشنيدنشون
 اگه ولي...بدوني دربارش چيزرو همه که توئه حقه اين ميشه بسته زودي به پروندش
 !گم نمي چيزي من شي مي واذيت نخواي خودت

 :گفت وبعد کرد مکثي افسون 

 !!؟ هست هم ديدم که چيزهايي اين بدتراز مگه - 

 :وگفت انداخت باال اي شانه رادوين 

  !باشه شايد..دونم نمي تو براي - 

 :وبعدگفت درفکرفرورفت اي ولحظه زيرانداخت را سرش افسون 

 بي نه رمب فرو دونستن با که بهتره پس فتم فرو اون سياهي توباتالق تاحاال اگه.. نه - 
 !چيز ازهمه خبروغافل

 : گفت افسون به رو رامسين 
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 رومن داشتي الزم فيزيکي کمک و گرفت حرصت هاش زدن حرف وسط ديدي اگه - 
 !خونه ازاين دلم منم..کن حساب

 اش صندلي پشتي به که درحالي ورادوين زد رامسين پهلوي به اي سلقمه رامين 
 هاي گويي ياوه انگار..گفت نمي کردوهيچ مي نگاه خيره را رامسين فقط بود داده تکيه
 ...!بود شده عادت برايش رامسين

 و ترنشست ازراست کمي رادوين..دهد ادامه که کرد اشاره رادوين روبه رامين 
 : گفت و.. گرفت بازي وبه رابرداشت ميزش روي خودکار

 باعث که هدف يه...داشتيم مهمي هدف جورايي يه شغل اين از تا ماسه - 
 مدت هي يادته افسون..باشيم جايگاه واين درجه اين به فکررسيدن به وهميشه شدهميشه
 ؟! دارم هدف کارهام اين ازهمه من گفتم يادته ؟ زديم مي حرف داشتيم باهم اتاق تو پيش
 اي حرفه يه و دزد شاه ظاهر به موقع اون من..بود چي منظورم بفهمي توني مي االن خب
 خيلي برام که هدفي ..!بود وبرم دور آدمهاي اون دستگيري هدفم اما..بودم معروف قول به

 ...نبود اين اصليم هدف اما..داشت ارزش

  

 گفت نمي را مطلب اصل چرا ؟! رادوين گفت مي چه...کرد تعجب بازهم افسون 
 : گفت رادوين اما !کند خالص را وهمه

 سرهم پشت چندسال..ديديم وآموزش شديم انتظامي نيروي وارد باهم تا سه ما - 
 من البته..بگيريم درجه اينکه براي فقط.. داديم انجام زيادي هاي وعمليات کارکرديم
 شتربي هرچه تا دادم هامي عمليات براي رو وجونم بود تندتر من آتيش جورايي يه..بيشتر
 زا بعد... شد طور همين هم باالخره..بشم خوام مي که عملياتي وارد بتونم و بگيرم درجه
 ابحس نقشه ويه همانگي وبايه رسيديم خواستيم مي که اوني به تالش سال هفت شش
 يخوب خيلي گذشته نفر ماسه باند..نفرشديم ماسه باند وارد سرهنگمون طرف از شده
 به فوذون دستگيري براي ديگه هاي پليس بشيم ماواردش ازاينکه قبل سال چندين..داشت
 اندروب اين افراد هرچندسال پليس يعني !بودن ساخته باندرو اين وخالفکارها باندها داخل
 يا حرفه داره روز روزبه باند اين گفتن مي خالفکارها خود ميون که درحالي کرد مي عوض
 اندب اين که بود اين امر حقيقت اما !هستن ثابت افرادش کردن وفکرمي ترميشه وباهوش
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 اندب يه که ترسوند مي اونارو فقط که اسم ويه خالفکارها همه واسه زني گول يه بول شده
 هک بود چيزهايي ايناهمش ! باهوش العاده فوق رييس بايه داره قراره ترازخودشون اي حرفه
 اشتند باورش وهمه بود کرده شايعه خالفکارها بين جاسوسش افراد وسيله به پليس خود
 اريهمک باهاش که کرد اعتماد يا پذيرفت منو راحت خيلي پدرت همين براي !پدرت ازجمله
 باسه..دکر  کارمي نفره سه فقط بايد نفر ماسه باند هامون مافوق هاي دستور براساس ..!کنم
 ديگه افراد و اصلي افراد براي کردن انتخاب رو تا ماسه هم همين براي...فقط پليس تا

 ...بودن وکارها ما مراقب ازدور که فرعي افراد شدن ديگه هاي وخيلي! نيما ازجمله

 ودب شده ماشينش سوار که پسري همان..فکرکرد اي لحظه نيما بايادآوري افسون 
 سوناف هم چقدر !ببيند را تاپدرش بود کشانده عمليات وسط اورابه والتماس زور به وبعد
 دسته دارو اين جزو رادوين مانند اوهم پس !اصرار و بود کرده التماس بسکه کرد اذيتش
  !بود

 شود خيره زيرپايش زمين وبه بکشد دست افکارش از شد باعث رادوين صداي 
 يداپ هايش سوال براي وجوابي بازشود يکي يکي مغزش مبهمات او باسخنان شايد وبازهم
 :کند

 دبو باري وآخرين اولين روز همون من بودي زده منو کيف اتفاقي روز اون تو وقتي - 
 طفق قضايا اين همه انگار... برم ور اون و ور اين واحد با داشتم قصد و نداشتم ماشين که
 ي تنه اون اب..نشناختيم رو همديگه البته...ببينيم رو همديگر دوباره تو منو که بود اين براي

 بودنن کم بر جيب افراد..انداختم گيرت و اي چيکاره فهميدم زود خيلي زدي بهم که محکمي
 برشدنت جيب حتي ...!بود حکمت شايد توهم روز اون بري جيب اون اما..وبرم دور
 اتپيد ومن بزني منو کيف روز يه فقط که بوده حکمت هم برشدنت جيب شايد !افسون
 بري بجي ازمن تو روز اون اگه شايد !بيفته اتفاق ديگه قضاياي بعدش و کنم پيدات !کنم
 تو شايدو..ونشناسيم نکنيم پيدا همديگرو ماديگه بود ممکن نبودي بر جيب يا کردي نمي

 اينابه مهه کنم فکرمي من !افتاد مي برات پدرت ودسته دار تو بدتري و بدتر خيلي اتفاقات
 خودت تو دونه مي وخدا...توهست به حواسش هنوز..داره دوست هنوز خدا که خاطراينه
 ؟! نه !باشي که خواستي ونمي نيستي گناهکار

 شا سينه به اش چانه که تاجايي و انداخت زير بيشتر هرچه را سرش باغم افسون 
 فکرمي و کرد مي بازي بااسترس دستش باانگشتان که درحالي...نگفت وهيچ بود چسبيده
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 دانم نمي اما..دارد راهميشه هوايم نفر يک کردم مي حس.. دانستم مي هم خودم من کرد
 رادوين باشد تو خداي که کاش اي !درستکار توي خداي يا است خالفکار من خداي خدا آن
 راگ من خداي..بخشد ومي پذيرد مي زودتر مرا تو درستکاري خاطر به..باشد اگر تو خداي..

 !باشد غمگين ازمن هميشه هايم خالف خاطر به شايد باشد

 :دهد ادامه را حرفهايش ديد بهتر ندارد جوابي هيچ افسون دانست مي که رادوين 

 ندانز  ننداختمت تا بستم عهد باخودم موند من تودست وکيفت کردي فرار وقتي - 
 بربرنيومدم جيب دختر يه ازپس که بود شده دار جريحه غرورم بدجور..برندارم دست

 مرفت همين براي ..! بچرخونم رو بزرگ عمليات يه خواستم مي حساب به که مني اونم..!
 عکس باديدن خب..موقع همون که.. گشتيم ووسايلت توکيف ها بچه وبا خونه
 که هباش هايي ازکيف يکي اينم شايد گفتن مي ورامسين رامين..تويي زديم حدس...مادرت
 که موهات رنگ از هم جورايي ويه..بربودنت جيب از جورايي يه من اما !بودي زده تو

 هک بودم مطمئن کوچولوئه افسون موهاي رنگ ديدم ومي کردي مي فرار ازدستم بار آخرين
 مکانت دقيقا و هستي توکي بشيم مطمئن اينکه دنبال افتاديم هم بعدش ! خودتي
 براي المث گذاشتيم قرار باتو و خبرکرديم نيروهارو و مافوق خودمون از نقشه بايه ..!کجاست
 داخلش ردياب يه که ديدم و گشتم رو گوشيت يادمه خوب که...گوشيت گرفتن پس
 سحد اما.. چيه وبراي ازکيه ردياب اون دونستم نمي هنوز من البته !پدرت ازطرف اونم..بود
 کردم پيدا که موقع همون رو ردياب من...اومد برمي زياد ازاون چيزها اين !کارپدرته زدم

 يچه دزديدن وتورو کنه کارنمي ردياب فهميده وقتي پدرت که بوده اين جالب اما..سوزوندم
 هداشت درنظر حرفها اين و ردياب توروبا هميشه که اون يعني !نداده نشون العملي عکس
 دهش جاسازي متور تا وسه ماشين يه با ما...!مياد کنار دخترش شدن بادزديده راحت خيلي
 اسهم بود وممکن بودي ديده تومنو چون زديم تيپي يه هرکدوم البته..باتو سرقرار اومديم
 اون توو نکشوند از بعد..کني وشک بيفتي اشتباه به حتي يا وبشناسي ببيني رو تاباهم

 ها وکاميون ها ماشين شلوغي بين راه هاي نيمه.. خودمون دنبال به پدرت زيردستهاي
 درحال کانتينر يه وارد متورها باهمون پدرت هاي زيردست و تو ازچشم دور که بوديم
 وما نشناختين مارو شما که شد همين..شديم خارج بامتورهامون وبعدهم شديم حرکت
 تعقيب ماشمارو دفعه واين بيايم پيش شما کردن وپيدا پدرت گاه قرار تا تونستيم
 که يمبود پدرت مخفي قرارگاه نزديک يادمه !يهو شديم ماچي نفهميدين اصال شماهم..کنيم
 يوباب زور به خودتوهم و ماشين تو انداختيم بسته کت رو پدرت زيردست دوتا يکي اون
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 شاه افراد از که موقع همون امير ؟! شده چي دوني مي ولي...خودمون پيش بردم هوشي
 بوده فهميده اونادادن که هايي ازنشوني پرسيده سوال افسون دزدهاي درمورد ملک

 اندب کل ديگه که بود اي اندازه به اما نبود هم وقت خيلي..شناخت مي مارو امير.. ماهستيم
 کسايي چه افسون دزدهاي که خبرداده پدرت به هم موقع همون !باشه داشته باور مارو
 رو حدسش اماهمون..ماهستيم زده مي حدس مطمئنا هم موقع همون امير البته! هستن
 هماس رييس که خواسته ازخدا هم وپدرت گفته ملک شاه به زيادي خودشيريني براي هم
 وفقط قطف..نکرده برگردوندنت براي اقدام يه وحتي نگشته تو دنبال ديگه کنه پيدا نفررو
 که ودب چندماهي امير ! بياره توچنگ تو وسيله به منو باالخره روز يه که بوده اين دنبال هم
 تهگرف ياد هاشو حيله زودترازاون من اما..بود زرنگي العاده فوق پسر...بود شده آشنا بامن
 کيي داخل يعني...شد آشنا بامن شراره وسيله به امير...خوردم نمي رو کارهاش وگول بودم
 ودب اين بديش..انداخت گيرم بوديم رفته مدرک کردن جمع براي که هايي مهموني ازهمون
 ور هويتمون شد نمي ها ومجلس ها تومهموني وديگه شناخت مي رو هامون قيافه ديگه که

 نيم،ک رفتار خوب امير با شد قرار باال دستور طبق همين براي !ونشناسنمون کنيم مخفي
 با شراره وهم امير هم.. شد هم طور همين.. هستيم اي حرفه ازحد بيش فکرکنه که جوري
 همون طبق البته.. کردن باور مارو ظاهري وحرفهاي کارها زود خيلي دوستي مدت يه

 يم کارها چه نفر باندماسه دونستن ومي داشتن ازما ذهني آمادگي اونا قبلي هاي شايعه
 زيردست عين شدن ديگه داديم نشون براشون رو خودمون ما ام وقتي و کنه
 هيچ امير البته..اومدن مي سوسه دادن مي چرخ وبرمون دور بدجور هردوشون..هامون
 رچقد امير خبرداشتيم خودمون ما اما.. کنه مي کار براش که زد نمي ملک شاه از هم حرفي
 درتپ گاه قرار نزديکيهاي وقتي خالصه...درمياره بازي وشيرين خواري پاچه ملک شاه براي
 و درآوردن پليس آژير صداي تو ترسيدن براي هم ورامسين رامين. انداختم گير تورو من

 اروه پليس من فکرکردي هم بعد..بگيرن رو پدرت تا ريزن مي دارن ها پليس توفکرکردي
 وارس همون.. بياي بامن و کني فرار بودي تومجبور..خب اما...شديم درگير وباهم خبرکردم
 يه هب ديگه من اينکه براي بود بس پدرت قرارگاه وبر دور از رفتنت وبيرون شدنت متور
 سرت پشت من و متورشدي سوار تا...خودمون پيش ببرمت و کنم هوشت بي اي وسيله
 کلکو بري رو درست راه مثال کردم تهديدت وبعد گذاشتم کاسکت کاله برات اول نشستم
 يجلو رو الکلي دستمال نيست جاده تو کسي ديدم که هم بعد دودقيقه يکي اما...نزني
 خداروشکررامين..نخوريم زمين تا کردم کنترل رو متور خودم فوري وبعدهم گرفتم دماغت
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 نهخو برديم هوش توروبي که اينه..رسيدن دادم به وباماشين بودن نزديکمون ورامسين
  ...!ديدنت وطنين نغمه که هم وبعد

 يم...شد خيره رادوين به مايوس چشماني با هاازرادوين سخن اين باشنيدن افسون 
 مين اما...بود زده گول نوعي به واورا بود کرده ازاومخفي را ازکارهايش خيلي رادوين دانست
 : خواندگفت مي را زيادي چراهاي افسون ازنگاه که رادوين !حد تااين دانست

 هب...نشي پدرت کارهاي درگير خاطراينکه به..بود خودت خاطر به کردم هرکاري من - 
 بفرستمت برگرد برو بي نخوام ،من من جلوي نشستي االن مثل روز يه اگه خاطراينکه
 روغد من فکرکني هرچند !نشه بريت جيب ازهمون بيشتر جرمت که بود اين براي !زندان
 رمج جز که االن.. مهمه االن من براي اما..بودم انداخته دستت فقط يافکرکن..بهت گفتم
 جز االن تو !؟ افسون فهمي مي !نداري اي ديگه جرم هيچ پدرت زور به اونم بريت جيب
  ...!نداري پدرت پرونده به ربطي هيچ ديگه بدي توضيح وکارهاش ازپدرت توني مي اينکه

 : وگفت انداخت وپايين گرفت ازرادوين را اش خيره نگاه افسون 

 ...رو کارهات بقيه...بشنوم بقيشو خوام مي - 

 : گفت وبعد کرد ورامين رامسين به نگاهي رادوين 

 ماهمون که بفهمي زودي اون به خواست نمي دلم توخونه بودمت آورده وقتي - 
 يه وبا افتاد مي حتما بايد که بود اتفاقي انگار دوني مي..خب اما...نيستيم قديمت برادرهاي
 اين فهميدن براي بود بدي موقعيت دونستم مي...فهميدي تو ها ازبچه انگاري سهل
 يتوکارها دستم من دونستي ومي متنفربودي شدت به ازمن اينکه خصوص به.. موضوع
 وه يک بعد..نداشتي ازپدرت خوشي دل تو چون بود موقع بدترين...چيزاست واين خالف
 عين شدن هم داشتي اعتماد اونا وبه بود اونا به فقط اميدت که برادرهايي فهميدي مي
 ذرهگ مي کارازکار وقتي اما..ميشه سخت برات خيلي که دونستيم مي همه اينو خب !بابات
 صحبت باهات آروم آروم گفتم نغمه به من همين براي..کرد درستش نميشه هم ديگه
 فرن ماسه باند اسم اگه...روبگه باندمون اسم گفتم هم ور ازاون..بشي آروم که جوري..کنه
 تخشم شديم پدرت اندازه به يا باالترازپدرت قدرتي ديدي مي چون شايد فهميدي مي رو
 سعک من ذهنيات خالف توهميشه اما ..!مابموني پيش شدي وحاضرمي رفت ترمي پايين
 حرف من با بدتر ماچيه باند بودي فهميده که هم وقتي دقيقا..دادي مي نشون العمل
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 دروغ هب وبعدهم..کشتنت به کنم تهديدت شدم مجبور منم..دادي نشون واکنش بدتر..زدي
 بايه مه رو پدرت دستگيري روزنامه..دستگيرکردن ها پليس موقع همون رو پدرت که گفتم
 توو هدف وسط زدم درست روزنامه دادن بانشون که بود کرده درست برام رامسين فتوشاپ
 بودي ملک شاه دختر..خب اما..بود خودمون توپيش موندن برا فقط ها اين همه !باورکردي
 پرتي هواس بايه که منم... کردي تالش خيلي آزاديت وبراي بودي شده بلد چيزايي يه..ديگه
 اقعاو کردنت فرار اما...کني فرار تونستي کلت باهمون وتو گذاشتم جا تواتاقت رو ک لتم
 برت دوباره تونيم مي وما پدرت پيش ري مي کردم فکرمي من !بود ناک وحشت
 براي بودم داده دستور خودم که آژيري باصداي انقالب سرخيابون وقتي ولي..گردونيم
 هک ماشيني تواون پريدي ترسي هيچ وبدون عجوالنه ديدم اما کنن پخش تو ترسيدن
 !کنم مي خفش دودستي خودم بيارم گيرش فقط..بيارم گيرش فقط گفتم باخودم پرپسربود
 هک بوديم اي غريبه پسرهاي اون تراز ناک وحشت خيلي حساب به تاداداشت ماسه يعني
 هخورد يه موندي مامي پيش اگه ؟الاقل! بيارن سرت باليي چه خواستن مي نبود معلوم
 بربودي جيب چون فکرکردي !؟! چي پسرا بااون اما !شايد بودي وزنداني خوردي مي حرص
 هد وهرکدوم پسربودن اونا ؟!فرارکني توني ومي ترسن مي ازت پخ يه با ملک شاه ودختر
 يب توگوشت خوابوندن مي که چک دوتا با بود ممکن !داشتن زور دختر ذره يه تو برابر
 ... وديگه شدي مي هوش

 نپايي را وصدايش کرد قطع را حرفش رامسين اشاره با رسيد که جا اين به رادوين 
 نگاهي رادوين...کند رعايت بود داده اشاره رامسين که ازخشم زد مي داد داشت انگار..برد
 که شا وژوليده روشن موهاي به وبعد بود گرفته گاز محکم را پايينش لب که کرد افسون به
 کنار به تا آمد مي ازچشمش آرام آرام اشک اي قطره... بود پوشانده را ازصورتش نيمي
 صداي موقع همان...برگرفت چشم اشک قطره ازآن سختي به رادوين...برسد لبش
 :گفت رادوين...درآمد

 ..بياتو - 

 يزم روي ليوان ويک شيشه پارچ يک برادر سه به احترام يک با وسرجوخه دربازشد 
 :گفت سرجوخه روبه رادوين...گذاشت افسون جلوي

  !ديگه آوردي مي صبح فردا برا ذاشتي مي - 
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 : وگفت زيرانداخت را سرش جوان سرجوخه 

 !نميشه تکرار قربان خوام عذرمي - 

 ازاتاق احترام بايک بازهم وسرجوخه برود که داد عالمت دست ي بااشاره رادوين 
 :گفت رادوين روبه رامين..شد خارج

 پرته هواسش گيره مي زن داره خب بابا ؟!دي مي گير بدبخت اين به توهي چته - 
 !ديگه

 :گفت باخنده هم رامسين 

 ..!بهش گم مي بيفته گير خودش بذار حاال - 

 : گفت توجه وبي حوصله بي رادوين 

 ...بگو ادامشو تو رامسين - 

 :گفت افسون وروبه باالانداخت ابرويي باخنده رامسين 

 ... يا سانسور بدون - 

 :اورفت حرف ميان به فوري رادوين 

 !کن بس رامسين - 

 :گفت افسون روبه وبعد کرد اخمي رادوين روبه رامسين 

 ..رآخ سيم زدبه ما خان رادوين اين کردي فرار وقتي..خانم افسون بگه برات جونم - 
 خواد مي گفت رادوين هستي امير ودسته دار با تو فهميديم باتعقيبت ما که هم موقع اون
 بذار اقلياال...بريم بانيرو بذار..صبرکن کم يه بابا گفتيم مامي هي حاال...امير باغ داخل بره
 نازبيرو رامين ومنو داخل بود رفته که بعدهم ...داشت پا يه مرغش اما ! بيايم باهات ماهم
 توروبرداشت اومد طرفندي چه با ما داداش اين دونيم نمي حاال...داشتيم رو هواش باغ
 که اميرهم..بزنه وعيد وعده خورده يه با اميررو مخ بودکه اين قرارمون ازقبل ولي..کرد وفرار
 رسيده رادوين موقع اون بازهم خداروشکر...کرد مي نوکري رو رادوين حسابي دوست پول
 ...بشه چيزيت بود نذاشته وانگار بود
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 يرام زيردستهاي دست به اتفاقي که موقع وآن..امير درباغ روز آن بايادآوري افسون 
 هک چاقويي...کمدديواري درآن...بود شده اتاقش داخل رادوين که ووقتي..بود شده گرفتار
 روز آن چقدر...بود داده خراش را رادوين دست جايش به واما بزند رادوين به خواست مي

 دنبالش به او که کرد مي امنيت احساس چقدر...شد خوشحال اتاق درآن رادوين ازبودن
 دست به واول اورد باال را نگاهش...داشت را هوايش او که بود خوب چقدر..بود آمده
 مثل هم رادوين...دوخت چشم خودش به وبعد نداشت خراشي جاي ديگر که رادوين
 افسون که کوچکي نزديکي وآن !اتاق آن...روز آن هردودرفکر شايد...ماندند بهم خيره..او

 ...بود شده باعثش

  

 :وگفت برگرفت چشم افسون از زودتر رادوين 

 توباغ..روز اون بود خوبي موقعيت يعني..کردم استفاده ازت موقعي خوب - 
 شوبر  دور امير !معشوقگي براي خوام مي دختررو اين من که گفتم امير جلوي فوري..امير
 فرستاد مي هم کردوبعد مي استفاده ازشون وخوب دزديد مي هارو بيچاره..ازدختر پربود
 مثال عنوان به رو کسي من و نزديکه مهموني شب ديدم که منم !خودش سود براي امارات
 يرونب امير ازچنگ واونو بيارم افسون نجات براي خوبي بهونه تونستم مي ندارم معشوقه
 ودب ملک دخترشاه انگار نه انگار..کرد قبول فوري..شناخت رومي پول فقط اميرهم...بيارم
 ونافس نفر ماسه باند رييس بود گفته ملک شاه به هم بعدا !من دست بود داده راحت که
  ! رادوين به فروختمش وبعددوباره دزديدمش خودم من بود نگفته ديگه نامرد ! دزديده رو

 :داد وادامه داد تکان طرفين به سري رادوين 

 هبهترشد..نبودي سرکش ديگه توخونه اوردمت دفعه اين بعدازاينکه خداروشکر - 
 وامير پدرت ازدست شد باعث هم موضوع همين..بود بهترشده ما به اعتمادت چون بودي
 اغبونب به ورود براي رو رمز يه من باشه يادت اگه شراره تولد رفتيم وقتي...کني پيدا نجات
 دوار  جاسوسي ادم هايا پليس وقت يه که بود ملک شاه و امير هميشگي کار..گفتم باغ

 کيپزش ح اصطال يه که رو "اسکيو ساب" اصطالح همين براي !نشن خصوصيشون محوطه
 حتي که داشتم نفوذ امير روي انقدر من خوشبختانه.. رمز براي بودن گذاشته رو بود

 ودب ملک شاه عمليات اسم واين..زيرجلدي يعني اسکيو ساب.. بفهمم ازش هم رو رمزشون
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 ههميش مثل وبازهم بدن انجام رو سرقت عمليات يه زيرجلدي ياهمون پنهاني بود قرار که
 کار ردياب يه بود تو تن که طنين لباس داخل شب اون من. بودن خونده کور اما !دربرن
 زدن ازحرف بعد..شد هم طور همين که..پدرت گاه مخفي برگردونم تورو تا بودم گذاشته
 مدونست مي چون دفعه واين گردوندم برت شد که هم زور به پدرت با کردن بازي وشطرنج
 وما موند مي پدرت گاه مخفي همون داخل هم ردياب پس کني مي عوض رو هات لباس
 مهه بيني مي االن اگه..دستگيرکنيم رو پدرت دسته دارو ازعمليات بعد تونستيم مي

 همکاري جور يه اينم !توئه لباس داخل ردياب خاطر به دستگيرشدن پدرت زيردستهاي
 ناي ..!اوناشدي دستگيري وباعث کردي همکاري که ديم مي گزارش باش مطمئن..ازتوبود
 ! کنه مي کم رو ازجرمت کلي خودش پدرت گاه مخفي داخل بردي توناخوداگاه که رديابي

 گفت مي راست...کرد نگاه رادوين به پرازغم نگاه همان اما.. شوق بايک افسون 
 پدرش پيش افسون که کرد مي اصرار شب آن انقدر همين براي رادوين يعني ؟!واقعا
 سرد رادوين با رفتنش همان خاطر به افسون چقدر!فقط؟ ردياب يک بردن ؟براي!برود
 خوردبر  بد بود زده زنگ رادوين به پدرش دستور به که ازدوروز وچقدربعد..بود کرده برخورد
 هب مرتب رقص موقع چرا پس کند حمل را رديابي افسون خواست مي اگررادوين !بود کرده
 اشک !ازاوبپرسد را سوال اين توانست مي کاش ! نکني ترکم بده قول گفت مي افسون
 امکان اصال اين ورامسين رامين اماباوجود...داد مي توضيح هم ازاحساساتش رادوين
  !دهد نمي توضيحي چنين وقت هيچ هم رادوين خود حتي..نداشت

 :وگفت آمد افسون افکار ميان به باحرفش رامين 

 شرکت پدرت هاي عمليات داخل هم خودت کردي حمل رو ردياب تو براينکه عالوه - 
 ..!بامابودي يعني اين..نکردي

 ياالاقل ؟!شود کم جرمش بود ممکن يعني..بود دوخته چشم آنها به ناباور افسون 
 هک حاال..رانداشت تنهايي طاقت ديگر او آخر!..باشدفقط وچندماه نباشد زنداني چندسال
 ماند مي تنها اگر بود ديده خودش چشم پيش را اتفاق همه آن که حاال..بود مرده پدرش

  !شد مي ديوانه حتما بودند منفور بسيار که زني هاي وبازنداني درزندان ومخصوصا

 : گفت مي که رسيد گوشش به رادوين صداي 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 469 

 دزديديم رو عمليات هاي نقشه رامين کردن بازي نقش کم يه با مهموني تواون ما - 
 باهاش منم...بده شرکت توعمليات هم منو شد مجبور پدرت... ديدي خودت که وبعدهم
 نيروهاو عمليات سهم بر عالوه گفتم مي اوايل..باشه ازمن نيروها بيشتر بايد که کردم شرط
 به..نداد اجازه وجه هيچ به رو يکي اين..دوني مي خب اما..من به بدي هم رو دخترت بايد

 اگه دونستم مي..باشي دور ازش آخريه اين نداشتم دوست هم خودم من که خصوص
 دخترش که باشه خوش پدرت خواستم مي اما برمت ومي کنم مي پيدات ميام بخوام
 تو هب حتي ذاشت نمي که کرد مي کار پدرت مخ روي انقدر احمق امير اون اما ! مثال پيششه
 خيلي...انداخت راه سروصدا خيلي فهميد هامو شرط وقتي پدرت !فکرکنه ومکانت وجا

 !ودمب من فقط احتياجش که بود جوري موقع اون يعني..بود مجبور خب اما..گفت بدوبيراه
 ور هاشون نقشه هم ومن باشه ازمن نيروها بيشتر که کرد واعتماد کرد قبول هم باالخره
 داخل هم ورامسين رامين منو که دادم توضيح همشون براي جوري و.. دادم پس

 حمل نماشي و بريزيم مثال بود اين قرارمون جاده اون تو رفتيم وقتي ..!بوديم عملياتشون
 يونيرو تهران مرکزي بانک با ازقبل ما اما..ببريم سرقت به رو شد مي رد که اي کليشه
 هشد رد جاده زودترازاون اصلي کليشه حمل ماشين و بوديم کرده هماهنگ تهران انتظامي
 ملياتع ما باحمله کردندو شازي شبيه اصلي ماشين شبيه ماشين يه ما نيروهاي خود..بود

 کنن يجاساز تقلبي کليشه جعبه چندتا ماشين تو بودم گفته من..شد شروع ها ودرگيري
 کلک چي همه نفهمه پدرت و نرفت پيش خواستيم ما که جوري اون عمليات اگه که
 گها که باشه داشته رو پدرت ونيروهاي ها کليشه هواي گفتم رامين به هم براهمين..بوده
 پيش ما هنقش برطبق چيز همه بختانه خوش اما..کنيم تعقيبشون بتونيم بردن هارو کليشه
 تياجاح بهش چون ببينه آسيبي پدرت خواستم نمي من !رفت پيش خوب هم وخيلي رفت
 ندوربي با ..بود زرنگ خيلي پدرت...دوني مي اما ! بوده دنبالش سالها پليس و داشتيم
 ميفکر  وحتي نداشت اعتماد من به هم عمليات دراوج يعني..درنظرداشت منو ازدور شکاري
 مهه پليس نيروهاي چون و نکرد رو بهش شانش بار اين ولي !داشت کشتنمو قصد کنم
 نشد گرفتاريشون باعث اميروشراره هم خودش هم..بودند کرده کمين رو جاده اون وبر دور

 هک ترسي...بود ترسش ازسر کنم فکرمي من..بود اي غيرحرفه خيلي پدرت آخري کار !
 ينا تو باديدن شايدهم !شدن گرفتار وبرش دور نفرات وهمه شده تنها ديگه بود فهميده
 فکر قطف باشه داشته اساسي گيري گروگان يه يا اساسي تهديد يه که اين جاي به..شد طور
 ... خودشو بدتراينکه و شد گرفتار هم زود وخيلي بود فرارش
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 :گفت وبعد نداد ادامه را وسخنش کرد مکثي رسيد که جا اين به رادوين 

 ...کرد استفاده اون اطالعات از وبشه بمونه زنده امير الاقل اميدوارم - 

 : گفت افسون 

 ؟! بوده پدرم دنبال سالها پليس چرا - 

 : وگفت کرد افسون به نگاهي رادوين 

  !اصلي جاي به رسيديم - 

 :گفت رادوين...کرد نگاه او به نامفهموم افسون 

 همم هم خيلي قضيه جاي تااين..بدوني بازهم خواد نمي دلم که جايي به رسيديم - 
 ...کني انتخاب توني مي خودت رو بقيش اما...نبود

 يافهازق تاشايد..گويد مي چه رادوين بفهمد تا کرد ورامين رامسين به نگاهي افسون 
 زيرانداخته را سرشان هم ورامسين رامين اما..شود متوجه را رادوين هاي حرف آنها هاي
 :گفت افسون...بودند

 اندازه به من..دوني مي که هرچيزي !چيز همه يعني چيز همه گم مي وقتي من - 
 همه بگو... شه نمي درست ام ازروحيه چيزي کمتر ودوحرف حرف بايه ديگه !شکستم کافي
 ...بگو رو

 هاي صحنه آن يادآوري از گرفت مي نفسش...شد خيره افسون به بامکث رادوين 
 شايد که اکنوني..اکنونش حتي..بود همراهش وهميشه هميشه که هايي صحنه...دردناک
 باصداي... کشيد کوتاهي آه ندادو ورود اجازه را بغضش ..!بود شده تمام چيز همه ديگر
 : گفت بود اش خفه بغض همان از ناشي که بمي

 ...پارک بودم رفته مثال... بيرون بودم رفته بامادرم...بودم ساله شش - 

 شش ؟! گفت مي چه...کرد نگاه رادوين به تعجب وبا کرد باال را سرش افسون 
 ينا بود شده مبهم انگار که بازهم !!؟!آخر داشت افسون سوال به ربطي چه !!اش؟ سالگي
 :داد مي ادامه مکث بدون رادوين اما !پسر
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 ختا باپدرم اصال.. بامادرم ومن بيرون رفتن مي بابام با بيشتر ورامسين رامين - 
 طرفش وزياد ترسيدم مي اش جذبه ازاون هميشه ولي..بود مهربون بود خوب پدرم..نبودم
 ونمد نمي هرچند ! شن مي لبخند و مهربوني جذب هم ها بچه ومعموال بودم بچه..رفتم نمي

 هم مادرم...باشم نتونستم وقت هيچ من که بودن پدر با هميشه چطور ورامين رامسين
 منم...بيشتر خيلي...کرد مي محبت بهم بيشتر خودش رم نمي پدرم طرف من ديد مي وقتي
 بيچاره اون که دونستم نمي.. خودم براي فقط خواستم رومي مادرم...داشتم زيادي توقع
 هک خواستم مي هميشه! همينه خاطر به من به پدر هاي غره چشم وهمه داره قلبي بيماري
 بده غذابهم اون هميشه..باشه کنارم اون هميشه..پارک مخصوصا..بيرون بريم بامامان
 مي بحث جرو بامامان هميشه پدرهم..باشه داشته ممکنه اي هربچه که اي بچگانه وتوقعات
 اشقع هم مادرم اما..براش کن کار کم..برو راه کم..بيرون نرو..من به بسپر رو رادوين که کرد
 يه...موندکه من وپيش بامن انقدر...نکرد گوش رو پدرم حرف وقت هيچ..بود هاش بچه
 تو دست..ومادرم بودم من..خونه گشتيم برمي داشتيم..بيرون بوديم رفته باهم که شب
 نواي ودفتر کتاب و بازي اسباب خاطر به انقدر..چرخيديم مي ها توخيابون وپياده دست
 رادوين : گفت مي راه هاي نيمه هي...اومد باالنمي نفسش که بودمش چرخونده چيزها
 دتن که طور وهمون کناري نشست مي بعدهم ! شدم خسته من صبرکن کم يه مامان..جان
 ازکجا بودم بچه..احمق من...داد مي فشار روقلبش رو دستش زد مي نفس نفس تند

 جوونيش تواوج..زجرکشيدناش نگاه..کردم مي نگاهش فقط ..!بيماره اون دوستم بايدمي
 ...زجرکشيد چقدر

 کرد فرو وصافش لخت درموهاي را ودستش کرد سکوت رسيد که اينجا به رادوين 
 : گفت وزيرلب

 ... من به لعنت..من به لعنت - 

 تهانداخ حدپايين تاآخرين را سرشان که ورامسين رامين به نگاهي سردرگم افسون 
 مي حاال ...!رادوين به ونگاهي کرد نداشتند رادوين از کمي دست هم آنها وانگار بودند
 هب شايد !بوده سرسختي مخالف زهراخانم و پدرش باازدواج رادوين قبال چه براي فهميد
 شايد..بود ديده را مادرش هاي وبيماري زجرها قبال که همين..اش مادري عشق همين خاطر
 افسون !ببرد ازياد را وبيماريهايش زجرها وآن را مادرش پدرش خواسته نمي دلش

 : گفت رادوين روبه آمدوآرام حرف به ناخوداگاه
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 ..؟!کرد فوت...دراثربيماري..مادرت - 

 وچشم آورد باال را سرش سخن اين باشنيدن بود زير سرش که طور همون رادوين 
 : گفت آرام.. افسون درچشم

 !کشتنش !نمرد - 

 :گفت ورادوين..شد خيره رادوين به بود شده درشت که باچشماني افسون 

 برگرديم که افتاديم راه شد بهتر حالش مادرم کم يه که ازاين بعد شب اون - 
 مامان هيادم..ديگه بود موقع دور تقريبا...ماشين براي بوديم ايستاده اتوبان يه کنار..خونه
 فشارمي روسينش رو دستش وهي زد مي نفس نفس داشت باز بود ايستاده ازبس هم
 فکرمي من اما...بود شده سرد خيلي بود گرفته منو دست که دستش اون يادمه خوب..داد
 ...سرده هوا کردم

 :وگفت زد تلخ پوزخندي رادوين 

 !...فهميدم مي بيشتر کاش..بيشتربود کم يه سنم کاش - 

 :داد وادامه کشيد آهي 

 تکون دست مامان هرچي..واينميستادن ما براي شد مي رد ماشين هرچي اونشب - 
 ممامان ديدم مي منم.وايساديم پا رو ساعت نيم تقريبا.شدن مي رد باسرعت فقط داد مي
 مي تکون دست ها ماشين وبراي توراه دويدم مي هي شه مي بدتر حالش داره انگار
 ديدم مي ديگه من اما !ها ماشين راه تو نرم زد مي وداد کشيد مي دستمو هي مادرم..دادم
 يوقت.. بشينه کناري يه مجبورشد حتي..کرده عرق صورتش چقدر و پريده چقدر رنگش
 فتمگ مي وباداد ها ماشين سمت دويدم نمياد باال ونفسش بزنه حرف تونه نمي حتي ديدم
 به اهنگ ويه گشتم برمي هي من..کرد نمي هم ترمز نيش يه حتي کس هيچ اما...کنن کمکم
 کردم مي ها ماشين به نگاه يه و شد مي تر رنگ بي هي داشت که کردم مي مادرم صورت

 اشينم از يکي جلوي پريدم باره يه هم همين براي !بگيرم رو جلوشون که شدم وشيرترمي
 بي جسم باهمون...همانا هم مادرم جيغ و همانا من پريدن اما...وايسه که ها

 باچشمهاي...کرد پرت کنار رو ومن ماشين جلوي پريد.. هاش تنگي نفس باهمون..جونش
 التآسف روي چطور سرش که ديدم !شد له ماشين هاي الستيک زير تنش که ديدم بچگيم
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 هميشه هاش ناله. بيرون زد مي فواره ارسروصورتش که بود خون وچطور خورد ها
 چيکار من اما...دادنش جون.. من به جونش نيمه لبخند..مادرم آخري هاي ناله..توگوشمه
 مبود شده خيره اومد درمي داشت که باچشمايي فقط مجسمه ؟عين! بکنم تونستم مي
 نفرچند..بود مشکي بنز يه...کردم نگاه بود زده اون به که ماشيني به بعدهم..مادرم جنازه
 رارف که زد مي داد يکيشون..بود دستشون اسلحه..زدن مي حرف سرش وباالي شدن پياده
 يمشک هاي بطري تودستهاشون..شدن وسوار توماشين پريدن او حرف به هم بقيه..کنن
 ... خوردن مي نوشابه کردم فکرمي بودم بچه ! چيه ها بطري اون فهميدم نمي من..بود رنگ

 :داد وادامه زد پوزخندي رادوين 

 حالشون اونا..دارم انزجار الکليه هاي ونوشيدني مشروب ازهرچي موقع ازهمون - 
 يکيشون دست من که بود آخر لحظه اون فقط ..کردن وفرار نبود خوب زياد
 رانگشت يه ديدم..بودن زده صدا اسمشو که همون..بود تودستش کلت که هموني...روديدم
 مرد ونا ببرتودستهاي قرمز چشمهاي..زنه مي برق دستاش تو وبرجسته بزرگ نقره ببري
 عمرم تمام که انگشتري... برم نمي وازياد انگشتر اون ببر وقت هيچ...زد رو چشمام
 فرار وبعدهم شنيدم ناخوداگاه که اسمي همون دنبال..صاحبش دنبال..بودم دنبالش
 ... بوديم دنبالش سالهاست..پليس هم من هم!...مادرم قاتل ! ملک شاه...کرد

 ستهد به را دستش شد مي نامنظم ازهيجان که هايي ونفس آويزان بالبهايي افسون 
 آب..نگارا کرد مي سنگيني تنش روي سرش...فشرد را صندلي چوبي ودسته گرفت صندلي
 مي حرف باخود زيرلب..ريخت مي ازچشمانش مرتب هايش واشک داد قورت را دهانش
 :زد

 ... نميشه باورم..نميشه باورم - 

 رپ آب ليوان يک فوري رادوين اشاره به است وخيم افسون حال ديد مي که رامسين 
 هب...برخيزد ازجا کرد وتالش زد پس را رامسين دست افسون.. گرفت افسون وجلوي کرد
 رمخد مواد که پدري...خالف اما پدرش..خالف ي حرفه..ملک شاه بافکر..زار باتني.. سختي
 مال زور به را افسون که پدري..کرد جدا ازمادرش سالها را افسون که پدري..کرد مي قاچاق
 دخور  مي حرام که پدري..کشت مي آدم که پدري..برکرد جيب را افسون که پدري..کرد خود
 مادرش ...من خداي ! رادوين مادر قاتل...بود قاتل که پدري..بود خورانده حرام افسون وبه
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 کرده فرار و گرفته زير به اورا پدرش !سال شش !فقط داشته سال شش رادوين !بوده بيمار
  ...!راحتي همين به !

