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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیتلفن همراه بنو عرضه محصوالت  دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

  Roman4u@:  تلگرام کانال

 نفوذ ناپذیرنام رمان : 
 dokhtar daria نویسنده :

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو
 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 
   Roman4u@ کانال تلگرام :

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است
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ض  یلیل خرمانه مث کی ری:نفوذ ناپذرینفوذ ناپذ یدرباره  سندهیاز نو یحاتیتو
 زشیهمه چ ستیرمان ها....اما رمانه.....قرار ن یلیاز رمان ها و متفاوت از خ

داسههتان مناسههه  تو  نیا یتیباشهههه....پگ اده دنهاله سههراسههر واقع یواقع
ص نی....استین شخ ستان  ضمن بودداره....چون الزم  هایز یها تیدا ....در 

نداره از نظر خود  ی....مشههکلیرو ادهیز کممی....حاال سهههتیکم ن هایآدم ز
کدوم از اتفاق  چینهود ه ییهایز نیالزم هم بود....چون اده ا گمیمن....بازم م

 افتاد..... یدرون داستان،اتفاق نم یها
م آواره در آخر تما یاسههت با بن بسههت یتند و دذر یهیبا نشهه سههتیفراز یزندد

 ....شهیاند یها
ست به  یشکوه یسهک و ان هنگام درک فداکار ستیدذران عمر یزندد اما ا

 سرنوشت... کیوسعت 
زل نسل متزل کی یها شهیاست و داه به وسعت تمام اند یدنیاطراف داه د ایدن

 کننده افکار...
ستردد یشجاعت لغت اما ست به د سترش کیتمام همت  یا  یتیامن زن بر د

احساس ، احساس بودن  کیحگ و  کی یاست برا یشروع نیدور از ذهن و ا
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 را به رخ شیکه مردانگ یزن....زن کیاثهات کردن زن بودن  یو خواسههتن برا
ندیعالم م یتمام مردنماها  کیزنم... کیمن  یآورد:آر یبرم ادیو فر کشههها

 ...نز
 در آخر از زن بودنش ل*ذ*ت خواهد برد.... و
* 
* 
* 

 تروخدا... کایدفت:رائ روژان
عه ام رو درسهههت م همونجور بایکه مقن جد کردم،  میشههگیو هم یلحن 

سنجورجاهایبرم ا ادیبحث نکن،من خوشم نم یدفتم:روژان الک شم  ی...تولد 
تو نرو،برو خوش  گمیکه نم رن،منیگیجشههن م یرو ه شههونیالدیو م یو قمر

 ....امیاما من نم یباش
بار هم که شههده تو رو به دوسههتام نشههون  کی یدفت:تو دلم مونده برا یزار با

 بدم...
 ...سهیخواهر من پل یجار بزن یستیمن مجهور ن زینه؟عزیپگ موضوع ا-

ستیدروغ کامال بچگانه بود....م کیبودم که نگفته.... مطمئن رو  کار من دون
 بگه! یبه کس دینها

 کن...ها؟ یرحم کی کای:حاال که دفتم،رائدفت
مت در ورود کش به سهه که   رفتمیم یچادرم رو درسهههت کردم و همونجور 

 دفتم:خوش بگذره،خداحافظ...
 سنگدل... ی سوزه،دخترهیزد:چرا دلت نم داد
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سوار پژو  ییکوچولو لهخند شک206زدم و زود جمعش کردم... شدم و به  میم
 سمت اداره راه افتادم...

 بشم،زمزمه کردم:شروع شد... ادهیپ خواستمیکه م یوقت نگیپارک تو
سرباز ها ادا ادهیپ تا ن پا بزن نیرو زم نایاحترام کردن...من اده نخوام ا یشدم،
 نم؟یرو به یک دیبا

قدم  یکیکوچ سههر مت اداره  به سهه تکون دادم و آزادشههون کردم و مصههمم 
 برداشتم...

صدا کیقدم  کی سرهنگ  کی...شدیپاها بلند م یقدم  سمت دفتر  ست به  را
 احترام کردم... یمن بودم که ادا نهاریورود که صادر شد ا یرفتم،اجازه 

 ...دییسروان،بفرما دیسر تکون داد و دفت:خوش آمد سرهنگ
ش یصندل یرو سته نها ستم و دفتم:خ ش شددین  دایو پپاتوق نگار ر می...موفق 
 ا به باند بزردشون...ورود دختره یبه نگار سه کله...واسطه  م،ملق یکن

 تکنم،ساعیدارم فکر م ینقشه ا یسر تکون داد و دفت:متشکرم،رو سرهنگ
 ...شهیپنج جلسه برقرار م

 اجازه... د،بایبود،موفق باش فمونیشدم و دفتم:وظ بلند
 ...دییزد و دفت:بفرما یلهخند

 تم...نشس زیکردم و پشت م زونیبه سمت اتاقم راه افتادم ...چادرم رو آو نهاریا
 یمثل دب ییدخترها رو به شهههرها شههتریباند بزرگ قاچاق انسههان که ب پرونده

سههر نخامون نگار سهههه کله بود که انتخاب  فروخت،تنهایو م کردیقاچاق م
وسههش شهههر  یاز کافه ها یکیورودشههون به باند بود و  یدخترها و واسههطه 

http://www.roman4u.ir/
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از  یکیود و از کله دندهاشههون ب یکیچشههم عقاب که  نیپاتوقش بود و فرد
سع دمشیسردردها که من تا حاال ند شه اما تا حاال  کیداره بهش نزد یهم  ب

هم  یا گهینداشههته و فقش در حد دوسههت بودن...چند نفر د یچندان تیموفق
 میتاشون نداش فهیوظ یدرباره  ینانیبودن و اطم ییبودن که فقش در حد شناسا

 ...زهیفردبن چشم عقاب،از بگ ت گنیکه بهش نم یخودم دفتم:الک به
 داشههته باشههه،مطمئن بودم بدون تونهیم یبودم که سههرهنگ چه فکر نیفکر ا تو

 ...کشهینم یو نقشه ا دهینم یدستور رهیجوان  امر رو در نظر بگ نکهیا
کار کردم و راس  گهید زیخرده ر یزهایپرونده و چ نیا یسهههاعت پنج رو تا

 ت...به سالن جلسا میساعت پنج رفت
که  نطوریهمکارها جمع شههدن،سههرهنگ شههروع کرد:هم یتمام نکهیاز ا بعد

 یدو عضو اصل توننیچشم عقاب و نگار سه کله که م نیاز فرد ریما غ دیدونیم
شن،نشان د نیا سا ی هیو بق میباند ندار نیاز ا یا گهیدروه با شنا شده  ییافراد 

 یریگیپ ونکارهاشهه نکهینشهههده با ا دایدر موردشههون پ یهم اطالعات کامل
.و اما ..میشدن بهش شکستن سده و ما هنوز در تالش کیکه نزد نی...فردشهیم

 ادیو دروهشههون موفق شههدن پاتوقشههون رو پ ینگار سههه کله که سههروان کردان
فا خوب  نیبهتر دمیفکر کردم و د یلینقشهههه خ یکنن...من رو له...لط راه ح

انتحاب دختران  ی طهکله واسنگار سه  دی...همونطور که اطالع داردیدوش کن
شه  نیا یجوان برا سروان کردان نهیمن ا یبانده،نق ه به ک یبه عنوان دختر یکه 

انجام بده،با نگار سههه کله  یخاطر حل مشههکالت خانوادش حاضههره هر کار
ست سروان دارن خ ی...مطمئنن با چهره ازهیبر یطرح دو شیطول نم یلیکه   هک

خوب وارد  یایمزا یدروه در ازا نیکه به ا دهیم شههنهاریپ شههونیکه نگار به ا
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شه....ا صورت نیب ست؛در  شه ا سمت اول نق شد،بق یکه به خوب یق  هیانجام 
 ...رسونمینقشه هم به اطالعتون م

سرهنگ قادر میساکت بود همه شه  شهیبازم مثل هم یو تو فکر...  یخوب ینق
 بود... دهیکش

سرهنگ قادر میساکت بود همه شه  شهیبازم مثل هم یو تو فکر...  یخوب ینق
 نیوسههش من بودم که کارم سههخت بود...و من عاشههق هم نیبود...ا دهیکشهه
 ...ریتو دهن ش یخودت بر یکه با پا نیها و هم سکیر نیها بودم،هم یسخت

 نداره؟ یحرف یدفت:کس سرهنگ
 نیتو ا خواد،دقتیم ییباال سههکیر ه،امایخوب یدفت:نقشههه  یمحه سههروان
 ...یمهمه و الهته نظر سروان کردان یلینقشه خ

مه مت من چرخ ی ه به سهه ها  گاه  کار  نیتو ا ی:من مشههکلد،دفتمین
 یشههتریب حاتینقشههه توضهه اتیجزئ ی...لطفا درباره نهی...کار من همنمیهینم
 سرهنگ... دیبد

صههداش رو صههاف کرد و  د،سههرهنگینگاه ها به سههمت سههرهنگ چرخ نهاریا
 ...دینهاش رسونم،خستهیرو به اطالع خودتون م شتریب اتیدفت:جزئ

خارج شههدن و من  یکی یکی م،همکارهایاحترام کرد یو ادا میبلند شههد همه
 رفتم سمت سرهنگ...

 اسم م*س*تعار... کیدفت:اول  میتنها شد یوقت
 باشه،زود جواب دادم:شهرزاد... یمهم نهود اسم چ اصال

http://www.roman4u.ir/
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شهرزا سرهنگ ز ا هید همونطور که بهتون دفتم دخترسر تکون داد و ادامه داد:
 بکنه... یرفاه خانواده اش حاضره هر کار یجامعه که برا نییطهقه پا

 یمارینجات مادرش از ب یباشههه که برا یمیتی:به نظرم اده شهههرزاد دختر دفتم
تره،چون اصههوال رابطه دختر و مادر و رابطه  یباشههه واقع یحاضههر به هر کار

ست که آدم خودش رو هم  زیتره و مادر انقدر عز یقو یلیاونا خ نیب یعاطف ه
 فداش بکنه...

ار از فردا ک دیتونیبا شههما...شههما م اتیجزئ نیا ه،یدفت:فکر خوب سههرهنگ
 ....یعنیکه پله به پله  دیریدر نظر بگ د،فقشیخودتون رو شروع کن

باره  کی حدود نهود  یکه حت یاتیم،جزئیزدیحرف م اتیجزئ یسهههاعت در
 ما رو مختل کنه... ی دهیچیپ یکل نقشه  تونستیم هم شونیکی

مکنه م دیزنیکه م ییحرف ها دیتوجه داشته باش یدفت:سروان کردان سرهنگ
 یتح اید،یو شههما از جواب عاجز بمون ارهیب شیدروه سههوال پ نیا یبرا ندهیدر آ

سردردم یانقدر جواب ها شون بد یدونادون و  شک کنن،متوجه که  دیبه که 
از  ریاز همکارها غ یادیهسههتند که ما با تالش دروه ز یدروه با دقت نایا دیهسههت

 ...میندار یا گهیو نگار از اونا اطالع د نیفرد
سرهنگ،ام چادرم ستم  ست کردم و دفتم:متوجه ه  بتونم کمکتون دوارمیرو در
 کنم...

 دارم دخترم،من مانیزد و پدرانه نگاهم کرد و دفت:من به تو ا یلهخند سرهنگ
شه فکر کردم،م نیا یرو یلیخ  نیداره اما تو رو ع یادیز یها یسخت دونمینق

 ...یکنیسربلندمون م دونمیو با َرب و ُربت آشنام،م شناسمیدخترم م
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شما هم نییو انداختم پا سرم شت شهیو دفتم: مام سرهنگ...ت دیبه من لطف دا
 ...زارمیم نکاریا یرو رو تمیو درا روین

 سروان... یبر یتونیدفت:م سرهنگ
 احترام کردم و دفتم:متشکرم.... یشدم و ادا بلند

 دیکار داشههتم،خر یلیتکون داد و من از اتاق خارج شههدم،خ یسههر سههرهنگ
 کارم بود... نیمتناس  نقشم اول یلهاس ها

 کدفعهیدفترم که نشههسههتم،شههروع کردم به مرت  کردن کارام تا برم بازار... یتو
تادم...اون بهتر ادی که  دیخر یبرا نهیدز نیروژان اف نا از لج منم  ما مطمئ بود ا

چقدر من سفت و سخت بودم اون لجهاز و  کرد،هریسخت قهول م یلیشده خ
ال بودم...با پنج س قشکاراش لهخند رو مهمون لهام کرد...عاش ادیسرتق بود...

صله  س کیبا من، یسن یفا ساله ب سات اریدختر هجده  سا ...مثل برادر یاح
 یمهربونش و شاد ما،زنیو ش یمرد واقع کیونه ساله بود و  ستیمهربونم که ب

که دن مان دلم  ما بانمکش و  پاش م ایدختر  به  کلیریر ما  یخانواده  زم،
شم م یپدرم بازم تو یخال یبود...جا شکیچ شمام حلقه زد که زود  زد،ا تو چ

باشههم...من به خودم قول داده بودم انتقامش رو  فیضههع دیپاکش کردم،من نها
 لی..دل.گرفتمیمثل بابا رو م یپاک یخالفکاره انتقام آدم ها یهر چ رم،ازیگیم

 در به خودم اومدم. یبود...با صدا نیانتخاب شغلم ا یبرا میاصل
 ...دییناخوداداه ظاهر شد و محکم دستور داد که بگم:بفرما میشگیهم قال 

 احترام کرد... یدفتر باز شد و پگاه اومد تو و ادا در

http://www.roman4u.ir/
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 یوقت به سههتین ازیبار،ن نیکمیصههد و  نمیدراومد:پگاه صههد بار دفتم،ا صههدام
 ...یاحترام بذار میفقش خودمون

گاه ند نمک پ قا هر چ یلهخ فت:آ کار تو  یخودش،تو یجا یزیزد و د حل  م
ستاره هات دقت کن...ب یدار یدرجه باالتر  رونیپگ احترامت واجهه،لطفا به 

 ...کایم رائکار هم من فقش پگاهم و تو ه شیاز مح
 ...امیو دفتم:من از پگ تو بر نم دمیکش یدست حرفاش پوف از

به  همون لحظه اجابت نکنم ستمیلهخند زد و دفت:تو فقش امر کن،پگاه ن بازم
ه من ک نیساکت شد و بعد دفت:سرهنگ با توجه به ا کمیمورد....  نیاز ا ریغ

 م...که بتونم کمکتون کن ییفرد به شما هستم،دستور دادن تا جا نیتر کینزد
 داشتم... ازیزدم و کفتم:واقعا متشکرم،به کمکت ن یخشک لهخند

سابت رو م رونیب میل  زمزمه کرد:بزار بر ریز پگاه کرد  احترام ی...ادارسمیح
 ...نمتونیهیم نگیپارک گهیساعت د میو دفت:ن

شدنش به کاراش لهخند زدم،هم یسر  هنکیا از شهیتکون دادم و بعد از خارج 
ه ...مثل من بود اما نخوردیاحساساتم رو قشنگ نشون بدم حرص م تونستمینم

 ی...تومیبود یخوب یهم دوستا یمن... اما به هر حال برا یو خشک یبه سخت
 یو صههحهت ها یافسهههانه ا یچهارچوب خاص و به دور از محهت ها کی

 ...زیاغراق آم
و رفتم سههمت  دمیوقت رفتن بود...چادرم رو پوشهه گهیکه تموم شههد،د کارام

 سروقت... شهیبود...تا رفتم دفت:مثل هم ستادهیا نمی...پگاه کنار ماشنگیپارک
ه عنوان بلد نهودم،ب چیاز ابروهام رو بندازم باال اما به ه یکیداشتم االن  دوست

 ؟یداشت یا گهیخاطر دوتا ابروهامون رو باال انداختم و دفتم:انتظار د نیهم
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 عنوان... چیرو کج کرد و دفت:به ه سرش
ش سوار شه هامون  ی...تو طول راه درباره میو حرکت کرد میشد نیما کارا و نق

 متیکه ارزون ق مییخوایم یدفتم:لهاسهه میدیبه بازار رسهه یو وقت میحرف زد
 بزنه... یباشه و به کهنگ

گاه فت:دق پ ماید نه نشههونش  ادیز یتونینم یبخر یخوایچون نو م قا،ا که
 ...شیخونه شش هفت بار بشور ییرفت ی،مجهوریبد

 خونه دارم.... خوام،تویو کفش نم ،شالیگی:آره راست مدفتم
که  دمیخر یدوازده هزار تومن یمانتو طوس کیبه دشتن...آخرش  میکرد شروع

و   یبپوشههم...فقظ چند تا دکمه سههاده و دو تا ج یبود که دون نیمثل ا قایدق
 ..زانو. یرو

 یبرا نهیدز نیبهتر نیو ا دشیپوشینم گهیکهنه داشت که د یشلوار مشک مامان
 من بود...

 کردم و خودم هم به سمت خونمون رفتم... ادهیرو دم خونشون پ پگاه
شون پ پگاه سمت خونمون رفتم...زنگ در  ادهیرو دم خون کردم و خودم هم به 

 جان... کایتو رائ ایمامان اومد:ب یرو که زدم صدا
 :ممنون مامان...دفتم

 یمی!حوض قدیرییتغ چیروبه رو شدم!بدون ه یشگیهم اطیباز شد و با ح در
که مامان عاشههقش بود و  یقرمز توش بود و تخت چوب یکه سههه تا ماه مونیآب

سطمون باغچه  اطیدو طرف ح شنگمون بود که برگ ها یمتو  یدرخت ها یق
 ...دیرسیم نیسطح زم یکیمجنونش تا نزد دیب
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 تو؟ یایچرا نم کایمامان اومد:رائ یصدا
 :چشم مامان جان،اومدم...دفتم

 نمیبش دیبود،حاال تا دو ساعت با نجایقسمت نقشه هم نیخدا سخت تر یوا
 ...سپارمیتو،من خودم رو به تو م دیبه ام ایمامان رو تماشا کنم...خدا یها هیدر
 آوردم دفتم:سالم بر اهل خانه... یکه کفشام رو درم یدر حال یدر ورود دم

سفندش نزد مامان سالم عز کیبا ا مادر،قربون قد و باالت برم  زیشد و دفت:
 من...

 ...زمیدفتم:خدا نکنه عز یتظاهر به ناراحت با
 تو... دیبه ام ای...خدادمیرو پوش میراحت یتو اتاقم و لهاس ها رفتم

 ظلوم باشه دفتم:مامان...رو به کار بردم که م میکه تمام سع یلحن با
دام داشتم حالت ص تیکه مامور ییلحن آشنا بود،فقش وقتها نیبا ا قایدق مامان

 ...شدیلوس م
 ؟یدار تینگو که دوباره هم مامور کایصداش دفت:رائ یبغض تو با

که هنوز چ ایخدا ما هم نینگفتم؟چرا ا یزیمن  مان  ل   شههههیما اشههکش 
 کنه؟یبرم تو باند قاچاق دختر چکار م خوامیمشکشه؟اده بدونه م

له کردن!ب هیدر یبرا ینگفتم تو آماده شههد یزی:مامان من،من که هنوز چدفتم
 ...کنهیفرق م یلیخ هیهم با بق یکی نیدارم و ا تیمامور

 ترس دفت:چرا؟ با
 دیشها که دیحد بدون نیبدم،فقش در هم حیتوضه تونمیرو که نم زی:همه چدفتم

 چند ماه طول بکشه...
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 گردم،مامانیزود ادامه دادم:اما برم نیهم یخوندم،برایرو تو چشههماش م ترس
 ...گردمیبرم دمیقول م

فتاده از کار ا شیشد...زود دست چپش رو که بعد از سکته قله ریسراز اشکاش
 نکن... هیفدات بشه،مامان در کایبود تو دستم درفتم و دفتم:رائ

ها ظاهر م یکایکه رائ ییجا تن ها  یوقت شهههدیمهربون  مان تن ما که من و  بود 
 هاش رو تحمل کنم... هیدر تونستمینم چوقتیم،هیبود

 بشه مرگ من صددرصده.... تونیزیشماها چ کایهق هق دفت:رائ با
شنوم مامان،مثل هم نیا خوامینم گهیدفتم:د ییتلخ رو با ست  شهیحرفا رو ب ا
 ...امیسالم م شهیتر...مثل هم یطوالن یکمیاما  تیمامور نیا

 یکنینم هیچروک شهههده بود رو نوازش کردم و دفتم:در یکه کم پوسههتش
 نه؟؟؟ گه،مگهید

چه دار ب یبه حق عل یوقت به مادرت دروغ نگو،وقت چیه کای:باشه،اما رائدفت
...من که از دهیم صیکه مادر چقدر زود دروغ بچه اش رو تشخ یفهمیم یشد

 ...سپارمیتو رو به خدامون م ،بازمام،برویپگ تو برنم
 دفتم:روژان هنوز تولده؟ دمیرو آروم و کوتاه ب*و*س شیشونیپ

 ...مگردیو زود برم مونمینم ادیبود،دفت ز یجوش یلی:آره،از دستت خدفت
 زدم و دفتم:مامان مواظهش باش... لهخند

 روژان:مامان من اومدم... یدر اومد و متعاقهش صدا یصدا
 یخونه ام برا دونسههتی...نمکردیطور بود،ورودش رو اعالم م نیهم شهههیهم
 ...چه حالل زاده هم هست...یدفتم:خوش اومد نیهم
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 ؟؟؟ییتو کایمتعجهش دفت:رائ یصدا
 ضهش شده امه... ی:نه صدادفتم

پذ با مد تو  که دفت ییرایدو او فت:تو   امیب تونمیکار دارم نم یکل یو د
 ؟یینجایجشن...چرا ا

 برم به کارام برسم... دیگم،بایتاقم رفتم و دفتم:االنم مسمت ا با
 ؟یگفتیم یچ یگفتینم نوی:ادفت

 نقشه ام فکر کردم... یزدم و به سمت اتقم رفتم و به رو لهخند
*** 

شک مییهایز شیآرا با شده بود...م شما یصد برابر  صار چ شم ح هز س یخش چ
 دمیپوسههت سههف یو روژ دونه هم رو ییمثل زمردم شههده بود و روژ حنا یلجن

صال باب مکردیم ییخودنما سام ا هاس با ل شدینهود...کاش حداقل م لمی...لها
ها ند برم...مو تهیصههورتم ر یکج رو یکم مییطال یآبروم  یلیبودم...خ خ

 دمیو پوشر میمیقد یکتون ی...کفشاهییبفهمن موهام طال نکهیا یکم...فقش برا
 نگاه کردم... کردیقرآن ردم م ریداشت از ز هیو به مامان که با در

نداده بوددفتم به من قول  ما  گه شهه مان م ما بهینکن هیدر ی:  یزود نیهم ؟
 ؟یفراموش کرد

 به سالمت... کا،برویرو پاک کرد و با هق هق دفت:برو رائ اشکاش
 از در خارج شدم... انیالله دو بسم

شک مییهایز شیآرا با شده بود...م شما یصد برابر  صار چ شم ح هز س یخش چ
 دمیپوسههت سههف یو روژ دونه هم رو ییمثل زمردم شههده بود و روژ حنا یلجن

صال باب مکردیم ییخودنما سام ا هاس با ل شدینهود...کاش حداقل م لمی...لها



wWw.Roman4u.iR  16 

 

ها ند برم...مو تهیصههورتم ر یکج رو یکم مییطال یآبروم  یلیبودم...خ خ
 دمیو پوشر میمیقد یکتون ی...کفشاهییبفهمن موهام طال نکهیا یکم...فقش برا

 نگاه کردم... کردیقرآن ردم م ریداشت از ز هیو به مامان که با در
نداده بوددفتم به من قول  ما  گه شهه مان م ما بهینکن هیدر ی:  یزود نیهم ؟

 ؟یفراموش کرد
 به سالمت... کا،برویرو پاک کرد و با هق هق دفت:برو رائ اشکاش

 ج شدم...از در خار انیالله دو بسم
قدر ماشهه چ با ا نیبه  باالخره دو  یراه ادیکه ز نیعادت کرده بودم، ما  نهود ا

 یمتوسط یمحله  ی...خوب شد خونه مون توشدمیسوار م دیبا نیکورس ماش
 بودم... عیاوضاع چقدر ضا نیبود،مگرنه با ا

*** 
 یفرار کنم...همه  ونیو قل گاریپر از دود س شیدوست داشتم از اون مح چقدر

عده مثل خودشههون مشههغول دذروندن  کینامتناسهه  با  یآدما با اوضههاع
سع شم و به بق یعمرشون بودن... شهرزاد ب رو  اطراف یتوجه...کم یب هیکردم 

که  ور یصندل نیچشم تر ی،جلو دمیدشتم و نگار سه کله و دار و دستش رو د
سرم  یسرهنگ تو یانتخاب کردم و روش نشستم...حرفا نهینگار راحت منو به

 ....نقشم از االن رسما شروع شد...رفتنیرژه م
 نیکردم به بدتر ی...سههعزیچند بار کوبوندم رو م یرو به حالت عصههه مشههتم
صهان میزندد یخاطره  صورتم از ع شه...پام ر تیفکر کنم تا دوباره  و به سرخ ب

صه صل ها دادمیتکون م یصورت ع مام و ت شکوندمیانگشتم رو م یال یو مف
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صال هم به نگار نگاه  میسع شون بدم و ا شوش ن رو به کار درفتم تا خودم رو م
 میشههونیپ یو با کف دسههتم رو کوبوندمینکنم...مشههتم رو به کف دسههتم م

خودم احسههاس  ینگاه نگار رو رو دادمی...چند بار که سههرم رو تکون مزدمیم
با اکردمیم نه؟ مهی...پگ  با  خوامیم شیآرا نه مه دارن  هاشههم؟ه تو چشههم ن
 ومد،نگاهمدر که ا یمنو بهخش...صدا ی...خدادنیگاهشون درسته قورتم من

 از همکارا یکی یشد...سروان محسن دهیکش شدیکه وارد م یبه سمت شخص
و  نهی...به سههرعت پاشههدم که منو بهمیبهر شیتا نقشههه رو پ کردیبود که کمک م

با  بده...بر طهق نقشهههه  فهیق کیهول بودنم رو نشههون  فاوت او یب ی ا  مدت
...نقشه نهیرو به مشکه منتظر بود یبود تا طرف دهیسمتم...نگار به سمتش چرخ

 ....میو نگار رو کنجکاو کرده بود رفتیم شیپ یداشت عال نجایتا ا
 ...نیبش-سروان

 به حرفش دوش کردم... زود
 شهرزاد... نیبه-سروان

دفتم:آقا بهرام،تو رو جون اون دوتا بچه ات...تو رو به حق  یلحن نزار و بلند با
 ...نگو که جور نشد...یپرستیم یهر ک

 رو کردم.... میو دفت:باور کن سع نییرو انداخت پا سرش
عا دار یصههورت شهههاک به ند شهههدم و دفتم:چرا اد جام بل خدا رو  دیاز 

 د؟یدونیم یچ نیاااااا؟شما از د د؟چراااااااااااااایشناسیم
سه نیدراومد و دفت:د غمیج ست درفتنه؟آررررررررررررررررر  حیفقش به ت د
 ه؟
 رو... نید نیا خوامیمکث ادامه دادم:نم یکمی با
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 م؟یتیدختر  کیبه  دیبد یالک دیدفته که ام نویا نیزدم:د قیج
 داشت آرومم کنه... یهم مثال سع کردن،سروانیداشتن نگاهمون م همه
..به همون گذرمیاز حقم نم ؟یفهمی...مخوامیآروم بشههم...نم خوامیزدم:نم داد
شت نانی...تو که اطمگذرمیتون نم یعل شه برا نیا یندا مون ه یچ یکار جور ب
 دیچرت و پرت...به ام یکالس ها ؟صههرفیرو هم که داشههتم به باد داد یپول

و هزار تا  روتیکامپ ایقهول بشهم؟کو پگ؟هرروز پول بده برو تا اون سهر دن نکهیا
خدا نمخوامینم ن؟یکه بشهههه ا ریبگ ادی گهیکوفت د به  با هق هق خوامی... ...

به دل عز گذرمیبشهههه ازت نم شیزیدفتم:مادرم چ قا بهرام...داغت رو   زاتیآ
 ...زارمیم

به ا سههروان جایبر طهق نقشهههه  ند شهههد و  دیکه رسهه ن ند تو  یکیبل خوابو
 ...یکنار زیدوشم...خودم رو پرت کردم به م

و به که داغ من یباش یک فه،تویدور برندار ضع گمیبهت نم یچیداد زد:ه سروان
فروش  ی...کوک  سهههزیهمون نصههرت دود یهم ثمره  ؟تویبزار زامیدل عز

 ...شهیادیز نیاز ا شتریعمر ب گهیهم د
پر به گار و دار و دسهههتش  ن که  کردم  له  سهههمتم و  دنیسهههمتش حم

م ب تم: ف د جور  ن مو ه نم.... ت ف م شهههاالی...ایریدر عوضهههیریب  ی...
سلمونه برد یهرچ یک*ث*ا*ف*ت...ابرو سجد و قرآنت بخوره یم ...اون م

تو  ی...علیبه عل سپارمتیچشمم...برو م یتو فرق سرت...برو دمشو از جلو
 ...شوزدم:برو دم غیمامانم...ج ینه عل
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صهانرونیو از در رفت ب نییسرش رو انداخت پا سروان م خود تی...منم با ع
دذاشتم ونفگ  زیو سرم رو رو م رونیت نگار و دار و دستش کشدم برو از دس

صه یها ش یا یمقطع و ع شتم که  مانی...خودم اشدینم نی...بهتر از ادمیک دا
کرده بودم  رمامان و بابا بودم که تصههو ونیدل کاشههته بودم...همش رو هم مد

چون  کردمیبه نگار توجه م دیشهههرزادن...االن اصههال نها یهمون مامان و بابا
شههده  یاومد طرفم و دفت:چ زدمی...همونجور که حدث مشههدمیم عیزود ضهها

 ؟یخانم
از  ؟حالمیگیم یچ گهیاعصههاب داغون سههرم رو آوردم باال و داد زدم:تو د با

 ماااااااماااااااان... ی...بعد زار زدم:واخورهیو آدم هاش به هم م یزندد
به روش ن از ما  هان و وردیعکگ العملم تعج  کرد ا مه داد:تو االن عصهه  یادا

 من بتونم کمکت کنم... دیزم،شایعز یهست
ن ...زبوخوامیکگ رو...نم چیکمک ه خوامیدفتم:نم یو حرصهه تیعصهههان به

 جلو چشمام دور شو...برو... ؟ازیفهمیم زادیآدم
 بردرد... یشد مونیشد و دفت:هر وقت از حرفات پش بلند
شد...م بعد ستمیبا لهخند ازم دور  سه بار د دون سگ هم بهم  گهیتا دو  محل 

مامان رو برداشههتم و از  یمیقد فیک عینقشههه الزم بود...سههر ی...اما برادهینم
 و به سمت اداره راه افتادم... رونیشاپ زدم ب یکاف

احترام،که دوستش  ی،ادایشگیسرهنگ وارد اتاق شدم...بازم کار هم یصدا با
ه ب گرانیداشههتم من احترام بزارم نه د خودم...فقش دوسههت یداشههتم اما نه برا

 من...
 سروان،واقعا ممنونم ازت... نی:بشدفت
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ام  فهیدفتم:وظ یشگیهم یکایهمون رائ یلحن جد کا،بایغال  رائ نشستم،در
 بود سرهنگ...

نه ا سههرهنگ ضهههش شهههده ات رو  یبه روم زد و دفت:صهههدا یلهخند پدرا
داش که دارم ص یکس دونستمیکه واقعا نم یبود،آنقدر عال یعال یدم،کردانیشن

 خودمون... یکایرائ ایشهرزاده  شنومیرو م
 ...ستمین یفیانقدر تعر دیزدم و دفتم:باور کن یخجول لهخند

رفتن  بعد از نمیرفت،بگو به شیما پ لیباب م نجایادامه داد:خوب تا ا سههرهنگ
 شد؟ یچ یسروان محمد

به حالت تهاجم ینیب شی:بر طهق پدفتم  یهامون،نگار فورا اومد طرفم...اما 
ده زود وا م هاش برخورد کردم چون الزم بود،ا به حرفش دوش  دادمیبا و 

 یلیخ ینطوریکاسههه اسههت،ا مین ریز یکه کاسههه ا شههدیفورا متوجه م کردمیم
 سمتم... ادیبهتره،مطمئنم باالخره بازم م

 ...هیبا افتخار دفت:کارت عال سرهنگ
 دادم:متشکرم سرهنگ... جواب

به بعد مواظ  تمام کارات مثل  نیاز ا یدفت:خوب،سههروان کردان سههرهنگ
س تیمامور نیا یعنوان درباره  چیباش،به ه شهیهم تا  هینفهمه،کاف یزیچ یک

سر بزرد یسهل انگار کی شه هامون رو نقش بر  یبه درد بندازتمون و تمام نق
 آب کنه...

 فتم:بله،حواسم هست...کردم و د دیحرکت سر تائ با
*** 
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 ...یپاتوق جهنم نیا دوباره
 یو عرق و کوفت و زهرمار همه با هم قاط گاریس یشاپ شدم...بو یکاف وارد

تا من کال ا تیمامور نیشهههده بود...کاش ا شهههاپ رو پلوم   یکاف نینهود 
سته بود...تو ا یشگیهم ی...نگار طهق معمول جاکردمیم ش ه شش روز ک نین
ستیهمونجا م شهیاومده بودم هم نجایا صندل ش  ونجابار ا نیکه اول یو منم 

 یشههده بود...دو روز اول دوتامون نسهههت به هم ب میهمشههگ گاهینشههسههتم،جا
شروع کردم به نگاه ها میتفاوت بود سوم  ش یاما روز  ت سم یمانیسرشار از پ

شده اما ا دونستمینگار...م  رش روانقدر زود غرو دونستمیم نمیمتوجه نگاهام 
 ت!عرض معذر یراممکنه من مجهور بشم برم جلو ب یجلو و حت ادیب شکنهینم

شستم و نگاه ها میشگیهم یسر جا دوباره از مردا رو  یلیخ ی رهیو خ زیه ین
حالم از ا مل کردم، کاشیبهم م تمیموقع نیرو خودم تح مدیم خورد،  و

 و دیخندیدوسههتاش م پیسههمتم...بهش نگاه کردم...فارق از من داشههت با اک
 کامال هافیق کیو هفت،هشت ساله بود... ستیحدودا ب دی...شادیکشیم ونیقل

هایمعمول نگ و مش قهوه ا ی،مو هاییو طال یر نگ شهههده قهوه  ی،ابرو ر
شمیا شک یمعمول یها ،چ ...نه بانمک،نه یو دماغ و دهن کامال معمول یو م

 شیخروار آرانسهههت بامهر رو داد،الهته به دور از  افشیبه ق شههدیجذاب،فقش م
مام ن نداختم تو میرویهاش...ت ماس بهش زل  یرو ا با الت مام و  چشههه

ستمیزدم...م س دون شت ا یبه ک صله دا  ردمکینگاه م ینجوریکه ده مترم ازم فا
 ،زودیآدم معمول کیسههمتم،انگار که برق درفته باشههتش...نگارم  گشههتیبرم

 ...ختمیبردشت سمتم...التماس رو تو چشمام ر
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ممنونتم...ممنونتم...اومد  ایرو قورت داد و از جاش بلند شههد...خدا لهخندش
و  رهی...خودم رو دستپاچه نشون دادم...خمییروبرو یسمتم و نشست رو صندل

 ؟یمونیمسلش تو چشمام نگاه کرد و دفت:پش
تو چشههماش نگاه کردم...قه قه زد و  یرو تکون دادم و با ترس سههاختگ سههرم

...بعد دستش رو آورد جلو و دفت:من دهیو خرخره ددفت:چته دختر؟انگار لول
 نگارم...

 دست دادم و دفتم:منم شهرزادم... باهاش
 ...دی...بعدش هم خندی:انروز بدجور آمپر سوزونده بوددفت

دتر ب دیمن بود یادر جا دیکن خوام،باوریزدم و دفتم:معذرت م یخجول لهخند
 ...دیشدیم نیاز ا

 دستش فشار داد و دفت:چکارت کرده بود؟ یو تو دستم
ا جمع کرده بودم ت یرو که با بدبخت یپول یرو لرزون کردم و دفتم:همه  صدام

 و وتریکامپ یکالس ها یمامانم رو عمل کنم ازم درفت و من رو فرسههتاد برا
 یتونیم یریبگ ادیها رو  نیاده ا گفتیبلد باشههه،م دیبا یمنشهه کیکه  ییزایچ

 ...یکن ملراحت مامانت رو ع یکه جمع کن یو بعد با پول یبش یمنش
شک شده بود رو ییها ا شمام جمع  سراز یکه تو چ شد:من مامانم  ریدونه ام 
وز ها از ر یلیکنم...خ فشیتوص تونمی...نمیلیدوست دارم نگار...خ یلیرو خ

نداخت  یم*س*تم کتک نخورم خودش رو م یاز بابا نکهیا یکه برا ادمهیرو 
 ...خوردیو خودش به جام کتک مجلو 
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چقدر از دسههت بابام کتک خورد تا نزاره من زن  یدونیهق هق دفتم:نگار نم با
ار از همون بود...نگ کتریآدم بدتر از بابام بشم که از بابام فقش دو سال کوچ کی

سههکته  زیمن ناچ ی...از حرص خوردن برامارسههتانیبه ب دیروز کارش کشهه
تا عملش  دمیم جامکه بتونم ان یکرد...مامانم سههکته کرد نگار...من هر کار

با نازش رو  ل   ق من اون  نم...  گار  دیک ن نم... بردردو هش  ب لم  سههها
من  ی هیو سههرما دی...اون پول تنها امهخشههمیبهرام رو نم چوقتیچوقت،هیهم

 ....هخشمشیبود...نم
ش یکنار یصندل اومد ست و من رو ک ش  یغ*لش...تو ب*غ*ل کب* دیمن ن

نرفته بودم...روژان هم  یچکسههیاز مامان تا حاال ب*غ*ل ه ریبودم من؟من غ
...االن چطور تو ب*غ*ل کردمیب*غ*لش م شههدیهروقت چند روز ازم دور م

 ...دهیبلکه دشمنم هم بود!از من بع شناختیمونده بودم که نه تنها منو نم یکس
شههونه هام دذاشههت و دفت:تو  یو از خودش دور کرد و دو دسههتش رو رو من
تا جا نکاریدختر...نکن ا یناز یلیخ با خودت...من  که بتونم کمکت  ییرو 
 ...کنمیم

 ؟یزده دفتم:چه کمک هول
ز غوره حلوا  یدر صهههر کن گنیم یدیداد:آروم آروم دختر...مگه نشههن جواب

 ...یساز
صهر  ونمتینم گمیبدوش،من دارم م یگینره تو م گمیمالتماس دفتم:نگار من  با

 ...فهیکنم،مامان قلهش ضع
طور  نیهم تونمیبگذره تا بشههناسههمت،نم یچند روز دیشهههرزاد،با نی:بهدفت

تو...در ضههمن  یمن خوبه نه برا ینه برا ینجوریکنم،ا شههنهادیکار رو بهت پ
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نت بوده ،االن هم  نیتو..هم یدار ییخدا کی ما ما ظ   تا االن موا که  طور 
 ...میبوده که من و تو با هم آشنا بش ی...نترس دختر...حکمتمونهیمواظهش م

 چند روز زودتر بگذره... نیدفتم:خدا کنه ا آروم
 ؟یایم نجایبرم،فردا ا دیبا گهیاز جاش بلند شد:من د دویخند
 .امی:آره مدفتم
 تا فردا. ی:پگ بادفت

 زدم و دفتم:خداحافظ... لهخند
ستاش و من از کاف رفت شه از االن عمال  یسمت دو شدم...نق شاپ خارج 

د و بدل ر یها تلفن امیپ یرفتن به اداره ممنوع بود و تمام گهیشروع شده بود...د
 قهولش کرده بودم... لیبود که با کمال م یو خم چیآغاز راه پر پ نی...اشدیم
ش یصدا با ستام رو که دوجه ا میزنگ دو شپزخونه  ید ستم و از آ ش شده بود 

 .دیی...سرهنگ بود...صدام رو صاف کردم و جواب دادم:بفرمارونیزدم ب
 د؟یداد:الو؟سروان خودتون هست جواب

 ...دیی:بله سرهنگ بفرمادفتم
تهاه تا اش پرسمیم شهی...من همهیبه هم شه یلیشما و خواهرتون خ ی:صدادفت

 نکنم...خوب چه خهر؟
 ار بده...ک شنهادیمنتظر باشم تا پ یچند وقت دی:باالخره اومد طرفم...بادفتم

و قرار ها رو مشههخص  زدمیسههاعت بود که داشههتم با سههرهنگ حرف م مین
 کایکه قطع کردم،به سههمت آشههپزخونه رفتم که مامان دفت:رائ ی..وقتکردمیم

 مادر سرهنگ بود؟
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دفتم:بله مامان،سههالمتون رو  رختمیقابلمه م یبرنج آبکش رو تو که همونجور
 رسوند...

 ؟یریم ی:کدفت
ها همونجور خار  جمع کرده  خوردیکه بهش م ییکه صهههورتم رو از ب

 برم؟ ییبودم،دفتم:مگه قراره جا
و ...انقدر حرف رگمیم یکه چ یدونیو دفت:م ستادیتو درداه آشپزخونه ا اومد

 عوض نکن...
ان موضههوع؟مام نیخودت رو با ا یکنیم تیطرفش بردشههتم و دفتم:چرا اذ به

 ...هیمثل بق نمی...اگهیمن هر وقت وقت رفتن شد،شده د
 مثل نیو هم من که ا یدونیصحهتم رو کامل کنم و دفت:هم خودت م نذاشت

 جمله رو تکرار نکن... نی...پگ انقدر استیهات ن تیمامور هیبق
دذاشههتم  در مه رو  عد دفتم:نم ادیتا برنج دم بقابل وقتش  یک دونمیو ب
 خوبه؟ نی...ارسهیم

ند هاشهههه خ یزیزد و جواب داد:هر چ یکم جون لهخ به  یلیکه دروغ ن خو
 یکنیشونش دذاشتم و دفتم:برام که دعا م یمادر...رفتم طرفش و دستم رو رو

 مامان؟مگه نه؟
 دعا کنم؟ یک یبچه هام دعا نکنم برا ی:برادفت

تاقم رفتم،روژان رو لهخند به سههمت ا بود...بگو دختر  دهیخواب نیزم یزدم و 
رو روش انداختم و رفتم سههمت  ؟پتوشیبخواب ینجوریسههرما ا یتو یمجهور

 و راه افتادم سمت پاتوق... دمیو رو پوش یشگیهم یکمد...لهاس ها
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نگار نگاه کردم،تا متوجه ام شههد اشههاره کرد که برم  زیوارد شههدم به طرف م تا
طرفشههون...رفتم و کنارش نشههسههتم و روبه جمع سههالم کردم...همه جواب 

ش سرخو ست عز نیدادن و نگار دفت:خوب دخترا ا یسالمم رو با   زمونیدو
 رفهمه؟یپ،شیاک دیاسمش شهرزاده و قراره بشه عضو جد

ه من اونا رو ب شههونیکی یکیکردن و نگار با اشههاره به  دیبا حرکت سههر تائ همه
 و دالره... ن،سودندیال،نازنیمهرنازه،ل نیهرزاد خانم اکرد:خوب ش یمعرف

ثل بق یچهره  به ند م گاه کردم،حگ کردم سههود  شههونیتک تکشههون ن
خروار  ریاش هم ز افهیبود...ق ریداشههت و سههربه ز یمظلوم ی...چهره سههتین

 پوشونده نشده بود... شیآرا
به بق دهیسههودند د یکه نگاه من رو رو نگار  نیدفتم ا دیدیدفت:د هیبود رو 

 دختر مهره مار داره؟
 یمار دار یضههرب درفت و با تکون دادن دردنش خوند:مهره  زیم یرو بعدش
تو  یمار دار ی..آره مهره یاز عشههقم همش سههرسههر یگذری...اما میتو دلهر

 ...یاز عشقم همش سرسر یگذری...اما میدلهر
کردن...به سههودند  شیو همراه دنیاز من و سههودند به آهنگش خند ریغ همه

شما شنش با ب یو مو و ابرو یسورمه ا ینگاه کردم،چ  یو ل  ها یقلم ینیرو
 کیمن اما چشههماش  یبه صههورتش داده بود...خدا یقشههنگ ینما شیغنچه ا

صر به فرد... کیبود... گهید زیچ  ورمهسافتادم،اونم  ترمیفا یماه ادیرنگ منح
دفعه سههرش رو آورد  کیدم...که مرد چقدر ناراحت شهه یبود و براق...وقت یا

اشکش شناور بود...نفسم  یایدر یچشماش که تو دنیباال...سنکپ کردم از د
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دختر چش بود؟چرا چشماش  نیا ای...خدانییدرفت...زود سرم رو انداختم پا
 یبا نام شهههرزاد... اما برا ییکایکردم برم تو جلد رائ یشههده بود؟سههع یاشههک

اون چشما رو بفهمم...بفهمم چرا دلم  یغم تو یمعن خواستیبار دلم م نیاول
مه  نیا کنمی...بفهمم چرا حگ مرهیگیم شیداره آت با ه فرق  نایا یدختر 

حال ن شیداره...بفهمم چرا آرا  فیکه ازش تعر سهههتینداره...چرا خوشهه
 یکایرائ خواسهههتی...چرا؟...چرا دلم مکردیم هیکردن...چرا داشهههت در

 دیشا مجرم که یاز دوستا یکی یبدم دلش برانهاشم و به قلهم اجازه  یشگیهم
به رحم م باشهههه  باره سههخت  اد؟اسههمیخودش هم مجرم  مد دو که او جرم 

افتادم...دوباره داغ  زیهمه چ ادی..دوباره یشگیهم یکایشدم...دوباره شدم رائ
 دلم تازه شد و نگاهم رو به سمت نگار کشوندم...

 چکارا کنم؟ دیدفتم:خوب من االن با بهش
باشهه شیپ یچند روز دیزم،بایعز یچیبود که دفت:ه الیکنم ل فکر که  یما 

 ما... نیع یبش
 شه؟یم یدلم دفتم:دور از جونم...اما رو به همون دختره دفتم:بعدش چ تو

 یمونده بود،دفت:بعدش رو همون وقت ادمیقرمزش  یکه به خاطر موها نینازن
 ...نترس...گهیکه بعدش شد بهت م

 ...ترسمینم ایدن نیتو ا زیچ چیاز ه ترسم؟منیجواب دادم:من دفتم م زود
 ...دمیچشمات د یدفت:از اول جسارت رو تو نینازن

 صحهت با...بهرام بود؟ یجسارتش تو نیادامه داد:از هم نگار
به معن سههرم مه داد:آره از هم دیتائ یرو  گار ادا جسهههارت  نیتکون دادم و ن

 خوشم اومد... شتریصحهت با بهرام از همه ب یچشمات تو
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از  حالم نیهم یکه حقم رو بخوره متنفرم،برا یزدم و دفتم:از هر کسهه پوزخند
که  یزی...چسههتیکه االن هسههتم حقم ن یزی...چون چخورهیبه هم م ایدن نیا

ست حقش ن ست زن هاستیمادرم ه  یتالش چیکه بدون ه یی...حقم رو از د
...صههد در صههد رمیگی،میریسههراغشههون رو بگ ایف دنطر کیاز  دیهرروز با

 ...رمیگیم
 ...یحرفا؟چه مضخرفات نیمن و ا کردمیذهنم داشتم فکر م تو

 ماده بهر... کیقه قه زد و دفت:مثل  نگار
 ماده بهر... کینازک کردم و دفتم:مثل  یچشم پشت
گار که از همون اول خ یکیبه طرف  ن گاهم م رهیاز دخترا   کردیداشهههت ن

 دفت:مهرناز چرا ساکته؟
 کمان پشت کوه... نینگار نگاه کرد و دفت:به علت رنگ به

 کمان پشت کوه؟ نی؟رنگیچ یعنیفعال شد... رادارام
 بابا...برق دنهال مداره... الیخیدفت:ب نگار

 باشه به سرهنگ دزارش کنم... گن؟حواسمیم یچ نایجان؟ا
 ...هیلهش رو لوچ کرد و دفت:از ما دفتن،به نظرم دختر خوب مهرناز

 با افتخار نگاهم کرد و دفت:معلومه... نگار
شت کی تا ستمیم،میکردیبحث م زیهمه چ یدرباره  میساعت دا و خوب ت دون

من  ی...برازدینم یحرف خواستنینم یدلشون جا باز کردم..سودند تا ازش نظر
 عالمت سوال بزرگ... کیسودند شده بود 
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مهم و کلمات نامفهوم رو دزارش دادم و بعدش  یها انیخونه جر دمیرسهه تا
 به سرعت خوابم برد... یهم از فرط خستگ

 ی...سخت بود مطابقت رفتارم با اونا...اما شد...چمیدیبه جک نگار خند همه
تاد...بازم ودند افنشد داشته باشه...نگاهم به س یکی نینشد داره که ا ایدن نیتو ا

ندلزدیلهخند م کیپنج روز فقش  نیمثل ا ند بود...بل یخال شیکنار ی...صهه
نارش... به تنم راسهههت  کیشهههدم و رفتم ک بازم مو  که  خت  ندا گاه بهم ا ن

سرش رو انداخت پا شتا نییشد...بعدش هم دوباره  ستش باز یو با انگ  ید
 یت خودم براوق چیسههر صههحهت رو باز کنم...ه یچجور دونسههتمیکرد...نم

دختر رو  نیچکار کنم تا ا دیبا دونستمیقدم نشده بودم...اصال نم شیپ یدوست
ها یبفهمم...معن گاه  ناکش رو بفهمم... شههههیهم ین کهیا یمعنغم تو اوج  ن

ته...معن شیشهههاد ناراح بازم  کهیا یهم  مه شهههادن و از هر چ یوقت ن غم  یه
با نگار ا یهسهههت؟چجور یخودش غرقه؟غرق چ یآزادن،چرا تو  نیراهش 

 دیمن چقدر چرا داشههتم که با ایسههت؟خدایمثل اون ن زشیچ چیهاسههت اما ه
شون جواب م ست هاش رو  دی...خوب االن بادادمیبه ستم  توچکار کنم؟د د

 درفتم و دفتم:سودند...
 رو به چشمام دوخت و دفت:بله؟ نگاهش

 ؟ی:چرا ناراحتدفتم
 ...که چرا نداره یزد و دفت:ناراحت پوزخند

 تموم بود... زیدختر همه چ نی...اییعج  صدا ایخدا
 علت داره... کی یلهخند زدم و دفتم:هر معلول منم

 ...ییسوم راهنما ینیزد و دفت:د لهخند
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 ؟یابروهام رو انداختم باال و با خنده دفتم:بچه زرنگ بود دوتا
 لهخند کم جون زد و دفت:اده بزارن هنوز هم هستم... کی

 زاره؟ ینم یدفتم:ک یناراحت با
 ه؟کنیبه تو م یچه کمک ؟دونستنشیپرسینگاهم کرد و دفت:چرا م رهیخ

 دارم... یدوستم برم یشونه  یرو از رو یو دفتم:بار اوردمین کم
...هر وقت کمک خواستم صدات کنهینم ینیزد و دفت:رو دوشم سنگ پوزخند

 ...کنمیم
ور بلند اش...دلخ جهینت نمیا یباز کردن دوسههت یجلو برا میبارم ما رفت کی ایب

 مزاحم باشم... کردمیشدم و دفتم:فکر نم
خودم رفتم و روش نشستم...نگار و دار و دستش هم بازم در  یسمت صندل به

مل ا گهیحال هر و کر بودن...د با شیمح نیتح نداشههتم...من  چه  دیرو  هر 
 ینینگبود...س نیشک آفر ردمکیصهر م ادی...تازه اده زدمیرسیزودتر به هدفم م

رو له  غرورم...اما مهم نهود...خودم کردمیخودم حگ م ینگاه سههودند رو رو
 ....کردمیکرده بودم خودم هم درستش م

حظه ل کیرو به نگار دفتم:نگار  اشههونیخسههته از مسههخره باز قهیاز ده دق بعد
 ...ایب

شدم و رفتم رو بعد ستم و  یخال یزهایاز م یکی یبلند  ش و سرم رو درفتم تن
 دستم...
احساس کردم و بعد صداش رو:شهرزاد  مییجلو یصندل ینگار رو رو نشستن

 چت شده؟
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س سرم ست دار یرو با عجز درفتم باال و دفتم:نگار تو رو به هر ک  ،منیکه دو
تا ا دیبا کار کنم  ندارم ادیز ؟منیکن یرو بهم معرف یکار کوفت نیچ قت   و

 نگار...درک کن...درک کن...تو رو خدا نگار...
 ...یعجول یلی:دختر تو خدفت
صدا سرم سها باال یرو درفتم باال و با   گمیدفتم:عجول؟من؟نگار دارم م یین

 ؟یفهمی...بفهم...بفهم...مستیخوب ن ادیمادرم حالش ز
 رفهمه؟ی...شیدستور بد دیکرد و دفت:داد نزن شهرزاد...تو نها اخم

 !یهم هر ی،ناراحتیصهر کن دینگفتم که ادامه داد:با یچیه
 بلند شد که منم زود بلند شدم و با عجز دفتم:نگار... زیهم از سر م بعدش

خوب تو دوشههات فرو  گمیم زیخشههم بردشههتت سههمتم و دفت:چند تا چ با
 چیصههدات رو باال نهر،دو،ه کنهیم یکه داره بهت خوب یکسهه یک،برایکن...

س ست یوقت فکر نکن ک سوم،چهیه شنا ، که  یو چه وقت یمن یاالن که فقش آ
حق دسههتور  چوقتیچوقت،هیکنم،هیم یکه بهت معرف یسههر کار یادر رفت

ش تیرو بفهم...اده حال کیبزرگ و کوچ ،چهارم،فرقیدادن ندار  نیشد که ب
 ...نمتینه نجایا گهیو صهر کن،ادرم نه که برو به سالمت...د نجایا

 طمی...غلش کردم...شرادیسمتش و دفتم:نگار بهخش دمیکه دو زیرف مط رفت
منتظر  دیبا یک ؟تایبهم بگو...تا ک نوی...اما فقش ادی...بهخشههسهههتیخوب ن

 وقت ندارم... ادیباشم؟من ز
 ...نمکیمعطلت نم ادیبه خودت داره،اما منم ز یزد و دفت:بستگ یلهخند نگار
 ه؟یکارتون چ نی:ادفتم

 بهت دفتم؟صهر کن... ینگاه خشن بهم انداخت و دفت:چ کی
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 و دفتم:باشه... نییرو انداختم پا سرم
کار د کیاز  بعد ندار یا گهیمکث دفتم:اده  مان  یباهام  من برم خونه...ما

 تنهاست...
 و دفت:برو به سالمت... دیشونم کش یرو یدست

به  یباعث و بان خدا لعنت کنه یشهههاپ خارج شهههدم...ا یاز کاف یناراحت با
شه...معلوم ن نیبانده...ا نیوجود اومدن ا که  ییبعدها چه کارها ستیتازه اول

 بگذرونه.... ریبکنم...خدا خودش به خ دیبا
*** 

 من برم بخوابم... یندار یمامان اده کار-
 ...ریبخ زم،شهتی:نه عزدفت
نگ رو سره یرو برداشتم و شماره  میتو اتاق و ل  تخت نشستم...دوش رفتم

 ...دییدرفتم،جواب داد:بفرما
 سالم سرهنگ...-

 د؟ی...چه خهرا؟خوب هستی:به به خانم کرداندفت
 با نگار داشتم... ییصحهت ها یسر کیامروز  تشیمتشکرم،واقع-

 :خوب؟دفت
...من وقت ندارم و یکنیم شههنهادیکار رو بهم پ نیا یامروز بهش دفتم که ک-

 ...دمیکوب یو حساب حرفا...اونم درست نیاز ا
 ...یکرد یرو ادهیو دفت:فکر کنم ز دیخند
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بده  شههنهادیکار رو بهم پ نکهیبد نشههد...دفت بعد از ا ادمیآره فکر کنم،اما ز-
سههر کار...و واقعا هم که  رمیو بعدش م دهیفکر کردن بهمون م یچند روز برا

 ...یچه کار شرافتمند
شه کاردفت ست با سروان حوا ست و ر یکه بعدا نتون ینکن ی:خوبه،  سشیرا

 ...دیکن مونیانتخابش پش ینگار رو برا یحت ای یکن
 د؟یبا من ندار یا گهیسرهنگ...کار د کنمیجمع م شتریحواسم رو ب-

 خانواده سالم برسون... ،بهی:موفق باشدفت
 متشکرم،خداحافظ...-

 :خدانگهدار...دفت
شتم صوف م دا صاف و  صدا کردمیشالم رو   اکی...رائکایمامان اومد:رائ یکه 

 ...ایلحظه ب کی
سمت پذ رفتم سته بودن و روژان در ییرایبه  ش ...مامان و روژان ب*غ*ل هم ن

 با انگشتاش بود... یحال باز
 ...دینشستم و دفتم:بفرمائ مونیمیمهل نسهتا قد یرو

سرزنش بار مامان ست دل به آب یبا نگاه   به روژان رو به من دفت:باز خانم د
 دادن...
 بده... حیسمتش و دفتم:خوب توض بردشتم

 به خدا من... کایدفت:رائ ییغرغرو یصدا با
 و...نر هیحرفش رو تموم کنه و دفتم:برو سر اصل مطل  روژان،حاش نذاشتم

 بده مامان... حیدفتم:بزار خودش توض عیبگه که سر یزیخواست چ مامان
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اورده  نیا امروز با خودش ماشههنگفت و روژان دفت:بابا مهرسهه یزیچ مامان
 یو...تمیدرفته...بعد خواسههت ما رو برسههونه...ما هم قهول کرد نامهیبود،دواه

 شد و منم...ساکت شد... یراه حرف رانندد
 ؟یشک دفتم:تو که پشت فرمون نشست با

ض سرش سا را صال مهر که  شدینم یرو زود آورد باال و دفت:نه،نه به خدا..ا
تم نگف یزیمن چ گهیبار د نیرو دست ما بده....بازم ساکت شد اما ا نشیماش

 ...ادیتا خودش به حرف ب
شت یاز کم بعد ث و بح میزدیحرف م یدر باره رانندد میسکوت ادامه داد:آره دا

 ...مونمیزدم که حاال از دفتنش پش یزر کیسر سرعت بود...منم 
 نداره... دهیفا یمونی:اوال درست حرف بزن...دوما پشدفتم

 ...بردشتم بهش دفتم:مهرسا تویگیو دفت:درست م نییرو انداخت پا سرش
 ونمتیلطفا حرف از سرعت نزن...اونم جواب داد:م یریکه فعال مثل الکپشت م

منم عشههق سههرعت بردشههتم بهش  یدونیتو که م کایکه برم....رائ خوامیاما نم
 دروغ نگو... یتونیدفتم:نم

هم  هیدفتم بق نویرو به عالمت تاسف تکون دادم و روژان ادامه داد:من که ا سرم
 رتشی...اونم به رگ غرفتیآروم داشت م یلیخ شییکردن...خدا دیحرفم رو تائ

شار داد و  ییو تا جا کنمیم یبرخورد و دفت:بهتون حال شت داز رو ف که جا دا
 که... میگذشتیها م ابونیاز خ یکیبا همون سرعت از  میداد...داشت راجیو
از تو کوچه درآومد و ما هم که  یکمر کیبغض دارش ادامه داد: یصهههدا با

 و ... میرو کنترل کن نیماش مینتونست میسرعت داشت
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 شونیزیه چک نای!سرنشدیدفتم:واقعا که بچه ا تیهقش بلند شد...با عصهان هق
 نشد؟

ش کایدفت:نه رائ هیدر با صدمه  نیاما ما سارت  یبد یطرف  خورد و االن خ
ما هم مقصههر بودخوادیم فت:شهه با دی...مهرسههها هم د مک  دیپگ  ک

 ...شهیهم م هی...بدبخت مهرسا...االن تنهدیکن
ه وجه:روژان ب چیکردم خشونتم رو کنترل کنم...اما سرزنش کالم رو به ه یسع

ش ستینظرت وقتش ن شکر که اتفاق نی؟ایبزرگ ب شت،خدا رو   یبرا یکه دذ
ما ازت م افتادین یجون کسهه خواهر من  یقهل از حرف زدنت فکر کن خوامیا

شه؟تو دختر خوب ست یبا  ناالها خودت رو خراب نکن... یبچه باز نیبا ا یه
 م؟یچقدر خسارت بد دیبا

شد و دو روژان سرعت بلند  شد و بعدش با  تو اتاق و در  دیهق هقش بلند تر 
به صهههدا اش دوش  هیدر یرو محکم بسهههت...سههرم رو تو دسههتم درفتم و 

 نیمظلومانه اش اما ا هیاز در گرفتیم شیدادم...فداش بشههم...دلم داشههت آت
 الاسرشونه ام حگ کردم...سرم رو ب یبه نفعش بود...دست مامان رو رو هیتنه

 نیزد و دفت:خسارت ماش ینیآوردم و دستش رو درفتم تو دستم...لهخند غمگ
 ینده خدا فقش پنج تاش رو مشده که خواسته....ب یزیاز چ شتریب یلیطرف خ

 ...ونیلیم کی ینفر شهیخواد...چون پنج نفر بودن م
ستمیم شه  تون شمام رو به عالمت با شتش کنم...چ ساب پگ اندازم بردا از ح

سمت اتاق رفتم...نزد یرو شدم و به  شتم و بلند  در اتاق بودم که  کیهم دذا
 دخترم... کنمیمن به وجودت افتخار م کایمامان دفت:رائ
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تاق...روژان رو تختش هنوز داشهههت هق هق  یکم جون لهخند زدم و رفتم تو ا
و دفت:بچه ام درسهههت  نییمتوجه من شهههد سههرش رو انداخت پا کرد،تایم
ندارم حق داریگیم ی...هوز بزرگ نشهههدم راسههتیگیم اش  هی...دری...فکر 

شم...دلم م خوادیدلم م کایشدت درفت و دفت:رائ هم مامان ب خوادیمثل تو با
نه ا تخاراف تازه براش درسهههت کنم...رائ کیهر روز  نکهیکنه  م دل کایزحمت 
 که ندارم.... خوادیم زایچ یلیخ

ما از من ا خواسهههتیدلم م االن ...رفتم رو ومدیکارا بر نم نیب*غ*لش کنم ا
کدومیتختش نشههسههتم و دفتم:من ه ن یکه تو دفت یینایاز ا چ دارم رو قهول 

سن شدیستیمن ن روژان...تو هم  سن من  خودت رو  یتونیم ی...هر وقت هم 
راجع بهش  گهیو تموم شهد...د یکرد ی...اشهتهاهیکن سههیمن مقا یبا همسهن

 نزن...باشه؟؟؟ حرف
 ...یلیکا،خیرائ یخوب یلیتو ب*غ*لم و دفت:تو خ دیپر

سارت رو  یکمی شتش رو ناز کردم و بعد از ب*غ*لم درش آوردم و دفتم:خ پ
 و کجا بهرم؟ یک دیبا

 شیپ میریخونه مهرسا بعد با هم م میریو دفت:فردا م نییرو انداخت پا سرش
 اون آقاهه...

ند خاموش کرم و  بل عدش هم چراغ رو  خدا بزرده...ب تا فردا  شهههدم و دفتم:
 ...ریدفتم:ش  بخ

 جوابم رو داد و منم رفتم سمت تخت خودم... آروم
 ....دارشدیکه روژان از خواب ب کردمیسرم درست م یرو رو میروسر داشتم
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 ازهیبد دذرونده ....خم یلیرو خ شه ید دادیبادکرده بود و نشهون م چشهماش
 کشون اومد جلو و ب*غ*لم کرد...

 ه؟یچه کار نیدفتم: ِا نکن.ا بهش
 .یفتیباعث شدم از کارت ب دایخجالت لهخند زد و دفت: بهخش با

شت....ول گهیدادم: د جواب شه که ا یکه دذ همه  ینطوریدفعه اول و آخرت با
 ،خوب؟یندازیرو تو هچل م

 ...رونیانداخت و از اتاق زد ب نییسرش رو پا روژان
*** 
شتم دنهال آدرس م مین کینزد شتمیساعت بود که دا سم کوچه رو ی....ولگ  ا

ه چازش بپرسههم که کو شههدینم دایپ ابونیخ نیهم توا چکگی.هکردمینم دایپ
 دلها کجاست.

 36.....حاال پالک یا یطوالن یخدا چه کوچه  یکردم.....وا داشیپ باالخره
 کو؟
نشده بود....اصال دوست نداشتم  ریکردم... خدا رو شکر هنوز د داشیپ آهان

وزنگ خونشون رو زدم و  ستادمیا نایخونه مهرسا ا یبد قول به نظر برسم...جلو
 .رونیب ادیمودت،پدر مهرسا،از خونه ب یمنتظر شدم تا آقا

 اومد دم در... یانسالیم مرد
 مودت؟ ی:سالم...آقادفتم
 :خودم هستم...دفت
بادفتم فاق دی:خوشهههختم،خواهر روژان هسههتم... بت ات تاده ازتو یبا ن که اف

 کنم... یعذرخواه
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چکارشههون  گهیدذشههته...جوونن د ریزد و دفت:خدا رو شههکر به خ یلهخند
 م؟یکن

ند مایزدم و زود جمعش کردم و دفتم:درسهههت م یکم جون لهخ یفر ...پگ دی
 نشده... ریتا د میبر دییبفرما

 اشاره کردم... نمیهم به ماش بعدش
که بعدش هم برم به کارام  امیخودم ب نیبا ماشهه دیزدو دفت:اجازه بد لهخند

 برسم...
ما هم دسههت شههماسههت...پگ شههما  یرو انداختم باال و دفتم:اجازه  ابروهام
 ...کنمیمن پشت سرتون حرکت م دیجلو بر

 ...نمیتکون داد...منم رفتم سمت ماش دیبا عالمت تائ یسر
رو  نیمودت ماشهه یآقا دمید کدفعهیکه  میراه بود یبود که تو یا قهیدق سههتیب

مودت نگه  یآقا نیسر ماش ابون،پشتیخ یزد کنار...منم راهنما زدم و دوشه 
خانم  دیشد اومد جلوو دفت:بهخش ادهیپ نیمودت کالفه از ماش یشتم...آقادا

کار یکردان با شیبرام پ یمن  ما  که حت مده  ع دیاو  خوامیم ذرتبرم...م
 ن؟یو خسارت رو بپرداز نیبر ییخودتون تنها شهیازتون...اما م

 نمیپول تمام بچه هاست...ا نیپولشون رو درآورد و دفت:ا فشیهم ازک بعدش
 که نداره براتون؟؟؟ یآدرس..اشکال

 بابت کار بچه ها... خوامی...بازم معذرت می:نه جناب،چه اشکالدفتم
ص گمیزد و دفت:منم بازم م یمودت لهخند یآقا شون بود...کار ریکه تق  یهم

 ن؟یندار
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 :نه به سالمت...دفتم
 ...نشیسمت ماش دیرو تکون داد و دو دستش

ع ییخدا نگ  با فره ج  مرد  خدا یاقلع  نیتو...برم ا دیبه ام ایبود...خوب 
 کار دارم... یخسارت رو بدم که کل

شتم به برج سادهیوا یدفتر محمد یرو روبه ستم  یبودم و دا سش تو د که آدر
شده بود نگاه م سارت پول خورد تو ج نی.معلوم بود که اکردمیمچاله   شمهیخ

 که روش یا شهیسنگ و ش یداشت...مخصوصا با نما ی....عج  ابهتشهینم
 .زدیتو چشم م یکار کرده بودن حساب

بزرگ ساختمون شدم و به سمت آسانسور حرکت کردم .....آسانسور  یالب وارد
شتم که  یشلوغ بود ول صله ندا صال حو  یطهقه رو از پله باال برم....م 8من ا

 آسانسور... یصهر کنم برا دیارز
س شرکت شدم...بع نیمهند سام....وارد  شاور بر  هیسمت چپ  ید از ورودم

 رینشههسههته بود،به سههمتش رفتم و دفتم:روز بخ زیدختر نسهههتا جوون پشههت م
 اومده... یکه کردان دیاطالع بد یمحمد یخانم...لطفا به آقا

صهر کنم تا جلسه مهندس تموم  یتکون داد و ازم خواست که کم یسر یمنش
 بشه...

جلسهههه داره که قرار  دونسهههتیمهندس نم دونمیداغون شهههد...نم اعصهههابم
سشهیم ینطوریا شترهیکار دارم...هروقت کارم ب ینذاره؟کل شان  ی....عج  

 دارما!
شت و د قهیدق ستیب سته م گهیدذ ستن خ ش شتم از ن ش شدمیدا دفت  یکه من
 داخل بشم. تونمیم
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 نایخدا من به ا یجلسه داشتن؟ا ی....پگ چطورومدین رونیکه از اتاق ب یکس
فکر  نایداشته باشن...ا یمردم کار و زندد دیشا کنهیر نمبگم ها؟اصال فک یچ

 ن؟یکردن ک
که ازش اومدم تو  یاتاق بزرگ که جز اون در هیشههدم .....  تیریاتاق مد وارد
 در کار نهود... ینداشت...پگ حدسم درست بود واصال جلسه ا یا گهیدر د

کرده واقعا کارش  شیکه طراح یزانریکرم بود و معلوم بود د یاتاق قهوه ا ست
دلدون بامهو دذاشههته  هیهم  واریرو بلد بوده...مهلمان اتاق چرم بود و دوشههه د

 بودن که به فضا روح داده بود...
به  لیوسهها یبه خودم اومدم و نگاهم رو از رو یمحمد یصههندل دنیچرخ با

 خودش معطوف کردم...
به روم م یمرد به نظر م 30 هایتقر دمید یکه رو له  مدیسههها ما و  یبا چشهه

.. .اهیرنگ سهه دم،نهیدیرنگ رو م نیبار بود که تو عمرم ا نیاول نی...ایمشههک
پر پشت که غرور  یبود و مغرور...با ابروها اهینهود..س یچشماش عاد یاهیس

 ...کردیو با پوزخند داشت منو برانداز م دادینشون م شتریتو چشماش رو ب
که ازش اومدم تو  یاتاق بزرگ که جز اون در هیشههدم .....  تیریاتاق مد وارد
 در کار نهود... ینداشت...پگ حدسم درست بود واصال جلسه ا یا گهیدر د

کرده واقعا کارش  شیکه طراح یزانریکرم بود و معلوم بود د یاتاق قهوه ا ست
دلدون بامهو دذاشههته  هیهم  واریرو بلد بوده...مهلمان اتاق چرم بود و دوشههه د

 به فضا روح داده بود... بودن که
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به  لیوسهها یبه خودم اومدم و نگاهم رو از رو یمحمد یصههندل دنیچرخ با
 خودش معطوف کردم...

به روم م یمرد به نظر م 30 هایتقر دمید یکه رو له  مدیسههها ما و  یبا چشهه
.. .اهیرنگ سهه دم،نهیدیرنگ رو م نیبار بود که تو عمرم ا نیاول نی...ایمشههک

پر پشت که غرور  یبود و مغرور...با ابروها اهینهود..س یچشماش عاد یاهیس
 ...کردیو با پوزخند داشت منو برانداز م دادینشون م شتریتو چشماش رو ب

شم تا به حرف ب نه شتم نه وقتش رو که منتظر ب صله اش رو دا سادیحو و  عیر...
که باهاشههون تصههادف  ییاز دخترها یکیهسههتم...خواهر  یدفتم:کردان یجد
 ...دیکرد

 نگاهش کنم پول رو نکهیو بدون ا زشیم یپول رو درآوردم و رفتم جلو فمیک از
نداشههته  یکه کم و کسههر دیو اومدم عق :لطفا چک کن زشیدذاشههتم رو م

 باشه...
با غرور پول رو برداشههت و  ینگاه انداختم...محمد یهم به طرف محمد بعد

 ...زیبهش کرد و بعد دوباره دذاشتش رو م ینگاه کی یسرسر
 یرفت،برایداشههت به هدر م نطوریاتاق حکم فرما بود...وقتم هم یتو سههکوت

 یبابت سهههل انگار خوامیادامه دادم:بازم معذرت م یهمون طور جد نیهم
 برم...خدانگهدار... دیبچه ها..من با

صدا عق  ستم برم که  زتون ا شهی:مدیچیمقتدرش تو اتاق پ یدرد کردم و خوا
 د؟ینیخواهش کنم بنش

 ار دارم...ک یلیطول نکشه چون خ ادیسمتش و دفتم:بله...اما لطفا ز بردشتم
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ش یصندل ی...رودمیرو نفهم شیزد که معن یلهخند ستم و اون دو ش لفن ت ین
لطفا دو تا قهوه برامون  هایشههماره درفت و دفت:خانم شههک کیرو برداشههت و 

 ...دیاریب
 د؟یخوریبه من دفت:قهوه که م رو

ند تازه  پوزخ مده بود نظر بخواد...دفتم:من چ ادشیزدم... ندارم  لیم یزیاو
 ...یمحمد یآقا

 کرد و دفت:همون دو تا قهوه... کیرو دوباره به دوشش نزد یدوش
 ...ارهیقهوه ب کینمخوام...به من چه...بزار  یزیچ گمیم فهمهیانگار نم مردک
 رو دذاشت و دفت:خانم.... یدوش یمحمد

 تم...هس یحوصله دفتم:کردان یدرفته بود...ب شیباز نمیمونده بود ا کارام
 دارم؟ ازیپول ن نیمن به ا دیکنیشما واقعا فکر م یداد:بله خانم کردان ادامه

نگاش کردم که پول رو برداشههت و از جاش بلند شههد و اومد  یحالت سههوال به
 ذاشت...د زیم یمن نشست و پول رو محترمانه رو یروبه رو یصندل یرو
خاطر خسههارت رو بهونه کردم که  نیتعج  نگاهش کردم که دفت:فقش به ا با

ش دیبهتون بگم اجازه ند سوار ما شن...ا نیدختراتون بدون بزردتر   ضهیغر نیب
هستن که مهارت هاشون رو  نیکه سرعت رو دوست دارن...عاشق ا شونهیسن

 نیاز ا ترشیب یلیمن خسارتش خ نیبه رخ بکشن...ماش یبزارن و حت شیبه نما
ر سهه یی...خدا رو شههکر که بالرمیکه خسههارت بگ نمیهینم یازیشههد...اما من ن

 ...ومدیخودشون ن
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 کی...فقش میرو بهشههون دفت نایاما خودمون هم ا تونیی:ممنون از راهنمادفتم
کهیبدون ا یچ یسههوال برا گه  یجلسهههه ا ن باشهههه من رو منتظر ن درکار 

د هم مر دیکه همونطور که خودتون کار دار دیکردیفکر م نیبه ا د؟کاشیداشههت
 دارن... یکار و زندد

 هنکیبه شههخص شههما...ا نیبود نه توه نیقصههدم هم قایزد و دفت:دق لهخند
 انداخت... یآدم ها رو از کار و زندد شهیراحت م یلیخ
تا عصههه با حاظ م یلحن نسههه مه ل ما از ه خسهههارتتون رو  دیتونیدفتم:شهه
تون ..خوددیبهخش می...هر چه قدر هم که باشه...ما شما رو مجهور نکرددیریبگ

 ...دیپگ لطفا منت نزار دیدیبخش
 برم... دیجام بلند شدم و دفتم:با از

ند شهههد...از من  اونم فت:نم کیبل ند تر بود...د  خواسههتمیسههر و دردن بل
 ناراحتتون کنم...

خداحافظ بدون مدم ب یتوجه بهش  ما ی...وارونیکردم و او ج  آد  یخدا ع
 دیکنیم فکر که مجهور یب ی...خدا بگم چکارتون نکنه دختراشهیم دایپ ینچسه

 ...میرو تحمل کن یما رو هر حرف
شهرکت نگاه کردم....شهرکت صهادرات و واردات قطعات  یو به تابلو بردشهتم

زرگ ب یشههد به پنجره ها دهیآتش بزرگ(نگاهم کشهه یبرسههامهبه معن لیاتومه
مد مان...مح به سهه یسهههاخت گاهم  نهیاز پشهههت پنجره دسهههت  داشهههت ن

 شدم و به سمت خونه رفتم... نیسوار ماش لکگی...رکردیم
*** 
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...خوب بود خورهیحالم داره ازشههون بهم م گهیلهاس ها...د نیخدا بازم ا یوا
ستمیحداقل م سر تون شم انداختم و از  یرو رو فیرو عوض کنم...ک میرو دو
 ...رونیب خونه زدم

 ایبودن...خدا نجایروز ا نیکردم و وارد شههدم...دهم یاوف دمیپاتوق که رسهه به
ست  ؟ازیکاریب نیاز ا شمیخالص م یک شت آدم عالف؟آدما کید که  ییم

و دلشههون به بردن تو  گذروننیو دود و دم م گاریعمرشههون رو با سهه یهمه 
 قماراشون خوشه...

ندل یکردم و رفتم رو سههالم گار  یصهه مه جوابم رو دادن...ن نشههسههتم...ه
 دفت:شهرزاد خانم ما چطوره؟

 ...یزد و دفتم:معمول یپوزخند
جر و بحث  یدفتم؟حوصههله  یمن چ ن؟مگهی...چش بود ادیقه قه خند نگار

 رهیشهههاپ خ یکاف یسهههاکت به افراد تو نیباهاش رو نداشههتم به خاطر هم
ض ض ایشدم...بع ضنیغمگ ایشاد...بع صه ای....بع ضیع و  ها هم آروم ی...بع

 تفاوت... یب
 رو شونم دذاشت و دفت:حلوا درست شد... یدست نگار
نکن دختر...امروز عصههر  ینجورینگاهش کردم که دفت:چشههمات رو ا دنگ

 ...گمیرو بهت م شنهادمیپ
 ؟یگیبردشتم سمتش و دفتم:راست م یخوشحال با

 ...ریماست بگ اریبا خنده دفت:کاسه ات رو ب نگار
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درفته  ی...از حال و هوادمیهم خند شیخوشههحال بودم که به مسههخرد انقدر
 مد لهاس و یبودم...همش درباره  خودشونیب یبحثا یو شنونده  رونیاومدم ب
باره زدنیو کفش حرف م فیو ک شیمو و آرا نده  ی...در کنسههرت فالن خوان
به هم د کردنیبحث م به خاطرش   اون...انگار حاال کردنیهم رحم نم گهیو 

شته مرد ستیا هیخواننده هه ک مرحمت کنه و بهش جواب مثهت  شونیکیتا  نا
حرفاشون پوزخند زدم...ساعت شش کم کم دخترا عزم رفتن  یخودیبده...به ب
 فقش من مونده بودم و سودند و نگار... گهیکردن...د

 روش رو کرد سمت من و دفت:خوب شهرزاد خانم و اما کار شما... نگار
به تشههو خودم زدم...کارم رو خوب انجام دادم چون نگار دفت:انقد  شیرو 
 نداره که... ینگران
 دفتم:نگار برو سر اصل مطل ... بهش
..خونه .ادهی...کاراش زیمراقهت کن دیبا یریخانم پ کیو دفت:از  دیخند نگار

 هم هستن.... گهیاز تو و سودند چند تا م*س*تخدم د ریبزرده و غ
 به خودم درفتم و دفتم:م*س*تخدم؟ متعج  ی چهره
 ؟یشد اکیجمهور آمر گیاالن بگم برو رئ یبا پوزخند دفت:انتظار داشت نگار

 ؟یوقت معطل نهمهیهمون تعج  ادامه دادم:پگ ا با
ر هزار جو نکهیخودش...با ا یبرا هی...قصههریرینم یدفت:تو کم خونه ا نگار

تو خونه هسههت اما  گهیو هزار تا کوفت و زهرمار د نیو دورب ریامکانات دزدد
 ه؟یاز م*س*تخدم مورد اعتماد استفاده بشه...نظرت چ دیخوب با

پا سههرم نداختم  بکنم؟مادرم حال و روز  تونمیم یا گهیو دفتم:کار د نییرو ا
 نداره... یخوب
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..فردا .یکرد ی...کار خوبیکنیقهول م دونسههتمیسههر تکون داد و دفت:م نگار
 کننیتو خونشههون پرتت م یلهاس ها بر نی...با ادیبرات خر میریکار م نیاول

 ...رونیب
 تکون دادم... دیزدم و سرم رو به عالمت تائ یلهخند مین
 خورده بود... تیمامور نیورق از ا کی

 م؟یخوب االن کجا بر-من
 ...یکه فکر نکنم تو عمرت رفته باش ییجا کی-نگار

شون که به شدم...من  ناراحت شهرزاد که بدون...کار شهرزاد نهودم اما امثال 
 ...از حرف زدنش ناراحت شدم...دهینگار کش

محضهههه...امثال من و تو اده به  قتیرو کمرم و دفت:ناراحت نشههو...حق زد
 ...میراهمون رو دم کن ییجاها نیخودمون باشه عمرا همچ

از اون باال  چوقتیهزدم...منم که قشههر متوسههش جامعه بودم  ینیغمگ لهخند
مانتو کم کم پونصههد هزار  کی ینکرده بودم...مگه خل بودم برا دیماالها خر

 تومن ناقابلم رو بدم؟
 ...یطهقات یشد...تا چه حد فاصله  لیبه پوزخند تهد نمیغمگ لهخند

به سههودند کردم...متوجه نگاهم که شههد اومد سههمتم و دفت:راسههت  ینگاه
 ...نگران نهاش...گهیم

 ؟یریبارته که م نی:تو چندمتمدف
ستار خانمه بودم ز یسال کی نی:تو ادفت دت همه ...خونطرفایرفتم ا ادیکه پر

 ...یفهمیرو م زیچ
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ست و نگار  دیپرا در ش سودند هم جلو ن ستم... ش داغون نگار رو باز کردم و ن
 راه افتاد... عیسر

پاسههاز نگاه کردم...نگام  یرونیب یینگه داشههت...به نما گیپاسههاژ تند یجلو
 یافتاد به نوشته 

tandis center 
c نکردم... دیپاساژ رفته بودم اما خر نیقرمز رنگ بهش نما داده بود...تو ا 

 دختر... میبه شونه ام زد و دفت:بزن بر یدست نگار
ش میرفت ...لهاس ها و جواهرات زدیبرق م یزیمغازه ها از تم یها شهیداخل...

 ی...تجمالت از سههر و روکردیدو طهقه پاسههاژ غوغا م یتو ینیئو وسههائل تز
هاس داشهههت راهش رو ختیریپاسهههاژ م مه ل به اون ه جه  بدون تو گار  ...ن

 شون؟ینیهیبودم...سودند با پوزخند دفت:م ستادهیا نشونی...من برفتیم
 ندونیکه نم زهیرینگاش کردم که دفت:انقدر پول از سههر و روشههون م منتظر

 نایاز ا مونی...من و تو چنایا تیشده حکا ارهیچطور خرجش کنن...پول پول م
 کمتره؟
سخره ا یپوزخند سوال م شانگ یزد و دفت:چه  شانگ...اده منم  ...معلومه 
سرور خودم...روز به روز  شدمیمادر و پدرا...م نیاز ا یکیدختر  شدمیداشتم م

به آرزوهامون  ی.چرا کسههکنم.. زاتیعوض کنم و اتاقم رو پر از تجه نیماشهه
و تو رو  من الامث یکوفت یزندد نایا انیبرل یها گیاز سههرو یکیکنه؟یتوجه نم
 ...ارهیم رونیلجن زار ب نی...نجاتم نده حداقل از ادهینجات م

 ...دهیتعج  دفتم:از سودند کم حرف بع با
 زد و دفت:تو دلم تلنهار شده بود... ینیغامگ لهخند
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 ...یهمه چ الیخیو دفتم:ب دمیخند
که  ییاما جوابم رو از اونا یچیپوال حقشههونه که ه نیکه ا ییدفت:اونا نهیک با
به هر قرمیگیم سهههتیپوال حقشههون ن نیا جای...ایمتی...  اینتونم تو اون دن ن
 ...رهیگیخدا ازشون م ست؟همونیاده نتونم مگه خدا ن ی...جترمیگیم

 نزنه... شیخودت رو آت نهیک نیدفتم:مواظ  باش ا آروم
 ...سوزمیزد و دفت:من دارم م پوزخند
 بچه ها... نجایا دیایبگم که نگار دفت:ب یزیچ خواستم

 کرد و من هم شونه به شونه اش شدم... عیقدم هاش رو سر سودند
 دفت:سالم... عینگار سر میرفت تا

هر عن یو دفت:به به باد آمد و بو رونیاومد ب شههخوانیاز پشههت پ یجوون مرد
 رد...نگار خانم؟سودند؟چه عج ؟آو

 ...کردینگاهش م یاما فقش با نفرت مشهود سودند
 رفتم داخل و آروم دفتم:سالم... شتریحواسش به من نهود...ب هنوز

از ابروهاش رفت باال و کم کم لهخند زد..  یکیبه من انداخت و  ینگاه مرد
داشهههت از کاسهههه  شیعسههل ی...چشههمایعوضهه زیه یم*ر*ت*ی*ک*ه 

 بود تو صورتش... ختهیرو به صورت فشن ر شیقهوه ا ی...موهاومدیدرم
 ما... دیدفت:شهرزاد خانم...دوست جد نگار
سام مرد ستش رو جلوم دراز کرد و دفت: شناارمیاومد جلو و د باهات  یی...از ا

 خوشحالم خانم خوشگله...
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 و پشت کمرم درفته بودمبهش انداختم و همونجور که دستام ر ینفرت نگاه با
 دفتم:خوشهختم... یسرسر

 ...کردمیاالن خفه اش م نیجون عمم...اده دست خودم بود هم آره
 زد و دفت:اوهو...بعد رو به نگار دفت:نه بابا... یقه قه  مرد

 ...گهید مینیبا عشوه دفت:ما ا نگار
 که... واقعا
 انم...شهرزاد خ نیا یبرا خوامیلهاس م اریدفت:سام نگار
 ما چرا که نه؟ یدفت:اده بشه شهرزاد قصه دو اریسام

 دیدادم ساکت بشم چون بع حی...ترجدنیخند مزشیو خودش به حرف ب نگار
ستمیم سام گهیاده دهنم رو باز کنم د دون رفت  یدر کیاز  اریبتونم بهندمش...

با نفرت راه رفته  ی....نگاهیمثل انهار ییجا یتو  یبه سههودند انداختم که 
سمتم و دفت:از هر حکردیرو نگاه م اریسام ست تره...ح یوونی...اومد   فیپ

 ...وونایح
 ...یل  دفتم:عوض ریز

.به ..رونیاز اون اتاقک اومد ب یشههمی یمانتو کیبا  اریبعد سههام قهیسههه دق دو
کرد...اومد جلوم و با  دیانداخت که نگار با چشههم به هم زدن تائ ینگار نگاه

 ...ادیم تیزمرد یو چشما یبه پوست برف نیلهخند حال بهم زنش دفت:ا
ذره  رینفرت مانتو رو از دسههتش چنگ زدم و رفتم تو اتاق پرو...کل اتاق رو ز با
به  سهههتیدرکار ن ینیمطمئن شهههدم دورب یدذاشههتم و وقت نیب شههروع کردم 

 ...مدویم ارینگار و سام یخنده  ی...صدادنیپوش
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گاه نهیخودم تو آ به عال ین عا تو تنم  مانتو واق نداختم... بدنم  یا به  ما  بود ا
...انقدر قشههنگ کار شههده بود و دیرسههیبود و تا نصههف رونم هم نم دهیچسههه

...نگار رو کردیرو به خودش جذب م یا نندهیدوخت خرده بود که نگاه هر ب
 نگاهش کنه... ادیصدا زدم که ب

 ...نرویب ایب زمی:عزدفت
 رو به رو شدم... زیآم نیکه با سه تا نگاه تحس رونیب رفتم

 نیکه تحسهه ینگاه کی یکیشهه ... یسههورمه ا یاز جنگ ابرها ینگاه یکی
به خودش آفر دیهاریازش م گاه نیبه ا گهیم نیو معلوم بود داره   انتخابش و ن
 نیا کردمی...حگ مکردیتنم پاره م یکه داشههت مانتو رو تو یا دهیدر یعسههل

 ...کشهیم شیتنم رو به آت یتو یچشماش داره کل لهاس ها یعسل
 یرو کامل نکرد پتیشهههرزاد هنوز ت ینفر نگار بود که به حرف اومد:وا نیاول

 ...یچقدر مامان شد
هم لهخند زد...اما لهخند سودند کجا  اریبه روم زد و سام یلهخند قشنگ سودند

 کجا؟ اریلهخند سام
 دفت:خوب کاملش کن... اریرو به سام نگار
شال مدل ابر  کیو  یشلوار چسهون ذغال کیبه چشم... یجواب داد:ا اریسام

 یکه به ذغال یو خاکسههتر یمختلف و مشههک یسهههزها یها  یو باد با ترک
 دذاشت... شخوانیرو پ خوردیم

ونم خدا ج ی...وادمیبود شلوار رو پوش یپرو...به هر جون کندن یرفتم برا بازم
 همش عذابه که.... نیم؟ایبپوش نایاز ا می..آخه مگه مجهوردراومد.
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 ییدفت:دسههتم طال..خدا اریرون،سهههامینو اومدم ب یبا تموم لهاس ها یوقت
 ...نایتو با ا یشد یزیعج  چ

به نگار خ بدون بنداز  گهیشهههدم که دفت:اون لهاسهههات رو د رهیتوجه بهش 
 ...شماره پات چنده؟یآشغال
 و نه... ی:سدفتم
 هماهنگ کن... یبا کام اری...سامامیاالن م دیباش نجای:با سودند همدفت

 دفت:باشه برو... اریسام
 یپررو هست...حرف یجوریهم نیاومد طرفم و دفت:حواست باشه..ا سودند

 که و*ح*ش*ی بشه... ینزن
 ...میشد گهیتکون دادم و با سودند مشغول نگاه کردن به اجناس د یسر

 گه نه؟دفت:قشنگن م اریسام
 دفت:هاپو دازتون درفته؟ میجواب نداد دید یوقت

تا چ تمام داز درفته بودمش   نیه اب یزیلهم پوسههتش کنده شهههده بود از بگ 
 ...کردیداشت اجناس رو نگاه م لکگیر یلینگم...سودند خ

و رو به من دفت:فکر کنم بهت  دیاز بلوز ها دسههت کشهه یکی یرو سههودند
 ...ادیب

ون هم بهت ییمویل ه،رنگی...جنسش عالنیدفت:برش دار کیاومد نزد اریسام
 ...ادیم زیهمه چ دای...به شما سفادیم
 ....ریرفتگانم خرما بگ یچشمک دفت:پولشم برا با

 ...دنیهم شروع کرد به خند بعدش
 ازتون نظر خواست؟ یبپرسم ک شهیدفتم:م یجد
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شهرزاد جون...ا سودند آش  یبه نخود تو شونیرو به من دفت:حرص نخور 
 معروفن...

حرص  نیو من رو به سودند دفتم:به خاطر ا کردیبا تعج  به ما نگاه م اریسام
 ه؟یبخورم؟مگه عدد

ند نده و سهههام ریزد ز سههود نا ریاز ز اریخ ندو  دشههونیسهههایکه بهم م یید
مزه ات رو  ادی...بدم نمادیکه بنظر م یهسههت یزیدفت:خوشههمزه تر از اون چ

 بچشم...
و ر دشیکردم...سودند هم ساکت شد و با قدرت تمام رفت جلوش و کش کپ

ر ه یباز نکن...جلو یخوابوند تو صورت پستش و داد زد:داله ات رو هر دور
به  ازی...نیهسههت یمعلومه چه نحسهه هتیکر یهم باز نکن...از چهره  یکسهه

 ؟یدی...فهمستیاثهات ن
شت و دفت:و*ح*ش اریسام ستش رو از رو دونش بردا ت رو ثاب تونی*ی درد
 ...دی...مواظ  خودتون باشدیایم نورای...بازم ادیکرد

 دره خورده پشتت نشست.... یو با ابروها شخوانشیهم رفت سمت پ بعدش
مام عمرم ب تو به ا یفحشهه نیشههتریت  یمردک بود....عوضهه نیکه داده بودم 

 ....یروان
 ید:چبسته بزرگ تو دستش اوم کیشد که نگار با  یدر سکوت سپر قهیدق پنج

 است؟ نجا؟کتابخونهیشده ا
 و کفش... فیک نیاومد سمتم و دفت:ا الیخیب بعد
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ش با شونم و نگاه فیو ک دمیحرص کفش رو پو سر تا پ یرو انداختم رو  ام به 
 شده بودم...حرف نداشت... یکردم...عال

 دفت:حقوق اولت صههرف شهههیتو دلش قند آب م لویک لویکه معلوم بود ک نگار
 شد... نایا

 ازینگار من به پوالم ن ؟یههههههههههههههیرو کردم بهش و دفتم:چ تیعصهان با
 دارم...

ق عاش ی...داد نزن...پگ فکر کرددادنیراهت نم یدفت:اونجور تیعصهان با
 کنن... دیبراش خر گیم*س*تخدمن که از پاساژ تند کی یچشم و ابرو

نگاهم کرد....نگار ادامه  نیزد...سههودند هم غمگ یارپوزخند صههدا د اریسههام
 داد:اونجا مرت  بودن براشون شرطه...

 مرت  بود... شهیارزونتر هم م یدفتم:با لهاس ها نیغمگ
قد...هر چ یعصههه نگار  رهیحقوقت م یایبه چشههم ب یدفت:بحث نکن ان

 ...افتیهم ساکت شو و راه ب ؟حاالیدیباالتر...فهم
ازه و زود از مغ کیپالسههت کیانداختم تو  تیرو با عصهههان میمیقد یها لهاس

 ...رونیبعد اومدن ب یخارج شدم...سودند و نگار هم کم
 من بود... یتازه آغاز حرص خوردن ها نیا

 بوده؟ ینگار دفت:اون تو من نهودم خهر رونیب میرفت تا
 ...دیدونیخودتون م نیکرد ییکه دفت:اده بفهمم کار خطا مینگفت یزیچ

س یزیچ من سودند پوزخند زد...زدم به پهلوش و آروم دفتم:اون   یلینگفتم و 
 بود...نهود؟ یرو ادهیز
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ندم ها برات تعر سههود عد ندکنمیم فیآروم جواب داد:ب گه   یزیچ یدی...م
 ...ترسهیسگ ازم م نینگفت؟ع

 ؟یگیم یتعج  بهش نگاه کردم و دفتم:چ با
ند به سههودند  گیزود ه سههود گاهمون کرد...رو  گار بردشهههت و ن دفت و ن

 دفت:سودند حواست که هست؟
 حوصله دفت:مطمئن باش... یب سودند

 تکون داد و راهش رو ادامه داد... یسرش رو کم نگار
مارک دار و قشههنگمون که با  ی...لهاس هامیتو چشههم بود یلیو سههودند خ من

شده بود تو تنمون خود نم ست  شمامون  صال  کردیم ییارنگ چ سودند ا اما 
و محکم  یجد یلی...منم خرفتیراحت داشههت راه م یلیبراش مهم نهود و خ

 قدم هام رو برداشتم...
 شه؟یمن م یعروسک ها رو نگاه حسام..کدومتون بارب-

شت و جور سودند شه دفت:تا ننه ات تو ب*غ*لته  یآروم برد که نگار متوجه ن
 چه کار؟ یخوایما رو م
شههده بود دفت:اون و بخاطر تو از  فیکه از جواب دادن سههودند خرک پسههره

 جا هست... زمی...نترس عزکنمیم رونیب*غ*لم ب
 ن؟یستیشما ها مانکن ن انای...احهییچه هلو نیرو به من دفت:ا حسام

برق آسههام رو به چشههماش دوختم که کپ کرد و لهخندش محو  ینگاه ها اون
ست چ سودند خوا سرعت  یزیشد... ستش رو درفتم و قدم هام رو  بگه که د

 جوابش رو بدم؟ یدادم...اونم پشت سرم اومد...بهم دفت:چرا نزاشت
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ار نشو...اده نگ نایخشونت دفتم:سودند دهن به دهن ا یچاشن یو با کم یجد
نداره باهامون...شههانگ  یکه شههوخ ینیهی؟میکار کن یچ یخواسههتیم دیفهمیم

 .جلوتر از ما بود.. میآورد
 ...خورهیبا انزجار دفت:حالم ازشون بهم م سودند

 گ؟ی:چرا نگار حواسش به ما ندفتم
ند ند دفت:م سههود نهیبا پوزخ کارشهه دو هالش  نیو ع یعالف  ها دن جوجه 

 ...یکنیم
 ؟ی:پگ تو چدفتم

برو  یب گنیم یهر کار دیباهام کردن که از ترس با یزد و دفت:کار یپوزخند
 بردرد بگم چشم.....

 ؟یدفتم:چه کار کنجکاو
 بابا..... الشیخیو دفت:ب یالیخیرو زد به ب خودش

ق  ...اما عمیستیخانم خانم باعث شد با گفتیاز پشت سرمون که م ییصدا
سام پر کدفعهی...میدرد نکرد سمتم درفت:خانم  کیجلوم و  دیح کارت رو به 

 بهم زنگ بزن... کنمیخواهش م
نگاه به سههودند انداختم...کارت رو از دسههت حسههام درفت و به چهار  کی

 کرد... مشیقسمت تقس
 چه خهره؟ نجاینگار اومد:ا یصدا کدفعهی

نگاه همراه با پوزخند به نگار انداخت و  کیتفاوت و سههودند  ینگاه ب کی من
نگاه  کیپاره رو پرت کرد تو صههورت حسههام...حسههام  یبعدش هم کاغذ ها

 مظلوم به صورتم انداخت...نگار دفت:دمشو تا ندادم جمعت کنن...
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 ...دیا یعوض یلیرو به سودند و نگار دفت:خ حسام
حسههام که حسههام از شههونه هاش درفتش و  یرو کوبوند به بازو فشیک نگار

سهوندش به د شد...اده واریچ شغول زدنش  شو با با لگد م سودند رفت طرف ...
فدون نداختمیم همشههون رو تونسههتمیم ...مردم دورمون جمع شهههده یهل

ند در برابر حسهههام و دوسههتش...رفتم طرفشههون و داد  گار و سههود بودن...ن
 نه؟ ای دیکنیمزدم:تمومش 

...رفتم طرف نگار و سودند و دستشون ستادنیبود همشون ا یصدام نظام چون
 و چند قدم دورشههون کردم و بعد بردشههتم طرف اون دوتا و بلند دمیرو کشهه

 ...دیدمش دیدفتم:حواستون به خودتون باشه...حاال هم بر
باهام همقدم شدن  دمیعق  درد کردم و رفتم طرف بچه ها...تا بهشون رس زود

ساژ زد س یسودند پوف رونیب می...تا رفترونیب میو از پا  ی  هاکرد و دفت:نچ
 ...یعوض
س ش یزیچ یک سمت ما شدمیرفت نینگفت و به  سوار  ش می...تا  ت نگار برد

 ها؟ هیچه وضع نیسمتمون و داد زد:ا
سههمت پنجره و  دیاما سههودند چرخ کردمیبا تعج  داشههتم نگاهش م من

لهاس ها رو بپوشهههه تو  نیهم ا مونیکه عوض داره دله نداره...م یزیدفت:چ
 ...رهیچشم م

 ...دیشما قهول نکرد میرو بعدا بپوش نایدفتم:بهت که دفتم ا منم
 ...نمیموردا نه نیاز ا گهیکنار...د دیرو بزار ی:لوند بازدفت یجد نگار
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ه هایتقر سودند ه ه ه ه هوند؟ک ه ه ه ه ه  یو شهرزاد؟نگار بفهم چ ؟منیداد زد:ل
 ...ستیمطمئنا شهرزاد ن ستمیکارا باشم که ن نی...منم اهل ایگیم

 من نهر باال... یدفت:صدات رو برا نگار
 ؟یدفت:مگه چکاره ا یعصه سودند

ها کار جا به  زود دفتم:تمومش  نیهم یبرا دیکشههیم کیبار یداشهههت 
 ...میکه بر دینهود...حرکت کن یشخص خاص ری...تقصدیکن

از راه رو که  کمیرو به حرکت انداخت... نیساکت شدن...نگار ماش دوتاشون
 کردم... یرو ادهی...اعصابم خرد بود زخوامیسودند دفت:معذرت م میرفت

 کرار نکن...دفت:منم...اما ت نگار
 نگفت... یزیزد و چ یپوزخند سودند

 :بله؟دیچیپ یسرهنگ تو دوش یصدا
 سالم سرهنگ...-من

 خهرا؟ ؟چهیسالم سروان...خوب-سرهنگ
 ...ادهیمتشکرم...خهر که ز-من

رو به  شنهادینگار باالخره پ تشیساکت منتظر بود و من ادامه دادم:راس سرهنگ
 من داد...

راقهت م یرزنیپ کیهم سکوت و من در ادامه دفتم:به عنوان پرستار قراره از  باز
هاس پوشهه مه ...د دنیکنم...طرز ل بازار بود روزیبراشههون مه ...از میرو فقش 

 دیخر ی...از شخص خاصدونمیرو نم لشی...دلدنیحقوق اولم لهاس برام خر
نام سهههام کننیم ته فکر نماریبه  مه ..هباشههه شیاسههم اصههل کنمی...اله  ی.ه

ها داشههونیخر جا  یندارم از ک یو کفش هم اطالع فی...کینیمع یاز 
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ون به ا می...امروز هم باالخره قراره برسههتیمهم ن ادی...الهته زکننیم یداریخر
 خونه...
  رفته...مواظ شیخوب پ نجایخوب...تا ا اریکرد و دفت:بس یاوهوم سرهنگ

باش...تمام حرکاتتون کنترل شههده باشههه..اونا شههش دنگ حواسههشههون به تازه 
 نظر داشته باش و ... ریواردها هست...همه جا رو ز

تا آماده  یکارها بازم بهم دوش زد شهههد...بعد از خداحافظ تمام بلند شهههدم 
ش شم...لهاس هام رو پو سرم کردم...دمیب شالم رو   مییطال یاز موها یکمی...

حصهههار خش چشههم  یتو میزمرد ی...چشههماختمیصههورتم ر یرو کج رو
 یبا برق ل  صههورت میقلوه ا ی...لهاکردیم ییو*ح*ش*ی شههده بود و خودنما

و  بازم صاف یشیآرا چیبدون ه دمی...پوست سفکردیم ییخودنما رمات بدجو
 دست بود... کی
توجه ام رو بهش جل  کرد و اسههم نگار باعث شههد که کفش  میدوشهه ی هرهیو

 ...رونیهام رو بپوشم و برم ب
ودم ب دهیتنش ند یتو چوقتیکه ه یفاخر یو لهاس ها شیمن آرا کیبا  نگار

 واقعا نفگ شییهایبود...ز دهیکه خر ییاومده بود و سههودند با همون لهاس ها
 بود... رید

 استرس دارم.... یلی:خم،دفتمیاز راه رو که رفت یکم
 ...هیدفت:اشکال نداره عاد نگار

 ...ختهیترست کامل ر یبردشت یدفت:وقت سودند
 ...میدینگفتم تا به خونه رس یزیچ گهید

http://www.roman4u.ir/


 59 ناپذیرفود ن

با نما یمشههک درب به نما ییحنا یو   شیرنگ خونه ابهت خاص خونه رو 
 یزیچ نیدر حال تکون خوردن بودن و اول ییآلهالو ریحر ی...پرده هاذاشتیم

 آل بود... لمیف هییارمنستان یافتاد خونه  ادمیخونه  دنیکه با د
 ...کننیم یقصر زندد ی؟توینیهیشونه ام و دفت:م یزد رو سودند
 که حق من و تو رو خوردن... نیجماعت نیسمتش که دفت:هم بردشتم

 ...میاومد سمتمون و دفت:بر نشیبعد از قفل کردن ماش نگار
بعدش در  قهیحرکت کرد و ما هم پشت سرش...زنگ رو که زد و دو دق خودش
 باز شد... یحرف چیبدون ه

که از  یمرده ها بود...اسههتخر خال یمثل خونه  یدرخت چیخونه بدون ه اطیح
 ...کردیخونه رو چند برابر م یبرگ چر شده بود ترسناک

 بودن.... ستادهیقرمز ا فورمیونیدر دو تا مرد با  دم
نگار سههالم کرد و اونا هم بدون جواب در خونه رو از از  میدیکه رسهه بهشههون

 هایبه کمرم زد و تقر یچوب دردو بود رو باز کرد...سودند وارد شد...نگار دست
 یکل خونه با پارکت ها اطیهلم داد و بعد از من وارد خونه شههد...بر عکگ ح

الن س یرنگ چند جا یلیکرم و ف یشده بود و فرش ها دهیسوخته پوش یقهوه ا
 میعظ یفرش با طرح اس  و لوستر ها یبزرگ خونه رو پوشونده بود...قاب ها

 یبه خونه داده بود و نور پرداز یقشنگ یسوخته نما یقهوه ا لیاست یبا مهل ها
صدا یسقف عال صا از طرف پله ها یبود.... سوکت مههم  یع سالن  مارپتچ 

 سالن رو شکست...
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له ها چون که به پ ی.....ولهیعصا مال ک یصدا نیکه ا نمیمشتاق بودم به یلیخ
 دی...شههروع کردم دوشههه و کنار خونه رو دشههدمیمنتظر م دینداشههتم با دید

 قشنگ ساخته باشن....! نقدریرو ا یموزه ا چیه کنمیزدن.....فکر نم
سم سقلمه ا حوا شده بود...با  دم به خو که نگار به پهلوم زد یکامال پرت خونه 

 ادشیافتاد...با وجود سن ز پیخانوم فوق العاده خوش ت هیاومدم و چشمم به 
بود که انگار  دهیپوشهه یبود.....کت و دامت طوسهه دهیبه خودش رسهه یلیخ

شماش کپ یرنگش رو از رو شماش عج یرنگ چ بود  دسر  یکرده بودن...چ
سون م شت که خوب  کردمی.....حاال درک مکردیو آدم رو اف صرار دا چرا نگار ا

 ....میایبه نظر ب
خدا بهش از  یکیتازه  نیا ایسهههالم کردم و فقش سهههرشهههو تکون داد...

 بگذرون.... ریهزارتاشونه...خودت به خ
ز آدم ا یچرا بعض دونمیکنار سالن ..... نم لیاست یسر اشاره کرد به مهل ها با

زبونشههون رو  یول دنینشههون دادن قدرتشههون سههرشههون رو تکون م یها برا
 نه........

 مهل دونفره هی یکوتاه و آروم دنهال نگار و سههودند راه افتادم و رو یقدم ها با
 کنار سودند نشستم.

 به خاطر دادیبهم م ینداشتم باهاش چشم تو چشم بشم چون حگ بد دوست
 شدم....! رهیانداختم و به پارکت ها خ نییسرمو پا نیهم

 که به نگار دفت: مدیدفعه صداشو شن هی
 .....! یمن نرس آورد یانگار برا خوب
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 نهههههه؟ ای یداد حیخونه رو براش توض نیقوان
لرزه به  و گرفتمیبود که داشتم از مجرم ها اعتراف م یتو صداش مثل وقت ابهت
 انداخت... یبدن م

 ...نگار و ترس؟ یبا تته پته شروع به حرف زدن کرد...چقدر عج نگار
 .نیباش یبار هم ازم راض نیا دوارمیخانوم....ام_بله 

 ه؟یتکون داد و رو به من دفت:خوب دختر اسمت چ ی_زن سر
 بهش جواب دادم... رمیلرزش صدامو بگ یجلو نکهیا بدون

 _ شهرزاد هستم.....!
 ونریاوقات ب یخونگ و الهته داه نیمن تو ا یتو همراه فهی_خوب شهرزاد وظ

اشههتهاهت باعث اخراجت  نینفرت دارم و اول ینضهههاطا یاز خونه.من از ب
 دیکه با هیزیچ نیاول نی...اکهیاشتهاه کوچ نیکه چقدر ا کنهینم یفرق شه،برامیم
 شهرزاد؟ یدیبمونه.فهم ادتی

 _بله متوجه شد خانوم.....
 .اه!تونمی!انگار من نمده؟؟یمن جواب م ینگار به جا چرا

 تو؛یکن یآور ادیمنو  یساده هستن.داروها یانجام بد دیکه با یی_خوبه!کارها
هاس پوشهه مک کن دنیل تاب بخون یبهم ک به قوان ی؛ برام ک ام من احتر نیو 

 .یبذار
مه و د یلیبودن خ میتا آن نت م ریبرام مه هان تونهیکرد عث عصهه  من و تیبا

 اخراجت بشه.
 که مجهورم....! فیخدا!فکر کرده چه خهره!همش اخراج اخراج!ح یوا

 انداخت و دفت: یسودند نگاه یبه سرتاپا بعد
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م*س*تخدم ها رو به  یها و سههرپرسههت یمهمون تیریتو هم که قراره مد خوب
 .درسته؟یعهده داشته باش

 باز جواب داد بله خانوم. نگار
صهان ینگاه سودند انداختم که از ع صورت  دا خ یدر حال فوران بود!وا تیبه 
 ....میدهنشو بهنده و بذاره مشغول به کار بش پیکنه ز

 خوب دخترها...-
 صحهتاش شدم... یصداش سرمو باال آوردم و منتظر ادامه  دنیشن با
از م*س*تخدم ها اتاق هاتون رو بهتون  یکیکه مشههخص شهههد  فتونیوظا-

 کننیم یته باغ زندد گهیعمارت د هیتو  کننیکار م نجایکه ا یی.کسادهینشون م
 اونجا... دیریاستراحت م یو فقش ش  ها برا نجاستیاما تمام روز کارتون ا

شدم؟وقت یصدا کدفعهیرو تکون دادم، سرم سالن رو پر کرد:متوجه ن  یدادش 
 ...مینه حرکت پانتوم خوامیجواب م زنمیباهات حرف م

 آروم دفتم بله متوجه شدم... یلیخ
سمت کرد و زنگ کن زن شو به اون  شت و اونو چند با غرور رو شو بردا ست اره د

 زن فربه اومد و دفت: کی دهینکش قهیبار فشار داد...به دق
 ن؟یدار یبله خانوم.چه امر-
 مهتاج اتافش رو بهش نشون بده....-

 چشم خانم....-مهتاج
 ....دیبر دیتون یدفت:م رفتیکه به سمت پله ها م نطوریبلند شد و هم زن

 ....ستادمیاز اونا ا تیو سودند بلند شدن و منم به تهع نگار

http://www.roman4u.ir/


 63 ناپذیرفود ن

...کار من تمومه...کار شههما از فردا شههروع گهیرو به ما دفت:خوب د نگار
 ....من رفتم....شهیم

 راه افتاد.... یجواب بهمون نداد و به سمت در خروج فرصت
 ....دیایدفت:دنهال من ب مهتاج

که مهتاج رفت به سههمت  دمیاما د میاز در خارج بشهه دیاالن با کردمیم فکر
 کردم.... یخونه رو تو ذهنم ثهت م یراست سالن....داشتم کل نقشه 

سالن به طهقه  با صل م نییپا یحدودا ده تا پله  و  میرفت نیی...از پله ها پاشدیو
 یدست مهل چرم مشک کیمجلل و مدرن و ساده.... دمیسالن د کیروبه روم 

 قاب منظره.... کیخانواده...با چند تا دلدون و  ینمایو س ید یو ال س
از  اطیاز ح یکیکوچ ینما کیدر بود که  کیپله ها اونور سهههالن  یبه رو رو
 هاش مشخص بود... شهیش

که چه عرض کنم باغ...حدود  اطی....حمیشد اطیرفت سمتش و وارد ح مهتاج
ساختمون کوچ میصد متر که جلو رفت شد که به احتمال یکیکم کم  شخص   م

 همون به اصطالح خوابگاهمون بود... ادیز
 درست بود...مهتاج در رو باز کرد و وارد شد....ما هم پشت سرش.... حدسم
که سههمت چپ  یمعمول یخونه  کینظر درفتم.... ریرو قشههنگ ز اطرافم

 یبهداشت گیآشپزخونه بود و رو به روش سالن و دور تا دور هم در اتاق و سرو
 بود....
 ...اما تو دختر...یدونیخوب سودند تو که م-مهتاج

 دفتم:شهرزادم... آروم
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تاج تاجم...خ-مه که ا یلیمن مه له  جایسههها بت بودم چون  کنمیکار م ن ثا و 
اسههتراحتگاه  نجایبودم...پگ تو هم حواسههت باشههه...ا نیقوان رویپ شهههیهم

 ی هیبق ایمن  ایکارت از سههودند  یدرباره  یداشههت یشههماسههت...هر سههوال
 خدمتکارها بپرس....

 اتاقش.... شهیرو نشونش بشه...اونجا م هیسودند دفت:اون اتاق خال روبه
 رفت.... و

 ...میبر ایدفت:ب سودند
اتاق از سههمت راسههت رو باز کرد و  نیسههودند راه افتادم...سههودند اول دنهال

تاق توه... نیدفت:ا با ری....درونیب اینگاه بنداز بعد ب کیا خونه  میرب دینکن 
 ....میرو جمع کن لمونیهامون تا وسا

 ....میرسیپوزخند ادامه داد:االِه ش  م با
 هم دذاشتم و رفتم تو اتاق....سودندم در رو بست و رفت... یرو چشم

تاق حدودا دوازده متر کیمونده بودم و  من به  یبلند یپنجره  کیکه  یا رو 
برباد  لمیف ادیداشههت...پرده ها تمام از مخمل بودن ...مخمل سهههز.... اطیح

... شههامل تخت و کمد کیرفته و اسههکارلت افتادم!همون اتاق در ابعاد کوچ
 ....چیه گری....و دنهییب*غ*ل تخت و ساعت و آ یعسل کیبود و  یوارید
تا به قینگاه دق کی نداختم  تاق ا کل ا و  نیکجاها امکان نصههه  دورب نمیبه 
ثل  قیهسهههت....دق کروفونیم جه....م ل  تو بدون ج کاو کیو   یکنج

 ییجا کیاومد....مطمئن بودم باالخره  یبه نظر نم یخاصهه یسهههاده....جا
 ....اما کجاش الله و اعلم...گهیما بود د شیآزما یبرا نجایهست....باالخره ا
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اونور  دونسههتمیشهههدم....م رهیخونه خ یلیدهنم رو قورت دادم....به در ف آب
خدا نگران بچه هاشههه....به سههاعت نگاه  ی شهههیهسههت که هم یکی وارید

 به هشت.... قهیکردم....ده دق
 .....کنمیبه خودت توکل م ایخدا

بارهیزنگ،ا کی شههههیدرآوردم....مثل هم فمیرو از تو ک دمیکل  کی سهههت،دو
 زنگ.....

 رو دذاشتم تو قفل و در رو باز کردم.... دمیکل
نگاه قشههنگش اسههتقهالم  ش،بایناز قهوه ا یاومد دم در....با چشههما مامان

 ....کردیم
 لهخند کوچولو دفتم:سالم بانو... کی با

 ؟ی...خوبدیدلم....خسته نهاش زیماهت عز یزد و دفت:سالم به رو لهخند
 و خوب نهاشم؟ نمیرو به زمیمامان عز شهی:بله چه جورم...مگه مدفتم

 اومدن.... نایزد و دفت:رادمهر ا لهخند
 زده دفتم:واقعا؟ جانیه

 سراغت.... ادیتا ن میرو به مهل بست یو دفت:بدو که شاد دیخند
اما  میباش یشگیهم یکایکردم رائ یجونم دوست داشتم....سع نیرو ع یشاد

شد....دو یجور چیه صدا کیسمت خونه.... دمیین  جانیبلند و پر ه یدفعه 
 :عمه....دیچیپ تو سالن یشاد

 خنده دفتم:جون عمه.... با
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 میدیسههمت هم....با هم که رسهه میدیتو راهرو و همزمان دوتامون دو اومد
سفت دور دردنم پ ستاش رو   هدیچیبلندش کردم و دور خودم چرخوندمش...د

 دردنم فرو کرده بود... یبود و سرش رو تو دود
س ستادمیا صورتش رو بلند کرد....زود لپش رو ب*و*  ....اونم لپمدمیو اونم 

کار یکی....اوندیرو ب*و*سهه کار رو  کردمیم شیلپش....هر  اونم همون
 ....کردیم
 ....یپدر صلوات زیعمت نمک نر یانقدر برا-

دسههت چپم دذاشههتم و دفتم:سههالم  یرو رو یرادمهر بود...شههاد یصههدا
 ...دیداداش...چه عج ؟خوش اومد

ها یرفتم سههمتش و تو آروم  یب*غ*لش پنهون شهههدم....بردشههتم سهههال 
 دور نهود.... ادیکه ز ییدذشته....سال ها

 یها یکه توپ توپ دیسههف رهنیپ کیبا  یخردوشهه ییطال یدختر با موها کی
شت ل شت دا سته  یتخت چوب ی....مامانش روکردیم یباز یل یقرمز دا ش ن

 ....رفتیور م حشیو با تسه کردیبود و دخترش رو نگاه م
زنگ در باعث شههد دختر هجوم بهره سههمت در....انقدر تند رفت که  یصههدا

 یتو شد....اما با قرار درفتن نیکرد و نقش زم رید شیل یپاش به سنگ بزرگ ل
 رفت.... ادشیکردن  هیدر یآ*غ*و*ش

 رادمهر همون آ*غ*و*ش بود.... آ*غ*و*ش
 تو دوشم:خواهرم خوبه؟ دیچیمردونش پ یصدا
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بم  دمیدونش رو ب*و*سههه آروم مدم و دفتم:خو و از آ*غ*و*شهههش دراو
 شما بودم.... شیپ یهرچ گهی...بسه دمایش شیممنون....من برم پ

 ؟یی....بلند دفتم:زن داداش کجادیو خند دمیخند
حال شهه با فت:طهق معمول در  نده د  یبرادر زاده  یدرسهههت کردن برا ریخ

 سروان.... تونمیدرام
از و تو ن شهیمثل هم یو سرافون طوس یآب نیسمت آشپزخونه....با اون ج رفتم

 ....زمیکرد و دف:سالم عز یدست شیدلهرو بود...پ
 ....دیبه لهم اومد و دفتم:سالم...خسته نهاش لهخند

 گمیدفتم:م ی....به شههوخمیدیو ب*و*سهه میرو ب*غ*ل کرد گهیهمد آروم
 مش دربست خواهانشه ها....ع کنهیم تتونیاذ یشاد
س یشاد صورتم رو ب*و* سن کوچدیناز  د از بع دیفهمیم قایدق کشی...با اون 

 خودش رو لوس کنه.... ایتشکر کنه  دیبا ییچه حرف ها
که رسهه یه یه- نه م دینو  بازار که  گنیدل آزار....راسهههت م شههههیبه 

 ....یو دوست یداداش....دور
ت ناراح کردیم یمامان بود و سع یکه کپ ییسمت روژان که با چشما دمیچرخ

 خودش رو داره.... یبو ینشون بده و دفتم:هر دل
 نه بو دارم.... یکنیحرص دفت:حتما منم کاکتوسم که نه ب*غ*لم م با

ت فردا پگ فردا رف کمیمحهت کن  نمیبه ا کایو رادمهر دفت:رائ میدیخند همه
 کمهود محهت داشت.... نیخونه شوهر،نگن ا

سمت رادمهر و دستش و دور دردنش فشار  دیو روژان پر میدیهمه خند دوباره
 سمت من.... دیدونش دذاشت و پر یمحکم رو یب*و*سه  کیداد و بعد 
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ب*و*سه نشوندم...سرش رو آورد باال  کیسرش  یب*غ*لش کردم و رو آروم
 ....یدوستت دارم خواهر یلیو دفت:خ

چشههم  کردیلهخند زدم و به مامان که با ذوق داشههت خانوادش رو نگاه م کی
 دوختم....

برم لهاس هام رو  دی...رو به جمع دفتم:اجازه بدرونیاز ب*غ*لم اومد ب روژان
 عوض کنم...

 ....امیبه پام و دفت:عمه منم م دیچسه یشاد
مه ند ه فت:ب میدیخ ماهوا نمیا گهید ایو روژان د بارز   تیره در ترباز اثرات 

 فرزندان....
 ترفیکه به سمت روژان نشانه م یبرداشت و در حال  یس کیبا خنده  مهرداد

 ...ماهواره مون کجا بود؟یزنیدفت:چرا بهتون م
 رو پرت کرد....  یس بعد

ش  یس روژان ش طونیرو درفت و  شد و دفت:پگ حتما  رهیخ مایبه رادمهر و 
 ....دهیپخش زنده د

 تو اتاق.... دیپر عیرادمهر بلند شد و روژان سر نهاریا
 ....کردیل  خدا رو شکر م ریسرخ شد بود از خنده و مامانم ز مایش
 مهربون و خوبم.... یشکرت بابت خانواده  ایخدا-

ه ب مایشه یفکرام غوطه ور بودم که با صهدا یشهسهتم و تو یظرفا رو م داشهتم
 کا؟یشده رائ یخودم اومدم:چ
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 نکهیکه اول همکارم بود و بعد از ا یشههدم....دختر رهیصههورت مهربونش خ به
 شد زن داداشم کارش رو ترک کرد...

ما نم یسههع ند بزنم ا بازم  دونمیکردم لهخ فت: حد موفق بودم....د چه  تا 
 مگه نه؟ تیمامور

 ....یشدم و شروع کردم آبکش رهیبشقاب تو دستم خ به
 مامان ها سخته.......دفتن به کنمی:درکت مدفت

شقاب س ب شتم تو  سخت کمه برا نکیرو دذا سمتش و آروم دفتم:  یو بردشتم 
 ....نمیهیرو م شینگران شمی....داغون ممایحسش ش

 رو دذاشت رو شونم و دفت:خطرناکه؟ دستش
سر فقش شتم و  شم رو هم دذا ضافه کردم:اما برم عیچ ر ...به خاطگردمیبهش ا

 ....گردمیمامانم شده سالم برم
 م؟یبا هم بهش بگ یخوای:مدفت

ا دو ت نیدفتن...ع یزیدفتن چ ی...عروس و خواهر شههوهردیخجالت بکشهه-
 ....رنیگیو قلوه م دنیجونور عاشق با هم دل م

 :روژااااان...دفتم
ست یکاف یکیتو  نیو دفت:هم دیخند مایش که من  دیشدی....دو تا مگهید یه

 ....ومدیجونم درم
 ....میشدیناراحت نم چکدوممونیداشتن....ه یبا هم شوخ شهیهم

تاه کن  روژان نت رو کو گاه کن....زبو فت:ااا ن به کمرش زد و د دسهههت 
 عروس....بدو ظرفا رو خشک کن تا لکه نگرفتن....
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رو برداشت و سمتش نشونه درفت که زود در  زیم یرو یاز پرتغاال یکی مایش
 رفت....

 ...کایدوسش دارم رائ یلیو دفت:خ دیخند
 دلم دفتم منم اما به ظاهر فقش لهخند زدم.... تو

 م؟یبا هم و کم کم بگ می:بردفت
 ....امیاز پسش برنم ییتنها نهاریافتادم و دفتم:آره ا ادشی دوباره

ا ....خدمیبر ایبشقاب رو هم خشک کرد و دذاشت سرجاش و دفت:ب نیآخر
 بزرده....

هل دو نفره نزد یرو میو نشههسههت میرفت تک نفره ا کیم هل  جا یاون م  یکه 
سه یمامان بود....به دونه ها یشگیهم شت ت ه شدم...ب رهیاش خ روزهیف حیدر

شده بود به سرکول زدن رادمهر و  رهیشاد و مهربونش که با ل*ذ*ت خ یچشما
شاد ست چپ یروژان و  به ارادش...به  خوردیکه از جاش جم نم یبا هم...به د

رو  شیبعد رادمهر دوش قهیبود....چند دق شیکردم که سرش تو دوشنگاه  مایش
 اس داده به رادمهر.... دمی....فهمرونیاورد ب هشیاز ج

 بچه ها.... اطیتو ح میبر دیایبلند شد و دفت:ب رادمهر
 دو تا هم از خدا خواسته بلند شدن و رفتن.... اون

ند زد... تا خت و لهخ گاه مهربونش رو بهمون دو مان ن ما  کیخارج شهههدن 
 مایمعلوم بود...رو به من و شهه یکه مادرانه بودنش از هزاران فرسههخ یلهخند

 اط؟یتو ح دیبر دیخوا یدفت:شما نم
 با انگشتاش خودش رو مشغول کرد.... مایو ش نییسرم رو انداختم پا من
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 افتاده دخترا؟ ی:اتفاقییرایتاق پذتو ا دیچیلرزون مامان پ یصدا
 نینگاهش کردم....هم رهیرو آوردم باال که از سههو تفاهم دورش کنم...خ سههرم

گاهم رو م شههههیبود...هم یکاف ته ن گاه یتا  ند....ن  یآدم چیکه ه یخو
 ....نهیبهش نفوذ کنه و عمقش رو به تونستینم

 :باالخره؟دفت
بود که  حیتسههه یافتادن دونه ها کیچ کیچ یدذاشههتم رو هم...صههدا چشههم

 ....یچیه گهیو د شکستیسکوت فضا رو م
 است.... شهیدفت:مامان مثل هم مایش

سمتش و دفت:م سرش شستیکه ن دیدونیرو مهربون و آروم بردردوند   مای....
دروغ بگه چقدر زود متوجه  یشههاد یوقت ینیهی...میمادر کیچرا؟تو  گهیتو د

 ....ستیمن کارساز ن یرامادرم....دروغ ب ؟منمیشیم
شما رهیکرد به من و خ رو شک از چ ستان ینگاهم کرد....ا  یافتاد رو شیکوه

 ....شیبلور یدونه 
ستمیم سرهنگ بگو  خوا ستش رو آورد باال و دفت:به  ست را سمتش که د برم 

سپردم بعد از خدا....بهش بگو مادرم م ستش   بعد از خدا از گهیدخترم رو به د
مانم م یتو سهههالم م ما دادم  لتیدسهههت اول تحو گهیخوامش....بهش بگو 

سش بد دیهم با ینطوریهم  شهتحمل نداره....ب گهی....بهش بگو مامانم دیپ
عد از ب گهی...بهش بگو مامانم مدهیکشهه شیکه تو زندد یبگو بگ بود هر چ

با باشهه دیخدا تو  نت جالل رو بزاره رو تخم یمواظهش  ما ...بهش بگو ا
 گو مادر....چشماش....بهش ب
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شک سرخوردن پا ا شنییدونه دونه از دونه هاش  .و ...رونیاز اتاق رفت ب مای...
با دیبا دونسهههتیچه خوب م تا بتونم رائ دیبره....  یشههگیهم یکایبره 

 مادرم.... یکنم برا یبره تا دختر دینهاشم....با
د تو پناه دم ش یب یبچه  کی هیتو آ*غ*و*شم....شه دمشیسمتش و کش رفتم

نه  ادمی خواسههتمی....مدمیب*غ*لم....عطرش رو بلع به  یکیبمو چشههم 
به  شهیهم ادشیتو  یکیبمونه که  ادمیسالم بردردم.... دیبمونه با ادمیراهمه....

 ....ادمهی
 جان مامان مواظ  خودت باش.... کایهق هقش دفت:رائ ونیم

 ..م..بردشت یدفتم:جونتون سالمت باشه....مامان چشم به هم بزن دلخور
نه....که مسههخرد کی دمیشههها ایزد.... لهخند  ینگران یتو شیپوزخند مادرا

 ....ومدیحل شده بود و به چشم نم ادشیز
 ؟یایم ی:کدفت
....هق هقش سهههتیخونه....هنوز معلوم ن گردمی:آخر هفته ها شههها برمدفتم

 ...رونیاز ب*غ*لم اومد ب عیتر شد و سر دیشد
با تک یسههخت به ند شهههه....کمکش  یبه دسهههت راسههتش سههع هیو  کرد بل

سمت اتاقش....دم درش ا ستش رو از زندونستادیکردم....رفت  ستم ی....د  د
دسههتام کرد و سههفت فشههرد....لهخند  نیگزی....قفل در رو جارونیب دیکشهه
 زد و در رو روم بست.... ینیغمگ

..چقدر ..یشگیهم یکایرو بستم....بستم و دشتم تو وجودم دنهال رائ جشمام
 ندهیدشههتن....اما جو زیچ کیدنهال  یسههخت بود تو اون داالن پر از چند راه
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 کای....سههروان رائیشههگیهم یکای....شهههدم رائافتمیاسهههت....و من  ابندهی
 ....یکردان

شتم زم چمدونم صورت خ نیرو دذا شکش خ گیو به  ست  رهیاز ا شدم....د
 ها.... یرو صورت که چروک شده بود و دفتم:برام دعا کن دمیکش

هم دذاشهههت....رو کردم به روژان و دفتم:جون تو و  یچشههماش رو رو فقش
باشهه یلیجون مامان....خ به رادمهرم سههفارشههتون رو دیمراق  خودتون  ...

 ....زنهیبهتون سر م ادیکردم....م
 ....کایدفت:چشم....تروخدا مواظ  خودت باش رائ روژان

ب*و*سهههه آروم  کیموهاش  یلهخند آروم زدم و ب*غ*لش کردم...رو کی
ست چپت  ستش اومد باال....قربون د ست را شوندم و رفتم طرف مامان....د ن

 دمشی...ب*و*سههیطوالن نهاری....رفتم تو ب*غ*لش...اکنهیبرم که حرکت نم
 و فقش دفتم:برام دعا کن....

 رو برداشتم.... و چمدونم رونیاز ب*غ*لش اومدم ب آروم
سه بار از ز مامان شونه  رشیقرآن رو درفت باال و من  ستم رو به ن شدم....د رد 

 درفتم باال و دفتم:خدافظ... یخداحافظ ی
شک ها دنیتحمل د گهیرو دادن....د جوابم شتم....عق  درد  یا مامان رو ندا

 ....نگار و سودند منتظرم بودن....رونیکردم و از خونه زدم ب
 شدم و دفتم:سالم.... سوار

 رو دادن...سودند دفت:سخت بود نه؟ جوابم
 ....یلیرو به پنجره دفتم:خ همونجور
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خوام به عنوان م*س*تخدم  یکه مامانم متوجه شههد م یپوزخند دفت:روز با
 جنگ.... دونیکار کنم خونمون رو کرد م

 بود.... یدلم دفتم:کاش فقش م*س*تخدم تو
ن کرد و رو به م ادمونی....نگار دم در پمینگفت یچیبه خونه ه دنیتا رسهه گهید

 ....یایو م یریبه بعد خودت م نیدفت:از ا
 توجه در رو بست و من آروم دفتم:باشه.... یب سودند

 باز شد.... یکیت یخونه با صدا درب
 شدم.... رهیروم خ یجلو یطوالن یسودند قرار درفتم و به جاده  کنار

 چقدر راه....:اوه دفتم
 جاده هست.... نیما کمتر از ا یدفت:طول خونه  سودند

 رنه.......مگمیبر ای...بالشیخیآروم زدم پشت کمرش و دفتم:ب یضربه  کی
 رو مثل زن کردم و دفت:اخراج.... صدام

 ....میو راه افتاد میدیبا هم خند دوتامون
 یاخراج...باال بر یناخراج....اونکار ک یکن نکاری؟ایدیدفت:آره د سههودند

 اخراج... ینفگ بکش یایب نییپا
 ...یکنیخودت رو کنترل م یمعلوم بود سخت دار افتیو دفتم:از ق دمیخند

 ؟ییخندون بردشت سمتم و دفت:خدا سودند
 دفتم:آره به جون شوما.... یمسخره ا یصدا با

 ....میدیخند دوتامون
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ص برام شخ شتن تو ا تمیجال  بود  شهرزاد مردیخونه م نیبا پا دذا  شدمیم یو 
 شناختمش.... یکه خودم نم

 به در....سودند در رو باز کرد و دفت:برو تو.... میدیرس
صله سودندم بعد از من وارد  حو شتم....رفتم داخل و  چک و چونه زدن رو ندا

 دفت:خوبه دیسمتمون....تا بهمون رس ومدیکه داشت م دمیشد....مهتاج رو د
 ....میکه کار دار دیلهاس هاتون رو عوض کن دیبر....دینکرد رید

 سالم.... کیدلم دفتم:عل تو
 ....میدفت:بزن بر سودند

ت شون داش یکیکه  دمیبه سمت ساختمون....تا وارد شدم دو تا زن رو د میرفت
 ....هستیرو براش م یکیبند لهاس اون

 در هر دوشون بردشتن سمت ما.... یصدا با
 ....سالم

 سالمم رو دادن.... جواب
....رو به اون زنه که داشت بند رو درست دیدفت:شهرزاد....همکار جد سودند

 داشت دفت:مهتاب.... یساده ا یو چهره  کردیم
 جون.... یلیهم دفت:ل یبه دختر الغر و سهزه رو و بانمک رو

 :خوشهختم...دفتم
 ....یدفت:منم...خوش اومد یلیل

 هم خوش اومدن داره؟ یم*س*تخدمدفت: یلیرو به ل مهتاب
به من دفت:خوشههحالم از آشههنا بعد باشههتیرو   دی....عجله کنی...موفق 

 مگرنه....
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 :اخراج....میبا هم دفت هممون
 بعد با دو دسههت قهیاز اتاق ها و چند دق یکیخنده و سههودند رفت تو  ریز میزد

 رو داد دستم و دفت:برو بپوشش.... شیکیلهاس که تو کاور بود بردشت...
ش  ب کیتو اتاقم....چمدون رو  رفتم شتم تا  ست امیدوشه دذا  شیدرست و را

 کنم...
شلوار با  لهاس سورمه ا کیرو از تو کاور در اوردم....روپوش و  و  یلچک....

 ....دیسف
 جوالن نهود! یبرا ییجا چیتنم بود....ه پی....کدمیها رو پوش لهاس

ند ....االن سودومدیم دمیبه پوست سف یشدم....سورمه ا رهیبه خودم خ هنیآ تو
 شده بود....ست ست.... پیخوشت
متر پارچه  میشههدم....کمتر از ن رهیتخت برداشههتم و بهش خ یرو از رو لچک

 زدیهام ممو یتر بودم....همه  نیسنگ دمیپوشینم نویتوش استفاده شده بود....ا
 که..... رونیب

رو برداشههتم و دور دردنم  دمیسههف یسههاده  یکردم رو تخت و روسههر پرتش
گاه کردم....ا دمیچیپ به خودم ن بهتر  ینطوریو همون پشهههت دره زدم....

! تازشههم انقدر موهام به چشههم دمیپوشهه زیچ کیدفت  شههدیبود....حداقل م
 نگاه ها رو نداشتم... ینیتحمل کردن سنگ ی....حوصله ومدینم
 و مطمئن شدن از وضعم از اتاق خارج شدم. نهیبه آ گهینگاه د کی با

آشپزخونه بزرگ  نیمن چقدر ا یخدا یبه طرف آشپز خونه کج کردم.وا راهمو
.لهخند زدم و دادیکه داشههت به م*س*تخدم ها دسههتور م دمیبود.سههودند رو د
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تادمیرفتم کنارش ا  باهاش شههتریب تونمیم یهرچ خواسهههتیدلم م یلی.خسهه
 یها یدوروبر هیکه تا حاال تفاوتش رو با بق یبشههم.که بدونم دختر یمیصههم

 موندن داده. نجایبودن و ا نجایبودم تن به ا دهید گارن
 سودند به خودم اومدم. یدست تکون دادن ها با

 و دفت: دیخند
 هپروت؟ ی؟رفتیشد یچ
 که از ته دلم بود دفتم: یلهخند با
 پرت شد.....!حواسم  کردمینگاه م یداشتم پر نه

ت قهل داش قهیسودند از رو صورتش جمع شد....انگار نه انگار چند دق لهخند
 حالت صورتش دلم درفت. دنی....با ددیخندیم
 که تو صورتش بود دفت: یغم با
برا یا هودم..... ن هتره ا یچیکه ه یکسههه یکاش  ب لم هم  هی نینداره  ق

 تیبه خاطر ندار کننیعذاب....همه فکر م هیدردسره....ما هینهاشه....چون ما
 سرت نهاشه.... یباال یا هی.....مخصوصا اده سایسهل الوصول تر

دادم از اون  حی!ترجیدرِد دل و نه مکان درسههت یبود برا ینه زمان درسههت االن
...حاال حاال گهیروز د هی یرو بذارم برا میو کنجکاو رونیب ارمشیحال و هوا ب

 ها وقت داشتم....
 دفتم: کردمیبودنش رو حگ م یکه خودمم مصنوع یلهخند با
 بابا...حاال که خدا داده...پگ ازش استفاده کن! الیخ یب

 و دفت: دیآه کش سودند
 !!!ی...اونم چه استفاده احتما
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ن نهود زد ادیکه کمتر از فر یبلند یدفعه مهتاج وارد آشپزخونه شد و با صدا هی
 دفت:

جایهنوز ا تو مه ا یین نا به اون بر هت دفتم دوش  یشهههرزاد؟اصههال  که ب
 یب نیهسهت.با ا سهانیخانوِم پر یاالن وقت قرص ها یعجله کن ؟بهترهیکرد
 واریکنار د یاول نتیدختر جون.قرص ها تو کاب یشههیزود اخراج م یلیخ ایدقت

 هستن.عجله کن.
شد.لحظه ها بعد شپزخونه خارج  شو م یغر غر کنان از آ صدا ه ک دمیشنیآخر 

 !شمیم ریدارم پ گهیاحمقا د نیبا ا گفتیم
شتم و تو عیسر سع وانیبا ل ینیس هی یقرص ها رو بردا شتم. ردم ک یآب دذا
 نیولا ختنینهود با ر دیها بع نیآخه از ا زهینر ینیسهه یراه برم که آب تو یطور

 اخراجم کنن! ینیس یقطره آب تو
**** 

.چقدر مدیرو کوب سانیدستم نگه داشتم و آروم در اتاق خانوم پر هیرو با  ینیس
 وده.ب یاسم رو انتخاب کرده براش عال نیکه ا یاون قهی...سلادیاسمش بهش م

شدم.بدون ا یصدا دنیشن با  سرش رو باال نکهیمحکم و با ابهتش وارد اتاق 
 دفت : ارهیب

 .هخشمتیبودنته م نجایچون روز اول ا یول یدار ریتاخ یکم
 که دارم! یا افهیبودنمه نه ق نجایدلم دفتم:آره حتما به خاطر روز اول ا تو
کنار تختش دذاشتم و دوتا از قرص ها رو بهش  یعسل یرو رو ینیاحترام س با

 که آورده بودم اخماش رفت تو هم.... یآب دنیدادم تا بخوره.با نوش
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 بگذرونه. ریخدا به خ یوا
 دفت: یا یصهع یخونسرد ول یصدا با

م دیبا تاج  ه م ب یدیپرسهههیاز  چه آ نم  من آب سهههرد خورهیم یخا ...
 ؟یدیتکرار بشه...فهم دینها نکارای....اخوردمینم

که از  دمیکشهه یقی.نفگ عمارمیخودمو به دسههت ب یکردم خونسههرد یسههع
 دور نموند.با آرامش دفتم: سانیخانوم پر نیب زیت یچشما

 یا هگی.مهتاج نهود و من حواسم نهود از کگ ددیخانوم.منو بهخش خوامیم عذر
 سوال کنم.