 :گفت آمد نمي باال که وصدايي بود ازاشک خيس که باصورتي رادوين روبه 

 ..نميشه باورم...نه پدرمن.. نه...پدرمن...پدر - 

 اتاق...چرخيد مي سرش دور اتاق که انقدر...داد تکان بازهم..داد تکان را وسرش 
 همه..هايش وآدم ها پنجره..ها وپرده ها کشو..ها وصندلي رادوين ميز..وسايلش وتمام
 آخر به.. رسيد آخر به..شد تمام چيز همه او ممتد بلندو باجيغ هو يک و چرخيد مي وهمه
 ....آخر

 ******* 

  

 ...شدي راحت ديگه..عزيزم برو 

 ودنب بدقلق و ضخيم آهني دستبندهاي آن دربند ديگر که هايش دست به افسون 
 ازروي دستبد جاي تا کشيد مي هايش مچ دور به مرتب را هايش دستش و کرد نگاهي
 : گفت مي که شنيد را زن صداي...شود محو پوستش

 ... وسايلت اينم - 

 : فتوگ بود گرفته او طرف به را مشکي نايلون يک کردکه نگاه پليس زن دست به 

 !نداشتم چيزي که من ؟! وسايلم - 

 : وگفت باالانداخت ابرويي زن 

 ... چي برا اينارو پس !؟ نداشتي - 

 :داد ادامه وفوري کرد مکثي 

 ..بگيرش..تو به بدم اينو گرفتم دستور من - 

 :گفت بگيرد را نايلون اينکه بدون افسون 
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 !آخه نداشتم چيزي من..کردن اشتباه شايد ؟! چيه تو اين بدونم بايد من - 

 !دادن رو دستور اين من به نصرتي سروان جناب خود..نکردن اشتباه نه - 

 : وگفت گرفت را ونايلون برد پيش را دستش افسون 

 ..ممنون - 

 :وگفت زد لبخندي وبازهم 

 !برم؟ تونم مي حاال - 

 :وگفت زد مهربان لبخندي زن 

 ...!نشه باز جاها جور اين به پات وقت هيچ ديگه که ايشالله..عزيزم سالمت به - 

 : وگفت زد کوچک لبخندي افسون 

 ..خدافظ - 

 ارهب ويک قدم دوسه فقط..رفت قدم دوسه..برود که گرفت رادرپيش کالنتري وراهرو 
 : گفت فاصله وازهمان.. پليس زن سمت به برگشت...ايستاد

 ..ببخشيد - 

 :وگفت برگشت کامال افسون..زد لبخند او درجواب زن 

 ؟! من براي دادن رو نايلون اين سروان جناب کدوم..کدوم - 

 :داد جواب لبخندش باهمان زن 

 خودشون..ببري رو نايلون اين حتما داشتن تاکيد !نصرتي سروان جناب - 
 فتنگ من به..دادن باش آماده بهشون پيش ساعت يه همين.. بيان نتونستن وبرادرهاشون
 کنم عذرخواهي ازتو اونا ازطرف

 بار اين..افتاد راه به ديگر خداحافظي وبايک داد تکان سري تلخ بالبخندي افسون 
 بس نبوده اش همراهي براي سروانش جناب دانست مي که همين..برنگشت ديگر
 بس دانستند گناه بي را افسون که بود کرده تالش انقدر چندروز درآن که همين..بود
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 ودب نوشته باپليس افسون وهمکاري افسون نفع به را هايش گزارش تمام که همين..بود
 بس بود کرده اعتراف به وادار دربازجويي را پدرش زيردستان که همين..بود بس
 که ودب بس همين !بود گرفته ياد را بري جيب زور به افسون بودند گفته که اعترافي..بود
 !وحاال...شود شمرده گناه بي پليس با اش وباهمکاري شود رو افسون هاي سرقت اجبار
 ودرحالي برداشت قدم ...!بودند نکرده هم اش زنداني ديگر...آزاد آزاد...آزادبود راحت خيلي
 ارکپ اريب پليس هاي ماشين باديدن...شد رد کالنتري ازحياط.. رفت مي بيرون باشوق که
 وارد خيمو باحالي که افتاد شبي آن به انگاريادش بود شده کمتر تعدادشان بار اين که شده

 خواست مي چقدردلش..بود نااميد هايش وآدم ازدنيا لحظه آن چقدر..بود شده کالنتري
 اه پليس اين ازدست زودي اين به شود که کالنتري وارد کرد فکرنمي وقت هيچ.. !بميرد
 همو ها پليس هم ديد مي اما !باشند داشته معرفت ها پليس کرد فکرنمي هيچ ..!شود آزاد

  !نيستند دهنده آزار باشي گناه بي واقعا اگر قانونشان

 کرد بود ايستاده درآن سربازي درکه جلوي کوچک باجه به نگاهي ازکالنتري بيرون 
 هشد تمام چيز همه ديگر هرچند..بود شده آزاد هرچند..آلود غم لبخندي..لبخندزد او وروبه
 تلشقا پدر !پدرش؟ ي کشته باتصوير ؟!درگيرش فکر با !کرد؟ مي چه روحش با اما.. بود
 خداي سمت به بار اين کردبايد وفکر داد قورت را دهانش آب!...؟ مادررادوينش قاتل !؟

 خداي..است بهترين او !حتما پذيرد مي..کند وتوبه برگردد او سمت به بايد..برود رادوينش
 خدا همان خدايش..نداشت خالفکارها خداي با فرقي هيچ..درستکارها وخداي رادوين
 ...خودش سوي به بود اش ازبنده منتظرقدمي فقط او...بود

 : گفت زيرلب 

 ..!بازشه جاها اين به پام نذار ديگه..خودت به توکل.. خودت نام به - 

 باصداي هو يک که...شود دور بود آن مانند هرچه و تاازکالنتري برداشت وقدم 
 :ايستاد سرش ازپشت سوتي

  ...ملکي خانوم - 

 وطنين نغمه خندان هاي صورت وباديدن برگشت آشنا صداي سمت به فوري 
 ار  بزرگ گلي ودسته آمدند سمتش به وشادي باشوق ونغمه طنين..زد لبخند ناخوداگاه
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 بوسه غرق را افسون سروصورت وخنده باسروصدا هرکدام وبعدهم گذاشتند او دردست
 : وگفت کشيد صورتش به دستي کشيد مي کنار را خود که درحالي افسون..کردند

 ! کردين ماچش بسکه شد آويز لپام ؟! شماهام خبرتونه چه !د هه - 

 :گفت ونغمه..خنديد ونغمه طنين 

 ايينوپ باال انقدر شدي آزاد گفت رادوين وقتي..افسون خوشحاليم چقدر دوني نمي - 
 !شدم خل فکرکرد رامين که پريدم

 :گفت نغمه حرف دنبال به هم طنين 

 چرا که رادوين به زنيم مي زنگ هي اينجا وايستاديم تاحاال ازصبح..ميگه راس - 
 تيمداش شوق خيلي ولي..بده جواب بيشترنتونست بار يه که اون بيچاره.. نمياد افسون
 !کردن ولت خداروشکر..ببينيمت

 :زدوگفت لبخندي افسون 

 ..کردن کمکم خيلي..شوهراتون و شماها ازلطف..ممنون - 

 :گفت نغمه 

 ..بود ماها همه آرزوي تو آزادي..بابا وظيفشونه - 

 : وگفت کرد ساعتش روي نگاهي طنين 

 .. ميشه ديرمون داره کم کم بريم بياين - 

 :گفت باتعجب افسون 

 ؟!بريد قراره جايي - 

 :زدوگفت چشمکي طنين 

 !عزيزم ! عشق ديار به - 

 :گفت من وبامن ريخت دلش هو يک افسون 
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 !کجا؟..کُ  - 

 :وگفت زيرخنده زد بلند نغمه 

 ديار...ديگه تهران بريم خوايم مي بابا.. دختره زنه مي هم هول چه - 
 !حاال فکرنکن اشتباه..عشقت..مادرت

 :ردوگفتک کنترل زور به را ولبخندش گزيد لب بود برده خودپي اشتباه به که افسون 

 ؟!اونجا رم مي دارم دونه مي ؟! شدم پيدا من دونه مي مامانم - 

 :گفت طنين 

 تودهنمون نخود طنين اين منو نيس..داديم کامل هارو گزارش قبال..جورم چه اوه - 
 قتيو بشه چه.. چينن مي چيزا واين برنامه کلي تو از استقبال برا دارن اونام!..خيسه نمي
 ...اونجا برسيم

 دمق پرازاميد باقلبي بار اين مادرش ديدار شوق افتادوبه راه آنها دنبال به افسون 
 هب کرد فکرمي ..!دهد راه اش مخيله به کمتر را گذشته هاي غم کرد مي سعي..داشت برمي
 پير افسون ازدوري حال تابه چقدر بود ممکن که مادري آن به..دوري سال هشت هفت آن
 تماوح..کرد مي حسش زودي به که.. آغوشش به.. ديدارش به..باشد وزجرکشيده باشد شده
  ...!برد مي ازياد را زشتش گذشته همه او آغوش عطر بابوي

 شد مي آيا گفت؟ مي چه اش گذشته درمورد بايد شد مي روبرو بامادرش اگر اما 
 سوال ازاو شود مي مگر !نگفت؟ هم چيزي شد مي !مادرش؟ به !؟ گفت دروغ
 والس ازمدتي پس گشت بازمي افسون اگر حتما..هايش ونگراني مادراست باالخره...نکند
 رچطو ؟! بگويد که داشت چه درخشانش گذشته آن با افسون وقت آن..کردند مي پيچش
 ؟! هچ بوده مادرش قاتل ملک شاه که بگويد آنها به رادوين اگر ؟!کند سربلند آنها جلوي
 چه افسون مادر به ولي !داد مي طالق را خانم زهرا پدررادوين حتما وقت آن...من خداي اوه
 قتل به هم ربطي پس بود گرفته طالق جدا ملک ازشاه مادرافسون تازه ؟! داشت ربطي
 دختربچه عين چرا !؟ نه يا رفت مي بايد...گرفت گاز محکم را لبش ! نداشت رادوين مادر
 سست هايش قدم ناخوداگاه !...!افتاد؟ راه ونغمه طنين دنبال به و کرد شوق هو هايک
 دبرگرد شد نمي اصال...برود نداشت رو ! نه...زيرانداخت را سرش و ايستاد که انقدر...شد
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 گم ار  وخودش رفت بودمي بهتر..ميشد ازتنهابودنش بيش دردسرهايش گشت برمي اگر..
  ...!کنند گم هميشه براي اورا بازهم که بهتر همان...کرد مي وگور

 ؟! ايستادي چرا ! افسون ا   - 

 : وگفت داد قورت بادرد را دهانش آب...کرد راباال سرش نغمه باصداي 

  ! نميام من - 

 :شد بلند نغمه فرياد صداي 

 ؟! چي - 

 : کشيد ابرودرهم طنين 

 ينا بعد اونم !منتظرتوئن خونه تواون همه ! بازيه مسخره مگه ؟!نمياي چي يعني - 
 ! سال همه

 :وگفت انداخت آنها به مايوس نگاهي باغم افسون 

 چقدر کردم مي کارهايي چه قبال من بفهمه مامانم اگه دونين مي.. ترسم مي - 
  ...!بودي جا همون برو بگه شايد اصال!ميشه؟ ناراحت

 : وگفت گرفت دردست را افسون ودست زد لبخندي نغمه 

 همه ازاين بعد که آورده ازسرراه تورو مادرت مگه ؟! عزيزم زني مي حرفيه چه اين - 
 گذرهن ازگناهت هرکسي اگه !کنه وبيرونش بزنه پس اونو ازبچش اشتباه يه با دوري سال
 مي کارهارو اون زور به تو..نخور رو هيچي غصه..!گذره مي هميشه مادر باش مطمئن
 رکسيه ايناروبه اگه! نيستي گناهکارهم پس ..!نبودي آزاد االن وگرنه ..!بابات ازترس..کردي
 ..نداره روتو ونظربدي کنه مي قبول مسلما بگي

 : گفت افسون حرف دنبال به طنين 

 شايد ور ازاون تازه..گه نمي بهت چيزي باش مطمئن که رو مادرت..گه مي راست - 
 نمي سرزنش وقت هيچ رو بچش ولي..بگه بدوبيراه بدکرده تو به انقدر که پدرت به
 ...هست هم ديگه چيز يه تازه..کنه
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 :داد وادامه انداخت نغمه به وخندان مرموزانه نگاهي وبعد 

 ! گفته ما به چيزايي يه رادوين - 

 : گفت فوري...افتاد تپش به قلبش او نام باشنيدن افسون 

 ؟! چي - 

 : وگفت زد آميزي شيطنت لبخند نغمه 

 خبردار قضايا ازاين کس هيچ !راحت خيالت بگين افسون به من جاي به گفت - 
 مي ...!گيم نمي چيزي هم مادرت به بخواي خودت اگه حتي...چندنفر خودمون جز! نميشه
 ونا... تازه ! همين کرده توروپيدا ورادوين شده کشته تودرگيري پدرت بگي فقط توني
  ! چيه داخلش دونيم مامي بهت داده که هم رو نايلون

 : گفت وطنين کردند اي خنده دو آن کردو نگاه آنها به باتعجب افسون 

 رودست نکنن ضعف توراه خانوم که برااين...گذاشته غذا برات هم نايلون تواون - 
  ! بيفتن

 مي نگاه آنها به ساکت افسون...وخنديدند کردند هم به نگاهي بازهم وبعد 
 فکراينکه..افسون رسوايي فکر !کرده جاراهم فکرهمه رادوين گفت مي خود پيش...کرد
 مهدره او که بود چقدرخوب !بترسد ورسواشدنش ازرفتن اکنون مثل اي لحظه است ممکن
 واورا رسيد گوشش به طنين صداي...کرد مي کمک افسون به هم نبودش حتي حال

 :کرد جدا ازفکرهايش

 ..بريمت مي زور به ما تونياي ؟! خودته دست مگه...دختر بريم بيا - 

 نبالد وبه گرفتند ازدوطرف را دستهايش ديگربزند حرفي او بگذارند اينگه وبدون 
 ...!کشاندند مي خود

 ******* 

 ازهردري کردن صحبت گرم وهرسه بودند شده اتوبوس سوار هرسه بعد ساعاتي تا 
 عذرمي هايشان کاري پنهان خاطر به افسون از ريز يک ونغمه طنين...زدند مي حرف

 به جبورم که گفتند مي او به ونغمه طنين ! قبلش ناشايست رفتارهاي از وافسون خواستند
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 کردند نمي همکاري يا دادند مي بروز را رادوين ازکارهاي چيزي واگر بودند کاري مخفي
 نفس توان کسي ديگر که انداخت مي راه غوغايي وچنان کرد مي خشمي چنان رادوين
 قح..نداشت دل به ازآنها وچيزي فهميد مي آنهارا حرفهاي افسون...باشد نداشته کشيدن
 شوهرهايشان به را غريبه دختري مسلما... بودند وبرادرشوهرشان شوهرها آنها..داشتند
 پليس با همکاري مند عالقه هرکسي خب...بر جيب دختري هم آن..دادند نمي ترجيح
 باقي خودش دنياي مبهمات درآن را افسون و بترسند ازرادوين که داشتند حق..است
 او..دانست مي...بود چشيده اورا خشم افسون..نبود بازي شوخي وخشمش رادوين..بگذارند
 افراد روي سياه چشمان جذبه آن با توانست مي ازحد بيش..داشت جذبه ازحد بيش

 که حاال...کشيد عميقي ونفس زد تلخ لبخندي او بايادآوري !تاثيربگذارد اطرافش
 به کرکردنف..بود رسيده فکرکردن وقت ديگر بود رسيده اتمام به ونغمه طنين با حرفهايشان

 و حرکات تمام به..خواستني بسيار واما نادرش لبخندهاي به...سياهش چشمان او..او
 براي وشايد کرد مي حس ازنزديک اورا افسون که مدتي چند آن به...او گذشته رفتارهاي
 وهمه کرد رو را چيز همه زود خيلي...رسيد اتمام به چيز همه زود چقدر ...!داشت خود

 ابودين اوبه را بودند دنبالشان به سالها که خالفکارهايي...کشيد نابودي به خالفکارهارا
 هميشه برادرهاي آن با..کردنش بازي بانقش..اش تيزهوشانه هاي نقشه با..کشيد

 ندداشت برنمي ازسرش دست انگار اش زندگي ي وثانيه درهرلحظه که برادرهايي...همراهش
 دوبرادرش حتي...داشت خواه خاطر چقدر رادوين ...!زد لبخند بازهم...بودند دنبالش به و
 ملياتع او پاي وبه شوند پليس بودند حاضرشده که انقدر..داشتند برنمي ازسرش دست هم
 سه اين قصه..بود جالب..درگيرکنند هم را همسرانشان وحتي بخرند جان به را خطرناک هاي
 وحاال..بودند باهم جا وهمه هميشه داشت ياد به ازوقتي ...!بود جالب برايش واقعا برادر
 ورامسين رامين به کمي دردل ...!بودند وصل همديگر به انگار هم هنوز سال همه ازآن بعد

 براي اورا که بود خوب چقدر...بود رادوين برادرهاي آن از يکي جاي او کاش..کرد حسودي
 نمي حتي حاال..حاال اما!.. اوبودن ازبا کرد نمي اعتراضي هيچ هم ورادوين ..!داشت هميشه
 لخت پوزخندي...باشد داشته اورا که اين به برسد چه.. کند نگاه رادوين درصورت توانست
 چه !دخترش؟ آينده با کرد چه ملک ؟شاه! افسون با کرد چه پدرش ...!آمد لبش برروي
 بري هاوجيب سرقت آن با ؟! پرونده باآن !شد؟ مي افسون داشتن حاضربه ديگر کسي
 نز يک داشتن به حاضر هم مردها بدترين حتي..رفت مي کنار به ديگر که رادوينش ؟!ها
 داد پايين را بغضش ؟!بود تنها عمر تاآخر افسون يعني..من خداي ...!شدند نمي را دزد
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 به..جهنم به وفکرکرد دوخت سرش باالي آسمان به اتوبوس راازشيشه اش اشکي وچشمان
 هيچ که جهنم به ديگر..نخواهد مرا خواهم مي من که اويي وقتي..نخواهد مرا کسي که جهنم
  ! نخواهد مرا کس

 ...رسيديم بيدارشو جون افسون.. جون افسون - 

 خواب چشمان... بود ايستاده دست به وساک روبرويش ازانگار که طنين باصداي 
 : گفت افسون روبه خنديد مي که نغمه...کرد باز را آلودش

 ؟! عزيزم زدي شخم کوه !دخترم بوده رفته ام خوابي چه - 

 شيدک جلو محکم را ودستانش کشيد وپراخوابش پف سروصورت به دستي افسون 
 :گفت باخنده...رسيد گوش به آن تيريک تيريک وصداي

 مي نشسته تاصبح لعنتي بازداشتگاه تواون چندشب من مثل هم شما اگه - 
 ! بودين بستري توبيمارستان االن خوابيدين

 : گفت طنين 

 ...! ره مي بيرون وجسمت روح گي خسته همه ببيني که مامانتو ايشالله - 

 :گفت پرازهيجان اي وباقيافه گرفت دلهره هو يک افسون 

 ؟! خونه بريم بايد ؟! تهرانيم االن يعني واي - 

 :گفت نغمه...زيرخنده وزندند کردند بهم نگاهي ونغمه طنين 

 ديمرسي خب !!؟ شه عوض حالمون بخنديم کم يه کرديم بيدارت فکرکردي پس نه - 
 ..!جنوبيم ترمينال.. ببين..ديگه

 :گفت وزيرلب کشيد عميقي نفس افسون 

  ...!خودت اميد به خدايا - 

 لطف به همه غذاهايش هم آن که داشت نايلون يک تنها..نداشت که وسايلي 
 پول مقداري رادوين غذاها آن همراه به بود بازخوب.بود شده خورده ونغمه طنين همکاري
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 رايب وحسابي درست لباس هم باآن توانست مي شايد که پولي..بود گذاشته برايش هم
 دل در بار چندمين براي بازهم ..!مادرش براي هديه يايک گل دست يک وهم بخرد خودش
 بلند ازجايش... داشت را افسون هواي انقدر که ستود را جايش به وفکرهاي رادوين

 يم راه طورکه وهمان شدند خارج اتوبوس ازراننده کوتاه تشکر بايک ديگر شدوبادودختر
 : گفت افسون رفتند

 نمت بگيرم لباس دست يه من بريم بياين بشين مترو وارد ازاينکه قبل ها بچه - 
 !خونه بريم ها لباس بااين زشته..کنم

 مي هايش ازلباس..کردند افسون وچروک ژوليده هاي لباس به نگاهي ونغمه طنين 
 : گفت نغمه ! گذرانده را بدي هاي وروز ها شب که فهميد شد

 .. خواي مي.. نوئه..ها دارم اضافه لباس من - 

 : وگفت آمد طنين حرف ميان به طنين 

 !نپسنده تورو لباسهاي شايد ! بپوشه خواد مي خودش هرچي بذار - 

 : وگفت کرد افسون به نگاهي نغمه 

 ..داري دوست خودت هرچي..حرفيه يه اينم - 

 :گفت افسون 

 دلم من اما..کنين مي رو من به کردن فکرکمک هميشه شماها دونم مي.. ممنون - 
  ..!بخرم کوچولو هديه يه هم مامان براي خوام مي تازه..باشه تنم خودم هاي لباس خواد مي

 :گفت باخنده طنين 

 .. عزيزم بخواه جون تو - 

 : گفت دنبالش به ونغمه 

 !؟! بده که کيه منتها - 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 484 

 اي خنده هم هنوز شايد..خنديد وبعد کرد آنها به نگاهي باتعجب افسون 
 ...!پرازغم هم هنوز..دردآلود

 مورد خريدهاي جا وازهمان رفتند جنوب ترمينال وبر دور بازارهاي سمت به باهم 
 براي کتان ازجنس وبلند وچسبان مشکي مانتو يک...نمودند تهيه را نظرشان
 هب هم سفيد شال ويک کرد جور سفيد پاي دم شلوار بايک را دارش چاک مانتوي..افسون
 کي ونغمه طنين انتخاب به خريدش هاي کفش..انداخت سرش برروي ونغمه طنين اصرار
 مي سفيدش پاي دم شلوار به بسيار بودکه مشکي وبراق بلند پاشنه کفش جفت
 آن غرغرهاي با وبازهم پوشيد مي مغازه هاي پرو درهمان را هايش لباس...آمد

 ي پريده رنگ که کمي فقط هم آن..داد ولعاب رنگ سروصورتش به کمي دودخترشيطان
 بانگيني نقره انگشتر يک هم مادرش براي خودش بعدازخريدهاي ..!شود محو اش قيافه
 ...رفتند شان خانه سمت به گل دسته بايک ودرآخرهم...کرد خريداري وزيبا اي فيروزه

 که کرد مي را شدوفکراين مي اضافه جانش ي دلهره به انگار هرلحظه.. مترو درون 
 نشان واکنشي چه اصال !افتد؟ مي اتفاقي چه مادرش باديدن ؟!شود مي چه باورودش
 همان هنوز يا پيرشده خير ؟يعني! است تغييرکرده مادرش يعني.. !بگويد؟ چه ؟!دهد
 !..دارد؟ را جوان چهره

 روبرويش هاي صندلي برروي که ديگري هاي وآدم مترو در ايستاده هاي آدم به 
 درزندگي زجر انقدر افسون مثل ها اين همه شد مي يعني.. دوخت چشم بودند نشسته
 سالگي هجده درهفده فقط هم آن ؟!بدبختي انقدر ؟!بدشانسي ؟انقدر!باشند چشيده
 !اش زندگي

 لبخند..کرد نگاه طنين به..آورد باال را سرش دستانش برروي گرم چيزي باحس 
 دگرگون قيافه باديدن..بود گرفته خود گرم دردستان را افسون ودستان زد مي مليحي
 :اوگفت

 !؟ سرده دستات چراانقدر - 

 : باالانداخت اي شانه افسون 

 !حتما متروئه کولرهاي خاطر به - 
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 تيکه يه مثل بايد ماهم هاي دست که خاطرکولره به اگه پس ؟! عزيزم کولرچيه - 
 !ترسي؟ مي..هست چيزيت يه تو..بشه يخ

 :گفت گزيدوآرام را لبش کمي افسون 

 !کنم غلبه بهش کنم مي سعي دارم - 

 شا دخترانه باصداي..برد افسون گوش نزديک را وسرش زد دلگرم لبخندي طنين 
 :خواند

 ...القلوب ت طم ئ ن   ذ کرالله به ا ال - 

 :وگفت کشيد کنار را وسرش 

 تونه نمي دادت به هم کس وهيچ نمياد باال نفست کردي حس هرموقع - 
 ونبخ بودي ولرزون ترسون نااميدو چيز وازهمه بود گرفته انقدر دلت که ياهرموقع..برسه

 ..!مياره زمينت به ازآسمون که تنهاچيزيه ..!کن وتکرارش

 فشرد مي اورا دستان طنين...کرد تکرار آرام وآرام وزيرلب طنين به خيره افسون 
 را آيه آن خانه در دم تا وحتي ريز يک وافسون..داد مي او به بيشتري دلداري کارش وبااين
 زنگ تک بايک ...!ندارد اي دلهره ديگر انقدرهاهم کرد مي حس واقعا که انقدر..خواند مي
 يا وهريک افسون دور به همه...ريختند بيرون جمعيت يک بالفاصله آقامهران خانه

 ندانچ نه هاي قيافه باديدن وافسون پرسيدند مي ازاوسوال زدنديا مي بوسه اورا سروصورت
 :درآمد نغمه اعتراض صداي...گشت مي مادرش دنبال به فقط ومبهوت مات آشنا

 هک ببيندش مادرش بذارين ؟!مادرش يا شمامهمين..رو بيچاره کنين ولش بابا - 
 ؟! آخه اين شماهاچيکاره..کرده تحمل دخترشو دوري سال هفت

 آن هب همه...رفتند وکنار خبراست چه فهميدند انگارتازه نغمه صداي باشنيدن همه 
 راوچاد به حرکت وبي وخيره بود ديده را مادرش تازه که افسوني به..بودند دوخته دوچشم
 بالذت را جوانش دخترک پرازاشکش باچشمان که زهراخانم وبه بود مانده سفيدش
 براي بود شده خانمي چه قبلش سالهاي ي ساله هشت دخترک ...!کرد تماشامي
 پوست همان ! روشن وچشمان طاليي موهاي همان وبا جذاب...وکشيده باال بلند..خودش
 قلبش برروي ناخوداگاه دستش ...! تراشش وخوش گرد صورت وهمان وسفيدش براق
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 هم هنوز انگار...نداشت را وهيجان خوشحالي همه اين طاقت انگار که قلبي..رفت
 اومي شدوبراي مي مادرش مال بازهم باالخره..بود بازگشته دخترش باالخره باورنداشت

 پرازاشکش وچشمان شد مي فشرده قلبش برروي که مادرش دست باديدن افسون ...!ماند
 يب تن..کشيد درآغوشش و رساند او به باچندقدم وخودرا اودويد سمت به اشک و باشوق
 خوشي يک غرق...انگار شد غرق او عطرخوش وبابوي کشيد درآغوش را مادرش رمق
 وکار کس همه زن اين...نيست وتنها کس بي...دارد هم مادري گفت مي که خوشي...زيبا
 ديدند مي را صحنه آن که افرادي ي وهمه بود شده بلند وفرزند مادر گريه صداي ! اوست
 قطف آنها به محزون لبخند بايک که متين جز به..کردند مي پاک مرتب را چشمانش اشک
 يبو وافسون بوسيد مي را افسون وچشمان سروصورت مرتب خانم زهرا !بود دوخته چشم
 مهران آقا ...!بود خداوند شاکر زيرلب خانم وطال کرد مي استشمام بيشتر هرچه را مادرش
 مهه داد پيشنهاد بردند لذت همديگر ازديدن خوبي به ومادرش افسون که لحظاتي بعداز
 آقا خانه وارد او به چسبيده جورهايي ويک مادرش دردست دست افسون و بروند داخل به

 برروي لبخندي داشت درآن وخوشي کوتاه خاطراتي که خانه آن حياط باديدن..شد مهران
 رچقد..افتاد وبرادرهايش رادوين ياد به آنها خانه سالن باديدن وبعدهم شد پديدار لبش
  ..!ودب تاريک تاريک نفر سه آن بدون خانه آن که راستي به..کرد مي حس خالي را جايشان

 تمادر .. بگيريم جشن بايد تورو برگشت..دخترم وصحيحي سالم که خداروشکر - 
 ..گرفت جواب دعاهاش که خداروشکر..کرد نذرونياز خدا درگاه به خيلي

 ديولبخن کرد بود گرفته جاي کنارش دونفره مبل روي که مادرش به نگاهي افسون 
 :گفت خانم طال ودرجواب فشرد دستانش اورا ودست زد

 ور مامان بتونم دوباره روز يه کردم فکرنمي وقت هيچ خودمم من..خداروشکر بله - 
 دارم شما هاي بچه از هم وبعد ازخدا اول هارو خوشي اين همه !ببينم

 : وگفت زد لبخندي خانم طال 

 گم خاطر به من گفت مي هميشه رادوين...مادر دادن انجام رو وظيفشون اونا - 
 هب خواهرشو و کرد کارخودشو باالخره بچم انگار..کنه نمي ولم وجدان عذاب افسون شدن
 !برگردوند مادرش
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 داشت کم را همين !نه..آيد نمي باال نفسش کرد احساس اي لحظه افسون 
 ...من خداي ..!بدانند رادوين خواهر اورا بقيه که...ديگر

 : وگفت زد لبخندي خانم زهرا 

 قاييآ درحقم خيلي..ببوسم پاشو کف بياد فقط منتظرم خدا به..من برم قربونش - 
 ..!کرد

 : گفت مهران آقا 

 کمک مادرش به دونه مي وظيفشو..پسرخودته جاي اون..زهراجان حرفيه چه اين - 
 ..!کنه

 : گفت طنين روبه متين 

 ؟!تا سه اين ميان کي حاال - 

 : وگفت زد خوشحال لبخندي طنين 

  !برسن نه ساعت تا احتماال... گردن برمي شن مي ماشين سوار تاعصر ...!امشب - 

 : گفت بود ساکت حال تابه که مريم عمه 

  !خب؟ بياين خودشون با نموندين چرا - 

 : گفت نغمه 

 طاقتمونو ماهم ديگه زد مي زنگ بسکه زهراجون بعدهم !؟ مامان داري حوصله - 
 ..!برسونيم مادرش دست به خانومو افسون اين زود که داديم ازدست

 : وگفت گرفت باال را هايش دست بازهم خانم طال 

 : گفت نغمه 

 ؟! نرفته يادتون که رو امشب بزرگ مامان - 

 : زد ولبخند انداخت وطنين نغمه پرازشيطنت چشمان به نگاهي طالخانم 
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 !خوبه که نظرمن به باشن نداشته حرفي بقيه اگه..مادر نه - 

 :پرسيد باکنجکاوي مهران آقا 

 !؟ چيه امشب قضيه - 

 :وگفت کرد اش دايي روبه باشوق نغمه 

 ولدت وبراشون کنيم غافلگيرشون خوايم مي..قلوهاتونه سه تولد امشب جون دايي - 
 ! بگيريم

 : گفت متين اما...گفتند تبريک باشادي حرف اين باشنيدن همه 

 سن خر نره يه قد هرکدوم ؟!اينا ان دوساله بچه مگه ؟! بگيرين تولد رو چي چي - 
 !ديگه دارن

 و پرازشيطنت پسري که بفهمي شد مي اش ازقيافه.. دوخت چشم متين به افسون 
 چشمانش رنگ اما..بود قلوها سه شبيه هم کمي..بود خوب اش قيافه...است طبع شوخ
 شيک اش برادرزاده سه مانند هم هايش ولباس تيپ..خرمايي وموهايش بود عسلي
 يليخ دو اين انگار...افتاد مي رامسين ياد به متين باديدن چرا دانست نمي...بود واسپرت
  !بودند هم شبيه

 صميميت همين شايد و بود صميمي ازحد بيش جوانش بادايي هميشه که نغمه 
 : گفت بااخم کند بحث بااوجرو شد مي باعث

 هماک شوهراي نوبت !رقصيدي مي خوب که بگيرن خودت برا خواستن مي اگه حاال - 
 !شدن بچه رسيد

 : گفت خانم طال که بدهد را نغمه جواب تا بازکرد را دهانش متين 

 که خودشون تا سه اون مادر نغمه !توروخدا نکنين شروع بهم رسيدين بازشما - 
 ؟! دارن خبرندارن