 شکر مهتاج نهود! یکه شاخ و دم نداره!اله دروغ
 دفت: یا یبا لحن عصه نهاریبهم انداخت ا ییدذرا نگاه

 مهتاج لهاس کامل بهت نداد؟ ؟مگهیسرت کرد هیچ نیا
هل تاج مثل قبهش بدم زنگ رو به صههدا در آورد و مه یبتونم جواب نکهیاز ا قهل

 انگار که پشت در باشه ظاهر شد.
 :دیازش پرس خانوم
 فرم؟متن نمیاز قوان یچیاز سرپ دیدونینم ه؟مگهینطوریدختر چرا ا نیا لهاس

 جواب داد: مهتاج
 من متوجه نشدم. خانوم

؟جواب منو  هیخونه چ نیکارت تو ا یدونینم ؟مگهیمتوجه نشههد یچ یعنی -
 بده.

 .کنمیدقت م شتریچشم خانوم ب -
 سرش باز کنه. یپارچه کهنه رو از رو نیزودتر برو تا ا -
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 بود دفت: دایکه از تو صداش پ یبا حرص مهتاج
 .نییپا میبر دیشهرزاد.با فتیب راه

سه  وید نیا تیعصهان یبرا یفکر هیقدم هامو آروم آروم بردارم تا  کردمیم یسع
 تونستیشدم اونقدر که اده م تشیو عصهان یباعث ناراحت شتریب یسر کنم . ول

 .دیهریسرمو دوش تا دوش م
 که مهتاج زد به خودم اومدم و بهش چشم دوختم: یغیج با

زبون  درنقی؟هان؟ایکله پوکت فرو کن یحرف رو چند بار بزنم تا تو هی دیبا من
 نفهم بودن نوبره!

 کردم آروم جواب بدم : یسع
 دمیبود ترسهه کیکوچ یلی...اون لچک خزهیریمن م یمهتاج خانوم موها آخه

 سرم کنم.
 هگید یچیه دمیترسیم تمیتو اون لحظه که از اخراج و خراب شدن مامور واقعا

 تا بگم. دیبه فکرم نرس
 بده دفت: افشیتو ق یرییتغ نکهیبدون ا مهتاج

 ؟یدی.فهمیو روش لچک سر کن یباز بذار نکهینه ا یقراره بهند موهاتو
 نداره! یزشیر یندیهیهم موهاتو م یوقت

 برو تو اتاقت و همون رو سرت کن. عیهم سر حاال
 و تو... دونمیباش ودرنه من م نجایا گهید قهیپنج دق تا
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باز کردم....مشههتم رو کوب کش با حرص  هام رو  با حرص  واریبه د دمیمو و 
زور از  شهههیصههورتم درفتم....هم یتخت چنگ زدم و جلو یلچک رو از رو

 متر پارچه! مین نیمتنفر بودم....اونم بخاطر ا ییدو
نه؟دختر تو انگار کارت رو  ای یتو دوشههم:شهههرزاد اومد دیچیمهتاج پ یصههدا

 ....یدوست ندار
 ....امیزدم:دارم م ادیفر هایتقر یبلند یصدا با

 که.... دنیل  غر زدم:امون هم نم ریز هستمیکه لچک رو م همونجور
هام طال به گاه کردم...مو مده بود.....ه مییخودم ن ق  دراو  یچیاز جلو و ع
 !میبر شیپ دیتا کجا با ستی....معلوم نمیقدم اول رو برداشت گهید

 که به اعصابم مسلش بشم... دمیکش قینفگ عم کی یعصه
 و مهرتاج رو که پشتش بهم بود صدا زدم:مهتاج خانم.... رونیب اومدم

 ینجوریاز همون اول هم یتونستینگاه بهم کرد و دفت:نم کیسمتم و  بردشت
 ؟یباش

 دختر.... ی....چقدر تو خوشگلیناز یو دفت:چه موها کمینزد اومد
ده خانم....ا شیشد و دفت:برو پ یدوباره صداش جد ادیکه به خودش ب انگار

 نهار.... یکمک بچه ها برا نییپا اینداشت ب یکار
 کجاست؟ که دفتم:سودند رفتیم داشت

 نیهب ایو دفت:سههر کارش....تو آشههپزخونسههت احتماال....برو بعد ب سههتادیا
 ....گهیکجاست....برو د

سالن...پله ها و نرده ها رفتم سمت  سخاوتمندانه به  یچوب یبه  شون رو  خود
 ییهایز تیال یقیموسهه یسههالن رو فقش صههدا ی....سههکوت تودنیکشههیرخ م
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ستیم س....آروم آروم از پله ها شک شت در اتاقش که ر  دمیرففتم باال....به پ
 و بعد در زدم.... ستادمیا یلحظه ا
 :بله؟دیبه دوشم رس صداش

 منم خانم.....شهرزاد....-من
 مزاحمم نشه.... یندارم....فعال تا نهار کس ی:کاردفت
زور  یدفتم و با حرص بردشتم سمت سالن....تا حاال تو عمرم از کس یچشم

 بودم.... دهینشن
هم  یلی....مهتاب و کنهیسههودند داره کاهو خرد م دمیتو آشههپزخونه که د رفتم

به رو یبودن....سههالم مه جواب دادن....رفتم رو که ه ند و  یدفتم  سههود
 دفتم:چکار کنم االن؟

 ....میکار دار ی....عوضش فردا حسابستین ی:کار خاصدفت
 تعج  دفتم:فردا چه خهره؟ با

 یداز بود دفت: پگ فرداش مهمون یرو یقابلمه  که سرش تو یدر حال مهتاب
 ....میدار

به طرفش بچرخونم:مهمون یلیل یصهههدا آخر  یها یباعث شهههده سههرم رو 
 ر....ده نف دیوقتا هم نه شا یباال و بعض رهیوقتا تعدادشون م یهفته....بعض

 :ده نفر کمه؟دفتم
 یمثل عروسهه نشی....بزردترکشههونهیکوچ یبا پوزخند دفت:مهمون سههودند

س نیاز ا المونیبود....من تو عمرم تو فک و فام شت ایعرو  ....مهمونا فکمیندا
 ....تو باغ بردزار شد....شدنیم یکنم صد نفر
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 ک؟یکوچ ایبزرده  هیمهمون نی:حاال ادفتم
 یو قرمز شده بود دفت:ه یاشک ازیکه چشماش از خرد کردن پ یدر حال یلیل
 ....حدودا پنچاه نفر....کیاز کوچ شتریب یزیچ کی

 :حاال چرا آخر هفته؟دفتم
شون پرس دیبا نویدفت:ا سودند شنهه ها دور هم جمع  شهی...همدیاز خود پنج

 ....شنیم
 کی خوننیم لیکم یدفت:احتماال دور از چشههم ما دعا طنتیبا شهه مهتاب
 نشه.... ایوقت ر

نه و ا یچکیخنده....سههودند دفت:آره ه ریز میزد هممون ...فک کن نایهم 
 ....حیسر سجاده در حال تسه یبنفش و آب یبا چادر دل دل سانیپر

 خنده دار بود.... تصورشم
خدا م یلیل به  بت نشهههه  جا ظه ا عد همون لح نه ب عا ک فک کن د فت:  گهید

 اخراج....
 بود.... یمهتاب غش کرده بود از خنده....جمع باحال گهید

 ....دیبه کاراتون برس گهیدفت:خوب بسه بسه د سودند
 یبرا یکار کیمشههغول کارشههون شههدن....منم رفتم سههراغ قابلمه ها تا  همه

 خودم بتراشم!
سه نوعمیدیشکل چ نیسالن به بهتر یتو یدوازده نفره  زیم یرو رو نهار .... 

 وعده! کی یغذا فقش برا
 گویاز م پلو.....اه که چقدر گویپلو و م نیریو شهه مهیاصههراف ......ق چقدر

 متنفرم....
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 رهیو سهههز خ یقرمز و نارنج یظرف بزرگ سهههاالد و سهههه ظرف از ژله ها به
 نهار تک نفره! زیم کیشدم.... رهیخ زیشدم....قاشق ها رو مرت  کردم و به م

 !ودیمختلف و چنگال و کارد کنار بشقابش  یها زیسه تا قاشق در سا فقش
 سمت اتاقش و بعد از صاف و صوف کردن خودم در زدم.... رفتم

 خانم نهار آمادست....-من
 تو.... ایپر اقتدارش بلند شد:ب یصدا

باز کردم....رو در فت:ب دهیتختش دراز کشهه یرو  ند ایبود....د  کمکم کن بل
 بشم....

جاش  رفتم سههمتش و آروم پشهههت کمرش رو درفتم و کمکش کردم تو 
 ....دمیرو هم از رو پاش برداشتم و آروم عق  کش....پتو نهیبش

عهی مد....رنگم پر یپارس سههگ یصهههدا کدف ند دیاو ....نفسهههام کوتاه و بل
باره همچ بان قلهم نظمش رو از دسهههت داد....دو تو هم  یشهههد....ضههر

چندتا مرد....رعد و  ی....صهههدایکیپارس سهههگ....تار ی....صهههدادیچیپ
 یاز همه  دمیترسی....من چقدر مکردمیمبرق....هنوز اون باد وبارون رو حگ 

 ....نایا
....هن بود یمتر کیدر حدودا  کی نهیترس بردشتم سمت صدا....کنار شوم با

س یکله  کدفعهی....دمیشنیو هن نفگ هام رو م  دمی....پررونیاومد ب اهیسگ 
 ینفگ هاش و پارس ها یفقش معلوم بود....صدا دشیسخ یعق ....چشما

سیکوتاهش به دوش م  زدمیم غینهود همون لحظه ج خمی....اده ترس از توبدیر
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حت  که غش کنم و را کاش از اون دخترا بودم  باز بشهههه..... تا راه نفسههم 
 شم....غش تو برنامه ام نهود....

انداخت و دفت:تو چرا انقدر  یبهم نگاه نییکه از تخت اومده بود پا سههانیپر
 ده؟یرنگت پر

شمام  یصدا شد چ سگ باعث  ستم رو بزارم جلو دهنم و پارس  رو بهندم و د
 کوتاه و آروم بکشم.... غیج کی

زن سکوت اتاق رو شکست....اما من فقش نگاهم به سگ بود  یخنده  یصدا
 مونده بود.... یتو جاش با یکه هنوز همونطور

 ؟یترسیساکت شد و دفت:تو از سگ م زن
 مامان.... شیپ ایبدو ب دویمنتظر جوابم باشه رو به سگ دفت:ک نکهیا  بدون
 سمت اتاق.... دمیو من دو سانیسمت پر دیو دو رونیاومد ب کدفعهی سگ

ست پر ریرفت ز سگ مالوند....و من  سانیپر یو خودش رو به پاها سانید
 ....کردمیرو نگاه م میزندد یصحنه  نیتر زیداشتم نفرت انگ

سمت و دفت:ک سانیپر شت  سر خوب دویبرد ستشه دوی.....کهیپ  رزاد دو
 ماست....بهش سالم کن....

....سههگ شههروع کرد به واریبه د دمیچسههه شههتریدو قدم اومد جلو و من ب سههگ
 تکون دادن دمش....

فقش  دوی.....کنیپشتش و دفت:پسر من چه با ادبه....آفر دیدست کش سانیپر
 ....کنهیم تیکه بدن رو اذ ییاونا
اهاش ب یکسهه نهینترس....اده به دویدفت:از ک شیبه من باهمون لحن جد رو

هاش خوب  کشیریسههتیطرفش....ه رهیم یلیدوسهههت نشهههه خ با نکن....



wWw.Roman4u.iR  86 

 

....وقت نهارم داره میبر دیبا فتیبه کارت نداره....حاال هم راه ب یباش....کار
 ....گذرهیم

کردم آروم باشم....سگ رفت طرف در و آروم رفت داخل....پاهام جون  یسع
 ..درفتن و راه افتادم..

 !گرید یجلوه  کی
سل کاور س یقرص رو پرت کردم رو ع رو از تو کاور درآوردم  دیکارت جد میو 

 و بدون مکث شماره درفتم... عی....سریو انداختم تو دوش
 ...دیبفرمائ-
 هستم... ردادیسالم سرهنگ....ت-
 ره؟یم شی....کارها چطور پردادیسردرد ت دیسالم خسته نهاش-

ا دو سه دفت ت نیهام رو با انگشت و اشاره و شصتم فشردم و دفتم:فرد قهیشق
 ....اضیر دمیاحتماال شا یخوان برن سفر...دب یم گهیماه د

 :خوب؟سرهنگ
 ندیکوب واری...اما بعد از حدودا دو هفته به در و دیلیدادم:سخت بود...خ ادامه

داد  نهادشیو پ ادیمکار از دستم بر یلیخ دیتونستم نظرش رو جل  کنم....فهم
 کنم.... شونیهمراه

خوبه....در ضههمن منم  یلیخ نیسههردرد....ا هیخوشههحال دفت:عال سههرهنگ
 براتون خهر دارم....

شدم که دفت: ساکت ستن اول یکیمنتظر  سروان هم تون م رو قد نیاز بانوان 
 دروه بردارن... نینفوذ به ا یبرا
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 شناسمشون؟یتعج  دفتم:م با
 ....یکردان:سروان دفت

مت سههوال ه کیاز  ریبه ذهنم فشهههار آوردم غ یچ هر  همینصهه یچیعال
 ندارمشون.... ادیستاد شما بودم به  ینشد....دفتم:چون فقش چهار روز تو

 ....ازدیبا هم برخورد کرد دی:درسههته...دفتم بهتون اطالع بدم شههاسههرهنگ
 سهزشونه... یمشخصات بارزشون چشم ها

 ..ممنون....:بله متوجه ام..دفتم
نگ مه داد:سههردرد  سههره ها یکار کیادا چه  به ب تاد  یدارم براتون.... سهه

نظارت  دی...شههما فقش بازارمیشههما م اریسههپردم،حدود چهار نفر رو در اخت
بهشههون نظارت  انیسههروان شهها کیبهشههون....از نزد دیدورادور داشههته باشهه

 دارن....
 ؟ی:در چه رابطه ادفتم

 ....بشه ضیتعو دیبا یخدمتتون....منزل سروان کردان کنمی:عرض مسرهنگ
 تعج  دفتم:مگه عوض نشده؟ با
کان م رییشههماتت توش بود دفت:سههردرد....ادر از اول تغ یکه کم یلحن با
 تازه به محلشههون دنیفهمیها م هیاز همسهها قیتحق کیبا  یاونا به راحت دادنیم

 یاما حاال به بهانه  شدنیساده متوجه م یریگیپ کیو با  کردنیاومدن و شک م
ن عمل کامال عاقالنه یماه ا نیا یعق  افتادن اجاره چند ماهه و ندادن اجاره 

صههرف لهاس شههد  یحقوق خانم کردان نیکه اول نجاسههتیکار ا یتره....راحت
ز و تحت نظر ا انهیکه به صههورت کامال مخف نهیدروه ا نی....کار اشههونیا یبرا

سا ل خانم شغ دوننیم دینیکه به دیبکن یسوال شونیا یقهل یمحله  یها هیهم
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 یزیچ یبه کسهه دیکن دیتاک دوننیادر م یچیکه ه دوننینم ه؟ادهیچ یکردان
 ...عنوان لو نره. چیبه ه هیقض نی....اردادیبروز ندن....حواستون باشه جناب ت

به هوش سههرهنگ آفر تو له درسهههت م نیدلم  ن ....مطمئدیگیدفتم و دفتم:ب
 د؟یندار ی....کاردیباش

 ....دی:موفق باشسرهنگ
س قطع شتم تو ج مشیکارت رو درآوردم و دو ن میکردم و  تو  که همیکردم و دذا

بندازش دور....بلند شههدم و ربدوشههامهرم رو  دمیسههطل زباله د کی ابونیخ
 کیبرداشههتم و رفتم سههمت حمام....کلم بعد از اون همه سههر و کله زدن با 

صم ...قربود دهیبه استراحت داشت....سر درد امونم رو بر ازیخالفکار ن مشت
 اثر نکرده بود....

ظه نفگ کشهه کیسههرد  آب ما خ ادمیرو از  دنیلح عاد یلیبرد....ا  یزود 
دروه  نیزن تو ا کی....وجود کردمیدوش داشههتم فکر م ریز نطوریشههد.....هم

به نام  یفکر کردم اصههال شههخصهه یبود....هر چ ییباال سههکیخودش ر یبرا
شده بودم؟ الهته انتظار بومدینم ادمی یکردان  یود توب ییجای...چرا متوجه اش ن

تمام  تیستاد و شهر و بعدشم رفتم مامور نیچهار روز که منتقل شده بودم به ا
 اشخاص رو بشناسم....

ره پونزده شههونزده روز همه جو نی....تو انیسههمت فرد دیذهنم پر کشهه دوباره
ستورات ر یامتحان پگ داده بودم بهش....از دوش دادن تمام و درشتش و  زید

هود ن یاز دروه و باند حرفه ا یخهر چیکه توش ه ییها یرفتن باهاش به مهمون
 یم ییدخترا ادیخوش... یمشههت آدم عالف و الک کیبود و  یپارت کیو فقش 
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ر*ق*ص  نهادشیپ یبراسمتم  انیافتادم که با تمام تالششون موفق نشده بودن ب
آب رو  یو درجه  دمیکشه سهمیخ یموها یتو ی....دسهتگهیو هزار تا کوفت د

بود و دفته بود دوشهههت تلخ....اما بد  دهیبهم خند نیبردم باال.....چقدر فرد
 بدون چک و نکهیازم خوشههش اومده بود....تا ا شههتریخوبم بود....ب چینهود ه

س سر چیکه داده بود بدون ه یچونه مواد روبرده بودم به آدر  دومی!بدش میدرد
 !واال....دیلنگیکار م یجا کی

....موهام رونیکردم و زود زدم ب غیت شیزدم به موهام و صههورتمم شهه شههامپو
ق تو صورتم....چقدر فر ختمیو فشن به صورت کج ر دمیرومرت  سشوار کش

حاال شده  زدیموهاش رو به عق  سشوار م شهیکه هم ی....اونشهیداشتم با هم
 ریداشت حاال صورتش از حر شیته ر کی شهیکه هم یپا فشن....اون کیبود 

شک شلوار کتان م سف میصاف تر بود.... سپرت  ش دمیو کت ا زدم  و دمیرو پو
 ....رونیب

 یکردم و راه افتادم.....صدا یرو پل یشگیشدم و آهنگ هم دمیسف یکمر سوار
 رو پر کرد: نیسکوت ماش شییطال

 ...یمعن یب یواژه  یا
 ....ریتعه یب یائیرو

 ....انیپا نیتر آغاز
 ...ریتقد نیتر آزاد

 ....دیرو یقل  تو م از
 تازه..... یغزل نهض
 در من.... یشده ا پنهان
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 پرآوازه.... دمنام
 ....یدیخورش ی هیسا تو
 در بحران... یب*و*سه  تو
 آرام.... یدلهره ا تو

 تر از باران.... مهتابه
 ...یطوفان ارامش

 ...رانمیو و یسازیم
 رازآلود... ییرسوا

 ....انمیو عر یپوشیم
 حادثه بر دوشم... من
 ...دانمیعشق نم من
 تمامم کن... چیه در
 زنده شود جانم... تا
 ...یمعن یب یواژه  یا

 ....ریتعه یب یائیرو
 ....انیپا نیتر آغاز
 ...ریتقد نیتر آزاد
 ...یرا تو به خود خواند من

 ناخوانده... ی معشوقه
 را به ازل بسپار... دل
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 دم به ابد مانده.... کی
 (یقربان رضایآفتاب عل هیهسا

 دمیقرار که رس کی....نزدشدمیخسته نم شدیتکرار رو زدم....صدبارم م دوباره
شتم تو ج یمجهور سهمیفلش رو درآوردم و دذا ستم به   کارت خورد و می...د

رو CDاز سطل زباله ها انداختمش.... یکی ییشدم و تو ادهیزدم کنار و پ عیسر
 ....شدمیکر م شتمکردم....خودم دا ادیفرستادم تو ضهش و صداش رو تا ته ز

 ....ایالن حاال ب رامیاب
 که همه با هم بره دستا باال.... تا

 ...آها
 دلم.... نینکن با ا یطونیش

 دوست دارم ناز دلم.... آره
 کن تا آروم شه دلم.... یکار کی

 که عاشقتم.... یدونیم خودت
 نده.... یدلمو باز نیا ایب

 دلم تا تو کمه..... ی فاصله
 نمه.... کیباز  یکن یلجهاز اده

 دلم رو به همه!!!! دمیم رمیم بدون
عا جا ا یمعن واق قدر خوش معن نیاون ک جا....اون چ به قول خود  یک بود...
 رازآلود.... یقربان

 شهیمثل هم یخردل راهنیو پ یشد...با اون شلوار قهوه ا دایپ نیبلند فرد قامت
 بود.... ستادهیشاپ ا یدر کاف یجلو میخوش پوش و آن تا
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مردونه اش  یو با اون صههدا نییپاش زدم رو ترمز که سههرش رو آورد پا یجلو
 داداش؟ یدفت:چطور

 شدم.... احظار عیانقدر سر یچکارم دار نمیبه می...بپر باال بری:سالمتدفتم
بست دفت:کار مهم تر از  یو سوار شد و همونجور که کمربندش رو م دیخند

 م؟یبر میخوا یم یکه آخر هفته بازم مهمون نیا
 دلم عزا درفتم اما به ظاهر خوشحال بردشتم سمتش و دفتم:جون داداش؟ تو

 رم و دفت:به جون تو....زد پشت کم یکی
 م؟یکجا بر دیرو به حرکت انداختم و دفتم:خوب االن با نیماش

ش همونطور سش به دو ست یکیاز  میبود دفت:بر شیکه حوا ستام دو د  از دو
 ....گی....برو پاساژ تندمیلهاس بردار

 سنتر.... گیتند یتکون دادم و دفتم:اوک یسر
 نگفت و من سرعتم رو بردم باال.... یزیچ
 ....میشد ادهیپاساژ پارک کردم و پ نگیپارک تو

 کلیراه افتاد و منم شههونه به شههونه اش حرکت کردم....از لحاظ قد و ه نیفرد
شکار کلی....هر دوتامون قد بلند و همیکپ هم بود شه به  ی....هر چیورز با

 !میباز بود یپا باشگاه کی وشیقول دار
 ی..نم.رفتیم شیلهاس راه خودش رو پ یها کیبدون توجه به تمام بوت نیفرد

 مد نطرشه.... یخاص یجا دیفهم یم یدفت هم هر کس
ش سام شیدو شماره درفت:الو  سالم خوباریرو در اورد و  شه بابا تو؟ی...  ...با

 اونجا.... امیشاهرخ منم دارم م شیهم....برو پ
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 لیو وسههها یمخلوط رنگ طوسهه نشیتریبزرگ که و کیبوت کی یجلو نیفرد
 تو.... میبه لهاس ها انداخت و دفت:بر ینگاه سرسر کیو  ستادیبود ا یچوب

سمت درب مغاره هدا همونجور شت کمرم بود به  ستش پ کرد و با هم  تمیکه د
 ....میوارد شد

 به دو تا پسر اونجا دفت:فرش قرمزتون کو؟ رو
 تا پسرا خندون بردشتن سمت ما و اومدن طرفمون.... دو

داشههت دفت:به آق  رهیت یقهوه ا یو موها یعسههل یاز پسههرا که چشههما یکی
 عنهر آورد.... ی...باد آمد و بونیفرد
 ....دیداداش؟خوش اومد یبود دفت:خوب یکه چشم و مو مشک یکیاون
 دفت:صد در صد.... نیفرد

 نهود! یخنده دار زیبه نظرم اصال چ نکهیاخنده...با  ریز میزد هممون
 ....مایدوستم ارس کنمیم یادامه داد:معرف نیفرد

 شههونمیو ا اریدراز کرد و دفت:سههام هیرو به سههمت پسههر مو قهوه ا دسههتش
 شاهرخ....

 کردم... یدوتاشون دست دادم و مردونه اظهار خوشهخت با
 ....یدفت:به جمع ماها خوش اومد اریسام
 کیتو سههرم.... ختهیکار ر یکل ریدفت:معلومه که اومده....وقتم رو نگ نیفرد

 داداشمون.... نیخودم و ا یبرا خوامیم یو مجلس کیدو دست لهاس ش
 و دفت:الساعه.... شخوانشیرفت سمت پ شاهرخ

 ؟یدفت:تو هم هست اریرو به سام نیفرد
 ؟یدفت:شک داشت اریسام
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 ....هشینم لیتشک یکه اصال مهمون یکنه نهاش یدفت:نه بابا تو نیفرد
 نازک کرد و دفت:شک نکن... یپشت چشم اریسام
 ؟یانقدر ساکت شهیرو به من دفت:تو هم بعد

 ابونیاز دسههت من سههر به ب میآشههنا شهه شههتریب یکمیو دفتم:نه بابا.... دمیخند
 آقا وار رفتار کنم.... یکمیبزار  مونهیی....االن چون مثال اوله آشنادیزاریم

 و دفت:نه بابا بزن قدش... دیخند
 ن؟یچطورن فرد نایشاهرخ دفت:ا یقدش که صدا زدم
شت و منم خ نیفرد شاهرخ برد سمت  شلوار براق  رهیبه  شدم به دو تا کت و 

 هم بودن.... هیکه شه دیسف راهنیو دو تا پ یمشک
 ...شهیم یجاله زیچ دیهم بپوش هیادامه داد:بنظرم شه شاهرخ

 ه؟یانداخت و دفت:نظرت چ یت من نگاهبه سم نیفرد
 ...جالهه...ستین ی:بد فکردفتم

 کار دارم.... یکه کل میرو به شاهرخ دفت:خوبه...بده پرو کن نیفرد
ش میو رفت میها رو درفت لهاس شلوار رو پو  رهیو خ دمیسمت اتاق پرو....کت و 

 که خودم نهودم! نهیآ یتو یمایشدم به ارس
 ....دیدرخش یم شهیکه تو اون کت و شلوار مثل هم یسهز آب یبا چشما یپسر

مشهرف بشهن  خوانی:شهازده پسهرا نمدیبه دوش رسه رونیاز ب اریسهام یصهدا
 چشممون به جمالشون منور شه؟ رون،یب

هم ....بنیاومدن فرد رونیکه همزمان شد با ب رونیرو درست کردم و زدم ب کتم
رو باال  شیصههورتش جذاب یجذاب شههده بود....سهههزه  نی....فردمیشههد رهیخ
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هاش....ب نگ ابرو لت قشههه حا باال ینیبرده بود و  به  داشهههت و  ییرو 
 بود.... ی....چشماش هم مشکک،یکوچ

 ...پیدفتم:بابا خوشت بهش
 مردونش دفت:بابا دختر کش... یشونه ام و با اون صدا یزد رو محکم

 ن؟یدفت: قراره چقدر تلفات بد شاهرخ
اظهار نظر کرد...مشههخص بود از کت شههلوارا خوشههش اومده:آقا  ارمیسههام

 ...ست بشم نایکت و شلوارا به من بده با ا نیدستم از ا کیتقلهه...شاهرخ 
 کجا تو کجا...برو بابا... نایداد ودفت:آخه ا لشیتحو یپوزخند شاهرخ

 نثار شاهرخ کرد... یپگ دردن کی اریو سام میدیسه تا خند ما
ه دفت:پنجشنهه ساعت ن نیکه فرد رونیب میاز حساب کردن لهاس ها اومد بعد

 ...شیتجر دونیم ایب
 کشه؟یطول م یوقت...باشه...تا ک ریطهق معمول د-من

شد دفت:رفتنمون  یکه از در پاساژ خارج م نجوریباال انداخت و هم یا شونه
 بردشت رو شرمنده.... دونمیرو م
ساعت کیبتونم  میایب ی...فقش جورستیدفتم:مهم ن الیخیب منم کپم رو  یدو 

 بزارم....بابا فردا تو شرکت کارم داره....
 پشت کمرم و دفت:باشه مهندس... زد

چشههم غره نثارش کنم که  هیکه خورده بودم خواسههتم  یاز ضههربه ا یعصههه
 شدم، بذار به وقتش... مونیپش
 رفتم نیجاش خونسرد به سمت ماش به
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 کردم و راه افتادم ادهیشاپ پ یهمون کاف یرو جلو نیو فرد میشد نیماش سوار
 سمت خونه....

 شد به سمتم....غرق شدم تو سکوت خونه.... ریباز کردن در موج درما سراز با
با  کتم په و  نا کا جذبم رو  شههرتیحرکت ت کیرو دراوردم و پرت کردم رو 

 دراوردم و از شرش خالص شدم....
 یرو باز کردم و از در مخف واریب*غ*ل د نتیدرب کابسمت آشپزخونه و  رفتم

کار شههده بود دفترچه ام رو درآوردم و شههروع کردم به نوشههتن  واریتوش که تو د
 دزارش....

شدم و به خودم بد و ب غرق سرما بلند  ساس  شتنم بودم که با اح دفتم  اهریتو نو
 وضعه من دارم؟ نمیطور نشستنم تو خونه....ا نیبابت ا

شن کردم و  قهوه صدا کیجوش رو رو مامان  یپتو رو بدن برهنه ام انداختم...
 ....نیریش یقشنگش با اون لهجه  یتو دوشم،صدا دیچیپ

سوز اونجا با ا یتو زم*س*تونا شهیهم ستخون  ضع که م نیا صداش  دمیدیو
شه آخه....خوب مگه مر نیاومد:ا یدر م ضع سر.... یضیچه و  یزیچ کیپ

 نیمن از دست تو و ا یریگیزن م یچه وضعه اتاقه....تو ک نیا یتنت کن....وا
 هات راحت بشم؟ یشل*خ*تگ

 تنگ یاون زن خونگرم و مهربون جنوب یبه لهم اومد....چقدر دلم برا لهخند
تو  یکرد....وقت یکه مادر بود اما بهتر از صههد تا پدر برام پدر یشههده بود....زن

:بخور دوشههت گفتیو م کردیسههرخ م یخلوت ماه اطیاون ح یاون درما تو
 بشه بچسهه به تنت....
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مادر من ب یوقت نه بگ نیبهتر ایبهش دفتم: ها برات خو ل  ترمیجا ر ....تو 
سازش م کادیبه قاب وان  رهیکن....اونم خ ست  ا ج چیرو با ه نجایدفت:ا ید

 ....کنمیعوض نم
خواسههتم خرج کنم  یم ختیر یکه بابا هر ماه به حسههابمون م ییاز پوال یوقت

پدرت تو خونه  نایدفت:ا یم ندارم پول  من خرج  یمال خودته....دوسهههت 
 بشه....

ت فتیم یوق براگ ده دلش  ندد ی:ا بود من و ز ته  رو ول  شیمن سهههوخ
 یچشههمم به پوالشهههه....خام حرفا کردی....فکر نمکردی....شهههک نمکردینم

تان کی....من فقش شهههدیخوانوادش نم کگ و  یبودم....ب یدختر شهههرسهه
شه همه  سته بود ب سم....وقت یکار....که اومده بود و خوا  میشده زندد دید یک

 و دودمانم رو به باد داد.... یرفت و زندد
سم که تا سه بوک سهیبه ک زدمیضربه م یانقدر تیافتادم که از عصهان ییشها ادی

دارم نامرد....که فقش با پوالش برام  یپدر نکهیا ادیروز دسههتم سههرخ بودم....
ره پد ی....حالم از هرچدادینشون م ینجوریکرد....که فقش محهتش رو ا یپدر

سپرده به امان میشهرستانکه رفته بود....که مادر  یهمون پدر خوره،یبهم م  رو 
ار خوانوادش بود....پسههر د دیکه مورد تائ کردیم یزندد یخدا و رفته بود و با زن

شده بود....زنددشده بو دو  یرفته بود که زندد ادشیو  کردیم ید....دختر دار 
بزرگ  که با نفرت یکه بهش دل بسته بود، بعدم پسر ینفر رو سوزونده، اول زن

س یتلخ هیشد، با  ستان کهیدزنده تو قلهش.... همون ک رو  و عربش یزن خوز
 نیع یوقت که خودش خواسته بودش ول کرد چون کسر شأنه بود براش....جون

فتیآبروش م کردیتلفظ م ظیهاش رو غل به  یجا ی....چون وقتر مان  ما
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حرف نزن بهش  یبه جا یزشهههت بود....چون وقت ومای گفتیپسههرشههون م
 ...نیزم رفتیم شدیِاسِکت اب م گفتیم

مادر من عربه....که کسههر شههأنش  گهیپسههرش با افتخار م دونسههتینم چرا
خار عربشههههینم با افت لده ول ی..... نهیوطنش ا یب مادر من را  یرانیا کی....

ون ا دادینشههون م شیکه خونگرم یرانیا کیکه عرب بود.... یرانیا کیبود....
 رشپسههرش به ماد دونسههتی.....پدرم نمهیخوزسههتان کی....اون هیرانیا کی

 یوموجود ت نیتر زیو همون پدر به اصههطالح متمدنش نفرت انگ کنهیافتخار م
کردن اما پدرم  یمن پدر یاز فارس ها برا یلیخ دونسههتی....چرا نمشهههیزندد

اده پولش  دونسهههتی....چرا نمدمیازش ند یاز پدر یزیچ چیکه فارس بود ه
گاه مین ینهود پسههرش حت مادر من مرد  یبهش نم ین خت..... ندا  لیتحوا

عه داد....خودش م فتیجام پدر م گ به اصههطالح  فتیو اون  مه  گ و ه
رو که مرد صهفت بودن از  یتقام هر مرد و زن....من مرد شهده بودم تا انگفتنیم

 ....رمینامردا بگ
پدر، اون یینامردا به اصههطالح  ثل اون  قدریکه ا یم که بزرد ریحق ن  و یبود 

 ،یردلعنت به نام نه،یخود برتر ب یلعنت به هرچ د،یمنزلت رو تو فارس بودن د
 پدر نامرده! ی... لعنت به هرچیدروغ ، دو رنگ

شههد....زود بلند  یام کار قهوه جوش و تلفن خونه با هم قاطبوق اتم یصههدا
مه  حه  یشهههدم و دک به صههف تپ قهوه جوش رو زدم و   رهیتلفن خ یاسهه

 ادمیتازه  یفرشههته....انگار نیشههدم....مامان بود....چقدر حالل زاده اسههت ا
 اومد چقدر دلتنگشم،
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صدا لهخند شار دادم و با  ستم محکم ف ست کنج لهم،تلفن رو تو د ش که  یین
 الو...-سرخوش باشه دفتم کردمیم یسع

 هالو مامان حالت چطوره؟(ک؟یحال فیالو مامان ک-
سالم مادر من....من خوبم -زبون عرب بودم نیریش نیکه چقدر دلتنگ ا یوا

 د؟یشما خوب
 (؟یکنیکار م هخدا رو شکر چهن؟ییسو یالحمدالله....شن-
 ....ستین ی....کار خاصیشگیهم یکارا-
 مادر؟( یهمطمئنوما؟یمتأکد -
 دروغ؟( یچ ی...ماذا کذب؟هآره مادر...براومای یا-
 (زدیوأود أن الملحهدلم شور م-
 که.... ستین یزیمادر من خودت رو ناراحت نکن....چ -
 بنفسکهمراق  خودت باش( یتعتن-
 طور..... نیحتما تو هم هم-
 امان اللههدر پناه خدا( یف-
 مامان....خداحافظ.... دیمراق  خودتون باش-

 شدم.... رهیخ یکردم و با لهخند به دوش قطع
داه عرب ینطوریهم شههههیهم ناخودا نه زدیحرف م یبود....تو تلفن  ....تو خو

 حرف بزنه.... ینهود اما عادت کرده بود تو تلفن عرب نطوریا
هم  یدورش بوده عرب یوقته هر آدم یلیاومد که خ ادمیشهههد....محو  لهخندم

.چون حرف بزنه.... ینهوده تا تو تلفن باهاش فارس یاومد کس ادمیبلد بوده....
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ون شده بود زب یهم بلد بود و عرب یعرب یاز فارس ریغ زدیکه حرف م یبا هر ک
 ....شونیاصل
مادر تنهام سوخت....خاکسترش رفت و نشست رو اونهمه خاکستر  یبرا دلم

 نفرت چند ساله و بازم تلهار شد....
 کاناپه نشستم و قهوه ام رو مز مزه کردم.... یرو پر کردم ....رو فنجونم

 آخر هفته افتادم... یمهمون ادی
 ادیهسههتم.... یا گهیبره شههخص د ادمیغرق بشههم تا  مایتو ارسهه دیبا نکهیا ادی
 کیفقش  مایارسهه نکهیا ادیتا آسههمون تفاوت داره.... نیبا من زم مایارسهه نکهیا

سخت ینقطه  سر شت و اونم  شترک با من دا دربرابر جنگ مخالف بود و  شیم
 ...چیه گرید
شت  یا یافتادم....مهمون سانیپر یخونه  یمهمون ادی  هفته کیکه امکان ندا

 بردزار نشه....
سرهنگ اومد تو ذهنم و جلد کدفعهی ستورات  تو اتاق و ل  تاپم رو  دمیپر ید

سر یاز تو کمد درآوردم....رو شتم و  شدم ...ج نترنتیبه ا عیپام دذا صل   یو
 (رو باز کردم....gmailهلمیم
ستادم برا لیم کی سالم داروشیدار یفر ش ؟چهیخوب وشی: سهاب ک  یخهر؟ا

 یمشههک یدکمه ها یم تند رودر خدمتم....دسههت دیداشههت ازین د؟کمکیکرد
ش هردیک شد  پیشد،تایم دهیک سالم  -ل  خوندمش ریبار ز هیکردن که تموم 

چهی. خوبوشیدار هاب کشهه ؟ مکیکرد یخهر؟اسهه در  دیداشههت ازین د؟ک
 خدمتم...
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نده ی نهیدز یرو  یتا قسههمت یکم لیمیا هیکردم .... کی(کلsendسهه
 حال ساده.... نیدر ع ی....مفهومیِسر

(شههدم...ل  تاپ رو دذاشههتم تو disconnectکانکته گیکردم و د پاکش
پتو  یفکر کنم چون نرم یزیکمد و رفتم تو تخت خوابم....فرصههت نشههد به چ

 مهمون چشمام کرد... یبدن برهنه ام خواب رو به راحت یدلهافت رو
 /شهرزادکایرائ

 کیکردن  ادیپ یخونه برا واریمهرتاج باعث شههد حواسههم رو از در و د یصههدا
 و به سمتش بردردم.... رمیبگ یزیچ ینیدورب

فردا....مهتاب و  یمهمون یبرا دیخر میریم میدار یلی:شهههرزاد من و لمهرتاج
است دونگ حو شی....شنیسودندم حواسشون به کاراشونه تو ساختمون پشت

 ....باشه؟نمیازت نه یی؟خطایدی....فهمسانیخانم پر شیپ یدیرو م
 حواسم هست....:باشه دفتم

 ....دوارمیزمزمه کرد:ام شدیکه از آشپزخونه خارج م نجوریهم
 تو خونه.... یدرست و حساب یسرکش کی یوقت بود برا نیبهتر نیا

که خودم رو سههردرم آماده کردن  نجوریآشههپزخونه رو کنار زدم و هم ی پرده
سم رو جمع کردم تا با ب سانیپر یداروها ش رونیکردم حوا ش نیرفتن ما  دیجم

 برم سراغ کارم....
 ینیزد به رفتنشههون....سهه دیو بسههته شههدن در مهر تائ نیتک بوق ماشهه یصههدا

سمت اتاق پر شتم و رفتم  صداسانیداروها رو بردا س ی.... ل ک تیال یقیمو
 باال رو پر کرده بود.... یطهقه 
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ع شد و قط یقیموس یانگشت اشاره و شصتم دو ضربه به اتاقش زدم....صدا با
 شهرزاد؟ ییبود که فضا رو پر کرد:تو سانیپر ید صدابع

 :بله خانم....دفتم
 داخل... ای:بسانیپر
 ..برسم... میبعد از دادن داروهاش برم و به سرکش عیعجله وارد شدم تا سر با

 کتاب تو دستش بود.... کیتختش نشسته بود و  یرو
 خانم وقت داروهاتونه....-من

شت س رهیو خ برد سمت  ستش رو به  دارو ها دراز کرد....رفتم  ینیشد بهم و د
و قرصههاش رو از کاور درآوردم و به  یرو دذاشههتم رو عسههل ینیسههمتش و سهه

 دستش دادم....
سر یوقت شد  سم...تا  عیخوردن داروهاش تموم  شدم تا برم و به کارام بر بلند 

ستم دهن باز کنم که ازش اجازه بگ شمرمیخوا شهرزاد من چ سته .دفت: ام خ
 ..که خوابم بهره.. یکتاب رو برام بخون تا وقت نیا هیبق ای....بگهیشده د

 راهیپشههتم بهش بود چشههمام رو بهم فشههردم و به شهههانگ دندم بد و ب چون
 یوقت رو داشههتم از دسههت م نیشههد....بهتر ینم نیدفتم....افتضههاح تر از ا

چاره ا تاب رو ازش درف یدادم....  یتو دلم ه یتم ولنهود....رفتم طرفش و ک
 زودتر خوابش بهره.... کردمیدعا م
اب مارکز بود....قهال خونده بودمش....کت ایدارس لیدابر ییصد سال تنها کتاب
بسههته  سههانیپر یربع بعد چشههما کی کیبود اما االن اصههال....نزد یجاله

صههورتش  یشههد....کتاب رو دمر رو تخت دذاشههتم و چند بار دسههتم رو جلو
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تکون دادم....خواب خواب بود....خوشههحال کتاب رو بسههتم و دذاشههتم رو 
 و آروم از اتاق خارج شدم.... یعسل
شروع کردم به ز بدو سالن و  اده  ینظر درفتن...مطمئن بودم حت ریرفتم طرف 

س ینیدورب ص  بود و ک ست، یکنجکاو کی کردیفکر م دید یم ین در ساده 
 نظر درفته بودم.... ریرو ز زیکه مثل عقاب همه چ یصورت

 یقفل ها نیتر شرفتهیخونه فوق العاده باال بود....چند نوع از پ یتیامن ستمیس
خاطر ا یمرکز به  که  کهینصههه  شهههده بود  بودم تونسههتم  دهیآموزش د ن

سا شده بود و من  یها نیکنم...دورب شونییشنا سر خونه کار  سرتا سته  مدارب
 خونه فراوونه.... نیتو اهم  یمخف یها نیمطمئن بودم دورب

 ؟یکنیچکار م یبپرسم دار شهیم-
قفل  ودرآلیق یجفت نگاه مشک کیسرعت بردشتم سمت صدا....نگاهم تو  به

 که فوق العاده آشنا بود..... یشد....نگاه
*** 

 ؟یکنیچکار م نجایپر تعج  شد و دفت:تو؟تو ا صداش
 کرد؟یچکار م نجایسوال بود؟اون ا نیهم قاینگفتم...تو ذهن منم دق یچیه
بلند و پر تعجهش دفت:تو م*س*تخدم  ینگاه به لهاسام انداخت و با صدا کی
 ؟یینجایا

 بود؟ نجایا هی....اون کگهیسوال د کینگفتم... یچیه بازم
 ؟یدیرفت تو هم و آروم دفت:چرا جواب نم اخماش

پا سههرم نداختم   حیبه توضهه یازی....نگهید دینیب یم دیو دفتم:دار نییرو ا
 ....با اجازه....ستین
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 خواستم برم سمت آشپزخونه که دفت:کجا ؟ یم
 سر کارم....با اجازه.... رمیو دفتم:دارم م بردشتم

 جی...من دنمیبه سهههایسههمت آشههپزخونه و اونم پشهههت سههرم اومد:وا رفتم
 ....دیاومد م*س*تخدم باش یبهت نم دمتیشدم....اونروز که د

 ن؟شمایدفتم:مگه م*س*تخدم ها چجور تیعصهان یش و با کمسمت بردشتم
 د؟یرو به سخره بکش زیانقدر راحت همه چ دیعادت دار

 ....زیقهوه برام بر کینشست و دفت: زیم پشت
 اینوع رفتار صاح  خونه با کاردر  نیبدتر قای! دقیلحن فوق العاده دستور کی

 م*س*تخدم !
که  رفتمیدذاشههتم...داشههتم م زیفنجون قهوه براش پر کردم و جلوش رو م کی

باهات حرف م یمج دسههتم رو درفت و عصههه  نیپگ بشهه زنمیداد زد:دارم 
 سرجات....

کارامون برا ییها خیتوب هیشههه صهههداش که هم ها  ییبازجو یبود  از مجرم 
 ....دیمائبفر شنومیجلوش و دفتم:م ستادمیو ا اوردمیکردن اما کم ن یاستفاده م

 ....نیبش گمیسرعت بلند شد و دفت:بهت م به
نکردم که اومد سمتم....دستش رو رو شونم دذاشت و مجهور به  یحرکت چیه

م آشوب ....تو دلدادیعذابش م شترینگفتم....سکوتم ب یچینشستنم کرد....ه
دسههت و پا....دوسههت داشههتم  یبود...نقشههم نابود شههده بود....به خاطر من ب

 ....رمیبم
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 یشههما خانم کردان ادیم ادمیکه  ییتو دوشههم:تا جا دیچیمحکمش پ یصههدا
 درسته؟ دیبود
بود....کارم  ادشیرو  لمیدهنم رو قورت دادم....بدبخت شههده بودم....فام آب

با له االنم کردمیرو م میحد توانم سههع نیتا آخر دیتموم بود.... ....دفتم:ب
 ....گمیم

ستاش شت و دفت: ستون کرد زیم یرو رو د ستاش دذا سرش رو رو د  کیو 
 کنه؟یکنه،مینم میرو تقد ونیلیپنج م لکگیم*س*تخدم انقدر ر

ج نفر بود نه پن یبرا ونیلیشدم و دفتم:پنج م رهیخ شیمشک یپروا تو چشما یب
 خواهر من تنها....

 ونمیلیم کیقشههر شههما  یو دفت:به هر حال....برا دیموهاش چنگ کشهه یتو
نه آمپر  یدشیخوشحال م دیبهت دفتم پوال رو بردار با ی....تازه وقتونهیلیم کی

 ....یبسوزون
 بازم یحرکت چیاون بدون ه یبرق آسهههام به طرفش انداختم ول یاون نگاها از

 ....شدمیم کیستریبود....داشتم ه رهیبهم خ
ندونم دفتم:خوشههم نم یو از ال یحرصهه باال  نید ریز ادید ما قشههر  شهه

 شماست.... نید ریدنش از قشر خودمون راحت تر از موندن زباشم....جور کر
شد  ریکه قهوه از فنجون پرش سراز زیرو م دیبلند شد و دستش رو کوب یعصه

خدم  یدسهههت تو ریدروغ دو اون پژو ز ی....داد زد:دختره زیم یرو م*س*ت
 کرد؟یچکار م
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لش کردم به خودم مس ینهودم....سع یکی نیا ادیعنوان  چیابوالفضل....به ه ای
از آشههناهامونه که تو قشههر  یکی یزدم و دفتم:برا یپوزخند لکگیبشههم و ر

 شماست....
زد و دفت:پگ تو هم  مهیصههورتم رو دسههتاش خ یزد و تو چند سههانت پوزخند

 آره؟ ینیماش یمثل خواهرت عقده 
بود عق  با سهرم رفته بودم تو  دهیاز جام بلند شهدم که اده نکشه یعصهه چنان

 ....دیکن نیبه من و خانوادم توه دمیصورتش....داد زدم:اجازه نم
 یفتریم یخواستیپول م نجا؟ادهیا یهمون پوزخند مزخرفش دفت:چرا اومد با

 ....یگرفتیاز همون اشناتون که از قشر ماست کمک م
من  رو داده بودن به نشونیبه کمک ندارم....اون روزم نسهتا ماش ازی: من ندفتم

 باشه عجله داشتم.... ادتونیتا کارشون رو راه بندازم....اده 
 ....نطوریبرم....که ا ینم ادیرو از  یزی:بله من اصوال چدفت

 یو دفت:اوهو...تروخدا نگاه کن....اونروز دفتم حاال انگار ک دیخند بعدش
 ....یباش یزیچ یهست که انقدره پر غروره....فکر کردم ملکه ا

 خودمونه! یم*س*تخدم خونه  دونستمیدفت:نم یبا مسخرد بعد
 ستتونیم یخونه است...پسر....برادر....ک نیا هیک یمحمد دونستمینم هنوزم

 باشه....
 خونم.... نیمن م*س*تخدم ا د؟بلهیدیدفتم:حاال هم خشک

 میشههد....از جام تکون نخوردم....چند سههانت کمیشههد و قدم به قدم نزد بلند
 ....یو دفت:مهارکم باش ستادیا
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که فنجون رو بردارم که مچ  زیبه صههورتش انداختم و رفتم طرف م یریحق نگاه
م محک یلیاما خ ارمیدسههتم رو درفت....تالش کردم دسههتم رو از دسههتش درب

اما  راحت دستم رو آزاد کنم یترفند حرفه ا کیبا  تونستمیشده بودم....م ریاس
 ....کایزاد بودم نه رائبه هر حال االن من شهر

 ؟یخانم کردان هیدوشم زمزمه کرد:اسمت چ ب*غ*ل
که نگاهمون  ی....هر کسههمیرو بردردوندم سههمتش که رخ به رخ شههد صههورتم

خش درمش که پ یافتضاح بود....نفگ ها تمونیکه....وضع کردیفکر م کردیم
صورتم حالم رو بد م شدیم شما نی....بکردیتو  شما اهشیس یچ زم سه یو چ

تو عمق چشههمام...و  کنهیچشههماش داره رسههوخ م کردمیجدال بود....حگ م
 منم به چشماش کم از نگاه خودش نداره.... یمطمئن بودم نگاه برق آسا

 ....رادیآقا ه-
 شدم به صورت قرمز سودند.... رهیبردشت سمت صدا و منم خ عیسر یمحمد
از چشمام درفت....بعد  رو تو چشمام انداخت و زودم شینگاه عصهان سودند

 تیو عصهان یمسخرد نیکه ب یلحن خاص کیبردشت و با  یبه سمت محمد
 ...دیکه اومد میمتوجه نشد رادیدفت:آقا ه

نارم ا رادیه ماس من ک که م تادهیهمونطور  ثل هم سهه فت:من م  شههههیبود د
 ....دیاومدم....شما نهود

ند گاه د کی سههود تاب تو گهین فت:من و مه  یپشههت اطیح یبه من کرد و د
ه تو ک ی.....تنها کسههمیکردیفردا شهه  آماده م یرو برا زهایم می....داشههتمیبود

 خونه بود شهرزاد بود....
 بردشت سمتم و دفت:شهرزاد؟ یمحمد
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بهش سههر  رمیم گه؟منیرو به سههودند ادامه داد:آره...مامان تو اتاقشههه د بعد
 بزنم.....

 ....میتوجه به ما از آشپزخونه خارج شد و فقش من و سودند موند بدون
توجه بهم به سمت راست هلم داد و  یب دیاومد سمت من....تا بهم رس سودند

که دسههتش رو  رونیب رفتیرو درآورد و داشههت م یچیخم شههد و از تو کشههو ق
 شده سودند؟ یزیدرفتم ودفتم:چ

 ...پشت به من دفت:دستم رو ول کن. همونجور
شما از سمت خودم....چ غرق  شیسورمه ا یشونه درفتمش و برش دردوندم 

باره همون لرزش دلم رو حگ کردم و دفتم:چ شهههده  یتو اشهههک بود....دو
 سودند؟

شهرزاد....فکر م ییصدا با و مثل ت کردمیکه از بغض لرزون بود دفت:ولم کن 
....من اصوال آدم شناس کردمی....اما اشتهاه میها نهاش یلی....مثل خیمن باش

 کاخ تونست دلت رو بلرزونه..... نی....متاسفم که استمین یخوب
 من چکار کردم؟ ؟مگهیکنیخودت بلغور م یبرا یدفتم:چ یعصه

ب یچیق کا ند رو  بو کو تا داد زد:ه نتیرو  ه تو هیچیو نسههه کار  چی....
سههر پ کی....تا یپول به مشههامت خورد خودت را باخت ی....فقش تا بوینکرد

 ....یخودت رو فروخت یدید
 مثل تو متأسفم شهرزاد.... ییآدما یشد و دفت:برا رهینفرت تو چشمام خ با
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ماش خ تو ند.... رهیچشهه خوب دوش  گمیم زیچ کیشهههدم و دفتم:سههود
ال شما رو قه رادیه نی....من ایکنیفکر م یکه تو دار ستمین یکن....من دختر

 .....دمیم حیداره....برات توض انیشناخت....جر دی.....اونم تا من رو ددمید
از  دیعنوان نها چیمن باشههه و من به ه یبرا تونسههتیبرگ برنده م کی سههودند
 ....دادمیدستش م

شت نکن....خطا حیدادم:ازم توض ادامه  یزیبود چ دید یبخواه....خودت بردا
 نیمن از ا....کمیکرد که اومد نزد کشیریستی....جواب ندادنم هیکه فکر کرد

شم خودم رو به ا لیکه ما ادیآدما خوشم نم شم....حاال م نایبا ور با یخوایبفرو
سهت به آدم دتید ودانقدر ز کردمیمن فکر نم یباور نکن....ول یخوایکن م ا ن

 کنه....واقعا که.... رییتغ
سودند با در راهم شهرزاد نزار آلودت کنن....نزار  هیرو درفتم که برم که  دفت:

 نجایباشههم ا دیکه با ییجا دونهیکه باال سههرمه م ییپول خامت کنه....خدا نیا
 یبرم....اما من از اول دفتم که م ندهیکه قراره تو آ سههتین یی....جاهاسههتین

 جنگم.... یمخوام  یکه م ییزایبه دست اوردن چ یجنگم....برا
شتم ....و نی....فقش همجنگمیسودند....منم دارم م نهیسمتش و دفتم:هم برد
 ....یمتیبه هر ق

 گه؟ید دیندار ی:خوب کاررونیب ارمشیحال و هوا ب نیکردم از ا یسع
شکاش رو پاک کرد و دفت:فقش پاپ سودند ص زایها مونده که به م ونیا شون و ل

 ما.... شیپ ایب یندار ی....اده کارمیکن
 ....میزدم و دفتم:بزن بر لهخند

 ه؟چش یبرا زیو م ونیپاپ یحدود پنجاه نفر یبه سودند دفتم:آخه مهمون رو
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 اطشونیرو تو به اصطالح ح شونیوقتا مهمون یپوزخند زد و دفت:بعض سودند
حال ا یکمی یمهمون نی....ارنیگیم به هر   مرادیبار پسههرش ه نیبزردتره....

 هست...
سام م یلیخ نی....اگهیسرنخ د کی شرکت بر سرن یکی تونهیخوبه....  یخااز 
 باند باشه.... نیا

 اد؟ینم شهی:مگه همدفتم
هفته هم به  نیدفعه به مامانش سههر بزنه...ا کی یماه دی:نه بابا....شههادفت

 اومد.... سانیضرب و زور پر
 خیخواد خواهر زادش رو بچسهونه ب یدفت:م یآروم یزد و با تن صدا پوزخند

 پسرش.... شیر
ن ینم ما خ فت ا و دفتم:زور  دمیددونم چرا حگ کردم راسهههتش رو نگ

 ....؟خوبهیزور
 رو نگاه کردم و دفتم:پگ مهتاب کو؟ اطیدوشه کنار ح یکمی

 یدرندشههت نی...تو اگهیجاهاسههت د نینگاه انداخت و دفت:هم کی سههودندم
 دم شده باشه.... دیشا

 ...ریپارچه هه رو بگ نیسر ا ایو سودند دفت:ب دمیخند
 یمبه چشم ن یخاص زی...چکردمیاستفاده م اطیح دزدنید یبرا یهر فرصت از

آورده بود....کار  شیشههده بود برام سههوال پ یخورد.....نهودن مهتاب که طوالن
 داخل..... میکه تموم شد با سودند رفت زایم

 ....هوا سرد شده ها....یبخور زمیبر ییچا کیبرات  نی:بشسودند
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 ....دستت درد نکنه....گهی:آره ددفتم
بود تو سرمون  ختهیهم اومدن....انقدر کار ر یلیمهتاج و ل ین چااز خورد بعد

 باشه.... یزیکه فرصت نداشتم حواسم به چ
 :شهرزاد مامان کارت داره....میدست از کار برداشت یمحمد یصدا با

 ....میبا تعج  به هم نگاه کرد همه
 د؟یاومد یچ یدفت:چرا خودشون خهر نکردن؟شما برا مهتاب

 داره؟ یرفت تو هم و دفت:اشکال یمحمد یها اخم
 و دفت:شرمنده آقا.... نییسرش رو انداخت پا مهتاب
 ....وفتیرو به من دفت:راه ب یمحمد

س رفتم سمتش که عق   نکیطرف  شک کردم....رفتم  ستم و خ ش ستام رو  و د
قدمام رو طور کردم که پشههتش  میتنظ یدرد کرد و راه افتاد....منم سههرعت 

 باشم....
 ....گهید ایسمتم و دفتم:ب ردشتب

 ....امی:دارم مدفتم
 کنارم! ای....بیایکه پشت من راه م ستین یکرد و دفت:قطار باز اخم

 تعج  دفتم:کنارتون؟ با
 ...کنارم. ای....آره بیب*غ*لم که تعج  کرد ایخنده دفت:نگفتم که ب با

 ...آدم باش....شهیوجودم داد زد:داره پرو م یکایرائ
 ....میحرف کنارش رفتم و با هم راه افتاد یکردم و ب اخم

 در رو باز کرد و وارد شد و منتظر شد تا منم برم داخل.... میدیاتاق که رس به
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شهرزاد با ه یدر حال سانیپر سرش تو کمدش بود دفت: لهاس  تا دیبر رادیکه 
 ....دیریفردا ش  منو بگ

 ....رمیم دیبا آقا جمش راد؟خوبیبا اقا ه یچ یتعج  دفتم:برا با
 که بهت دفتم رو بکن....منتظر دستور تو نهودم.... یاخم دفت:کار با

تفاوت بهم  یبگه...اما اونم ب یزیچ کیکردم که حداقل اون  یبه محمد رو
اونجا آماده باشهه....حوصهله  میرفت دیشهد و فقش رو به مامانش دفت:بگ رهیخ

 ندارم منتظر بشم...دفته باشم....
 باش.... رونیب گهید قهیبه من دفت:تا ده دق رو

تاق زدم ب یا شههونه  لفطش گفتمی....تو ذهنم همش مرونیباال انداختم و از ا
کارم  نیمانع از ا تمیبدم جهران اون روز بشههه اما ترس از خراب شههدن مامور

 ....شدیم
 یآب یکوپه  گیبه جنسهه هیتک ی....محمدرونیو زدم ب دمیهام رو پوشهه لهاس

واقعا جذاب شههده  شیشههورمه ا یو شههلوار ل یبادمجون وریبا اون پل کشیمتال
 بود....

گاه رفتم پا....ذره ب یطرفش....ن تا  خت....از سهههر  ندا ....در ینیبهم ا
 باشم.... یکس ی رهینگاه خ ریز ینطوریاومد ا یدرفتم....خوشم نم

 م؟یفرار از جو موجود دفتم:بر یبرا
 .....خوشم اومد....یها....خوشگل شد یکرد پیو دفت:خوشت دیخند

ه انگار داره دربار ای....دمیلهاس پوشهه نیا ی....انگار برازیه کهی....مردتمرض
 شعور.... یب دهینظر م لهیوس کی ی
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ها با هاس  یاخم دفتم:ل مادرتون خواسههتن بپوشهه هی  یخاصهه لی....دلمیکه 
 نداشته.....

که تو رو عروسک  نهیداره؟مهم ا یطرف در سمت خودش و دفت:چه فرق رفت
 کرده....
حرف  ینطوریا شهههیحرف بزنه....دفتم:م ینطوریاومد ا یخوشههم نم اصههال

 د؟ینزن
فت گه چطورد که  ی:م هه  جال به در و  کیحرف زدم؟برام  دختر خودش رو 

و با تفاوت مثل ت یکیبشههنوه اونوقت  یفیتعر کیو  ادیتا به چشههم ب زنهیم وارید
 ....رهیگیجههه م ینطوریدرجه ا180
 بشه ازم.... یفیتعر نمیب ینم یازی....نمینطوری:من همدفتم
ش یزیچ یشدم....محمد سوار شدم....امکانات فوق  نینگفت و من محو ما

 ....کردیرو محو خودش م یهر چشم شییهایالعاده اش در کنار ز
 ؟یمدل باالتر از سمند سوار شد نیدفت:ماش یمحمد

سخرد ضح بود....نم یم شکنه....حت یکالمش کامال وا شتم غرورم رو ب  یزا
 !کار ماست نیبنز ماش دونستیاالن شهرزاد بود!نم کایغرور شهرزاد رو.....رائ

احت همه انقدر ر شهینهود که سوار بشم...هم یاجیسمتش و دفتم:احت بردشتم
 د؟یاریو به رو م دیکشیرو به سخره م زیچ

 ....یبش یخواد عصهان یدفت:نم زدیکه داشت دور م همونجور
رو  نیرو کردم طرف پنجره و اداش رو درآوردم...صههداش سههکوت ماشهه روم

 ...یاریمنو درم یکه ادا یدار ینه؟دل نترس یترس یشکست:از اخراج نم
 شدم....خوب مچم رو درفته بود.... رهیسمتش و با تعج  بهش خ بردشتم
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 ....یامروز رو فرمم مگه نه االن در راه خونتون بود یداد:شانگ اورد ادامه
عا قدر ه ینم واق فاش ان بایم کمیسههتریدونسههتم چرا حر نه،  یخونسههرد ک

 ....دونمیم دهیمزه م ییدست داشتن نه؟زور دو ریز نهیدلنش یلیدفتم:خ
با پسههر صههاحهکارت  یرفته دار ادتیقه زد و دفت:تروخدا نگاش کن.... قه

 خوشم اومد.... خوبه ؟نهیزنیحرف م
 اد؟یخوشت نم یکردم:تو از چ زمزمه

 من.... یبرا یهستم و تو دوهر یدفت:دوهر شناس خوب شیجد یصدا با
 یبرق آسههام رو بهش کردم....پررو یاز اون نگاه ها یکیسههمتش و  بردشههتم

 ....حیوق
نکن دلم  ی...چشههمات رو اونجورنایمامانم ا یدفت:وا یمسههخره ا یادا با
 ....ختیر

 وامخیرو بهت بگم اما کمک م نیا دیخودم که با یادامه داد:متاسفم برا خشک
 ازت...

 خیرو بهنده ب کایمل نیخواد ا یداده م رینگاهش کردم که دفت:مامان د منتظر
 تا از شرش راحت بشم.... یکنیمن....فردا ش  کمک م شیر

 دارم.... اجیم احتدفتم:شرمنده به کار عی....سرزیشروع کرد به آنال عیسر ذهنم
 ....گمیرو من م نیسمتم و دفت:کارت محفوظه ا بردشت

 کالمه.... کی سانیکنم....حرف خانم پر سکیتونم ر ینم-من
 ....کنمیمن تو شرکت خودمم استخدامت م یاده اخراج شد یحت-یمحمد

 تونم اعتماد کنم.... یمتاسفانه نم-من
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 ....یبه حرف من صاح  کار دوش بد دیو با یتو م*س*تخدم نیزد:به داد
جام ان ستمیخونه بهم بده شهرزاد ن ی....شما کاراشهینم لیداد جواب دادم:دل با

 نه من م*س*تخدمه نه شما صاحهکار.... هیاز حاش رونیب یندم...کارا
ز وقت ا کیرو رو بوق فشههار داد و سهههقت درفت و دفت:نه بابا.... دسههتش

 ؟یاریجواب کم ن
کمکتون  دیجره دفتم:فکر نکنم دختر دور و برتون کم باشه....به اونا بگبه پن رو

 ....کننیقهول م لیکنن....مطمئنا با کمال م
 ندارم.... ازی:من به کمک اونا ندفت

 ....دیندار ازیپگ به کمک منم ن-من
م ه ینجوریحکم اخراجت دستت باشه....ا دهینکن به خونه نرس یزد:کار داد

 ....یندار یمن کار شیو هم پ یدیکارت رو از دست م
 ی؟وایمن کرد  یشههانسههه نصهه نمیا ایچه کار کنم؟خدا دیبا تم؟االنیمأمور

 خدا....
 :اما...دفتم
 که دفتم.... نی:اما نداره همدفت
 چه کار کنم؟ دی....من بادی:ِاِاِا خوب دوش بددفتم

ند شهه بردشهههت با لهخ فت:نم طونشیسههمتم و  کار  ید قدر  دونسههتم ان
د خود به خو کایمل یکنیکمک م سههتین یسههخت ادی....خوبه....کار زیدوسههت

 حالش از من بهم بخوره....
فتیکه تو ذهنم رژه م ییزایچ که دلم بخواد راسهههت  ییزایاصههال چ ر نهود 

 ه؟یدرد شده دفتم:منظورتون چ یباشه....با چشما
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شت صوالیدیسمتم و دفتم:نفهم برد  راحتاد؟یبدتون م یشما دخترا از چ ؟ا
 .....نهیمن و تو رو در حال معاشقه به دیبا کایبگم مل

 ؟یچ گهی؟ د یههههههههههههههههههههههیزدم: چ غیج
 ....یدیکه شن نیبابا کر شدم....هم واشیزد: داد

 د؟یگیم یزیچ نیکه همچ دیفکر کرد ی:شما با خودتون چدفتم
 ....هیاخراجت قطع یاده قهول نکن نکهیا-یمحمد

اده اخراج  ؟یچ تمیکار رو کنم؟مأمور نیا تونمیمن چه طور م گه؟یم یچ نیا
 بشم؟

صهان با شأنتون ن کیدفتم:من فقش  تیع سر  ما رو در ش ستیخدمتکارم....ک
 نن؟یخدمتکار به کیحال معاشقه با 

ش   ستیتو قرار ن-یمحمد ش کیاون  ....تو به عنوان پارتنر منیخدمتکار با
 ....یشیم یوارد مهمون

 ....شناسنیخدمتکارا؟اونا که من رو م هی؟بقیحالتون خوبه؟مادرتون چ-من
 ..خوب.. دمیم حیتوض ؟براتیانقدر تخته داز نر شهیو دفت:م بردشت

که حواسههش به راهش بود دفت:امروز که  نطورینگاش کردم و اونم هم منتظر
و منم بازم مخالفت کردم مامان دفت  دیکشهه شیبحث رو دوباره پ نیمامان ا

 کای...مل.خوادیبگه نم کایکه خود مل شهیماجرا م نیا الیخیب یکه فقش در صورت
بود که  یراه نییتربه نی....ایدیجد نشههونیو فقش تو ب دهیخدمتکارا رو د هیبق

به مامان دفتم هر کاردیبه فکر رسهه  ینجوریتا ا کنمیم ی....در ضههمن من 
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 یهم تو کارت رو خواه ینطوری....ازنهیو نم رشینداره بزنه زبشه....اونم حق 
 ....رسمیداشت،هم من به خواسته ام م

ده -من عه ا کیا کار د یدف خدمت هاس  مد خونتون و من رو تو ل ها او عد  دیب
 ؟یچ

 ....شهینداره....تازه بدتر از من زده م یفرق گهیاونموقع د-یمحمد
 بتازونم.... تونستمیهم نهود....عوضش م یفکر کردم....بد فکر کمی

 رسه؟یبه من م یسکوت دفتم:چ یکمیاز  بعد
و در ضههمن  یشههیاخراج نم نکهیو دفت:اوهو....خانوم رو....بهتر از ا دیخند

 از قشر ما.... یکی یمعشوقه  یبار تو عمرت شد کی یبرا
چشههمکم حواله ام کرد....با حرص دفتم:اده کمکتونم  کیسههمتم و  بردشههت

 رو خواهم داشت.... نایا ینکنم بازم همه 
 ؟یرو انداخت باال و دفت:پارتنر قشر ما رو از کجا دار ابروش

ن تو از او ی....ولدمیدفت:الهته آره....فهم دیزدم....پوزخندم رو که د پوزخند
 ؟یهست یستیدختراش ن

 چشم غره حوالش کردم.... کیبردشتم سمتش و  یحرص
شه بابا ب دیخند سته ها یکی....در عوضش الشیخیو دفت:با اقالنه ع یاز خوا

 ....شهیات اجابت م
 ؟یرو آورد سمتم و دفت:هست دستش

و  کیو بزردش شههدم و بعد آروم دسههت کوچ دیبه دسههت سههف رهیخ یکمی
 همرهنگ خودش رو تو دستش دذاشتم....
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گه داشهههت و  سههتمد فشهههار کوچولو بهش وارد کرد و  کیرو تو دسههتش ن
 بهت.... گذرهیدفت:خوش م

 ....کنمیم دیباشه حد داره....تاک ادتونیو با حرص دفتم: بردشتم
 وونمی....حسههتمی....محتاج ندونسههتمیهم م یگفتیسههمتم و دفت:نم بردشههت

 ....ستمین
شخص اک نیداد:اول ادامه سوم  ستفاده از   نیممنوع....تا فردا تمر داینکنه....ا

 ....یکنیصدام م رادیو فقش ه یکنیم
 حرفا... نیو دلم و عشقم و ا زمیادامه داد:و الهته عز طونیش

 دفتم:من کار خودم رو بلدم.... یجد
 .....دمیکردنتون رو تو شرکتم د ینمه از نقش باز کیصد الهته....-یمحمد

 ....میریتو لهاس بگ یبرا میریم میلهاس مامان رو درفت نکهیداد:بعد از ا ادامه
نهودم.....هر  نکارهینگفتم و اونم سههاکت شههد و راهش رو رفت....من ا یچیه

....حگ مردیوجودم داشههت م یکاینهودم.....رائ نکارهیچقدر هم راحت بودم ا
که وجودم رو تحت محاصره  یواری....دکشهیرو م کایشهرزاد رائ یکارا کردمیم

با  امیکنار ب ونسههتمت ی....نمکنهیم رونیخودش قرار داده بود شهههرزاد داره و ی
صال اون نیا شهرزاد ا ستم....اون ستین یکه قهول کردم.... ه ک ستین یکه ه

شهرزاد له کنه....خراب  زاشتمیقابل نفوذم رو نم ریغ تیدوست دارم.....شخص
نه و ز کارپاش بزاره.....م ریک نهود.....شهههرزاد  کایکار رائ کردمیم ین هر 

 یو فوالدر شی....قل  سنگکردیم شتریب رو کایشهرزاد نفرت رائ یبود.....کارا
ندکردیم ما یم لی....وجود سههردش رو ق  شیدرونش رو آت یبسهههت و در
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ضا نیآخر ا دونستمی.....مکردیم ش افتهیکه پرورش  ییکایرائ ایق هرزاد رو جلد 
ه قهال ک یخودش ...همون شهههی.... دوباره مکنهی.....نابودش مکنهیم کهیت کهیت

چقدر سههرسههخته...چقدر  کنهیثابت م هی...به بقریذناپذبود ...همون قدر نفو
:آره من بشه بگه کایکه باعث شدن رائ ییکسا یتا به همه  ادیم کایمقاومه... رائ

مائ نی....پرورشههش داددینه شهههرزاد....خودتون بزردش کرد کامیرائ  دیبفر
شتمی.....من نمدیریبگ لیتحو شکنه.....من کایرائ یشهرزاد پوشال زا  ناال رو ب

بکنه چون به  تونهیم ی.....و شههرزاد هر کارسهتین کایشههرزادم و شههرزاد رائ
همون  به کایو رائ یافتنیعنوان....شهههرزاد دسههت  چینداره....به ه یربط کایرائ

 ....رهیاندازه نفوذناپذ
 ....میدیشو رس ادهیبه خودم اومدم:پ یمدمح یصدا با

 رهیشدم....چشم ها خ ادهیفروشگاه فوق العاده بزرگ....پ کیافق.... فروشگاه
س شتزدیم غیج یآب یکوپه  گیشد به ما....جن و خوش چهره و  پی....مرد خو

 ....دیدرخشیبا کالس که با اون لهاس ها م یدیل کی
مدم مد ادهیرو پ او فت و دسههتم رو تو دسههتش  یرو و مح نارم قرار در ک

س چیدرفت....ه ست نداد.....ع یح ساده....انگار  کی نیبهم د ست دادن  د
آدم....که  کیدختر....نه  کیعروسههک رو درفته نه  کیدسههت  یکه محمد

شد انیخون تو بدنش جر شگاه  ....به مردم حق میداره.....در کنار هم وارد فرو
....چه تک....چه االن که در میبود یشدن رهی.خبشن... رهیدادم که بهمون خیم

 !مینور شده بود یکنار هم نور عل



wWw.Roman4u.iR  120 

 

تمون سم دیدو هایتقر یمحمد دنیبود با د یسال انیکه مرد مم یاصل فروشنده
عد از کل مد دو یو ب به  ییخوش آ مد کیدعوتمون کرد  که مح قهول  یقهوه 

 ....مینکرد و دفت:ممنون از لطفتون....عجله دار
 ....اریرو ب یاز کارکناش دفت:شهروز لهاس خانم محمد یکیبه  مرد
اومد  دهیچیپ یبسته  کیفروشگاهشون و با  یباال یبه سرعت رفت طهقه  پسر

 ....رادیو بسته رو داد دست ه نییپا
 یو خداحافظ زیبسههته رو دذاشههت رو م کیبه سههرعت تشههکر کرد و  رادیه

 کرد....
 ....میوق عق  و سوار شدلهاس رو دذاشت تو صند ی بسته

 سر وقت لهاس خانم.... می:خوب بردفت
 نگفتم و اونم راه افتاد.... یزیچ
ش ستادنیا با شم پ نکهیبدون ا نیما بدون  یمحمد نهاریشدم....ا ادهیمنتظر با
راه افتاد....پوزخند زدمم....فکر کرده حاال  رهیسههمتم و دسههتم رو بگ ادیب نکهیا

 دونست اصال برام مهم نهود.... ی....نمزارمیدارم براش کالس م
ا به مغازه ها بودم....ب رهیداشتم و خ یقدم برم لکگیافتادم و پست سرش ر راه

 کاریمثل تو ب ؟منیعجله کن شهیزدن برداشتم:م دیدست از د شیحرص یصدا
 ....ستمین

 نگفتم و فقش رفتم طرفش و شونه به شونه اش راه افتادم.... یزیچ
 ....یخودت ی...در هر زمانمیکه برات فرق نداره من ک ادیفت:خوشم مد آروم

 ....یدار یزد و ادامه داد:خود جاله لهخند
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لهاس  مدی....شههنمیدیرسهه ایاز طرف من باشههه دفت:ب یمنتظر حرف نکهیا بدون
 داره.... یخوب یها

شن پوزخند ست دخترش  شدم به لهاس  رهیخدا عالمه! خ دهیزدم....از کدوم دو
 ....نیدفت:شهرزاد اون رو به یباال بود....محمد یلیها...تنوع خ

که از  یآسههمون یآب راهنیپ کیبه  دمیاشههارش رو دنهال کردم و رسهه انگشههت
به بعد دشهههاد  یهمش سههنگ کار تا زانو تنگ شههود و از زانو  شهههده بود و 

اس له کی...بندهاش هم سنگ کار شده بود.. یرو ی....بند دار بود و حتشدیم
 ....هایز یها یخوشگل و سنگ کار یفوق العاده با دو نوع پارچه 

 ....دیدار یخوب ی قهیدفتم:سل یبه محمد رو
مد ما دار یکی یمح له دو فت:اوال ب باال و د خت  ندا هاش رو ا نه  یاز ابرو

 ....دیدار
هاس آب رو خانم از اون ل فت: نده د  یخانوم م زیسههها هیآسههمون یبه فروشهه

 خواستم....
گاه سههطح کی زن مائ ین فت:بفر خت و د ندا تا ب دیبهم ا تاق پرو   رمایتو ا

 خدمتتون.....
تاق پرو هدا یمحمد به سههمت ا  تمیدسههتش رو پشهههت کمرم دذاشهههت و 

ه تموم شد و ب یکرد....لهاس رو که بهم دادن شروع کردم به عوض کردن....وقت
 شدم از ته دل خدا رو شکر کردم....فوق العاده شده بودم.... رهیخ نهیخودم تو آ

 ؟یدیدر زد و دفت:پوش یمحمد
 آره....-من

 ....نمیباز کن به-یمحمد
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مد یپوف باز کردم....مح ند دق یکردم و در رو  گاهم  رهیخ قهیچ ند ن با لهخ و 
 داغ شدم.... نشینگاه پر از تحس ریداغ شدم....ز گهید نهاریکرد....ا

 دایمن راهش رو پ یرو اونور کرد و در رو بسهههت و نفگ حهگ شهههده  روش
 ....میهریرو م نیکه دفت:هم دمیکرد....صداش رو شن

 مای/ارسردادی....ت
 ه؟یو جواب دادم:باز چ دمیکش یپوف یدوش یرو نیاسم فرد دنید با

 ....میریمن م نیبا ماش اریرو ن نتیماش گمیم-نیفرد
 بوق.... نممیتو ماش ابیمونده....رد نمیباشه؟ هم یا گهید امر

 ییاوقت نیهمچ یرو برا نیماش نیجناب ا ریدفتم:ِاِاِا.....نخ یلحن خونسرد با
 ....گهید دمیخر

 ....شهیادامه دادم:الزم م طونیش
بماس لطفا....چقدر که با  یکیماسههت تو  گهیم یخوبه خوبه....هر ک-نیفرد

 !یکنیرفتار م فیجنگ مونث لط
:خدا رو چه دادمیجوابش رو م دیبا یول گفتیراسهههت م یی...خدا دمیخند

 بخت منم باز شد.... یمهمون نیتو ا دیشا یدید
نه ب-نیفرد عت  به....کم حرف بزن....سههها به خو کاف ایخو شهههاپ  یدم 
 ....یشگیهم

و خدا ر سههتمیبار.....خر ن کی نیصههدم نمیا یدفتم:صههد بار دفت یحرصهه
 ....امیشکر....م

 و دفت:باشه...برو دورتو دم کن.... دیخند
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 خودش جواب دادم:مرض....خدافظ.... دم،مثلیخند یزورک منم
قوم  نیمنتظر جواب باشم قطع کردم....خدا آخر و عاقهت ما رو با ا نکهیا بدون

 کنه..... ریو ماجوج به خ أجوجی
ش به ش قهیدق کیو نه.... ستیو ب شیساعت نگاه کردم....  یزی!چمیو ن شیتا 

 داشتم وقت بود.... ادیکه ز
سراغ ج عیسر شدم و رفتم  صل  سه تا پلمیم یبه نت و شتم.....از  امی.... دا

 و ماندانا ! وشیسرهنگ و دار
عد نا؟ب ندا ند زدم....اول پ نیاز ا ما قت؟پوزخ مه و باز  امیه نگ رو  سههره

 د؟یرفت قیتحق یبرا یکردم:سالم....چه خهرا؟به سالمت
ان من  یریگیدر حال پ نای....مامان اسههتین یدادم:سههالم...خهر خاصهه جواب

 کارم! چیه
هاب کشهههوشیدار به دوسهههتمون اطالع قیرف میکرد ی:سهههالم....اسههه ....

 ....ستین ازین یبده....کمک
 بود! یسروان کردان منظورش

بهههش  دمههشیهه....هههر وق ددیههدادم:سهههالم...خسهههتههه نهههههاشههه جههواب
 بود در خدمتم.... ی...چشم....کارگمیم

لحظه موس رو بدون حرکت رو اسههمش نگه داشههتم....کاش  کی....ماندانا
 ساده از کنارش بگذرم.... شدیم

 رو باز کردم.... لشیمیجدال عقل و دلم،دلم برنده شد و ا تو
 ؟ی:سالم دوست من!خوبماندانا

 !یدختر عموت بکن نیهم از ا یادی کی ستیوفا....بد ن یبودم ب دلتنگت
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بار دفتم....خیدونیرو م شیتا....بق یایب یخواسههتیم فقش  یب یلی...صهههد 
 چیکه ه گیمن ننو یرو به پا گهیپسههر عمو....گ*ن*ا*ه شههخص د یمعرفت

 کارم.....
بار خواسههتم ا وونهید من رو نفرسههتم و نشهههد....نشهههد که  لیمیا نیصهههد 

ه که با جون و دل ب ییپسر عمو ام....پسر عمو نینگم.....نشد که نگم دلتنگ ا
 رده اش عربه.... کی گمیهمه م

 یزنگ بزن....انقدر سههنگدل نهاش.....انقدر ب کیسههر بزن.... کی تروخدا
 معرفت نهاش....

پسههر عمو....مطمئن  یرو پگ بد زمیریکه م ییاشههکا نیجواب تک تک ا دیبا
 باش....

 ....دارید دیام به
 رده بود....تر ک ختهیام رو بهم ر ختهیبهم ر اعصاب

به  دمیبرداشههتم و کوب زیفنجونم رو از رو م یو عصههه دمیلهتاپ رو بهم کوب در
 !ردکیشدنش اعصابم رو آروم م کهیت کهیت ی....صدانیکف زم یها کیسرام

بخار شد... دوباره  عیکه سر فیقلهم رد شد و ح یآب خنک از رو ی کهیبار هی
 طوفان شدم، داد زدم:خدا لعنتت کنه مانداناااااااااااااا.....

 یابوکگ....صد سهیمحکمم افتادم به جون ک یطرف اتاقم و با ضربه ها دمیدو
 یپر انعکاس:به من ربط یصهههدا هیدوشههم،  یتو حلزون دیچینازک ماندانا پ

که  ییشههمت....به همون خدابخ ییییییییییبخشههمت.....نم ینداااااااره.....نم
 بخشمت..... ییییینم یرستیم

http://www.roman4u.ir/


 125 ناپذیرفود ن

افتاد و هق هقش رفت تو  نیبا زانو رو زم یکه از شههدت زار ونشیدر ی چهره
 رفت..... یاسمون شده بود پرده و از جلو چشمام کنار نم

مه داد:خ یوقت ق  درد کردم و  یرحم یب یلیبا همون هق هق ادا و من ع
رد التماس ک یبا زار یو رفتم.....وقت دمیداد زد نرو و من نشههن یرفتم.....وقت

رو اجرا نکردم و رفتم....همه و همه به ضربه  ییپسر عمو و من رسم پسر عمو
 هام قدرت چند برابر داده بود.....

دادم و نشههسههتم و داد زدم:خدا لعنتت نکنه  هیتک واریزدم که خسههته به د انقدر
 توئه....همش.... ریا ااا....همش تقصبااااااااااااااباااااااا

*** 
شده بود رو حرکت دادم و  نیسرم که از شدت درد سنگ میآالرم دوش یصدا با

 شدم.... یآماده م دیبود و با میبه ساعت نگاه کردم....هفت و ن
کنم  یکردم خال یو چشههمام رو بسههتم و سههع سههتادمیدوش ا ریحمام و ز رفتم

شت کردم و کوبیمیقد هیراددایذهنم رو از اون همه  ستام و م  روایبه د دمی....د
به روم... چرا فراموش نم خال شههن،یرو ذهنم... چرا؟؟؟  نیا شههههینم یچرا 

 فراموش کنم،خدا خودت کمکم کن خوامیم
آروم تر شد و خودم رو  یکمیدوش موندم اعصابم  ریساعت ز مین نکهیاز ا بعد

 هارنی.....ارونیو زدم ب دمیچیسههردم پ یحوله  ینسهههتا دربه شههور کردم و تو
باال سههشههوار زدم.....حوصههله نداشههتم تو صههورتم  شهههیموهام رو مثل هم

هام رو پوشههزمشههونیبر هاس  ماده  دمی.....ل به مرد آ  رهیخ نهیآ یتو یو 
 از نفرت! ریبود غ یزیاز هر چ یخال شیسهز آب یکه چشما یشدم....مرد

 تظر انفجار بود....که مثل انهار باروت هر آن من قینفرت عم هی
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رو تو  دمیسف فونیاپل آ یدرفتم...دوش نهیدادم و نگاه از آ رونینفسم رو ب یهوف
سو شتن  شار دادم و با بردا ستم ف ش چیید اده ....من آمرونیاز خونه زدم ب نمیما

 بودم....
 /شهرزادکایرائ

 یبود....از چشههما دهیتو چشههم بودن ترسهه نهمهیبود....از ا دهیترسهه شهههرزاد
که فر  شییطال یبود.....از موها دهیسهههزش که فوق العاده شههده بودن ترسهه

بود از ترس  دهیوجودم اما نترسهه یکایبود.....رائ دهیدرشههت شههده بودن ترسهه
ستیشهرزاد....م  نهیآ یتو ردخت نیا کایشهرزاد فرق داره با خودش....رائ دون

 ....ستینازش ن یآسمون یبا اون لهاس آب
و  یآسههمون یاب ی هیماتش....به سهها یاسههیشههدم....به رژ  رهیشهههرزاد خ به

 !کایرائ ی افهیبا ق ی....به شهرزاددشیو کش کیبار یبنفشش....به ابروها
به خودش جل   نهیبهم داده بود توجه ام رو از آ یکه محمد یا یدوش ی هرهیو

هام کرد....عسهههلم؟!اونم ک ند رو مهمون ل  یکرد....اسهههم عسهههلم پوزخ
 !واقعا مسخره بود....؟یمحمد

 دفتم:بله؟ یو معمول لکگیر
 من دم درم شهرزاد....-یمحمد

 ....امیادامه دادم:االن م یهمونطور
ش یپالتو سم پوش یرو رو میبود دهیکه خر یبنف شال حر دمیلها سم رو ل ریو  ها

 انداختم رو سر و صورتم...
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 ....بدونکیتار کیشههدم....تار رهیاسههمون خ یکیبه تار شههگاهیپنجره آرا از
 نیشههده بود تا ا میشههده بود....قا میارفاق....ماه هم نهود....پشههت ابر ها قا

 من! یداستان زندد شدی!میکیفرو بره تو تار شتریب یکیتار
 نیی....لهاسم رو جمع کردم و از پله ها پارونیتشکر کردم و اومدم ب شگریآرا از

 رفتم...
که باز شههد موج سههرما هجوم آورد به تنم....سههرد بودم سههرد تر  شههگاهیآرا در

 شدم....
 بود.... شیاون مح هیتنها روشن یکت و شلوار محمد دیسف
صورت شد رهیحرکت موندم و اون حرکت کرد....اومد جلوم....خ یب من م به 
اش....سههرش رو چرخوند و دو طرف کوچه رو نگاه کرد....منم به  غهیت شیشهه
 کار رو کردم..... نیازش هم تیتهع

طرف و اون طرف کوچه بهم  نیپارک شههده ا یها نینهود....ماشهه یکسهه چیه
صورتم....منم ب رهیبازم خ ی....محمدکردنیم یدهن کج  هریمهابا خ یشد تو 

 چشماش.... یردیشدم تو خ
رو صههورتم  یاومد باال....حرکت نکردم....دو طرف شههالم رو که کم دسههتاش

 موهام دذاشت..... یافتاده بود بلند کرد و آروم عق  تر رو
صه یصدا شهرزاد بهش اعتماد  وونهید نی:ادمیشنیسودند رو م یع ست.... ا

باش  خودت  ظ   موا جودش.... لجن زار و تو  نه  ک قت  غر نزار  کن..... ن
 اد....شهرز
ها تهیکه کج رو صههورتم ر ییمو تا خ با پشهههت دسهه درمش عق   یبود رو 

 زد....دستاش دور کمرم حلقه شد....



wWw.Roman4u.iR  128 

 

 نکهیکردن بود نه عشق و حال کردن اون....نه ا یباز لمیعق ....قراره ما ف رفتم
 کنه و ل*ذ*ت بهره.... یشهرزاد رو بکنه عروسک و باهاش باز

و از آ*غ*و*شههش در  دمیکم تر عق  کشهه....محدیرو محکم تر چسههه کمرم
 استفاده کردم نه شهرزاد! یاومدم....از قدرت سروان کردان

 یکه دستش رو شونه ام قرار درفت و دفت:برا نیتوجه بهش رفتم طرف ماش یب
 ؟یکنیفرار م یچ

 لمیباشههه قرارمون ف ادتونیو با حرص و اخم بردشههتم سههمتش و دفتم: یعصههه
 ....شترینه ب نیکردن بود....فقش هم یباز

ند مادد لهخ فت:آ  کیرو دسههتمون.... یوفتیب ینکن ؟غشیرو دار شیزد و د
 بکن حاال ضرر نداره.... یتست

 حرص دفتم:بله چرا که نه... با
ما بد ش یبرا نکهیحرفم زدم:در ا یرو با ادامه  ریپر از تعج  شد....ت صورتش

 کنه.... تونیسرد ترسمیاما م ستین یکه شک ستین
چه رو  ختیفرو ر تعجهش قه اش سهههکوت کو قه  عد  ظه ب ند لح و چ

 .....خوبه....یبا مزه و پر دل و جرئت یلیشکست:خ
شدم و روم رو به پنجره کردم....محمد یحرص شد....بدون  یسوار  سوار  هم 

مخم  یلوپز رو فریجن on the floor یکر کننده  یحرف راه افتاد....صههدا
نه  ینگفتم....فعال وقت جوالن دادن محمد یچی....اما هرفتیم ورتمهی بود 

 من....
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ش با سرم رو  ادهیاز فکر مامان و روژان دراومدم.....آروم پ نیتوقف ما شدم....
ست کنم که با د نییانداختم پا شالم رو در و سرم ر یمحمد یکفش ها دنیتا 

 بلند کردم....
 ....و تو....دفته باشم دونمیمن م یخراب کن-
. 
 نیا ...خداکنه تموم شه زودترامیحوصله دفتم:منم هربار دفتم از پسش برم یب

 ندارم.... یگریباز ی....اصال حوصله یمهمون
با اشههههینم یزیچ دونسههتمیم مامور نی.... مه ا تمیحرفم   ینم یصهههد

 داشت االن.... ازیبه من ن رادیخورد....ه
 نیا کننیمن فرش قرمز پهن م یبا داد جواب داد:برو بابا هزار تا دختر برا اونم

 ...کلفت....زارهیواسه من کالس م
ه کنن....کلفتم ک یداد زدم:برو به همونا بگو نقش معشههوقه ات رو باز یعصههه

 نداره....کلفت مادرتونم نه تو.... یهستم.....به تو ربط
د ....صورتش رو اورنیو چسوندم به ماش دیپالتوم رو چسه ی قهیسمتم و  اومد

سانت سه یدندون ها یصورتم و از ال یچند   بار کیاش زمزمه کرد: دهیبهم چ
شو م یپروا حرف بزن یانقدر ب گهید ست و  ش شدمیدهنت رو با خونت   ری....

 فهمه؟
 فهمه؟ ریدم؟شیشدم تو چشماش که تکونم داد و دفت:نشن رهیخ
شتم م گهید ش رفتمیدا سر تکون دادم که تو همون موقعریتودهن   تشی....آروم 

دارم  ازیکه بهت ن فیشعور....ح ی....دخترک بیکن یهم تکرار نم گهیدفت:د
 چکارت کنم.... دونستمیمگه نه م
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ش  میبر فتیام رو ول کرد و دفت:راه ب قهی شه....ام ستم به کارات با ....حوا
 ....پگ خوبیته باشنداشته باش که کارت رو داش یدیام چیه یرو خراب کن

 رو کارت دقت کن....
....دهن به دهن شدن کردمیم سکیافتاد و منم هم قدمش شدم....داشتم ر راه
 محض بود! یونگیید نیبا ا
 یض....عوشدیدر دستم رو درفت تو دستش و فشار داد....دستم داشت له م دم

شت ا صد دا شخص بود....نمکردیرو م نکاریاز ق ستت ی....از پوزخندش م م ون
 ....گهیآتو دستش بدم د کیبگم....منتظر بود  یزیچ

سا یداخل....محمد میرفت س یکه نم ییبا ک سالم و احوالپر شون   یشناختم
 !کردیم یمعرف زشیو من رو دوست عز کردیم

هل کهیاز ا ق فت:برو تو ا میبشهه یپشههت اطیوارد ح ن پالتوت رو نید تاق   ا
 ...عجله کن حوصله ندارم....اریدرب

که نداشههته باش....به  یتو اتاقو در رو پشههت سههرم بسههتم:حوصههله ندار رفتم
 ک*ث*ا*ف*ت.... زیه یمردک عوض واریجهنم....سرت رو بکوب به د

لهاس واقعا رفتن  نیو شهههالم رو درآوردم و لهاسههم رو مرت  کردم....با ا پالتو
 اون همه به اصطالح مرد حماقت بود! ونیم

 یخارج بشههم....در رو که باز کردم نگاه محمد کردم بهش فکر نکنم و یسههع
 شد سمتم... دهیکش

 م؟یدفتم:بر رشیتوجه به نگاه خ یب
 ....ستهیب کلتیو ه افهیق یعقل ندار یرو تکون داد و دفت:هر چ سرش

http://www.roman4u.ir/


 131 ناپذیرفود ن

 دفتم نه؟ یچ رونیب دیدیدفت:نفهم یعصه
 بابا.... میبر ایو دفت:ب دیسمت در و خند بردشت
 شروع شد...شروع کن.... لمیرو حلقه کرد و دفت:ف دستش

..نگاه کردم.. کیدفتم و دستم رو انداختم تو دستش و خودم رو بهش نزد یشیا
 ....کردمیخودمون حگ م یتو سالن رو قشنگ رو یآدما نیسنگ یها

 کیچرخوندم....نگاهم همراه شد با  روین کیسمت چپم.... دمیچرخ کدفعهی
مه ا فت چشههم سههور ها ی....چشههمنیغمگ یج گاش  یحت دیکه ن ن

 خدمتکار.... کی....باالخره من پارتنر پسر خونه بود و اون فقش کردمیم
شههده  یعال یبا اون لهاس خدمتکار ی.....حتزدیچشههماش داد م یتو ینگران

 بود....
صندل زیپر از م اطی....حمیشد اطیح وارد شن  دیسف یو  با ربان بنفش....رو

داشتن خودشون رو  اطیکه وسش ح یتیو دود و جمع یقیموس یروشن....صدا
مه جلو دادنیتکون م مه و ه ما یه مام ن پر از انواع  زیشهههد.....م انیچشهه

 تو جمعشونه! گیپل کیدونستن  یم*ش*ر*و*ب.....نم
 ؟یدل دالب....خوب رادیاومد سمتمون و دفت:به به آقا ه یمرد
 د؟یکنینم یانداخت و دفت:معرف یبه من نگاه مشتاق رو
 شدم!!! رهیخ یانداختم و با عشق به محمد ینگاه سطح شیمشک یچشما به

 کلمه در وصف اون.... نیمسخره بود استفاده از ا واقعا
 ازتون... میخهر بود ی....حال شما؟بنیدفت:به اقا فرد یمحمد
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سم فرد با سمت مرد....ا زینگاهم ت نیاومدن ا  نیردف نیبا دقت....ا نهاریرفت 
 دهیما....عکسههش رو د یبه باز ی...خوش اومدنهیقاب بود....پگ اچشههم ع

 بودم قهال....
سنگ با سمتش که  ینگاه محمد ینیحگ  شتم  شقانه ب کیبرد هم نگاه مثال عا

 دل منن....شهرزاد خانم.... زیعز شونیانداخت و دفت:ا
 ....زمیدفتم:دل به دل راه داره عز لوس

رو داشتم که موهام با لمگ دستاش  نیموهام رو نوازش کرد!حگ ا یرو رادیه
 ....شنیدارن نجگ م

صدا نیفرد سل یبا  شهرزاد خانم....  یدار یخوب ی قهیمردونه اش دفت:بله 
 ....رادیه
 نمیدستش رو دراز کرد و دفت:منم فرد نینگفت...فرد یزیلهخند زد و چ رادیه

 .دفت....خوشهختم... رادیکه ه نطوریهم
 بهش دست دادم و زودم دستش رو رها کردم.... آروم

 دل پسر آشنات کنم.... کیخوام با  یم میبر ایدفت:ب رادیخنده رو به ه با
 .....لیدفت:با کمال م نیو رو به فرد دیدست من رو سفت چسه رادیه
 زیو من در حال آنال زدیداشههت باهاش حرف م رادی...همیهمراه شههد نیفرد با

 مهمون ها و مجلگ بودم....
 ی شههههیاما من بد طور چشههمم راه برداشههته بود به سههمت شهه میسههتادیا

ها به شهههدت دلم م زیم یرو یم*ش*ر*و*ب  خواسهههت خردشههون  یکه 
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ر پسهه رادیاقا ه نمیکه بهت دفتم...و ا مایارسهه نیاومد:ا نیفرد یکنم....صههدا
 ....سانیخانم پر

 .دفت:خوشهختم اقا... یمردونه ا یصدا
 کیو بردشتم سمتشون که چشم تو چشم شدم با  زیچشم بردارم از م تونستم

فوق دربه.... کی یچشما یلحظه کپ کردم....کپ کی....یجفت چشم سهز آب
 کننده.... رهیالعاده خ

شر زدم:چه مردته ب نییسرم رو انداختم پا زود  دیشعور؟مثل ند یو به خودم ت
شهرزاد ستیباش....قرار ن....اه....آدم یمونیم دایبد ال رو ک کایرائ یکه چون 

سرم رو درفتم باال و به ه نهاری....ایفراموش کن ش رادیراحت  ت نگاه کردم....دا
 دونستم چرا..... یو نم دیخند یم

 ....میلهاس بپوش نیتروخدا؟اقا ما رو زور کردن مثل ا ینیهیدفت:م نیفرد
 مرد دفت:آره ارواح عمت.... یصدا
 کایبود؟خاک تو سرت رائ ینثار دردن مرد شد....اسمش چ نیفرد یدندر پگ
 ...یزنیدند م یبر شیپ ینطوریا یبخوا تیآخر مامور ؟تایکنیم ینطوریکه ا

س رادیه شنا یلیبه هر حال خ مایدفت:آقا ار شهختم از آ  یدیل نی....اتونییخو
 ما هم شهرزاده....

س یاجهار شتم طرفش....طرف ار سترس با همون نگاه  نهاری....امایبرد بدون ا
 شدم به چشماش و خشک دفتم:خوشهختم.... رهیمعروفم خ
تش فت و  دسههه گر ن مام  هش رو از چشههه گا ن کردم.... ن کرد و  ن رو دراز 

نگرفتم.....سههوختم از مخمل مذاب چشههماش و دم نزدم.....چشههماش فوق 
 العاده بود.....
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 ....دیشو دفتم:خوشهختم....خوشهخت ب نییرو انداخت پا سرش
خودمون  نی....الهته بسههتین یجد هیو دفت:انقدر ها هم قضهه دیخند رادیه

 بمونه....
لهخند حرص  کیبا  نیهم ی....براشههکنهیجواب ندم غرورم م کردمیم حگ

 ....گهید زیفقش پارتنر منه نه چ رادیدفتم:ه مایدرار رو به ارس
شار یمحمد ض یچنان ف شد....عو ستم له  ستم داد که د که  یزی....چیبه د

 عوض داره دله نداره که....
 ....نطورهیدفت:هم رادیه

 پوزخند زد و دفت:به هر حال.... مایکردم ارس حگ
 ارهنکیپگ ا گهیحرفش.....م نیبه ا کنهیداره له ام م کردمیشدم....حگ م خرد

خالفکار  کیه؟ی....مگه اون کستی....من نهودم....اصال به جهنم....مهم نیا
 .....نایا یمثل همه 

 سر بزنم بهشون.... کیمامان....با اجازتون  شیدفت:من هنوز نرفتم پ رادیه
 طرف ما.... ایصاحهخونه....بازم ب یصاح  اجازه ا-نیفرد

 یدادیدفت:جواب نم میکه دور شههد یکمیسههر تکون داد و راه افتاد.... رادیه
 ....یالل گفتنینم

روزام  هیاده بق یش ....حت کیشکنم به خاطر  یتوجه دفتم:غرورم رو نم یب
 خدمتکار باشم.... کی

 کنهینداره بگه از زورش استفاده م یزینگفت و دستم رو فشار داد....چ یچیه
 شعور.... یب
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ته که براش درف یبا همون لهاسهه سههانی....پرمیدیمجلگ رسهه یباال زیم کینزد
سال خودش و  کیخانم و  کیدر کنار  میبود سن و   شافیدختر که ق کیآقا تو 

 نشسته بودن.... ادیمعلوم نهود ز
 ....نمیشدنش رو به عیخوام قشنگ ضا یدفت:پشت من باش....م رادیه

 رو؟ یشدن ک عیسمتش و دفتم:ضا بردشتم
....همون دخترسههت گهید کایو دفت:حالت خوبه؟خوب معلومه مل بردشههت

شن....مامانه...اون زن و مر شیکه پ شوهر خاله  یعنید هم مامان و بابا خاله و 
 من... ی

تادمیتکون دادم و ا یسههر حرکت کرد و من  دویبره جلوم....فهم رادیتا ه سهه
 شدم..... میپشتش قا

 ....یکه دفت:سالم به همگ دمی....صداش رو شنستادمیا ستادنشیا با
قاط یصهههدا ها تو هم  عد از سههکوت صهههدا یجواب   یدختر یشهههد....ب

 ؟یشد دایکم پ راد؟یه یدفت:خوب
ش کدفعهی ست من رو درفت و ک شت اومد و د ستش از پ شه وقت دی....فهمدید

 به شونه اش شدم.... راد،شونهی....آروم از سمت راست هرونیب امیکه ب
شما شون غ یچ ضا حاکم  سانیاز پر ریهم سکوت بر ف شد از تعج .... درد 
 شد....

 دلم شهرزاد.... زیم،عزکنیم یبا خنده دفت:معرف رادیه
...شوهر نایخاله مل شونیسان،ایمامان پر شونیمن ادامه داد:شهرزاد جان ا روبه

 جان! کایدختر خاله و خواهر دل من مل شونمیو ا اوشیخاله س
 خوشهختم.... تونییتکون دادم و آروم رو به جمع دفتم:از آشنا سر
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جان خانوادت هم مثل خودت فوق العاده و دل  رادیادامه دادم:ه رادیبه ه رو
 ....تونیبه مهمون یکه امش  من رو دعوت کرد یهستن....مرس

 انم....خ ییبه سرم و زمزمه کرد:تاج سر ما دیکش یبا لهخند دست نوازش رادیه
 یرماه یگرایهم بشههون....واقعا باز هیکه بق گهیم یمعلوم بود داره جور قایدق

 ....میبود
سرم رو انداختم پا با صدا نییلهخند  ست:ه یکه  شک سکوت رو   رادیخالش 

 بود؟ نیرسمش ا
له....صهههدا من خا به  کردم  ج  رو  ع ت با  ثال  ل یبغضههه یم  کایم

 واقعا که.... رادیدفت:خواهههههههههر؟ه
 چه خهره؟ نجایبده ا حیبه من توض یکی شهیدفتم:م رادیبه ه رو
فت:ه رادیه مت آرامش تکون داد و د به عال  سهههتین یچیدسهههتش رو 

 ....گمی...خودم بعدا بهت مزمیعز
 ؟یگینم زتیشد و دفت:چرا به عز ریاشکاش سراز کایمل
 تلفظ کرد که خنده ام درفت..... ظیغل یرو جور زتیعز
به  رادیآقا ه نی....ادمیم حیبرات توضهه ؟باشهههیدونیدفت:نم هیبه من با در رو

سته  من قول شدم....هنوزم  نیا یازدواج داده بود....من خر دل ب آدم دروغگو 
 و هنوزم هستم.... نمیهیرو م شیهستم....پست

 نیا رادیدفتم:ه رادیو من رو به ه دیرفت سمتش و در آ*غ*و*شش کش مامانش
 ؟یقول داد ؟تویدرخواست ازدواج داد نیبه ا گه؟تویم یچ
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جمع  یبار جلو نیبهت دفتم ا ییهزار بار تو تنها کایدفت:مل یعصههه رادیه
ص اومده شیکه پ یی....حرفایستیاز دختر خاله برام ن ریغ یچیتو ه گمیم  ریتق

ند یمن نهوده....تو خودت خواسههت ته بودم  یدر صههورت یدل به هت دف که ب
 ....یخواهر نداشتم

 د....بهم برخورده بو یعنیهقش اوج درفت و منم حالت قهر درفتم.... هق
 ....یندار اقتی....لرادیاش دفت:واقعا که ه خاله

شک دفت:د سانیپر سه ه گهیخ ست کرد شاتی....آترادیب به  ....برویرو در
 دختر رو هم با خودت بهر... نیسالمت....ا

ش یحرص اصال  شینیب شیپ زایچ نیو رفتم....ا دمیسر بردردوندم و راهم رو ک
 ی....خوب کم بود عالرفتیم شیسههخت نهود....نقشههه مون خوب داشههت پ

 بود....
مان....برا دیبه دوش رسهه رادیه یصهههدا ما تاسههفم   شههههیهم یکه:برات م

 ....دیمن بردار ی....دست از سر زنددگمیم
سههنگ معلوم بود و بعد  یکفشههاش رو ی....از صههدادیبه طرف من دو بعد

 صداش:شهرزاد شهرزاد....
سش ه نطوریهم من ستم تو ش رادیراهم رو ادامه دادم که د  دمیشد و چرخ دهیک

 اکی....االن ملیبود شهرزاد....عال یعال نجاشیسمتش....آروم زمزمه کرد:تا ا
ضول رو م یدختره  نی....من اادیم سمیف س خوادیم ریت کی.....فقش شنا ت تا د

 ....میبر دیاز سرم برداره....با
 کردم:کجا؟ زمزمه

 ....میکنیچکار م میدار نهیتا به ادیخلوت باغ....مطمئنم م ی کهیاون ت-رادیه
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شته بود.....من دفعه دنیشروع کرد به لرز بدنم ه اولم بود ک ی.....ترس برم دا
 نیبشه.....اول ینطوریخواستم ا ینم چوقتیقراره معاشقه کنم....ه دونستمیم

از  یزیچ چیها ه تیبا مامور شهههدیباشهههه....کاش م ینطوریب*و*سهههه ام ا
 یهمش کاشه....امکان نداره....من نم ی....ولرفتیتحت شعاع نم مونیزندد

باشههه که دوسههتش ندارم....که ازش  یمعاشههقه ام مرد نیخواسههتم همراه اول
 ....ومدیبدم م رادیمتنفرم....من از ه

ستم ش د شت م دیرو ک  یباغ....منم مثال ب یسمت خلوت هردیو مثال به زور دا
 ....کردمیم شیهمراه لیم

 میدیاومد دنهالمون....رس کایپشت سرم مطمئن شدم مل یکس دنیدو یصدا از
 خلوت.... یبه جا

 دفت:شهرزاد.... رادیه
 شیپ یایمعشوقه ات....من ازت نخواستم ب شیولم کن....برو پ رادیزدم:ه داد

 برو.... ای....مجهورت نکردم....بیمن....خودت خواست
ب*غ*لش....درم شهههدم....داغ کردم تو ب*غ*ل درم و تو  دیمنو کشهه رادیه

 عشق نهود اما درم بود! نکهیپهنش....با وجود ا
 ؟یدوشم زمزمه کرد:اومده متوجه شد تو

من  ی.....تو براایتکون دادم که دفت:شهههرزاد حاضههرم جار بزنم تو دن سههر
له اسهههت فقش هم کای....ملینیبهتر خا  ی....من تو رو از دسهههت نمنیدختر 

 .....رنتیازم بگ زارمی....نمدم
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خوام زورت  ینم رادیو دفتم:ه یلوسهه یو زدم شهههکه  نییرو انداختم پا سههرم
تونه ب دیداشته باشه شا شتریکنم....من....من تو رو دوست دارم....اما اده اون ب

 خوشهختت کنه.... شتریب
شق  یسیه شهرزاد....تو فقش ع ساکت  شت رو لهم: ستش رو دذا دفت و د
 .....یمن

به لههام....آب دهنش رو قورت داد  دیصورتم...رس یتو دیاش چرخ رهیخ نگاه
 ....شیمشک یو نگاهش رو آورد و دوخت به چشمام که زل زده بود تو چشما

کرد....داغ کرده بودم....دست خودم نهود.....برام سخت بود  کیرو نزد سرش
با م قه  شیهمراه لیکه بخوام  نگ تر دسههتش رو د یکنم....حل ور کمرم ت

ستم....کار من ا یاما نم کردمیم شیاالن همراه دیکرد....با نهود.....من  نیتون
 تونستم.... ینم

و ت شههدیدرمش که پخش م ی....نفگ هاشههدیتر م کیو نزد کینزد صههورتش
ستاش رو الکردیم شتریرو ب میصورتم کالفگ شده ام کرد و یموها ی...د  فر 

 ام..... یشونیرو چسهوند به پ شیشونیپ
شام م یصدا سرهنگ  کای:رائدیچیپ یمامان تو دو ست خدا.....به  سپردمت د

 ....رمیگیهم پگ م ینطوریدادم هم لیکه تحو ینطوریبگو هم
هدا  دهیمتر رس یلیل  هاش به م فاصله ه ه ه ه ه ه ه ه بود.....تو وجودم داد زدم:خ

 کمکم کن....
ه مام بسته نشه...فاصلبسته شد....جنگ کردم با وجودم که چش رادیه یچشما

 چرا؟ ای......خداشدیداشت تموم م
 نههههههههههه.....-
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درد شده از تعج   یبا چشما رادی....هدمیعق  و منم زود کنار کش دیپر رادیه
جزه.... ع م ج   ع ت من در  نیو  خدا یع جزه شهههد؟ ع چ ایم بود  یهر 

 ممنونم....ممنونم....
شههده بود سههمت ما....به  رهیخ شههونشیپر یشههدم که با چشههما رهیخ کایمل به

 شدم! رهینجاتم خ یفرشته 
....االن نه....امشههه  نه.....من تو رو کنمی....خواهش مرادیزد:نه....نه ه داد
تونم راحت فراموشههت  یخوام....اما نم یعنوان نم چیبه ه گهیخوام.....د ینم

 کنم.....
رو  هگید یهر ک ای نیبفهم....باشه ا نویتر شد و داد زد:حداقل ا دیاش شد هیدر

فا جلو ی....فرقسهههتین یمشههکل یخوایم ما لط کاریمن ا ینداره....ا رو  ن
 ....نمینکن....هنوز برام سخته که با چشمام مرگ عشقم رو به

 و با هق هق دور شد.... بردشت
 شیعیخواسههت حق طه یرو نم کایمل نکهی....ایشههدم به محمد رهینفرت خ با

ساکت خ یلیخ کردمیبود اما حگ م ستتش.... شک سته که  د به راه شده بو رهیپ
نگاه  نمایمعلوم نهود....انگار که داره به پرده سهه یچی....از چشههماش هکایمل
 ....کنهیم

 بلند شد:کجا؟ یمحمد یرو مرت  کردم و راه افتادم....صدا لهاسم
سمتش دفتم:ف نکهیا بدون شد....لطفا راه ب لمیبردردم   نیتا زودتر ا دیافتیتموم 

 ش  مسخره تموم بشه....
 ....امیکردم و اون داد زد:تو برو من م حرکت
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رام ب ایدن نیبود که تو ا یزیباال انداختم و راهم رو ادامه دادم....تنها چ یا شونه
 بود! تیاهم یفوق ب

شستم و مشغول د سانیرس نگاه پر ریکه تو ت یصندل کی یرو شه ن زدن  دینها
و بم  ریکه داشههت ز مایارسهه یدفعه نگاهم متوقف شههد به رو کیشههدم....

به ته باغ....انگار که  دمی...رد نگاهش رو درفتم و رسههدیکاو یرو م یمهمون
 اهمنگ چرخونهیداره سرش رو م نکهی...با حگ اکردیم یرو بررس یزیداشت چ

 یکه اون وسش تو هم ول م یرو ازش درفتم و به جمع مرد و زن و دختر و پسر
دنهال  یاعصههابم بود....هر چ یرو یقیموسهه یشههدم....صههدا رهیوردن خخ

تاب و ل ند و مه باغ نم دهیفا یدشههتم ب یلیسههود ماال تو   یبود....احت
رو  ام هتوج امیشناختم....پچ پچ پشت سر یتو باغ رو نم ی....خدمه هاومدنی

 افته.... یب یاتفاق ستیجل  کرد:قرار ن
 ؟یپگ بد یچه جواب یخوایبشه م یزی....چستیِد خوب درد و قرار ن-

 کرد.... زیدوشام رو ت خوب
 کارا انجام شده... شتریباهامونه....ب نیجواب داد:فرد یقهل همون

سر  یب یکیاون صال حوصله ندارم موقع درد  ادیحوصله دفت:از من دفتن....ا
 ....اده قراره کارا با اونکنمیاتمام حجت م نی...من امشههه  با فرددیافتیمن ب

 ....رمید یبه عهده نم یتیمسئول چیباشه من ه
 مگه دست توهه؟-

مشههت خر چه کار  کی نیب دیمن با یدفت:خفه شههو...د عوضهه یعصهههان مرد
بدم  دیزاریم ایکنم؟ ....اونموقع من دمیخودم اسههتعفا م ایکارا رو من انجام 

 خوبه و کار شما با خودشونه.... شمیم
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و مرد ر یتا چهره  دمیسههرپوش بزارم چرخ مینتونسههتم رو حگ کنجکاو گهید
سههاله  یو خورده ا یحدودا سهه یکیمرد حدودا چهل سههاله و اون کی....نمیبه

 ....شدیها همش دزارش م نیبود...چهره هاشون رو تو ذهنم ثهت کردم....ا
 ؟یکنیچه کار م یبپرسم دار شهی....مریاوقور بخ-

نکرده بود....انگار نه  یرییتغ چیشههدم....چهره اش ه رهیخ رادیو به ه بردشههتم
 براش افتاده.... یانگار اتفاق

دذشههته بودم....آروم دفتم:داشههتم نگاه  غیشههده بودم....از ل  ت لکگیر منم
 نهود.... ی....کار خاصکردمیم
ش  رو فراموش کن....ام اناتیجر-رادیه و به ت یازین چوقتیه گهید دوارمیام

 نداشته باشم...
 تر و لکگی....از لحنش کامال مشخص بود...رارهیدرب خواست حرصم رو یم

 با خنده دفتم:خداکنه...
ضر ن گهیمکث کردم و ادامه دادم:چون د کی سخره هم  یباز نیتو ا ستمیحا م

 بشم..... تونیباز
ج  بهم خ با گاهم رو د تیجد یشهههد....وقت رهیتع ند  دیتو ن قه اش بل قه 

 ها بردشت سمتمون.... یلیشد....نگاه خ
 شادم! شینشه و مثال از شاد عیلهخند نگاهش کردم که ضا با

ه ک یدونیکه تموم شههد رو به من کرد و دفت:اصههال انگار نه انگار....م خندش
 گم؟یم یچ
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ستمیم صاحهکار ی....انگار نه انگارش به خدمتکاردون سر   خودش یمن و پ
 بود....

ه شههده بودن ب رهیکه خ ییرو ندادم و با لهخند بردشههتم سههمت چشههما جوابش
 ما....

 ....پاشو مجلگیدفت:مثال صاحهخونه ا رادیو رو به ه کمونیاومد نزد یپسر
 ....گهیماها د میرو درم کن....خسته شد

 دهیکه باش نر*ق*صهه سههتیمجلگ ن نیتو ا یدختر گهیخنده اضههافه کرد:د با
 باشم....

 واقعا!!! ییو من پوزخند زدم....چه افتخار واال دیخند رادیه
 بانو؟ دیدیرو به من دفت:افتخار م رادیه
 بود؟ لممونیپالن از ف کی نمیشدم....ا رهیخ یمحمد یدست دراز شده  به

خودم حگ کردم...بردشههتم و قفل شههدم تو همون  یرو رو ینگاه ینیسههنگ
سهز آب شم  سم درفت....خدایچ ا ب کردمیشدم؟حگ م ینطوریچرا ا ای....نف

 مافیق دونسههتمینهود....م ادمی دنیباهام...نفگ کشهه زنهینگاش داره حرف م
 تمشبود...برد ییدرونم چه غوغا دونهیبود....فقش خدا م یعاد شهی....همهیعاد

سرم رو انداختم پا ستم و نفگ درفتم....رائ نییو  شمام رو ب  یه؟چچت کایو چ
داره  ی....چنایا یمثل همه  یکی نمیکنم ازت....ا دیشهههده دختر؟نزار قطع ام

 ش؟یلعنت یچشما نیمگه ا
 شده شهرزادم؟! یزیبه خودم آوردم:چ یمحمد یصدا
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گاش رو...درفتم چ دمیخواسههتم بر*ق*صههم....فهم ینم که  یزیبرق ن رو 
 نمیکا؟ایئرا ینیهینه؟چرا؟م ای ر*ق*صههمیم نهیبگه.....منتظر بود به خواسههتیم

 ...یکه ازشون متنفر ییاونا یمثل همه  یکی نمیپسته....ا
 ؟یمعافم کن شهی....مکنهیدرد م یلیجان سرم خ رادیدفتم:ه یبه محمد رو

د ش نطورمیکنه....هم یرو درخواستش پافشار دهیغرورش اجازه نم دونستمیم
 چون دست رو شونه ا دذاشت و دفت:استراحت کن دلم.....

 شیپ رمی....ادامه داد:من پگ مدمیرو از فشار دستاش رو شونه ام فهم حرصش
 ....باشه؟گردمیبچه ها زود برم

 دفتم:راحت باش.... زود
....ناخوداداه بردشههتم سههمت همون دمینفگ راحت کشهه کیرفت و منم  اون

چشههماش رو بسههت و روش رو اونور کرد....کارم رو  دینگاه....تا نگاهم رو د
با ا دیتائ نه  نیکرد  تت ک خدا لعن ندم.... کارش.....زود سههرم رو بردردو
هد نزن به همه چ....کایرائ هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه  یچشما....بهند اون یدند نزن....دن

ماش ا گاش نکن...االن فکر کایرائ یسههتین نایبازت رو....تو از ق قدر ن ....ان
نهیم هاه  سهههتین یخهر یدونیچه خهره....خودت م ک نزار اون فکر اشههت

ر که فک نهیاز ا ریغ نیچطور با غرور سههربردردوند؟ا یدیکنه....ولش کن....د
 رو دوش شکه حرف کنهیم یخودش چه برداشت ؟بایکرده حرفش رو دوش داد

 ؟یداد
 ....اریباش و حرص من رو درن آدم
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کردم تمام حواسههم رو بزارم رو مکالمات دور و  یرو درفتم باال و سههع سههرم
چند تا دختر  نیشهههدم که ب رهیخ یبود....به محمد یعاد زیبرم....اما همه چ

 یلیخندون....خخ یلی....خدیر*ق*صههیه بود و داشههت مشههد رینسهههتا اسهه
 .....دیر*ق*صیراحت.....مردونه و قشنگ م

 فیداره راحت با چند تا جنگ لط ستیاز ب*غ*لم دفت:برات مهم ن ییصدا
 و درم درفته؟ ر*ق*صهیم

 یکمیب*غ*لم نشسته بود.... نیشدم....فرد رهیو به ب*غ*ل دستم خ بردشتم
 شیخودش پ سههتیدارم....مهم ن نانیاطم رادیجابه جا شههدم و دفتم:من به ه

 منه.... شیکه قلهش پ نهی.....مهم اهیک
 رو بردردوند سمتم و دفت:دوست داره؟ صورتش
دوختم:از  رادیو نگاهم رو به ه دنیر*ق*صههیکه م یتیسههمت جمع بردشههتم

 ....دیخودش بپرس
با خ رادی:هدفت  یاز موها شههتریکه ب یدونی....حتما ممدیاز دخترا د یلیرو 

 ها بهه عنوان پارتنرش یتو مهمون چوقتیسرش دوست دختر داشته باشه اما ه
 ه؟یتا چه حد جد هیاورد....قض یرو همراه خودش نم یکس

 هیشههوخ کیهمش  یدفتم:زندد کردمینگاه م رادیطور که داشههتم به ه همون
 ....ستیتو کار ما ن یاست....جد هیقض کیکه فقش  نیبزرده....ا

حث دفتم:من م نیدور شهههدن از ا یبرا با  یتو یدور کی رمیب باغ بزنم....
 اجازتون....

 کنم؟ تونیهمراه تونمیبلند شد و دفت:م اونم
 مای/ارسردادی....ت
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 ایبهش انداختم و زود نگاهم رو ازش درفتم....خدا ینگاه سههرسههر کی دوباره
ده خودشههه یعنی پارتنر هخودش بود؟ا به عنوان  گه  رادیه پگ چرا  مده...م او

 سرهنگ نگفت خدمتکاره؟
 هسیاصال فکر نکنم خودش باشه....اخه پل ؟نهیچ یعنیفهمم....آخه  ینم من

 تونه باشه.... ی....نمستیبابا....نه خودش ن
 سرهنگ... زادیواقعا دست مر…سهز؟ ین؟چشمایمشخصات فقش هم آخه

ستیم نیاز ا ریسرهنگ غ ؟مگهیبه خودم جواب دادم:پگ چ خودم بهت  تون
با اون  یچ هاش رو؟ نگ مو گه؟مثال ر هاشههون هم معلوم  فرمیونیب گه مو م
 !شه؟یم

ها  یلیخ ی رهیموهام چنگ زدم....نگاه خ یشدم و تو یدست خودم حرص از
 رو خودم تحمل کردم... شهیرو بازم مثل هم

فش رو کهنهار خهودم حه نیهفهرد حضهههور گ کهردم...سهههرم رو بهه طهر
 ...یبردردوندم....دفت:تو فکر

 زدم و دفت: نه بابا... یکج لهخند
 ؟یدختره رو حال کرد-نیفرد

 و؟ت یگیم ینسهتا درد شدم بردشتم سمتش و دفتم:او او چ یچشما با
شده بود تو جمع خانوادد پوزخند س شونیزد و دفت:تا حاال ن ا رو از اول ب یک

 نکهیحرفا باشهههه....با ا نیتر از ا یجد هیخودش همراه کنه....فکر کنم قضهه
 ....کننیخودشون انکار م

 باال انداختم و دفتم:خوب به من و تو چه؟ شونه
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رار ق ریزود تحت تاث یلیخ رادیدسههتاش موهاش رو چنگ انداخت و دفت:ه با
باره  یشهههت....نمدا تیهفت پشههتمون کفا یبار برا کی....رهیگیم خوام دو

نه برا ریخودش رو درد نه.... نگ م یک کارامون ل نه... نهیخودش... بدون  مو
 حضورش....

 فرصت استفاده کردم و دفتم:مگه چه کارست؟ از
اره؟تو د یبلند شد و دست رو شونه ام دذاشت و با لهخند دفت:چه فرق نیفرد

 کاره.... چیفکر کن همه کاره و ه
ند مه د دیخ به ه شیپ رمیاد:مو ادا ها....حواسهههت  چه  و دختره  رادیب

 نظر داشته باش.... ریباشه....کاراشون رو ز
شن درفتم....ادادیبروز نم یچیه شهیهم مثل ه بود ک یعال نی....اما تو دلم ج

 ته؟یدفتم:مامور نینظرشون داشته باشم....رو به فرد ریبتونم ز
فت:ه با ند د کار  هیما نیتو ا زیچ کی... یلهخ ها....من رفتم اون طرف 

 دارم....
نگاه کردم....سههرم رو  نیتکون دادم و از جام بلند شهههدم....به راه فرد یسههر

 نوریا مکی....سههتنیسههر جاشههون ن دمیکه د نمیو دختره رو به رادیبردردوندم تا ه
آروم  ادی....انگار اوضههاع زدمشههونید سههانیپر زیاونور رو نگاه کردم که سههر م

که دو  زیم کیبود به  دهینگاه کردم....رس نیفرد یسرعت به راه رفته  نهود....به
سهتا جوون اونجا بودن....نم کیسال و  انیتا مرد م ستم راحت برم یمرد ن  تون

 یمن یجور چیبود.....که ه نیکنترل فرد رادیسههمتشههون....مهم تر از کنترل ه
 نین از ببا دذشههت یکه نسهههتا ته باغ بود بشههم....حت زشههونیم کیتونسههتم نزد

ص  بودن غ یها نیربدرختا....چون با وجود دو سر خونه ن سرا  ریکه قطعا تو 
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 که دمیرو د رادیکنم که ه دایپ یسههر بردردوندم که راه یممکن بود....حرصهه
جا  کیته باغ  هردشیدرختا م نیدسههت اون دختره رو درفته بود و داشههت از ب

 ....زیاون م کینزد
ست یا شتم به  دهیهم د یزیچ ینطوری....ازادیمر دمتون درم....د شه من دا ب

 کرمت رو شکر... ای....خداگهید زینه چ کردمیعمل م نیدستور فرد
بود  دختره جلوم کیشروع کردم به قدم برداشتن پشت سرشون.... یعاد یلیخ

 زیحواسههم به همه چ ی.....چهار چشههمکنهیم هشههونیکه معلوم بود داره تعق
 بود....

ند تو  رادیه طه  کیدختره رو کشههو خت  یخال یمحو تا دورش در که دور 
شههد....منم رفتم پشههت  یاز درختا مخف یکیمن پشههت  ییبود....دختر جلو

سم به ه ریت کیکه با  یدرخت شون بزنم....هم حوا شه هم به اون م رادیدو ن  زیبا
سمت ه نکهی....با اییکزا شام رو ت نایا رادیروم به  ص ردمک زیبود اما دو  یداتا 
بود که پشتشون اون  ییرو بشنوم و چشمام هم به سمت شمشاد ها نایا نیفرد

 !شدنیرد نگاه من نم یقطعا متوجه  یکیتار نیبود....تو ا زیم
 رادی...اومدن هادیم ادیمن هم باهاتون هسههتم....دوسههتمم به احتمال ز-نیفرد

 ....هیهم که قطع
 شه؟یم یبردن نمونه ها چ-

سهتا انجام دادم....بق نیکردم فرد حگ شون رو ن کارا  هیپوزخند زد و دفت:کارا
 ...کنمیم ستیراست و ر رادیرو تا اون موقع تو شرکت ه

 ؟یچ ادیب شیپ یست؟مشکلیکار من ن نایدفت:مگه ا هینفر قهل همون
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 ما نداره....به ش یربط شیبق گهیدفتم با منه با منه د یخشک دفت:وقت نیفرد
با-مرد همون به تو وادزار  ینطوریهم تونمیهماهنگ کنم....نم دیمن  کار رو 

 ....رنیگیِخر من رو م ادیب شیپ یکنم....اده مشکل
 برقرار شد.... سکوت

ه رو ب ی....از صحنه نایا رادیچشمام رو از شمشادا درفتم و دوختم به ه عیسر
 درد شد.... گیروم چشمام مثل توپ تن

شون در مقابل هم....د رادیتو ب*غ*ل ه دختره صورتا شدم  گهیبود و  مطمئن 
 بود.... رادیفقش پارتنر ه نی....استین یدختره سروان کردان نیا

 رهیشههده بود خ یاز درختا مخف یکیبه سههمت اون دختره که پشههت  عیسههر
 شدم رهی.....دوباره خکردیم هیدر یها یداده بود و ها هیشدم.....به درخت تک

شت تموم م نایا رادیسمت ه صله دا شون خشدیفا ه شدم ک رهی.....با نفرت به
 دور بشن.... گهیاز هم د عیباعث شد سر هیاون دختر پشت غیج
....االن نه....امش  نه.....من تو رو کنمی....خواهش مرادینههههههههه....نه ه -

تونم راحت فراموشههت  یخوام....اما نم یعنوان نم چیبه ه گهیخوام.....د ینم
 ....کنم.

رو  هگید یهر ک ای نیبفهم....باشه ا نویتر شد و داد زد:حداقل ا دیاش شد هیدر
فا جلو ی....فرقسهههتین یمشههکل یخوایم ما لط کاریمن ا ینداره....ا رو  ن

 ....نمینکن....هنوز برام سخته که با چشمام مرگ عشقم رو به
 و با هق هق دور شد.... بردشت



wWw.Roman4u.iR  150 

 

به ههیچ انیبودم جر دهیفهم حاال باره  نگاه کردم...حگ کردم  نایا رادی....دو
شما رهیدختره با نفرت خ ساش رو مرت  کرد و تنها راه رادیه یشده تو چ ....لها

 دفت:کجا؟ رادیافتاد که ه
سمتش دفت:ف نکهیا بدون شد....لطفا راه ب لمیبردرده   نیتا زودتر ا دیافتیتموم 

 ش  مسخره تموم بشه....
ن همو نیا یعنی!ه؟ی!منظورش چلم؟ی...فارمید شههاخ دربتعج  کم مونده بو از

 !ه؟یمسخره ا یچه معما گهید نیسروانه؟!ا
 ....امیداد زد:تو برو من م رادیحرکت کرد و ه دختره
 یب زیچ نکهیمثل ا قایباال انداخت و راهش رو ادامه داد....دق یشههونه ا دختر

سواال دهیشن یتیاهم شه....از عالمت  شک ییبا م شده بود اون لیکه تو ذهنم ت
 ...ایبود....لعنت ختهیدختر اعصابم واقعا به هم ر کیفقش به خاطر 

و بکوبونم ت یکی تونسههتمیجمع شههد....کاش م زیحواسههم به سههمت اون م تازه
خاطر میشههونیپ به  ل  شهههده بود  نا صهه پاک حواسههم از او  لمیف کی....

ند جایکه ا فی...حیه مه چ ن به  زیه گاهم  حت نظر بود.....همون طورکه ن ت
سمون نگاه م هیبود که تک رادیسمت ه دنم تمام ب کردیداده بود به درخت و به آ

 ...گنیم یاونا چ نمیدوش تا به شد
مال ز نیحرف فرد وسههش به احت ته  ادیبود:  تا دو هف راه  گهید یکارا 

 شیپ یمشههکل عنوان چیدذر از مرز به ه ی...منصههور حواسههت باشههه براوفتهیب
باش....مرتضههادین مازن هم هماهنگ  با حاتم و  ها و  نیماشهه یکارا ی....

 یربا توه....سههاسههان فکرات رو بکن،تو با ما همکا شهههیاقامتگاه اونور مثل هم
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 یلنداره و یکه اعتراض اثر یدونی....میتک رو یب یتک رو نهاری....ایکنیم
 ...نیامتحان کن....هم یخوایبازم اده م

 راه افتاد.... رادیه
اه....اما با سههکوت اونور  گنیم یچ نایا نمیتا آخر به یسههادیمیخهرت وا خوب

هال ه دمیفهم بدن حال آروم آروم   رادیکه حرفشههون تموم شهههده...خوشهه
 شد..... ینم نیرفتم.....بهتر از ا

 رفت سمت مادرش.... رادیه
 نهود.... یازین  یتعق گهید

شهههرزاد؟اه  ایکنم....اسههمش شهههزاد بود  دایرو چرخوندم تا دختره رو پ سههرم
 ....کنهیم یاصال چه فرق

 انسههینگاه پر ررسینشههسههته بود که اصههال تو ت ییها یاز صههندل یکی یرو
 نهود....پوزخند زدم....

شروع کردم به د میصندل یو رو رفتم شستم.... ه و نگاهم به ت یزدن مهمون دین
 کرد.... ستینشسته بودن ا نایا نیباغ همون جا که فرد

نه مثل تمام سههنگ ینگاه ینیسههنگ که  ییها ینیرو رو خودم حگ کردم....
 نمی...نه....انگار فرق داشههت....سههرم رو چرخوندم تا بهکردمیحگ م شهههیهم

 ود!به همون دختره....اما نگاهش سمت من نه دمیبودم که رس ینگاه ک ریز
 ....ستیر*ق*صنده بود اما معلوم بود که حواسش اونجا ن تیبه جمع نگاهش

ود و اون ب ینسهتا عصهان شونیکیسرش متوجه بحث دو تا مرد شدم.... پشت
ها و همون  انسههالیاز همون مرد م یکیداشههت آرومش کنه..... یسههع یکی
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بودمشههون اما  دهیاز دور د نکهیبودمشههون....با ا دهید زیجوونه بودن که سههر م
 تو ذهنم داشتم.... قیهاشون رو دق افهیق
 سمتشون و نگاهشون کرد و زود بردشت.... دیسر دختره چرخ کدفعهی

 تونستیباشه....م یسروان کردان تونستیدختر م نی....ادادیداشت دوش م پگ
داشههته  تونهیم یسهههادسهههت که هر انسهههان یکنجکاو کیفقش  دینه؟شههها ای

شه...کاش م ستمتیم شدیبا س کیبرم اداره تا حداقل  ون ....اه نمیازش به یعک
 ....یلعنت

 اومد سمتش و مشغول حرف زدن باهاش شد.... رادیه
 ....گنیم یچ ینیتا به یبر دیتو وجودم دفت:با یزیچ کی

 اون حگ رو سرکوب کنم دنهال بهانه دشتم..... نکهیا بدون
 از مردا مشغول حرف زدن بود.... یکیبود و با  ستادهیاونا ا یکینزد نیفرد

 ی....متوجه حضورم شد اما عکگ العملستادمیسمتش و ساکت کنارش ا رفتم
 نشون نداد.....

 اونا... یبهتر....دوشم رو دادم به صحهت ها چه
ش  رو فراموش کن....ام اناتی: جررادیه و به ت یازین چوقتیه گهید دوارمیام

 نداشته باشم...
 دفت: خداکنه... لکگی....رزدیپوزخند م رادیداشت به هبا نگاهش  دختر

مسههخره هم  یباز نیتو ا سههتمیحاضههر ن گهیمکث کرد و ادامه داد: چون د کی
 بشم..... تونیباز
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ها  یلیشهههد و بعد قه قه اش بلند شهههد.....نگاه خ رهیبا تعج  بهش خ رادیه
 بردشت سمتشون....

 یدونیکه تموم شههد رو به دختره کرد و دفت:اصههال انگار نه انگار....م خندش
 گم؟یم یکه چ

ن که داشتن نگاشو ییساکت فقش نگاهش کرد و بردشت سمت چشما دختره
 ....کردنیم

به  من ما فقش حواسههم  دختر سههروان  نیذهنم بود:باالخره ا یجمله تو کیا
 ؟یرا چنه؟....اده هست پگ چرا....پگ چ ایهست  یکردان
شده همراه ه مگه شونیسرهنگ نگفت خدمتکاره؟چطور   یاز باز راد؟منظور

 رو راه انداختن؟ یباز نیا یچ یه؟برایچ
 اره؟یبدست ب یمن چقدر سوال تو ذهنم بود.....جواباشون رو ک یخدا

 فینگاه کردم...دفت:ح نیرو رو شههونم حگ کردم...بردشههتم و به فرد یدسههت
 و هوا....ت هردیم نایاز ا شتری....اون بود مجلگ رو بادینتونست ب اریامش  سام

از  شتریب هگیدفتم:د دنیر*ق*صیکه داشتن م یتیزدم و با اشاره به جمع پوزخند
 ن؟یا

....پاشو مجلگ یاز پشت سرمون بلند شد: مثال صاحهخونه ا یپسر یصدا
 ....گهیماها د میرو درم کن....خسته شد

 دهیکه باش نر*ق*صهه سههتیمجلگ ن نیتو ا یدختر گهیرد:دخنده اضههافه ک با
 باشم....
 ایفتم:بد نی..... با پوزخند رو به فردرادهیکه طرف صههحهتش ه دمیو د بردشههتم

 .....نیاز ا نمیا
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 کردم.... تیو منم از اون تهع نایا رادیشد به ه رهیو خ دیخند نیفرد
 بانو؟ دیدیرو به دختره دفت:افتخار م رادیه
شت داد مدیتو وجودم جوش یزیچ کی سروان  کیاده  ی:حتزدی....دا درصدم 

 با اون همراه بشه.... دیباشه نها
سههرش رو آورد  کدفعهیبود.... رهیخ یدختره نگاه کردم....به دسههت محمد به

گاهش بگ گاهم رو ازن عاده رمیباال... فرصهههت نکردم ن ماش فوق ال ....چشهه
گ ل ف غا گاه  ن تو رشیبود.... بود  گاه خواهشههه حل شهههده  که  ین من...

 برو به درک.....مهم یستینر*ق*ص....اده ن یتو هست ینر*ق*ص....اده کردان
مام اونا ثل....مسهههتین  یاده هسههت یپاشههو ول ر*ق*صههنیکه دارن م ییت

فهینه....نر*ق*ص....ق عاد ا که  هیخنگ کیطرفم  کردمیبود....حگ م یاش 
مام نفهم یچیه از صههورتش معلوم نهود....فقش  یزیچ چی.....هدهیاز چشهه

 ....کردیداشت نگام م
 قیو چشههماش رو بسههت....حگ کردم داره نفگ عم نییرو انداخت پا سههرش

 ......کشهیم
 شده شهرزادم؟! یزیدفت:چ رادیه

 یچ بود اسمش ینهود....اده کردان یاسمش شهرزاد بود....الهته اده کردان پگ
 بود؟!
 ....یبه اسم دخترا توجه ندار یدرست و حساب چوقتیبهت که ه لعنت

 توجه دارم؟! زاشونیچ هیخودم دفتم:حاال نه به بق به
 ؟یمعافم کن شهی....مکنهیدرد م یلیجان سرم خ رادیدفت:ه شهرزاد
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خودش  دیظلمات....شهها نیبود تو ا ینور کیخوب بود.... نینکرد....ا قهول
 باشه....احتمالش هست....