 : وگفت کرد مرموز اي خنده نغمه 
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 دونن نمي اصال که ان پرونده واون پرونده اين درگير انقدر اونا..خبرندارن نه - 
 !تولدشون به برسه چه ! است چندشنبه امروز

 : گفت مريم عمه 

 ردنکارک وچندماه مرخصي يه بعداز...کنيم غافلگيرشون حسابي امشب بايد پس - 
 !چسبه مي بهشون حتما

 : گفت نغمه 

 !خريدامون مسئول ميشه هم متين دايي...مادخترها به بسپارين کارهارو همه - 

 :شد بلند متين اعتراض صداي 

 دايي شدم کرد پيدا احتياجيت که حاال ! گذاشت مايه ازما آورد کم جا يه بازاين - 
 !؟!آره متين

 ندک راضي اورا تا اش ازدايي رفتن صدقه قربان به کرد شروع وشوخي باخنده نغمه 
 طهغب رادوين خانواده به که افسون ازجمله..کردند مي نگاه دو آن بحث به لبخند با وهمه..
 خوش ومتين رامسين ويا وطنين نغمه مانند افرادي باداشتن چقدر...خورد مي
 ...انگار بودند جوک نوع يک خود براي هرکدام..بودند

 .. عزيزم جان افسون - 

 :اوبرگرداند سمت به را سرش مادرش باصداي 

 .. مامان جونم - 

 رفح باهات کم يه تنهايي خوام مي.. من تواتاق بريم پاشو..قشنگم بال بي جونت - 
 ..بزنم

 : وگفت زد لبحندي افسون 

 .. چشم - 
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 اتاق وارد و کردند ترک را خنديدند ومي گفتند مي که را جمع آن وباهم 
 تتخ سري يايک که آمد نظرش پيش کوچک تقريبا اتاق يک اول درنگاه افسون...شدند
 نرادوي عکس باآن مخصوصا..بود جذاب بسيار بود شده چيده درآن که رنگي طاليي وکمد

 و فتجلور  کمي..شد ديدن طالب بيشتر بود شده نصب روبرويش ديوار به که وبرادرهايش
 اورا زود خيلي..گشت رادوين دنبال به چشمش ازهمه اول..کرد نگاه بزرگ عکس قاب به

 به دست برادرهايش لباس وهمرنگ اسپرت تيپ بايک...داد تشخيص ديگر دوبرادر ازميان
 بود لبش ومحوروي کوچک لبخند ويک بود داده عقب کمي را سرش که وحالتي سينه
 مسينورا خنديدند مي غش غش داشتند انگار که اي باقيافه ورامسين ورامين..بود ايستاده
 گاران را عکس...بوند ايستاده بود گذاشته اوشاخ براي خود دوانگشت با سررامين پشت

 بود هنشست تخت روي که مادرش روبه برگشت..بودند گرفته رودخانه يک وکنار درطبيعت
 : وگفت

 !؟ نه دارين دوسشون خيلي انگار - 

 :وگفت زد لبخندي زهراخانم 

 زنگ وبهم اصفهان برن مدت يه اگه...خودم هاي بچه عين شدن...ازخيلي بيش - 
 هاشون بازي شيريني با تونستن خوب خيلي چندسال اين.. کنم مي دق تهران نيان يا نزنن

 رومآ دلم اونا داشتن با توروداشتم کردن گم داغ که من مخصوصا.. جاکنن تودلم خودشونو
 ...ميشد

 لد دل بگويد خواست مي که چيزي گفتن براي..کرد وسکوت زد لبخند هم افسون 
 !...يانه خبردارد مادرش دانست نمي اصال...نه يا بگويد دانست نمي..کرد مي

 ؟!مادر بگي خواي مي چيزي - 

 : وگفت زد زورکي ولبخندي کرد باال فوري را سرش افسون 

 ..!نيست چيزي نه.. نه - 

 چشمان به.. گرفت جاي تخت برروي وکنارش اورفت نزديک مادرش بااشاره وبعد 
 مي پژمرده کم کم داشت انگار که پوستش به وبعد کرد نگاه مادرش افتاده گود
 وچروک چين..بود تغييرکرده خيلي قبل سال باهشت اما.. بود جوان هم هرچندهنوز..شد
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 زهرا... داشت فرزندرا دوري هاي وغصه جوش از حکايت مادرش درصورت شده اضافه هاي
 : گفت ديد مي را افسون خيره نگاه که خانم

 ؟!گذشت بهت چي چندسال اين بگي خواي نمي !کني؟ تعريف برام خواي نمي - 
 !...چيکارکرد؟ باهات نامرد اون

 اورا حرف پدرش نام آوردن با باالخره !هدف وسط زد خودش مادرش فکرکرد افسون 
 :کند خالص را وخودش بگويد زود خيلي بهتربود پس.. آورد ميان به

 ! مامان - 

 .. مامان جون - 

 : وگفت شد خيره مادرش درچشمان باغم افسون 

  !مُرد اون - 

 :داد ادامه وافسون انداخت باال ابرويي ونفهمي باتعجب خانم زهرا 

 خودش نرسه بهش پليس دست اينکه براي هاش عمليات از تويکي..مامان پدر، - 
 !کشت رو

 نکرد پنهان را چشمش اشک افسون...بود مانده افسون به ومبهوت خيره خانم زهرا 
 :گفت وبابغض

 نبعدازاي اونم..نداشتم رو مردنش طاقت..بود پدرم ولي..درسته کرد بد بهم خيلي - 
 ...بودم اون کنار فقط که سال همه

 ايناز  ناشي هيجان بردن ازبين براي شايد...گرفت دندان رابه لبش محکم خانم زهرا 
 مرد آن ازدست شدن راحت از...غمگين يا باشد خوشحال دانست نمي که هيجاني..خبر

 غوشدرآ براي را دستانش توانست فقط... ناراحت دخترش شدن پدر ازبي يا باشد خوشحال
 انهودختر  بلند ي وگريه انداخت مادرش درآغوش خودرا وافسون ببرد پيش افسون گرفتن
 فقط..ريخت نمي اشکي وهيچ کرد مي نوازش را دخترش موهاي.خانم وزهرا..سرداد را اش

 خانم زهرا به مرد آن اگر..بود پدرشده بي که اي دانه يک يکي..دخترش براي..بود ناراحت
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 درپ آن براي طور اين که افسونش به داد مي حق...بود اش بچه پدر اما نداشت ربطي ديگر
 ...نامردش حتي !بود پدر هميشه باشد هرچه پدر...سردهد گريه هم نامردش

 ******* 

  

 .. افسون.. افسون - 

 ريدپ اتاق داخل به باشتاب هم وبعد خواند مي نام به اتاق ازبيرون اورا بافرياد نغمه 
 : وگفت

 ..! تهران رسيدن..ها رسن مي االن...ديگه بدو - 

 يها لباس به ونگاهي برگشت.. پرد مي وپايين باال قلبش کرد احساس افسون 
 ريدخ ديگر وسايل همراه به ونغمه وطنين بامتين عصر که هايي لباس.. کرد درآينه خودش
 روي رب زيادي اش قايقي ي يقه باآن که کش چسبان وتقريبا قرمز تونيک يک..بودند کرده
 هب بسيار که بود کرده پايش به هم را پايش دم سفيد شلوار همان..بود خوابيده تنش
 هيچ ديگر ! نه..وفکرکرد کرد درست کمي را سرش روي شال...آمد مي رنگ قرمز تونيک
 هب نغمه باصداي... پسندم مي بيشتر را حجاب انگار!..شوم سرنمي پوشش بدون وقت
 :آمد خودش

 نگاه پرسي مي ازمن اگه..کني بررسي انقدرخودتو خواد نمي..ديرشد ديگه بيابريم - 
  !کنه نمي هم ريختت

 : گفت بود پريده رنگش انگار اوکه روبه وباخنده کشيد را افسون ودست 

 !حاال نکن هول..بابا کردم شوخي - 

 وطنين نغمه که است چقدربد فکرکرد.. شد وسرخ انداخت زير را سرش افسون 
 نرسيد وديگر بود آمده پيش که اوضاعي بااين مخصوصا..باخبرهستند افسون ازعشق
 به! تاس رادوين محتاج افسون دانستند مي که بود چقدربد !نبود ممکن رادوين به افسون
 يکار به وهرکسي بودند درسالن همه.. رفت بيرون کشيد مي را دستش که نغمه دنبال
 ميزبودند برروي وشيريني ميوه هاي ديس چيدن درحال وطالخانم مادرش..بود مشغول
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 ردنک وصل درحال که متين پاي پايين هم وطنين نغمه..کرد مي تماشا تلوزيون مهران وآقا
 به..کردند مي ونهي امر ومرتب بودند ايستاده بود ديوار درو و سقف به رنگي نوارهاي
 :درآمد متين صداي که طوري

 هب دونم مي چه من !خب بزنين حرف يکيتون ! ايشالله بگيره صداهاتون اين اي - 
 !؟ بدم گوش کدومتون حرف

 باشد زدنش حرف مواظب که رفت اي غره چشم متين روبه بااعتراض خانم طال 
 ورنگارنگ وتزييني براق نوارهاي پراز ديوار درو به افسون..خنديدند مي ونغمه وطنين
 ترف تر نزديک...بودند کرده جور زود چيزرا همه چقدر...ميز روي کيک به وبعد کرد نگاهي
 هب هرسه بار اين..بود شده طراحي آن برروي برادر سه عکس...شد خيره ميز روي کيک وبه
 همسر  پشت پرازجذبه هايي وباژست مشکي وشلوار باکت عکس دراين بازي مسخره جاي
 بهل رابه دستش رامسين..بودند داده انجام حرکت يک بودندوهرکدام ايستاده اريب وکمي
 درجيب اززيرکتش را دستش يک.. رادوين اما..کراواتش به ورامين بود گرفته کتش ي

 را سياهش وچشمان بود شده کشيده درهم ابروهايش که اخم وبايک بود برده فرو شلوارش
 يک ککي روي..زد ولبخند کشيد عميقي نفس افسون...بود انداخته عکس کرد مي تر جذاب
 دادگذاشته مي نشان را هفت عدد که شمعي هم وکنارش داد مي نشان دورا عدد که شمع
 باورنداشت کسي انگارهنوزهم..مهران آقا هاي وروجک بودند شده بزرگ زود چقدر..بودند
 وانج پليس سه.. جوان مرد سه...بودند شده مردي خود براي اکنون دبيرستاني پسرهاي آن
!  

 بابا؟ پس ؟کجايين پسرم خوبي جان رامسين سالم.. الو - 

 کرد راباال سرش زد مي حرف همراهش گوشي يا داشت انگار که مهران آقا باصداي 
 :داد ادامه بازهم مهران آقا..

 ..خدافظ..پسرم برم قربونت..مامنتظريم پس..خب خيلي - 

 :گفت آقامهران روبه زهراخانم 

 ؟ ميان کي - 

 : گفت همه روبه مهران آقا 
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 .. بزن رو برق کليد اون برو نغمه..سرکوچمونن ديگه تادودقيقه - 

 :وگفت کوفت بهم را دستانش شوق با نغمه 

  !امشب بشه چي... جون آخ - 

 : گفت وبلند رفت ساختمان مرکزي کليد طرف به وبادو 

 ..برداربيار هم رو شادي برف اون طنين...خودتون سرجاي وايسين همه - 

 رفت کنند کمين درتاريکي خواستند درمي کنار که جمعي سمت به افسون 
 دنش روشن و باسروصدا آنها ورود موقع تا بود گرفته دستش چيزي يک هرکسي..وايستاد
 صداي وهربار بودند آنها منتظرورود ساکت همه...کنند هوار آنها سروصورت برروي چراغها
 مي دبلن جمع خنده وصداي کرد مي پراني مزه متين ويا.. شد مي بلند ازکسي ريزي ي خنده
 : گفت بود شنيده را درحياط صداي انگار که باهيجان طنين...شد

 ! اومدن فکرکنم باشين ساکت..هيس - 

 هايشان صحبت صداي...کردند تيز را هايشان گوش و کردند سکوت هو يک همه 
 نغمه...آمد مي شد مي پارک حياط داخل به داشت انگار که هايي ماشين وصداي ازبيرون
 : گفت آرام

 .. کنين شروع همه !حاال گفتم تا.. باشين آماده همه - 

 دوخته چشم خانه خاموش هاي چراغ به باتعجب برادر هرسه بعد اي ولحظه 
 : گفت رامسين وروبه برداشت عقب ازصندوق را ساکش رادوين...بودند

  !نيس خونه که کسي !نشنيده؟ اشتباهي هات گوش مطمئني - 

 :گفت رامسين 

  !منتظرتونيم ماخونه گفت االن باباهمين خود - 

 :گفت رامين 

 !وگذار گشت رفتن خودشون گذاشتن قالمون نامردا !؟ بوده سرکاري نکنه - 
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 کشيد مي سرش وپشت زمين برروي که ودرحالي گرفت دست به را ساک رادوين 
 : گفت رفت ومي

 .. بهشون زنيم مي زنگ بعد بريم بياين حاال - 

 رادوين..ايستادند درسالن وپشت افتادند راه به برادرش دنبال به هم ورامسين رامين 
 فراگرفته وتاريکي سکوت را خانه همه..شد وداخل کرد ودرباز آورد بيرون را کليدش
 :گفت زيرلب...بود

 !!اينجا؟ وکوره سوت چراانقدر - 

 :گفت ورامين شدند وارد هم ورامسين رامين 

 !؟ ديگه کردن خاموش چراغهارو همه چرا - 

 عدب بالفاصله...کرد روشن را وچراغ دربرد کنار برق کليد سمت به را دستش رادوين 
 درهوا که بود شادي وبرف شد بلند افراد وهمهمه وسوت جيغ صداي سالن شدن ازروشن
 :خواندند مي باهم وهمه شد مي پخش

 ... مبارک تولدت تولد تولد - 

 بودند شده خيره سالن وفضاي سروصدا همه وآن افراد به مبهوت برادر سه 
 : شد بلند رامسين اعتراض فرياد صداي هم ودرآخر...

 ! رفت صورتم نصف...کردي کورم...بابا اونو کنار بگير - 

 باال خنده انفجار صداي رامسين صورت باديدن هو ويک..کردند نگاه او به همه 
 اديش پرازبرف رامسين صورت وتمام داد مي فشار را شادي برف اسپري هوا بي نغمه...رفت
 که نغمه...بود پيدا زور به هم دماغش نوک وکمي هايش ولب چشمها که طوي..بود شده

 :گفت رامسين وروبه آمد جلو بود گرفته اش خنده خودش پرتي ازحواس

 .. کنم پاکش بذار...جون رامسين ببخشيد واي - 

 : گفت اخم وبا زد کنار را نغمه دست رامسين 
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 ورک رو مردم کوري خودت الاقل بزن تلسکوپ برو کارها اين جا به..بابا کنار بزن - 
 ! نکني

 : گفت تعجب با رادوين..بلندشد ها خنده صداي بازهم 

 !؟ گرفتين عروسي ؟!اينجا خبره چه - 

 : گفت مهران آقا 

 هب تاحاال ازصبح همه..تولدتونه امشب.. پسرم گيريم مي عروسيتونم ايشالله - 
 ..ديدن تدارک خاطرشماکلي

 : وگفت انداخت باال ابرويي وخنده باتعجب رادوين 

  !ها شديم پير زود چه !؟! جدي - 

 ها بوسه ها پرسي احوال ترتيب اين کشيدوبه درآغوش را پدرش ازهمه اول وبعد 
 ...هو يک که کرد مي نگاه آنها به خيره مسکوت فقط شدوافسون شروع ها دادن ودست

 ..! ودرشت وبراق سياه گولي بادوجفت..شدند درچشم چشم سياه چشمان باآن 
 ويدوگ ازآن تواند نمي چرا دانست نمي اما داد قورت را دهانش آب..باالگرفت قلبش ضربان
 خانم طال ازآغوش.. ايستاده که ديد ازهمه دور را افسون وقتي رادوين...بردارد چشم سياه
 کي شد مي اونزديک که باهرقدمي کرد احساس افسون..کرد حرکت او سمت وبه آمد بيرون
 ندشد مي نزديکش کم کم که پاهايش به..گيرد مي وگرُ  رود مي باالتر تنش حرارت درجه
 وکم آورد اوباال پاهاي راازروي سرش وبعد ايستاد روبرويش درست که تااين دوخت چشم
 راميآ باصداي.. زيبا هميشه مثل واما ومحو خيلي..زد لبخند رادوين...رسيد صورتش به کم
 : گفت

 ؟! چطوره کوچولومون خانوم حال - 

 من ميبفه که کوبيدم مي دردهانت بامشت بود موقعيتش اگر فکرکرد باخود افسون 
 درچشمهاي توانست نمي ناخوداگاه..زيرانداخت را سرش فقط اما !نيستم کوچولو ديگر
 : وگفت بزند زل رادوين

 ...خوبم - 
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 ينگاه آمد مي تنش روي العاده فوق که لباسهايي وبه او خجالتي صورت به رادوين 
 به راهم ورادوين زدند مي دست هربار وشادي خنده که افراد ديگر صداي..زد ولبخند کرد
 اضبااعتر  نغمه..برود آنها سمت به کوتاهي ببخشيد بايک رادوين شد باعث خواندند نام
 :گفت

 ...!ديگه کن روعوض لباسات برو !ايستادي هنوز توکه ! رادوين ا   - 

 :گفت تعجب با رادوين 

 ؟! چي براي ديگه لباسام - 

 : گفت خانم زهرا 

 نگرفت دوش وقت..باشه تنتون راه لباس تولدتون تو نيست خوب.. عزيزم برو - 
 ...کنين عوض رو هاتون لباس بريد ولي نيست

 :گفت تسليم حالت وبه برد راباال دستهايش رادوين 

 ..گردم برمي بدين فرصت اي چنددقيقه اگه..تسليم من.. اکي - 

 رفت بودند رفته لباس تعويض براي زودتر ورامسين رامين که اتاقش طرف به وبعد 
...  

 شد مي گرم متين هاي پراني ومزه ها شوخي با که جمع نزديک کناري افسون 
 ذاشتهگ تولد مناسبت به متين که آهنگي از آرامي صداي ميان درآن...سپرد وگوش نشست
 است هنشست وتنها ساکت افسون ديد وقتي سالن طرف ازآن طنين...رسيد مي گوش به بود

 : وگفت زد اولبخندي روبه..گرفت جاي مبل روي وکنارش رفت او نزديک

 !تو؟ شدي گير گوشه انقدر چرا - 

 : وگفت کرد طنين به نگاهي کرد مي بازي شالش هاي باريشه که درحالي افسون 

  باشم شنونده دم مي ترجيح فقط !نيستم گير گوشه - 

 نيست معلوم !خدا به نيستي هم شنونده همون دم مي قول !خودت جون آره - 
 !خانوم کرده مي سير کجاها بيام من ازاينکه قبل االن همين
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 : کرد کوتاه اي خنده افسون 

 ؟! براتون برقصم کردي بيام داري توقع..حاال توهم کن ول - 

 شرمندت دلت هاي غم تا بخند ...!ديگه چيزاست جور اين جاي تولد ؟! چي پس - 
 همه هک خداروشکرکن..نکن ازگذشتت رو چيزي وهيچ کس فکرهيچ ديگه..برم قربونت شن
 ..!شد تموم تو نفع به چيز

 خيره هارا نگاه همه که متين بلند سوت باصداي که دهد جوابي خواست افسون 
 انهايش قيافه هو يک که سه آن باديدن..چرخاند سرش پشت به را بودسرش کرده سمتي
 کرده پا هب وکتان سفيد شلوارهايي هرسه...زد کمرنگي لبخند بود کرده فرق تاآسمان اززمين
 داشت تن به سبزرنگ تيشرتي رامين که بود اين فرقشان اما.. مشکي باکمربندهايي بودند

 قصدش ...!گرفت نفسش رادوين تيشرت باديدن افسون... رادوين و آبي ورامسين
 همانطور هم افسون درست که وقرمزي سفيد رنگ ست !؟ بوده چه قرمز رنگ ازپوشيدن
 قدرچ..گزيد ولب کرد نگاهي رادوين ي برجسته هاي بازوهاوسينه به !بود پوشيده لباس
 را سرش ...!بودند شده تنش چسب تماما تيشرت که طوري..بود ورزيده و برجسته اندامش
 ميو رفت مي پيش طور همين اگر...کند غلبه قلبش تند برريتم کرد سعي و زيرانداخت
 يم وزنده مرد مي رادوين لباس وهرتعويض هرحرکت با حتما کند زندگي خانه درآن خواست
  !شد

  ! صلوات نيروانتظامي برادرا سالمتي - 

 ندبل جمع خنده صداي هو يک وبعد کردند او به نگاهي باتعجب همه متين باصداي 
 بود هنشست آنها ي نفره سه مبل انگارروي که متين به که درحالي وبرادرهايش رادوين..شد

 : گفت ورامسين شدند نزديک

 ؟! عزيزم کردي جاخوش - 

 : وگفت باالانداخت ابرويي متين 

 جدا لمب ازاين منو تونين نمي بيارين هم کلنگ برين !بلندشم اگه خودم جون به - 
 ...کنين
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 بازور برادر سه موقع اماهمان...خنديد مرموز و شد خيره روبرويش کيک به طمع وبا 
 دهخن صداي که طوري..کردند جاي بود نشسته هم متين که نفري سه درمبل خودرا وخنده
 :کردگفت مي دادوبيداد که درحالي متين..بود شده بلند ومتين ديگران

 ...دمش له اونو برو..ديگه وخالص ام روکله بشينين بياين يهو..بابا کردين خفم - 

 : گفت رامسين 

  ! هست کارم طلب کنه مي اشغال رو بقيه جاي آقا - 

 :کرد وساطت طالخانم که بدهد را رامسين جواب خواست متين 

 به امشب بذارين..من برم همتون قربونت.. نکنين بحث رو امشب يه توروخدا - 
 ..شه تموم وخوشي خوبي

 : گفت مادربزرگش حرف دنبال به نغمه 

 !؟ کنم روشن رو شمع برم مادربزرگ - 

 ..مادر برو - 

 : زد داد اعتراض وبا کرد کيک روي شمع عدد به نگاهي رامسين 

 ! نيست قبول اصال آقا.. نيست قبول...ا   - 

 : گفت خانم طال 

 !؟ بازچيه - 

 : وگفت کرد کيک روي عدد به اي اشاره رامسين 

 !ديگه نشديم پير انقدرام ماکه !زدن دروغ رو سنمون متين اين مرگ به - 

 : وگفت کوبيد رامسين درپهلوي آرنجش با متين 

 ...بدبخت کردن کم سالشو ده تازه ...! عمت مرگ - 

 : گفت متين روبه گله با مريم عمه 
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 ! داداش نکنه درد دست - 

 زده هچ را قبلش حرف فهميد که وبعد کرد خواهرش مريم به نگاهي باتعجب با متين 
 :فتگ رامسين روبه ومتين شد بلند بازهم خنده انفجار صداي که گرفت دندان به لب بود

 !ديگه تقصيرتونکبته همش - 

 گوش درون حرف انگار..نگفت وچيزي داد تکان سري بازهم ديد مي که طالخانم 
 ! رفت نمي فرو شيطانش هاي بچه اين

 ازجاپريد سريع متين...کرد روشن را کيک روي وشمع آمد جلو فندک بايم نغمه 
 : وگفت

 ..تره باحال باآهنگ صبرکنين..نکنين فوت نه نه - 

 هبچگان وصداي آهنگ باشنيدن... کرد زياد را آن وصداي رفت پخش دستگار وکنار 
 غش غش که نغمه...شد بلند بازهم همه خنده صداي هو يک مبارک تولدت تولد وپرشوق
 : گفت متين روبه حرص با رامسين...وسط آن زد مي

 !بردي آبرومونو ببنداونو ! مرتيکه گرفتي تولد دوساله بچه برا مگه - 

 بود شيطان چقدر...دوخت چشم متين به خنديد مي آرام که درحالي افسون 
 ماهنوزا برادربود سه بيشتراز سنش..خورد نمي اش قيافه به هم اصال..خبرنداشت وافسون
 ...انگار داشت شيطنت

  

 فوت باهم را شمع برادر سه همه هاي وخواندن ها زدن دست باصداي بعد لحظاتي 
 مچش پسرش سه به لبخند با مهران آقا...شد بلند دخترها هاي جيغ صداي وبازهم کردند
 شاد آهنگ يک ها شمع کردن فوت از بعد متين...آنها ازديدن برد مي لذت وانگار دوخته
 صيدندرق مي مثال که هايشان بازي بامسخره وهرسه رفتند وسط ورامين وبارامسين گذاشت
 نهاآ با انگار او...چرخاند رادوين برروي را نگاهش افسون...کشاندند مي خنده به هم را بقيه

 تماشامي آنهارا داشت برلب محسوسي لبخند که درحالي فقط..کرد نمي همکاري
 !نبود رادوين نداشت اگر يعني..داشت بابقيه فرقي يک هميشه..کرد
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 ودربشقاب بودند بريده را کيک که درحالي خانم وزهرا طالخانم بعد دقايقي 
 بازکردن به شروع رامسين هم حال درهمان...کردند پخش همه بين بودند کرده هاتقسيم
 پسرهايش براي کريم قرآن جلد سه که بازکردند را طالخانم کادوي ازهمه اول...شد کادوها
 کنارش که خانم طال وروبه زد اي بوسه را دردستش قرآن بالبخند رادوين...بود کادوکرده
 : گفت بود ايستاده

 ممنون..خدا به نبود هديه ازاين بهتر - 

 : وگفت کشيد رادوين لخت موهاي برروي دستي خانم طال 

 ...! ينکن حفظ واحترامشو بشينه گرد روش نذارين که ايشالله..عزيزم نکردم کاري - 

 : گفت رامين 

 !مادربزرگ گذاشتين دوشمون رو سختي مسئوليت - 

 :گفت خانم وطال...شد بلند ها ريزخنده ريز صداي 

 همه شه مي تازه هيچي نيست که سخت ببندين دل وبهش کنين عادت اگه - 
 !زندگيتون

 :وگفت گذاشت چپش چشم روي دستي رامين 

م چشم -   .شما دارين حق.. روچ ش 

 دش مي باز ترتيب به که بود مهران وآقا وطنين نغمه و مريم ازعمه بعدي هاي هديه 
 هديه نگذاشت متين.. ومتين افسون هديه بود مانده هنوز...داد نظرمي يک وهرکسي
 رامين براي..بود چيزي يک ازهرکدام...بازکردند را افسون هديه وزودتر کنند باز را خودش
 سرسوييچي ويک کمربند يک هم رامسين براي..رنگ خردلي زيباي پسرانه پيراهن يک
 ازدرون...بازکرد خودرا کادوي رادوين آخر ودر.بود کرده جذب بسيار را رامسين که پليس
 رايب که بقيه هاي زدن دست صداي... آورد بيرون را استيل ي حلقه کريستال کوچک جعبه
 فتهگر  چشمش راجلوي حلقه رادوين ميان ودراين رسيد مي گوش به بود افسون از قدرداني
 نمي اورا نگاه خيره افسون...شد خيره افسون هاي چشم به آن کوچک گردي وازبين بود
 مي دلش شايد ..!عصبي هم شايد..خشک هم وشايد بود جدي بسيار که اي خيره...فهميد
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 آن هو يک چرا دانست نمي ...!افسون اما...باشد برادرهايش مانند اوهم هديه خواست
 هرچقدرهم ...!ديد مي زيبا رادوين دردستان رافقط آن و بود گرفته را چشمش حلقه

 دبو گفته باخود...خريدش و شد برنده دلش آخر اما نخرد را آن که رفت کلنجار باخودش
 بتوانم که اوببرم براي يادگاري يک بايد من..،فکرکند فکرکند خواهد مي هرچه رادوين
 خود به بعد اي لحظه اما !گرفت زن که تاموقعي حتي..کنم يادآوري او به را خودم هميشه
 ولقب هيچ.. هيچ به را افسون يعني پوشيد نمي اگر !؟ رانپوشدچه آن اگر: بود داده جواب
  ...!بود کرده گيري نتيجه خود پيش طور اين افسون !خواهري حتي.. ندارد

 : گفت مي که رسيد افسون گوش به رامسين صداي 

 الزم چي ما فهميده خانوممون از بهتر !ما داريم خوبي خواهر چه ببينين... به به - 
 يه شده پوسيده وکمربندم افته مي ازپام داره شلوارم من دقيقا که االن مثل ..!داريم
 !داشتم الزم کمربند

 : گفت اخم با طنين 

  ! ديگه هيچي من ي هديه يعني - 

 :گفت افسون وروبه 

 !!شد؟ شروع خواهرشوهربازي االن ازهمين جون افسون - 

 حرفهايشان همه دانست مي..نگفت وچيزي زد لبخندي آنها هاي گفته به افسون 
 هک درحالي ورادوين... کردند تشکر ازافسون هردو ورامسين رامين..است وخنده شوخي براي
 قطف جدي کمي واما کوچک نگاه نيم بايک گذاشت مي کريستالش جعبه درون را اش حلقه
 ...کرد اکتفا کوتاه تشکر يک گفتن به

 يم...نبيند را رادوين برادرهاي وزن برادرها خيره نگاه تا زيرانداخت را سرش افسون 
 يم نگاه خيره خيره آنها به حتما رادوين تغييررفتار وباآن هديه آن با اکنون آنها دانست
 وا به هواسش کسي ديگر که کرد سرگرم را وخودش زيرانداخت را سرش انقدر اما... کردند
 فتهگر  ازمتين اي هديه يک ازبرادرها هرکدام...بازکردند را بود متين ازآن که آخر هديه...نبود
 آن بازکردن به شروع هم همراه برادر سه... اندازه يک شده کادو جعبه سه...بودند
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 آن باديدن...آورد بيرون اش جعبه ازدرون نظررا مورد شئ که بود رامسين نفر اولين...شدند
 لب رامسين..بود شده خيره متين هديه به گشادشده باچشماني بقيه وهم خودش هم

 : وگفت گرفت باال را وهديه فشرد هم روي را هايش

 کنين نگاه توروخدا نه ؟! کنم سرويس اينو وم هن دهن برم من نيس حقش حاال - 
 ...مرتيکه کرده کادو من واسه چي

 بازکردند را شان هديه هم ورامين رادوين..بود شده بلند ها خنده غش غش صداي 
 مهران آقا حتي وسط آن...بود دردستشان شيربچه پستانک يک رامسين مانند وهرکدام
 انکوپست کرد بلند را دستش با هو يک ورامسين...خنديدند مي بلند بلند هم خانم وطال
 خيمو را اوضاع که ومتين...کرد پرت متين سر سمت به وباشتاب محکم را دردستش شير
 رمتينس پشت که نغمه سر به وپستانک داد خالي جاي وبالفاصله کشيد فريادي ديد مي

 کوي پرازحرص هايي بانفس ونغمه يافت شدت ها خنده صداي...کرد اصابت بود ايستاده
 ينرامس صورت سمت به محکم وبعد گرفت دردست را اش خامه کيک از اي تکه کوتاه جيغ
 شده وکيک خامه غرق صورتش بعد وچندثانيه خبرشد دير رامسين بار اين...کرد پرت
 مي دل ازته بار اين وافسون...زندند مي قهقهه ها آن کارهاي از درسالن حاضر افراد...بود
 دوساعت بايکي..داشت را گذشته ودرد غم هرچه.. بود کرده فراموش بار اين...خنديد
 دردستش شير شيشه به رادوين... بود برده ازياد را همه..خانواده آن با وقتش گذراندن
 کرد مي پاک را اش خامه پراز صورت حرص با که رامسين وروبه کرد مي نگاه زيبا بالبخندي
 : گفت

 که جااين به بعد ! خوره مي دردت به باش مطمئن..ديگه دوسال يکي.. نه االن - 
 !کني مي هم دعاش بگي بدوبيراه

 : گفت متين 

 ..جون رادوين بگيرم گُل دهنتو - 

 : گفت رامسين وروبه 

 !بدبخت کردم فکرآيندتو من ببين - 
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 گرفت را رامسين جلوي طالخانم که خيزبردارد متين سمت به خواست رامسين 
 :وگفت

 چيه کارها اين ! ديگه شدين مردي هرکدوم.. تولدتونه مثال... ديگه کنين بس - 
 دار بچه که ديگه چندسال...بود جا به هم خيلي متين کادوهاي تازه!؟ کنين مي شماها
 که هم سالمتي به ! خورين مي هارو شب اين حسرت وکلي افتين مي امشب ياد شدين
 ...ديگه بندازيم راه رو ورامسين رامين هاي عروسي بايد ديگه

 : گفت باشوق بامريم عمه 

 هک من.. بشن کار به دست که کنين معين تاريخشو امشب همين مادر.. ايشالله - 
 ...!شده ايناکباب واسه دلم ديگه

 : گفت مهران آقا 

 خودشون..سرزندگيشون زودتربرن اينا بود ازخدامون ما که خداشاهده جان مريم - 
 ! آوردن حرفهارو واين وکار ماموريت بهانه هي

 :گفت برادرش درجواب مريم 

 ..خوام مي بختيشونو خوش منم دونم مي..داداش دونم مي - 

 :گفت طالخانم 

 !فقط نفره زيرسريه همش ها بچه عروسي تاخير اين کنم فکرمي من والله - 

 رادوين به را نگاهش طالخانم...کردند مي گوش خانم طال حرف ادامه به منتظر همه 
 چيزي اما زد آرام لبخندي بود فهميده را مادربزرگش منظور که ورادوين دوخت
 :گفت خانم وطال...نگفت

 نمي هم دوتا اون االن نبود وتنها بود گرفته زن تاحاال ترشون بزرگ داداش اگه - 
 بدن انجام رو عمليات اين برن وباهاش باشن دنبالش جا همه که رادوين دنبال افتادن
  ...!حرفها واين کنن شناسايي رو سرقت واون

 : گفت رامسين 
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 هرکاري وتوي همه مون هرسه که بود اين قرارمون ازدواج از ماقبل جون طال - 
 !نداره رادوين به ربطي..باشيم کنارهم

 : گفت طالخانم 

 قدرچ اصفهان بريد اينکه براي دونم مي اينوهم اما..مادر بودين گذاشته قرار شايد - 
 اين آيا تازه!ديگه بوده رادوين تقصير همش پس !شدن راضي خانوماتون تا کردين تالش
 ياتعمل وضع بااون واونم اي چندنفره زندگي ! رادوين توخونه کشيدن زجر دخترچقدر دوتا
 ! کشيدن چي دونه خدامي دوروبرشون وخطرهاي هاشون

 : گفت وبالبخندي انداخت باال ابرويي رادوين 

 !مادربزرگ دردنکنه شما دست ! بعله - 

 مي وانشج نوه نثار را عاشقانه نگاه هزاران که زد لبخندي او روبه خانم طال 
 :گفت بامهرباني.. دارد دوست اورا چقدر دانست خدامي..کرد

 هب نذاشتي که درسته.. خوام مي خوبيتونو من..برم قربونت ندارم بدي منظور من - 
 گم مي من اما..براشون نذاشتي کم دونم مي..شناسمت مي..بگذره بد برادرهات زن

 باشين خودتون زندگي وسرخونه بشين مستقل خودتون براي هرکدومتون ديگه بهترنيست
 !رفت پيرشدين.. شدين ساله وهفت بيست که هم امشب ماشالله ؟!

 :گفت رامين 

  !بدبخت شده فسيل که پسرخودت ،اين ماپيرشديم اگه طالجون - 

 :گفت وطالخانم خنديدند وهمه زد اي ضربه رامسين بازوي روي بامشت متين 

 عروسشو خودم بشه تموم که تمومش نيمه آپارتمان..ايشالله زودي به برااونم - 
 ...بخوام چيزي يه رادوين ازپسرگلم خوام مي امشب ازاون قبل اما..توخونش ميارم

 : وگفت دوخت مادربزرگش به را نگاهش رادوين 

 ... امرکنين شما - 
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 اصفهان بري ازاينکه قبل دفعه اين خواد مي دلم..پسرم اس مادرانه خواهش - 
 مه ونجيب وخانم خوب دختر يه برات خودم..بزنيم باال آستين برات شه تموم ومرخصيت
 ...ترکني لب فقط کافيه..گرفتم درنظر

 :گفت وباشوق هوبلند يک رامسين 

 !همه افتاديم عروسي کلي که رو قشنگه کف بزن بابا - 

 افسون...کرد زدن سوت به شروع همه هاي زدن دست درميان خودش وبعد 
 رااو خواستند مي زودي اين زودي؟به اين به !شد هوار سرش برروي دنيا تمام کرد احساس
 ندنگذاشت چرا..اونيست مال رادوين که قبوالند مي خود به داشت افسون که حاال دهند؟ زن
 ازان بعد چرا !دهد؟ اونجات ازعشق را خودش الاقل نگذاشتند چرا !شود؟ آرام کمي الاقل
 مين دوام رادوين بدون دانست مي اوکه..کنند بدبختش خواستند مي بازهم بدبختي همه
 فکرمي بودند شده خوشحال هم ورامسين رامين حتما !!نبود؟ او فکر به کسي چرا...آورد
 نقش لبش برروي تلخ پوزخندي ! درنظرگرفته رادوين رابراي افسون خانم طال کردند
 نافسو به فکرش اي ذره حتي طالخانم اکنون بست مي شرط افسون !احمقانه چه..بست
 او يمشک نگاه با نگاهش بالفاصله...دوخت رادوين به را دردش پراز نگاه ...!کند نمي خطور
 رادوين...کند اونگاه به رادوين کرد فکرنمي اصال..کرد غافلگيرش خوب رادوين..کرد برخورد

 دوبع...ريخت دلش افسون که زد لبخندي وبعد شد عميق افسون ورنگي زالل درچشمان
 : گفت خانم طال روبه رادوين

  ! برسم ازراه من بذارين شما مادربزرگ - 

 : گفت رادوين روبه خانم زهرا 

 وتاد يکي بايد تواالن !؟ پسرم نيست جوونيت حيف..جان رادوين شده ديرهم آخه - 
 ! برن باال ازسروکولت بچه

 خانم زهرا روبه اي باخنده هم ورادوين زيرخنده زد پقي هو يک حرف بااين رامسين 
 :گفت

 ... منتها.. ندارم حرفي که من والله - 

 : گفت بلند متين 
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 يرنگ مي عروسي باهم تاشون سه زودي به...شد تصويب آقا..ديگه منتها بي منتها - 
! 

 االن کرد مي احساس افسون...رسيد گوش به ها زدن دست و شادي صداي بازهم 
 ددا قورت را دهانش آب... زيرگريه وبزند بياورد باال شده وارده شوک بار همه ازآن که است

 دست صداي..شد نمي خوب حالش جوري هيچ به انگار ! نه...فشرد هم روي را وچشمانش
 بارور درخت برروي..وروحش وجان برجسم بود اي اره مانند ها آن هاي وشادي ها زدن

 يخيل...ديگر بود گفته را بله.. رادوين جواب باآن...آمد درمي ازريشه زودي به که عشقش
 ار  افسون عشق راحتي همين به ؟! آساني همين به...بود کرده اعالم خودرا موافقت راحت
 ونافس بود فهميده ازامير اوکه ؟!دهد مي نفس برايش افسون دانست مي ؟اوکه!بود نديده
 ورد فشرد افسون قلب روي را پايش جوابش آن با چرا پس !خواهد مي را خاطرش چقدر
 مي لو خودرا بنشيند جمع درآن ازاين بيشتر اگر کرد مي احساس !ردشد راحتي به ؟! شد
 هک اي قيافه وباآن است شده ها مرده ومانند پريده اکنون دانست مي که رنگي باآن...دهد
 زاينبيشترا... بيرون رفت مي بايد..رفت مي بايد ! نه...شد نمي پيدا درآن لبخندي ديگر
 :کرد اورامتوقف مادرش صداي که برداشت وقدمي شد بلند ازجايش...نداشت تحمل

 !مادر؟ کجاميري افسون - 

 ااعتن بي تواند مي تا خودرا کرد وتالش فشارداد هم روي کمي را چشمانش افسون 
 :گفت دادند مي گوش که همه ودرحضور مادرش وروبه برگشت وبعد دهد نشان

 ...داشتم ازش خوبي هاي خاطره قبال..بزنم دور توحياط کم يه خوام مي - 

 :گفت مريم عمه 

 !که نخوردي هيچي..دخترم ببر رو کيکت بشقاب پس - 

 : وگفت زد جان وبي کمرنگ لبخندي افسون 

 ... ندارم ميل ممنون - 

 و شد دور ها ازآن اش آهسته هاي قدم با بيندازد کسي به نگاهي ديگر اينکه وبدون 
 مي تر آرام را دگرگونش حال مهران آقا خانه حياط هواي... رفت بيرون بعد
 يک عميقش هاي نفس همراه به اما...کشيد عميقي ونفس بست را چشمانش..ساخت
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 ستتوان نمي ديگر را يکي اين ...!کرد رخنه برگلويش پرحجم توده ماننديک بزرگ بغض
  ...ريخت مي فرو تا باريد مي انقدر بايد..ريخت مي فرو بايد ديگر يکي اين..دهد قورت

 بهو رفت پايين کوچک کان ازپله سست هايي قدم وبا بازکرد را بارش اشک چشمان 
 اندرخت پراز..وزيبا سرسبز بسيار اما..کوچک هرچند اي باغچه..شد نزديک حياط ي باغچه
 غنچه و بودند شده باز زيبايي به هايشان گل اکنون که درختاني...وسفيد وصورتي قرمز رز

 هاي ازگل يکي برگ گل برروي آرام و برد پيش را دستش افسون ...!بود زده شبنم هايشان
 را سرش.. باغچه وآن حياط آن..داشت آرامش چقدر..نرم و بود لطيف..کشيد رنگ سرخ رز

 بازي هايش وعروسک وباخودش نشست مي قبل سالها که جايي به وناخوداگاه برگرداند
 پر لبخندي..بست نقش لبش برروي ناخوداگاه لبخندي ...!شد خيره کرد مي

 کسي ازآن رادوينش الاقل قبل سالهاي!لبخند تا بود زهرخند درواقع..تلخ لبخندي..ازحسرت
 افسون افسون قبل سالها..نبود پليس رادوين الاقل..برنبود جيب افسون الاقل..نبود ديگر
 يقتل موضوع نه...سنگينش هاي خالف نه و بود ملکي شاه نه ديگر..رادوين ورادوين بود
 الهاس..است مادرش قاتل افسون پدر دانست نمي هنوز رادوين قبل سالها !جنايتي ونه بود
 نوناک !؟!چه اکنون اما !بود قبول قابل رادوين براي خواهر يک عنوان به الاقل افسون قبل
 جاني يک دختر !؟ قاتل يک دختر ؟! ملک شاه دختر يا !بر؟ جيب يک بود؟ چه

 يم بايد اما..است تلخ هميشه حقيقت ؟!بود غيرازاين مگر...بود همين حتما ؟!وخالفکار
 ديگربراي رادوين که پذيرفت مي را وزهرآلود تلخ حقيقت اين بايد افسون..پذيرفت
 هرچند.. وپوشش ها لباس برروي..داشت غيرت بررويش هرچند رادوينش..اونيست
 اي لحظه کسي گذاشت رقصيدونمي بااومي هرچند..بزند مشروب به لب افسون نگذاشت
 زمزمه افسون درگوش وچيزهايي کشيد مي درآغوش اورا هرچند...شود نزديک افسون به
 را نوافسو رسيد مي نجات فرشته مانند هميشه هرچند..برد مي تااوج را افسون که کرد مي

 ها اين همه اما..ناميد خود معشوقه را افسون هرچند...داد مي نجات ديگر پسران ازدست
 ها هرچند اين فهميد مي بايد..شد مي ريخته دور بايد که هرچندهايي !بود هرچند فقط
 خودش که افسون شدن گم وجدان عذاب..وجدان عذاب روي از..بوده ترحم ازروي شايد
 ازروي..بود اماهرچه...برادري ازروي شايد هم آن..برادري ازروي ويا ..! گفته مي هميشه
 !نبود دانست مي..نبود عشق

 ..کرد وحيرونم مست که سياه چشم اون از امان 
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 ...کرد ويرونم و ،شکست گرفت عمرمو ي شيشه 

 ارب ديوانه قلبش...برگرداند عقب به را سرش شدت با شعر اين باشنيدن افسون 
 فقطو بود خاموش هايش چراغ که افتاد ساختمان به نگاهش..کوبيد مي اش سينه برديواره
 متين ارگ صداي و آمد مي ها بچه همخواني بلند وصداي شد مي ديده درآن نور کورسويي
 :شد مي نواخته که

  نداره بارون نم نم وتازگيتو طراوت 

  نداره تابون خورشيد تورو دستاي گرمي 

 بهار ازبوي رو لحظه کني پرمي مياي وقتي 

  نداره ابربهارون هامو غصه ميري وقتي 

 کرد وحيرونم مست که سياه چشم ازاون امان 

 ...کرد ويرونم و شکست عمرموگرفت، ي شيشه 

 نداره درمون که گي مي اسيرته دلم گم مي 

 ... نداره زندون که بهشت من اميد ولي آخه 

 کرد وحيرونم مست که سياه چشم ازاون امان 

 ...کرد وحيرونم ،شکست گرفت عمرمو ي شيشه 

  

 وآهنگ آمد مي بيرون خوبي به صدايشان که ها هابچه خواني هم باشنيدن افسون 
 پشت و يکي يکي...گرفت راه هايش واشک فشرد بهم را لرزانش هاي لب اش عالقه مورد
 اش وگريه وسنگي سرد زمين همان روي.. شد آوار زمين روي دخترانه هقي هق با...سرهم
 نگاه..او ومشکي براق رنگ...گرفت جان چشمش درپيش رادوين چشمان...گرفت شدت
 اکنون ...!جشن درآن..بود خوانده برايش آرام را آهنگ اين افسون که شبي وآن.. گيرايش
 واين ها بچه همه توسط شعر اين خواندن بود مطمئن !؟ خواندند مي را شعر آن همه چرا

 هب را آهنگ اين ازقصد او دانست مي.. است رادوين کار دانست مي..نبوده اتفاقي همخواني
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 زدن آتش سر از دست هم آخري اين.بزند آتش ا ر افسون خواندنش با تا گفته متين
 : گفت باغم زيرلب !داشت برنمي افسون

 ... رادوين چشمات مشکي به لعنت..تو به لعنت - 

 ....آميخت درهم اش دخترانه هق هق با وآرامش دار شدت وگريه 

 ******* 

 رفتگ تصميم بود شده وقرمز کرده پف زياد ازاشک صورتش که درحالي بعد دقايقي 
 وارد و برود داخل به هستند خواندن ودرحال اند نکرده روشن را ساختمان هاي برق تا

 وحواسشان بودند نشسته آرام که همه باديدن و شد وارد آهسته هايي باقدم..شود اتاقش
 هب را آن مادرش که رساند اتاقي به وخودرا رشد ازکناري بالفاصله بود متين زدن ارگ به

 زد نآ به تکيه در ازبستن بعد وبالفاصله شد وارد....بود کرده معرفي خودش اتاق عنوان
 ردهک پف صورت و بود شده خشک هايش اشک...بست را وچشمانش کشيد عميقي ونفس
 روي را دستش...بود شده ناپذير وانعطاف خشک بود ريخته که هاي اشک ازشدت اش
 به هينگا...نشست آن وروي شد نزديک تختش به و گرفت فاصله ازدر و کشيد هايش گونه
 دلش ..!بود کافي افسون براي اما داشت کمي وسايل..بود خوب ...انداخت کوچکش اتاق
 کلي هم دنيا ازاين خبري بي دوساعت يکي باهمان خوابيد مي اگر..بخوابد خواست مي

 دراز اما رسيد مي گوش به ها وخواندن ها آهنگ سروصداي هرچند ...!بود خوب برايش
 رايب چقدر فکرکرد...شد خيره روبرويش ديوار وبه آورد باال گردنش روي تا وپتورا کشيد
 کنند مي چه بشود اش عروسي اگر..است تولدش امشب تازه...کنند مي شادي رادوين
 !افسون شود مي تو عزاي او عروسي گفت خود وبه برخواست ازدلش عميقي آه ديگر؟
 پس..بود بهترين او..نبود الکي شدن رادوين زن..شود مي او زن که کسي حال به خوش
 ايابروه آن..اش مشکي و نافذ چشمان باآن و وبااليش قد باآن..داشت را ها بهترين لياقت
 زيبا العاده فوق که ولختي مشکي موهاي وآن.. وکماني وکشيده خشن تقريبا
 مطمئنا ...!بودند بهترين وهمه همه...کميابش لبخندهاي..اش مردانه رفتارهاي..بودند
 :گفت زيرلب...نداشت کم چيزي اوازهيچ...گرفت مي را بله جواب اش خواستگاري اولين

 ...باشه روسرش تو هاي نوازش که زني حال به خوش - 

 ...فشارداد هم روي را وچشمانش داد قورت را وبغض 
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 ودب بس..بود بس ديگر..ريزد فرو ومتورمش قرمز ازچشمان ديگر اشکي نگذاشت 
 ايدب..شد مي محکم بايد ديگر ..!بود نرسيده چيزي وبه بود ريخته اشک روزها آن هرچقدر
 ونمي خريد مي جان به را هايش سختي بايد...کرد مي محافظت خودرا ها سختي دربرابر
 زد مي لهوص را هايش شکسته بايد بعد به لحظه ازآن اما بود شکسته اکنون تا اگر..شکست
 لد يک هاي شکسته.. قلب يک هاي شکسته زدن وصله..ندارد کاري.. خواست برمي وازنو

 اه شکسته خرده با را دستش تا بود مراقب بايد گاهي فقط..زدنش وصله ندارد کاري !
 ديگر..ماند مي برجانش ها شکسته ازآن زخمي اي لحظه گاهي، اگر که ...!نشود زخمي
 ادشي وبه شد مي خيره آن زخم برجاي بايد بود باقي عمر تا وقت آن..نبود برايش التيامي
  !بود شکسته روزي آمد مي

 چشمان آن با اگر...زد خواب به را وخودش بست را چشمانش دراتاقش باصداي 
 زده دوم بار براي دراتاق !کرد مي شک بالاستثنا ديدش مي کسي کرده وپف گريان
 نينط يا بود شده نگرانش که بود مادرش يا...نخورد هم تکان ازجايش خيال بي افسون..شد
 گوش وبازهم...رفتند مي است وخواب دهد نمي جواب افسون ديدند مي اگر باالخره...ونغمه
 اشک فکرکرد خود با..شد اتاقش وارد کسي که فهميد وافسون شد باز دراتاق بار اين..کرد
 شتخت روي کسي کرد حس که بود نگذشته ازذهنش فکر اين هنوز اما ! بودم زده قفل دررا

 اي وبوسه کند مي مرتب را پتويم االن..زهراست مامان گفت باخود ...!نشست وکنارش
 موقع همان اما ...!رود مي بيرون صورتم تماشاي ازکمي وبعد زند مي ام پيشاني برروي
 يعني که کرد جا جابه را سرش کمي...دهد مي قلقک را دماغش روي چيزي کرد احساس
 مي قلقلک باچيزي دماغش روي بازهم و داشت اذيت قصد مادرش انگار اما..است خواب
 درانق که مادرش.. آمدند مي بر کارها اين ازپس ونغمه طنين..نبود مادرش شايد ! ولي..شد

 پريد ازجا بود کرده تحريک حسابي را دماغش که دوعطسه بايکي ...نداشت شيطنت
 اام...کند نغمه يا طنين نثار آيد مي بيرون ازدهانش هرچه تا کرد باال را سرش باشتاب
 وکمي زد کوتاه جيغ يک بود دوخته چشم اش قيافه به کوچک لبخندي با که او باديدن
 :وگفت انداخت باال ابرويي رادوين..کشيد عقب خودرا

 !ترسي مي ازمن که ترسيدي نمي جوري اين ديدي مي جن اگه خودم جون به - 

 : وگفت کشيد دست خاريد مي حسابي که را دماغش روي وکمي کرد اخمي افسون 

 ؟! کنه اذيتت توخواب يکي مياد خوشت خودت !؟ تو کردي کاريه چه اين - 
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 اومدي االن همين توکه ؟!برد خوابت يعني سرعت اين به !؟ بودي خواب مطمئني - 
 !تواتاقت

 آمدو رفت به هواسش کي اين...من خداي..کشيد وپرازحرصي باال بلند نفس افسون 
  !کند ضايع اورا هميشه مثل داشت قصد حاال که بوده افسون

 !صاحبش به برگردونم اينو اومدم.. نزن حرص حاال - 

 عروسک وشادي شوق با هو يک افسون...گرفت جلويش را افسون کوچک وعروسک 
 هاي تنهايي همدم تنها...او يادگاري عروسک...کشيد ودرآغوش گرفت رادوين ازدست را

 قديمي هرچند که عروسکي تنها..بود برده آقامهران ي ازخانه که تنهاچيزي..اش چندساله
 ...نشود خراب تا بود مراقب خيلي ولي بود شده

 ...بود رفته يادم اينو بودم دردسرهام درگير ازبس - 

 چرا دانست نمي...کشيد موهايش به دستي و کرد نگاهي عروسکش به شوق وبا 
 خود عطر ياشايد...دهد مي را رادوين وخنک عطرسرد بوي عروسکش کرد مي احساس
 :گفت رادوين ..!بود نشسته کنارش که بود رادوين

 عروسک رفتي ودر واسلحه چاقو زور به کردي مي تهديد مارو داشتي که دفعه اون - 
 صهق مرد عروسک کردم فکرمي گفتي ؟! يادته !سمتم کردي پرتش و درآوردي ازکيفت رو
 يهبق مثل توهم که حاال ولي !دي مي نجاتم روز ويه مياي کردم فکرمي.. داشتم نگه رو هام
 ...!مردي من واسه توهم اي

 الاقل که بود خوب..زيرانداخت را وسرش شد سرخ ها سخن اين شنيدن با افسون 
 افسون درصورت را قرمز دولبوي رادوين وگرنه بود روشن دراتاقش فقط خواب چراغ يک

 چيز همه که حاال هم ؟آن حرفهايش ازاين داشت قصدي چه رادوين..!کرد مي مشاهده
 مي شکست روبه هم افسون وعشق شد مي تمام چيز همه داشت که حاال !بود؟ شده تمام
 ...!رفت

 ؟!دم مي تجاتت روز يه ميام کردي فکرمي واقعا تو افسون - 
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 موقع چه حاال اصال..گفت مي چه..زيرانداخت بيشتر را سرش سوال اين با افسون 
 وزيرچانه برد پيش را دستش رادوين ...!بود شده تمام بود هرچه ديگر..بود ها سوال اين
 : وگفت آورد باال را وسرش گذاشت افسون ولطيف کوچک

 ؟! داشت نداشت خجالت پرسيدم من که سوالي - 

 خواستني نگاهش برق هميشه مثل..شد خيره رادوين چشمان به بار اين افسون 
 :گفت بازهم رادوين...بود

 ...بدي جواب ندارم اصراري نداري دوست اگه - 

 : وگفت زد لبخندي وبعد 

 ؟! بيرون بريم باهم مياي فردا - 

 : گفت آرام افسون 

 ؟! چي واسه - 

 : گفت لبخندش باهمان رادوين 

 وقت ديگه بعدش کنن گير نمک مارو خوان مي اينا ديگه چندروز تا اينکه واسه - 
  ..!نيست

 تو واسه ديگه مياد زنم ديگه تاچندوقت گفت مي يعني..فهميد را منظورش افسون 
 : زدوگفت پوزخندي ناخوداگاه.. ندارم وقت

 ...گيري مي سود بيشتر کني استفاده موقع همون برا بذاري رو وقتت بهتره - 

 : وگفت زد زل رادوين درچشمان وبعد 

 ... کنم مي خراب رو گردشت من - 

 حلقه بازوهايش دور محکم رادوين دست که بخوابد وبازهم بکشيد دراز خواست و 
 سرش ورادوين کرد اي ناله ناخوداگاه افسون که کرد مي وارد اوفشار بازوهاي به انگار..شد
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 درست تيشرت درآن اش عضالني وسينه خورد مشامش به عطرش بوي.. برد او نزديک را
 : گفت اش ومردانه جذاب صداي باهمان.. بود افسون چشمان روبروي

 قائل احترام برات يعني کنم مي سوال ازت وقتي.. نکن لجبازي من با افسون - 
 ! شم متوسل زور به کني مي مجبورم چيز همه زير بزني خودت وقتي ولي..بودم

 چشم او مشکي وابروان کشيده درهم وچشمان داد قورت را دهانش آب افسون 
 : گفت بابغض..دوخت

 ...گرفت درد دستم - 

 و دکر  کشيد مي زجر انگار که اش قيافه به ونگاهي افسون بازوي به نگاهي رادوين 
 شيدک افسون بازوي برروي گونه نوازش دستش يکي وباآن کرد تر شل را دستانش حلقه

 :ترگفت ماليم بالحني...

 !تقصيرخودته - 

 : وگفت کرد افسون به نگاهي وبعد 

 همه..باش آماده شش ساعت.. بخوريم اونجا هم رو صبحونه که ريم مي زود صبح - 
  هستن هاهم بچه

 :گفت اخم با افسون 

 ....دز دختر يه باشن نداشته دوست شايد - 

 ار  دستش رادوين..کرد قطع ناخوداگاه را کالمش رادوين وعصبي خشمگين بانگاه 
 : گفت بود ناک وحشت العاده فوق خشمش که چشماني با..کرد بلند

 ... بزنم تا بدي ادامه فقط کافيه - 

 : گفت لب وزير خورد را حرفش ادامه وبعد 

 الله اال اله ال - 
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 روشنش زيباي وموهاي دخترانه قيافه به ورادوين زيرانداخت را سرش باغم افسون 
 :وبالبخندگفت دوخت چشم

 ! افسون اي بچه هنوز که خدا به ؟!کني تومي که فکراييه چه اين آخه - 

 :وگفت ساييد هم روي را هايش دندان افسون 

  ! است بچه زنت - 

 دز  پقي وبعد کرد افسون چشمان به نگاهي و باالانداخت ابرويي تعجب با رادوين 
 : گفت داد مي تکان را سرش که طور وهمان...ومردانه زيبا اي خنده..زيرخنده

 ! روشاخمه که اون - 

 برايش را کسي چه خانم طال دانست مي يعني..کرد نگاه او به باتعجب افسون 
 هوگرن...ديگر بود کرده هم را هايش صحبت حتما ؟! ديده اورا يعني ؟! است گرفته درنظر
 هک رادوين !گفت نمي بودنش ازبچه مطمئن انقدر واکنون کرد نمي قبول انقدرراحت که
 :بودگفت آمده بنده تقريبا اش خنده

 !؟ شي مي بيدار يا کنم بيدارت خودم صبح - 

 : گفت خجالت کمي وبا آرام افسون 

 ..خودت نه - 

 : گفت طوالني وبامکثي اوکرد به نگاهي رادوين 

 بخير شب .. خب خيلي - 

 : زد صدايش افسون که کرد درراباز.. برود تا شد بلند وازجايش 

 ... رادوين - 

 : گفت افسون..او به رو برگشت رادوين 

 !دي؟ مي بهم قول يه - 
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 : گفت جذاب وبالبخندي جلوبرداشت به قدمي..شد بسته ودر..کرد ول دررا رادوين 

 !!ها؟ قول ازکدوم - 

 : گفت وبعد کرد نگاه او به کمي افسون 

  ! مردونه قول - 

 : وگفت کرد اي خنده رادوين 

 ؟! نه بدم پاش سرمو بايد که باشه ازاونا اگه - 

 : گفت افسون 

 ! آره زيرش وبزني بدي قول اگه - 

 :گفت رادوين 

 !...صدتا چه تا ده چه حاال ..بوديم داده قول مردونه شما واسه اول ازهمون که ما - 

 بابغضي..شد خيره رادوين چشمان به ازخجالت وبعد..زد لبخند ناخوداگاه افسون 
 :گفت کوچک

 هميشه مثل ميدي قول!!؟ نذاري تنهام گرفتي زن اگه بهم دي مي قول رادوين - 
  !..باشي؟ داشته هوامو

 ينرادو خيره نگاه باديدن افسون...شد محو لبش برروي لبخندش ناخوداگاه رادوين 
 بود نشسته تختش برروي که افسون وروبروي رفت جلو رادوين..زيرانداخت را سرش
 : گفت آرامي وباصداي آورد باال وسراورا گرفت دردست را افسون وچانه زد زانو زمين برروي

  ! افسون - 

 : گفت..گرفت آتش دلش ورادوين بود پرازاشک چشمانش افسون 

 !؟! ذارم مي تنها تورو بگيرم زن من گفته کي - 

 : گفت وبعد گرفت دندان به را لبش افسون 
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 ...کس هيچ - 

 هايش دست شصت باانگشت که ودرحالي گرفت دردست را افسون دستان رادوين 
 : گفت کرد مي نوازش را افسون هاي دست

 دلت تو آب نذارم دم مي قول..بشم االنم از بهتر کردم هم ازدواج دم مي قول - 
  ! افسون مردونه قول..بخوره تکون

 ومرواريد برد پيش را دستش رادوين زدو لبخند او روبه اشک پرده ازپشت افسون 
 : وگفت کرد پاک را افسون هاي گونه روي هاي

 ! بذاره تنها کوچولوشو افسون اگه شه خورد رادوين گردن - 

 زد او زيباروبه چشمکي ورادوين زيرخنده زد آرام هايش اشک درميان افسون 
  ....افتاد وتاب تب به بارهزارم براي دلش وافسون

 تداش انگار...فشرد قلبش روي را دستش ،افسون رفت بيرون ازاتاق رادوين وقتي 
 مردانه هاي قول..هايش چشمک..لبخندهايش...زد مي بيرون اش سينه فسهازق
 !بودند ناباور افسون براي وهمه همه..هايش دلگرمي..اش

 به بازهم بعد اي لحظه...بست نقش لبش برروي لبخندي حرفهايش بايادآوري 
 لبش روي لبخندش.. ديگرشود کسي مال اينها وهمه کند ازدواج است قرار که يادآورد
 نظر به..کرد نگاه تختش کنار عسلي روي کوچک ساعت وبرروي کشيد عميقي آه...ماسيد
 بلند ازجايش....داشتند رفتن قصد ويا بودند رفته ها مهمان کم کم ديگه رسيد مي
 ينرادو دربرابر را خود راحت چقدر..بود آلود پف هنوز..کرد خود قيافه به نگاهي درآينه...شد
 مي دلش !بود نياورده رويش وبه بود داده نشان معرفت چقدر هم ورادوين..بود کرده رسوا

 را سروصورتش حتما تا داشت بهداشتي سرويس يک به مبرمي نياز..بيرون برود خواست
 دندي را کسي وقتي کشيد سرک کمي.. کرد باز باآرامي ودررا دررفت سمت به...بزند آب

 صدايي که شود خارج اتاقش ازراهروي تا برداشت قدم آرام آرام و شد خارج ازاتاقش
 رحالد درسالن دونفر يکي که فهميد شد مي ها صحبت ازصداي...ايستاد بالفاصله..شنيد
 رسپ دنبال به حتما ديدنش مي قيافه باآن اگر..برود توانست نمي پس..هستند صحبت
 رودب تا برگشت ! نداشت حوصله اصال وافسون دادند مي گير افسون به چيزها واين وجو
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 اعثب نغمه گونه پچ پچ صداي که بود برنداشته قدم يک هنوز اما.. نداشت فايده ديگر...
 :شد ايستادنش

  ! داد نمي بروز که خودش رادوين آخه - 

 مي فالگوش نبايد دانست مي.. نيست مربوط او به ها صحبت دانست مي 
 گوش توانست ونمي بود شده سست ازرفتن پاهايش ناخوداگاه..ناخوداگاه اما..ايستاد
 : گفت مي خانم طال...کند منع ازشنيدن را هايش

 کسي به عشقش درمورد چيزي وقت هيچ رادوين اصال.. دخترم دونم مي - 
 پاو دست باالخره که زدم حرف باهاش انقدر خودم..کشيدم زبونش زير از خودم من..نگفت
 .. گفت بهم چيزرو همه شکسته

 قرار ازچه موضوع !؟! رادوين عشق ...!ريخت دلش در چيزي کرد احساس افسون 
 انموضوعش انقدر يعني ؟! بودند گرفته درنظر برايش که بود دختري همان نکند ؟! بود
 :دهد ادامه را افکارش نگذاشت نغمه صداي!..؟!بودند شده هم عاشق يعني ؟! بود جدي

 اهميت خودش براي که اين بيشتراز رادوين..بزرگ مامان يادمه من ها موقع اون - 
 رانقد..شه مي رامسين مال طنين که نبود مهم براش اصال..داد مي اهميت رامسين به بده
 راضي رو طنين خانواده و وپدرش شما تونست تا زد در واون در اين به انقدر..کرد تالش
 اما.. گفت نمي چيزي که من به ..!داره دوست خودش بيشتراز رو همه هميشه اون..کنه
 دلم يشههم من ولي نگفتيم کس هيچ مابه..گفت منم به بود فهميده چيزايي يه انگار رامين
 اما..رسوند رامسين به رو طنين خودش درسته..بزنم حرف رادوين با مورد دراين خواست مي

 تحمل انقدر اما..خرابه چقدر حالش ديدم مي خوب من..شد داغون بدجور هم خودش
 رنهوگ ..!باشه داشته بيشتري ارزش براش برادرش بختي خوش که بود خوب انقدر داشت
 ..!کرد مي قبول طنين رفت، مي طنين خواستگاري هم رادوين اگه

 : گفت نغمه درجواب خانم طال 

 ؟!مادر طنينه پيش دلش هنوز گي مي يعني - 

 کنين دقت رفتارش رو اگه خدا به ؟!بزرگ مامان زدم حرفي همچين کي من ! نه نه - 
 هب بيشتر بار چند شايد رادوين شده رامسين زن طنين که ازروزي..فهمين مي هم خودتون
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 نمي هم حرف باطنين حتي..کردم دقت خوب من چندسال اين تو..نکرده نگاه طنين
 اشهب نداشته زنش روي بدي نگاه و نکنه نامردي برادرش درحق وقت يه برااينکه فقط..زنه
 خبر بي جا ازهمه هم بيچاره طنين..پايين افته مي سرش رسه مي که طنين به همش!

 !؟!مياد بدش ازمن انقدر رادوين چرا شاکيه همش

 : گفت کشيدوباغم عميقي آه خانم طال 

  ..! بودم غافل ازش انقدر که بده مرگ منو خدا..براش بميرم - 

 رپس رادوين خداروشکر..بودين فکرشون به هميشه که شما..مادربزرگ نکنه خدا - 
 يم االن که همين..کرده فراموش رو طنين که وقته خيلي کنم فکرمي من يعني..مقاوميه
 .. کنين مي درحقش رو کار بهترين بگيرين زن براش خواين

 گوش...آمد نمي باال نفسش !فقط نيفتد پس تا گرفت ديوار به را دستش افسون 
 بودند پشيمان انگار..کرد مي وز وز بود داده گوش دزدکي را ديگران حرفهاي که هايش

 ! تاس خودت هاي فوضولي تقصير احمق ! احمق گفت مي دردلش کسي انگار..ازفالگوشي
 باال قوز ديگر اين.. داشتي بدبختي کم !بکش را جورش خودت..کن تحمل هم خودت حاال
 عشق آن درمورد هم اش بقيه حتما..بشنود هم حرفهارا بقيه تا نايستاد ديگر !شد قوز

 اتاقش وارد فوري لرزانش هاي قدم با...گرفت مي صورت زودي به که ازدواجي و بود رادوين
 بودند گرفته جوشش بازهم هايش اشک زدو مي نفس نفس که درحالي را وخودش شد
 شد ظاهر افسون چشم جلوي وزيبايش بانمک چهره!..؟! طنين ...!کرد پرت تخت روي
 خودش ببيند که اي مقايسه..کرد مي مقايسه او با را خودش ناخوداگاه چرا دانست نمي...
 من خداي ! خواسته مي روزي يک را طنين اما !؟ خواهدش نمي رادوين که دارد کم چه

 دسر  ؟!کرد مي برخورد بد طنين با هميشه همين براي !؟! بوده برادرش زن عاشق رادوين
 همين براي!؟ نغمه براي هايش اخم و بود نغمه براي دستورهايش هميشه !؟ وخشک
 افسون که موقع آن يعني !!؟ بداست من با انقدر چرا دانم نمي گفت مي هميشه طنين
 وهميشه بود رادوين با مرتب افسون که قبل سال هشت هفت همان بوده مهران آقا درخانه
 بچگي ازهمان !!؟! بوده طنين عاشق رادوين خنديد ومي گفت مي او با رادوين دراتاق
 به هايش لب ! است نبوده بيش بچه يک افسون که دبيرستانش دوران ؟ازهمان!اش
 کشيد درآغوش را رادوين يادگاري عروسک..گرفت شدت هايش واشک افتاد لرزش
 ...کرد گريه اش ريزدخترانه باصداي و کشيد سرش روي را وپتويش
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 ****** 

  

 بيشتر دربالشش را وسرش شد قلقک هايش لب روي چيزي شدن باکشيده 
 داد تکاني را سرش...داد مي قلقلک چيزي را هايش وگونه لب روي بازهم اما...فروکرد
 پيشاني روي بار اين ...!خوابيد وبازهم کشيد هايش وگونه لب برروي محکم را ودستش
 اش پيشاني به را دستش را دستش خشم وبا خورد تکاني...داد مي قلقلکش چيزي اش
 را شدست بسته چشمان باهمان...ور آن کند پرت را بود اش پيشاني روي که هرچه تا کشيد
 ازهمب تا کرد پرت کناري به باحرص را دستش..چيزنبود هيچ اما..کشيد اش پيشاني روي
 ياراخت بي..بود آشنايي صداي صدا ...!شنيد را ريز اي خنده وبعد آرام آخ صداي که بخوابد

 يم ريز وريز بود نشسته کنارش رادوين..کرد نگاه کنارش به وسريع بازشد چشمانش
 : گفت بود باز که افسون آلود خواب و کرده پف چشمان باديدن..خنديد

 به شد کج فکم که تودهنم زدي همچين !؟! کشاورزي بيل يا دسته اين.. آخ آخ - 
 ...تو جون

 : گفت کشيد مي خميازه که ودرحالي شد بلند ازجايش افسون 

  !خب کني مي اذيت بسکه..خودته تقصير - 

 : گفت او آلود پف صورت باديدن رادوين 

  شديا نمکي پفک - 

 :گفت و کرد مصنوعي اخمي افسون 

 ؟! چنده ساعت - 

 : وگفت کرد ساعتش به نگاهي رادوين 

 .. نيمک مي حرکت شش شو آماده ديگه ساعت تانيم..بخون نمازتو پاشو.. ونيم پنج - 

 !؟!باشد دومم ي دفعه حاال که خواندم نماز کي من بگويد خواست مي دلش افسون 
 انهم..بود خدا سوي به رادوين از غيرمستقمي دعوت اين شايد..کند سکوت داد ترجيح اما
 :آمد برلبش چيزي اختيار بي وافسون رفت بيرون رادوين !ها درستکار خداي
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 القلوب تطمئن ذکرالله به اال - 

 افتاد به يادش !؟! طنين...بود داده يادش طنين که اي آيه داشت آرامش قدر چه 
 همه با دبو گرفته تصميم هايش ازگريه بعد بود کرده گريه که ازخوابش قبل ساعت ازچند..
 همين ودب گرفته تصميم..نداشت را وتحملش افتاد مي اتفاق که باهرچيزي..بيايد کنار چيز
 خانه وارد زنش وقتي کندتا استفاده ازوقتش خوبي به داشت را رادوين که آخررا صباح چند
 هايش وغم ها حسرت ي همه بود سپرده جهنم به..نخورد را دوران اين غم ديگر شد
 ها بديبا وبايد بود محال کردنش پاک ديگر !شد مي ، شد مي نوشته بد سرنوشت وقتي..را

  ...!بسازد ديگر بود گرفته تصميم وافسون..ساخت هايش وخوبي

 اشتبرد قدم دستشويي سمت به وصورتش دست شستن قصد وبه شد خارج ازاتاق 
 : گفت باخنده دستشويي در پشت افراد ديدن با لحظه يک که

 ؟! ايستادين آب به دست برا همه - 

 : گفت کرد مي تحمل را زيادي فشار انگار که درحالي رامسين 

  !!؟ آوردن هجوم جا اين دن مي تلوزيون سرصبحي فکرکردي پس نه - 

 : وگفت داد قورت را اش خنده افسون 

 !شده کاغذمچاله عين ؟!ايستادي توهمچين چرا حاال - 

 : وگفت زد افسون به چشمکي رامين...خنديد وبازهم 

 !کنه مي خيس جارو همه واينسه جوري اين اگه بچم - 

 : وگفت زد رامين پشت به لگدي با رامسين 

 !کردي خفمون سرصبحي رو المصب دهن اون ببند - 

 مي وافسون دادند مي سرتکان فقط دو آن هاي بحث به به ونغمه طنين 
 : گفت افسون روبه طنين..خنديد

 ؟!راهه روبه اوضاع !خوبي؟ - 
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 ردنياو خود روي به اما...شد تازه دلش داغ وانگار کرد طنين قيافه به نگاهي افسون 
 : وگفت

 ...خوبم - 

 : گفت نغمه 

 ! خرن مي حلقه عشقشون برا يواشکي خانم که - 

 : گفت نغمه روبه وابرو باچشم افسون 

 !شدن بيدار هم بقيه زني مي توداد که جور اين...بابا يواش - 

 : گفت نغمه 

 نرادوي فکرکن...بود قشنگي ي حلقه چقدرم المصب...نيارها توحرف حرف ببين - 
 ..جونم اي..تودستش بندازه