ستراحت کن دلم.....پگ من  رادیه شونه اش و دفت:ا شت رو  ستش رو دذا د
 ....باشه؟گردمیبچه ها زود برم شیپ رمیم

 جواب داد:راحت باش.... عیسر شهرزاد
 یحس کیاز دستش راحت بشه..... عیخواست سر یدرفت....انگار م خندم
که ازش حرف  یا یسهزش....بعدشم باز یخودشه....چشما نیا گفتیبهم م

 باال بود.... یلی.....احتمالش خزدنیم
شمام رو به عالمت تائ نگاهش سمتم....ناخوداداه چ شت  ستم و بع دیبرد د ب

فرد طرف  کردم  تا همنیزود روم رو  جاشی.... کرده  یرو ادهیز یلیخ ن
مد  شیپ یچ یدونینهود....م یدرصهههدم اون کردان کی یو حت یبودم....او

 خودش فکر کرده تا حاال؟
 ....ششیپ رمیدختره....من م نیباحاله ا یلیدفت:خ نیفرد

عد نه ا ب مه و  یبا لحن زنو قاشههون سههرشههون در فه کرد:فعال آ اضههها
 شلههههههههههههوغ....

ند به  کیو  دمیخ مت  یضههر فت سهه به کمرش وارد کردم....اونم ر آروم 
 شهرزاد....

ست درفتن پرتغالم درم کردم  رفتم ستم و خودم رو با پو ش سر جام ن تمام  وو 
کردم که وقت  یبودم رو با خودم بررسهه دهیو شههن دهیرو که امشهه  د ییزایچ

 ....وفتهیاز قلم ن شیزینوشتن دزارش چ
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س صله  یقیمو شد و منم که فا صندل یادیز یتموم  شت نایشهرزاد ا یبا  م ندا
 کیکه فقش  نیبزرده....ا هیشوخ کیهمش  یکه دفت:زندد دمیصداش رو شن

 ....ستیتو کار ما ن یاست....جد هیقض
 تو باغ بزنم....با اجازتون.... یدور کی رمیبلند شد و دفت:من م بعدم

 کنم؟ تونیهمراه تونمیبلند شد و دفت:م نیفرد
 وم....رو بشن ییتونستم صدا ینم گهیبالفاصله شروع شد و من د یبعد آهنگ
له....داره ا کردمیم حگ تاصهه دسهههت و اون دسهههت  نیشهههرزاد م*س*

 نیردبهشون رو به ف دمی....ناخوداداه بلند شدم و رفتم سمتشون....تا رسکنهیم
 ؟یایباهام ب شهیکارت دارم....م نیدفتم:فرد
ه بود از دوشهه نیفرد ینگاهم رو نکهیسههر بلند کرد و نگام کرد.... با ا شهههرزاد
 ....دمشیدیچشمم م

 ....امیدفت:باشه االن م نیفرد
شهرزاد بعد سفانه با رو به  صورت همراه دیدفت:متا عث با تونیبرم....در هر 

 افتخار بود...
ر آدم رو کف شیبردشت و به راه افتاد.... چقدر خونسرد یحرف چیبدون ه دختره

 ....اوردیدرم
عا....من ه ریکردم و زدم ز نیبه فرد رو لت داد واق قدر مح نده و دفتم:چ  یخ

 ؟ی....حاال خوردیکنیوش نمدخترا نده خودت حرف د نیمحل ا گمیبهت م
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سمتم و  نی....فرددمیبلند تر خند بعدم شد یپگ دردن کیاومد  ت بهم زد که 
ندم ب له رو یحرصهه نیشهههد....فرد شههتریخ دا ند اون  فت:به هر هر …د

 هر....مرض....
 خنده دفت:فکر کرده تحفه است... ونیخندم خندش درفت و م از

 ....ییچپ نگاش کردم که دفت:خوب الهته تحفه که هست خدا چپ
 و دفتم:ناموس دوستته بابا... دمیخند

 وجود نداره.... یا یجد زیچ چیما ه نیدفت:خودش دفت ب الیخیب
 نیهم ؟اونمیدیرو هم پرسهه رادی:خوب اون از خودش دفته....تو نظر هدفتم

 رو دفت؟
 افتاد و دفت:برو بابا تو هم.... راه

سرستادمی...منم استادیا نیفرد کدفعهیراه افتادم که  منم شت عی... طرفم و  برد
 ؟یچه کارم داشت یدفت: راست

 ی....زود جواب دادم:کاریکنیاوه اوه...خاک تو سرت که بدون فکر عمل م اوه
سر شیبرام پ سونم....م عیاومده....بابا دفت خودم رو  ستمیبر  یکار نمیبه خوا

 ؟یبا من ندار
 یهمون جا بگ نویا یردیمی...خوب ممایارسهه یاله یریطرفم و دفت:بم اومد

 میمن و از کار و زندد
 ؟یننداز
 ....دایم شیپ تیسر دراز داره....نترس بازم موقع یمهمان نیو دفتم:ا دمیخند
 دم؟یزنگ زد که من نفهم یک-نیفرد
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 لمیف یبررسهه کی....چون با یتونسههتم بگم تو مهمون یفکر کردم....نم یکمی
بود...دفت  یدفتم:قهل از مهمون نیهم یبرا شههدیراحت دروغم مشههخص م

 نکن.... رمیکارت دارم...د ایش  ب
به  یخنگ یلیخ یعنیبرو.... ایدفت:ب یچپ چپ نگاهم کرد و حرصهه نیفرد

سش حرف من و ا یگفتیخدا....خوب قهلش م ست و رو ب ایدختره....ب نینه در
م ناا پاک  فیکرد دمیکه  م.... نگ  هت ز ب نمیردا  کارت ز ده  ته ا ه ل ...ا

 داشتم....فعال....
 به کار خالف.... یارشادت کنم نکش خواستمیخنده دفتم:م با
ر*ق*صههنده  تیانداخت و راه افتاد و رفت سههمت جمع ینگاه حرصهه کی

با کار کنم؟من  حاال چ  یمهمون نیتا آخر ا دیها...منم پشهههت سههرش....
نده خ ی هیکه ته ما یی....با صههدادیبه ذهنم رسهه یفکر کی کدفعهیبمونم....

با من تموم  کارش دیبزار زنگ بزنم به بابام شا نیدفتم:فرد زد،بلندیتوش موج م
 باشه و در خدمتتون باشم.....ها؟ دهش

االغ....همش  یمایسههمتم و دفت:خاک تو مخت ارسهه دیچرخ کدفعهی نیفد
 بود؟ لمیف
زد پگ  یکیگاش کردم....اومد سههمتم و زدم و مثال مظلوم ن یلهخند موز کی

خه ب مت....آ ته االن بکشهه فت:حق کار مخ زدن من  شههعوریدردنم و د چ
 ...یناکس یلی؟خیانقدر دروغ سر هم کرد ؟چرایدار
خوشههم اومد...تو هم کم زبل  ولینه...ا یو دفت:ول دینگفتم که خند یزیچ

 ....یستیخان ن
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 دختره حرف نیمن امشهه  نتونم با ا مایارسهه یاضههافه کرد:ول زیآم دیتهد بعد
 ....رسمیبزنم حسابت رو م

ند با تو هم....چ یطونیشهه لهخ با باشهههه  جایکه ا یزیزدم و دفتم:  ادهیز ن
 ....یکینشد اون  نیدختره....حاال ا

م ....نکنه تو هگسههتید زیچ کی نیدفت:نه المصهه  ا نیکه فرد میافتاد راه
 با من.... یچشمت درفتتش که نزاشت

 دفت:آره ناکگ؟ جانیرو نصفه ول کرد و با ه شحرف
گ مخت هن یکرد یرو ادهیبابا ز ای؟بیشههد ونهیسههمتش و دفتم:د بردشههتم

 ....ادیدخترا خوشم ب نجوریکرده....من عمرا از ا
 مثال؟ نیبهتر از ا یخوایم یدفت:مگه چشه؟تو چطور مسخره

 ....دهیآفتاب مهتاب ند خوامیرو م یکیاعتماد به نفگ کامل دفتم: با
 خنده.... ریپق زد ز نیفرد
 مرض....چته؟-من

دذاشهههت پشهههت کمرم و م دسههتش نده دفت:ه ونیرو   ای...بیچیه یچیخ
 ؟یکرد یقاط یتو از چ دهیمخم هنگ یرو ادهیبرو....اده من از ز

ند یادام رو درآورد و دفت:وا بعد تاب مهتاب   نمی.....جمع کن بهدهیخدا آف
 بابا....

هار به ند اج با لهخ مه داد و منم  نده اش ادا تا پ شیهمراه یخ  سهههتیکردم 
 ر*ق*ص....

 /شهرزاد...کایرائ
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رو برداشههتم که بهرم براش تو اتاقش با لحن  سههانیپر یکه صهههحانه  همونطور
 رو به سودند دفتم:دعا کن سودند.... ینزار

ه ....خدا کنه فکر نکنبود شهههرزاد سههکیزد و دفت:ر یلهخند نامطمئن سههودند
 ...یکرد متیپات رو دراز تر از دل

و حرکت کردم....تو  نییرو انداختم پا ست؟سرمیرو راست ن کردمیحگ م چرا
ب ده اخراج م یدلم آشههو پا بود....ا افتضهههاح  نینه....ا یشهههدم؟وایبه 
دم بردر ینزار با سههرافکندد ایخودت کمک کن....خدا ایتم؟خدایبود...مأمور

 ....ایخدااداره....
 پله ها رفتم باال و آروم در اتاقش رو زدم.... از

 تو.... ایمحکمش بلند شد:ب یصدا
م بود....سالم کرد دهیتختش دراز کش یو وارد شدم....رو دمیکش یقیعم نفگ

 نییمطالعه اش دذاشتم و سر پا زیم ی....صهحانه اش رو رودمینشن یاما جواب
 خانم؟ دیندار یدفتم:کار

 کارت دارم.... سایسکوت دفت:وا هیاز چند ثان بعد
 ....دمیکش یقی...چشمام رو آروم بستم و نفگ عمختیر قلهم

م محک یآروم از جاش بلند شد و به سمتم حرکت کرد و با همون صدا سانیپر
شم که د یاجازه ا نیهمچ ادینم ادمیو با اقتدارش ادامه داد:   ش یبهت داده با

 ....یظاهر بش یاون طور
 زینه چ تمیقلهم رفت باال....فقش و فقش از ترس خراب شههدن مأمور ضههربان

 ....گهید
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 زد:اجازه داده بودم؟ داد
 باشه دفتم:خ..خ..خانم.... یلرزون که عاد یصدا با

 یحرفم تموم نشده نم یحرف نزن....تا وقت گی....هههههههههگیدفت:ه زود
 یآره؟فکر کرد یریگیم میخودت تصم یخوام صدات رو بشنوم....سرخود برا

من شههما  یتا حاال تو خونه  یخاله سههت و من خاله ات؟از ک یجا خونه  نیا
 ؟یکن من دخالت یها میبه تو دفته که تو تصم ید؟کیریگیم میما تصم یبرا

نه ه خدا تت ک درم  نیبه زم دوارمی....امیپاک شهه نی....از زمرادیلعن
 ی....خواستم حرف بزنم که داد زد:خفه شو شهرزاد....خفه شو....حتیبخور

اده به درخواست پسر خودمم بود صاحهکارت من بودم....اجازه درفتنت کجا 
 رفت؟

ساکت رو م یریاالن م نیدفت:هم ادیشد و با فر بلند م و دورت رو د یهندیو 
 ....ی....تو اخراجههههههههههههیکنیم

تموم شده بود....همه  یخراب شد رو سرم....راه نفسم درفت.....همه چ آوار
اون راحت  نکهیخودخواهش....به خاطر ا ی.....به خاطر پسههرک عوضههیچ

 ....تمیخدا مامور یباشه.....وا
 ...کنمیخواهش م سانیلرزون و التماس دونه دفتم:خانم پر یصدا با
ستیم صحرف بزنه که اجازه ندادم و ادامه  خوا  رادیمن نهود....آقا ه ریدادم:تق

و  دید یدفت با خودشههونه....من رو مجهور کرد....من دفتم شههما اجازه نم
ند دیکنیاخراجم م جام  کار منو ان ده  فت ا ما د مان یشههیاخراج م یا ما ....

شن....خانم پر الیخی.....من دفتم بکنهیاخراجت نم کار  نیبه ا من سانیمن ب
 دارم... اجیاحت
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 شههتریحرف اون رو ب یدفت:برو دسههت به دامن خودش شههو....وقت لکگیر
نه  یدوش کرد نه....از خو ندت رو جمع ک تا خودش د من برو  یبرو 

 سر.... رهیخ یهم چک و چونه نزن....دختره  گهی....درونیب
 یوارد شد....دوست داشتم لهش کنم....عوض رادیدر اتاق باز شد و ه کدفعهی

 مامانت.... نیو هم ا کای....هم تو هم اون ملدیریاشغال....همتون بم
رت رو س یصدات رو انداخت یاول صهح هیدفت:چ سانیحوصله رو به پر یب

 ...اه...یکلم رو پوکوند
نگاهم کرد و من  رهیسههرش رو چرخوند و نگاش رو من متوقف شههد....خ بعد

ه رد قرارک ینم یفرق گهیمردش رو داشههتم....د ینگاهم رو ازش درفتم....آرزو
اسفم برات مت کای....رائستیکه االن شده ن نیبشه بدتر از ا یبشه....هر چ یچ

نداشههت برات  واقعا....یاریخونه دووم ب نیهفته تو ا کی یحت یکه عرضهههه 
 متاسفم....

بابا  یشههده....صههورت خون نینمونده....مثل اون شهه  نفر یکردم راه حگ
سرش که رو شمم.... ستر راهنیکوچولوم بود و پ یپاها یاومد جلو چ  میخاک

شکا ادیرو پر خون کرده بود.... شمام م ییا ه دون یرو ختیر یافتادم که از چ
 یانفگ ه یبه خون انگشتام شده بود....صدا نیمثل دچش که مز دیسف یها
 نیا ادیاش و لهخند کم جونش که بزور رو لهش جا درفته بود..... دهیبر دهیبر

فت:فرار کن که د تادم  با اف قتیه کای....رائییبا تت ناینزار ا چو  بدبخ
 .....رسنیکنن....برو.....بدو دخترم....بدو االن م
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ا ج چیزدم:ه غیاون بارون با لرز ج ریشههد و ز دیام شههد هیافتادم که در نیا ادی
 ....میرینم ییای....اده نییبابا رمینم

اون عروسهههک مو زرده رو  یاده بر ییافتادم که لهخند زد و دفت:بابا نیا ادی
 که لهاس قرمز تنشه.... ی....همونخرمیبرات م

با در نیا ادی که  تادم  خدا نم هیاف به  با تو خوب شههو... با  یجواب دادم:
هاس عروس  که ل له...همون  که کچ خوامش....من الدنم رو دارم....همون 

 خونه.... میبر ایب ییدوست دارم....بابا شتریتنشه....بابا من اونو ب
بزار  کایبرو.....رائ یبرو....اده دوسههتم دار ییافتادم که دفت:جون بابا نیا ادی

 راحت ولت کنم....
خدا د نیا ادی به  با  با که دفتم: تادم  خه  ینم یچیه گهیاف نه دوچر خوام....
و ر هی....نه اون سههاعت باربخوامیرو م هیپف یصههورت راهنی....نه اون پخوامیم
 ....یاده دخترت رو دوست دار ....بابا تروخدا....خوامیم
 یشده بود از موهام درفتتم و موها نیکه به خون پاکش مز ییاومد با دستا ادمی

 قرمز شد.... مییطال
 دونه ام نشست.... یآروم و سردش رو یاومد ب*و*سه  ادمی
که تا  تمدونسیبود که بابا داشتم.... نم یلحظات نیآخر دونستمیاومد که نم ادمی

ستمی....نمشمیم میتی گهید هقیچند دق ستمیکه اده م دون سه جواب ب*و دون *
 رفته بود..... ادمی.....از ترسم دادمیاش رو با بارون ب*و*سه هام م

زدم....مثل همون موقع  غیاومد که بابا نفگ هاش خش دار شههد و من ج ادمی
 .....زدیم غیج شدیم ینطوریبابا ا یکه مامان وقت ییها
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 کایبهتر شههد سههرش رو از رو پام برداشههت و داد زد:رائ کمی یاومد که وقت ادمی
 بهت دفتم برو....بهههههرو مگه نه دوست ندارم....

ا هق رفتم و ب یقدم قدم عقهک هیو با در دمیاز جام پر ییهویافتادم که  نیا ادی
 نیر از ابدت یزی....مگه چکردمیهقم که با سکسکه مخلوط شده بود،بابا بابا م

 بود که بابا دوستم نداشته باشه؟
 تا بابا دوستم داشته باشه..... دمیافتادم که دو نیا ادی
صدا نیا ادی مک منحوس و بابا که با ک ابونیتو اون خ دیچیدلوله پ یافتادم که 
شد و خون قرمزش آب بارون رو  نیبرام بلند شده بود تا فرار کنم نقش زم وارید

 رنگ کرد.....
بد رو تو بازوهام حگ  یلیدرد خ کیباعث شهههد که  غمیافتادم که ج نیا ادی

 بد..... یلیکنم....خ
 .....نیزدم و افتادم رو زم غیافتادم که با تمام توانم ج نیا ادی
نهودم  دور ادیبلند کرد و به من که ز یافتادم که بابا سههرش رو به سههخت نیا ادی

 ..... یی...بابهههههههههههههها کهههههههههههههاینگاه کرد و دفت:رائ
 یکه پر از بغض بود،با تمام توان باق ییشههدم که بدوم طرفش که با صههدا بلند

 موندش داد زد:بههههههههههههههرو .....
دور  میو از بابام دور شههدم....از زندد دمی....دودمیدو هیافتادم که با در نیا ادی

بازو با اون  دذاشههتم..... هاش  با اون بمیو خون رخوردهیت یشهههدم و تن  ی....
....پگ حاال زدیداد نم چوقتی.....بابا هدمیدو میخسههتگ ی....با همه میجون

 ....شدیاجرا م دیبود که با یمهم زیکه داد زده بود حتما چ
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 خدا انتقام اون دوارمیکه دفت:ام دمیداد بابا رو شههن یافتادم که صههدا نیا ادی
 .....رهیبگ ازتون دیکه به اون بچه رو زد یریت
شن یبار کلمه  نیاول یافتاد اونجا برا ادمی سع دمیانتقام رو   چوقتیکردم ه یو 

 اون ش .... دمیاومد که چقدر ترس ادمیفراموشش نکنم.... 
نا ب ریکه د دونسههتمیم میاون بچگ با فاق خ کی وفتمیاو  یبد م یلیخ یلیات

 افته.....
خورد و افتادم تو جوب کنار جدول که تا نصههفه از  چیاومد از هولم پام پ ادمی

 آب بارون پر شده بود.....
 بابام رو قطع کرد.... یصدا ریت یاومد صدا ادمی
 هیو از در دمیلرزیخونمون از سههرما م کیاومد تو اون جوب پر از آب نزد ادمی

 اوردم..... ینفگ کم م
 !نمنیوقت نه کیآب که  ریز هردمیسگ سرم رو م یاومد که از ترس صدا ادمی
ترسههم از سهههگ  نیکه خوب نشهههد هم یزیکردم تنها چ یاومد هر کار ادمی

 بود.....
 یکه به خودم و بابا داده بودم وفا کنم.....قول یافتادم که نتونسههتم به قول نیا ادی

تا وقترمیگیآدمه خالفکاره م یکه انتقامش رو از هر چ که عمرم اجازه  ی.....
 بده.....
شکام ستیبود که م یزیبابا تنها چ ادیشد..... ریسراز ا ش نیسد ا تون  یماچ

سته بودم....برا یلعنت شکنه....من نتون ست خورده بو نیاول یرو ب شک دم و بار 
م ....کمککنمیرو م میبابا شههرمنده ام....بابا من تمام سههع شیپ کردمیحگ م
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رمنده ش نتینناز دوجو شیکه پ نیا ی....هنوز براییبابا کنمیکن....خواهش م
 چرا؟چهههههههههههرا؟ ایزوده.....خدا یدیپرستیکه م ییبشم زوده....به خدا

 ه؟یچ هیتو اتاق پخش شد:قض رادیه یصدا
تو  یسرخوددر هی....قضرادیبود ه یسوال مسخره ا ه؟یچ هیداد زد:قض سانیپر
ض نیو ا ست....ق ست یهر غلط دیتونیم دیکه فکر کرد نهیا هیدختر انجام  دیخوا
جا قانون داره و شههما قانون شههکن  نیا نهیا هی....قضههدینشههنو یچیو ه دیبد

 نیکه ا نهیا هی....قضرهمن راه ندا یکه قانون شکن تو خونه  نهیا هی.....قضدیبود
 دختره اخراجه.....بره به جهنم.....

فت:ا رادیه ند د کهیبا پوزخ خود  رمیبگ میتصههم میزندد یبخوام خودم برا ن
 ه؟یسر

باشههه قولتون رو  ادتونیداد زد:اده آره باشههه....باشههه من خود سههرم.... کدفعهی
اما  دیدکریتمومش م دیخوام پگ با یدفت که نم کای.....خود ملدیدرفت دیند

 خونه نیتو ا گهیکه منم د نهیا شیدختره اخراج بشههه معن نیحاال....مادر من ا
 نجایا سههتیمن ن یگه خونه ید نجایاما ا میشههناسههیرو م گهیراه ندارم...ما همد

 داره! دکیکه اسم مادر منو  یسانی.....پرسانهیپر یفقش خونه 
 چوقتیه ادی ینم ادمیمهل تک نفره اش نشست و دفت: یرو لکگیر سانیپر

برو....همتون  یبر یخوایم یرو اجرا نکرده باشههم....توام هر دور ممیتصههم
 ....دیمثل هم

....منم دیهم کوب یدر رو به شههدت رو به سههرعت از اتاق خارج شههد و رادیه
 با دو از اتاق خارج شدم..... یبدون معطل
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شتم ش رفمیم دا شت ک ستم از پ س دهیسمت پله ها که د شتم و  به  نهیشد و برد
 مختی.....تمام نفرتم رو رخوردی.....حالم از وجودش بهم مرادیشدم با ه نهیس

دفت.....دستم رو با شدت از دستش  ینم یچیتو چشمام و بهش زل زدم....ه
س شد؟واقعا مر  وقتچی....هدیکه بدبختم کرد یدرآوردم و دفتم:کارتون تموم 

 بشم.... کاریاز کارم ب دیبخشمتون که باعث شد ینم
شههرکت من.....از امروز تو  میریکه برم که آروم دفت:آماده شههو....م بردشههتم

 .....یکنیاونجا کار م
سنگوپ. ستیا شد و کردم.... شد...کم کم لهم به خنده باز  شمام درد  ...چ

 ؟یداره دفتم:چ دیام ییکور سو کیکه  ییآروم با صدا
 ....یکنی....از امروز تو شرکت من کار میدیکه شن نی:همدفت

ته اضافه کرد:اما دف یشدم....با لحن شوخ رهیو به صورت خندونش خ بردشتم
 یبگذر گهید یکیخاطر حرف از حرف صاحهکارت به  یباشم اونجا هم بخوا

 ....دفته باشم....نمیچیرو م تییطال یها گیخودم دونه دونه د
 مثل شههما تو یکیو ابروهام شههده بود دفتم:اده  یشههونیکه مهمون پ یاخم با

 شرکت نهاشه من سرم تو کار خودمه....
ستن....دلم نم یلیدفت:خوبه....اما خ یجد شرکت ه اد خو یبدتر از منم تو 

 رو جمع کن.... التی....حاال هم وسایفکر کن یزیاز کارت به چ ریغ
 یلیخ نی...اایشههکرت....شههکرت خدا ایدو رفتم سههمت راه پله....خدا با

 یممنونم.....بهخش اده حت ایکه بودم....خدا یزیتر از چ یعال یلی....خهیعال
ناشههکر کی مه چ یذره  باشههم.....تو ه ها  یلیرو خ زیکرده  ما آدم  بهتر از 
....من تو میریگیم رادینقصت ا یب یوقتا از کارا یاده بعض دی....بهخشیدونیم
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 یا ی....هک....من هکر قویلیانجام بدم....خ تونسههتمیکار م یلیشههرکت خ
 بودم....

 ....رفتیکه دم پله ها با اضطراب راه م دمیرو د سودند
 زدم:سودند.... صداش

 یسمتم و تند دفت:چ دیمونده رو دو یباق یسرش رو بلند کرد و پله ها عیسر
 شد؟

 لهخند دفتم:اخراج شدم.... با
انقدر  یعنیدفت؟ ینم یچیشههد.....چرا ه رهیسههودند ت یسههورمه ا یچشههما

 ناراحت شده؟
دفتم:اما عوضش تو شرکت پسرش استخدام  ارمیدرش ب یاز ناراحت نکهیا یبرا

 شدم.....
 ایخوشحال باشم  دیمن....االن با یوا یو دفت:ا دیخند مهینصفه و ن سودند

 ن؟یغمگ
 یمیدفت:وقت ندادن که با هم صههم نیباال انداختم که سههودند غمگ شههونه

 ....میبش
 ....نمتیزود به دوارمیدستم رو درفت و دفت:ام بعد

 ....دوارمیرو بستم و دفتم:منم ام چشمام
شت ادا سودند کامال از حرکاتش معلوم  نیاورد و ا یرو درم یالیخ یب یکه دا

 .....میرو جمع کن التیتا وسا ایبود دفت:بدو ب
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شت میرفت ص چیو مهتاب بدون ه یلی....لیساختمون پ مثل  یعکگ العمل خا
کردن....تو سههکوت  یخوشهههخت یباشههن برام آرزو دهید یا یعاد زیچ نکهیا

 بود تو کمد دذاشههتم و دهیرو که نگار برام خر یی....لهاس هامیسههاکم رو بسههت
 ....دم در ازدمو به همراه سودند راه افتا دمیخودم رو پوش یمانتو و شلوار ساده 

ه ....بیسههتیمونددار ن دونسههتمیدفت:م یکردم و اونم عاد یمهتاجم خدافظ
 سالمت!

 منتظرم بود.....بردشتم و به سودند نگاه کردم... نشیماش یتو رادیه
ستاش رو درفتم....خ ینیغمگ هخندل سورمه ا رهیزد....د سور یشدم تو   مح

 ب*غ*ل کردنش.... یبرم جلو برا دادیاجازه نم کایچشماش....رائ یکننده 
به سههمت خودش کشهه کدفعهی و خودش رو تو آ*غ*و*شههم  دیدسههتم رو 

 لکیانداخت....قدا از من کوتاه تر بود و قشنگ تو ب*غ*لم جا شده بود.....ه
ش  م یروژان انداخت....خواهر ادیو قدش منو  ستمیکه   ....آرومنمشیبه تون

ت مرش کشههه یدسههه ک خودت دمیبه  ظ   موا خدا  ترو کرد: مه  مز .....ز
 نهکیکه منو وادار م یهسههت ی....تو تنها کسههنمتیزود زود به دوارمیباش....ام

 کنارش مجسمه نهاشم....
 دت باش سودند....مواظ  خو شتریب*غ*لم دورش کردم و دفتم:تو ب از

سرش عالمت داد عجله  رادیبوق ه یصدا سمتش و اون با  شد بردردم  باعث 
 کنم....

 به سودند دفتم:وقته رفتنه....خدافظ سودند.... رو
 ....دارید دی:به امسودند
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دن در با بسته ش رادیو نشستم....ه نیدست تکون دادم و رفتم سمت ماش براش
و راه افتاد....سههودند کم کم دور و دور تر  رو روشههن کرد نیبه سههرعت ماشهه

ش بودم دهیبار که د نیکه اول ی....نگاه آخر رو به خونه انداختم....خونه اشدیم
و  ییآلهالو یها پردهآل.... همون  لمیهمون عمارتسههت تو ف هیدفته بودم شههه

با نما یدرب مشههک  ای امیخونه م نیباز هم تو ا دونسههتمی...نمییحنا یاما 
بود که داخلش سههکونت داشههتم اما برام  یمدت کم نکهیکه با ا ینه....خونه ا

گ به رن یمشههک کیدرب اتومات نکهیتوش افتاده بود....تا ا یادیز یاتفاق ها
 ییظاهر شههد....االن مهدأ شههمامچ یخلوت جلو ابونیرومون بسههته شههد و خ

 که مقصدش شرکت بود.... میبود
 ....خورده شد تیمامور نیدوم ا برگ

 یابونیا....خآشن ابونیخ کیتو  دیچیپ رادی....همیبود تو راه بود یا قهیدق ستیب
ش یکه قهال هم دذرم بهش خورده بود....نما  شرکت ی....تابلوشهیسنگ و 

نگ قش یبرسام....همشون آشنا بودن....حت لیصادرات و واردات قطعات اتومه
 یهشههتم بود....و اتاقش که سههت کرم و قهوه ا یبود که شههرکتش طهقه  ادمی

 تو اتاقش نهود! یدر چیه نکهیداشت...و ا
از اتاقش  یکسهه چیجلسههه اونروز عالفم کرد....و در آخر ه یبه بهانه  چقدر

که کرده بودم تو  یکار نیدفت برم داخل....اول شیخارج نشههده بود که منشهه
تاقش ا که به نیا که د ایاره هم وجود د یا گهیدر د نمیبود  ز ....ارینخ دمینه؟

 قصد معطلم کرده بود....
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پارک یجلو دیسههف درب باز شهههد... پارک کرد و  نیبود....ماشهه نگیروم  رو 
رو زد و درها  کیکمربندش رو باز....منم کمربندم رو باز کردم....قفل اتومات

 شو.... ادهیرو به من دفت:پ…باز شد
 د؟یرو کرد نکاریسمتش و دفتم:چرا ا بردشتم
 ؟یسمتم و دفت:چه کار بردشت

 سان؟یخانم پر یخونه  دیرینم گهید دیچرا دفت-من
ند فت:من ز یپوزخ مان در برابر من کم  رمینم ادیزد و د ما جا....نترس  اون

 نیآخر خواسههتمیروش....فقش م نهارمیحرفا زدم.....ا نی....صههد بار از اارهیم
امان م یباشههم که برا یتنها کسهه ایدن نیزورمم بزنم که نشههد....فکر کنم تو ا

 موندم....
 .....زنهیزد و دفت:چقدرم که برام بال بال م پوزخند
 شد..... ادهیپ بعدشم
ادت ع ییچون به تنها دیمهم نهود.....شا ادمیز سانیپر ی....براگفتیم راست

 بابا.... دونمی.....چمخونهیم یبراش کر رادیکه ه دونستیم دمیکرده....شا
راه افتادم....منتظر آسههانسههور بود.....سههاکت پشههت سههرش  رادیسههر ه پشههت

شا ستادمیا شغول تما شه اش دورب گیپارک یو م ست نیشدم....هر دو ه مدارب
 نص  شده بود....

سور سان صد الهته  رادیه ستادیکه ا آ شدم.... سرش وارد  شت  شد و من پ وارد 
 انتظار داشت که بگه:خانم ها مقدم ترن! دینها
 ....گهیتو رداشه د سانیخون پر نمیباشه ا یچ هر
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د و بو شینگاه کردم....سههرش تو دوشهه رادیآسههانسههور که بسههته شههد به ه درب
چشههم نگاهم کرد که منم چشههم ازش  یاز باال دینگاهم رو که د ینیسههنگ

رو  شیندارم دسهت از نگاه کردن بردارم،دوشه میتصهم دید یبرنداشهتم....وقت
 ه؟یو سر بلند کرد و دفت:چ هشیدذاشت تو ج

 ؟یمحمد یآقا هیدفتم:کار من تو شرکت شما چ لکگیر
 .....یمحمد یو دفت:اوهو....آقا دیخند

 ....گمیبهت م میبر ایدفت:ب یو محمد ستادیا آسانسور
شد من اما  در صداستادمیا کمیشرکت رو باز کرد و وارد  سالم اومد:ا  ی....
 ....یکرده اساس ریکارم د یشد اومد راد،خوبیه
بازم د رادیه ما  فت:حت قد رتید قا فردهین نه آ گه  به د نی....م چه  ن کرد ریو 

 کارش به ما....
جایا نمیفرد یواااااااا عال ن قدر  ندد  گنی....میبود؟ چ مت به خدا در ز حک

 من شده..... انی....جریدر
 ....گهیتو د ایبردشت سمتم و دفت:ب رادیه
م وارد شد یشونم جابه جا کردم و آروم آروم جلو رفتم....به سالن یرو رو فمیک

 زیم کینزد یشرت مشک یو سوئ یپرتغال شرتیبا ت نیکه برام آشنا بود....فرد
داشت  ینیبدب یکمی دمیبود و با تعج  و شا ستادهیل  تاپ به دست ا یمنش

 ...کردینگاهم م
 نجا؟یبه عالمت سالم تکون دادم که دفت:شما ا یسر
 ؟یدینم حیتوض رادیدفت:ه رادیرو به ه بعد
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سمتش و دفت:م رادیه سیبا لهخند رفت  قراره از بگم؟ یچ گهیکه....د شیشنا
 امروز همکار ما باشه....

 باال انداخت و دفت:همکار؟ ییابرو نیفرد
 یشد که هر کس ی...مثل عقاب چشمش به دروهه....نمشهیم نیبود بدب معلوم

 ه به دروهشون....سر زده وارد بش
 کیو دفت:باشه....خوش اومدن..... یمنش زیل  تاپ رو دذاشت رو م نیفرد

 فقش کارت دارم..... ایلحظه ب
 لحظه..... کیرو به من دفت:شرمنده  بعد
تا ما کارمون تموم  دیکن یرائیپذ شههونیاز ا یدیدفت:خانم سههع یبه منشهه رو

 شه....
 بلند شد و دفت:الساعه... زشیاز پشت م عیسر یدیسع خانم

 یهم به سههمت راهرو یدی....خانم سههعرتیرفتن تو دفتر مد نیو فرد رادیه
 رفت.... یسمت چپ

صندل یکی یرو ستم و به در و د یاز  ش شدم....چند تا  رهیشرکت خ واریها ن
ش سه نوع درخت هم به  وارید یمختلف رو یها نیتابلو از ما شده بود.... زده 

ضا شناخت دل و د چوقتیت روح داده بود....هشرک یرونیب یف ارت مه اهیتو 
مداربسته  یاه نی! دوربکردمیرو هم به زور درک م ینداشتم و فرق رز و محمد

 ازینهود....هنوز ن ی....وقت چک کردن اساسشدیم دهیشرکت د یتو هر دوشه 
 داشتم که اعتمادشون رو جل  کنم....

به اون سههمت رفتم تا  تیریاتاق مد وارید یرو یاز تابلو ها یکی یبهانه  به
و به تابلو چشم دوختم اما  ستادمیدر ا کیصداهاشون رو بشونم.....نزد دیشا



wWw.Roman4u.iR  174 

 

شدم تا به سر دوش  شون خگنیم یچ نمیسرا صداها شن یلی....  دهیمههم بود و 
شغول د یب نیهم یبرا شدینم ش ریز یسزدن تابلو ها و برر دیتفاوت م  یمچ

انجام بدم هک  نجایا تونسههتمیکه م یکار نیرشههرکت شههدم....مهم ت شیمح
 بود.... یعال نیشرکت بود....و ا یاصل ستمیکردن س

صدا یصدا شدن در اتاق و متعاقهش  سم  نیفرد یباز  اومد:خوب من فقش ا
 شهرزاد خانم..... دونمیشما رو م کیکوچ

 هستم.... یسمتش و دفتم:کردان بگشتم
 هیچ یکار خانم کردان گیرئ یدفت:خوب آقا رادیتکون داد و رو به ه یسههر

 نجا؟یا
 ما خواهد شد.... یمنش یدیخانم سع یاز امروز به جا یخانم کردان-رادیه

 هول شد.... یکمی یدیسع
....فعال دیبر ییجا ستیقرار ن ،شمایدیخانم سع دیو دفت:نترس دیخند رادیه

 نیا کنهیچه م نمیشههد تا به دیخواه یدر بخش امور مال یصههالح یهمکار آقا
 ما! یخانم کردان

....تشههکر کنهیاالن تو آسههمون ها داره پرواز م زدیاز وجناتش داد م یدیسههع
 !؟ی....نسهتا زمزمه وار دفت:منشنیکرد....نگاهم رفت سمت فرد

خانم کردان رو فت: قا یبه من د فا همراه من و آ مد یلط تاق  دیایب یمح تو ا
 .....کارتون دارم..تیریمد

 کردم و با سر تکون دادنش نگاهم رو ازش درفتم و راه افتادم... رادیبه ه ینگاه
 وارد اتاق شد.... نیو در آخر فرد رادیمن و پشت سرم ه اول
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به رو نیو من و فرد اسههتشیر زیپشهههت م رادیه  رادیه زیم یهم و جلو یرو
 ....مینشست

 چونیرو هم نپ هیبده....قض حیلطفا توض رادیشکست:ه نیاتاق رو فرد سکوت
 ....لنگهیم هیقض یجا کیچون کامال معلومه 

به م لکگیر رادیه تاش رو تو هم فرو کرد و آرنجش رو  داد و  هیتک زیانگشهه
 ؟یبدون یخوایم یدفت:چ

ب کی رادیک،هیممکن االن اتفاق افتاده.... ریغ زیچندتا چ-نیفرد ه دختر رو 
دختر رو  نیراه بده.....دو،فرداش ا شههونیخانوادد یعنوان همراهش به مهمون

شههرکت....سههه،دوسههت  ارهیاز وجودش مطلع نهود با خودش ب یکسهه چیکه ه
 ادیهم نم شپیت وباشن و الهته به شهرزاد  ینییپا یتونن از طهقه  ینم رادیه یها

شه مگر ا ناییما نییمال پا شه که اونم باز غ نکهیبا  شهیم ممکن ریکار خودت با
با هر کسهه یلیبه همون دل  نیتا ا ،اونمیشههیدوسهههت نم یکه دفتم:تو 

 دیهم باشه با یمتوسط یحت ایمفرح و  یحد.....چهار،ادر شهرزاد از خانواده 
از  یلیبشههه....قهول دارم خ یحرفا باشههه که منشهه نیباالتر از ا التشیتحصهه

شههرکت  گیخود رئ یبا پارت چکدومشههونیه یول نیها االن منشهه سههانسهههیل
 بازم بگم؟ ای هی!نشدن....کافیدر یمشغول به کار منش

احتمال ها و حدس ها رو زده بود و  یدقت به حرفاش دوش دادم....همه  با
 نذاشته بود....حقا که لق  چشم عقاب برازندش بود.... دنیلنگ یجا

ند رادیه به خ تاد....فرد دنیآروم آروم شههروع کرد  قه اف قه  به  ما  نیو کم کم  ا
 ارمیرو درب ییدخترا یادا دادمیم حیو منم ترج کردینگاهش م یشههک و جدخ

 !کننیم یباز فشونیک یکه استرس دارن و با دسته 
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 عیرس وتر؟چقدریکامپ ایکه تموم شد دفت:نه بابا خوشم اومد....مغزه  خندش
 داد.... لیمجهول تحو نهمهیا

 ؟یدونیرو که م کایمل انیادامه داد:جر یجد
 چشم رو هم دذاشت و دفت:خوب؟ نیفرد

شت شیتک رادیه شه بود برا کیو دفت:همش  شیصندل یرو داد به پ  نکهیا ینق
 از دستش راحت بشم....

چهار  ایادامه داد:شهههرزاد حدودا سههه روزه  رادیباال انداخت و ه ییابرو نیفرد
 ما مشغول کار شده بود... یروزه بود که به عنوان خدمتکار تو خونه 

 ....کارنییدرد شههد و بردشههت سههمتم....سههرم رو ننداختم پا نیفرد یاچشههم
قتیه چه برا چو کار  یچه شهههرزاد.....حت کایرائ یعار نهود.... ده اون  ا

 باشه.... یخدمتکار
مامان  یرهایو د کایبود که از دسههت مل یکیادامه داد:همش دسههت به  رادیه

 راحت شم....
اخراجش کرده و منم طهق قولم  سهههانیپوزخند ادامه داد:حاال هم خانم پر با

آوردمش شههرکت که کارش رو از دسههت نداده باشههه....مجهوالت حل شههد 
 درسته؟

خانم  یکرد به خونه  تیمعرف یانداخت و دفت:ک یبه من نگاه نانهیبدب نیفرد
 سان؟یپر

شونیو تحق ییبازجو شده بود....من دم دروازه  قا شون بودم و  یشروع  دروه
 دروه وارد بشم.... نیقدم داشتم تا به ا کی
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 مای/ ارسردادی...ت
نشههده بود و تو کل خونه  دهیکه هنوز چ یلیوسهها یبا نگاه به کارتون ها دوباره

 ....دمیپراکنده شده بود پوف کش
 ی....دوشههلشیکدوم از وسهها چیه....زشیچ چیکه مال من نهود....ه یا خونه

ماشهه پدر یبرا نیمال من نهود.... مال  که  یمن نهود....همش و همش  بود 
نه....جور یپدر ینطوریا خواسهههتیم که من ازش متنفر بودم....من  یک

خودم رو  یمتر 90 یخودم رو،خونه  یاینوک n97 یخودم رو،دوشهه یایپرشهه
 یز پولا شتریدوست داشتم.....ب نایا یاز همه  شتریمتوسش ب یمنطقه  نتو همو

نشد....من تمام  ششیدوست داشتم که تو خدمت مادرم نهود....که باعث آسا
ه ک یهمه تجمل دوست داشتم....تجمل نیاز ا شتریخودم رو ب یزندد یسادد

 دکیرو  یمن لقه یبرا شهههیو هم شهههیبود که هم یمرد یاز آن من نهود....برا
 به اسم بابا... دیکشیم

 یسههر لمیمیداهش دذاشههتم و به ا یتو مخف شهه ید یرو از مهمون دزارشههام
 بود....با عجله بازش کردم: دهیاز سرهنگ بهم رس لیمیا کیزدم....

 ...سالم
س کیمعرفت  یب شمارت رو دم ریبگ یتما شده....من  ....دلمون برات تنگ 

 کردم....
اال ح رانسلیا یوهادو قل مکارتیس نیرو پاک کردم....به لطف ا لیمیا عیسر

رو  شههونیکیو از تو کمدم  دمیپر یداشههتم.....جلد دیجد مکارتیحاال ها سهه
سهز  ی....سوار آسانسور شدم و رفتم تو محوطه رونیدرآوردم و از واحد زدم ب

 سرهنگ رو درفتم: یبرج....شماره 
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 ....دیبفرمائ-
 هستم.... ردادیسالم قربان....ت-
 ره؟یم شی....کارها چطور پدیسالم سردرد....خسته نهاش-
شکرم.....به زود- ستتون م دیجد یدزارش ها یمت  کی....فقش رسونمیرو به د

 براتون دارم.... یو مهم دی....اطالعات جددیقرار بزار
 خهر دارم.... کیباش....منم برات  زیمتشکرم سردرد....مواظ  همه چ-
 قربان.... دیبفرمائ-
سر پرامروز به ات یسروان کردان- شدن و به  رادیسان،هیفاق پ از خونه خارج 

 که کجاست؟ دیدونیسمت شرکت برسام رفتن....م
 ...میریاونجا م ادیز نیبله بله...با فرد-
 د؟یدیند یرو تو مهمون شونیا ش یخوبه....د-
 کنم.... سکیتونستم ر یرو....نم شونیا شناسمیمتاسفانه نم-
شههرکت  دیعکگ هم نهود....اده االن بردرسههته....متاسههفانه امکان ارسههال -
 ....دینیرو به شونیا دیتونیم
 ود؟ب وفتادهین ادمیمن چرا زودتر  یخدا یافتادم....وا یزیچ کی ادمی کدفعهی

ش نیاتفاقا فرد- سم م*س*تعا دیامروز بهم دفت برم اونجا....بهخ ر سرهنگ ا
 ه؟یچ شونیا

عار با نام م*س*ت شههونی..ابهتون دفتم.. کردمیفکر م د؟منیدونسههتیمگه نم-
 شهرزاد وارد دروه شدن....

 خدا..... یبود.....وا یبود....شهرزاد همون کردان خودش

http://www.roman4u.ir/


 179 ناپذیرفود ن

شحال با شون....تو مهمون یخو شناختم شونید ش ید یدفتم:  ی....درباره دم
 دزارشم کامل شرح دادم.... یکه افتاده تو یاتفاقات

به...فقش  یلیخ- به ا دیخواسههت....اده گهید زیچ کیخو  شههونیخودتون رو 
 ....دیریرو در نظر بگ اطیتمام جوان  احت دیکن یمعرف

 بله قربان حواسم هست....-
 ....دی....موفق باشکنمیم لیمیقرار رو براتون ا-
 متشکرم....خدانگهدار....-
 خداحافظ....-

ش س یدو ش مکارتیرو قطع کردم و  سرعت رفتم  یرو از تو دو در آوردم....به 
 همکار.... نیا دنید یداخل تا آماده بشم برا

سام ش لها ر به خونه از د ینگاه کل کیل  تاپ رو جمع کردم و با  دمیرو که پو
 خارج شدم....

که  یدرپ ریمادرم....درد ری....دردتیمامور نیا ریبود....درد ریدرد یلیخ فکرم
 ندانا....ما ریشده....درد ییهمکار شناسا نیا ریقهولش نداشتم....درد یبه پدر
دادم به پنجره....دلم تنگ شههده بود براش...دلم تنگ شههده بود  هیرو تک آرنجم

نا یخواهرم....برا یدختر عموم....برا یبرا ندا ما نام... ندا  شههههیکه هم ییما
شتم....با ا ستش دا ستمشیخودم م یبرا شهیهم نکهیبرادرانه دو مام اما ت خوا

ازش کرده  یخواسههتن ها برادرانه بود....دوسههتانه بود و اون چه برداشههت نیا
 از لفظ داداش.... ومدیبود....چقدر بدش م

سرم:به جون خودم اده  دیچیتخگ و کوچولوش پ یصدا ه من ب گهید کهاریتو 
 تو مالجت....اه.... زنمیکوچولو با پتک م یآج یبگ
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 هیکه شههه یازدسهههت دختراز دسههتش.... دمیخندیکه چقدر م ریبخ ادشی
من و مامان  هینوع صحهت کردنش....شه یاز خانوادش نهود.....حت چکدومیه

 کیخواهر  نینذاشته بودم ا چوقتیخواهرم بود....ه شهیهم نمیهم یبود و برا
 ردهبهش فکر نک چوقتمیمن ممنوعه بود....ه یبشهههه برام....برا یشههتریب زیچ

نا نهود....ن ی مهی....نخواسههتمشیبودم....نم ندا ما  چکگیمن ه ی مهیمن 
مل بود....برا کا مل بود...خودم رو پرورش داده  ینهود....خود من  کا خودم 

جنگ  کیبه مکمل داشته باشم.....که فکرم سمت  ازینهاشم که ن مهیبودم تا ن
 ....خواستمیمن یا مهین چیبره....من...خود من کامل بودم....و ه گهید

 کامل....خوبه؟ یدر مقابل تو شمیم یچیفتادم:هماندانا ا ادی بازم
ام خو ی....نمگهیخودم افتادم که دفتم:ماندانا بگ کن خواهر من...بسههه د ادی

 یمحهت ها یدونستم همه  ینم چوقتی....هنمیخوام به یبشنوم....نم یزیچ
 ی....بگ کن....برو دنهال کسههیکن ریتعه ینجوریمن رو ا یخالص و برادرانه 

باشهه باال  باال  شههههینکن....من هم کی....خودت رو کوچیکه براش  تو رو 
من....به خدا ارزشههت باالتر  ی....اما نه برایها کامل یلیخ ی....تو برادمیدیم

 از منه....بگ کن خواهر من...
 خواهر دفتنات....متنفرم برادر.... نیزد...داد زد و دفت:متنفرم از ا غیج

 درفت....همون روزم خندم درفت.....چقدر ناز دفته بود برادر..... خندم
نا....خواهر کوچولومن ندا ما مل.... کا تا ب ی...من  ها  یخودم رو.... نه  کرا

 دوست داشتم....
 جنگ...مامان و ماندانا خواهرم! نیمن از ا یبرا ینفر دوست داشتن دو
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 کل! یدانا
قدم ها یقادر سههرهنگ  یم وارد اداره شهههد....جواب احترام هامسههم یبا 

 راست به سمت اتاقش رفت.... کیهمکاراش رو با سر تکون دادن داد و 
دفت:لطفا به سههروان  یاز وارد شهههدن به دفترش رو به سههرباز محمود قهل

 اتاقم.... ادیب دیاطالع بد یمحسن
 و دفت:الساعه قربان.... دیپا کوب سربازش

شت م یسر شد....کتش رو درآورد و پ ست و  زیتکون داد و وارد اتاقش  ش ن
 ی....و حتدونستیرو نم شونیرو باز کرد که هنوز اسم اصل یدروه یپرونده 

 نه! ایداره  یدروه اسم نیاصال ا دونستینم
شد،متعاق  ا در سن یاجازه  نکهیاتاقش زده  سروان مح شد  صادر   یورودش 

 احترام و سالم کرد.... یشد و ادااز همکاران خوبش وارد  یکی
 سالمش رو داد:سالم سروان.... جواب

 دستش دعوت به نشستنش کرد.... با
 اطاعت کرد و نشست.... یمحسن

 دفت:خوب چه خهر؟ سرهنگ
سروان  شیطهق برنامه پ زیسر تکون داد و دفت:همه چ سروان رفته....خواهر 

شون جر یکردان ستا صال به دو سروان کردان انیکه دفتن ا تن و رو نگف یشغل 
 شههونیهمراه شههونیبوده که ا نیا یکردن فقش برا شههونیبه ا یادر هم اصههرار

 کنن....
فتن د شونیخودش با لهخند اضافه کرد:ا یخواهر کوچولو یها طنتیش ادی به

داشههته باشههه...فکر  یاطالع یموضههوع کسهه نیاز ا دینها دوننیکه خودشههون م
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 یحیتوضهه نیچن شههونیدر کار بوده چون اصههال از ا یجا اصههرار کی کنمیم
 درست شد.... انیجر نیصحهتاش ذکر کرده....ا نیخواسته نشده و ب

سا انیجر اما صطالح جهت تحق هیهم  ریامر خ یبرا قیها....همکاران که به ا
 خهر نداشتن و شونیاز شغل ا چکدومیها ه هیرفته بودن متوجه شدن که همسا

ن  اح شههونیا مام جوا ما رو خ نیکرده و ا تیرو رعا اطیتت راحت  یلیکار 
 ترو دادن دسههه دشههونیلطف کردن و آدرس منزل جد شههونمیکرد....مادر ا

سا سروان برسونه....و با توجه به ا وارشونیبه د وارید ی هیهم ست   نکهیکه به د
 یکرده،خانواده  یداریخر یسروان کردان یکه خونه رو از خانواده  یمثال فرد

ندادن،امر غ یهم مهلت گهیرو رد کردن و د شههونیا هم  یا یعاد ریبهشههون 
 نهوده....
 زد و دفت:ممنون سروان.... یلهخند سرهنگ

سن سرهنگ....در ادامه....دروه فمیبا لهخند دفت:وظ یمح از همکاران  یبود 
مجهز به  ردادیو آپارتمان سههردرد ت میوارد عمل کرد یرو به صههورت حرفه ا

س انایتا اده اح شد یمخف نیدورب شون ک شد حاال  یاز طرف دروه وارد خونه 
ام شرکت برس ی....رفت و آمد هامیبه سردرد اطالع بد عایما سر یهر کار یبرا

فق ش کی...بوتشهیشرکت رفت و آمد دارند هم کنترل م نیکه در ا یو اشخاص
چشههم عقاب هم مثل عقاب  نیسههنتر هم تحت نظره....به منزل فرد گیدر تند

شم ت شکوک چیاما تا حاال ه میکرد زیچ شم نخورده....الهته  یدونه مورد م به چ
 از ل  تاپ....خونه اش ادهو اسههتف شیتلفن یاز تماس ها میریاده فاکتور بگ
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 یتیامن یها سههتمی....سهههیلحاظ کنترل کردن منتف نیهم که تلفن نداره و از ا
 ممکنه.... ریل  تاپش غ به یخونه باالست.....و دسترس

سر سرهنگ خوبه  یلیسروان....کارتون خ هیتکون داد و دفت:عال یبا افتخار 
 براتون دارم.... یکار کیبمونه.... نطوریتا آخر ا میهست دواریو ام

صدا فیخونش از تعر نیکه آدرنال یدر حال سروان  یسرهنگ رفته بود باال با 
 رسا و محکمش دفت:در خدمتم سرهنگ....

 یکی.....هریبگ لیرو ازشون تحو ردادیبره دزارش سردرد ت دیاز همکاران با یکی
کار آماده کن و  نیا یهسههتند رو برا شههونیا یسههن یاز همکاران که در رده 

 که کامال وارد باشه.... دیمواظ  باش
 د؟یرندا یا گهی....امر دشهیدفت:اطاعت م یمحسن سروان

سروان کردانگهید کیکوچ زیچ کیدفت: سرهنگ نام  که دیاطالع داد ی....به 
 ماست؟یدر دروه ارس ردادیم*س*تعار سردرد ت

به خواهرشههون مکنمیفکر کرد دفت:فکر نم یکم سههروان به گمی....من   که 
 اطالع بدن... شونیا

 ....دی....خسته نهاشهیزد و دفت:عال یلهخند سرهنگ
رفت.....و سرهنگ  رونیاحترام کرد و از اتاق ب یبلند شد و ادا یمحسن سروان

 شد تا محل و ساعت قرار رو به سردرد اطالع بده.... لیمیمشغول آماده کردن ا
 مای/ارسردادی...ت

شم شدم....خ یاز تابلو چ شرکت  شتم و با پوزخند وارد  دلم  یلیشرکت بردا
هاریا خواسهههتیم با  یکارا ن به اشهههرزاد رو  کهیعلم  در نظر  سههههیپل ن
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ه چند مرد ییها تیمأمور نیزن جماعت تو همچ نمی....دوست داشتم بهرمیبگ
 حالجه!

 کردم..... رونیدادم و فکرش رو از سرم ب یتکون میرو ن سرم
با پرسههت میرو، رو شههلوار کتان قهوه ا میاسههپرت خاک کت  ژیمرت  کردم و 

 پر از غرورم وارد شرکت شدم.... یشگیهم
 یبه شهل و ول یی....از دختراشههی...مثل همدیبه سهرعت از جاش پر یدیسهع

با  داشههته باشههم میتو صههورت جد یرییتغ چیه نکهیاون متنفر بودم....بدون ا
 ندارن؟ فیتشر یرستم یجنگ دفتم:آقا نیبا ا میشگیخشک هم یصدا

سالم آقا با ستن ا یتته پته دفت: سا...چرا چرا ه  تیری....تو اتاق مدشونیپار
 ....ارنیم فیتشر دیصهر کن یکمیهستند....اده 

ستم....پا رو پا انداختم و بدون توجه به اطرافم  یدرد کردم و رو عق  ش مهل ن
 بود.... زیم یکردم که رو یاز مجالت یکیخودم رو مشغول 

نگاهش رو رو خودم حگ کنم....پوزخند همراه با  ینیسههنگ تونسههتمیم راحت
 نی....واقعا ادادیطناب م لویک لویک یچی...نخ که هاخم مهمون صههورتم شههد.

 ....شناسنیموجودات رو فقش خود خدا و خودشون م
س یصدا ضا رو پر کرد....بعد از چند دق یتیال یقیمو س ی هیسا قهیف رو  یک

نازک نگهش  کردیم یکه به شههدت سههع ییسههرم حگ کردم و بعد صههدا یباال
 ....دیکن لیپارسا....قهوه م یداره:آقا
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س با ستم  س ینید سهتا تو  شته بود عق  بردم و  نهیرو که ن بلند  کدفعهیام نگه دا
خشههم توش  یکه رده ها ییعق .....با صههدا دیپر میشههدم که از عمل نادهان

 ....نجایا ومدمیصرف قهوه ن یمشخص بود دفتم:خانم محترم بنده برا
 رده سمتچند قدم بره عق  و برد یدیباز شدن در اتاق باعث شد سع یصدا

شهههده خانم  یتوش معلوم نهود دفت:خهر یچیکه ه یبا چهره ا نیدر....فرد
 ؟یدیسع

قا یدیسههع به آ نه...م...من داشههتم  ته دفت:ن... ته پ قایبا پ پارسههها  ی....آ
 ....کردمیقهوه....تعارف م

 ؟یینجایا یرو به من دفت:از ک نیفرد
 ....شهیم یا قهیپنج دق-

 تو اتاقم.... میبر ایب-نیفرد
 خانم! میندار لیدفت:قهوه هم م یدیرو به سع بعد

شم  رادیشهرزاد از اتاق ه کدفعهیسمتش که  رفتم شم تو چ شد....چ خارج 
سهههزش رو دوخت تو چشههمام اما به سههرعتم نگاه از نگام  ی....چشههمامیشههد

 ه؟یبا آهنگ مقتدر صداش دفت:کار من چ نیدرفت و رو به فرد
 یدیدرفت و رو به شهرزاد دفت:خانم سع یدیه سمت سعدستش رو ب نیفرد

 ....کنهیم تونییراهنما
سرپوش دذاشتم تا به موقعش برزوش بدم....شهرزاد پر غرور  میکنجکاو یرو

 حرکت کرد.... یدیو مقتدر به سمت سع دیچرخ
 ؟یو دفت:خوب چه کارم داشت نیتوجه بهش بردشتم سمت فرد بدون

 کرد.... تمیدذاشت پشت کمرم و به سمت اتاقش هدا دست
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قرار درفت و دفت:خوب چه  زشیاتاق رو پشههت سههرش بسههت و پشههت م در
 خهرا؟

 از اتاقش اشاره کردم.... رونیشماست....و به ب شیخهرا که پ-من
کاسهههه اسهههت؟دختره  مین ریز یکاسهههه ا کیدفتم  یدیزد و دفت:د پوزخند

 خدمتکار خونشون بوده....
 به خودم درفتم و دفتم:خدمتکار؟ یزیتعج  آم ی افهیق

 ینیهیم....یتو بدون سههتین یازیداره حاال،که ن انیپوزخند دفت:آره بابا جر با
 انگلستانه.... یطرف ملکه  کنهیندونه فکر م یکیکنه؟یچطور رفتار م

 خواد؟یم یچ نجایزدم و دفتم:حاال ا لهخند
 ....دهیجد یمنش-نیفرد

 ....نطوریدادم و دفتم:که ا سرتکون
شش نم ریاز د نیبودم فرد دهیفهم و  چیه پس نکهی....بهم دفته بود اادیبودن خو

 خوبه... یلیخ یستیکنه ن
شت و دفت:تا  یکیشد و رفت طرف کتابخونه اش و  بلند از پرونده ها رو بردا

 ....میآخر هفته عازم
 ِا افتاد جلو؟-من
 .....میکنیوقت رو معطل نم گهیدشد... فیآره کارا رد-نیفرد
 نه؟ ایمنم هستم -من
شت رو م نیفرد ست و دذا من  ییروبه رو یصندل یو اومد رو زیپرونده رو ب

 ییایا ما بب یبخوا نکهی....انجایا ییایبهت دفتم ب نیهم ینشهسهت و دفت:برا
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 نیاز هم ....پگیقهولشون نکن یتونیچندتا شرط داره و بعد از دفتنشون هم نم
جا  نیکه تا هم هم ی،نهاشیتا تهش باش دیکه با یاالن فکرات رو بکن....هست

سه چهار ماه سه.... شت....از ا میبا هم بود یب جا به بعد نخود  نیخوش دذ
 خود.... یرود خانه  ینخود هر ک

و به سمتش خم شدم....بعد از سه ماه و شونزده روز باالخره به هدف  دمیخند
 نیفرد نیداشت دفتم:به یلوت ی هیته ما یکه کم یبا لحنبودم.... دهیرس میاصل

چ خور یهر  هرچخورمیم یب برکشهههمیم یبکشههه ی.... جا  هر   ی....
به آخر خطش رسهه ی....زنددرمیم باتالق رفتدهیمن  تا دم  که  ما   نمیا می....

 روش....
دور م*ش*ر*و*ب و مواد رو خش  ییبا لحن شهوخ اضهافه کردم:الهته خدا بعد

 بکش....
 رفتم سمت مواد؟ یو دفت:زهرمار....من ک دیخند

 اخر ارادت رو ثابت کنم.... خواستمیخنده جواب دادم:خوب بابا م با
 ما؟یارس ی:مطمئنیدفت یلحن جد با

شم شتم و فرد چ شروع کرد:همونطور که تا  نیرو هم دذا شد و  از جاش بلند 
 ...ستین یقانون ادیکار ما ز یحاال متوجه شد

 !ه؟یقانون کمی یعنیدلم دفتم: تو
 ....نمیبه ریخودم دفتم:زهرمار....خفه خون بگ به

ا دروه ....پشت کردنت بیبردرد یتونینم گهیتموم شد....د گهید مایارس-نیفرد
 با مردت.... شهیم یمساو
 از دست دادن ندارم.... یبرا یزیچ گهی:تا تهش باهاتم....من ددفتم



wWw.Roman4u.iR  188 

 

 یبا اجازه.....هر چ یبکن یچشههم....هر کار خواسههت یدیشههن یهر چ-نیفرد
 دخالت یحق ندار ستیکه بهت مربوط ن یزی.... تو هر چیدیدزارش م یدید

 ییا....خطشهههیباشههه بهت دفته م ازیکه ن ییزایممنوع....چ ی....کنجکاویکن
سر بزنه خ ستن از خجالتت درب یلیازت  شمانیها ه  م....خودم مثل عقاب چ

 چشم عقاب.... نیفرد گنیبهم م نیهم یبه دروه هست....برا
 چشم عقاب؟ نیباشم دفتم:فرد دهیشن یدیجد زیکه چ انگار
ه داشهت ک یخواه یجواب بده دفت:بر حسه  کارت تو دروه لقه نکهیا بدون
فاده م یهمه  با کننیافراد دروه از اون اسههت کار رو  نیهم دیو تو هم متقابال 

 کارمون.... یاره ....حاال دربیکن
شتاق شدم که د یمنتظر ادامه  م سمت در اتاقش رفت و در رو  دمیحرفاش  به 

باز کرد و راهروش رو چک کرد و دوباره در رو بسههت و اومد نشههسههت رو به 
 کالم،قاچاق انسان... کیروم:

م انسهههان ها ه نیخودم رو به تعج  بزنم با پوزخند دفتم:حتما ا نکهیا بدون
 جوونن...نه؟ یدخترها

 ه؟ی....مشکلقایتکون داد و دفت:دق یسر
 ....دمیم تیبهشون اهم ایدن نیکه تو ا نیزیچ نیپوزخند دفتم:دخترا آخر با

 زهیرو هم که دفتم آو ییزایو چ یبه حرفت عمل کن دوارمیشههد و دفت:ام بلند
 ....یدوشت کن ی

 ؟ی:بهم اعتماد نداردفتم
 اعتماد ندارم... یاحد الناس چیاز خودم به ه ریدفت:من به غ لکگیر
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 شدم و دفتم:ممنون واقعا... بلند
 نداشت.... یو دفت:قابل دیخند
 بود؟ نی:کارت همدفتم
 دختره هست شهرزاد... نی:نه...ادفت
خونه  رهیبهرمش....امروز که داره م ادیتکون دادم و اون ادامه داد:احتمال ز سههر
 بهم بگو.... رهیکجا م نیکن به هشیتعق
 هست؟ یتکون دادم و دفتم:کارم تو سفر چ یسر
....کنترل کل دروه رو دوش ماسهههت....الهته تنها یفعال وردسهههت من -نیفرد

 که؟ یفهمیاما خوب....م ستمین
 یک....دمیانجام م ادیاز دسههتم برب ی....هر کاردونمیکردم و دفتم:آره م دیتائ

 م؟یگردیبرم
 ....یباش دی....توام بامونمیم یماه کیودا اونجا کار دارم حد من

 :هستم....تا تهش....دفتم
 خوب نهاشه.... ادیتهش ز دیشا-نیفرد
تا ا میزندد زیچ چیمن ه-من تا آخرش لجن  نجایخوب نهوده.... لجن....بزار 

 وج  چه صد وج .... کیباشه.....من که آب از سرم دذشته چه 
ارن دوتا د نیا نیباشههه....االنم برو بهخوبه...پگ حواسههت به خودت -نیفرد

 ....کننیچه کار م
 باشه..-من

 ....من قرار بود تا تهش برم!رونیدرد کردم و از اتاق زدم ب عق 
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و شهرزاد هم کنار دستش نشسته بود و تمام حواسش  وتریپشت کامپ یدیسع
 متمرکز کرده بود.... یدیسع یرو به حرفا

ه اما اون سرجاش نشست دیاز جاش پر یدیسع دهینرس زیطرفشون....به م رفتم
 ...بود. وتریاومده حواسش به کامپ یک نهینگاه کنه به نکهیبود و بدون ا

 براتون انجام بدم؟ ادیاز دستم برم یکار-یدیسع
انجام  دیکه منهعد با ییکارها یرو یاتاق حسههابدار دیبر دیبله...لطف کن-من
 ...دیتا کامال مسلش باش دیکار کن دیبد

 :اما...دفت
ن رو م یخانم کردان یاجازه بدم حرفش رو کامل کنه دفتم:کارها نکهیا بدون

 داشته باشه... یرادیا میخوا یو نم هیکار مهم ی....کار حسابدارگمیبهشون م
 پارسا.... یو نسهتا با حرص دفت:چشم آقا نییرو انداخت پا سرش

شهرزاد دفت:کارا بعد سا بگو تا و یم به آقارو که بهت دفت ییرو به  شون پار قت
 تلف نشه....

 فقش چشماش رو آورد باال و نگاش کرد.... شهرزاد
سههر  دی....بفرمائدونمیخودم کارم رو م یدیدفتم:خانم سههع یدیبه سههع رو

 کارتون.....
ها یدیسههع نه  پاشهه با  ند کفشههش سههکوت سهههالن رو  یحرکت کرد و  بل

شهرزاد ست....به  سروان کردان یشک صد  یبود نگاه یکه  انداختم که انگار ق
ممکن بهش  یفاصههله  نیتر کینداشههت از جاش بلند بشههه....رفتم و در نزد

 ....دیشدنم بلند شد و عق  کش کیکه با نزد ستادمیا
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 دیشرو عق  تر ک شینشسته بود نشستم....صندل یدیکه سع یا یصندل یرو
 کرده.... یبا خودش چه فکر نیو نشست....برو بابا ا

 هیکردنش هم الزام تیرو که بهتون دفتن....رعا نجایدفتم:مقررات ا خشهههک
 ....اما کارهات....سرت به کارت باشه...میدکور نگفت یبرا

 ه؟یچ نجایزد و دفت:ِسمت شما ا یپوزخند
 باالتره.... یمنش کیباشه از  یدفتم:هر چ یحاضر جواب با

 داره.... یتر نییسمت پا یجواب داد:نه آبداچ زود
 ه؟....ندیباش یآبدارچ کنمیدفت:که فکر نم یچشم رینگاه ز کیبا  بعد

با  ارهیحرصههم رو درب خواسهههتیم بدم.... لد بودم جوابش رو  و منم خوب ب
ماال ع یلکسهههیر خانم محترم احت فراموش  نکتونیدفتم: نه  تو خو رو 

 همراهتون باشه.... شهی....لطفا همدیکرد
تر بهم  عیکارام رو سههر شهههیرخوند و دفت:مچ توریرو به سههمت مان سههرش

 وقتم رو تلف کنم.... خوامید؟نمیبگ
نهود خدا عالمه چه فوالد  گی...پلسهی...معلوم بود کم اورده....تازه خوبه پلهه

 ....کردمیکه همکاره مگر نه چند تا دنده بارش م فی!حومدیدرم یزره
ض شروع سر ت کردیدوش م یحرف چی....بدون هفشیوظا حیکردم به تو کون و 

 کنهیداره اطرفا رو نگاه م یچشم ریکه ز شدمیوقتا هم متوجه م ی....بعضدادیم
 ....کردیانکار م یو اون حرص زدمیکه زود بهش تشر م

 ....دیرو به دقت انجام بد نهایا یکه تموم شد بلند شدم و دفتم:همه  کارم
 چیکه ه دمیکنار کش یکمی....از قصد خودمم دیجاش بلند شد و عق  کش از

 رد شدن خوب بود! یفاصله برا نکهیباهاش نداشته باشم با ا یبرخورد
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 ....گهید زیچ کیو دفتم:آها  ستادمیاز راه که رفتم ا کمی
فردا سر خونه.... یبر یتونی....میدفتم:مرخص یصهر کردم و با بدجنس یکمی

 باش.... نجایوقت ا
 باشه من سردرد بودم و اون سروان! یهرچ
شد و  نیسمت اتاق فرد رفتم شدم بلند  و در زدم که اجازه ورود داد.....تا وارد 

فت:ا که د گاش کردم  ج  ن با تع نده دسهههت زد.... ...خوشههم والیبا خ
شت شتت بهش بود چه  یوقت یدونی....نمیاومد....خوب دربه رو دم حجله ک پ

 اورد.... یازت درنم یادا
....با خنده دفتم:به دختر جماعت کردی....پگ داشهههت کنترل مدیخند مبعد

 رو داد.... دینها
باشههه چه  یدختر عاد کیداشههتم!حاال چه اون دختر  مانیرو بهش ا یکی نیا

 ....گیپل یحت ایدکتر،مهندس 
 ....اری....آدرسش رو برام برهیکجا م نیدفت:برو دنهالش به نیفرد
 ....رفته؟ستین یتکون دادم و دفتم:مشکل سر
 آره...-نیفرد
 من رفتم....-من

 ....یکه برم که دفت:دمش نکن دمیچرخ
....دسههت فرمون من رو که زادیرو چرخوندم طرفش و دفتم:دسههت مر سههرم

 .....یدید
 دارم.... مانیا یکی نیزد و دفت:به ا لهخند
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 افتادم و دفتم:خوبه.... راه
 نگفت و منم از اتاق خارج شدم.... یچیه

 رو تو تنم درست کردم و به سرعت از در خارج شدم تا دمش نکنم.... کتم
 نیبود و منتظر ماشهه سههتادهیا ابونیکه سههر خ دمشید رونیکه زدم ب نگیپارک از

 شد دازش رو درفتم و دنهالش کردم... نیماش کیبود.....تا سوار 
 رو پارک کردم.... نیشد منم ماش ادهیکه پ شونیقهل یکوچه  دم
تو  یچکیکه ه دونسههتیدر رو باز نکرد....بنده خدا نم یدر زد کسهه یچ هر

سر دیبچه دو کی کدفعهی....ستیخونه ن  عیطرفش و باهاش حرف زد و بعدم 
 ....نایشهرزاد ا یخونه  یکنار یرفت تو خونه 

اد کاغذ د کهیت کیاومد و  رونیهمراه پسهر بچه ب یخانم کی قهیاز چند دق بعد
و دوباره  دیحرف زدن رفت تو خونه و شهههرزادم چرخ یکمیدسههتش و بعد از 

 درفت و راه افتاد و منم دنهالش راه افتادم..... نیاومد سر کوچه ماش
 ادهیپ نیمنم پارک کردم و از ماشهه نهاریو ا سههتادیا نیماشهه قهیدق سههتیاز ب بعد

غذ نوشهههتم: کهیت کیشهههدم.....تو   ردادیسهههردرد ت یسهههروان کردانکا
 ....دیجمع کن یلیهستم....حواستون رو خ

 یعاد یلیخ دیدنهالمون باشه با نیفرد یدستا ریاز ز یاحتمال داشت کس چون
که رفتم طرفش و دفتم:پگ  زدی....داشههت زنگ خونشههون رو مکردمیبرخورد م

 ....یکن یمحله ها زندد نیاز ا یکی یتو زدمی....حدس منجاستیخونه ات ا
 ؟یرو رو شونش مرت  کرد و دفت:خوب که چ فشیک

ه ب شههدیکه متوجه شههد....اده متوجه نم فشیکاغذ رو پرت کردم تو ک عیسههر
 ....کردمیهاش شک م ییتوانا
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 ..یچی:هدفتم
باز شههدن در و  یرفتم و بعدش هم صههدا نیبردشههتم و به سههمت ماشهه عیسههر

 ....دیمتعاقهش بسته شدنش با شدت به دوش رس
سر در سع عیشرکت رو که باز کردم  سش یدیو بدون توجه به   که معلوم نهود و

ارد شدم تو و ایرفتم و در زدم...تا دفت ب نیبه سمت اتاق فرد خوادیم یسالن چ
سالم....م شکل نیمن خودم رو به ا نیفرد گمیو دفتم: شون دادم....م  یدختره ن

ندونه  یکیکه  کنهیرفتار م یرو اعصهههابه...جور یلیکه نداره؟آخه کاراش خ
 کارست... یچ نیا گهیم

 ....دادمیخودش رو به خودش پگ م یداشتم حرفا قایدق
و  سههتیمن ن یبرا یشهههر نییپا کیجز  یچیدادم: رفتم که بهش بگم ه ادامه

 کالس نزاره....
من فقش آدم بودن هر  ینه من!برا مایارس زد؟معلومهیحرف رو م نیداشت ا یک

 !شیمهم بود نه محل زندد یآدم
 تی....حرف شههنوسههتیتو تو کار مهم ن ی قهیحوصههله دفت:سههل یب نیفرد

 به کارامون وارد کنه اما.... ینهود که صدمه ا یزیکارت چ نیمهمه....ا
 گهید....دونمی....مدونمیاجازه بدم صههحهتش رو تموم کنه دفتم:م نکهیا بدون

 ....شهیتکرار نم
تو خون من نهود! ابدا...من  یکنم...معذرت خواه یمعذرت خواه تونسههتمینم

نا هم که اونقدر برام عز من  رینکرده بودم...تقصهه یبود عذر خواه زیاز ماندا
 چینداشههت....من از ه یریمن بود بازم تو اصههل ماجرا توف رینهود...ادرم تقصهه
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اقعا باشههه و و یتو مسههائل کار نکهیکنم مگر ا ینم یعذر خواه یاحدالناسهه
 بود..... افتادهیاشتهاه کرده باشم که تا حاال اصال اتفاق ن

سفر ستیدفت:مهم ن نیفرد رو کوتاه  دختره نیدم ا دیبا یکی....اتفاقا تا وقت 
ندارم....م به تو....کارت رو خوب انجام  سههپرمشیکنه....حوصههله اش رو 

 بده....
 ....یبر یتونیم ی....اده بخواستین ینگفتم که دفت:کار یزیچ

 باشه فعال...-من
 در دسترس باش!-نیفرد
 هستم...-من

به  و وصل شدم ستادمیدوشه ا کیتا چهارراه که از شرکت فاصله درفتم  چهار
 هام.... لیمیو رفتم سراغ ا نترنتیا
 برام اومده بود: دیآدرس جد کیاز  لیمیا کی

 ؟ییمعرفت کجا یآقا؟ بچه محِل ب یخوب سالم
که نرفته  ادتیکه کجاسههت؟ یدونیمسههجد الرسههول....م اینماز مغرب ب یبرا
 .....میها اونجان....دلشون برات تنگ شده....منتظرت انا؟بچهیاح

سجد سر کیالرسول.... م اه نگ کی هیاز ثان یپاتوق بود....نماز مغرب....در ک
نداختم.... عت ا عت د کیبه سههها قت داشههتم....سههر گهیسههها رفتم  عیو

لهاسههام رو عوض کنم دزارشههاتم رو برداشههتم و حرکت  نکهیخونه....بدون ا
 کردم....
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قت رفتم وضو درفتم....هنوز و عیسر ستادمیپارک به مسجد ا نیتر کینزد کنار
شتم....پ سجد...نم ادهیدا سمت م ش یرفتم  ستم با ما ا برم مگر نه اونج نیخوا

 !رمیوضو بگ تونستمیهم م
پسر تو سن و سال  کیرو همره با  یجد شدم و سروان محسنمس اطیوارد ح تا

هم تا چشمش به من افتاد خوشحال اومد طرفم  ی...سروان محسندمیخودم د
 ....میشد یو مشغول سالم و احوال پرس

 ....از همکاران خوب ما هستند...ییآروم دفت:ستوان واال سروان
 شما.... یمیخنده اضافه کرد:و الهته دوست فوق العاده صم با
کار رو  نیو اونم هم یمیدوسههت صههم نیخنده دسههت انداختم دور کمر ا با

 !یمیدوست صم میکردم....نشناخته شده بود
ها... زود  شهی....االن نماز شروع مزارمیشما رو تنها م گهیدفت:من د یمحسن

 ...دیایب
 باش.... یدفتم:مواظ  امانت ییرفت رو به واال تا

 ....شهیفت:اطاعت مو با لهخند د آروم
سجاده  کیسجاده ات... ریز زارمشیلهخند و آروم جواب دادم:وقت نماز م با

 یباشهههه....وقت کلیآدم درشهههت ه کیبزرگ انتخاب کن....اونطرفت هم  ی
جادت رو جمع کن یخوایم تا ال یسهه تاش بزن  باق یاز پشهههت  جاده   یسهه

 نی....پگ از آخررهیخارج شههدم م یدنهال من باشههه وقت یبمونه....اده کسهه
از  شونیشناسیکه نم یی.....بزار تمام اوناکننیکه مسجد رو ترک م باش ییکسا

 مسجد خارج بشن....
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 سردرد.... دیافتخار ما هست ی هیلهخند دفت:ما با
 که نماز شروع شد.... میزدم و دفتم:بر لهخند

ستا میرفت شتم برخورد کردم....بعد  یداخل که من با موج مثال دو سدذ الم از 
 نماز شد.... یسرجاش قرار درفت و آماده  یهر کس کیو عل
 لمیهم ف که مجهورم تو نمازم دیبهخش ایاقتدا کنم تو دلم دفتم:خدا نکهیاز ا قهل
....خودت که خوب فمهی....همش به خاطر وظخونمشیکنم.....دوباره م یباز

 .....یدونیم
*** 

 ادیبه مادرم بود.... اددارینگاه کردم که  میسهز آب یبه چشما نیماش ی نهیتو آ از
هام اومد....دوم یچشههما به ل ته دل  نیمهربونش لهخند  که امروز از  بار بود 
 ....زدمیلهخند م

نگ بود....ا شیاول ماس سهههره کهیت باب م دیاز آدم تمج ن  لیبشهههه 
 بود.... دهیبه دستشون رس ی....دزارش به راحتهیهرکس

ست ش د شتم و پاز  شیب هیفتگیاز خود س فیشدم....ک ادهیحدم بردا ونتم سام
ست ست را ستم در شدم....االن د یرو تو د سور  سان سوار آ سروان  گهیکردم و 

ختیهم منو م یکردان نا با وجود  شهه کارم  حت تر پ کیو  کار را  شیهم
 به من بفهمونه که من رو شناخته؟ خوادیچطور م نمی....منتظر بودم بهرفتیم

به دوش نخورد و  یقیامروز با باز شههدن در شههرکت موسهه گهید یروزا برعکگ
سع شهختانه  شت م یدیخو صندل زیهم پ شت   ینهود.....به جاش همکارم پ

 نشسته بود!
 ...دفت. ریبه سمتم انداخت و بلند شد و سالم و صهح بخ ینگاه مین کی
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 جوابش رو بدم به سمت اتاقم راه افتادم.... نکهیا بدون
برداشتم  رو یتو اتاقم تا بتونه حرف بزنه....دوش ندمشکشویم یجور کی دیبا
 رو درفتم.... 0011و 

 د؟یاز پشت تلفن بلند شد:بفرمائ صداش
 تو اتاق من.... دیاریقهوه ب کیدفتم: یو دستور خشک

 گمیآوردن بهشههون م فی....تشههرابونیسههر خ ی:آقا طاهر رفتن تا سههوپردفت
 ....ارنیبراتون ب

 بعد بوق قطع..... و
 درفته؟ شیچش بود؟باز نیشدم....ا رهیبه تلفن خ متعج 

با  یانو عصه زشیرفتم سمت م عیزدم و سر رونیبلند شدم و از اتاق ب یعصهان
 ....یدفتم:حواست به کارات باشه خانم کردان ینسهتا بلند یصدا
رو  کل کاراتون ریمد ایعامل  ریکه به مد دینکن یبلند شههد و دفت:کار عیسههر

 دزارش بدم....
 بود؟حالش خوبه؟ شیزیچ کیواقعا  نیا نه
 /شهرزاد...کایرائ

 باورم یعنیسههمت خونه امون... رمینشههسههتم و دارم م نیتو ماشهه شههدینم باورم
م مان ا شهههدین ما باره  تونم دو ب قدر زود  ن ه نایا ب کار نمیرو  قدر  چ ....

 ادهیراننده به خودم اومدم و پ یچقدر دذشههت که با صههدا دونمیداشههتم....نم
سمت خونه راه افتادم....در کرم خونه لهخند رو   مهمونشدم و بدون مکث به 

ل  هام کرد که زودم جاش رو از دسهههت داد....زنگ زدم....منتظر شهههدم تا 
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بازم ه یصهههدا باره در زدم.... مان رو بشههنوم.....دو ما  یخهر چیپر مهر 
....کم کم یچیت سر هم زنگ زدم اما هابروهام شد....پش نینشد....اخم عج

 ....یشده باشه؟قلهش؟واااااا شیزیبه دلشوره افتادم...نکنه مامان چ
 دفت:خانم؟ یبچه دونه ا یصدا کدفعهی

شتم سا برد سر هم که تو  دمشیوقتا د یلیبود....خ مونیب*غ*ل هیسمتش....پ
 ...دفتم:بله....کردیم یکوچه باز

 مگه نه؟ دیخونه ا نیشما دختر ا-پسر
 دفتم:آره... عیسر

 رفتن.... نجایمادر و خواهرتون که از ا-پسر
 ؟یتعج  دفتم:رفتن؟کجا؟ک با

 ....سدیلحظه وا کیو دفت: نیرو انداخت رو زم توپش
 سمت خونشون.... دیدو و

 بودن؟کجا؟چرا؟نکنه کار سرهنگ باشه؟ رفته
 ؟یاز خونه خارج شد....زن دفت:سالم دخترم....خوب یهمراه خانم پسر
تون ....پسریچقدر موفق شدم:سالم...مرس دونمیکردم لهخند بزنم که نم یسع

 ....گنیم
نه رو  نزاشهههت خو نت  ما ما لم.... د فت:آره  د نم و  ک موم  ت فم رو  حر

نداد بهشههون و دفت  گهید دارمیقرض دارم....خر گفتیفروخته....م مهلت 
 آدرس رو به من داد که به تو بدمش..... نی....مامانتم امخوایخونم رو م

ستش درفتم و به  هشیرو از ج یا برده سمتم درفت....برده رو از د دراورد و به 
 شدم.... رهیآدرس خ
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ستیها....نامروت فقش م ومدهیادامه داد:هنوزم ن زن مردم رو  یزن و بچه  خوا
 بندازه.... یاز زندد

برم....خوشحال  دیدفت:با عییمامان از داخل خونش بند شد که زن سر یصدا
سال حت نی.....تو ادنتیشدم از د  دی.....بهامیبا هم حرف هم نزده بود یچند 

 برم....سالم برسون....خدافظ...
شت سر نزا شتم همیرفت تو خونه....آدرس رو تو ج عیجوابش رو بدم و  و  دذا

 راه افتادم سمت سر کوچه....
بود که انتقال  نیدرفتم و آدرس رو دادم دسههت راننده....حدسههم ا نیماشهه کی

 ....فروختیبابا رو م ادداریخونه کار سرهنگ باشه....مگه نه عمرا مامان تنها 
شدم....همونطور که  ادهیو بعد از حساب کردن پ ستادیمورد نظر ا یکوچه  سر

 د و سه....آدرس دستم بود راه افتادم تا برسم به پالک هشتا
 از پشت سرم ییرنگ جلوم بود....زنگ که زدم صدا یآب کی....در کوچرسیدم

 ....نجاستیدفت:پگ خونه ات ا
شتم شم دربه ا برد شماش رویسمتش....دوباره اون بود...چ صاب ی....چ م اع
 بود....

 ....یکن یمحله ها زندد نیاز ا یکی یتو زدمیداد:حدس م ادامه
 ه؟یک کردی....فکر میعوض

 ؟یرو رو شونم مرت  کردم و دفتم:خوب که چ فمیک
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شش ر کای....رائفمیکاغذ رو پرت کرد تو ک کی عیسر و کنترل کن خودتو...ارز
شت ینداره....چ شون انتظار دا  نیمنظورش از ا دمیفهمیاز اول م دیپگ؟با یاز

 بوده..... نیرفتارا هم
 ...یچی:هدفت

 عیرسهه رونیب ادیب یاجازه بدم کسهه نکهیو رفت...در باز شههد و بدون ا بردشههت
 ....دمیداخل و در رو با شدت به هم کوب دمیپر

ت خواس عیمن سر دنیتو هوا و دستش رو رو قلهش دذاشت اما با د دیپر روژان
 ....هههههههگیبزنه که زود دفتم:ه غیج
 نجا؟یتو؟ ا ؟یدرد شدش آروم دفت:خودت یچشما با

 .....گمیتو بهت م میزدم و دفتم:بر لهخند
 ....ههههههههههکایزد:رائ غیبا من هم قدم شد....تا در سالن رو بستم ج منگ

تو ب*غ*لم.....خندون دفتم:چته بابا؟خوبه چهار پنج  دیبا شههدت پر بعدش
 ....دایروزه من رو ند

 ....متنیانقدر زود دوباره به کردمیکه تو ب*غ*لم بود دفت:فکر نم همونطور
 اما حاال که هستم.... نطوریو دفتم:منم هم دمیموهاش کش یرو یدست

 ....کایدفت:رائ یفیضع یصدا
بود....تمام  امیکه تمام دن دمیرو د یو من کسهه رونیاز ب*غ*لم اومد ب روژان

 من چشماش پر از اشک شده بود....رفتم سمتش و دفتم:مامان.... یایدن
 یو من با زمزمه  انیدو کایرائ کایکردم و ب*غ*لم کرد....اون رائ ب*غ*لش

 مامان....
 ....ی:خوشحالم که زود اومددیپرس آروم



wWw.Roman4u.iR  202 

 

 ....یریبازم م دونمیاضافه کرد:الهته م عیسر
 و دفتم:مهم نفگ عمله مامان خانم..... دمیو خند رونیب*غ*لش اومدم ب از

 رو زمزمه کرد.... یزیل  چ ریزد و ز لهخند
 تو سالن.... میبر ایدفت:ب بعدش
 حرف دارم برات.... یدفت:آره بدو که کل روژان

صورت عاد تو ه چ خورهیمغز رو م یدلم دفتم:فاتحه ات رو بخون....روژان به 
 حرف داشته باشه....خدا بهم رحم کنه! یلیبخواد خ نکهیبرسه به ا

 دمونیجد شیبه مح ی....با کنجکاودیجد یخونه  کیتو سهههالن کوچ میرفت
 ه؟یچ انیی:مامان جردمی....پرسکردمینگاه م
 یو زند د ی....طهق معمول....منو از درسگهیدفت:کار سرهنگه د عیسر روژان

سال سش  سال چهارم...نه تو گهیمدرسه د کیداده  میانتقال یانداخته و ....اونم 
 دن؟یوسش سال انتقال م یاتیسال ح نیرو تو ا یبگو کس

 :خههههوب؟دفتم
ساقا رو  کی...گهید یچی:هدفت ستاده که به ک ست و چه ک کایرائ دینگ یفر ار

 رمیدسههتگ یزیچ ادیحرفا....سههربسههته دفت ز نیو از ا دیبر دیو با هیامش چ
 نشد....

 ....نجایا میاومد گهید یچیه
 من خهر ندارم؟ یمامان شد یروژان ک گمیدفت:م مامان
 طونیو رو به مامان دفتم:شهه دمیکپ کرده بردشههت طرف مامان....خند روژان

 ...دایشد
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از  یدیزد و دفت:آخه واال امون نداد که....خوب شهههد تو از من پرسهه لهخند
 ....دییسرای....فکر کنم شاهنامه برات مگهید یچیکه ه یدیپرسیخودش م

 و روژان با اعتراض دفت:مامههههههههههههان.... دمیخند
 ....یسالم باش شهیبا خنده دفت:جانم مادر؟هم مامان
....مامانم جواب دشیسههمتش و کنارش نشههسهههت و ب*و*سهه دیپر روژان

 ب*و*سه اش رو داد و رو به من دفت:چه خهرا؟
 ....وفتادهین یامنه و امانه....اتفاق خاص یدفتم:همه چ یعاد

 چند روز! نیا یاتفاقا یاز همه  رمیفاکتور بگ الهته
تاقت اسههتراحت کن  شههشههونیپ یسهههاعت مین بودم که مامان دفت:برو تو ا

 ....یخسته شده باش دیترم.....بادخ
 شدم و دفتم:نه خسته نه....اما کنجکاو چرا.... بلند
نه رو د رفتم تاقدمیکل خو عدشههم رفتم تو ا جا  ی....ب تامون اون که تخ

 سرهنگ رو درفتم.... یبود....برداشتم و شماره  یعسل یرو میبود....دوش
 ....دیبفرمائ-

....حرف و سفارشات الزم رو که زدمیساعت داشتم باهاش حرف م مین حدود
 یرو ی.....بعد از خداحافظرهیازم بگ ادیب یکیقرار شد دزارشام رو فردا  دمیشن

 شد که خوابم برد.... یک دمینفهم دمویتخت دراز کش
 ....ریمامان چشم باز کردم و دفتم:صهح بخ یصدا با

 نشه..... رتیدلم....د ریصهحت بخ-مامان
بلند شدم و آماده شدم که برم شرکت.....چند لقمه صهحانه خوردم و راه  عیسر

 افتادم.....
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و از بابا طاهر ت ریغ یکردم و وارد شههدم....کسهه یشههرکت پوف یتابلو دنید با
شرکت نهود....سام کردم که جوابم رو داد و دفت:خوب شد اومد دخترم....من 

 هست؟....حواست که گردمیو برم یسوپر نیتا ا رمیم
 ....دی:بله راحت باشدفتم
 یکمیشهههده بود.... یزیبا دقت و برنامه ر یسههرکشهه کی یوقت برا نیبهتر

سرجام موندم تا از رفتنش مطمئن بشم و بعد کارم رو شروع کنم....تا خواستم 
وارد شد....بلند شدم و آروم  یدر تکون خورد و چشم دربه ا یبلند بشم دسته 

 یگاهن ای بده یجواب یحت نکهیدفتم...با غرور و بدون ا ریسههالم و صهههح بخ
 بندازه رفت سمت اتاقش....

 اه....واقعا چقدر مضخرف بود.... اه
 ...دیهم نگذشته بود که تلفنم به صدا در اومد....برداشتمش:بفرمائ قهیدق دو

باب دونه ا خشهههک با لحن فوق العاده ار تاق  دیاریقهوه ب کیدفت: یو  تو ا
 من....

 قرون بده آش.... کیمونده.... نمیهم باشه
 گمیآوردن بهشههون م فی....تشههرابونیدفتم:آقا طاهر رفتن تا سههر خ لکگیر

 .....ارنیبراتون ب
 رو دذاشتم رو دستگاه.... یدوش عیسر و
 ....خنده مهمون لهام شد....هیحگ کنم االن چقدر عصه تونستمیم
شد و ع کدفعهی شدت باز  سهت زمیسمت م دیپلنگ خز نیدر اتاقش به  ا داد و ن

 ....یزد:حواست به کارات باشه خانم کردان
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ون رو کل کارات ریمد ایعامل  ریکه به مد دینکن یبلند شههدم و دفتم:کار عیسههر
 دزارش بدم....

 اه اه....مردک اعصاب خرد کن و*ح*ش*ی.... اه
دندوناش اروم زمزمه  یو از ال سههتادیمن ا ی نهیبه سهه نهیسهه هایو تقر اومد

 ؟یدیکرد:برده رو د
 بود.... رفته ادمیبرده افتادم.... خوابم رفته بود و اصال برده رو  ادی کدفعهی

ست چ دید یوقت ستگ یزیجواب ندادمخوا صدا دراومد و  ی رهیبگه که د در به 
 چشم عقاب وارد شدن.... نیاقا طاهر و پشت بندش فرد

اسما و چهره ها  چوقتیبود....ه ادمی....اسمش دیبه سرعت عق  کش مایارس
 ....رفتینم ادمیاز 
که  ایکرد و دفت:ب مایرو به ارسهه نیتوجه رفت تو اشههپزخونه و فرد یطاهر ب آقا
 ....میکار دار یکل

شونیکه تار ییرو به من دفت:پرونده ها بعد ست رو کی یبرا خ شته ا  ماه دذ
شون رو با اطالعات دیچک کن  یرادی....ادیتطابق بد وتریکامپ یتو و فاکتور ها

 یداریتمام اجناس و اقالم خر متی....قدیرد نش ی....سرسردیهست خهرم کن
ست  کیشده رو در  شده به د صادرات  شده و  فاکتور مجزا از اجناس فروخته 

 ....دی.....تا ساعت دوازده وقت داردیمن برسون
 پارسا.... یدفت:آقا مایبه ارس رو
 هم هم قدم شدن به سمت اتاقش.... با

به  توش نهود که بخوام یمهم زیکه دفته بود....چ ییکردم به انجام کارها شروع
 خاطر داشته باشمش....



wWw.Roman4u.iR  206 

 

 یبودم....حت نیبه خودم اومدم سههاعت دوازده شههده بود و من تو اتاق فرد تا
 از شرکت خارج شده بود! یک مایمتوجه نشده بودم که ارس

از پرونده ها رو باز کرد و همونطور که نگاهش به سههمت پرنده بود  یکی نیفرد
شد نایا رادیه یتو خونه  یچ یدفت:برا ستخدام  ش یک قیطر ؟ازیا نا با اونا ا

 ؟یشد
از  با ظلم یکی....پگ اندازام رو ضهههیو دفتم:مادرم مر نییرو انداختم پا سههرم

ستم درآورد....تو شد  یکاف کی ید شتم.....دعوامون که  شاپ باهاش قرار دا
 دذاشت رفت و من اونجا با نگار اشنا شدم....

 همون حالت دفت:خوب؟ با
نه کار رو تو خو شههنهادیفقش با دروهشههون بودم اما بعدش بهم پ یهفته ا کی-
 ....دیدونیهم که خودتون م شیداد که قهول کردم....بق سانیخانم پر ی

با یماریکار کردن ب یبرا تیاصههل لیپگ دل-نیفرد ل عم دیمادرت بود....
 ؟یاریخرجش رو درب یخوایکنه؟م

 ....نهیسنگ یلیاش خ نهیعمل بشه و هز دیدفتم:بله قلهشون با آروم
اصال  یعنی....یپول رو جور کن یبتون یدر یبا حقوق منش کنمیفکر نم-نیفرد
 ؟یکنی....چکار میتونینم

هم از  یا گهی....اما کار ددونمیبه خودم درفتم و دفتم:بله م یغم زده ا ی افهیق
 ....یزیچ یوام کی....باالخره ادیدستم برنم

جا برا سههرش تا ک فت: باال و د مت م یرو آورد   کی؟یکشههیمادرت زح
 براش؟ یزاریم هیکالم....چقدر ما
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قاطع یخوب دیبود....نو یعال نیا با  فدا تیبود...  یدفتم:من خودم رو هم 
 ....کنمیانم ممام

مد نزد یسههر ند شهههد....او جاش بل و شههروع کرد دورم  کمیتکون داد و از 
و دفت:من  سههتادیمعذب شههدم....رو به روم ا رشینگاه خ ری.....زدنیچرخ

 ....کنمیکمکت م
 رو درد کردم و با تعج  دفتم:واقعا؟ چشمام

 باال انداخت و دفت:آره.... یتفاوت شونه ا یب
 چکار کنم؟ دیزدم دفتم:من با ذوق

ست و پا رو زشیم یمهل چرم جلو یرو ش پا انداخت و دفت:تا آخر هفته  ین
و در عوضش  یدیرو انجام م میگیکه بهت م یی....اونجا کارامیسفر کیعازم 

قدریریگیپولش رو م که بتون ی....اون مادرت رو  یهم هسهههت  مل  خرج ع
 ....یبد

 ن؟یخوبه....هم یلیخ نیدفتم:ا متعج 
 ؟یایب یتونیبهم انداخت و دفت:م ینگاه

 م؟یریدفتم:آره چرا که نه....کجا م عیسر
 ...ی:دبدفت

 !؟یدب-من
 ؟یندار ی:با خارج کشور که مشکلدفت

 کردمیفکر نم چوقتیدسههت و اون دسههت کردم و زمزمه وار دفتم:ه نیا کمی
 داره؟ قتیحق یعنیبتونم پام رو از تهران فراتر بزارم....
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....اده کارات کنمیو دفت:خوبه....خهرت م دیشههن زدمیکه حدس م همونطور
 مونده تا سفر... گهی....فقش سه روز دیبر یتونیم یرو کرد

هه بدون همیرفتیم چهارشههن  چی....من ىاشههتم مییرفتم تو دل خطر....تنها و 
 ....یقیرف

 ....رونیرو جمع کردم و از شرکت زدم ب المیوسا
 یو دفت:وااااااااا دیدر رو باز کرد و دستم رو کش عییرسیدم خونه روژان سر تا

 بدوووووووو....
 شده؟ شیزیشده؟مامان چ یدفتم:چ ینگران با

 تو تا بهت بگم..... ای....بستینه نه اون خوبه...خونه ن-روژان
هت رفت ب ادمی کایرائ یو با نفگ نفگ دفت:وا سههتادیا میوارد خونه شهههد تا

 یبود....آخه با لهاس شههخصهه یک دونمیبگم....سههرهنگ به اون آقاهه که نم
 اومده بود....

 دفتم:خوب؟ عیسر
ه تو دروهه ک مایبا اسهم ارسه ی:آره...اون آقاهه بهم دفت بهت بگم پسهردفت

 همکارته....سردرد....
 ؟یدرد شد و با تته پته دفتم:ک چشمام

 ....مای....اره ارسمایدفت:ارس عیسر روژان
 ...یسمت اتاق و دفتم:وااااااااا دمیدو
بازش  عیکردم و سههر دایها پ لهیوسهه یرو وارون کردم و برده رو از ال فمیک

 .....دیجمع کن یلیهستم....حواستون رو خ ردادیسردرد ت یکردم:سروان کردان

http://www.roman4u.ir/


 209 ناپذیرفود ن

سرهنگ ه دیکه از من بع یغیحالت ج با ن به م یچیبود دفتم:روژاااااان...چرا 
 نگفت؟

ه کردم ک دیتاک ی....کلگهید گمیزده دفت:آخه فکر کرد من بهت م خجالت
 ....خوامیام....معذرت م رهینم ادمی

از تعج  داره  دمیامروز رو بگو....د یکردم و با حرص بلند شههدم....وا یپوف
 .....ارهیشاخ در م
ندم....حگ م صههورتم تام پوشههو با دسهه ما کوره  کردمیرو   یتو اون سههر

خوب رو از دست دادم صهح....اه....لعنت  تیموقع کی یالک ی....الکشمیآت
 .....کایبهت رائ

 ....خوامیمعذرت م کایرائ-روژان
 .....یبر یتونیخودمم بود.....م ریروژان....تقص ستین یدفتم:مشکل آروم

ها روژان ناخن  خارج شهههد.... تاق  نام  یاروم از ا ندو به د شههسههتم رو 
 ....یزیمن چه آبرور یخدا ی.....وادمیکوبیم
 رفت؟اصال اون موقع وقت خواب بود؟ ادمیرو چرا  یمهم نیموضوع به ا اه
مه  یوقت یوا با خ ادمیکه بفه ته و درفتم  حت خواب الیرف بد  دمیرا قدر  چ
 .....واقعا که....ی....چه افتضاحشهیم

شههه   یک دمیاونروز چقدر خودم رو مالمت کردم....اصههال نفهم دونمینم
صهح که ب شکل آنچنان یکمیشدم  داریشد... شتم....م شوره دا  شیپ یا یدل

 بود اما بازم دلشوره داشتم.... ومدهین
 بود اما تمام حواسم به در بود تا وارد بشه.... توریچشمم به مان نکهیا با
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ستگ دونستمی....نمزدیشور م دلم  یحرکت کرد....دلم دواه رهیچکار کنم....د
 خودش بود....مطمئن بودم.... نهاریا دادیم

بلند شههدم و سههالم  عیپوشههش وارد شههد.....سههر یمشههک کلیباز شههد و ه در
 لیپارسهها قهوه م یکردم....بازم بدون جواب رفت سههمت اتاقش که دفتم:آقا

 ارم؟یبراتون ب دیدار
 دفت:قهوه؟ یمسخره ا یتکون بخوره با صدا نکهیبدون ا همونطور

 ....روزید یو دفتم:به جهران قهوه  نییرو انداختم پا سرم
باق یکمی کت سههرجاش  تا ده دق یسههها فت: ند و د  زمیرو م گهید ی قهیمو

 ندارم.... ازیبهش ن قهیدق ازدهیبشه  قهیباشه....ده دق
س بعد ساعتش نگاه کرد و دفت:هفت و  شش دق یبه   ..تا هفت و چهل..قهیو 

 ....یو شش وقت دار
 گهید نیو مسمم وارد اتاقش شد و من به سرعت رفتم تو آشپزخونه.....ا عیسر

 بود؟ یک
 به در اتاقش دو تا ضربه زدم.... آروم

 تو.... ایب-
م روس قهوه رو دذاشت ینیرفتم و س زشیبه سمت م نییتو اتاقش و سر پا رفتم

دفتم:بابت کار  آرومیو چند قدم اومد عق ....چقدر سخت بود معذرت خواه
 شرمنده ام... روزمید
 خوب؟-
 شناختمش..... گفتمیبهش م دی.... حاال باشتریب نکهیا یعنی نیا
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ستمی....نمشناختمیشما رو نم روزی:من ددفتم ست دون  ....معذرتدیچکاره ه
 ....خوامیم

ها ییصهههدا با ده  فت:معرف خیتوب یکه ر کرده بودن  یتوش داشهههت د
 خدمتتون....نه؟

 لرزونم رو مشت کردم و دفتم:بله اما.... یدستا
 ؟یدفت:اما چ یکنجکاو یصدا با

 بدم حیتونستم توض ینم شیمح نیشدم....االن تو ا ساکت
 ....دیبر دیتونیبعد آروم دفت:من با شما کار دارم...فعال م یشد و کم ساکت

 دفتم:چشم... نییسرپا
عق  درد کردم و از اتاق خارج شدم....نفگ حهگ شدم رو آزاد کردم....  آروم

صداش در اوج آروم س یاقتدار  سم رو تو  شتم خفه  نهینف حهگ کرده بود....دا
 ....شدمیم

باشههم....به نقشههم فکر  لکگیکردم ر ینشههسههتم و سههع وتریکامپ پشهههت
وصل  یاصل ستمیکه به س یوتریبود....کامپ سکیر ترمویکامپ یکردم.....بررس

مورد اسههتفاده  تونسههتیبود....اطالعاتش م یخطرش عال نیدر ع نیبود....و ا
هکر  کی شهههی....من همامیاز پسههش برم دونسههتمیباشههه....سههخت بود اما م

 خوب بودم!
سخت بود که با شروع کارم رو انجام بدم  یسادد نیدر ع دیکردم به کارم....

....از تمام اطالعاتم ارنیسههر درب تونسههتنیاما کارم رو خوب بلد بودم....نم
 یباال بود....پسههوردها کامال حرفه ا شههونیتیامن سههتمیاسههتفاده کردم.....سهه

و سههرعت  انسههاعت دو سههاعت نهود...تمام تو کیانتخاب شههده بود....کار 
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دذشههته بود هم به درد  خشههونیتارکه از  یعملم رو به کار درفتم....اطالعات
 دهیبود که هنوز وقت انجامش نرسهه یهدفم اطالعات شههتری.....اما بخوردیم

 نقشه بود... کیکه در کل به صورت  یبود... اطالعات
س صل یتیبه کد امن دمیر شحال بودم.....یا ا پله مونده بود ت کی....ته دلم خو

 هدفم....
 لکگیر افمیخدا ق ی شهههیدم که همباز شههد....خوشههحال بو نیاتاق فرد در

ب مد  تاق او با  رونیبود....از ا تاق  کیو  تو ا فت  به من ر تاه  کو گاه  ن
 سردرد!...اوووووف....

 تو..... دیبه ام ایرو وارد کردم:خدا رمز
 رو زدم..... نتریا

 ....زدیحال لود بود....قلهم تند تند م در
25%.....37%...46%...58%.... 

Eror 
 ....اه...اه....یلعنت اه
به ا تا نت  کار بشههم تلفنم زنگ خورد....لع به  باره دسهههت   نیخواسههتم دو

 شانگ....
 ...دیبفرمائ-

ش دیچیپ ردادیسردرد ت یصدا سیتو دو سر ستمی:  دیایو ب دیخاموش کن عیرو 
 ...یمحمد یاتاق آقا

 بعدش بوق قطع.... و
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 عیبود....پگ حواسش بهم بود....سر یدیخاموش کنم؟تاک عیرو سر ستمیس
که مربوط به شرکت بود و داشتم انجامشون  ییاز برنامه خارج شدم و بعد کارا

 رو خاموش کردم.... ستمیکردم و س ویرو س دادمیم
شپزخونه و  رفتم سر وانیل کیتو آ شه و بعد  رفتم  عیآب خوردم تا راه دلوم باز ب

 سمت اتاق...
 زدم... در

 تو.... ایبود که دفت:ب نیفرد یصدا
شدم....ه آروم س نیو فرد رادیدر اتاق رو باز کردم و وارد   رادیبودن....ه مایو ار

 زشیم یجلو یمهل ها یو خود سههردرد رو نینشههسههته بود و فرد زیپشههت م
 سمت چپ و سردرد سمت راست.... نینشسته بودن....فرد

 کردم.... ستیدوباره دادم و چند قدم رفتم جلو و بعد ا سالم
 ...نیبش ایدفت:ب رادیه

 بود نشستم.... زیم یکه روبه رو یمهل تک نفره ا یرو
سفر یدونیدفت:م رادیه ساعت مقرر هممیکه عازم  سر   یشگی.....پگ فردا 

 ....میافت یاما خارج نه....حدود ساعت دوازده راه م دیشیوارد شرکت م
 ست؟یکه ن یادامه داد:مشکل نیبه فرد رو

 ....رهیم شیطهق روال داره پ زهایدفت:نه اصال....تمام چ نیفرد
ته ما یتو کردمیم یکه سههع یو در حال آروم ترس رو بکارم  یها هیصهههدام 

 اد؟ینم شیپ یگه؟مشکلید یقانون ریدفتم:غ
 مید...از مرز که خارج شادینم شیپ ی....مشکلهیدفت:تو فکر کن قانون نیفرد

 .....رسهیبه دست مادرت م میبهت بد دیکه با ینصف پول
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مثل سههاده لوح ها نقش  دیکه با فیو منم باور کردم....ح دیرسهه یتو دفت آره
 کنم..... یباز

 مهیننه من غر ی...در ضمن از االن بگم حوصله یبترس ستیداد: الزم ن ادامه
 کارا رو خش بکش..... نیرو ندارم....دور ا یباز

 ....یچیه گهینگاه بهش انداختم و د کی فقش
که  کیکوچ فیک کی....فقش یاریعنوان نم چیاضافه به ه لیدفت:وسا سردرد
 فیک کی ای یحملش کن یتوش باشهههه و خودت بتون ازتیمورد ن یالیوسههها

 ...یکول
 نهاشه.... ی....لج بازی....فضولیدفت:زرنگ باز رادیه

پگ مواظ  کارات باش....مثل  سههوزونمیادامه داد:من بدجور آمپر م نیفرد
کالمه....چشههم....مفهومه  کیفقش جوابش  میگیبهت م یآدم هرچ یبچه 

 گه؟ید
 دفتم:بله.... آروم
 ؟یدفت: خوبه....کارات رو کامل کرد نیفرد

 :نسهتا....دفتم
 یدای....وقت زیبد لشههونیتحو دیبا یلیسهههاعت قهل از تعط کی:تا دفت

 ....میمعامله رو جوش بد نیا دینمونده....تا قهل از رفتنمون با
 شدم و دفتم:با اجازه.... بلند

 اتاق که خارج شدم.... از

http://www.roman4u.ir/


 215 ناپذیرفود ن

شن کردم اما د وتریکامپ سراغ ادامه  گهیرو رو صم ینرفتم   میهک کردنم.....ت
سر ش الیکارام رو انجام بدم بعد با خ عیدرفتم  سرش ب تمرکز  دی...بانمیراحت 

فعال  کردیداشههته باشههم....تازه سههردردم بهم هشههدار داده بود....عقل حکم م
کار  میبود مونیهدف اصل یقدم کیخواستم حاال که  یدست نگه دارم....نم

 رو خراب کنم....اصال....
خارج شههدن و هر کدومشههون به  رادیو سههردرد از اتاق ه نیبعد فرد قهیدق پنج

 ه بود که تلفنم زنگ خورد....نگذشت یزیسمت اتاقاشون رفتن.....چ
 ...دیبفرمائ-
 اتاق من.... دیاقا طاهر رو بفرست-

 بود.... ومدهیبود....آقا طاهر امروز اصال ن یزیزدم....آدم ت لهخند
 امروز.... ومدنی:آقا طاهر ندفتم

 رو از اتاق من ینیسهه نیا دیایب دیهمون لحن مصههممش دفت:پگ لطف کن با
 ....دیبهر
 ....امیاالن مچشم -

 شدم و رفتم سمت اتاقش....در زدم... بلند
 تو.... ایب-

اشه ....لطفا حواست هم بیبر یتونیرو برداشتم که دفت:م ینیداخل...س رفتم
 رو تکرار نکن.... روزتیو کار د

و دفتم:تکرار  دمیفنجون رو د ریز یشهههدم....برده  قیدق ینیبه سهه خوب
 ....دی....مطمئن باششهینم

 ....یبر یتونیتکون داد و دفت:م سر



wWw.Roman4u.iR  216 

 

 لی....اره مافوق بود که بود دلومدیو پر از غرورش بدم م یلحن فوق دسههتور از
اخالقش از  یلیخ شیحرف بزنه....سههرهنگ با اون سههرهنگ ینطوریا شههدینم

 بهتر بود.... یچشم دربه ا نیا
سر ینیس شتم و  سر عیرو بردا شپزخونه....کاغذ رو  سو ن عیبردم تو آ وس امح

س همیانداختم تو ج شتم تو  ش ی....عمرا اده دهننکیو فنجون رو دذا م اون چ
 ....ادیرو بشورم....اه....باالخره که آقا طاهر م یدربه ا

ع دادم اطال نیبود....به فرد میو ن ازدهی....کارام که تموم شد ساعت رونیب رفتم
 ....یاصل ستمیرو س زمیریکه اطالعات رو م

شدم و برده رو از  یتاکس کیکه شد از شرکت خارج شدم....زود سوار  دوازده
 ابی...از لهاست مطمئن شو که ردیپارک ساع ایدرآوردم:ساعت هفت ب همیج

 یشهههرباز یورود شیرو بسههنج....پ اطیکار نشههده باشههه توش....جوان  احت
 اونجا.... امیم سایوا
س به سرهنگ تماس درفتم و  عیسر دمیخونه که ر  رو بهش دیاطالعات جدبا 

 یلاصهه یتیو فقش کد امن کنمیرو هک م یاصههل سههتمیدادم و دفتم که دارم سهه
 دیکه تو سههفر با ییرو بسههنجم...کارا اطیمونده....بهم دفت که جوان  احت

 تمواظ  خودم باشههم و در اخر دف یلیانجام بدم بهم دوشههزد کرد و دفت خ
ست و  شنیم*س*تقر م یکه تو دب یکه هم دروه سش بم ه سردرد حوا و هم 

 تشکر کرد....
شم.... ساعت شدم تا آماده ب س کیشش بلند  ست لها رو آماده کردم که تا  ید

ش شتم...بدردم م دهیحاال نپو شام رو خوردیبودمش...چادر کارمم بردا ....دزار
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ازش اسههتفاده نکرده  تیسههاده که تا حاال تو مأمور یمشههک یکول فیک کیتو 
 اه افتادم....بودم دذاشتم و ر

ش کیپارک وارد  کینزد شدم که  هاش رفلکگ بود....رفتم تو اتاق  شهیمغازه 
 ....رونیزدم ب عیو سر دمیپروش و چادرم رو پوش

 دمیور رسمن د ستمیمتوجه بشه من تو مغازه ن ادیدنهالمم بود تا ب یاده کس حاال
 پارک....

 به هفت! قهیسه دقبه ساعتم نگاه کردم.... دمیکه رس یدر شهرباز دم
 مای/ارسردادی...ت

س شیو ر یقهوه ا گیبه خودم کردم....کاله د نهیاز تو آ گهینگاه د کی  یورپرف
فهیهمرنگش کال ق  میکول فیک ی...درشههون آوردم و تودادیم رییام رو تغ ا

 نگیو از خونه خارج شههدم و به سههمت پارک دمیدذاشههتم....کاپشههنم رو پوشهه
 داشتم....حرف مانیشدم و راه افتادم...به دست فرمونم ا نیرفتم....سوار ماش
مم د تیدنهالم بود به قطع یتا پارک الله رفتم که هر کسهه ینداشههت....جور

 ....کردیم
....کاپشنم رو دراوردم و یبهداشت گیرفم سمت سرو عیپارک شدم و سر وارد

 عوض یرو با شههلوار کتان مشههک نمیکرد....شههلوار ج ییخودنما میآب راهنیپ
له رو تو سههمیو کاله د شیکردم و ر دذاشههتم و کو له  یرو  با طل ز سهه

 یام کردم که کال عوض شههده بود و از در خروج افهینگاه به ق کیانداختم....
 شدم.... یسوار تاکس عیاومدم و سر رونیب یبهداشت گیکنار سرو

خت تر ینفسهه هاس تو  دنینوع پوشهه نیتازه کردم....سهه قک تنگ  کیل تا ا
 باشه....پووووف.... ییاون اتاقک دستشو نکهیبد....بدتر ا
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*** 
 کیاز  ریبودن اما غ ستادهیا یدم شهرباز یادیدور و برم نگاه کردم....مردم ز به

 تنها نهودن.... چکدومیه یزن چادر
 شهرزاد رو که از سرهنگ درفته بودم،درفتم.... یرو دراوردم و شماره  میدوش

فت و دوشهه فشیبه ک یرچاد زن  افشیق زیچج چیرو درآورد....ه شیور ر
 الو دفتنش قطع کردم... یمعلوم نهود...با صدا

 ....خودش بود....فشیرو پرت کرد تو ک شیدوش
 ...ایطرفش و دفتم:دنهال من ب رفتم

 ....میسمت رستوران رفتم و نشست به
ت ...علرفتیانتظار نم نیسرهنگ ا یفوت وقت شروع کردم:از شادردها بدون

 بود؟ یچ
محکمش دفت:درسههته...اما با عرض معذرت شههما هم مقصههر  یصههدا با

 نداشت.... ی...اون کل کل ها معندیبود
که به  نمیهینم یازین نکهیو با ا دونمیکارهام رو م لیحوصههله دفتم:من دل یب

نظر  ریز نیبود که فرد نیا ی....کل کل برادمیم حیبدم اما توضهه حیشههما توضهه
 نکهیبه کار دخترا ندارم و ا یدرفتن شما رو به من بسپاره که سپرد...اصوال کار

باعث شهههد که ز به من  درفتنتون رنظرینشههون دادم از شههما حرص دارم  رو 
 ...حیبسپره....و اما توض
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پا سههرش به کل فراموش  انیو دفت:متاسههفانه جر نییرو انداخت  برده رو 
کردم....سرهنگ به خواهرم سپرده بود که اسم مسستعار شما رو به من بگه اما 

 روز قهلش فراموش کرد....
 ....یچیدفعه که ه نیتکرار نشه.....ا گهیدفتم:لطفا د یدر خیتوب یصدا با

 د؟یچد وقت چکار کرد نیشدم و ادامه دادم:تو ا ساکت
 ستمیبه س یمنش وتریکامپ قیمحکم دفت:از طر یصدا رو آورد باال و با سرش

که  یاصل یتیاز کد امن ریاطالعاتشون غ یپسوردها یوارد شدم و تمام یاصل
 رو هک کردم و دزارش دادم.... دمیتازه امروز بهش رس

 د؟یرو هک کن یاصل یتیکد امن دیتونی:تا فردا مکفتم
نها کارها رو او ی هیتا بق دمیدزارش م گاهیپا ی:ادر هم نتونسههتم بچه هادفت

شدن و خ نیاون ها هم نکهیانجام بدن....با ا ست بکار  من از  الیاالنش هم د
 کارها رو انجام دادم.... شتریبابت راحته که ب نیا

ستون به دخترا یسر سفر....حوا اهاتون که ب ییتکون دادم و دفتم:خوبه....اما 
شه....فکر نم ستن با شون رو ب یقربان یجلو میبتون نهاریا کنمیه اما  میریگشدن

از  هشههیکه م ی....و تا حددیازشههون اطالعات بدرد بخور کسهه  کن دیتونیتا م
 که خودتون هیکه کار دیدونی....مهیاما شههدن هیدروه.....کار سههخت یمسههئول ها

 نکهیل از اقه دیکارتون با نی....و ادیبزار هیپگ با جون و دل براش ما دیرفتیپذ
 ....رهیدخترا بفروشنتون صورت بگ هیبخوان با بق

و  بود نیی....سرش پادمیدینم یاز چادر مشک ریغ یچیرو آوردم باال اما ه سرم
 چادر رو صورتش....

 :بله متوجه ام....دفت
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 :خوبه....دفتم
 شیسهز زمرد ی....با چشمادیعق  کش یرو آورد باال و چادرش رو کم سرش

 یداشت....مثل چشما یدل فوق العاده اکه م ییشد تو چشام...با چشما رهیخ
 و رهیبود....مثل شهه  ت یماندانا....با تفاوت رنگ....ماندانا چشههماش مشههک

 و خوفناک! کیتار
 حالت چشم بشم...اصال به من چه....اه.... الیخ یکردم ب یسع

 ....دیبر دیتونینمونده م یباشه....اده نکته ا زی:حواستون به همه چدفتم
م که .... متاسههفردادینمونده سههردرد ت یبلند بشههه آرومگفت:حرف نکهیاز ا قهل

 احترام بزارم.... با اجازه... تونمینم
دردنم رو ورزش دادم و بلند  یشههد و رفت و من سههر جام نشههسههتم...کم بلند

بدون چادر...با مانتو و  نهاری....ادمشید رونیشهههدم....از رسههتوران که زدم ب
به راه رفتنش خ...یمشههک یکول فیشههلوار و ک ت .... ما مر  رهی. سهههاده ا

 بدون عشوه! یخش راست....درست مثل مانکن ها!ول کی یشدم....رو
...وارد پارک شههدم...رفتم سههمت سههتهیدفتم با یپارک الله به تاکسهه یجلو

رو از سههههطههل  میههکههولهه فیهه...کههیبهههههداشههههتهه یههها گیههسههههرو
سامو عوض کردم و ر شت...َاه...چندش...لها صنوع یو مو شیبردا رو در  یم

مت  یربع کی هی....رونیآوردم و زدم ب عد رفتم سهه قدم زدم و ب پارک  تو 
ش ش نکهی...قهل از انمیما س یحرکت کنم دو صوص ار شهورد  مایمخ رو! از دا

 رو درفتم.... نیفرد یبرداشتم و شماره 
 نماز خون.... یبه آقا-
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 ....یمثل چ کردیبودم...کنترلم م دهید
 نداشتم.... یخاله  آره ارواح-پوزخند دفتم با
 ....یدیآها پگ مسجدالرسول رو تو اصال ند-

 ترس هم دردسر ساز بود... ی هیته ما هی یکردم،حت یرو جد صدام
حالم از دفتم ته بودم  ته بودم؟؟دف ندم...نگف ته بودم از خونواده دل ک هت دف :ب

شون بهم م دیتفکرات و عقا سخره  ردم ک ریی...نگفته بودم؟دفته بودم تغخورهیم
شما  یاونا محمدم و برا یبفهمه...نگفته بودم؟دفته بودم برا یکس خوامیاما نم
 هی...نگفته بودم؟دفته بودم با تمام تفکرات مسههخره شههون به هر حال مایارسهه
ستم بودن....نگفته بودم؟دفته بودم که اده برم پ یزمان شونیدو  رمیم یورج ش

.امروزم ...امروزم رفتم...نیکردم...نگفته بودم؟دفته بودم فرد رییکه نفهمن تغ
مجهور شههدم ظاهرمم عوض  یکله دندهه که اونشهه  نهود...حت هی شیرفتم پ

 برم... یدم پارک الله و با تاکس ذارمرو ب نمیکنم...مجهور شدم ماش
 بودم... گریپا باز هیدرم... دمم

 ؟یاعتماد کن شهیم یک-پوزخند اضافه کردم با
 ....میکار دار یلیسمت خونم...خ ایب-کرد و دفت یپوف

 قطع تماس و
 بگذرون... ریخودت به خ ایشه؟خدایم ی...حاال چاووووووف

زنگ خورد....راهنما  میراه بود که دوش یرو به حرکت در آوردم...وسطا نیماش
 رو برداشتم و به شماره نگاه کردم.... یزدم و پارک کردم...دوش

ن نیا نه مون  نه.... سهههتیه بود... خودش  کردم.... مرورش  باره  ...دو
 ....گهیخدا...بسمه...بسه د
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 ...یصندل یدادم به پشت هیشد...سرم رو تک قطع
نگ زد صهههدا باره ز نه...چرا دو ند شهههد.... باره بل  تونمیخواهر من؟نم یدو
 تونمینممظلومتو بشنوم... زیغم انگ یصدا تونمی؟نمیفهمیم نمیرو به تیناراحت

 ...تونمیماندانا...به والله نم
 بله؟-رو دذاشتم دم دوشم ینشد..چشمامو بستم و دوش قطع

 الو؟پسر عمو؟-
 اشکه... یایاآلن چشماش در دونستمیبغض داشت...م صداش

 ؟یجانم خواهر-
 ؟یراحت گذره؟اآلنیخوش م-
 راه نفسم رو درفته... یجلو یزیچ هی کردمینگفتم...حگ م یچیه
 ...پسر عمو... یناراحتت کنم...ول خواستمی...نمدونمی...م؟یبودراحت -

 ...دیهق کرد...جونم به لهم رس هق
سخت...ا ادامه سخت بود... سر عمو.... سمت رو نگم  نکهیداد:اما....اما پ ا

برادر  یبشههم خواهر و بشهه نکهیپسههر عمو سههخته...ا یبشهه نکهیسههخته...ا
 تو نشنوم سخته...که خواهرتم صدا یبا وجود نکهیسخته....ا

 ...ندونست اشک منو رو دونه قل داد...دیخند هیدر ونیم
 ....من دائمیزیچ ی...آرامهخشههدنیترک نم ییهویمعرفت معتادم  یب-دفت

چ مه  ه کردم  باز  بودم...چشهههم  تو  مر  خ ل خالصهههه  میا جودت  تو و
 ...همه و همه جا...نیی...اونور...باال...پ انوری...اشدیم
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ترک کردن من از اون  ایاسههمتو بگم؟ گهیبار د هی یدیهق هق دفت:اجازه م با
 رسونه؟یکه جونو به ل  م هییترک ها

 ...بگو خواهرم...بگو...نمیبگو دلم...بگو نازن-دفتم میبغض یصدا با
 ...زهینر یهق کرد و شکستم...هق هق کرد و مردم تا اشک لعنت هق

 ...نیدان-دفت آروم
 ...قطع

ماشههه یدوشههه کردم و از  پرت  ب نیرو  خدااااااااااا -و داد زدم رونیزدم 
 ....بسهههههه...بسههههه...گهی...خدااااااااا...بسه د

 /شهرزادکایرائ
شم سا شیدربه ا یها چ شمام بود.....نف صه یمقابل چ صورت شیداغ و ع م تو 

منو خفه کنه....کاش  تونسههتیچشههم ها م نیداشههتم....ا یبود....حگ خفگ
کنم که بپر خودم ب  ینص دهیچندتا کش تونستمیدستام رو نگرفته بود....کاش م

 ....یکاب*و*س لعنت نیخواب....از ا نیاز ا
ه یصهههدا با عاده عصههه ل جا نویداد زد:ا شیفوق ا م یک لت   یخوا ید

ها؟خوبیبزار ه ه ه ه  یخوب شد؟همه  یدیکش شیرو به آت تیشد؟مأمور ؟ه
 خوب شد؟ یراب کردکارامون رو خ

ستش....انقدر فکم ستاش به فکام ز یرو درفت تو د شار د شتم بود که د ادیف ا
!من باعث کردمیم هیبود....من داشههتم در دهیامونم رو بر هی....دردادمیجون م

 لو رفتن دروه شده بودم!
 دفتم:سردرد.... هیدر با

 زد:ساکت شو....بزار صدات رو نشونم.... داد
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ستا شت کرد و دفت:کاش م ید ستمیلرزونش رو م ستا تون فت خودم خ یبا د
 یبختانتقام اون همه بد تونسههتمیاداره م میرفتیکه م نیکنم......کاش تا قهل از ا

ار ارزو ب نیاول ی....برارمیرو ازت بگ میبرسهه نجایتا به ا میبود دهیکه کشهه یا
 نهود تا بتونم.... یکاش قانون کردمیم

 نیآهن یکایو من هق هق کردم....من شههکسههتم.....رائرو قطع کرد  حرفش
 نابود شد.... وارشیشکست....خرد شد.....د

 کاتیبابا رائخودت.... شیمنو بهر پ ای.....بریدسههت منو بگ ایب ؟باباییکجا بابا
ئ م کاتیشهههکسهههت.....را ن هخوادیخودشهههو  قتی.... جوریا چو  ین

 منم بهر.... ایبابا....ب ایتحمل کنم....ب تونمیرو نم کایرائ نی.....بابا اخواستهینم
قابت ع یاون چشههما تونسههتمیتا م یبود نجای...کاش ایبود نجایکاش ا نیفرد

 ....یبود نجای....کاش ارونیرو با ناخنام بکشم ب
 سرهنگ.... یییییییو دفت:وا شیشونیزد به پ یکی

داشههت  چشههمام رو درفتم....هق هقم یرو صههورتم و جلو دمیرو کوب دسههتام
....کاش  مردمیخداااااااااا... نه ....نه ..... کاش م ی.... واااااادیهریامونم رو م

 ....دیهلعیمنو م کردیدهن باز م نیزم
 ....یکرد ؟چکاریچکار کرد کایرائ

ر شو بزار فک خوره؟ساکتیتو به چه درد ما م ی هینکن....در هیزد:انقدر در داد
 هندمیم یچشههم رو همه چ ادیسههر دروه سههرهنگ ب ییبال یکنم....خانم کردان

 ....شمیکارات م ریگیخودم پ
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شق سرم شتم رو  ستام رو دذا شار قهیدرد درفته بود....د  هام و با تمام توانم ف
 دادم....

 .....بردار....یالو....بردار...بردار محسن-
 زد:بههههههههردار.... داد
 ؟یبر سر دروه اورد یتو؟ چ یبه من دفت:چکار کرد رو
نا شی.....سههرکوفت بسهههه....نگهیزدم:بسهههه....بسهههه د غیج هیدر با  هیو ک

 بسه....خهههههههدا....
ران فو شههتریو خون ب دیکشهه ریمانتوم رو درفت....بازوم ت ی قهیجلو و  اومد

مده بود خشهههک شهههده  شینیکه از ب یکرد.....صههورتش کهود بود...خون او
 بود.... یبود.....پهلوهاش زخم

 ....یخورینم یدرد چی....پوزخند زد و دفت:به هدیرسیچونه اش م ریبه ز قدم
 ....نیکرد زم پرتم

م صههورت یرو میاز شههدت ضههربه درد درفت...آفتاب ل  مرز م*س*تق پشههتم
کهیا زیچ یب ابونیبود.....تو اون ب ما من معجزه  میزنده بود ن معجزه بود.....ا

 تونستی....کاش فقش سردرد مشدمیکشته م نید....کاش بدست فرخواستمینم
 کهیت کهیمنو ت مردمیهم م دنشههونیفرار کنه....کاش همون سهههگ ها که از د

 .....چقدر کاش وجود داشت.....کردنیم
 ....بههههههردار.....ی:بردار لعنتدیچیپیتو سرم م صداش

دستم  کیچشمام تار شد..... دی....دچرخهیداره دور سرم م نیزم کردمیم حگ
 ی....دهنم مثل ماهیلیرو به بازوم درفتم و ناله کردم.....تشنه ام شده بود....خ
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 اهیس چشمام یشد و جلو شتری......درما بشدیمونده از آب باز و بسته م رونیب
 شد...
شت ش ریکمرم ت پ شمام رو باز کردم....همه چدیک ه م کیتو  زی...آروم آروم چ

 بود....من کجا بودم؟
ش ریت سرم ساس کردیم تمی.....نور اذدیک ست زیچ کی.....با اح م خنک رو پو

 چشمام باز شد....ناله کردم:من کجام؟
 خوشگلت رو یدلم....باز کن چشما زیعز یینجایدفت:ا یبغض آلود یصدا

جون  یمادر به فدات....باز کن چشههمات رو خوشههگلم.....جون به لهم کرد
 مادر....

هام  یکه تو تموم اون فراموشهه دمیرو د یرفت....صههورت زن نیکم کم از ب مه
 امتیتونستم باور کنم تو ق یکه نم دمیرو د ینهود....صورت زن یفراموش شدن

صورت زن سمش..... شنا صورت  زیکه عز دمیرو د یهم ن بود برام و مادر.....
 صورت رو دوست داشتم.... نیبود که مادرم بود و من دختر عاشقانه ا یزن

و  ومدیناله اش م یکه اونم آشههنا بود....صههدا ومدیم یدختر یا هیدر یصههدا
ون ج یروژان قربونت بره خواهرش.....صههدا یدفتنش....صههدا کایرائ کایرائ

 روژان زود زود بلند شو دفتنش.....
که بهش دفت بره اسههتراحت کنه....صههداش رو  دمیرو شههن زیاون عز یصههدا

 حرف بود..... زمیکه مخالفت کرد اما حرف اون عز دمیشن
 زمزمه کردم:من چم شده مامان؟ آروم
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بود  کیتصههادف کوچ کی....یدلم....سههالم سههالم سههتین تیچیه-مامان
 دخترم؟ ی...خوبیشده بود هوشی....بزمیعز

 بهتون خهر داد؟ یدم؟کیاورد یتوجه به سوالش دفتم:با چ بدون
مان ماره ا نیبه اخر-ما ته  یشهه ماس درف ته بود،ت ماس درف هات ت با که 

 بده.... رشیبود که اون اوردت خونه....خدا خ ییآقا کیبودن....
 نگفتم.... یزیرو دستم بلند شدم....دردم درفت اما چ اروم
.....از ظهر تا حاال صههدبار بلند یاسههتراحت کن دیداد:بخواب مادر....با ادامه

 ؟یکار کرد یرفته چ ادتی یدیبعد تا خواب یشد
 تعج  دفتم:من بلند شدم؟ با

قا اومد ی.....وقتی:آره مادر....آره بلند شهههددفت خونه هم بهوش  یبا اون آ
 ....یبود

 مامان؟ یگیم یچند برابر شد....دفتم:چ تعجهم
ند فت:ه لهخ فت چیچیمادر....ه یچیزد و د ....اثر سهههتین یزی....دکتر د

 ....یضربه است....تا فردا خوب خوب
 ....ارمیشد و دفت:من برم داروهات رو ب بلند

تاق زد ب از با کل رونیا عت خ یو منو  به سههها دذاشهههت.... ها   رهیسههوال تن
 صهح بود.... ی قهیشدم.....سه و ده دق

اومده بودم خونه؟اصال کجا بودم؟چطور تصادف  یذهنم فشار اوردم:من با ک ه
 بوده؟ یکه داشتم ک یتماس نیکردم؟آخر

 .....ومدینم ادمی یچیه
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ت رو دوخ شیاشک یروژان وارد شد....با لهخند چشما نهاریاتاق باز شد و ا در
 ؟یآج یتو چشمام و دفت:خوب

 هم دذاشتم و دفتم:خوبم.... یرو رو چشمام
دارو رو باز کرد....اشههک از چشههماش  یها شهههیجلوم و در شهه نشههسههت

 چونه اش و دفتم:چته روژان؟ ری....دست دذاشتم زدیچک
 ....ستین میزی....چیچیدفت:ه نییپا سر

 .....شناختمیخودم م ینگران شده....روژان رو به اندازه  دونستمیم
 لهخند دفتم:خوبما.... با

 یرو از هم باز کرد و آروم ب*غ*لم کرد....دسههتم رو نوازش دونه رو دسههتاش
 ....دمیکمرش کش

 ...کا...یهق هق دفت:را...ئ با
 ....دخترک لوس....نمیخودم دورش کردم و دفتم:ا پاشو به از

 ....یبد یلیرو پاک کرد و با لهخند دفت:خ اشکاش
قرص رو از  کیکرد.....بعدشههم  کیو به دهنم نزد ختیقاشههق ر یرو تو دارو

 آب جلوم درفت..... وانیل کیکاور دراورد و با 
 تا اثر داروها خواب رو دیطول نکش یلیکمکم کرد که دراز بکشم....خ بعدشم

 مهمون چشمام کرد....
شتم....حگ م یتو نور شمام بود.....آروم و قرار ندا مههم  یصدا کی کردمیچ

 داد..... یصدا کیتو ذهنمه.....
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مام باز کردم....نور چشهه جازه نم یرو  رو  ییجا دادیکه تو چشههمم بود ا
و ر تیتا چشههمام عادت کردن و تونسههتن موقع دیطول کشهه یکمی...نمیبه

 بدن.... صیتشخ
 ادمیداد هنوز تو سرم بود.....صحنه ها واضح  یسر جام نشستم....صدا آروم

به راحت هام رو حگ کنم....هق هق کردن  هیدر تونسههتمیم یبود....هنوز هم 
 بود.... ادمیسوزش بازوم هم  یبود....حت ادمیهام 
دادم باال....بازوم خراش برداشته بود!خراش بود....درد لهاسم رو  نیآست عیسر

 ....سوختیداشت....م
شمام ستم تا ک چ چ اومده بودم  ی.....چرا من تو خونه ام؟کادیب ادمی یزیرو ب

 اد؟ینم ادمیخونه؟چرا 
شمام تا جا نهیشدم و تو آ بلند شت درد  ییبه خودم نگاه کردم.....چ که جا دا

شه سم یدونه  یشد.....باال شته بود و دو هم ل یت چپم و دردنم خراش بردا
 ورم کرده بود.... یکمی

 شدم؟ ینطوریچرا ا من
خوب  یدیکشهه شیرو به آت تی: مأموریلیداد واضههح تر شههد...خ یصههدا

 خوب شد؟ یکارامون رو خراب کرد یشد؟همه 
 شده؟ ی:چدیکه روژان از جاش پر رونیرفتم ب عی....سرتیمأمور ییییییییوا

 دفتم:من چرا خونه ام؟ عیسر
 ....ختیر نییاز چشماش پا اشک

 جواب بده.... دمی.....سوال پرسریداد زدم:روژان آبغوره نگ یو نظام محکم
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ستش ضح م د شه تو شه...با صادف تو ت کای....رائدمیرو درفت جلو و دفت:با
 ....یکرد

 ؟یبودم؟ک ؟کجایتعج  دفتم:تصادف؟با ک با
ساعت نزدروزید-روژان ساعت دوازده ن یهفت بود که رفت یکای....  همی... اما 

....مامان که مثل مرغ سههرکنده بال بال یبود ومدهیشههه  شهههده بود و هنوز ن
 ....میازت نداشت یخهر چی...هزدیم
 میبود که در خونه رو زدن....من و مامان هجوم برد کیساعت  یطرفا نکهیا تا

قا دم در بود.... کیسههمت در که  و  یداد که تصهههادف کرده بود حی.توضههآ
سههفارشههات دکترت رو  یکمیو  سههتین یو مشههکل خاصهه یبود مارسههتانیب

باز کرد و تو رو از خواب ب نیدفت.....بعدشههم در ماشهه با  داریرو  کرد و تو 
 ....یدیتو اتاق و خواب یخودت رفت یدپاها
 بود؟ ی:کدفتم

 ....مایارس-روژان
 ما؟یتعج  دفتم:ارس با

شم ه ی....تا ظهر خواب بودگهید یچیسر تکون داد و دفت:ه روژان  یو بعد
 انیجر نیا میباره دار نیهشتم نی....ایومدیو بعدم به هوش م یشدیم هوشیب

 ....میگیرو بهت م
 .....رهینم ادتی گهی....دهیدفت:اما دکتر دفته بود.....عاد زود
 م؟یا بود....اون منو اورده بود.....کجی....چشم دربه امایارس
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سام نگاه کردم.....کم کم همه  به شمم....اتاق  یصحنه ها اومد جلو یلها چ
 یادیز زی.....اما چرونی....اون قرار....زده بودم بیپرو.....چادرم....پارک ساع

 نهود.... ادمیاصال  یعنینهود..... ادمی شیبق یدرباره 
ش نی....با امیرفتیم دیبا فردا ضاع من.....نکنه پ شن؟نکنه بهم ا مونیاو جازه ب

 بود؟ یچ گهید یتصادف لعنت نیخدا ا یندن باهاشون برم؟وا
بود....رفتم سههمت اتاق و لهاسههام رو  میسههاعت نگاه کردم....هشههت و ن به

 که روژان دفت:کجا؟ رونیو زدم ب دمیپوش
 سرکارم... رمیم-من

تا ج-روژان تاقت....تو  غیسههرکار؟روژان  روزم اسههتراحت  کینزدم برو تو ا
 ....ینکرد

 در اوردم و دفتم:خدافظ.... یرو از جاکفش کفشم
 لجهاز؟ یبدم من دختره  یزد:جواب مامان رو چ غیج

رفتم د یدربست کی عیو سر دمی....تا سر کوچه رو دورونیزدم و اومدم ب لهخند
 کاره.... مهین یکار داشتم.....کارا یلیو ادرس شرکت رو دادم....من خ

*** 
سم سع رونیرو فوت کردم ب نف شدم.... شرکت رو باز کردم و وارد  که  یدیو در 

 ....یبلند شد و دفت:خانم کردان دنمیمن نشسته بود، با د زیپشت م
 ....دیشد...شما هم تو زحمت افتاد رید دی:بهخشدفتم

دفت:نه اصههال...چرا سههر و صههورتت  ومدیم رونیب زیکه از پشههت م همونطور
 شده؟ ینطوریا

 بود.... کیتصادف کوچ کی....ستین ی:مشکلدفتم
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صههادف ت یکه نشههد؟با ک تیزیبال به دور....چرا؟چ یییییمانند دفت؟:وا غیج
 ؟کجا؟یکرد

 ....زدیچقدر حرف م یوا
 افتاده؟ یدفت:اتفاق یمردونه ا یصدا
نار و من تونسههتم فرد یدیسههع فت ک با دنمیرو به نیر  لکگیمن ر دنی.....