 :گفت مرموزي باخنده طنين 

 ..!ندازه مي زودي به - 

 :گفت روبه ونغمه زد پوزخند افسون 

 که کرد بهت نگاهي يه کرد باز رو حلقه درجعبه رادوين که ديشب خودم جون به - 
 !ها خوادت مي خراب يعني !شدم آب تو جاي من

 گول حرفها اين با اوديگر..خود حال براي..خنديد غش غش خود براي دردل افسون 
 يک فقط عاشقي دانست مي او..بوده عاشق رادوينش دانست مي ديگر..خورد نمي

 حاضربود هم همين براي ..!کرد قبول زود را ازدواجش تصميم رادوين همين براي..باراست
 که بود معلوم..نه !کرد مي کوچک اعتراض يک وگرنه..بگيرد را بگويد خانم طال هرکه
 هچ افسون پس !بود زده دريا به را دلش ورادوين بود رفته ازدستش هميشه براي عشقش

 ايه شانه همان اش دلگرمي که افسوني !دهد؟ نفس برايش حاضربود حاال که افسوني ؟!
 يچه را اميدش که سياه چشم جفت يک به بود خوش دلش که افسوني !بود؟ ومردانه پهن
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 دش حاضرنمي رادوين بود غيرازاين...بود خواهر يک فقط افسون!...؟!کرد نمي نااميد وقت
 !بگيرد زن

 اضافه آنها به هم متين رفتند مي بيرون نفر هرشش که درحالي بعد دقايقي 
 سوار هم ورامين نغمه و کردند پرش متين ماشين سمت به فوري طنين و رامسين...شد

 دل در...بنشيند ماشين درکدام..برود کجا بود مانده مردد افسون..بودند شده رامين ماشين
 !نشه معذب آدم الاقل بزنن تعارف يه نکردن نامردها : گفت

 :شنيد گوشش کنار سرودرست ازپشت صدايي که بود ايستاده همانطور 

 ؟!کنين همراهي مارو چندساعتي يه دين مي افتخار خانوم - 

 :گفت سربرگرداند اينکه بدون افسون 

 !ها بدميشه بيندتون مي آينده خانواده وقت يه - 

 : اوگفت گوش کنار وبازهم خنديد رادوين 

 !خودم معشوقه غير وهرچيزي هرکي باباي گور فعال - 

 به تکان اي ذره رادوين اما.. رادوين سمت به برگشت وباشتاب عصبي افسون 
 بعق کمي..اوميخورد دماغ به دماغش نوک برود جلو کمي اگر فکرکرد وافسون نداد خودش
 : وگفت رفت

 ! رادوين نکن روتکرار حرف اين ديگه - 

 زد محو خيلي لبخندي وبعد زد زل افسون چشمان به جدي نگاه بايک رادوين 
 :وگفت

 ..ديگه تلخه حقيقت - 

 نپايي ساختمان هاي ازپله داد مي تکان دردستانش را ماشين سوييچ که ودرحالي 
 ازاين دارد مقصودي اوچه فکرکرد افسون..برد بيرون را وآن شد ماشينش وسوار رفت

 نازاال هم واين شوم مي ازاالنم بهتر بگيرم که زن گفت مي که ازديشب اين !حرفهايش؟
 خوب آخري اين را بيچاره افسون خواست مي..بودديگر همين !خودم معشوقه گفت مي که
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 مازن نتوانست صبح که بود درست..باشد محکم بود گرفته تصميم افسون اما ..!بچزاند
 مي !بزند حرف باخدايش که توانست مي خب اما !بگيرد وضو حتي نبود بلد...بخواند
 حکمم چيز همه درمقابل بعد به ازاين کند اوعهد با توانست مي...کند ودل اودرد با توانست
 ..!آيد خوش بعد به ازاين آيد پيش هرچه ! چيزرا همه..سپارد مي خدا همان وبه شود مي

 ندرماشي تا...شد ماشينش وسوار رفت پايين ها ازپله رادوين ماشين بوق باصداي 
 فتگ رادوين روبه تعجب با افسون... انگار درآمد پرش به رادوين گاز تک با ماشين رابست

: 

 ! بکشيمون نزني ؟!حاال خبره چه اووو - 

 : گفت رادوين 

 ..!.زرنگه خيلي فکرکرده..کنم کم رو متين اين روي خوام مي...کمربندتو ببند - 

 بوزيرل کرد نگاهي رفت مي رادوين از جلوتر باسرعت که متين ماشين به افسون 
 : گفت

 ! هستين مندي قانون هاي پليس چقدرم ماشالله - 

 ترس وبا کرد نگاه شد مي وبيشتر بيشتر هرلحظه داشت که رادوين سرعت وبه 
 : گفت وازقصد

  ! عروسيته ديگه وقت چند..کن رحم خودت به کني نمي رحم من به رادوين - 

 : گفت و کرد افسون به نگاهي نيم رادوين 

 !نبوديا؟ ترسو - 

 : وگفت چسباند صندلي به را خودش افسون 

 ...هستم هم خوبش !هستم ! بدون دونستي نمي - 

 : گفت رادوين 

 ...تمومه جلو بزنيم ديگه کم يه - 
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 دبودن ورقصيدن زدن درحال که متين ماشين از ناک وحشت باسبقتي موقع وهمان 
 رادوين سمت به ناخوداگاه افسون بودکه ناک وحشت پيچ انقدر سرعت درهمان..شدند رد
 : گرفت را رادوين بازوي باترس و خورد هل

 ! يواش رادوين واي - 

 : وگفت زد افسون وترسوي بچگانه صورت به لبخندي رادوين 

 .. ازشون ردشديم !بابا شد تموم - 

 هک سرش پشت وبه برداشت را بود داده قرار هايش چشم روي را دستش که افسون 
 : وگفت دوخت بودچشم تر دور متين ماشين

 !شه مي واصل درک به جونم کي امروز دونه مي خدا - 

 آنو برد ماشين پخش سمت به را دستش شنيد که را رادوين خنده ريز ريز وصداي 
 لالاق که آهنگي يک يا..ديگر سرگرمي يک به داشتند احتياج انگار هردو...کرد روشن را

 نرادوي کرد خواندن به شروع که خواننده صداي با...بکشد پايين زياد ازسرعت را رادوين
 مي رژه چشمش جلوي آهنگ آشناي واسم شد خيره پخش سيستم وبه جاخورد هو يک
 گوش آهنگ به وفقط نگفت چيزي واما فهميد اورا جاخوردن.. فهميد افسون..رفت
 : وآرام بخش آرامش آهنگي..داد

 قرار بي قلبم روي سربذار 

  دارم حالي چه تو بي که دوني نمي 

  آسمون ماه مث مهربون 

  دارم تو از نشون يک قلبم روي 

  نذار تنهام ديگه بسه انتظار 

  بمونم تو بي سخته نيستي توکه 

 ... دورم ازتو هنوز اما گذرن مي... صدا بي... آروم آروم.. هام لحظه 
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  تابم بي چه امشب تو نگاه واسه 

  خوابم بي... وگريه وتنها دلواپس 

 زندونه تويه بي واسم دنيا 

 ....دونه مي دردمو توروديده هرکس 

  

  بذاري پا گاهي اگه.... هام کسي بي حضور تو 

  بذاري هام غصه رو پا آخر به مونده نفس يه 

  موني مي قلبم توي هميشه تا که تويي 

  دوني مي حالمو اين من از بهتر که تويي 

 کشد مي بلندي هاي نفس رادوين کرد احساس افسون که بود آهنگ هاي نيمه 
 زيرچشمي اش قيافه به...کشد مي اش ريشي ته وصورت گردن برروي را دستش ومرتب
 اينو دگرگونش قيافه اين و رادوين دانست مي...لنگيد مي وسط اين چيزي يک ..!کرد نگاه
 را ودستش داد مي قورت را دهانش آب مرتب چرا وگرنه...دارند همديگر به ربطي آهنگ
 آهنگي و طنين ي خاطره ! طنين بازهم حتما..دل در..زد پوزخند..کشيد مي صورتش روي
 يگرد که رادوين..کشاند رادوين سمت به را نگاهش بازهم..داشت ربط گذشته به شايد که
 آهنگ برروي وزد برد ضبظ سمت به را دستش بااخم بود داده ازدست را طاقتش انگار
 :کشيد درهم را ابروهايش افسون...بعدي

 !خوند مي قشنگي اين به..ا   - 

 : گفت بود جديتش از ناشي که بم باصدايي رادوين 

 ! متنفرم ازش من - 

 ساکت هردو هم رسيدند که وقتي تا شد باعث رادوين وکوتاه جدي حرف وهمان 
  ...دهند گوش ماشين پخش به فقط وخاموش
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 يحرف هيچ بدون رسيدند بود شميرانات هاي کوه که نظرشان مورد مقصد به وقتي 
 نماشي ازدرون وسايلشان برداشتن درحال آنها...رفتند ها بچه سمت وبه شدند هردوپياده
 : شد دخترها ونزديک رفت جلو افسون..بودند

 ؟! ندارين الزم کمک - 

 : گفت ونغمه زدند لبخند وطنين نغمه 

 ؟! گذشت خوش - 

 :کرد زمزمه نغمه درگوش آرام وافسون خنديد طنين 

 !کرد پنهون خشمشو هم ريز ويه گذاشت آهنگ يه شديم سوار که وقت ازهمون - 
 !درگيره باخودش بود معلوم

 : گفت بااعتراض طنين 

 !!! درگوشي ا   ا   - 

 : گفت افسون روبه متفکر نغمه 

 ؟! آهنگي چه - 

 :زد ندانستن به را وخودش انداخت باال اي شانه افسون 

 بود اومده خوشم تازه من..بود آروم ام خيلي بود غمگيني آهنگ يه..دونم مي چه - 
 !بعدي زد زرتي شد عصبي آقا يهو

 : فتگ وفوري بود وسايلش مشغول هنوز طنين که کرد سرش پشت به نگاهي نغمه 

 ؟! بخوني رو آهنگه از کم يه توني مي افسون - 

 دباش وخونسرد آرام کرد وسعي کرد نگاه زد مي نگران که نغمه چشمان به افسون 
 : وگفت

 !بگي رو چيز همه که شرطي به - 

 :کشيد درهم ابرو نغمه 
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 !؟!چيز همه - 

 : گفت حوصله بي افسون 

 ! رادوين گذشته و آهنگ رابطه درمورد - 

 : گفت اخم باهمان نغمه 

 !..ذاريا مي آدم دهن تو حرف ؟! چي ؟کشک! چي گذشته ! بينم برو - 

 که است همان حتما پس..فکرکرد وافسون ورفت گذاشت افسون به توجه بي و 
 طنين ازعشق شايد که اي خاطره همان.. طنين وعشق گذشته همان..زده حدس خودش
 واکنش انقدر نغمه چرا وگرنه..کرد مي زنده را هايش خاطره حتما هم آهنگ وآن داشت
 نينط به اگر ؟!نشود نزديکشان طنين تا کرد مي نگاه مرتب چرا!؟!کرد هول وبعد داد نشان
 !نبود مراقب انقدر نغمه که شد نمي مربوط

 راه کنند داپي نشستن براي جايي تا کردند مي حرکت داشتند حاال که ديگران دنبال به 
 همراه هم رادوين..رفت مي راه وتنها همه آخر وافسون بودند شده دو دوبه هرکدام..افتاد
 لوارش آن با بود زده کرد مي جذابش بسيار که را اش آفتابي عينک درحالي..رفت مي متين
 اسپرت هاي کفش آن.. رنگش اي سورمه اندامي و جذب پيراهن وآن کتانش سفيد
 وتافت لژ با هميشه مثل که موهايي و بود بسته دستش به که استيلي وساعتي سفيدش
 جواني پليس ازآن تر متفاوت خيلي..رسيد نظرمي به العاده فوق بود شده داده حالت باال به
 رامسين يبازو..کرد نگاه طنين به !بود اصفهان درکالنتري اي سبزپسته هاي بالباس که بود
 که خواست مي رامسين از چيزي وادا ناز با وانگار بود کرده کج را وسرش بود گرفته را

 روزي داند نمي واقعا طنين يعني فکرکرد باخود...بود زده زل درچشمانش بالبخند رامسين
 برادر خودش قول به ؟ بوده غافل ازبرادرش انقدر رامسين يعني!؟ بوده عاشقش رادوين
 بودن طنين عاشق مثال يا نبود رامسين اگر يعني !بودند باهم هميشه که !اش سلولي هم
 رايجزب اورا توانست نمي ! نه ..!گرفت فکرنفسش اين با!..؟!بود رادوين زن طنين اکنون
 که بود خوب..خواست مي خود فقط..خود براي را رادوين..بود خواه خود افسون..ببيند خود
 دردلش کسي !بودند کرده هم ازدواج که بود خوب خيلي !بودند هم عاشق ورامسين طنين
 طالو مونه مي کاله بي سرت آخرش توکه ؟! سننه تورو حاال :زدوگفت پوزخندي افسون به
 !ده مي زن رو رادوين خانم
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 جوي وسط درست.. شدند مي رد آب پهن جوي يک از بايد که بودند رسيده جايي به 
 شدن رد موقع کرد نمي کنترل را خودش کسي اگر که بود گرد اما بزرگ سنگ يک هم آب
 رد ورامين نغمه !شد مي شناور ها آب وسط و خورد مي ليز سنگ روي درست ازجوي
 يجو ور آن ديگرش وپاي سنگ روي را پايش يک که را متين کت پايين ورامسين..شدند
 : گفت طنين وروبه گرفت را بود

 ..من بده دستتو - 

 :گفت ترس با طنين 

 ..تونم مي خودم من شين رد شما نه - 

 :گفت محکم رامسين 

 لباس ااينجاه سرصبحي ديگه شي مي خيس افتي مي ! طنين من بده دستتو گفتم - 
 !گيرنمياد مباس

 : گفت ورامسين گذاشت رامسين دردست وترديد باترس را دستش طنين 

 ..بپر من دنبال توهم پرم مي من..بپر گفتم وقتي - 

 ازجوي متين وقتي..کرد نگاه ها وآب پهن جوي به باترس واما گفت اي باشه طنين 
 :زد داد طنين وروبه پريد فوري هم رامسين شد رد

 ..بپرطنين - 

 روي ترس با را وخودش کرد ول را رامسين دست هو يک بود ترسيده که وطنين 
 وطازسق توانست متين کمک به هابودن درآب افتادن درآستانه که رامسين..انداخت زمين
 :گفت طنين روبه باخشم کندو جلوگيري خود

 ؟! نبودم باتو من مگه - 

 گري ميانجي رادوين...برخواست وازجا کرد وسکوت گرفت گاز را لبش طنين 
 :گفت وبعد نزد داد که فهماند رامسين به وايما کردوباشاره

 ..کنم مي ردش من..نداره عيب - 
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 :کرد دراز طنين سمت به را ودستش پريد جوي وسط بزرگ سنگ روي وخودش 

 .. بياطنين - 

 دلش اصال..کرد مي نگاه آنها به افتاد مي لرزش به داشت که هايي بالب افسون 
 شک بقيه که طوري...رفت عقب چندقدم..کند رد جوي ازروي اورا رادوين خواست نمي
 نطني به وبازهم !وبرود بپرد آب ازجوي ورادوين افتاده عقب فکرکنند که طوري..نکنند
 :گفت مي طنين..دوخت چشم ورادوين

 ! ترسم مي ديگه دفعه اين من - 

 : گفت جوي ور ازآن رامسين 

  !نيفتي تا بگير محکم رو رادوين دست - 

 :گفت وسريع کرد نگاه طنين درچشمان اي ولحظه گرفت را طنين دست رادوين 

 ؟! هخوب اونور کنم مي ردت ازروسنگ بازم بعد روسنگ توبپر واميستم من ببين - 

 نازگرفت رادوين چقدر حاال..کشيد آه وافسون..موافقت معني به داد سرتکان طنين 
 کشيد را طنين دست رامسين موقع همان !حتما بود شده زنده هايش خاطره طنين دست
 وبراي پريد بود ايستاده آن روي هم رادوين که جوي وسط سنگ روي حرکت بايک وطنين
 :کرد حلقه رادوين بازوي به را دستش نيفتد اينکه

 .. رادوين افتم مي االن واي واي - 

 عقب به قدمي وبازهم..داد قورت بغضش کردن پايين براي را دهانش آب افسون 
 نزديک چقدر طنين که ديد مي واما شد مي هادور نگاه ازتيررس داشت ديگر..برداشت
 هديد اش درقيافه هم کالفگي نوعي..کرد نمي نگاهش اصال.. ! ورادوين ! ايستاده رادوين
 درختي پشت وجايي..رفت عقب بازهم... است باطنين بودازنزديکي معلوم که شد مي
 برگشت افسون که ونديدند بود ورادوين طنين هابه حواس همه که بود خوب.. شد پنهان

  !..وناپديدشد

 مي افسون دنبال به چشمانش با داشت وحاال کرد رد را طنين رادوين که ديد پنهاني 
 به دل ودر پوزخندزد افسون..دانست نمي وکسي کرد هاسوال ازبچه انگار وبعد..گشت
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 نيک لمس منوهم دستاي کردي لمس رو طنينت دستاي وقتي خوام نمي من : گفت رادوين
  ..!ببينم رو ترحم توچشمات ومن

 اين به افسون دنبال به وشايد رفت ور آن آب ازجوي کالفه رادوين تا ايستاد وانقدر 
 بود گرفته ازاوفاصله رادوين که کرد دقت خوب افسون وقتي..کرد مي نگاه ور وآن ور

 ودخ کردبراي وسعي رفت آب جوي سمت به آرام هايي باقدم شد نمي ديده افسون وتقريبا
 دنش رد براي افراد کرد مي نگاه که هرجارا اما..شود رد ازجوي درستي به که بکشد اي نقشه
 ات کرد رفتن راه به وشروع گرفت را جوي کناره .!شدند مي رد هم کمک وبه دونفر دونفر
 اتقريب..بود هم طور وهمين...شد رد بشود وبهتر ترباشد باريک ديگر ازجاهاي جوي شايد
 هنوز اما... شود رد توانست ومي کمتراست عرضش که ديد رفت باال را جوي که متري ده
 جوي اين براي کوچک پل يک ها لعنتي..کرد غرغرمي خود با !داشت نياز کمک به هم

 هک هرچه گفت باخود..زد دريا به را دلش !الاقل زجرنکشند انقدر ملت که بودند نساخته
 ايشه پاچه زدن باال به کرد وشروع ..!افتاد نمي يا افتاد مي يا شد مي رد باالخره بايد ! شد
 انعشم صدايي که بپرد وخواست گرفت باال را پايش ويک بپرد که کرد جزم را عزمش بعد و
 :شد

 ..من بده دستتو - 

 ودب کرده دراز سمتش به را دستش کشيده درهم وابروهايي بااخم که رادوين باديدن 
 دباش متکي خود به خواست مي مثال!!..شد؟ پيدايش چطور اوديگر..شد بلند ازنهادش اه
 : وگفت کشيد درهم را ابروهايش رادوين مانند اخم با...؟! گذاشت مي مگر ..!ها

 ... تونم مي خودم - 

 وقت هيچ هات کردن لج که دوني مي..نکن لج من با گفتم صدباربهت افسون - 
  بريم شو رد من بده دستتو بيا..نذاشته عاقبت برامون

 :هاگفت بچه ومانند داد تکان را سرش افسون 

 ... خوام نمي - 

 :شدگفت مي عصباني کم کم که رادوين 
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 تمگف !کني مي لج بعدم شي مي ازماجدا ومياي ميري کجا نيست معلوم خودت برا - 
 ... من بده دستتو بيا

 : وگفت رفت عقب قدم يک افسون 

 ...!کنم مي بخوام دلم هرکاري من - 

 :زد وفرياد دررفت ازکوره هو يک رادوين 

 تپرت نيومدم خودم تا بيا.. ميشه تر پررو خندم مي توروش هي !کني مي توغلط - 
 !ور اين کنم

 انگار ورزش براي شوهرش با که پيري وخانوم نگفت وچيزي کرد بغض افسون 
 : گفت رادوين روبه وخانم آمدند جلو رادوين فرياد صداي با شدند مي رد ازآنجا

 بکش نازشو تو کنه مي لج اگه..کنه نمي تا طوري اين که باخانومش آدم پسرم - 
 جون با هاشو ولجبازي لج جواب هميشه بهتره..کرده لج که دلخوره ازت خانومت شايد..

 ! مرافعه دعوا نه بدي وقربون

 :زدوگفت لبخندي مسن خانم روبه رادوين 

 ..ممنون..بله - 

 بود هشد سرخ تابناگوش که افسون به رادوين ورفتند شدند رد وهمسرش پير خانم 
 : وگفت خنديد وبازهم کرد نگاهي

 !بذاري؟ دستم تو دست بشي راضي بکشم نازتو چطوري خانومم خب - 

 ورپروژکت درچشمانش رادوين..آورد باال را سرش اختيار بي رادوين حرف ازاين افسون 
 ونافس اما گرفت راجلو دستش ورادوين آمد جلو حرفي هيچ بدون وافسون..بود کرده روشن
 : گفت باحرص ورادوين زد پس را دستش

 دباي خيس بالباس تاعصرخودت !زنما نمي بهت دستم توآب شدي پرت افسون - 
 !باشم گفته کني تحمل
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 لندب تقريبا پرش وبايک کشيد جوي سمت به خودش رادوين به توجه بي افسون 
 يا !نه که ديد مي امادرهوا..برسد جوي ديگر سمت به تا کشيد توانست تامي را پاهايش
 شد مي پرت آب وسط به داشت درست که موقع وهمان رسد نمي پاهايش که غافل دل

 اام..کشيد باال را وافسون گرفت او کمر دور را ودستانش پريد او سمت به فوري رادوين
 با زمين جاذبه دست وبه کشيد خود سمت به را رادوين بود درآب پاهايش نصف که افسون
 نه انگار اما.. وپازد دست رادوين قدر وهرچه.. شدند کشيده آب سمت هردوبه حرکت يک
 ....او روي رادوين هم وبعد خوابيد آب جوي پادرون سرتا شلپي باصداي افسون اول...انگار

 فتگر  قرار درآب افسون ازتن نيمي وفقط بود کم عمقش که بود اين آب جوي خوبي 
 هاي لب رادوين داغ هاي نفس هرم.. بود گرفته قرار هم مقابل درست هايشان صورت !

 چشمان کرد احساس افسون اي وثانيه لغريد هم برروي چشمانشان..لرزاند مي را افسون
 دکشي خشکش هاي لب روي را زبانش ترس با افسون ! کالفه هم شايد..خمارشده رادوين
 بل برروي رادوين چشمان بالفاصله..آمد نمي باال نفسش اما...بزند حرفي شده هرطور تا
 دبلرزان سرد آب درآن که بيشترازآن را افسون نگاهش خيره..خورد چرخ افسون خيس هاي
 مي تر نزديک را سرش رادوين کرد مي احساس !سرد آب درآن سوخت مي..کرد مي گرمش
 سخم اختيار بي افسون... نباشد هايشان صورت بين اي فاصله خواست مي که انقدر..کند

 ستتوان فقط..دهد نشان واکنشي ونه بزند حرفي توانست نه..اوشد وخمار مشکي چشمان
 اهنگ حرکتش بااين..دهد فشار هم روي را وچشمانش بگيرد گاز را پايينش لب اي گوشه
 بيدار عميق خواب ازيک انگار...پريد ازجا هو يک وبعد ماند اوثابت هاي لب برروي رادوين
 اهنشپير ...!کرد تر آرام را بلندش هاي ونفس کشيد درموهايش کالفه را دستش باشد شده
 ونافس سمت به فوري را دستش...بود خيس خيس سفيدش ازشلوار نيمي اما بود خشک
 دنش خيس دراثر که افسون...کشيد باال آب ازدرون اورا کند نگاه او به اينکه وبدون گرفت
 به شروع آب ازسرتاپايش ايستاد که بالفاصله کرد مي سنگيني احساس هايش لباس
 : وگفت کرد او سرتاپاي به نگاهي رادوين...کرد شرشر

 !؟ نياوردي لباس - 

 عنيم به داد تکان را سرش کند اونگاه به اينکه بدون وباخجالت کرده بغض افسون 
 :وگفت داد تکان طرفين به سري رادوين !نه

 .. کنيم مي کاريش يه بريم بيا خب خيلي - 
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 رادوين رفتند مي که همانطور...دنبالش به وافسون ماشينش سمت به افتاد وراه 
 مي تر دير وکمي افتاده اتفاقي چه که داد خبر متين وبه آورد بيرون را همراهش گوشي
 ادافت لرزه به کرد مي اثر تنش برروي خيس هاي لباس سرماي کم کم که افسون...آيند

 رادوين و رسيدند ها ماشين پارک محل به زود خيلي..کرد قفل اش درسينه را ودستانش
 : وگفت کرد افسون به نگاهي

 بپوشي؟ منو هاي لباس ساعت يه نداره عيب - 

 : گفت آرام افسون 

  ! نه - 

 : وگفت کرد نگاه او به بادقت رادوين..خورد بهم ازسرما هايش ودندان 

 ؟! سردته - 

 : کندگفت نگاهش اينکه بدون افسون بازهم 

 !کم يه - 

 يک همراه وبه برداشت ازخودش لباس دست يک اش کوله ازدرون فوري رادوين 
 : وگفت داد افسون دست به پتومسافرتي

  . دوديه هاش شيشه.. بينتت نمي کسي نترس..کن عوض توماشين برو - 

 پتوي همان صندلي روي..شد ماشين داخل وفوري گرفت هارا لباس افسون 
 سمج خيسش هاي لباس هرچند..کرد عوض را هايش لباس وسريع کرد پهن را مسافرتي
 را شخود هاي لباس رادوين هاي لباس باپوشيدن اما بودند چسبيده خيسش تن به وسخت
 ورشد به موهايش...پيچيد خود دور را مسافرتي وپتوي گذاشت پالستيکي اي کيسه درون
 سرش روي که نداشت هم شالي يا اماروسري نبود سردش..بود خيس هنوز و بود ريخته
 :زد وصدا کرد باز آرام را درماشين..بنشيند ماشين درون طور همان بود مجبور..بيندازد

  رادوين - 

 : گفت وافسون آمد در کنار باصداي رادوين 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 535 

 !شم پياده تونم نمي من ؟!کني پهن زيرآفتاب جا يه اينارو ميشه - 

 او ازدست را وکيسه کرد نگاهي افسون حالت خوش روشن و فر موهاي به رادوين 
 : وگفت گرفت

 ...تو برو خب خيلي - 

 را ودرماشين رفت بود بيرون ازماشين که افسون پوشش سربدون به اي غره وچشم 
 وتکاب روي را افسون وشال ،مانتو وشلوار بلوز رادوين که درحالي بعد چنددقيقه..بست
 ميک افسون..نشست افسون وکنار کرد باز را درعقب بود کرده پهن ماشينش وتميز براق

 : گفت وآهسته شد جا جابه درجايش

 ممنون - 

 : وگفت کرد ساعتش به نگاهي دهد جوابي اينکه بدون رادوين 

 ؟! کنم روشن رو ماشين بخاري خواي مي ؟! نيست سردت - 

 ..نيست سردم.. نه - 

 وينراد تااينکه شد برقرار بينشان سکوت اي لحظه و کشيد عميقي نفس رادوين 
 : گفت

 .. ميام صبرکنين کم يه گفت..دارم وشال روسري توماشين گفت نغمه زدم زنگ - 

 : گفت افسون 

 !برگرده رو راه همه اين بيچاره داره گناه ؟! ديگه گفتي اون به چرا - 

 ريم مي باهم برگرده هم نغمه ! ره مي وقتمون همه شه خشک ها لباس اين تا - 
 بقيه پيش

 سپرتوا مشکي تيشرت دکمه وبا انداخت پايين را وسرش نگفت ديگرچيزي افسون 
 تيشرتش به نگاهي رادوين..کرد مي بازي داد مي را عطرش بوي خوبي به که رادوين
 : وخنديد انداخت اش آبي جين شلوار به ونگاهي
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  !مياد بهت هام لباس چقدر - 

 زبان به اما !هايت لباس نه آمدي مي من به خودت کاش فکرکرد دل در افسون 
 : گفت

  ؟! روشون کردي خالي عطر دبه چندتا - 

 :خنديد رادوين 

 ... بوده ازقبال - 

 : وگفت انداخت باال ابرويي افسون 

 خود بي !بيرون بري خواي مي که برسه وقتي داد به خدا ؟! واينه بوده ازقبال - 
 ! ميان وابرو چشم برات دختر انقدر بيرون ذاري مي پا تا نيست

 رادوين که جشني شب آن به آمد يادش وافسون..کرد ريز اي خنده بازهم رادوين 
 مي کم رادوين واقعا ! نکبت شراره اون واسه هام اخم تو ي واسه هام خنده :بود گفته
 : گفت رادوين !فقط بود افسون پيش هاهم کم همان اما خنديد

  !ميان وابرو چشم برام که دخترهايي نه مهمه خوام مي من که اوني - 

 : وگفت آمد آميز شيطنت لبخند يک لبش روي و نگفت چيزي افسون 

  بده ماشينتو سوييچ - 

 ؟! خواي مي براچي - 

 ..تو بده - 

 سوييچ شدو خم ماشين جلوي روبه وافسون گرفت او طرف به را سوييچ رادوين 
 اه اهنگ کردن جلو عقب بار بادوسه..کرد روشن را ماشين پخش باريموت و زد راسرجايش
 :داشت خاطره باآن رادوين که آهنگي روي زد ازقصد

 قرار بي قلبم روي سربذار 

  دارم حالي چه تو بي که دوني نمي 
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  آسمون ماه مث مهربون 

  دارم تو از نشون يک قلبم روي 

 .. 

 وزد کشيد را افسون دردست ريموت باعصبانيت هو يک آهنگ باشنيدن رادوين 
 گاران آمد مي خوشش وافسون ..!زد مي نفس نفس رادوين..زد لبخند افسون..ديگر آهنگي
 : گفت.. کند اذيت اورا

 !ندم گوش من نداره دليلي مياد توبدت اگه ! دارم دوست رو آهنگ اون خيلي من - 

 : وگفت فشرد هم روي را هايش دندان رادوين 

 ..من توماشين نه !بدي گوش ديگه جاي يه بري توني تومي - 

 : وگفت کرد تصنعي اخمي افسون 

 !متنفري؟ ازش انقدر يعني - 

 فسونا...بود گرفته دردستش را وسرش نداد کندجوابي اونگاه به اينکه بدون رادوين 
 هرم وباآن اش دخترانه آرام وباصداي شد رادوين نزديک درست..کشيد جلو را خود کمي
 : گفت رادوين گوش نزديک هايش نفس گرم

 !؟ داشتي دوسش خيلي - 

 شيطنت وپراز زيبا وصداي هايش گوش به او گرم هاي نفس ازبرخورد رادوين 
 با وافسون شک با رادوين..شدند درچشم وچشم چرخاند را سرش باشدت او دخترانه
 : گفت جدي رادوين..وخنده شيطنت

 ؟! چيه منظورت - 

 : وگفت زد چشمکي افسون 

  ! گم مي رو طنين - 
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 زد مي بيرون به ازچشمانش داشت خشم..ماند افسون به خيره همانطور رادوين... 
 اورا مبهوت نگاه که وافسون فشرد مي هم روي را هايش دندان فقط..گفت نمي چيزي واما
 : وگفت کرد ريز اي خنده ديد

 ! داشتي پس - 

 : گفت جدي رادوين 

 !؟ گفته تو به اينارو کي - 

 : وگفت انداخت باال اي شانه افسون 

 ..نگفت کسي..فهميدم اتفاقي - 

 : وگفت کرد فرو موهايش درون را دستش باحرص رادوين 

 !فهميدي چرت فهميدي ازهرجا! فهميدي خود بي - 

  !شدي؟ عصباني توچراانقدر بوده چرت اگه - 

 جلو واورا گرفت افسون يقه به را ودستش او به رو برگشت خشم با رادوين 
 هم برروي هردو هاي ونفس هم روبروي هايشان صورت بازهم که طوري..کشيد
 : گفت جديتش باهمان رادوين...بود

 من اگه !زنکت خاله اخالق خاطر به !توئه هاي بازي بچه خاطر به من عصبانيت - 
 دختر اون ؟! فهمي مي نداره ربطي هيچ تو امثال توو به ..!بودم ، بودم هم عاشق روز يه
 ! ندارم بد چشم ناموسم رو من گفتم بهت بار صد..من ناموس يعني !منه برادر زن االن
 هي تو مثل کسي نمياد خوشم هيچ و رفته زيرخاک به که وقته خيلي خاطره اون هم االن
  ..!بکوبه توسرم اونو

 : گفت خشمش باهمان افسون و داد هل کناري به واورا کرد ول را افسون ويقه 

 وزر تويه که شنيدم جون وطال ازنغمه اتفاقي فقط من..نيست زنک خاله من اخالق - 
 ..!.کردم کنجکاوي که شدم احمق همون يعني..شدم کنجکاو فقط..داشتي دوست رو طنين
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 هات عشق شکست همون با برو..بگردم هات عشق اون و تو وبر دور بکنم غلط ديگه من
 !باش خوش

 بلند را ودستش افسون به رو برگشت وعصبي شد تمام طاقتش حرف اين با رادوين 
 دريک که ازدردي افسون...خواباند او صورت برروي محکمي سيلي توانش وباتمام کرد

 گذاشت رادوين سيلي جاي روي را گزيدودستش را لبهايش پيچيد صورتش قسمت
 :گفت فقط زيرلب ورادوين

 !عقل بي - 

 نغمه موقع همان...کوبيد بهم محکم ودررا شد پياده ازماشين حرفي هيچ بدون و 
 ندک مي صحبت است سيگار کردن روشن درحال که بارادوين که ديد مي وافسون سررسيد
 به مجبورشد هم ونغمه..دهد مي سربسته هاي جواب رادوين که بود پيدا امر ازظواهر اما
 بود کرده پر را چشمانش اشک که افسون وکنار کرد باز دررا و آمد ماشين سمت
 :اوگفت باديدن..نشست

 !؟! هم به پريدين باز ؟!شمادوتا چتونه - 

 :گفت وعصبي کرد جمع را هايش لب افسون 

  !نداره ربطي تو به بودم که هرخري عاشق گه مي من به نکبت پسره - 

 کاش به نگاهي وبعد بود شده قرمز که کرد افسون صورت طرف يک به نگاهي نغمه 
 : وگفت شد مي جاري و گرفت مي راه داشت که افسون هاي

  ؟! افسون زدت - 

 را دستش کالفه که کرد رادوين به نگاهي ونغمه ريخت اشک فقط درسکوت افسون 
 دکر  مي نزديک لبش به هي را سيگارش ديگرش دستش وباآن کشيد مي موهايش درون
 :گفت افسون روبه...زد مي وپک

 اال هکش نمي کشه نمي سيگار اين خدا به ! کرده قاطي کال که کردي چيکار ببين - 
 !..افسون نداره بزن دست رادوين !زدت؟ که گفتي بهش چي ! بهم بريزه بد که موقعي
  !نزدي بهش خوبي حرف احتماال
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 : گفت کوتاه هقي باهق افسون 

 !خوردي شکست که قبليت هاي عشق همون دل ور برو گفتم بهش فقط هيچي - 

 : گفت بلند صدايي وبا داد باال ابرويي نغمه 

 ؟! چيه قبلي هاي عشق ؟! گفتي چي - 

 : وگفت کشيد باال را دماغش افسون 

 زد شد عصبي اونم کردم سوال ازش.. خواسته مي رو طنين قبال دونم مي من - 
 ! زيرگوشم

 : گفت لب وزير 

 ...رفت صورتم نصف شعور بي - 

 درد به قلبش صورتش درد بيشتراز که بود اين حقيقت اما..ريخت اشک وبازهم 
  ...باشد برداشته ترک انگار رادوين خشن دست ضربه با که قلبي ...!بود آمده

 : گفت نغمه 

 رصبو ام خيلي اون..نيست ذات بد رادوين کن باور..بهش زدي حرفي بد توهم خب - 
 افسون داره دوست اون ! ضعفش نقطه رو گذاشتي دست درست تو ولي ..!قلبه وخوش

 !نکن اذيتش انقدر..

 : وگفت زد پوزخندي افسون 

 پس ؟! کرده فراموش مثال که همون ؟!ديگه طنينه همون ضعف ازنقطه منظورت - 
 دکشي آوردم رو طنين اسم چرا داره دوست منو اگه اصال !کنه؟ مي قاطي مياد اسمش تا چرا
 ؟! من گوش زير

 : وگفت کرد گرفت مي کام ازسيگارش داشت هنوز که رادوين به نگاهي بازهم نغمه 
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 بوديم وبرادر خواهر مثل رادوين با سال همه اين من افسون !توروخدا کن نگاش - 
 نمک فکرمي من ..!نديدمش ريزه مي وبهم شه مي بحثش باتو که هايي وقت مثل وقت هيچ
 !آوردي مي يادش گذشتشو نبايد

 :گفت افسون روبه باشد امده يادش چيزي انگار که هو يک وبعد 

 !روفهميدي؟ چيزا اين ازکجا تو اصال ببينم - 

 ..دادم گوش رو جون وطال تو حرفهاي ناخواسته توسالن ديشب - 

 :پوزخندزد نغمه 

 ؟! خانوم ميستن واي فالگوشم پس - 

 :کرد اخم افسون 

 ! نغمه ناخواسته گفتم - 

 ي عالقه يه پيش سال خيلي رادوين !شد شد مي نبايد که کاري ! خب خيلي - 
 ادوينر  شمال بودن رفته وطنين رامسين همراه که بار يه انگاري..داشت طنين به کوچيکي
 هب اما.. ره مي ازکفش دل.. موقع اون بوده پسر بچه..خب بينه مي رو طنين اول دفعه براي
 شهعاشق خيلي کرده فکرمي موقع اون شايد ..گه نمي وهيچي کنه مي تحمل رامسين خاطر

 مي همديگرو ورامسين وطنين است طرفه يه عشقش بفهمه که بود عاقل انقدر اما !
 هم کس هيچ جون وطال من جز..نکرد باز ازلب لب وقت هيچ هم همين براي !خوان

 که زديم مي حرف رادوين ازدواج درمورد داشتيم بزرگ ومامان من هم ديشب..خبرنداشت
  !ها موقع اون سمت رفت يهو بحثمون موضوع

 : گفت کوتاه ازسکوتي وبعد شد خيره نغمه به افسون 

 يم رفتار چطوري باطنين که دوني مي آخه!؟ نيست طنين گير دلش االن يعني - 
 مي مدل افته مي طنين به نگاش وقتي کن باور نغمه..جوريه يه طنين به هاش نگاه ؟!کنه
 ! ريزه

 :کشيد درآغوش را وافسون خنديد نغمه.. گرفت گاز غم ازشدت را ولبش 
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 نمي خودشو عروسک جز کس هيچ اون که خدا به ..!بشم عاشقت دل قربون من - 
 به هکن مي برخورد سرد باهاش بيني مي اگه !شده داداش زن براش وقته خيلي طنين..خواد
 وادخ نمي دلش يعني..نکنه خيانت رامسين به طنين به بانگاهش وقت يه که اينه خاطر
 قاخال من کن باور..بشه نامردي وقت ويه بگيره اي ديگه رنگ نگاهش هم ثانيه يه حتي
 ! ازبرم رو رادوين

 : گفت اي آهسته باصداي افسون 

 !بود؟ کي ازعروسکش منظورت - 

 :خنديد نغمه 

 نک فکر افسون واي ! باشه تونه مي کي کوچولوش افسون جز خب !حتما بودم من - 
 پدر عين ! باحاله هاتون سني فاصله چقدر ! داره سال وهفت بيست اون سال هجده تو

 !ودختر

 ...کوبيد نغمه بازوي برروي پتويش ي گوشه وبا زيرخنده زد افسون 

 رادوين..شدند پياده ازماشين وباهم پوشيد بود آورده برايش نغمه که را شالي افسون 
 ودب پايش همان روي آرنجش که ودرحالي بود گذاشته بلند سنگي تکه راروي پايش يک
 دچن که طوري بودبه زده لختش موهاي روي را اش آفتابي عينک..کرد مي دود سيگار هنوز
 غمهن..بود کرده درست زيبا اي وصحنه بود ريخته اش پيشاني برروي عينک اززير مو تار

 : گفت افسون گوش نزديک

 ات خدا به افسون! کرد مي دلبري هميشه اين داشت عمر تا..رو المصب کن نگاش - 
  !بمونه بذارن هاش دلبري بااين دونم مي بعيد..شو زنش بزن مخشو برو نزدن قاپش

 دز  مي را قاپش چطور...کشيد عميقي وآه کرد نگاه رادوين به وبازهم خنديد افسون 
 مهنغ الاقل کاش ؟!زد مي را پليسش قاپ چطور !خالفکار؟ ويک بود قاتل دختر که ؟اويي
 درنظر رادوين براي را کسي چه که بود کشيده خانم طال زبان زير از جور يک ديشب همان
 کند وغش ندهد وا خواستگاري موقع که کرد مي آماده را خودش افسون الاقل..اند گرفته
 پنهان بودند گشاد مردانه که رادوين هاي لباس تا کرد جمع خود دور را پتويش !هو يک
 نماشي کنار که افسون به نگاهي رادوين..زد وصدايش رفت رادوين سراغ به ونغمه شوند
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 االپت به افسون قلب..آمدند افسون سمت به بانغمه وبعد کرد نگاهي نيم بود ايستاده
 هيچ بدون کرد مي زيبايش نهايت بي که واخمي جديت همان با رادوين اما.. افتاد وتلوپ
 :گفت افسون زيرگوش ونغمه رفت جلوتر افسون به نگاهي

 !هواش بري توني مي ميشه خنک ديگه ساعت تايه ..انگار جوشه هنوز - 

 آب جوي ور آن ديگر بار اين...نگفت وچيزي زد لبخند نغمه حرفهاي به افسون 
 شد راينب قرار بودند آمده پايين هم بقيه چون..نکردند ديگر هم پيمايي کوه حتي...نرفتند
 قول به..بزنند دور غذايي مواد هاي فروش ازدست پربود وبرراکه دور آن باهم همه که

  !بود خوردني فقط ها فروش دست همين هاي قروت قره و ها لواشک رامسين

 تعريف به کردند شروع وخنده باسروصدا رادوين باديدن ومتين ورامين رامسين 
 مي ومرتب ..! هايشان بازي ومسخره ها پيمايي کوه و ازکوه آزادشان سقوط از کردن
 زد يم زورکي لبخندي فقط نداشت حوصله اصال که رادوين اما ! نيامده رادوين چرا پرسيدند
 ...بعد دفعه برا باشه : وگفت

 هب اما بود شده حوصله کم...زيرنظرداشتند اورا رفتارهاي اين خوب ونغمه وافسون 
 نغمه همراه اوايل افسون...نکنند شک برادرهايش که کرد مي کنترل را رفتارش خوبي
 و ها لواشک آن تمام دودختر چشمهاي و شد خريد موقع وقتي اما... رفت مي راه وطنين
 را آن..بخر را اين گفتند مي ومرتب کردند پرواز همسرانشان سوي به ديدند را ترش الوهاي
 تهداش قوروتي وقره ترش وآلو لواشک ازهرنوع خواست مي انگار که طنين مخصوصا.. !بخر
 : گفت مي کنان اعتراض ورامسين باشد

  ! خب پکي مي !تو؟ بخوري خواي مي چقد - 

 : گفت مي واخم ناز با وطنين 

 !نمونه دستت رو دونشم يه ميدم قول من.. ديگه بخر !خسيس - 

 : گفت اي باخنده بقيه روبه ورامسين 

 شونيکي ازدست سالمتي به..بيمارستان سمت گازبدين راست يه جا ازاين آقايون - 
 ! .. شيم مي خالص داريم که
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 هاي خوراکي برروي نگاهش افسون اما...کرد مي اعتراض وطنين خنديدند همه 
 دوست بسيار ها خوراکي نوع ازاين العاده فوق که خصوص به..بود مانده انگيز وسوسه
 بودند خريد مشغول که فعال ونغمه طنين..بگويد چيزي که توانست نمي اما..داشت

 يم ازهرچيزي..نداشت ازآنها کمي دست انگار هم ومتين بود خودشان شکم به وحواسشان
 که اول..ديد نمي اورا افسون !؟!بود کجا رادوين اما !انداخت مي نايلون ودرون خريد
 هنوز هم شايد!؟! اکنون اما..آمد مي سرش پشت هم رادوين بود ونغمه باطنين افسون
 اورا زود خيلي اگرچه.. برگردد اي لحظه حتي نبود حاضر افسون اما.. بود افسون سر پشت
 ..! ودب دلخور ازدستش اما است کرده روي زياده که بود رسيده نتيجه اين وبه بود بخشيده
 هب رادوين که نبود اولي اي دفعه هرچند !کند بلند افسون روي را دستش نداشت حق او

 يم افسون قبل هاي دفعه..داشت فرق بار بااين قبل هاي دفعه اما !زد مي سيلي افسون
 تهمت رادوين به افسون قبل هاي دفعه ! بود سررسيده ورادوين کند خودکشي خواست
 ارب اين نه کرد مي فکر..نه بار اين اما !بخورد سيلي که دانست مي را وحقش بود زده بدي
 هو ويک کرد روي زياده ازمن بيش هم اون اما..درست کردم روي زياده من..نبود حقم
 آب که وسياهي وريز ترش الوهاي وبه کشيد بود مانندآه که عميقي ونفس !دررفت ازکوره
 آب..داشت دوست ترشک آلبالوهاي ازاين چقدر اوه...شد خيره بود انداخته راه را دهانش
 بي چقدر...گرفت بغضش ناخوداگاه اما..کند بغض خواست نمي ..!داد قورت را دهانش
 اين بود تنها چقدر !بگيرد را دهانش افتادن آب جلوي توانست نمي حتي که بود وکار کس
 گرفت آلبالوها ازروي را چشمانش!نداشت هم هارا ازاين کمي خريد براي پولي که بين
  !نکند شتربي بزاق توليد به تالش هم دهانمم تا نکنم نگاهشان اصال است بهتر گفت وباخود

 وازخوراکي آمدند جلو شوق با وطنين نغمه شد تمام ها بچه همه خريدهاي وقتي 
 ودردست بود نخريده چيزي اصال که افسون به مخصوصا..کردند تعارف همه به هايشان
 دوست چيزهارا اصالاين وگفت شد بزرگ دروغي به مجبور افسون اما ..! نداشت
 هک گفت ومي است زياد هايش خوراکي از نيمي که کرد اصرار بسيار هم متين حتي..ندارد
 لبخند زور به بود شده دار جريحه غرورش که اماافسون..بردارد خواهد مي هرچه افسون
 رادوين اما.. هايشان ماشين سمت رفتند باهم !ندارم دوست که گفتم: گفت زدومي مي

 ماشين چوسويي آيد مي صبرکنند دودقيقه يکي گفته رادوين گفت مي متين..نبود پيدايش
 : وگفت گرفت افسون سمت به را رادوين

 ..نشين خسته بشينين توماشين شما که من به دادن اينم خانم افسون - 
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 شد مي کاش فکرکرد دل کردودر ورامين متين هاي ماشين به نگاهي مردد افسون 
 من خداي ؟!آمد پيش که اوضاعي باآن ؟!بروم بارادوين بازهم مگرميشود !بروم باآنها
 !!؟ کنم راتحملش وتخمش اخم چطور

 اين اما..شد وسوار کرد وتشکري گرفت متين ازدست را ماشين سوييچ به اما 
 مي زن زود که بهتر همين...باشد داشته ديگر جروبحثي او با نداشت حوصله...بارعقب
 داد تکيه صندلي پشتي به را سرش !را خودش کردوهم مي راحت را افسون وهم گرفت

 ار  درماشين شدن وبسته شدن باز صداي که تااين گذشت دقايقي...بست را وچشمانش
 :شنيد را رادوين سرد صداي موقع همان اما..نکرد باز را چشمانش .!بود آمده رادوين..شنيد

 !؟ توئه پيش سوييچ - 

 خودش کمي وخشک سرد رادوين مانند اوهم حرفي هيچ بدون..کرد راباز چشمانش 
 را ماشين که وتااين گرفت را سوييچ رادوين..اوگرفت سمت به را وسوييچ کشيد جلو را

 کيهت اش صندلي به را سرش بازهم افسون..گرفت سرعت او گاز باتک ماشين کرد روشن
 هرچيزي به!مزخرفي نوردي کوه چه : وگفت زد پوزخندي دل در..بست را وچشمانش داد

 !نوردي کوه اال داشت شباهت

 بلند رادوين ماشين پخش صداي که دهد ادامه افکارش به خواست مي دلش 
 روي اش آفتابي عينک..دوخت چشم او وبه کرد باز نيمه را چشمانش افسون...شد

 ماشين ازپنجره ديگرش بودودست ماشين فرمان به دستش يک..بود چشمانش
 هک دردستي که بازهم !سيگار که بازهم !شد گشاد چشمانش دستش آن باديدن...بيرون
 مي..افتاد نغمه حرف ياد !کرد مي دود داشت سيگار يک بود داده ماشين ازپنجره بيرون
 همانطور هم هنوز يعني واين !بريزد بهم خيلي که جزمواقعي کشد نمي سيگار او گفت
 گي بدمي بهم هرچي.. لعنتي گفت باخود..شد خيره او به افسون!...؟! وجدي اخمو ؟!بود
 رديک چيکار !؟! دلم با کردي چيکار..سمتت ميام بدتر برونيم ازخودت هرچي.. بزنيم هرچي
 ارانگ..کرد گوش آهنگ به و شد خيره جذابش کشيدن سيگار به وبازهم !؟! رادوين من با

 :زد مي را دلش حرف خواننده

 بود قلبت توي ديگه يکي من جاي ازاولشم وکه 

 بود حقت نگو درسته؛ کردي هرکاري که من به نگو 
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 ! کندي دلتو وقلبم وحسم ازعشقم توکه 

 ....خندي مي داري تنها کس بي منه ي ساده چشاي به 

  ميري مي من واسه گفتي مي دروغ هميشه 

 ... ميري داري توکه نبودي عاشقم بگو 

 ...داري دوس منو که دروغه همش خدا به 

 ...ذاري مي پا جوري اين من قلب روي توکه 

  

 لازد که انگار..داشت را افسون حال زبان خواننده چقدر...گرفت گاز را لبش افسون 
 انتقال رادوين به را افسون هاي دل دردو حرفهاو ي همه خواست ومي خبرداشت او بيچاره
 دشخو سابقه باياد..طنين به رادوين عشق باياد..خورد که سيلي آن باياد افسون اما..دهد
 وبي ودخ تنهايي باياد ! پدرش دست به رادوين مادر شدن کشته باياد..بود قاتل که وپدرش
 توده يک وسيله به نفس.. افتاد مي اتفاق زودي به که رادوين ازدواج باياد..اش پناهي
 ايشه بدبختي ...!گرفت گاز تر محکم را لبش ..!کرد ايست هميشگي بغض نام به بزرگ
 بدوبيراه صدها دردل..کرد سوختن به شروع چشمانش رفتندو مي رژه چشمش جلوي همه
 اشک موقع االن ..!نازنازي ! بچه ..! احمق..افسون تو به لعنت..گفت خودش به

 به دادي توقول..باشي قوي بايد امروز تو ..!نيست ضعف دادن نشون موقع..نيست
 تيح گفتي ! وصبورميشم محکم گفتي اون به..کردي توکل مهربونت خداي به تو...خودت
 قول کجارفت !حرفها؟ اون کو ؟!کو اما ..!ببينم ديگه دختر يه روبا رادوين که کنم مي تحمل
 ... ؟!هايت

 وقتي ..!نشد که نشد..اماريخت..نريزد هايش اشک تا گرفت گاز بار اين را لبش 
 ايست را ونفس بدواند ريشه هادرگلو بغض وقتي شود سنگين دلي برروي ها بدبختي همه
 مي را گلو و دل جور بيچاره چشمهاي وقت آن..نباشد وبازدم دم براي جايي وقتي..بدهند
 ارندب مي..بازشود بغض وآن گلو راه که کنند مي خرج خود هاي وازاشک بارند آنهامي..کشند
 نيمه را چشمانش افسون ماشين ناگهاني باترمز !شود سبک بدبختي پراز دل آن تا
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 کرد تنظيم او صورت راروي آينه رادوين..رفت جلو آينه به نگاهش ناخوداگاه..بازکرد
 : گفت افسون هاي اشک به وبانگاهي

  ...جلو بيا پاشو - 

 :گفت سرد لحني وبا کرد پاک را هايش اشک فوري افسون 

 ! جاراحتم همين - 

 : داد باال ابرويي او سمت برگشت رادوين 

 ؟!ديگه ناراحتي من پيش يعني - 

 : گفت بالج افسون 

 !دقيقا - 

 :گفت وجدي کرد نگاه افسون درهم وقيافه اخم به رادوين 

 !؟ رانندتم من مگه - 

 :گفت کند اونگاه به اينکه وبدون لحن باهمان افسون 

 !هستي که فعال - 

 افسون سمت پريدوبه بيرون ازماشين سريع دهد جوابي اينکه بدون رادوين 
 !زيرکتک بگيردم که االنه عباس حضرت يا: گفت دردل افسون..آمد

 : وگفت بازکرد را افسون درسمت وجدي درهم باابروهايي رادوين 

 ! نشدم بازعصباني تا پايين بيا - 

 : وگفت فشرد هم روي را هايش لب افسون 

 ؟! فکرکردي چي ؟! آره سيلي زير بگيريم ميخواي ؟بازم چيه !شو عصبي خب - 
 کرديفکر  ؟!بکني بامن خواست دلت هرکاري توني مي وکارم کس بي ندارم، پدر فکرکردي
 ؟! يانه ؟! توسرم بزني خواستي طوري هر توني مي سروان جناب وشما بودم خالف چون
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 مياد ؟خوشت! هان گيري مي رو مادرت خون انتقام داري االن کشته رو مادرت پدرم چون
  ؟! نه کني مي خورم توسري راحت کنه حمايت ازم نيست کسي

 هايش گونه ازروي وسريع خشن حرکت بايک را ريخت مي مرتب که را واشکهايش 
 : وگفت زد کنار

 ؟! آره عشقت توو نوکر بشم بايد توخونه آوردي رو زنت که ام ديگه روز دو حتما - 
 تقاص..رو وتنهاييم کسي بي تقاص..بدم رو پدرم بودن خالف تقاص فقط که ؟! چي که

 ...رو هام بدبختي

 هايش گريه هق هق وبه پوشاند را صورتش هايش بادست حرفهايش بعدازين 
 مي زنگ وگوشش مغز در سوزناکش حرفهاي..بود شده اوخيره به مبهوت رادوين...داد ادامه
 !کوچک وفکرهايش بود بچه که حقا !دخترک؟ گفت مي چه...بود شده آشوب دلش..زد

 روي دستهاي وبرروي بود زده بيرون شالش اززير زيبايش موهاي اوکه به رادوين 
 نارک نزديکش ودرست اوبرداشت سمت به قدمي..زد ولبخند کرد نگاه بود ريخته صورتش
 :کرد جدا ازصورتش اورا دستان زور وبه برد جلو را دستانش...نشست او وروبروي ماشين

 .. گم مي بردار...صورتتو ببينم بردار - 

 ونافس...نبرد صورتش سمت ديگربه تا گرفت دردست محکم را افسون ودستانش 
 به رادوين...گرفت راازرادوين نگاهش کرد مي که ريزي هق وباهق زيرانداخت را سرش
 وبعد دز  لبخند وبازهم کرد بودنگاه گرفته رنگ دراثرگريه اوکه قرمز هاي وگونه کوچک دماغ

 :وگفت کشيد ابرودرهم

 !گفتي؟ بود چي ها وپرت چرت اين - 

 :گفت آرام افسون 

 !حقيقت - 

 : وگفت زد کنار صورتش ازروي اورا وموهاي برد راجلو دستش رادوين 

 پيش ظاهر به تو که اوني ! عزيزم بينيم مي ما که نيست اوني هميشه حقيقت - 
 گاهي...معما يه جواب مثل درست !پنهونه هميشه حقيقت..ظاهره فقط بيني مي چشمت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 549 

 به بتنس رو نگرشت سطح بايد فهمي ومي ميشه پيدا باالخره اما..شه پيدا تا خواد صبرمي
  !بدي زيادي وسعت چيز همه

 : وگفت کرد مکثي وبعد 

 چيزي ماون ؟! گيرم مي ازتو مادرمو انتقام دارم توفکرکردي که چيکارکردم من ببينم - 
 هک پدررو گناه !ازهم جدا !ديگه آدم وتويه بود آدم يه پدرت !نبوده مربوط تو به اصال که
 به تدس اجبار به دوني مي..بودي گناه بي دوني مي هم توخودت تازه..نويسن نمي بچه پاي
 هيچ دادم قول..افسون بهت دادم قول من ؟! خالف گي مي خودت به چرا..بودي زده خالف
 ما !داري نگه تودلت رو چيز همه که نبود اين قرارمون..کني حس رو تنهايي نذارم وقت
 ودل درد هم پيش چقدر بود هم کوتاه خيلي که دوراني همون يادته..بوديم باهم ازبچگي
 تغييري هيچ اوضاع حاالم ! داشت رو جاهوات همه که بودم رادوينت داداش من ؟! کرديم
 زج به احساسي وقت هيچ خوام نمي من کن باور..کنار بذار هاتو لجبازي اين فقط.. نکرده
 ..ببينم کن باال سرتو حاالم..باشي داشته بختي وخوش خوشي

 : وگفت خنديد رادوين..نکرد باال را سرش افسون 

 کونت ازجام نکني نگام خداتا به !؟ کني نمي ذليلت داداش اين به کوچولو نگاه يه - 
 ! خورم نمي

 : گفت باغم رادوين..کرد نگاه رادوين وبه کرد باال را سرش افسون 

 ...نگير ازم نگاهتو وقت هيچ افسون - 

 زد راه آن به را خودش..برايش بود دنيايي...شد غرق براق دوگوي درمشکي افسون 
 : گفت بااخم بزند حرفي اينکه وبراي

 !باشم توداشته مثل داداشي خوام نمي من - 

 :اوخنديدوگفت درچشمان رادوين 

 که وهرچي خور توسري ، زيردست ، غالم ، نوکر ؟! خوبه شم مي توبگي هرچي - 
 ! بکشه عشقت

 : گفت آرام ورادوين...زيرخنده زد ناخوداگاه افسون 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 550 

 ! عشقه رو هات خنده - 

 : گفت ورادوين کرد اخم هو يک افسون 

 ؟!شد بازچي - 

 :کردگفت مي لوس را خودش که اي قيافه با افسون 

 !فهميد هم نغمه تازه شده قرمز هم جاش کن نگاه..گرفت درد خيلي زيرگوشم زدي - 

 وجاي افسون صورت پوست برروي گونه ونوازش وآرام برد جلو را دستش رادوين 
 :وگفت کشيد سيلي

 ؟! شه خوب ببوسم رو جاش خواي مي - 

 برروي رادوين دست نوازش از که وافسون..زد افسون به چشمکي باخنده وبعد 
 ربهض وباپايش داد قورت را دهانش آب بود وگرگرفته بود رفته باال قلبش ضربان صورتش
 :زدوگفت رادوين پاي به اي

 !رادوين بداخالقي خيلي - 

 : گفت رادوين 

 !دربياد صدام اگه نامردم..بزن تا توده سيلي اون جاي به بيا خواي مي اصال - 

 :گفت وباغم ريخت دلش افسون 

 !ما زيرگوش کشيدي شدي غيرتي عشقت واسه يهو توهم !نمياد دلم - 

 : گفت بم وباصداي شد جديتي به تبديل لبش لبخندبرروي رادوين 

  !افسون ندارم دوسش ديگه من - 

 تک ازتک صداقت که بخورد قسم توانست مي..کرد اونگاه درچشمان افسون 
 وافسون باورکند را حرفش افسون خواست مي دلش که داشت غم ويک باريد مي اجزايش
 : گفت

 !دونم مي - 
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 :کرد تلخ اي خنده رادوين 

 !؟ کني اذيت مياد خوشت !؟ برسوني لب به جونمو خواد مي دلت انقدر چرا پس - 

  !کردم اذيت تورو شکرخوردم من..بکنم غلط من :داد جواب دل در افسون 

 :گفت زبان به اما 

 !باشي حساس انقدر کردم فکرنمي !بود کنجکاوي فقط - 

 :کشيدوگفت عميقي نفس رادوين 

 بود خاطره يه طنين..شده مهم برام اي ديگه چيزاي ديگه اماحاال..بودم حساس - 
 زودو اومد زود..بچگي حساب به گذاشتم نداشتم سني چون اما..تلخ شايد خاطره يه.. برام
 نرامسي بين عشقم ديدم وقتي.. دارم دوست ازخودم بيشتر رو ورامين رامسين من !رفت
 نستمتو بودکه اين مهم ولي ديد آسيب قلبم..بردمش ازبين زود خيلي است اضافه وطنين
 اين خاطر به من وعصبانيت دست ضرب ...!بدم تغيير عادي داشتن دوست يه به عشقشو
  ..!کنه رو رو چيزي ازگذشتم کسي خواست نمي دلم که بود

 :گفت افسون 

 !نکرد خبرچيني کسي..شنيدم اتفاقي من - 

 :دادوگفت تکان فهميدن معناي به سري رادوين 

 ..ما رودست بندازي هم کشي منت ويه توبفهمي بوده قسمت انگار بود هرچي - 

 : وگفت داد قورت را لبخندش افسون 

 !جناب بود دستت ضرب جبران - 

 :وگفت شد بلند وازجايش زد لبخند رادوين 

 ؟!بشينن ما دست بغل ميدن افتخار خانوم ديگه که حاال - 

 : وگفت شد پياده ازماشين ناز با افسون 

 ! بگذره خوش که شرطي به.. البته - 
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 :گفت وباشيطنت خنديد شود سوار تا رفت مي که درحالي رادوين..وخنديد 

 !؟! گذرونيائه خوش کدوم منظورت - 

 : زد کوتاهي جيغ افسون 

 !تربيت بي ! رادوين - 

 وافسون گذاشت را شاد آهنگي بار اين رادوين راه دربين ...!خنديد مي ريز ورادوين 
 ...شد وشادي عشق پراز دلش وناخوداگاه کرد دقت آهنگ متن به

  بينم نمي که وقتي چشماتو 

  وغمگينم شينم مي تنها 

 هاتو نفس عطر دارم دوست 

 باتو دلم ميگيره آروم 

  بيدارم عشقت به هرشب 

  دارم دوست دنيا يه قد 

 ...تنهاشم که نذار موقع هيچ 

 ...باشم جدا ازتو ميرم مي 

 نيس کم چيزي هيچ ديگه من کنار باشي توکه 

 ... نيس خودم دست آخه کنم نگات کمتر نگو 

 : وگفت بازکرد را ماشينش داشبورت ودر برد پيش را دستش موقع همان رادوين 

 !کنونت آشتي جايزه باشه خريدم برات چيزايي يه - 

 هاي پره..وسياه ترش آلبالوهاي.. داشبورت داخل هاي خوراکي باديدن افسون 
 سمت وبه زد اي گانه بچه جيغ باشوق بود کرده هوس که آنهايي ي وهمه ها لواشک..آلو

 ومي کرد مي مزه مزه ازهرکدام و کشيد بيرون را همه باشوق.. برد حمله ماشين داشبورت
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 مي نگاه او حرکات به بالبخند ورادوين کند تعارف رادوين به اينکه بدون..چشيد
 ..داد مي کردوسرتکان

 ****** 

  

 خانه ناهاررا افسون برگشت يمن به همه وبازهم بود ازرسيدنشان بعد ساعاتي 
  ..بودند آقامهران

  

 سروصدا باهم بيرون مردها و بودند ناهار ارکتد مشغول درآشپزخانه ها خانم همه 
 مي تشويقشان وبقيه انداختند مي مچ باهم ومتين رامسين..بودند انداخته راه وخنده
 : گفت مي بخواباند اش برادرزاده عضالني بازوي زد مي زور که درحالي متين...کردند

 !فکرکردي ! ببازونه منو خواد مي بچه ذره يه اين - 

 : گفت و خنديد مي رامسين 

 نم کن اقرار نرفته وتاآبروت بيا !عموجون شده چغندر عين رنگت زدي زور ازبس - 
 !بيشتره زورم

 :کشيد درهم ابرو متين 

  !با بيشين - 

 : گفت رادوين 

 ! بزن زور حاالم نکردي گوش بده ادامه رو باشگاه گفتم بهت هي متين - 

 : گفت نخوابد رامسين دست وسيله به دستش کرد مي سعي که درحالي متين 

 .. بشه که نشد اين.. کنم نام ثبت برم عصربايد ازهمين ديگه نه - 

 ومتين دادند بس آتش ميزناهارخوري چيدن درحال ونغمه طنين موقع همان 
 کردومي مي مسخره را جوانش عموي ريز يک رامسين اما..برداشتند دست ورامسين
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 ينرامس.. ونغمه طنين..بودند کنارهم دو دوبه همه..نشستند ميزهمه شدن باچيده !خنديد
 را سوپ ظرف که افسون ازهمه ودرآخر.. خانم وزهرا مهران آقا.. طالخانم و رامين.. ومتين
 هک بنشيند کجا وفکرکرد کرد شده اشغال هاي صندلي به ونگاهي ايستاد داشت دردست
 :رسيد گوشش به خانم طال صداي

 ! گرفته جا برات داشته رو هوات انگار..برادرت پيش برو دخترم - 

 کوچکي خنده با رادوين..کرد نگاه رادوين به خانم طال چشم اشاره به افسون 
 ادوينر  وکنار کرد حرکت..شد شوق پراز دلش وافسون..پيشش برود افسون که زد چشمکي
 ردک فکرمي خانم طال ! رادوين به نگاهي وبعد کرد خانم طال به نگاهي باغم اما.. نشست
 افسون که کسي !؟ بنامند برادر را آدم عشق شد مي چطور ؟! است افسون برادر رادوين
 انگ اين انقدر چرا !برادرنبود که باشد او با اش عاشقانه لحظات تمام داست دوست

 هک رابکشد غذايش تا برداشت را وچنگال قاشق !چسباندند مي دو آن به را برادرخواهري
 که رادوين به را نگاهش..کرد تعجب روبرويش خورش و پرازبرنج بشقاب باديدن

 : گفت چشم وبااشاره زد لبخندي فقط رادوين و دوخت پاييدش مي زيرچشمي

  !بخور - 

 مي محبت رادوين چقدر شان آشتي ازآن بعد...کردند مي آب قند دردلش افسون 
 دايص برد دهانش به که غذارا قاشق اولين ! افسون براي بود ترشده خواستني چقدر..کرد
 :شنيد گوشش کنار اورا آرام

 ! باشه حواست ها خوري مي تاتهشو - 

 :داد آهسته را جوابش اوهم..او روبه برگشت افسون 

 !؟!دستت بغل نشسته غول بچه فکرکردي - 

 : خنديدوگفت وريز انداخت باال ابرويي رادوين 

  !غول بچه ازجون دور - 

 پذيرايي يک با هربار که...شد غذاخوردنش مشغول. نگفت وچيزي کرد اخم افسون 
 هاي ازبرگ بار يک..ريخت مي درليوان نوشابه برايش بار يک..شد مي مواجه رادوين از
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 اجد هارا خورش درون هاي گوشت برايش بار يک..کرد مي چين گل بشقابش کنار سبزي
 هب کنجکاو حسابي که مادرش نگاه زير وافسون..ريخت مي افسون جلوي وفقط کرد مي

 وسرتکان وطنين نغمه پرازخنده هاي زيرنگاه... شد مي آب کرد مي نگاه وافسون رادوين
 مي را خودش کار..نبود خيالش عين هيچ هم رادوين ! ورامين رامسين هاي دادن
 گاه وبي گاه هاي ازنگاه خسته افسون...بخور را بخور،آن را اين گفت افسون به ازبس..کرد

 :گفت رادوين زيرگوش ديگران

 ! پان مي مارو دارن فقط شدن چهارچشم همه ! کردي خفم جان رادوين - 

 :وگفت کرد کردند مي نگاهشان زيرچشم وبيش کم که ديگران به نگاهي رادوين 

 ! کرده گل برادريمون خواهر محبت کنن فکرمي حاال..بابا خيال بي - 

 اگر پس ؟!بود چه منظورش..شد خيره رادوين به اي لحظه..نگفت چيزي افسون 
 هم رادوين شد مي يعني..کرد ذوق دردل ناگهان!..؟!بود چه نبود برادري خواهر محبت
 ..او مانند

 .. کنين گوش لحظه يه ها بچه - 

 لبخندي خانم طال..دوخت چشم او وبه کشيد دست ازآرزوهايش خانم طال باصداي 
 : زدوگفت

 .. مبگ رادوين به چيزي يه نشديم وبلند سرميزهستيم همه تا خواستم راستش - 

 : وگفت زد مادربزرگش روبه دلنشين لبخندي رادوين 

 !شما امرکنين - 

 .. دارم نياز اجازت به..کنم تکليف کسب ازت خوام مي...مادر برم قربونت - 

 : گفت لحن همان با رادوين 

 ! اين اجازه صاحب شما - 

 : گفت وخشنودي بامهرباني خانم طال 
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 ! توئه حرف فقط حرف وسط اين اما.. پسرم ممنون - 

 : گفت طاقتي بي با رامسين 

 چيني مي صغري کبري انقدر بدي منو مرگ خبر خواي مي مگه جون طال ! بابا اي - 
 !رو بدبخت کن وراحتش بگو..