 افتاده؟ یدفت:چه اتفاق
 بود.... کیتصادف کوچ کی....ستین ی: مشکلیجواب تکرار بازم
 ...هیروز کار نیتکون داد و دفت:به کارات برس که آخر سر
شد و ه در سردرد باز  شکار کلیاتاق  شک یورز سر م سرا  یو بلندش تو لهاس 

 کرد.... ییخودنما
مثل  اون اتفاق زیدست خودم باشه ضربان قلهم رفت باال....همه چ نکهیا بدونه

 کردمیمقصههرم....هنوز حگ م کردمیجلو چشههمم بود....هنوز حگ م تیواقع
نه.....حگ م خمیاون حق داره توب قانون خوادیدلش م کردمیک نهود و  یتا 

 تیأمورخراب کردن م کردمی.....هنوزم حگ مکردیم یددیخودش به کارام رس
 .....هیچ لیاون دل دونستمینم لیدل یمن بودم و ب شلیدل

ما ها هنوز ا نیبا تموم ا ا تادهیحگ  بودم.....همون  کایبودم....هنوز رائ سهه
سند....همون رائ یکایرائ سته بود.....همون رائ کایخودم پ شک  واریه دک کایکه ن

که اعتماد به نفسش فوق العاده  یقطور دور وجودش سالم و سرپا بود....همون
 ....ودصفتش به شهرزادم منتقل شده ب نیا یباال بود و حت
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 یکار گهیدفت:کارا رو انجام دادم....د نیرو به فرد لکگیراحت بود....ر اون
 ست؟ین

 ...گهینه د-نیفرد
 تو اتاقم؟ یایلحظه ب کی شهی:پگ مدفت

پشت سرش وارد شد و  عیم سرسر تکون داد و وارد اتاقش شد....خودش نیفرد
 در رو بست....

ندل با نهی:اه فکر میحرص نشههسههتم رو صهه تارشیک ک رو  یلیخ ه؟رف
انگار  رهیگیخودش رو م یکه درجه ات از من باالتره.....جور فیاعصابه....ح

 که.....
 توهم....به کارت برس.... کایکن رائ ول

صفه کاره بود....هنوز کارم تموم  عیسر شن کردم.....هنوز هکم ن کامم رو رو
 نشده بود.....

 ....میرفتیجلو م یلیخ دیرسیکارم به سرانجام م اده
 تمرکزم رو جمع کردم به کارم.... تمام
 وقت ندارم.... ادی....من زکنمیخواهش م ایرو زدم....خدا دیجد رمز

enter 
 ای....خدادمیبه صورتم کش ی.چشمام رو بستم و دستحال لود شدن بود... در

 ....کنمیخواهش م
16%....24%...41%....52%....67%....79% 

Eror 
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باال  فوق العاده شیتیامن سههتمی....لعنت بهت....لعنت به شههما.....سههیلعنت اه
 سههتمیبه سهه یکیبفهمن  تونسههتنیبود......کارم رو خوب انجام داده بودم....نم

راحت بود.....کارم رو خوب بلد  المینظر خ نیشههده.....از ا متصههل یاصههل
 بودم.....

باره هاریشههروع کردم....ا دو خت  دای.....پگهیراه د کیاز  ن کردن رمزش سهه
 کنم سخت بود..... دایرو پ یزیچ دیچند تا کل نیب نکهیبود.....ا
 نینداشهت....آخر یمشهخصه یپخش و پال بود....معن یلیخ میدیکل کلمات

لمات ....کدمیرسیم یاصل ستمیآموزشامم به کار درفتم....من هرطور بود به س
شهههانسههم  نیآخر نیا %99.....به احتمال دیلرزیرو وارد کردم....دسههتام م

رمز اشتهاه  رااز سه ب شتریاجازه بده که ب شونیتیامن ستمیس کنمیبود.....فکر نم
س شه.....احتمال م شونییاجرا ستمیوارد  شه.....بهتر از قهل دادمیب  یدرست با

انجامش  تونسههتمیبود اما نم سههکی....رنهیهم گفتیم یحسهه کیها بود...
 شدم.... رهیندم....نامطمئن به رمز خ

e5 y25 v22 l12 i9 e*5 i9 f6 d4r1*8 
 داشته باشه؟ تونستیم یا یچه معن نایاده درست باشه ا یحت

 ....بدو.....یندار یادی....بدو دختر وقت زکایرائ بدو
شت از دهنم م ای ستام رونیب زدیخدا....قلهم دا سته بود...ق خی.....د ام اما  هافیب

 نوی.....ایرییتغ چی.....بدون هی....سههرشهههار از روزمردیعاد شههههیمثل هم
 مطمئن بودم.....بهم ثابت شده بود...

 دذاشتم.... هوردیرو بستم و دستم رو رو ک چشمام
 خدا.... ایتوکل خودت..... به
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 ی....باز هم لود.....باز هم اون درصههدایتکرار یرو زدم....بازم صههحنه  نتریا
 ....یتکرار

53%....66%....71%....76%....81%....83%....88%.... 
ههینه....ادامه بده....برو....خدا یکرد.....نه نه....نه لعنت ستیا ه ه ه ه ه ه ه ه  ه

 هها.....
90%.... 

 حهگ شده ام آزاد شد.... نفگ
92%....94%....96%....98%..... 

 مهمون لهام شد.... لهخند
99%...100% 

Welcome 
هایخدا یوااااااااااااااااااااا ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه  زدمیم غی.... کاش تنها بودم تا جه

..... تو کایرائ نی.... آفرنی.... آفرنی.... آفریتو تونست کای....من تونستم.... رائ
 دختر! یرینظ یب

 .....شهیامروز تموم م ی....کشهیم یسرهنگ اده بدونه چ یوا
صوص اداره  لیمیا قیو رمز ورود رو انتقال دادم تو فلش تا از طر اطالعات مخ

 سرهنگ بفرستم..... ینهود برا شیریگیعنوان امکان پ چیناجا که به ه ی
العات اط تونسههتنی....اده ممیجلو رفته بود یلی....خدمینفگ راحت کشهه کی

 میتتونسههیاز کاراشههون رو م یلیخ یجلو تونسههتنیکنن که قطعا م ریرو تفسهه
 .....میریبگ
 ....میو سد معهرشون بش میرو نابود کن اتاشونیاز عمل یلیخ میتونستیم
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اکتور کردم....ف یگانیکه بهم سپرده بودن با یینداشتم....پرونده ها یخاص کار
فا یها رو وارد کردم و ازشههون کپ دیها و رسهه  یها لیهم درفتم و تو 

 مخصوصشون دذاشتم....
 اتاق سردرد رو درفتم....بعد از چند لحظه:بله.... یرو برداشتم و داخل تلفن
 ی....کارام رو انجام دادم....پرونده ها رو بهرم تو اتاق آقادی:خسههته نهاشههدفتم
 ؟یملک

 لحظه.... کی-
رو که مرت  کرده بهره تو  ییپرونده ها نی:فردومدیش مشهههدم....صهههدا منتظر

 اتاقت؟
اما سههردرد دفت:آره بهر بزارشههون تو کمد کنار  دمیرو نشههن نیفرد یصهههدا

 ....زشونیم
 ....زمیدفت:عز آروم

 یچ نیا ؟یدفعه داغ کردم... چههههههههههههههه کیقطع..... یهم صدا بعدش
 دفت؟حالش خوب بود؟ با من بود؟

 تفکرات خودته..... ی دهی....زائیدیاشتهاه شن کایبابا رائ نه
خه به همچ یتفکرات من ک آ ته  ها نیرف مت  عه  نیکه ا ییسهه دومم  یدف

 بوده....آره حتما با اون بوده.... نیبا فرد دیباشه؟شا
خه ثل فرد یدوسههت زم؟اونمیعز گهیبه دوسههتش م یکدوم پسههر ا مگر  نیم

 .....نکهیا
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 یدونیو م یسههتیرو به رو ن یپسههر عاد کی...خوبه با اکیتو سههرت رائ خاک
و  نیو فرد نهیاره ا یگفتیحتما م یچی؟هیبود چ یقاچاقچ کیسههردرده اده 

 اون....
تا از فکرش ب یلیدل دیشههها اه باشهههه....سههرم رو تکون دادم  ته   امیداشهه
 ....نی....پرونده ها رو برداشتم و رفتم سمت اتاق فردرونیب

به ا ینم نار  یمرموز رو از جلو یتونسههتم اون پسههر چشههم در مام ک چشهه
که نشههن تونسههتمیبزنم.....نم  یزیت ی....من دوشهههادمیبه خودم دروغ بگم 

 کنم..... دایهم پ یلیدل تونستمیداشتم......اما نم
تاق و چکار کردم و ک دمیتو فکر بودم که نفهم انقدر ومدم ا یچطور رفتم تو ا

 ....رونیب
ستم و به بگ دراند کام خ میلصند یرو ش ود و تو فکرم ب زیشدم....همه چ رهین
 ....دمینفهم یچیشدم و ه قیدق زینهود....به همه چ یچیه
سههفر....به خانواده ام....به کارم....به تصههادفم  نی....به اتیمأمور نیتمام ا به

 شیسههاعت پ کیکه از  ییکه امروز عصههر دادداهش رو داشههتم....به اتفاق ها
 ....ردادیبرام افتاده بود.....به سردرد....به سردرد ت

 سر و تهم بودم که در شرکت باز شد.... یافکار ب غرق
 رو به سمت در دوختم که سودند و نگار وارد شدن.... نگاهم

 تعج  بلند شدم و دفتم:سودند....نگار.... با
شحال سودند شت م یبا خو سمتم و منم از پ ستاش رو دراومدم.. زمیاومد  ...د

مد تو ب*غ*لم....آروم تو ب*غ*لم نگهش داشهههتم....آروم  باز کرد و او
 دفت:شهرزاد....
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 نجا؟تو؟ی؟ایو دفتم:خوب رونیب دمشیب*غ*لم کش از
رو  گهیندونه صهههدسهههاله همد یکیدوتا رو تروخدا..... نیدفت:نگاه ا نگار

 ....دنیند
 د؟یینجایدست دادم و دفتم:ا باهاش

 ها..... میبا خنده دفت:همسفر نگار
ته بود  با نداخ حت سههرش رو ا نارا که  گاه کردم  ند ن به سههود ج   تع
...به صورت معصومش یبهرن؟ واااااااااااا خواستنی....نه....سودند هم منییپا
صورت رهیخ ستیکه نم یشدم.....به  صورت تون شه....به  که  یگ*ن*ا*هکار با

 تودلهرو بود.....  یعج
 دند....:آره سودفتم

 ....دیزد و دفت:اده افتخار بد یرو بلند کرد و لهخند محزون سرش
ندم.....نم تونسهههتمینم نشهههون  یچه عکگ العمل دیبا دونسهههتمیبخ

 که خودمم مسافرش بودم؟ یآخه؟سفر یچ ی؟دلداریبدم.....دلدار
 هست؟ یم؟ملکیما اومد یدیدفت:خهر م نگار
 ....دمی:آره هستن....االن اطالع مدفتم
 ....نجانیاتاق سردرد رو درفتم و دفتم که ا یداخل

 تو اتاق..... دیایدر شرکت رو قفل کن و ب-
 :چشم....من

ش شت م یدو شتم و از پ شدم و دفتم:بر زیرو دذا منم  تو اتاق.....االن دیبلند 
 .....امیم
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 ....میمونیم تی:منتظرسودند
 خوب.... یلی:خمن
 شرکت رو قفل کردم و رفتم سمتشون....نگار در زد.... در

 تو..... دیایب-نیفرد
 میرو باز کرد و وارد شد....بعدش هم من و در آخر سودند پشت سرش رفت در

 داخل....
 ....دینیدفت:بش نیو بعد فرد میدیو جواب آروم دوتاشون رو شن میداد سالم
 رفت رو مهل کنار سردرد نشست! عیسر نگار

 .....میکنار هم نشست شونیو سودندم رو مهل روبرو من
ش نیفرد ساعت  و ....تا بندر عهاس ردیینجایا میو ن شیدفت:خوب فردا راس 

طار م ها بهتون مدیریبا ق چه  عد رو ب به ب جا  با گنی....از اون کاراش  ....
 دیتهس ییفقش شما دوتا تازه واردها نجایخودشونه....رو به من و سودند دفت:ا

 .....دیکارشونه ها....پگ خوب دوش کن ازیصحهت ها ن نیکه ا
 نینگ....سههدیحملش کن دیکه خودتون بتون یکول فیک ای کیسههاک کوچ کی

هسههت.....در رفاه  زینهاشههه که سههرعت حرکتتون رو کم کنه....اونجا همه چ
پورت ....کفش اسدیاریرو با خودتون ب تونیضرور یزهای....پگ فقش چدیکامل
 کارتونه....سخت یکمی....لهاستون درم باشه....راهتون دیبپوش یکتون حایترج

بد با امکانات دیاونجا بمون شههههیهم یبرا دیتونیم دیرو درسهههت انجام  .....
 ی....هر چدیزنیحرفا حرف نم ی....رونگهیمدل کی هی....کارتون شهههیعال

نار کهاش هم  یبا سههخت دیخوریبود م یچشههم....تو راه هر چ دیبگ دیدفتن با
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 دیاهنخو یشههکلم دیدوش کن کننیم تونیکه همراه یی.....به حرف کسههادیایم
 داشت....

س من صهح پرواز دار مایو ار شما اونجامیپگ فردا   یو کارها میی.....زودتر از 
ماسههت و تحت نظارت خود  یانتقالتون به هتل بعد از دذر از مرز با بچه ها

 ما....
نتون دخترونه تو بد یاداها یاز ا ای افتهیفشهههارتون م دیدونیاده م کنمیم دیتاک

براتون  ی....اده اتفاقدیتا غش نکن دیاریبا خودتون ب یزیچ یفراوونه شههکالت
 دردن ما نخواهد بود.... تشیو مسئول دیمقصرش خودتون افتهیب

 د؟یچند نفر قایبه نگار دفت:دق رو
و د قایدوازده نفر.....دق میشههیم اریبا من و مهرناز و سههام نگی:نه نفر مدلنگار

 شش نفره.... یکوپه 
با بهت و زار میو سههودند همزمان سههرمون رو بلند کرد منو به هم نگاه  یو 
 .....میکرد

 شد آدم آخه؟ ارمیاد؟سامیب خوادیم یچ یبرا گهید ینه....اون عوض یوا
 عضو دروهشون بود..... نایبود.....تو پاتوق نگار ا ادمیرو  مهرناز

 کجان؟ گهید نگیدفت:هفت تا مدل نیفرد
گار نه ن خانم پر ی:خو قاسهههانیدختر  مد ی....آ تذکرات رو بهشههون  یمح

 ....اونا آماده ان....دهیم
 ؟یشد که تصادف کرد یرو به من دفت:و تو....چ نیفرد
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شهود م ادیز یشد.....حق داشت....کهود رهیبردشت و با تعج  بهم خ سودند
 فاده از پنکک.....نهود....اونم با است

 و کجاش رو یبرم خونه....اما چطور خواستمیم ادمی...ادینم ادمی یچی:هدفتم
 ....ستین ادمینه....
پات چدفت به دسهههت و  بازم خو نه کال سههفرت منتف شیزی: گه   ینشهههد م

هر  ی.....برایدیانجام م هیاز بق رتریاما کارت رو د یای....باهامون مشهههدیم
س شتن تو و امیکنیکارا نم نیاز ا یک سل نکرد نکهی.....نگه دا  میسفرت رو کن

 ....ستیمحسوس ن ادیز یداره....بازم خوبه که کهود لیدل
 رو به همه دفت:حله؟ بعد
 ...دیبر دیتونیدفت:م نیو فرد میسر تکون داد همه
 رونیب مرفتی....داشتم مرونی.....اول سودند و بعد نگار از اتاق زدن بمیشد بلند

 که سردرد دفت:پمادهات رو استفاده کن...
 هم دذاشت.... یچشماش رو رو و

 و درم پشت سر خودم بستم..... رونیاز اتاق زدم ب زود
بان باال.....دل ضههر کاراشیا لیقلهم رفت   نی.....ای....لعنتدمیفهم یرو نم ن

 بود؟چرا بهم نگفته بود اده نقشه بود؟ یچش شده بود؟نقشش چ
به  یکسهه دمیبهم بگه....من اجازه نم خوادیم یهر چ لیدل یب زاشههتمینم من
 نیباشه همچ یبه شهرزاد.....اون حق نداره....هر ک یبشه....حت کینزد کایرائ

 رو بدونم نه.... لشیدل نکهیبدون ا ینداره....اده نقشه داره بگه...ول یحق
 به جهنم ساده حل و فصلش کنم.... کیبودم نه اون که با  یمن عاد نه

 ...؟تافردایندار ی.....کارمیبر دیبا گهیدفت:شهرزاد ما د نگار
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به نگار و  کی گاه  نه منم د کین به سههودند: گاه  خونه....مواظ   رمیم گهین
 ...دیخودتون باش

 و اونا از شرکت خارج شدن.... میکرد یهم خداحافظ با
تاقش....رفت نیفرد ته بود تو ا تاقش و در زدم.....اجازه رف ک یم دم ا ه ورود رو 

 د؟یندار یبا من کار گهید یملک یداد دفتم:آقا
تم رو هم که دف ییزایهمه چ ای....فردا سههر موقع بیبر یتونیدفت:نه م نیفرد
 کن.... تیرعا

 خوب....پگ خداحافظ.... یلی:خدفتم
 ....رونیمنتظر جواب باشم از اتاق زدم ب نکهیا بدون

 نیآخر نیشههرکت برسهههام انداختم.....ا یبه سهههاختمون ادار ینگاه کل کی
 بود....فقش فردا.... نجایمن با ا یدارهاید

*** 
تاقک کوچ وارد  یصههندل ی.....آروم روشهههدیشهههدم که دادداه بردزار م یکیا

رعت .....سکردیکه مقصرم بود داشت عجز و ناله م یتاکس ینشستم....راننده 
 صحهت با تلفن همراه بوده....داشته و در حال 

 باش.... رونیدفت:فعال ب یرسالت یقاض
ض رونیاز ب بعد سمت قا سالت یرفتن مرد رفتم  ض یو دفتم:آقا یر من به  یقا

 ندارم.... یتیشکا شونیشخصه از ا
ض ش یریگیپ دیزد و دفت:اما به هر حال با یلهخند یرسالت یقا شه.... از  دیاب

 از خالفکار ها باشه.... یکیطرف 
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 کاراش با شما....من از حقم دذشتم..... ی هیزدم و دفتم:بق لهخند
 .....رونیرو باز کردم و فلشم رو آوردم ب فمیآروم در ک بعد

لش ف یتو یبراتون دارم....اطالعات یزحمت کیو دفتم: زشیرو م دذاشههتمش
ست که با سرهنگ قادر دیه ست  سمت یبه د سه.....ق شون ار شیبر  لیمیو برا

 ....زحمتش باشه دردن شما.....نهیتو ا شیکردم اما بق
 ....میرو هم دذاشت و دفت:در خدمت چشم
 برم....خدانگهدار.... دیبا گهیممنونم....من د یلی:خدفتم
 :خداحافظت باشه دخترم....دفت
 و رفتم سمت خونه.... رونیاز در دادداه زدم ب آروم
*** 

 .....رهیگیدلم م ؟خوبینکن هیباال سر من در شهیجونم م مامان
مواظ  خودت  یعل یتو رو به وال کایاشههکاش رو پاک کرد و دفت:رائ مامان

 باش....
سخره باز یکه معلوم زورک روژان سه د ارهیدرم یداره بود م  هگیدفت:اه مامان ب

و  رهیبره سههفر قندهار که....آ آ دو سههوت م خوادی...نمدیانقدر لوسههش نکن
 ....گردهیبرم

 ....گهی:آره راست مدفتم
 رو تونی.....دفت:اده باشههم و مادردادیها م یمعن یلیزد که خ یلهخند مامان

 سر مادرش کاله بزاره.... تونهیکه بچه نم گمی....اونموقع بهتون منمیبه
 فتگیم ینهود.....هر چ یو مدرک لینهود....دل ی....حرفنییرو انداختم پا سرم

 .....هیسفر چ نیآخر و عاقهت ا دونستمیحق بود....من خودمم نم
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*** 
 ....نهههههگید نهههگید نگید
دو مراجعه  یشههماره  یبندر عهاس لطفا به سههکو -قطار تهران نیمسهههافر-

 ....ندینما
 دخترا.... دیبلند شد و دفت:بلند ش نگار

ند شهههد یکی یکی به دخترامیبل که از ز یی.... گاه کردم  م ک یچیه ییهاین
دخترونشههون  تیبودن مظلوم ینگاه کردم که هر چ یینداشههتن.....به دخترا

کننده بود.....نگاه کردم و لعنت فرستادم.....لعنت فرستادم که  رانیهنوز هم و
 مردم رو.... یجوونا و دخترا کردنیپر پر م
 ؟ییدستم رو درفت و دفت:کجا سودند

 هن تهران....راه آ ستگاهیسمتش و دفتم:ا دمیچرخ
 ؟یریزد که غمش رو راحت حگ کردم...دفت:کجا م ینیغمگ لهخند

 زدم و از ته دلم دفتم:ناکجا آباد.... پوزخند
 ....نهههههگید نهههگید نگید
سافر- که هر چه زودتر  شودیبندرعهاس خواهش م -محترم قطار تهران نیاز م

 به قطار سوار شوند.....
 دیننک هیاومد طرف دخترا و دفت:کوچولوها در یلعنت اری....سهههاممیافتاد راه

 ....رمیگیخودم براتون آبنهات م
 ....شکشیآبنهات درفتن پ یریرو بگ تینیآب ب ریبگ ادیدفت:تو اول  سودند
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صه اریسام شت طرفش و دفت:جرئت دار زیخ یع کرار ت گهیبار د کی یبردا
 کنم.... تیکن تا حال
ند شهههد و دفت:آب دماغت رو جمع کن حالم بهم  سههودندم پاهاش بل رو 
 خورد....

بار آخره  اری....سههامدیبگه نگار داد زد:تمومش کن یزیخواسههت چ اریسههام تا
.....در نهیفرد کنمیکه خهردارش م یکسهه نینپلک مگه نه اول نایدور و بر ا گمیم

رو  شما یکارا کن نیاز ا یخوایممنوعه.....اده م یضمن تو....سودند....سرکش
 ما رو به سالمت.... ریبه خ

 !دیزاری.....اونوقت شما هم سالمش مامیب خوامیبگه نم ی....کافآره
 ....مستین اریننشوندم سام اهیل  دفت:من اده تو رو به خاک س ریز اریسام

 نه تو! زادهیاسم آدم اریسام یستیدفت:معلومه که ن سودندم
 ....گهیودند....بگ کن دو دفتم:ِا س دمیرو کش دستش
 ....کردمیفوران م اریاز سر و صورت سام تیعصهان
بر سر من  یچ یدونیشهرزاد....نم خورهیدفت:حالم از وجودش بهم م سودند

 اورده....
ه اشهههک فت: د مع شهههد و  ج ماش  قتیتو چشههه م چو  هخشهههمشین

 ....چوقتیشهرزاد.....ه
 سودند؟ یگیم یطرفش و دفتم:چ بردشتم

 ....کنمیم فیبرات....تعر کنمیم فی:تعردفت
 رو چک کرد و مهر کرد.... طامونیبل شیکنترل بل مامور
 ما بود.... یهشت و نه برا یها کوپه
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منصوره ، شهرزاد و معصومه کوپه  ن،یلیدفت:خوب مهرناز ،سودند ، شا نگار
 نه ان... یهم کوپه  هیهشت بق

 گه؟یرو به مهرناز دفت:حواست بهشون هست د بعد
 چشم رو هم دذاشت و دفت:هست.... مهرناز

رو پرت کرد تخت  شی....سههودند کولمینداشههت یلی....وسههامیکوپه شههد وارد
 و دفت:من و شهرزاد باال..... ییباال

 وقت؟ کی ییبود دفت:نچا یاسمش چ دونستمیکه نم یدختر
 پشت چشم نازک کرد و دفت:نترس لهاس درم با خودم آوردم.... سودند

 خودت؟ ایاز دخترا دفت:مامانت برات جمعشون کرده  گهید یکی
 گیو د گی،دعوا،بحث،دیدفت:او او او....از االن بگم زر زر اضهههاف مهرناز

دم به ب لتونیتا تحو دیریو چهار سههاعت خفه خون بگ سههتیممنوع....ب یکشهه
 .....دیرو بکش گهیهمد دیصاحهاتون بعد خواست

 شدن و مشغول کاراشون شدن.... اسم صاحهاتون همه شوک زده شاکت از
 باال و سودندم پشت سرم اومد....تا نشستم دفتم:سودند چت شده؟ رفتم

از  خورمیشالش رو از سرش دراورد و دفت:هر چقدر حرص م یحرص سودند
 ....کنهیم کمیریستیه دنشی.....دارهیسام نیدست ا

 شده؟ یچ یکن فیتعر یخوای:نمدفتم
ند دذاشهههت....منم دراز  ری....دسههتش رو زدیزد و دراز کشهه پوزخ سههرش 

 ....دیهاریبرف م رونی....سردم شده بود.....بدمیکش
 سفر بود..... نیاول ا ید شونزده
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 یانی....اصال پایانیداره نه پا یا یداستان من نه شروع درست و حساب-سودند
 نداره....

دانشههگاه  دمیشههن که یبود...روز شیشههدم و اون ادامه داد:چهار سههال پ منتظر
 ادمی چوقتیرو ابرا بودم....ه کیمکان یدلخواهم قهول شهههدم اونم مهندسهه

اوردم....مامان و بابام هم خوشههحال  یداشههتم بال درم ی....از خوشههحالرهینم
 یتدول انشههگاهداده بود....کشههته بودم خودم رو که تو د جهیبودن....تالشههم نت

اطر به خ شههدمیقهول م دیبا یقهول بشههم...چقدر دعا کردم بماند....فقش دولت
 مون که شدم.... یمال شیشرا

که پگ اندازش بود و دفت  یصد تومن دذاشت کف دستم....صد تومن مامان
 دانشگاه آماده کنم.... یبرم خودم رو برا

به  ی...کارمومدیو م رفتمیشد....م لیبرق و باد دذاشت....کالس ها تشک مثل
 خواستمی....نمارهیسر درب یزیچ میاز زندد یخواستم کس ینداشتم....نم یکس

خونشههون فالن محله اسههت و وضههعشههون اله و  ینیهیانگشههت نما بشههم که م
 ....خواستمیبله....نه مطمئنا نم

س کم شگاه...ک شدم دختر مغرور دان سته   یزیچ چیکگ ه چیکه ه یکم،ناخوا
هم درسههم بود که  گهیام و از طرف د افهیطرف ق کیدونسههت....از  یازش نم

 ....رفتمیتو چشم م شتریب
سوم پا از شتم....شدمیتر نم نییشادرد  ستگارم دا  ادیه زک یزیچ یعنی....خوا

ستگار....اما نم ستمیبود خوا صال تو بند اخوا ودم نهودم....متنفر ب زایچ نی....ا
 دهیکردن....مامانم رو د ی....از زن شهدن و مادر شهدن و مادرینیاز خونه نشه
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آزاد  دختر کی خواستمیم منمثل اون باشم.... خواستمیبودم بگ بود....من نم
 باشم....کلم باد داشت و داره....

و رفع  نیحل تمر یمون برا یاختصاص یاضیاستاد ر دمیهشت بود که شن ترم
وال ....منم اصمیموردا داشت نیانتخاب کرده....چندتا از ا اریاستاد  کیاشکال 

 باهاشون نداشتم..... یمشکل خاص
 اومد.... دیجد اریسه شنهه شد و استاد نکهیا تا
 نهود....فوق العاده بود... یمعمول ارمونیلحظه کالس ساکت شد...استاد کی

شد که با خودکارش زد رو پچ شروع   سکوت دیو دفت:لطف کن زیم یپچ ها 
 ....دیکالس رو بهم نزن

 ....رایبود....محکم و د یساکت شدن....صداشم مثل خودش عال همه
شجو ادامه شته  یداد:دان شد ترم آخر....هم ر شاکرپور  یخودتون....آقا یار

 یپگ جد میکالس رو به من سههپردن پگ حواسههتون باشههه....تو درس جد
 که من بهشون خواهم داد.... هینمرات کننیوارد م شونیکه ا ی....نمراتدیباش
سخره باز نیقوان اما س کهیو ت یکالسم....هردونه م ن که بعد از م یممنوع....ک

نه بردرده چون اجازه  هادمیورود نم یبرسهههه محترما بهم  دی.....نظم کالس ن
جلسهههه رفع  نیباشهههه....ا لنتیسههها یرو شههههیهاتونم هم یبخوره....دوشهه

 ....نی....هممیکنیباهاتون آشنا شدم شروع م نکهیاشکال....بعد از ا
 داشت.... یچه ابهت یدونینم

 د؟یکنینم یدستش رو برد باال و دفت:استاد معرف یکی
 ساکت شد....رفته بود تو فکر.....لهخند زد و بعد اخم کرد! سودند
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 !یمحمد رادینگاه بهش انداخت و دفت:ه کی....کایرائ شهینم باورت
 سودند؟ یگیم ؟راستیدرد شد و دفتم:چهههههههه چشمام
 بگم؟ یدروغ نیام همچ وونهیزد و دفت:مگه د یپوزخند سودند

 شده بود....دفتم:خوب بعدش؟ کیتحر تینها یب میکنجکاو
 ی....روسههتشیل یادامه داد:شههروع کرد به خوندن اسههم بچه ها از رو سههودند

گاه سههطح کیکگ توقف نکرد.... چیه به  ین باره  عدشههم دو به طرف و ب
 استادا.... شتریبود....برعکگ ب نطوریهم دی....به منم که رسستشیل

شروع م تموم شهختم.... شد دفت:خو شکاالتتون رو میکنیکه   یکی یکی....ا
 ....دیبگ

شت....خ کالس صحهتا دربارش ز یلیاونروز دذ شت..... ساش دذ  ادیاز کال
 منه.....کرم از خودم بود..... انیکرم از خود درخته؟جر گنیم یدیبود....شن

 کارتون دارم.... نییپا دیایمهرناز دفت:دخترا ب کدفعهی
 شانگ! نیلعنههههههههههت به ا اه

 کردن.... فیبرا تعر ادهی....وقت زمیبر ایبلند شد و دفت:ب سودند
و مهرناز شروع کرد و ما هم  میو منم پشت سرش....نشست نییپله ها رفت پا از

 ....میدوش شد
 مای/ارسنیدان
 شدن؟ شد؟رد یچ-
-.... 
 خوبه....-
-.... 
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 هماهنگ باش..... دیمازن....با سع خیش یآره خونه -
-.... 
نگاه به سههاعتش انداخت و دفت:راس سههاعت هشههت اونجام....اونجا  کی

 و تو.... دونمیمن م ینهاش
 زد:مفهومههههههه؟ داد

-.... 
 خوبه....-

 رو قطع کرد و دفت:رد شدن.... تلفنش
 کردم و دفتم:خوبه....دخترا سالمن؟ یپوف

 ....هههههههههههمایرفت و دفت:ارس یغره ا چشم
تو  یدفت:اون برا ی....اومد سمتم و با لحن شماتت بارنییرو انداختم پا سرم

مه پسهههر....ح کاره و تو....ح کی....اون فقش یفیک  یفی....حفهیخدمت
 ....فی....حمایارس

صمبار کیدفتم:بزار  یلحن زار با شده خودم ت زار اده بد ....بنیفرد رمیبگ میم 
باد....کارام رو م که لعنت بر خودم  له نی....اکنمیبود بگم خودم کردم   مسههئ

 به کارم نداره اما ازم نخواه که.... یربط
....اونم نیدان یمن.....برا یبرا مایندادم....چقدر سههخت بود نقش ارسهه ادامه
 عاشق! یمایارس
شد یکردم حت یدختر بهت معرف نهمهیا-نیفرد ضر ن شون کن یحا اال ح ینگا

 ما؟یخدمتکار چشمت رو درفته؟آره ارس کی
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 نگفتم..... یچیه
ش کالفه ست ک ش  مالمایارس ستیتو موهاش و دفت:اون مال تو ن دید  ...ام

 ....امش  معش...شهیم نجایا یاز کله دنده ها یکی
ه بزارم ادام نکهیو بدون ا عیهام رو کردم تو موهام و نگهشون داشتم و سر پنجه

....اده برات ارزش داره....قراره مونی....تو رو به دوسههتنیبده دفتم:نه....نه فرد
شن د یکی شته با شه....پولش رو م شیپ گه؟بزاریاز اونا دا  زارمیم....ندمیمن با

جایا هما کی....دمیرو م شههترشی.....بیضههرر کن ن م شیپ گه؟بزارید میین
 ماه..... کی نیباشه....هم

 متیق گهید یاریسههرش م ییبال کی یزنیدفت:د نره خر م یا یلحن عصههه با
 االنش رو نداره....

حن زار با م یل تم: ف منیفرد دمید لش رو  پو کردش رو دمی.... کار  ....
به موال مدمی.....ضهههررش رو مدمیم .....نزار از دسهههتش نیفرد دمی....

 کفتارا کمترم برات؟ نیاز ا یعنی....بدم
.....آخ واریبه د دمیو کوب دیام رو چسههه قهیاورد سههمتم و  ورشی یعصههه

 نگفتم.... یچینگفتم....ه
....خوب که یشیم ست؟بدترین تیحال ؟چرایفهمیزد:الههههههههاغ چرا نم داد

م م چیه یشهههین ترم  بره زیشهههیبد مزش  نت د ری..... ندو دل  گهید
 .....گمی.....صالحت رو میکنینم

 اکشن بشه..... کمی لمیوقتش بود ف االن
خوام  یخوام.....نم یجدا کردم و هلش دادم ،داد زدم:نم قمیرو از  دسههتش

راحت باشههم؟چرا دسهههت از سههرم  دیزاری.....چرا نمدیصههالحم رو بهم بگ
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بارم  کی ی.....بزار براکنمی.....کارم رو منیفرد کنمیرو م د؟کاراتیداریبرنم
صم  تیخر بزارکردن رو امتحان کنم.... سکیرو اجرا کنم....بزار ر ممیشده ت

 کنم....
ه ک یکیسرام نیطاقچه رو پرت کرد رو زم یرو مشت کرد و دلدون رو دستش

 شد.... لیتهد کهیبه هزار ت
 ....مایافتادم ارس یبرادرم نم ادی متیدیم یزد:کاش وقت داد

برادرمم برام مهم  یکارم که برسم حت ه؟بهیچ یدونیم زد و ادامه داد:اما پوزخند
 .....یکنیکه ضرر م ییتو نیکنم....ا ی....جهنم.....من که ضرر نمستین

 ....اقههههههههههههتیل یو رفت سمت پله ها و داد زد:ب بردشت
ند هدفم رسهه لهخ به  نه  دهیزدم....موفق شهههده بودم..... بودم.....بزار فکر ک

بود اما مقصههوداش  یکیبردم.....دوتاش  شیکارم رو پ نکهیخوشههحالم از ا
صل به  دنیرس یشینما ینجات جون همکارم بود و هدف یمختلف.....هدف ا

 عشقم!
نگاه به وجود اومده بود....خنده دار بود.....نه خنده دار نه  کیکه با  یعشههق

 مسخره بود....
ه اده دروه دفته بود کراهمون بده به  نکهیقهل از ا نیبود که فرد نجایا شیخوب
و اده  یایتا تهش ب دیبا ی.....اده اومددیایدرب دیتونینم گهیتوراه من د دیاومد

نه بود برایبهر تمیدل از زندد دیبا یدیکه بر کهیا ی....بهو کار ن م هم از هم
 سفر! نیامحافظت کنم و هم همسفر باشم باهاشون تو 

 داد زدم:نوکرتهههههههههههم به موال..... خوشحال
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*** 
 دهیشدم و لهخند زدم.....موهام رو رو به باال سشوار کش رهیخ نهیآ یپسر تو به

دوسههت  پممی.....تکردمیکه عاشههقشههون بودم.....مردونه م یشههیبودم و ته ر
 یو کراوات مشههک یطوسهه راهنیبا پ یداشههتم....کت و شههلوار نوک مداد

شیبه رخ م شتریرو ب میمردونگ شم ها دیک سرد  ییو در آخر چ مثل  کهبا رنگ 
 .....کردیرو داغ م یآهن مذاب هر کس

 ادهیدذاشههته بودن پ ارمونیکه در اخت یمخصههوص به خودم از مگان ژیپرسههت با
 شدم....

 درو.... دی....باز کنمیدیرو تو دوشش مرت  کرد و دفت:رس شیهندزفر نیفرد
دندونم  یتو یبه خوب ابمیافتاد و منم کنارش قرار درفتم و حرکت کردم...رد راه

 بود.... یپر شده بود و جاش کامال امن و عال
 ما تا کمر خم شد و کنار دنیو با د رونیزن فربه و کوتاه اومد ب کیباز شد و  در

 ....میتوجه بهش وارد شد یرفت....ب
شهاه شتریکه ب یسالن کی سالن بار  سکوت به  شت رو به رومون بود..... ت دا

و درم بود.....سههمت  کیشههکسههته بود.....سههالن تار یسههالن رو آهنگ آروم
 یها شهههیمثل سههلف بود که پر شههده بود از انواع شهه یراسههت،ته سههالن اپن

 هیرنگ تعه ینور آب کی ریز اردیلیب زیدر م کیم*ش*ر*و*ب....سمت چپ نزد
سالن روبه رو بودشده  ست مهل چرم چ کیاپن  یو ته   یشده بود که رو دهید
سل صل یع ست که نزد یمنور به رنگ اب یدو کی شیا سمت را در  کیبود.....

قرار درفته بود.....در کل  یو صههندل زیو پادرد پله قرار داشههت چند دسههت م
 بود! ینفت یو آب یقهوه ا یاز رنگ ها یسالن مخلوط ونیدکوراس
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مهل دونفرش نشست.....کنارش  یروته سالن رفت و  یبه سمت مهل ها نیفرد
 نشستم....

بود....معلوم بود تو  رهیخ زیم یرو یهاش رو تو هم فرو کرده بود و به دو پنجه
 فکره.....

س زن سته ا یبه طرفمون اومد و با فار شک ست و پا   دیدار لیم یدفت:چ ید
 ارم؟یبراتون ب

گاه از دو نیفرد پا رو ین فت و صهههاف نشههسهههت..... ندا یدر خت و پا ا
 ....یسکیدفت:و

خم کرد و نگاهش رو به من دوخت....نگاهم رو از نگاش درفتم و به  یسر زن
 ترک.... یشدم و دفتم:قهوه  رهیروبه روم خ

 تکون داد و به سمت اتاقک سلف رفت.... یسر زن
 .....دیکشیم پینگاه کردم که پ نیقهوه جوش بلند شد.....به فرد یصدا
 ذاره؟یمنتظرت م:چرا انقدر دفتم

 ....به قول خودش کالس کارشه!هینطوریا شهیزد و دفت:مازن هم یپوزخند
 مگه کالس داشت؟! یک*ث*ا*ف*ت نیبه ا یکار
به  و بنفش ینفت یو آب یآسههمون یآب  یشهههدم....ترک رهیخ زیم یرو یدو به

 ....دادیبهش م یخاص ییهایصورت اشعه، ز
قهوه ترک منو  دیو فنجون سههف نیفرد یسههکیو السیبه طرفمون اومد و د زن
 جلومون دذاشت و رفت.... زیم یرو
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صل ترک م*س*تم کرد.....فنجون رو تو یقهوه  یبو صره کردم  یا ستام محا د
ز مزه م یکمی.....شهههدیصههورتم بلند م یدرفتم....بخاراش تو مینیب یو جلو

 کردم...تلخ و آرامش بخش بود....
بهم  نیکه فرد ییاز کارا ری....غشدیرم ده برابر مکار داشتم.....از فردا کا چقدر

پردیم خر یها یریگیپ سههه بود..... با دارایخودم  ناسههها دیرو   ییشههه
باند  نیا گی....رئی....آدرسههشههون....کله دنده شههون.....و اصههل کارکردمیم

 بود..... یکنم عال شیعمل شدیرو....نقشه ها داشتم براش که اده م
ش نیبه زم یزیبرخورد چ یصدا صاف ب شد  شمم دنهال عامل  نمیباعث  و چ

 بگرده.... جادشیا
س ا ب یرخش طرف ما بود.....مرد میکه فقش ن دمیرو د یبه پله ها که مرد دمیر

 یشمیابر یمشک ییبودم و قها دهید ادیکه تو شهر خودمون ز دیسف یدشداشه ا
حاشهه با ابر هیکه رو دوشههش بود و  کرده  یریدورد ییطال شههمیاش رو 

که دسههته و  یمشههک ییسههرش سههت قهاش بود و عصهها یرو ی...عمامه بودن.
ضب سمت ها یع شت از پله ها پا هیپا یاز ق شده بود،دا ست   نییاش از طالدر
 ....ومدیم

 نشده بود.... جادیتو حالتش ا یریتغ چینگاه کردم....ه نیفرد به
به رو مرد مد و رو  حاال م یاو چهره اش رو  تونسههتمیما نشههسهههت....

 یدرشههت قهوه ا یها ،چشههمیپرفسههور شیبا ر غیت شی.....صههورت شههنمیبه
اشت د یا یصورت کامال معمول کیبار یو ل  ها ینسهتا دوشت ینیروشن،ب

 ....دادیصورتش پر جذبه نشونش م کیمیاما لهاس و م
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مرد  یسههامسههونت رو که کنار پاش بود برداشههت و پرت کرد جلو فیک نیفرد
 .....زیم یرو

کرد و دفت:شههنو خهر؟هچه  نینگاه به فرد کینگاه به سههامسههونت و  کی مرد
 خهر؟(

 مسلش بودم! یبود!....خدا رو شکر که به عرب شیحال یعرب نمیفرد پگ
 برم.... دیار،بایحوصله دفت:مازن دخترا رو ب یب نیفرد

 مازن بود....خوبه.... نیا پگ
 باشه عجله نکن(و دفت:خوش خوش.....ال تستعجل....هباشه  دیخند مرد

 (یاسم عرب کی.....هههههههههایکرد و داد زد:ُعل لیبه عق  متما یرو کم سرش
 و سر خم کرد..... ستادیا زیم کیو نزد رونیاز سلف اومد ب عیزن سر همون
 (عی...سراری. ....هدخترا رو بالههههههههههههایالهنات..... ههنیدفت: مازن

 ....دیبه سرعت به طرف پله ها دو زن
 ار؟یدفت:سام عیسر نیفرد

 (دهیسع شی...هپدیعند سع-مازن
سهههامسههونت رو  فینگفت....مازن ک یزیچ گهیتکون داد و د یسههر نیفرد

 و بازش کرد..... دیجلوش کش
 ....پوزخند زدم.....ک*ث*ا*ف*ت ها....دیتراول ها درخش دنیبا د چشماش

 کرد.... نشییبسته اش رو برداشت و تو دستش باال پا کی
لهههههش تههکههرار کههنههان زمههزمههه  ریههز یصههههیلهههههخههنههد حههر بهها

 (هاستی....ز هاستی:حلو....حلو....هزکردیم
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 بلند شد.... نیپا از طرف پله ها فرد یصدا دنیشن با
 شدم.... بلند

داشهههت....راه  یکردم....قد بلند داشیدخترا دنهالش دشههتم....راحت پ یتو
 رفتنشم که....

 به لهم اومد....راه رفتنش رو دوست داشتم! لهخند
 ...ِاهه....یکنیم ینقش باز ی....تو فقش دارنیخودم دفتم:او او او دان به
...خندم رو قورت دادم.....اخم کرد و دیبه سههمتم چرخ نیسههر فرد کدفعهی

 تأسف تکون داد..... یبه نشونه  یسر
شد و رو به فرد مازن سستادیا نیبلند  ستش رو به  یط.....قد متو شت.....د دا

 شما( یاز امانت ها نمیسمت دخترا درفت و رو به ما دفت:هذه امانتکم....ها
شاره کرد و دفت:ف یابرو سمت در ا امان  یسمت چپش روانداخت باال و به 

 الله....هدر پناه خدا!(
 .....کردیم رونمونیداشت ب محترمانه

 سرجاشه؟ یزد و به طرف نگار بردشت:همه چ یپوزخند نیفرد
 ....یدفت:همه چ نگار

 تکون داد و دفت:خوبه.... یسر نیفرد
 ....عی....سرادیبه من ادامه داد:زنگ بزن به مسعود.....بگو با َونش ب رو

 الزم رو انجام دادم.... یرو دراوردم و هماهنگ میدوش عیسر
 ....نجاستیا گهید قهیدفتم:تا پنج دق نیبه فرد رو

با شههما نم نیاز ا گهیاز دخترا دفت:من د یکی به بعدش رو  ....خودم امیجا 
 کجاست؟ رادی....اصال هرمیم
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 زد و نگار رفت طرفش و دفت:ساکت باش.... یپوزخند نیفرد
از مرز ردمون  میرو سهههاکت باش؟پول داد یچ یدفت:چ غیج غیبا ج دختره

 ما رو بسالمت.....دست شما درد نکنه..... ری....شما رو به خدیکه کرد دیکن
 کجاست؟ رادیبود دفت:ه ستادهیکه کنارش ا یدختر

سراغ ه شناختن؟چرایرو م رادیاز کجا ه نایا شون  ه و ت دیرن؟بایگیرو م رادیهم
 ....ارمیرو درب هیقض یتو

 رو.... نایدفت:خفه کن ا ینسهتا بلند یرو به من با صدا نیفرد
کنم اما االن وقت  یرو باز ینقشهه نیهمچ دیخودم که با یبودم برا متأسههف

 تأسف نهود....
ما نامیآسهههت لت ن حا به  باال و نزد یشهههیرو  دختر  کیتا آرنجم بردم 

 اونا.... ی....پوزخند زدم به سادددنیلرزیم یشدم......دوتاشون مثل چ
 یدونی.....زمزمه مانند دفتم:مسههتادمیدختره ا ی نهیبه سهه نهیو نسهههتا سهه رفتم

.....دردت فهینداره که اون زبون درازت رو کوتاه کنم اما ح یمن کار یه؟برایچ
به نفع دوتامون  ی....فکر کنم اده خودت ازش اسههتفاده نکنیشههیاوخ م ادیم

 باشه.....نه؟
ود رفته ب ادمیبودمش و طهق معمول اسههمش رو  دهیکه اونروز تو دفتر د یدختر

 ؟یچ میداد زد و دفت:اده نخوا
 یدفت یزیلهخند ژکوند دفتم:چ کیرو باال انداختم و رفتم طرفش.....با  ابروم

 کوچولو؟
 ؟یچ میرو انداخت تو چشمام و دفت:دفتم اده نخوا شینگاه سورمه ا دختره
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 یعصههان دیاالن با مایبود آره اما ارسه نی!اده دانمایارسه یآرامش نهود برا یجا
 .....شدیم

ستم درفتم.....جور ی قهی عیسر ستم ه یمانتوش رو تو د با  یبرخورد چیکه د
:زحمت کوتاه کردن اون دمیو غر واریبه د دمشیبدنش نداشههته باشهههه و کوب

چون فردا ش  صاحهت خوشههههههههههههگل کوتاهش  دمیزبونت رو به خودم نم
 .....کنهیم

فقش .....یدفتم:اوخ یبچگونه ا یبا کش دفتم و با صههدا یکمیرو  خوشههگل
 دلم.... ینکن گیاظ  باش لهاس خوابت رو خمو
شد.....اما هنوزم خفرستادمیخودم لعنت م به شک  شماش پر از ا  بود رهی....چ

 تو صورتم.... دیآب دهنش رو پاش هیاز ثان یتو چشمام.....تو کسر
صه مایارس نیبود!و هم هیهد نیا قیواقعا ال مایارس  نی.....دانشدیم یبود که ع

 ....کردیبود تماشا م ستادهیدوشه ا کیمن  یوجود
 از اصههال نکهیرو بردم باال و با پشههت دسههت کوبوندم تو دهنش.....با ا دسههتم

فاده نکرده بودم دوشهههه  که صهههدا یزورم اسههت پاره شهههد   غیبا ج ییلهش 
 دفت:سودهههههههههههههند....

بود....پالن عوض  مایطرف صهههدا.....همکارم بود....عشههق ارسهه بردشههتم
 عاشق! یمایارس شدمیم دی...االن با..شدیم

 طرف سودند که جلوش رو درفتم..... دیدو
 بره.... نییام باال و پا نهیس یکه قفسه  میکشدینفگ م یجور

عهی....خوردیتو صههورتش م نفسهههام باال و  کدف عهیسههرش رو آورد   کدف
 من....کههههههپ کردم.....
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سرم د یها نفگ شت  شعه  یشینما گهیتند و پ شت از ا شمام دا  ینهود.....چ
 ....شدیپرنفوذ نگاش ذوب م

 رو بزار کنار...... ی.....مسخره بازنیبه خودم اومدم.....آدم باش دان زود
 ....عای....سردیداد زد: تمومش کن نیفرد
 نیتماشههادر ا هیرفتم....مازن و بق نیاز کنارش رد شههدم و به سههمت فرد زود
 بودند! شینما
 دیشههنویم ی....هر چدیکن ینم غیج غیمحکمش دفت:ج یبا صهههدا نیفرد

 ...ردیگیپولتون رو م دیدیچشم....کارتون رو انجام م دیگیم
 بهتون بد بگذره..... کنمیو دفت:فکر نم نییصداش رو آورد پا ولوم

 ...دیکنیداد زد:بد و خوبش رو شما مشخص نم یدختر چشم سورمه ا همون
 رهیخ یعوضهه یبود و دفت:خفه شههو دختره  ورشیبه سههمتش  یعصههه نگار

 سر....
شماش پا دختر شکاش از چ  دنیانگار تازه فهم گهید ی......دختراختیر نییا

 نگاه کردن..... گهیو واج به همد اد،هاجیسرشون ب ییقراره چه بال
 از دخترا زمزمه دونه دفت:دروغه .... دروغه.... دروغههههههههههه.... یکی

....شههما پسههت فطرت ها دیگیدروغ م دی:داررفتیاشههت باال مصههداش د ولوم
 ..... دروغههههههههه....دیما رو بترسون دیخوایفقش م
 دخترا دراومده بود..... اشک

گاه کردم.....خ به کارم ن به فرد رهیهم بدون نیشهههده بود  با نفرت.... .....
 اشک.....سرد سرد....خشک شده.....
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اهم شد....نگ رهینگاهم رو حگ کرد که بردشت و تو چشمام خ ینیسنگ انگار
 رو حگ کردم.... میدوش ی هرهیرواز نگاش درفتم.....همون موقع و

 بود:دم درم.... مسعود
 دفتم:اومد....دم دره.... نیبه فرد رو

 ....دیافتیدفتا:راه ب هیزن باشه رو به بق ومدیاز اونا که بهش م یکی
 خواستنیکه ن یی....اما من منتظر شدم....نگاه کردم به دخترارونیرفت ب نیفرد

چه دام تادنید یقهول کنن تو  از فرار کنن.... خواسههتنیکه م یی....دختراراف
 .....دیکشیکه انتظارشون رو م یسرنوشت نکهت بار

 بردشت سمتم.... عیرو درفتم....سر نشیطرف همکارم....ل  آست رفتم
که  دیکه نذاشتم.....آروم درفت....فهم ارهیرو از دستم درب نشیآست خواستیم

 رونیهمه رفتن ب یادامه داد......وقت شیشههینما یکارش دارم.....اما به تقالها
 شده؟ رتیدستگ یزیدفتم:چ رون،آرومیب هردمشیکه م یدر حال

 ه؟یچ نکاراتیا لی.....آره....دلیداد تقال کرد و دفت:آره....ولم کن لعنت با
 ...شدیمن براش سوال م یرفتارا دی....باکردیتعج  م دیکرده بود....با عج ت

راه  نیبگم سههوار ون مسههعود کردمش و خودم به طرف ماشهه یزیچ نکهیا بدون
 افتادم.....

 رو روشن کردم و راه افتادم..... نیماش عیسر
شتم و نگاش کردم.....انقدذر اگفتینم یچیه نیفرد دم تا کار رو کر نی....برد

 حوصله دفت:چته؟ یآخر ب
 ؟یگینم یزیزدم و دفتم:چرا چ لهخند
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فت چپ......م*س*تق چیرو بپ دونی:دور مد مت   نیتا اول یریم میبرو سهه
 کوچه سمت راست..... نی.....سومیفرع

 به چشم..... یلهخند دفتم:ا با
 م.....دوستخودم خفت نکرد ی.....خفه شو تا با دستامایزد:خفه شو ارس داد

.....فقش یدیخودتم از دسههت م اریاون دختره اخت یجلو یدارم بکشههمت وقت
 خفه شو تا صدات رو نشونم....

 ؟یزدم و دفتم:اوه چه خهرته داغ کرد یسوت
 کن داداش.... یط یالیخ یو دفتم:ب دمیچپ نگام کرد و من خند چپ

چه پ یتو چه ادمیچیکو تادی.....وسههش کو تل.....من  سهه فت:برو ه و د
 .....گردمیبرم

شون بدم که کجا م میبخوام کنجکاو نکهیا بدون ش خوادیرو ن رو  نیبره دفتم:ما
 ؟یکه ندار یتو شهر بگردم....کار یکمی خوامیهتل....م زارمیم

قا....سهههاعت دفت فا  کنمیکه برات اس م یبه آدرسهه دیبا میو ن کی:چرا ات
 ؟یدی....فهمنجایهم شیاریو برام م یریگیبسته رو م کی....اونجا از ُسها یبر

که  بمایرد یکار داشتم....کاردذار یلیدفتم و حرکت کردم....هنوز خ یا باشه
 انجام شده بود! یبه خوب

 ود....ب رکانهیمازن افتادم.....کار دذاشتنش ز یقهل از رفتنمون به خونه  ادی
 کی یجلو ی.....بعد از مدترونیودم بدردش تو شهههر از هتل زده ب یبهانه  به

همهردر سههفارش دادم و به سههاعتم نگاه  کی.....سههتادمیا یفروشهه چیسههاندو
 کردم....وقت داشتم....
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شهر چرخ یکمی....رونیرو خوردم و از مغازه اومدم ب همهردرم ....حاال دمیتو 
 رو پارک کردم و نیروندم و ماش مارستانینقشه بود.....به سمت ب یوقت اجرا

 دهیرفتم....به ساعت نگاه کردم....سر موقع رس مارستانیبه سمت ساختمون ب
ستمیبودم.....م ش یها یلصند یکجا منتظر بمونم....رو دیبا دون ک انتظار پز

....داشههت دنهالم دمشیشههدم.....اومد....د رهینشههسههتم و به راهرو خ یعموم
 بود! همکار ما نجایا مارستانی.....پزشک بگشتیم
بعد  قهیدق ستیو مطمئن شد که اومدم بدون توجه رفت تو مطهش.....ب دمید تا

 نوبت من شد....
 شدم.... وارد

 سالم....-
 (دی....تفضل....هسالم بفرمائکمیسالم العل-
شه با فونیخاطر احتمال وجود هر دونه آ به شده با مام ت دیکه تو لهاس من کار 

نشههسههتم و اون اومد  یصههندل ی.....من رومیکردیم تیرو رعا اطیجوان  احت
 باال سرم.....

ها نیفرد یطرف از لدم....و ا یمن عرب دیفهمیم دین حت تر  نیب کارم رو را
 ....کردمیم

و از طرف پدر عرب بود مثال داشههت ازم سههوال  یرانیمحمود که از مادر ا دکتر
 یساده اس برا تیمسمو کیکه  دادیم صیدل دردم و تشخ یدرباره  دیپرسیم

 همهردر! چیآلوده!همون ساندو یاستفاده از غذا
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ما  فیک یمخف  یرو از ج ابیبود.... رد گهید زیچ کی شیکار اصههل ا
....تو کارش شیسههامسههونتش درآورد و فعالش کرد و شههروع کرد به کار دذار

 وارد بود....روکش دندونم و دذاشت و دفت:خلص....هتموم شد(
 ربعم وقت نهرده بود! کی دیشا

 thanks:دفتم
 your welcomeجواب داد: اونم

 که مسلش هستن.... یسیباشه پزشکا به زبان انگل یچ هر
 ....یالک یهم نوش جان نمودم!الک یتیتقو آمپول

 !شدینم نیاز ا بهتر
باره دخترا  ونیو شهه هیدر ادیزدم..... یا یمازن پوزخند عصههه یادآوریبا  دو

 تنخواسههینم نکهیسههوار ون شههده بودن.....ا یا یبا چه بدبخت نکهی..اافتادم...
 بشن.... داریکاب*و*س ب نیاز ا خواستنیم نکهیباور کنن.....ا

شتم....خدا یاجازه  نهاریسمت هتل....ا رفتم شت و دذار ندا  کینکرده  ید
 ضیتحمل مر یحوصههله  نیفرد یریو و رید نیو تو ا شهههدمیم ضیدفعه مر
 نداشت!

*** 
س گهینگاه د کی....ستادمیدر ا یجلو که برام اس کرده بود انداختم و  یبه آدر

 (ه؟یهکاهو؟یاز پالک مطمئن شدم در زدم: نکهیبعد از ا
 هگید ه؟منمیک هیک یپرسیم یه یاس ام اس خوندم:خسته نشد یرو از رو رمز
 !کیفابر قی....رفیشگیهم اریبابا 
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 .....کیفابر قیتو رف ایدفت:ب زن
 به کل نابود شده بود! شیعرب ی لهجه
سههالن بزرگ....اما پر از داالن و  کیسههاده بود.... یخونه  کیداخل..... رفتم
 اتاق!

شون اجازه نمیصهر کن دیدفت:با زن شون کن نهیمعا دنی.....دوتا دارن ....میا
 !کننیاز زور و ضرب استفاده م

ون نشهه یالعمل تونسههتم عکگ ی....نفسههم حهگ شههد....نمدیکشهه ریت قلهم
 !دنیبود مانند د یک دنیبودم.....و شن دهیبودم اما ند دهیبدم.....شن

 کل! یدانا
صهان ینیشاه سردرد سرهنگ  یاز حالت احترام نظام تیبا ع دراومد و رو به 
ها  از حربه یلیچفت و بسته....خ یلی....دهنشون خدنیرو لو نم یچیدفت:ه

از خودشههون بروز  یزیچ چیاسهههت.....ه دهیفا یاما ب میروشههون انجام داد
 اسم دروه رو..... یدن،حتینم

ودش خ یذهن یها یری....درددیکش شیشونیبه پ یکالفه دست یقادر سرهنگ
سان کم بود ا یمربوط به پرونده  شده  نیدروه قاچاق ان ضافه  شکوکم ا مورد م

 رانیوارد ا یکه قصد داشتن از خور دب یچهار نفر رو در حال شیبود.....ش  پ
 کرده بودن.... ریبشن دستگ

صل ادیکرد از فکرش درب یسع س شیو اول به کار ا ه کنه....آخر وقت ب یددیر
 ....دیرسیحساب اونها هم م

شق نجوریهم ش قهیکه  صتش  یکیهاش رو با حالت  ش شاره و  شت ا رو انگ
 ؟ی....خوب چه خهر از دبکنمیم یددی:رسدیپرس دادیماساژ م
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 جانیداشههته باشههه از هم باز شههد و با ه یسههردرد انگار که خهر شههاد ی چهره
کار شههد....دروه اعزام شههده هم  یبه خوب ابیدفت:با کمک دکتر محمود،رد

 .....رهیم شیخوب پ زیکامال تحت نظره....همه چ ابیم*س*تقر شدن.....رد
هم اومده  شههونیهمونجا بود که در سههفر قهل یمحمد رادیو ه سههانیپر گاهیجا

ته  باالتر از منزل  ابونیخ کی یدروه سههروان محسههن شیپ یبودن!....هف
سکون سلش یبرج بلند کی یاز خونه ها یکی یتو شونیم  که کامال به خونه ت

 یکامال حرفه ا یمخف یها نیدورب یداشههت م*س*تقر شههدن....نصهه  تمام
د .....افرا....رفت و آمدا تحت کنترلهستین یا ینگران چیه یانجام شده و جا

سا دهید شنا ستن.....جاله ییشده در حال  ستیا شیه از  چکدومیکه ه نجا
هحرن با تجربه و مت اریتو کارشون بس یول ستنیدروهشون سابقه دار ن یاعضا

.... 
سردرد به خوب ردادیسردرد ت یو آمد ها رفت شدن و   شیداره کار رو پ یکنترل 

ز که دخترا رو از مر یشده مازن جهاِر.....فرد ییکه شناسا یفرد نی.....اولهرهیم
و بعد از  هرهیاقامتگاهه م ایمسافرخونه  هیشه شتریو به دفتر کارش که ب کنهیرد م
 ....دهیم لیودخترا رو تح نیدرفتن پول از فرد لیتحو

دزارش ها به صههورت  نمیسههرهنگ دذاشههت و دفت:ا زیم یها رو رو دزارش
س گهیمکتوب....الهته چند جا د ستن....وقت یهم درحال برر رو  قیکه تحق یه

 ....میرسونیاش رو به اطالعاتتون م جهیم،نتیکامل کرد
 با لهخند و پر غروز نگاهش کرد.... سرهنگ
 بار آورده بود!به خودش احسنت دفت! یخوب یشادرادا
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 وقت یلیکه خ یغارش.....کسهه اریافتاد....برادرش... شیمیدوسههت صههم ادی
 نتونسته بود همراهش باشه....کنارش باشه.... گهیبود د
...به ..کردیبود و به شههجاعت دخترش افتخار م نجایبود.....کاش ا نجایا کاش

تاشیز تونسههتنیکه م ییکسههها چه  ردسهه کاراش،برادراش،ب باشههن،هم
 کاشیکه رائ دیدی....کاش بود و مکردیهاش،شادرداش...کاش بود که افتخار م

ش شون  یبود و از هوش فوق العاده اش برا داره.....کاش یریچه دل  کمک به
 .....چقدر کاش!کردیم ستفادها

 داشت! تیکاش ها واقع نیا یهمه  کاش
شاه رو سردرد  سردرد....ام یکه منتظر بود دفت:کارتون عال ینیبه   دوارمیبود 

قائله  نیتا ا دمیماه فرصههت م کیبره....من فقش به دروه تو  شیتا آخر خوب پ
 ماه.... کی.....فقش دیرو ختم کن

حال  نیو درع یمظلوم و خجالت یاز همکارا یکی شهیکه هم ینیشاه سردرد
پا یانتظام یرویقدرتمند و باهوش ن به  انداخت و  نییبود خجالت زده سههر 

طف دار ل فت: خدا ا شهههاالی.....ادید مک  ک هم  نیبه  خوا نده رو  پرو
 جونم باشه.... متیاده به ق یبست.....حت

سال پ دیچیپ ییصدا شونزده  سرهنگ که بردش به   نی:حامد من اشیتو ذهن 
 جونم باشه! متیاده به ق ی....حترسونمیدزارش رو به سرهنگ م

باز به اسههتقهال  یچه راحت جونش رو داده بود....چه راحت خودش با رو و
 مرگ رفته بود.....
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ستینم گهیکرد....د یاخم شیادآوری از س خوا ست بده......د یک  گهیرو از د
ش ظرف تحمل گهی......دگهید کنهیتحملش فوران م کردیبسش بود.....حگ م

 جا نداشت.... گهیبود.....د دهیبه آستانه اش رس
سردرد دفت: با سر ه ینره نم ادتیهمون اخمش رو به  س چیخوام مو از   یک

 کم بشه.....
 کگ.... ههههههههچیکرد:ه دیتاک

منتظر جواب باشههه با لهخند ادامه  نکیورت داد و بدون ااخمش رو ق عیسههر
 ....یبر یتونیداد:م

تادیصهههاف ا سههردرد تاق ب سهه ته  یرفت.....انرژ رونیو احترام داد و از ا درف
مل رو متح یادیسه ماه که کاراش کامال فشرده شده بود فشار ز نیبود.....تو ا

 شده بود.....
ستیم دلش ستیم خوا شکم برآمده  شیبره پ تون ست بزاره رو  دالره اش.....د

که  ییتو راهش درد و دل کنه.....به کوچولو یهشههت ماهه اش و با کوچولو ی
که حاصههل عشههق نابش به دختر  ییاومد تا اون رو پدر کنه.....به کوچولو یم

نده تر مه چ نیخالش بود......براز هان!دالره اش تو ه  سهههتیب زیدختر ج
که ن چه اش  کاش ب چه جنسهه خواسههتنیمبود.... داره دختر  یتیبدونن 

بد نهود.....خ کیباشهههه..... ام خوب  یلیدختر مثل مامانش....الهته پسههرم 
 کنه! رونیاز سرش ب تونستیدختر رو نم یایبود....اما به هرحال رو

....االن آخه؟تو زمان کار ادیکرد از تو هپروت درب یتکون داد و سههع یسههر
 فکرا بود؟ نیوقت ا یادار
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پسههر بودن  ایدذاشههته بودن و اون تو فکر دختر  هیاز جونشههون ما کاراشهم
 بود....واقعا که! زیکوچولوش بود....که چه دختر و چه پسر براش عز

 رییتغ اوشیاون چهارتا افتاد.....اخماش رفت تو هم......اسههمش رو از سهه ادی
 !گرفتیاعتراف نم نایاده باالخره از ا دادیم

 /شهرزادکایرائ
شت.....از رائ گهیشده بود....د لیتکم تمیظرف گهید کمک  اکیمغزم تحمل ندا
 .....از شهرزاد و شهرزاد ها متنفر بودم....خواستمیم

شون  یکه رو یدوتا زن به شته بودن تا تقال نکنم نگاه کردم....از تخت نگه ام دا
به هم  یحت که نینهردن....از ا تیاز انسههان ییبو چیه نکهیمتنفر بودم......از ا

 ....کننیجنگ خودشونم رحم نم
با صهههدا داشیاومد.....پ کایرائ عاده نظام یشهههد.... به زن میفوق ال که  یرو 
و تو.....اده  دونمیام کنه داد زدم:دسههتت به من بخوره من م نهیمعا خواسههتیم
ت ک*ث*ا*ف* ینکهت لعنت یمونده باشه حساب تو یباق میروز از زندد کی

 .....رسمیرو م
کرد.....ولش کرد و اومد جلو.....مثل  ستیام ا یشلوار ل یدکمه  یرو دستش

 کنترل کنم.....حگ تونسههتمیرو نم تمی.....عصهههادمیکشههیاژدها نفگ م کی
ت و داشهه تی......کاش واقعرونیبزنه ب شیو دهنم آت ینیاالنه که از ب کردمیم

 بزنم.... شیتآدم نما رو آ یها وونیح نیتمام ا شیبا اون آت تونستمیمن م
ساش  زن صورتم.....نف سمت  شد  ستش و خم  محکم چونه ام رو درفت تو د

کرده بود و  یدی.....اخم شهههدزدیرو صههورتم و حالم رو بهم م شهههدیپخش م
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تا به  یشههیلحظه خفه نم کیدفت:چرا  کارت رو انجام بدم؟دهنت رو بهند 
 ه*ر*زه..... یروش خودم نهستمش دختره 

نداختم و از ال نیبدتر به سههمتش ا گاه ممکن رو  ها ین ندون  که بهم  یید
یسهههایم که هسههت دمشههونی غال زن   کی ؟منمیفهمینم ؟چرایدفتم:آشهه

 مونثم.....بفهم....
تا  جون تا بگم..... که ه میزندد یاز رازها یکیدادم  به ه چیرو  قت   یچکیو

ام  نهیمعا تتونسینفهم فهوندنش که نم نیبگم.....برام سخت بود به ا گفتمینم
 کنه....

 ؟یکرد....چشماش درد شد و دفت:عادت ستیا
صه ش یع شار دادم و نفگ ک شمام رو رو هم ف قدرت  کردمی.....حگ مدمیچ

خرد  کردمیکه دورم بودن رو بجوم.....حگ م ییتمام کسهها یدارم که خرخره 
رازم رو برمال کنم.....حگ  دیسهههه تا پسهههت فطرت با یشهههده بودم که جلو

بدوزم از ا نیزم تونمیم کردمیم ت ام ! ثه نهیمعا یتو دواه نکهیو زمان رو بهم 
 کنن که فعال عذر دارم.... یم

تونم  یهنوز شههک داشههتم که براشههون مهم هسههت که معذورم؟که نم اصههال
شم؟! شوقه با شق و حال  نکهیا ایمع شون و ع سود خود ست تر از  کیفقش  پ

 خودشون براشون مهمه؟!
 مینت.....کمر درد لعمیکه داشت یبود.....فشار راِه سخت یلیروم خ یعصه فشار

ش و نصههف رمیاود کرده بود.....دوسههت داشههتم سههتون فقراتم رو تو دسههتم بگ
لت تهوع لعنت نیکنم......دوسهههت داشههتم فقش ا دسهههت از سههرم  یحا
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و  مینظام کینهود که من  نیبود!مهم ا نجایبرداره.....دوسههت داشههتم مامان ا
.....مهم کردمیمسههخره ام م دیفهمیم ی...مهم نهود اده کسههمحکم باشههم. دیبا
نم  نیا م نم  کیبود  م بودم..... هت رو  کیآدم  ح م نم  م بودم..... تر  دخ
شتم و االن شناختمیم ست دا شقانه دو شتم....منم مادرم رو عا .....منم قل  دا

 داشتم.... ازیبه وجودش ن
 شه؟یتموم م یدفت:ک زن

که سههفتم بهم  ییخودم رو از حصههار اون دسههتا کردمیتوجه بهش تقال م یب
 بودن تا جم نخورم آزاد کنم..... دهیچسه
 .....ایلعنت دیداد زدم:ولم کن نسهتا

 ....خوب؟دیبراشون تکون داد و دفت:ولش کن یدست یاصل زن
 مانند دفتم:سه روز.... ناله
 ....ایبه من دفت:همراهم ب رو

 یبازوم پرت کردم کنار....کف دو تا دستم رو رو یدستاشون رو از رو یعصه
 ؟هنوزشدیتموم م یکاب*و*س لعنت نیا یسرم دذاشتم و چشمام و بستم.....ک

 شد؟یم یبود آخرش چ نیشروع نشده ا
شد اصال.....سرهنگ دفته بود که  ینم یزیخواستم بهش فکر کنم....چ ینم

 کمک کن..... ایبهم برسه.....خدا یهیآس زارنیهمه جوره هوام رو دارن و نم
 ....گهید ایب ؟راهیخوریسر جات تکون نم یستادیداد زد:ِد چرا ا زن

شار آورده بود.....هم ینا شتم.....درد کمرم به پاهام ف  نیتو ا شهیراه رفتنم ندا
 نور شده بود! ینور عل تمیو حاال که وضع شدیم یزمان عصه
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ن سههال کیداالن تو در تو عهور کرد.....به سههر زن راه رفتم....از چندتا  پشههت
عهی....میدیرسهه مام درد دیعلم کشهه یاز پشهههت زن مرد کدف .....چشهه

 نجا؟یسردرد بود؟ا نکهی....انیشد....ا
 نجا؟یمنو آورده ا یچ یزنه برا نیا

 کردمیکه حگ م یشد بهم.....دوباره همون نگاه......همون نگاه رهیخ سردرد
شما یسهز آب ش یچ سهز زمرد شدیاش مخلوط م دهیک شما یبا  شت  یچ در

گاه ب دمیمن.....لرز تا حگ....ا یبا ن با دو جدال  فاوتش.....تو  چش  نیت
 بار درم؟ کیبار سرد و  کیبود؟چرا 

 بود؟ یدفت:خوب....اسمت چ زن
 ....مایاش دفت:ارس خیفوق العاده  یصدا با

اما  هشیهم ثهت م شیاهتو دو نکهیاومده....با ا شیپ یمسأله ا کی مایارس-زن
 دختر فعال عذر داره.... نیبد ندونستم به تو هم بگم....ا

....دوست داشتم بکشمش......دوست داشتم زمان رو به رمیداشتم بم دوست
 بره..... ادشیعق  بردردونم و چنان بزنم تو دهنش که حرف زدن 

چشمام رو باز  ی....وقتنییهم فشار دادم و سرم رو انداختم پا یرو رو چشمام
نگاه سهههز  کیمتعج  برخورد کردم... یجفت چشههم درد شههده  کیکردم با 

 که پر از سوال بود.... یچشم کی،یآب
 نگاهش رو درفت و رو به زن دفت:عذر؟ دینگاهم رو د تا

هم  گهی.....تا سههه روز دهی......عادانهیادامه داد:آره.....عادت ماه لکگیر زن
 !شهیپاک م
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.....سههردرد هم شههمیاز شههدت درما دارم ذوب م کردمیحگ مشههدم..... آب
....اما انگار که زود به خودش مسههلش شههده باشههه نییسههرش رو انداخت پا

 دفت:خوب؟
 بعد.... دیبگو....سه روز نگه اش دار نمی....به فردیچیه-زن

سردرد دفت:خوب ت کیبا  بعد به  دیتونیم.....هیا کهینگاه به من با لهخند رو به 
 !دیبرنامه نگه اش دار زین سورپراعنوا
..کاش ..شدمی.....داشتم خرد مسوختیدرفته بود.....قلهم داشت م شیآت دلم
ش نیاز ا کاش کنم..... هیبلد بودم تا در هی....کاش درکردمیبودم که غش م ایغ

 نهود.... هیو فروما یزن انقدر عوض نینهود....کاش ا نجایسردرد ا
رار ف خواسههتمیو خفقان آور اونجا رو تحمل کنم.....م نیجو سههنگ تونسههتمینم

تا منو بگ یشهههده برم رو یکنم.....حت ما از ا رنیهمون تخت و همون دو  نیا
 کنم..... دایپ ییمخمصه رها

ها.....باالخره معا یکی نیاومد و رو به ا یزن کدفعهی  نهیزن دفت:تموم شههد سههُ
 ....میاش کرد

مت اون دهیکه فهم زن هاسهههت بردشهههت سههه  یکیبودم اسهههمش سههه
 هاشون که آماده است؟ یدفت:خوبه....دواه

 ...یشگیدفت:آره همشون.....فقش....مشکل هم زن
 شده؟ یحوصله دفت:باز چ یب سها
 ه!شد هوشیب شونمیکی.....رهیمیم هیدفت:کله خرابه داره از در یحرص زن

 کن..... رفتار شهیکه....مثل هم هیتکون داد و دفت:عاد یالیخیبه ب یدست ُسها
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مگه مگه آدم نهودن؟ نای؟ایتا کجا؟غرق شدن تا لجن تا کجا؟تا ک یپست ایخدا
تو وجودشههون؟چرا انقدر پسهههت شهههدن؟چرا انقدر  یدیاز روح خودت ندم

 ....چرا انقدر متعفن و لجنن؟فنیکث
....من شههکسههت زاشههتمیتو چشههمم....نم یبغضههم بشههه هاله ا زاشههتمینم
 کردم! ینم هی.....من درخوردمینم
 سمت دختر و دفتم:سودند کجاست؟ دمیدو
 ....ششیمانند دفتم:زود منو بهر پ غیج

ها مدیداشهههت م یعصههه سههُ که صهههدا و سهههالن  یسههردرد تو یسههمتم 
و قل  من رو هم  دیچیو سههکوت سههالن رو شههکسههت....پ دیچی.....پدیچیپگ

 شکست!
 بزار بره....-

 ....یو دفت:ارسمتعج  بردشت سمتش  ُسها
شون  حرفش ستش رو به ن ست و د شماش رو ب سردرد چ شده بود که  تموم ن

 ....دوستش شیپ دشیکه دفتم....بهر نیجلوش درفت و دفت:هم ستیا
 بردشت سمت من و زن و رو به زن دفت:بهرش.... ُسها

شتم شدم اما  برد س کیو همراه زن  شد نتونم تکون بخورم:ار  مایصدا باعث 
حت نکن دلم....م....زمیعز نارا مت کنم؟!چ یخوایخودتو   یخوریم یزیآرو

 !؟یدرم ش
 ....یه*ر*زه  ی کهیمشت شده ام رو فشار دادم، زن دست
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پر از  یکردم تا به زن برسم.....صدا شتریرو بستم و سرعت قدمام رو ب چشمام
 .....کردیحالت تهوعم رو چند برابر م شیمصنوع یناز و عشوه 

و که دمر ر دمی.....تا وارد شههدم سههودند رو دسههتادیرو باز کرد و کنار ا یاتاق در
 سمتش و دفتم:سودند.... دمیبود....دو دهیتخت خواب

شن تا سر دیصدام رو  شد..... ستاش رو از  عیبرعکگ  ست رو تخت و د ش ن
و  نیآ*غ*و*ش سههرد من درم تر نیدوطرفش باز کرد....معطل نکردم....االن ا

 نکردم.... غیسودند بود و من در یرامکان ب نیامن تر
سههودند بود  یروژان جا نکهیکردم روژان رو ب*غ*ل کردم.....از فکر ا حگ

ستم دورش ب شار د س کردیشد....هق هق م شتریشدت ف سرش رو تو  ام  نهیو 
خت  چارهی:شهههرزاد غلش کردم.....شهههرزاد بدادیفشهههار م بدب شهههدم....

قعر  تو کشهههیرو درفت....عاق مامانم داره منو م هانمیبابام در نیشههدم.....نفر
.....شهههرزاد من شههمی....دارم خفه مرمیمیو ک*ث*ا*ف*ت.....دارم م لجن

آشههغال...من خر....من ک*ث*ا*ف*ت نکهت خودم کردم که لعنت بر خودم 
 باد.....

که مامانم  یی.....به خداگذرمیازت نم رادیهقش شههدت درفت و دفت:ه هق
ستیم شت نم یهمون عل ....بهدیپر شمت....نم یکه بابام قهولش دا  گذرمیبخ

 ....گذرمیازت....نم
هیوا ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه خوام  ی.....نمخوامیدفت و با ترس دفت:من نم یه

ل آشههغا کهیت کی خوامیخراب و بدکاره بشههم.....نم خوامیمعشههوقه بشههم....نم
دم خوام نابو یافتم.....نم یجماعت درگ صفت ب نیدست ا خوامیبشم.....نم

 خهههههههههههوام..... یکنن.......نم
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فه م داشهههتم مهمونم  می....نفگ کم آورده بودم....بغض لعنتشهههدمیخ
 ....ذاشتمیو بره....نم زهیاشکام رو بر ذاشتمیبره.....نم ذاشتمیبود.....نم

سودند رو تو ب*غ*لم تکون م کردمیم گیه ساکت دادمیو  شد تا  ساکت  .....
 ام صد برابر شعله ور شد.... نهیک شیشدم و آتشدم.....ساکت 

* 
 مای/ارسنیدان
تونستم درک کنم دخترا رو.....  یبودم....نم یافکارم غوطه ور بودم....عصه تو

 ینم دایپ نهیبه معا ازین چوقتیه یبه هر حال من پسههر بودم و در حالت عاد
له ا  یمن کردمیم یهرکار یدفتم....ول خودمیب یبه فکرا یکردم! اسههتغفرال

 تونستم از شرشون راحت بشم....
رده بوکسم رو ک سهیک یهوا دایمشت شده بودم....دلم شد تیاز عصهان دستام

 خواسههتیکنم.....دلم م یو زور مشههتام رو خال یانرژ خواسههتیبود.....دلم م
خال کهیکنم.....تصههور ا یخودم رو هم  خودم  یزایدخترا از عز نیاز ا یکی ن

شه....مثل ماندانا....حت ستم فکرش رو هم بکنم.....حت ینم یبا کرش ف یتون
 ...کردیهم داغونم م

بودمش  دهیکه در بدو ورودم د یسرم رو آوردم باال....همون زن ییپا یصدا با
 ....شد دهیهم از پشتش د ی....قامت بلند سروان کردانومدیداشت به سمتم م

 ....دیکشیاعصاب داغونم،سوهان م یوزن به شدت ر یمصنوع لهخند
کهیا بدون گاهم رو رو یبخوام حت ن ند  ین جام بل بت کنم از  ثا گاهش  ن

شههدم بهش....همون  رهیبا خودش آورده بود؟خ یچ یشههدم....سههروان رو برا
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به اصههطالح عاشههق بدم  یمای.....از نگاه ارسههنی....نگاه دانیشههگینگاه هم
 خود کاملم رو دوست داشتم.........نگاه مغرور،سرد و خشک ومدیم

 بود؟ یدفت:خوب....اسمت چ زن
 ....مایتفاوت دفتم:ارس یب

کنه....تا طناز به حسههاب  یتا عشههوه در زنهیبود داره تمام زورش رو م معلوم
-از ته دلم به مسههخره بودنش پوزخند بزنم.....دفت:  خواسههتی....دلم مادیب

س سأله ا کی مایار ما بد ا شهیهم ثهت م شیتو دواه نکهیاومده....با ا شیپ یم
 دختر فعال عذر داره.... نیندونستم به تو هم بگم....ا

 ؟یشد؟عذر؟عذر چ یچ
سرش رو انداخته بود پا بهش شمام رو رو نیینگاه انداختم.... شار  یو چ هم ف

 زنه؟!مگه شوهر داره؟! یسروان کردان یعنی....دادیم
 نکهیرو اورد باال و نگاهم کرد.....نگاهم رو از نگاهش درفتم و بدون ا سههرش

 لحظه فکر کنم،دفتم:عذر؟ کی یبخوام حت
 .....شهیهم پاک م گهی.....تا سه روز دهی......عادانهیآره.....عادت ماه -زن

.....خاک تو نیی....زود سههرم رو انداختم پایدرد شههد....وااااااااااااا چشههمام
 ی....خاک بر سرت...آبرویاریبه مغزت فشار ب کمی یتون یکه نم نیسرت دان

 ....یدختر مردم رو برد
که  هیزیچ نمی....آخه انیخودم داد زدم:دانههههه کنه؟سریم یباز لمیداره ف نکنه

 کرد؟! لمشیبشه ف
ت از خجال کردمیکه حگ م یدند بزنم....در حال نیاز ا شههتریب نکهیاز ا قهل

 دفتم:خوب؟ لکگیبه صدام ر سوزم،مسلشیدارم از درون م مینفهم
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 بعد.... دیبگو....سه روز نگهش دار نمی....به فردیچیه-زن
 دیتونی..م...هیا کهینگاه رو به سروان با لهخند رو به من دفت:خوب ت کیبا  بعد

 !دیبرنامه نگهش دار زیبه عنوان سورپرا
 به یچشهم ریآشهغال رو....ز یابرو یب ی کهیداشهتم خفه اش کنم زن دوسهت

صهان صورتش ترک تیسروان نگاه کردم....ع و  شده بود  یو غم،هر دوش،تو 
به شهههدت دلم م  یترک نیا ند... آرومش  تونسههتمیم خواسهههتیدلم رو لرزو

کنه..... چشههم ازش  دایپ یجا خالصهه نیکنم....که عذاب نکشههه.....که از ا
زدم....خاک بر سههرمن....واقعا  ادیآروم کردنش فر یبرا لمیو سههر م شههتمبردا

 احساسم مثل احساس نکهیدخترا....حالم از ا ی هیدختر مثل بق کی نمیکه....ا
س کی سر تازه به بلوغ ر شه بهم م دهیپ و  ردخوی....حالم از خودم بهم مخوردیب
 یناساحدال چیه حالدلم به  زاشتمیاز خودم حرصم درفته بود.....من نم شتریب

 مضخرف داشته باشه..... یها لیم نیبسوزه و از ا
مدم  تا فت: تموم شهههد  کیبه خودم او به همون زن د مد و رو  زن او

 ....میاش کرد نهیُسها.....باالخره معا
 هاشون که آماده است؟ یو دفت:خوبه....دواه یکیبردشت سمت اون سها
 ...یشگیدفت:آره همشون.....فقش....مشکل هم زن

 شده؟ یحوصله دفت:باز چ یب سها
 ه!شد هوشیب شونمیکی.....رهیمیم هیدفت:کله خرابه داره از در یحرص زن

 کن.... رفتار شهیکه....مثل هم هیتکون داد و دفت:عاد یالیخیبه ب یدست ُسها
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ست شتم تمام ا دو ست توش به آت یرو با آدما نجایدا ست شیپ شم.....دو  بک
تک تکشههون رو جلو پدرشههون رو  نمیتو اداره به ییبازجو زیم یداشههتم  و 

 ....یروان ی.....احمق هاارمیدرب
 سمت زن و دفت: سودند کجاست؟ دیام به سروان جل  شد که دو توجه

 ....ششیمانند ادامه داد:زود منو بهر پ غیج
 کی نیدرونم داد زد:دان یزیچ کیبردشههت که بره سههمتش که  یعصههه سههها
 بکن..... یحرکت

 نسهتا بلند اما خشک و سردم دفتم:بزار بره.... یصدا با
 ....یمتعج  بردشت سمتم و دفت:ارس سها
بزارم ادامه بده  نکهیمنحوسههش رو بشههنوم....بدون ا یصههدا خوااسههتینم دل

درفتم جلوش و  سههتیا یبسههتم و دسههتم رو به نشههونه  یچشههمام رو عصههه
 دوستش.... شیپ دشیدفتم....بهر نکهیدفتم:هم

 بردشت سمت زن و دفت:بهرش.... متعج  سها
راهرو  چیتا تو پ دینکش یحرکت کرد و سروان هم پشت سرش راه افتاد،طول زن

 از نظرمون دور شد....
 مهل انداختم..... یرو نسهتا رو خودم
ها مام سههع سهه مد سههمتم....ت مانکن راه  کردیرو م شیآروم او ثل  تا بتونه م

 زن کجا؟! نیکردم...راه رفتن سروان کجا و ا سهیبره.....ناخوداداه مقا
سته  یرو ست.....با  ید ش ص کیمهل ن سف یحالت خا رو از  دشیروپوش 

 شد.... دایقرمزش پ یتنش دراورد و پرت کرد کنار و تاپ دکلته 
 کردم.... اخم
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سهتا رو لهخند ساش رو ن ستش رو دور دردنم حلقه کرد.....نف ورتم ص یزد و د
 !کردیفوت م
فت حت نکن دلم....مزمیعز مای: ارسهههد نارا مت  یخوای....خودتو  آرو

 !؟یدرم ش یخوریم یزیکنم؟!چ
بار ند ثال ا چ لک زد....متنفر بودم ازش.....متنفر بودم از ام ثالنایپ  .....از ام

 ....شدنیخودشونم ارزش قائل نم یبرا یکه حت یکسا
 کردم کنار.....دستاش رو از دور دردنم باز کردم و پرت  یآرامش چیه بدون
 یکرده بودم چنگ زدم و عصههه زونیآو یرو که همون اول پشههت صههندل پالتوم

سمت ح صدااطیرفتم  سردم دفتم:بگو  ی....دم در با  شتناک و  فوق العاده وح
فهیق خوامیچون نم یای.....خودت نماطیتو ح ارهیمدارک رو ب یکی  ی ا

 ....نمیمنحوست رو به
 یااز در خارج شدم....هو عیرو بفهمه و سر تمیرو تکوندم تا شدت عصهان پالتو

 اون تو مسموم بود....
 یدابودمشون....ص دهیدرد درفته بود بگ که تو موهام چنگ زده بودم و کش سرم

از رفت و آمدا از پنجره  یا هیبود....سههها دهیچیپ اطیبلند دخترا تو ح ی هیدر
شون رو ممعلوم بود اطیروبه ح یها  گی....من پلنیو من دان دمیدی.....تقالها
...من محکم رو دادیم بمعذا نیو ا یکار چیبکنم....ه یکار چیه تونسههتمینم

و هر  یچون باالخره آدم بودم....آدم بودم و با تمام غرور و سههرد دادیعذاب م
 ...شدیاحساس سرم م تمیتو شخص یا گهید زیچ
 صدام کرد:آقا.... یکیچقدر دذشته بود که  دونمینم
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مد و کالسههور بردشههتم با ترس جلو او مت صهههدا....زن  رو سههمتم  یسهه
درفت....نگاهم رفت سمت کالسور....از دست زن درفتمش و بردشتم برم که 

 م؟یزن دفت:با شهرزاد چکار کن
 ....کنمیتفاوت دفتم:خهرتون م یب

 ....دمشیو محکم بهم کوب رونیرو باز کردم و رفتم ب در
 ربع دوازده.... کیاعت نگاه کردم.....س به

*** 
کمک  یصههندل یرو پارک کردم و کالسههور رو از رو نیماشهه یدیترمز شههد با

ماشهه نده چنگ زدم و از  کاپوت جلو و  ادهیپ نیران شهههدم.....پرتش کردم رو 
 اس دادم:من دم درم.... نیکردم و به فرد یدرآوردم....پوف همیرو از ج میدوش

صدا یزیچ شته بود که در با  صدا کیت ینگذ شد و متعاقهش هم   یآروم باز 
 دوم.... ی:طهقه میاس دوش

 درفتم..... شیدوم رو پ یخونه شدم و بدون فوت وقت راه طهقه  وارد
که  یآروم یقیموس یسالن به صورتم خورد....صدا یتو یباز کردن در درما با

 .....دیچیراهرو پ یتو شدیپخش م
 (دیخم شد:تفضل....هبفرمائ مهیاومد جلو و تا ن یمرد

 دمیدیروم م یکه جلو یزیپالتوم رو صههاف کردم و وارد شههدم....از چ ی قهی
وش ر یاثر چیام فقش جست و جو در بود و تعجهم ه افهیمتعج  شدم....اما ق

شت.....انگار  صورت یمهمون کیندا سه کی کردمیکه من فکر م یبود در   جل
 مهم باشه! ی
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 دنیمشههغول نوشهه ی.....عده ادنیلولیزن و مرد وسههش سههالن تو هم م چندتا
تخت نشههسههته بودن و در حال دود  یها هم رو یم*ش*ر*و*ب بودن و بعضهه

 بودن..... ونیو قل گاریکردن س
 .....مایصدام کرد:ارس یکیدشتم که حگ کردم  نیفرد دنهال

باال درفتم.....فرد سههرم قه  نیرو  که طه تادهیت نرده اباال پشههه یبود   سهه
 تکون داد و از نرده ها فاصله درفت..... ایبه عالمت ب یبود.....دست

شون باال رفتم..... عیسر سوندم و از سالن فوق العاده  کیخودم رو به پله ها ر
اش رو ه لیفرش وسا کیو  یصوت ستمیس کیدست مهل و  کیساده که فقش 

 .....دادیم لیتشک
 ییکه جنگ اصههلشههون دارا ییمهل چند نفر با دشهههداشهههه ها و قهاها یرو

 نشسته بودن...... دیکشیصاحهاشون رو به رخ م
 نشستام و کالسور رو به طرفش درفتم.... نیو کنار فرد رفتم
 رو به مردها کرد و دفت: نیفرد

here`s the evidence,....as always...we are just 
 ....کار ما رد خور نداره(شهیل هماز مدارک.....مث نمیها

سل زیم یرو رو مدارک شد و مدارک رو نگاه  یکیپرت کرد.... یع از مردا خم 
 ....یطانیلهخند ش کیکرد و لهخند زد.....

 یکردن؟زنددیرو معامله م یداشتن چ ناینداشت.....ا یحد و حصر تمیعصهان
و نوش خودشههون؟به چه  شی؟عیچ یخانواده؟برا کیدختر؟ کیآدم رو؟ کی
تا سههکه؟صههدتا سههکه؟پونصههدتا سههکه؟هزار تا سههکه؟ده هزار تا  ؟دهیمتیق

 آخه؟ یچ مههههههههتیسکه؟پول؟تراول؟دالر؟به ق
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کردن با خالل  یداشت و در حال باز یفوق العاده فربه ا کلیاز مردا که ه یکی
 جدا.... دینکره اش دفت:مرحها....مرحها....ج یدندونش بود با صدا

 اشون دفت: گهید یکی
we want syrprise,Fardinنیفرد خوادیم زیهدلمون سورپرا). 

Better than everشهیبهتر از هم یلیهخ). 
make it dreamy to earing upیکن تا سود کن شیایهرو) 

دن پرپر ش نهایدست ا ریکه ز ییقسم خوردم که تقاص تک تک دخترا همونجا
 خوردم.........قسم رمیرو ازشون بگ

 ی....به مرداگفتمیم دیخودم تو جدال بودم....سههختم بود اما به هر حال با با
 یجلو شههونیوانیح یها الیکه ام ییشههدم.....به کسهها رهیروم خ یجلو فیکث

 ....کردنیرو درفته بود....داشتن مدارک رو چک م تشونیانسان
 .وجود داره... یمشکل کیخم شدم و دفتم: نیسمت فرد به

ا ام رو از چشماش درفتم ت رهیسمتم و پرسشگر نگاهم کرد.....نگاه خ بردشت
شما صو میتفاوت یسردم ب یچ صو ریرو به عالم و آدم به ت شه.....ت که  یرینک

 دیمن بود....االن با یدروغ محض بود....اما به هر حال جزء دوسههت داشههتن
 .....گرفتیرو م نیدان یعاشق جا یمایارس

 عذر داره.....:شهرزادم دفتم
 زد و دفت:شهرزادت؟! یباال....پوزخند دیبه سرعت پر نیفرد یابروها

شم و که مدرکش هنوزم ت ینیهیسها اس داد بهم....م دونمیدفت:م الیخیب بعد
 کالسوره....

 کالسور نگاه کردم....مدرک هنوز اون تو بود...... به
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اولش برشههگردوندم و با  یجا .... اما زود بهدیمن بود که باال پر یابرو نهاریا
 شه؟یم یدفتم:خوب؟حاال چ نمیهمون لحن مثال غمگ

 ....شهینم نی...بهتر از ایچیرو داز درفت و دفت:ه نشییل  پا نیفرد
 نهرش؟نکیبزنه ز خوادیم ؟نکنهیچ یعنیبه سههرم هجوم آوردن..... یمنف افکار

 نا؟یبفروشتش به ا خوادیم
ن قرارمو ؟نکنهیچههههه یعنی؟یدرد شده از تعجهم دفتم:چهههههه یچشما با
 ش؟یبفروش یخوایرفته؟مگه م ادتی

صه نیفرد سر.....من دارم کار  یع سمتم و دفت:خوب دوش بده آقا پ شت  برد
 یازب نجای....اسهههتیدرام ن ای یتراژد لمیف کی یکنندد هی....کارمم تهکنمیم

شن....رحم نکن کهیزندد شِن اک .....نفگ بکش مگر نه کننیه رحم نم.....اک
ست رو م شو ک م.....مظلوخورنیمگر نه حقت رو م ری...حقت رو بگهرنینف ه ن

و  یپسر جون.....عروسک باز ستین یبچه باز ی....زنددنهی.....اشنیظالم م
 رمی....من مستیعاشقتم و شهرزاد فدات بشم ن مای.....ارسستین یخاله باز

همون  یخاک یکره  نینجا،ای.....قانون استیفدات ن.....مالم ستین یریتو بم
 کنمی....دارم کار مدی....همون شههکار و صههیقانون جنگله.....همون درندد

.....حرف از عشههق و سهههتین یحرف از همخونگ نجای....اسههمینویرمان نم
مار د یدوسهههت داشههتن و وابسههتگ مقوله  نیدر ا یا گهیو هر کوفت و زهر

 فقش کاره....فقش.... نجای.....استین
شات رو باز کن......ا پگ پول داره.....دختر  یلیمن خ یدختر برا نیخوب دو

به پول تو ن دمیبودنشههم پول داره.....نگو م خوام  یندارم.....اما نم ازیکه من 
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.....چون حگ یداداشههم هیکنم با تو....چون شههه ینم یکنم.....نامرد ینامرد
ن گهیبار د کیفرزاد  کنمیم بازم همون درخز رو ازم  واسهههتده شهههده و 

با تو نامرد یاومد کنمیداره.....حگ م با برادر یتا جهران کنم.....تا   نکنم که 
 کردم.... یخودم نامرد یخون

ه همون درب انیمرکز توجه باشهههه....جر یکل تونهیسهههه روز م نیدختر تو ا نیا
نه تشهه دیباکفتارا اجرا بشههه..... نیا یرو دیبا رسهههیدسههتش به دوشههت نم

له له بزنن.....له له بزنن و دسهتشهون بهش نرسهه.....اونوقته که  دیبشهن.....با
چون دفتم مال  رسههههیباال.....اما بازم بهشههون نم یلیباال.....خ رهینرخش م

عد از تو حت عدش دسهههت تو.....ب بازم تو  یتوه.....ب هاشهههه  ده دخترم ن ا
شت ست ه هیاوجه.....چون همون دو سیبهش نم یدربه ا چیکه د .....مهم دیر

 شیزیچ کی سههتی.....مهم نسههتین یهمون دوشههت اول گهیکه د سههتین
صال مهم ن شته و دربه هم  نهی.....مهم استیکمه.....نه ا که هنوز که هنوزه دو

 فهمه؟ ریله له زنان دنهال دوشته.....ش
 یچیتونسههتم حرف بزنم.....حرف که ه یتو فکرمم کم آورده بودم....نم یحت
ستمیمن یحت شونیهمه چ نهایفکر کنم....ا تون شت با آدم ها....حت ز  یفرق دا

 کردنشون..... ینکردن و مرد ینامرد یمحهتشون....حت ی....حتدشونید
تادم.... کی ادی نامرد اف نامرد یمرد ادیمرد  با روش خودش   یکه اونم 

ستیکرد.....چم ساده اش  شیو چه حرفه ا هیهمه جا نامرد ینامرد دون و چه 
 .....پدر نامردهینامرد نیتر یشکستن دل نامرد دونستیرو دل...نم ذارهیداغ م

 من....
 بگم.... تونستمینم یچینگاش کردم....ه فقش
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کارش شهههد.....منم تو فکرام غرق  بدون باره مشههغول  گاهم دو به ن جه  تو
شتم و وقتم آنچنان نهود.....فقش خدا کنه  یلیشدم.....من خ ز زودتر رمکار دا
 بتونه بهمون کمک کنه..... دیرو بفهمن.....شا یاون پسورد لعنت

 مایس.....ارمایدفت:ارس نیکه فرد کردمیم ینقشه هام رو تو ذهنم بررس داشتم
 ؟ییکجا

مد و د به تادهیکالسههور تو ب*غ*ل ا دمیخودم او کرد و  یجلوم.....پوف سهه
 ...میکار دار یلیدفت:پاشو خ

شد از شش دم  شهیهم ی افهی....قمیخونه خارج  شت نق شنگ پ سردم چقدر ق
 بکشه..... ریرو به تصو شیشینما ینیکه غمگ ذاشتیشده بود و م

 .....رونمیرو بده خودم م چییدفت:سو نیفرد نیماش دم
 عیرو باز کرد....سههر نیدراوردم و دادم دسههتش....ماشهه همیرو از ج چییسههو

سرم رو تک ستم و  ش ستم....فعال هین شمام رو ب سه یانچنان تیدادم و چ ت به ن
شتم اما از لحاظ روح یسخت تر یروزا شده  یکه دذرونده بودم ندا سته  خ

 چقدر دذشت که خوابم برد..... دونمیبودم و نم
 بوندخوایرو م یکه ترمز دست یدر حال نیبه خودم اومدم....فرد نیماش ستیا با

 یبال ای یباشهه ارمیکمک  نجایخوشههخواب...من تو رو اوردم ا یدفت:به آقا
 جونم؟

 ....میهزارتا کار دار افتیشد و دفت:راه ب ادهیندادم که پ یجواب
 ومدهیدو روز ن نی....تو امیعمارت بود کی یو برم رو نگاه کردم....جلو دور
 ....نجایا میبود
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 کجاست؟ نجایشدم و دفتم:ا ادهیپ
د و وارد در باز ش دمیشاره کرد که دنهالش برم....تا کنارش رسبا دستش ا نیفرد

اهل  ی.....بزرگ و دلهاز بود و فوق العاده حگ سههلطنت طلهمیعمارت شهههد
 .....کردیخونه رو به آدم منتقل م

 ییو منم تا اونجا میکرد یساکت ط یعمارت رو تا در ورود یدر اصل مسافت
مه چ جا داشهههت از ه هایکه  مه  ز نات تو ذهنم کپ یو ه کا  یبردار یام

نه دارا مام ا واریبود....از در و د ییباال تیامن یکردم....خو هایو پنجره ت  ن
 مشهود بود......

 دست مهل و کیاز  ریبود غ یا هیاز هردونه اثاث ی....خونه خالمیخونه شد وارد
 ....دادیارواح رو به آدم م یمهل ها.....حگ خانه  یلوستر باال کی

ونه خ واریمهل نشههسههتم و منتظر موندم.....به در و د یرو نیاز فرد تیهعط به
پر تر  یته نیثابت کنم ا تونسههتمینهود و من م یچی.....هکردمیمتعج  نگاه م

 !هیریاز هر سراز
 شهرزاد.... کایرائ

 افتادم..... میکه اومده بود یراه سخت نیا ادیرو به پنجره چسهوندم و  سرم
پوش و  یکامال مشههک میکه توش بود یبود که از خونه ا ازدهیسههاعت  شهه 

شد شده خارج  ستتار  ساممیا ضاع رو  اری.... سش به همه بود و کنترل او حوا
شت.....دم به دق ش قهیدا ستش بود و دزارش م شیدو .....مهرناز و نگار دادید

 یاده ج کیوسش  میشده بود ادهیکه پ ییتمرکزشون رو دخترا بود....جا یتمام
حاال د دونسههتمیرت بود...هنوزم نمپ نا  ما مطمئ جاسهههت ا کارا  گهیک هم
 کش موهام کار دذاشته شده بود.... ریز ابمی!رددونستنیم
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 فامونیاز ک اریرو که بهمون داده بودن به دستور سام یا یکیپالست یها چکمه
 .....میو پامون کرد میدراورد

 ...دیدیدفت:خوب دوش م ینه چندان بلند یو با صدا ستادیجلومون ا اریسام
د پوشونده بود اشاره کر شکریکه دور تا دورش رو ن یمحوطه ا کیدستش به  با

ب فت:از  د کراین نیو  ل یجاده  کی میکه رد شهههد شههه د تا  ه  ینسههه
 نرم ان.... یلیاما ِدل هاش خ ستیجلورومونه.....باتالق ن

و خم  دیاریچکمه ها رو درم عی....بعد از اون جاده سههردیایسههر من م پشههت
سر من م دیشیم شت  سرعت پ به  یممنوع.....تنه لش باز ی....تنهلدیدویو با 
سر چیه ش عیعنوان.... سدیبا سابش با کرام الکاته ی....ک و  نهیکه جا بمونه ح

 ....دیدشت....خود دان یمأمورا
 بودن.... دهیترس تینها یدخترا ب یبود همه  معلوم
ناک  یترس رو راحت تو دل همه  یدل ی جاده دخترا چند برابر کرد.....خوف

باتالق یکردیبود.....حگ م به اسههتقهال مرگ  نکهی.....حگ ایتو  با علم  ادم 
 یِدل رو ینی.....سههنگمیکردیحرکت م عیسههر دیو با کردیم ریرفته.....پامون د

ها حرکتمون رو کند م با اخطار کردیچکمه  بار   ای اریسهههام فاز طر یو هر 
.....بعد از دذشههتن از اون جاده به سههرعت چکمه میشههدیمهرناز رو به رو م

و بعدم تو  سههههیتو ک میدیدویکه خم شهههده م یهامون رو دراوردم و در حال
 .....میدذاشت فامونیک
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....اطرافمون همش نخل میدینخل بزرگ رس کیکه به  میبود دهیدو یمتر صد
 یلی...خ.میشد قینخلستانه.....سوار قا نیبود....معلوم بود هر جا که هست ب

 اماده شده بود.... زی.....همه چعیسر
شته بود که کنار  یربع کی ردن که .....مجهور کمیتوقف کرد یلنج بار کینگذ

 باال.... میهممون از اون طناب بر
ض سودند  یکی.....کردنیم هیاز دخترا در یبع ست و فقش دو خیمثل  ش زده ب

 .....دادیم
شد....مرد اتاقک سرعت در مخف یکه تو یلج به رومون باز   یا یاتاق بود به 

 تو..... میبود باز کرد و اشاره کرد بر نیزم یرو که تو
 چیدفت به ه اریداخل....سهههام می....هممون رفتمیدادیدوش م یادم اهن مثل

 کیتار کی....همه جفت کرده بودن....در بسته شد.....تاردیزنینم غیعنوان ج
..دخترا درفت... شینیب یسکوت رو یشونه بازم دستش رو به ن اریبود.....سام

صداکردنیم هیاروم اروم در ش ی..... سرمون حگ  یرو باال یزیشدن چ دهیک
 !کردنیم یرو مخف ی.....داشتن در مخفمیکردیم

ش یروزنه برا تنها نم و  یبود.....بو یسقف فلز یدوشه  یسوراخ دنینفگ ک
 یلو دِ  گیکل اتاقک رو برداشههته بود....سههر تا پا خ دهیو پالسهه گیچوب خ

 ....میبود
 چقدر دذشت که به حالت رمز در اتاقک رو زدن..... دونمینم

 دشتن..... ی.....مأموراادیرو به ما دفت:نفستون درن اریسام
 رفته بود.... ادشونیهم  دنی!نفگ کشومد؟ینفگ دخترا اون لحظه درم مگه
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سرمون پ ییپا یصدا ش یصدا ی.....هراز داهدیچیباال  شدن جعهه ها  دهیک
 هم.... یرو

 ....دیکمد رو کنار بکش نیاومد:ا صدا
 بودن..... دهیسرش رو به شدت باال درفت....همه ترس اریسام

استرسمون رو صدچندان کرد....شخص  نیزم یشدن کمد رو دهیکش یصدا
 یرو میضههخ زیچ کیبود....انگار  یعاد زیدر.....همه چ یرو دیچندبار کوب

 در بود....
 ....کردنینفگ هم وحشت م یبود.....همه از صدا یپر از استرس لحظات

 از چند لحظه شخص دفت:دذرنامه و مدارک؟ بعد
 جناب.... دیدفت:بفرمائ یظیفوق العاده غل یمرد با لهجه  کی

 .....دیباش.....مواظ  دیبر دیتونیهمون مرد دفت:م قهیاز ده دق بعد
 ها نسهتا راحت شده بود..... الیبه ل  همه اومد....خ لهخند

 .....دیطول نکش ادیز یاز مرز دب دذر
 ؟ییکجا-

سمت صدا....سودند بود.....دوباره سرم رو چرخوندم سمت پنجره و  بردشتم
 دور و اطراف.... نیدفتم:هم

 بود..... رانیدفت:کاش دور و اطرافمون ا سودند
ند که هر چ پوزخ حدوده  یزدم و دفتم:فعال  ها دید یتو م نه برج  ند  یم بل

 ....هیدب
 جور جاها.... نیا امیآرزوم بود ب یروز کی:دفت
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 رو انتخاب نشیاون همه آرزو بدتر نیزد و دفت:چرا خدا از ب ینیغمگ لهخند
 کرد؟

 بدا رو ننداز دردن خدا.... زیلهخند دفتم:چ با
خدا هسههت چرا بندازم دردن  ی راد،بندهیه یتکون داد و دفت:اره تا وقت یسههر

 ه؟ییاون باال باال
 ؟ینگفت یسمتش و دفتم:راست بردشتم
 سمتم و دفت:وقت نشد.... بردشت

 :حاال هست....بگو.....دفتم
 :خوب تا کجا بهت دفتم؟سودند

 خودت بود..... ریتقص یدفت-من
 یکرم از خودم بود....اون کار ؟ارهیکنیمودبانش مزد و دفت:چرا  یپوزخند

کگ نداشههت....دروغ چرا؟برام  چیبه کار ه یکار یعنیبه کارم نداشههت.....
شمش ن شهیکه هم یسخت بود من شم....خ ومدهیمرکز توجه بودم به چ  یلیبا

 خردمنو  خواستیم شهی....همگانهی یبودم.....مخصوصا با طعنه ها یحرص
 دختر بود....اعصههابش نیتو چشههم تر گانهیاده من نهودم  گفتنیکنه.....همه م

 دخترا رو؟ یفکرا ینیهیموضوع از دستم داغون بود!م نیسر هم
شد.... اونروز ستانمون بحثش  ضح تو کالمش  یبا طعنه  گانهیتو جمع دو وا
 کنه.... یمارم نتونست کار یخانم مهره  ندفعهیدفت:ا

 یده عق سههتمی....من که مثل تو ننمشیهیزنون دفتم:در حد خودم نم پوزخند
 توجه داشته باشم.....
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 نطورمیبر باد.....هم دهدیداشههتم مثل عقرب.....زبان سههرخ سههر سهههز م زبون
 شد....

 دهیسههرخ شههده بود دفت:هه....بندخدا محلت نم تیکه از عصهههان یحال در
 ....اریو برهان ن لی.....دلیسوزیم یمثل چ یدار

 شیکه کافر همه را به ک نهیموضوع ا ستیو برهان ن لیدفتم:موضوع دل خونسرد
 خود پندارد.....

 بچه ها..... دیکه عاقلمون بود دفت:بگ کن هیراض
شونه  گانهی ستش رو به ن  یچ یبرو بابا تو هوا تکون داد و دفت:برو بابا چ ید

 ایجاش  سر خانم از خود متشکر رو بنشونه نیا دیبا یکی د؟باالخرهیرو بگ کن
ندمینه؟من شههرط م مد ه گاه مین یخودش رو بکشهههه هم مح بهش  ین

 .....ندازهینم
ض ست چ هیرا شتم و دفتم:م یزیخوا ست نذا سه خودت  شهیبگه که با د وا

 ؟یشههههههههههر نگ
 .....میندیهیدفت:شرط م گانهی

نهی یطرف رو کم کن کیطرف حرص خودم از  کی از کردم و  تیخر گا
 ؟یدفتم:سر چ

 ....ی:هر چگانهی
 دیفکر کردم و دفتم:اده موفق شههدم وسههش کالس قهل از اومدن اسههتاد با کمی

 !یو به شکور ابراز عالقه کن یپاش
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و  مدویبه شههدت ازش بدش م گانهیبود که  گانهی یاز خواسههتگارا یکی شههکور
سان سان یاح شت.....اح ست دا نهود.....اما مطمئنا  لیم یهم بهش ب یرو دو

دور نگار رو خش  شهههیهم یبرا دیدیخودش م یوضههوع رو با چشههمام نیاده ا
 بود! ی.....شرط معقولدیکشیم

باز غیج خواسهههت با ابروم  که دفتم:دارم  نه  با کنمیم یبز  ری به ری دیپگ 
 .....میبش

شد.....بعد از چند دق دهنش سته  هر  .....دریتونینم دونمیدفت:من که م قهیب
 رو بردم....حال قهوله....اما اده من شرط 

نم....اده م تیاصل  یرق هیبورس یکه برا یدونینگاهش کردم که دفت:م منتظر
 !رهیبه من تعلق بگ هیکنار تا بورس یکشیبردم م

نه قا ندد یبود....عوضهه احم با ز مه جوره  غال داشهههت ه باز یآشهه  یمن 
شدن آرزوم مکردیم شت مانع از محقق  شتم براشدی......دا درفتن  ی.....من دا

س ستی.....اون مکردمیخودم رو با درس خفه م هیبور شو ریت کیبا  خوا ن دو ن
 شیو آرزوهامون رو به آت میهم رو بهر یآبرو میخواسههتیبزنه....مثل من.....م

 ....میبکش
با اخالق یحت من از خودش نشههون داده بود  یمحمد نیکه ا یمطمئن نهودم 

استم خو ی....نمارمیکم ب خواستمینه؟اما نم ایهست  تمیاحتمال موفق یدرصد
بگم  گانهیبرم کنار و به  خواسههتمیکنم.....نم یریباالم کناره د گاهیاز اون جا

اال بودم و حاال ب دهیشسال بود که چ یلیبودن رو خ نییبفرما سر جام.....من پا
 دندونم مزه کرده بود..... ریبودن ز
 رو آوردم جلو و دفتم:قهوله.... دستم
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ضا رو ا میبا قهول کردنش حکم مسهموم کردن زندد مدونسهتیکردم و نم قهول م
 ......کنمیم

تاقم ا ی نهیآ یجلو تادمیا گاه  سهه ته بودم ن تازه شههسهه که  به صههورتم  و 
به بهتر خواسههتمیکردم.....م  شیشههکل ظاهر بشههم....که الهته مح نیامروز 

 ....ذاشتیدانشگاه دستم رو باز نم
مرتهمم  یابروها ری.....زدمیچشهمام کشه یرو برداشهتم و تو یسهورمه ا مداد

به خودم تو ایزدم....رژ دلهه یمحو نقره ا ی هیسههها کی  رهیخ نهی.....
خوب  شینجوریرو بسههتم....من هم شههمیآرا فیشههدم....لهخند زدم و در ک

 دل بهرم! خواستمیخودم رو دلقک کنم که.....من م خواستمیبودم!نم
رو  ادستیا یبود و فوق العاده تو تنم م یرو که نخ میو شلوار سر هم طوس مانتو

شونم م شونه ن صال تنگ نهود اما بدن رو قال  دادیانتخاب کردم....چهار ....ا
 یکمی.....موهام رو فکل کردم و دمیهمرنگش هم پوشهه ی.....مقنعه گرفتیم

 دذاشتم..... رونیمقنعه ب ریاز ز
 دمیخانم معلما شده بودم....شا هی......شهدمیپوش ممیپاشنه لژ یمشک کفش

 !نکیناظم......بدون ع
....من رونیتو دسههتم درفتم و زدم ب فممی....کفمیدذاشههتم تو ک ممیدود نکیع

 !کردمیم یسرنوشت باز یداشتم با کل
 ....نیی....سرم رو انداختم پاشهیداخل کالس....مثل هم اومد
کرد نشههسههت پشههت  اهیکل تخته رو از نکته ها و حل مسههئله سهه نکهیاز ا بعد

 .....زشیم
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صم نینازن سهتا باهاش از همه  سر بلند کرد و وقت یمیکه ن گاهم رو ن یتر بودم 
شمک دیرو خودش د سقلمه ا یچ ستش رو برد باال و  یزد و بعد از  به نردگ،د

 دفت:استهههههههههههاد....
 بودم..... یماهر گری.....بازشدیداشت شروع م یباز
 هست؟ ینگاه انداخت و دفت:مشکل نیبلند کرد و به نازن سر
 درک کنم..... تونمیمهحث رو نم نیطهق نقشه دفت:من ا نینازن

 مشکلتون کجاست؟ قایبه تخته انداخت و دفت:دق ینگاه
خوب بفهممش......انگار فقش فرمول حفظ کردم  تونمیدفت:در کل نم نینازن

 د؟یبد یکل حیتوض کی شهیه؟میچ دونمیاصال نم و کاربردش رو
 استاد..... گهینردگ شد:راست م نوبت

 مشکل منم هست..... قایدق نیاز پسرا دفت:ا یکیشانگ خوبم  از
ست بلند  یسر شه......حاال نوبت من بود......د ست بلند ب تکون داد و خوا

 نیا حیتوضهه تونمیم دیرو من.....دفتم:اده اجازه بد دیکردم....نگاهش چرخ
 .....رمیها به عهده بگ چهی یمهحث رو برا

 کالسم به بطالت بگذره و د؟وقتیباال انداخت و دفت:از خودتون مطمئن ابرو
 .....کنمیسه نمره کم م تونیانیپا یبچه ها اشکالشون حل نشه از نمره 

 آماده بود! یآماده  الودایخودم مطمئن بودم.....د از
ن یلهخند با اجازه ازدم و بل به  ید شهههدم..... دفتم و رفتم سههمت تخته.....

ندل مام هیتک شیصهه تا ت به خرج درفتم  مام توانم رو  وق حرکاتم ف یداد......ت
 العاده تو چشم باشه.....

 سمت کالس..... دمیتخته رو پاک کردم و چرخ ینرم به
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گاه مخصههوصههم بهش ن اول گاه میبا ن ناد ین عد  نداختم و ب اش  دهیا
شجوهام  ستام دان ستاد و دو شدم ا درفتم....انگار نه انگار تو کالسه......انگار 

 بودن!
 !شدیحگ م نیمسه  ا شتریب ممیادار پیت

ض شروع ض یتخته م یاز نکات رو رو یکردم....بع  جاها مثال ینوشتم....بع
 شتریجا انداختن ب یبرا کردمیاستفاده م یجاها از مهاحث قهل ی....بعضزدمیم

ض ض یمطال .....بع ست بلند م یجاها بع سوال م کردنیها د سیو  .با ...دنیپ
 دهیکامال عق  کشهه ی.....محمددادمیجواب م لیو با دل کردمیدقت دوش م

 یبود.....تمام تمرکزش رو یمن نشون خوب یبرا نیبود و فقش ناظر بود.....و ا
 من بود! یها لیحرفا و پاسخ ها و دل

 اثر نداشت...... یمثل محمد یکس ینه عشوه!عشوه براراه جل  توجه بود  نیا
 نداره؟ یسوال یرو تو هم فرو کردم و دفتم:کس انگشتام

اه بار نگ نیاول ی.....براینگفت بردشههتم سههمت محمد یزیچ یکسهه یوقت
بگم عاشق شده بودا نه اصال.....اما  نکهی.....نه ادمیخودم د یمتفاوتش رو رو

ذره رفتن تو چشم....اعتماد به نفسم  کی نیقدم اول خوب بود.....هم یبرا نیا
 شد... ادتریبود ز ادیز

اال و بود....ابروم رو انداختم ب زیرنگش تو ست یمشک یردیبا خ میسورمه ا نگاه
 تونستم؟! یدیبا چشمام بهش دفتم:د
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....صههورتش همونطور سههفت و سههخت بود اما دیکردم با نگاش خند حگ
 تونمیبود.....دفتم:م یکاف نی....همدیقسههم بخورم با نگاش خند متونسههتیم

 استاد؟ نمیبش
سأله بهتون مدفت صورتدمی:چند تا م پنج نمره  دیحلش کن دیکه بتون ی.....در 

 درفت..... دیخواه یافتخار
نگاش ترس رو تو دلم انداخت.....از وجنات امر مشههخص بود  طنتیشهه برق

 منو بندازه تو مخمصه..... خواستیم
 :و اده نتونم؟دفت
 ....دیبتون دی:بادفت

 کردم:اده نشد؟ دیتاک مصرانه
 یدژیاز و نمیجواب بده از جاش بلند شههد و تخته رو پاک کرد....ا نکهیا بدون

 !دادیجواب نم خواستیمنحصر به فردش بود.....اده نم یها
.....کالس هم جوش مثل پاددان نوشتیکرد به نوشتن.....ساکت فقش م شروع

 اومد..... یدرنم یشده بود...صدا از کس ینظام
 .....مومدیزدم....راحت نهود اما از پسش برم یرفت کنار لهخند بدجنس یوقت
ش دسههتم به دسهت نکهیانگشههتاش،بدون ا یاز ال یخاصهه ژیرو با پرسههت کیماژ

 !هم هست گهید کیسه تا ماژ نکهی....بدون توجه به ادمیکش رونیبخوره،ب
دو دو تا چهار تا کردن  یکمیبا  نینوشتن داده هام شدم.....تو همون ح مشغول

 ....دمیکردم و با افتخار کنار کش اهیکردم و تخته رو از جواب س دایراه حل رو پ
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شو ایعکگ العمل  چیه بدون شت و تخته رو پاک  یقیت تخته پاک کن رو بردا
له  عد یکرد و مسهههأ خت نی....ایب ما  سهه لد بودم ا تر بود....راه حلش رو ب

 و حلش کردم.... دیطول نکش ادیکردم که ز رید یکمیوسطاش 
تابلو  یاز جلو یبعد.....وقت یشدن تابلو و مسأله  زی.....تمیحرکت تکرا بازم

س شده بود......خ یکنار رفت با بدجن شمام درد   سخت یلینگاهم کرد.....چ
 بود.....

 ....دیچیتو کالس پ یسوت یصدا کدفعهی
گاه مد یعصههه ن جد دیچرخ یمح با لحن  ها و  چه  مت ب  یا یسهه

 .....رونیب یدفت:شاهرود
نشههسههته بود دفت:اسههتاد معذرت  خیکه از ترس سههر جاش سهه یشههاهرود

 ....خوامیم
 .....ستین یشوخ یلطفا....کالس من جا رونیدفت:ب یبلند تر یصدا با

سرش رو انداخت پا یشاهرود سا نیینادم  شغول جمع کردن و شد  الشیو م
داه دفتم:بزار  بمونه استاد.... دیکه ناخودآ

 نهود....بود شهرزاد؟ خواهش
 ینگاه به شاهرود کینگاه به من و  کی یزد و ادامه داد:محمد یلهخند سودند

 کرد.....تمام نگاه ها شده بود خواهش و تمنا......
شونه  یسر یمحمد ش یکالفگ یبه ن رس د دوارمی....امنیتکون داد و دفت:ب

 عهرت شده باشه برات.....
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بهم انداخت و نشههسههت.....دوباره جو  ینگاه پر از تشههکر چارهیب یشههاهرود
 شد..... یکالس جد

 رو به من دفت:خوب؟ یمحمد
 به مسأله نگاه کردم.....دو تا داده داشت هزار تا مجهول! دوباره
 .....دیبهم وقت بد یا قهیچند دق کی:دفتم
سخره ا رفت ست و با پوزخند م ش سرجاش ن  ینگاهم کرد......از هر در یو 

 .....دمیرسیحل کنم به بن بست م خواستمیم
 شده بود..... دیکامال ناام نگاهم

سرم حگ کردم.....ماژ هیسا کدفعهی ش نیرو از ب کیاش رو باال  ستام ک  دید
 !کیتوجه به اون سه تا ماژ ی!برونیب

ه حل ک نی......با وجود ادیبعد کنار کش قهیکرد به حل کردن.....پنج دق شروع
سخت بود.....اعتراف م خودم  دادیدو روز هم بهم وقت م کردمیشده بود بازم 

 حلش کنم! تونستمینم ییبه تنها
 یسأله م دونستمیم نکهیبود.....با ا یبد یلی....حگ خنییرو انداختم پا سرم
 از حگ بدم کم کنه..... تونستیاز هم نمنهود اما ب یراحت

 .....دینیبش دیتونیبود خانم.....م یکالس با صداش شکست:عال سکوت
 .....حقنمیبشهه ینطوریا خواسههتمیرو به چشههماش دوختم....نم نمیغمگ نگاه
 بشم! عینهود که آخرش ضا نیمن ا

 بچه ها هم قی......تشهونمیتوجه به من با دسهت اشهاره کرد که بشه یاون ب اما
شو دهیفا شت، من ت صل قیندا ستمیرو م هیاون ا که نکرده بود.....مثل بچه  خوا
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که منتظر بخشههش مامانش باشههه و نگرفته باشههه،هر چقدر هم بهش بگن  یا
 !کنهیمامانت باهات قهر نم

 مای/ارسنیدان
 نیخونه سکوت سالن رو بهم زد....فرد یکیبرخورد عصا با کف سرام یصدا

 به سرعت از جاش بلند شد....
 رادیرو شناختم....سگش کنارش بود.....پشت سرش هم ه سانیپر بالفاصله

 وارد شد....
سر میسالم کرد نیشدم....همزمان با فرد بلند شون به تکون دادن  .....هر دو

 اکتفا کردن.....
 ره؟یم شیدفت:کارا که خوب پ سانیکه نشستن پر یوقت
 تکون داد و دفت:طهق روال.... یسر نیفرد
 ادامه داد:کارش چطوره؟ نیبه طرف من انداخت و رو به فرد یسر سانیپر

 باهاش ندارم..... یبهم انداخت و دفت:خوب....مشکل ینگاه نیفرد
 تکون داد....ادامه داد:شاهرخ؟ یسر سانیپر

 دفت:بچه ها کارش رو تموم کردن....جسدش هم سوزوندن.... نیفرد
 !زنهیفکر غلش کردن به سرش نم گهیپوزخند ادامه داد:روحشم د با
سالمت روان نی.....ادیخند سانیپر صال جر یزن  شت!ا شاهرخ  نیا انیندا
 بپرسم! نیبعدا از فرد دیه؟بایچ

 خوبمون چطورن؟ یها ی:منشدفت
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و با دهن باز به همشون  دادی....سگ دم تکون مدنیبار هر سه تاشون خند نیا
 .....کردینگاه م
 ؟یچ یعنیهاشون؟ یفعال شده بود.....منش رادارام

شما عال ونیم نیفرد سر  شده و یخنده دفت:به لطف پ شون چکاپ  .....هم
 الال کردن.... شونیمطمئن از سالمت

زد و  نیفرد یبه شههونه  یکه از خنده سههرخ شههده بود،ضههربه ا یدر حال رادیه
 ....یخوب اومد نویدفت:ا

 ..ساکت باشم... نیاز ا شتریب تونستمی.....نمکردمیشده نگاشون م جید
 یقهال منشهه نایا یهمه  یعنیکردم و دفتم: یقاط یمتعجهم رو با شههوخ لحن

 شرکت بودن؟
 ی....بعدش منشههیگریدفت:اول خدمتکار....بعدش همکار من تو باز رادیه

 شرکت و بعد هم معشوقه.....
 ....شونیکیخنده هاش دفت:الهته به استثناء  نیکرد و ب دایاش شدت پ خنده

شههد و تو فکر رفت......از شههدت حرص دندونام رو به هم فشههار  سههاکت
 .....وونیح ی.....پست فطرت هادادمیم

 یآدم متعج  خندون رو باز کینقش  تیسههخت بود تو اوج عصهههان چقدر
 کردن.....

نده ا با تا داد  یخ با؟ اکه از صهههد با نه  بدتر بود دفتم: دمتون  ولیزدن 
 بود؟ یچ یکیاون انیدرم.....جر

هماهنگ  اریجواب منو بده دفت:با سهههام یبزاره کسهه نکهیبدون ا سهههانیپر
 اونجا باشن.... دیکن.....فردا رأس ساعت نه صهح دخترا با
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 .....یزیچ کیتکون داد و دفت:باشه فقش  یسر نیفرد
 دفت:خوب؟ رادیه

 ....میداریبرنامه نگه م زیسورپرا یدفت:شهرزاد رو برا نیفرد
 :اونوقت چرا؟رادیه
پر ....انقدر نرادیدفت:بزار حرفش رو بزنه ه یدر خیتوب یبا صهههدا سهههانیپر

 وسش حرفش....
بت که خود نو بدم.....ا یمن بود  با ینطورینشههون   نیفرد دیخوب بود.....

 بزارن! زیسورپرا یاکه تونستم هضمش کنم که عشقم رو بر دیفهمیم
 .....ستیدادنش ن لی:شهرزاد عذر داره و فعال امکان تحودفتم

 یخاصهه ییهای......شهههرزاد زمیمعرکه راه بنداز کی میخوایادامه داد:م نیفرد
 داره.....

 .....یآه دفتم:و الهته نگاه خاص کیعاشق وجودم بود!با  یماینوبت ارس حاال
 داشت..... یکرد.....سروان نگاه فوق العاده ا دیتأئ میوجود نیدان
 ....هههههههههههههههنیخودم تشر زدم.... دان به

 میخوایم نیاش درفتم و دفتم:به قول فرد دهیرفت که ناد یچشههم غره ا نیفرد
 !میرو راه بنداز رسهیدربه دستش به دوشت نم انیجر

ش بدم....بدون وقفه از دسههت خواسههتمیوجه نم چیمرکز توجه بودم و به ه حاال
برا عال  ف هرزاد  مه دادم:شههه ما یادا نرن خود ییه ظاهر  یو  نشهههون دادن 

 باال.... میرو بهر متشیق میخوای.....مشهیم
 بگو.... ؟کاملیزنیحرفم رو قطع کرد و دفت:چرا ازش م نیفرد
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 ه؟یچ انیو دفت:جر دیبه بدن سگش کش یرفت باال.....دست سانیپر یابرو
.اما بودم.... مایاده االن با ظاهر ارسهه ینه،حتیترس رو تو وجودم به واسههتمینم

 ترسو نهودن! چکدومیه نیو چه دان مایچه ارس
 .....ادیجرئت دفتم:من از شهرزاد خوشم م با
سوس و با اف شهیمثل هم نمیو فرد یمعمول سانیصورتاشون نگاه کردم.....پر به

 .....یکرد و داد زد:تو غلش کرد راد،اخمیاما ه
هان؟ به ه جادیسوال بود که تو ذهنم ا عالمت ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه چه؟  رادیشد.....ج

 نکنه....نکنه چشمش سروان رو درفته؟
 ناخوداداهم داد زد:غلش کرد! ریضم

ومش تم رادیدفت:ه یدر خیبردشههت و با لحن توب رادیبه سههمت ه سههانیپر
 کن....

دم به خو تونستمیاما من هنوزم اخم کرده بودم.....و نم نییسر انداخت پا رادیه
رم همکا یخالفکار دلهسههته  کی خواسههتی!دلم نملمهیثابت کنم که همش ف

 بشه!
 من چم شده؟اه.... ایخدا

اخم کرده بود دفت:ادامه بده.....کامل و بدون  شیکه کم و ب یدر حال سانیپر
 !یزدد

به فرددفتم بدن رو من پر نایه قراره اک یمتیدفتم......ق نمی:من  خت بابتش  دا
 ....کنمیم

سر شتریب اخماش سش م عیتوهم رفت..... ه ما کی نی.....ادمیادامه دادم:اما پ
 فقش....
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واه خ متشیکگ بهش نرسههه ق چیتو چشههم بره و دسههت ه یدفت:وقت نیفرد
 .....رهیاولش م متیدست دومش هم به ق یباال.....اونوقت حت رهیناخواه م

جد سهههانیپر کار شیبا لحن  فت:من  به من د به ضههررم  کنمینم یرو  که 
...سههگ نداره. یمن فرق یبرا گهید یکی ایتو باشههه  شیدختره پ نکهیباشههه....ا

 خور!
 .....دادمیمشت شده ام رو با تمام توانم فشار م یدستا تیعصهان از
م ک نی.....همچیهم که فکر کنم بدون متشی.....قکنمیمن ضههرر نم-سههانیپر

 ....ستین
 نسهتا داد زد:مامهههههههههههههان.... رادیه
جد سهههانیپر عاده  با لحن فوق ال فه شههو  شیبردشهههت سههمتش و  فت:خ د
 بشنوم.... یباره بحث نیدر ا گهید خوامی....نمرادیه
 دستت بهش برسه..... زارمیکرد و رو به من دفت:نم یدندون قرچه ا رادیه
ته بود  ادمیمال خودم بود......اصههال  شهههدم.....اخمم رهیاخم بهش خ با رف

س سم م ییمایار ست......ق سروان م خورمیهم ه ستش به  ضرب  خوردید از 
 .....موندینم  ینص یدستم ب

 درصد.... کی یکن....حت گ؟فکریدلمگفتم:خالفکار و پل تو
 از پله ها باال رفت..... یعصه رادیه

 بهتر باشه..... میبر کنمیبلند شد و دفت:فکر م نمیفرد
 رو به من دفت:بلند شو..... یهم با لحن شماتت در بعدش
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 نید:فرسههتادمیسههر جام ا سههانیپر یشههدم و به سههمتش رفتم......با صههدا بلند
له  یدونیم ندارم......دختره رو فعال پ رادیه یکارا نیا یکه حوصهه  شیرو 

 !گهید زیچ هر ای ندشیبره به تونهیهم م مای.....ارسمیداریخودمون نگه م
 گ؟یو پل گیلحظه تو ذهنم اومد:پل کیلهم اومد.... یرو یلهخند
ن سهههر ب نیخودم داد زدم:دا مروز  کن....ا غش  شیبگ  لو حد شههه از 

 .....اهه.....یکرد
 ازش صرفه نظر کنه! رادیکه ه یکنیم یکار کیهست  یاما هر طور-سانیپر

سروان  یاز چ رادیشده بودم.....ه جید کامال  یکار ایصرفه نظر کنه؟از خود 
 انجام بده با کمکش؟ خواستیرو م
 ....نمتونیهیتکون داد و دفت:فردا ش  م یسر نیفرد
سالن رفت ب سانیپر سگش از  شد و همراه  د و حرکت کر نمی.....فردرونیبلند 

 منم دنهالش رفتم.....
خره مس شینما نیا گهیبار د کی مایرو به حرکت انداخت داد زد:ارس نیماش تا

 .....تمام.....کشمیخش بطالن م کی زیدور همه چ نمیرو ازت به
ان من شههو ج الیخیدادم و دفتم:امشهه  رو ب هیتک یصههندل یرو به پشههت سههرم

 ....حوصله ندارم.....مایارس
م داد ه خو  که دگهید نهیزد: عد  گهی.....االن  ب به  موم شهههد از االن  ت

مه.....جلو با ا یمه متیچالغ به تیوضههع نیدختره  به دورت  ن خودم زنده 
 !کنمیم

که  یرو دار نیا ییکه تو توانا گفتیم شهینگفتم....مامان هم یزیو چ دمیخند
 !یآدم رو تا مرز انفجار بهر نیتر لکگیر
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شمام ستم و چهره  چ شما یسروان رو جلو یرو ب صور کردم.....چ  یخودم ت
ستمیجوره نم چیسهزش فوق العاده بود....ه شم...تنها چ تون بود  یزیمنکرش ب

 بودم! دهیکه با دقت تو صورتش د
 جدا بود!با وقار و خانومانه و بازممثل مانکن ها! یمقوله  کیرفتنش اما  راه
 ....دیکش ریهام ت قهیشق شدیم ییفردا مجهور به چه کارا نکهیفکر ا از

 ....یاومد تو ذهنم.....لعنت رادیه دوباره
*** 

و  دنیکشههیم دکیکه فقش اسههم مرد رو  ییبود.....مردا تیپر از جمع سههالن
رو به  فیکث یمرد صفت ها نیا یناخواسته نقش معشوقه  ایکه خواسته  ییزنا

 عهده داشتن....
 ....شدیبلند م ییجا کیخنده از  یصدا یاز داه هر

 یعی.....اعصابم به طرز فجکردمیخودم حگ م یها رو رو یلینگاه خ ینیسنگ
 آوردم.... یجوش م نمیرو به ییزهایقراره چه چ نکهیخراب بود....از فکر ا

قرمز شده بود زد رو شونم و با خنده  یکه چشماش از م*س*ت یدر حال نیفرد
 دفت:چته پسر؟ یم*س*تانه ا ی

نداشههتم....اونم د بهش له اش رو  ندادم....حوصهه حل  پام  گهیم به پرو
سدیچینپ شت....بزار فکر کنه دارم ت ییبه تنها ازین نیو چه دان مای.....چه ار و دا

 فکر کنه..... خوادیم ی....بزار هر چگهید زیهر چ ای.....سوزمیحسرت عشقم م
س یدخترا نکهیفکر ا از شن و .....از مگرفتیم شیآت نایلهو و لع  ا ی لهیمردم ب

 یچند شهه اشون تا حاال چند تا دختر رو به نابود یخوشگذرون یبرا نکهیفکر ا
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برنامه دذاشههته بودن و  زیسههورپرا یهمکارم رو برا نکهیکشههوندن.....از فکر ا
خهههههههههههههههههههههههههههههههههدا  یرو انجام بده......وا ییمعلوم نهود قراره چه کارا

 سههههههروان....
صه ستمی....نمدمیهام رو مال قهیشق یع شده.....چرا ا دون شده  ینطوریچم 
 بودم؟

و فرصههت نقشههه ام ر کی یر بودم که تودنهال مازن دشههتم....منتظ تیجمع تو
 .....کردنیم یکنم....داشتن پاسور باز یعمل
 ....هیک نمیشونم قرار درفت.....سرم رو بردردوندم تا به یرو یدست

 یکه به خنده  ییجلوم قرار درفت و ل  ها یجفت چشههم آب کینگاه اول  تو
 به خنده باز شده بود..... یاغوادرانه ا
شههونم پگ  یاخمام تو هم رفت....بلند شههدم و دسههتش رو از رو ناخوداداه

زدم....دختر اما اصههال براش مهم نهود و با ناز و عشههوه اومد جلو و بدنش رو 
س ست رو  سهوند....د شتم و  مهین ی نهیتماما بهم چ  هلش کیبرهنه اش دذا

 شمام.....چیو با شدت نشوندم رو صندل دیدادم و خواستم برم که دستم رو کش
 یپام نشست و دستش رو ال یبهم بده رو یفرصت نکهیدرد شده بود.....بدون ا

 موهام به حرکت درآورد.....
شمام  ی.....خون جلوکردیصورتم پخش م یداغش رو عمدا تو یها نفگ چ

بلوند و بلندش  یخم کرد که موها یسرش رو جور یرو درفته بود.....با طناز
 وشام فوت کرد.....د یدردنم افتاد و با مهارت تو یرو

ودم بود که سراسر وج یشیبدنم از آت یبود......درم تیدستام از عصهان لرزش
 ....سوزوندیرو داشت م
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.....مغزم فعال شد و پرتش کردم دیپلک زد و سرخوشانه خند یچند بار دختر
 .....نیزم یرو
ج  بهم خ با حت ولش کنم.....نم یشهههده بود....نم رهیتع  یخواسههتم را

س ستم فکر کنه از مهارتش تر سته با ا ی.....نمدمیخوا ستم فکر کنه تون  نیخوا
سخره اش کنترلم رو ازم بگ یکارا ستمی.....نمرهیم رفتار  یفکر کنه که اغوا خوا

شده بودم.....نم ستم چون ه یاغوادرانه اش   ادهافتینا اتفاق نیکدوم از ا چیخوا
 بود....