 : وگفت زد رامسين به لبخندي خانم طال 

 عزيزم ازجونت دور - 

 :گفت رادوين روبه وبعد 

 بهت دخترشون درمورد که همون..زدن زنگ صبوري خانواده امروز مادر راستش - 
 بربدمخ بهشون ببينم خواستم مي..خواستگاري بريم ندارن مشکلي خبردادن.. بودم گفته
 ؟! يانه بريم امشب

 دست به همه...شد انداز طنين سالن هاي سراميک برروي چيزي افتادن صداي 
 اه بچه همه !بود شده زمين پخش هايش برنج با اش غذاخوردي قاشق..کردند نگاه افسون
 يرانهغافلگ حرف آن باشنيدن انگار..کردند مي نگاه افسون به پنهان دردي با متين جز به
 مي که را نفسش نگاه همه آن زير وافسون بودند شده افسون همدرد شان همه خانم طال
 زرانل ببخشيد وبايک برگرفت خانم ازطال را ومبهوتش داد بيرون آه مانند را بگيرد رفت

 مي خود برروي را رادوين شده ميخ هاي نگاه ازيرچشم اما... برداشت را قاشقش وکوتاهي
 را رادوين نگاه وپاسخ نياورد طاقت هم خودش اما..کند مي نگاهش چرا دانست نمي...ديد
 متوجه مثال رادوين که کرد نگاهش چاشني هم کوچک لبخندي..داد غمگينش بانگاه
 : وگفت کرد رادوين به نگاهي مهران آقا موقع همان..نشود حالش دگرگوني

 ؟! پسرم داري مشکلي جان رادوين - 

 : گفت وکالفه گرفت ازافسون سختي رابه اش خيره نگاه..آمد خود به رادوين 

  !پدر بله - 

 : گفت خانم طال 
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  ! کنم نمي مخالفت ديگه گرفتن زن با من گفتي مي توکه !؟ مشکلي چه - 

 : وبعدگفت کرد نگاه خانم طال به مردد رادوين 

 .. اما ! ندارم درسته خب - 

 : وگفت رفت رادوين حرف ميان به متين 

 !؟!تو مياري بهونه انقدر چرا حله چيز همه وقتي...ديگه نداره اما - 

 : گفت رادوين 

 ! رسيدم راه از تازه من !شد جور چيز همه زود خيلي آخه... نميارم بهونه - 

 : گفت افسون مادر 

 تدوساع يکي ؟! بيشتره خواستگاري يه مگه ! عزيزم باش رسيده ازراه تازه خب - 
 رو دخترشون من !کني مي راحت رو خودت وخيال زنين مي رو هاتون حرف ريم مي
 باوقار.. بلندوکشيده قد ! خانمه پا يه ماشالله ماشالله..پدرته دوست پدرش..ديدم

 ييعن.. ان راضي کنم فکرمي من ..!گيره مي رو ليسانسش فوق هم امسال تازه..وخوشکل
 که رو عکس نميشه باورت مادر رادوين..اومد هم دخترشون جا اين اومدن پيش چندماه
 !ديگه باخت پسرم به دلشو اين گفتم جا همون.. کرد مي نگاهش زيرچشم ريز يه ديد

  

 بي چون بود متين بود مطمئنا..رسيد مي گوش به کنار ازگوشه ريزي ي خنده صداي 
 افتاده هم ازغذاخوردن وحتي بودند مانده مبهوت همه ها بچه بقيه و بود جا خبرازهمه
 ازگريه تا چپاند مي دردهانش وبابشقاب زور به راکه دردهانش غذاهاي افسون !بودند
 وپايين سوزاند را گلويش غده مثل چيزي..داد قورت نجويده کندرا جلوگيري کردنش
 نه مگر..کند کنترل را اشکش که بود اين مهم..نبود مهم اما ! نجويده غذاي همان..رفت
 ودرهرصورت افتاد مي اتفاق اين بايد باالخره..باشد محکم بود داده قول خودش به اينکه
  !ساخت مي محکم را خودش حاال ازهمين که بهتر چه پس..شد مي مواجه آن با افسون

 : گفت که رسيد گوشش به ازکنارش رادوين صداي 
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  !؟ بدم خبرتون ديگه دوساعت يکي دين مي اجازه - 

 :زد لبخندي خانم طال 

 ..بشي بخت وخوش خيرباشه که ايشالله..مادر ميلته هرجور - 

 يم غذا زور به افسون..کرد بازي وباغذايش زد لبخندي مادربزرگش درجواب رادوين 
 قورت را همه نجويده بس از دارد درپي را حسابي درد معده يک حتما دانست مي..خورد
 وهمسرش مهران وآقا خانم طال جز..نخوردند غذايي آنچنان هم بقيه بختانه خوش !بود داده
 همراه به افسون !کنند قطع را غذايشان که ديدند نمي مشکلي بين دراين هم ها آن که
 دستان رادوين که ديد مي حال ودرهمه کرد ناهار ميز آوري جمع به شروع وطنين مغمه
 داد تکيه آنها به را سرش و بود گذاشته ميز روي عمودي طور به را اش کرده قفل درهم

  ..!بود بسته را وچشمانش

 ودش محکم بود گرفته تصميم چون اما..بود خون دلش..نکرد توجهي ديگر افسون 
 سبتن شدنش سرد براي خوبي بسيار شروع خود کرد نمي توجه که همين..نکرد توجه ديگر
 مي خيره خود برروي را وطنين نغمه هاي نگاه وآمدهايش رفت دربين ..!بود چيز همه به
 وجهمت کسي را لرزيدنش نبايد..داشت برمي قدم سرد و محکم ..!نکرد اعتنا بازهم اما..ديد
 فقط..ونامحسوس آرام خيلي..خواند مي چيزي نفهمد کسي که طوري هم زيرلب..شد مي
 لمهک چند اين انقدر...القلوب تطمئن ذکرالله به اال.. ذکرالله به اال..خود وخداي خود براي
 يوسفش خداي به وقتي..نيست مهم چيز هيچ ديگر کرد مي احساس که گرفت مي قدرت
 ..!کرد مي هديه را يوسفش هم يوسفش خداي بود صالحش به اگر پس !بود سپرده
 مي دنبالش به کسي کرد احساس برد مي درآشپزخانه را ساالد ظرف که بين درهمين
 عينم اي بافاصله درست..شد مواجه بارامسين که وبرگشت برد آشپزخانه به را ظرف..آيد

 نبود شوخ هميشه مثل ديگر که رامسين قيافه به نگاهي افسون ..!بود ايستاده روبرويش
 : وگفت کرد

 !؟ خواي مي چيزي - 

 : گفت زيرلب رامسين 

 .. افسون ببين.. نه - 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 559 

 : گفت رامسين حرف ميان افسون 

 ؟ رفته کجا وپهنت پت لبخند اون پس - 

 : گفت بزند لبخند اينکه بدون رامسين 

  ! نزن راه اون به خودتو لطفا ! افسون نيست شوخي واسه خوبي وقت االن - 

 جوابودر  زد تصنعي لبخندي شدند مي آشپزخانه وارد که افراد بقيه باديدن افسون 
 : گفت رامسين

 .. خوره مي دردت به ببين بدم نشون بهت تا اتاقم بيا.. دارم من آره - 

 دبع.. کرد نگاه واورا ايستاد مات اول ورامسين.. برود تا افتاد راه به جلوتر وخودش 
 از عدب بالفاصله...رفت اتاقش به افسون دنبال به فوري شد او کردن بازي نقش متوجه که

 اهيبانگ ورامسين نشست تختش روي وافسون بست سرش پشت دررا رامسين ورودشان
 :گفت زد مي لبخند اوکه به

 ؟! نه نيست خيالت عين بگي خواي مي مثال - 

 : وگفت زد پوزخندي رامسين..کرد نگاه رامسين به باتعجب افسون 

 !خندي مي زور به داري زنه مي داد قيافت - 

 :گفت عصبي افسون 

 ؟!چيه حرفها ازاين تو؟منظورت گي مي چي هست معلوم - 

 :گفت نشنوند بيرون افراد که آهسته وباصدايي برداشت جلو به قدمي رامسين 

 هات ولجبازي لج همين بخواي اگه خدا به ! افسون نکن انکار رو چيز همه انقدر - 
 ! ره مي دن مي زنش راحت بدي ادامه رو

 :زد راه آن به را خودش بازهم افسون 

 ؟! رو کي - 
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 فهميد مي افسون..شد خيره افسون وبه کشيد عميقي نفس باحرص رامسين 
 ويگ وبذله شوخ رامسين آن اصال عصبي و جدي رامسين اين.. است شده عصبي رامسين
  !بود رادوين عين درست شد مي عصباني وقتي..برايش بود جالب چقدر !نبود هميشه

 : گفت رامسين 

 رادوين دونم مي من.. بردار کردن بازي ازنقش دست خدا رضاي محض افسون - 
 خراب چيز همه ديگه رن مي شن پامي امشب اينا ! ده مي اهميت جون طال حرف به چقدر
 .. شه مي

 خودش با چون اما..فشرد هم روي را هايش ولب شد خيره رامسين به باغم افسون 
 اورا غمگين نگاه که رامسين...نداد راه چشمش به را اشکي هيچ بود کرده عهدهايي
 :وبالبخندگفت نشست کنارش..انگار شد پاره تکه او براي ديددلش

 درست چيزرو همه تا شو پياده ازخرشيطون بيا..داري دوسش چقدر دونم مي من - 
 ... کنيم

 : گفت آرام افسون 

 مي ؟! کنم تيکه تيکه جلوش غرورمو هميشه مثل برم خواي مي ؟ جوري چه - 
 بهش نسبت احساسي چه من دونه مي خودش اون ؟! بدم نشون عشقمو من بازم خواي
 حداقل خواست مي خودش اون اگه..نمياره خودش روي وبه دونه مي هم وقته خيلي.. دارم
 که خواست مي منو اگه..مياد کنار چيز همه با راحت خيلي اون اما.. کرد مي تالش ذره يه
 بچگي کوچولوي افسون همون من خودش قول به !نبود وخونسرد خيال بي انقدر
  !خواهر يه فقط..هاشم

 : گفت رامسين 

 االح..کرد نمي توجه بهت انقدر که خواست نمي تورو اگه اون..افسون نکن اشتباه - 
 بهت انقدر من چرا ! وبرادريم خواهر توهم منو خب اما ! وبرادرين خواهر گن مي درسته
  !؟ تورونداره هواي انقدر رامين چرا!؟ چرخم نمي وبرتو دور انقدر من چرا !؟ رسم نمي

 : گفت زيرلب افسون 
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 ..من شدن گم خاطر به..هميشگيشه وجدان عذاب اون خاطر شايدبه - 

 : آمدوگفت افسون حرف ميان به فوري رامسين 

 دودستي هم کرد پيدات هم ؟ نکرد پيدات حاال مگه ! وجدانه عذاب رو چي چي - 
 هي موضوع االن! شده تموم بوده هرچي ؟! کيلوچنده ديگه وجدان عذاب..کرد مادرت تقديم
 .. افسون اس ديگه چيز

 : گفت رامسين وبه چرخاند را سرش افسون 

 من نگفت خانم طال به چرا پس ده مي اهميت بهم اگه..نيست اين موضوع اگه - 
 هکن نمي ابراز من به رو عشقش چرا خواستگاري؟ نميام نگفت ؟چرا! خوام مي رو افسون

 اين شايد هرچندرادوين..بود متنفر ازش رادوين که ام پدري اون دختر من رامسين ؟!
 نم گذشته خاطر به رادوين کنم فکرمي من اما...نشم ناراحت من که کنه مي انکار چيزهارو
  !دم مي حق بهش..بياد من طرف تونه نمي

 شد درباز موقع همان..گرفت دردستانش را وسرش کرد فوت را نفسش رامسين 
 باخنده افسون!... آويزان هايي ولب زار هايي باقيافه..شدند اتاق وارد هم وطنين ونغمه
 : گفت آنها روبه

 ؟! شدين آويزون شما بخورم غصه بايد من - 

 : گفت نغمه 

 جوري همين..گم مي رو چيز همه زنم مي حرف جون باطال ميرم خودم االن خدا به - 
 ! ريزه مي بهم چيزرو همه خبرداره بي هم جون طال گذاشتيم دست رو دست

 : گفت طنين 

 گوشام که بهم کوبيد رو دراتاقش همچين.. ديدن مي رو رادوين حال اگه خدا واي - 
 !داغونه بدجوري فکرکنم بميرم..بود گرفته رو چشماش جلو خون ..تيرکشيد

 : پوزخندزد افسون 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 562 

 ميکنم خواهش ها بچه !کرد مي درست رو چيز همه رفت مي که بود داغون اگه - 
 خاطر به شماها خوام نمي من..بشه خواد مي اون هرچي بذارين..بکنه کارخودشو بذارين
 اينا همه شايد ! نکرده فکرهم بهش وقت هيچ رادوين شايد که بگين رو موضوعي من
  ! بوده برادريش حس ازروي

 وافسون..پرازدرد نگاه باهمان.. کردند مي نگاه افسون به وطنين ورامسين نغمه 
 : وگفت زد تلخ لبخندي

 !؟ نه رسم مي نظر به بدبخت خيلي - 

 : گفت وناراحتي بم باصداي رامسين 

 ! رادوين بي چه رادوين با چه.. داريم رو هوات ماهميشه...نگو چرت - 

 :گفت افسون 

 .. کردين خودتون شرمنده منو هميشه شماها - 

 :زدوگفت تلخي لبخند وبازهم 

 برادرانه هاي محبت همون حتي..کنم مي جبران همتون عروسي برا زودي به - 
 !رو رادوين

 : گفت طنين 

 کنه مي نگاهت جوري يه اون !نبوده برادرانه رادوين هاي محبت مطمئنم من - 
 ..کني مي فرق توبراش که فهمه مي هاش بانگاه آدم..افسون

 :گفت رامسين 

 وقتي..معلومه حالش..ديگه شناسم مي خودمو برادر من آخه. گم مي بهش منم - 
 همه بذاربريم ! توهمه اخماش نيست افسون وقتي.. هست هم لبخنداش هست افسون
 ! کنيم درست چيزرو

 : وگفت داد تکان سري نه معناي به افسون 
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 سابقه من..کنه درست چيزرو همه بايد خودش خواست خودش اگه.. خودش فقط - 
 وبهبک رو نيومده پيش خودش که اين ها بعده ممکنه باشه شما واسطه به اگه..ندارم خوبي
 دارم دوست من اما..نيست هم آدمي همچين هرچندرادوين..بذاره منت ممکنه !توسرم
 ! دوطرفه يا بوده طرفه يه عشقم ببينم خوام مي !حالجه مرده چند خودش ببينم

 نکرد قبول..داشت پا يک مرغش افسون اما کردند اصرار افسون بازبه هم هرچقدر 
 فسونا حلقه که حاال..چيست خانم طال به رادوين جواب ببيند منتظربود..خودبود وسرحرف

 هم ونافس که بهتر چه پس..خواستگاري برود بود کرده قبول که حاال..بود نکرده دست به را
 در را عشقش بايد خواهري همان..بماند خواهر همان که بهتربود..کشيد نمي جلو را خودش
 ...سوخت ومي ديد مي چشم به را رادوين عشق وشايد کشت مي خود بيچاره دل

 ****** 

  

 که غمهن به تعجب با..کرد باال را سرش دراتاقش وحشتناک شدت به بازشدن باصداي 
 : گفت داشت کرده وحشت اي وقيافه زد مي نفس نفس

  ! کندي ازجا درو ؟!تو چته - 

 : وگفت داد فشار هم روي را هايش ولب آمد جلو حرص با نغمه 

 تايکي کرده قبول خدا به..افسون ميره داره ! نزن خيالي بي به خودتو انقدر - 
 ..خواستگاري برن ديگه دوساعت

 " وآيه دوخت چشم پاهايش روي قرآن صفحه به..ريخت دلش کرد احساس افسون 
 رضق ازمادرش که را قرآني..رفت رژه چشمش پيش " العظيم العلي بالله اال قوه واال حول ال

 خودرا دل و برگرداند را آرامشش آن وسيله به تا خواند رامي قرآن درواقع..بست بودرا گرفته
 دهند يادش را نمازخواندن بودبگويد نشده رويش هنوز هرچند.. دهد قوت خود خداي ياد با
 بار واين کند تاتوبه خواند مي..بود خوب بودنش خدا با براي خودش هم خواندن قرآن اما

 از هن باشد خبري پرازضعفش هاي ازگريه نه ديگر..شود واستوار ،محکم خودساخته دختري
 ديگر شودتا وبزرگ بگيرد انس قرآن باهمان خواست مي...گاهش وبي گاه هاي عقلي بي
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 ..!نيايد سراغش وسا کند تکرار نخواهد را دردناکش ي گذشته اي لحظه براي وقت هيچ
 : گفت نغمه وروبه زد اي بوسه را وقرآن شد بلند ازجايش

  ؟! نگفتم خواد نمي منو گفتم من نغمه - 

 :وگفت شد خيره افسون به عصبي نغمه 

 وقت ديگه افسون !بده نشون خودي کم يه برو توهم اما !خواد مي خوبم خواد مي - 
 ..زنن مي روهوا رو رادوينت ديگه دوساعت تايکي..ها نيست

 بازهرخندي..کند حفظ را غرورش مانده باقي کرد مي سعي اما..بود غمگين افسون 
 : گفت

 ..ايشالله شه بخت خوش - 

 : وگفت کرد اي خنده بود منفجرشدن درحال ازعصبانيت که نغمه وبه 

 بگو همشون به برو ولي..پيشش رم مي شده که شماهام خاطر واسه..خب خيلي - 
 ..! نيست هم به قسمتمون شايد..گذشته ازکار کار

 ونافس فکرکرد..بود مانده تعجب با نغمه..رفت بيرون اتاق واز شد رد نغمه وازکنار 
 مانه!!..بود؟ چه خاطر به يعني...باشد شده بيشتر سنش سال ده انگار !شده عوض چقدر
 را وسرش...کند خير رابه چيز همه خودش خدا وفکرکرد انداخت باال اي متفکرشانه طور
 ثابت ميز روي قرآن برروي ناخوداگاه نگاهش اما ، بيرون برود ازاتاق که چرخاند
 او...بود کرده پيدا را افسون رفتارهاي منشا حاال..شد پديدار لبش برروي لبخندي...ماند
  !بود کرده انتخاب افسون را راه بهترين..بود کرده توکل

 خواست خودش وازخداي کشيد عميقي ونفس ايستاد رادوين دراتاق پشت افسون 
 هب رادوين مردانه صداي بعد اي لحظه..زد در به اي وتقه خواند اي آيه وبعد..باشد کمکش
 :رسيد گوشش

 بفرمايين - 

 ..گذاشت رادوين اتاق داخل وپابه کرد باز درررا افسون 
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 ؟! نشدم که مزاحم.. سالم - 

 :خنديد...باشد کرده تعجب انگار او باديدن رادوين 

 ! جادارين روسرما شما..خانوم نگين - 

 سه قبلي اتاق همان اول درنگاه...چرخاند اتاق دور به را ونگاهش زد لبخند افسون 
 تخت سه جايش وبه بود شده عوض شان طبقه سه هاي تخت که تفاوت بااين بود برادر
 عکس قاب ويک ميز يک هم هرکدام کنار و بود شده چيده اتاق هاي درگوشه جدا

 آن برروي اسلحه يک که وکوچکي زيبا قاليچه يک فقط اتاق کف..داشت قرار ازهرکدامشان
 آويز آن پنجره به وحريري آبي هايي پرده و بود شده پهن اتاق وسط بودند زده نقش
 اتاق هاي ازديوار يکي پهناي به هم اتاقشان ديوار تمام اندازه به پوستربزرگ يک..بود
 جذب ماا مشکي هايي لباس با هرکدام برادرکه سه وسفيداز سياه پوستري..بود شده نصب
 درهم وابروهاي بااخم وهرکدام بودند گرفته دست به را هايشان اسلحه واسپرت وزيبا

 اشتد زيبايي طراحي پوستر..بودند گرفته وجالب مخصوص گارد يک شان مشکي وچشمان
 که رادوين روبه افسون..کرد مي جذب خوبي به را شد مي اتاق وارد اول از که را وهرکسي
 : گفت بود هايش درلباس گشتن درحال

 همه ازاون کنه مي نگاه وقتي آدم روبرادري... انداختين خوشکلي عکس عجب - 
 !ره مي ويلي قيلي دلش ابهتتون

 : وگفت خنديد رادوين 

 ؟! خودت اتاق ببري بکنمش !نداره قابل - 

 : وگفت نشست کامپيوتر ميز روبروي صندلي روي افسون 

 هاسلح اين به بيفته چشمم بخوام خوام مي که شبا من !خوره مي خودتون درد به - 
  ! کنم مي سکته هاتون هاوقيافه

 عادي دکر  مي بسياري تالض که باصدايي افسون و ايستاد اتاقش آينه جلوي رادوين 
 : گفت بازهم دهد جلوه را بودنش

 .. بگم تبريک يه بيام گفتم بري امشب کردي قبول شنيدم ! مبارکه راستي - 
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 : گفت اي وباخنده 

 مه هميشه..گوشتم بيخ هميشه من !ها بره يادت مارو ديگه بگيردت جو نري حاال - 
 ...ذاري نمي تنهام که ندي قول خواستي مي! باشم گفته شم مي وزنت تو آويزون

 رو تبرگش..زد ولبخند کرد نگاه بود سرش پشت درست که افسون به درآينه رادوين 
 : وگفت نشست دوزانو او وروبروي برداشت او سمت به قدمي و او به

 مکن شرط دختره با برم امشب خوام مي اصال.. بره يادم افسونمو بکنم غلط من - 
  .. کنم مي قبول منم کرد قبول اگه.. ميارم سرجهازم تورو

 اي خنده..کرد مي گريه دل ازته که اي خنده.. کرد بلندي ي خنده ناخوداگاه افسون 
 : گفت ورادوين ...زهراآلود اي خنده.. وخشم بود حرص ي خنده دلش ازته که

  ؟! دونستي مي قشنگه خيلي هات خنده افسون - 

 : وگفت کرد افسون صورت به دقيقي ونگاه 

 رو آدم بدجوري بيرون افته مي وسفيدت رديف يه هاي دندون خندي مي وقتي - 
 ! کني مي جذب

 : وگفت کرد اخمي وبعد 

 ! کنم مي قاطي بدجور که بخندي جوري اين پسرغريبه يا مرد يه جلو نبينم - 

 : کشيد درهم را وابروهايش داد قورت را لبخندش افسون 

  ؟! آيندتون خانوم برا ببري هارو بازي غيرت اين ديگه بهترنيست - 

 : وگفت انداخت باال را ابروهايش نياوردو کم هم رادوين 

 حساس هم ونغمه طنين به قبال..حساسم انقدر تو رو فقط چرا دونم نمي بابا نه - 
 چه يرفت کجا پوشيدي چي ببينم که توئه دنبال چشمام دوتا فقط کن باور االن اما..بودم
 ! واسمون که نذاشتي زندگي اصال.. نخندي..کردي رفتاري
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 ايينپ درست..بود نزديکش خيلي.. شد خيره رادوين مشکي چشمان به باغم افسون 
 يشانوجلو بکشند را هايشان خانم ناز بخواهند که مردهايي مانند..بود نشسته اش صندلي
 دليل هام غيرت دليل بگو..داري دوستم بگو خب : گفت دل در افسون !زنند مي زانو

 : وگفت کشيد آه فقط اما ! لعنتي کن راحتمون و بگو..عشقمه بودنم حساس

  ! رادوين - 

 : گفت زدن پلک بدون افسون وزالل رنگي درچشمان خيره رادوين 

 !هستم روقولم من..افسون نگير غم جوري ؟اين! جونم - 

 اه کشيدن پيش دست با بااين.. زدنش حرف بااين..او براي پرکشيد دلش افسون 
 : وگفت داد قورت را دهانش آب !؟!کند ثابت را چيز چه خواست مي هايش زدن پس وباپا

 ؟! چيه اسمش - 

 :پرسيد نامفهوم رادوين 

 ؟! کي اسم - 

 : گفت نکند نگاه رادوين درچشمان کرد مي سعي که درحالي افسون 

  !آيندته خانوم منظورم...که هموني اسم - 

 : وخنديد انداخت باال ابرويي رادوين 

 ونج به سرزبونمه فکرکنم بذار..رفته يادم ها گفت مي جون طال.. گي مي اونو آها - 
 ..دونم نمي مصيبت يا بود حشمت دونم نمي بود هجرت..تو

 : وگفت زيرخنده زد افسون 

 .. رادوين نکن شوخي - 

 :خنديد هم رادوين 

 يا يرد باالخره بشه آوار خواد مي که بدبختي !ديگه مصيبته گم مي دروغ مگه خب - 
 ! ميشه آوار روسرآدم زود
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  ! هاست اسلحه همون لياقتت که حقا !تو؟ اينه عشق از تفسيرت - 

 افسون..زد لبخندي بعد...زد زل افسون ودرچشمان کرد سکوت هو يک رادوين 
 : گفت ورادوين برگرفت ازاو را نگاهش دستپاچه

 ؟! مگه چيه ازعشق تفسيرتو - 

 : وگفت دوخت چشم رادوين چشمان به افسون 

  ! سياه سياهه... مشکي - 

 :زد زل افسون چشمان به رادوين 

 ؟! ديگه عشقه رنگ مشکي - 

 :لبخندزد افسون 

  !توخال زدي - 

 : وگفت شد بلند ازجايش رادوين..آمد دراتاق صداي که بزند حرفي خواست رادوين 

 ؟ بله - 

 وگفت شد درشت چشمانش رادوين باديدن..شد اتاق وارد خانم وطال شد باز دراتاق 
: 

 وشيريني گل دسته بري نبود قرار مگه !اينجايي؟ هنوز تو مادر جان رادوين - 
 !شدها دير !بخري؟

 انمخ طال وروبه کرد اي اشاره افسون به خنده با وبعد کرد ساعتش به نگاهي رادوين 
 : گفت

 ! که آدم واسه ذاره نمي وزندگي کار ايشون - 

 : وگفت زد زيبايي ولبخند دوخت افسون به نگاهش خانم طال 

 !شي؟ آماده خواي نمي تو مادر افسون - 
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 : گفت شادوخنداني نگاه با وبعد 

  ! خواستگاري تو باشي بايد ! رادويني زندگي کارو توهمه ناسالمتي - 

 : گفت وباتعجب شنيد را رادوين ريز خنده صداي افسون 

 من ! کيه ميشه معلوم امشب کاروزندگيش ؟! جون طال زندگيشم کارو من بابا اي - 
 ونبير بره خواد مي گفت نمي اصال..خدا به نداشتم کارش هم االن..وسط اين ام نخودي که
  ! برسه کارش به تا رفتم مي تر زود وگرنه

 : گفت رادوين شدوروبه بلند وازجايش 

 رنگين سنگين که کن کوتاه مردونه مدل يه !ها بزني وجق عجق موهاتو نري - 
 شکلخو کنن تزيينش خوب بگو ...! گاليول و مريم و بگير قرمز رز هم رو گل دسته..بشي
 ..شه

 : وگفت برگشت هو يک اما بيرون برود که افتاد راه وبعد 

 هتب خيلي..پوشيدي شراره تولد جشن تو که بپوش مشکيتو وشلوار کت اون آها - 
 ...مياد

 : گفت گذراند مي ازنظر را افسون خاص لبخندي با که خانم طال روبه رادوين 

 صميمت من جاي به ديگه !نيست من زندگي کارو گه مي بعد ببنين..مادر ببينين - 
  ! گيره مي هم

 : گفت اما..بود تلخ دلش ازته هرچند.. خنديد افسون 

 ...!گيري مي پس حرفتو وبرگردي بري امشب - 

 هک نديد را رادوين خيره و مبهوت نگاه اما.. رفت وبيرون زد خانم طال روبه وچشمکي 
 ...بود مانده خندانش هاي ولب چشمها برروي

 ****** 
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 ... بعد ساعتي 

 رادوين جز به همه..بود شدن آماده مشغول دراتاقش و بود برگشته ازبيرون رادوين 
  ...او منتظر ودرسالن وحاضربودند آماده

 ساعت به مرتب وحاضر آماده همه که و کرد درسالن حاضر افراد به نگاهي افسون 
 وبه داد تکان وسري نکرد توجهي ها بچه غمگين هاي نگاه کردندوبه مي نگاه هايشان
 بلندو شد اتاق وارد و کرد باز دررا حرص با دربزند اينکه بدون... افتاد راه رادوين اتاق سمت
 : گفت

 ....چيـ داري دوساعت معلومه تو - 

 بود ورزشي خوبي به که اش تنه باال هاي برجستگي.. رادوين مردانه عضالت ديدن با 
 يفور و گرفت دندان به لب...گرفت ضربان وقلبش شد قطع دردهانش ناخوداگاه کالمش
 : وگفت ديوار روبه برگشت

  ! بده مرگم خدا واي - 

 : گفت مي که شنيد مي را رادوين هاي خنده صداي 

 .. بدنه رنگ لباسم رنگ ! نيستم که لخت...بابا برگرد - 

 : گفت کند نگاه ترسيد مي هنوز که ودرحالي کرد کج را سرش کمي افسون 

  !ها نگي دروغ - 

 : وگفت شد بلند رادوين خنده انفجار صداي 

 !؟! بگم دروغ بخوام چي برا - 

 تاداف رادوين اي حلقه وآستين تنگ پوش تن به نگاهش وقتي و برگشت افسون 
 : گفت

 ليک کن باور نيست تنت هيچي کنه مي فکر آدم !؟ پوشي مي چيه اينا خب بابا - 
 ! شدم عرق آب
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 بست مي را هايش دکمه که ودرحالي پوشيد لباسش همان روي را بلوزش رادوين 
 : گفت

 من تواتاق پري ومي زير ندازي مي سرتو زدن در بدون که ازشماست مشکل - 
  ! کردم مي عوض اي ديگه لباس يه داشتم اومدومن !بدبخت

 رمنظو فهميد خنديد رادوين که وبعد شد خيره رادوين به گشاد چشمان با افسون 
 : رفت باال کوتاهش جيغ صداي.. بوده اوچه

  ! رادوين ادبي بي خيلي - 

 : وگفت کرد اي اشاره رادوين اتاق ديواري ساعت به وبعد 

 ... ديگه باش زود د   ؟! عزيزم کني پهن خوابشو رخت دختره برا بري خواي مي - 

 : وگفت وپوشيد برداشت تختش ازروي را کتش و کرد مرتب را بلوزش رادوين 

  ! دستمونه بغل عروس خونه..نداريما عجله هم خيلي حاال - 

 : وگفت برداشت کمدش ازداخل را کراواتش وبعد 

 رهخو مي بهم کراوات از حالم هميشه من ؟!ببندي برام اينو کني مي لطف افسون - 
 ! ببندم درست شم نمي بلد هم وقت هيچ

 انداخت رادوين گردن دور را وآن گرفت را وکراوات آمد وجلو داد تکان سري افسون 
 مانده زوم صورتش برروي رادوين نگاه فهميد مي حال درهمان..کرد زدن گره به وشروع
 نآ دانست نمي..بود خوددار بازهم اما..داشت لرزش هم وکمي بود کرده يخ دستانش..است
 مبارزه دراين که بزرگ قدرتي ؟!دهد مي قدرت انسان يک به انقدر که چيست ها آيه

 مي نارک او انتخاب با هم افسون بود کرده را انتخابش رادوين که حاال ! نيآيد بيرون سرخورده
 اب داشت حق رادوين..بيندازد رادوين به را سابقش خالف خود..را خودش توانست نمي..آمد
 نداده عشقي قول افسون به چون..داشت را هرچيزي حق او.نکند ازدواج مادرش قاتل دختر
 کراوات که حال درهمان..آمد مي کنار هم دلش خون با وافسون داشت حق پس..بود

 فقط اما..رفت هوشي بي مرز وتا خورد مشامش به رادوين عطر بوي بست مي را رادوين
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 لب زير بعد...نيفتد پس تا داد قورت زور به را دهانش وآب زد بهم بار چند را چشمانش
 : خواند باخنده

 دوماد داريم پسر شا 

 عروس داريم عسل و قند 

 دوماد داريم تر نقل 

 عروس داريم غزل و شعر 

 مبارکه و مبارکه عروسيه شب امشب 

 مبارکه و مبارکه بوسيه رو شب امشب 

 داد مي او وظريف دخترانه صداي به وگوش کرد مي نگاه او به لبخند با رادوين 
 عدوب کرد نگاه را رادوين ازسرتاپاي و گرفت فاصله ازاو کمي شد تمام کارش که وافسون
 :زد کوتاه سوتي

 ...تو شدي چي ! بله گه مي هوا رو دختره امشب - 

 : گفت افسون هاي لباس به نگاهي وبا کشيد درهم ابرو رادوين 

  ؟!نشدي توآماده چرا پس - 

  وگفت انداخت باال اي شانه افسون 

 نميام من گفت هم متين تازه ! هستين وخودت مادر پدرو مهم ؟! ام چيکاره من - 
 اللهايش برو !ديگه هيچي که من است کاره هيچ متين اگه !است کاره هيچ کنه فکرمي چون
 ..شي بخت وخوش بگيري رو بله امشب همين

 : وگفت کرد اي خنده وبعد 

 ... نباشه دندون بي و کور يا وکوله کج وقت يه کن دقت عروس قيافه تو فقط - 

 :افتاد خنده به رادوين 

  .. بريم بپوش درست لباس يه برو نکن لج بامن گفتم افسون - 
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 : گفت رفت مي در سمت به که درحالي افسون 

 ههم بيابيرون زود.. نميام نيستم اي کاره هيچ چون کني اصرار وايسي صبح تا - 
 ! شدن بچه ذره يه تو معطل

 حاضر افراد سمت به اينکه بدون بار اين.. بست هم را دراتاق و رفت بيرون وبعد 
 وهمانطور بست دررا..کرد پرت اتاقش درون را وخودش رفت اتاقش سمت به برود درسالن
 چيزي..داشت بغض فقط بار اين...ونشست کشيد پايين را خودش بود داده درتکيه به که
 !اش بدبختي دوران يادگاري..بود بغض همان بود ندهما برايش دري دربه همه ازاين که
 امشب...دکن ام خفه تا بزند چنبره درگلويم انقدر بگذار فکرکرد باخود..نداد هم قورتش ديگر
 مي..بتازد خواهد مي هرکجا تا بغضم بگذار.. من عزاي وشب است من مرد شادي شب
 هقياف يادآوري با وبعد ؟! من درگلوي زدن چنبره همه ازاين رسد مي کجا به ببينم خواهم
 هيچ بدون دختر آن امشب شک بي...زد لبخند شوخش حرفهاي و رادوين وجذاب خندان
 عدب...هردختري وآرزوي بود العاده فوق رادوين..نبود کم رادوين..کرد مي قبول برگردي برو

 !گفت مي رادوين که افتاد اسمهايي ياد !دختر؟ همان اسم !بود؟ چه اسمش فکرکرد
 بايد..اشدب خودش زندگي فکر بايد بعد به ازاين فکرکرد ...تلخ بازهم..خنديد بازهم !مصيبت
 محبت يمن به..رفت مي دانشگاه وبه داد مي ادامه را درسش بايد..کرد مي ريزي برنامه
 با توانست مي اکنون..بود گرفته ونيمه نصفه را ديپلمش که بود خوب بازهم پدرش هاي
 با واندت مي بخورد شکست درعشق کسي اگر گويند مي هميشه..کند رانجب کردن وکار درس
 يوسفش خداي به افسون که حاال...ببرد ازياد را وآن برايد شکستش ازپس موفق کاري
 يهآ بايک که اويي...فقط باشد بااو هم را اش زندگي هاي راه همه داشت سعي بود بازگشته
 ايکب که اويي !بود کرده تبديل وبااراده قوي دختر يک به را سست و دخترضعيف يک اش
 هميشه بايد که بود هماني..داد مي واميد بنفس اعتماد او به انقدر اش بنده ازيک توبه

 !باشد آدمي همراه حال ودرهمه

 : وگفت گرفت فاصله ازدر کمي.. پريد ازجا دراتاقش باصداي 

 !؟ بله - 

 : گفت مي که خورد گوشش به رادوين صداي 

 !؟ هست اجازه - 
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 :خنديد افسون 

 ! نيست اجازه نه بيام همراتون که کني اصرار بازم قراره اگه ؟! نرفتي توهنوز - 

 : گفت خنديد مي انگار که هم رادوين 

 .. دارم کارواجب يه..نيست اون درمورد ديگه خودم جون به نه - 

 : گفت وبعد کرد مکث کمي بود شده کنجکاو که افسون 

 ...تو بيا خب خيلي - 

 اهمانب وبزرگ زيبا گلي دسته افسون...شد وارد زيبايش ي خنده با دربازشدورادوين 
 فتگ رادوين روبه گل دسته به بااشاره.. ديد رادوين دست به بود گفته خودش که هايي گل
: 

 ..شده خوشکل خيلي که گلتم دسته - 

 : وگفت زد چشمکي وبعد 

  ! ايول - 

 : وگفت پيچيد افسون دراتاق عطرش وبازهم برداشت جلو به قدمي رادوين 

  ! افسون - 

 : گفت لبخندش همان با افسون 

 ؟! افسون جون - 

 خود اب اما بود گرگرفته هرچند افسون..شد اوخيره به لبخند وبدون باسکوت رادوين 
 را ردلمد حرفهاي بگذار..کنم راخالي هايم عقده نرفته تا بگذار ديگريست مال که حاال گفت
 : گفت بازهم رادوين ..!دهم تحويلش را بودم گذاشته وصالش مباداي روز براي که

  افسون - 

 : وگفت انداخت باال ابرويي افسون 
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 خدا بچه برو برو !؟ برم وقربونت جون منم بزني صدام هي خواي مي ! زرنگي ا   - 
 !دستتون بغل خونه توهمون گذاشته روزيتو

 : افتاد خنده به رادوين 

 ؟! بگي ديگه جونم يه شي مي کج حاال - 

 : گفت توجه بي افسون 

 !نگ نمي بهت هيچي بيرونيا اون چرا دونم نمي من..زشته برو !شدبابا دير رادوين - 

 رادوين که برود عقب به قدمي خواست وافسون آمد جلو به قدمي بازهم رادوين 
 : وگفت کرد نگاه صورتش به برگشت تعجب با افسون..گرفت را بازويش

 !؟ رادوين چته - 

 وافسون..فقط داد قورت را دهانش آب لبخندي هيچ وبدون او چشمان مات رادوين 
 ردخت چشمان ازآن زودي به که چشماني مشکي به..زد زل او به رودربايستي هيچ بدون هم

 : گفت آرام...شد مي ديگري

 .. کنن مي فکربد بينتمون مي بياد يکي.. عقب برو کم يه رادوين - 

 آرام واوهم کرد افسون نزديک را سرش حتي..نخورد هم تکان ازجايش رادوين اما 
 : گفت

 ..ما تواتاق نمياد االن کس هيچ - 

 دهانش آب شد مي آب رادوين صورت ازنزديکي که ودرحالي باالانداخت ابرو افسون 
 : وگفت داد قورت را

 ؟!چرا - 

 گونه روي گونه نوازش که ودرحالي برد افسون صورت سمت به را دستش رادوين 
 : گفت خاص وبالبخندي کشيدآهسته مي اش



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 576 

 خودم همسري براي امو معشوقه اومدم چون...خواستگاري اومدم چون - 
 ... کنم خواستگاري

 : وگفت زد زل افسون کردودرچشمان مکثي وبعد 

 !؟ کني مي ازدواج من با افسون - 

 سوزد مي سوزان درآتشي تنش تمام کرد مي احساس...ريخت افسون دل در چيزي 
 که بود شده گشاد انقدر تعجب ازشدت چشمانش..زند مي بيرون بخار ودماغش ازدهان و

 ودب راست...نداشت هم کشيدن نفس توان حتي خودش اما.. کشاند مي خنده به را رادوين
 ناکنو وافسون خواستگاري بود رفته رادوين نکند ؟!بود واقعي رادوين يعني ؟! يعني
  ؟!بود زده توهم وتنها درخانه

 شدست..شود مطمئن رادوين بودن توهم يا ازواقعي تا برد پيش را دستش ناخوداگاه 
 هوبوس گرفت را افسون ودست چرخاند را سرش رادوين...کشيد رادوين صورت برروي آرام را
 ارب اين که لرزانش نگاه با..انگار کرد پرواز اوج به وافسون زد افسون دست برروي آرام اي