ستش شدت درفتم و بلند کردم د ش رو با  صورتشدمیو دنهال خودم ک به  .....
 ....ارهیکه فکر کرده تونسته منو به چنگ ب دونستمیلهخند باز شد......کامال م

دختر بود و پرتش  یبردمش که نگاش از اول رو ییاز پسههرا یکی زیم کینزد
 پسره.... یپا یکردم جلو

رو  شیسههرخاب یدکلته  راهنیپ یدذاشههتم و لهه  نیزم یاز زانوهام رو رو یکی
 درفتم....

صله یجا چیه ستم به بدنش نخورد.....فا صورتش کم کردم  ید صورتم رو با 
 سههتمی:من آشههغال خور ندمیغر تمیچفت شههده از عصههاب یدندونا یو از ال

 .....یدیل
 پسره دذاشتمش و نسهتا داد زدم:سگ خور..... یپا یکردم و رو بلندش

صابان با سمت جا تیع سته ب ییبه  ش صال براکه ن م ودم رفتم.....تو اون لحظه ا
صال نمدمیاز زبون من نفهم یچیمهم نهود که ه ستمی......ا  ای هیرانیدختره ا دون

http://www.roman4u.ir/


 309 ناپذیرفود ن

سر جاش و پ نینه.....مهم ا شونده بودمش  ض شیبود که ن  یوجدان خودم را
 بودم....

شد......تمام  شدیپخش م کروفنیکه از م یزن یصدا با ِسن جل   توجه ام به 
 برنامه شروع شد..... یوجودم داد زد:قسمت اصل

صمت .... اللیلة لدینا برنامج المثالي - سادة .... الرجاء احترام ال سیدات وال ال
سهة لك.....ه خانم ها و آقا سکوت رو رعاانیبالن ش  دیکن تی....لطفا  ....ام

 (میدید  یترت یرینظ یب یشما برنامه ها یبرا
 کردمیحضههار بلند شههد....حگ م یهمه  ینگاه کرد که خنده  یحالت بد با

ست هاشهیدود از کلم بلند م شده و دندون ها ی.....د شت  شده  دهییسا یم
 نداشت! تمیشدت عصهان یتو یریهمم،هم تغ یرو
فارغ الصهههر الجزء الرئیسههي ...ه - حد منکم ینتظرون ب کل وا نحن نعلم أن 
 ...(دیبرنامه هست یصهرانه منتظر قسمت اصل یون بکه همت میدونیم

 کن.... یط یالیخ یبود که تو دوشم زمزمه کرد:ب نیفرد یصدا
.....پر از  ی....عصهههانیسههمتش و نگاش کردم....مغموم....حرصهه دمیچرخ
 ….نفرت

ستمیزد.....م یقه ا قه ستمیم*س*ته....اما م دون ست که داره  دون سش ه حوا
 .....کنهیم کاریچ

ش  براتون برنامه ها-زن  یلیخ یهذه اللیلة کان لدیك برنامج جید جدا...هام
 ...(میدار یخوب

لهخند زد و موهاش رو پشههت دوشههاش فرسههتاد و ادامه داد: الهدایا وغیر  کی
 بهتر...( اریبس یها هیذلك الکثیر....ه و هد
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لممتاز کرد و دفت: أدعو کل واحد منکم في هذا الهرنامج ا کیرو بار چشماش
به ا ثة ... ه همتون رو  حد ... اثنین .... ثال مه  نی... وا نا دعوت  یعال یبر

 ...دو....سه(کی...کنمیم
سم شد تا به نف شم  شد و تمام بدنم چ  ادیب یاز اون در لعنت یقراره ک نمیحهگ 

 رو ِسن.....
 از رقاص متهحر مون...( کنمیأدعو راقصة دینا خهراء ...ه دعوت م-

بان باال....من مرد از چ ضههر فت   نمیبه ایکه قرار بود بشههنوم  یزیقلهم ر
سیم سینم یچیکه از ه ی....مندمیتر کل  زن ترس کیاالن فقش به خاطر  دمیتر

 وجودم رو برداشته.....
نه..... کی نه  نه.... مه  کیزن؟! نه ه نه من فقش منظورم  نیا یزن  دخترا.....
 د.....نهود.....نه منظورم به همشون بو شونیکی

شد ودختر در شو باز  شوه ها یتا صنوع یبا ناز و ادا و ع خرامان خرامان  شیم
ستم.....نم شدت ب شمام رو به  شد..... همون لحظه چ ستم چ یوارد   یزیخوا

م هموطنم بود....که قسهه دیکه شهها نمیرو به یبدن دختر خواسههتمی.....نمنمیبه
مراقهت  شههونته ام ازخورده بودم مثل ناموسههم،مثل مادرم و مثل خواهر نداشهه

کاش ا رهیخ خواسههتمیکنم.....نم هاشهههه...اونموقع برام مهم  یرانیبشههم.... ن
 بکنه..... خوادیم ی....بزار هر غلطستین

بود که نفگ حهگ شهههده ام رو به صههورت فوت فرسههتادم  نجایا شیخوب اما
بت  یجمع الیخ نیجمع شهههده بود.....ا المی....خرونیب جمع  کیبا
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که م ته جمع دونسههتمیبود؟!نهود؟!من   دیبر*ق*صههن....شههها انینم یدسهه
 که نگران همه بودم.....همه؟! نهی.....مهم اومدنیم

رو که نداشتم  یزیتنها چ یکردم ذهنم رو منحرف کنم.....فعال حوصله  یسع
 خودم بود! یفکرا

 یآهنگ مضههخرف شههروع شههد و دختر ر*ق*ص مضههخرف ترش رو برا کی
 عالم شروع کرد! یمردها نیمضخرفتر

 و دفت:پاشو.... ستادیبلند شد و رو به روم ا نیفرد
 بلند شدم و دنهالش رفتم.... یحرف چیه بدون

هم....دسههتش رو  یقدم برداشههت....اخم هام رفت تو یطرف اون در لعنت به
جا ک میدرهم دفتم:دار یکردم و با همون اخم ها ستادنشیدرفتم و مجهور به ا

 م؟یریم
 دنهالم.... ایاخم کرد و دفت:زر نزن و ب اونم

ستش ست د ستم آزاد کرد و حرکت کرد و منم با ا شدت از د الش دنه صالیرو با 
 رفتم.....

طه ا کیبه  میاون در وارد شهههد از ثل راهرو یمحو تاق  یم که پر از ا تل  ه
تا نگاهون رو سههمت خودش د  یطرفمون و دفت:اتفاق دیدو دیبود....نگار 

 ن؟یه فردافتاد
 دختره شهرزاد..... نیدفت:نه....ا نیفرد

 خوب؟-نگار
 کدوم اتاقه؟-نیفرد
 ؟یکنیکار م ینسهتا داد زدم:چ نیبه فرد رو
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 ....ششیرو بهر پ مایتوجه به من رو به نگار دفت:ارس بدون
 ....نیبار و با حرص دفتم:فرد شماتت

سمت خروج یاون ب اما  افهیدر حرکت کرد....بدون توجه به ق یتوجه به من به 
صداش زدم:فرد نینگار دنهال فرد یبهت زده  ی  نید.....فرنی....فردنیرفتم و 

 .....سایبا توام....وا
با نگاه دیسههرعت چرخ به ربع به  کیبه سهههاعتش دفت:االن  یسههمتم و 

 ....یدهه.....تا ده وقت دار
صه بعدش شد.....ع سرعت خارج  شتم و  یهم به  به نگار نگاه کردم که با برد

 شده بود بهم..... رهیتعج  خ
 درهمم دفتم:کدوم اتاقه؟ یاخم ها با

که انگار به خودش اومده باشههه دسههتش رو به سههمت راهرو دراز کرد و  نگار
 انیتو اتاقشههن....بهشههون بگو ب شههگرایاتاق.....آرا نیدفت:سههمت چپ دوم

وشم....با بپ میکه بهش داد یخواست لهاس ی....تازه تو اتاقش بودم.....نمرونیب
 باشه..... هرو به را ادیجانانه درست شد.....فکر نکنم االن ز دیتهد کی

به اون سههمت رفتم.....مگه چه  عیمثال مرموزش سههر یتوجه به خنده  بدون
 تمهیمأمور یکرده بودن؟عجله ام همش برا دشیبهش داده بودن؟تهد یلهاسهه

 یقیدر اتاقش نفگ عم زد؟پشههتیم ینطوری.چرا قلهم ا!معلومه که آره...گه؟ید
 در رو بدون در زدن باز کردم..... عیو سر دمیکش
 /شهرزادکایرائ
 شدم.... رهیخ نهیخودم تو آ یچهره  به
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رژ ل  سرخ و  نی.....ایجینقص خل یب شیسهزم تو حصار آرا یچشم ها نیا
 یموها نیدونه هام رد دذاشههته بود....ا یکه ماهرانه رو یگریج یرژدونه  نیا

شالق ییطال س چیه چکدومیشده بودن.....ه یو براق که   ریغ دادیبهم نم یح
 یآدم آهن کی....یحگ انتقام....شهههده بودم آدم آهن ری.....غنهیک ریتنفر....غ

 بود و دهیکه شههن ییزایاز چ شههدیکه دلش درفته بود....که داشههت خفه م یا
نه. خواسهههتینم کارادم بز به  که مرگ رو  بده  فهیکه وظ یی.... جام  اش بود ان

 ....دادیم حیترج
شک م یحت ستیدلم ا ر اون جوب پ یتو شیسال پ یلیکه نهود.....که خ خوا

ام انقدر  فهیزده بود....چقدر سههخت بود که وظ خیاشههکم  یاز آب چشههمه 
تو  یخوب زیچ دونسههتمیسههخت بود.....چقدر سههخت بود که خودمم از اول م

 .....کشهیانتظارم رو نم تیمأمور نیا
شون....کالفه ام کرده نهیآ یاومد جلو شگریآرا ست شده بودم از د سته  .....خ

تش دس یبودن از عصر تا حاال.....چونه ام رو درفت تو دستش و از برق ل  تو
ش یرو شد.....دوباره اومد جلو و با مداد  رهیو عق  تر رفت و بهم خ دیلهم ک

 ن چشمام افتاد....به جو شینقره ا
 سههاکت گهیجلو د ادیبخواد ب گهیبار د کیقسههم خوردم  دیعق  کشهه یوقت
 .....اه...نمیشینم
 کیبه همکارش دفت که دختره رفت سههمت کمد و با  یزیچ کی یعرب به

 بردشت.... یدست لهاس دلهه
 دنیدسههتور اون زن از کاور بازش کرد و به سههمت من درفت.....من اما با د به

 لهاس نفسم حهگ شد....
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 تونسههتمینه.....آب دهنم رو هم نم ی...نه....وادم؟نهیپوشههیرو م نیا دیبا من
صال آب دهن شک  یقورت بدم....ا شتم که بخوام قورتش بدم.....دهنم خ ندا

 خشک شده بود.....
هاس ند  رهیخ ییهای....زکردیم یبهم دهن کج ل پوزخ بهم  نده اش  کن

نگ دوززدیم تا خورددف یها ی.....سهه عاده اش و   نهیسهه یرو یها یوق ال
سش رون و دنهاله ا شیاش.....کوتاه شده بود به  یتا و صل  که از کمر بهش و

 شینما یات رو برا دهیکشهه ی:پاهاگفتیو م دیخندیبهت زده ام م یچهره 
 کن! ادهدادن آم

که زن به کمرم وارد کرد به طرفش بردشههتم و زمزمه کنان دفتم:من  یفشههار با
 ....پوشمیرو نم نیا

 ....عیدفت:سر یدست و پاشکسته ا یاخهم کرد و با فارس زن
 ....پوشمیرو نم نیزدم:من ا داد
 به سمت در حمام هلم داد و به ساعتش اشاره کرد.... زن
 پوشمش..... ی....من نمیعوض پوشمیرو نم نیزدم:من ا داد

ل دفت:چه خهرتونه ک اومد تو اتاق و تیدر باز شههد و نگار با عصهههان کدفعهی
 رو سرتون؟ دیرو دذاشت نجایا

چه رو  کهیت نی....من ادیبکن خوادیدلتون م یهر غلط دیزدم:بر داد پار
 ....پوشمینم

تا از  یکیزد و دفت:مگه دسهههت توه؟تا ندادمت دسهههت  یپوزخند نگار دو 
 عربخودت با زبون خوش بپوشش! یجنتلمن ها
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شم شد.....زن با  یهیکر یبا خنده  بعد پوزخند لهاس رو به  کیاز اتاق خارج 
 نشست.... یدستم داد و خودش رو صندل

بگم....اشههک تو چشههمم  یچ دونسههتمی....نمیلعنتتون کنه.....خدا اله خدا
خشک شد.....سرم رو تکون دادم و به سرعت به سمت  عیجمع شد....اما سر

 حمام کوبوندم..... ید و آبسر یها کیحمام رفتم و مشتام رو چند بار به سرام
 زدم:ازتون متنههههههههفرم..... داد
اشههکم باز  یراه نفسههم با قطره ها خواسههتی....دلم مخواسههتیم هیدر دلم

 دهیکه شن ییحرفا خواستیکه نداشتم....دلم م خواستیبشه......دلم آرامش م
 کی یمردا یبرا دیبره بهم دفتن با ادمی خواسههتیبودم!دلم م دهیبودم رو نشههن

شور غر شت رو که دیت کیبره بهم دفتن قراره نقش  ادمیکنم..... یدلهر  یک و
سه......دلم م یباز ستش بهم بر ستیکنم و نزارم آقا دربهه د بهم  بره ادمی خوا

ستیبره باال.....دلم م تمیکنم که ق یکار دیدفتن با شم رو بره که ار ادمی خوا ز
ر کوفت ه ای....اثهات.....عروسک لهیجنگ....وس کهیت کیبرابر کرده بودن با 

همه رو تشههنه بهرم ل  چشههمه و  دیبا کهبره  ادمی خواسههتی......دلم مگهید
 بردردونم....

ستیم دلم شم و به خوا سرم داره موهام رو  نمیبلند ب تو رختخوابمم و بابا باال 
 سالم بود! شیهنوز ش خواستی......دلم مکنهینوازش م

خودم  یبخوام به لهاس نگاه کنم لهاسا نکهیبدون او  دمیکش قیتا نفگ عم چند
در حمام رو باز کردم و خارج شدم که  عی......سردمشیرو درآوردم و زود پوش

که دارم خودم رو به حراج  دمیکه به رون ها و پشهههت زانوم خورد فهم یبا باد
 .....زارمیاتاق م نیدر ا رونیب یتشنه  یچشم ها
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ه وارد شد ک یبگه که در به شدت باز شد و کس یزیبلند شد و خواست چ زن
 ام حهگ کرد..... نهینفسم رو تو س

خوب نهود....نگاه پر از تعج  و شههک سههردرد هم اوضههاعم رو بدتر  حالم
....دوست داشتم سر و صدا کنم....دوست سوختمی....از درون داشتم مکردیم

بکشههم....من  شیآترو به  نجایداشههتم دعوا راه بندازم.....دوسهههت داشههتم ا
دعوا  داره دهیو داد؟چه فا غیداره ج دهیلهاس رو بپوشم اما چه فا نیا خواستمینم

و به زور لهاس رو  انیفوقش چند تا غول چماق م یدونیکه م یوقت یو لج باز
 کنن؟یتنت م

ف سرش رو به طر عینهود.....سردرد سر ینهود....اصال عاد یقلهم عاد ضربان
 ....هههههههههههرونیزن ها بردردوند و با اشاره به در داد زد:ب

س از سف یشدم.....رگ ها خیدادش  ست  شده بود و پو  دشیدردنش متورم 
بگن که با همون  یزیو خواسههتن چ سههتادنیکامال قرمز شههده بود....زن ها ا

 فوق العاده خشنش ادامه داد:نگار منتظرتونه..... یصدا
سر زن سررونیاز در زدن ب عیها  سردرد  و به طرف من  دیدر رو بهم کوب عی...

 چش شده بود؟ نی.....اشدمیاومد.....داشتم خفه م
سع رفتمیقدم م کی شدیم کیکه بهم نزد یهر قدم با ا اون ب کردمیم یعق ....

 نداشت..... دهیاما فا رمیپاهام رو بگ یبرهنگ یجلو ریحر
سههر بردردوندم و کمد رو پشههت خودم  عیسههرسههفت.... زیچ کیبه  خوردم

 ....دمید
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ما هم سههردرد هاشهههدیم کینزد نطوریا با اون صههورت قرمز و رگ   ی....
 ....یخون یکه غرق شده بود تو رده ها شیسهز آب یمتورمش.....با چشما

 ....انقدر اومد جلو تا فاصله اشگرفتیم شترینفسم ب شدیم کیقدم که نزد هر
 کرد.... یمتر یرو با من سانت

مام خ تو هال چ رهیچشهه گار دن گاه  یزیشهههد و ان قت ن به د باشهههه داشهههت 
 .....کردی....مردمک چشماش چپ به راست و راست به چپ حرکت مکردیم

تاش ها یرو دسهه فت.....داغ کردم....نم انمیعر یبازو  دونسههتمیقرار در
کاراش رو  نیا لیدل هاره؟چرایمن م یو آسههمون داره برا نیچشههه....چرا از زم

 گه؟ینم
از جون  یخوایم یکه داد زدم:چ شههدیسههرش داشههت با سههرم کم م ی فاصههله

 ؟یمن؟هووووووووووووو
 نهود! یبد یمثل شهرزاد کلمه  یدختر یبرا یهووووووووووو باالخره

بود که بدونم داره چکار  نینهود سردرده....مهم نهود همکاره....االن مهم ا مهم
 ....هیچ لشی....دلکنهیم
سهوند به پ شیشونیپ ستاش رمیشونیرو چ سرم رو تکون بدم د ستم  و ....تا خوا

 ادیدو طرف صههورتم نگه داشههت و آروم زمزمه کرد:خوب دوش بده....وقتم ز
 انجام بدم..... تونمیمراقهت ازت م یکه برا هیتنها کار نی.....استین

شد.....خ راه سم باز  شده بود.....حاال د المینف شده  گهیراحت  سراپا دوش 
 بودم....

 توام.... یاالن من مثال عاشق و دلهاخته  دوننیهمه م-سردرد
 کرد..... دیمثال تاک یکلمه  یرو
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رفتار  یکه دوسهههت دارم....عاد یدونیحواسهههت به کارات باشهههه....تو نم-
نهاش.....انقدر صورتت خشک نهاشه.....ترس  خیکن...االن بترس.....انقدر 

....خوب کننیدارن کنترلمون م شهههیرو بندازه تو چشههمات.....االنم مثل هم
 تا کارم رو بکنم.... ایباهام راه ب

شما صله  شیدربه ا یچ شمام.....چند ثان یاز اون فا شد تو چ  هیکم دوخته 
 شد و بعد آروم دفت:بهم اعتماد کن..... رهیفقش بهم خ

ستاش شوند تو ب*غ*لش و آروم دفت:تقال کن  د شد و منو ک دور کمرم حلقه 
 .....گمیکه بهت م یتا وقت

صال  شهروع کردم به تکون خوردن تو ب*غ*لش......تقال؟تو نقش شههرزاد؟ا
 ....کردیکار رو م نیهم هم کایبه شهرزاد نهود.....رائ ازین

بدنش داشت بدنم  یماکردم حصار دستاش دورم تنگ تر شد.....در یکار هر
ستمی.....مزدیم شیرو آت سش هم به رو یاز رو یپاهاش رو حت یدرم تون  یلها

 یکتفا یدردنش که رو یپاهام که تو حصهههار پاهاش بود حگ کنم....درما
هرزاد به ش یاجی....چه احتسوزوندیل*خ*تم قرار درفته بود داشت پوستم رو م

 گرفت؟یم شیدرم آتههههههههههههههه ب*غ*ل نیداشت تو ا کایرائ یبود وقت
موهام و به سهمت باال چنگشهون زد و صهورتش رو دم  یال دیرو کشه دسهتش

 موهام قرار درفته بود..... ریدوشم برد.....صورتش ز
 یچکیاما ه  *و*سهههیدردن منو م ایداره دوش  شههدیمطمئن م دیدیم یک هر
ها دیفهمینم  یچکی....ه..شههههیداغش داره تو دوشههم پخش م یکه نفگ 
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با من چکار م دیفهمینم اون ب*غ*ل چه  کردیدرک نم یچکی......هکنهیداره 
 خواسته و چه ناخواسته پر از درمهههههههها بود.....

 دوشم زمزمه کرد:آروم باش دختر..... دم
شتم.....ر گهی.....دزدمینفگ م نفگ صداش که زمزمه دونه  تمینا ندا و آهنگ 

ام  وونهینهود داشت د یچیکه ه یلهاس لعنت نی.....اکردیام م وونهیبود داشت د
هرم د نی.....من داشتم تو اکردیم ه ه ه ه ه ه ه ه ه .....من تو شدمیم وونهیب*غ*ل د
 و آروم شدم..... وونهیب*غ*ل درم د نیا
 یخواسههتم تو اون ب*غ*ل درم باق ینم گهیتحمل کنم....د خواسههتمینم گهید

 خهههههههههههههواستم.... یم......نمداغ باش خواستمینم گهیبمونم.....د
 اش دذاشتم و به عق  فشارش دادم..... نهیرو رو س دستم
 ندادم فقش فشارش دادم.... هلش

تو  صههالی....با اسههتسههتادیو جلوم ا رونیموهام آورد ب ریرو آروم از ز سههرش
 کیلهاس رو بپوشم..... نیخوام ا یدفتم:من نم یشدم و با زار رهیصورتش خ

 کن..... یکار
 میبود ی.....مهم نهود اده تو حالت عادکردمینهود که داشههتم خواهش م مهم

پذ واریشههکسههتن اون د یعنی نیا نا  یعاد شی.....االن من تو شههرارینفوذ
ش کاش بابام  کردمیبودم که آرزو م یساله ا شینهودم....من االن همون دختر 

بده.....من اال جات  بدا ن تا منو از دسهههت اون آدم   دختر کین فقش بود 
 خوادیونه مش کیوقتا دلش  یبعض شیریدختر که با تمام نفوذناپذ کیبودم.....

به ه هیکه بهش تک نه....االن  ماد  یاز سههردرد نم ریغ یچکیک تونسههتم اعت
 کنم.....
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 یاش از ال نهیبود به س دهیکه چونه اش چسه نطوریرو مشت کرد و هم دستاش
 ....شیبپوش زارمیدندوناش دفت:نم

 رفت..... و
پر از اقتدارش  یآ*غ*و*شش از ذهنم نرفت.....رفت اما صدا یاما درما رفت

ما د فت ا فت....ر نر نم  ه م گهیاز ذ ن هاس  نی.....از ادمیترسههه یمن  ل
 یاجهنم دلم رو به صد نیتو ا خواستمی......مزارهینم دونستمی.....مدمیترسینم

 خوش کنم.....که نترسم.... شیمحکم و عصهان
مشههت آدم  کی یبرا ییبودم.....از تو چشههم بودن.....از خودنما دهیترسهه آره

 بودم..... دهیشده بودم ترس میتیکه  ی....مثل همون شهفیکث یعوض
 .....با منههههههههههههنیداد سکوت فضا رو شکست:نکن فرد یصدا کدفعهی
 رونیاس بله نی....نزار که با اادیب رونیلهاس ب نیبا ا زارمیرو نکن......نم نکاریا
 ی.....نزار بشههکنم داداش......نزار خرد بشههم......نزار حگ کنم به درد الادیب

 نمی.....نزار بهمیعرضههگ یاز ب بشههم وونهی....داداش نزار دخورمینم وارمیجرز د
ن نشستن جوال رونیکه اون ب ییها کهیاون مردت یعشقم با اون لهاس داره جلو

 ...دهیم
 دم به در.....و دوشم رو چسهون دمیدو

داه  هیمرد دوسهههت داره تک یدونی....میِد المصههه  تو خودت مرد-سههردرد
 ....ارهیبهش پناه ب یکیباشه.....دوست داره 

ناه اورده فرد عشههقم هاس بنیبهم پ با اون ل رو  ادی....من رو نشههکن.....نزار 
 ِسن.....
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زانوم  یو همون پشت در نشستم و سرم رو رو دمیبرقرار شد.....چرخ سکوت
 کمکمون کن..... کنمی.....خواهش مکنمیخواهش م ایدذاشتم....خدا

ما نیفرد یصهههدا هت دفتم نکن  یچشهه باز کرد:ب به شهههدت  ته ام رو  بسهه
ازه جوونه ت ی شهیاز ر وفتادهیعشق مثل خوره به جونت ن نی....دفتم تا امایارس

 .....سوزونتتیزده اش بسوزونش.....بهت دفتم بسوزونش مگه نه م
ضع حاالت هم ا ینداد وشد شت اما خوب  نی؟اینیهیشده....م نیو و که دذ

که برات  یدونی؟می....باالخره که چمایدوش کن.....عادت نکن بهش ارسهه
فرق  اما کارش سههتین یزی....لهاس چیبه پاش بمون یتونیو تو هم نم مونهینم

 حرفاست....بفهم نفهم.....بفهم.... نیبزردتر از ا یلیداره.....کارش خ
 بهش بده.... گهیلهاس د کیشد و ادامه داد:نگار  ساکت
باره دور من رو خش  گهی....دکنمیکه من برات م هیکار نیآخر نیادامه داد:ا دو

خواسههتم دوباره داسههتان  یکردم.....نم یرو ادهیجاش هم ز نیبکش که تا هم
 نمیهی.....اما میرم تو حسههرتش بسههوزنزا خواسههتمیداداشههم تکرار بشههه.....م

 .....رونیبرو ب ایدور منو خش بکش.....حاال هم ب گهیبدتره.....د ینطوریا
 خنده هم داشت؟ تیوضع نیچکار کنم.....بخندم؟مگه ا دونستمینم

 ممنونم ازت.... ایشکرت....شکرت....خدا ایخدا
شد و  در شد و به طرف کمد رفت و  شگرایاز همون آرا یکیاتاق باز   کیوارد 

 برام درآورد... یخاک یلهاس طوس
 نهیشهههده بود رو سهه ی.....دکلته بود و سههنگدوزیبود و مدل ماه یماکسهه

با ا کهیهاش..... ما مز یلیخ ن هام معلوم  گهیبود د نیا تشیخوب نهود ا پا
 !ارنیانتظار داشته باشم که برام چادر هم ب دینها گهینهود....د
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 و درفتم و به طرف حمام رفتم تا لهاسم رو عوض کنم....ر لهاس
*** 
شت و دفت:نوبت تِو....تمر نگار شت کمرم رو دذا ستش رو پ ه باهم ک ییناید
گاه اول  یلینره.....امشههه  خ ادتی میکرد مه.....ن  گهید زیچ کیمه

 ....مفهومه....یایبه چشم ب یدرست و حساب دیاست....با
م باز بود لهاس یباالتنه  نکهیازش درفتم.....نفسم حهگ شده بود.....با ا چشم

شتم خفه م شدت درمم بود....عرق کرده بودم.....دا .....حالم رو شدمیاما به 
 خوب! یمگر هم خانواده  یکن فیتوص یتونستیم یبا هر جور کلمه ا

با ه یزن یصهههدا فتیرو م ییزهایداشهههت چ یبه عرب جانیکه  به دوش  گ
شم هادیرسیم شت چ آماده  زیسورپرا نیا دنید یهمه رو برا ی.....انگار که دا

 ...کردیم صیو حر
شدت باال رفته بود.....حگ  یصدا ضربان قلهم به  شد..... ست زدن بلند  د

 ....رونیب پرهیم نمیقلهم داره از س کردمیم
 شده رو به سمتم درفت و دفت:برو..... ینقاب نقره کار نگار

له  ری......داشههتم زمردمی.....داشههتم مدیلرزیم دسههتم فت  مه خ بار اون ه
جام مجهور به ان کردمیفکر نم میزندد یتو کل روزا هیثان کی ی....حتشهههدمیم
 کار بشم.... نیا

 ییبود سراسر نفرت....چشما ینهود.....بغض یاشک ینهود.....چشمه  یاشک
ا چنگ و دندون مواظ  دختر که ب کی نایا یبود منتظر انتقام....و پشههت همه 
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پذ وارید مخرب  یزلزله  کیکه  دونسهههتیوجودش بود.....چون م رینفوذنا
 درراهه.....

 یجلو یهلم داد و منم نقاب رو رو صورتم دذاشتم و اون در لعنت یعصه نگار
باز شهههد...دذاشههتم شهههرزاد بشههکنه.....دذاشههتم شهههرزاد پسهههت  روم 

 خودشو بسوزونه..... کایتو جلد و قال  رائ بشه.....دذاشتم شهرزاد
هتمیرو بشکنه.....نم کایشهرزاد رائ زاشتمینم اما ه ه ه ه ه ه ه تنم نزاش نیو از ا زاش

 مطمئن نهودم.....
 سالن لرزه به اندامم انداخت..... یهوا

اون همه نگاه ه*ر*زه  ری.....زومدیرو بستم و باز کردم.....نفسم باال نم چشمام
 .....یفیاون همه کث ریشده.....ز زیاون همه دندون ت ری.ز....فیو کث
 ....کمکم کن....شمیدارم خفه م ایخدا

و  یریخش راسههت راه م کی یتو ذهنم......تو خودت رو دیچینگار پ یصههدا
 یکخش یلیاش کن.....تو خ یناز و عشوه قاط یکمیخوبه.....فقش  یلیخ نیا

 دختر.....
 !؟یچ ی!برا؟یک یو عشوه؟!برا ناز

 آهنگ تو سالن پخش شد.... یصدا
 اقدر اح  من تانی ..دانا من وقت للتانی بنادیك وانا
 انسی قلهی انا فاکر..دا فی االول وفی االخر انا لیك لو
نگاه ها رو به جونم تحمل  یکه برام باز شده بود قدم برداشتم و تمام یراه یتو

م که شههههرزاد داره  نزدم  نهیکردم....دم  نزدم.....ه....شهههک  یکار چی.دم 
 .....رفتمیهمون راه،راه م یتو نمیغمگ ینکردم.....فقش با چشما
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بدنم رو  یمردا رو یآهنگ رو اعصههابم بود.....نگاه ه*ر*زه  ولونیو یصههدا
 دندم رو اعصابم بود..... تیموقع نیاعصابم بود....ا

 ش سامعاقدر اح  من تانی دانا من وقت للتانی بنادیك وانت الی م وانا
 الدنیا سمعانی ..لو انسی قلهی انا فاکر دا فی االول وفی االخر انالیك وکل

 من االخر یاریتك تهقی علشانی وبقولها
 راهم قرار درفت.... یجلو یر*ق*صنده اومد وسش سالن و مرد تیجمع

 ینگار واقعا تو دوشم مونده بود:از دستشون فرار کن!نزار حت ی هیتوص یکی نیا
 راست برو سمت بار...... کیفرصت حرف زدن با تو رو داشته باشن.....

 وبعیشها لیك کیایامی ب حهیت
 مین قهلیك تیعمری حه والا

 انسی لیه وانا قد ایه کلمت نفسی علیك.انا لیك ط 
شمم شون هیبا لهخند کر یادیز یکه مردا ییفقش به بار بود.....به جا چ  رهیخ ا

 رو انتخاب کنم! یکی نشونیخودم ب دیبهم بودن که شا
 لیك..وانا قد ایه ..وال عمری حهیت وبعیشها

 یاحهیهی نسیتنی حاجات جوایا تعهتنی معاك
 قهلك مخصماها معاك دلوقتی صالحتنی وسنین
 غیرك انت فی الدنیا ومفیش فی حیاتی ناس تانیه مالیش
 ش فی هواك ثانیهودی برضه تیجی منی مافکر وازای

پاش رو به ستون زده بود و سرش رو به ستون  کیکه  یرفت سمت مرد چشمم
ته بود.....مرد هیتک ماش رو بسهه که درم و آرومم کرده  یداده بود و چشهه
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رو ازم  شیسهههز آب یکه چشههما یام کرده بود.....مرد وونهیکه د یبود.....مرد
 من چم شده بود؟ ایمحروم کرده بود.....خدا

 او جنهی وانا فکراك ولو انت فین انا شیفاك بعید
 لو مع مین یاحهیهی بقلهی معاك وانا

بسته و رگ دردن  یچشما نی.....اکردیخواننده داشت داغونم م نیغمگ یصدا
از صههورتش.....کالفه  دایهو یدرهم و ناراحت یاخم ها نیمتورم شهههده.....ا

 ه؟یرنطویبودم....درمم بود......چرا آهنگ ا
 ایامی بیك وبعیشها لیك وال عمری حهیت مین قهلیك حهیت

 انسی لیه وانا قد ایه کلمت نفسی علیك انا لیك ط 
 ایامی بیك وبعیشها لیك وال عمری حهیت مین قهلیك حهیت

 انسی لیه وانا قد ایه کلمت نفسی علیك انا لیك ط 
شد و باالخره  آهنگ شد و رو من توقف کرد.....قرمز  شماش باز  شد و چ شاد 

....اشک پرده دی.....بعد از هفده سال جوشدیجوش یاشک لعنت یچشمه  نیا
 چشمام شده بود..... ی

شت به و پ دیو بردشت و به سمت ستون چرخ دیکوب واریرو با قدرت به د پاش
 داد.... هیمن سرش رو به ستون تک

و داغ دلم رو  ختیآب و نمک ر نی.....اختیر یلعنت نی....اختیر اشههکم
 شد به جونم.... شیو نمک شد رو زخمم و آت ختیتازه کرد.....ر

شم و  ادیقدم هام رو ز سرعت سمت رفتم....مهرناز از باال با چ کردم و به اون 
 .....دادیدستش بهم دستور م

 .....دیرسیسخت ماجرا داشت م قسمت
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کام ما ت اشهه قدر تو ا نینداشهههت.....ا یموما قاب چ به درد  تیموقع نین
خداخوردیم نه.....نزار  کایشهههرزاد شههکسهههت.....نزار رائ ای..... هم بشههک

 خدا.....نزار....
بار رفتم و دسههتم رو نوازش دونه رو دونه اش  یتو یاز مردا یکیسههمت  به

ب چو کهیت کیاحساسم رو که مثل  یدذاشتم.....دست سردم رو.....دست ب
 بود....
 شده بود.... یدوباره پل آهنگ

و ازش  دمیدسههتم دور خودم چرخ ریو خودم از ز دمیدونه اش کشهه یرو آروم
متعجهش و خندونش به سمت مسئول بار رفتم  یتوجه به چهره  یدور شدم و ب

و  ردمکیلهم م کینزد یتو دسههتم درفتم و ه یشههیرو به طور نما السید کیو 
 ....کردمیم یتهوع آور داخلش ل  بزنم باهاش باز عیبه ما نکهیبدون ا

فه مرمیمیدارم م ایخدا تموم  یکاب*و*س لعنت نی....چرا اشههمی.....دارم خ
 خواب چقدر ادامه دار و م*س*تمره؟ کی شم؟مگهینم داریب شه؟چراینم

که سههرخ سههرخ بود داشهت  ییبا چشههما هیو لهخند کر دیسههف یمرد با عها کی
 ....کردینگاهم م

کردم و از  یپاش خال یجلو شیشهههد ش*ر*ا*ب رو باحالت نما کمینزد تا
 ضربان قلهم رو صفر کرد...... دمیکه د یزیکنارش دور شدم اما چ

 یالها.....تقادیکه به طرفم ب شههدیم نیسههردرد رو درفته بود و مانع از ا نیفرد
 نداشت..... دهیسردرد فا
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ما صهههدا زدیحرف م داشهههت بهم  دنیبه شههن یدیام چیه یزن لعنت نیا یا
 اشکم جوشان تر..... یشد و چشمه  شتری......از تقالهاش بغضم بدادینم

خشهههک بشهههه.....  خواسهههتیبعد از هفده سهههال که کار نکرده بود نم یلعنت
 .... ی.... لعنتههههههههههههههیلعنت
ست سر ید شونم قرار درفت..... صورت پر مو عیرو  شتم و با  رد رو م کی یبرد

ست شم د ستم عق  بک شدم و تا خوا دور کمرم قرار درفت و من رو به  یبه رو 
 .....دیعق  کش

 مای/ارسنیدان
 ییرو که شههونه هام رو درفته بود پگ زدم و دفتم:باشهههه جا نیفرد دسهههت

 ....باشه ولم کن....اه....رمینم
 ل  دفت:اه و زهرمار..... ریز نیفرد

باره چرخ نگاهم بدون ه دیدو داه.... ناخودا ما از یکنترل چیسههمتش..... ....ا
ست یتو هم دره خورد....ناخونام تو شتریابروهام ب دمیکه د یزیچ شت د م دو

االغ..... به چه اجازه  یفرو رفته بود....دوست داشتم بکشمش....مردک عوض
دختر چرا سههروان؟نه  نهمهیدسههتش رو دور کمر سههروان حلقه کرده بود؟ا یا

.....مطمئن بودم کردیسههروان حرکت م یباالتنه  یشههماش تماما رونه...چ
ستمیم شم ها تون سه اش درب فشیه*ر*زه و کث یچ سی.....مارمیرو از کا  تمتون

رو داشتم.....چون  یهر کار ییچشما رو کور کنم....من االن توانا نیا یهمه 
سئول سئول تیم سپرده بودن.....م ست من  سروان رو د شتم.....  !فقشت؟یدا

 ......شهیاز کلم داره بخار بلند م کردمی!حگ من؟یهم
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مثل زمردش دوخته شههد به  یسههمتم و چشههما دیبه سههرعت چرخ سههرش
 چشمام.....

 شههه؟چرایتموم م یشهه  لعنت نیا یمثل زمرد؟!ک ی!چشههم هان؟یچته دان تو
 !شم؟یدوباره دارم داغ م

 یتیزن خواننده.....جمع یغویج غیمسخره و ج یپر از دود بار....صدا یفضا
تادنیچرخیکه داشههتن دور خودشههون م دور کمر  یلعنت رادیه ی.....دسهه

تموم  کنهیداره.....که داره حگ م یچه حسهه رادیاالن ه نکهیسههروان....حگ ا
شش....ا یبدنش.....الله  یرو که من حگ کرده بودم.....داغ ییزایچ  ندامدو

رو  نکاری.... نکن ا هههههههههههههههنیسهزش..... دان یفوق العاده اش....چشما
 با خودت....

شده بود.....بازم  خیر*ق*صنده......سروان م تیسمت جمع هردشیم داشت
 مغرور و خشک بود.....

ما نهودنش رو د ا مک  یبودم.....وقت دهیبودم.....شهههن دهیمن مغرور  ک
 ....همه جوره اش.....خواستیم

شتم.....تحمل د رادیه دنیرو تکون دادم.....تحمل د سرم  تیموقع دنیرو ندا
سرم رو چرخوندم و نگاهم رفت سمت مازن که  یسروان رو نداشتم.....عصه

 .....شدیداشت از بار خارج م لیم*س*ت و پات
 ده؟یم یخوب هم معن میشیکه درفتار تیموقع نیخوب بود.....خوب؟تو ا نیا

هان یعصههه رونیاز در زد ب تا بار رفتم......عصهه مت  دو برابر  تمیبه سهه
 طرف..... کیمسئول!  نیطرف و دان کیعاشق!  یمایارس تیبود....عصهان
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که پشههت بند موصههوف هام  یلعنت یخواسههتم به اون عالمت تعج  ها ینم
صفت برا شده بود  ص یاومده بود و  درد سر کی! فکر کنم....االن من تامیشخ

 .....رونیاز بار زدم ب عیبودم.....سر
ه ب عی.....سههرداشههتیو ناهمسههان قدم برم واریداده بود به د هیبا خنده تک مازن

کنار دوشههش زمزمه کردم: حیث ال  یرو درفتم و به عرب قشیو  دمیطرفش دو
 (؟یریگیم لیتحصل الفتیات تسلیمها؟هدخترا رو از کجا تحو

 یدهنش از صد فرسخ یو سکسه کرد....م*س*ت م*س*ت بود....بو دیخند
 معده اش پر شده از ا*ل*ک*ل..... زدیداد م
 داد زدم:ها؟ یعصه

 ....(یشگیهم یخنده دفت: المکان المعتاد...هجا با
 دندونام دفتم:ماکو؟هکجا؟( یال از

 ((یبه خشک ایآب در یورود کیهیکرد و دفت:خور دبي....هخور دب سکسکه
کشههوندم باال و پرتش کردم  کمیش رو ا قهی....زدمیتکون دادم....حدس م سههر

 یلو داده.....انقدر یزیکه چ موندینم ادشی.....انقدر م*س*ت بود که نیزم
 ادشی نکهینمونه با من حرف زده چه برسههه به ا ادشیم*س*ت بود که اصههال 

 حرف زدم! یبمونه من باهاش عرب
 یخهر چیبه در بار انداختم.....ه یبود....نگاه یبود....خوب که نه عال خوب

 بود! شونینهود.....همه سرشون درم خوش دذرون
ام کردم.....آروم  قهیو سههرم رو تو  سههتادمیزدم و پشههت به در بار ا یپوزخند

ته دردش دس یبرا هیخوب یمنطقه  ی....خور دبنیبه شاه نیزمزمه کردم:از فرد
 دردش..... میبر دیروز قرار بزار کی.....یجمع
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م انجا عیکارامون رو سههر دیطول بکشههه....با ادیز تیمأمور نیا میبزار دینها
 دارم.... ازی.....به سروان نمیبد

 نه..... یسروان؟وا
بار رفتم و وارد شهههدم....هنوز تو ب*غ*ل ه عیسههر  یلعنت رادیبه طرف 

ندش کرد و دور  رادیبود.....هنوز تو ب*غ*لش بود.....ه از کمر درفتش و بل
اون  ریمن قرار درفت....چشههماش ز یخودش چرخوند......سههروان رو به رو

 ایا.....خدکشنیرفت چطور نفگ م ادمیلحظه  کیشد به چشمام... رهینقاب خ
از جون من؟من در برابرش مسئولم......من  خواستیم یه؟چیین چه چشمایا

.من دختر مسئولم.... نیچشما،به ا نین به ا....متمیمسئولم....لعنت به مسئول
 بکنم؟ تونستمیچکار م

 کنم....کجا بود؟ دایرو پ نیسر چرخوندم تا فرد عیسر
ستمیکه م یطرف زن رفتم س دون سته بلده....تا د یفار شک ست و پا  به  دیرو د

ستمیلهخند زد.....نم رمیسمتش م ساده ل کی یحت یفیهمه کث نیتو ا تون هخند 
 سهههاده تونسهههتینم یزیچ چیه نجایمنظور دار بود؟! ا نمی....انمیرو سهههاده به

 باشه.....
 کجاست؟ نی:فرددمیاخم پرس با
سر یسمت طهقه  به شاره کرد..... رو به  نیاز پله ها رفتم باال.....فرد عیباال ا

 نشسته بود..... سانیپر یرو
ستور دار سانیپر یصدا  نگهلیداره م یزیچ کی....میبود که دفت:از قط  د

 ....یا
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ش به که پشت نیرو نصفه دذاشت و با اخم به من نگاه کرد.....نگاه فرد حرفش
 شد سمتم و اخم کرد..... دهیمن بود کش

با  خواسههتم یبمونم.....نم تونسههتمیم دیبکنم....شهها یخودم کار خواسههتمینم
 رو از دست بدم...... تیموقع نیرو بکنم که ا سکیر نیا نجایرفتن از ا

 به نظرم سالمه.... نکهی.....با اشهیبلند شد و دفت:چکاپ م نیفرد
با یزیقط  همون چ نیقط  تمام فکرم رو درفته بود.....ا انیجر  دیبود که 

 بود..... نی.....هممیدیرسیبهش م
اومد سههمتم:چه  نیاز اتاق ها رفت و فرد یکیبلند شههد و به سههمت  سههانیپر

 خهره؟
فت: خواسهههتم که د باز کنم  که دفتم ه ادتیدهن   ینم یکار چینره 

 رو تموم کن.... یکنم.....مسخره باز
ماسهه حرف  یحت گهیبگم......د یزیتونسههتم چ ینم گهی......ددیتو دهنم 

 به سروان کمک کنم.... تونمیم یچطور دونسمینم
 نیتر ازود ی.....هر چیلعنت یپرونده  نیا یبود برم دنهال کارا نیکار ا نیبهتر

 د....سروان بو یکمک برا نیبهتر نیبه نفع همه بود.....ا شدیپرونده بسته م
ند نه د پوزخ تو اون جمع  خوامیندارم....فقش نم یکار گهیزدم و دفتم:

ش شم....از  ست ه یها نگاه شهیبا سروان انداختم که حاال نقابش د  رادیبه 
 بود....

شد گهیکردم و به خودم دفتم:د اخم ش  زد ی....هر چتموم   یکانال هند یام
باز گهی....دیدار فهیو وظ یسههردرد کیتموم شهههد.....تو   یمسههخره 
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سروان هم م ستهیتمومه..... شهیانتظارش رو م یچ تیمأمور نیتو ا دون  پگ ک
 امش  تکرار بشه.... اناتیجر خوامینم گهی....دادیخودش برم یاز پگ کارا

*** 
 کل! یدانا

شما ینیشاه سردرد شحال ییبا چ شدت خو شیم یکه از  دفت:خهر  دیدرخ
 .....شنیم دهیپازل دارن کنار هم چ یها کهیت نیدارم قربان.....کم کم ا یخوب

 ه؟یدفت:خهرت چ عیکه به شدت کنجکاو شده بود سر سرهنگ
خترا تو د لیکه محل تحو دیبهمون خهر رس ردادیدفت:از طرف سردرد ت سردرد
 ریکه تو مرز دستگ یدو نفر از اون اشخاص گهی....از طرف دهیخور دب یمرز دب

 .....کننیباالخره دارن دهن باز م میکرده بود
 هیاد:بقادامه د دنیشن یاما سرهنگ مشتاق برا رهیساکت شد که نفگ بگ سردرد
 اش؟

 یاعتراف کرد که مهدأشون خور دب یاز اون اشخاص به نام مرتض یکی-سردرد
ر از خو میدونیکه م می......دفتمیادق رو هم مجهور به اعتراف کردبوده....صهه

که اعتراف کرد که از اونجا اومده....اما  یچه کار یبگه برا دیاومده و با یدب
 .....شهیبه حرف زدن نم یاصال راض شونیکی

 حرفاش دروغم هست اما.... نی....بکنهیکمکمون م یلیخ یمرتض
 ننکیکه براش کار م یشههد و ادمه داد:اعتراف کرد دروه شههتریچشههماش ب برق

 !نیآتش منیبه اسم اهر هیدروه
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ش منیتو فکر بود.....اهر سرهنگ سم برخ نیبا ا ی!تا حاال به باندن؟یات ورد ا
 نکرده بود.....

سردرد کردان یادامه داد:و رمز یسردرد ردهار اما  نیکرده نام هم دایهم پ یکه 
 دای.....بچه ها باالخره موفق شهههدن مفهومش رو پنیآتشهه منیدروهه....اهر

 کنن.....
که بر ل  داشههت سههاکت شههد و چشههماش رو منتظر به سههرهنگ  یلهخند با

 دوخت....
 یلیخ نیجوره کنترلش کنه دفت:ا چیه تونسهههتیکه نم یبا لهخند سههرهنگ

 سردرد..... دی.....خسته نهاشیلیخ یلی.....خهیعال
شرکت برسام  یهارد اصل یها لیزد و ادامه داد:بچه ها دارن فا یلهخند سردرد

به بچه هاگهید زیچ کی....و اما کننیم یرو بررسهه  ی.....سههردرد امشههه  
س یرو برا یروز کیم*س*تقر اونجا دزارش داد که   یو راه ها یخور دب یبرر

چاق مرز به زود شیقا مازن هم   ریدسههتگ یمشههخص کنن.....در ضههمن 
 .....شهیم

شون  یسر سرهنگ سته....کم کم بو خواهند برد که کارا تکون داد و دفت:در
شخص کن زیهمه چ دی....کم کم بارهینم شیپ شهیطهق روال هم  ....هرمیرو م

عاتمون ب یچ هدف دار تر پرتاب خواه ریباشهههه ت شههتریاطال  میآخرمون رو 
 چه خهر؟ یکرد.....از سروان کردان

رقرار ارتهاط ب شههونیبا ا میانداخت و دفت:فعال نتونسههت نییسههر پا سههردرد
 .....نرسونیباال دزارش هاشون رو به دست سردرد م اری....به احتمال بسمیکن
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 ییبال کرد؟ادهیفکر رفت.....امانت دوستش االن داشت چکار م یتو سرهنگ
 .....دیبخش ینم شنهادشیخودش رو به خاطر پ چوقتی؟هیچ ومدیسرش م

شیکه کتش رو م یو در حالشد  بلند ر رو سه نف نیدفت:تمام اطالعات ا دیپو
شده بامیخوایم صوصا اوندیریازشون اعتراف بگ دی......هر طور  ه ک ی.....مخ

 دیباشهه عیداشههته باشههه....سههر یاطالعات بهتر دی......شههاکنهیل  باز نم
شون برمال م یزیسردرد....کم کم همه چ اده آم دیبا ما.....اون وقته که شهیبرا

 ......میباش اتیعمل ی
 /شهرزادکایرائ

صورتم بود.....ابروهام تو هم دره  یمتر یچند سانت یتو فاصله  رادیه صورت
 چیر*ق*صنده.....ه تیو با خودش کشوندم به سمت جمع دیخورد.......خند

 نجایاومده بودم ا ی....من لعنتختمیر یاشکم نم یحت گهینداشتم.....د یحس
 .....شمب نایدست ا ی چهیعروسک که باز کینه  ینفوذ گیپل کین به عنوا

شن صداش ستی:مدمیرو از ب*غ*ل دوشم  تو  انیا یاز همه  شتریب یلیخ یدون
 ؟یچشم

 یاونم برا لهاس که کهیت کی ایبودن  انیعر ایاشاره کرد که  ییسرش به دخترا با
بودن.....با نفرت نگاهم رو ازشههون درفتم و با  دهیبود پوشهه شههتریجل  توجه ب

مد به مح کاش م رهیخ یاخم  مام  تونسهههتیشهههدم..... نفرت رو تو چشهه
 بخونه.....چقدر ازشون متنفر بودم....

پارچه  نیا ریز یشههدم که کشههف کنم چ صیزد و دفت:خود منم حر پوزخند
 ؟یکرد میلهاست قا یها
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 ک*ث*ا*ف*ت.....آشغال رذل..... یعوض
 به کمرم مانع از عق  رفتنمون شد..... یهلش دادم که با فشار یعصه

 پوزخند دفت:تقال نکن خانم کوچولو..... با
شما از صداش هم متنفر بودم....از چ براق  یدونه اش.....از موها ریق یلحن 

و از اون لهخند مسههخره متنفر بودم.....از وجود منحوس و ه*ر*زه  شیو مشههک
 بودم.....اش متنفر 

 رون؟یب ادیخواد ب یپوزخند دفت:دوستت نم با
سودند چ ایخدا ش یسودند..... ست ا دهیک  ییزای.....تمام چرادیه نیبود از د

شن سرم مثل  دهیکه  در سودند چق نکهی....ادادنیجولون م شینما کیبودم تو 
 مختلف باالخره یبه راه ها ییبعد از اون همه خودنما نکهیخوشههحال بود از ا

ستادش برا ستادش اومده و ا شم ا  یدعوتش رو تو کاف قشیتحق لیتکم یبه چ
شک نهود......ا گهید نکهیشاپ قهول کرده....ا ه خوشحال بود ک نکهیباهاش خ

شرط رو م  دایپ انیخون تو بدنش جر گانهیاز حرص خوردن  نکهی.....اهرهیداره 
ستن لیبعد از تحو نکهی.....اکردیم ستادش ب  نکهیمهمونش کرده.....ا یپروژه ا

صههدا  نیا یکم کم دلهسههته  نکهی.....اادیبهش دفته بود از رفتارات خوشههم م
از  یدور گهید نکهی.....ارادیبراش شهههده بود ه یمحمد گهید نکهی....اشههههیم
کهیممکن بوده......ا ریبراش غ رادشیه کیخونش....ا هرتشیم رادشیه ن  هن
ردن ک یراضهه یبرا گهیم رداشیه نکهی.....ایا گهید زیچ کیمن  یتو برا گهیم

بشههه.....به هر  کیپرسههتار مامانش بهش نزد انمدت به عنو کی دیمامانش با
و  کنهیساده لوحانه قهول م نکهی.....انییحال اونا بچه باال بودن و سودند بچه پا

پدرش و نفر به جون م نیعاق  که همه  فهمهیم یوقت نکهیو ا خرهیمادرش رو 
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ش رو با و کار نهیهیشاپ م یکه من رو تو اون کاف هیهمون وقت قایه دقاش تله بود
 هنکیرو بهخشهههه.....ا رادیه تونسهههتینم چوقتیه نکهی....اکنهیمن شههروع م

ون تو ا اریباعث شههده بود سههام نکهی.....ارهیهرجور شههده انتقام بگ خواسههتیم
نه  ند رو پ سهههانیپر یلعنت یخو به سههود بار قصهههد ت*ج*ا*و*ز  ند   دایچ

خودش هم  دونسهههتینم یبود؟اون حت دهیکشهه یسههودند چ ایکنه.....خدا
 نه....ک یسفر همراه نیرو تو ا رادیقراره ه کردی....اون فقش فکر مشهیفروخته م

 .....دیکردم:همتون آشغال زمزمه
 .....ینطوریکن هم یو دفت:باشه ما آشغال.....تو دلهر دیخند

خودش چرخوندتم.....فرصههت نکردم حرکت از کمر بلندم کرد و دور  کی تو
جفت چشههم  کی خیبهش بگم چون نگاهم م یزیچ کینگاهش کنم و  رهیخ

 شده بود.... یسهز آب
مان فت....سههرم رو  همز ها ر له  به طرف پ گاش درفتم  گاهم رو از ن که ن

 یو تو ب*غ*لش تقال کردم که از دست اون حصار ها رادیچرخوندم سمت ه
حرکت نقابم رو از صههورتم برداشههت و نگاه  کیمحکم راحت بشههم....اما در 

صورت پشت نقاب من دعوت  دنیها رو به د یلیکنجکاو و کنکاش در خ یها
 کرد....

صاب با ستاش رو از دور  کایاز زور رائ کمیداغون  یاع شر د ستفاده کردم و  رو ا
باز کردم.... هام  له درفتم و دفتم:عوضهه یکمیشههونه  فاصهه پسهههت  یازش 

 فطرت.....
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رو با  ومدیکه به سههمتم م یر*ق*ص خارج شههدم.....مرد سههتیاز پ یعصههه
شت پ ستم پگ زدم و پ سرو ش*ر*ا*ب  شخوانیشدت با د بار قرار درفتم.....

شتم.....ن ازیاز همه بهش ن شتریاز کارام بود که االن ب یکیهم  مش به آرا ازیدا
 ه*ر*زه..... یکار بدون مردها کی

من  کلیمنتظر سههفارشههشههون بودن به ه نکهیااز  شههتریکه ب ییکسهها دنیبا د اما
 چشم دوخته بودن تمام فکرام رو به دست آب دادم....

ب*غ*ل دسههتم مشههغول سههرو ش*ر*ا*ب  شیبادمجون یکنیبا ب معصههومه
با شههرا  ایوفق داده بود.....راحت بود براش  شیبود.....چه راحت خودش رو 

 !کرد؟یداشت تظاهر م
 شد؟ دهیدروه کش نیشد که کارت به ا یرفتم کنارش و دفتم:چ آروم

ند بردشهههت گاهم کرد......پوزخ قت....ب یسههمتم و ن ما فت:ح  یزد و د
 تیشههدم.....بعدش هم خر رادیه ی....کار نداشههتن....خدمتکار خونه یپول

کنم تا شر دختر خالش از سرش باز بشه....ننه  یکردم و قهول کردم که نقش باز
چاکرتم باش هم زد و زرت اخراجم کرد.... فت نوکرتم  کت  ای..د شهههر

ش شدم و بعدش دفت برو خودت رو برا یخودم.....من سفر خارج  کی یاش 
 اماده کن.... گهیهفته د کی یکشور برا

و  تخیروش درفته بودن ر یکه جلو یالسههیش*ر*ا*ب رو تو د تیعصهههان با
 ....مونییایرو یسفر دو نفره  میدفت:االنم اومد

ه من ک هییتمام کارا نیجا چه خهر بود؟ا نی......اشدیکلم داشت بخار بلند م از
در  رادیو ه نیفرد یاون همه حرف ها ه؟پگیچ انیجر نمیبه سهههایکردم....وا
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با من چ طه  باز یراب مه اش  مه  یعنینه .... ی؟وااااااااااااایبود؟ه دخترا  یه
 شن؟یوارد دروهشون م ینطوریا

تو ماجرا داره......چقدر  یدسههت کیله اش هم حتما دختر خا کایمل نیا پگ
دا خ ی.....وادمیپرسیم دیدخترا هم با ی هیسوال....چقدر کار داشتم......از بق

 چقدر کار داشتم.....
ِسن کش نیکف حاضر یصدا بشه.....در باز  دهیباعث شد حواسم به سمت 

سودند رو د صحنه رو نم چیکاش ه یا یول دمیشد و   ی.....ادمیدیوقت اون 
 ی دارندهیکاش اون همه نگاه خر یافتاد.....ا یکاش چشههمم به سههودند نم

 سههرم رو عی.....سههردمیدیو براق و براق سههودند نم انیبدن عر یرو رو فیکث
نداختم مام توانم د نییپا ا با ت خدا السیو   ایرو تو دسههتم فشهههار دادم.....
 .....سوختیخدا.....تمام دستم داغ شده بود و م ینه.....وا

دختر دسههتت رو چکار  یمعصههومه به خودم اومدم: وااااااااا غیج یصههدا با
 ؟یکرد

 معصومه رو پگ زدم و دفتم:دست نزن....خوبم.... دست
 هیبه بخ ازیرو خوبم....ن یچ یمصههرانه دسههتم رو درفت و دفت:چ معصههومه

 ....یشکر کن دینکنه با دایپ
شت غر  سرم صومه هنوزم دا سودند رو نگاه کردم....مع رو آوردم باال و دوباره 

سههودند کدر شههده  یشههده بودم....چشههما رهیخ زیچ کیاما من فقش به  زدیم
 روح نداشت.... گهی....دزدیبرق نم گهیبود.....د
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شتم ش دا سودندشدمیم دهیک  یکیبود که تو ب*غ*ل  ی.....اما نگاهم هنوز به 
 نامرد کفتار صفت داشت..... یاز اون مردها

 ی.....نفسههم درفته بود.....حتشههدمی.....داشههتم خفه منییرو انداختم پا سههرم
ستمینم شرم دلم م تون شدت  ستیفکر کنم.....از  و ترک برداره و من نیزم خوا

شم و برم زم ایبهلعه..... شده بود و زنیآب ب شام داغ  شت دو رق لهم ع ری....پ
 .....دیکوبیام م نهیام به سکرده بود....قلهم مثل دم

 روح چرخوندم سمتش..... ینگار سرم رو ب غیج یصدا با
 ....نمیبه ای؟بیروان یبا خودت دختره  یکرد کاریچ-نگار

که  یرو کشههوند و دوباره از اون در منحوس ردم کرد و برد تو همون اتاق دسههتم
 بودم.....

و من فکرم قفل شده بود به صحنه  دیچرخیداشت دور خودش م نجوریهم نگار
 نی....امشهه  اکردیکه داشههت مخم رو سههوراخ م ییبودم.....فکرا دهیکه د یا

جا م گهیدخترا ک گه فقش من دل  رفتن؟م خانواده دارم؟م فقش من دخترم و 
که دلم قرصهههه....م  زا یکی ایسههردرده  ایمن !  داریخر دونسههتمیدارم؟من 

هاین به عنوان خر ییرو پارت داریکه  عد یها یوارد  نا شههههیم یب ما پگ او ...ا
براشون بکنم که امش  مهمون  تونستمینم یکار چیه ؟چرایام چ فهی؟وظیچ
 نشن؟ یجهنم یاز اون خونه ها یکی

ته قرار داد دخترا بس گهید قهیساعت نگاه کردم.....طهق برنامه اشون چهل دق به
 ....داراشونیبا خر شدیم

به  کیدختر.... کیدختر! کیانسهههان!  کی دیدار؟خریخر نت  دختر.....لع
 همتون....
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زن قرار درفت و مشغول پانسمان کردنش شد.....تو فکرام  کیتو دست  دستم
 غرق بودم....

ازت متنفرم...قسههم  رادیرو داره.....ه تیوضههع نیبه خاطر خواهرش ا سههودند
مام خورمیم قام ت ده  خورمیقسههم م رادی....هرمیدخترا رو ازت بگ نیا یانت ا

بگ قام خودش و خواهرش رو ازت  ت ن تونسهههت ا ن ند  من ازت  رهیسهههود
سان م کی.....چقدر رمیگیم ستیان شه که  فیکث تون ست با شه؟چقدر پ  کیبا

هد ودختر ر به ا دیت با من  ده  که ا نه  خواهرت رو  یآبرو یایسههفر ن نیک
گ*ن*ا*هش  یخواهر ب نکهیشهههده بود.....به خاطر ا دیتهد هرم؟سههودندیم

....داشت خودش فروختیخودش رو م یدختر بمونه داشت دختر کی شهیهم
 دم بزنه.... تونستیو نم سوزوندیم شیآت نیرو تو ا

با اخم وارد شههد و داد زد:خوب دوش بده  نیباز شههد و فرد یبد یبا صههدا در
سخره باز نیدختر خانم.....ا شنوم  هی....کافیکنیها رو تموم م یم راش خ کیب

م مثل دو روز نی....اکنمیم مونتیاومدنت پش ایکوچولو رو بدنت افتاده از به دن
هذرت  اریدرن یآدم رفتار کن و و*ح*ش*ی باز ه ه ه ه ه ه ه بشه و من  تمومتا ع

 ن....بک یبکن یخوایم یرو بهرم باال و ردت کنم بعدش برو هر غلط متتیق
 تخواسیو بشکنه.....ممن خواستیو با لحن مسخره دفت....م دهیرو کش عذر

 با حرفاش خردم کنه....
 تر داد زد:مفهومه؟ ینگفتم که جر یزیزدم و چ پوزخند
سخرد دیرو که د سکوتم شو....ننه من غر یبا پوزخند و م  همیدفت:االنم بلند 

 ارزه..... یم یلیخ رونینداره اما اون ب داریما خر یهات برا یباز
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شم شته.....همون لهاس قهل یلیخ نیرو به نگار داد زد:ا بعد  هیبهش خوش دذ
 بپوشه.... دیدیرو بهش م

 سمت...... دیو چرخ دیخند
 ...یدست و پا چلفت یدفت:بلند شو دختره  یعصه نگار

خواسههتم باور کنم که با اون لهاس مجهورم  یشههدم....نم رهینفرت بهش خ با
رنده د یچشم ها با اون لهاس بدنم رو به اون خواستمی....من نمرونیکنن برم ب
 کنم..... هیدر هد نیاز ا رونیو لجن ب

 پوشم..... یزدم:من اون لهاس ها رو نم داد
 ؟یدفت یزی....چدمیکه پشتش به من بود دفت:نشن نطوریو هم ستادیا نیفرد
 .....یپوشم لعنت یپارچه رو نم کهیزدم:من اون ت داد

ت اش دفت:تن هیاومد با لهخند کر یکه قدم قدم به طرفم م نطوریو هم دیچرخ
کار نینه؟خوب ا خوارهیم  متیبا مال ادیب رونیاز اون ب یکیبگم  ه؟بگویچه 

 .....ستیتو کارم ن متیمن مال یدونیبرات بخارونتش.....آخه م
شمش.....نم ی.....نمرفتمیقدم عق  تر م قدم ستم بپو ستم راحت  یخوا خوا

وز چون هن دمشی....اونهار راحت پوشههنرویقهول کنم که با اون لهاس ها برم ب
 خواستم..... ینم گهیچرکه اما حاال د یبودم که نگاه هاشون تا چه حد دهیند

لهاس هام  نیپوشههمش.....من با هم یپوشههمش....نم یمانند دفت:نم زمزمه
 ....رونیب امیم

قدم بلند بهم  کیبا  نی.....خواسههتم راهم رو کج کنم که فردواریبه د خوردم
 .....واریو دستم رو از آرنج درفت و چسهوندم به د دیرس

 ....کردمیم یباز ریشده بود.....داشتم با دم ش دهیبر دهیبر نفسم
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 .....رونیداد زد:نگار لهاس رو بزار رو تخت و برو ب نیفرد
 بودم..... دهیصفت ها بدجور ترس وونیح نیبودم....از ا دهی.....ترسدمیلرز

 نه؟ شیبپوش یخوا یام و دفت:که نمشد تو چشم رهیخ
ش سرم ست تکون دادم....نگاهم ک ستش که  دهیرو به چپ و را سمت د شد 

 ...ومدیداشت باال م
 ....یزنیها....دست به من نم ینزد یزدم:دست به زد داد

ند بدنم  خیزد..... یهیکر پوزخ ما از درون داشههتم  خیزده بودم...... زده بود ا
 ....سوختمیم
لهاس رو تو چنگاش  یب*غ*لم قرار درفت و دکلته  ریدسههتش ز یا کدفعهی

 کرد و.... ریاس
 یزدم و چشمام رو بستم و دستام رو جلو هههههههههههههههههههغیته دلم ج از

 کردم..... پایبدنم چل
 .....ازت متنفرم....برو دمشههههههههههههههو....آشغال ....یروان یعوض-

وباره راه خودشههون رو باز کرده بود.....بدنش رو .....اشههکام دمردمیم داشههتم
.....با تمام توانم هلش دادم اما تکون ومدیچسهههوند به بدنم.....نفسههم باال نم

م ب ین کو تفش  ک به  کردم و  تام رو مشهههت  کن دمیخورد.....دسههه :ولم 
 ک*ث*ا*ف*ت..... ولهههههههههههههههههههم کن....

 رو شل کرد و دفت:درم شده نه؟ کرواتش
 ؟یشنو یرو نم ؟صدامییکجا ای....خداختیر یم نییبا شدت پا کاماش
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ه دست شروع کرد به باز کردن دکم کیو با  دیکش رونیرو از دردنش ب کراواتش
 هاش.....

 دست بدنم رو کیاثر بود.....با  یاثر نداشت....ضربه هام ب زدمیداد م یچ هر
حرکت دسههتش رو درفتم و خواسههتم  کیام تو  گهیپوشههونده بودم و با دسههت د

 رو که حاال راهنشیدسههتم رو درفت و پ یتر از من جلو یکه حرفه ا چونمیبپ
 دست از تنش درآورد..... کیدکمه هاش کامل باز شده بود با 

شغال - ست نزن آ نههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ....نکن..... به من د
.... برو ونری..... برو بپوشههمشی..... خودم مپوشههمشی.....نکن.....میروان

 دمشههههههههههو .....
نه د با فت: نده د دل....ح گهیخ تا افهیخانم  که  ما  جاشی....  شیرو پ ن
 تنت رو برات بخارونم! خوامی....ممیرفت
 هق راه نفسم رو بسته بود.... هق

 .....کنمیولم کن.....خواهش م تروخدا
تم به شهههدت کشههه دسههه کرد رو دیرو  تم  پر تم  یو  خت....داشههه ت

 ....ههههههههههایکمکم کن.... خدا ای.....نه....نه.....خدامردمیم
سنگ یشدت خودش رو رو به سم رو حهگ کرد و  ینیبدنم انداخت.... اش نف

 به سرفه افتادم....
هم وونیدفتم:ولم کن ح یسرفه هام با چشم اشک ونیم ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ..... ول

 کن....خهههههههههههدا....
صدام رو نم ی....حتدیشن ینم س چی....هدیشن یخدا هم   یصدام رو نم یک
 .....دیشن
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 خنک به پوستم خورد..... یهوا انیلهاس باز شد.....جر یکنار پیز
 .....کنمیپوشمش....خواهش م یتوانم دفتم:خودم م نیآخر با

شده بود....وقت اما صدا یکر   یچه انتظار وونیح نیاز ا دیشن یمنو نم یخدا 
 بود؟
 و*ح*ش*ی اش هجوم آورد به دردنم..... یها ل 

 ...هه....بگ ک....هه...هه...کن....وونیح یهق هق دفتم:نکن عوض ونیم
شت شت م پو شت مسوختیدردنم دا شمام دا  نی....بدنم تو اسوختی.....چ

نفوذ  وارید ی......تمامسههوختیداشههت م زدمیکه توش دسههت و پا م یجهنم
 .....سوختیداشت م کای.....رائسوختیوجودم داشت م ریناپذ

زدم....چقدر دست و پا زدم که شر ل   غیچقدر دذشت....چقدر ج دونمینم
هاش از پوست دردن و کتفم کم شد و بلند شد و با پشت دستش ل  هاش رو 

با چنگ و  خواسههتمی....هنوزم مدمیتخت چرخ یپاک کرد....تا بلند شههد رو
 محافظت کنم.... زیدندون از همه چ

تا مجهور نشههدم کل  شیبپوشهه گهیمنحوسههش دفت:فکر کنم حاال د یصههدا
 مگه نه؟ یپوشی.....مارمیلهاسات رو خودم برات درب

چه  یسههرد هاس رو رو یپار با هق هق  یل پوسهههت کمرم حگ کردم و 
 دفتم:از...ت....مت...ن...فر...م....

 یطانیدر و هق هق من تو اون سههکوت شهه دنیخنده و بعدش هم کوب یصههدا
 ......اتاق

 مای/ارسنیدان
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گاه کردم.....ده دق به  داشیپ دیبا گهی.....االن دکیبه  قهیسهههاعتم ن
 المیو فروختنش خ یبود که حداقل از بابت سروان کردان نیا شی....خوبشدیم

 همکارمون بود!اصال خودش کجا بود؟ دارشیراحت بود....خر
که  ادریچشمم خورد به ه کدفعهیکنم اما نهود.... داشیپ دیچرخوندم تا شا سر
نه  کیبا  به صههح ند  نده  یپوزخ ن خ یرو یزن شهههده بود و تو فکر  رهیسههِ

هنوزم مغزم پر از عالمت سههوال بود  نکهیبود....واقعا ازش متنفر بودم.....با ا
به ا یاز واسههطه ها یکیهم  رادیاما مطمئن شهههده بودم که ه  نیورود دخترا 

 دروهه....
صورت که ماسک وجود لجن زارش  نیا فیتم....حاز چهره اش برداش نگاهم

ساعتیینم نیشده بود....پگ چرا فرد سم فروش بود!پگ  کی ومد؟ و ربع مرا
 اد؟یچرا نم

که از در ب از هالش  که برم دن ند شهههدم  مد.....رفتم طرفش و  رونیجام بل او
 شد؟چکارت داشتن؟ یدفتم:چ

 شده بود..... پررو یلیکردم....خ یچیرو ق یکیدم  یچیدفت:ه یمعمول
 ؟یدفتم:دم ک یکنجکاو با

 ....رسنیسر م دارای.....االن خرمیکار دار یلیکنار و دفت:خ زدم
کرده  یچیرو ق یدم ک یعنیخواسهههت جواب بده..... یجواب نداد....نم بازم

سروان نهود؟ام شه و  ییبودم فکرا دواریبود؟چرا  شتهاه با شون ا که تو ذهنمه هم
 با سروان برخورد نکرده باشه! نیفرد

 رسن؟یسر م یگیکه م ستنین نجای:مگه ادفتم
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بسههتن  فقش موقع شههونیکیهسههتن اما  شههترشههونیتفاوت دفت:چرا ب یب نیفرد
 ....ادیقرارداد م

 از ماست... دشیپوزخند ادمه داد:خودش بار داره اما خر با
 ....داراستی:خوب تعداد دخترا که کمتر از خردفتم

اال سود ب رهیم متیق شهی.....سرشون دعوا مگهید نجاستیکار ا هیجاله-نیفرد
 ....میکنیم

 کردم.... شیهمراه یاجهار یخنده و منم با خنده  ریز زد
 مونده.... گهیربع د کیبه ساعتش انداخت و دفت: ینگاه

 تکون دادم و دفتم آره..... یسر
که از  یهمزمان به طرف در رفت....به مرد نیبار باز شههد....نگاه من و فرد در

 یکه نم یبه شههخصهه نی.....من به همکارم و فردمیشههد رهیدر وارد شههد خ
 شناخت.....

 ه؟یک گهیبه اخم دفت:اون د نیفرد
 .....دونمیباال انداختم و دفتم:نم یا شونه

 نیردف میشهههد کشیکه نزد یرفت سههمتش و منم دنهالش رفتم.....وقت نیفرد
 دفت: من أنت؟هشما؟(

 !نیحرف زدن فرد یجال  بود عرب برام
سحاق فالح....مالک کافه بار دفت شرقها صاح  بار الم سحاق فالح..... :ا

 مشرق(
 ابروش رو انداخت باال و دفت:المشرق؟ نیفرد
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شن یسر مرد سمعت أنك بائع جیده شنده  دمیتکون داد و دفت:   یخوب یفرو
 (دیهست
 هستم( یبهتر داریضل المشتريهمن خرداد: أنا أف ادامه

ضلهاما دنهال بهتر ابروهاش  نیرو انداخت باال و دفت: ولکن أنا أبحث عن أف
 هام(

ند نده  لهخ یدة؟هفروشهه عات ج یك مهی لد هل  بائع؟  نت  هل أ فت:  زد و د
 (؟یخوب دار ی؟فروشیهست
 به پولت داره!( یدفت: ذلك یعتمد علی المالهبستگ نیفرد
به طرف  مرد بار شهههد و  کامال وارد  ند زد و  بار  یخال یها زیاز م یکیلهخ

 رفت......
 ؟یکنیبود؟ترجمه م یشده بودم دفتم:ک جیکه مثال د من
 ....ارهی....شانگ باهامون دهیجد یو دفت:مشتر دیخند نیفرد

اون مرد رفت....منم پشهههت سههرش حرکت کردم و  زیو به سههمت م دیخند
 ....قهیو هشت دق کیهمزمان به ساعتم نگاه کردم:

ِسن بردردم....اما از چ یصدا سمت  شد به  ست زدن دوباره باعث  که  یزید
 لحظه سنگکوب کردم..... کی دمید

 لهاس؟ نیچ....چرا با ا ه؟سروانیچه اوضاع نیکردم....ا هنگ
بردشتم....نامرد پست  نیبه طرف فرد عیاه تو هم رفت....سرهام ناخوداد اخم

 فطرت....
نگاه به من انداخت.....چطور تونسههته  کینگاه به سههروان و  کیپوزخند  با

کار نیبود؟ا در حق من  خواسهههتیکه در حق برادرش نکرده بود و م یبود 
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شت دیخالفکار با کیحرفش؟مگه از  نهیبود قولش؟ا نیبکنه؟ا  کی؟انتظار دا
 !نیفرد کنمیروز جهران م

که کالفه شههدم....مگه  ارمیخودم ن ی....به روارمیخودم ن یکردم به رو یسههع
ون با ا نجایا ی گهید یدخترا نیب ه؟سههروانیکالفه شههدم؟نه اصههال....کالفه چ

 بود! یوضع اسفهارشون واقعا عال
ستام صهان د ص شهی.....دردنم مثل همدیلرزیم تیاز ع  تیانهداغ کرده بود....ع

 شاخ و دم نداشت! گهیکه د
که  دادمیخواسههتم جلو چشههمم باشههه....قول نم ی.....نمکمیاومد نزد نیفرد
 از کنارش بگذرم.... ینطوریهم

باش فرد یحرف خواسهههت کت  که دفتم:سههها نه   یزیخوام چ ی.....نمنیبز
 ....یکرد یچیرو ق یدم ک دمیبشنوم...فهم

فت:من نم یدسههت نیفرد دذاشهههت و د گذرم  یرو شههونه ام  کارم ب تونم از 
 ....دمیکه به نفع کارم باشه انجامش م یزی....هر چمایارس

به ....انجام تهیشههناسهه فهیوظ یاخرا گهی....انجام بده.....انجام بده که دخو
 بده....

به سههروان رهیخ ند یشهههدم  نه.....مجهورش کرده  یکه مجهور بود لو ک
 یبودم نم ی....چقدر عصهههدونمیشههدم نم رهیبود....چقدر خبودن.....مجهور 

شتام رو برا ش یکیصورت  یرو نکهیا یدونم....چقدر قدرت م  سرکوب نهین
 یشههمار لعنت قهیدق نیتا ا دیچقدر طول کشهه دونمی.....نمدونمیکرده بودم،نم

 ....میدفت:بزن بر نیرو سه و فرد ومدا
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 نه؟ شیفروشیحرکت کردم و اروم دفتم:م باهاش
 سر تکون داد..... نیفرد

 ؟یحرف زد یزدم و دفتم:پگ چرا الک پوزخند
 ....ستیدفت:کلم داغ بود اما االن ن نیفرد
 ....میکن یبازار درم دیکه دفت:با زیم کینزد میدیرس

سه نفره ا یزدم و کنارش رو پوزخند ستم.....دور تا  یمهل  ش سته بود ن ش که ن
 ها..... وونیح نیاسم آدم رو ا فیدورمون رو آدم درفته بود....ح

مدارکش ور م نیفرد فتیبا  عهیو منتظر بود..... ر تفضهههل  یصهههدا کدف
 تفضلهبفرما بفرما( توجه هممون رو جل  کرد....

اده فوق الع کلیمرد با ه کیبودن کنار رفتن و  سههتادهیکه دور مهل ها ا ییمردا
 به سمت ما اومدن..... گاردیبزرگ همراه با دو تا باد

 ....ستادمیازش ا تیبلند شد....به تهع نیفرد
 نشست..... یحرف چیبدون ه مرد
هم  گهیاز اون مرد تازه وارد همکار من و سههه تا مرد د رینشههسههت....غ نمیفرد
 مهل ها نشسته بودن..... یرو

دفت:سمعت من الشهاب عن  دونستمیتازه وارد که هنوز اسمش رو هم نم مرد
ضراء...عن دی....اراتیالفت ضل... فتاة مع العیون الخ ه ....هاز بچه ها درباردیاف
سهز...رام  یبا چشم ها ی....دخترخوامیرو م نی....من بهتردمیدختر ها شن ی

 ...(ینشدن
دختر چشم  نجایلحظه داغ کردم..... سهههههههههههروان؟نه.....نه نه.....ا کی

 ؟یبود اما رام نشدن ادیسهز ز
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 (متش؟یزد و دفت:سعر له؟هق یلهخند مرد
 ه*و*س باز ک*ث*ا*ف*ت..... یداشتم له اش کنم...مردک عوض دوست

 (نهیهمکارمون بلند شد:کنت تقصدهاده منظورت ا یصدا کدفعهی
 یکیبار در حال حرف زدن با  شخوانیبه سروان اشاره کرد که پشت پ دست با

 از دخترا بود.....
سحاق ادامه داد:انا ار یها اخم شد....ا ....همنم دهایمرد تو هم رفت و منتظر 

 (خوامشیم
صه مرد سنهچطور جرئت م یع  ؟منیکنیداد زد: کیف تجرؤ؟....انا عادل ح

 عادل حسنم...(
 دفت:انا اسحاق فالح....همنم اسحاق فالحم( زد و یپوزخند اسحاق

 (؟یکنیدفت:کم کنت تنفق؟هچقدر خرج م یعصه عادل
 تر دفت:فوقکمهباالتر از تو( لکگیر اسحاق

 تومان( ونیلیو شصت م ناریهزار د ستیهبناری_عشرین ألف دعادل
 (تومان ونیلیو هفتاد م ناریو سه هزار د ستیثالثة وعشرون الفهب-اسحاق

 تومان( ونیلیو نود م ناریهزار د یزد و دفت:ثالثین ألفهس یپوزخند عادل
 اضافه کرده بود....معلوم بود کلش باد ونیلیم ستیاسترس داشتم....ب بدجور

 داره.....
 .....بلهکردیصههحنه رو نگاه م نیشهههدم که با لهخند داشهههت ا رهیخ نیفرد به

 ....خدا لعنتت کنه.....یبخند دیمعلومه با
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و صههد و  ناریباال انداخت و دفت:أربعون ألفهچهل هزار د ییابرو اسههحاق
 تومان( ونیلیم ستیب

ه ب عشیبه وضههوح شههکه شههد....لهخند به لهم اومد....اما بردشههتن سههر عادل
 برد! ادمیو اعالم رقمش کال لهخند زدن رو از  لکسشیهمون حالت ر

 تومان( ونیلیو صد و پنجاه م ناریخمسین ألفهپنجاه هزار د-عادل
شد....هر کگ  زمزمه شت  ینطوریهم متی....قگفتیم یزیچ کیها بلند  دا
 ....رفتیباال م

 نویلیو ده م ستیو دو ناریجواب داد:سهعون ألفههفتاد هزار د عیسر اسحاق
 تومان(

هو عهی....او ف م کد تاد  ف فزا ونیلیه من ا ل یلیخ نیش؟ایتو  یعا
 یلیبود....خ یخوب یهم عادل نشونه  یبه شدت تو ی....اخم هایلیبود....خ

 خوب بود....
 تومان( ونیلیو هفتاد م ستیو دو ناریتسعین ألفهنود هزار د-عادل
 پست فطرت.... یعوض

 تومان( ونیلیو هفتاد م ستیو دو ناریتسعین ألفهنود هزار د-اسحاق
اسههحاق همون رقم خودش رو اعالم کرد چشههماش برق زد و  نکهیاز ا عادل

ئة ألفهصهههد هزار د شیمحکم و قطع یمکث ضههربه بدون  و  ناریرو زد:ما
 تومان( ونیلیم صدیس

شدت باال رفت....لهخند فرد همهمه شون از ا نیبه   دهیمزا نیکه از ا دادیم نین
 ....چرا نهاشه؟هیراض

 تومان( ونیلیم صدیو س ناریمائة ألفهصد هزار د-اسحاق
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بود.....عادل هم سههاکت تو فکر فرو رفته  یبه شههدت پر اسههترسهه لحظات
شده بود و همه  یصدا یبود.....حت فروش !  زیتوجه ها به م یآهنگ هم قطع 

 بود!
عادل رو د نیفرد ها دیکه سههکوت  فت:ن به من د عادل رو از دسهههت  دیرو 

عادل رو از دسههت  دمهیجد یبدم....اده شهههرزاد رو بدم به اسههحاق که مشههتر
 بده! متیق نیاز ا شتریدل ب.....فکر نکنم عادمیم

 نگفت.... یزیچ چیهم دذشت و عادل ه گهید ی قهیدق پنج
دفت:مطابقتها أدناه....هذه الفتاة هو الفائز بدفع مائة ألف  نیفرد نیهم یبرا

 نیصههاح  ا ناری....فرد برنده با پرداخت صههد هزار دمیذاریدینار همسههابقه م
 (شهیدختر م

 نایاسههترس درفتم.....مسههابقه خوب نهود....اصههال خوب نهود.....ا کدفعهی
 بودن! یخوب یمتقل  ها

کار م نیبه فرد رو  ی....چرا نمیاون رو بفروشهه یتون ینم ؟تویکنیدفتم:چ
 ؟یفهم
شم  نی....هر چند....همتونمیکه م گهیرو به من آروم دفت:دو روز د نیفرد االن

 !تونمیم
 ی....از الدمیجوشههیداشههتم م گهیکنترل کنم.....دخودم رو  تونسههتمینم گهید

 ....نیفرد یپست یلیشدم دفتم:خ دهییبه هم سا یدندون ها
سحاق و عادل و دفت:حافة أو الجملة؟هر دیخند سمت ا سر چرخوند   ای میو 

 حکم؟(
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شما شون مثل آب خوردن راحت  یعادل برق زد....بله چرا که نه؟تقله یچ برا
اد افت یعادل م نی.....اده سروان دست اشدمیبود.....از استرس داشتم خفه م

خت م یلیکارمون خ تمرکز  زیچ کی یفقش رو میتونسههت ی....نمشهههدیسهه
 .....دی.....نهاافتهیکفتار ب نیدست ا دی....نه....نه اصال سروان نهامیکن

سحاق همهمه رو قطع کرد: مائة یصدا صد و ب ا شرین ألفه هزار  ستیوع
 تومان( ونیلیو شصت م صدیو س نارید

 یرو فرا درفته بود.....چشما شیاز تعج  درد شد.....سکوت کل مح چشمام
به شدت درهمش نشون از شدت  یقرمز شده بود و اخم ها تیعادل از عصهان

 .....دادیخشمش م
 نیههکههردم خههودم رو کههنههتههرل کههنههم تهها لهههههخههنههد نههزنههم....آفههر یسهههعهه

 خوبه.... یلیاسحاق.....خوبه....خ
ها نیفرد گاهش رو ب دهیباال پر یبا ابرو ند ن عادل  نیو لهخ حاق و  اسهه

 ....چرخوندیم
و عادل از شدت خشم در  کردیم یدستش باز یبا انگشتر تو لکگیر اسحاق

 ی لقمه نیا ستیجوره حاضر ن چیه نیحال انفجار بود....مطمئن بودم که فرد
 کنه..... چرب و درم رو ول

که  میبه سههکوت دذشههت.....همه به شههدت کنجکاو شههده بود یا قهیدق چند
 .....شهیم یچ یلعنت ی دهیمزا نیا ی جهینت

 دفت:ماذا تقول عادل؟ نیدذشته بود که فرد قهیپنج دق دیشا
شده  دهییبه هم سا یدندون ها یبه اسحاق نگاه کرد و از ال یچشم ریز عادل

 حرومزاده( یاش دفت: سخیف نذلهلعنت
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 ....نیاسحاق آفر نیبود....آفر یعال نیبرق زد.....ا یهام از شدت شاد چشم
سحاق شد و رو به فرد لکگیاما ر ا کون دفت:ت نیتر از قهل پوزخند زد و بلند 

 ....همهارک باشه(دایسع
سحاق لهخند زد و رو به عادل دفت: ال  نیفرد شد و به ا داعي للذعر .... بلند 

 نشو....بازم هست( یجیدا مرة أخری .....هعصه
به عصههاش چنگ زد و با نفرت به اسههحاق نگاه کرد....من اما  یعصههه عادل

با ا بودم  نده  ل نیمو حا طور میخوشههه ها یچ قش آدم  گ ین م رو  نیغ
....اما...اما شهههدیها آزاد م وونیح نی!سههروان داشهههت از دسهههت اارم؟یدرب

 سروان.....
 ....ایو دست دذاشتم رو شونش و دفت:با من ب نیطرف فرد رفتم

 ردمکیم یکه با تمام توانم سههع یو با لحن سههتادمیا تیاونورتر از جمع یکمی
ناراحت باشهههه دفتم:شهههرزاد رو نم یخشههم و   یتون یتوش مشههخص 

 ....فعال....یبفروش
ش یبا خنده ا نیفرد ست شیسود عال نیاز ا یکه مطمئنا نا شت یبود د رو  دذا

 شهیم ییدخترا غی.....تهلستیمن بد ن یچون برا گمیشونه ام و دفت:بهش م
 مشکل خود شهرزاده! گهیاما اده قهول نکرد د ارمیکه با خودم م

ام  ینیکه از ب ینهود.....با نفگ ها ازین یگریبه باز گهیبود....د یهام واقع اخم
 ....یرو در حقم تموم کرد یدفتم:واقعا برادر ومدیم رونیب

رو در حق برادرم هم تموم نکردم تو  یزد و دفت:من برادر یصههدادار پوزخند
 .....یخود دار یجا گهیکه د
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 یتر از هر چ فیکث یلیخ یلیبود.....خ یو رفت.....واقعا آدم پسههت دیچرخ و
 ....کردمیکه فکر م

 دخترا نگاه کردم! ی هیفروش بق یبرنامه  یو به ادامه  تیطرف جمع رفتم
*** 
.....انقدر سر درد کردنیبحث م گهیه!(داشتن با همددشونیاز خر یراض همه

شت....د  داشونیدرفتن خر لیتحو یانتظارشون برا دنیدرفته بودم که حد ندا
 !کردیم میعصه شتریب

سحاق پ نیفرد دنهال شتم و کنار ا شم نم داشید شون به دو صدا  یکردم.....
سر تکون دادن ها دیرس شتم  سحاق یو تکون خوردن ل  ها نیدفر یفقش دا  ا

 .....دمید یرو م
 دنهالش.... ادیاومد سمتم و دفت:پگ فردا م نیفرد قهیاز چند دق بعد

 پوزخند دفت:با شرط و شروط.... با
 باال رفت....خوبه....کارش رو خوب بلده.....شرط و شروط؟ ابروهام

 کنه چون مال خودشه! یمجلگ لوند یمردا یبرا دیادامه داد:دفته نها نیفرد
 !یرتیرو پوزخند کردم و دفتم:چه غ لهخندم

 بود....واقعا دمت درم اسحاق..... یعال یلیخ نیا
 /شهرزادکایرائ

ه ب تونستمی.....اشک هاشون رو هنوزم مدیچیپیهق هاشون هنوزم تو سرم م هق
هاشههون خدا خدا کردناشههون  غیج یهمون لحظه حگ کنم...صههدا یواضههح

 ذهنم بود.... هنوزم تو
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 تمدونسههیم گهیکرده بود.....د دایکه االن نسهههتا جواب سههواالش رو پ یذهن تو
رده ردشههون ک یقانون ریکمتر اما به طور غ متیبه عنوان اقامت دائم با ق ای رادیه

به عوض مدل  شههتریپول ب یبا وعده  ایبه عنوان همراه خودش  نکهیا ایاز مرز 
 سفر همراهشون کرده..... نیشدنشون به ا

شن ایخدا شت؟خدا یها هیدر ؟چرایدیند ؟چرایدیچرا ن االن  ایدخترا اثر ندا
 داشتن؟ یبودن؟االن چه حال یوونیتو ب*غ*ل کدوم ح

 شدم.... رهیاتاق خ کیو به سقف تار دمیکمر دراز کش به
نزده  غینکرده بود.....ج هیدر د؟سههودندیکشههیم یسههودند داشهههت چ االن
مابود.. کدر و ب ی...حرف هم نزده بود.....چشهه روح شهههده  یقشههنگش 

.....خدا رادیمتحرک شههده بود....لعنت بهت ه یمرده ها هیبود...سههودند شههه
 لعنتت کنه.....

 اومد.... ی....خواب به چشمام نمدیترکیجام غلت خوردم....سرم داشت م تو
شم.....وقت دیچیبازم پ رادیه یصدا سردرد حرف م یتو دو شت با  و  زدیکه دا

خدمتکار دل  کیمن به  یبود:فکر کرد دهیمن شههن زیکنجکاو و ت یدوش ها
عایم ندم؟واق ما دلم م سهههتین یازیکه...... ن ه هت بگم ا .... یبدون خوادیب
به  یعاشق چیه خوامیم دیکه دوست داشتم بهم نرس یکس یه؟وقتیچ یدونیم

سههر سههگ توش  خوامیوشههه مکه واسههه من نج یگیمعشههوقش نرسههه.....د
 بجوشه....

 رو تو دستام درفتم و با تمام توانم فشار دادم.... سرم
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 قهیدق کینگار بلند شد:انقدر تو جات تکون نخور....کپه ات رو بزار تا  یصدا
 ...اه....میراحت بخواب

 پتو رفتم..... ریز شتریحواله اش کردم و ب ییبابا برو
 رفت.... ینم رونینداشت.....فکر دخترا از سرم ب دهیفا کلنجار

*** 
 مای/ارسنیدان

 نیشد باالخره اون ش  شوم تموم شده بود....فرد یشده بود....باورم نم صهح
....به مستیبود...امش  من بار ن سانیتماسش رو قطع کرد و رو به من دفت:پر

 من حواست به اوضاع باشه.....بچه ها هم هستن..... یجا
قات کی دیشههها زدمیم حدس ط !برا یقرار مال با ق  عیسههر نیهم یباشهههه 

 ؟یبلد یچ یورزش رزم نیدفتم:اوهوم....باشه....فرد
 از تو بلدم داداش..... شتری؟بیپرسیم یچ یو دفت:برا دیخند
ست کم درفت عیسر منم شکیبل درفتم و دفتم:منو د تکواندو  ی.....کمربند م

 دارم....
 :کمربند و رنگش رو ول کن....چقدر بارته؟نیفرد
 کنم دفتم:حاضرم باهات مسابقه بذارم.... کشیتحر نکهیا یبرا منم

 .....ادیحرفا بهت نم نیدفت:اوهو.....برو بچه برو.....ا دویخند
تم ف مد ته..... ف ه عت  نوز سههها ه ها یکی رمی:االن  م ها و  پارک  رزه از 

 !یاول صهح می.....ورزش هم کردمیکنیم
 ....مینه؟پاشو بر هیتکون داد و دفت:شرافت یسر نیفرد
 ....یعال یبود....عال یعال
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 نه؟ ای یشکست آماده ا یاز نرمش دفتم:برا بعد
 بچه؟ یایم یدفت:آخه چرا قپ نیفرد

 ....دهیبچه شکستت م نیاعتماد به نفگ کامل دفتم:هم با
 بعد از مسابقه ترسمیرو برد باال و دفت:نه خوبه...خوشم اومد....اما م سرش

 ها.... یریبگ یافسردد
 ....نقشه ها داشتم.....دید میخواه یعنیزدم که  یلهخند

 حالت نمیب یآره؟م گهیکشههک و دوغ بود د یباال انداخت و دفت:عاشههق ابرو
 خوبه....

که  ییزایچ یلی.....مثل خگهیده دکه نشههد نشهه یپوزخند زدم و دفتم:وقت نهاریا
 خودم رو بکشم که.... ستیباشه اما نشده....قرار ن خواستیدلم م

 تکون داد و دفت:خوبه....من آماده ام..... یسر نیفرد
 درفتم.... دارد

 در تکواندو( یجاکهشروع کن.اصطالح یشهههههههههههه-من
 کیک کیکه کار هرکگ نهود شههروع کرد که با  یحرفه ا یویدول کیبا  نیفرد

 (ردش کردم....یریونهکناره د
 (مهمون پهلوهاش کردم....یهلگد دورانیچاد ویدول عیشدم و سر آماده

 عیسههر میجد دیزدم و ابرو انداختم باال که لهخند زد و انگار تازه فهم لهخند
ستش خوب بود....خو ضرب د سانگهلگد دوبل( زد.... ب که نه دوبال دانگ 

 بود....پر از قدرت.... رینظ یب
 هدف من پهلو و شکم نهود....من با سرش کار داشتم! اما
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شالقیچاد ویهور یتا د چند ش یهلگد  شون کرد  ای(زدم که یچرخ  قیدق ایرد
 خورد به هدف....

 هدیبه بدنش چسههه نمیفرد ی....لهاس ورزشههدیهاریاز سههر و صههورتم م عرق
 بود.....

پا(رو اجرا کرد که دفاع با ساق پا  کیبا  یدر پ یپ یهلگد هایکودوپ چاد فن
 چپ یجلوم رو به عق  حرکت دادمهبال باکو(بعد با پا یرو اجرا کردم و پا

 رو اجرا کردم.... یچاد وینر یضربه 
 وارد کرد.... یچاد وپی یضربه  کی افرادمیبه د عینکرد و سر ینامرد

 بود! ی......ضرب دست دوتامون واقعا خوردنمینفگ نفگ افتاده بود به
ستگ عیسر سه یاز خ ستفاده کردم و با  شین فوق  momdorio banda کیا

 ...نیالعاده به سرش پرتش کردم زم
ا به دردنش بخوره که خط یضربه ا نکهیبدون ا دونستمیبود....م ی....عالخوبه

 .....شهیمحسوب بشه به دردنش فشار وارد م
ند شههو  کیباال سههرش و  رفتم نده دفتم:بل با خ ها و  زانوم رو زدم رو چمن 

 داداش....بلند شو که اصال من سوسک شدم....
 حواله ام کرد و دفت:درد..... یپگ دردن کیحرکت بلند شد و  کی با

 دستش رو به دردنش درفت و دفت:آخ.... بعد
 شده بودم! کیقه زدم.....به هدفم نزد قه
 ؟یدفتم:خوب مینشستکه  نیماش تو

 .....کنهیدردنم درد م یکمی-نیفرد
 ضربه ها خوردم.... نیاز ا ادی:درمانش رو بلدم....خودم زدفتم
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که رو ن دیو اونم خند دمیخند رو  شی....بچه پرو.....تالفسهههتیو دفت:رو 
 .....ارمیسرت در م

ش یچیه شن کردم....دم  نینگفتم و ما  نیکه فرد ستادمیداروخونه ا کیرو رو
 دفت:کجا؟

 .....امیرو باز کردم و دفتم:االن م کمربندم
 ؟یباهاشون حرف بزن یخوایم یچجور وانهیآخه د-نیفرد

ارشههون که ب یسههیدکترن ها.....انگل نیباال انداختم و با تعج  دفتم:فرد ابرو
 هست....

 شدم و رفتم داخل داروخانه.... ادهیپ عیسر
شت  یصندل ی....پاهام رو رودمیدردن خر یثابت کننده  کی شتم و از پ دذا

 !کنمیام رادار رو درآوردم....مثال که دارم پشت کفشم رو صاف م یکتون
برش  کیپشت پد رو  قیدق میهیج یبا چاقو عیبه در داروخونه بود....سر پشتم
باره تو  یدادم و رادار کیکوچ که همراهم آورده بودم نصههه  کردم.....دو رو 

شتمش اما جور شده.....پول رو به  یکاورش دذرا شه باز  درفتمش که معلوم ن
.... وسههش رفتم نیو به طرف ماشهه رونیصههندوق دار دادم و از داروخانه زدم ب

 بودم.... دهیرس نیمثال از کاورش درآوردم....به ماش ابونیخ
درد شههده داشههت  یبا چشههما نیو بازش کردم.....فرد نیسههمت در فرد رفتم

صندلکردینگاهم م شکمت دراز بکش تا ا شی.....  نیرو خوابوندم و دفتم:رو 
 ....یشیخوب م عیرو برات بزنم....سر

 به خدا..... یا وونهیدفت:د دیچرخیکه داشت م نطوریهم
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 ؟یخوریکه به اسمش قسم م یشناسیتو خدا رو م آخه
رفته بود..... تموم که شههد در  شیپ ینگفتم.....کارم به خوب یزیو چ دمیخند

 شد! ینم نیسوار شدم و به طرف خونه روندم.....بهتر از ا عیرو بستم و سر
 کل! یدانا

 .....ی....محسنیمحسن-
 ؟یشده عل یو دفت:چ دیاز جاش پر عیسر یمحسن سروان

 فعال شده....نگاه کن.... ردادیرادار سردرد ت-
سن شتاق به مان یمح که در حال حرکت  یشد و به چراغ قرمز رنگ رهیخ توریم
 بود..... دایتو چشماش هو یشد....برق شاد رهیبود خ

 یقراره جا نی....حتما فردمیبه سههرهنگ خهر بد دی....باهیعال نیا-یمحسههن
 بره..... یمهم

 تکون داد..... دیتأئ یبه نشونه  یسر یعل
اداره رو درفت و خواست که به  یبه سمت تلفن رفت و شماره  عیسر یمحسن

 دفتر سرهنگ وصل بشه.....
 :بله.....سرهنگ

 .....دیسالم قربان.....خسته نهاش-سروان
 خهر؟ نطور؟چهیسالم....شما هم هم-سرهنگ

 فعال شده..... ردادیرادار سردرد ت-سروان
سنهیعال یلیخ نیدفت:ا عیسر سرهنگ سروان مح  روهاتیچند تا از ن ی.....

 که توقف کرد رو تحت ی....منطقه اهشههونیتعق یفرسههتیرو با لهاس مهدل م
 ...یریگیمحاصره م
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 .....شهیتکون داد و دفت:چشم قربان....اطاعت م یسر سروان
 .....دیموفق باش-سرهنگ

سن تماس شد.....مح ستاب دفت: یقطع  سر،رضایبا   یعاد یلیو فرهاد...خ ا
 ....دیکنیم  یرو تعق نیفرد
 هتلشونن.... یدفت:فعال که توقف کردن.....تو یعل

 نیسههمت هتل.....به محض حرکت فرد دیخوب....پگ بر اری:بسههیمحسههن
 باشه..... زی....حواستون به همه چشهیبهتون دزارش م

 ن شدند....و رضا و فرهاد به سرعت اطاعت کردن و مشغول آماده شد اسری
 بود.... ردادیبا سردرد ت داریبه د یفکر محسن تمام

رو از فکر درآورد و توجه همه رو به خودش  یزنگ پارتمان محسههن یصهههدا
 اسحاق باشه..... دیدفت:شا یجل  کرد......عل

 .....هیک دینیبه دیتکون داد و دفت:خوب بر یاسحاق سر یادآوریبا  یمحسن
هم کوچه رو چک کرد و با سر  ی.....علدید یریتصو فونیاسحاق رو از آ اسری

 باز کردن در رو داد..... یاجازه  اسریبه  اسریتکون دادن به 
 در بود در آپارتمان رو باز کرد و منتظر اسحاق شد.... کیکه نزد فرهاد

 .....دیوارد شد و رو به همه دفت:سالم....خسته نهاش اسحاق
 کاناپه نشست..... یجواب دادند.....اسحاق رو همه

 دفت:چه خهر؟ یمحسن
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 یموهاش چنگ زد و با پوزخند دفت:مطمئنا افرادشههون رو برا یتو اسههحاق
شوندینهود....هنوز صههحه....عصهر پ ی....تا االن که خهرفرسهتنیم قیتحق  ا

 !ش یکردم د دیخر ونیلیو شصت م صدی.....سشهیم
ندون غرچه ا یمحسههن فت:م ید که  ینم ییجا دونسههتمیرفت و د خوابن 

 .....یجان یآب بره....پست فطرت ها رشونیز
 دفت:خوب پگ سروان؟ عیسر یعل

 دفت:فعال اونجاست.... اسحاق
 ؟چرا؟یدفت:چ عیسر رضا

 یهمکارش رو جلو یخواست آبرو یخودش رو به ندونستن زد.....نم اسحاق
 نهود! یمردش بهره....عذر سروان که دفتن یهمکارا

ندیپ فت: چو به دونمینمو د مال داره حر سههردرد  ایخود سههروان  ی....احت
....من با شههرط و شههروط اجازه دادم که سههتیباشههه.....در هر صههورت بد ن

 بکنه.... یشتریب یکارا تونهیدو روز و دو ش  سروان م نیبمونه.....تو ا
 دفت:رادار سروان فعال نشده نه؟ یرو به عل بعد
 تکون داد و دفت:تا االن که نه.... یمنف یبه نشونه  یسر یعل

رمز سر دارت ق نیبه سردرد خهر بده که دورب یجور کیدفت:اسحاق  یمحسن
اسههت کار دذاشههته شههده......هر  گهیاون دوتا دارت قرمز رنگه د نیرنگ که ب

 از هاشم بخره.... یسنتر دب یتیسsportکرد از فروشگاه  دایپ ازیوقت بهش ن
سحاق سروان هم با تکون داد و یسر ا ست  شنود  کی دیدفت:به د ستگاه  د

 ....ستی....بد نمیبرسون
 تکون داد و دفت:آره خوبه..... یسر یمحسن
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 د؟یکه آماده شده بود دفت:رضا،فرهاد آماده ا اسری
 نکیرو برداشههت و رضهها هم کتش رو درسههت کرد و ع نیماشهه چییسههو فرهاد

 رو زد..... شیدود
 کردن و راه افتادن.... یدوتاشون اعالم آمادد هر

 با نگاهش بدرقه اشون کرد..... یمحسن سروان
 /شهرزاد.....کایرائ

ستم رو رو کف صهان یدوتا د شتم....تمام حرص و ع و ر تمیصورت داغم دذا
 بودم تو خودم.... ختهیجمع کرده بودم و ر

شهیداره زجر م نجایکه ا ی.....هر دختریلعنت رادیه صر ک  ی...چه وقت..یتو مق
سطه  شون به ا یکه وا ش نیورود ش  برات  یدروه تو بوده با و چه نگار.....ام

 برنامه ها دارم.....منتظر باش....فقش صهر کن.....
 :حواست به من هست؟نگار

 شدم.... رهیناخوداداه نازک شد و با چشم غره بهش خ چشمام
 که ما ییدخترا یبرا دی.....بایبدرخشهه دیادامه داد:امشهه  و فردا رو با نگار

و  یسههته میاریکه ما م یینمونه از دخترا کی.....تو به عنوان یکن غیتهل میاریم
 و تو..... دونمیمن م نمیبه یا یو کاست ی....کمیباش یعال دیبا
شهختانه یکنیجرئت دفتم:غلش م با صاحاب دارم و جرئت ای....خو سفانه   متا

 .....یاضاف یچه برسه به غلطا یشدن به من رو هم ندار کینزد
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گار ها ن  یبه راحت تونسههتمیمقطعش رو م یاز خشههم کهود شهههد.....نفگ 
شونم......از ال سائ یدندون ها یب ض دهیبه هم   یشده اش دفت:دخترک عو

 ؟یکنیم یمن زبون دراز یواسه 
ست با ست یبهش دفتم:مگه تو ک یپ ه انقدر ک یدروه نیا ینگار؟چه کاره  یه

که دخترا کیاز  ری؟غیکنیجلز و ولز م غال  به حراج  یمردم رو برا یآشهه
 کنه؟یم یدذاشتن معرف

رو  برد باال که دستش یآبدار ی دهیکش یآورد و دستاش رو برا ورشیسمتم  به
ست یزن کیاز  ری.....غیستین یچیو دفتم:تو ه دمیتو هوا قاپ شده  که انقدر پ

 یدروه لعنت نیتو ا ی....تو حتستیکه واسه هم جنگ خودش هم ارزش قائل ن
 .....یا چکارهیهم ه

 کنه؟یباز م ده؟دهنیجواب م یعنیاش کنم؟ یتونسته بودم عصه چقدر
ظه لح کیشههد.... دهیبر دهیچشههمام تار شههد....نفگ هام بر شیپ ایدن کدفعهی

سم خودم هم  یحت سرم د یب یرفت....لعنت ادمیا  رفت و با تمام جیشرف.... 
 توانم داد زدم:ک*ث*ا*ف*ت.....

ه متوج گهیرو داشته باش.....صاحابهههههههههت که د نیکرد و دفت:ا یا خنده
 شه؟یم شهیمورد نم کی نیا ی

 یدفت.....با ضههربه  یلحن بد کی.....صههاحابت رو با ی......عوضههدیخند
کرده بود....هنوزم نفگ هام  رمیپاهام زده بود غافلگ یکه با زانوش ال یمحکم

شکمم رو یچمهره زده بودم......لعنت نیزم یبود و رو دهیبر دهیبر ....درد تمام 
 پر کرده بود.....
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شدت پ خنده  یدنید نیاما ا نهیکه نه ستیرو ن ییکرد و دفت:الهته جا دایاش 
ضههربه ها نخوردم  نیمن تا حاال از ا شههه؟واالیم شهههیمگه نه؟کهود نم سههتین

 تجربه ندارم.....
با نفرت نگاهش کردم.....آب دهنم رو جمع کردم و با شدت هر چه تمام  فقش

 از صورتم قرار داشت پرت کردم..... یکم یتر به سمت صورتش که تو فاصله 
صه یخنده ها ونیم صورتش رو پاک کرد و با  شیع ست  شت د حن ل کیبا پ

خره ا فت:وا یمسههه کن....اصهههال  ید گاه  پر ادمین تو  هود  ....اوه یودین
 پگ.... شهیاوه.....اوضاع قاراش م

بود....چقدر درونشههون لجن زار شههده بود....تا کجا قرار  وونیچقدر ح ایخدا
 باتالق؟ نیبره تو ا شیبود پ

 .....یدیتقاص تمام کارت رو پگ م یروز کیزمزمه کردم: میتوان یتمام ب با
همون  مشی....بقدمیند یکه تا حاال تقاص میسال و ن کی نیو دفت:تو ا دیخند

 .....کنمیدرباره اش فکر م دمیکه د یوقت
؟به مردم یبه زندد یحراج زد م؟چوبیسال و ن کیحال دفتم: یپوزخند و ب با

 نگار؟ یمتیچه ق
 شهیهم که یبه دست آوردن کس متیو دفت:به ق دیام رو به شدت باال کش قهی

 یزیچون چ دهی....نددهیمنو ند چوقتیبوده اما ه شههههیبرام مهم بوده.....هم
 .....نهینداشتم که به

مدنش خوب بود.....حت نیبود....ا خوب ها متیبه ق یموقور او  ییتموم درد
 ....کردمیکه تحمل م
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و مطمئن بودم سههرخ شههده دفتم:حتما  زدیکه حرارت ازش باال م ییچشههما با
 دخترا رو داره؟ نیا یعشق؟ارزش بدبخت کردن زندد یزاریاسمش رو م

صهان با شو.....هم تیع شگل و رنگاوارنگ بودن که  یدخترا نیدفت:خفه  خو
 نزاشتن فرد.....

ه کی ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه رو  نینگار.....نگار فرد ن؟ی؟فردیدفعه ساکت شد....چ
 دوست داشت؟

 ؟یاررو دوست د نینگار؟فرد ن؟آرهیدرد شده دفتم:فرد یچشما با
 که دوست داشتم..... یآخه؟فرد هیچ نیدفت:فرد کدفعهی

بدبخت کردن ا نیچپ نگاهش کردم و دفتم:فرد چپ دختر رو  نهمهیارزش 
 ا؟....چردیدام کشوند نیچند تا رو به ا میسال و ن کی نیداشت؟خدا عالمه تو ا

 حاشاها! نیا دنیحاشا بلند بود.....عادت کرده بودم به شن وارید و
 .امون بود... هیبلند شد و دفت:برو بابا تو هم.....عشق من پسر همسا نگار

 ....االنمیندار یسمتم و دفت:خوب دوش بده....وقت چندان دیچرخ بعدشم
تا کارشههون تموم  ینیشههیآدم م ی....مثل بچه شههتیآرا یبرا انیم شههگرایآرا

 ؟یدیبشه.....فهم
رو  نیشت و رفت.....نگار فردنگفتم و فقش نگاهش کردم.....اونم دذا یچیه

ناسههتشیدوسهههت داشهههت؟!چطور م نذاشههتن منو  گهیکه م شهه دخترا 
هق؟یبه ه ه ه ه ه ه عشق انقدر مضخرف باشه که آدم رو تا مرز  کنمی!باور نمنه؟عش
 حقارت و حماقت بکشونه......نگار واقعا احمق بود! نیا

 و همکار آشناش وارد شدن.... شگریاتاق باز شد و آرا در
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شروع کردن....خ ریز شون رو  ستم و اونا کار ش شون ن ست خوب بود که  یلید
ش  فرد سردرد ت رادیخوب بود که ه یلینهودن....خ سانیو پر نیام  ردادیبود و 

 مداری.....خرستمیبود که از فروخته شدنم ناراحت ن یمن!چقدر عال داریو خر
 !ردکیم ی!همکارم نهود اما با ما همکارکردیم یبا همکارام همکار

 یو شهههاد مایمامان افتادم....روژان....رادمهر..... شهه ادیهوا  یلحظه ب کی
 کوچولوم....

ته بود ک دلم بت نهود.....دور نهود از  گهیها دورتر....دلم د لومتریرف تو غر
ته بود تو همون شهههر آلوده  یوطنم.....دب خودمون.....تو  ینهود.....دلم رف
خودمون از جنگ آب زالل بودن......دلم آدماش مثل  تیکه اکثر یهمون شهر

ود ب یدلهازش هر جور خونه ا ایتنگ  یاون کوچه ها یکه تو یرفته بود به شهر
شاد کیو خونه ها چه بزرگ و چه کوچ صفا بود....هر چند غم و  زود  یپر از 

آلوده  یهوا یبود......دلم برا یدذر بودن اما اصل اون خونه ها پر از مهر و پاک
 خواستیدرم مردم هم تنگ شده بود.....دلم م ینفگ ها یو پاک اونجا....برا

س گهیبار د کی شت اون  ش وچولوک نکیپ ستیظرف م مایبا  د روژان .....بعمیش
به پاهام بچسهه و من تو آ*غ*و*ش درم برادرم  یکنه.....شاد تیو ما رو اذ ادیب
 زایچ یلیخ ی....دلم برابشههم یپر محهت مادرم غرق خوشهههخت ینگاه ها ریز

 تنگ شده بود....
و  سهههتیها....پژو دو دنی. ...پا کوبفرمیونی....یاداره.....داددسههتر یبرا دلم

 تنگ شده بود.... شممیش
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مه دلم برا شههتری....بایخدا با یاز ه با نگ شهههده بود..... بام ت  گیپل یبا
 :خوندیخودم....همون که برام شعر م

 .....دارهیب سهیآقا پل میخوابیکه ما م شها
تا دلم که انگشهه نگ شهههده بود  به طال یت نه  نگ بز نه اش چ ند و مردو  ییبل

 موهام.....
 اون دنهال شکاره..... مینیهیخواب خوش م ما

 که با پشت دست صورتم رو نوازش کنه..... خواستمیمهربونش رو م یدستا
 .....جنگهیزرنگه.....با دشمنا م سهیپل آقا

با خاطر  نیا با به  کارت کردن؟فقش  نا چ با کیدشههم با کارت  ییدزارش  چ
ها چه  دیصهه نیا یدیبراشههون راحت بود؟د گیچقدر شههکار پل یدیکردن؟د

 هستن؟ یحرفه ا یها ادیص
 ......میزاری.....بهش احترام ممیرو دوست دار گیپل ما

 که؟ یدونیدوست دارم.....م یلیخ سمیپل ییبابا
ستا با شاره م یتکون خوردن د شد.....بهم ا سمتش جل   سم به   دکریزن حوا

 از جام بلند شم....
اشههاره (گیدارهسههشههوار بابل هیشههدم و دنهالش راه افتادم....به سههشههوار پا بلند

 سشوار نشستم.... ریکرد.....آروم ز
 ییکه سمت راست اتاق بود رفت و با لهاس طال یدور شد و به سمت کمد ازم
شمام از یرنگ شت که چ شد.....طول لهاس به زحمت به ن دنشید برد  میدرد 

ته و از سههدیرسههیمتر م له....دکل با هاس  مدل ل کار نهی.... نگ   یتا کمر سهه
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سههراغ  رملهاس ب نیشهههده.....دامن فوق العاده کوتاه و پف....من قرار بود با ا
 !راد؟یه

 من....خودت کمکم کن... یخههههههههههدا
ها خالص  گیاز شر اون بابل مییطال یدذشت.....موها عیسر یلیخ زیچ همه

هاس طال ماده جلوي روم قرار  موییشهههد.....ل هاي.همرنگش آ ندل  صهه
 نهیمیشههدم.....فروزان و درخشههنده.....نگاهم که به آ دیدرفت.....مثل خورشهه

تاد فهم با اون آرا یچ دمیاف عاده  یجیچشههمم....خل شیشهههدم..... و فوق ال
شکیظر سییو طال یو نقره ا یف....م شک یورمه .... شما یرنگ یم  یکه چ

هالو کردیرو و*ح*ش*ی م میجنگل مام ز ییو رژ آل مل ت هام  ییهایکه مک
 نی؟ااثر داشت ادیبرم؟داد و فر ریتو دهن ش تمیوضع نیبود.....من قرار بود با ا

پارچه که بود و نهودش  کهیت کیجز  یچی.....هیچی.....هستین یچیلهاس ه
 ...کردینم فرق
 .....امینم رونیلهاس ب نیدفتم:من با ا اروم

با ا صهههدام فت:من  باالتر ر هاس ب نیاروم اروم   رونی......بامینم رونیل
 ها..... یلعنت هههههههههههامی. ....نمههههههههههههامی.....نمامینم
شدو نگار تو درداه در ا در شدت باز  شده  ستادیبا  و داد زد:چه خهره باز؟چت 

 ؟یدوباره هار شد
 .....امینم رونیپارچه ب کهیت نیزدم:من با ا ادد

شتم ا یلیبه طرفم هجوم آورد و دفت:خ نگار ست دا صاحاب خرپولت  نیدو
 ؟یکه خورد ی.....کم بود اونومدینهودتا درست از خجالتت درم
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 پوشم.... یلهاس رو نم نی:من ادمیدندونام غر یتوجه به حرفاش از ال یب
 باهات چکار کرد؟ نیرفته فرد ادتینکنه  تهیشل یدفت:دختره  نگار
فته نر ادمیسههرم آورده بود.... یینرفته بود اون آشههغال چه بال ادمیکردم.... کپ

 لهاس واقعا بده.... نینه.....ا یلهاس.....وا نیاما ا دمیکش یبود که چه زجر
شق فرد نیشدم.....ا رهینفرت بهش خ با س نیعا شق ک د که بو یبود واقعا؟!عا
 شده بود؟! وونیاون ح یچکاره است؟!آخه عاشق چ دونستیم

ست و لهاس رو به طرفم پرت کرد:نه م یدوشه  یپوزخند که  نمیهیلهش نقش ب
فه ات کرده....نمیهریخوب ازش حسهههاب م طول  ادیخوام ز ی.....خوب خ

 د؟شهرزا رفهمهی....شیحاضر شده باش دیبا گهید قهیبکشه.....تا پنج دق
برات  قشیال یچ عا  ق گار....وا ن فم  تاسههه م برات  کردم: مه  مز بود؟!ز

 چیه یاون روز نتون دوارمیو ام یشههیم مونیکه پشهه رسهههیم یمتاسههفم....روز
 ....یبکن یکار

 یپارچه  کهیرفت و من موندم و اون ت رونیزد و از اتاق ب یمسههخره ا پوزخند
 همرنگ موهام!

*** 
شت تکرار م صحنه شزد  زیو همه چ زدیغر م.....نگار شدیها دوباره دا رو دو

خود اون در که قرار بود چند  یاز پشت اون در و حت یقیموس ی....صداکردیم
 من باز بشه..... یبه رو گهید ی قهیدق
شا گهیمن نهودن.....د شیدخترا پ گهیتنها بودم....د نهاریا اما صومه و   ینیلیمع

شون د یسودند گهینهود.....د شته بود به  یش ؟چطورینهود.....چه طور دذ
 براشون صهح شده بود؟
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 یچرخیاون وسش م یدو ساعت یکیو ناز ممنوع.... ؟عشوهیدیدفت:فهم نگار
 و بعدشم خالص...

 عی....تسرع..... هسراالیزد و رو به خدمتکارا غر زد: تسرع.... رونیاز در ب نگار
 (دیباش

دذاشتم.....نگاه خدمتکارا  رونیبودن.....پام رو از در ب ومدهیمهمون ها ن هنوز
داه دسهتم به سهمت اون ت یرو ت پارچه رف کهیتن و بدنم توقف کرد....ناخودآ

 ام رو بپوشونم.....بد بود بدتر شد! نهیتا س
شت پ عیسر ض شخوانیپ انواع  یمرد که در حال معرف حاتیقرار درفتم و به تو

دوش دادم بود  ها  مردم*ش*ر*و*ب  غ ی..... گاه اول  ریکه  ن مون  ه از 
 راحت شده بود! المینکرد و من چقدر خ گهنگاهمید

به شهه نطوریهم کا....ش*ر*ا*ب  کردیها اشهههاره م شههههیکه  فت:ود د
پایسههکی....ودیسههف  نیی.....ش*ر*ا*ب سههرخ.....عرق....آبجو.....شهههام

هسههت خودت  رشههونیهم ز شههونیعرب ی....اسههم های.....مثلث.....جمهور
 .....کنمیهستم....کمکت م نجایبهشون بنداز.....من ا ینگاه کی بعدا

ست کینگاه کوچ کی صورتم و دوباره د سه ها رفت:تکرار  یبه  سمت قف که به 
سف ی.....به ترتکنمیم .....ش*ر*ا*ب یسکی....ودی..... ودکا....ش*ر*ا*ب 

 ؟یدی....فهمی.....مثلث.....جمهور نییسرخ.....عرق....آبجو.....شامپا
 بار نام بهرشون..... کیتکون دادم که دفت: یسر

 تکون داد و دفت:خوبه... یکردم که سر تکرار
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تا از خدمتکارا رفت....همه چ به برنامه بود.....کم کم  یرو یسههمت چند 
ودکا رفتم....درش رو باز  ی شهی....به سمت ششدنیها هم وارد بار م یمشتر

 .....دمیبود کش یکمیکردم و 
 یعنیرنگ تر و بدون بو  یب ی.....هر چیعال یعنی نید نداشههت و ابو اصههال
 ...یعال یعنی.....کی یدرجه 

 نستمدویبودم....م رادینگذشت که بار شلوغ شد و سر من شلوغ!منتظر ه یزیچ
بودم از در  دهیکنم....ند داشیتونسههتم پ ینم یشههلوغ یجاسههت اما تو نیهم

 طرفاست.... نیتو اما مطمئن بودم هم ادیب
فتیبهم م یحسهه کیباز شهههد.... یورود در رو  شههههیکه وارد م یکسهه گ
سمیم شدنش دنشنا شخص بودم....اما با وارد   یرو ای.....انگار که منتظر اون 

 سرم خراب شد....
کاب*و*س بود.....حضورش اونم امش ....اونم با وضع مضخرف  کی مثل

 ....خواستینه....واقعا صهر م یوا...رهینقشه ام رو بگ یجلو تونستیمن...م
 کجا بود؟ رادیه نیا ایطرف نگار....خدا رفت

 ....یدیل-
 بردشتم طرف صدا..... عیسر

 اومده بود؟ یک اِ 
 مهابا به من بود.... ی.....نگاهش بنییرو انداختم پا سرم
 د؟ینگاهم نکن رهیانقدر خ شهیزمزمه کردم:م آروم

 زد و دفت:مثال االن صاحهتم ها..... لهخند
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که ش*ر*ا*ب ها رو  یتو که همون مرد ادیرو دور زد و خواسههت ب شههخوانیپ
 !هکجا؟(ن؟یکرده بود جلوش رو درفت و دفت:و یبهم معرف

 نگار به همراه اون کاب*و*س ظاهر شدن..... کدفعهی
 ....رت.چشماش با تمسخر و سهز چشمام با نف یشد به چشمام....عسل رهیخ

گار چ دمینفهم فت....جواب خ ین با خ یردیبهش د ماش رو   یردیچشهه
 آوردم! یکم نم اریسام یدادم....من جلو

داه چشههمام رو از چهره و  یکه دور کمرم به آروم ییدسههتا با حلقه زد ناخودآ
 پوزخند مسخره و منفورش درفتم و سرم رو به عق  بردردوندم.....

سحاق شتم ا نیشتریبا ب ا صله از من پ ستاش خ ستادهیفا آروم با  یلیبود و د
ستاش  یتماس بدن نیکمتر صار د ستم از ح شده بود....خوا دور کمرم حلقه 

شد....زورم رو ز ستاش دور کمرم محکم  شم که د تر کردم که بدنش  ادیآزاد ب
ن مردک یرو به بدنم چسهههوند و اروم دم دوشههم دفت:تقال نکن....از نگاه ا

 خوب؟ ستمیکار ن نیبه ا لیمگر نه منم ما دایخوشم نم
 شدم...بد نهود! آروم
 .....یبلند شد:جمهور یسرشار از مسخرد اریسام یصدا
 تو باشه..... ی فهیبا پوزخند اضافه کرد:فکر کنم وظ بعد

 شد.... شتریاسحاق دور کمرم ب یدستا فشار
 جانی.....تو رو از ابهش بده یجواب کیمثال... دمیدوشم زمزمه کرد:من نفم دم

 .....ارمیدرم
 .....سایسمتش:نه....نه وا دمیچرخ عیسر
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ش رفتم براش پر کردم....کاش هر  مهیرو تا ن السیو د یجمهور ی شهیطرف 
 .....شدیزودتر نئشه م یچ

شما تعج  سحاق از چ شهود بود....نم یا شده اش کامال م ست  یدرد  دون
 ....کنمیدارم چکار م

سام شهیش سمت  ستا اریرو به  شده ام دور پا یدرفتم....د شت   السید ی هیم
 رو تو دستاش درفت....

سحاق سام کیدو قدم نزد ا شد..... شت و دفت:چقدر  اریتر  شم ازش بردا چ
 ؟یدیارز یم

 دار.... کیبوت یزدم و دفتم:در حد تو نهودم.....مطمئن باش آقا پوزخند
 .....ننیظاهر ب شهیکرد و دفت:دخترا هم یعصه یا خنده

....برو شههکر کن که ازاون یدار یکرد و دفت:شههانگ خوب یاسههحاق نگاه به
 .....ومدهین رتیچرب د یشویر یعرب ها
 (؟یبر یخوا یان تذه ؟هنم دیدفت:ال تر اریاومد جلو و رو به سام اسحاق

 لهم نقش بست..... یناخوداداه رو یلهخند
ستم چنگ زد و السید اریسام شدنت  ادمیدفت:نه انگار ز رو از د از فروخته 

به....زودتر میسههتیناراحت ن  دارتیخودم خر یدیانقدر پا م دمیفهمی....خو
 .....شدمیم

 پست تر بود..... یکیاز  یکی نجای.....ایجمع شد...عوض لهخندم
 دور شد.... شخوانیجواب دادن رو ازم درفت و از پ فرصت
 ه؟یمنو به سمت خودش چرخوند و دفت:نقشه ات چ اسحاق

 کمکش حساب کنم..... یرو تونستمیم
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 .....یکمکم کن دیدفتم:با آروم
سر در ستم رو درفت و کوبوندم به د هیاز ثان یک  تنیو خودش هم با کمتر وارید

 زد تو صورتم..... رجهیفاصله از من ش
 !زمزمه کرد:بگو.....یدروغ یصحنه  کی جادیا
 عینداشههتم اما سههر یحگ خوب شههدینفگ هاش که تو صههورتم پخش م زا

وم سههر .....دامیدرب نجایکن من از ا یکار کی رونیب یرفت نجایدفتم:اول تا از ا
 ....رادیبرم سراغ ه دیبود رو درم کن من با نجایکه االن ا نیار،همیسام

سردرد...با ا ینم ستم بگم  شتم از نام ب یامن بود اما حگ خوب نکهیتون ردن ندا
 ....دونمیبود؟ چم یدرجه اش.....اسمش چ

 یرو درم کن اریسر سام یهماهنگ باش.....خودت نتونست ردادیدادم:با ت ادامه
و همه کگ  زیبسههپار به اون.....حواسههتون به نگار هم باشهههه.....به همه چ

 ی*تم*س بشم.....خودت رو هم بزن به کینزد رادیبتونم به ه دیباشه.....من با
.....تمام یکه خودت بلد یاز هر حربه ا دونمیمن کجام.....م یفهم یکه نم

 تالشت رو بکن....
 اخم کن.... دمیعق  کش ی:وقتدفت
 بودن نقشه است.... یواقع یدفتم که دفت:منو بهخش برا یا باشه

دردنم  یرو یآروم یحرفش رو بهم بده ب*و*سههه  زیفرصههت آنال نکهیا بدون
االن سرخ سرخم.....نه....کارش رو خوب  دونستمیزد....کامال داغ شدم...م

 بلد بود!
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اومد و به طرف نگار رفت.....اخم خواه  رونیب شههخوانیلهخند از پشههت پ با
 ناخواه مهمون صورتم شده بود.....

رفتم و به اطراف نگاه کردم.....اه  شخوانیبه خودم مسلش شدم و پشت پ عیسر
شلوغ یبزرد نی....من تو اتیجمع چقدر شضیاز کجا پ یو   یکنم؟اه لعنت دا

 ....ارمی.....وقت نمگذرهیداره م ینطوریساعت هم
شونیپله ها توقف کرد....ا یرو نگاهم سردرد...قد و هناها  کلنی....خودش و 

 یو دهن هاشههونم به هم ب ینیب دیدیم یکردیکه توجه م کمیهم بودن.... هیشههه
 !ستیشهاهت ن

 د!شده بو پیتکون دادم و چشم از چهره اشون درفتم.....سردرد خوش ت یسر
 فکر هاست؟ نیوقت ا تیموقع نیتو ا اه

.صاحابتون ...رونیب ای:بشخوانینگار بود که باعث شد بردردم به سمت پ یصدا
 .....دیکار کن نجایخوان شما ا ینم
 .....یدیام ماسحاق....کارت رو خوب انج نیپوزخند دور شد....آفر با

 یرو درآوردم که نم ییکسهها یاومدم و ادا رونیحرکت کردم و از سههلف ب آروم
 چکار کنن! دیدونن با
 به اسحاق عی....نگاهم رو سرومدیخورد که داشت به طرفم م اریبه سام نگاهم

بلند شههد و به  شیصههندل یدوختم....همزمان با حرکت من به سههمتش از رو
با ا تشیماسههمتم اومد....واقعا از ح لهاس پر از  نیممنون بودم....وجود من 

 استرس بود!
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س گهیبا هم به همد همزمان سمت  میدیر ستام منو به  شدت از د سحاق با  و ا
ش سام دیخودش ک شده بود  اریو با اخم به  ست خورده ها  شک شکر  که مثل ل

 نگاه کرد.....
 شاخ و دم نداشت.... گهیشاد شدم....شاد شدن که د اریحرص خوردن سام از

جد ییصهههدا عاده  مت خودش کشههوند:  یکه فوق ال به سهه ما رو  گاه  بود ن
Welcome Mr. Fallah 

اسههحاق خالص  یسههردرد بالفاصههله خودم رو از حصهههار دسههتا دنید با
 کردم.....اخماش واقعا وحشتناک بود....

ق اسحا به من بندازه رو به ینگاه نکهیجوابش رو داد....سردرد بدون ا اسحاق
 دفت:

have fun.... Fardin is not hereدی....خوش باشستین نیهفرد) 
بود اشههاره کرد و ما رو مجهور به نشههسههتن  کمونیکه نزد یزیدسههتش به م با

 کرد.....واقعا مجهور کرد!
با  ییابرو اسههحاق نداخت و  و کنجکاو نگاهم  طونیشهه یخنده  کیباال ا

 بود.... نیشدم....کامال منظور دار و سنگ یجور کیکرد.....از نگاهش 
از م*س*تخدما که آبجو تعارف  یکینگاه از نگاهم درفت و به سههمت  زود

 اشاره کرد و خدمتکار به سمتش اومد.... کردیم
و  انگشههتاش درفت یال یقشههنگ ژیبلند رو با پرسههت هیپا یها وانیاز ل یکی

 chersچشمک زد و دفت:
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....اما بگ نکرد....نه دیسههر کشهه یکرد و دو جرعه ا کیرو به لهاش نزد جام
شش تا جام رو تو عرض بیکی سه تا....حدود  داد  قهیدق ستی....نه دوتا....نه 

 باال.....
 ....دونمینم یکرده بود؟!وا یرو ادهی....زدمیترسیمنم ازش م گهید

رگ ها تمام چشهم  یدرفتگ نیصهورتش باد کرده بود و ا یشهد.....رگ ها بلند
 هاش رو سرخ کرده بود و پوست صورتش کدر و جمع شده بود....

ستم سهز  کیرو درفت و بلندم کرد....نگاهم ناخوداداه دنهال  د شم  جفت چ
سر تگریحما یآب شت و  سر یکرد......نگاه داشیپ عید مت س کیبه  عیکه 
 دوخته شد.... گهید

زمزمه کرد:نترس.....نئشههه چسهههوند و  میشههونیرو بعه پ شیشههونیپ اسههحاق
 یخوا ی....مگه نمکنمیدارم چکار م فهممی....مسههتمیشهههدم.....م*س*ت ن

 ؟یبهر شینقشه ات رو پ
 چقدر بود؟ یتا م*س*ت ینئشگ یآروم نگرفت.....مگه فاصله  دلم

بار....با اجهار.....هر  نیدوم یکرد....برا تمیر*ق*ص هدا سههتیسههمت پ به
هار.....ز با اج بارش  مام ریدو ها یت گاه  ها ین گاه  پاک و ه*ر*زه.....ن  ینا

 هموطن هام بود..... یچهارتاشون مختص نگاه ها ایکه فقش سه  ینیسنگ
کار چجورهی!هدادیو تکونم م کردیبا خودش همراه م منو هاش هم  یبا
ما اون چکردمینم فت.....غ ینم یزی.....ا هاش  یاز اخم رید که مهمون ابرو

 دایشدن عمق پ قیعم نی!و ترس منم با اشدیم قیشده بود و لحظه به لحظه عم
 .....کردیم
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چشههمک تکون خورد و  یلحظه حگ کردم چشههماش به نشههونه  کی یتو
س ستاش تخت  سمت  نهید سهتا هلم داد و به   یترااز دخ یکیام قرار درفت و ن

مدم د به خودم او تا  فت.... ته  گهیآ*غ*و*ش د کی یتو دمیجمع ر قرار درف
 فوق العاده آشنا و درم بود! نهاریبودم.....اما آ*غ*و*ش ا

شتم شما برد شمام.....د رهینگاه کردم.....خ شیسهزآب یو به چ  گهیشد تو چ
 .....آروم شده بودم!دمیترس ینم
فت....د گهید مام نگر ماش رو از چشهه به  گهیچشهه خت  ندو گاهش رو  ن

 مهابا تو چشمام نگاه کرد.... ی.....بنیزم
و  شیتکونم داد....باهاش همراه شهههدم....ناخوداداه....به پاس سههردرد آروم

با نه؟آره..... گه  بود م باالتر  جه اش  بودنم.....در عت  دیسهههروان  طا ا
 بود......من آروم شده بودم! ی.....اما انکار نکردنکردمیم
 ر*ق*ص ستیوسش پ ردادید تلحظه تو ذهنم اومد:من سروان دارم با سردر کی

 !ر*ق*صمیم یکافه بار دب
کار م من  یوقت گهی....ددمیرسههیام م فهیبه وظ دیبا کردم؟منیداشههتم چ

 نداشتم.....
 .....رادیه شیبرم پ خوامیبرم.....م دیدفتم:با اروم

جدا کردن دو تا  ی.....براادی.....آروم باش.....خودش مهههههههههههگی:هدفت
 !رسونهیعاشق هر جا باشه خودش رو م

 بود! یعاشق سروان بدل یعاشق شهرزاد بود!سردرد بدل مایرفته بود ارس ادمی
 عاشق ها رو از هم جدا کنه؟! دی:چرا بادفتم
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 ونم.....د ینم قی.....دقدهیبوده که بهش نرس گهید یکیپوزخند دفت:عاشق  با
 !گهید یکیعاشق  یکی....و بدون فکر دفتم:اه عیسر

 ؟یعاشق ک یباال انداخت و دفت:ک ابرو
سخرد با شق ه یم سودند عا شق فردرادیدفتم: ش رادی....هنی.....نگار عا ق عا
 ....عاشق....عاشق....مسخره ها.....گهید یکی

 رادیکرده بود ه ینیب شینکرد چون همونطور که پ دایجواب دادن رو پ فرصههت
 .....ههههههمایصداش زد:ارس

سخره ا لهخند شه....مواظ  باش....االن  یم ست به کارات با زد و دفت:حوا
 ....رهیگیمنو م یجا

سردرد رو فرستاد دنهال  نطوریهم و ست من و درفت و  شد.....د  کار و کیهم 
 من قرار درفت..... یخودش رو به رو

ضح نهود....اما هر چ یلهخند که معن کی با صال وا ضح نهود.....ا  یاش هم وا
 داشتم..... ازیبود خوب بود چون من بهش ن

 دادم... یلهخند پوشال کیلهخندش رو با  جواب
 رو درفت و من رو با خودش همراه کرد.... دستم
 شیرو پ یآورد که راه خطرناک ادمیهام  نهیس نیدارو ب یآمپول ی شهیش یسرد

 .....شهیدارم و فرصت داره از دستم خارج م ادیرو دارم.....کار ز
 یاهیچشههماش مثل سهه یاهیقطع نکردم......سهه رادیرو با ه میچشههم تماس

 بود! یچشماش مشک نمیوجودش بود....فرد
 .....ترسمیدفتم:من م آروم

 ؟ی:از چدفت
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 اد؟یسرم ب یی:قراره چه بالدفتم
 .....گذرهی....بهت خوش مستینترسناک  ادیزد و دفت:ز لهخند

 که دوسههتش گذرهیبه آدم خوش م یرو دذاشههتم کنار و دفتم:با کسهه خجالت
 داشته باشه....

 ؟یرو دوست دار یرو انداخت باال و دفت:کس ابروش
 .....نییانداختم پا سر

 ما؟ی:ارسدفت
 .....ییییییییییییا یعنیمشمئز کننده نگا کردم که  ی افهیرو آوردم باال و با ق سرم
 شناسمش؟یو دفت:م دیخند
 نه؟یتکون دادم و لهخند زدم:فرد یسر

 تکون دادم..... یکردم و سرم رو به عالمت نف اخم
 .....ایپوزخند دفت:نکنه سام با

 دیاریمن ن یرو جلو یحرفش رو تموم کنه و دفتم:اه....اسم اون عوض نذاشتم
 لطفا.....