 : گفت شد مي پرازاشک وناخواسته نميخواست

 ! رادوين - 

 : گفت ورادوين 

 ... خدا به نوکرته رادوين..بره قربونت رادوين - 

 : وگفت کرد اي خنده تک تعجبش درميان افسون 

 ردمک فکرمي..نداري دوستم تو..تو کردم فکرمي من رادوين..کردم فکرمي من.. من - 
 نرادوي..فراموشيت تمرين..کردم مي تمرين االن داشتم من رادوين..است طرفه يه عشقم
 ..من.. من رادوين.. بگيرم عشقمو عزاي خواستم مي

 اش گونه برروي وآرام سرخورد اشک قطره يک وفقط شد خيره ناباور رادوين وبه 
 وهمان برداشت قدم ورادوين ...اش شادي هيجان اشک !شادي اشک بار اين...نشست
 فشرد خود وبه کشيد درآغوش خاص باخشونتي را افسون بردو ازبين را کوتاه فاصله

 : گفت مي زمزمه آهسته که درحالي..
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 ... خوامت مي خيلي خدا به.. افسون خوامت مي - 

 باهمان..شود باورش که بود اين مهم..نبود مهم آغوش شددرآن مي له وافسون 
 هم ديگر دختري...نيست هم رويا..نيست خواب که شود باورش رادوين دست فشارهاي
 عشق خودش..است رادوينش عروس خودش ! ورادوينش است خودش..نيست درکار

  ...! شود مي او مال خودش است رادوينش

 دبايست جا همان تاصبح رادوين خواست مي دلش..کند ناز برايش خواست مي دلش 
 شقع کمبود داشت کمبود او..کند زمزمه درگوشش را اش عاشقانه وکلمات بکشد را ونازش
 پهن درسينه محکم را سرش...بود مرهم اش زخمي برروح که کلماتش کمبود رادوين
 يم آرامش اش خسته تن و کشيد مي نفس عطرش وابوي بود کرده پنهان رادوين ومردانه
 کشيد مي سرافسون برروي آرام آرام را دستش رادوين.. رادوين آغوش آرامش از گرفت
 ديد مي دربهشت را خودش افسون که کرد مي نجوايي او درگوش وگاهي کرد مي ونواشش
 را رادوين وقت هيچ که اويي..بود شده جذاب برايش ازپيش بيش عشقش با رادوين...انگار
 ...بود کم شد مي اش ديوانه..نجواها باآن..حرفها باآن حاال..بود نديده طور اين

 ****** 

  

 را سرشان تعجب با ورادوين وافسون بازشد باشتاب دراتاقش بعد لحظاتي 
 حبتص فقط داشتيم است خوب فکرکرد افسون..شد اتاق وارد شتاب با خانم زهرا..چرخاندند
 شدم مي آب شد مي اتاقمون وارد طوري اين مامان ازاين قبل لحظه اگرچند ! کرديم مي
  !فقط زمين تو رفتم مي

 ينرادو به ونگاهي آمد جلو بود عصبي وکمي متعجب انگار که اي باقيافه خانم زهرا 
 : گفت افسون وروبه کرد افسون به وبعد

 ؟!کردي توچيکار افسون - 

 دهش شوکه رادوين خواستگاري خبر شنيدن با حتما مادرش دانست مس که افسون 
 : گفت گفت خانم زهرا روبه و آمد جلو ورادوين رازيرانداخت سرش فقط

 ...تقصيرمنه چيز همه..نگين اون به چيزي کنم مي خواهش مامان - 
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 خودش عصرکه..فهميد نمي..دوخت چشم رادوين به وسردرگم متعجب خانم زهرا 
 که بود شده چه حاال !خواستگاري آيند مي بود وگفته صبوري آقاي خانه بود زده زنگ
 !خودش جز دانستند مي خانم طال حتي وهمه بود کرده خواستگاري ازدخترش رادوين
 : گفت رادوين

 ازهمون شايد..مامان داشتم دوست رو افسون پيش وقت ازخيلي من باورکنين - 
 يط کردم پيداش که پيش وچندماه شدم مند عالقه بهش من شدين خونمون وارد که موقع
 بتصح عصر جون طال با خودم من...شد تبديل عشق به ام عالقه بود پيشم که مدتي اون
 ريصبو خانواده وگرنه خبرنداشت بيچاره اونم..گفتم بهش رو چيز همه ازناهار بعد.. کردم
 ناو يعني... کرد نمي باور که شد خوشحال انقدر گفتم بهش وقتي..کرد نمي انتظار رو

 هم يدفهم وقتي..دارم عالقه افسون به من کرد فکرنمي و داره دوست ازمن بيشتر رو افسون
 مي..کرد لغو رو وخواستگاري زد زنگ فوري خوايم همديگرومي وقته خيلي افسون هم من
 براي..هستيم افسون منو مهم ولي دارشد لکه صبوري خانواده پيش آبرومون درسته گفت
 همين بود مثبت نظرش اگه تا.. بپرسم افسون ازخود اومدم اول شما بااجازه من هم همين
  ! کنيم خواستگاريش ازشما امشب

 تجذابي به او بلند وباالي قد به نگاهي..کرد مي نگاه رادوين به عشق با خانم زهرا 
 : وگفت آورد ديده به واشک اش مردانه

 نمي هم فکرشو آخه !دامادم هم باشي پسرم هم تو آرزومه من ! پسرم چيه اجازه - 
 ردمک فکر گفت بهم رو چيز همه مادربزرگت وقتي..باشي داشته عالقه افسون به تو کردم
 و شده رادوين وابروي چشم عاشق اون شايد گفتم..بهم ريخته رو چيز همه افسون حتما
 رحميش دل خاطر به حتما..محبت پسربا هم رادوين..خواستگاري بره رادوين نذاشته
 .. کرده خواستگاري ازافسون

 : گفت آرامش وبا فوري رادوين 

 من..نداشت من به کاري اون..افسونم عاشق من..مادر دارين لطف من به شما - 
 هم عمر يه صبوري آقاي دختر خواستگاري رفتم مي اگه راستش...!خواستمش خودم
  !رو افسون هم رو صبوري دختر هم کردم مي بدبخت خودمو

 : وگفت آورد برلب اش شادي هاي اشک با اي خنده خانم زهرا 
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 ...کني مي خودت شرمنده منو توهميشه..پسرم برام داره نگهت خدا - 

 : گفت رادوين 

 .. شم مي شرمنده توروخدا نگين - 

 ونوازش کشيد را دستش خانم زهرا که ببوسد را خانم زهرا دست خواست زود وخيلي 
 : وگفت کشيد رادوين مشکي درموهاي گونه

 .. ايشالله شين بخت خوش - 

 هک افسون سمت به خانم زهرا..ايستاد زير وسربه بوسيد را خانم زهرا چادر رادوين 
 : گفت وباگريه رفت بود ايستاده زير سربه همانطور

 !؟ وروجک شي مي عروس داري کنم باور يعني - 

 : فتوگ زد ،لبخندي خنديد مي که رادوين به نگاهي وبانيم کرد باال را سرش افسون 

 !دم نمي رو بله من تونخواي اگه - 

 : وگفت کشيد رادرآغوش افسون خانم زهرا 

 جيک جيک هم توگوش چي پيش دقيقه دوسه همين دونم مي که من ! پدرسوخته - 
  ! کردين مي

 وباهم افتاد رادوين به نگاهش بود مادرش شانه روي سرش که همانطور افسون 
 معناي..اميد معناي..زندگي معناي..بود کرده پيدا معنا حاال دنيايش...زيرخنده زدند
 ؟!توخواست براي را ،يوسف يوسفت خداي ديدي..افسون ديدي گفت مي باخود!..عشق
 قرآن دوصفحه يکي همان که ديدي داد؟ جواب باالخره او به واعتمادت انتظار که ديدي
 که انقدر !بود پذيرا را ات توبه چطور ديدي کرد؟ ورو زير را ات زندگي چطور خواندنت
  !برگرداند بهت را رادوينت..داد را ات توبه جواب زود خيلي

 آن همه خانم زهرا گفته طبق چون..رفتند بيرون ازاتاق ورادوين بامادرش همراه 
 همهو..سالن داخل به آنها شدن وارد با ! شود مي چه که بودند مانده ومنتظر کنجکاو بيرون
 رامسين.. شد بلند ها بچه همه وهوراي وجيغ دست هوصداي يک..هرسه لبخندهاي باديدن
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 دوخته چشم وافسون رادوين به شادي با ونغمه وطنين کشيد مي سوت باخوشحالي
 واول آمد جلو خانم طال...بود شده تکميل هاهم آن شادي افسون باشادي انگار..بودند
 :کرد زمزمه ودرگوشش کشيد درآغوش را افسون وبعد را رادوين

 حد چه تا بفهمم تا بود کافي هم امروز همين اما...دخترم فهميدم امروز تازه من - 
 ..اين همديگه واقعابرازنده شما.. بدونين قدرهمو..خوادت مي

 اديش پرازهيايوي جمع درآن وبارادوين..وتشکرکرد بوسيد را خانم طال دست افسون 
 : گفت يم متين..نشستند کنارهم بود رسيده هم وبرقص بزن و کشيدن کل به حتي حاال که

 !بندازين راه سازودهل بعد بشه انجام خواستگاريشون بذارين بابا - 

 : گفت رامسين 

 امشب همين ! ان يکي که پدرشون مادرو...چيکار خوان مي خواستگاري - 
 .. بهم کنيم مي محرمشون

 ردک نگاه رادوين به وبعد همه به باتعجب افسون..شد بلند وهورا جيغ صداي بازهم 
 : وگفت

 ؟! گن مي چي اينا رادوين - 

 :زد را اش هميشگي هاي چشمک ازهمان يکي رادوين 

 روخبرکردم آقاروحاني حاج يه رفتم عصري..افسون صبرندارم من خودم جون به - 
 !کنه محرممون بياد

 :شد گشاد افسون چشمان 

 !کردي؟ توچيکار رادوين - 

 : گفت رادوين 

 دهن به دست همه بگيرم برات وعروسي عقد يه دم مي قول خودم مرگ به - 
 ..بمونن
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 گرفت مظلوم را اش قيافه رادوين..دوخت چشم رادوين به غره چشم با افسون 
 او خنده باديدن رادوين..زيرخنده زد پوکي بود نديده طور اين اورا گاه هيچ که وافسون
 : گفت زيرگوشش

 هات خنده اون فداي رادوين اي - 

 ...نجواها بااين ريخت مي دلش وافسون 

 خانه وارد روحاني آقايي ! بله وديدند شد زده خانه زنگ که نکشيد طولي 
 : گفت وبلند کرد کم را موزيک صداي وفوري پريد ازجا متين او عليک ُ باسالم..شد

 ... صلوات عزيزمون وروحانيون علما شهدا همه سالمتي به - 

 به يکم تا دراتاق بود رفته که افسون...شد بلند دخترها ريز ي وخنده صلوات صداي 
 را بود گرفته هديه خانم ازطال که سفيد چادري.. کند عوض را هايش ولباس برسد خود
 هشد محصور درچادر اوکه وگرد سفيد صورت به نگاهي با خانم وطال انداخت سرش برروي
 : گفت گفت بود زيباتر

 ...تو تکي رادوينم براي که برم قربونت... الله تبارک - 

 وارد ونغمه طنين همراه به بعد...زيرانداخت را وسرش زد لبخندي شرم با افسون 
 ونافس باديدن رادوين...شد بلند خانم وطال خانم زهرا کشيدن کل صداي که شدند سالن
 يک عين...ماند او مات بود کرده آرايش کمي که گردش صورت وباآن سفيدي چادر درآن
 بچگي همان..آورد درمي ازپا را رادوين دختر اين معصوم چشمهاي..ماند مي کوچک فرشته
 او..بود بزرگتر هاي آدم ازدنياي جدا که هايش سادگي همان..بود کرده ديوانه اورا هايش
 سادگي ويک عشق ويک بود خودش افسون..نداشت ديگررا هاي آدم هاي وکلک ها حقه
 ... خواست مي را همين تنها رادوين که بچگانه زيباي

 دونفره مبلي روي افسون وهمراه برخواست ازجا رادوين افسون شدن بانزديک 
 : گفت سکوت ازلحظاتي بعد... نوشت مي چيزي کاغذ روي روحاني آقاي..نشستند

 مي شروع زمان امام آقا اسم و متعال خداي نام با.. الرحيم الرحمن الله بسم - 
 عقد هب انشالله وبعد بخونيم مدت کوتاه صيغه مايه که شده براين قرار اينکه اول...کنيم
 ؟! گرفتن تصميمي چه زوجه..داره الزم رو مهريه تعيين هم صيغه همين اما.. برسه دائم
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 : گفت خانم طال...بودند کرده کردندوسکوت مي نگاه همديگر به همه 

 ؟! گيرين مي درنظر ها صيغه براي هايي مهريه چه معموال شما آقا حاج - 

 : گفت بود پايين سرش که طور همان آقا حاج 

 اصولش اما..هاکم بعضي.. زياد ها بعضي..نبودن هم مثل که ها صيغه همه والله - 
 رو صليا مهريه انشالله عقد براي بعد ميگيرن درنظر عقد به نسبت کمتري مهر يه که اينه
 ..کنن مي تعيين

 :گفت فوري افسون 

 ! بگم نظرمو من بدين اجازه اگه - 

 : گفت گفت مهران وآقا زد لبخند خانم طال 

 ..مهمه نظرتو..بگودخترم - 

 : وگفت زيرانداخت را سرش افسون 

 ... صيغه واسه سکه تا پنج باشه تن پنج نيت به.. مامانم اجازه با - 

 :زدوگفت لبخند زهراخانم 

 .. عزيزم باشه مبارکت - 

 : گفت آقا وحاج 

 ...بفرستين صلوات - 

 : تگف زد مي لبخند که رادوين گوش نزديک وافسون شد بلند بازهم صلوات صداي 

 دخترهانيستم اون مثل من..است ازمهريه قسمت يه فقط اين..حاال نشو خوشحال - 
 مونده اصلي مهريه ! باشه مهرم سکه يه تکه که خاطرعشقم به وبگم ريزکنم صدا که
 ...فکرکنم درموردش برم دارم قصد امشب..هنوز

 : وگفت خنديد ريزريزي رادوين 
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 ... عزيزم مارو ننداز کردم غلط به !اينا صبوري همون خونه بودم رفته کاش گم مي - 

 مبازه که ازآن بعد..نگفت وچيزي کرد کنترل را لبخندش مصنوعي اخمي افسون 
 دکر  خواندن به شروع نوشت را وافسون رادوين موقت عقدنامه کاغذي برروي روحاني آقاي
 عيمواق چنين اين بايد دختر بود شنيده قبال.. خواند مي قرآن زيرلب افسون حال درهمه...
 که يهاي سوره همان بود بهتر نبود دستانش روي قرآني که حاال اما...بخواند را الرحمن سوره
 بي يوسفش خداي کند ودعا بخواد هرچيزي عقد موقع دانست مي..بخواند بودرا بلد ازبچگي
 ازهمه اول محرميت صيغه خواندن وموقع بست را چشمانش..دهد مي جواب برگرد برو
 ازعزايش زود خيلي وافسون گذشت نمي ازمرگش هم خيلي که پدري...کرد دعا پدرش براي
 را آخرش نگاه گاه هيچ افسون که پدري.. بود پدر اما کرد ظلم اگر که پدري..آمد بيرون
 شود اشکش مانع تا گزيد لب..افسون به اش پدرانه وخالص پرازمحبت نگاه...برد نمي ازياد
 خوش براي وبعد..کرد بخشش درخواست اوازخداوند وآمرزش شدن بخشيده براي دل ودر
 درآخرو کرد دعا بود قلب وخوش مهربان بسيار پسري که متين مانند ديگر هاي جوان بختي
 کافي رادوينش براي که اين وبراي شان آينده براي..خودشان بختي خوش براي هم
 ...شود کافي رادوين براي که وکامل شود خوب انقدر..باشد

 قدع به شمارو وکليم ملکي افسون خانم موکله زوجه کنم مي عرض بارسوم براي - 
 ينگاه وبعد..زد لبخند..کرد مادرش به نگاهي افسون!؟ درآورم نصرتي رادوين آقاي موقت
 دکردن اعالم را رضايتشان چشمشان زدن وبرهم لبخند با هم آنها.. مهران وآقا طالخانم به

 را سرش وافسون کرد اعالم خودرا ي اجازه بلند نبود زنده که افسون پدر جاي به وآقامهران
 : وگفت زيرانداخت

 ! بله..ها بزرگتر واجازه او بانام..وبد خوب بندگان همه خداي نام با - 

 افسون مانند هم رادوين...بلندشد ها زدن وسوت ودست کشيدن وکل جيغ صداي 
 ايپ ورادوين افسون بعدازآن... کرد عربي صيغه خواندن به شروع آقا وحاج گفت عقدرا بله
 ار  موسيقي وصداي پريد فوري که متين باديدن آقا وحاج کردند امضا را شان نامه صيغه
 دستان گرماي..گرفت دردست را افسون دست رادوين... ورفت کرد خداحافظي کرد زياد
 وراا ودستان زد لبخند ورادوين زد زل او به افسون..کرد کم را افسون دستان سردي رادوين
 :فشرد خود دردست
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 ...کنم مي بختيت خوش برا امو سعي همه - 

 متين.. بود شده شروع جشن... گفت سپاس را خدايش دل ودر زد لبخند افسون 
 يم شاد را همه هايشان وبارقص بودند شده کن گرم مجلس هميشه مثل ورامين ورامسين
 هوچ کنند مي چه آنها فقط که بودند کرده زوم وافسون رادوين روي ونغمه وطنين..کردند
 تبريک آنها وبه کرد روبوسي ورادوين افسون وبا رفت جلو مهران آقا...ميگويند
 ومحبت آرامش برايش مهران آقا پدرانه بوي..ماند او پدرانه درآغوش مدتي افسون..گفت
 دافرا بقيه مهران آقا ي هديه ازگرفتن بعد ..!بود نکرده حس وقت هيچ که داشت را پدري
 وتبريک آمدند جلو ونغمه رامين و... وطنين ،رامسين ومتين خانم طال ازجمله
 گفتند مي درگوشش ونغمه طنين که وپرتي چرت هاي ازحرف حسابي وافسون..گفتند
  !شد وسفيد وسرخ خنديد

 افسون دست به تا داد رادوين به را وزيبا وظريف طال انگشتري خانم طال 
 اديدنب افسون..گرفت را افسون وباريک ظريف ودستان برد جلو را دستش رادوين..بيندازد
 که همان ! استيل ي حلقه...ماند ثابت چشمانش ...!دومش انگشت رادوين چپ دست
 هم آن..بود انداخته خود دست به رادوين !تولد هديه..بود داده هديه رادوين به افسون
 باتعجب افسون...شد مي ديده درآن ازدواج انگشتر بايد که ودرانگشتي چپش دردست
 :گفت

 ...حلقه اين رادوين.. رادوين - 

 : گفت وآرام کرد دستش به را افسون انگشتر رادوين 

 وبخ که حقا !؟!رو اوليمون خواستگاري نيست يادت..ديگه خواستگاريمونه حلقه - 
 ...تو جون به غافلگيرشدم کلي...کردي خواستگاري هم

 :گفت وباحرص انداخت باال ابرو افسون 

 ازب خودت برا نوشابه انقدر تاحاال ازکي !اشتها خوش چه ؟! کردم خواستگاري من - 
 ! کردم خواستگاري اول من که توسرم بکوبي دارم تاعمر خواي مي حتما حاال ؟! کني مي

 : گرفت را افسون ودستان خنديد رادوين 
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 برا اگه ..!بکوبم توسرتو رو چيزي بخورم شکر من.. بکنم جا بي من.. بکنم غلط من - 
 !ردمک وخواستگاري پسنديدم بودن معشوقه برا تورو زودتر من که وخواستگاريه خواستن
 ..!شدي خودم مال شب ازهمون اصال

 : وگفت کرد لبخندي به تبديل به را حرصش وافسون 

 ... لباسم ديدن با کردي پا به قيامتي چه آره.. اوه اوه - 

 : گفت مرموزي وبا برد جلو را سرش رادوين 

 باخودم لباس تواون باديدنت اونشب اصال..بپوشيش خودم برا داري اجازه حاال - 
 اسلب بااون..افسون کردي دلبري جلوم بدجور..برندارم دست نيارم بدستت تا کردم عهد
 ..آخخخخخ..بلندت وموهاي تراشت وخوش سفيد پاهاي اون..وجيغ قرمز

 : گفت ورادوين.. زير رابه سرش خنديدوشرمگين ناباور افسون 

 ... عزيزم بخند رسه مي منم خنده موقع..بخند آره - 

 : رفت غره وچشم داد قورت را لبخندش افسون 

  ! نترسونم رادوين ا   - 

 رفتن قصد مريم وعمه وطنين ونغمه متين و خانم طال شادي ازکلي بعد آخرشب 
 نهاآ تبريک بار چندمين وبراي کردند همراهي را آنها خانه بيرون تا ورادوين افسون...کردند
 مينرا.. مهران وآقا خانم وزهرا وافسون رادوين بودند مانده آنها رفتن با..سپردند گوش به را

 هب وافسون مادرش پدرو همراه به که درحالي رادوين...رفتند اتاقشان به فوري هم ورامسين
 : گفت رفتند مي داخل

  ! بندازيم راه رو عقد ديگه دوهفته تايکي باشين موافق شما اگه - 

 : گفت مهران آقا 

 .. خواين مي خودتون هرجور.. پسرم خودتونه ميل - 

 : گفت خانم زهرا روبه رادوين 
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 مادر؟ چيه شمانظرتون - 

 : وگفت زد لبخندي خانم زهرا 

 ...مادر ديگه دوهفته تا حاال - 

 آقا..نگفت چيزي اما..کرد نگاه افسون وبه خشکيد برلبش لبخند اي لحظه رادوين 
 صدا را وافسون ماند خانم زهرا اما رفت اتاقش وبه گفت بخيري شب فوري مهران
 ميوه هاي بشقاب کردن جمع درحال خانم زهرا...برگرداند چشم مادرش باصداي افسون..زد
 : گفت

 ..برو خواستي هرجا بعد کن جمع کمکم اينارو بيا مادر - 

 بود دخترش ازدواج اول شب چون مادرش خواست مي دلش هرچند افسون 
 او اماچون..بگذارد خودشان حال به را وافسون رادوين کمي ومثال نخواهد کمک ازافسون
 : گفت رادوين روبه بود کرده درخواست

 ..پيشت ميام ديگه دقيقه تاده برم من - 

 هم رادوين..کرد کمک مادرش وبه انداخت مبل دسته وروي درآورد را وچادرش 
 روي ار  ميوه پرازپوست هاي بشقاب که درحالي افسون..رفت افسون اتاق وبه نگفت چيزي
 : گفت گذاشت مي ها کابينت

 ..کنم خالي هارو آشغال اينجا بيار رو آشغال سطل مامان - 

 هک ودرحالي شست زيرشيرآب را دستانش..بود ليواني شستن درحال که خانم زهرا 
 : گفت افسون روبه کرد مي خشک را دستانش باچادرش

 اينجا بشين بيا اونو کنار بذار - 

 :گفت تعجب با افسون..کرد اشاره افسون روبروي وصندلي ميز وبه 

 ؟! بشينم براچي!کنم؟ کمکت خواي نمي مگه - 

 : گفت خانم زهرا 
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 ...کنم صحبت باهات خواستم مي..من خوام نمي کمک.. بشين گفتم - 

 کشيدوروبروي پيش را صندلي وزهراخانم نشست وکنجکاوي باتعجب افسون 
 : گفت افسون..نشست افسون

 ؟! شده چي ! ترسونيم مي داري مامان - 

 : گفت وبعد زد زل دخترش به کمي خانم زهرا 

 ؟! چندسالته تو افسون - 

 جديت چون اما بود دار خنده واقعا مادر عنوان به مادرش سوال..خنديد افسون 
 : گفت ديد را مادرش

 ؟! دونستي نمي شما يعني ! سال هجده معلومه خب - 

 ؟! چندسالشه رادوين - 

 واقعا داشت ترس جديتش اين و مادرش زبان به رادوين اسم...ترسيد افسون 
 : گفت..

 ؟! مامان شده چيزي..وهفت بيست خب - 

 : گفت خانم زهرا 

 فهميب بشي زناشويي زندگي وارد جدي اينکه از قبل خواستم فقط..نشده چيزي نه - 
 همب ديدم وقتي..رو رادوين خوبي هم خوام تورومي خوبي هم من افسون ببين !چيه به چي
 ور همه..نگفتم چيزي کنم محرمتون خوان مي وحتي کردن خواستگاري ازت و دارين عالقه
 شناسم مي خودم بچه مثل رو رادوين من..کردي انتخاب خودت که خودت به گذاشتم

 ! تونه بابت اما..راحته خيالم اون بابت..

 :کرد درشت را چشمانش افسون 

 ! مامان ا   - 
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 ردمک قبول هم اگه..افسون نيست راحت خيالم تو سن بابت من..بزنم حرفمو بذار - 
 ببينين..بشين آشنا خوب هم وبارفتار بشناسين همديگرو خوب که خاطراينه به بشين محرم
 يليخ سنيتون فاصله وشما زندگيه عمر يه حرف چون! يانه بياين کنار باهم تونين مي
 هماشالل زبون بااين مياد باتوکنار دونم مي عاقله دونم مي..خوبه رادوين دونم مي !زياده

 بابت اما...کنه داري زن بلده هم خوب که دونم ومي بياد راه چطور بلده خوب چندمتريت
 حساسي توسن تو مادر جان افسون..نيست راحت خيالم باشي طور همين توهم اينکه
 ينازب وزود بياد وجود به زود شايد..باشه سطحي ها عالقه از خيلي شايد که سني..هستي
 شاکي يهو رادوين سن خاطر به ديگه چندسال ممکنه ولي..ها نيست عشق گم نمي..بره
 ...وپشيمون بشي

 : رفت مادرش حرف ميان به بااعتراض افسون 

  ! نه مامان نه - 

 : گفت خانم زهرا 

 ! گي مي دروغ بگو گم مي دروغ نه ؟! گم مي دروغ - 

 : گفت افسون 

 به دوني نمي..کشيدم چي من دوني شمانمي..نيست طوري اين خدا به مامان - 
 تواصفهان که چندماهي همون بود هوس اگه مامان..خوردم دل خون چقدر عشقش خاطر
 خودم هاي لجبازي خاطر به که هايي بادعوا..وبيدادهاش باداد..رفت مي ازبين بودم باهاش
 شده سرد بهش نسبت حاال تا حتما بود گذر زود اگه..رفت مي ازبين عشقش خب بود
 الهوس سن به عشق مگه..شم مي شيفتش بيشتر روز به روز من مامان کن باور اما..بودم
 نگه هم نزديک مارو که عشقمه هم ديگه چندسال تا خب دارم دوسش اگه من ؟!آخه
 پيرشديم که ديگه چندسال که کرديم ازدواج باهم هامون قيافه خاطر به ما مگه ! ميداره
 ! عشقم خاطر به..کردم ازدواج خاطردلم به من مامان ؟! شيم وپشيمون شه زده دلمون
  ...!شناسه نمي پيروجوون که عشق

 :زدوگفت زل افسون درچشمان بانگراني خانم زهرا 

  ! بود خون دلم جا ازيه ريختم مي شادي اشک جا ازيه امشب افسون - 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا قاسم زاده – سه نفرما 

telegram.me/romanhayeasheghane 589 

 : وگفت کشيد دارش نم چشمان به را اش رنگي چادر ولبه 

 ..زنه مي شورتو دلم..نيست خودم دست - 

 : گفت بود سراوچسبانده به را سرش که وهمانطور کشيد درآغوش را مادرش افسون 

 عاشقشم که خداقسم خود به..هات دلهره فداي..هات شوره دل اون قربون من - 
 ...!کنم مي کنيزيشو دارم عمر تا..زنم نمي پس پسرتو گل نترس! زنجيري ديوونه يه...مامان

 :گفت ريخت مي اشک آرام که همانطور خانم زهرا 

 .. اميدوارم..مادر اميدوارم - 

 شب باگفتن داد دلداري واورا کرد صحبت بامادرش خوب افسون که بعدازمدتي 
 ستيوباژ  بود نشسته تختش روي که رادوين باديدن شد تاوارد..رفت اتاقش اوبه بخيربه
 : رفت درهم هايش اخم بود کشيدن سيگار درحال جذاب

  ! رادوين - 

 هزبال درسطل را سيگارش فوري انگار بود شده عصبي که افسون باديدن رادوين 
 : وگفت انداخت

 مي داشت مخم فکرکردم ازبس خودم جون به.. خوام مي عذر آخ آخ - 
 يقاط وقتي که منم !بود توهم بدجوري زهرا مامان آخه..باشه شده چيزي ترسيدم..ترکيد
 ..کنم دود سيگار حتما بايد کنم مي

 زد ور وآن ور اين سيگاررا دودهاي وبادستش وجلوآمد بست را دراتاقش افسون 
 :کردوگفت کوتاه اي وسرفه

 عينف چه آدم کردن جزخفه !بهش؟ مياري رو عصبانيت ،توي تو که چيزه سيگارم - 
 ؟ آخه داره

 : گفت مهربان رادوين 

 ؟! نه بود عصباني واقعا..روبگو مادرت حاال... ديگه کردم غلط - 
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 چيزرا همه مادرم به نگاه بايک..تيزاست رادوين چقدر فکرکرد افسون 
 تعريف رادوين براي را ومادرش خودش هاي صحبت همه شد مجبور..فهميده
 خانم زهرا با خودش برود خواست ومي رفت درهم کمي هم رادوين هرچندقيافه..کند

 زچي همه که باورکرده..شده راضي او که وگفت گرفت را جلويش افسون اما..کند صحبت
  !شوند مي بخت خوش باهم واقعا وافسون ورادوين است واقعي باعشقي

 يک حتما داشت تصميم اما..شد منصرف ازرفتن افسون حرفهاي بااين رادوين 
 ساليو سن عشق که گفت مي او به بايد ..!باشد داشته زهراخانم با وحسابي درست صحبت
 را شقع پذيرش ظرفيت بعدهم به سن ازآن..شود مي بالغ ازنظرجسمي کسي وقتي..نيست
 کي مانند عشقشان شوند مي عشق پذيراي کم وسال سن به دخترياپسري وقتي..دارد
 يوقت اما..باشد نداشته محکم اي وتنه قوي اي ريشه شايد..است وشکننده ظريف درخت
 قويو تنومند هم آنها عشق درخت مسلما شود آبياري خوبي به ديگر کسي عشق وسيله به
 دانست مي ورادوين !بيشتر وسال باسن هاي درآدم ترازهرعشقي قوي شايد..شود مي
 شبودن قوي همان وبا درنيامده ازپا که داشته ظرفيت انقدر حال تابه افسون عشق درخت
 مومحک استوار ابد تا را درخت آن کرانش بي هاي محبت وسيله به داشت تصميم رادوين
 ينرادو به محجوبش دخترانه بالبخندهاي که افسون سمت به بالبخند ...!دارد نگه وقوي
 نزديک..گرفت دست وروي کرد اورابلند حرکت وبايک رفت سمتش به بود شده خيره
 : گفت آرام گوشش

 ...بهم کردنمون ثابت نوبت..خودمونه نوبت ديگه حاال - 

 گرفت را دهانش جلوي باخنده بود شده هيجان دچار رادوين حرکت ازاين که افسون 
 : گفت رادوين وبه نرود بيرون صدايش تا

  رادوين زمين بذار منو - 

 : وگفت نشست سرش وباالي گذاشت تخت روي واورا رفت پيش رادوين 

 هب بموني بيدار بايد صبح تاخود..کنم عشق ابراز بهت تاصبح خوام مي افسون - 
 ...کني گوش حرفام

 :وگفت انداخت باال ابرويي افسون 
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 ؟! باشي من تواتاق تاصبح خواي تومي مگه - 

 :کشيد درهم ابروهم رادوين 

 رامسين اون خرخرهاي دست بغل رم مي کنم مي ول زنمو ؟فکرکردي! پس چي - 
 !؟ بخوابم احمق

 :وگفت آرام وآرام زيرخنده زد افسون 

 ! رادوين بيرون ميره صدام نخندون منو انقدر - 

 : گفت و . اوکرد رانزديک سرش افسون ومسخ ازعشق کالفه بانگاهي رادوين 

 اي..رديف ويه سفيد دندوناي اين..صورتي لباي اون عاشق.. هاتم خنده عاشق من - 
 .. جانم

 عشقش اوج به را افسون اش طوالني ي بابوسه موقع وهمان نداد مهلت را وافسون 
 فقطو گرفت گاز را لبش بود گرفته رنگ هايش وگونه بود ترشده لب که افسون... رساند
 :بگويد رادوين شد باعث اش خنده همين و.. خنديد

 ..دما مي کاردستت نخند...نخند افسون - 

 دندانهاي شدن وباپيدا..خنديد وبازهم رفت نمي بند اش خنده ناخوداگاه افسون اما 
 تاروي وا صورت سرو بار واين رفت سمتش به عاشقانه بارباخشونتي اين رادوين..سفيدش
 وافسون... اش عاشقانه ازنجواهاي کرد پر را افسون وگوش کرد باران بوسه را موهايش
 يک عاشقانه لبخند...ديد مي خودشان برروي را کسي لبخند ها بوسه باران آن درزير
 دخندي مي او..بود وافسون رادوين عشق شاهد خودش فقط که اويي..ومهربان بود تک...نفر
 که اويي..بود تک که را يوسفش خداي ستاييد مي دردل وافسون دو ان هاي عاشقانه به
 آن..خالفکارها آن..بدها آن حتي..داشت را هايش بنده هواي حال ودرهمه بود تک
 لب زير ناخوداگاه...بود مهربانان مهربانترين و حافظ او...بود حافظ را وهمه همه..کافرها
 ازمدت بعد.. حاال هم آن..آمد ويادش خواند او براي کسي انگار..آمد ذهنش به اي آيه
 فتادها راننده پسرک گيرآن پناه وبي تنها امير درخانه وقتي که اي آيه..آمد يادش باالخره..ها
 به يادنيامدنش آن وميدانست آمد نمي يادش موقع آن کرد هرچه..آمد نمي يادش بود
 خودش هاي عاشقانه دربين..واکنون...است بودنش وخالف خوردنش حرام خاطر
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 براي بار اين لياقتش انگار...خواندنش وقرآن افسون ه باتوب..باازدواجشان..ورادوين
 :خواند که بود لياقت آيه يادآوري

 ...والراحمين الرحم وهو الحافظا خير فالله - 

 : گفت و زد ولبخندي 

 رادوين- 

 که درحالي..دوخت افسون به را اش وعاشقانه خمار ونگاه کرد باال را سرش رادوين 
 : وگفت بود ريخته اش پيشاني وبرروي بود شده آشفته لختش زيباي موهاي

 ..رادوين عشق..رادوين جون - 

 : اوگفت موهاي نوازش ودرحال فروکرد رادوين موهاي داخل را دستش پنجه افسون 

 ؟!دي مي بهم قول يه - 

 :زد لبخند رادوين 

 !؟ خواي مي جونمو - 

 : خنديد افسون 

 بودم بچه که قبال يعني..نيستم بلد خوندن نماز من رادوين..فعال الزممونه اون نه - 
 ينا دوني مي که خودت ديگه بابام پيش رفتم وقتي ولي..خوندم مامانم پيش دوبار يکي

 ؟ دي يادمي بهم تو..نبود چيزهاخبري

 برموهاي گونه نوازش را دستش بعد کرد تعجب اول افسون حرف بااين رادوين 
 :وگفت کشيد افسون

 پرازآدم خونه اون واسه بودي توحيف..خالف ي پرونده اون واسه بودي حيف تو - 
 مي لقو...خوشکلم بستي ازپشت رو قلب وخوش کوچولو هاي فرشته دست تو..کثيف هاي
 .دم مي يادت فردا همين دم
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 خوش ديگرهمه.يادبگيرد هم را نمازش وقتي..باخودش کرد وعهد زد لبخند وافسون 
 همان همه.بود شده نصيبش خدا همان ازداشتن همه هارا واين..شود مي کامل اش بختي
 که عشقي همان..آورد بدست هايش ازخالف پس که آزادي همان..هايش شانسي خوش
 اين..داشت امشب که ازدواجي وهمين کرد پيدايش دوباره که مادري همان..گرفت ازرادوين
 گوش هايش عاشقانه وبه ماند مردش درآغوش تاصبح را اولش شب که ازدواجي
 مي باز چشم هربار وافسون..کشيد ومي خريد مي را نازش او واما وبيداري درخواب..سپرد
 او انچشم مشکي..کند باور تاشايد..کرد مي نگاه او مشکي چشمان عاشقانه خيره وبه کرد
 بود اي هديه واين..بود خودش خود ازآن..ها سياه چشم همان...بود شده خودش ازآن

 مهربانترين همان.. حافظ بهترين همان سوي به...او سوي به برگشتنش درجواب
 ... يوسفش خداي همان..مهربانان

  

  پايان 

 ...شمسي وسه نود و وسيصد هزار يک سال مهر 

 ... شب نيمه دقيقه 16:31 ساعت 

 )ق.ز) گيسو 

 