 !رادیمثل ه یکس یاستفاده از جمع برا فیح
 نمونده که هم من بشناسمش هم تو..... یکس گهیرفت باال و دفت:د ابروش

 .....نییسرم رو انداختم پا هیشدم تو چشماش و بعد از چند ثان رهیخ
 با تعج  بلند شد:شهرزاد؟!من؟! صداش

 تو چشمام و نگاهش کردم..... ختمیالتماسم رو ر تمام
 ؟یخوایم یکرد و دفت:از من چ زیرو ر چشماش
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 دفتنش..... خواستی....چقدر وقاحت مالوگید نیسخت بود دفتن ا چقدر
شدنم  یخاطره  خوامیکردم دهنم رو بدون فکر کردن باز کنم:بم یسع  کیزن 

 خوب باشه.... یخاطره 
 مکث دفتم:با تو.... یکم با

درد شههده بود.....اما کم کم لهخند به لهش اومد....سههرش رو تو  چشههماش
 دردنم فرو کرد.....چندشم شد.....مشمئز کننده بود..... یدود
 !دیکشی.....موهام رو بو مدیکشینفگ م اروم

 هم دوست داره؟ مایارس یدونستی؟میکرد:مطمئن زمزمه
 درصد هم شک نداشتم.... کیتکون دادم....مطمئن بودم..... سر

مت دردنش نزد سههرم به سهه به من  کیرو  که داره.... به جهنم  کردم و دفتم:
 د؟یکن یچه....اما شما ضرر نم

 :نگران نهاش....دمیخنده اش رو شن یصدا
 .....پرهیاسحاق م یوقت ندارم....کم کم نئشگ ادی:من زدفتم

به بچه ها.....تا خود  سپرمشیآورد و دفت:م رونیدردنم ب یرو از دود سرش
 چه برسه به تو رو..... ادینم ادشیصهح خودش هم 

 خوام با تو انجام بدم! یکه من م یکار نیهم قشنگ
 د؟یدستش ند یبود دفتم:کار یواقع یتا قم*س*ت یکه کم یا ینگران با

 ها.... میا نکارهیو دفت:ما ا دیخند سرخوشانه
 خارجم کرد.... ر*ق*ص ستیو از پ دیرو کش دستم

ن که تو به م عیبهش دفت و سر یزیرفت و چ یپوست اهیس یکلیطرف مرد ه به
 ....میشد و دستم رو درفت و دفت:بزن بر کیبودم نزد شیچند قدم یفاصله 
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 ....رادیو دفتم:ه ستادیکه از حرکت ا دمیرو به سمت خودم کش دستش
 ه؟یطرفم:چ بردشت
ند غت کنم....م وامخیبه روش زدم و دفتم:م یلهخ تا  خوامیدا ل*ذ*ت بهرم 

 کنم.... هیبتونم ل*ذ*تم رو به تو هم هد
 منو دوست داره؟ مایارس یرو انداخت باال....ادامه دادم:دفت ابروش

کاو با بدجنسهه یسههر یکنج ند  هت تکون داد.....لهخ مت مث زدم و  یبه عال
قدر دوسهههت دارم.....امشههه  م خوامیدفتم:م بت کنم چ ثا هت  زجر  خوامیب

 .....امیو تماشا کن تا من ب نیکشش کنم....بش
 کیاحمق بود....مطمئن بودم فقش  یلیخ رادیتا بنادوشش باز بود.....ه ششین

 !گهید زیچ چیبانکه تو دروه نه ه
 دمیرو کش قهیکردم..... میدارو رو تو مشتم قا ی شهیام و ش قهیکردم تو  دست

 !کردمیم ام رو درست قهیباال....من فقش داشتم 
 ود.....نه ادیز رادی.....فاصله امون با هستادمیا کشیطرف سردرد.....نزد رفتم

ستش سر د ستم و  ستش انداختم.....متوجه  شهیش عیرو درفتم تو د رو کف د
سر..زیبر یسکیدفته برامون دوتا و رادیدفتم:ه یلحن بد کیشد....با   عی...
 باش.....

رو تو دسههتش مشههت  شهههیو شهه رونیکرد و دسههتش رو از دسههتم آورد ب اخم
 کرد:من؟

سر دوتا ش  رو یباش....نم عیابروهام رو دادم باال و دفتم:آره.....  ییایخوام 
 تو به هدر بده..... یمون رو کند
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ن چشمک خندو رادیبار رفت....بردشتم و به ه شخوانیبه سمت پ تیعصهان با
 زدم....

 و نگار مشغول بود.... اریچشم دنهال اسحاق دشتم....با سام با
 بردشت...کدوم کدومه؟! السیبا دوتا د سردرد

ه ک یدسههت چپمه.....تو دسههت السیو آروم دفت:دارو تو د سههتادیبه روم ا رو
 .....رشیبگ یدستهند دار

به طرف ه السیچشههمام تشههکر کردم و د با  رادیها رو از دسههتش درفتم و 
 بود... یخوب دیص رادی...هرفتم.

دست پشت کمرم  الیکه نزاشتم و اونم خوش خ ردشونیاز دستم بگ خواست
 کرد..... مییدذاشت و به سمت راه پله ها راهنما

سهتا تار کی وارد صکیاتاق کامال تار کیو بعدش  میشد کیسالن ن  یدا....
 االن چه خهره! رادیفکر ه یشد که تو ادآوریبسته شدن در بهم 

جلو اومد...منم آروم آروم  رادیرنگ فضهها رو روشههن کرد و ه یخواب آب چراغ
 جلو رفتم....قدم به قدم....داماس داماس.....

 !؟یمچ دستام رو درفت:تو مگه عادت نهود یبا حرکت تند کدفعهی
.....اما بعد به خودم مسلش شدم.....من فکرش رو کرده دمیخجالت کش اولش

 بودم.....
 ....یخوایزدم و مثال با خجالت دفتم:هنوزم هستم....اده م لهخند

ستش رو رو ادامه شت و دفت:با یندادم....د صهر  دیشونه ام دذا ش   تا فردا 
 کنم؟
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کارمیباره حرف بزن نیخواسههتم در ا ینم که قرار نهود   عیکنم!سههر ی....من 
باال و جلو السید  یریصههورتش درفتم و از حرف زدنش جلود یرو آوردم 

 ؟یخور یکردم:نم
ند قانعش کرده بودم.....دل لهخ قانع شهههده بود.... نده  یراضهه لمیزد.... کن

 بود....بگ بود.....
ستیس رادیه س ا شت.... ستیندا س یوقت آموختن چیهم ه ا ستینهود....  ا

ستعداد بود که ه ساده بود....الهته  رادیاز اون محروم بود.....ه رادیا فوق العاده 
 کار منم در نوع خودش....

شههد....صههورتش رو به  عیقلهم سههر تمیموهام چنگ خورد....ر یال دسههتاش
شد....د یشونیبا پ شیشونیکرد....پ کیصورتم نزد سشیام مماس  نوزم ه ال

....حالت تهوع بهم دست دادیا*ل*ک*ل م یدستش بود....نفگ هاش بو یتو
 دندش..... یاز بو دادیم

ند دونم  یکنم.....نم زیانگ جانیامشههه  رو برات ه خوامیزدم و دفتم:م لهخ
  خودم امش یبه نوبه  خوامیاما من م یرو تجربه کرده باش یخوب یشها دیشا

 کنم..... شییایرو در حد توانم رو
تار یکم ندم و دفتم:ا یکیسههرم رو تو  تاق چرخو جایا  دایپ ریپل کیموز ن

 ....یزیچ یشه؟ضهطیم
ند با شهه یکمیو  دیخ نتیاز ش*ر*ا*بش رو مزه مزه کرد..... فت:دختر  ط د

 ....یهست طونیجذاب و ش
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کنار مهل تک نفره دذاشههت و به سههمت راسههت اتاق  یعسههل یرو رو السید
 رفت....

من نشههسهههت و  یرو به رو یمهل تک نفره  یکرد و اومد و رو یرو پل اهنگ
 یلیش*ر*ا*ب رو خورد.....خوبه....خاز  گهید یکمیرو برداشههت و  السید

 خوبه....
 .....یقراره چه کن نمی:برو بهدفت

.....انعطاف بدنم فوق العاده دمیر*ق*صههیر*ق*ص بلد بودم اما نم شهههیهم
 بود.....

 اهنگ سکوت اتاق رو شکست...... یصدا
 ینیع یبص ف لو

 فقش در چشم من نگاه کند ادر
 ادم و استارت زدم....رو موزون با دستم تکون د بدنم

 یقله ایواال ال  اتکلم
 قل  من ینه ا ای میبگو سخن

 هیاال اعمل ا و
 توانم بکنم یصورت چه م نیا ریغ در

 هیل فکریو ب یقله ای هیواحد باله ل مش
 ستمیکند و من در ذهنش ن یاو به من فکر نم چرا

 هیعل یبتناد ییو کل حاجة ف ییعن ید
 زنند یچشمانم و همه وجودم اسم او را صدا م کهیحال در
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ست و پاهام بود و خ یتمرکزم رو تمام شما رهیحرکت هماهنگ د  یشدن به چ
 بود.... یر*ق*ص عرب یاز قانون ها یکیبودم  دهیکه شن ی.....اونطوررادیه
 مرة بگ ینیع یبص ف لو

 بار در چشم من نگاه کند کیفقش  ادر
 هیل یاوام بشوق حگیح
 خواهد برد یمن پ یبه دلتنگ یزود به
 مرة بگ ینیع یبص ف لو

 بار در چشم من بنگرد کیفقش  ادر
 هیف هةیدا یبان حگیح

 من در او ذوب شده است یکه هست دیفهم خواهد
قش ....فدیرو سر کش السید یمونده  ینفگ باق کیاز جاش بلند شد و  رادیه
وقت داشههتم.....آروم اروم به  رادیموقت ه یو فراموشهه یهوشههیسههاعت تا ب مین

تمام حرکاتم با زور  یطرفم اومد و ر*ق*ص پاش رو با من هماهنگ کرد....تو
 عشوه هم مخلوط کردم...... یکمی میدرون یکایو ضرب با رائ

 دق یقله یتعال یقلل لو
 و قلهم به تپش افتاده است ایبه کنار من ب دیبه من بگو ادر
 ال یاروح له اوام ما اقلش انا
 او خواهم رفت و به او نه نخواهم دفت یسرعت به سو به
 هو برده حاله یحال انا

 احساس خودش را زیرا دارم و او ن شیخو یحال و هوا من
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اه د هیکردم و ارنجش رو تک شیپشههت دردنم قرار درفت و منم همراه دسههتش
چند  یداده بودم و صههورتم و در فاصههله  هیکمرم کردم....حاال به دسههتش تک

ها یمتر یلیم حالم رو ددردون  یصهههورتش بود....نفگ  درم و بودارش 
 چشمام.... یدیشده بود به سف رهیقرمزش خ ی.....چشماکردیم

 مشغول هیا علی
 کرده است ریفکر او را درد یزیچ چه

 باله یکل شئ ف یفهال و
 شمیاند یکند م یکه او فکر م یزیمن به هر چ و

 الزم اقول مش
 میکه بگو ستین یازین
 مشتاقة له وهیا اللهیم

 میمن خواهان او هستم، من دلتنگ او که
ستم شماره دمیدور دور خودم چرخ کیرو باال آورد و من  د .....نفگ هاش به 

 راد؟یه یرو دوست داشت یافتاده بود....االن وقتش بود:تو کس
 علی طول حاشتاق

 او را خواهم داشت دنیشور و شوق د شهیهم و
شد.....تو نگآه صله  رادیب*غ*ل ه یتموم  فوق العاده کم نفگ نفگ  یبا فا
شوق دوباره د شهیو هم شهی.....لهخند زد و دفت:همزدمیم رو  دنشیشور و 

 دارم....
 بوده.... تیتو زندد یزدم و دفتم:پگ کس ینیغمگ لهخند
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 میرو ازم درفتن.....زندد میبود....زندد میزد و دفت:تموم زندد یآروم لهخند
با من بمونه....فکر م ما من مثل اون  کردینخواسهههت که  مامانم....ا منم مثل 

 نهودم....منو باور نکرد.....منم شدم مثل مامان.....حداقل حسرت نخورم....
 بود؟ ی:اسمش چدفتم

 ....الشیخی....بیمان گفتمیو دفت:من بهش م دیآه کش رادیه
 تا قدم بدون تعادل برداشت..... دو

 راد؟یرو زدم به نگران دفتم:چت شده ه خودم
 ....ستین یمشکل یچیه-

ش صداش سیبود و خواه ناخواه لوس به نظر م دهیک  ی....کمکش کردم رودیر
خاموش کردن ضهش از تخت دور شدم و  یتخت دراز بکشه و خودمم به بهانه 

را راه؟چ نیکشههوندت تو ا یکرده بودم دفتم:ک شیکه غم رو چاشههن یبا صههدا
 دروه؟ نیبه ا یاومد
مه چ ینم ادشی فردا که ه مد  مده....فردا ه زیاو  نیکدوم از ا چیرو مقر او

 نهود.... ادشیصحنه ها 
 دهیمنو نکشههوند....خودم کشهه یخنده داشههت:کسهه یها هیته ما صههداش

 شدم.....خودم خواستم.....
 ت سخت نهود؟ادامه دادم:برا یهمونطور

 .نهود... یراه فرار گهیرو خاموش کردم و به سمتش قدم برداشتم....د ضهش
 باشن چرا برات سخت باشه؟ نکاریمامان و بابات تو ا ی:وقتدفت

 نشستم و دفتم:بابات؟! کنارش
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 یو مجهورم کرد که کنارش دراز بکشههم....اروم با موهام باز دیرو کشهه دسههتم
 کرد:آره بابام.....بابا....

 :بابات فوت کرده االن؟!دفتم
م صورت کی.....اروم به سمت صورتم اومد....نزددیبلند خند یلی....خدیخند

نداشههتم.....من  ی.....اصههال حگ خوبدیدردنم رو ب*و*سهه ریشههد و اروم ز
کار م بهیداشههتم چ به جون  یمتیچه ق کردم؟ خه؟گ*ن*ا*هش رو داشههتم  آ

 قراره بردردم؟ ییمن با چه رو یچیه دمیکشیم
 ی...فکر کردطونمیمن سالم و سالمته ش یاروم و خمارش بلند شد:بابا یصدا

 هوا بود... یدروه رو نینهود االن ا چرخه؟اونیم یدروه به دست ک نیا
مار بود و من.....واااااااااااااا اون خدا ایخدا یم*س*ت و خ  ایممنون.....

دروه  نیا گیبزنم....رئ غیج یاز خوشههحال خواسههتیدلم م یممنونتم.....وا
 گهی....دتونسههتم بپرسههم ینم گهیکه د نویبابا کجا بود؟ا نیبود!اما ا رادیه یبابا

 کنم.... سکیر ددرص کیخواست  ینهود و من دلم نم یمعمول یکنجکاو نیا
ستم حرف تا ستاش رو تک یبزنم رو یخوا شد و د و  داه بدنش کرد هیبدنم خم 

 حرف نزن....باشه؟ گهیکنار سرم دذاشت و دفت:د
و بر بر نگاهت کنم تا بدبختم  سههمیمونده وا نمی....فقش هم؟یچ گهید باشههه

 ....یکن
ستاش  ستیبود م*س*ت م*س*ته....معلوم بود حالش خوب ن معلوم چون د

 من افتاد..... یداشت و رو یتوان کم
 آدم م*س*ت.... کی....من با دمیلرزیبه شماره افتاد....از درون داشتم م نفسم

 سمت لهام هجوم اورد که به سرعت سرم رو چپ و راست کردم..... به



wWw.Roman4u.iR  392 

 

داشههت  یو سههع دیکشههیبه صههورتم چنگ م انهشههده بود و و*ح*ش*ی یعصههه
مه  ما من ه نه....ا به جون خر یآرومم ک تا  دمیدرداش رو  و دم نزدم.....من 

 .....کردمینفسم از خودم دفاع م نیخرا
 ....یزد:اروم باش عوض داد

 دیچیسههرم پ یکه تو ینگفتم و به تکون دادن سههرم ادامه دادم که با درد یچیه
 موهام ول کن.....ولم کن.... ییییییییییییییدراومد:آ غمیج

 .....یزد:آروم باش.....تکون نخور.....اعصابم رو خرد کرد داد
تکون دادنشههون رو ازم  یم رو با زانوهاش محاصههره کرد و اجازه تا دسههتا دو

 درفت.....
اشون  هیبازشون کرد و بق یکیرفت و دو تا  راهنشیپ یبه طرف دکمه ها دستش

اما پر موش ظاهر  دیسف ی نهیکشش محکم از پارچه جدا کرد.....س کیرو با 
مام رو ازش درفتم.....خون جلو که زود چشهه ته  یشهههد  چشههمش رو درف

 .....مبود....صورتش کهود و متورم شده بود....متنفرم بودم ازش....متنفر بود
 خوامت تو رو.....ولم کن و*ح*ش*ی.... ینم ینجوریزدم:من ا داد

سرمم جلود با شدت فکم رو درفت و از تکون دادن  ستش به  ...با کرد... یرید
 اش شد.... یشلوار ل پیدستش مشغول بار کردن دکمه و ز یکیاون 

 مای/ارسنیدان
شتم....نکنه بال اروم سروان ب ییو قرار ندا ساعت یاره؟برایسر  م بار ده هزارم به 

صهان شتم.....به خوب تینگاه کردم.....با ع سحاق د س یدنهال ا  اریامبا نگار و 
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شد.....به باال  رهیدرم درفته بود.....انقدر بهش خ شدم تا نگاهش روم متوقف 
 ....میبه سروان برس دیاشاره کردم تا بفهمه با

 یفکر کی.....خودم نهیمن راه حل بشهه یبرا نهینداشههتم تا اون بشهه حوصههله
 داشتم.....

 دختره کجاست نگار؟ نیطرفشون رفتم و رو به نگار دفتم:ا به
رو به  تیاش شههد.....با عصهههان یشههونینگار محو شههد و اخم مهمون پ لهخند

 نسهتا داد زدم:حواستون کجاست؟ اریسام
 !میگیم یما چ دیفهم ی....اون االن نمزدیلهخند نم گهیهم د اسحاق
نههگههاهههش رو بههه شههههدت بههه اطههراف دوخههت و بهها هههول و وال  نههگههار

 ....یدختره کجاست؟وا نیا گمیم مایدفت:کجاست؟ارس
سحاق شت به ما نگاه م جیمثال د ا سالن به  کردیدا  یمتسو با هر نگاه نگار به 

 ....دوختیچشم م زدیم دیکه نگار داشت د
 .....دیر*ق*صیم رادیبار داشت با ه نیدفت:آخر اریسام

 کوش؟ رادیه مایارس نمی؟بهیزد:چهههههههههههههه غیج نگار
 شده نگار؟( ینگار؟هچ ریدفت:شنو صا اسحاق

که لحظه به لحظه  ییاومده باشهههه با اخم ها ادشی یزیچ کیانگار که  بعد
 الهنت؟هاون دختر کو؟( نیدفت:و گرفتیداشت شدت م

 کجاست؟ رادیزد:ه غیرو به ج نگار
 از خدمه ها که درفتم دفت رفته باال..... یکیدفتم:سراغش رو از  عیسر

 باال اشاره کردم.... یدستم به طهقه  با
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راه پله  و بعدش هم اسههحاق با سههرعت به سههمت ارینگار من و سههام دنیدو با
دروه  نیسههروان رو از ا شهههیم یراحت نشههده بود....ک المی....هنوزم خمیدیدو

 !م؟یاریدرب
 نفر وارد شد.... نیبه شدت در رو باز کرد و اول اسحاق

مام برق زد....ه دمیکه د یزیچ از تاده بود و  یرو هوشیب رادیچشهه خت اف ت
ه بود و با تعج  ب شییطال یموها یتخت نشسته بود و دستش ال یسروان رو
 ....کردیما نگاه م

عهی مه تون....از ه کدف گار.....از ه گار داد زد:ازت متنفرم ن به ن ....از رادیرو 
 ....ازتون متنفرم.....نیفرد

 دور خودش سفت کرد.... شتریرو که دورش انداخته بود ب رادیه کت
و  رفت رادیبه سمت ه یمونده بود چکار کنه.....اما اسحاق عصه یعصه نگار

شد  هوشیاز ب یوقت سمت نگار و دفت: ال ورشیبودنش مطمئن  خذ ا ومیآورد 
 (هرمیم نجایامش  با خودم از ا نیدختر رو هم نیالهنت من هناهمن ا

شم غره رفتم و از ال اریسام به  نیجواب فرد دیدندون هام دفتم:خودت با یچ
 ....حواست باشه....یرو بد

ت شدم و دس کیقدم بهش نزد کیبه سمت سروان رفت که با  یعصه اریسام
 ....یمهربان تر از مادر بش ی هیرو شونه اش دذاشتم و دفتم:الزم نکرده دا

رو جمع کندختره  التیبرو وسا ایعق  و رفتم طرف سروان و داد زدم:ب زدمش
 ....ی

 نداشتم..... نیهم حق توه یدروغک یندادم....حت ادامه
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 ....نگار بهرش....االیداد زدم: عیسر
سههرش اومده باشههه من  ییالکهبال یان یللهنت شهه ریداد زد:لو صهها اسههحاق

 و شما( دونمیم
صه اریسام سحاق رفت و آروم باهاش حرف زد....نگار هم ع سمت ا به  یبه 

 و با خودش همراه کرد..... دیبرد و دستش رو کش ورشیسمت سروان 
 قهی....هنوز ده دقیهوشههیب ی....زود بود برارادیجون ه مهیموندم و جسههم ن من

 مهمون شده باشه.... یکار یضربه  کی دیوقت داشت.....با یا
داه لهخند رو از لهم ظاهر شهههد.....پتو رو تا ددنش باال  یفکرش هم ناخودآ

 ....دیخواب یو در اتاق رو بستم....تا خود صهح راحت م دمیکش
صه نییسرعت از پله ها پا به سحاق ع صحهت  یرفتم....ا ساکت به  بود اما 
 یبا چهره ا دنمیبا د اری....به طرفشون رفتم....اما سامدادیدوش م اریسام یها

شهد و بعد با لهخند رو به اسهحاق  رهیبود به من خ یکه خشهک و نسههتا عصهه
 دفت:خوش؟هباشه؟(

حاق ماش رو بسهههت و چنگ اسهه هاش کشهه یتو یچشهه کت دیمو :اسهه
 ....فقش عجله کن(اری.....فقش تسرع.....هساکت شو ساماریسام
هم  اریبه من انداخت که بهش اشاره کردم بره....سام یا یعصه ینگاه اریسام

 با اکراه ازمون دور شد.....
شرا ییتوانا واقعا ست درفتن  سحاق تو به د ود.....با ب یبه نفع خودش عال شیا

ست رو  یکیلهخند کوچ شتم....اما اون بازم نگاهش کردم و آروم د شونش دذا
 نشون نداد! یواکنش چیه
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 ینم ؟اونیچ نیفرد ماینگذشههته بود که نگار اومد کنارم و دفت:ارسهه یزیچ
 دونه....

هان خودم به عصهه هاط تیرو زدم  به من ارت  دراینداره....برو از اون ه یو دفتم:
 هفت خِش....

شما ادامه ص یندادم و با چ سته پاهام رو به حالت ع شتر یهب  یتکون دادم:تا م
تا بره.....بع لیبار و بند دهینپر اش رو تو پ گهید دونمیم دیدختره رو بده بهش 

 بار بذاره..... نیا
سالمه  ینم هنوز سروان  ستم   وونیح ناینه؟هنوز ته دلم نا آروم بودم....ا ایدون

 که.... یدختر کیبراشون مهم نهود  یها حت
ر سهه ییبال میدفتم:فقش شههانگ آورده باشهه یو عصههه عیسههر نیخاطر هم به

 دختره....
 حرفم رو قطع کرد و دفت:نه نه....سالمه.....خود شهرزاد دفت.... عیسر نگار

 ....یهم با خودش غر زد:دخترک کول بعدش
 ....ارشی:برو بدفتم
گار به جمع ن نان ازمون دور شهههد.... که در  یتیهمونطور غر غر ک گاه کردم  ن

 یلایخیو نوش خودشههون بودن و به تمام ب شیمشههغول ع نشههویالیخیکمال ب
 از ته دلم زدم.... یقیهاشون پوزخند عم

سروان اومد ب قهیپنج دق دیشا  دهیوشپ یسروان ینهاری....ارونیبعد نگار همراه 
شلوار شک یدر مانتو و  شال یم سرش پ یو  شل دور   یبود و موها دهیچیکه 

 رو پنهان کرده بود..... شییطال
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شدن  هدیلهم نشست....کارش تموم شده بود و با پوش یرو ینامحسوس لهخند
مأمور زدیاالنش داد م خاطر  به  ته فقش و فقش  حاال هر جور دشهه تا   تشیکه 

 بوده.....
ما به تونسههتم  ینم یزود نیبه ا دیشهههدم....شههها رهیسهههزش خ یچشهه
ست فرار کنم.....وجود ا یدلم نم گهی....دنمشیبه ائز من ح یدختر برا نیخوا

ثل م یکی دیدور و برم نهود....شا یعاد یمثل دخترا گهیبود.....حاال د تیاهم
نا ا ندا ما به  نا....من  ندا  هودنشن ایبودن  دهیدادم؟پوشههیم تیاهم ینجوریما

 ام کنه؟ یعصه ایآروم  تونستیم ینجوریا
به زم ییرو بزارم کنار و به چشههما یریکردم خود درد یسههع  نینگاه کنم که 

 چشمام رو بستم و سرم رو بردردوندم.... عیدوخته شده بود....سر
داشت مجهور به راه رفتنش کنه....  یبود و سع دهیاسحاق بهش رس گهید حاال

سع شت مقاومت کنه....اما ب یسروان  سحاق خ دهیفا یدا  یلیبود.....قدرت ا
در  اش درفتش و به سمت یکول فیاون بود!از بند ک یشیاز زور زدن نما شتریب

 بار بردتش.... یخروج
که کارش نسهتا تموم شده بود  یمن چقدر ممنونش بودم که دستاش با سروان و

 برخورد نکرد.....
 ...میو نگار دنهالشون راه افتاد اریو سام من

 شیکول فیدر کمک راننده رو باز کرد و سروان رو با کمک همون بند ک اسحاق
سهتا به داخل م شن ست و قفل کرد و بعدش به  نیا شدت ب هل داد و در رو به 

 طرف ما اومد.....
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شههده بود برانداز کرد و رو به هممون  یکه عصههه یهممون رو با نگاه یکمی
ف نا .... ه خر  عن آ جاء  فت:  خر ید لههآ ل مان ا که ا نیا جایباره   ن

 اومدم.....خداحافظ(
 رفت و به نشیبمونه به سههمت ماشهه یمنتظر جواب کسهه نکهیهم بدون ا بعد

 سرعت اون رو به حرکت درآورد....
هم  از وجود هر نوع یخال نهاریکه ا میشد یکه دوباره وارد بار دهینکش قهیدق به

 یاز کسهه یاما آشههنا....خال ههیدختر غر کیاز  یبود.....خال یوطن و هم فکر
دور و بر من در حال پرسه زدنه و من  کردمیصهح هنوزم فکر م یکه تا دمدم ها

ست  یپارچه  کهیچقدر بابت اون ت سخاوتم شیبلورتنش که تمام پو ندانه رو 
 ....خوردمیبود حرص م دهیکش شیبه نما

. 
 کل! یدانا

 خونه اش رو باز کرد.... یکنترل در سورمه ا موتیر با
ه چندان بزرگ خونه اش ن اطیپدال داز فشههار داد و وارد ح یرو یرو کم پاش

 شد....
تونسههت منرک  یرو خوابوند....به سههمت دختر بردشههت.....نم یدسههت ترمز

 بود! یعال یلیسردرد خ ی قهیاش بشه....سل ییهایز
بود  زیت یلیسردرد لهخند به لهش اومد....خ یو حرص یعصه یفکر نگاه ها از

 !تسین شیجز خاطر خواه یزیحرص خوردناش چ لیکه تونسته بود بفهمه دل
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و پر غرور  یخشههک و جد اریکارش بسهه یبود سههردرد تو دهیکه شههن اونجور
 بود.....
سر سروان شت.... سمتش برد نگاهش رو به در طرف خودش دوخت و  عیبه 
 ....دیبش ادهیپ دیتونیدفت:م
شکر کرد.....حگ و حال خودش رو نم ریز سروان  ی....از طرفدیفهم یل  ت

شهرزاد رو  لیعنوان ما چیبه ه نهود که به اون دروه بردرده و بخواد باز هم نقش 
سردردم بود....حگ م یکنه و از طرف یباز سر کردیهم واقعا   دیبا عتریهر چه 

 .....کردیرو هماهنگ م شیبعد یکارا
 راه افتاد و وارد خونه اش شد! دارشیسر خر پشت

سطح کی سحاق دفت:دروه کجا م*س*تقر  ینگاه  به خونه انداخت و رو به ا
 شده ان؟
سحاق شغول باز کردن پاکت قهوه  ا شن کرد و همونطور که م قهوه جوش رو رو

 هماهنگ بشه..... دیدفت:با الشیخیب یشد با صدا
شه  زودتر از موعد  کیسهاکت شهد....به هر حال  یاضهافه ا حیتوضه بدون

 رفته بود.... شینقشه پ
بود....خوشههحالم بود....ناراحت هم بود.....سههردردمم  ینسهههتا عصههه کایئرا

 رو االن در کنار هم داشت! ایخوب و بد دن یحگ ها یبود.....همه 
رو کنار پاهاش دذاشههت.....سههرش رو با  شیکول فیمهل نشههسههت و ک یرو

کههه نههکههرده  یههیدسههههتههاش دههرفههت و آروم مههاسههههاژ داد....چههه کههارههها
 راد؟یمثل ه یسه کسبود.....ر*ق*ص؟اونم وا
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ضربه  لهخند شه رو ب رادیه شیکار یبه لهش اومد..... مام کرد.....با ت هوشینئ
شت جور یقدرت سراغ دا ضربه زده بود که مطمئن  یکه در خودش  به دردنش 

 بود تا خود صهح مهمون رختخوابشه....
 یاز آشههپزخونه خارج شههد و به سههمت اتاق خوابش رفت که صههدا اسههحاق

 تو جا متوقفش کرد..... یرانیا یسروان
 بهتر.... عتریدارم....هر چه سر ازین یخش و دوش کیمن به -

سمت اتاقش به راه افتاد و از تو کمدش  نکهیا بدون خش  کیجوابش رو بده به 
 انداخت..... شیقهل یدوش یدراورد و تو

ه که سروان نشست یمهل یرو به رو زیم یرو رو یرفت و دوش رونیدر اتاق ب از
 نمیبه تا من دیاسههتراحت کن دیتونیاتاق راهرو م نیبود دذاشههت و دفت: تو دوم

 ....دیچکار کن دیو با هینقشه چ
به درگ و م از که  شیپنجره  فت:شههه   ند د با پوزخ گاه کرد و  گاه ن صهههح

 ....ریدذشت....صهح بخ
 به آشپزخونه اشاره کرد و دفت:قهوه هم آماده است.... بعدم

 یبهش انداخت و به سههمت اتاقش رفت و خودش رو رو ینگاه سههطح کی
سع شماش ر یزیبه چ نکهیکرد بدون ا یتختش پردت کرد و  و فکر کنه فقش چ

 هم بزاره.... یرو یدو سه ساعت یبرا
شت تا د با سیاون هفت ه شمیکه تا هم نیکه داده بود باال هم یال ش نجا  دهیک

 حرف بود! یلیبود خ
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فنجون قهوه رو تو دسههتاش درفته بود و متفکرانه به  کایاتاقش رائ وارید پشههت
 شده بود..... رهیخ شدیکه ازش بلند م یبخار

ساعت دبمیساعت نگاه کرد.....پنج و ن به س ی.....اختالف  و  یبا تهران فقش 
 بود! قهیدو دق

 بود.... شیبه وقت تهران االن حدودا ش ساعت
به و خودش ر دیاش رو سههر کشهه قهوه حت دعوت  کیو  تا را خواب نسههه

 داشت..... ادیکار ز یداریکرد.....بعد از ب
شماش رو باز کرد....عادت به خواب ز با ساعتش چ شت و هم ادیزنگ   نیندا

 بود..... ییایسه ساعت هم براش دن
 رفت.... یبهداشت گیو به سمت سرو دیبه صورتش کش یدست

 تماس درفت.... یو با سروان محسن دیهاش رو پوش لهاس
 کیخودش  یبه بدنش داد.....به سههمت آشههپزخونه رفت و برا یو قوسهه کش

 تا تماس برقرار بشه.... ختیر ییفنجون چا
 بله؟-
 سالم....-
 خهر؟ ؟چهیسالم....خوب-
 ....خوبم.....سروان رو به خونه ام آورده ام....دیسالم....خسته نهاش-

 دشون؟یاریقرار نهود امش  ب ؟مگهیمتعج  دفت:سروان کردان یمحسن
 !شیدید ینم یکس چیکه ه یتکون داد....سر یسر اسحاق

رو از اونجا  شههونیهر چه زودتر ا دنی:بله اما خوب سههردرد صههالح ددفت
 .....میاریدرب
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بود که رو در رو نگفته بود اما کامال از نگاهش مشخص بود....تازه ادر  درست
 یحت ای.....گرفتیموضههوع رو م نیا یجلو یجور کیداشههت  یهم مشههکل

 خود سروان.....کاراش تموم شده بود که راحت باهاش راه اومده بود......
تو رو تحت نظر داشتن.....سوژه  یخوب....بچه ها خونه  اریدفت:بس یمحسن

شکوک ی شاهده نم یم  نیهم یتونی....مستی.....خونه ات تحت نظر نشهیم
 ....نجایا یاریاالن هم سروان رو ب

 تکون داد و دفت:باشه.... یسر اسحاق
شت و ن به ساعت ه شونیخوام ب ی....نممهیساعت نگاه کرد و دفت:االن   دار

 ....مییساعت بعدش اونجا میشدن تا ن داریکنم هر وقت ب
فت:بسهه یمحسههن خوب....منتظرتون  اریاز اونور خش سههر تکون داد و د

 ....میهست
حاق حافظ اسهه ماده کردن م یخدا ماس رو قطع کرد و مشههغول آ  زیکرد و ت

 قرار درفت..... ونیزیتلو یصهحانه شد و بعد هم جلو
 یجمله از اسحاق چشم باز کرده بود....دوشا نیاول دنیبا شن کایاتاق رائ یتو

 باعث افتخارش بود! شهیهم زشیت
ه ک گرفت،اونیاسحاق خنده اش م دیسرش مرت  کرد.....شا یرو رو شالش

به مانتو و شال بود؟اما دلش  یاجیچه احت گهیبود د دهیرو د کایجون رائ یهمه 
ود در ب یاونموقع خودش نهود بلکه شهرزاد گفتی.....مگفتیم گهید زیچ کی

لد رائ قتیه کای.....رائکایج  کایدذشهههت و االن اون رائ ینم ینطوریا چو
 کرده بود..... یبه طور کامل با شهرزاد خداحافظ ش یبود....د
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 کردیشههد....با اسههحاق راحت نهود....حگ م رونیاتاق رو آروم باز کرد و ب در
 با اسحاق راحت حرف بزنه.... تونهینم گهید ش یاز د ریغ

 ....دیکرد که جوابش رو آروم شن یریو صهح بخ سالم
آب  وانیل کیرفت و  خچالیبه سههمت  نیهم یدونسههت چکار کنه برا ینم

صدا ست:چا یخورد که  شک سکوت رو  سحاق  صهحانه  ییا ست..... آماده ا
 ....میبر دیبا دیاتون رو بخور

له  یزیچ کایرائ قاب فت.....م ثل بود  ینگ با  کردی....حگ مییجورا کیبه م
ده جواب ب نکهیاسحاقهدون ا ی....وقتشهیداره خرد م تشیجواب دادنش شخص

 جواب بده؟ دیاون با یچ یپگ برا کردیکارش رو م
ود شههده ب دهیکه چ یپر زرق و برق زیخورد و بدون توجه به م ییفنجون چا کی

شت سمت اتاق رفت و کوله پ ن و دفت:م ستادیا یرو آورد و دم در ورود شیبه 
 کنن.... میی....امکان داره شناسارونیبرم ب ینطوریتونم ا یآماده ام....اما نم

 من تو خونه لهاس زنونه ندارم....رو خاموش کرد و دفت: ونیزیتلو اسحاق
 .....ستین ازین یآنچنان رییبه ذهنش اومده باشه دفت:تغ یزیانگار که چ اما
پالتو به تاقش رفت و   گیآورد....کاله د رونیرنگش رو ب یقهوه ا یسههمت ا

شک ستفاده م ازیکه تو خونه اش بود و در مواقع ن یا یم و ر کردیخودش ازش ا
ه اندازه ب دیبتون نهایبا ا کنمیهم از کاور درآورد و به سمت سروان رفت....فکر م

 .....دیکن رییتغ یکاف ی
 رو برداشت و همونطور که پشتش به سروان بود به راه افتاد.... نشیماش چیسوئ

 /شهرزادکایرائ
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به خودم تو آئ نگاه نداختم و وقت نهیآخر رو   نکیشهههدم ع از خودم مطمئن یا
به خونه از در خارج  ینگاه سههطح کیرو هم به چشههمام زدم و از با  یدود

 شدم....
ه  نیسرعت سوار ماش به ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه  یرو خودت عطر خال کمیشدم....اوف
 عطر تلخش پر کرده بود..... یرو بو نی!کل ماشیکردیم

و نگاه ر یغاتیتهل یبلند و تابلوها یو من داشههتم برج ها میراه سههاکت بود تو
شهههر مدرن و  شههدیکه توش انجام م یفیکث یبه دور از کارها ی.....دبکردمیم

 بود.... یقشنگ
به سههمتش بردردم توجه ام رو به خودش جل   نکهیاسههحاق بدون ا یصههدا با

 ....ش یکرد:د
 یدرباره  یزیخواسهههت چ یبپرسهههه؟دلم نم خواسهههتیم یکرد.....چ مکث

 بگم.... یبه کس ش ید
 نکرد؟ تتونیاذ رادیهداد: ادامه

 فقش رادیرو اره....اما روحش نه....ه کایرائ راد؟جسمیبه لهم اومد....ه پوزخند
سته بود.....کارا شک شهرزاد مجهور بود تو جلد رائ ییشهرزاد رو درهم   کایکه 

 رو خرد کرده بود..... شیانجام بده فقش و فقش خود پوشال
صدا دیازم نشن یجواب یوقت ط باهاش مخلو یشک و دودل یکه انگار کم ییبا 

 د؟یبگ یزیچ دیخوا یشده باشه:نم
نداشههت....با همون اخمم با  یکردم و بردشههتم سههمتش.....به اون ربط اخم
 م؟یرسیم یبود دفتم:ک کایمخصوص رائ تشیکه جد ییصدا
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شد و ع اخم صورتش  ش نکشیمهمون  فتاده ا یو دفت:اده اتفاق دیرو باالتر ک
 باشه....
شتم صه نذا سحاق من خودم م یحرفش رو کامل کنه و ع ارم د دونمیدفتم:آقا ا
 .....ستین یبه نگران یازی....حواسم به کارام هست.....نکنمیچکار م
راحت روم رو به سمت  الیپدال فشار داد و من با خ یزد و پاش رو رو پوزخند

 پنجره کردم....
 رو.... نگیدر پارک دینگذشته بود که صداش بلند شد:باز کن یا قهیدق پنج

سهز  نگی....نگاهم کنجکاو شد.....اواسش کوچه در پارکدیچیکوچه پ کی یتو
شدن بود.....پگ ا یرنگ  نجایمن ا یبود!همکارا و هموطن ها نجایدر حال باز 

 بودن....
سوار فتادم.........پشت سرش راه امیشد ادهیپ نیاز ماش نیمحض توقف ماش به

 نهم رو فشار داد.... یطهقه  یآسانسور شد و دکمه 
 یداده بودم و چشمام رو بسته بودم و از صدا هیآسانسور تک ی وارهیسرم به د من

به شههدت رو  نیو ا دهیرو تکون م چشیمشههخص بود داره سههوئ دشیدسههته کل
 اعصابم بود.....

 میدیرس دمیزن فهم یعرب یآسانسور و بعدش هم صدا میآهنگ مال یصدا با
 و چشمام رو باز کردم....

سحاق سمت  رونیمنتظر بود....رفتم ب ا سرم حرکت کرد و دفت: شت  و اونم پ
 و چهار.... یچپ واحد س

 که همون لحظه در باز شد.... ستادمیدر ا یو جلو رفتم
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ند لهخ یاریاسههفند انمهر،سههردردیو ک ینجف ،سههتوانیسههروان محسههن دنید با
 لهم ظاهر شد..... یرو یاهناخوداد

س وارد سالم و احوال پر شون  شدم و با هم شون جو یخونه   یایکردم....هم
سههردرد دفت:چه خهر  میفارق شههد کیاز سههالم و عل یاحوالم شههدن و وقت

 سروان؟
دزارش درسههت و  کیبا لهاس فرمم تو اداره ام و حاال وقتشههه که  کردمیم حگ
 ها بدم.... یباال دست لیتحو یحساب
شک و نظام یام جد چهره صدام خ شد و  دارم که فکر  یخوب ی:خهر هایتر 

 کمکمون کنه..... یلیخ کنمیم
مد رادیه طه  سهههانیپسههر پر یمح گار واسهه به ا یبه همراه ن  نیورود دخترا 

آل در  دهیا یزندد کی ایبا خودش  یهمراه یدروهه.....دخترها رو به بهانه 
شون م سمت هدف دروه شور به  ستیجال  ا یو نکته  شونهکیخارج ک  نجا

شون غ دوننیدخترها م یکه تمام شدن  دیبه خاطر تهد ای....اما هیقانون ریکه رد 
و  کنهیاونها رو وارد م زشونیعز ایمثال صدمه زدن به خودشون  رادیاز جان  ه

کار  نیبه ا کردمیم یکه من نقشههش رو باز یهم مثل شهههرزاد یا گهید یعده 
شونه که تو یدارن و عده ا اجیاحت شور آزاد به آرزوها کی یهم آرزو دور و  یک

 درازشون برسن!
گاه یدختر کی رادیه ند رو هم از راه دانشهه نام سههود تاد یبه  و  اریکه اسهه

نه  به بها هاط برقرار کرده و   یکردن مادرش برا یراضهه یدانشههجوش بوده ارت
 کهنی.....تا اکشههونهیدوتا با هم اون رو به عنوان خدمتکار به خونه م نیازدواج ا
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سودند پ ستش نکهیو بعد از ا دهیرو م یبه دب یهمراه شنهادیبه   سودند درخوا
 دهیقرار م دیهتک حرمت خواهرش مورد تهد قیسههودند رو از طر کنهیرو رد م

دونه که  یهنوز هم سودند نم نیب نیو در ا کنهیم شیو اون رو مجهور به همراه
 !ه؟یدروه چ نیتو ا شیکار اصل

س چکدومیه گهید یسودند و چه دخترها چه ص دنیتا ر شخ  به نام یبه منزل 
 ندارن.... یسرنوشتشون اطالع یمازن درباره 

 اجیرو که به کار احت ییو اما نگار....نگار دختر ها یمحمد رادیاز کار ه نیا
اتخاب  سههانیپر یخونه  یخدمتکار یآل باشههن برا دهیا شیشههرا یدارن و دارا

سش پر نکهیا و بعد از کنهیم دختر  و شهیوارد ماجرا م رادیشدن ه دیتأئ سانیتو
 دختر خاله اش که یبرا اکنه ت یکه باهاش همکار کنهیشههده رو مجهور م دیتأئ
 یه همه ک یکنن،در صورت یازدواج با اون در نظر درفته نقش باز یبرا سانیپر

 ادریاون دختر رو اخراج کنه و بعد هم ه سانیاون روز پر ینقشه ان که فردا نایا
وارد عمل  نی....اونجا فردارهیشههرکتش درم یاون دختر رو به اسههتخدام منشهه

د تعدا یو وقت رهیگینظر م ریز گهیو موارد د خانوادهو دختر رو از لحاظ  شههههیم
دذر از مرز رو  یو برنامه  شهههینقشههه شههروع م دیدخترا به حد نصههاب رسهه

 .....زنیریم
به حرفام دوش مد همه به دقت  مه دادم:ادادنیاشههتن   یاز چگونگ نی.....ادا

 به دست آوردم..... ش یکه د یدروه و اما اطالعات مهم نیورود دختر ها به ا
شدن: رئ همه سر پر یعنی رادیدروه پدر ه نیا گیسر تا پا دوش   نویا!سانهیهم

 دفت رادیخود ه
 همه درد شده بود..... یچشما
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داه  کیکوچ ینکته  کیلهخند به لهم اومد و دفت:قهل از سههوال ها  ناخودآ
که خود ه گهید مد رادیرو هم بگم  که بهش م یدختر یمح تهیرو   یمان گف

دروه رو آورده که اداره  نینشههده و به ا رفتهیاز طرف اون پذ یدوسههت داره و وقت
صحت ا سش مامان و باباش بوده که الهته  ار گ....نستیمورد معلوم ن نیاش تو

ست داره و به خاطر ک نیسه کله هم فرد که اجازه  ییکه از دخترها یا نهیرو دو
ارش که سر دخترا با ک ییبال نیبهش ندادن،با ا نیشدنش رو توسش فرد دهید ی
 ....نی.....همرهیانتقام بگ خوادیم ارهیم

ارم ک نکهیبود....ا یخوب یچشماشون نشونه  یل  همه و برق تو یرو لهخند
 رو خوب انجام دادم....

مروز که ا ییجا نکهیدفت:پگ احتمال ا هیبا همون لهخندش رو به بق سههردرد
 باالست..... رادیپدر ه یعنیقط  باشه  نیهم یرفت خونه  نیفرد

سن سروان ست....د یلیدفت:خ یمح  یا یکه با چه محافظ کار دیدیهم باال
 تا مقصدشون رفتن؟

 ه؟یدر چه حال رادیهرو به من دفت: انمهریک
تا االن بهوش اومده باشههه....بدون  دیدفتم:با کردمیکه بهش نگاه م همونطور

 چکار کرده! ش یباشه د ادشی نکهیا
 ....یبود سروان کردان یل  سردرد نشست و دفت:کارتون عال یرو لهخند
ود ام ب فهیرو لهم نشههسهههت که زود جمعش کردم و دفتم:وظ یکیکوچ لهخند

 خونه کجا هست؟ نیجناب سردرد....حاال ا
 ....یدب یجنوب غرب یلومتریک 35......یدفت:بندر جهل عل ینجف ستوان
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شتام سته  یرو یمنظم تمیرو با ر انگ مهل تکون دادم و زمزمه کنان  یچوب ید
 .....ی.....جهل علیدفتم:بندر....راه آب

 ه؟یبلند دفتم:مرز بعد
سن سروان سته.....جهل ع قایکه تو فکرتونه دق یزیون داد:چسر تک یمح  یلدر

سه تا بندرها یکیشکل! یبندر نخل کی....هیبندر مرز کی کل ش ینخل یاز 
 فارس..... جیخل یکشور!که راه داره به آب ها نیا

 ....کنهیکار ما رو سخت م نیرو با زبونم تر کردم و دفتم:و ا لهم
 نخل! نیمتعدد ا ی:درسته....به علت شاخه هاسردرد

 شده! دهیپوش یکمربند جنگل کیشاخه ها  نیدفت:اما دور ا اسحاق
م دارن....اده بخوا یمختلف یها نهیفرار دز یدفت:درسههته اما اونا برا سههردرد

 نخل چهل و سه تا شاخه داره! نیبگم ا قیدق
سحاق سته...و خونه ها یسر ا کمربندش  یهم که رو ییتکون داد و دفت:در

به خونه ها طرف  کیمشههکله و از  کیهم  نیمعروفن و ا یآب یوجود دارن 
 نخل شکل درفته دو نیخونه ها دور ا نیکه از ا یدفت حصار شهیم ایکمربند 
 داره! یفرع یو دوازده تا روزنه  یاصل یتا روزنه 
راه  قیربخوان از ط نکهیقهل از ا یعنی نیرو تو هم قفل کردم و دفتم:و ا انگشتام

شاخه ها یکی یتو یحت ایفرار کنن و  یآب شون توقف کنن با یاز   دیمورد نظر
 ....میریجلوشون رو بگ

 برن حدودا صفره درسته؟ ینیبخوان از راه زم نکهیدفت:احتمال ا انمهریک
سن سروان س شیرو پ یادیدفت:آره...راه ز یمح از  رانیبه ا دنیرو دارن.....ر

 ممکنه..... ریغ یاونم قاچاق ینیراه زم
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!و با کنهیرفت و آمد م مایبا هواپ نیکه فرد میتوجه کن نمیبه ا دیدفت:با ینجف
 !یپاسپورت جعل

که پل هیوقت ی:اون برادفتم ندونن  ما ز گیکه  هالشههونه....االن هم  ظر ن ریدن
 ....شنیزود اونا از وجود ما مطلع م ای ریو هم د مشونیدار

سته....با سردرد سردرد ت یها یه زودتر هماهنگهر چ دیدفت:در  ردادیالزم با 
 آماده بشه..... یاعزام به جهل عل یتا دروه برا رهیشکل بگ

 وان....سر میرفت بهتون بگ ادمونیرو  یزیچ کیبردشت طرفم و دفت: بعد
ه ما ب تینها یب دیکه هک کرد ینگاهش کردم که با لهخند دفت:رمز یسههوال

 کمک کرد....
داه مهمون ل  هام شههد و زود هم از ب لهخند رفت اما برق چشههمام  نیناخودآ

 ....شنیم دهیمطمئن بودم هنوزم د
 :خوب؟دفتم

کامال  سههردرد به صههورت  ما  مه داد:رمز همون اسههم دروهشههون بود ا ادا
 ....نهیآتش منیپراکنده....اسم دروهشون اهر

لد نهودم  اه که ب بد بود  قدر  تا  یکیکه چ باال!عوضههش دو هام رو بهرم  از ابرو
 ابروهام رو بردم باال و دفتم:خوب؟

که  میکرد ریدر حال رد شههدن از مرز دسههتگ ی:چهار نفر رو در خور دبسههردرد
شا به حرف اومدن و دفتن:برا یبعد از مدت ش منیبه نام اهر یدروه یحا  نیآت

 ....کننیکار م
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 تمسی:اطالعات سدمیخوشحال بودم....کنجکاو پرس یلیبودم....خ خوشحال
 بود؟ یچ

 کهنیا نشی....و مهم ترزهایچ نیارقام و اعداد و پول و ا یسر کیدفت: سردرد
با کلمات رمز ثهت شههده  شههونیها و شههرح نسههه اتیاز عمل یبعضهه خیتار

 بودن.....
 نم؟یرو به نیفرد تیموقع تونمیشدم و دفتم:م بلند

 از جاشون بلند شدن و سردرد دفت:الهته؟ و سروان هم سردرد
 احترام دذاشتن تنگ شده بود! یدذاشتم.....دلم برا احترام

 د؟یبا من ندار یبرم....کار دیبا گهیدفت:من د اسحاق
ستا سردرد سمتش دراز کرد که تو د ستش رو به  سحاق چف یجلو رفت و د ت ا

کارآمد و  یروین شهههیهم....بازم مثل میشههد و دفت:از کمکمت واقعا ممنون
 ....یبود یخوب

بهتون  یلیام بود....هنوز خ فهیوظ شهههیزد و دفت:مثل هم یلهخند اسههحاق
 ...نایبابت م ونمیمد

 نگاهشون کردم.... یکنجکاو با
 با لهخند دفت:سالم برسون به نامزدت! سردرد

پا اسههحاق با لهخند دفت:بزرد نییسههر  نداخت و  ا ....برسههونمیرو م تونیا
 اجازه.....

جلو اومد و با همه دسههت   یبا لهخند نگاهش کرد و اسههحاق به ترت سههردرد
 داد....

 باشه.... ردادیدفت:حواستون به سردرد ت دیمن که رس به
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 شد.... دیبلند کرد و مرموز نگاهم کرد.....ضربان قلهم شد سر
 .....دیفقش دوش کن دیبگ یزیخواد چ یبگم که دفت:نم یزیچ خواستم

داه بود که  نیا شیاومد....خوب یسههاکت شههدم....اصههال صههدام درنم ناخودآ
 بود و تن صداش آروم بود.... ادیفاصله امون با همکارا ز

ه با گا ن ند و  خ ه گاهشهههون رو  یل ن نوع  فت: د بود  موز  مر نوزم  ه که 
 زمیعز ینایخودم و نگاهم به م ادیو نگاهشون به شما منو  شونی....اشناسمیم
رفتم و بردشههتم....حواسههتون  نایبار تا مرز از دسههت دادن م کی....من ندازهیم

رو که من تحمل کردم،تحمل  یسههخت یتجربه  دیباشهههه شههما مجهور نشهه
....بهشههون سههالم دیکن ادیبرسههه که با هم از من  یروز کی دوارمی....امدیکن

 ....دیبرسون
 از در خارج شد..... یجمع یخداحافظ کینکرد تا جوابش رو بدم و با  صهر

ته بودم....جر در پشهههت کمرم  یرو مهره  تونسههتمیعرق سههرد رو م انیدرف
 یز آبسه یخواست بگ کنه....چشما یقلهم نم یاحساس کنم....کوبش لعنت

 یجوره نم چیچشههمام بود و ه یبود که جلو یزیآرامش بخش سههردرد تنها چ
م احساس قله یباشه تولهم  یرو نکهیکه بدون ا یتونستم محوش کنم و لهخند

 توجه کنم اما.... رفتیکه تو ذهنم رژه م یزیخواستم به چ ی....نمشدیم
شده به  نیب یبفهمم چه حرف نکهیتکون دادم و بدون ا یسر همکارام رد و بدل 

نشست  یصندل یو سردرد رو میستادیا توریمان یرفتم....جلو تورهایسمت مان
 نوزم بدنم داغ بود.....مورد نظرش رو باز کرد....ه یو صفحه 
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 یکه ثابت شده بود نگاه کردم و دفتم:کس یقرمز رنگ و چشمک زن ینقطه  به
 ست؟یکه دنهالشون ن

 دفت:معلومه که نه! یمحسن
 شده؟ یکجا کار دذار ابی:رددفتم
 دردن! یثابت کننده  یپدها نیدفت:ب ینجف

ردن ب شیپ یبرا یشههینما یمهارزه  کی...ردادهیدفت:کار سههردرد ت انمهریک
 اهدافشون!

دت اسمش ضربانش ش دنیشده بود و با شن ایح ی...قلهم بختیدلم ر کدفعهی
ت دوس دنشیچقدر د کردمیافتادم حگ م یکه م کلشیقد و ه ادی....گرفتیم

آرامش بخش و پر از غرورش....کار آمد  یفراخش و چشم ها ی نهی!سهیداشتن
 اش کامال مشهود بود..... رکانهیز یبودنش از نقشه ها

 ریمهدت شهههههرزاد رو مهنهم تهاثه نیهخهدا ا یچهم شهههده بهود؟وا مهن
 دذاشته.....اوووووووف....

....پگ هنوزم دردنشهههه....فکر هیعال یلیو دفتم:خ امیکردم به خودم ب یسههع
شه که به هم کنمینم شون کم قدرت بوده با بخواد نگهدارنده  یزود نیضربه ا

 ....ارهیرو درب
عصههر تا االن رو اونجا  روزیکه از د یدفت:درسههته....در ضههمن محل سههروان

 ....میکنیاعزام به اونجا آماده م یشده....افراد رو برا ییبودن شناسا
 ....میدار اجیاحت دیجد یرویحساب به ن نی:با ادفتم

 ...دمیالزم رو با سرهنگ انجام م یها یدفت:من هماهنگ سردرد
 ؟شده ییتوش اقامت داشته که شناسا یدر دب سانیکه پر ی:خونه ادفتم
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له....دق انمهریک فت:ب ش مسههل اطشیبه ح دیتونیتراس م یاز پنجره  قاید
 ....دیباش

 نهوده؟ یچند روز خهر خاص نی...تو اهی:عالدفتم
شاره بهش  اطیکه ح یتوریمان ینجف شون داد و با ا شت رو ن خونه رو کنترل دا

ساعت  میساپورتشون تو خونه بودن و تا ن یبرادروه  کیکه  روزیاز د ریدفت:غ
 ینهوده....اما اطالعات تو یا گهیکردنشههون تو خونه بودن خهر د یبعد از راه

 باشه! یزیباشه.....الهته اده چ دیمف تونهیخونه هم م
عات مهمدفتم عات مهم رو میکن دایپ میبتون ی:فکر نکنم اطال عا اطال .....قط

 ....دنیانقدر دم دست قرار نم
 بشه.... یبازرس دیدفت:درسته اما به هر حال با سردرد

 تکون دادم و دفتم: اون که قطعا.... یسر
ار ....و کمیخونه بزار نیهم یرو دیدفت:فعال تمرکزمون رو با یمحسن سروان

مهم  یایخونه که به زوا یاصههل یوارهایاز د یکی یرو یمخف نیدورب یدذار
 داشته باشه.... یخونه دسترس

 .....میمنتظر بمون دیو من دفتم:پگ فعال با میسر تکون داد هممون
س سردرد سترس نیکه به ا یدفت:درسته چون فعال تنها ک سردرد دار یخونه د ه 

 ....ردادهیت
 تم....دونس یکه اسمش رو نم یردادی....سردرد تردادی...سردرد تردادیت سردرد

 مای/ارسنیدان
 سر و پا! یب یشما؟منو چه به اون دختره  دیگیم یدفت:چ یعصه رادیه
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حظه ل کیداشت خودش رو کنترل کنه با حرص دفت: یسع یلیکه خ اریسام
 ؟مجهوریجواب چند نفر رو بد دیبا یاریسر اون دختر ب ییاده بال یفکر نکرد

 !؟یچکار کرد ادین ادتیکه اصال  یاز حدت بخور شتریانقدر ب
 دمیابروهام خش کش یبا انگشت شصت و انگپشت وسش رو یشیحالت نما به

سام سه.....م گهید اریو دفتم: ش ادینم ادشیکه  ینیهیب ش چرا انقدر بحث رو ک
 ؟یدیم

 ؟احمقیبه نفهم یخودت رو زد ای یفهم یدفت:واقعا نم یعصههه اریسهههام
 !لهیمثل جون دادن به عزرائ نیجوون حساب پگ دادن به فرد

ه به و ن نینه به فرد نیخفه شههو....نه به تو نه به ا اریدفت:سههام یحرصهه رادیه
 نیا گمیبازم م نکهیکردم با ا یچه غلط شهه ینداره که من د یربط یکسهه چیه

نه من.....اون دختره فقش تو پست ر*ق*ص با من  دیشد یکه توهم دیشما بود
 !گهید ینه جا دیر*ق*ص

 ....یعوض ی.....لعنتدمییسایهم م یهام رو از حرص رو دندون
 نشده.... یزیبگ کن....فعال که چ رادیدفتم:ه مینظام یصدا با

به  شده بود یزیبفهمم بر فرض هم چ خوامیتر داد زد:نه من م یعصهه رادیه اما
 االغ چه مربوطه؟ نیا

 بگه..... یزیتونست چ ینگاهش کرد....نم یفقش عصه اریسام
ش کار ؟تویبهتر از ما ها بشههناسهه دیرو که با نی:اونم مسههئوله.....فرددفتم
ض ینکیکه؟ع یدونینداره م یشوخ شماش م یرو که بع رد دراو میدیوقتا رو چ

 ....زیو پرت کرد رو م
 .....یباز نکن نیفرد یبحث رو جلو نیدفتم:تو هم بهتره ا اریبه سام رو
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با تو هم هسههتم نگار....فهم رو به نفع  نی؟ایدیکردم سههمت نگار و دفتم:
 ..هممونه..

 به نفع ما! مخصوصا
سر تکون داد.....ه اریدفت و سام یاوهوم نگار از جاش بلند  ضیبا غ رادیهم 

 بهش زد.... یقیرو روشن کرد و پک عم پشیو پ ستادیشد و ل  پنجره ا
 یتو هنوز کیموز یبه کلم بخوره.....صدا ییهوا کیشدم ودفتم:من برم  بلند

 سرمه....
 آره؟ گهید ادیامروز م نیدفتم:فرد اریبه سام رو

 ....کنمیهفت فکر م میو ن شیش یدفت:اره طرفا اریسام
 خوب....پگ حواستون باشه..... اریتکون دادم و دفتم:بس یسر

+++ 
 نیرو برداشتم و از ماش کیکوچ یدذاشتم و آب معدن یرو تو دوش مکارتیس
 شدم و به سمت پارک رفتم..... ادهیپ

 درفتم.... رو یسروان محسن ی شماره
 ....دی:بفرمائیمحسن سروان

 ....دی:سالم....خسته نهاشدفتم
 با شک دفت:شما؟ یمحسن سروان

 هستم.... مایرو دفتم:ارس میدروه اسم
 د؟یو دفت:سالم جناب خوب هست شناخت

 خشک دفتم:متشکرم....چه خهرا؟ همونطور
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 شد.... ییقط  شناسا گاهیخوب.....پا ی:خهرهادفت
سه ماه د ته شد....بعد از  شاد  سته م کردمیحگ م گهیدلم واقعا   مشیکم کم خ

 که کامل بود تنگ شده بود! ینیدان ی!دلم برامایاز نقش ارس
سر یلی:خدفتم شه.....د دیماجرا با نیا عتریخوبه.....هر چه   یارک گهیختم ب

خودم هم  تیوضههع ی....درباره دیبچه ها هماهنگ باشهه ینمونده....با تمام
 ....نمتونیهیم ی....به زودکنمیخهرتون م

 ....دی.....مراق  خودتون باششهیها داره انجام م ی:بله.....هماهنگدفت
مردد بودم اما دلم رو زدم به  دنیو نپرسهه دنیپرسهه نیتشههکر کردم.....ب آروم

 دن؟ی:خانم رسایدر
 بپرسم!واقعا چه جال ! یچطور دونستمینم گهید

 راحت باشه.... التونی:بله خدفت
 راحت شده بود.... المیخ گهیراحت شد.....االن د المیخ

 .....دیخوب....موفق باش اری:بسدفتم
 ....دارید دی....به اممی.....منتظرتون هستنی:همچندفت
 :خدانگهدار....دفتم

دذاشههتم و نرمش رو شههروع   یرو قطع کردم و تو ج یدوشهه درمکنم 
به خوب کارامون  به همرفتیم شیداشهههت پ یکردم....  شیمنوال پ نی.....اده 

 .....شدیپرونده بسته م نیا گهید یحداکثر تا دو هفته  رفتیم
+++ 

 .....دنیبلند دفتم: رس نیاسم فرد دنیو د میدوش لنتیاحساس سا با
 در حال باز شدن بود..... کیرفتن....در اتومات یبه سمت در خروج خدمتکارا
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و مشههغول  ندیدیدو نیخدمتکارا به سههمت ماشهه نیشههاز توقف کامل ما بعد
 کاراشون شدن و منم آروم به سمتشون رفتم....

صوص خودش در حال پ سانیبه پر رو سر  ادهیکه با جاه و کهر مخ شدن بود 
بدون ا یله ریتکون دادم و ز یآروم کهیسههالم کردم و  توقع جواب رو ازش  ن

شههونه اش  یرو یآروم یرفتم و با ضههربه  نیداشههته باشههم به سههمت فرد
 داداش؟ یدفتم:چطور

 دفت:چه خهرا؟ یا مهیدستم دذاشت و با لهخند نصف و ن یرو دست
 امن و امانه.... زیمثل خودش جواب دادم:همه چ منم

شد با سمت اتاقش رفت اما فرد کی سانی....پرمیهم وارد خونه  ست به   نیرا
 .....میهم کنارش نشست اریمهل ها نشست.....من و سام یرو

 که اوضاع خوب بود؟ ش یدفت:د نیفرد
 از ما؟ یداشت یا گهیدفت:انتظار د اریسام
سخره خند نیفرد شن دیم سحاق ا دمیو دفت: شهرزاد رو با خودش  نیا دختره،

 برده!
 شهه یتکون دادم و دفتم:خهرا که کمال و تمام دسههت شههماسههت.....آره د سههر

 بهرمش و بردتش..... خوامیدفت م
 میزودتر از موعد بردرد میدفت:مجهور اریتکون داد و رو به سههام یآروم سههر

 ها رو انجام بده..... ی....هماهنگرانیا
 زودتر از موعد بردرده؟ خواستیشده بود؟چرا م یچ یعنیکردم..... تعج 

 شده؟ یزی:چرا چدیپرس اریمن رو سام سوال
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تم مخصههوص خودش دفت:من نگف یاز جاش بلند شهههد و با جذبه  نیفرد
 عتریرو انجام بده بگو چشههم.....هر چه سههر نکاریبگم....دفتم ا لیبپرس تا دل

 دیا....تا من کارام رو بکنم بشههتری.....نه بندهیآ یهفته  کیبهتر.....حداکثر تا 
 فهمه؟ ریآماده باشه ش زیهمه چ
 یکمی خوامیبه طرف پله ها رفت و دفت:م نیسههر تکون داد......فرد اریسههام

 استراحت کنم....
 رو بهت زده بر جا دذاشت! اریو من و سام رفت
 ده بود؟افتا یچه اتفاق یعنینهود..... شهیمثل هم نینداشتم....فرد یخوب حگ

 شدم.... رهیدذاشتم و به ساعت خ زیم یقهوه ترکم رو رو فنجون
صدا شدیم یساعت کی صا یکه خواب بود..... سکوت بوجود اومده تو  ییع

ست.....به طرف راه پله ها نگاه کردم....پرس شک  نییدر حال پا سانیالن رو 
 که به سمتم اومد.... ستادمیاومدن از پله ها بود.....بلند شدم و تو جام ا

 ...نیمن نشست و دفت:بش یمهل رو به رو یرو
ستم ش شت نگاهم من شرط مکردی....با دقت دا ستمی..... ضوع کی ه  شیپ یمو

جزء  ییبودم شناسا دواریو ام هستمی....شرط مشدیاومده بود که به من مربوط م
فته ر شیپ یعال زیاومده نهاشه!همه چ شیموضوع پ نیا یموجود برا یها نهیدز

 کنن مگه؟! ییشناسا خواستنیبود از کجا م
 شده؟ یزیسرم رو آوردم باال و دفتم:چ مشکوکانه
 بشه؟ یزیچ دیباال رفت و دفت:با ابروهاش

 ی خونه یشههد باهاش برد داریب نینگاهش کردم که دفت:هر وقت فرد منتظر
 ....نجایا دشونیاریمدارک اونجا هست.....ب یسر کیمن...
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 ن؟یخوب....هم اریتکون دادم و دفتم:بس سر
که خدمتکار جلوش  یکیکوچ ینیکه تو سهه یتکون داد و فنجون قهوه ا یسههر

هوه که سههاکت بود ق یدرفته بود،بود رو برداشههت و تو مشههتش درفت و در حال
 اش رو مز مزه کرد....

بدون ترس بق از ند نشهههدم....  نیقهوه ام رو خوردم و منتظر فرد ی هیجام بل
 شدم....

من سکوت رو شکست: نیفرد یکه صدا میبود که سکوت کرده بود یا قهیدق ده
 ....رمیدارم م

 ....ادیهم همراهت م مایدفت:ارس سانیشدم که پر بلند
س یسر نیفرد کار  یلی.....خمایخوب....عجله کن ارس اریتکون داد و دفت:ب

 دارم....
شدم و به طرف اتاق رفتم و لهاس هام رو عوض کردم و از در خونه  عیسر بلند 

 حرکت کرد.... نیو فرد میشد نیسوار ماش عی....سررونیزدم ب
که از  یافتاده؟شههماها چتون شههده؟از وقت یدفتم:اتفاق رونیب میکوچه که زد از

 ....ستیسرجاش ن یزیچ چیانگار ه دیسفرتون بردشت
 نشده....اصال.... یخاص زیپوزخند زد و دفت:اصال چ نیفرد

 ....شدیحرص دفته م یبود و تک تک کلماتش از رو یعصه
 شده؟ یچ نمیدفتم:بگو به متعج 
 دنهالمونه.... گیفقش پل ستین یخاص زیسمتم و دفت:چ بردشت

 گفت؟یم یداشت چ نی؟ایچههههههههههههههههههه
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 ههههههههههههگ؟یتو؟پل یگیم یزدم:چ داد
نه اما.....اما نک فهمنیزود م ای ریباالخره د دونسههتمیاز کجا بو برده بودن؟م نایا

 به من....
....وقت مایارسهه میبر میهر چه زودتر جمع کن دیتر از من داد زد:با یعصههه
صف چک ها تا آخر امیندار یچندان دا تا فر دی.....باشنیهفته پاس م نی.....ن

 .....ستیامن ن گهید نجای....امیخارج بش یاز دب
 شده که دنهالمونن؟چطور ممکنه؟ یهول و وال دفتم:آخه چطور با

ها .....دارم  یهههههههههههههرو فرمون و دفت: لعنتهه دیمشتش رو کوب یعصه
 کنن! هیهوا به حالشون در یکه مرغ ها ارمیسرشون ب ییبراشون....بال

 نیباالخره همچ میدونستیم نکهی....با ادادیخوب نم یبودم....دلم دواه یعصه
 ....کردیها فرق م ینیب شیبود با تمام پ دهیاما حاال که رس رسهیم یروز
ش یطول س دینک سرمیدیتا به خونه ر ش عی.... س میشد ادهیپ نیاز ما مت و به 

 .....ننمونیهیاالن همکارام دارن م دونستمی....ممیدرخونه رفت
 ....اتاق سمته چپ....یریباال م یطهقه  مایدفت:ارس نیفرد
سههت د واریاز سههمت راسههت د زیپر نیرو به طرفم پرتاب کرد و دفت:اول دیکل

 وارید یروزنه  یرو که بزن دیاونجاسههت....کل دیکل کی!یاریرو درم تیراسههت
 عی.....سههرایتمام مدارک رو بردار ب یواریصههندوق د ی.....از توشههههیباز م

 باش....
ها یکی خت و دفت:رمز  ییاز کوله  ندا به طرفم ا با خودش اورده بود  که  رو 

 کن.... ادداشتیصندوق رو 
 6669453220در اوردم که دفت: همیرو از ج میدوش عیسر
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ته رو که به دف یی....تمام کارهادمیبه طرف راه پله دو عیدفتم و سههر یا باشههه
 بود کردم....

شال وارید صندوقچه پ یجلوم به آروم یپو صندوقچه  دایحرکت کرد و  شد.... 
سرعت همه  شتم....نم یرو باز کردم و به  ستم به مدارک  یمدارک رو بردا تون

 .داشت... یفوق العاده ا یتیامن ستمیاتاق س نیکنم....صد در صد ا ینگاه
باره زدم و  دیرو بسههتم و از کل پشیو ز ختمیمدارک رو تو کوله ر ی همه رو دو

گاه ن کیرو هم نصهه  کردم و با  زیپر دیبه حالت اولش بردشههت....کل وارید
 به سمت در رفتم..... یکل
شتم و  رونیاز در ب رونیپام رو ب تا شد کدفعهیدذا شت دردنم داغ  ص پ  یداو 

 چشمم دم شد..... یجلو یاهیجون من تو س یمههم و ب
 ....یآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

....به هن و هن افتاده بودم...خونم که با آب داغ مخلوط دمیتند نفگ کشهه تند
 شده بود.... یبود جار دهیکه به بدنم چسه دمیسف راهنیپ یشده بود رو

شتم شت آتسوختمیم دا صورتم دا زخم هام که آب  ی....جاگرفتیم شی.....
 .....زدیم شیرو داشت آت گرمیداغ خورده بودن ج

شمام رو د یب سرم شد....چ شونه ام خم  سمت  ستم باز  ینم گهیجون به  تون
 نگه دارم....

سههردرد  کشههمتیهوا مخلوط شههد:م ی هیتهو یبا صههدا ادشیفر یصههدا
 ....زارمی.....زنده ات نمردادیت
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به خت....خون از دهنم فوران کرد پاش تو پهلو ی ضههر ندا فه ام ا به سههر م 
 ....رونیب

ر و دفت:فک دیرو به چنگ درفت و با تمام توانش به سههمت عق  کشهه موهام
 نه؟ یزرنگ یلیخ یکرد

 ؟یعوض یزد:تو منو خر فرض کرد ادیفر
پا درم ینگفتم....داد نزدم.....درد یچیه آوردم رو بروز  یکه داشهههت از 

 ....شدیام قطع نم یلعنت یندادم.....سرفه 
 داشت..... تیرفته بودم....وحشتناک بود اما واقع لو

هلم  یصههندل یبود پاک کرد و از رو دهیرو از خونم که بهش پاشهه صههورتش
شدت رو  یجز چند تا جعهه  یزیچ چیافتادم....دور و برم ه نیزم یداد.....با 

تار یو کارتون یچوب با حر یبود و نور یکینهود.... گاه دسههت یکت پره هاکه 
 مقطع بود.... هیتهو

گد فت:برا یل سههردرد  یکوچولو بود یلیخ یباز نیا یبه پهلوم زد و د
 .....ردادیت

 ....چشمام روختیپلکم ر یشده بود رو جادیابروم ا یکه باال یاز شکاف خون
و آخ  دمیبسههتم و درد تمام لگد هاش رو به پهلو و شههکم و کمرم به جون خر

 ....دمیچیخودم پ ینگفتم....فقش مثل مار تو
 چیام دذاشههت و دفت:ل*ذ*ت شههکنجه دادنت رو به ه نهیسهه یرو رو پاهاش
 هیکگ....خودم به شههخصههه باهات تسههو چی.....به هسهههیآقا پل دمیکگ نم

 ....کنمیحساب م
 ام حهگ کرد.... نهیام نفگ رو تو س نهیس یمحکمش به قفسه  لگد
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ند قدیخ ند..... قه خ ندتم رو دیه  به کمر خوابو فت و رو   یو از کتفم در
 کیام دذاشههت و صههورتش رو نزد نهیسهه یقفسههه  ی.....زانوش رو رونیزم

شههعور چقدر  یشههدم.....من ب یصههورتم کرد و دفت:از دسههت خودم حرصهه
 آشغال اعتماد کردم.... یراحت به تو

مام ند ت که آب دهنش رو جمع  لشیتحو یتوانم رو جمع کردم و پوزخ دادم 
پاشهه یکرد و رو ته.....تو دیصههورتم  نه اله نه.... ک*ث*ا*ف*ت  یو داد زد:

 ...تهههههههههههههف....یوارد بود یلیخ
هام دفتم:ب...بگ کن ف...فرد ونیم تا نیهن و هن نفگ  تا... ....ت...

 ه ه ه ه ه.... شی... یپ یادی...جا....جاشم.... ز... ز... زنیهم
ند ند ت مه دادم:ز ت  شی...پیپ یادینفگ درفتم....نفگ کم آورده بودم.....ادا
 ....پ...پرونده ا...ات رو از....یرفت

به هم یمقطعم اجازه  یها نفگ  یبهم نم یراحت نیکامل کردن جمله ام رو 
 تر....ن....نکن.... نیکه ....ه ه ه ه ه....هست س....سنگ....د ینیداد:از....ا

لت آورد سههم ورشی یعصههه حا قه کرد..... تاش رو دور دلوم حل تم و دسهه
 ومدی یباال نم گهیکه د یکه تو دهنم جمع شههده بود و نفسهه ییتهوع،خون ها

 ....زنهیم رونیحگ کنم چشمام داره از کاسه اش ب شدیهمه و همه باعث م
 زد:خفه شو....خفه شو آشغال حروم زاده.... داد

توانم رو جمع کردم و خواستم از خودم دفاع کنم که خودش دستش رو از  تمام
 .....کردیخشکم داشت حنجره ام رو پاره م یدردنم برداشت.....سرفه ها یرو
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انقدر زود راحت  سههتی.....قرار ننیزد و دفت:نه....نه آقا دان یزشههت پوزخند
 ....فعال هستم خدمتتون....یبش

 ....نجایا دیایداد زد:ب بعد
شه ا یتا مرد دو سر ستادهیکه اون دو جلو  عیبودن و تا االن فقش نزاره در بودن 

 اومدن.....
 .....یصندل یرو نشیداد زد:بهند نیفرد
بازوم رو درفتن و پرتم  ریتا مرد به سههمتم هجوم آوردن و با خشههونت تمام ز دو

 ....یآهن یصندل یکردن رو
 بشنوم! تونستمیشکستن استخون هام رو م یصدا
.....پوست صورت دیلرزیشکنجه م ی انهو و*ح*ش*ی ادیبدنم از حجم ز تمام

بدنم از آب داغ پاشهه یکه برا یو   شیبود داشهههت آت دهیبهوش آوردنم روم 
سرفه ها ی....دهنم پر از خون بود و حنجره گرفتیم شکم از  شتناکم  یخ وح

 شده بود..... یزخم
ناب هام رو محکم کر ط تام و زانو مدن فرددور دسهه با جلو او ق   نیدن و  ع

 ....دنیکش
 تیآقا پسههر...خر یکرد یباز ریبا دقت نگاهم کرد و دفت:با دم شهه نیفرد
 .....یکرد

شده  یچیزدم و ه پوزخند ستم خم  سمت را سمت کتف  نگفتم....دردنم به 
 باز نگه داشته بودم.... مهیبود و چشمام رو به حالت ن

 تر.... کیو اومد نزد شلوارش دراورد  یرو از ج چاقوش
 ...کردمیاما با همون پوزخند نگاهش م من
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 ه؟یاتون چ ه؟نقشهی:دروهتون االن کدوم دوردفت
 رو بستم و لهخند زدم..... چشمام

سه سمیخ راهنیپ ینوک چاقوش رو رو یزیو ت یسرد ضله هام چ  هدیکه به ع
 بود حگ کردم...

فت کار یدونینه؟م یکه حرف نزن یخوا ی:نمد عت  یکه هم به نف نت  کرد
 ....شهیتموم م

لهم مصههمم تر بر جاش  یبسههته نگه داشههتم و لهخند رو نطوریرو هم چشههمام
شدن ماه کیموند.... شمام تار کرد  یرو جلو ایبازوم دن یها چهیدفعه پاره  چ

 و از ته دلم داد زدم:خداااااااااااااا....
 هگینگذشههته بود که د یا هیثانخدا دفتن من دم شههد...چند  ونیقه اش م قه

 رو حگ نکردم! یدرد
*** 

 جونم رو باز کردم..... یب یدفتم و چشما ینیشدت ه به
 تو معده ام یزیچ چی....حالت تهوع داشتم و هدیهاریاز سر و صروت م خونابه

 .... ارمینهود که بخوام باال ب
سمت پا سرم س نییدهنم به پا یتو یدرفتم و تمام خون ها نییرو به   ریرازپام 

 شد....
ضرب  یجلو ایکه به کمرم خورد دن یمحکم یضربه  با شد.... شمام تار  چ

 خوب شناخته بود..... یلینهود....ضرب دست اون رو خ نیدست فرد
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شههد و سههرم رو مجهور به باال آوردن  ریاسهه یکیچنگال  یبه شههدت تو موهام
ش نهود...فق دیسههف راهنیاز اون پ یاثر یحت گهیتنم نهود...د یچیکرد.....ه

.....تمام بدنم پر شده بود از رد یچیه گهیپام بود و د یهمون شلوار کتان مشک
 چاقو.... یزخم ها

شههدم که با مشههت  رهیتمام توانم چشههمام رو باز نگه داشههتم و به روبه روم خ با
مت راسهههت صههورتم خورد صهههدا یمحکم به طرف سهه ند  یکه  دادم بل

 ....یآآآشد:آآآآآآآآآآآ
شیم ریت دندونم ستخونم رو له  کیمثل  کردمی...حگ مدیک صاعقه داره مغز ا

 فتمویرادارم ب ادیباعث شد که  ومدیخون داخل دهنم که بند ن انی......جرکنهیم
 دندونام کار دذاشته شده بود.... یکه تو
شته  نیفرد یصدا رج سردرد....خ ستین یزیفکرم رو پاره کرد و دفت:چ یر

سا کیاون رادار  شنا سور  ش کیبود و  ابیرد ییسن ستن دندون....بهخ  دیشک
 کار رو بکنم.... نیا متیبلد نهودم با مال یمن دندون پزشک گهید

نداشههتم....فعال  یراه چی....هکردیهام خشههک و مقطع بود و کالفه ام م نفگ
 ....یفکر چیذهنم نهود....ه یتو یفکر چیه

 جونم یتر کردم و با ته مونده  میزده بود با زبون خون یهام رو که خشههک ل 
....خههو...خههودت ی....ک...کههار ....رو....ب...بههرایدههفههتههم:د...دار

 ...ه ه ه ه ه ...نیف...فرد ی....کنکیس...سخ..خت...م
مشههتت درفت و فشههار  یو به سههمتم اومد و چونه هام رو به شههدت تو دیخند

 یخواسههتم تا وقت ی.....اما دم نزدم....نمکشههتتمیم داشههت مداد.....درد دندونا
به دسهههت خودم بود دم بزنم.....من مرد ا یزبونم برا اریاخت مل دردام   نیتح
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نم که بتو ییروزا نیهمچ یبودم برا دهیروزها بودم....بزرگ شده بودم،آموزش د
که  یخواستم تا وقت یو نم کردمیتحمل کنم و دم نزنم....من با افتخار تحمل م

 بزارم.... شیدردم رو به نما تونمیم
ها ریاز ز نیفرد ندون  یبه هم سههها ید فت:ا دهی جان  نیاش د دروهتون ک

 نکردم.... زیسردرد؟بگو تا شکنجه رو برات با دز باالتر تجو
شههد  یزدم که زخم کنار لهم سههر باز کرد و خون درمش رو که جار یپوزخند

 حگ کردم....
شم فرد بدون اما شم تو چ تمام توانم رو جمع کردم که مقطع  نیتوجه بهش چ

تاسههفم فرد مام محکم بودنم بگم:برات م با ت  نی...من مرد انیحرف نزنم و 
 روزام....

 یگی...م؟میگیم یبه من چ یدار یفهمیو ادامه دادم:تو م دمیکش یقیعم نفگ
 ه ه ه...ام بگ...دذرم؟هه...خ...خنده....داره. ...ه ه  فهیکه از وظ

خت کرد ابروش بدب نده داره آره؟خودت رو  که خ فت: باال و د خت  ندا  یرو ا
 ....ردادیجناب ت

س به شد.... نهیشدت چونه ام رو ول کرد که نفگ تو   ینگاه جزئ کیام حهگ 
نداختم....ه تا د یچیبه دور و برم ا کارتون و  واریجز چهار  تا  در  کیو چند 

 ...یچینهود....ه یآهن
 ....ههههههههههههههدیاری:شمع رو بدیچیپ یورایتو اون چهارد نیفرد ادیفر
کردم.....چشمام رو بستم و  رید یتو چه مخمصه ا دمیشمع تازه فهم دنیشن با

 ....خوامیفقش ازت صهر م ایتو دلم دفتم:خدا
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مثل  رشیچشههمام برق زد....هنوزم تصههو یجلو یا یسهههز زمرد یها چشههم
ش  جلو ستمیروم زنده بود....هنوزم م یهمون  دور وجودش رو  واریاون د تون

 حگ کنم.... یبه راحت
چشماش  دنیرو بسته نگه داشتم....خدا آرامش رو بهم داده بود.....د چشمام

 بود.... یآرامش تام بود....صهر بود...حوصله بود....چشماش تمام زندد
شون کردم.....فهم باال س صو دمیسرم ح شه....به ت شمم یجلو ریاالن وقت  چ

ند زدم و اون شههمع داغ رو پوسهههت کمرم رو حگ کردم و داد زدم:  یلهخ
 خدااااااااااااااااااااا .....ه ه ه ه ه ه....

: خدااااااااااااااااااااا ومدی....پوست کمرم داشت برمگرفتیم شیداشت آت کمرم
 ....ه ه ه ه.....

 انم:خدااااااااااااااا ...ه ه ه ه....تاو نیدرفتم و آخر یصدا با
 حگ نکردم..... یزیچ گهیتموم شد.....د زینگذشت که همه چ هیثان به
شد تمام بدنم درد م نهاریا شمام باز  ضله هام رو کردیکه چ شتم ع ست دا ....دو

 .....چمیخودم بپ یله کنم...دوست داشتم خودم رو ب*غ*ل کنم و مثل مار تو
ص عرق سر و  شته بود؟چقدر وقت بود بدیهاریورتم ماز   هوش ی....چقدر دذ

 بودم؟
.....چم شده بود؟چشمام خمار خمار بود...هن کشتیبدنم داشت منو م درد

 ....کردیو هن نفگ هام داشت کالفه ام م
 خداااااااااااا..... یدست خودم باشه داد زدم:آآآآآآآآآآآآآ نکهیبدون ا کدفعهی

ه با نگاه کردم ک نیحال به فرد یباز شههد....ب یبود که در آهن دهینکشهه قهیدق به
 ....کردیلهخند داشت نگاهم م
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 ؟دردهیو دفت:چ دیجون بهش نگاه کردم که خند یشونه ام افتاد و ب یرو سرم
 ؟یدار

شت تمام جونم  یزیچ کینگفتم و پاهام رو تکون دادم.... یچیه مثل خوره دا
 ....خوردیرو م
سههردرد....اصههال ناراحت نشههو االن  سههتین یو دفت:خوبه....مشههکل دیخند

 ....ارنیسر حالت ب گمیم
 ....هههههههههههاریرو به در داد زد:سام بعد
 زدم:بهههههههههههههدنم....ه ه ه ه.... داد

با عصهههان یبا خنده جلو اومد....حت اریسهههام نداشههتم که  نگاش  تیحال 
هنوز اول  نیبود مقاومتت؟مگه باهات چکار کردن پسههر؟ا نیا نیکنم....دان

 بود پگ؟ یچ یو ورزش برا نیهمه تمر نیراهه....ا
تادیجلوم ا اریسهههام قا پل سهه هاش آ حت ن نارا فت: نت درد سههههیو د بد ....

نه؟مشههکلیم کارهیعیطه سهههتین یک لت  کنمیم ی....االن  ثل روز او م
 ....چطوره؟یبش

تو بدنم  یحرف زدن باز کردم....اما جون یجون نگاش کردم و دهنم رو برا یب
 .....شدیاز آب دور افتاده باز و بسته م ینهود و لهم فقش مثل ماه

تازه فهم با نگ و درفتنش جلوم  بدبخت دمیدرآوردن سههر سههرم  یا یچه 
 ام کردن.... چارهیب دمیاومده.....تازه فهم

 ها.... یعوض دیشینم کیتوانم رو جمع کردم و داد زدم:به من نزد تمام
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اومدن طرفم....دسههتام از شههدت  عیبودن سههر سههتادهیا نیکه کنار فرد ینفر دو
 ....ردیلرزیم یفشار عصه

 ....دیریداد زد:دستاش رو بگ نیفرد
به دسههتم هجوم آوردن و دسههتام رو سههفت درفتن،داد  مثل و*ح*ش*ی ها 

 ....نهیحسابت با کرام الکاته نیزدم:فرد
شههده بود.....با شههدت خواسههتم دسههتم رو از  قیم تزرجون دوباره به انگار

بدنم و ب ارمیدسههتشهههاون درب ما درد   یقدرتم رو کم کرده بود و نم میجون یا
 ....امیتونستم از پگ اون دو تا دست و*ح*ش*ی و قدرتمند برب

 که اصله؟ نشیهروئ اریدفت:سام اریبا خنده رو به سام نیفرد
سه ییبه اون دوتا رو سفت چ ستام رو  ستام رو ول کن دهیکه د  دیبودن داد زدم:د

 ها.... یعوض
ما بدنم داشهههت خودخورردمیمینداشهههت....داشههتم م یاثر چیه ا  ی....

 ....شدیمنقهض و منهسش م عیهام از درد سر چهی.....ماهکردیم
سرنگ رو رو حرکت سوزن  ش یسرد  ستم حگ کردم و با آرام که از  یساق د

سمت پ یقطره  افتی انیبدنم جر یتو یلعنت نیاون هروئ قیتزر شکم به   نییاا
 افتاد....

رد....تو سرد کنهینم هی:ِا ِا ِا مرد که درگفتیبلند شد که با خنده م نیفرد یصدا
 نه؟ ستیبد ن شیداره؟تفنن ی....چه اشکالیسرباز وطن

ول  ....اون دو تا مرد دستام روکردیخنده اش مثل مته مغزم رو سوراخ م یصدا
رفت و  نیپام بلند شهههد و با خنده به سههمت فرد یاز جلو اریکردن و سهههام

 ....یدفت:ساختمش اساس
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 ....یقرار درفت و دفت:هوات رو دارم اساس اریسام یرو شونه  نیفرد دست
 ......نیرفت و من موندم و فرد رونیبا خنده ب اریسام
قت نئشهه نیفرد فت:فکر کنم و نده د با خ مد و   یخوب بتون یگآروم جلو آو

 نه؟ یدهنت رو باز کن
ن م اید خیدور سهههرم  عرق از سهههر و صهههورتم دیچر بود.... نم  ....تشههه
صورت فرددیهاریم سون از اون درگ ب کیبرام مثل  نی.....  یدرگ بود و من تو

هو  دمیچپ یصندل یمحافظت از خودم تو یدفاع برا ه ه ه ه ه ه ه ه ه و داد زدم:جل
 .... هههههههههههههههههای..... ن ههههههههههههههای.... ناین
. 

 کل! یدانا
 فعال شده سردرد.... ریدفت:رادار غ یمحسن سروان
 ....نطوریهم هم نیدفت:رادار فرد دادیبد م یکه دلش دواه سردرد

شده.. ریبود دفت:دو تا رادار ها غ دیکه ازش بع یا یبا نگران کایرائ سه فعال  ..
جوره هم به داخل خونه  چیان....ه ومدهیهم ن رونیسههاعته داخل خونه ان و ب

 داشته باشه؟ تونهیم یا یچه معن نی....امیندار یدسترس
 تو خونه بوده یا یراه مخف کی دی...باسههتنیدفت:اونا داخل خونه ن انهمریک

 باشه که از خونه دراومده باشن....
به نجف سههردرد دفت:با سههرهنگ هماهنگ  ینسهههتا بلند یبا صهههدا یرو 
بامیالزم دار یشههتریب یرویکن.....ن چه سههر دی....  اتیوارد عمل عتریهر 

 ....میبش
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 ....انمهریدفت:ک یمحسن سروان
 احترام دذاشت و دفت:بله قربان.... انمهریک

در  یبکه د ییروهایفعال بشههه.....با ن ریغ دیخونه با یتیامن سههتمی:سههیمحسههن
 ....عتری....سردیتو خونه بکش یسرک کیدذاشته  ارتیاخت
 ....رمیگیدفت:من با سرهنگ تماس م کایرائ

ق باشه......موف زیبرو....حواستون به همه چ انمهریهمراه ک یدفت:نجف سردرد
 ....دیباش

 راه افتادن.... عیسر یو نجف انمهریک
سمت تلفن  عیسر کایرائ سش دق ورشیبه  مثل  قایبرد....دل تو دلش نهود....ح

 رو اصال دوست نداشت.... نیبود که ش  قتل پدرش داشت....و ا یحس
 د؟یبا سرهنگ برقرار شد:بله بفرمائ تماس

 یدذاشههته بود دفت:الو سههرهنگ....کردان ریصههداش تاث یکه رو یا ینگران با
 هستم....
 شده سروان؟ یزیشده بود دفت:چ کایرائ یصدا یکه متوجه نگران سرهنگ

 ندارم.... یدفت:سردرد متاسفانه خهر خوب کایرائ
 شده؟ یاز جاش بلند شد و دفت:چ یعصه سرهنگ

ساعت پ کایرائ سه  شم ع نیبه همراه فرد ردادیسردرد ت شیدفت:حدود  قاب چ
شت که اول رادار فرد یزیشدن....چ سانیپر یوارد خونه  و بعد رادار  نینگذ

 ینشههونه ا چیاما ه ومدنین رونیفعال شههدن....از خونه ب ریجناب سههردرد غ
 .کردن... رفرا یراه مخف کیاز  ادیخونه باشن....به احتمال ز یکه تو ستین
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 یدفت:احتمال داره رادار هاشون با استفاده از سنسور ها تیبا عصهان سرهنگ
ها مطلع  گیاز وجود پل یقو یلیسههوخته باشههه....به احتمال خ ابیضههد رد

 نکرده باشن! ییاشدن فقش خداکنه که سردرد رو شناس
شههد....سههه سههاعت بود که  خیسهه ییاسههم شههناسهها دنیاز شههن کایتن رائ یمو

 خواست یجدا کنه.....نم اتشیشدن سردرد رو از حدس ییشناسا خواستیم
 یخواسههت باور کنه....نم یشههده باشههه....نم ییباور کنه که سههردرد شههناسهها

 خواست....
سههتاده فر دیجد یرویتا ن کنمیهماهنگ م نترپولیا گیدفت:من با پل سههرهنگ

شه براتون.....خونه   رید ی.....پدیرینظر بگ ریز یقط  رو در بندر جهل عل یب
 ....میزمان رو از دست بد دی.....نهاعتری.....هر چه سردیهم باش سانیمکان پر

 د؟یندار یخوب....کار اریخودش رو جمع و جور کرد و دفت:بس کایرائ
 ....دی:موفق باشسرهنگ

 یروین یو سردرد دفت:به زود یتلفن رو قطع کرد و رو به سروان محسن کایرائ
 ....رمیقط  رو تحت نظر بگ یکه خونه  می....دستور دارشهیاعزام م دیجد

فت:بسهه سههردرد ها عملارخوبید چه  مدن ب عد از او غاز  اتی....ب رو آ
 ....دی....آماده بشمیکنیم

 یرویسههروان دفت:با ن به سههمت اتاق رفت و سههردرد رو به عیسههر کایرائ
هل عل ماس بگ یم*س*تقر در ج کت مشههکوکریت رو دزارش  ی....هر حر

 سروان.... دیباش عیباشه....سر زیکنن.....حواسشون به همه چ
 اطاعت کرد.... عیسر یمحسن سروان
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 روشون دارن.... یجلو یا دهیچیپ اتیکه عمل دونستنیم همه
 نیدان
 ...ه ه ه....ی....آخ...آآآآآآآآآخ
به دادم برسهههه.....داشههتم جون م یکسهه چیه که  نا  گهی.....ددادمینهود 

 ....دادمینداشتم.....داشتم جون م
به عق  کشهه نیفرد هام رو  جان  یگیو داد زد:م دیمو تو  ینه؟هنوز جون ایک

 مونده سگ جون؟ یبدنت باق
م ....داشههتومدیدرم شههههی....موهام داشهههت از ردمیکشههیو هن نفگ م هن

 ....رونیب زدیم شی.....از دوش ها و دردنم آتمردمیم
مام تو  ختمیریو م زدمی.....دم نمزدمیو دم نم کردیداشهههت داغونم م زخ

 دونم.... یخودم....تا کجا نم
 ....ینه؟باشه خودت خواست یگیداد زد:نم نیفرد

 زخم خوبه نه؟ یو دفت:نمک برا ستادیبسته جلو روم ا کی با
خشههکم رو که از  یاما چشههمام رو بسههتم و ل  ها کردیهم داغونم م فکرش

شههده بودن رو داز درفتم و به خودم دفتم:تو  کهیت کهیخشههک ت یپوسههت ها
 ....بسم الله....نیدان یتونیم

.....الله نگهدارت زمیعز ارتی:الله دیچیقشههنگ مامان تو دوشههم پ یصههدا
 باشه.....

که نهود.....االن تو هم ختیعالم ر غم با  یسهههاعت نیچیتو دلم...خوب بود 
 نهود.... کمیکه من دارم چقدر خوب بود که نزد یوضع
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نمک تو زخم و جونم نفوذ کردن و نه فقش  یکه ذره ذره ها دیطول نکشهه یزیچ
 رو هم سوزوندن: خداااااااااااا .... گرمیزخمم رو که ج

فت:چ نیفرد فت و د  نیاز ا یخوایم یدردنم رو از پشهههت تو مشههتش در
 نیاز ا یبه دادت برسهههه؟چ ادینم نمش؟چرایب یخدات؟کو؟پگ چرا من نم

تا ها؟پگ چرا  ی؟چیکنیکه ولش نم یخوایم ییاسههم سهههه  ته  برات داشهه
 هههها؟ نمش؟کجاست؟هههههههههههههیب ینم اد؟چراینم

 مشیذهنم در حال خوندن بخوان که تو یپسر بچه ا یخنده اش با صدا یصدا
 بود دم شد:

 ست؟یخدا ک نیمادر دفتم آخر ا به
 ست؟یما هست و هم ن یهم در خانه  که
 ستیمهربان تر از خدا ن یدفت تو
 ستیاز بنددان خود جدا ن یدم

 به خوابم؟ دیآ یهردز نم چرا
 جوابم؟ دیدو یهردز نم چرا

 دمیصهحگاهت را شن نماز
 دمیرا ند تیخدا دمیرا د تو
 من آهسته مادر دفت فرزند به

 چند کی یرا در دل خود جو خدا
 دل نهان است یدر رنگ و بو خدا
 و باغ و دل از او نشان است بهار
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 است فرزند یکیو ن یدر پاک خدا
 ها خداوند ییدر روشنا بود
مه چ گهیدرم شهههد....د دلم تا اون بود ه خدا بود....  یرو زینگران نهودم.....

 .....رفتیم شیمقدر شده اش پ یبرنامه 
پاک هست که روح چرک  یحگ کرد....اونقدر دیدفتم:خدا رو با نیبه فرد رو

 تو نتونه حسش کنه....
وجودم ولوله  یزخمم رو که تو یرو یو من تمام اون نمک ها دیخند یعصههه

 ....دمیانداخت به جون خر یم
ون من ج مهیو به جسم ن نیزم ید رونمک تموم شد پرتش کر یکه بسته  یوقت
 نجاشیکه تا هم یسههگ جون یلیدندون زمزمه کرد:خ یشههد و از ال کینزد

به....اده تو هنوزم  وانیل کیو  کیک کی....اونم فقش با یدووم آورد آب....خو
باز که ز یمن حرف خوادیم یدلت  بدون  ما  تا  ادیندارم ا ندارم.....پگ  قت  و

سر نرفته بهتره کوتاه ب صله ام  سرپایایحو سایی....فعال هنوز  سه  عت ....دو 
مار تو خودت م گهید ثل  هت سههر م امیم یچیپیکه م ناب زنمیب ....فعال ج

 سردرد....
سش راه ا به شت که و ست ستادیطرف در قدم بردا  اده دلت خواست یو دفت:را

 صدام کن.... یحرف بزن
 زده بود و خیکمکم کن...بدنم  ای....خدادیرفت و پوزخند منو ند رونیبدر  از

 ....شدنیهام کم کم شل م چهیماه
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سردرد تردادیت نیمن....دان نکهیفکر ا از ش شهیکه هم یردادی..... دم کامل بود 
تحملش رو بهم  ای.....خداکردیام حهگ م نهینفگ رو تو سهه یمعتاد عمل کی

 بده....
تحمل کنم....چقدر  دیرو با یچه زجر دمیچقدر دذشت که تازه فهم دونمینم

 یزیچ کیکردم  سههوزه،حگیدذشههت که کم کم حگ کردم اسههتخونام داره م
 ....کنهیرو نابود م میعصه یمغزم افتاده و رده ها یمثل زالو رو

ماه دونمینم که درد  دذشهههت  قدر  ما چهیچ به ن  شیهام خودشههون رو 
 ی.....چدمیخود شههدم و داد کشهه یدذاشههتن....چقدر دذشههت که از خود ب

خدا رو گفتمیم یمهم نهود....آ گفتمیمهم نهود.....آخ م گفتمیم  مهم نهود....
قدر یا گهید زیهر چ ای زدمیصهههدا م که روشههون تمرکز  یبود ان مهم نهود 

 ....زدمیتونستم تمرکز کنم....فقش داد م ینم اصالکنم....
 بسههته به نطوریو من هم نیافتاد زم یرو تکون دادم که صههندل یصههندل انقدر

به داد من برسههه  یکی....  ی.... آآآآآآآآ ی:آآآآآآآآآآآدمیچیپیبه خودم م یصههندل
 به داد من برسه.... یکیها..... یلعنت رمیمی.... دارم م

 چی....خدا کجا بود پگ؟چرا هدیبه دادم نرسهه چکگی....هومدین چکگیه اما
 شد؟ینم دایازش پ ینشونه ا

 ؟یی... خدا کجههههههههههههههها یزدم:استخون هام..... آآآآآآآآآ داد
ست من نهود....نم چیافتاده بودم....ه هیدرد به در از ستمیکارم د  یدارم چ دون
تحمل کن....دهنت  نی:داندیکشههیتو ذهنم داد م یکیاما  کنمیو چکار م گمیم
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ها باز کن یبرا دیرو ن هایلو دادن  ها...یعادت کن یلعنت نیبه ا دی....تو ن  دی..ن
 ....دی....نهایعادت کن

.....ناله ها و خدا خدا دیچیپیم کیهقم تو سههکوت اون انهار سههرد و تار هق
بت قسههم م یبه دادم برس....تو رو به بنده ها ایکردن هام....خدا بهم  دمیخو

 تحمل بده....
ها ریغ گهی....ددمیکشههیم نیزم یجون فقش خودم رو رو یب له  نا  ریز یاز 

 چشمام سو نداشتن.... گهینهود.....د ییصدا چیام ه یزبون
شن یدر آهن یصدا  نیهروئ نیبه ا دی....من نهاانینه.....ن ای....نه نه خدادمیرو 

 نه ..... ایعادت کنم نه خدا یلعنت
 سردرد؟ ی:در چه حالدیچیسکوت انهار پ یتو یزن ییآشنا یصدا
ش یزیخودم حگ کردم....چ یاون دو تا مرد رو دوباره رو ی هیسا  دیطول نک

خندون و بدون نقص  یرو درسهههت کردن و من تونسههتم چهره  میکه صههندل
 ....نمیرو به سانیپر

تر شهههد و دفت:چشههماش رو نگاه کن چقدر سههرخ  کیبه قدم بهم نزد قدم
 شده....چرا پوستت انقدر کهود شده سردرد؟

انداخت که واقعا مشههمئز کننده  انمیعر ی نهیسهه یبه قفسههه  یشههائهه  یب اهنگ
 بود....

دو سه روز آب شده  نیچقدر تو ا یاله یمنحوسش دوباره بلند شد:آخ یصدا
 !تیمامان کلیه
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شغال صورت نما آ ست فطرت....آب دهنم رو به  به جلو پرت کردم که  یشیپ
 با بزردتر از خودش ح؟آدمیو دفت:مادرت ادبت نکرده پسههرک وق دیقه قه خند

 ها! کنهیرفتار نم ینطوریا
ون ا یتوانم با نفرت هر چه تمام تر دفتم:اسهم مقدس مادر من رو تو نیآخر با

 اسمش.... فیدهن نجست نچرخون....ح
دفت:من  لکسههشیر یاما با صههدا خوندمیرو از چشههماش م نیشههد ا یعصههه
 پسر! کیدختر و  کیمادرم سردرد....مادر دو تا بچه.... کیخودم 

کن نه بچه  سهیزدم و دفتم:هه....نه خودت رو با مادرها مقا یصدادار پوزخند
 ....گرانیهات رو با د

 ...ههههههههههههدی....سعکنهیم ینیداد زد:نه انگار زبونت تو دهنت سنگ یعصه
 از همون مرد ها دفت:بله خانم؟ یکی

 ....عی.....سردیاریدفت:دستگاه شوک رو ب یعصه سانیپر
 خانم.... شهیسر خم کرد و دفت:اطاعت م عیسر دیسع
 شد و دفت:فکر کنم کیآروم آروم به من نزد سانیبه طرف در رفت و پر دیسع

 م....رو باال بزن نمیتو وقت نزاشته....مجهورم خودم آست تیترب یمامانت برا
حتش،به تمام روح لجنش و به تمام وجودش از ته دلم و من به تمام وقا دیخند

 پوزخند زدم...
شد رو به من دفت:خ خنده شگ یلیاش که تموم  وک ش یبده به آدم تو اوج نئ

 وارد کنن نه؟
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هنگ  نکهیاما تو بعد از ا دمیزد و ادامه داد:من که نچش پوزخند ه ه ه ه ه ه ه قش
 داره.... یبه منم بگو چه حس یحسش کرد

 یکی دیو سع نیو ورود فرد یاون در آهن یبا باز شدن دوباره  شیعصه یقه  قه
 شد....

 کایرائ
 به بدر.... کیبه بدر....از صدر  کیاز صدر -سردرد

 به دوشم.... کیصدر -
 ....دیرو دزارش بد تتونیموقع-سردرد

 ی....همه ینخل جهل عل یشهاخه  نیمنزل قط  محاصهره شهده....هشهتم-
 ان.... اتیاردان ها آماده و منتظر دستور شروع عمل

 ....تمام...دیخوب....دوش به فرمان باش اریبس-سردرد
 شد....تمام.... افتیدر امیپ-

نهود که داشتم از استرس  ینهود....عاد یعاد نیتو دهنم....ا ومدیداشت م قلهم
 نهود.... ینهود.....به والله عاد ی....عادکردمیغش م ههیمرد غر کی یبرا

 ....کی....از بدر به صدر کیسردرد بلند شد:از بدر به صدر  میس یب یصدا
 به دوشم.... کی:صدر دفت

 ه؟یمرسدس بنز از منزل خارج شد....دستور چ نیدستگاه ماش کی:بدر
 هشونیقتع یتینکات امن یتمام تیبا رعا روهایاز ن یدفت:تعداد عیسر سردرد

 نن....تمام....ک
 شد...تمام... افتی:دستور دربدر
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رو بهمون دزارش  نیکه محل توقف ماشهه دیبه سههردرد دفتم:اطالع بد عیسههر
 سردرد تو اون خونه باشه.... کنمیبهتره....فکر نم میکنن...اونجا باش

 خوب.... اریتکون داد و دفت:بس یسر سردرد
....از میبود که از سردرد خهر نداشت....پنجاه و دو ساعت دیلرزیداشت م دستام

و  بسههته بود میزده بود ینهود و تا االن به هر در یخهر چیه یاون چشههم دربه ا
 ....میبود اتیفقش و فقش منتظر شروع عمل

ش سردرد سمت  ستور رو دزارش داد....به  شتم.....به نخل ها شهید نار ک یبرد
وقت  چیه گهید تیمأمور نیبعد از اتمام ا خورمیجاده نگاه کردم.....قسههم م

 نزارم.... یپام رو تو دب
سر تا پام دوش شد:از بدر دو به صدر  میس یب یصدا با بدر  ....ازکیسردرد 

 ....کیدو به صدر 
 به دوشم.... کی:صدر سردرد

 ریسم ریی....در صورت تغرهیم رایجم یدو:مرسدس بنز به سمت بندر نخل بدر
 ....تمام...شهیاعالم م یدزارش بعد

 شد....تمام.... افتی:درسردرد
 .....عجله کن....رایو دفت:به سمت بندر جم یرو کرد به محسن سردرد
 :اطاعت....یمحسن سروان

 ....میراه افتاد رایشد و به سمت جم ادیز نیماش سرعت
ظت کن.....خواهش م ایخدا حاف ....از سههردردمون کنمیخودت ازش م

 محافظت کن....
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 حواست بهش باشه باشه؟ ییبابا
با اعتراف کردم:دل دخترت د شیکردم و پ بغض با  یمرد واقع کی ریخودم و 

شه....د ست بهش با ست دادن  ینم گهیشده بابا.....حوا مرد رو  کیخوام از د
 ....کنمی....خواهش منمیبه

سخت بود اما د اعتراف ستم تو دلم نگهش دارم و کتمانش  ینم گهیبود.... تون
 یمرد ردادیتونستم....من به سردرد دل بسته بودم.....سردرد ت ینم گهیکنم....د

 اروید نیا یدور وجودم رو بشههکنه از در نامرئ واریبخواد د نکهیبود که بدون ا
 نکهیبدون ا یسههردرد نفوذ نیکرده بود.....ا دایوارد شههده بود و تو قلهم نفوذ پ

 نفوذ کرده بود..... رمیبدونه به قل  نفوذناپذ اید بخوا
شت....ن مین شت اما جون  یساعت میساعت دذ که قلهم تو دهنم بود.....دذ

 دادم تا بگذره.....
به بدر دو.....صدام رو  کیرو به سمت دهنش برد:از صدر  مشیس یب سردرد

 ؟یدار
 دو:بدر دو به دوشم.... بدر

 ....میدیرس رایجم ی:ما به ورودسردرد
 متوقف شده قربان.... نیپنج نخل ماش یدو:شاخه  بدر

 شد....تمام.... افتیخوب....در اری:بسسردرد
 دو:تمام... بدر

آماده  یپنجم....سههروان کردان یدفت:به طرف شههاخه  یرو به محسههن سههردرد
 ....دیباش
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ستم درفتم و چکش کردم و دوب سر ستم....کلتم رو به د ش ست تر ن ره اجام را
 آماده بود..... زیسر جاش دذاشتم....همه چ

 نیدان
 سردرد ما؟ نیدفته ا یشد و دفت:چ کینزد سانیبا خنده به پر نیفرد

ل زده....مشک یادیبود دفت:زر ز اناتیدر تماشادر تمام جر کیکه نزد اریسام
 ...ستین یخاص

 هتونیسههخت نم ادی....ادب کردنش زسهههتین یبا خنده دفت:مشههکل نیفرد
 باشه....

 ....دیچکار کن دیکه با دیدونیبه اون دو تا مرد داد زد:م رو
 دو تا مرد به سمتم اومدن.... اون

هم شوک برق ب خواستنیچرا ناراحت نهودم....چرا استرس نداشتم؟م دونمینم
 .....شدیلهم محو نم یوصل کنن اما لهخند از رو

 من آماده شد....وصل دستگاه شوک به  یبرا زیچ همه
 یبسههتن و من معلق در هوا منتظر شههکنجه  یآهن ی لهیرو از مچ به م دسههتام

 بودم... یبعد
 سردرد؟ یو با پوزخند دفت:آماده ا کیاومد نزد نیفرد

سام لهخند شه  اریزدم که  د از تو بع نی.....به به....فردیمودب یدفت:عج  نئ
 نوبت من باشه،باشه؟

 ....لیو دفت:با کمال م دیخند نیفرد
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ستم و بدنم رو برا کیبه قدم بهم نزد قدم شمام رو ب  دیکه با یزجر یشد....چ
ل دمیکشهههیم بود....د قرص  لم  ته د کردم.... ماده  بود رو  یچ لشیآ
 ....اما ته دلم قرص بود....دونستمینم

عهی ناک انیجر کدف ته دلم داد زدم:  یوحشههت بدنم حگ کردم و از  رو تو 
 ااااااااااااااااا ا .... نهههههههههههههههههههه ...خداااااا

سدیلرزیبدنم م تمام شده بود... نهی.....نفلگ تو  قلهم  لحظه تپش کیام حهگ 
 وحشتناک برق دوباره تپشش رو سخاوتمندانه بردردوند.... انیو جر ستادیا

 .....ی..... آآآآآآآآآآآآآ یقطع شد از ته دلم داد زدم:آآآآآآآآآآآآآآ یبرق لعنت یوقت
وصههل بود که هنوز از مچ منو معلق  یطناب کهیجونم فقش به همون ت یب جسههم

 یو خونآبه از تمام زخم ها شههدیباز نم گهیتو هوا نگه داشههته بود....چشههمام د
حگ  تونسهههتمیرد خون م یرو از درم نیکرده بود....ا دایپ انیبدنم جر

 جانیپر ه یمن تو صدا یناله  یکتفم افتاد و صدا یجون رو یکنم.....سرم ب
 نهرده بودن دم شد..... تیاز آدم ییبو چیکه ه یپنج نفر آدم یخنده 

ه تو ن یدر آهن یصهههدا اهویاون  باز شهههد....ک دمیرو شههه بود  یکه 
 کرد؟یم یفرق راد؟نگار؟چهیگه؟هید

 جا چه خ.... نی:ادیچیسکوت سالن پ یتو یداد مرد یصدا
خودم  یکه رو ینگاه ینیشد و از سنگ یزیچ کی خیادامه نداد.....م گهید اما

شما شدم  دمیکه د یزیجونم رو باز کردم اما از چ یب یبود کنجکاو چ مطمئن 
 یو آروم چشمام رو بستم.....حت هیکه صد در صد نئشه ام و توهم زمان نئشگ

 تو کاب*و*س هم وحشتناک بود.... دنشید
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صرانه  اما شت که با بهت دفت:اصدا هنوز هم م چه خهره  نجای....انیادامه دا
 چه خهره؟ نجایها؟ا یلعنت

 ی.چ....گذرهیم یتونسههتم بفهمم دور و برم چ یتونسههتم باور کنم.....نم ینم
شت....مرد نجایمرد ا نی.....انمیهیدارم م سال تمام  ستیکه ب یچکار دا و نه 

 چکار داشت؟ نجایا دهیلق  پدر رو رو دوشش کش
جونم رو باز نگه داشههتم و به  یب یو چشههما دمیرو باز کردم....جنگ چشههمام

 رفته اون پدرمه! ادمیسال بود  ستیاز ب شتریزل زدم که ب یمرد ریتصو
 به شدت به سمت اون مرد سانیافتاد.....پر نیدستگاه شک از دست فرد میس

 .درفتن.... نیجا کم کیو اون دو تا مرد مثل موش هر کدوم  اریبردشت و سام
 جانید؟ایکنیم ی:شماها چه غلطدیدادش لرز یها با صدا واریکل اون د کدفعهی

 ن؟یچه خهره فرد
 یاش درفتش و دفت:تو چطور جرئت کرد قهیآورد سمتش و از  ورشی یعصه
 پدر و مادر؟هههههههههههههههههههه ههها؟ یب یحرومزاده  یعوض
شوکه شده بود.....همه ازش  دنشیاز د.....واقعا دیلرزیبه شدت م سانیپر بدن

 ....ومدیاما من....من نفسم در نم دنیترسیم
شده بود  ییرو ول کن رو به مردا نیفرد ی قهی نکهیا بدون شت بندش وارد  که پ

 ....نییپا دیاریرو ب نیداد زد:دان
هم .....تند تند....ضربان قلیکیبعد از اون  یکی....نییپا ختیاشکم ر ی قطره
 درفت..... ینمآروم 

 افتادم و داد زدم:خدااااااااااااااااا.... نیزم یآوردنم با زانو رو نییپا تا
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 و هق هق ام کل انهار رو ساکت کرد.... هیدر یصدا
چه گ*ن*ا*ه گه من  خدا م با ی: هت کردم؟چرا من  مرد رو  نیا دیدر دردا

 نم؟یبه نجایا
.....سههه ماه از عمرم رو ردادیت نیشههد....من....سههردرد دان یهقم قطع نم هق

 گشتم؟یداشتم دنهال بابام م
 .....کردیام داشت خفه ام م هیهق در هق

شدن چ یصدا کدفعهی شن یزیپرت  سر دمیرو  ستش رو عیو بعد  ام  شونه ید
 ن؟بابا؟یقرار درفت و دفت:دان

رو آوردم باال و به شههدت دسههتش رو پگ زدم و دفتم:به من دسههت نزن  سههرم
 دفت مرد؟ شهی....به من دست نزن.....به توام میههههههلعنتهههههه

صههههدام رو بههردم بههاالتههر و داد  ونههشیهههههق ام اوج دههرفههت و مهه هههق
هرد... ..چ ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه با من و  یبا ما؟چکار کرد یکار کرد یزدم:نام

 ؟یبر سر ما آورد یمادرم؟چ
 اومد و همون لحظه صدا بهت زده قطع شد..... یکیبابا دفتن  یصدا کدفعهی

داداش من  رادیبود....ه رادیضربه رو خوردم.....ه نیرو آوردم باال و دوم سرم
 بود.... یلعنت

 .....رادیبلند شد:ه سانیپر یبهت زده  یصدا
 ؟یکنیچکار م یچه خهره مامان؟بابا دار نجایبهت زده دفت:ا رادیه

بود جواب من  نیبود جواب ما خان بابا؟ا نیام شههدت درفت و داد زدم:ا هیدر
قا که آوازه  یآره؟خواهر و برادر یدیزن د نیفارس؟کالس رو تو ا یو مادرم آ
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شن شون رو   یب یکنیافتخار م نایتو به ا نان؟آرررررررررررررررره؟یبودم ا دهیا
 اقت؟آررررررررررررررره؟یل

بهت زده و  رادیهق هق من شکسته بود....ه یاسکوت مردهار رو فقش صد اون
از چههنههد تهها حههگ  یمههخههلههوطهه سههههانیبهها تههرس و پههر نیههفههرد

 ...عقده...نفرت....پوز خند...نهیبود...غم...ک
ضرب ها یها سرفه شکم حرفم رو قطع کرد.... ستش رو یخ  یکمر یآروم د

گه نشههن تاول بود رو حگ کردم و داد زدم:م بهم دسهههت  گمیم یدیکه پر از 
 ؟یفهم ینزن؟نم

شههدم....آه مادرت منو درفت....آه تو منو  چارهیب نیهق هق اش دفت:دان ونیم
 لجن زار غرق شدم.... نیتو ا شتریدرفت....هر روز ب

شنوم.....نم یزدم:نم داد صدات رو ب  یردیمی.....کاش منمتیخوام به یخوام 
ل پدر منه احمقه...عارم باند آشههغا نیا گیبگم رئ شهههیپدر....من عارم م یآقا
 ؟یفهمیم شهیم

 ......دیلرزیم هیشونه هاش از زور در فقش
 یدروه رو به چ نیا یخواسههتیرداد؟میت یآقا یدیبلند شههد:د سههانیپر یصههدا

رک پسهه نیا م؟بهیدذاشههته بود هیما مونیکه براش از زندد ی؟دروهیبفروشهه
 ؟یدهات
 ....خفه شو....هههههههسانیداد زد:خفه شو پر نییهمونطور سر پا مرد

فه شههم.....بسهههه هر چ یداد زد:نم هیبا در سهههانیپر کت  یخوام خ سههها
و  مدیسال د ستیب نیتو ا یخوام تحمل کنم....بسه هر چ ینم گهیموندم....د
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 یزن و پسههرک دهات کیاما حواسهههت همش دنهال  یما بود شیدم نزدم که پ
 بود....

ال برد و دستش رو آورد با ورشی سانیحرکت بلند شد و به سمت پر کیبا  مرد
دسههتاش رو تو هوا  ردایصههورت زن بنشههونه که ه یمحکمش رو رو یلیتا سهه

 ؟یلعنت نیا گهیم یمامان بابا؟چ گهیم یمشت کرد:چ
چه  انجیبرادر منه؟پسههههههههههههر تو؟ا نیدستش به من اشاره کرد و داد زد:ا با

 خهره؟
صار چنگ ه مرد شدت از ح ستش رو با  سمت من  ردایه یاد جدا کرد و به 

 سرت آوردن بابا؟ ییاومد.....جلوم زانو زد و دفت:چه بال
سر باز کرده بود:نگو بابا....ادا ینم شم...تمام عقده هام  ستم آروم ب پدر  یتون
 ....اریدلسوز رو درن یها

 ؟سلولیفهمیپدر پسرت رو معتاد کردن م یهقم اوج درفت و داد زدم:آها هق
 نه؟ ای یه فهمهههههههههههههی؟میفهمیم کشنیرو م گهیهمدهام دارن 

رو به  نیهروئ یوقت یاشهاره کردم و دفتم:کجا بود نیو فرد اریدسهتم به سهام با
 خورد رگ هام دادن هههههههههههها؟هههههههههههه ا؟

 ....کشمی.....همتون رو مکشموتنی:مدیبلند شد و غر یعصه کدفعهی
اول رو تو  یو دلوله  دیاز همراهاش رو کشهه یکی یحرکت کلت کمر کی تو
 کرد..... یخال اریسام ی نهیس

 با من همراه شد..... نیو فرد سانیو پر رادیداد ه یصدا
 ......کشمیزد:همتون رو م داد

 احمق... ی کهیزن کشمتیدرفت و دفت:م سانیاش رو به طرف پر اسلحه
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 ینهههههههههههههههههه  ادیفر یاماصدا دیبه سرعت به طرف مادرش دو رادیه
 شد..... یکیشد  یخال سانیمغز پر یکه تو یبعد یدلوله  یمن با صدا

هه ....بگ  تمام ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه توانم رو جمع کردم و بلند شدم و داد زدم: ن
 ....یکن....بگ کن لعنت

 داد زد:مامهههههههههههههههههههان.. ...مامهههههههههههههههان..... رادیه
سر پرس به شش درفت وتکونش داد:مامان....مامان  سانیرعت  رو تو آ*غ*و*

 تروخدا چشمات رو باز کن....مامان....
 .....سههههههههههههانیداد زد:پر عیسر نیفرد

 ....رو درفت سانیو نهض دردن پر دیوید رادیو ه سانیسرعت به سمت پر به
سرش به پا با ضربه ا نییافتادن  ش رادیزد ه شیشونیکه به پ یو  که از  ییمابا چ

 ....گذرمیبابا؟ازت نم یاشک پر شده بود داد زد:چکهههههههههههههههار کرد
 رادی....معرکه بود هدمیخند ی...عصهههدمیداداشههم بود؟قه قه خند رادیبابا؟ه

 من بود..... یبرادر خون
اش رو به شدت درفت و به صندوقچه  قهیهجوم برد و  نیاما به سمت فرد مرد

قام پسههرم رو ازت م یبزرگ چوب ی فت:انت ندش و د غال  رمیگیکوبو آشهه
 ....کشمتی....قطره قطره میعوض

پسههره از خون  نیبابا؟فقش ا سههتمیبلند شههد و داد زد:مگه من پسههرت ن رادیه
 .....رمیگیتوه؟آررررررررررررره؟انتقام خون مامانم رو ازت م

به طرفش اومدن و  عیمرد سر یآورد که همراه ها ورشیبه سمت پدرش  عیسر
 کردن..... رونشیبود از در ب یا یبا شدت درفتنش و به هر سخت
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صه یها خنده  نیزم یجون با زانو رو یمقطعم قطع کرد و ب یرو نفگ ها میع
 .....دیلرزیافتادم....تمام بدنم داشت م

تا  گو؟بکنهیم ن؟چکاریفرد کنهیچکار م نجایا نیکه پدرم بود داد زد:دان یمرد
 دلوله حروم اون مغز پوچت نکردم.... کی

 بهتون.... دمیم حی....توضدمیم حیبرد دفت:آ...اقا توض دهیبر نیفرد
 ....ههههههههههعیسر شنومیزد:م داد
ون به جهل سفرم یبود....انگار که تو سانیتند تند دفت:دستور خانم پر نیفرد
شما د نیعکگ دان یعل شما  دهیرو تو اتاق کار  شناخته بودتش....انگار  بود و 

 .....سهیپل کیاون  دیبهش دفته بود
 اش رو تکون داد و دفت:خوب؟ قهی یعصه

س میبزار دیآقا.....دفتن نها یچیدفت:ه نیفرد شق پدر و پ  یردروه به خاطر ع
 ....میخودمون دست بکار بش دینابود بشه....دفتن با

با نیزم یرو رو نیفرد یعصههه ما غلش  پرت کرد و  تاد:شهه به جونش اف گد  ل
....شما دیکرد دیخواست یمن هر غلط یبدون اجازه  دی....شما ده خورددیکرد

من انقدر احمق ام که ندونم پسرم  دیآشغال ها....فکر کرد دیجا کرد یب یلیخ
 یمن لعنت هرو ک یدونسههتم اومده تا دروه ینم دیکرد کنه؟فکریداره چکار م

 ؟یفکر کرد یمن چ ینابود کنه؟شما درباره  کنمیم استیر
به طرفش دو دو که داد زد:ه نیکه از فرد دنینفر   یغلط چیجداش کنن 
 .....دیسیعق  وا دی....دم شدیکنینم
ش به شتم خفه مدنیسرعت عق  ک صهشدمی....من اما دا شار ع و  ی...درد و ف

 آورد.... یشک داشت از پا درم م
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گاه کردم.....چ با ند کردم و بهشهههون ن مام توانم سهههرم رو بل بهش  یت
نامردیم قا؟مرد؟ با؟آ با قا گفتم؟ مد ای ردادیت ی؟آ گهیمح  رادیه لیفام ؟م

 ها بهتر بود..... نهیدز یاز همه  رادینهود؟پدر ه یمحمد
 ....ارمیبه سمت دستگاه شک رفت و دفت:پدرت رو درم یعصه

 زدم:نکن.....بگ کن..... داد
دذاشت و تمام وجود  نیشک رو دو طرف دردن فرد میبدون توجه به من س اما
 .....دیلرز یا هیثان یتو نیفرد

تاده اف نیزم یکه رو یو به کلت دمیکشهه نیزم یخودم رو رو میجون یتمام ب با
 ....زدم ییهوا ریت کیبهم برسن برش داشتم و  نکهیبود رسوندم و قهل از ا

سمتم برد نگاه سم بهمه به  شمک  یجلو نیجون فرد یشت.....ج شمام چ چ
 ....زدیم

 فهمه؟ ریعق  ش دیکشیزدم:همه تون م داد
 ....نی!با تعج  زمزمه کرد:دانرادیه پدر

 ....نیدان یب نیرو بستم و داد زدم:دان چشمام
 یکل سهههاختمون رو به لرزه انداخت:خونه در محاصههره  ییصهههدا کدفعهی

 ....سهیپل یخونه در محاصره  شهی.....تکرار مسهیپل
سمتم  همون صه ورشیمرد! به  ست ب یآورد و ع ش یکلت رو از د  و دیجونم ک

وارد  نیرو به صههورت ردهار به قل  فرد ریبود که سههه تا ت دهیبه لحظه نکشهه
 کرد.....

 تو؟ یکنیچکههههههههههههههههار م یزدم:دار داد
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همراهاش به تکاپو افتاده بودن تا فرار  یهام خفه ام کرد....همه  هیهق در هق
 کنن....

تونستم  یرو به سمتم بردردوند و دفت:نم ونشیدر یاز دستش افتاد و رو کلت
 ....نیازش بگذرم دان

 زمزمه کرد:پسرم.... آروم
 دادم و از ته دلم زار زدم..... هیتک نیرو به زم سرم

. 
 کایرائ

که  شدینم یعنوان راض چیبه ه یاری....سردرد اسفنددیلرزیبدنم داشت م تمام
ام  نهینفگ رو تو سهه ومدیکه م ییها کیشههل یمنم وارد خونه بشههم.....صههدا

 از تک تکشون محافظت کن.... کنمیخواهش م ای....خداکردمیحهگ م
خدا م دونمینم ما  دذشهههت ا قدر  نهیچ مام عمرم طول  یکه برا دو قد ت من 

ها که باالخره مامور  قهیرو حگ کرده بود تو اون دق یجی....مرگ تدردیکشهه
 ....رونیکرده بودن اومدن ب ریکه چند نفر رو دستگ یدر حال یدب یها

برق زد و راه نفسههم باز شههد و با خنده به سههمت داخل خونه قدم  چشههمام
 خونه رفتم که مامور ها بهم دفته ینیزم ریبه سمت قسمت ز عیبرداشتم....سر

 بودن....
بان قلهم داشهههت د یکیدنز هام رو آرومتر کردم.....ضههر قدم  نهیدر  ام  وو
 رونیام ب نهیدنده ام نهود االن از سهه ی....مطمئن بودم اده اسههتخون هاکردیم
 ....زدیم
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ا کردم ت یا یمصلحت یخشکم رو با زبون تر کردم و آروم سرفه  یل  ها آروم
 به خودم مسلش بشم.....

 هنکیقدم برداشتم.....قهل از ا یرو صاف و صوف کردم و به طرف در آهن خودم
با برانکارد اورژانگ از در خارج شهههدن....نگاهم م  خیوارد در بشههم دو نفر 

ست  نمیس یشد و نفگ تو یخون یملحفه  سلطم رو از د شد و تمام ت حهگ 
اونجا  یلرزونم به سههمت در رفتم و نگاهم رو به شههلوغ یدادم و با قدم ها

ت دس یو لرزه  دنیجسد کش کی یملحفه رو رو گهیدوختم....دو تا پرستار د
 ی..نمباشن.. ردادیتونن سردرد ت ینم نایا ایتر کردن....نه خدا ادیمن رو ز یو پا

 تونن.....
د و کر ستیا ایتمام دن دنشیچرخوندم و با د یاون شلوغ ینگاهم رو تو عیسر

چهار روزم  نیا یشهههانه  یایکه رو یمرد پشههت مه پنهان شههد و من موندم و
بودمش الغر شههده بود و  دهیکه ند یچهار روز نیا یکه تو یشههده بود....مرد

 امکه چشههماش سههرخ سههرخ بود و تم یشههده بود....مرد رهیچشههماش ت ریز
 هیکرده....مگه مرد در هیخواستم باور کنم که در یبود و من نم گیصورتش خ

 که تمام دمیرو د یکرد؟مردیم هیسههردرد در یبه سههرسههخت یمرد کرد؟مگهیم
 دنشیکه با د یمتعدد بود....مرد یفراخش پر از تاول و زخم ها ی نهیکمر و س

 آوردن؟بر سرت  یل  ناله کردم:سردرد....چ ریزانوهام خم شد و ز
شک یروم رو بردردوندم و قطره  عیسر سع یا سختانه  سر شت پا یکه   نییدا

از  دیادختر....تو نه االیچشههمام رو بسههتم و دفتم: رو با دسههتم درفتم و زهیبر
 ....یخودت ضعف نشون بد
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 آرومش کنم.... تونستمیکاش م ای:خدادمیدلم نال تو
 و به طرفشون رفتم..... ستادمیا صاف
 نه؟ ایشده  یچ یگیداد زد:م سردرد

نشههسههته بود....هنوز متوجه من نشههده  نیزم یدفت.....آروم رو ینم یچیه
 زانوش دذاشت و از ته دلش زار زد.... یبود....سرش رو رو

تادیا ایدن نهی.....قلهم دسهه خواسههتم  ی.....نمدیکوبیام م نهیسهه یوار تو وا
شنوم....نم ستم به یب ستن مرد ی....نمنمیخوا شک ستم  که دلم  منیرو به یخوا

 ....خواستیداه بودنش رو م هیتک
 االن کردمیدسههتم باشهههه....حگ م اریاخت نکهیآروم رفتم جلو....بدون ا آروم

 رو جهران کنم.... یچشم دربه ا یها یکه سوپر من باز نهیوقت ا
 زنهیداره زار م ینطوریبفهمه که چرا سردرد ا خواستیبه سردرد که مصرانه م رو

 اشاره کردم که بلند بشه تا من باهاش صحهت کنم....
بلند شههد و از ما دور شههد و به سههمت  عانهیکه مط دید یتو نگاهم چ دونمینم

 انهار بودن... یرفت که مشغول بازرس گهید یمامورها
 رداد؟یبا فاصله جلوش زانو زدم و آروم زمزمه کردم:سردرد ت آروم

 هق هقش لحظه به لحظه آروم درفت.... یکنجکاو شد چون صدا انگار
 ....سوختمیدرون مدرفته بودم....داشتم از  در
که کپ  دیطول نکشهه یزیکم سههاکت شههد و آروم سههرش رو باال اورد....چ کم

ه دنیکردم....از د مام  ت ماش  موش  یها اهویچشههه خا فم  طرا دور و ا
خشک  یو خون ها یو کهود یاهیاون همه س ونیم سشیخ یشدن....چشما

 شده بود...چشماش حرف نداشت..... راید شهیاز هم شتریشده ب
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پر از تعج  شههد....در درفتم از حرارت  لهیکه اون دوتا ت دیطول نکشهه یزیچ
رق نگاش غ یکننده  رهیخ یتو سهههز آب نکهینگاهش....قهل از ا یداغون کننده 

 ....نییبشم سر انداختم پا
 یزیچ دیخودش اومد و صههورتش رو از اشههکاش پاک کرد و انگار تازه فهم به

پنهان کردن  یراحت ازتالشههش برا رو نیمعذب شههد...ا یکمی سههتیتنش ن
 ....دمیاش پشت پاهاش فهم نهیس عیسر

 ....گردمیبود لهخندم رو قورت دادم و بلند شدم و دفتم:االن برم یهر زور با
 گیپل یرسم نیماش یتمام تو تیرو با امن یاز خونه خارج شدم....مرد عیسر

باند  نیا یکاره  کینشههوندن....از سههن و سهههالش مشههخص بود که  یدب
صورتش رو ز ست.... ستم به ادیه سر نمینتون شتم ا عیچون  ما با پالتوم رو بردا

 شدم! دیکال از خودم ناام زشیسا دنید
 سردرد کجا؟ کلیکجا ه نیا آخه

مت سههروان نجف عیسههر  پاره ردادیسههردرد ت راهنیرفتم و دفتم:پ یبه سهه
 تا بهشون بدم.... دیکاپشنتون رو بد دیشده.....لطف کن

 احترام دذاشت و کاپشنش رو از تنش در آورد.... عیسر
شتم پ یسرعت نیآخر با سراغ دا سرعت وارد انها شیکه تو قدم هام  ر رفتم و به 

حرف  ن؟چرایدان هیچ نیداد سههردرد تو جام متوقفم کرد:ا یشههدن....اما صههدا
 پسر؟ یزنینم
ر تا اسم فکر کنم و فقش س یتونستم رو یاسترس داشتم که نم ی! انقدرن؟یدان

 سرت آوردن؟ ییها چه بال یپا دوش شدم:اون لعنت
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 شده بود؟ یکردم....تمام بدنم شل شد....چ خی
 بلند شد.... یاریابوالفضل سردرد اسفند ای یصدا

 ....دمیدلم دفتم و با تمام توانم دو یتو ییخدا ای
سم ب دنید با سردرد تمام جون بدنم رفت و طول یج ش یجون  ار که انگ دینک

 جون دوباره بهم داده باشن داد زدم:سردههههههههههرد....
کاپشههن رو به دسههت سههردرد  عیو کنارش زانو زدم و سههر دمیسههمتش دو به

 ....دیرو تنشون کن نیدادم و دفتم:ا یاریاسفند
 .....دیباش عی.....سردیرو به در داد زدم:پزشک ها رو خهر کن بعد

 ینوع عکگ العمل چیه یو اجازه  مردمی.....داشتم مدیرزلیبدنم داشت م تمام
شده بود اما  هوشیب نیزم یمن،رو یبودم که جلو یمرد یرو نداشتم....تشنه 

 رو نداشتم.... یکار چیتوان ه
 ....زنهیم فیضع یلینهضش رو درفت و داد زد:خ سردرد
مت در دو بدون به سهه ند شهههدم و  جه بل ها  نیو داد زدم:ا دمیتو دکتر 

 کجههههههههههههههان؟
سمت انهار دو همون سمت  دنیلحظه دو تا مرد به  شون به  سر شت  و منم پ

 ....تگرفیآروم نم می.....قل  لعنتدیلرزی.....تمام بدنم داشت مدمیسردرد دو
 ....خوامشینره فقش از خودت م ادتیبه تو سپردمش.... ایدلم دفتم:خدا تو

 برانکارد خوابوندن و به سمت در بردن..... یرو عیرو سر سردرد
صههدا زد و دفت:سههروان  رفتمیمن رو که داشههتم پشههت سههر دکترها م سههردرد

 ؟یکردان
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 ی....به نجف.دیو به سرعت بردشتم سمتش که دفت:شما با سردرد بر ستادمیا
 بمونم.... نجایا دیکنه من با تونیهمراه دیهم بگ

 ....دیر نذارخه یتکون دادم که دفت:منو ب یسر
 کمکمون کن.... ایسرعت از در خارج شدم.....خدا به

مور سه تا مأ ی لهیکه به وس دمیرو د رادیه کدفعهیکه  شدمیاز در خارج م داشتم
شت تقال م شده بود و دا صره  شون نجات  کردیمحا ستا صار د خودش رو از ح

 ل  ناله مانند دفت:تو؟ ریبده اما تا چشم تو چشم من شد اروم درفت و ز
براندازش کردم و پوزخند زدم و به سههرعت به  رینگاه حق کیبا  نییباال به پا از

 رفتم.... اطیو ح یسمت در خروج
شت انمهریشما هم با ک رمیدفت:من با آمهوالنگ م ینجف سروان  و دروهش پ

 ....دیایسرمون ب
 خوب... اریدفتم:بس آروم

رو که مهمون دلوم شههده بود  یبسههته شههدن در عق  اون آمهوالنگ بغضهه با
 رفتم..... انمهریسرکوب کردم و به سرعت به سمت ک

دادم و چشههمام رو  هیتک مارسههتانیب یها واریسههرد د یها یرو به کاشهه سههرم
 بستم....

 یام نم نهیبه سهه یقلهمم چکشهه یحت گهی....دکردیکار نم گهید فکرم
 که تازه یکسهه دنیهم نداشههتم....د دنینفگ کشهه ینا یحت هگی....ددیکوب
مه با اون ه مارستانیتخت ب یبودم شده سکان دار قل  دخترونه ام رو دهیفهم
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رم خه نیکه اطرافش بود و بهش وصههل بود کم نهود که ا یمیو سهه یدسههتگاه
 مگه من چقدر توان داشتم؟ ایشد؟خدا فهاضا

 د؟یشک زده دفت:شما مطمئن انمهریک
پا شههکسههته بلد بود دفت:دکترش ا یکه فارسهه دکتر  ینجوریرو دسهههت و 

 ...توکلتون به خدا....دی.....دعا کنگهیم
 خورد.... زیها ل یصندل یرو انمهریزد و ک شیشونیبه پ یضربه ا ینجف
سمت نمازخونه رفتم....خ قدم شدم و به  شون دور  وقت بود که  یلیبه قدم از

 لوت کنم....خودم خ ینتونسته بودم با خدا
شدم.... یهام رو ب کفش سه کیمهر و  کیجون درآوردم و وارد نمازخونه   حیت

شتم و همون نزد سجده دراومدم و  کیبردا ستم....به حالت  ش در زانو زدم و ن
که  دیطول نکشهه یزیباشههم.....چ میخود واقع یا قهیچند دق یخواسههتم برا

 ای:خداچشههمام پر از اشههک شههد....سههرم رو بلند کردم و دسههتام رو آوردم باال
 ....کنمیکمکش کن....خواهش م

با در ی هیآروم در زشیر تا زن یها هیمن  جا بودن  یدو سهههه   یکیکه اون
شونیاخت گهیشد.....د شون  ار ست من نهود....خود  هگید یکیبعد از  یکید

 ....کردنیدونه ام باز م یراهشون رو رو
ورن تو مجه نکهی....از فکر اگرفتیسههردرد رو معتاد کردن لرزم م نکهیفکر ا از
 نکهیترکش رو هم انجام بدن.....از فکر ا یسههختش همزمان کارا شیشههرا نیا

 .....کنهیم یتاب یقطعا ب ادیبهوش م یوقت
 زدم:خداااااااااااا.... زار
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ه رو ک یحی.....تسهدیبه دوش رس میخوندن زن کنار  یجیآروم امن  ی زمزمه
شار دادم و با هر قطره  شتم ف شته بودم تو م شکم با التماس رو به رو یبردا  یا

 خوندم....  یجیدرداه خدا امن 
*** 

 نیدان
از چشههمام رو ب یبه سههخت دیچیبدنم پ یکه تو تک تک سههلول ها یدرد بد با

 کردم.....
 ....تشهنه ام بود....عرقکشهتتمیشهت م.....بدن درد دادیکشهیم ریسهرم ت تمام

 یدر بچق دمیبه پهلو بشم که فهم خواستمی.....مسوختیکرده بودم.....کمرم م
 جونم.....

دسههت خودم باشههه داد  نکهی....بدون ادیکشهه ریت یبه طرز وحشههتناک سههرم
 .....یزدم:آآآآآآآآآآآآآآآآ

 کجا بودم؟ من
ماه یدرد از مام  داد  اریاخت یب کردیهام رو داشهههت ذوب م چهیکه ت

 ....رمیمیدارم م ست؟منین نجایا ی.....کسیزدم:آآآآآآآآآآآآآآآ
تار  یباال یزن کیکه  دیطول نکشههه یزیچ فت...پرسههه سهههرم قرار در

شمام زنده چ یکه برام افتاده بود جلو یبودم.....تمام اتفاقات مارستانیبود.....ب
 شد.....

تارنیفرد هار  ن نم....اون ا ت ف لو ر مع  کی... بزرگ....آب داغ.....شههه و 
نگ لعنتاریداغ.....سهههام نگ....هروئی....اون سههر نگ....سههر  نی....سههر
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ت ع پرادی....ا هسهههانی.....شهههوک .... مرد..... ئرادی.....اون  اون  گی.....ر
صره  ستگگیپل یباند....محا شمایری....د  یا یسهز زمرد ی....اون دو تا چ

 که فقش حق داشت مال من باشه.... یکیکوچ یایشده بود.....دن میدکه زند
که کجا درد تازه بهم فهموند  ندارم ه گهیکارم....که د یبدنم   یفکر چیحق 

باره  که د یدر تا چشهههم بکنم..... مل نهودم برا گهیاون دو  وجود  یکا
و داد  دمیچیدسهههت خودم باشهههه مثل مار تو خودم پ نکهیکاملش.....بدون ا

 زدم:بدنههههههههههههم....
باال سههرم قرار درفتن.....داد  یصهههدا که  تا دکتر  عد دو  مد و ب تاق او در ا

 .…یزدم:آآآآآآآآآآآ
 نی......بدون توجه به دردم اکردیم ی....بدنم داشههت خودخورمردمیم داشههتم

 ....داشت یلیکمرم کار نداشتم که چه دل یسیو به خ شدمیپهلو و اون پهلو م
 یتا دکتر به سههمت دسههتم اومدن و با به تخت بسههتنش....داد زدم:چه غلط دو
 ....دی......دستام رو باز کندیرو باز کن د؟دستامیکنیم
نداشت....با ناله داد زدم: من  یا دهیداد و ناله کردم فا ینداشت....هر چ دهیفا

 به دادم برسههههههههههههه .... یکی..... مهههههههههههههههرمیدارم م
 شد...... اهیچشمام س یجلو زیتا همه چ دیطول نکش یزیچ
. 

 کل! یدانا
ند سههردرد کارا یاریاسههف فت: فت و رو بهشههون د کاراش ر  یبه طرف هم

صهههحه.....بهتره  میانجام شههد....پروازمون فردا سههاعت هفت و ن شههونیانتقال
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له بردرد دیهاتون رو جمع و جور کن لیوسههها دیبر  هنیبه م میکه انشهههاال
 خودمون...

به  یچشم ریل  همه نقش بست....سردرد ز یرو یجون یو ب کیکوچ لهخند
گاه کرد....حگ م یسههروان کردان ثل هم گهیدختر د نیا کردین  شههههیم

جدسهههتین مام  با ت ره تو دا یراتییتغ کی کردیو موقر بودنش حگ م تشی.....
شکل م سردرد ت یربط رییتغ نیفکر که ا نیو از ا رهیگیوجود همکارش   ردادیبه 

داه لهخند نامحسوس اشتهد  مهمون ل  هاش شد.... یباشه ناخودآ
بودن انداخت و  سههتادهیکه هنوز هم ا یو نجف انمهریرو به سههمت ک نگاهش

 ....دی!عجله کندیدفت:شما که هنوز نشست
 ....مونمیم نجایدفت:من ا انمهریک

 دفت:نه من هستم تو برو به کارات برس.... ینجف
 ی هیقب مونمیم نجایندارم....ا یسر بلند کرد و دفت:من کار خاص عیسر کایرائ

 کارها با شما....
ه هستم....هم نجای....من استین یازیبه همکاراش لهخند زد و دفت:ن سردرد

 ....دیکنیو استراحت م دیکنیو کاراتون رو م دیریشما ها م ی
 یخواستن حرف بزنن که سردرد چشماش رو بست و به حالت دستور شونهم

 ....دیدستوره....بلند ش کی نیدفت:ا
 ناچارا ساکت شدن.... همشون

به چ اریدفت:بسهه ینجف  دیریفورا تماس بگ دیداشههت اجیاحت یزیخوب.....
 ....میرسونیخودمون رو م
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 بابت مطمئن کرد..... نیکرد و سردرد هم اونا رو از ا دیتائ انمهریک
 ....دیشد اطالع بد یآروم جلو اومد و دفت:خهر کایرائ

 و دفت:چشم.... نییزد و سر انداخت پا یلهخند سردرد
 دینکیلطف م یلیکه از چش دفتن سههردرد شههرمنده شههده بود دفت:خ کایرائ

 جناب سردرد....
شتن  یرو عقه یقدم چند سردرد احترام دذا و به طرف در رفت و همه با هم به 

 راه افتادن.... مارستانیب یخروج
 دهیسهردرد رو شهن یدرد و ناله ها یکه صهدا ینهود......از وقت کایتو دل رائ دل

جوره نتونسته بود خودش رو  چیبود و ه ختهیدردش رو تو خودش ر یبود همه 
 کنه..... یخال

 داشتنیقدم بر م نگیغرق در تفکرات خودشون به سمت پارک یو نجف انمهریک
 تیرو باز کرد و به ن شینشههسههت و قرآن دوشهه یصههندل یو سههردرد آروم رو

 شروع به قرائت کرد.... ردادیسردرد ت یسالمت
*** 

حت استرا یچشماش رو که برا یداد کس ینگذشته بود که با صدا یساعت دو
 .....رفت ردادیاتاق سردرد ت یهم دذاشته بود باز کرد و به طرف پنجره  یرو
دل مردونه اش پر از غصههه شههد و با تمام وجودش  دیکشههیکه م یزجر دنید با

 رو از خدا طل  کرد.... شیوجود پر افتخارش دعا کرد و سالمت یبرا
ستیو کمک م زدیداد م سردرد  یکگ کار چیو از ه کردی.....بدنش درد مخوا

 بدنش اثر نداشت.... یرو یمعمول یو مسکن ها ومدیبر نم
 بود.... یدردناک یتخت واقعا صحنه  یرو ردادیسردرد ت یتقالها دنید
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مل کن دان تو فت:تح باالخره تموم نیدلش د خدا..... به  کل کن  ....تو
 ....شهیروزا تموم م نیا ی....همه شهیم

 کایرائ
شده و در آسمان  رانیهم اکنون وارد مرز ا رساندیمحترم م نیبه اطالع مسافر-
 ....مینکیپرواز م رانیا

داه شور ناخودآ ست....باورم نم یلهخند پر   تیمامور نیا شدیرو لهم نقش ب
که خاک کشههور و  زارمیم ینیزم یکه پا رو کشهههیطول نم یزیتموم شههده و چ

 ییو هر صهههدا دهیرو م هنمیکه عطر م کنمیتنفگ م ییوطن خودمه....از هوا
 یبراو  ذارمیم هیمردم کشههورمه که از جون و دلم براشههون ما یصههدا شههنومیم

 ....گذرمیخدمت بهشون از خودمم م
 رهیخ یابیو سههردرد افراسهه یو نجف انمهریخندون ک یو به صههورت ها بردشههتم
 شدم....

 ....دیرو بهمون کرد و دفت:خسته نهاش سردرد
 ....میتر شد و تشکر کرد قیلهمون عم یرو لهخند

 توقف کرد از شور و شوق تمام بدنم درم شده بود.... مایهواپ یوقت
سا شت لیو سمت در خروج میهامون رو بردا ....پام رو که میحرکت کرد یو به 

داه ال رونیاز در ب  نیرو تار کرد....ا دمید یجلو یا یاشک ی هیدذاشتم ناخودآ
 داشههتمیکه روش قدم برم ی....خاکنمیجا کشههور من بود....زادداه و سههرزم

 بود و مفتخر.... مقدس
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رو منتقل کردن و بعد از  ردادیاومد و سههردرد ت مایبه طرف هواپ یآمهوالنسهه
ت ف لن ر مت سههها به سههه ئن شهههدن از سهههردرد  م ط با دمیم  دنی....

خودش رو تو  یو مامان تازه غم دلتنگ مایسههرهنگ،پگاه،روژان،رادمهر و شهه
 وجودم نشون داد.....

بودن و  دهیخونواده هاشههون رو دهم  یاریو سههردرد اسههفند یو نجف انمهریک
باالخره ا میهممون منتظر بود له  نیتا  به  میرو رد کن یا شههههیشهه یفاصهه و 
 ....میسمتشون پرواز کن

 یکه بو ینگذشت که تو آ*غ*و*ش مامان بودم.....آ*غ*و*ش درم و امن یزیچ
حگ کنم....ذوق و شوقش رو بچشم و به خودم  تونستمیعطر مادر بودنش رو م

پدرم شهههد و آ*غ*و*ش  ادآوریبابت داشههتنش بهالم.....آ*غ*و*ش برادرم که 
زن  مای.....پگاه دوسههت دلم و شههدیکشههیخواهر کوچولوم که دلم براش پر م

م له یکماکان رو یکه لهخند شدیباعث م شونیگیکه وجود هم زمیزداداش ع
 ن بخوره...باشه و نخواد از جاش تکو

 یطرف سههرهنگ رفتم و ازش تشههکر کردم بابت اومدنش و اون که با قدردان به
ض یها صانه اش بهم ثابت کرد که از کارم را ستیو خدا م هیخال که تمام  دون

ستگ سترس ها و رنج ها یخ ش نیکه ا ییها و ا بودم همه و همه از  دهیمدت ک
 شد.... نشیاحساس خوب جانش ایدن کیرفت و  ادمی

*** 
مقنعه ام درسههت کردم دفتم:مامان خانم من  یکه کش چادرم رو رو نطوریهم

 رفتم....
 ....مراق  خودت باش...زمیدفت:خدا به همراهت عز مامان
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سرسخت دوباره بردشته  یکایزدم و زود جمش کردم.....رائ ییکوچولو لهخند
 لهم دووم نداشت! یرو ادیبود که حالت سابقش...لهخند ز

سمت دو اطیح در ش ستیرو باز کردم و به  شک شیو   یزیرنگم که از تم یم
 ....رونیرفتم و از در خونه زدم ب زدیبرق م

ش ادهیپ سوار ما ستمش و بعد  سمت در خونه رفتم و ب ه شدم و ب نیشدم و به 
ستانیب یسمت اداره راه افتادم.....دلم برا شیپر م مار شادیک  ستیبه ب دی......

به بکه ا دیرسههیسهههاعتم نم بازم   مارسههتانیونجا بودم اما دل تو دلم نهود که 
سه روز انقدر زجر رو  یبرم....باورم نم سرهنگ  تحملشد که تو اون  کرده....

نهود  ینجوریحرفاسهههت که اده ا نیاز ا شههتریب یلیبهم دفته بود:تحملش خ
و  که داشته جمع یا یرو با هر سخت کشونیکوچ یسال با افتخار زندد نهمهیا

 ......کردیجور نم
رده ک دایرو پ یلهم شههکل درفت....چقدر مرد بود که راه مردونگ یرو یلهخند

بود و چقدر  دهیکه بود زحمت کشهه ییجا یخودش برا یپا یبود و خودش رو
که تک خار بود  عث افت با خاب دلم  هیبرام  قدر از انت مادرش هم بود....چ داه 

 یلیخ یلیخ کردمیکه حگ م یتاب کسهه یتاب....ب یبودم و چقدر ب یراضهه
س یباالتر از منه....ب بود  شده دهیچیغرورش تو کل اداره پ یکه آوازه  یتاب ک

 ....کردنیم ادی یموظف و سخت کوش و جد گیپل کیو همه ازش به عنوان 
داه شد....چطور م ناخودآ ستمیلهخندم جمع  ستش ب خوا  یلیخ یوقت ارمیبه د

 باالتر از من بود؟
 شدم.... ادهیپارک کردم و پ نگیپارک تو
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سالم  وارد شتنش دفت: سالم کردم که بعد از احترام دذا شدم و به پگاه  اتاقم 
 ؟یدل دختر....خوب

به سههالم و عل خنده نه  به احترامش  کردنش....پگاه هر  کیام درفته بود...نه 
کردم و دفتم:باز  زیر ....چشههمام روزدیحرف م ینجوریداشههت ا یوقت خهر

 شده؟ یچ
 ....گمیبهت م یو دفت:به زود دیخند پگاه
 شده.... یو دفتم:بگو چ زشیم کینزد رفتم

 .....رونیب یزبونم بکش ریاز ز یتون یرو نم یکی نیو دفت:ا دیخند بدجنگ
 خودم برم.... زیرو سرپوش بذارم و به سمت م میکردم حگ کنجکاو یسع
 ...ینشستم،پگاه دفت:راست زمیکه پشت م یوقت

که  ارمیب ادشیبخوام به  نکهیرفته بود تو جلد دوسههتانه اش و منم بدون ا دوباره
 سراپا دوش شدم..... میاداره ا شیتو مح
 آزاد کرده.... داراشونیرو از دست خر یرانیتا دختر ا یس یدب گیداد:پل ادامه

 ؟یگیمو دفتم:راست  دمیاز جام پر عیدرد شد و سر چشمام
 یکه داشت به ستوان نجف دمیشن یدفت:آره....اول وقت از سروان محسن پگاه

 ....گفتیم
 یرفتم در خونه  گهیچشههمام جون درفت و بک بار د یسههودند جلو ریتصههو

 سودند.... ایخدا:خدا
تاق زدم ب یرو رو چادرم تاق  رونیسههرم مرت  کردم و از در ا مت ا به سهه و 

 سرهنگ رفتم....
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دعوت به نشههسههتنش رو اجابت  نکهیمحض ورود احترام دذاشههتم و بعد از ا به
 درسته سرهنگ؟ دمیکه شن یکردم رو بهش دفتم:خهر

 تا دختر؟ یس یدخترم؟درباره  یزد و دفت:چه خهر یلهخند
 تکون دادم و به سرعت دفتم:بله درسته.... یسر

شن شیشگیهم لهخند ست  شد و دفت:در سش یدیپررنگ تر   ی هفته....اوا
 ....شنیبازدردونده م رانیبه ا گهید

پا سهههر تم  خ ندا یا ه نی تا کو ند  خ ه ل خدا یو  تم: ف د لم  تو د  ایزدم و 
 شکرت....شکرت....

س یاز ان لهخند خهر گهیسرم رو آوردم باال د یوقت  یحمدم ناینهود و دفتم:از 
 چه خهر؟
 شد و دفت:حکمش اعالم شد.... یهم جد سرهنگ

 گه؟ی:اعدام ددفتم
 بود آخه؟معلوم بود.....حکم اعدام اعالم شده بود.... یسوال چه

ش یقیعم نفگ سرهنگ چ دمیک سکوت  نگفتم و آروم از جام  یزیو در مقابل 
 بلند شدم و دفتم:ممنونم....با اجازه....

زدم....از ته دلم  رونیهم دذاشههت....احترام دذاشههتم و از در ب یرو چشههم
 خوشحال بودم.....

*** 
شت دو هفته  یدور بهش نگاه کردم....حالش رو به بههود از بود.....بعد از دذ

رده کم جونش ک یلیترکش خ یکرده بود اما مسئله  دایبدنش بههود پ یزخم ها
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نداره و در نهودش زجر  ازین یبه اون مواد لعنت گهیبود....خوشههحال بودم که د
 ....کشهینم
 ی....آروم دسهتشهدیم کیت نزدسهاعتم نگاه کردم....سهاعت مالقات داشه به

 دلم دفتم:خداحافظ سردرد.... یو تو دمیاتاقش کش ی شهیش یرو
 روم چشمام درد شد..... یشخص جلو دنیبرم که با د بردشتم

 ....کردیلهش داشت نگاهم م یلهخند مرموز رو با
 نجا؟یدفتم:شما؟ا آروم

ند ته ا یلهخ فت:خوب اله له....سههالم....منم  کی نمیزد و د ها نوع اسههتق
 خوبن؟ د؟خانوادهی....شما خوبدیخوبم....همه خوبن تروخدا شرمنده نکن

 شون؟یکرد و دفت:خوبن ا یاتاق با ابرو اشاره ا ی شهیبه سمت ش یبدجنس با
شههکه  دنتونی.....از دخوامیرو قورت دادم و دفتم:من واقعا معذرت م لهخندم

 شدم آخه...
 ....قصد جسارت نداشتم....دیمن رو بهخش یو دفت:شوخ نییانداخت پا سر

 د؟یاومد نجا؟تنهایاصال ناراحت نشدم....شما؟ا هیچه حرف نیدفتم:ا آروم
ش سرش سمت  سردرد رو که غرق خواب بود  شهیرو آورد باال و به  ها رفت و 

 ....نمیو دفت:اومدم کشور خانمم رو به دید
 جان خوبن؟ نایپشتش بهم بود لهخندم رو قورت ندادم و دفتم:م چون

 سمتم و دفت:اونم خوبه....سردرد چطورن؟ بردشت
قش ....فشههنیمرخص م ی....به زودنیو دفتم:رو به بههود نییانداختم پا سههر

 انجام بشه.... دیپوست کمرشون با یمونده که رو یعمل باق کی
 ...که دمیشن یو دفت:وقت نییدفت و سر انداخت پا یل  الحمدالله  ریز
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نگاهش کردم که سههرش رو آورد باال و با خجالت  ینداد....با کنجکاو ادامه
 د؟یدفت:ترک کردنش چقدر طول کش

 .....دادیشدم که سردرد رو غرق در خواب نشون م رهیخ یا شهیش به
درد ندارن و فقش  گهیکه د شهههیم یو دفتم:دو سههه روز دمیکشهه یقیعم نفگ

 ....کننیضعف م
 ....بازم خدا رو شکر....نطوریفرستاد و دفت:که ا رونیرو با شدت ب بازدمش

 دیبه سمت اسحاق بردشتم و دفتم:من با عیحواسم به ساعت افتاد....سر تازه
 خوشحال شدم.... دنتونیبرم....از د

 ....دیبرسون ....سالمدی....مواظ  خودتون باشنیزد و دفت:همچن یلهخند
 کی مدواری....امدیخانم سالم برسون نای....شما هم به مرسونمیرو م تونیبزرد-

 .....نمشونیبه یروز
 شما..... یدوباره  داریزد و دفت:حتما....باعث افتخار ماست د یلهخند
کردم و به سههرعت از در  یتشههکر زدم و خداحافظ یبه نشههونه  یکوتاه لهخند

 خارج شدم.... مارستانیب
 نیدان
 یاه یزدم و به ظاهر نظاره در مسخره باز یمحهت به همکارام لهخند کوتاه با

 ....ومدیجمله بود:بازم ن کیشدم اما تمام حواسم به  یعل
ا ب یآخه؟مگه چه صههنم ادیب دیبا یچ ی.....براادیبود....معلوم بود نم ومدهین

 داشتم؟ یانتظار م؟چهیمن داره؟مگه من ک
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که بهم کرده  یبه سههرهنگ دوختم....چقدر ازش ممنون بودم که با لطف چشههم
کرده بود....چقدر برام با ارزش شههده بود  یریبود از نقل مجالگ شههدنم جلود

س سم  س یبه همه معرف یمحمد نایکه اون مرد رو به ا ه نگفت یکرده بود و به ک
 مرد بامحهت نیا ره.....چقدداد رییتغ یبه محمد ردادیرو از ت لشیبود که فام

 بود....
سحاق نگاه کردم که به لودد به فته ر ادشیکه  ی....به علدیخندیم یعل یها یا

 نینداشههته باشهههه ا یتا جو خشههک کردیبود سههردرده و تمام تالشههش رو م
 مالقات....

س یلیخ کردن  ی....کم کم همه ازم خداحافظدیزود وقت مالقات به آخراش ر
 موندن..... یو فقش سرهنگ و اسحاق باق

شجاع؟منتظرتما.....د یجلو اومد و دفت:خوب سرهنگ سر  رات ب یادیز گهیپ
 رد کردم.... یمرخص
ند تاتون ممنونم  یکم جون لهخ مام محهت بت ت با ته دلم دفتم: زدم و از 

 سرهنگ....
سه زد و من مقا یشونیپ یمحهت رو با با  رو ههیرمرد غ کیکردم  سهیام ب*و*

وقت طعم  چیاومد ه ادمیتر..... ههیغر یا ههیکه آشههنا بود و از هر غر یمرد
 ....دمیرو نچش یپدر یمحهت خالصانه 

عه  آروم فت:دف با گهید ید نه من....فهم یایب دیتو  قاتم   کی نی؟ایدیمال
 دستوره....

 ....شهیزدم و دفتم:اطاعت م لهخند
 رفت و من موندم و اسحاق.... یبه سمت در خروج آروم
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 ....دیدار یزد و دفت:کشور قشنگ یلهخند اسحاق
 ه؟یشگی....اومدنت هممیدار ی:کشور مقدسدفتم

 بخواد.... یباال انداخت و دفت:تا خدا چ ییابرو اسحاق
 هستن.... یخوب یها مهمون نواز ها یرانیزدم و دفتم:ا یجون یب لهخند

سحاق سات  ا سور و  شو تا من به فکر  صد الهته....تو زود خوب  دفت:اون که 
 باشم..... میعروس

 ؟یفقش عالف من یعنیو دفتم:االن  دمیخند
سحاق سود خودمم....ب ا ستت رو ایبا خنده دفت:نه بابا به فکر  شو د  و خوب 

...نگاه نکن کنهیها غوغا م متینصههف بشههه....ق یتو حنا خرج عروسهه میبزار
ردونده دولت بود که برد ده،پولیمزا زیم یبودم نشسته بودم پا لکگیر اون ش 

 شد به خودشون....
 ....کنهیم یپولم باز فیمن شپش با ک نایخنده دفت:به قول م با

 داره دونسههتمی....مدمیبامزه بود.... از ته دلم خند یلیحرف زدنش خ یفارسهه
سهههاکت  کدفعهی....هیبودم که مرد ثروتمند دهی...شههنارهیدرم یمسههخره باز

 ...؟ههیشدم.....عروس
به خودم اجازه بدم بهش فکر  یکه حت سههتیمن ن یمن در حد ییایرو عروس

 کنم.....
 سروان.... یمعرفت یب یلیدلم دفتم:خ ته
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که از  مسههخره ظار ب چیکه ه یدختر کیبود  جا داشههتم  یکگ من نهود انت
ته ا ما.....خواسهه مان بردار یا بدون فر که قلهم  از عقلم درخواسههتش  یبود 

 ....کردیم
 اسحاق رو شونم قرار درفت.... دست

 محترم وقت مالقات تموم شده.... ی:آقادیچیزن پرستار تو اتاق پ یصدا
 ...رمیبه سمت پرستار بردشت و دفت:االن م اسحاق

شت و دفت:برا بعد سمت من برد شا یبه  شت نکن....  یزیچ دیخودت بردا
 که تو ذهن تو باشه درست نهاشه.....

کرد و از در  یل  خداحافظ ریفرصههت سههوال کردن رو بهم بده ز نکهیا بدون
 رفت.... رونیب

تاق و پنجره ا من ندم و سههکوت ا ما یمو به ن ماه رو   شیکه قرص براق 
 ....ایعالمه فکر و خاطره و رو کی.....من موندم و گذاشتیم

 یتونیم گهیسههرجاشههه.....د زیزد و دفت:خوب همه چ یرو به من لهخند دکتر
 ....یاز شر ما خالص بش

 برعکسه.... زی....همه چهیچه حرف نیزدم و دفتم:ا یخجول لهخند
به تعارفم جواب بده دفت:پماد هات رو اسههتفاده کن  نکهیزد و بدون ا یلهخند

کن که کل  تیتقوتا پوسهههت کمرت مثل روز اولش بشهههه....خودت رو هم 
 مملکت منتظرتن....

 کردم و دفتم:بازم ممنونم.... یخنده ا ته
 زد و به طرف در رفت.... یلهخند
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سحاق ش یلهاس هام رو رو ا شت و دفت:ب  هگیسردرد جان که د نیتخت دذا
 ....یتخت خالص بش نیوقتشه از ا

و بود و من ر مارسههتانیوقتش رو ب شههتریب رانیکه اومده بود ا یدو روز نیا تو
 خودش کرده بود.... یشرمنده 

سحاق....ا یکوتاه لهخند شرمنده اتم ا س شاالیبه روش زدم و دفتم:  تیعرو
 ....میجهران کن

 ....هیبرادر ی فهیو دفت:وظ دیخند
 دهیند یچ چیرو لهم کم کم محو شههد....من خواهر و برادر داشههتم و ه لهخند

 بودم ازشون....
 یپا یرو ستادنیبود....ا یو از جام بلند شدم....حگ خوب دمیرو پوش راهنمیپ

 خودم!
داره و تازه با از  ییبودم انسهههان چه نعمت ها دمیدو هفته تازه فهم نیاز ا بعد

 رو از دست داده! یکه چ فهمهیدست دادنشون م
ستانیب از ش رونیب میکه زد مار ش یجلو یعل نیما رو  هشیپامون ترمز کرد....

 ؟یدیپسره....آقا پسر افتخار م نیا هییچه هلو ییو دفت:وا نییپا دیکش
 مهمونش کرد.... یاساس یچشم غره  کیو من  دیخند اسحاق

 ...میتعارف جلو نشستم و راه افتاد یکل با
 راه دفتم:خوب چه خهرا؟ تو
 دهیبر رادیو پسههرش ه یمحمد نای.....حکم اعدام سههادهیدفت:خهر که ز یعل

 شد....
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 کردم؟یچه کار م دیام حهگ شد....االن با نهیتو س نفگ
به طرف پنجره بردردوندم و نفگ عم روم  تو موهام ی....چنگدمیکشهه یقیرو 

نده بازدردو رانیهفته به ا نیا یدختر هم تا پنجشههنهه  یادامه داد:سهه یزدم و عل
 ....شنیم

 سردرد.... میهفته هم مراسم ارتقاء درجه دار نیادامه داد:تا آخر ا طونیش
هره  به جره  یچ ن پ طرف  به  ند زدم و  خ ه ل لش  حا خوشههه نگ و  ج بد

 خوشههحال یلیبرام مهم نهود که بخوام خ یدرجه اونقدر چوقتیبردشههتم....ه
شم.....مهم وظ شنیام بود...هم فهیب ستم رو از   یکردم و هوا رونیب شهی....د

 هام فرستادم.... هیکشورم رو به ر
سم ستقهال تو اداره خ مرا  دنی...د.کردمیبود که فکرش رو م یزیبهتر از چ یلیا

 بود.... ندیبودمشون واقعا خوش آ دهیکه ند شدیم یکه سه ماه ییکسا
لهم اومد....مرد فوق  یرو یو لهخند کوتاه دمیرو از دور د ینیشهههاه سههردرد
بودم که  یاومد....مشههغول روب*و*سهه یبود....داشههت به طرفم م یالعاده ا

....اما زود نگاهم رو از دیلحظه قلهم لرز کیرفت کجام...تو  ادمی....دمشید
اده  رمگذتونستم ازش ب یخواستم بهش عادت کنم....نم ینگاش درفتم....نم

به  ی....نمدمشید یم ادیز که   ادشیتونسههتم ذهن و قلهم رو کنترل کنم 
 اعتنا باشم.... یب شییتونستم به وجود آهنربا ینهاشه....نم

شت که یزیچ شدن و تعداد کم نگذ دور و  یهمکارها کم کم از کنارم پراکنده 
 برم بودن...

 ومد؟ین ایدفتم:کوچولوت به دن ینیبه شاه رو
 شد..... ینیبابا زم یو از ته دلش دفت:چرا فرشته  دیخند
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از برق چشماش بفهمم....از ته دلم خوشحال شدم و  تونستمیرو م یخوشهخت
 ....گمیم کیدفتم:بهت تهر

 باش.... یخوب یآروم دفتم:براش بابا بعد
 و دفت:نوکرش هم هستم..... دیخند
 :دختره آره؟دفتم
شم دار یسر شرمنده دختر به  دیبا یتکون داد و دفت:آره....اده بهش چ بگم 

 ...دمینم رمردیپ
 ....میگیم کیدفت:بازدشتتون رو به اداره تهر ییکه صدا دمیته دل خند از

 یبه سههمت صهههدا بردشههتم که با چند نفر از همکارهاام رو خوردم و  خنده
درنده اش  یبا اون چشههما یبود.....لعنت نشههونیخانممون روبه رو شههدم.....ب

 نسههتمتوی....کاش مکنهیکه نفسههم رو حهگ م دونسههتیبود....کاش م نشههونیب
 وقت دور و بر من نهاشه.... چیبهش بگم ه

 دفتم:از لطفتون متشکرم.... یبه ستوان صها با لحن جد رو
 تکون دادم..... یکیهمکارا سر کوچ یرو به همه  و

آروم دفت:خوشههحالم که  دیدفت و به اون که رسهه یزیچ کیکدومشههون  هر
 ....دی....موفق باشدیرو بدست آورد تونیسالمت

صداش  یمتوجه  ریکننده بود....چرا انقدر د وونهیفوق العاده د صداش آهنگ 
 ه؟یبودم که چقدر جذاب و خواستن دهیفهم ریشده بودم؟چرا انقدر د

صدا یسع شم و با  سلش ب که نگاهم رو  یدر حال میشگیهم یکردم به خودم م
 ....نیبه کفشام دوخته بودم دفتم:متشکرم....همچن
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ست کرد و آروم عق  درد کرد و من زود  سرم رو آوردم باال.....چادرش رو در
 که محو راه رفتن و اندام موزونش نشم.... ینیسمت شاه مدیچرخ

 کایرائ
 رفتم و اروم پشتش نشستم.... زمیاتاق شدم و به سمت م وارد
 شده؟ ی....چکایهست رائ تیزیچ کیدفت:به جون خودم تو  پگاه
صو سرم سر اون ت صره کردم و  ستام محا شماش داد زدم:از  یذهن ریرو تو د چ

براش مهم  یاحدالناسهه چیه ینیب یجلو چشههمام دور شههو....راحتم بزار....نم
 ؟یکنیولم نم ست؟چراین

 ه؟ینکنه خهر طونیش ی:ادیچیپگاه دوباره تو اتاق پ یصدا
صه سام رو مهمونش کردم  یاز اون نگاه ها یکیسرم رو باال آوردم و  یع برق آ

 ؟یشیم یکه دفت:باشه بابا....چرا عصه
 یو مشههغول کارش شههد....از دسههت خودم عصههه زشیرفت پشههت م آروم

 بدبخت رو درفته بودم؟ نیا یپاچه  کردم؟چرایشدم.....داشتم چکار م
عذرت م آروم گاه من م حالم ز خوامیرو بهش دفتم:پ ل   ادیامروز  جا

 خوب؟ دی.....بهخشستین
 من اشتهاه بود.... ه؟کاریچه حرف نیزد و دفت:ا یلهخند
شکل یدید یبزاره من حرف بزنم دفت:وا نکهیا بدون ل شده؟ک یبندخدا چه 

 آب رفته.... کلشییه
ازش فرار کنم بازم موضههوعش به وسههش  خواسههتمیم یخدا چرا من هر چ یا

 شد؟یم دهیکش
 ....شهیتکون دادم و دفتم:تو نگران نهاش.....درست م یسر
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 ر....تو دخت ینازک کرد و دفت:چقدر سنگدل یچشم پشت
سنگدل بودم.....ا یا ست بود و   یکاش وجودش برام مهم نهود....ا یکاش را

با د یزبونم بود.....ا عیکاش قلهمم مط که  کلشیه دنیکاش  برام مهم نهود 
 ....گرفتینم شیآت دنشیکاش قلهم با د یشده.....ا یبوده و االن چ یچ

 یدیجد یو حواسههم رو جمع پرونده  امیب رونیب الیکردم از فکر و خ یسههع
 بکنم که بهمون محول شده بود....

پگاه به خودم  یمشههغول پرونده شههدم که زمان رو دم کردم و با صههدا یانقدر
 تموم شد....پاشو برو خونه.... ی....وقت ادارگهیبسه د یاومدم:سروان کردان

ه  حواسم ببه بدنم دادم و دفت:اصال یبه ساعت انداختم و کش و قوس ینگاه
 ساعت نهود....

شدم و  از س فرممیونیجام بلند  سمت چوب لها م و رفت یرو مرت  کردم....به 
رتهش تا م سههتادمیکه تو اتاق بود ا یکیکوچ ی نهیآ یچادرم رو برداشههتم و جلو

 کنم....
 ....میرفت یو به سمت در خروج میاومد رونیبا پگاه از اتاق ب همراه

 ....ارمیرو ب نیتا من برم ماش سایدر دفتم:وا دم
دنهالم....تولد مامانه  ادیم ی....دسههتت درد نکنه....مهدزمیدفت:نه عز پگاه

 ....میریبگ لیرو تحو کیک میبر میخوایم
 ؟یندار یزدم و دفتم:باشه....پگ کار یداداشش بود....لهخند یمهد

 ....نایزد و دفت:نه قربانت....سالم برسون به مامان ا یلهخند
 ....خداحافظ....رسونمیرو م تی:بزرددفتم
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حافظ پارک میکرد یخدا مت  به سهه پارک نگیو  مت  به سهه  نگیرفتم....
باز م نیرفتم....داشههتم در ماشهه با صهههدا کردمیرو  به  یخنده  یکه  دو نفر 

 سمتشون بردشتم....
طور بود....هر  نیهم شهههیهم قایخودشههه چون دق دونسههتمیبود....م خودش

 ....گرفتیبدتر جلو روت قرار م یکردیفرار م یزیچ کیوقت از 
 سروان... دیدفت:خسته نهاش یاریاسفند سردرد

 گهیمن د دی....اده اجازه بدنطوریبهشون احترام دذاشتم و دفتم:شما هم هم رو
 مرخص بشم....

 د؟یداشته باش فیلحظه تشر کی شهیدفت:م سردرد
 شدم و دفتم:بله در خدمتم.... خیس سرجام

 نشه و موفق هم بودم.... خشیتمام تالش حواسم بود که نگاهم م با
تعارف دارن....بندخدا چون  یلیما خ نیآقا دان نیدفت:ا یاریاسههفند سههردرد

 ندارن.... نیمرخص شده ماش مارستانیامروز از ب
 قلهم شروع کرد به اوج درفتن..... ضربان

ست سفند یزیچ خوا سردرد ا شتش  یاریبگه که  ستش رو تو م شد و د مانعش 
من برو  نیبا ماشهه گمیمن بهش م یفشههار داد و رو به من ادامه داد:االنم هر چ

 الیکه هم خ دیبرسون ییجا کیتا  شونمیسر راهتون ا شهی.....مدهینم تیرضا
 من رو نداشته باشه؟ نیعذاب وجدان ماش شونیمن راحت باشه هم ا

 ....دیکوبیام م نهیمحابا به س یدرفتم....قلهم ب در
 ....فمهی....وظکنمیزدم و دفتم:بله خواهش م یا یاجهار لهخند
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مسههحور کننده اش دفت:نه سههروان....شههما  یو با صههدا دیبه من چرخ رو
 کردن.... یشوخ شونیا دیبفرمائ

 رو مهمون کرد.... یاریسردرد اسفند یاساس یچشم غره  کی
به راه نهود اما ادب حکم م ادیحالم ز نکهیا با ه چ نیکه تعارف کنم:ا کردیرو

 در خدمتتون هستم.... دیسردرد....بفرمائ هیحرف
ماشهه شیجد یصهههدا با با همون  نه ممنون  فت: ما رمیم یعل نید .....شهه

 ...دیبفرمائ
راهت رو بکش  امیعمرا با تو ب نکهیا یعنی نیشهههدم و اخم کردم....ا سهههاکت

 برو....
 نیا چیسههوئ یدفت:عل یاریرو به سههردرد اسههفند یا یبا لهخند مصههلحت بعد
 نه؟ ای یدیرو م نتیماش

م و رو به تو بد نمیماش یواسه چ گهیسروان هست د یدفت:ا خوب وقت سردرد
 برم خونه؟ رمیبگ یصهح تاکس یخودم کله 

 ل  دفت:دارم برات.... ریرفت و ز یغره ا چشم
 دارم.... یزیت یدوشا دونستی....نمدمیشن

 دی....رو به من کرد و چشم تو چشمم دفت:بهخشرمیم ی:پگ من با تاکسدفت
 ....به سالمت....میمزاحم وقتتون شد

بدون ا یلیخ بهم کهیبرخورد.... باشهههه دفتم:فکر م ن به حرفم   کنمیحواسههم 
 !ننیب یمن رو در حد خودشون نم نیماش

 خودخواه..........مغروِر پروندمیم کهیداشتم ت قشنگ
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 ....دیافتیخوام تو زحمت ب یه؟نمیچه حرف نیاخم کرد و دفت:ا یعصه
 یخدا شههنی....مگر نه سههروان ناراحت منیدفت:برو دان یاریاسههفند سههردرد

 نکرده....
م ه خیلهخند به روش زد که از صههدتا توب کیحرص دسههتش رو پگ زد و  با

 اومد... نید و به سمت ماشکر یبدتر بود.... انگار که ناچار باشه خداحافظ
صهان دوباره شبخواد ت نکهی....از ادیخواب تمیضربان قلهم اوج درفت و ع  نیو ما
 بود اما خوشحال بودم.... ییایح یخوشحال بودم....ب نهیمن بش
ش زودتر سوار ما ستم....تمام بدنم از  نیاز خودش  شدم و در طرف خودم رو ب

 در درفته بود! جانیه
 نیدان
ش یوقت ش یبدجنگ عل ی افهیتو موهام زدم و به ق یشد چنگ نیسوار ما م چ

به ا نه  خدا ک هت نرسهههه....زنده ات  یزود نیغره رفت....فقش  ها دسههتم ب
 ....زارمینم
سوار شدم و در رو بستم.....در که بسته شد انگار نفگ من هم  دیبهخش کی با

 بند اومد....
صله شمتر هم نه میام با آهن ربا ن فا ستارت ما شد....ا رو  نیود!تمام بدنم داغ 

 زد و آروم به حرکتش انداخت....
ش  لعنت ادی س یافتادم که تو ب*غ*لم بود....که موها یاون  شونش با پو ت اف

باز هاکردیم یصههورتم  که نفگ  اش  دهیدرمم پخش دردن کشهه ی.....
متر با دوشههش فاصههله داشههتم و فقش خود خدا  یلی....که فقش چند مشههدیم
 کلیه ادینکنم.... ییکه چقدر خودم رو کنترل کردم تا کار خطا دونسهههتیم
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شم م یکه تو فشیظر ش یپاها ادی....دیلرزیآ*غ*و* ص یاش که تو دهیک ار ح
دسههتام که  ادی.....کردیلهاس هم داغم م یپوسههتش که از رو یپاهام بود و درم

 شیتماس آت نیو کف دسههتم که داشهههت از ا شهههدیم دهیبازوش کشهه یرو
 .....رفتگیم
سته بود و چقدر از من  یتیدختر با تمام جذاب نیا ش شت االن کنارم ن که برام دا

ستن ست ن یدور بود....چقدر باال بود...چقدر خوا شتام یافتنیو د رو  بود....م
 هم فشار دادم.... یتو

..فکر ....آروم پسر..نیبردردوندم و تو دلم دفتم:آروم دان شهیرو به سمت ش سرم
 ....ینشست یتاکسکن تو 

س یدلم زار زدم:د لعنت تو سستمین یتو تاک س شی....پستمین ی....تو تاک ام  یک
 کمیراه رفتن سههاده اش هم تحر یام که حت یکه شههده تمام آرزوم....کنار کسهه

 .ام... یکردان کایسروان رائ شی....پستمین یکم کس شی....من پکنهیم
 ودم....ب ریبودم درد دهیمش رو فهمکه اس یوقت ؟ازیچ یعنی کای....رائکایرائ
 .....کایو رائ نی....داننیو دان کایرائ

سرت ب نیخودم داد زدم:ا سر گاه ن یدختر به تو حت نیکن....ا رونیفکر رو از 
 چه برسه.... کنهیهم نم

 هم دذاشتم.... یدادم و چشم رو هیتک یصندل یسرم رو به پشت آروم
 مییاراهنم شهیسردرد م دیرو شکست:بهخش نیآرومش سکوت ماش یصدا که
 که از کدوم طرف برم؟ دیکن

 و آرامش بخش.... یمعرکه بود صداش.....روحان چقدر
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 هادیبه شههما نخورد پ رمی....هر جا که مسههدیخودتون رو بر ری:شههما مسههدفتم
 دور بشه.... رتونی....ممکنه مسشمیم

 ....دی....آدرس رو بهم بگدینحرف رو نز نیدنده رو جابه جا کرد و دفت:ا آروم
 نیخواستم ا یبود اما نم یفرصت رو از دست بدم...پرو باز نیخواستم ا ینم

 بره..... نیاز ب یزود نیکم به هم یفاصله 
 باعث زحمت شدم.... دیدفتم:بهخش پگ

 است.... فهی:وظدفت
خاره؟ یخواسههتیم یچ فه؟پگیوظ عث افت با گه  از  دونمیچم ایبردرده ب

 داشتم؟ یخزعهالت؟من چه انتظار نیو از ا هرهیمصاحهت باهات ل*ذ*ت م
 ....شمیم ادهیپ عصری:ولدفتم
 ....کهیخوب.....راهمون به هم نزد اری:بسدفت

کل راه رو ازش  دادیاجازه م یغرور العنت نینگفتم....ا یزینگفت و چ یزیچ
شیحرف م سوال مدمیک شه جواب بده و من محو  دمیپرسی....انقدر  تا مجهور ب

ما نم قت نم چیتونسههتم....ه یصهههداش بشههم ا حرف  ادیتونسههتم ز یو
 .....خوردیحرص م میاز کم حرف شهیماندانا هم ریبخ ادشیبزنم....

 یافتادم و تمام بدنم از خشم پر شد.....بهاورم نم رادیه ادیآوردن ماندانا  ادیب با
شر شته بود  شنشد که تو اعترافش نو جواب رد دختر عموش  دنیوع راهش از 

س یماندانا بود.....باورم نم شه و ک شده با شق ماندانا  شغال عا که  یشد اون آ
 باشه.... نیخوادتش ا ینم گفتیو م زدیماندانا ازش حرف م

ونا ....انی:به خدا راه من از اونا جداست دانگفتیافتادم که م اداشیداد و فر ادی
حالم بهم م اشهههرق من مشهههرق....من از  خورهیهمشهههون متنفرم....من 
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....من ازش متنفرم....اده نیتا آسمون فرق داره دان نیازش.....داداشت با تو زم
 ....کنمیم یمجهورم کنن خودکش

 نیا گهیبار د کی یعل ی:ماندانا به والدیچیخودم تو دوشههم پ ادیفر یصههدا و
 و تو..... دونمیمن م یحرف رو بزن

شده بود....چقدر دلم  نیا ی.چقدر دلم براساده بود... چقدر دختر عمو تنگ 
با یبرا نگ شهههده بود.... مان ت چه زودتر بل دیما تا برم  گرفتمیم شیهر 
 ....دیکشی....دلم براش پر منمشیبه

خواسههتم  یدو هفته بهش دروغ دفته بودم....نم نیام درفت....چقدر ا خنده
 نگرانش کنم....

 ....کنهیم همونیداره تعق نیماش کیصداش به خودم اومدم: با
  ؟ی؟تعقیسمتش بردشتم و دفتم:چ به

 .دنهالمون باشه... کردمی:بله...از دم پاسگاه متوجه اش شدم اما فکر نمدفت
 ....دیدوشه پارک کن کی:دفتم

شت شم ها برد سر یسمتم و چ شمام دوخت و  هم به  عیمعرکه اش رو به چ
 ؟یچ یحالت اولش بردشت و دفت:برا

ت دسهه یکه دسههت رو دیدفتم:انتظار ندار ینسهههتا بلند یبا صههدا یعصههه
 سروان.... دیدوشه پارک کن کیبزارم....

باشهههه دنده رو عوض کرد و راهنما زد و کنار بزردراه پارک  دهیکه ترسهه انگار
 کرد....

 ....دستایرو که خوابوند دست بردم تا در رو باز کنم که دفت:ا یدست ترمز
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 شدم.... ادهیپ یعکگ العمل بدون
 یبود.....انگار که نم ستادهیاز ما ا یادیز یرفتم....با فاصله  نیسمت ماش به

 بشه... ادهیخواست پ
شت دنهالم م ستادمیدفعه ا کی سروان که دا شما هم ومدیو رو به  جا  نیدفتم:

 ....دیستیبا
بدم راه افتادم به  یا یبهش جواب اضهههاف نکهینگاهم کرد که بدون ا یسههوال

 معلوم نهود.... نشیبود و سرنش یهاش دود شهی....شنیسمت ماش
 ادیو منتظر شدم ب ستادمیباز شد....سر جام ا نیشدم در ماش نیماش کینزد تا
 .....نییپا

 چشمام درد شد.... نیسرنش دنیشد و من با د ادهیپ آروم
 پوشوند.... یرو لهخند سشیخ صورت

 مانند دفتم:ماندانا..... زمزمه
 نگرانتون کردم.... دیزد و دفت:جانم سردرد؟بهخش یلهخند

 ؟یکنیچکار م نجایکردم و دفتم:تو ا یسروان اشاره کرد.....اخم به
 ....ختیکرد و اشک از چشماش فرو ر یا خنده
.به من ...اوردیسوالم رو تکرار کردم که دفت:دل زن عمو طاقت ن یعصه نسهتا

 دمیم کی....دو هفته اسهههت دارم کشههییتو کجا نمیاداره اتون تا به امیدفت ب
 جناب....

کاش با صهههدا یجار اشهه که از زور بغض دو رده شهههده بود  ییشهههد و 
 ....شمیمزاحمتون م دونستمیدفت:نم
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 سهههایلحظه وا کیخودت؟ یواسهههه  یگیم یبه موهام زدم و دفتم:چ یچنگ
 ....نمیبه

پر از سههوال بهم نگاه  ییدرد کردم و به سههمت سههروان رفتم که با چشههما عق 
شده بود و نمکردیم شماش درد  ستی....چ شماش چه بال یدرد نیا دون  ییچ

 ....ارهیم چارهیسر من ب
تادمیبه روش ا رو هاشهه سهه نه....د ی....دختر عمودیو دفتم:نگران ن  گهیم

 ....خوامی....بازم معذرت مشمیمزاحمتون نم
 ....با اجازه....کنمیدفت:خواهش م یآروم یو با صدا نییانداخت پا سر

اجازه نداد که جوابش رو بدم....احترام دذاشهههت و به سههرعت سههوار  گهید
 شد و رفت..... نشیماش
 افتاده بود فرصت کنارش بودن رو از دست داده..... ادشیکه  یموندم و دل من

شتم و با چند تا قدم  به سرسمت ماندانا برد سوندم و   عیبلند خودم رو بهش ر
 سوار شدم....

سر دید یوقت شدم  سوار  ش عیکه  ش نیتو ما ست و ما ش شن کرد و به نین  رو رو
 حرکت درآورد....

 نوریشکست...چند تا تراک ا شدیکه پخش م یآهنگ یرو صدا نیماش سکوت
رو  حرفش شهیبرسه....کارش بود....هم خواستیکه م یزیو اونور کرد تا به چ

....تو ذهنم پر از سههوال بود و منتظر بودم برسههم زدیکه مناسهه  بود م یبا آهنگ
خواستم سکوت رو بشکنم و  یکنم.....فعال نم دایخونه تا جواب همشون رو پ
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نگ دوش کنم....م دادمیم حیترج  یتو دلش چ نمیبه خواسهههتمیبه آه
 به حالم نداشت.... یفرق ادی....هر چند زگذرهیم

 سهیکاله کن آسمون خو  شال
 بارونه هیرو وا کن در چترت

 چشمات زونیبرگ ر یو هوا حال
 دونهینم زمییپا

 سوختنیکه م یها وقت پروانه
 رمیرو دوختن به تقد رتیتقد
 سوزمیم رهیگیوقت دلت م هر
 رمیمیم سوزهیوقت دلت م هر
 رهیدلم د یلیخ
 درفتارم یلیخ

 داشتنت خوبه دوست
 دوست دارم یلیخ
 رهیدلم د یلیخ
 درفتارم یلیخ

 داشتنت خوبه دوست
 دوست دارم یلیخ
صورتش خ به شتم.... ستم تون ینم یکار چیبود و من ه گیخ گیطرفش برد

 دختر؟چرا؟ یکنیم ینطوریبکنم....چرا ماندانا؟چرا با خودت ا
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 رو که غرق در اشک شیمشک یدوشه پارک کرد و بردشت سمتم و چشما کی
 بود به چشمام دوخت....

 گنیمن چشمات به من م محهوب
 کهینزد یلیخ ییجدا روز

 که دور از تو یدونینم یریم
 کهیو تار نیچقدر غمگ امیدن
 نهیو غمگ کیمن تار یایدن

 نهیسنگ یلیخ ییجدا بار
 کگ که از حالم خهر داره هر
 بار رو برداره نیشونه هام ا از

رو  و دستام دمیبه صورتم دست کش یهقش کل فضا رو شکست....عصه هق
شتم م مینیب یجلو شتم....دا شتم خفه ممردمینگه دا آدم  ...بابا منمشدمی....دا

 یدختر رو.....اما نم نیبودم....منم دل داشههتم.....به خدا دوسههتش داشههتم ا
ستم غ شم د ریتون ش یا گهیاز خواهر به چ ده بود بهش نگاه کنم....هق هقش 

 که رو شاهردم دذاشته بودن..... یغیت
 رهیدلم د یلیخ
 درفتارم یلیخ

 داشتنت خوبه دوست
 دوست دارم یلیخ
 رهیدلم د یلیخ
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 درفتارم یلیخ
 داشتنت خوبه دوست

 دوست دارم یلیخ
 زمزمه کردم:ماندانا؟ اروم

 طاقت خودش رو پرت کرد تو ب*غ*لم.... یب
....چشمام رو بستم و برادرانه در آ*غ*و*شش دمیرو بستم و زجر کش چشمام

ام رو  نهیاشههکش سهه ی....چشههمام رو بسههتم و اجازه دادم قطره هادمیکشهه
 .....رهیب*غ*لم آروم بگ یبسوزونه....چشمام رو بستم و اجازه دادم تو

 عق .... دیکش آروم
ماشهه یعصههه هالم اومد....معلوم نهود کجا  عیشهههدم.....سههر ادهیپ نیاز  دن

 یلیخلوت بود.....خ یجا کیده....اصههال حواسههم نهود.....خوب بود که اوم
 خوب بود....

 ...ههههههههههههههایبه آسمون داد زدم:خدا رو
 ....نیهق هقش دفت:دان ونیم

 ماندانا؟ یکنیم ینطوریزدم:چرا ا داد
منم آدمهههههههههههههم المص ؟چرا  یفهمی:چرا نمدمیکش ادیتمام توانم فر با

 ؟یفهمیمنم دل دارم؟چرا نم یفهمینم
شونه  آروم ستش رو به ن هق هقش دفت:غلش  ونیجلوم درفت و م ستیا ید

 .....من غلش کردم....کنمی....خواهش منیکردم دان
تا یعصههه به دهنش کوب یدسهه فت:ب دیلرزونش رو  فه ایو د ....من خ

 نکن.... تی....تروخدا خودت رو اذنیدان شمی....خفه مشمیم
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برام  یفهمیرفتم طرفش و شههونش رو درفتم و تکونش دادم و دفتم:م یعصههه
ساب نم یلعنت یتو رو جزو اون خوانواده  یوقت یفهمی؟میزیعز  ینعی کنمیح
 ؟یچ یعنی شهیدلم برات تنگ م یوقت یفهمی؟میچ

نه نم داد خودت رو  یکه فقش عالقه  ی....چون انقدر خودخواهیفهم یزدم:
قدر ینیهیم ن نم یچیه گهیو د یکه کور شهههد یخودخواه.....ا  یرو 
 یکسهه چیاز خودت ه ریکه غ یکنی.....فکر میکنیرو حگ نم یچی.....هینیب

نکن....انقدر  تمیکورت رو باز کن....انقدر اذ یاون چشههما یدل نداره....لعنت
 نیههنههکههن.....انههقههدر خههودخههواه و خههود بهه ریههرو بههاهههام دردهه وجههدانههم

ست دارم....درک کن که ....بفهم....حگ نینهاش.....به کن....درک کن که دو
س ی....اما درک کن که نمنمیرو به تیتونم نارحت ینم عمر  کیرو که  یتونم ک

رو  تی....درک کن که خوشهههختنمیبه یا گهیبه چشههم د دمیبه چشههم خواهر د
خت نمیم نار من خوشهههه هم  ی.....من و تو برایشهههیخوام....بفهم در ک
 ......میستین

 شونه هاش رو ول کردم و داد زدم:بفهم.... یعصه
 هق هق دفت:عاشق شدنت مهارک پسر عمو.... ونیم

شتم ستم دهن باز کنم که اومد نزد برد شتش رو رو کمیسمتش و خوا  یو انگ
 ..... زدیم شمی....انگشتاش داشت آتی..... لعنت یلهم دذاشت..... لعنت

 ....نگو یچی...هنینگو دان یچیهق هق دفت:ه ونیم
شتش شمات چ یرو از رو انگ ش  تو چ شت و دفت:ام  مدیرو د یزیلهم بردا

 ....دمیند میکه کنار هم بود ییکدوم از سالها چیه یکه تو
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 یسههاله شههده صههاحهخونه  یلیکه خ دمیرو د یزیدرفت و ادامه داد:چ نفگ
 دمش؟یدختره بود که د نیچشمام....عاشق شدنت مهارک پسر عمو....هم

 نه؟ سهینازه....پل یلیو دفت:خوشگله.....خ دیخند هیدر ونیم
شدت درفت و دفت:د خنده زن  کیدفتم تو  ؟منیسوخت یدیآقا؟د یدیاش 

 هست؟اون موقع نه سالمم نهود.... ادتی.....یریگیم گیپل
 بود.... ادمی قایبود.....اون ش  رو کنار کارون دق ادمی

 هست؟هزار تومن بود....هزار تومن رو بده.... ادتیو دفت:شرطمون  دیخند
کوچولوش رو مشت کرد  یو دستا کمیبود...اومد نزد دهیامونش رو بر اشکاش
به سهه باخت گیخسهه االی....االی:دیام کوب نهیو  پولم رو  الی.....یشههرط رو 

 پولم رو بده.... یبده.....شرط رو باخت
 همیام رو تو ج گهیطاقت دسههتاش رو درفتم و دذاشههتم رو قلهم و دسههت د یب

صدا یتراول پنجاه تومن کیکردم و  سع ینیغمگ یدر آوردم و با   ردمکیم یکه 
 با سودش.... نمیشادش کنم دفتم:بفرما....ا

....من فقش همون خوامیرو م میهقش شههدت درفت و دفت:من هزار تومن هق
 ....خوامیرو م یهزار تومن

که درفتش و دسههتش رو از  همیهزار تومن از ج آروم درآوردم و جلوش درفتم 
 هیرو رو قلهش دذاشت و در یچنهره زد و هزار تومن نیزم یمشتم آزاد کرد و رو

چقدر خوب  یدی؟دیدفتم عاشق شد یدی؟دیدیاش شدت درفت و دفت:د
 دم؟یفهم

 موهام رو چنگ زدم.... یرو به پشتش کردم و عصه پشتم
 ساکت شد..... کدفعهی
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شتم شکاش رو پاک م برد شت ا شده بود و دا ند ....لهخکردیسمتش....بلند 
 زد....
 زدم.... لهخند
هه....چدفت داداشههش داره زن  نهیبه یوقت یخواهر ؟هریکنیچرا نگاه م هی:ِا

 دزش باالس.... کمیمن  ی....حاال ناراحتگهید شهیناراحت م رهیگیم
طاقت دسههتام رو به روش باز کردم که با سههرعت به سههمت  یو ب دمیخند

 و من با محهت خواهر کوچولوم رو تو ب*غ*لم درفتم.... دیآ*غ*و*شم دو
 ؟یو با خنده دفت:جواب بله رو ازش رفت رونیاز ب*غ*لم اومد ب آروم
کنه چه  یو دفتم:دلت خوشهههه ها....کو تا جواب بله....نگاهمم نم دمیخند

 له؟برسه به جواب ب
هرا به داداش دسته دل من جواب رد  اخم ه ههه ههه ههه کرد و دفت:عمهههههههه

 ؟یکرد یدلشم بخواد.....تاحاال خواستگار یلیبده....خ
 باالتر از منه ماندانا.... یلیدفتم:خ آروم

 م؟یبا هم حرف بزن نجایا یخوایخنده توش بود دفت:م ی هیکه ته ما ییصدا با
 ....زدیش  بود اما پرنده پر نم یاول ها نکهینگاه به دور و برم کردم.....با ا کی

 وونه؟ید مونیو دفتم:کجا آورد میدیهم خند با
فت:دفتم  ونیم نده د که م کیخ آبرومون رو  یداد و هوار کن یخوایجا برم 

 ...ینهر
رفت و  نیبه سههمت ماشهه غیج کیکه با  دمیغره رفتم و به سههمتش دو چشههم

 ناکگ.... ینشست....با خنده سوار شدم و دفتم:ا عیسر
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 االن؟ میباال انداخت و دفت:کجا بر ییابرو
 من.... یخونه  می:بردفتم
رو روشههن کرد و به حرکت  نینگفت....ماشهه یزیچ گهیتکون داد و د یسههر

 درآورد....
به رو زهیریآروم داره اشهههک م دمیفهمیم ما  نا برااوردمیخودم ن یا ندا ما  ی....

 داشت.... اجیفراموش کردنش به زمان احت
 کایرائ

....  یو دفتم: لعنتههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه دمیبه فرمون کوب یرو عصه مشتم
 .... یلعنتهههههههههه

سرم رو به فرمون تک آروم صورت ر هیکنار زدم و   دختر با اون ی زهیم زیدادم....
 چشمام ظاهر شد.... یو مثل شهش جلو یاشک یچشما

 و به خودم دفتم:آروم دختر....آروم.... دمیکش قینفگ عم دوتا
رو  شیکالفگ تونسههتمیوجود درمش رو حگ کنم....هنوزم م تونسههتمیم هنوزم

و به ضربان قلهم ر تونستمیکالفه است.....هنوزم م یچ یدرک کنم و ندونم برا
 یرو که به سمتش داشتم حگ کنم و برا یکشش تونستمی.....هنوزم مارمیب ادی

 تونستن ها خودم رو لعنت کردم... نیتمام ا
 ی....بدمیکه به خونه رسهه دینکشهه یرو به حرکت درآوردم....طول نیماشهه آروم

 رفتم و سالم کردم.....جواب سالمم رو دادن..... یحال به سمت در ورود
 شده مادر؟ یزیدفت:چ مامان
ش ی....اده کارکنهیسرم درد م یکمی:نه مامان دفتم شته با  دمیم حیترج دیندا

 استراحت کنم....
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 ارم؟یبرات قرص ب یخوایدفت:م روژان
ند نه خواهر یکیکوچ لهخ حت کنم خوب یبه روش زدم و دفتم: ....اسههترا

 ....شمیم
مان ده بتون ما مادر....ا باش  حت  فت:را لت بهترم  یریدوش بگ کی ید حا

 ....شهیم
 ....دی...بهخششهیم یچ نمیتکون دادم و دفتم:تا به یسر

 دمیتخت دراز کش یعوض کردم و رو عیسمت اتاقم رفتم و لهاس هام رو سر به
ام دذاشههتم و به اون دختر فکر کردم....فکرام حد و  یشههونیپ یو دسههتام رو رو

 فکر یچ یداشههتم ب گفتمیو م ومدمیبه خودم م قهیدق کینداشهههت.... یمرز
 براش نداشتم! یو جواب کردمیم

اتاق باز شههد و مامان وارد شههد....چشههمام رو بسههتم و خودم رو به خواب  در
 زدم....

 موهام به حرکت درآورد.... یتخت نشست و انگشتاش رو ال یرو
فت: آروم مهید ت اد ق ن یو ک هر  قراره شهههو تن  ف د هم  هم  یلیخ یب ب

 یمامان و بابام قرار بود شههوهر کنم به کسهه یبرخورد...من....نازدونه و ته تغار
 بودمش؟! دهیه ندک

با حرف زدم ه یبهم برخورده بود و هر چ یلیخ با جوره قهول نکرد و  چیبا 
 دفت:پسره حرف نداره و اله و بله....

رار ف ای دیشههوهرم بد یزور دییلج که اده بخوا یلج کردم...افتادم رو دنده  منم
 ....یخودکش ای کنمیم
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....باالخره روز کنمیبودم دفت باشهههه ردشههون م زیبراش عز یلیکه خ پدرمم
 ....دیرس یخواستگار

شتم شونیسوراخ در بخوام به یخودم رو تا از ال ک سره رو دنم  دمی.....اما تا پ
 رو به اون رو شدم! نیکال از ا

 شدم که تو خاطراتش غرق شده بود.... رهیو به مامان خ دمیپهلو چرخ به
 کردم.... یمن....چه غلط یوا یا دمیداد:تازه فهم ادامه

سهههزش فوق العاده  ینگاه به من ادامه داد:چشههما کیزدم که مامان با  لهخند
 ....ستیکه تو اون زمان ب کلمیو ه پیبود.....ت

 کفتر جلدم رو پرونده بودم! وانهیکار از کار دذشته بود و مِن د گهید اما
بال بال زدن  ادیزه بودم مثل مرغ پر کنده....اون شهه  دذشههت و من تا شههده

 یافتادم.....از خوراک افتاده بودم و فقش دوست داشتم سر جام دراز بکشم و ه
 غرق بشم.... ایتو رو ایخودم رو لعنت کنم 

 ....یاریم ادمیمن رو  یاون روزها یشد و دفت:تو دار رهیچشمام خ به
شمام ستم حرف چ شد و خوا شق یدرد  م که جر یبزنم که لهخند زد و دفت:عا

....من ستیبه حاشا ن یازیدخترم....ن یخودت رو تهرئه کن یخوایکه م ستین
رو تو نگاهت  زیمن همه چ ی....دور از جونت الل هم باشههکایمادرم رائ کی
 ه؟ی....پسره کخونمیم

 یپاهاش دذاشههتم و اون با موهام باز یبگم....سههرم رو رو یچ دونسههتمینم
که برا گمینم یزیچ دیکه د یکرد.....وقت بات  با فت: مد  ید بار دوم او

تا سههکوتم رو د یخواسههتگار باهام حرف زد اما  تا تهش رو  دیبازم مامانم 
 عاشقانه.... یلی....خمیدیزود بهم رس یلیخوند.....خ
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دذاشهههت داشههتم  هیکه بابات به خاطر اون دزارش از جون خودش ما یوقت
.بابات ام حهگ شد.... نهیکه تو رو درودان درفتن نفگ تو س ی.....وقتردمیمیم

سال نیقول داد بهم و دفت:تو ا دم و ب یشده قول میکرد یکه با هم زندد یچند 
 پاش نمونم؟

چه ق قول به  ما  ند....ا نه و بردردو به من بردردو بهیمتیداد تو رو  ون ج متیق ؟
 خودش....

 ....رودیکه جانم م دمید شتنیکه رفت....من با دو چشم خو یوقت
 یهاش تا پا یو همون ش  بهش قول دادم که از امانت یموندم و سه تا امانت من

 جونم مراقهت کنم و قول دادم که قولم مثل قول خودش باشه....
 منه.... یآرزو تونی....خوشهختدیمن یشماها زندد کایرائ

 خالصه شده؟ یتو ک تیبه دستش زدم که دفت:خوشهخت یا ب*و*سه
از  بهتر ییجا باز کنم و چه جا کیدلم رو  یسفره  خواستی....دلم مدمیکش آه

 قل  مادرم؟
 باالتر از منه مامان.... یلی:خدفتم
 ....یکم ندار یزی:تو چدفت
سکه از د دمیخند سو ست گفتیمامانش م رفتیباال م واریو دفتم: و  قربون د

 ....تیبلور یپا
 ام رو قورت دادم.... خنده

 هست؟ یلهش دفت:ک یلهخند رو با
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باهامون بود....سردرد  تیچشمام رو بستم و دفتم:همکارمه.....تو مأمور اروم
 ....ردادیت

 :خوب؟دفت
 بگم؟ ی:چدفتم
 ؟یدوستش دار یدیفهم ی؟کی:چقدر دوستش داردفت
 بادش،یبا ند دمید یشههد اما وقت یا کدفعهی زیمامان.....همه چ دونمی:نمدفتم

 یلی....خسههتین هیکه وجودش مثل بق دمیفهم کشههمیدرد م دنشیزجر کشهه
 شاهکار کرد....تحملش فوق العاده باال بود..... تیمرده....تو مأمور

 ؟یو دفت:اون چ دیخند
....انقدر غد و گردهیصههاف برم رهی....صههاف میچیزدم و دفتم:اون ه پوزخند

 نداره.... یتوجه یکه به هر کس هیجد
که  نهیقدم تو عشق ا نی.....اولکایرائ یستین یاخم کرد و دفت:تو هر کس مامان

 خوادی....مرد مهیو خم چی....عشههق راه پر پیریخودت رو دسهههت کم نگ
 دایکن ز ی.....سههعکنهیکمرت رو خم م یری....خودت رو کم بگشییمایراهپ

هاشهه کارها ی.....سههعیدور و برش ن با  به چشههمش  ینکن  عاده  خارق ال
 ....نتتی....بزار تو اوِج خودت بودن بهیایب

 تکون دادم و دفتم:اوهوم.... سر
 اده به صالحت باشه.... یبه مراد دلت برس دوارمیبلند شد و دفت:ام آروم

 کردمیرفت.....حگ م رونیاز اتاق ب ریشههه  بخ کیزدم و مامان با  یلهخند
 دوشم برداشته شده! یبار بزرگ از رو کی
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شههدم و حوله ام رو برداشههتم و به سههمت حمام رفتم....غمهرک درفتن که  بلند
 صالح خداست.... ینداشت!هر چ یا دهیفا

 نیدان
 رو از قفل درآوردم و در رو باز کردم و منتظر شدم تا ماندانا وارد بشه.... دیکل

شدم....کل بعد شدم....خو دیاز اون وارد خونه   ینه ابرق رو زدم و محو خونه 
 ثمره زشیخودم بودم....بزرگ نهود اما با پول خودم بود.....همه چ یکه خونه 

 یبزرگ و باال شهر بود نه خهر یاز خونه  ینه خهر گهیتالش خودم بود.....د ی
متوسههش تو  یخونه  کی نجای....امایماکسهه نیو نه ماشهه فونیاپل آ یاز دوشهه

کم بود  دی!شااینوک یدوش کیو  دیسف یایپرش کیمتوسش تهران بود، یمنطقه 
 اما شرافتمندانه بود و باعث افتخار!

 خونه نهودم.... نیشدم....سه ماه بود تو ا رهیتک تک لوازم خ به
س ییمویل یها مهل خونه روح  شیکه به مح یینچ،بامهوهایچهل ا ید یال،ال 

که  یآرامش بخش هنر یبهشون برسه،تابلوها هیداده بودن و سپرده بودم همسا
 یرنگ،پرده ها یلیف یشههاد و روشههن بود،دو تا فرش نه متر یرنگ ها  یترک

سته ا یبا نوارها ییمویساتن ل شپزخونه ا کیو  یپ سا یآ رو  یضرور لیکه و
 بود.... یداشت و کال کرم و پسته ا

جفت  کی ادیسهههزش منو  شیخونه رو دوسههت داشههتم!چقدر مح نیا چقدر
عاده م خارق ال ختیچشههم  قدر ندا ها شییمویل لیوسههها!چ  یهمرنگ مو

 خوشرنگش بود....
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ست یرو ماندانا ست و د ش ش یمهل ن شد و  کدفعهیو  دیروش ک صورتش جمع 
 ....فهی...چقدر کثیدفت:اَ 

 چکار؟ نجایسمت اتاقم رفتم و دفتم:پگ تو رو آوردم ا به
 ....نیدان یبدجنس یلیزد و دفت:خ یغیج

 تخت کیاتاق سههاده که  کیلهم اومد و در اتاقم رو باز کردم... یرو یلهخند
 !یواریو کمد د ریتحر زیم کیداشت و 

 !نجایداشت ا ازین یاساس یریدرد د کیجا پر از خاک بود! همه
 ....گردهیم یزیچ کیدنهال  نتایماندانا داره تو کاب دمیاومدم که د رونیاتاق ب از

 ؟یخوایم ی:چدفتم
 ؟یرو کجا دذاشت تییچا نی:ادفت

 فکر کردم و دفتم:فکر نکنم داشته باشم اصال! کمی
شت سه ماه امروز اومدم خونه  برد و چپ چپ نگاهم کرد که دفت:بابا بعد از 
شه.....تا فردا خدا بزرده.... ایمح دیکه نها زیهمه چ  مینخور ییش  چا کیبا

 !میریمیکه نم
 من نشست.... یو روبه رو اومد
 :خوب؟دفتم

 ؟یکرد و دفت:خوب چ یانگشتاش باز با
 یدونیدن مش ریدستگ نایو س رادیدادم به مهل و چشمام رو بستم و دفتم:ه هیتک

 که؟!
 یکه خالف کارن!وقت دونسههتمیاما نم ومدی:از اولش ازشههون خوشههم نمدفت

 ....دمیشن
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بهم دست نداد!اما....اما  یمکث کرد و دفت:راحت بگم....حگ خاص یکمی
 انقدر پست باشن....آخه عمو.... کردمیفکر نم

چند وقت دارم دنهال بابام و داداشههم  نیتو ا دونسههتمیزدم و دفتم:نم پوزخند
 !گردمیم

 بودم ایهل ی.....من خونه نیو دفت:من....من متاسههفم دان نییانداخت پا سههر
سراغش.....قهل از ا رف ط شهیهم ایبهرنش بهم دفت که.....هل نکهیکه اومدن 

شده بودعمو ب شون  ستیم یود.....عمو از اول که تو وارد دروه  گهیکه د دون
مه چون ه که جلو یو نم تونسهههتیجوره نم چیکارش تمو  تو یخواسهههت 

ستیهم م ای....هلستهیبا  چیه نیهم یمتنفر بود،برا سانیاز پر شهیاما هم دون
ته بود....م یزیچ ندد خواسهههتیبهش نگف قام ز  سهههانیرو از پر شیانت
به آت ایهل یهاش زندد یبا خودخواه سهههانی.....پررهیبگ  دهیکشهه شیرو هم 

 فیعرت برامرو  نایا ایهل ی.....وقتهیدسههت نامادر ریپسههرش االن ز نیبود....آبت
 عکگ یکه حت ینخواسههت چوقتیآوردم....تو....تو ه یکرد داشههتم شههاخ درم

هت حق مینیخواهر و برادرت رو به نیا عا نم دمی...من ب  دونمیو االن.....واق
 بگم..... یچ دیبا

!من سههتین یزیبه دفتن چ ازیفرسههتادم و دفتم:ن رونیرو با شههدت به ب بازدمم
به بعدش هم نخواهم  نینداشههتم و از ا نایبه اسههم سهه یسههاله که پدر یلیخ

 داشت....
 شه؟یم یدفت:االن چ ماندانا

 که درجا تموم کرد.... سانی:پردفتم
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 و دفت:کار عمو بود آره؟ نییپاانداخت  سر
 شد..... دهیتکون دادم و دفتم:حکم اعدامشون بر یسر

 ا؟یتعج  دفت:ک با
 یی...نگار شههمسهههایمحمد رادی!هیمحمد نای!سهها؟یزدم و دفتم:ک پوزخند

 معروف به نگار سه کله!
 ؟یچ ایهستن؟هل یسه تا اعدام نی....فقش همی:وادفت
ند نفر ددفتم نه...هسههتن چ به حهگ  یلیهم....خ گهی: هاشههون محکوم 

کردن با اونا و نگه  یهم به جرم همکار ایمدت!هل یابد تا طوالن ایشهههدن...
 خونه اش به پونزده سال حهگ محکوم شد! یداشتن دختر ها تو

 شدن؟ یما چ یمن....خوانواده  یو دفت:وا دیبه صورتش کش یدست
قش خوانواده؟بودنشون ف یگیم نایزدم و از جام بلند شدم و دفتم:تو به ا پوزخند

 ننگه!ولشون کن....زن عمو چطوره؟ ی هیو فقش ما
بود و  ینهود اما خانم خوب و محترم نییبود....سههطح پا یزن سههاده ا مادرش

 نداشت! یبه کار کس یکار
 پشت سرم بلند شد و دفت:خوبه خدا رو شکر... اونم

 حاال نوبت منه.... یدیهمش تو سوال پرس گهیبا خنده دفت:بسه د بعدش
 بود.... نیکارش هم یبود....از بچگ شیشگیاپن نشست.....عادت هم یرو
 ماندانا.... نییپا ایدر دفتم:ب خیتوب

 ش؟یدیبار کجا د نیکرد و دفت:اول ینوچ
 ؟یگیرو م یزدم به اون راه و دفتم:ک خودم
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...اسمش چپ نگاهم کرد و دفت:خودت رو نزن به اون راه.....دختره رو. چپ
 ه؟یچ

ام زن باب یبار خونه  نیباهامون بود.....اول تیو دفتم:اها....تو مأمور دمیخند
 !دمشید
 سان؟یخنده دفت:پر با
 هم داشته؟ یا گهیپوزخند دفتم:مگه زن د با

 ....یرو عوض کرد:اسمش رو نگفت بحث
 ....کایمانند دفتم:رائ زمزمه
 ؟یچ یعنیکا؟ی:رائدفت
 ام! ی.....مگه من فرهنگ اسامدونمیانداختم باال و دفتم:چم شونه

سمش م یدنهال معن دی....تو بانیزد و دفت:دان غیج رات مهم ب یعنی....یرفتیا
 ده؟یم یا ینهود که اسمش چه معن

تازه امروز فهم وونهیو دفتم:د دمیخند  ی.....نمکاسهههتیاسههمش رائ دمیمن 
 دونستم که!

 ....هیچ شیمعن مینیسرچ کنم به کیلحظه  کی سایت:واو دف دیپر نییاپن پا از
باز کردم....ه خچالیهدف در  ی....بدمیهاش خند یباز وونهید به  یچیرو 

 نهود!
 ....امیبخرم ب زیچ کی رمیبود....دفتم:من م شیماندانا تو دوش سر

ش انقدر شن شیغرق دو صال ن سردیبود که ا سوپر عی! سمت   یو هر چ یرفتم 
 و بردشتم.... دمیرو خر شدیکه بنظرم الزم م
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اسم  چه ی.....وانیدان یو دوست داشت دهیپسند یعنیدر رو باز کردم دفت: تا
 داره.... یخوشگل

 !یاز من ذوق کرد شتریو دفتم:تو که ب دمیخند
 نیهم نمیآرزوم بود تو رو خوشهههخت به شهههیمن هم یو دفت:پگ چ دیخند

 ...هیکاف
به روش زدم و به سههمت آشههپزخونه رفتم.....خواهر کوچولوم  یاز ته دل لهخند

 حرف نداشت.....
 یاسههمش دوسهههت داشههتن یاسههمش افتادم.....واقعا مثل معغن ادی کدفعهی

 هم که شده بود! دهیبود....پسند
فهمه ب هیقرون بده آش....کاف کیپوزخند زدم و دفت:آره.... االتمیدلم به خ تو

 باند بوده که انقدر بال سرش آورده بودن! نیا گیکه پدر من رئ
 و گهیهم د یرسههوندن ما برا یبرا یزیو برنامه ر یمسههخره باز یبا کل ماندانا

شه برا یکل س ینق شت که کل مهین یبندر کی مونیعرو  یسوخته جلومون دذا
 هم مسخره اش کردم!

 ساپورتش کردم.... نمیاز شام تا دم خونه اشون با ماش بعد
اشتنش اده د شدیکه:چقدر خوب م کردمیفکر م زیچ کیراه بردشت فقش به  تو
 راحت بود! یلیخ

*** 
 تکون داد و دفت:چطوره؟ یسر
هم به  یباد کی....تیمأمور نیهم داشههتم بعد از ا ی....مرخصههومدینم بدم

 .....خوردیکلم م
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 ما...چطوره؟ یاهواز خونه  می:بعدش بردفتم
 ...ادی....مطمئنم از دوستامون خوشت مهی:عالکرد و دفت یاهوم اسحاق

 باال انداختم و دفتم:بلههههههههههه....اون که صد الهته.... ییابرو
 شونه ام دذاشت و دفت:پگ تا دوشنهه صهح.... یزد و دست رو یلهخند
 ....شاالیزدم و دفتم:ا یکوتاه لهخند

سرش حرکت کردم....تو درداه در ا به شت   ادمستیسمت در اتاق رفت و منم پ
 راهرو دم شد.... چیتا کامال تو پ

سته  به اده  دشیاتاقش نگاه کردم و با خودم فکر کردم که چقدر خوب م یدر ب
 سفر چهار روزه همراهم بود! نیتو ا
*** 

پارک کردم....ترم دمیکوچه اشههون پچ یتو رو  یز دسههتو دم خونه اشههون 
سرما ادهیخوابوندم و آروم پ سوز  سش بهمن وادارم کرد که پالتوم  یشدم.... اوا

 رو از عق  بردارم و بپوشمش....
 اسحاق رو درفتم... یدادم و شماره  هیکاپوت تک به

 ؟یی:سالم...کجااسحاق
 :سالم....من دم درم...دفتم

 ....کنمیداخل؟االن در رو باز م یای:ِا خوب چرا نماسحاق
 ....منتظرم....نییپا دیایشما ب گهیدفتم:نه د عیسر

ه رو قطع کردم و سههرم رو ب یتعارفاتش باشههم دوشهه دنیمنتظر شههن نکهیا بدون
سخاوتمندانه  سمون درفتم...به طلوع  سم رو  دیخورش یسمت آ نگاه کردم نف
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 رهیخ ومدیکه از دهنم درم ییفرستادم و با ل*ذ*ت به بخارها رونیبه شدت به ب
 !یعیطه گاریشدم.....س

 شروع شد..... کینگذشت که اسحاق اومد دم در و مراسم سالم و عل یزیچ
 ....چه خهرا؟انی:بچه ها االن ماسحاق

 هم اومده از دوستاتون؟ یشکر....کس ی:سالمتدفتم
 ....کننیرو جابه جا م لیسرشون دارن وسا ری:اره....خاسحاق

 تو.... میبر ایخنده دفت:ب با
 انقدر چک و چونه نزن.... ایبگم که دفت:ب یزیچ خواستم

بودن و داشههتن با خنده  اطی....چند تا پسههر تو حمیهم به سههمت خونه رفت با
 ....دادنیها جا م نیها رو تو صندوق عق  ماش لیوسا

 از سردرد ما.... نمیاز همون فاصله داد زد:ا اسحاق
دذاشههتم رو شههونش و رو به اونا دفتم:سههردرد مال محل کاره.....من  دسههت

 ....نمیدان
 نیدسههت دادن و اسههحاقم دفت:ا یکی یکیبا لهخند به طرفم اومدن و  پسههرا

قا ها ینیهیکه م ونیآ و  ل،فرزادیما هسههتن.....سههه یخانوادد یدوس 
 دل سر سهدشون رسول.... شونمیپدرام....ا

 بهتر از ماست تیغزم نیا یچ یه بود دفت:آخه چشد یکه پدرام معرف یپسر
 که دل سر سهد ماست؟

 ....دیرو به من دفت:الهته شما ما رو به خاطر لحنمون بهخش بعد
نده باش....منم  یا خ حت  ما....شههغلم رو  یکیکگردم و دفتم:را ثل شهه م

 فراموش کن....
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 ومدهی....به من ننیآقا دان امرزهیکرد و دفت:خدا پدر و مادرت رو ب یپوف لیسه
 ....رمیو ساکت بگ تیژست با شخص

و اسههحاق دفت:حداقل محض جل  توجه ام که شهههده اون خود  دمیخند
 ....شدینم مونیاز اومدن با ما پش نیبلکه دان دیدادیرو نشون نم تونیواقع

 م؟یکرد مونتیرو به من با خنده دفت:پش رسول
 ن هم خوشحالم هم راحت.........مهیچه حرف نیو دفتم:نه بابا ا دمیخند
 اسحاق همه رو وادار به سکوت کرد.... یدوش یصدا

 الو؟-اسحاق
- 

 د؟یسالم...االن کجائ-اسحاق
- 

 نیسمت راست سوم دیشیاول رو بچ ی....فرعدمیخوب....فهم اریبس-اسحاق
 کوچه....

- 
 ...فعال....دیدوباره زنگ بزن دینکرد دایباشه....پ-اسحاق
ند فت:خوب ا یلهخ ما زد و د به  که داره م نیاز آخر نمیرو  مه ادیدروه  .....ه

 .....میوفتیراه ب گهیکه د دیرو جمع و جور کن زایچ
شون کردم....نم همه شدن و منم کمک شون  شغول کار ساس  یم ستم اح خوا

ود ز یلیهم شد.....خ نطوریباشن و هم نیسر و سنگ دیکنن که با وجود من با
 ....میبا هم جور شد
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 .....دنیهم رس نایزنگ خونه بلند شد که اسحاق دفت:به ا یصدا
عد مت در ورود ب که مهموناتون  ایب یخانم نای.....منایو دفت:م یرفت سهه

 اومدن.....
 صهر نکرد و به طرف در رفت تا در رو باز کنه.... اسحاق

س یصدا ستمیرو م شیسالم و احوال پر شنوم اما مهمونش رو هنوز نم تون  یب
 ....نمیتونستم به

 و تعارف کرد که داخل بشن.... ستادیجلوتر داخل شد و کنار در ا اسحاق
 یحهگ شد و اخم هام تو هم رفت.....نم نهیوارد شدن مهمونش نفسم تو س با

بگذره....َاه  شییخواسههتم باور کنم قراره چهار روزه مسههافرتم با وجود آهنربا
ستم ا ی..من نمنه.. شه....دور نیخوا سافرت کوفتم ب ر راحت ت یلیرو خ شیم

 دور..... قدرباشه و ان کیانقدر بهم نزد نکهیتحمل کنم تا ا تونستمیم
 که همراهش اومده بود نگاه کردم.... یدختر به

صههورتش بپردازم سههرم رو به سههمت پسههر ها  اتیبخوام به جزئ نکهیا بدون
 بردردوندم.....تو دلم فقش از خدا صهر خواستم....

*** 
 کایرائ

دختر با سههرعت  کیکه  کردمیم یداشههتم با اسههحاق سههالم و احوال پرسهه هنو
ش سوند و با نفگ نفگ دفت:بهخ شتم  دیخودش رو بهم ر تروخدا....من...دا

 ....امید...که ب....نشکردمیها رو درست م لیوسا
ما به ند کوچولو شیمهربون قهوه ا یچشهه با لهخ گاه کردم و   نایدفتم:م یین

 خانم؟درسته؟
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و دسههتش رو به  دیکشهه قینفگ عم کیاش دذاشههت و  نهیسهه یرو رو دسههتش
 خوشهختم.... تونییاز آشنا یلید؟خیجان شمائ کایسمتم دراز کرد:رائ

از  یلیرو خ رتونی....ذکر خطورنیرو تو دستاش دذاشتم و دفتم:منم هم دستام
 بودم.... دهیآقا اسحاق شن

ند گاه یلهخ با ن به من لطف  یزد و  حاق  فت:اسهه حاق د مت اسهه به سهه
 ؟یکنینم یداره....معرف

 منه.... کیطرف روژان بردشتم و دفتم:روژان خانم خواهر کوچ به
شده بود که خ یذات طنتیش سافرت ب نیاز ا یلیوجود روژان باعث  دمه مق یم

رو آروم بقل کرد و  نایخونگرم جلو رفت و م نمیهم یخوشههحال باشهههه و برا
 ....ریاخ....الهته با تتونیبابت نامزد گمیم کی....تهرگهیکرد د یدفت:معرف

....اسههحاق میبر دیای....بی....مرسههیزمیکرد و دفت:عز یآروم یخنده  نایم
 ....میافتیداخل تا کم کم راه ب دیایجان چرا دم در؟ب

 ریسههاعت هشههت شههده ها....تازه کم کم؟د یو دفت:خانم دیخند اسههحاق
 ....شهیم
 ....میکنیرو حرکت م نهاریا ییخدا گهیو دفت:نه د دیسرخوشانه خند نایم

 باال انداخت و دفت:الله و اعلم.... یشونه ا اسحاق
 کاراشون لهخند زدم.... به

مت ح دمیچرخ به سهه که  اطشههونیکه  عهیبرم  فل کرد..... م کدف غزم ق
 کنه؟یچکار م نجایا نینه ا یواااااااااااااا
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 یبدجنگ اسحاق شدم....لهخند یسرعت بردشتم و چشم تو چشم چشما به
ل  دفت:خدا بگم چکالرتون نکنه که  رینثارش کردم و ز یزد که چشههم غره ا

 ....کننیرو نم چارهی....اصال هم فکر من بدیکشیخودتون نقشه م یبرا
تم  دوسهههت حد  یکیداشههه که  بود  خرد  بم  قدر اعصههها ن نم....ا بز رو 

شت.....تحمل غرور ب شتم که  جایندا شتم....تحمل ندا ضخرفش رو ندا و م
 ینم یک چیکنم.....چرا ه یو چهار سهههاعته باهاش ط سهههتیچهار روز رو ب

 با وجودش؟ دمیخودمم از دست م یکارا اریکه من اخت دیفهم
شونینزد س ک صد نایم میدیکه ر ست  نی.....اکنمیم یبلند دفت:معرف یابا  دو

 ....زیجونه و خواهر دلشون روژان عز کایدلم رائ
 قیتو صههورتاشههون دق نکهیشههد...بدون ا میباعث کالفگ رهیخ ینگاه ها دوباره

سر تکون دادم اما روژان با خوشحال یبشم برا رو به همشون اظهار  یهمشون 
 کرد.... یخوشهخت

سههروان  یکرد و رو به اسههحاق دفت:نگفته بود یبا روژان احوال پرسهه آروم
 هم هستن؟! یکردان

 ؟یکه چ خوب
ار از همک دیسردرد....چرا اطالع نداد گنیرو به اسحاق دفتم:راست م لکگیر

 هست؟! یها هم کس
 یبه سمتم انداخت که همونطور یعصه مهیو تخگ و ن ینگاه جد کی سردرد

مامان قرار ن به قول  که!من  کیخودم رو کوچ سهههتیجوابش رو دادم..... کنم 
 خودم باشم! خوامیم



wWw.Roman4u.iR  510 

 

 نایرو فوق العاده دوسههت دارم....م نیمن که خودم دان تشیدفت:واقع اسههحاق
 نیتمام تالشم رو کردم که ا نیواسه هم نهیدوست داشت شما رو به یلیهم خ

 سفر به هممون خوش بگذره...
فت:ازت ممنونم...ا سههردرد حاق و د فت رو  نیرو کرد طرف اسهه نظر لط

 ....رسونهیم
سههه سههاعت  کیکه نزد دونهیزدم.....خدا م ییلهخند کوچولو نایرو به م منم

سع شت  سحاق دا ض کردیم یا شم د نیبه ا یمنو را ش گهیسفر بکنه!آخر ت دا
 !امیبا خواهرم م امیکه مجهور شدم بگم ادرم ب شدیناراحت م

سحاق  شونیآقا فرزاد....ا شونیکنم....ا یرو معرف هیبق دیرو به ما دفت:بزار ا
 آقا و انم.... لیهم که سه شونیپدرام....ا

منشههأش کجاسههت ادامه داد:دل سههر  دونسههتمیکه نم یطنتیکرد و با شهه یمکث
 سهدشون آقا رسول....

 ل سرد نیا یچ یشده بود دفت:زهر دوباره دفت....چ یکه پدرام معرف یپسر
 سهد ماست؟اونم من!

و بانمک  یکل معمول ،دریقهوه ا یبود با چشههم ها یسهههزه و الغر اندام پسههر
 بود....

که م نایم قا  پدرام آ فت: به من د قد شههونینیهیرو  دارن.....شههراره  یزن ع
سه نیخانم دل و دالب.....ا ایجون....آقا فرزادم زن دارن رو سول و  هم  لیر

 چلچراغ نشده.... یهنوز خونه هاشون دارا ینیهیکه م
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 زیچ نیتر هایپرش ز یداشهههت و موها یمعمول یفرزاد نگاه کردم....چهره  به
و ل   یعسل یخوشگل بود....چشم ها لی.....سهومدیصورتش به حساب م

 افهیدفت از لحاظ ق شههدی......رسههول اما میقهوه ا یمتناسهه  و موها ینیو ب
و موهاش که انگار رنگ و مش  شیطوس ی!چشم هاواقعا دل سر سهدشون بود

کمتر !کردیم ییصورتش خودنما یتو یزیاز هر چ شتریبود ب یو قهوه ا ییطال
 یدفت اصههال نم شهههدی!مزدیلهخند م دیخندیهم م یو وقت دیخندیم هیاز بق
 !دیخند

نگاه کوتاه بهم انداخت که هر دومون  کی.....دیو به من رسهه دیچرخ نگاهش
تاهش هم خوشههم میدیچرخ گهیطرف د کیبه  عیسههر گاه کو !از همون ن

 !دادیبهم نم ی!حگ خوبومدین
خونه جمع بشه که دوتا دختر با  یصدا باعث شد تمام توجه ها به در ورود سر

 د؟یو رو به همه دفتن:تموم شد....همه آماده ا اطیخنده اومدن تو ح
 با خنده دفت:نه تروخدا شراره اصال عجله نکن....هنوز وقت هست.... پدرام
دعوت داشههته  ییدفت:برو خدا رو شههکر کن بابا زود اومدن....من جا فرزاد

 ....میبرس یکه حداقل به آخر مهمون گمیم ایباشم از دو روز قهل به رو
 خواستمیهست!م نجایهم ا نیکردم فراموش کنم که دان ی....سعمیدیخند همه

.....خوب دیخندیخودش هم داشههت م یجمع بهم خوش بگذره!حت نیا یتو
 معلومه اون اصال براش مهم نهود....

بازو یغایج غیبا ج ایرو مه  یبانمکش  به ه فرزاد رو نشههگون درفت و رو 
 ....یسالم و احوال پرس یبرا میاومد ریکه د دیدفت:سالم....بهخش
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صههورتش جا  یخنده هاش بود و هنوز روکه اثر همون  یهم با لهخند شههراره
 وقت ها.... کی دینکن یرو معرف دمونیجد یخوش کرده بود دفت:مهمون ها

ژان و خواهر دلشون رو یکردان کای.....سروان رائردادیت نیدفت:سردرد دان نایم
 جون....

ند دفتم:م با خت معرف یلیخ نایلهخ  خواهرم نمیا کامیکرد....من رائ یسهه
 خوشهختم.... تونییروژان....از آشنا

 ...ومدینفسم داشت بند م یو دفت:آخ دیکش یپوف شراره
 ....نمیکه سردرد دفت:منم دان میزد یلهخند
سحاق دفت:همه چ یخوشهخت اظهار شد ا ست بچه ها؟راه  زیکه تموم  آماده ا

 شد! رید یلیبابا خ میوفتیب
 هیهم کاف نیرو ساکت کرد:سه تا ماش بمش همه یبه حرف اومد و صدا رسول

 من آماده است.... نیخودتونه....ماش لیاما بازم م
 جمع ام.... تیدفت:من تابع نظر سردرد

ش باالخره شد با ما سحاق و رسول و فرزاد بر نیقرار  ش هی.....بقمیا ا هم ه نیما
و قرار شههد من و روژان و تو  میاسههحاق پارک کرد یبزرگ خونه  نگیپارک یتو

شراره هم با فرزاد و رومیباش نایاسحاق ا نیماش  باشن و سردرد و ای....پدرام و 
 رسول باشن.... نیو رسول هم تو ماش لیسه

 ما آغاز شد.... یچهار روزه  سفر
 نیدان
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ندم رو م همونطور به سههه هسههتمیکه کمرب به  لیرو  نده پشههتم  دفتم:شههرم
 شماست....

 راحت باش.....-لیسه
تا خود همدان  رو به رسههول دفت:رسههول اون چنجرت رو کار بندازا....من 

 بزنم و بکوبم.... خوامیم
 رو لهم نشست....جمعشون رو دوست داشتم! یکوتاه لهخند
سول ستنا.....م نیدفت:من دفتم ا ر ستمینخاله رو با ما نفر که  یزیچ کی دون
 !گهیدفتم د

 باشه پسر....:بزار راحت دفتم
سمتم و دفت:جر یلهخند کوتاه با شت  کال  لیهس نیا ستین یراحت انیبرد

 شههههههههههههاده....
 یلیرو نوش جان کرد....شههاد رو خ لیسههه یو رسههول هم پگ دردن دمیخند

 باحال دفته بود....
نداشههتته....پگ نه مثل تو خوبه؟!اده بزارنت تا ته  یدفت:شههاد عمه  لیسههه

 ....َاه َاه....یدیو بنان دوش م یلیو ساالر عق انیمسافرت برا من شجر
رو روشههن کرد و حرکت کرد اما من بردشههتم  نینگفت و ماشهه یزیچ رسههول

جناب که من طرفدار پر و پا قرص  یو دفتم:پگ رسههما باخت لیسههمت سههه
 ام.... یسنت یقیموس

 خوشم اومد.... نیبردشت سمتم و دفت:آفر رسول
 ید یکه من با خودم سهه دیخود به دلتون صههابون نزن یخود ب یدفت:ب لیسههه

 هام رو آوردم....
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 مشغول شد.... شیکول فیبا ک لیو سه میدیخند زیر زیو رسول ر من
 دفت:چند سالته؟ رسول
 سال.... یتو س رمیم ههشتی:ارددفتم
 یلیسههن و سههال خ نیتو ا یخوبه.....سههردرد یلیفت:ختکون داد و د یسههر

 خوبه...
 و دفتم:اسم سردرد دولت نزنه....سردرد سومم... دمیخند

 ....گهیباشه سردرده د یبهم انداخت و دفت:هر چ ینگاه کی
ندل نیاز ب لیسههه دسهههت تا صهه  الیخیجلو روم قرار درفت:سههردرد ب یدو

 ....میرو بزار حال کن ید یس نیباش و ا نیشغلت....فعال دان
 یزیرو ازش درفتم و تو دسههتگاه دذاشههتم چ ید یشههورش لهخند زدم و سهه به

ش ش دیطول نک صدا نیکه به لطف باند ها و چنجر ها کل ما و  دیرپ لرز یاز 
 نییدذاشههته باشههن تو جاش باال و پا خیم شیصههندل یو نکهیمثل ا لیسههه

 ....دیپریم
ها  نیماشهه نیب دنیکشهه ییکرد با ال شیضههتو سههر و بار رسههول زد تا را انقدر

 رو باال بهره.... جانشیه
بزن جلو  مینیماشهه نی....آخریدار یرال سههتیسههرت پ ریاه رسههول خ -لیسههه

 ....نمیبه
سول ش نهمهیدنده عوض کرد و دفت:ا لکگیر ر سرمون.....ک نیما شت   یپ

 !م؟یدفته آخر
 ....کشمتیداد زد:م لیسه
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 م؟یبد شونیبه ا یحال کیبا لهخند رو به من دفت:اجازه هست  رسول
ت ما هم دس یشما....سالمت  یشماست ج نیباال انداختم و دفتم:ماش شونه

 ....ریبگ میتصم میشما....با عقل سل
شههلوغ  ادیبه پشهههت سههرش انداخت و دفت:جاده ز ینگاه نهیاز آ رسههول

 ....می...بزن برستین
 ....شهیبه ش دیو چسه دیمشتش رو به کف دستش کوب لیسه

 .....ددایو تا جا داشت داز م دیکشیم ییها ال نیماش نیبا مهارت تمام ب رسول
ما داد زد:هو مردک جاده  نیو رو به ماش دیکش نییسمتش رو پا ی شهیش پدرام

 ؟یاشتهاه درفت ستیرو با پ
رو  نیدذشههت و ماشهه حواله اش کرد و ازش یزد و چشههمک یلهخند رسههول

 اسحاق کرد.... نیمماس با ماش
دذاشته بود به سمت خالف جهت باد درفت  شهیدستش رو که ل  ش اسحاق

 ؟یخوریو رو به ما دفت:پرتغال م
 شهینگاهش رو از پشت ش ینیسنگ تونستمی.....قشنگ ممیدیو رسول خند من
 خودمون حگ کنم.... یرو یدود یها

 یدر حال لیدرفت و تو دهنش دذاشت که سه نایپرتغال رو از دست م اسحاق
صفه و ن ش مهیکه ن سر زن زل یعنیاومده بود داد زد: رونیب شهیاز   لیخاک تو 

 ات کنن بدبخت.... چارهیب
 مهینصفه و ن لیفرزاد از پشت سر توجه امون رو جل  کرد که مثل سه یصدا

 رو درست دفت.... نیعقل ناقصش ا نیبا ا یعنیبود: شهیاز ش رونیب
 دست کاراشون خنده ام درفته بود.... از
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 کرد.... رونیب شهیاز ش یبا یدستش رو به حالت با نایم
سول ش یداز داد و جلو ر سه نیما شزد کرد:ب لیها قرار درفت و به  ل داخ ایدو

 ....لیسه
 دوش کرد.... عیسر لیبود که سه یصداش جد انقدر

 خودم بود! نیاومد ازش....ع خوشم
 یمشغول بود و منم محو صدا شیبا دوش لی....سهمیساعت رو بکوب رفت سه

 ....کردیم یبودم و تو افکار خودم....رسول هم آروم داشت رانندد انیشجر
 اسههتراحت کیجا پارک کن  کیورزش دادن دردنش رو بهش کردم و دفتم: با

 ....میکنیبعدا حرکت م میکن یا قهیده دق
 لگن رو.... نی....بزن کنار ایدفت یکه انگار منتظر باشه دفت:آ لیسه

 ....ستادیا یخاک یبا خنده راهنما زد و تو رسول
 اسحاق و پدرامم پشت سرمون توقف کردن.... نیماش

 ....میبه بدنمون داد یکش و قوس کیو  میشد ادهیپ
 ....دیدش ادهیداده بود دفت:پ هیتک نیشد و همونطور که با در ماش ادهیپ اسحاق

ت دوباره حرک میداشههته باشهه یربع کی یا قهیاسههتراحت ده دق کی:آره دفتم
 .....میکنیم

افا انصهه یشههده بود دفت:آخ دمتون درم....آخه ب ادهیپ نیکه تازه از ماشهه پدرام
ندخت نیتو سههکوت من و ا دیخودتون نشههسههت تا  نمیبا ا دیفرزاد رو ا دو 

 .....دنیلحظه رو هم از دست نم کیوروره....ماشاال 
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که  یو پرتغال  یپدرام....کوفتت بشههه اونقدر سهه کشههمتیزد:م غیج شههراره
 ....یپوست درفتم و کوفت کرد

 ....میدیو خند میو من و اسحاق همزمان به هم نگاه کرد رسول
 یاومدن....اول مانتو رونیب کایاسحاق باز شد و اول روژان و بعد رائ نیماش در

 رو صاف کرد و بعد به خودش کش و قوس داد.... شیطوس
 و لهخند زدم.... نییرو انداختم پا سرم

 بامزه است.... یلی:خدمیدلم نال تو
 بدجنگ ادامه دادم:خوشمزه است! بعدم

و پدرام و فرزاد  لیدر طرف خودش رو بست و به طرف ما اومد....سه اسحاق
 ....زدنیهم م یداشتن تو سر و کله 

 د؟یرو به ما دفت:چطور اسحاق
 ....هیهمسفر فوق العاده ا نی....دانیدفت:عال رسول
 از خودشه..... یبه کمرش زدم و دفتم:خوب یآروم ی ضربه

 دفت:دفتم دل سر سهدشونه.... اسحاق
سول رو....به قول ر ناینگاشون کن ادفت:آخه تروخدا  نایبا اشاره به فرزاد ا بعد

 شادن کال!
 و دفتم:ولشون کن بابا...بزار راحت باشن.... دمیخند

 ....شدنیم کیبه ما نزد داشتن
 ....دیتوپیم لیداشت به فرزاد و سه یعصه پدرام
 رو بهش دفت:چته تو؟ رسول
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که اعصههابم از دسههت تو خرده از  یسههاکت....انقدر گهید یکیدفت:تو  پدرام
 ....ستیخرد ن نایدست ا

 و دفت:چرا؟ دیخند رسول
دت ا پدرام ند با اون ران مار....اون از تو  فت:زهر له  نیاز ا نمید تا ک دو

 خراب....حوصله حرص و جوش ندارم...
ند با با ا یکه رو یلهخ کهیلهم بود دفتم: عال ن عا  پدرام  یواق با  ما  بود ا

 ....ستین نکارایا یجاده جا دیکن ییهنرنما ستیپ کی رمیموافقم....م
 ....دی....عقل که ندارنیاز ا نمیدفت:آه ا پدرام
ص یپگ دردن فرزاد سه ر دایسف شیر یکرد و دفت:خوبه خوبه ادا هشین و وا

 خوام باطل شم.... یدرفتم نم یام رو زور نامهی....بگو دواهاریمن درن
شده بود در رفت و خنده رو مهمون  یاز جلو عیسر شان  شف ست پدرام که آت د

 ما کرد... یل  ها
شد:آقا یصدا با شون جل   خور....اده  ییمحترم چا ونیروژان توجه امون به

 ....دیبخور دیایب دیدار لیم ییچا
هم.....تو ما رو  یدفت:ا میکه ما بشنو یآروم جور لیسه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه جون

 نخوره....که  هیکوفت دعوت کن ک
 داد زد:من هستم بانو.... بعدش
 ....دیلرزیبه سرعت به طرفشون رفت....شونه هام از زور خنده م بعدشم

 ....دهیدختر ند نهیهم شهیخنده دفت:هم ونیم رسول
 نخواد؟ یهست چا یدفت:کس اسحاق
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 همه به اسحاق چپ شد..... نگاه
 نخورده ها.... ییبا خنده دفت:خوب بابا....چا اسحاق

 وانیاشت لد کای....رائزنیبر ییتا چا میو منتظر شد میخنده به سمتشون رفت با
....ته دلم خوشحال شد....خوبه.....خدا کنه حداقل دادیها رو به دست مردا م

 سفر با وجودش داشته باشم..... نیاز ا یخوب یخاطره 
به دسهههت من داد و  یچا وانیل عد  به رسههول و ب نگاه کوتاه بهم  کیرو اول 

ه کردم ک یبه چشههماش نگاهش کردم و تشههکر کوتاه رهیخ نهاریانداخت که ا
 نگاهش رو ازم درفت و رفت.... عیسر
 !دمیرو به دلم قول م کای....هر طور شده....من رائخواستمیدختر رو م نیا من

. 
 کایرائ

سههرم رو  عیآرامش بخشههش تمام وجودم رو درم کردم....سههر یسهههز آب نگاه
 و ازشون دور شدم.... نییانداختم پا

حال به سههخت خوشهه ند  حاق رو هر چ که دعوت اسهه ما قهول کرده  یبودم  ا
 بودم....هم سفر شدن باهاش نه تنها بد نهود بلکه خوب هم بود!

 .....رفتیخونم ناخوداداه باال م نیآدرنال دمیدیاز ته دلش رو م یخنده ها یوقت
 !دادیمزه م  یعج دنشید یاسحاق دزدک نیماش یدود یها شهیپشت ش از

 دفت:همه دارن؟ شراره
 :اره دستت درد نکنه....دفتم

خودم رو تو مشههتم درفتم و آروم آروم مزه مزه اش کردم و به جمع دخترا  وانیل
 نگاه کردم....
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 ....میتلف شد نیخدا سه ساعت تو ماش ی....واکنمیدفت:خوالهش م شراره
زله زل یتعج  داشههت....فکر کن تو یجا یشههدیو دفت:تلف نم دیخند نایم

 ....ینیجا آروم بش کیرو مجهور کردن سه ساعت 
 زدم.... لهخند

 مید یمردا نم نی.....سههر من رو خورده....حاال جلو ازمیدفت:نترس عز ایرو
 رو..... ویادر نیا رونیبکشتش ب زیاز پر دیبا یکی ییخدا گنیپرو نشن راست م

 کرد.... دنیزد که هممون رو وادار به خند یغیج شراره
 به طرفمون اومد و دفت:جمعتون جمعه....دلتون کمه.... لیسه

 نه دل.... یخل ؟تویستیو دفت:منظورت از دل که خودت ن دیخند نایم
ند چا یکمیزدم و  یکیکوچ لهخ به روژان  لیرو خوردم....سههه مییاز  رو 
 روژان خانم؟من خلم؟ دیخندیدفت:م

 ....شناسنیاز من شما رو م شتریب نایدفت:واال ا طنتیبا ش روژان
 خوشم اومد.... ولیزد و دفت:ا نایبه کمر م یآروم یو ضربه  دیخند شراره

شراره خانم ن لیسه سرار زندد یندار یازیدفت:هر هر هر....  یرو برا تیکه ا
 همه فاش کنم؟

ستش بود با غ یهیس شراره سه ظیرو که تو د :برو پرت کرد و دفت لیبه طرف 
 بچه پرو.... نمیدمجو به

 دفت:خانم جان لطف کن خودت رو کنترل کن... پدرام
 ....دیکنیم تیانقدر منو اذ دیزد و دفت:بترک غیج شراره
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شم ریز سردرد نگاه کردم که پ یچ صحهت  شیبه  شتن با هم  سول بود و دا ر
 ...دنیخندیهم م یو دهگاه کردنیم

قا فرزاد  دیبه ام مینهار همدان باشهه یکه برا میبر دیخانوم ها بزن ونیدفت:آ
 خدا....

م داد زد:به جون خود لیکه سه نایسمت ماش میبر میو خواست میکرد دیتأئ همه
ون آهنگاش نی.....مغز من رو با اموننیبرما.....مثل برج ابوالهل م نایاده من با ا

 پوکوندن....
 مادربزردت.... یو دفت:آره ارواح عمه  دیخند اسحاق

 برم.... نایبا اسحاق ا خوامی....من میدفت:حاال هر چ لیسه
 با ما؟ یتو هم رفت....واسه چ اخمام

 ؟ینیتو سرمون بش یخوای....ممیدفت:ما که جا ندار اسحاق
 ....ننیجلو خانوم ها عق  بش امیبچه ها غر زد:وا خوب من م نیع لیسه

 ؟یرفت و دفت:اده بزارن تو آهنگات رو دوش بد یغره ا چشم اسحاق
 ....امینم ای امیبا شما م ایدفت:اصال راه نداره.... لیسه

 ومدهیبه سمت سردرد بردشتم....اخم کرده بود....فکر کنم خوشش ن اریاخت یب
 !دونمی....چمکردیم یبود که داشت انقدر لجهاز

شهههد  ری.....دگهید نهیبشهه ادیب ؟بزاریاسههحاق چکارش دار یدفت:وا نایم
 .....میدیمسافرت که انقدر لفتش م میبر میخوایبابا.....انگار چند روز م

 ...میدفت:باشه....بر اسحاق
 ....میرفتن و ما هم سوار شد ناشونیبه سمت ماش همه
 ....اه اه اه....موننیم رمردیتا نشست دفت:به جون خودم مثل دو تا پ لیسه
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 !رمرد؟یبه سردرد بگه پ ومدیم....دلش میدیخند
انقدر دفت و دفت که از شدت خنده دل و روده ام درد  لیسه میحرکت کرد تا

 کرده بود که بنده خدا صداش دراومده بود.... تیدرفته بود!انقدر روژان رو اذ
خدا ا لیسههه نه ترو فت: به مرغه م نوید گاه کن....خروسهههه  نوک  کی گهین

هه....خروسه م:وا ! گهیم ؟مرغهیدیم ه ه ه ه ه ه ه ه :به جهنم با گهینوک؟ االن؟ ن
 ....سمینویخودکار م

 یلیخدا لحن خوندنش خ ی.....وادمیرو تو دسههتم پنهان کردم و خند صههورتم
 باحال بود....

گ سههن یکه فاصههله  یتوالت باشهه یتو یعنی تی....عدم امننویا نوی:الیسههه
باز  رونیه باشههه و رو به بمتر باشههه!درش قفل نداشههت کیاز  شیتوالتش تا در ب
 !یریسرعت حالت بگ یو آماده مثل خش شروع دو زیخ مین دیبشه،همش با

ک ف ی....وادمیدادم و چشمام رو بستم و از ته دلم خند هیتک شهیرو به ش سرم
 .....گهیکن؟راست م

 داشته باش.... نوی:الیسه
 بعد... میخنده دفت:ا بزار کامل بخند ونیم نایم

ست م نایحرف م از شتینم گفتیخنده ام درفت....را ضم کن یکی ذا  میرو ه
 ...یبعد زدیم

شد جزر عدد  یکی:برو بابا....دوش بده....از لیسه سوال  از هموطن هامون 
 شههود؟هموطنیبر مکع  عدد نه چند م میهفت به توان سههوم همان عدد تقسهه

 کرد.... میتسل نیتامل نمود و جان به جان آفر یاندک

http://www.roman4u.ir/


 523 ناپذیرفود ن

خنده ام باال نره....اشههک از چشههمام  یرو داز درفته بودم که صههدا مینییپا ل 
 شده بود.... ریسراز
 رینه بهش شهه گهیکنم؟مادرش م یبا زهرا عروسهه گهیبه مادرش م اروی:لیسههه

 بابا تو مادر گهیدادم....بهش م رینه بهش شهه گهی؟میچ الیبا ل گهیدادم....م
 داو مردم؟ ای یمن
م قرار درفت....از شهههدت خنده شههونه هامون شههونه ا یروژان رو یشههونیپ
 ....دیلرزیم

بشههه که تا آدام*س*ت رو از  یروز انقدر فرهنگ سههاز کی دوارمی:املیسههه
 هم به ما بده! یکیملت نگن  یاریدرم فتیک

 !نیتو دلم مونده بود ا آخ
شمیم گاریس ی:وقتلیسه شکر م یسلول ها یهمه  ک  نی....اکننیبدنم ازم ت

ها کیهم  هیوسههش ر جد خورهیم ییده  با عرض رمیگینم شیکه  ته  ....اله
 !یشرمندد
ست شتم خودم رو به در و د دو شتم خفه م واریدا ششدمیبکوبم.....دا  هشی....

 !من هنوز آرزو داشتم....رمیکه نم دمیکش قینفگ عم کیو  دمیکش نییرو پا
س گهیم نوی:آقا الیسه سا شدن چراغ قرمز دارن  یاح سهز  که راننده ها موقع 

 فضانورد موقع پرتاب موشک نداره!
 راست کار ما بود.... نیا ییخدا

 ....دیامون بد کمیتروخدا  یخنده دفت:وا ونیم روژان
 صهر کرد..... یکمیبه هممون زد و  یو لهخند بردشت
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سه تا ش یسکوت ن سالمت نیتو ما شد دفت:ب هاس مامانا که ل یهمه  یبرقرار 
 بهشون بشورن ..... یدیم دیسف

 ....دنیم لتیتحو میمال یکرد و دفت:صورت مکث
 هممون غلهه کرد.... یخنده  یکل فضا رو پر کرد و به صدا نایم ی خنده

 ....چارهی.....بدمی....مانتو سفیدفت یخنده دفت:آ ونیم
س خوامیکرد و دفت:م یکوتاه یخنده  لیسه نوت بخرم....نه به خاطر  یدلک

موجود  یآخه تنها دوشهه زشیبلکه به خاطر سهها تشیفیامکاناتش،نه به خاطر ک
 تو چاه ها! افتهیعمرا ب یعنی!شهیدر بازاره که از سوراخ توالت رد نم

 گهیدرآورد که د یکرد و مسههخره باز فیانقدر جک تعر لیخود همدان سههه تا
ند نداشههتم...حگ م دنیتوان خ دذاشههتن و دارن  یور کردمیهم  ته  کمرم م

 ....کننیسوراخش م
 نیدان

 رن؟ینهار کجا م ی:برارسول
 ....دونمی:نمدفتم

 ....میازشون بپرس نای:برو سمت فرزاد ارسول
 .....میقرار درفت نایفرزاد ا نیکردم و کنار ماش ادیسرعتم رو ز یکم

سول ش نییسمت خودش رو پا ی شهیش ر س دیک نهار  ی:برادیو رو به فرزاد پر
 د؟یریکجا م
 م؟یبا خنده دفت:مگه نهار دار فرزاد
 ....میکنیهماهنگ م میستیا یدوشه م کی:بزار دفتم
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 کیفشار دادم.....کنار  شتریرو به فرزاد سر تکون داد و من پدال داز رو ب رسول
 هم برسن.... هیتا بق میشد ادهیو پ ستادمیپارک ا

 ....دنیکه اول اسحاق و بعدش فرزاد هم رس دیطول نکش یزیچ
 شدن و به سمت ما اومدن.... ادهیها پ نیو پدرام و فرزاد از مش نایو م اسحاق

 ه؟ینهار چ یدفت:برنامه اتون برا رسول
جا رو  کی میتا بر میبخور میریبگ زیچ کی!میندار یخاص یاصال برنامه -نایم

 !گهید میکن هیکرا
 ....گهیه دار-اسحاق

 کی ام؟شماهیدر به در دنهال رستوران باش نیسه تا ماش هی:خوب چه کاردفتم
 ....چطوره؟امیم میریگیغذا م میریمن و رسول هم م دینیجا بش
 ...هیآره فکر خوب-رسول
 مینیشههیپارکه م نیتو هم نجایدفت:به خدا کمرمون سههوراخ شههده....هم پدرام

 !گهید
 یتاسههتراح کی نجای....پارک که با پارک فرق نداره....همگهیدفت:آره د فرزاد

 دردش.... یبرا میریبعدش م میریبگ روین میکنیم
 کو؟خوابه؟ لیسه یکه پدرام دفت:راست میتکون داد سر

 یاز بعضهه کنهیما رو خورده....دل نم یبا خنده دفت:خواب؟کله  اسههحاق
 ها....

ما اخم ها دنیخند همه به حالت  یا داه تو هم رفت که زود هم  ناخودآ من 
 دوارمیهم نزدم.....فقش ام یلهخند خشههک و خال کیبازدشههت اما  شیعیطه

 !دیدینهاشه که بد م کایها رائ یبودم اون بعض
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 !خورهیهم م کایفکر کنم.....آخه سنش به رائ ه؟روژانهیچ کایبابا رائ نه
رو داشتم  یزیهر چ ی...حوصله رو از ذهنم دور کنم. یمنف یکردم فکرا یسع

 ! یاال رق
 ....میشونه ام قرار درفت به خودم اومدم:بزن بر یدست رسول که رو با

*** 
 :بله؟رسول

- 
 ....می....دم پارکمی:اومدرسول

- 
 نیتو ماش نایندونه ا یکیقطع کرد و رو به من دفت: یو بدون خداحافظ دیخند

 نخوردن! یچیه
 نگفتم.... یزیکردم و چ نگاهش

شونیدید شتن م کی ری....زم سته بودن و دا ش سردنیخندیکاج بزرگ ن  هی....
 رو نگاه کردم که نگاهش به سمت پدرام بود.....خوب خوبه! لیسه

 چلو برگ آورد.... یبلند دفت:به به باد آماد و بو یو با صدا دمونید فرزاد
 وقت.... کی یدفت:نترک رسول

غذا  کیرو به جمع سر تکون دادم و پالست یکیبهشون...با لهخند کوچ میدیرس
 نیا یی....رسههول دفت:خداسههتادمیدذاشههتم و کنار رسههول ا نیزم یها رو رو

 !ینهود االن هم وزن رضا زاده بود یشک یرفتیباشگاه رو نم
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پرورش اندام که خودش اصههال پاش تو  گهیم یکیدفت:به آقا رو.... لیسههه
ست شه.....هر وقت خوا شده با شگاه باز ن  ریخودت رو ز یحرفا بزن نیاز ا یبا

 کن حداقل.... میچادر قا
 ....میو فرزاد برامون جا باز کردن که نشست پدرام

فت:چ ایرو له؟قربونیشههوهرم خوش ه ادیزورتون م هید باالت برم  ک قد و 
 من....
داه رو یکیکوچ لهخند  نیا کایروز رائ کیلهم نشههسههت....فکر کن  یناخودآ

صدقه  صد!قطعا  کی ی!حترفتیمن م یجور قربون   ییبال کی ای مردمیم ایدر
 آوردم.... یسرش م

قلوپ آبم  کیرو خورده بودم  ایشههعور و ح دایشههدم....جد یفکرام حرصهه از
 روش....

داه به  ناخودآ با خواهرش بود.... تاد ک مشههغول حرف زدن  گاهم بهش اف ن
 حرف زدنش شده بود! ریداده بود و تمام وجودش درد هیدستاش تک

 دفته که یبودم چ دهیدوختم که نشههن لینگاهم رو ازش درفتم و به سههه زود
 رو درآورده..... ایرو یصدا
 ؟ینکیاظهار نظر م ی:نه نه آخه مجرد هم آدمه؟تو واسه چفرزاد

سههمت  دیچرخ لیو بعد سههه میبه هم نگاه کرد لیمن و رسههول و سههه کدفعهی
فت:خوب ا ها و د به شههش نفر  میپنج نفر مجرد مینیهیکه م نطوریخانوم 

 براتون.... میمگرنه داشت شترهیکه آمارتون ب فیمتاهل.....ح
 است متاهال.... ریو دفت:ش دیخند اسحاق
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با لحن  یمسههخره کف زد و در حال لیسههه که چشههماش رو درد کرده بود 
پاسههتور یدخترونه ا ته  باززهیدفت:اله پاکتش  با   شههههینکن سههوراخ م ی....

 ....زهیریم
 !فیپ فیپ گهیم رسهیکه شراره دفت:دربه دستش به دوشت نم میدیخند

نهار  نویا دیپرت کرد و دفت:بنداز لیهم سههفره رو تو ب*غ*ل سههه بعدش
 ...میبخور

وژان ر گمیبا خنده سر سفره رو درفت و بازش کرد و رو به روزان دفت:م لیسه
 ....ندازمیخودم م دیخانم اصال به خودتون زحمت ند

...مزاحم کنمی....روژانگفت:خواهش مدمیو آروم خند نییرو انداختم پا سههرم
 ....دی....راحت باششمیکارتون نم

 ...همه رو به خنده واداشت. لیسه ی دهیماس ی افهیق
. 

سه دیخندیکه م یدر حال روژان شد و به  سه لیبلند   رو به ما لمیکمک کرد و 
شد....به رائ شغول  شراره  کایبدجنگ ابرو تکون داد و م شت با  نگاه کردم....دا

 ....کردیو شهره غذا ها رو آماده م
رسههول  یطوسهه یپام خورد بردشههتم و نگاهم رو به چشههما یکه رو یدسههت با

 دوختم....
 کیفهمه اما  ی.....اون نمیکنینگاه م عیضهها یاومد سههمتم و دفت:دار مآرو

 ....یها....حاال خود دان فهمهینگاه ها رو م نیا یباشه معن زیمرد اده ت
 تو؟ یگیم یتعج  بهش نگاه کردم و ابرو باال انداختم و با ته خنده دفتم:چ با
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 بزرگ شدم.... یکن....من تو لوله بخار اهی:برو خودت رو سدفت
 ....نیدفتم:اون فقش همکار منه هم یکردم و جد اخم
 ردمکیکه حگ م ی...اونم کسهردیم ییاز احساسم بو یخواست کس ینم دلم
 دذشت! یبا هم نم مونییخودمه و هنوز نج ساعت هم از آشنا هیشه

 ....اشتهاه کردم من....؟باشهیزنیخوب بابا چرا م یلیدفت:خ رسول
و در کنار هم  میخواسههتم ناراحت بشههه.....قرار بود چهار روز با هم باشهه ینم

ش سفر رو برا میکن یکار نکهینه ا میخوش با راب خ گهید یکی یکه وجودمون 
 کنه....
 ستین یزیچ چیبگم که ه خواستمیم ه؟فقشیچه حرف نیزدم و دفتم:ا یلهخند

 ....اون فقش همکار منه....یاریازش سر درب یکه بخوا
 شما دو تا؟ دیکنیدوش هم پچ پچ م ریز یدفت: پدرام

 باشن! نیماش کیتو  دینزار گهیمشکوک شدن ها.....د نایدفت:ا هیرو به بق بعد
سمت پدرام پرت کرد و دفت:تو حرف نزن یپرتغال رسول س یرو به   گهینم یک

 مطمئن باش.... یالل
 نینگه خودم به زبونم احساس د یرو درفت و دفت:کس یبا خنده پرتغال پدرام

 ....کنمیم
بخندم....ضههدحال خورده بودم....حاال خودم رو طهرئه کرده  تونسههتمینم یحت

هانگهیکه درسهههت داره م دونسههتمیم یبودم ول  ی!از دسهههت خودم عصهه
فقش خواجه حافظ  گهیکارام تا چند وقت د نیواقعا که....با ا یعنیشهههدم.....

 !مونهیر مخه یاحساس ب نیاز ا یرازیش
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رو باز  ؟اخمایکنیفکر م یدار یبه خودم اومدم:سههردرد به چ نایم یصههدا با
 کن....

داه نه چ دمیبه طرفش چرخ ناخودآ ظه رفتم تو  کی سهههتین یزیو دفتم: لح
 فکر....شرمنده....

شرمنده.....فکر  یغذا رو جلو روژان شمنتون  شت و دفت:د سول دذا من و ر
 ....دیدارش اریخودتونه اخت

 که روژان... شدیم یعنیزدم و بهش نگاه کردم.... یکوتاه لهخند
 ....نیکاره دذاشتم و سر خودم داد زدم:دانههههههههه مهیرو تو ذهنمم ن حرفم

 ....دمیروش زوم نکنم....قول م گهیسفر د نیکه تو ا دادمیبه خودم قول م من
 نزار قولم رو بشکنم.... ایدلم ناله کردم:خدا تو
 رفت..... گرانیتشکر رسول روژان به سمت د با

سول صهر بده به ز ر ستات دان ریرو به من دفت:خدا  دم آ یکنی....اخم منیدد
 ....رهیم ادشیاسمش رو هم 

قش اخم نکردم که،ف ادی....تازه من زگهید مینیباال انداختم و دفتم:ما ا ییابرو
 شدم.... یجد

 برسه.... تتیشدن بود خدا به داد عصهان یجد نی:اوه اوه اده ارسول
 پشتش و دفتم:نهارت رو بخور تا سرد نشده.... زدم
 ایکه روژان  ییوقت ها یحت نهاریبچه ها دذشههت....ا یبا خنده و شههوخ نهار

....قرار نهود گشتمیبه سمتشون برنم زدنینشسته بودن حرف م کایکه نار رائ نایم
 نیهمه همون دان یبرا دی....من باهریمن رو از من بگ تیعشههق شههخصهه نیا
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 دیاب یوقت هو کجا و چ یک شیکه پ دونسههتیدذشههته باشههم.....مطمئنا دلم م
 بزاره! شیاحساساتش رو به نما

 !اد؟یم یتو پارک بگردم....کس یکمی خوامیاز نهار بلند شدم و دفتم:من م بعد
من؟!چقدر پررو و خودخواه بودم!از  گفتیم شدیبلند م کایاالن رائ شدیم یچ

 داشتم! یری....خوددردگرفتیخودمم خنده م یفکرا
 ....می:ما هستونیاز تمام آقا ابتیدفت:به ن پدرام
 ....نیبه نائ  ندارم....هستم دان ازیدفت:من ن ییبا لهخند کوچولو رسول
 که باشه؟! یدفت:بلههههههههههههه....شما نهاش طونیش پدرام

 منم به پدرام چشم غره رفتم.... نهاریا
 کم پسرا بلند شدن.... کم

 د؟یای یخانومش دفت:نم ایرو به رو فرزاد
 ....نمیجا بش نیهم دمیم حیخسته امه....ترج یلیدفت:من خ ایرو

 کردن.... دیدخترا هم تأئ ی همه
 ....دیطولش ند ادیرو به ما دفت:فقش ز نایم

 ....میدفت و به راه افتاد یباشه ا اسحاق
م بودم که فرزاد و پدرا دهی...فهممیکنار هم قدم زد یبه خوب قهیدق ستیب حدود
با هم آشههنا  یتو دب یو اسههحاق به طور اتفاق لیاسههحاق ان و سههه کیشههر

 اسحاق بود.... ییشدن....اما رسول پسر دا
شههلوغ رو  یخانواده  کی یآرزو شهههیرو دوسههت داشههتم....هم جمعشههون

 که از وجودش محروم بودم.... یزی....چشهیداشتم....هم
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ست مدیلحظه دلم لرز کی شتم پدرم رو از د ماه  کی....من تو دادمی....من دا
 !شدمیم میتیکلمه  یواقع یبه معن ندهیآ

س چیاجازه نداده بود که ه چوقتینهود....ه چوقتیه نکهیا با شت یح ه بهش دا
 ییاز راه دور....به پول ها یده بودم به وجودش حتباشههم اما دلم رو خوش کر

ا وجود ب کنهیم تمیحما نکهی.....به ازدمیدسههتشههون هم نم یو حت فرسههتادیکه م
کهیا ما یازیبگم ن ن به بودن مرد تشیبه ح نام یندارم.....دلم خوش بود   که 

 ....کشهیم دکی یچه مسافت یدور،چه قله یلیپدرم رو از راه خ
 یبا خودت بگ نکهیو چقدر دردناک بود ا شههدمیپدر م یزود واقعا ب یلیخ من

 وقتچیکه ه یکه از نهود کس یبود و نهودش فرق نداره و بدون چوقتیاون که ه
 !لرزهینهوده دلت م

سر چقدر سمون نیکه از زم یدردناک بود که برم مالقات پدرم.....پدر و پ  تا آ
 !گیباهم تفاوت داشتن....خالفکار و پل

رو!  من دی....شاخواستیسخت بود.....مرد م نمشیبه رفتمیکه م یروز قدرچ
 !خواستیمن رو م

 کایرائ
 ....گردنیدفت:دارن برم نایم

 از رسول هم سه یافتاد...قد بلندتر از همشون بود....حت ریبه همون مس نگاهم
سانت چند  نیکه آب رفته بود اما بازم تو ا نیبا ا کلشیبلند تر بود.....ه یچهار 

شنگ تر شده بود و هنوز هم به نظرم ق سهتا بهتر از اون اوال  رو  لکیه نیوقت ن
 !کرد؟یفکر م یداشت به چ یعنیداشت!تو فکر بود...
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 ....هالهیتوپ وال لیدفت:آخ جون دست سه شراره
 است.... هیپا هالیتو وال شهی:دمش درم...همایرو
 بودن! طونیش یلیون نگاه کردم...خلهخند بهش با
شد و دفت:وال کیبهمون نزد تا شراره بلند   دینمحترم بز یها ستیهالیشدن 
 ....میبر
 بلند شدن.... عیو روژان سر نایو م ایرو

 !کا؟یرائ یشیدفت:چرا بلند نم نایم
م باشهههه لو نمیه ج نده  ج نیا یمو نم و  ک پر  ب پر  مه آدم  و داد و  غیه

 ضربه....عمرا....
 !ستیخوب ن هالمیوال ادیمن ز دی:شما بردفتم
 بابا.... میبر ای....بگهی:ِا ضد حال نزن دشراره
 د؟یو دفتم:خوبه بهاز دمیخند

رسههت د مینه نفره.....تقسهه تی.....تازه جمعیکه تو نهاشهه شهههیدفت:ا نم ایرو
 که.... شهینم
دوست نداره.....منم چون شوهر  هالی....والکنهینم یدفت:اسحاق هم باز نایم

 .....کنمینم یباز ستیجانمون ن
 .....من داور خوبه؟نیاز ا نمی:خوب ادفتم

 رو.... زیهمه چ ریبا خنده دفت:به نفع ما بگ روژان
ند کا....بزن یبه روش زدم و دفتم:ا ییکوچولو لهخ چه  منیبه دیبر دیکل

 ....دیکنیم
 ها.... ی.....هواشون رو داشته باشی:باشه هر طور راحتنایم
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 کردم.... قیرو هم دذاشتم و اونا رو به رفتن تشو چشم
شتن با هم حرف مستادنیمردا ا یو جلو رفتن سردرد هم بعضزدی.....دا  ی.....
شروع کرده بود به غرغر کردن....معلوم نهود  لی....سهگفتیم ییزایچ کیوقتا 

 ....ستیبر وفق مرادش ن یزیباز چه چ
 شدم و به سمتشون رفتم..... بلند
 د؟یکنیشده؟چرا شروع نم یکه دفتم:چ زدیهنوزم داشت غر م لیسه
 ....کننیم یدروه بند شونیداور...اصال ا نمیدفت:به ا لیسه

با خودتون....دو تا  نیا گهینه تکون دادم و دفتم:نه د یرو به نشههونه  دسههتم
 ....دیکن یکش اریو  دیسردروه انتخاب کن

 سردروه ها چطوره؟ ایدفت:فرزاد و خانومش رو اسحاق
 کردن.... دیتأئ همه

غر غر کردن و اعتراض دروه ها انتخاب شهههد.....فرزاد و  یبعد از کل باالخره
 هم تو دروه لیو روژان و سردرد و سه ایدروه و رو کیپدرام و شراره و رسول تو 

 انتخاب شدن.... یبعد
 ی!دو بار براکرد؟ینگاه م دیبا یچ یهم نگاهم نکرد....برا یکشهه اریموقع  تو

 ....هیطور نیهم شهیتشکر نگاهم کرده فکر کردم چه خهره؟!اون هم
 با اسپک رسول شروع شد.... یچمن نشستم و باز یرو من

قدر باز کردنیو داد م غیج ان کرده  جانیخودشهههون پر ه یرو برا یکه 
 یهاش با پرش ها یآبشههار گی...سههروبود.. یبودن.....سههردرد پاسههور خوب

 بلندش واقعا قشنگ بود.....
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شراره بود که چون خ گیسرو ی ضربه ش نیبا قدرت بود از زم یلیبا  د پرت 
 که راهش رو بره! دیبود کنار کش کیهم چون منطقه  لیو سه رونیب

پ دنهال تو عیاومده بود،سههر کیخورد سههردرد که حاال منطقه  نیتوپ به زم تا
 ....ومدی....توپ با سرعت به سمت من مدیدو

من توقف کرد....بهش  یپا یها یکیسههردرد تند تر شههد....توپ نزد یها قدم
بود.....ضههربان قلهم دوباره اوج درفته  کمینزد یلیضههربه نزدم چون سههردرد خ

به توپ از جلو اومدن سههردرد جلود خواسهههتیبود....دلم نم به   یریبا ضههر
ستیکنم.....دلم م سش کنم!من  کیکنار خودم انقدر نزد گهیار دب کی خوا ح

رو  ییایح یب یمرد به خودش اجازه  نیوجود ا یعوض شههده بودم و قلهم برا
 ....دادیم
 پاهام برش داره.... کیو خم شد تا از نزد دینفگ نفگ به توپ رس با

برش داره سرش رو بلند کرد و با  نکهیرو دور توپ حلقه کرد و قهل از ا دستاش
ما عاده اش بهم خ یچشهه هاریشهههد.....ا رهیفوق ال گاهش  ن گاهم رو از ن ن

شمام چ یبخوام اصال دست خودم نهود.....تمام بدنم و حت نکهینگرفتم....نه ا
 قسم بخورم م......حاضر بودشهیقفل کرده بود.....چشماش فرق داشت با هم

 ....فرق داشت. شهیدوتامون بود با هم ی رهیتو نگا خ ندفعهیکه ا یکه برق
 یکه توپ رو برداشههت و رفت و از همون دور با ضههربه  دیطول نکشهه یزیچ

رو زد و اجازه داد تا نفگ حهگ  یفوق العاده محکمش اسههتارت باز گیسههرو
 کنه..... دایمنم راه خروجش رو پ ی نهیشده تو س

 و کردمیشههد.....داشههتم بهشههون نگاه م یبه چ یچ دمینفهم یتا آخر باز گهید
 بود! یهمون باز قایکه حواسم نهود دق ییتنها جا
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 دزیکه نفگ نفگ م یدر حال لیتموم شهههد سههه یک دمیکه نفهم یاز باز بعد
 نکرده؟! یخدا یوقت خسته نهاش کی یداور نهمهیدفت:خانم داور با ا

 !ستین یازی....به داور ندیلهخند زدم و دفتم:شما خودتون استاد آروم
سته بودن  ای همه ش ش این ستگ دهیدراز ک شون  یباز یبودن....خ سر و بار از 

 ....دیهاریم
 که بخورن..... رمیخنک بگ زیچ کیبلند شدم و رفتم تا براشون  آروم

 رفته بودن دردش! یو اسحاق که از همون اول باز نایم
 یجلو یکردم...چند نفر دایکوچولو تو پارک پ یدکه  کیرفتم و رفتم تا  انقدر

ش یا قهیمن بودن....ده دق شد....آبم دیطول ک شت برا وهیتا نوبتم   نیمه یندا
 درفتم.... یتا بستن ازدهی

عت هام رو ز سههر که آب نشهههه.... ادیقدم  گاه  یکمیکردم  به دور و برم ن
 همه....از کدوم طرف اومده بودم؟! هیشه نجایکردم....چقدر ا

بان ما فکر کنم  دایم رو پاون راه قیرو در نظر درفتم و از طر اتو  کیکردم ا
 رفت و بردشتم..... دیطول کش یا قهیدق ستیب

 یتها توسههش دسهه یبسههتن لکگینا کدفعهیکردم  داشههونیمطمئن شههدم که پ تا
 شد.... دهیکش

سر ابروهام شتم تا به عیتو هم دره خورد و   یدرد جلوسر دنیکه با د هیک نمیبرد
 درفت..... یروم ابروهام از هم باز و چشمام حالت سوال
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س یدر و جد خیتوب سافرت با ادیم یدفت:آدم که با ک سفرها دیم شم فکر هم
خانم کردان نه..... ند دیدونیم یبک ده من  که خودتون دار دهیا  دیریم دیبودم 

 !د؟یکردیهمه رو نگران م ریتاخ نیبا ا ییجا
ستگ یزیچ کیهمه  ی:من رفتم برادفتم شون درب یبخرم تا خ شلوغایاز تن  د،

 ...نیشد....هم رید نیهم یکرد برا جمید یکمیبود راهم 
شمام بگ رهیبخواد نگاه خ نکهیا بدون اده  یلو دونمیدفت:بله م رهیاش رو از چ

 !شن؟یچقدر نگران م هیکه با نهود شما بق دی!فکر نکرد؟یچ دونستمیمن نم
فاق ات ستیاز خودم محافظت کنم....قرار ن تونمیکردم و دفتم:من خودم م اخم

 ...وفتهیب یخاص
صه انگار سر یکه ع  یلعنت نیکه تو اون اتاق با اون فرد یدفت:وقت عیشده بود 

 !د؟ینداشت اجیهم به کمک احت دیبود
که اون  دونسههتیتو چشههماش کپ کردم.....م....مگه اون م رهیلحظه خ کی

 سر م...من آورده بود؟ ییچه بال نیف....فرد یروز لعنت
شه چ دهیکه تازه فهم انگار سر انداخت پا یبا ش ی.و در حال نییدفته   قهیقکه 

 خواستم.... ینم دیدفت:من رو بهخش دادیهاش رو ماساژ م
 ؟یخواست چ ینداد....نم ادامه
اون روز  یدرباره  یشههده بودم دفتم:شههما چ رهیهمون طور که بهش خ یجد

 دفت؟ یزیهتون چب نیفرد د؟خودیدونیم
دم ولوم صدام رو باال بر یکمیبگه که  یزیسر بلند کرد و خواست چ دستپاچه

 و دفتم:خودش دفت؟
 ؟بود اون روز وفتادهیکه ن یمهابا بهم نگاه کرد و دفت:اتفاق خاص یب اونم
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 .....دیپروا سوالش رو پرس ی....چقدر بدمیکش خجالت
 د؟یزنیچرا حرف م دیدونینم یزیچ یکردم و دفتم:وقت اخم

رو  یزیچ چوقتیه نیباشههه دفت:فرد یکه از دسههت خودش عصهههان انگار
که بعد  ی....وقتدیاون لهاس رو بپوش دیخواست ی......شما خودتون نمگفتینم

به  زای....نشدیمعلوم م زیاز اتاق اون لهاس تنتون بود همه چ نیاز در اومدن فرد
 نهود..... یدفتن کس

 دیباشههه....با یعصهههان دیمشههت شههده اش....آره با یسههتاافتاد به د نگاهم
ه پارچه رو بپوشههم.....دفت کهیباشههه.....من دفته بودم بهش که نزاره من اون ت

 بودم....
 زیگاه همه چن کیبا  دیکه فکر کن دیباشه نیب یانقدر سهطح کنمی:فکر نمدفتم
 !دیفهمیرو م

شم شما دفتم نزار بعد شم اون لها دیبا پوزخند ادامه دادم:اون روز که به  س بپو
 خوش کنم؟! گرانیکه بخوام دلم رو به کمک د دیکرد یرو چه کمک

 دهیاز مخمصه ها به دادم رس یلی....حقش نهود....تو خکردمیم ینامرد داشتم
ستمیبود اما م ستیمسئله م نیکه با دفتن ا یطور نیهم خوا کنه  کمیکوچ خوا

 کنم..... کشیکوچ
 یشههدن نهود.....اون برا کیکوچ یکنم....اون برا کشیخواسههتم کوچ ینم نه

ستیمن واال بود اما االن فقش دلم م شکن کی یجور کی خوا  یجواب دندون 
 ....یبزاره....لعنتهههههه شیبهش بدم که نخواد کمکش رو به نما
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و راهم  دمیرو از دسهتش نسههتا کشه لکگیتعج  و بهت بهم نگاه کرد....نا با
خودت  دی.....تو باردادیسردرد ت یهست یباز نیا یدرفتم....تو بازنده  شیرو پ

 ....یرو به من بهاز
 نیدان

 من چکار کرده بودم؟! یزده به رفتنش نگاه کردم....وا بهت
ه دبود من ز یچه حرف نی.....ادمیبه صههورتم کشهه یرو بردردوندم و دسههت روم

ازم خواسههت که کمک کنم که مجهورش نکنن اون  یوقت یبودم؟!مگه من لعنت
 کرده بودم؟ یلهاس رو بپوشه چه غلط

 یکمیکنم که  یجا خال کیداشتم داد بزنم....دوست داشتم خودم رو  دوست
 بزنم فکر نکردم.... خوامیکه م یحرف یرو
سرد کن از صاب داغ کرده  یکه همون حوال یآب  صورتم آب زدم.....اع بود به 

 !گرفتیام با اب خنک هم آروم نم
 به خودم اومدم....رسول بود:بله؟ لمیزنگ موبا یصدا با

 ن؟یدان یی:کجارسول
 به صورتم بزنم... یآب کی....رفتم امی:دارم مدفتم

 ....گهید نایطرف ماش ایب میرو جمع کرد الی:ما وسارسول
 ....امیاالن م:باشه دفتم
 راحت یلی!خدا بگم چکارم نکنه نه خمیتلفن رو قطع کرد یخداحافظ بدون

 آراسته شد! زینگاش کنم االن بهترم شد!دل بود به سهزه ن تونستمیم
د دخترا بود اما معلوم بو شی....پدمشیبه سمت اتوبان رفتم.....از دور د عیسر

 دفته بودم؟! نوی.....من چرا استیاونا ن شیکه حواسش پ
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انوم به جمع خ ینگاه مین یبخوام حت نکهیبه سمت رسول رفتم و بدون ا عیسر
 .....ستادمیها بندازم کنار رسول ا

 کدفعه؟ی یدفت:کجا رفت رسول
 به سر و صورتم بزنم.... یآب کیبزنم و  یدور کیرفتم  یچی:هدفتم
 ه؟یاسحاق توجهمون رو به خودش جل  کرد:نظر شما چ یصدا

 شده؟ ی...حواسمون نهود چخوامیدفت:معذرت م رسول
 ....گهیپدرام د گهیدفت:راست م لیسه
کرد و همراه با باال انداختن ابروهاش دفت:شههما دوتا بدجور مشههکوک  یمکث

 ....دیزنیم
 لینگاه به من رو به سه کینداشتم....رسول با  یمسخره باز یحوصله  اصال

 ....لیدفت:بگ کن سه یجد
و ج رییتغ یکرده سههاکت شههد و اسههحاق برا یرو ادهیز دیکه انگار فهم لیسههه

پ ها  چه  ب فت: هادید ن بر شههه ل میدادن اول  ع بو گاه  م بر یآرا عدم   میب
 ه؟یباباطاهر.....نظرتون چ

 ....هیعال یلیدفت:خ رسول
 سردرد؟ یگیم یرو به من دفت:شما چ فرزاد

 زدم و دفتم:خوبه.... یزورک یلهخند
 ....میبر دیدفت:پگ بزن اسحاق

 نیتو ماشهه عیجابه جا شههدن سههر لیوسهها یو تمام سههتین یکار دمید یوقت
 باهاش رو نداشتم.... ییاروینشستم....فعال واقعا توان رو
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ماشهه یزیچ که رسههول هم سههوار شهههد و  گذشهههت  به حرکت  نین رو 
 هم دذاشتم.... یرو خوابوندم و چشمام رو رو یدرآورد.....صندل

 !باهوشم یلیمن خ دمیسردرد....شا یستین یخوب یزمزمه کرد:دروغ دو آروم
ند نار لهم سهههز شهههد....حت یآروم پوزخ له  یک حاشههها رو هم  یحوصهه

شههده انقدر حالتون  ینداشههتم....سههاکت تو همون حالتم موندم.....دفت:چ
 درفته است؟

ستیدلم م دیشا ستخویچرا اما فقش دلم م دونمیدردم رو بدونه!نم یکی خوا  ا
 حرف بزنم:ناراحت شد!ناراحتش کردم....

 نگفت..... یچیبگه اما ه یزیشدم تا چ ساکت
 معلومه؟ یلیو دفتم:خ دمیکش یقیعم نفگ

 ؟ی:چرسول
رق نقشههتون غ یتو دیتونینگفتم که دفت:نه....هم تو و هم اون خوب م یزیچ

 ....زمیرو حاالت افراد ت یادی....من زدیبش
 نداره.... ازین ی:اون به کمک کسدفتم

شن م کیبه به  ازین نیشتریب یوقت شهیآدم ها هم- شته با  یز همه ا گنیفرد دا
 !میازین یعالم و آدم ب

 فرق داره... زشیاون فرق داره....همه چ-
 ؟یبه نظرت اده فرق نداشت دوستش داشت-
 بود.... نیبود که بهتر نینهود و هم یکس هیشه کایو واضح.....رائ حی.....صرنه
 !کردمیکامل بودن م یادعا شهیپوزخند دفتم:هم با
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مل داره.....ن کی شههههیوجود خودت پر بوده.....آدم هم ی مهین-  ی مهیمک
 ...خوادیجفت کامل م کیکامل،

 کامله! یادیاون ز-
 کمالشون رو زانی!مستیهستن!شناختنشون راحت ن یهیزن ها موجودات عج-

 ..شناختشون.. یبرا یپا جلو بزار نکهیمگر ا یبد صیتشخ یتونیتو نم
 ....شهیزدم و دفتم:نم پوزخند

 ....یخوا ینم-
 ....شهیاما نم خوامیم-
 ....یستین یقو-
 جرئت ندارم....-
 ...یشجاعت ندار-
 ....ستمیترسو ن-
 ....انکار نکن....یترسیاز جوابش م-
 جوابش ترسناکه....قهول کن....-
 درباره اش حرف نزن..... یدونیرو نم یزیچ یوقت-

 که خودشم بهم دفت.... یرو دفت یزیزدم و دفتم:چ پوزخند
با  یآروم لهخند تأث یجمله رو کیزد و دفت:پگ کامله!چون تونسههته   ریتو 

 .....کنه ریبزاره و فکرش رو درد ریمرد تأث کی یرو تونهیبزاره....زن کامل م
 .....زارهیم ریدلم دفتم:اون آهنگ صداشم رو من تأث تو

 ؟یچکار کن یخوایدفت:خوب م دیسکوتم رو د یوقت
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 ....یکردم و دفتم:زندد پایام چل نهیس یرو رو دستام
 فکرش؟ ایبا خودش -
 یزیچ گهیدونسههتم...سههوالش جواب نداشههت....اونم د ینگفتم...نم یزیچ

 نگفت.....
 ؟یکن یکار یخوا ی؟نمیگینم یزی:پگ چرا چدفت

 ....دونمیانگشت شصت و اشاره ام چشمام رو مالش دادم و دفتم:نم با
 نه؟ ای یگینشد جواب که!بهش م دونمینم-

من رو  دنیهم چشههم د یلیمونده االن برم بهش بگم....نه که خ نمیهم باشههه
 وقتش االنه! قایداره دق

 :نه....نه رسول فعال بگ کن....دفتم
 شده باشه! رید یلیکه خ یبرس یوقت دی:شادفت
بخواد ازدواج  یعنیشهههده باشهههه؟! رید یچ یعنینگفتم.... یچیکردم و ه اخم

 کنه؟!
درصد احتمالش باشه هم جوش  کی یحت نکهیتر شد....از فکر ا ظیغل اخمم

 نیسهههم منه از ا کایبخواد بره سههمتش....رائ یآوردم....غلش کرده هر ک یم
 ....من به خودم قول داده بودم!ارمیزود به دستش م ای ری!دیزندد

که چقدر فکر کردم تا چشههمام درم  دمینگفت و منم نفهم یزیچ گهید رسههول
 شد و به خواب رفتم....

*** 
 کایرائ

 ....دیترکیام رو مالش دادم.....سرم داشت م یشونیپ
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بهت  ونفینیاستام کی یخوایم کایزد و دفت:رائ یآروم یبه بازوم ضربه  روژان
 بدم؟

خسههته شههدم....اسههتراحت کنم خوب  یکمیرو باز کردم و دفتم:نه  چشههمام
 ....شمیم
 !یکه خوب بود کدفعه؟تویشد  یکه بردشته بود سمت ما دفت:آخه چ نایم

ند نده اش زمیعز سهههتین یزیزدم و دفتم:چ یکیکوچ لهخ قدر د ....چرا ان
 خسته ام... د؟فقشیکرد

 آخه! میبهم انداخت و دفت:نگران شد ینگاه نهیاز آ اسحاق
 دفت:پگ بخواب.... روژان
 به روش زدم و چشمام رو بستم.... یجون یب لهخند

شه و بگ لکگیر دیبا معلومه صال به اون چه ربط رهیبا ش یبخوابه....ا ت که دا
 یداغ تر از آش شده؟من کمک کس یکاسه  یاومده؟واسه چ ییسر من چه بال

 !نم؟یرو به یک دیرو نخوام با
ش سرم سمت  سرد یادآوریبردردوندم....از  شهیرو به   یرو یاون روز عرق 

 کمرم سر خورد....
ست بدنم....بدنم که تا ن یلهش رو یدرما یادآوری از شده ب میپو ود تنه برهنه 

ام انداخته  نهیسهه یقفسهههه  یوزنش رو رو ینیسههنگ یکه تمام وونیو اون ح
دنم شهه دهیباعث شههدم از زن آفر نکهیبود....ازش متنفر بودم.....متنفر.....از ا

 غیو ج مزیبر اشکمثل خودش  یپست فطرت یباعث شد جلو نکهیبنالم....از ا
با پوشهه نکهیبزنم.....از ا اون لهاس ها که  دنیباعث شهههد عزت نفسههم رو 
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بود که  انقدر پست نکهیز انداشت خرد کنم....ا یفرق دنشیبا نپوش ندشیپوش
 نکهیبهره....از ا یدخترونه ام رو تا مرز نابود یپارچه زندد کهیت کیبه خاطر 

مرد نامرد بود که به  کی ی هیسا ازشهانه ام  یتمام کاب*و*س ها یباعث و بان
له م مام اکردیسههمتم حم بت ت با حاال دان نای....من   نیازش متنفر بودم....و 

که چه  رمایب ادیبود باعث شههده بود به  گهید زیچ کیمن  یکه برا یکسهه ردادیت
 دونستی!و نمیدار ازیپرونده بود تا بگه که به کمک ن کهیسرم اومده.....ت ییبال

 منه.... یخاطره و لحظات زندد نیعذاب آور تر ادآوردی نیا
*** 

 نیکنار صههورتم چشههمام رو آروم باز کردم.....ماشهه یاحسههاس نفگ درم با
 بود... ستادهیا

شتم که با د به شنا یسهز آب دنیسمت اون نفگ درم برد شمام ت ییآ  نیا آخرچ
 درجه درد شد....

شت ا اما شما نیفرق دا شما با اون چ سهز آب یچ شنا..... شش  یآ آرامش بخ
 قرمز..... یرده ها ونیاالن ملته  بود و م

 عق  اما به در بسته خوردم.... دمیکش عیسر
نداشههتم....حالت دیکردم چشههماش خند حگ ....خنده اش رو دوسهههت 

لحظه حالت چشماش رو دوست  نیچشماش رو دوست نداشتم....االن تو ا
 نداشتم....

بزردش محاصههره  یدسههت ها ونیدر رفت که م ی رهیبه سههمت دسههتگ دسههتم
ستم از داغ ستش م یشد....پو صهسوختید اما لرزون دفتم:چکار  ی.....ع

 د؟یکنیم
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 بلند.... یخنده  کی....دیخند
 آره؟ یآروم شد و دفت:تو منو دوست دار عیسر اما

 کردم.....اخم کرد و داد زدذ:آررررررررررررره؟ اخم
 رو به چپ و راست تکون دادم..... سرم

ستاش شد....دردم درفت....قلهم د یرو د س وانهیشونه هام محکم   هنیوار به 
 ا بودن؟کج هی....بقدیهاری....عرق از سر و صورتم مدیکوبیم

شههکل  کیمرد تار کی ی هیذهنم سهها یتر کرد......تو کیرو بهم نزد خودش
 که ازش متنفر بودم! یمرد کیدرفت.....

 .....بگو دختر....بگهههههو....یدفت:بگو منو دوست دار اروم
 فتاد؟ایداشت م یچه اتفاق نجایکرده بود....ا خیکرده بودم....تمام بدنم  قفل
فت:من تو رو مجهور م ظیبا غ گمینم یچیه دید یوقف .تو به اعتراف.. کنمید

 !یمنو دوست داشته باش دیبا
م صهههدام عدیلرزیبه وضهههوح  موق هود..... ن خوب  لم  حا خوب  تمی....

 نهود.....افتضاح بود....افتضهههههههههاح....
 ؟یخوایاز ج...جون من م یسردرد؟چ...چ یگی....میم یزدم:چ...چ داد

صههههورتههم و  کیههدهههنههم قههرار دههرفههت و اومههد نههزد یرو دسههههتههاش
 وقت ندارم.... ادیداد نزن.....من ز هههههههههگی....هگیدفت:ه
 دای....نفسههم تو دلوم حهگ شههده بود و راهش رو پدیلرزیداشههت م دندونام

 ...کردینم
 دوست دارم.... یلیدفت:من دوست دارم دختر خانوم....متاسفانه من خ آروم
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ظه قلهم از حرکت ا کی تادیلح خداسهه جایا ای.....  یچ نیچه خهر بود؟ا ن
دراومد و با قدرت تمام به  سههتیکه قلهم از حالت ا دیطول نکشهه ادیدفت؟ز

 ....دیکوبیام م نهیس
 .تونم.... ینم گهیتونم....د یموهاش زد....کالفه بود و دفت:نم یتو یچنگ

در رو  ی رهی......دسههتگنییچشههمام ثابت موند و کم کم اومد پا یرو نگاهش
 .....قفل بود.....قفل بود....دمیکش

 یثابت شهههده بود رو لهام....ل  هاش رو با زبون تر کرد و دفت:نم نگاهش
 ....یتونم لعنتههههههه یتونم....نم

 تا دستاش دور سرم حلقه شد..... دیطول نکش یادیز زیچ
ه غیسرخش و ج یرو دوختم به چشما چشمام ه ه ه هار زدم:چک ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

 عقههههههههه ....ُکَم.... ؟برویکنیم
 یداغش داشهههت با ل  هام باز ی!ماسههوندش....لهادیتو دهنم ماسهه حرف

 ...کردیم
شد.....تمام موها تمام س یبدنم داغ  نم تو ده قایشده بود.....قلهم دق خیبدنم 

 بود....
غزم که  م بکشهههم  ق   ع تم  خواسههه مدم  خودم او به  تا  ما  بود ا فل  ق

 شیداشههتم آت ای....سههفت سههرم رو درفته بود....خداذاشههتیشههت.....نمنذا
 !ومدی.....من داشت خوشم ممردمیطعم ل  ها داشتم م نی....من از اگرفتمیم
....قلهم به سههرعت نوک زدن کردیاما ول نم دمیاش کوب نهیمشههتام به سهه با

 ....دیکوبیام م نهیدارکوب به س
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بدنش رو من بود.....دوباره  ینی.....سنگشمیحگ کردم دارم خفه م کلحظهی تو
 نیا ریل  هام هم درد نهاری....اما اشههدیداشههت تکرار م اهیاون کاب*و*س سهه
 کاب*و*س بود.....

ش کی یبرا سدیلحظه عق  ک شده تو  سرفه نهی.....نفگ حهگ  شکل  راه  ام به 
 کرد.... دایخودش رو پ

 مکنی.....ثابت مکنمیسههرفه هام که کم شههد اروم دفت:بهت ثابت م شههدت
 ....کنمیدوست دارم....ثابت م

ب که تازه به آ ینشههون بدم که مثل تشههنه ا ینتونسههته بودم عکگ العمل هنوز
باره به جون ل  هام افتاد.....ا دهیرسهه با شهههدت تر از  یلیخ نهاریباشهههه دو

 ....یلیدذشته.....خ
 کی هگیمهربون جلوم نهود.....د یسهههز آب یدربه ا یپسههر با چشههما کی گهید

به مرد بودنش شههک  گهیواال جلو چشههمام نهود....د شهههیسههردرد مغرور و هم
 نامرد بود.... کیمرد االن فقش  نیمن نهود.....ا ییایمرد مرد رو نیداشتم....ا

شک از ال یشور س یل  ها یا شده بهم به زبونم ر شون داد  دیچفت  و بهم ن
 خائن نامرد! کیخائن بود.... کید من فقش و فقش به وجو یمرد نفوذ نیکه ا

 نیدان
 یبرا قینفگ عم کی....دمیکشهه قیدادم و نفگ عم هیرو به درخت تک پاهام

 !تا به هدف برسم دمیکشیم قینفگ عم دیهدف!حاال حاال ها با کیبه  دنیرس
 شدم.... رهیآسمون همدان خ ی مهیبلند کردم و به ماه نصفه و ن سر
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سردردم هم ب هم سل هم  ستمینم قایحوصله....دق یخوشحال بودم هم ک  دون
 چم شده!

شک با ولتاژ باالست د از شاگهیعوارض  ست  دمی! شم  کیفقش از د جفت چ
 ه!کرده بود که کامل دی!همون که رسول هم تأئاقتهیدختر با ل کیکه صاحهش 

نداختم...دو و ن میبه سهههاعت دوشهه ینگاه  داریز بشههه  بود و من هنو میا
 هرد؟یبودم....مگه خوابم م

....چقدر خوشههحال بودم که توافق دادیبهم م یخنک پارک حگ خوب یهوا
 هیو خونه کرا میبگذرون عتیش  ها هم تو طه یچند روز رو حت نیشده بود ا

 ....مینکن
 هشت نفره نگاه کردم.... یچادر مسافرت به

س سرم سمون درفتم...چقدر جال  بود!ک شتم االن  یرو رو به آ ستش دا که دو
 یر تواز چاد رونیبود!به پسههرا نگاه کردم که مثل بدبختا ب دهیداخل چادر خواب

 پتو مچاله شدن....خنده ام درفته بود....پدرام نسهتا دم شده بود تو پتوش!
 شد توجه ام جل  شد.... دهیکه از داخل چادر تاب یفیاحساس نور ضع با

 .....رونیب زنهیدر م نیاز ا یک نمیوجودم چشم شد تا به تمام
ست داد....نور  رونیکه از چادر زد ب کایرائ دنید با چند تا حگ مختلف بهم د

 نره.... یکس یتا پاش رو نیرو انداخت رو زم شیدوش
 از درخت درفتم و اراده ام رو جمع کردم و به طرفش قدم برداشتم.... هیتک

 درفت.... شیو راهش رو به سمت مقصدش پ دیرو پوش کفشش
 ؟رفتیوقت ش  تنها کجا م نیراه افتادم...ا انهیسرش به طور مخف پشت
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  شه نوقتی!آخه ادمیاز خودم خجالت کشهه یبهداشههت گیتابلو سههرو دنید با
 !؟ییجاها نیاز همچ ریبره غ خواستیکجا م

ش یزیچ صورت آب زده ب دیطول نک ضع ب نیاومد....آخه ا رونیکه با   رونیو
 !واقعا که....خوره؟یسرما م گهیاومدنه؟نم

ضع دمید یوقت ست دلم م مکتین یرو تشیبا همون و ش ستین ش برم سر خوا
 مالحظه.... یداد بزنم...ب

شق از سمون درفت و  سرش رو رو به آ شت درخت بهش نگاه کردم......  قهیپ
 هاش رو نرمش داد....

 لهم نشست.... یرو یلهخند
 یزیصورتش دذاشت و دفت:آروم دختهههههههههههههههر....آروم چ یرو رو دستش

 ....ستین
هام مام ا ابرو عث ت با هاش  یاعصهههاب یب نیتو هم دره خورد....من احمق 

 بودم.....
شتم ستمیم یدادم....چطور هیرو بهش کردم و به درخت تک پ ر رو دخت نیا تون

!اده منه؟ یه !اصال مگه فقش خواست؟یرسم یخواستگار کیداشته باشم؟!با 
 !؟یاون نخواد چ

رو داشههتم که  یلیکهمن کرده بودم خ یبه موهام زدم....با کار یچنگ کالفه
 رو بخوام! یزیچ نیهمچ

طرفش بردشههتم...خودشههو تنگ تو آ*غ*و*ش درفته بود....سههردش شههده  به
 بره تو چادر؟ شهی.....چرا بلند نمشهی....معلومه که سردش میبود.....لعنت
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 درمش کنم! تونستمیبودم....کاش م ششیپ کاش
فکرام رو  اریاخت گهیبه صههورت داغم زدم....داغون بودم.....د یدسههت کالفه

 نداشتم....
 رو از من درفته بود.... زیهمه چ اریدختر اخت نیا

*** 
 کایرائ

شتم م سردم سرما  دمیلرزیبود....دا ضر بودم تو  شم چ گهیبزنم اما د خیاما حا
 مرد کی....کاب*و*س نمیخواستم کاب*و*س به ینم گهیارم.....دهم نز یرو
سگهیهر مرد د ای نی....فردردادیت نی....کاب*و*س داناهیس  ی.....االن تنها ح

 بود!و ترس! یحس یکه به جنگ مخالف داشتم ب
 نهود و از یشههگیهم نیکه تو ذهنم دان ینی!از داندمیترسههیاز دونفرشههون م من
 وقت خوب نهود! چیکه ه ینیفرد

 !رمیپشت دستم ل  هام رو لمگ کردم.....دوست داشتم بم با
 دمیرستیازش دور باشم.....م یمدت کی شدیبردردم تهران....کاش م شدیم کاش

شت ر یاز حگ نوظهور ساس رو م نیا ی شهیکه دا ساس سوزوندیاح ....اح
....چه یداریآورد....چه در خواب و چه در ب یکه داشههت منو از پا درم یترسهه

 !دمیترسیم دنیترس نی....من از اتیو چه در واقع ایدر رو
*** 

 ....هیقشنگ یلیخ ی:منم رفتم....جارسول
 م؟یدفت:پگ بر نایم

 ....استخاره نداره که....گهید میدفت:بر فرزاد
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 یکنم،نم یریخواسههتم دوشههه د یها شههدن.....نم نیکم همه سههوار ماشهه کم
ستم زود برم و زود ب سفرم رو هم برا یام،نمیخوا ستم   یخودم و هم برا یخوا

 ادشیکه  یاز سردرد و هر چ یدر حداکثر دور خواستمیتلخ کنم.....من م هیبق
شم....م ستم فعال فقش و فقش را یرو مهمون ذهنم بکنه دور با  یدانکر کایئخوا

خواد تو زمان  یو م هیخال یکه ذهنش از هر اغتشههاشهه یدختر کیباشههم.....
 کنه و ل*ذ*ت بهره.... یحال زندد

 ....میشد نیو خنده با دخترا سوار ماش یشوخ با
رو به عهده  یو من رانندد میاسههحاق نشههسههت نیخانوم ها تو ماشهه پیاک نهاریا

 درفتم....
 و شراره هم عق  نشستن..... نایکنار دستم و روژان و م ایرو

 ....میرو روشن کردم و به راه افتاد نیماش
که تو  یتیکه تنها خر دیاستفاده رو بکن تینها تونیاز مجرد ییدفت:خدا شراره
 شوهر بود! کیکردن  دایکردم پ میزندد
 منو بگو... دیدفت:تازه شما استارت کار ایو رو میدیخند

ه سههوز ب میگیبا کمال افتخار به شههما م کایدفت:خهوب پگ من و رائ روژان
 دلتون....

 روژان همه رو به خنده وا داشت.... یآرنج شراره تو پهلو ی ضربه
شروع کرد به بپر و بپر  ییضهش رو تا جا یصدا ایرو شت باال برد و  که جا دا

عا  نهیکردن.....از آ تیکردن و دخترا هم ازش تهع گاه کردم.....واق بهشههون ن
 باحال بودن.....
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ش نگاهم سرن ش ینایبه  سهقت م ینیما شت ازم  ش گرفتیافتاد که دا م تو و چ
 چشم رسول و سردرد شدم....

 یپدال داز فشردم و اجازه  یرو ازشون بردردوندم و پام رو رو عیو سر لکگیر
 سهقت رو بهشون ندادم.....

چه که ه ب ته بود ج جانشههونیها  باال اوج درف عت  مت  غیاز سههر زدن:د
 ...میدههههههههههرم.....بزن بر

قت بگ خواسهههتیهنوزم م ولرسهه باال مرهیسههه .....داشهههت کورم زدی...نور 
 .....کردیم

ما سرعت رسول هم  نیرو عوض کردم و سرعت درفتم که همزمان با ماش دنده
 باال رفت....

صله شتم..... یکی ی حو ستش ا یعنیبدو رو ندا صله  نیدر  یبود که کال حو
 جنگ مخالفم رو نداشتم....

نار کشهه کم قت بگ دمیکم سههرعتم رو کم کردم و ک ما  رهیتا سههه و بره ا
پشههت سههر من حرکت  نطورینرفت.....سههرعتش رو با من هماهنگ کرد و هم

 .....کردیم
رو به  زیاما من با وجود دخترا همه چ دمیادامه دا نطوریآبشههار عهاس آباد هم تا

 ...غرق شدم. نیماش یمیصم شیمح یکل فراموش کردم و کامال تو
شار دنجنامه که رس به ش گهید میدیآب سکوت بود و همه محو  نیکل ما غرق تو 

 شده بودن..... عتیطه
 دهایخور نهود همه پ نیراه ماشهه گهید یو وقت میجلو رفت شهههدیکه م ییجا تا

 ....میشد
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به دور از  ییهوا کی....تنفگ دمیکشهه قیبه بدنم دادم و نفگ عم یکشههشهه
 !تختیمعمول پا یها یآلودد

دازم به به مرد ها بن ینگاه میبخوام ن نکهیرو تو پام مرت  کردم و بدون ا میکتون
 طرف شراره و روژان رفتم.....

 شوهراشون بودن.... شیپ نایو م ایرو
 ....هییخدا عج  هوا یدفت:وا شراره
 :معرکه است....روژان
 چسهه؟یم یچ نجای:اره واقعا....به نظرتون ادفتم
دجور ب گهینفر د کیاز پشت سرم بلند شد:هوا دو نفره است..... لیسه یصدا

 !چسهههههههیم
 ....دمیکه از پدرام خورد رو با لهخند د یا یطرفش و پگ دردن بردشتم

 ....چسههیم ونیدفت:نه قل پدرام
ازه تو حلقت؟!تهران به اند یدود کن ستین یپاک نیهوا به ا فیدفت:َاه ح شراره

 ..دود هست.. یکاف ی
 دفت:من نسکافه دوست دارم.... ایرو

 ....هیخانومم....واقعا عال ی قهی:آخ قربون سلفرزاد
 ....خوامیم یدفت:اما من بستن روژان
 هم خوشمزه است.... یدفت:آره بستن رسول

 انتخاب بود... نیبهتر یعنیدفت: لیسه
 نگاه کرد..... لیچپ چپ به سه روژان
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 خوبه! گرمیدفت:ج نایم
 رو دوست دارم! نایا یدفت:من همه  اسحاق

 ...ها. دیتو و سردرد موند ؟فقشیدوست دار یرو به من دفت:خود تو چ شراره
نار رو ترج نکهیا بدون با لهخند دفتم:من آب ا به سههردرد نگاه کنم   حیبخوام 

 ....دمیم
 رو به سردرد دفت:و شما؟ شراره

 دم..... یفکر کرد و دفت:من نم یکمی سردرد
 سردرد؟! یزنیچپ چپ بهش نگاه کرد و دفت:مشکوک م لیسه

 یتونسههت بگه؟چرا من نم یکه نم خواسههتیم یچ یعنیبه تپش افتاد.... قلهم
 تفاوت باشم؟! یتونم بهش ب

حرف  زبون من ریاز ز یتون یکلکا نم نیدفت:با ا یطونیبا لهخند شهه سههردرد
 .....رونیب یبکش
 دیتافی!راه ب؟یبگه که اسههحاق دفت:بابا مگه فضههول یزیخواسههت چ لیسههه

 ....گهید
سه سردرد سه لیرو به  ش لیابرو باال انداخت و  ....در کنار دیخند طونیهم 

 ....میو رسول و سردرد حرکت کرد لیروژان و سه
 هم جفت جفت کنار هم بودن.... هیبق

ه حال بچسه بازومون رو سفت ینطوریا میزنم ندار کی؟ینیهی:تروخدا ملیسه
 ....میکن
 اسحاق رو درفته بود.... یاشاره کرد که بازو نایم به

 جلوتو درفته؟ یک ریدفت:خو برو بگ رسول
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 ؟یبه آرزوهات برس یریگیخوب چرا زن نم گهید گنی:راست مدفتم
 ....ستیمن ن قیال یهر دختر گهیزد و دفت:نه د یا یبه من لهخند نمک رو

 ....هیدفت:واقعا اعتماد به نفستون ستودن روزان
 دفت:پگ ِبِستا.... لیسه

 ....لینکن سه تیو دفت:اذ دیخند رسول
 آقا رسول.... دیزنی...حرفا منفکشونهیکردن که جزو ال تیدفت:اذ روژان

ال تو که ک دیبد ریسههردردمون د نیبه من؟به ا دیداد ریدفت:شههما چرا د لیسههه
 هپروته....

 شدم.... رهیرو بردردوندم و به جلو خ سرم
شما ادامه  هرمیشما ل*ذ*ت م یکه دفت:دارم از صحهت ها دمیر شن صداش

 ....نیبد
نه داداش از فکرالیسههه ل*ذ*ت  یمورد عالقه ات دار زیخودت و اون چ ی:

 ما..... ینه از صحهت ها یهریم
ه باشه داشت تیقعوا لیکه حرف سه نکهی....از تصور اختی...فرو ردیلرز قلهم

 !دیلرزیدختر تمام فکر سردرد رو مشغول کرده باشه کل بدنمم م کیو 
س کینزد شار که ر ش لیسه میدیآب سو اتونیدفت:دو که  دینک میها رو قا چییو 

 ....دیبش دهیچون قراره موش آب کش گمیم تیاز االن بهتون تسل
سوخت و داغون شد  لتونیاعتراض رو نداد و دفت:از من دفتن....وس فرصت

 نداره! یبه من ارتهاط
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شههدن آماده  دهیموش آب کشهه یدوش کردن!انگار همه واقعا برا عانهیمط همه
 !شدنیم

داد پدرام توجه هممون جل   یکه با صههدا زدمیمانتوم رو باال م نیآسههت داشههتم
 ....لیسه کشمهههههههههههتیشد:م

سه یباز شد..... ده بود به جون همه افتاده کر داشیکه پ یا یبا بطر لیشروع 
 یالروم خ ی.....به شخصه سه تا بطرنییپا ختیریبود....آب از سر و کلمون م

 شده بود.....
 فرار کن شراره..... کایبه طرفش بردشتم:رائ ایرو یصدا با

ا ....بدیدویبه سههمتم م شیکه داشههت با بطر دمیبه سههمت شههراره چرخ عیسههر
 نیهم یبهم برسهههه فاتحه ام خونده اسهههت برا دمیکلمن دسههتش فهم دنید

 کیاما تا سرعت درفتم و خواستم  دنیو شروع کردم به دو دمیبالفاصله چرخ
صله با  شدت پرت  زیچ کیسنگ رو دور بزنم بالفا سفت برخورد کردم و به 

 یسفت زیچ کیام به  نهی...کارم ساخته بود اما با برخورد سنییبه سمت پا مشد
 م آروم چشمام رو باز کردم....که سنگ نهود آرو

که  ی....همون برقزدیچشههمام برق م یداشههت جلو یجفت چراغ سهههز آب کی
د که روش بو ییکه با تمام شهههنم ها یبودمش....صههورت دهیهم د گهیبار د کی

متقربه اش هم  ریو غ یکه اجهار یبود و آ*غ*و*شهه زیوسههوسههه برانگ یحسههاب
 قادر به سوزوندن من بود..... شیکماکان درم

سمت ل   شیدونه هام افتاد و راهش رو پ یپلکم به رو یاز رو آب درت تا به 
به ل  هام دوخته شهههد و خاطره   کیتلخ  یو چونه ام رفت که چشههماش 

 آورد.... ادمیرو  تمیشد و موقع انیکاب*و*س تو سرم نما
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*** 
 نیدان

شتم....مردک ول نم لیسه سمتم اومد و من پا به فرار دذا سرعت به   ردکیبه 
که با  نمیرو به تشیشههده بود...به سههمت عق  بردشههتم تا موق گیسههرتاپام خ

سههنگ ها  یشههخص بهم تعادلم رو از دسههت دادم و با کمر رو کیبرخورد 
 افتادم....

هرم...چ یآآآآآآ ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه  یرو رو یجسم ینیکه سنگ دیطول نکش یزیکم
ها آت نگ  با سههه ناکش  ماس وحشهههت  شیخودم حگ کردم و کمرم از ت

 یکه تو یکسهه دنیبگم که با د یزیچ کیدرفت....چشههمام رو باز کردم تا 
 ب*غ*لم بود تمام بدنم قفل کرد...

 یصورتم قرار داشت و اون چشما یکه فوق العاده آشنا بود تو چند سان یصورت
 !ددایداشت منو درسته قورت م ییجادو

و  یتماس چشههم نیا هیثان کیبخوام  نکهیدهنم رو قورت دادم و بدون ا آب
 ! قطع بشه تو آرامش چشماش غرق شدم....یجسم

هم ل ب نهیتو سههه ق بود.... کرده  قا  غو ب یام  بایح یشهههرم....  ی....
بازوهام کم کم لرزش درفت....درم نه....... با....شهههادما  وونهیتنش د یمحا

م پشههت دردن یدرم بود!عضههله  یزندد یواقع یعنتنش م یکننده بود....درم
شده بود و من فراموش کرده بودم موقع شده بودم  تیمنقهض  خودم رو و غرق 

 ناب.... یلحظه ها ونتو ا
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سراز یرو که از پلکاش رو یآب ی قطره شد دنهال کردم و از دونه  ریدونه هاش 
شتم و به ل  ها یها شش دذ س شیقلوه ا یخوش ترا لحظه تمام  کیو  دمیر

حگ شد....من دختر مورد عالقه ام رو تو آ*غ*و*شم داشتم....انقدر  یبدنم ب
 ....یو کامال اتفاق کینزد
 شیاول که برق ییرو بهم نداد و بلند شد....با چشما شتریب یفرصت فکرها اما

سنگ نشست و سرش  نیتر کینزد یرو از دست داد بلند شد و به سرعت رو
 ...دستاش درفت ونیرو م
ش یکه برا ییلحظه ها نیا دیشا هم  قهیبود دو دق یعمر زندد کی ینیریمن به 

 بود! دهیطول نکش
 کم از جام بلند شدم.... کم

 دردنم رو ماساژ دادم.... یها عضله
دفت  یزیچ کی یبه سمتومون اومده بودن......دورمون رو درفتن و هر ک همه

بودم  یبودم که دذرونده بودم....تو فکر دختر ییاما من فقش تو فکر لحظه ها
 نه! ایدونستم حالش خوبه  یتخته سنگ نشسته بود و من نم یکه رو

 روژان به خودم اومدم:سردرد کمرتون.... غیبا ج نکهیا تا
 ....یاون نگاه جنگل ینگاه ها به کمرم دوخته شد....حت ی همه

 یمن جعهه  نیق عق  ماشههبپر برو از صههندو لیخدا....سههه یدفت:وا پدرام
 ....اریرو ب هیاول یکمک ها

 بلند تر نسهتا داد زد:بهههههههههدو.... بعد
رو باال بزنه که دسههتش رو درفتم و  راهنمیبه طرفم اومد و خواسههت پ اسههحاق

 نه.... نجایدفتم:نه اسحاق....ا
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تا مغز اسههتخونم رو سههوزوند و  دیچیتاول ها تو بدنم پ دنیکه از ترک یسههوزشهه
 ....نهیتو چهره ام بش یباعث شد اخم

 ....بدو پسر....ایدفت:بلند شو با من ب رسول
ند ها ترک یا یزورک لهخ تاول  با؟ با  تسهههین یزی.....چدنیزم و دفتم:چتونه 

 از دستشون راحت شدم! دنیترک گهید شدنیداشتن خوب م
 .....دنیبدتر ترس چینشدن ه آروم
 من حالم خوبه.... دیزدم و دفتم:به سروان برس یا گهید دلهخن

با یرو از ند شهههد و  نگ بل ته سهه فت:من  کیتخ به من د تاه  گاه کو ن
 ....خوامیخوبم....معذرت م

 عذر یچ یگم؟برایلحظات زند نیکردن بهتر هیهد ی؟برایچ یبرا یعذرواه
 ....کردمیم یمعذرت خواه دیمن بودم که با نیخواست؟اایم

 ....ستین یبه عذر خواه یازیپگ ن دی:شما مقصر نهوددفتم
 و با خودش و رسول برد.... دینگفت که اسحاق دستم رو کش یزیچ

رو  راهنمیو کمک کرد تا پ نینشههوندم رو زم میکامل ازشههون دور شههد یوقت
 ....ارمیدرب

با تاول ها برخورد کرد لهم رو داز  نیکه از تماس بتاد یاحسههاس سههوزشهه با
 ....دیارز یدردا م نی....اون لحظه ها به تحمل تمام ادیارز ی...مدرفتم.

 ی....خوبنیچقدر دردش رو تحمل کردم که رسول دفت:تموم شد دان دونمینم
 پسر؟
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شم شتم و لهخند چ شت آت یزدم....حت یزورک یرو هم دذا شمام هم دا  شیچ
 !گرفتیم

 ....دیشلوغش کرد یادی:از اول هم خوب بودم شما زدفتم
 کرد تا لهاس هام رو عوض کنم.... کمک

به شونه اش زدم و دفتم:انقدر  ی....ضربه اکردیل  غرغر م ریداشت ز اسحاق
 ....رمردیغر نزن پ
....چرا یرفت و دفت:کمر برات نمونده....داغونش کرد یچشم غره ا اسحاق

 ؟یانقدر حواس پرت
 خوب زیچ کیبه  یها یحواس پرت ینگفتم....کاش همه  یزیزدم و چ لهخند

 !شدیمنجر م
ون دوتام یهمه از سالمت یدفت.....وقت یزیچ کی یهر ک میدیجمع که رس به

 من بود..... ریتقص خوامیدفت:من معذرت م لیمطمئن شدن سه
 ....نطوریهم دفت:منم هم شراره

 به سمت شراره رفت.... کایو رائ لیبه طرف سه من
 نیاز ا ینزن گهیل؟دیآقا سههه هیچه حرف نیو دفتم:ا لیسههه یرو شههونه  زدم

 حرفاها!
شن کایرائ یصدا شتیعز هیچه حرف نیکه دفت:ا دمیهم   میکردیم یباز میزم؟دا

 اشکنک داره سر شکستنک داره! ی....بازگهید
خورا و آب انار خوراش همه  یدستم رو سفت فشار داد و دفت:آقا بستن لیسه

 به حساب من دعوت ان.....چطوره؟
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....خداروشههکر که بال از سههرمون میبر دی.....بزنهیو دفت:آره عال دیخند نایم
 دذشت....

 نابود شده! چارهیب نیدفت:کمر دان رسول
 ....دو هفته بود رو نروم بودن....مینکن...من راض یو دفتم:ناشکر دمیخند

من که بد  یبد!اما برا مهین یخاطره  کیبا  یبودن......حت یهمه راضهه انگار
 بهم خوش دذشته بود! یلی.....برعکگ من خنهود

ش سوار  یواقع یرسول به معن نهاری....امی.....بازم با رسول تنها بودمیشد نیما
 بود! چوندهیکلمه پ
 دفت:کمرت بهتره؟ میکه کرد حرکت

 آره خوبه....-
 خوش دذشت؟-

به چ لحنش به اون راه و  کنهیاشهههاره م یمعلوم بود داره  ما من خودم رو زدم  ا
 خوب بود.... یلیکنار شما خوش نگذره؟خ شهیدفتم:مگه م

 ؟یبکن یکار یندار میهنوزم تصم-
 ه؟یچ لشی؟دلیدار یرو به طرفش کردم و دفتم:چه اصرار روم

 زد و دفت:اتمام حجت.... پوزخند
 باال انداختم و دفتم:اتمام حجت؟! ابرو

 .....ینش مونیروز پش کی...که آره....اتمام حجت.-
 شم!ب مونیکنم که پش ینم یکردم و دفتم:کار پایام چل نهیرو تو س دستام

 !کنهیم مونتینکردنت پش یکار نیهم قایدق-
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 ....ادیم شیخدا بخواد پ یرو سپردم دست خدا.....هر چ زیمن همه چ-
 از تو حرکت از خدا برکت!-

 ؟یخوریم ییزدم و دفتم:چا یلهخند
 دبش باشه چرا که نه؟ یچا کیاده -

ستش دادم و بعد ل ختمیر ییچاا براش خودم رو پر کردم!خدا آخر و  وانیو به د
 کنه! ریسفر رو ختم به خ نیعاقهت ا

*** 
 یقشههنگ ی.....محوطه میدیرسهه صههدریها به غار عل نیماشهه هیاز بق زودتر

 ....دادیبهم م یکوه ها حگ خوب یداشت...استوار
 کوه رو دوست داشتم! شهیو دفت:هم دیکش یقینفگ عم رسول

 ه؟یچ لتیتکون دادم و دفتم:معرکه است....دل یسر
همش سههنگه.....هر  رونشی...بنیدو رنگش زد و دفت:به یموها یال یچنگ

هر چقدر هم با دسههتام زور بزنم  ی....من نوعهیو سههخت یسههفت ینیهیم یزیچ
نگاه  گهیبعد د کیوارد کنم اما حاال از  یخاصهه یتونم بهش صهههدمه  ینم

زدن  رو....بدون زایتو دن یفیلط زیبه لطافت هر چ یکن.....درونش پر از آبه!آب
ماس.....راه خودش رو پ دا ماس  دا با کوه....آروم آروم.... له  و  داکردهیو مقاب

 ......کنهیازش محافظت م یاالن تو قل  کوه جا داره....کوهم به خوب
س ش ینف ستواره....تک دیک صالبته.....کوه نماد  هیو ادامه داد:کوه ا داهه....پر 

 !یمرد واقع کی!نیدان هیمرد واقع کی
 .....گفتی....راست میمرد واقع کی

 :و آب؟دفتم
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 آب؟!-
 بانو! کیبه لطافت  دیخنده دفت:شا با

 شد.... یو دفتم:موضوع ناموس دمیخند
 ....گمیزد و دفت:نه راست م یلهخند
 ان! یاز کوه ها آتشفشان ی:بعضدفتم

 باشه! ییخنده دفت:درسته.....فکر کنم آخر و عاقهتش جدا با
 کوه ها هم خالص و ناب....تماما سنگ ان! ی:و بعضدفتم
دو سه پهههههههوپ....و  کیانفجاره! کیباال انداخت و دفت:چاره اش  یا شونه

 و داالن..... چهیدر کیراه نفوذ.... کیتونل.... کی جادیا
 ومدن؟یتکون دادم و دفتم:چرا ن یسر

 درآورد و مشغولش شد و منم مشغول تماشا شدم.... هشیرو از ج شیدوش
 کایرائ
سر من برنم ینم ست از  ست راحتم بزاره......چرا د شت؟یخوا !کائنات هم دا

ناد تا نتونم  به دسهههت هم داده بودن  که رمیاش بگ دهیدسهههت  ....نخوام 
 کردمیازش فرار م ی.....چرا هر چسهههتی.....نخوام که حگ کنم که ننمشینه

 من از اون؟! ای داشتی!اون دست از سر من برنمشد؟یم کتریبهم نزد
سههرخ سههرخ بود....به خاطر حواس  شییمویل راهنیپر خون بود.....پ کمرش

.....درد داشههت و مردونه زدیداغون شههده بود.....درد داشههت و دم نم مونیپرت
 گفتمی!مدیمن خوبم به سروان برس گفتی!مستین یزیچ گفتیو م زدیم لهخند

 بود؟ ی.....چرا انقدر دوست داشتنکردیم دیاشکنک داره و اون تأئ یباز
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مسهههافرت اومدم.....غلش  نیهسهههت؟!غلش کردم به ا یغلش کردن کاف ایخدا
 کردم....

قدر نزد یعل غار ده وجودش ان بهتر  یلینهود خ کیصهههدر خوب بود....ا
سههابق بودم هم خوب بود اما نه من  یکایاده بود اما من همون رائ یبود....حت

با  یا گهیاز هر وقت د شتریرو ب تشیسابق بودم نه اون نهود.....موجود یکایرائ
 .....دیکشیدپ زدن با مردا به رخ م

شیهاش رو به رخ م یتوجه یب بودن اون اتفاق  تیاهم ی....بدناشی....نددیک
 دذاشته بود..... شیرو تماما به نما

 تهران... میتا بردرد گذشتیمونده هم زود م یدو روز باق نیا کاش
و  دمزیم یالیخی....خودم رو به بکردمیم ی....شههوخدمیخندیبا بچه ها م نکهیا
 ...عذاب آور بود. کنهیفرق م رونمیکه درونم صد و هشتاد درجه با ب دونستمیم

نه به  شههدیم عی....نه به خاطر من سههرکردیحرکت م شهههیاما مثل هم سههاعت
 کند! گهینفر د کیخاطر 
 ....میدیش  بود که به هگمتانه رس میو ن ازدهی ساعت

با تمام وجودم از خدا خواهش کردذم  نهاریاما ا یالیخ یخودم رو زدم به ب بازم
 بودن رو کال فراموش کنم! الیخ یکه ب وفتهین گهیاتفاق د کیکه 

عد لت!خورد ب که ام به روژان دفتم:من م میاز شهههام  ند شهههدم و آروم   رمیبل
 ؟یای....مییدستشو

 ندارم.... ییتکون داد و دفت:نه....دستشو یسر
 ....رمیزدم ودفتم:پگ من م یلهخند

 د؟یریرسول دفت:کجا م دمیکفشام رو پوش تا



wWw.Roman4u.iR  566 

 

 !دادم؟یجواب پگ م دیبا نمیتعج  سر بلند کردم!به ا با
 .....کنمیم تونیمنتظر جواب من باشه بلند شد و دفت:همراه نکهیا بدون

داه ما  ناخودآ ج  کرده بودن ا ثل من تع مه م به طرف جمع بردشههتم.....ه
که  یمن یبود.....برا یعصهان هستمیبود.....شرط م یسردرد.....سردرد عصهان

 که..... شهیم یعنی!هیبودم مشخص بود که عصهان دهیرو د تشیعصهان
 یادیداشههته باشههه!ز رتی!مزخرفه بابا.....فکر کن رو من غ؟یواسههه چ آخه
 !هیو پروانه ا کیرمان

 ....گهید دیایو رو به من دفت:ب دیرو پوش کفشاش
 ش.... ستین یازی:ندفتم

 !خوامیرو قطع کرد و دفت:خودم م حرفم
ندن گاه خ نیا نیذره ب ریخواسههتم ز ینهود....نم زیجا شههتریب مو مه ن  رهیه

 .....خواستیباشم.....واقعا صهر م
کرد....ابروهام  میمن تنظ یاز اون راه افتادم که قدم هاش رو با قدم ها جلوتر

فت.....منظورش از ا منظور بوده  یب دمیبود؟شههها یچ یهمراه نیتو هم ر
 .....ارمیدرم یروزا دارم کارداه باز نیا یادیباشه!من ز

به جلو یکه هنوز در هم بود تو ییاخم ها با شهههدم که  رهیپام خ یسههکوت 
 !دونمیبود....م یمنتظره ا ریغ یدفت:همراه

 داره.... یخاص لیرو به طرفش کردم و دفتم:حتما دل روم
و ر یکار لیدل یزد و دفت:اصههوال ب یمحکم یپاش ضههربه ا یسههنگ جلو به

 !دمیانجام نم
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 !؟یهمراه نیا لیپالتوم کردم و دفتم:و دل  یرو تو ج دستام
 ه؟یی:بازجودفت
 سوال حق منه! نیباال انداختم و دفتم:درفتن حقه....جواب ا یا شونه
 نه االن.... یول دیرسیبه حقتون م یو دفت:به زود دیخند
 نداشت... یخوب یجلوه  هیبق یجلو نکارتونیکردم و دفتم:ا اخم

هاریا بت اون ن فت:فکرشههون برام اهم نو ندازه....د باال ب نه  تا شههو  یتیبود 
قانع م لمینداره....دل نهیخودم رو  نهیپگ م ک نه.....من آدم  هیبق تو قانع ک رو 

 هستم.... یریسخت د
 من داره.... ینداره اما برا ینیشما اهم یاده برا-

نده  یصهههدا قانعشههون دمیآروم و کوتاهش رو شههن یخ که  فت:دفتم  ....د
 ....کنمیم

سر به ب یرو رو شالم شون  ست شتم از د ست دا ست کردم....دو  ابونیسرم در
 فقش به فکر خودشه و به خودش مطمئن!واقعا که! یبزارم....هر ک

مه دادم....حضههورش برام ب به ما دلشههوره  تیاهم یراه رفتنم ادا بود....ا
 نهود....اصال.... یداشتم....حگ خوب

*** 
 نیدان

چشههم  یسههفره رو جمع کردن از جاش بلند شههدم....از دوشههه  نکهیاز ا بعد
به خواهرش چنمشیبه تونسههتمیم ه جواب درفت و ب یدفت و وقت یزی....رو 

 وقت ش ؟!تنها؟! نیبره ا خواستیسمت کفشاش رفت....کجا م
 .....رهی....نه بابا تنها نمنییرو انداختم پا سرم
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 د؟یریرادار هام فعال شد:کجا م کدفعهی دمیکه شن ییصدا با
بلند شههده دوتا  دمید یسههرعت سههرم رو به طرف رسههول بردردوندم.....وقت به

 چشمام رو درفت! یعالمت سوال جلو
 !کنمیم تونیدفت:همراه کایاون بدون توجه به من رو به رائ اما

 یکنه؟!اون وقت چه علت یرو همراه کایرائ خوادی!رسول م؟یچهههههههههههههه
 اره؟!د

 یرا!بکرد؟یم شیهمراه دیبا یچ یمشت شد....کلم داغ شده بود....برا دستام
 !؟یچههههههههههه

 دهیحگ کنم....نفگ هام بر تونسههتمیخودم م یرو رو شیجنگل نیسههنگ نگاه
خودم ا دهیبر قش  ف بود و  م نیشهههده  حگ  تکردمیرو  تم آ  شی....داشههه
که تو ذهنمه  یزیچ نیا...دارم برات....دعا کن کشههمتی....رسههول مگرفتمیم

 درست نهاشه....فقش دعا کن....
 شد: فیحرفاش تو ذهنم رد تمام

 ؟یبکن یکار یندار میهنوزم تصم-
 ه؟یچ لشی؟دلیدار یچه اصرار-
 اتمام حجت....-
 اتمام حجت؟!-
 .....ینش مونیروز پش کیآره....اتمام حجت....که -
 بشم! مونیکنم که پش ینم یکار-
 !کنهیم مونتینکردنت پش یکار نیهم قایدق-
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شتم سم رو م سهی....دلم کشدمیم وونهید دا ستیبوک ده بود که ا  یو عج خوا
 بوکسم شهاهت داشت! سهیبه ک  یفکرام درست بود صورت رسول عج

 .....گهید دیای:بتیمنو پرت کرد تو واقع صداش
 ش.... ستین یازی:نکایرائ

 !خوامیرو قطع کرد و دفت:خودم م حرفش
ت د م کهیمرد لش  نیغ میک لش  غ نی... م یک خودت  لش یخوایکه  غ .....
 ره؟!مگه زو ادیخواد با تو ب ینم کای....رائرسمی....رسول حسابت رو میکنیم

 کنمینرو....خواهش م کای....رائدادمیرو با تمام توانم رو هم فشهههار م دندونام
بردشت و جلوتر از رسول راه  یا گهیهر کگ د ایتوجه به من  ینرو....اما اون ب

 و پر از سههوال و هیپر سههوال بق یبه چشههما ینگاه نکهیافتاد که رسههول بدون ا
 هم قدم شد.... اهاشباال برد و ب یکمیمن بندازه سرعتش رو  تیعصهان

نگاه  عیرو از نگاشون دوختم که چشم تو چشم اسحاق شدم اما سر سنگاهم
 ازش درفتم....

با اون  یکایرائ ته بود!ا کهیمردتمن  ها!خودش  نیرف عت شههه !تن سههها
که  یلیخواسههت....دارم برات رسههول....با هر دل یکه نم کای!رائخواسههتیم

 باشه....دارم برات....
 بلند شو....بلند شو پسر که کارت دارم.... نیبلند شد و دفت:دان اسحاق

 میور شههدد هیاز بق یکمیکردم....تا  شیچک و چونه بلند شههدم و همراه بدون
 سوال بپرسم؟ کیدفت:
ه هم ب گهینفر د کی کردمینگاش کردم.....اعصههابم خراب بود و دعا م یسههوال

 عشق براشون فاش شده اضافه نشه.... نیکه راز ا ییکسا ستیل



wWw.Roman4u.iR  570 

 

 :سروان....دفت
داه باال پر ابروم  ؟ی.....سروان چدیناخودآ
 !؟یذهنم رو به زبون آوردم:سروان چ سوال
 ....تشی:خوب....خوب راستدفت
 آورده بود؟! ریوقت د تیموقع نیشدم....تو ا یعصه

 حوصله دفتم:اسحاق برو سر اصل مطل .... یب
 .....چطوره؟!میرسول در نظر دار یو دفت:سروان رو برا دیکش یقیعم نفگ
.....پاهام جونشههون رو از دسههت داد و از حرکت سههتادیا ای....دنسههتادیا قلهم

 شد....متوقف 
 ی!برا؟یکهههههههههه یرو در نظر داشتن؟!برا ی! کههههههههه؟یچهههههههههه

 من رو؟! یکایرسول؟رائ
 شده؟!!! یبا تعج  دفت:چ اسحاق
وا ....من رسکردیام م وونهیفکر کردن بهش هم د ی......حترمیداشتم بم دوست

 .....پگونهدیرو دوست دارم....م کایمن رائ دونهی!رسول م؟یچ یشده بودم برا
 !؟یاون اتمام حجت چ

 بود؟! ییجلوم تکون داد و با خنده دفت:انقدر شوک باال یدست اسحاق
 شیتآ شم؟دارمیدارم داغون م دنیفهمیم دینفر با د؟چندیفهمیم یکس دیبا بازم

 چهههههههههرا؟مگه من چکار کردم؟! ای....چند نفههههههههههههر؟خدارمیگیم
نده  یسههر با خ مام وجودم رو آت یزورک یا یتکون دادم و   زدیم شیکه ت

 بود! ییدفتم:سروان؟شوک باال
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شوک برق نیشوکه؟ا نیشوک؟ا شوک  یاز اون  هم بدتره....به خدا بدتره.....
 ....نیشرف داره به ا یبرق

سحاق سر خوبهیبا خنده دفت:دختر فوق العاده ا ا سول هم پ ه .....من بهی....ر
تا خودش چدفت ییدا فت  بدش  یم اونم د گار رسههول هم  ما ان گه....ا ب
 .....ومدهین
و من کر کر شههده  شههدی....دهن اسههحاق باز و بسههته مدمینشههن یزیچ گهید

 نیکاب*و*س که ا نیو ا شدیدختر خالصه م کی ریتو تصو امیبودم....تمام دن
جنون .....داشهههت منو تا مرز کردیم میداشهههت روان رمیدختر رو بخوان ازم بگ

 منو بکشه..... تونستیکاب*و*س م نی...اهردیم
 !؟یگیم یدفت:چ اسحاق

سکنه؟یدارم بگم؟!بگم بدنم درد م یچ شم ک رو که بهش نگاه چپ  ی!بگم چ
ش کشی!بگم نزدارم؟یبندازه درم شما ها؟!بگم ا دونمیمن م دیب ال دختر م نیو 

گه من ک نه؟!م نه؟!ک یبودم؟ک یم مال م که اون  ته  که  یدف ته   یاکیاون رائدف
 1بگم؟ یمنه؟!من چهههههههههههه

 بگم اسحاق.... یچ دونمیدفتم:نم آروم
ستمیم کاش سوا تون  نیا اب شمیعالم م یبزارم و برم...کاش برام مهم نهود که ر

 کار....
سحاق سول ب دیاون بدونه.....با دی....بایبدون دیدفت:معلومه که نها ا گم به ر

 ....هیجوابش چ نهیباهاش حرف بزنه به
 کردنیداشتن از درون منو نابود م نای....اشکستمی....مشدمیبودم خرد م شهیش

سم د شتن که نف شون من ادیباال نم گهیو خهر ندا شتن دارن با حرفا .....خهر ندا
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ر عشههق من بود.....خه شههونیانتخاب گیک نی.....خهر نداشههتن اکننیرو خفه م
 نداشتهههههههههههن....

حاق حال وخ بدون اسهه به  جه  ته بود و داشهههت  میتو داز درف خت  من ت
 آخر شه  یرو ادهیجفت عاشههق هم از پ نیتا ا میبر ای....بگهی:خوب درفتیم

 بردردن....
 رمیرو بسههتم و صههورتم رو با دسههتام لمگ کردم و دفتم:تو برو منم م چشههمام

 ....گردمیبرم ییدستشو
درونم رو....من و  شیرفت....من و دذاشت و آت یا گهی....بدون حرف درفت

به ا با رائ یکه حت نیدذاشهههت و فکر  فت  کایتو خواب هم رسههول رو  ج
 آوردم... یسر رسول م ییو چه بال ادیسرم م ییچه بال نمیعاشق!به

اما  یبش یبود که هر جا اون خوشهخت باشه توهم راض نیا یرسم عاشق دیشا
هر  ایمن  شیپ ایبود: نیمن رسههم ا یو عاشههقمن.....من خودخواه بودم....ت

 !کنمیرو رو سرشون خراب م یا گهید یجا
شدم....ا آروم شتن  دهیفا ینطوریاز جام بلند  ست دذا ست رو د شت...د ندا

 کار ساز نهود! گهید
 یها یریتو فکرام قدم رو رفتم....چهار روز اومده بودم مسههافرت از درد غرق
 یسههرم!چقدرم که االن فکر راحت ریخ تیراحت بشههم بعد از اون مأمور یفکر

 داشتم....
م سرانجامم صورت یسر و ته و ب یب یچقدر دذشت که خسته از فکرا دونمینم

 رفتم.... هیرو اب زدم و به سمت بق
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ک دمیرو د رسهههول ت خت  به در ها هیکه  حرف  به  ق یداده و داره   هیب
 سوزوند.... یان یشیو وجودم رو آت.....اخمام تو هم رفت خندهیم

نام ندو گ یحرص رو یرو زا رو د ن چ هام  یهم فشهههار دادم و  مو به 
 وجودم خفه کردم و به سمتشون رفتم.... یمشتام رو تو ی....قدرت تودمیکش

زود تر از همه متوجه من شههد و رو به من لهخند زد اما من با حقارت  رسههول
 معرفت نامرد.... ینگاهم رو ازش درفتم....ب

 نهود....کال زنا نهودن....تو چادر بودن احتماال..... کایرائ
ستم....پدرام دفت:به به باد آمد و بو کنار ش سحاق ن ا عنهر آورد....چه خهر یا

 سردرد؟
 زدم و دفتم:خهرا دست شماست... یزد یپوزخند

از درخت درفت و به سمت من اومد....حالم  هیما بود تک یکه رو به رو رسول
 ...خوردیازش بهم م

 دنید یبر یخوایشههونه ام قرار درفت و دفت:بعد از چند وقته م یرو دسههتش
 خوانواده اهواز؟

 د؟یمونیبخوام جوابش رو بدم رو به اسحاق دفتم:چند روز اهواز م نکهیا بدون
 ....شهیشنهه متهران چهار  میدو روز....تا برس دیدفت:شا اسحاق

 ؟یکرد و ادامه داد:تو چ یمکث
 .....سه ماهه نرفتم اهواز!مونمیم هیرو باال انداختم و دفتم:تا پنجشن ابروم

شنگ ستش از رو ق س یزدم بهش....د شد....لهخند بدجن شته   یشونه ام بردا
 رو درفته بود.... کهیلهم شکل درفت....خوب ت یرو

 ....قشنگه نه؟نمیون رو بهکار خوادیدلم م یلیدفت:خ فرزاد
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ل  شش عشق و  یاهواز یقشنگ کارون افتادم....به قول بچه ها یش  ها ادی
 داشت.... یخاص یهوا

 شیبه باد.....ن دادیشهههده بود.....سههرخ شهههده بود و سههر سهههز م زیت زبونم
 عاشقه!فکر کنم بهتون خوش بگذره.... یزدم:مخصوص جفتا

 نکنه تو هم دلت جفت طونیو دفت:شهه دیکه به خودش درفته بود خند فرزاد
 خواد؟یم

اول اونا دسههت به کار  دیدفتم:بزرگ تر از ما تو مجلگ هسههت.....با یحرصهه
 بشن....

لحظه  کی نیدان یدفت:آ راست یشده،حرص یو عصه جیکه معلوم بود د رسول
 کارت دارم.... ایب

 نه.....دوباره؟! دیگیم دیمشکوک شد میگیم ایبا خنده دفت:ب لیسه
 تیموقع کینه تنها از حرفش ناراحت نشههدن بلکه ممنونش شههدم که  نهاریا
 من آماده کرد..... یرو برا گهید

 ....میشیم الیخیدفعه رو ب نیخسته ام ا یلیدفتم:نه بابا.....من خ لیبه سه رو
 ست؟یکه ن یتو چشماش دفتم:مشکل رهیسمتش و خ دمیچرخ

اما به  خوندمینگفت و فقش نگاهم کرد.....سههواالش رو از چشههماش م یچیه
 !د؟یدیمتکا م کیزدم و دفتم: یجواب یپوزخند ب کیاون همه سوال 

 خسته ام.... یلیدفت:منم خ لیسه
 ....میبخواب دیکم کم با گهیدفت:اره د اسحاق
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کرد و دفت:خواب آلوداش بسههم  فیرد نیزم یتا متکا از کنارش به رو چند
 الله....

سهرم رو رو متکا دذاشهتم.....بدون توجه به درد کمرم....بدون توجه به  عیسهر
 یچیسوزش ه نیدر برابر ا سوزوندیکه وجودم رو داشت م یشیسوزشش....آت

 ....یچینهود.....ه
 کایرائ
 و نوریپهلو غلت زدم....دخترا خواب خواب بودن....خسته شده بودم از ا یرو

رو باز کردم و به  میدوشهه یجورواجور....صههفحه  یاونور شههدن....از فکرا
....همه ومدینم رونیاز ب ییصههدا چیبود....ه میو ن کیسههاعت نگاه کردم....

 خواب بودن...
باره خاطره  نکهیا بدون نم ذه یو بحثاش تو ییکذا یرو ادهیاون پ یبخوام دو

 شکل درفت...سر صحهت رو اون باز کرده بود....
 د؟یکنیم یبا مادر و پدرتون زندد-
 پدرم فوت کردن...-
 د؟یخواهر دار کیخدا رحمتشون کنه....فقش -

 برادر هم دارم.... کی....ریاز دست سواالش دفتم:خ کالفه
 د؟یهست یبپرسم متولد چه سال تونمی:مدفت

 سمتش و دفتم:چطور مگه؟ بردشتم
 ....یلیخ یلیرو داشت....خ یلینگفت و منتظر نگاهم کرد...خ یچیه

ندم که دفت:خوب از خودتون بپرسههم بهتر از ا خواسههتم ه ک نهیجوابش رو 
 متوسل به دوست و آشنا بشم که!
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 د؟منیتمومش کن شهههیکه اخمام تو هم فرو رفته بود دفتم:م یدر حال یعصههه
 اقا رسول... ستمیبحث ن نیا یادامه  به لیما

 د؟یشیم ی:چرا عصهدفت
که دل عیسههر کاراتون رو نم چیه لیجواب دادم:چون  ظار  دیگیکدوم از  و انت

 ....دیکن دایرو پ یجواب هر سوال دیدار
 ....گمیدفتم االن نم گمی:من نگفتم نمدفت

 ...دمیسواالتتون رو م هیمنم جواب بق دیآورد لیخوب....هر وقت دل اریبس-
 ست؟ین لیدل یسطح ییآشنا کی-

 نه؟یحضورش چقدر برام سنگ دیفهمینم چرا
و خودم راه ر هیدفتم:بق کردمیکه تو اداره ازش اسههتفاده م یو با لحن بردشههتم

 ....دی....بهخشرمیم
 که انتظارش نجوریمنتظر جوابش باشم آروم آروم از دور شدم و هم نکهیا بدون

 صدامم نکرد.... یرو داشتم حت
ش یرو تا رو پتو  یاالتیبود؟نکنه خ ی....منظورش از کاراش چدمیدردنم باال ک

شنا نیداره؟نکنه منظورش از ا منتظره اش اون  ریغ یهمراه نیو ا یسطح ییآ
 باشه که تو فکرمه؟! یزیچ

 نیفهههههههههرم از ا!من متم؟یانتخاب بش دیکه با میما دخترا انقدر بدبخت چرا
 ه؟یچه اوضاع نیخدا ا یرسم.....ا

 یدفته بود بزردتر از ما تو مجلسه....وا نکهیاومد....ا ادمیسردرد رو  یها حرف
 دست به دست هم دادن تا منو درمونده کنن؟ زیخدا....چرا همه چ
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چه  ندهیبدونم که آ نکهیسههر و تهم خوابم برد.....بدون ا یب یاز فکرا خسههته
 .....دهیسرنوشت من کش یبرا ینقشه ا
رو باال سههرم  نایشههدم که م داریاز خواب ب یدسههت کسهه یبا تکون ها صهههح

 .....بخواب نی....برو تو ماشمیوفتیراه ب ادیجان....بلند شو ب کای:رائدمید
شمام ستم.....روزان ب چ ش شدم تو جام ن شده بود و  داریرو مالش دادم و بلند 

 .....کردیداشت موهاش رو شونه م
لندهور رو  نیفرزاد چطور ا نیدفت:ا نایو رو به م دیخندیداشههت آروم م شههراره

 فقش.... پرونهیم کنه؟جفتکیم داریب
 نیبابا ا رونیکه.....بلند شههو برو ب سههتیبدتر از تو ن گهیبا خنده دفت:د نایم

 ....کنمیم دارشیمن ب ستیجا،جا ن
 رفت.... رونیاز چادر ب شراره
 ....شهیم ریآماده شو د ؟پاشویچرا نشست کایدفت:رائ روژان

ست دنهال کل یب صله با د سمیحو شتم و بدون ا پ ش نکهید ونه بخوام موهام رو 
سرم کردم.....دکمه ها شالم رو  شون و  ستم مانتوم رو که باز کرده بودم  یکنم ب

 یببود.... شیردم....ساعت شرو چک ک میو دوش دمیبستم.....جورابمم پوش
 مانتوم دذاشتمش....  یحوصله تو ج

 کنه.... داریرو ب ایباالخره موفق شد که رو نایم
 بودم دهینشههن یکه حت ومدی....انقدر خوابم مدنیخندیداشههتن م نایو م روژان

 !ه؟یچ یبحثشون درباره 
 ....دمیکردم و جواب شن یرفتم و رو به جمع سالم آروم رونیچادر ب از
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به  رو شییهایز نقدریا شههه یاطرافم نگاه کردم....چقدر قشههنگ بود.....د به
 !دیکشیسخره نم

به طه نطوریهم گاه ینیبودم سههنگ رهیخ عتیکه  خودم حگ  یرو رو ین
ع نگاه شرو کی یخواستم اول صهحم رو با دغدغه  یکردم....برنگشتم.....نم

 کنم!
و پدرام چادر رو  لیاومدن و سههه رونیکه دخترا از چادر ب دیطول نکشهه یزیچ

 ....میها رفت نیو به سمت ماش میها رو برداشت لیجمع کردن....وسا
بود و داشههت به حرف  سههتادهیبه سههردرد افتاد که کنار پدرام و اسههحاق ا نگاهم

 بار رسول کنارش نهود! نی....چه عج  اکردیهاشون دوش م
ماشهه میبود منتظر رم ب خوامیمن م کایکه روژان دفت:رائ میبشهه نیتا سههوار 

 ....ییدستشو
 ....میسمتش و دفتم:باشه بر بردشتم

 باشه؟ ییدستشو رمیآروم دفتم:من و روژان م نایبه م رو
 ....زمی:باشه عزنایم
که تو صههندوق عق   ایو رو نیماشهه یاز راننده ها ریغ میو بردشههت میرفت تا

 ها نشسته بودن.... نیدر حال جست و جو بود همه تو ماش نشونیماش
....به سههمت میکه بر دیدفت:خوب اومدن....سههوار شهه دیکه ما رو د اسههحاق

به جمع میرفت نیماشهه عذرت خواه کی....رو  کردم....اول روژان و  یکل یم
که جلوم نشههسههته عذا  یکسهه دنیشههدم اما با د نیبعدش هم من سههوار ماشهه

 نجاست؟یچرا ا نی.....اایخدادرفتم....اووووف 
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 نجا؟یا دیدفت:ِا آقا رسول اومد روژان
 ....گهید دیبه روژان نگاه کرد و دفت:بهخش نهیا یتو از

 ه؟یچه حرف نیدفت:ا روژان
.....دل و یراحت کرد لیسههه نیبده ما رو از دسههت ا رتی:رسههول خدا خنایم

 که.... زارهیآدم نم یروده برا
ست و دفت:خوب خوبه که....من نسهت به اون خ یرو یلهخند ش  یلیلهش ن

 بد عنقم....
نه خودم....نک یدرصد هم شک نکن!تو دلم عذا درفتم برا کیکه بله!اصال  اون

....من حوصههله اش رو نداشههتم....من اینه خدا یبمونه؟!وا نجایتا اهواز قراره ا
 نسهت به وجودش نداشتم... یحگ خوب
در طرف خودش رو بسههت و کمربندش رو بسههت.....رسههول هم به  اسههحاق

ست به طرف من بردردوند  نیازش هم تیتهع سمترا سرش رو از  کار رو کرد و 
 پشتم به شماست.... دیو دفت:بهخش

 " دفتم....خدا به دادمکنمی"خواهش م کیباشه  دنیکه قابل شن یل  جور ریز
 برسه....

و  دمیشک ابونیبه خ یسرک نایطرف م ینجره دست خودم باشه از د نکهیا بدون
 من دنهال سردرد نهودم چه قابل انکار بود..... نکهیا

م*س*ت  ؟چشههمامیبه ما بد ییچا کی یخوا یخانم نم نایدفت:م اسههحاق
 خوابه ها....
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اما فقش هفت سههال از عمرش رو تو  هیرانیدفته بود که اسههحاق در اصههل ا نایم
....لهجه اش در کنار تسههلش نسهههتا کردنیم یزندد یرو دب شیبوده و بق رانیا

 ...کردیکامال ثابت م نویا یخوبش به فارس
 ....دمیصهر کن تا دم بکشه بهت م یربع کی قهیده دق کی....زمی:چشم عزنایم

رو دذاشههته بود تو  شینگفت....روژان هنذفر یزیزد و چ یلهخند اسههحاق
 یم رودادم و چش هیتک یصندل هیتبود.....سرم رو به پش رهیدوشش و به جاده خ

 یرو کردیرسههول هم که داشههت با اسههحاق پچ پچ م یهم دذاشههتم.....صههدا
 حوصله شده بودم! یب یلیخ دایاعصابم بود....جد

تا ما  دیشههما دوتا؟بلند تر بگ دیگیم یرو به اسههحاق داد و دفت:چ ییچا نایم
 خوب.... میهم بشنو

 ....نایم الشیخیدفت:ب رسول
 یکنیما پچ پچ م یبا شههو یالش؟داریخیرو ب یچ یدفت:چ یحرصهه نایم
 ....کنمیدونه دونه موهات رو م یشم.....بهم نگ خالشیب

هاش به مو میریبراش زن بگ میخوایرحم کن.....م نایبا خنده دفت:نه م اسحاق
 !تسیبه کمک تو ن ازین کشهیکار رو م نیداره...بعد از اون زنش زحمت ا ازین

 اصههال خوردیکه به مشههامم م یی.....بوهادیکوبیام م نهیبه سهه یمثل چ قلهم
ش صال به مذاق من خوش نم نیدلن شون ا دو روز  نی....چرا اومدینهود....حرفا

 همه تو فکر متاهل کردن رسول ان؟
 !م؟یدار یو ابرو باال انداخت و دفت:ِا عروس دیخند طونیاما ش نایم
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گاه کردم....تو هم به  یخوابش برده بود!خوش خواب و ب ربع کی نیروژان ن
 ....گفتنیبه روژان م الیخ

 بخواد.... یدفت:پنجاه درصد رسول که حله.....تا خدا و اون طرف چ اسحاق
شده بود....خدا بگم چکارتون نکنه.....خوب زدیشور م دلم صابم خرد  ....اع
 ....دینکن تیانقدر منو اذ هیاون طرف ک دیبگ
 مش؟یشناسیدفت:رسول ما م نایم

 ینیاروم بش سر جات قهیدو دق یتونیم نمی.....بهالیخیبا خنده دفت:بابا ب رسول
 نه؟! ای
 ....نی....آفرگهی:عمهههههههههرا....بگو دنایم

 که مزه نداره.... ینجوری.... ازهیکرد و دفت:عمرا....سورپرا ینوچ رسول
س تو سرکه م ریدلم  شوندنیو  سردرد اجو از راه  ی!بودنش حتبود نجای.....کاش 

 دور هم آرامش بود!
اسههحاق دذاشههت و  یصههندل یدرفته بود دسههتش رو رو یانرژ یلیکه خ نایم

 رو در نظر داره؟! یدفت:اسحاق تو بگو.....ک
سحاق سل دیخند ا ستش رو به حالت ت اورد باال که زودم به حالت اولش  میو د

ننداز...از خودش  نیفرمون برشههگردوند و دفت:خواهشهها منو به جون ا یرو
 کن.... ییبازجو

ص نایم صدا یکه حر سول به جون خودت  ییغویج غیج یشده بود با  دفت:ر
 ....نمیتو فرق سرتا.....بگو به زنمیم

 دفت:آشناهه بابا....دست از سر من بردار خوب؟ رسول
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 انیجر نیازت خواهش کردم....خواهش کردم من تو ا ای.....خداسههتادیا قلهم
 ....کنمینداشته باشم....خواهش م ینقش چیه

 نیدان
 یخودمه؟باشههه اصههال همه  ریطاقت ندارم....تقصهه گهی....دگهیبسههه د ایخدا

ص صله نهیسنگ یلیمجازات خ نیها دردن من.....ا ریتق .....من دفته بودم حو
ضق  یرو دارم اال رق یزیهر چ ی بمونم که  ایدن نی....مگه قراره چقدر تو ایع
 سالش به امتحان کردن دذشت؟! یس
سه....کو پگ؟چرا پا گهید س انیب  یمروزها ن نی!چرا است؟ین دیسف هیش  

 خواد تموم بشه؟!
رد .....بدنم دکننیم یباز هالیدارن تو سرم وال کردمی....حگ مکردیدرد م سرم

کهیزالو داره خونم رو م کی کردمی....حگ مکردیم مام درد م .....چشههه
شتم کردیم سه دگرفتمیم شیآت...دا شمتی.....نمگهی....ب ه خدا رسول.....ب هخ

قدر دار ینم مت ان باز یمردونگ یبخشهه به   یمن رو،احسهههاسهههات من رو 
باور کن نمیگریم با ی..... مت..... قاص ا دیبخشهه کارات رو پگ  نیت

 ....دی....بایبد
ستم....دلم م میهنذفر شمام رو ب شتم و چ شام دذا ستیرو تو دو نم فرار ک خوا

 برام مثل زهر بود.... دنشیکه د یتیواقعاز 
 درفته از دلم که از تو دوره دلم

 در حال عهوره شهیهات هم خاطره
 سوزمیازم نمونده و هنوز م یزیچ
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 مثل تنوره شهیتو مثل ات ادی
 و خوادیکه از تو با منه مرد م یدرد
 تو باشه از اهل قهوره....اهل قهوره.... یکه ب یمرد
 یکه حداقل کسهه یی.....روزاخواسههتیرو م تیسههخت اون مأمور یروزا دلم

ته چه  هیتک دونسههتمیکه م ییدور و برش نهود.....روزا داهشههم چه خواسهه
سته و وظ شونمه.....دلم م ی فهیناخوا ستیمحافظت ازش رو  بازم اون روز  وا

 شصداش که ازم خواه ی.....دلم براکردیبردرده که اجهارا تو آ*غ*و*شم تقال م
 اشیفقش من تو رو دونسههتمیکه م ییروزا یتنگ شههده بود.....دلم برا دکریم

 هستم تنگ شده بود....
 قلهم یکه از تو نشسته رو یغهار

 بشوره تونهینم لیس هیچ بارون
 از تو دلخراشه ییکه نه،جدا زخم

 تو مثل خوره مثل بوف کوره ادی
 یارک نیخواستم همچ یتونستم فراموشش کنم.....اصال نم یبودم نم مطمئن

 نی....دانگه؟اصههالید یکی یبرا ؟بشهههیبکنم....ابدا....فراموشههش کنم که چ
 !وفتهیب یاتفاق نینهودم اده بزارم همچ

 کرد و دل من رفت یتو دلهر یچشما
 سنگ صهوره کیهنوز دنهال  یطفل
 نگو قسمت رینگو تقد ستیاون ن ریتقص

 به دوره از خدا به دوره....خدا ییوفا یب ی غصه
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 ای.....خداخواستمیخودم م یمعرکه اش رو من برا یچشماش....چشما ایخدا
مه چ کایرائ نه.....من ه به خودت قسههم حق م نه....  یرو برا کایرائ زیحق م

 آوردم! یو به دستش م خواستمیخودم م
 قلهم یکه از تو نشسته رو یغهار

 بشوره تونهینم لیس هیچ بارون
 از تو دلخراشه ییکه نه،جدا زخم

 تو مثل خوره مثل بوف کوره ادی
 قلهم یکه از تو نشسته رو یغهار

 بشوره تونهینم لیس هیچ بارون
 از تو دلخراشه ییکه نه،جدا زخم

 تو مثل خوره مثل بوف کوره ادی
 نی....چقدر به اکردیرو م شیبودم که آروم داشههت رانندد لیممنون سههه چقدر

 گهیداشههتم اما د اجیاحت زایچ یلیداشههتم....فعال به خ اجیخلوت با خودم احت
 فشیشده بود که حر ینهرد دونیقرار نهود دست رو دست بزارم....رسول وارد م

 زهینهرد نهودم.....جا نیا ازیعنوان حاضر به از دست دادن امت چیمن بودم و به ه
 !کردمیقسمت نم یرو با کس امیمن بود و من رو یاینهرد رو نیا ی

 دنیکه با د دونستیتا اهواز چقدر حرص خوردم....خودش م دونستیم خدا
 یچ دونهیاومد....خدا م یچه به روزم م دیخندیرسههول که سههرخوشهههانه م

 ....شترینه ب هیصندل کیفقش و فقش  کایفاصله اش با رائ میدیم یوقت دمیکشیم
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ار نهار....دو ب یبار برا کی.....میتوقف کوتاه کرد کیاهواز فقش چهار بار  تا
 استراحت..... یبار هم برا کیزدن و  نیبنز یبرا
شد یوقت داه لهخند رو میوارد اهواز  ست.... یناخودآ ش ه ک یلهخند کیلهم ن

 کی دیروز پر تنش شههها کیجون بود اما از ته دلم بود....بعد از  یهر چند ب
 آرامش بود.... ریاکس

   اهواز ل*ذ*ت بردم....خنک آخر ش یو از هوا دمیکش نییرو پا شهیش
 نه؟ یدوست دار یلیدفت:اهواز رو خ لیسه

سهمتش و با محهت بهش نگاه کردم....ازش ممنون بودم.....همسهفر  بردشهتم
 بود..... یفوق العاده ا

 ....زهی:زادداه آدم براش عزدفتم
اهواز  نجایبامداد ا ی قهیدق زدهیبه سههاعت انداخت و دفت:سههاعت سهه ینگاه

 ....دیشنویما را از مرکز استان خوزستان م یاست صدا
ست چپم رو  کیو منم بهش لهخند زدم...فرمون رو با  دیخند ستم درفتم و د د
 بردم.... رونیب شهیاز ش

هال ما بودن و دن نیها پشت ماش نیبه پشت سرم نگاه کردم....دو تا ماش نهیآ از
 ....ومدنیمن م

ست......عز لهخند ش شحال  دیفهم یمامان وقت زمیرو لهم ن تو راهم جقدر خو
 شده بود.....

سمت ک یرو شتریرو ب پام شتم به  ست دا شار دادم.....دو رواز آباد پ انیداز ف
سه ماه  یلهخند رو دمیبه محله رس یکنم....وقت ست....باالخره بعد از  ش لهم ن

 اومده بودم خونمون!
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*** 
 کایرائ
 یچشمام سرسر یچشمام رو از هم باز کردم....از ال نیاحساس توقف ماش با

باز میمحله بود کی یبه دور و برم نگاه کردم....تو ....چشههمام کامل از هم 
شتن پ سول دا سحاق و ر سردرد  رونی....به بشدنیم ادهیشد....ا نگاه کردم....

دا ی.....لهخندزدیحرف م لیلهخند به لهم داشهههت با سههه لهم  یرو هناخودآ
ست..... ش ستنمیامروز من صورت یبودمش عنق دهیبگم هر بار د تون سر و  ش از 

شهههرش خوشههرو  دنیاهواز....احتماال از د میبود دهی....فکر کنم رسههدیهاریم
 شده بود!

نگاه کردم که غرق در  نایو پشههتش به طرف من شههد به روژان و م دیچرخ یوقت
 خواب بودن....

 اهواز.... میدیرس فکر کنم دیش داریصداشون کردم:دخترا ب آروم
به دور و برش دفت:سههاعت  ینگاه کیچشههماش رو باز کرد و با  عیسههر نایم

 چنده؟
 ....مهینگاه کردم و دفتم:دوازده و ن میدوش به

احم مردم مز یزشته نصفه شه یلیخدا خ یو دفت:وا دیبه صورتش کش یدست
 ....میشیم

که تازه چشههماش رو باز کرده بود غرغرو دردنش رو تکون داد و دفت:اه  روژان
 ....کنهیپدرم درآومد.....کل بدنم درد م
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شههد....منم از  ادهیدر طرف خودش رو باز کرد و شههالش رو مرت  کرد و پ نایم
 شدم.... ادهیدر طرف خودم پ

 ....میشیوقته مزاحم مردم م ریزشته به خدا.....د یلیدفت:اسحاق خ نایم
ها عیسههر سههردرد با اخم  فت:ایمصههلحت یبردشهههت طرفش و  چه  نی!د

 ....دیخودتونه....بفرمائ ه؟منزلیحرف
صدا در سر یکیچ یخونه با  سردرد  شد  شد که باعث  سمت  عیباز  به اون 

 بلند خودش رو به در خونه برسونه.... یبردرده و با قدم ها
....انگار همه میکرد...ما هم به سههمت خونه قدم برداشههت یدر خونه مکث دم

 که برخورد سردرد با مادرشون چطوره؟! میکنجکاو شده بود
ش یزیچ صورتش  یکه زن دیطول نک در خونه رو کامل باز کرد....تا اومدم که 

 بدم زن تو آ*غ*و*ش سردرد دم شد.... صیرو تشخ
...اما هق هق زن کامال نهود. صیکه قابل تشههخ ومدیم ییزمزمه ها یصهههدا

شخص بود.....همه تحت تأث شده  یصحنه  ریم ساکت و محو  شون  روبه رو
 بودن....

سردرد کامال تو آ*غ*و*ش سردرد فرو رفته بود و با ل*ذ*ت سر و صورتش  مادر
 سردرد رو داشتن.... کلینصف قد و ه دی....مادرشون شادی *و*سیرو م

 نکهیر تعج  کرده بودم که کامال بدون اانقد تیموقع نیسههردرد تو ا دنید از
شده بود....از مرد سرسخت یبخوام لهخند مهمون لهم  و غرور اون و رفتار  یبه 

 و محهت رو نداشتم! یدرم نیخشکش اصال انتظار ا
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 اومد رونیکه مادرش از آ*غ*و*شش ب دیطول کش شونیروب*و*س قهیدق چند
حال پاک م یو در  کاش رو  گه  کردیکه اشهه مادر مهمونات رو دم در ن فت: د

 ....خدا منو بهخشه....میداشت
با  رو ما  لنشههه کیبه  ند د خ ه مد نیل خوش آ فت: عذرت دید م .....

 ....دیتو....صفا آورد دی....بفرمائخوامیم
....ما دخترا میو با محهت جواب سههالمش رو داد میبه خودمون اومد ههمون

س میرفت کشینزد اما  با قد متوسش زهیم زهیر ی.زن...میکرد یو باهاش روب*و*
 فوق العاده مهربون و خونگرم.....

س یبرا یوقت شاال مادر...اللهم  یروب*و* شاال هزار ما ب*غ*لم کرد دفت:ما
 یلی.....خزمیبراتون اسههفند دود کنم عز دیمحمد و آل محمد.....با یصههل عل

 ....دیخوش اومد
 یسردرد....چشم یچشمااز آ*غ*و*شش در اومدم چشمام چفت شد تو  یوقت

 نهود..... صیبود که واقعا قابل تشخ انیکه انقدر حالت توش نما
....مهربون شده بود.....خجل شده نییرو هم دذاشت....سر انداختم پا چشم

 ییایبودم....بازم برق نگاهش تکرار شههد....بازم مشههکوک شههدم....بازم رو
که آرزوم بود....شدم  یردادیشدم....بازم شد سردرد ت ایشد....بازم غرق در رو

 که آرزوم بود آرزوش باشم..... یا یسروان کردان
انداخته بود....ته دلم  نییبلند کردم...هنوزم رو به روم بود اما سههرش رو پا سههر

شا کیقلقک اومد...حگ کردم  ضعف رفت.... ستش ا دمیلحظه بدنم   نیدر
فت.. عف ر براش ضههه لم  غبود.....د بود....ا ری.. کار  ن بل ا کهیقا  ن

http://www.roman4u.ir/


 589 ناپذیرفود ن

نها ت نکهی...اکردنیبدنم تمناش م یتک تک سههلول ها نکهی....اخواسههتمشیم
 بود که حاضر بودم پا به پاش جلو برم....قدم به قدم.... یردم

ه خون اطی...به حمیکه وارد خونه شدم با تعارف مادر سردرد وارد خونه شد مردا
 کی....اما باغچه اشههون معرکه بود.....کینگاه کردم....نه بزرگ بود نه کوچ
سطش بود و دل ها صه کرده بودن  یکاغذ ینخل بزرگ و دور تا دورش رو احا

و رز و  یمحمد یپشههت باغچه پر شههده بود از برگ هاش.....دل ها واریو د
 داده بود..... اطیرو به حح ییایرو ینردگ هم منظره 

 مثل بهشته..... نجایمن ا یخدا یدفت:وا رهشرا
 دل ها سرم*س*ت کننده است.... ی حهیتکون داد و دفت:را یسر ایرو

 دیرون؟بفرمائیب دیا سههتادهیسههالن رو باز کرد و دفت:چرا ا یدر ورود سههردرد
 داخل...

شد کم شروع خونه با میکم همه وارد خونه  داالن کوتاه بود و به هال و  کی....
سیم ییرایپذ سمتیر شپزخونه  یشمال د،ق ست  یخونه آ سمت را اپن بود و 

سه تا در بود که نم کیداالن کوچ کیخونه  شامل  شت که در  ستیقرار دا  مدون
 !هیبه چ یچ

به مادرشههون  یو هر چ مینشههسههت نیزم یمهل ها نشههسههتن اما ما رو یرو مردا
 قهول نکرد..... نهیبالل بش میاصرار کرد

 بار دفت مادر سر زبون ما هم همون مادر افتاد..... نیپدرام اول چون
 نگذشته بود که نشسته بود که بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت.... یزیچ

سحاق شده....دان زی.....همه چدیدفت:مادر تروخدا بفرمائ ا شاهد  نیصرف 
 بود....
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 که..... کنمینم ی....کاریشینم ریزد و دفت:نترس مادر نمک د یلهخند
دم ......از جام بلند شکردمیکمک م دی.....بامیاومده بود یبود نصفه شه زشت

 که همزمان شد با بلند شدن سردرد...
 ....نمیدرست نهود بش گهیلحظه مکث کردم....د کی

 !د؟یدار ازین یزینگاهم کرد و دفت:به چ میم*س*تق
 به مادرتون کمک کنم.... خواستمیدوختم و دفتم:نه م نییرو به پا نگاهم

 ....راحت باش....زمیعز ستین یاز آشپزخونه دفت:کار مادرش
 ....دیدفت:من هستم شما راحت باش سردرد
ند کار ییکوچولو لهخ مان دفتم: نه رفتم و همز به طرف آشههپزخو  یزدم و 

 .....کنمینم
 پشت سرم اومده.... دمیآشپزخونه شدم که د وارد

 ییبچه ها شکسته بود....مادر سردرد داشت چا یاسالن رو صحهت ه سکوت
د و فرسههتا یو صههلوات سههتادمیبه من کرد که کنارش ا ینگاه کی.....ختیریم

 مامان بود! هیمشغول کارش شد....لهخند زدم....چقدر شه
داده بود  هیکت نتیدادم و منتظر شدم....سردرد رو به روم به کاب هییتک نتیکاب به

داه رو ی.....لهخندکردیو با محهت به مادرش نگاه م ت لهم شکل درف یناخودآ
 که با داز درفتن لهم تو نطفه خفه اش کردم....

به دوتامون کرد و دفت:مادر  یسههماور رو بسههت با محهت نگاه ریشهه یوقت
 آوردم.... یمن م دیشستیم دیشما ها خسته ا زمیعز
 ه؟یچه حرف نیاز سردرد دفتم:ا عتریسر

http://www.roman4u.ir/


 591 ناپذیرفود ن

زدم و از آشههپزخونه  یرو از دسههتش درفتم و بهش لهخند کوتاه ییچا ینیسهه
 خارج شدم....

 ینکرده بودم.....حاال ک نجاشهویاصهال فکر ا یسهمت اسهحاق رفتم.....وا به
 رسول؟ نیتعارف کنه به ا

م و رو برداشت.....به پدرا ییاسحاق درفتم که تشکر کرد و چا یرو جلو ینیس
 بود و بعدش هم رسول..... لیسه یفرزاد هم تعارف کردم.....بعد

 جلوم سهز شد! عیکه سردرد سر رفتمیم لیبه سمت سه داشتم
 یباشههه به عهده  شیتو چشههمام دفت:بق رهیرو از دسههتم درفت و خ ینیسهه

 من...دستتون درد نکنه....
شده بود؟!نمش شیزیچ کی نینگاش کردم....ا زیت قدر به خدا ان دونمیده بود!ن
 شدم.... وونهیرو کردم د زایچ نیروزا فکر ا نیا
. 

 نیدان
 .رو برداشت... شییدرفتم....با لهخند و تشکر چا لیسه یرو جلو ینیس
و  یسمت نفر بعد رفتم....رسههههههههول....پوزخن دم رو قورت دادم و جد به

گاش کردم...اونم  باال ن گاه خ کیاز  ها رهین که توش پر از حرف   یبهم کرد 
 ....یطله  یحگ رق کی ایپوزخند.... کی دینادفته بود.....شا

 االشههیا ییرو به سههمت خانوم ها که بردم رسههول دفت:به به چه کدبانو ییچا
 براتون.... یخواستگار میایم
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ضا ابرو شنگ معل یخوب یشدن مزه  عیانداختم باال..... سول؟ق ومه داره نه ر
ت یدار چیریگیم شیا مه  ه فردا  عال..... ف برات  خص  زی....دارم  مشههه

 .....فقش صهر داشته باش.....شهیم
سمت رسول و  دمیچرخ گرفتیرو از دستم م ینیکه شراره داشت س نطوریهم

 باالخره االن بزردتر کنارم نشسته..... یدیدفتم:خدا رو چه د
.....قربونش کردیبه مامن نگاه کردم که با لهخند داشهههت نگاهم م ل*ذ*ت با

 دایپ یرمونیازش سهه کردمیذره شهههده بود....حگ م کیبرم....دلم براش 
صورتش م ی....نگرانکنمینم سر و  سابق دیفهمی....اده مدیهاریاز  شوهر  ش که 

 تو کار....
 شیکار خودم رو پ خواسههتمیکنم....االن م رونشیکردم فعال از ذهنم ب یسههع

 مضاعف داشتم! یرویبه ن ازیبهرم....ن
 ....رشونیمجردها و عاقهت به خ یهمه  یعروس شاالی....اشاالیدفت:ا مامان

سه ماه د ری؟خیدفتم........باالخره که چ ییشاالیا کیدلم  تو  یس گهیسرم 
 !شهیسالم م

ستم.....رو به رو یرو ش و دو زان نیزم یمامان رو ییمهل تک نفره جا بود اما نن
 حالت کامال متواضعانه! کیزانوهام دذاشتم.... ینشستم و دستام رو رو

 ن؟یدان ینشست نییدفت:چرا پا اسحاق
 ....دیبه روش زدم و دفتم:من راحتم شما راحت باش یلهخند

 سرجات.... نیبگم که دفتم:بش یزیچ خواست
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جد صهههدام حاق هم د یکامال  فت و سههرجاش  یزیچ گهیبود....اسهه نگ
 نشست.....

فا حر نیمادر ما که دوشههش بدهکار ا نیدفت:خدا از زبونتون بشههنوه ا لیسههه
 بندازه.... یدمشده ام رو ترش ی مهیمنو و ن خوادیم شهینم

 کردینگاه م لیاما من لهخند زدم....به مامان نگاه کردم که به سههه دنیخند همه
 ....لهخندنمیرو هم به کایرائ تونسههتمیچشههمم م ی.....از دوشهههه دیخندیو م

شنگ رو ستشی یلهش دندون ها یق سخاوتمندانه به نما کد شت شیرو  ه دذا
 بود....
بچه اشه....شما  یخوشهخت یهر مادر یمادر؟آرزو هیچه حرف نیدفت:ا مامان
برات....مطمئن  زنهیرو باال م ناشیکن اونم آسههت دایدمشههده رو پ ی مهیاون ن

 باش....
 تخم چشمام.... یبه رو یدفت:ابا خنده  لیسه

 براتون جاهاتون رو بندازم.... رمیشدم و دفتم:من م بلند
 .....کنمیهم بلند شد و دفت:منم کمکت م فرزاد

 پا داشت... کینداشت....مرغش  دهیاصرارش کردم فا یچ هر
تک تک  یلهم از ته دل بود....چقدر دلم برا یاتاق شهههدم.....لهخند رو وارد

 یاز عزا در م یدل دیبا یخونه تنگ شده بود...فردا درست و حساب نیا یجاها
 آوردم....

مد د در ها رو درآورد یواریک باز کردم و تشهههک  ها تو  ی.....برامیرو  خانوم 
 هم تو سالن..... ونیاقا یو برا میهمون اتاق و اتاق مامان جا انداخت

 بچه ها.... شیپ اطیتو ح رمیاز اتمام کارمون فرزاد دفت:من م بعد
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 .....راحت باش....یدی:دستت درد نکنه زحمت کشدفتم
 ....میشد ه؟مزاحمتونمیچه حرف نیرو شونه ام دذاشتم و دفت:ا یدست

 رفت.... اطیمنتظر جواب تعارفش باشه به سمت ح نکهیا بدون
.....فکر کنم داشههت اسههتکان ها رو دمیو مامان رو تو آشههپزخونه د دمیچرخ

 ....نکیچون پشتش به من بود و روش به طرف س شستیم
ستم رو رو آروم سرش قرار درفتم و د شت  شتم که با خ یپ شماش دذا  یسیچ

ها نه  ج  از شههو مت خودم  فشینح یدسههتم متع به سهه درفتمش و 
 خودم بودم غرق در اشک بود..... یچشما یکه کپ ییبردردوندمش.....چشما

 هدیکه شونه هاش رو چسه نطوری....همدیرزپر از سوال شد....ته دلم ل چشمام
 ؟یکنیم هیشده مامان؟چرا در یبودم دفتم:چ

کاش فه از رو ریسههراز شههتریب اشهه که کال پاکشههون  یشهههد  هاش  نه  دو
 مامان؟قلهم اومد تو دهنم..... یگینم یزیو دفتم:چرا چ دمیکردم.....ب*و*س

 نیشنو مسو ومه؟ی ریرو آروم باال آورد و دذاشت رو دونه هام:شنو صا دستاش
 معاک؟هچت شده مامان؟چه به روزت اومده؟

 نگفتم.... یچینگاش کردم و ه یسوال
شکاش صرانه پا ا سرانه ختیر نییم شت و م ستاش رو از رو دونه ام بردا .....د

 معاک؟هچه به روزت اومده؟( نیدفت:شنو مسو
ند زدم.....چ غم ما لهخ گاهم نشههسهههت ا تادم کردن  یتو ن بگم من؟بگم مع

تا ل  ت بردنم و برمگردوندن؟بگم هر  غیمامان؟بگم شههکنجه ام کردن؟بگم 
شههوهر سههابقت تو کار قاچاق دختر  گرده؟بگمیسههرم اومده به بابام برم یچ
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بدترن؟بگم  خوانیبوده؟بگم م اعدامش کنم؟بگم زن و بچه هاش از خودش 
به آت یزنددچقدر   زیبگم بهت عز ین؟چبگم ماما یچ ده؟منیکشهه شیرو 

 دلم؟
رو درفتم و کشههوندمش سههمت اتاق خودم....در اتاق رو باز کردم و  دسههتش

 دنشهید یاتاقم تنگ شده و تشنه  یدوشه دوشه  یدلم برا نکهیبدون توجه به ا
 .. ماکوریماصهها چیه ومهیدفتم:  یشههیتخت نشههوندمش و با لهخند نما یرو
 ....(ستین یزیمامان....چ یچی..ه هیش

شکاش شماش کنار زد و دفت:ال تکذب دل   ا ضعفان..  شیل ومهیرو از چ
الغر  نقدریسههود؟ هدروغ نگو قل  مامان...چرا ا ریصههها ونکیتحت ع شیل

 شده؟( اهیس تیچشم ها ریز ؟چرایشد
....بعدا برات گهیو دفتم:شههغل هسههه.. بعدا اسههولفلچهکاره د دمشیب*و*سهه

 (کنمیم فیتعر
سه؟ دان نیدفت: ز شد و رهیبهم خ ینگران با شیدله رتاحیما نیه نو .. هذوله 

ل لکیمسهههو ل فونیم یا م عر ل له؟هسههها ل ن یا لم آروم  نیاالن؟دا من د
 خهرا؟( یاز خدا ب نی...چکارت کردن ارهیگینم

ه هم خوبم....مگ یلیو دفتم:پاشو مامان....پاشو که من خ دمیشدم و خند بلند
 ؟یکنیم هیدر ینجوریمن بچه ام برام ا

 ه؟یو فت:وقت زن درفتنته مادر....بچه چ دیرو پاک کرد و خند اشکاش
 جرقه تو ذهنم شکل درفت.....چکار کنم؟بگم؟نگم؟ کیلحظه  کی

بسهم  بشهم دفتم:خوب مونیرو به دندون درفتم و قهل از اونکه پشه مینییپا ل 
 ....یباال بزن نیاست دیالله که با
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ماش ند چشهه ج  درد شهههد....خ قدر پدمیاز تع رو شهههده بودم ....چ
 باشه ها! دیبا یهم حگ جاله یمن!خواستگار

 و واج دفت:والله؟ هاج
 ....گهیو دفتم:آره د دمیخند
 سالم شده ها..... یخاروندم و دفتم:س یشیرو نما سرم
 شناسمش؟ماندانا؟یعروس من؟م نیهست ا یو دفت:ک دیخند

 زیاسههم ماندانا اخم کردم و دفتم:ماندانا فقش خواهر منه.....نه چ دنیشههن با
 ....گهید

 باال انداخت و دفت:خوب؟ ابرو
 نیدفتم:خوب....اوووم....ا یآروم یو با ام و ام و با صههدا نییانداختم پا سههر

 که تو آشپ... نیدختره هست....اووووم....هم
آ*غ*و*ش درفت....لهخند زدم و حرفم تموم نشههده بود که منو مادرانه تو  هنوز

 با ل*ذ*ت پسرانه،کودکانه در آ*غ*و*شش درفتم.....
 کایرائ
شن کرده  با شمام رو باز کردم....نور آفتاب تمام اتاق رو رو سرما چ ساس  اح

ست ست و را ستم پتو رو که روم نهود در سمو دنیکنم که با د یبود...خوا ن کال آ
 نظرم عوض شد....

 فمیاز ک....دمیجام نشستم و انگشتام رو تو هم قفل کردم و به طرف باال کش تو
 پسههمیکه کنارم بود شههونه ام رو برداشههتم و موهام رو شههونه زدم و بعد با کل

 بستمشون....
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ند ها غرق خواب  کمیشهههدم و تون بل چه  ت  کردم....ب بدنم مر رو تو 
 ها! چارهیوه کندن بک کنهیندونه فکر م یکیبودن.....خنده ام درفت.....

شت بود....عادت بدم هم شالم ساعت رو نگاه کردم....ه سرم کردم و   نیرو 
 یب ای....حاال با واسههطه شههدمیم داریهشههت ب یطرفا یتیبود که تو هر موقع

 واسطه!
کل خونه رو برداشههته بود....مامان سههردرد  ییچا یاتاق رو باز کردم......بو در

ستگ اطیح ینهود.....به طرف در ورود ستم رو به د تم تا در درف ی رهیرفتم....د
 ی نهیبه سهه نهیدر به سههرعت باز شههد و من سهه رونیدر رو باز کنم که از طرف ب

 سردرد شدم....
داه درد  شیقلهم دوباره کار سههرعت ضههربان رو شههروع کرد و چشههمام ناخودآ

سر شت در تعج  کرده بود  ضور من پ سردردم که از ح سرش رو  عیشد....
دونسههتم پشههت  یو دفت:شههرمنده نم دیو خودش رو کنار کشهه نییاخت پااند
 ....دیدر

 ری:سالم مادر....صهاح الخرمیمامانش باعث شد که نگاهم رو ازش بگ یصدا
 صهاح النور....

 واضح بود! یلیخ نی!اگهیبود د ریصهح بخ همون
 ....ریلهخند رو بهش دفتم:سالم مادر....صهحتون بخ با

 د؟یدیکه نون دستش بود دفت:خوب خواب سردرد
 بود.... یبهش دفتم:ممنون....عال رو
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شه!ب زیسحر خ دیدفت:آدم با مادرش شه تا کامروا با هحانه ص کی میبر دیایبا
تازه  یی....نون تازه....چادیکه کامروا شهههد دیدلچسههه  بهتون بدم بخور ی

 .چطوره؟تازه شست و شو شده... اطیح نیدل ها تو ا نیدم....عطر ا
ه یزیمن چ نکهیاز ا قهل ه ه ه ه ه ه ه ه  ی...صهحانه هاهیبگم سردرد دفت:عال

 مادر من حرف نداره.... یاختصاص
کارم به  نیته دلم ضعف رفت!به میصهحانه بخور مینیبش یسه نفر نکهیفکر ا از

 تروخدا! دهیکجا کش
 ...گنیلهخند دفتم:سردرد راست م با
ضافه کردم: یشوخ به شه راز ا ادمیا  ییکامروا نیا یو نحوه  یزیسحر خ نیبا

 نگم! هیرو به بق
 و بعدشم صلوات فرستاد! دیسرخوشانه خند مادرش

 کیهمون لهخند بردشههتم طرف سههردرد که باهاش چشههم تو چشههم شههد.... با
لحظه برق تو چشههماش نفسههم رو حهگ کرد....آروم آروم لهش به خنده باز 

!چرا سردرد سابق نهود!بود؟ گهی!سردرد دن؟یاز ا شتریب ییکامروا ایشد.....خدا
 !کنه؟ینگاه م ینطوریا

ستش  رهینگاه خ ریز نکهیاز ا قهل شم! به طرفش رفتم تا نون رو از د اش ذوب ب
 نون ها بردم که رینگاش فرار کنم برم داخل.....دسههتم رو به ز ریو از ز رمیبگ
برق  هیانث کیداغش برخورد کرد و تو  یکه از شانگ خوبم دستم با دستا رمیبگ
 بهم وصل کردن! یولت ستیو ب ستیدو
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شده بود و به لرزه افتاد یو کامال اتفاق کیکوچ یضربه  نیبدنم از ا تمام ه داغ 
 بود...سرم رو اروم آوردم باال..... نگاه هر دوتامون تو هم قفل شد....

ق نگاه بر نیخواستم به ا یافسونگرش درفتم....نم یسرعت نگاه از چشما به
م ن نم..... ک ها یدل خوش  با آرزو تم خودم رو  دول  یخواسههه نه  ترو دخ

با چ یبزنم.....نم سههر دلم کاله  سههتمیکه ازش مطمئن ن یزیخواسههتم 
 بمالم! رهیخواستم سر خودم ش یبزارم....نم

شده بود....عج  ب بدو شت دوشام داغ   ینون ها رو درفتم و رفتم تو خونه...پ
 بودم! یاجنهه 

وسش آشپزخونه دذاشتمش و شروع کردم به تند  کیکوچ ینهار خور زیم یرو
شون.....نم ست دونمیتند تا کردن شت که د ست و  یچقدر دذ ش شونه ام ن رو 

 دفت:دستت درد نکنه دخترم...
 ....فمهیمادر سردردلهخند زدم و دفتم:وظ یو به رو بردشتم
 دخترم؟! هیرو با لهخند جواب داد و دفت:شغلت چ لهخندم

صوصش که رو نیآخر سهد مخ سردرد  زیم ینون رو تو  شتم و دفتم:با  بود دذا
 همکارم....الهته سروان دوم هستم....

 شغل خطرناکه! نیدخترم....ا یشد دفت:وا دایکه تو صداش هو یا ینگران با
 .....گهید دهی.....اده عجل برسه رسشهینم یزیکه چ شاالیزدم و دفتم:ا لهخند

 هیحرفا چ نیا یدختر....تو هنوز اول راه ریکرد و دفت:زبونت رو دار بگ اخم
 !گه؟ید ی؟مجردیزنیم

 و دفتم:بله.... نییانداختم پا سر
 مادر... تیعروس شاالی:ادفت
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 ممنونم....نظر لطفتونه.... یلیبلند کردم و دفتم:خ سر
 کردیصهههحانه رو آماده م لیکه داشهههت وسههها نطوریبه روم زد و هم یلهخند

 براتون درست کنم؟! دیدوست دار یدفت:نهار چ
صال نم یدفتم:وا عیسر  رونیب میریم ی....همگدیافتیتو زحمت ب میخوا ینه ا

 ....میخوریم میخریم زیچ کی
 درست کنم؟! یحرفا ناراحتم نکن چ نیاخم بردشت سمتم و دفت:با ا با

 !د؟یزاریشدم از خجالت....آخه چرا منو تو منگنه م سرخ
 ....دیدونیخودتون صالح م یواال....هر چ دونمی:نمدفتم

تون خوش دوارمیخودم ام یبه عهده  مونهیرو برداشت و دفت:باشه پگ م ینیس
 ...میصهحانه بخور میفقش.....بر ادیب

سرش راه افتادم.....وارد ح ظرف شت  شتم و پ شد اطینون رو بردا  عیسر میکه 
سردرد که ل  تراس رو به رو سمت  سته بود و با لهخند ینگام رفت  ش  باغچه ن

 کردیکه وجودش منو سههر م*س*ت م نطوری....انگار همکردیبه دل ها نگاه م
خاطره  ادی نه  نیا یو  خام و م*س*ت خودش  نیا ایخو چه اون رو  باغ
 ....کردیم

*** 
 نیدان
 کایرائ یبه درد پا شههونییهایکه در کمال ز کردمینگاه م ییل*ذ*ت به دل ها با

م ن ئدنیرسهههیهم  م ییکای....را تش  نگشههه منو  تونسهههتیکه ضهههرب ا
بود....سههرشهههار از  یکه برق نگاش همه و همه زندد ییکایبسههوزونه....رائ
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 یو که ادعار یقله تونستیشدن باهاش م نهیبه س نهیکه س ییکای....رائیخوش
ش کایرائ نیجابه جا کنه.....چقدر ا نهیس یتو کردیم ودنسنگ ب ست دا  یتندو
 بود....

مان  نیزم یرو ینیبرخورد سهه یصهههدا با ما به طرف  مدم و  به خودم او
سم....ظرف بر کایبه روش زدم و سرم رو باالتر بردم تا به رائ یبردشتم...لهخند

رو که  نگاهم ینی....سنگکردیبود و داشت به مامان نگاه م ستادهینون به دست ا
....نه داختمان نینگاهم رو به زم عیحگ کرد چشههماش رو باال آورد که سههر

هر .....صیکار دست خودت بد ترسمیامروز بسه....م یصهر کن.....برا نیدان
 !گهید شهیم یزیچ کیکن....باالخره تهش 

 دفت:بسم الله.... دیرو تو سفره چ صهحانه ییها لیکه وسا مامان
سمت راست سفره....مامان راس سفره  یزانو سر سفره نشستم...دوشه  چهار

 ی....معلوم بود معذب شده اما مامان ناقالدمییرو پا کایرائ یواشکینشست...
....ناچارا کفشههش رو از پاش درآورد و رو به اوردیخودش ن یمنم اصههال به رو

 چپ سفره نشست.... یدوشه  قایمن دق یرو
اب  اطیو نردگ و باغچه و ح یمحمد یدل ها یسههرم*س*ت کننده  یبو

که با  یدر کنار دو نفر ییخاک آب خورده در کنار نون درم و چا یخورده و بو
 !ن؟یبهتر از ا یتمام وجودم دوستشون داشتم...چ

به رو نیا نکهیمعلومه!ا خوب  یمال خودم بود!اون موقع فکر کنم به جا ییرو
 !کردمیچپ م یلقمه  کیصهحانه اون رو 

 از دست رفت! نتی!دانیشد نیدان یمامان ب یعنی یبه موهام زدم...وا یچنگ
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شت لیساکت بودن....انگار تما همه صدا نیا میندا شنگ رو که   یسکوت ق
 ....میبزن شکست،بهمیآواز پرنده ها م یتو استکان و صدا ییچا زشیر

حل  شییرو باال آوردم و بهش نگاه کردم که داشههت شههکر رو تو چا چشههمام
 ....کردیم

لهخند  کیبه سمتش بردشتم که با  عینگاه مامان رو که حگ کردم سر ینیسنگ
شما شکردیبهم نگاه م طونشیش یمرموز و چ داه خجالت ک و  دمی....ناخودآ

 سرم رو به لقمه درفتن مشغول کردم....
 سرش ییچه بال گهیآقا پسر ما که نم نیا یمامان بلند شد:خوب خانم یصدا

 کردن؟! کارشیاومده.....چ
سرم رو بلند کردم و با رائ به شدم...چ کایسرعت  شم  شم تو چ ها  ینگ یزیچ

 نگو.... یچیدختر....ه
گاش فت: ن مان د ما به  گاه من درفت و رو  بود  یآموزشهه یدوره  کیرو از ن

 ....فشار کار روشون باال بوده....شونیشتن ادا تیبعدش هم مأمور
 چقدر الغر شده؟! ینیهیدفت:م مامان

 نیبدونه چقدر ا نکهیمن ثابت شههد....بدون ا کلیاندام و ه یرو کایرائ چشههم
ظات برا بدون ا یلح کهیمن نفگ رفهود.... با ا ن نه  به هر نیبدو گاه کردنش   ن

پسر  کی لکیبه ه دیبدونه نها نکهی....بدون اارهیسرش ب ییچه بال تونهیم یکس
 دختر؟! نیا دیفهم یرو نم زایچ نیشد.....چرا ا رهیخ ینطوریا

پا سههرش خت  ندا که ا باز  نییرو  که پشههتم مشهههت کرده بودم  تام رو  دسهه
 عرق شده بود....خدا بگم چکارت نکنه دختر! گیکردم....کف دستم خ
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 االنشم خوبن! نی....همشاالیا شنی:خوب مدفت
 یچ نیکرد.... جهههههههههههههان؟!!! ا ستیشد و رو صورتش ا درد چشمام

 !نم؟یهیدفت االن؟! نکنه دارم خواب م
 خدا آبروم رفت.... یدهنم رو قورت دادم که به سرفه افتادم....وا یتو ی لقمه

 بندخدا..... استیبا خنده زد پشت کمرم و دفت:بچه ام با حج  و ح مامان
 نکرده مادر؟! فیازت تعر یشد و دفت:تا حاال کس شتریخنده اش ب شدت

هام....مادر قربونت برم  یزیآبرو ر نی....خاک تو سرم با ارمیداشتم بم دوست
نه؟!به نیا هت کرد ده آبرو ح نیچه طرز صههح دختر  نیا شیمنو نهرد پ تیثیا

 خانم...
داه خ کایآروم رائ یخنده  یصهههدا ناخودآ  یلیباعث شهههد سههر بلند کنم و 
 بهش چشم غره برم.... یونخودم

 ...دیو با شدت تر اما آروم خند نییسرش رو انداخت پا زود
 نی....از ایعشق دوست داشتن نیام درفت از کاراشون....از کارام...از ا خنده

تش که دوسهه یکیکوچ یای....لهخند زدم به دنزامیسههه نفره کنار عز یصهههحانه 
 داشتم....عاشقانه....

که از من  هیبود...مگه نه ک دیهمون خنده دفتم:نه مادر آخه از سههروان بع با
 نکنه؟! فیتعر

باال  بهش بدجنگ ابرو  ند زدم و  خدا.....لهخ ند گاه کردم....سههرخ شهههد ب ن
 انداختم....چقدر پرو و خودخواه بودم!

نکن  فیپاهام زد و دفت:بسهههه بسهههه انقدر از خودت تعر یآروم رو مامان
 دفت.... یزیچ کیتعارف  یخدا دخترم....برا....بندنمیبه
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بود....سهکانگ  یخوب یها شهنی....از ته دل....با تمام وجودم....لوکدمیخند
 شائهه.... یب یها یسرشار از محهت ها و شاد ییها
سکوت از حرف ها و  گهید صهحانه....فقش و فقش تو  نگاهش نکردم....تا آخر 

 حضورشون ل*ذ*ت بردم....
-------------------- 

 یبرا دمیاز دو سههاعت قهل بهشههون خهر م یل  غر غر کرد:وقت ریز اسههحاق
 ساعته ما رو معطل کردن... می!نگهید نهیهم

ابا دفت:ب یبلند یکالفه شده بود با صدا یهمه معطل نیکه خودشم از ا فرزاد
 ....میبر مییخوا یکه نم ی.....عروسگهید رونیب دیاینصفه ش  شد ب

 نی.....چرا نخندم؟!اده االن و اهیچ لشیدل دونسههتمی...مدمیخند سههرخوشههانه
 شاد باشم؟! یک دیموقع نخندم و خوش نهاشم با

و پدرام هم داشههتن با  لیانداختم.....رسههول و سههه ینگاه سههرسههر کیهمه  به
چند  نیرسههول هم خوشههحال بود.....تو ا ی...حتکردنیخنده با هم بحث م

شتم....ه یساعت در کمال احترام کار ستم ب یوقت نم چیبه کارش ندا  یتون
 رو فراموش کنم.... شیمعرفت

 ....نطورنی....زن ها همرمردیاسحاق زدم و دفتم:انقدر غر نزن پ یشونه  رو
 !نیا دهیچیموجودات پ یلیخنده و دفت:خ ریزد ز یپق اسحاق

 رونیتا خانوم ها از در ب دیطول کش قهیدق ....دهدمیباال انداختم و خند یا شونه
 شده بود! میو ن شی...به ساعت نگاه کردم...شانیب
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لند و ب ینارنج یقهوه ا یسههنت یانداختم.....مانتو یا دارانهینگاه خر کایرائ به
کرده  رنگا بود ست نیا یهمه   یکه با شالش که ترک یذغال یشلوار لوله تفنگ

 دورن پر تالطم من رو! کردیصورتش غوغا م میمال شیبود.....آرا
ش یوقت ستم مامان به عادت هم نیداخل ما ش صلوات  شهین شت آروم  اش دا

 هم دذاشت.... یبه من لهخند زد و چشم رو نهی....از تو آفرستادیم
ستیم سترس دارم....م دون ستیا شانه م دون درونم  یتا غوغا دمیخندیسرخو

ستیرو آروم کنم.....م و  رمیدرونم با خودم درد یعنی شمیم ینطوریا یوقت دون
 چشم هم دذاشتنش مسکن بود برام... یرو نیکه هم دونستیم

که با َرب و ُرب بچه اش آشههنا  یمادر کیمادر به تمام معنا بود.... کی مامان
 کجا بکنه! دیرو با یچه کار دونستیبود و م

 رو روشن کردم.... نیماش
نصههف روز با همه اخت شههده  نیو شههراره درم درفت....تو هم نایبا م مامان

 بود....
 کارون! یبه سو شیبه اسحاق زدم و دفتم:پ یلهخند

 ....میبا لهخند دفت:بزن بر اسحاق
 کایرائ

نداختم.....فعال م نهیآخر رو تو آ نگاه گاه  مردمیبه خودم ا با اون ن بهتر بود....
 به کارام فکر نکرده بودم.... هیثان کی یعنیمسخره و حرف مسخره تر.....

 دو روز رو.... نیکنه ا ری....خدا بخدمیشالم رو جلوتر کش کالفه
خدا..... یپوف ها ترو چه  به دخترا دفتم:ب ته دار کیکردم و رو  ماده  دیسهههاع آ

 !گهید می.....بردیشیم
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 ....میبر ایب کایهم که آماده شده بود دفت:من که رفتم....رائ نایم
 ....دیزنی....چقدر غز ممیکنار اومد و دفت:باشه بابا بر نهیآ یاز جلو شراره

ضا باالخره شدم قلهم  اطی.....وارد حمیرفت رونیدادن و از خونه ب تیهمه ر که 
ند تو سهه ند ت ما رو ددیام کوب نهیت که  مادر سههردرد  مد دی.... فت:او  دید

 م؟یدخترا؟بر
 با خنده دفت:شرمنده مادر.... ایرو

 ....میزد و دفت:دشمنت شرمنده....بر یلهخند
 ....رونیانداختم و از در خونه رفتم ب نییرو پا سرم

 سفر تموم بشه.... نیخواد ا یدلم نم کایرائ یدفت:وا روژان
 بهت خوش دذشته.... یادیبهروش زدم و دفتم:ز یلهخند

 ....چرا بهم خوش نگذره؟!نیو دفت:همشون عال دیخند سرخوشانه
 ما.... نیتو ماش دیایحواسمون رو به خودش جل  کرد:بچه ها ب ایرو یصدا

که  نیخدا خواسته به سمتشون رفتم و روژان هم به دنهالم اومد.....سوار ماش از
ما  نیدوختم....سههردرد پشههتش به ماشهه رونیشهههدم نگاهم رو از پنجره به ب

شلوار ل سوئ یسورمه ا یبود..... شک یو  جذاب ترش  شهیاز هم شیشرت م
باز  گاه خ ادیکرده بود.... تادم....وا رهیاون ن  دیمن...از من بع یخدا یام اف

 بود....
 رو روشن کرد و به حرکت درآورد... نینشست و ماش نیتو ماش فرزاد

چقدر بامحهت ان؟!مادرشون که اصال انگار نه انگار که تازه  دینیهیدفت:م ایرو
 روزه با ما آشنا شده! کی
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 مهربون و خونگرم ان.... یلی:آره خروژان
 ..دادن..  یبرنامه ترت کیتشکر ازشون  یدفت:اسحاق و پدرام برا فرزاد
 خوب! کردمیم یکار کیبه ما نگفتن؟ما هم  یزی:پگ چرا چدفتم
 خودشونه.... نیب انیکگ نگفتن جر چیخه به هدفت:نه آ فرزاد

 م؟یبر میخوای....حاال کجا مرهیم شیخوب پ زیکه همه چ شاالی:اایرو
ش ستمی...من که بلد نیساحل میریدفت م نی:دانفرزاد شت ما شونیپ  میریم ن

 ....گهید
------------------------------ 

 ....دیش ادهیکارون....پ نمیخوب ا اری:بسفرزاد
 ی....چشم به کارون دوختم....عظمتمیشد ادهیپ نیروزان و بعد من از ماش اول

دم غروب  میاز نسه یپر آب....با حرکت آروم ناشه یرودخانه  کیداشهت.....
 هوا.....

ل نگاه کردم....به پ شههدیم دایکه دوشههه و کنار سههاحل پ یکیکوچ یها قیقا به
 قشنگ داشت! یچقدر جاها رانیقشنگ و معروف کارون....ا

زدم و دسههتش رو  یانگشههتام قرار درفت.....رو بهش لهخند نیروژان ب دسههت
 سفت تر درفتم....

ا ب میخودم حگ کردم.....سههر بردردوندم و م*س*تق یرو رو ینگاه ینیسههنگ
....بدون لهخند شیشگیو هم یرسول رو به رو شدم....با صورت جد یچشما

 که سردردون بود! یت و جو درنگاه جس کیاخم!فقش و فقش با  یحت ای
 !کرد؟یم ینطوریکردم و سر بردردوندم.....چرا ا اخم
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 میبر دی...موافقنیخوب یها جا قیسههردرد توجه ام رو جل  کرد:آالچ یصههدا
 اونجا؟

 موافق نهود؟الساعه جناب.... شهیدفت:به جناب سردرد مگه م لیسه
 ه جا کرد....شونه اش جاب یرو که با خودش آورده بود رو تارشید
ست نایم ساحل کارون تو  یخدا یو دفت:وا دیبهم کوب ید من....دم غروب تو 
 .....شهینم نی.....بهتر از اتارید یجمع دوستانه با صدا کی

سه باز ا شراره ه جون ب وفتنیب خوانیو پدرام م لیسه نیدفت:خدا بدادمون بر
 بدبخت.... تارید نیا

 ....ریبگ لیما رو تحو کمیدفت:همسر.... پدرام
 لحن پدرام خنده رو ل  هامون نشست.... از
 ...گهید میبود دفت:بر ستادهیکه کنار مادر سردرد ا ایرو

 و فرزاد اونجا بودن.... لیکه سردرد و سه یقیبه سمت آالچ میراه افتاد همه
داشههت....از  یحالت کیبودم....دلم  یجور کینشههسههتم... نایروژان و م کنار

 اثرات غروب کنار کارونه فکر کنم!
 !دونستمیو اسحاق رفته بودن!کجاش رو نم سردرد

خواسههت منو راحت  ینم نی....ایمن نشههسههت.....لعنت یرو به رو رسههول
 !ستیکه تو ذهنمه ن یزیچ نکاراشیا لیدل دمیفهمیبزاره....کاش م

چه هوا لیسههه به  به  به  به  فت: کارونیخوب ید چه  چه دل..ی.... چه  ی.
 نفره ها.... کیواسه ما  هیدو نفره ا ی....چه هوایدالب
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 کن از شههرت داینفره!برو جفتت رو پ کیما رو  یبا خنده دفت:کشههت پدرام
 ....گهید میخالص ش

 !ت؟سین یا گهیآورد دفت:بحث د یرو از کاور در م تارشیکه داشت د لیسه
اسحاق توجه امون رو جل  کرد:به  یبزن...صدا تاری...برامون دستی:نه نایرو

 ....دیبه بساط له  و لعو هم که آماده کرد
 ...میو پفک خودش و سردرد نگاه کرد پگیپر از چ یدستا به

فت:پگ چ پدرام مهیفکر کرد ید نا مه هم  نی....اولمیها دار ؟بر نا بر
 من و اسحاق.... میدنهالش دشت میرفت ی....کلهیاختصاص

شتم سحاق نگاه م دا سردرد جلو کردمیبه ا سر  دمید یکه قامت  رو درفت.....
 ...دیبلند کردم و بهش نگاه کردم که دفت:بفرمائ

 بود.... یدستش نگاه کردم....بستن یتو کیپالست به
و ها ر یاز بسههتن یکیلهم نشههسهههت و تشههکر کردم و  یرو یکیکوچ لهخند

 !کردیم هوشمیادکلنش داشت ب یبرداشتم....بو
 تارید یشدکه صدا هیسرعت از جلوم کنار رفت و مشغول تعارف کردن به بق به

 همه رو واردا به سکوت کرد:
 با شروع آهنگ همه از خنده روده بر شدن: اما

 کارون چه دلهارون ل 
 دلدارون نندیشیکه م یوقت شهیم

 کارون ینغمه خوش رو خونندیدور از غمها م قهایقا تو
صداش کم یسع لیسه یا طرز فوق العاده به شت به  لهجه بده تا آهنگ  یدا

 به سردرد نگاه کردم یچشم ری....زدنیخندی....همه داشتن مارهیرو قشنگ درب
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ما م لهم  یتر رو قی...خنده هر چه عمدیخندیکه هنوزم در حال تعارف بود ا
 خوشحال بودم.... شینشست....از خوشحال

 و تنگه غروب تو شهرما هرروز
 نخلها یداره ل  شش پا صفا
 خوب و قشنگه ل  کارون چه دلهارون چه
 کارون چه دلهارون ل 

 دلدارون نندیشیکه م یوقت شهیم
 کارون ینغمه خوش رو خونندیدور از غمها م قهایقا تو

 خوامتیدفت:م یسههوت و دسههت از اطرافمون بلند شههد....پسههر یصههدا
 رو عشقه.... تارتیدادا....بزن که د

 بودن! هی.....مردم هم چه پامیدیخند
 یشتریب یبا انرژ لیسه

 و تنگه غروب تو شهرما هرروز
 نخلها یداره ل  شش پا صفا
 خوبو قشنگه ل  کارون چه

 دلدارون نندیشیکه م یوقت شهیم
 کارون ینغمه خوش رو خونندیدور از غمها م قهایقا تو

 کارون چه دلهارون ل 
 دلدارون نندیشیکه م یوقت شهیم
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سرش رو رو به ما خم کرد  لیتموم شدن آهنگ همه براش دست زدن....سه با
چاکر برو بچ  قیآالچ رونیب یپسههرا یو برا هم دسهههت تکون داد و داد زد:

 ...یاهواز
 لیرو لهش بود داشت به سه شهیکه هم یمادر سردرد نگاه کردم....با لهخند به

 ...کردینگاه م
 گه؟یترک د کیبا  میدرفت و دفت:بر لیسهرو از دست  تارید پدرام
 خودشون رو اعالم کردن.... تیبا دست زدن رضا همه

 رو به مادر سردرد دفت:بزنم مادر؟ یاختصاص پدرام
 مادر.... زیسردرد دفت:بزن عز مادر
مامان رو  یلحظه دلم هوا کیهاش ضههعف رفت و تو  یواسهههه مهربون دلم

نگ زده بودم رادمهر و خوانواده اش پ شههه یکرد.....د  شههشیکه بهش ز
 بودن....قربونش برم....

 شیدسههت ها باال رفت....آهنگ انتخاب یصههدا گهیبار د کینواختن آهنگ  با
 فوق العاده بود...

 :پدرام
 دل میگه برم برم یه
 دلم میگه نرم نرم یه

 نداره دلم دلم طاقت
 تو چه کنم بي
صال دلم نم یسردرد....وا م؟بدونکردیچکار م دیبا من ستینه!ا  یشاد خوا

 خودم رو با فکرش خراب کنم....
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 عشق اي زیها زیها پیش
 کوچیکه دنیا دنیا خیلي

 یاد توام هرجا هرجا با
 نکنم ترکت

 قلهم تو هستي تو هستي سلطان
 هاي دلم را شکستي دروازه
 یاري به قلهم تو بستي پیمان

 من پیوستي با
 تادهسیمن ا یرو به رو قایبه سمت سردرد رفت که حاال کنار پدرام و دق چشمم

 نیکه صهههح نتونسههته بودم چشههم ازش بردارم....تو ا یلیبود....با همون اسههتا
 ....کردیم ییفوق العاده خودنما کلشیلهاس جذب تنش ه

 ادر از تو دورم به هر جا اکنون
 یار دیگر نهندم دلم را بر

 از آرزو و تمنا اي یار زیها سرشارم
 دل میگه برم برم یه
 دلم میگه نرم نرم یه

 نداره دلم دلم طاقت
 تو چه کنم بي

 عشق اي زیها زیها پیش
 کوچیکه دنیا دنیا خیلي
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 یاد توام هرجا هرجا با
 نکنم ترکت

 قلهم تو هستي تو هستي سلطان
 هاي دلم را شکستي دروازه
 یاري به قلهم تو بستي پیمان

 من پیوستي با
. 

 قشنگ بود.... یلیبود....صداش خ یبراش دست زدن.....عال همه
 بود.... یعال یلیخنده دفت:اقا دستتون درد نکنه...خ ونیم اسحاق

زمزمه ها ساکت شد اسحاق از جاش بلند شد و رفت  یکردن....وقت دیتأئ همه
دفت....همه سهاکت و منتتظر و کنجکاو به  یزیسهمت پدرام و در دوشهش چ

 ....کردنیاونا نگاه م
 رو به رسول دفت:بسم الله.... اسحاق

به تپ قلهم با  ینطوریکرد...حالم خوب نهود....اه چرا ا دنیشههروع  با شهههدم؟
 بخونه... دیترک جد کیبره  خوادیم

کرد و رو به اسههحاق  گیبلند شهههد و ل  هاش رو آروم با زبونش خ رسههول
 !؟یفت:مطمئند

 رو پر کرده بود.... قیهم دذاشت....سکوت تمام آالچ یچشم رو اسحاق
 شده؟! یچ دیبگ دیخواینم نیبابا قلهم افتاد کف زم یدفت:ا نایم

سحاق سته بود نکهیبدون ا ا ش ست...حاال همه ن ش سر جاش ن  میجواب بده 
سول...ز شم ریبجز ر سردرد نگاه کردم....از اخم ها یچ شم  یبه  تو هم و چ
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 ییتا حد باال شیکه کنجکاو دیفهم شدیدرد شده و برق نگاهش راحت م یها
 شده.... کیتحر

سول شت و دق ر سش آالچ قایقدم از قدم بردا  ی....دو قدم رو عقهکستادیا قیو
 خوامیهمتون م یو رو به جمع دفت:با اجازه  ستادیا قیآالچ یرفت و دم ورود

 رو اعالم کنم.... یزیچ کی
 ....دادمیتکون م یشدت استرس پاهام رو عصه از

هنوزم سههاکت و منتظر بهش چشههم دوخته بود.....رسههول رو کرد طرف  جمع
 مادر سردرد و دفت:با اجازه مادر!

حهگ شههد....نگاهش تو نگاهم قفل  نهی....سههمت ما.....نفسههم تو سههدیچرخ
 یبود....فشهههارم داشهههت م یخوشهه یشهههد....خراب شهههد تو سههرم هر چ

اش رو من بود و باعث  رهیسردم رو مشت کردم...هنوزم نگاه خ یافتاد....دستا
 من و خودش در نوسان باشه.... نیب هیبق یشده بود که نگاه ها

....نه یعنیموهاش زد و چشههماش رو بسهههت و دفت:من....من  یال یچنگ
 نه....

 کایائدفت:ر یو ردهار عیرو باز کرد و نفسش رو تو هوا فوت کرد و سر چشماش
 !؟یکنیبا من ازدواج م

*** 
 نیدان

داه ابروهام تو هم پ پشهههت  نیبود....ا دهیچیدوشهههام داغ شهههده بود...ناخودآ
 نی.....چرا اادیباال نم گهینفسم د ایداشتن؟!خدا یاسحاق و رسول چه برنامه ا
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سخره تموم نم یباز سم شه؟یم سترس.....به خودت ق شدم از ا سته  سته!خ  خ
 ....گهیشدم د

سحاق سول با چند قدم خودش رو به ورود ا ست و ر ش  قیآالچ یسرجاش ن
 رسوند....

رو  یزیچ کی خوامیهمتون م یتازه کرد و رو به همه دفت: با اجازه  ینفسهه
 اعالم کنم....

که تو ذهنمه تو فکرت نهاشه که به زبون  یزی....رسول دعا کن چدیباال پر ابروم
 دعا کن........فقش یاریب

 رو کرد طرف مامان و دفت:با اجازه مادر! رسول
جا کیچرخش کوچ کی با به طرف  که رائ یگاهیروش رو  و روژان  کایکرد 

نشههسههته بودن....اخمام دوباره تو هم رفت و نفسههم مقطع مقطع شههد....ل  
 رو به شدت داز درفتم.... مینییپا

....نه یعنیموهاش زد و چشههماش رو بسهههت و دفت:من....من  یال یچنگ
 نه....

شماش شدت به ب چ سش رو با   یکثم چیفرستاد و بدون ه رونیرو باز کرد و نف
 !؟یکنیبا من ازدواج م کایبه سرعت دفت:رائ

فرو  ی....صههدایو ته یپوچ پوچ شههد.....خال امیجا سههاکت شههد.....دن همه
شد و درم ختنیر شت  ستام م شم رو پر کرد....د  یخون رو تو یقلهم کل دو

تو ا گه مهم بود؟االن و  ما م ظه ه نیدهنم حگ کردم...ا مهم  یچیلح
من  یزندد ینامرد داشههت همه  کی....رفتیداشههت م میزندد ینهود....همه 

 یب نی....اکردیم شی....داشههت خواسههتگارکردیم یمن خواسههتگار یرو جلو
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همجنسههم بود  نکهیلحظه از ا کیکه  کردیرو م ی..داشههت کارمعرفت نامرد..
ش سم مرد رو رو نکهی....از ادمیخجالت ک شته بود حالت تهوع  یا خودش دذا

 بهم دست داد....
مامان رو دستم قرار درفت و آروم دم دوشم دفت:نوبت تو شده....شروع  دست
 ....نیکن دان

به عالمت نه  یروحم بهش ذل زدم و سههر یب یسههمتش و با چشههما بردشههتم
باخهر بشههن.....من فقش قرار بود  مه از راز دلم   کیتکون دادم...قرار نهود ه

 ....ردمکیکار رو نم نیعنوان ا چیبا رسول داشته باشم...من به ه یحساب هیتسو
 ....رهیدفت:از دست م مامان

ادن سههر ابراز چشههم بسههتم و دوباره مخالف بودنم رو با تکون د سههرسههختانه
 کردم....

سکوت مح یصدا کدفعهی شدت باز  شیسوت  شمام به  ست....چ شک رو 
 داد؟! یجواب کایشده ؟!مگه رائ یشد....چ

سرم....به رائ یصدا شد و خراب کرد کاخ آرزوهام رو تو  ست همه بلند   کاید
ندد ته ام از ز مام آرزو و خواسهه به ت گاه کردم.... گاه کردم و نفسههم رو  ین ن

 فرستادم.... رونینه به بسرسختا
 ....شهیرسول....باورم نم یدفت:وااااااااااااا نایم

 بود.... یمن عال یخدا یدفت:وا شراره
ر قل  که س ییاز بال دیدونیم یبود؟چ یعال شی؟چیدفته بود؟عال یچ کایرائ

 د؟یدونیم یمن اومد؟شمههههههههههههاها چ
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لهخند زد....پاهام رو به شههدت با دسههتام درفتم تا به  کایبازم رو به رائ رسههول
 نهرم.... ورشیسمتش 

 ؟یبگ یزیچ یخوا ی:نمدفت
 بخشمت.... یبخشمت رسول...نم یشده بود اول شخص مفرد؟نم چرا

سر پا ا نکهیا بدون شه  ست خودم با شمام ستادمید شد.....چ ساکت  ....جمع 
ش نطوریهم فشار دادم و هم یرو به شدت رو ا دفتم:ب دمیمالیهام رو م قهیقکه 

 رسول کار دارم....
بود که همه رو  یدرفته وخشک و نظام یساکت شده بود....صدام انقدر جمع

 مجهور به سکوت کرده بود...
زمان رو  نیبدتر یکنیبدون ترس زل زد تو چشههمام و دفت:فکر نم رسههول

 !؟یانتخاب کرد
 ....هکشیطول نم ادیباال رفته بود دفتم:ز یکمیکه  ییکردم و با صدا اخم

تا  دیریبگ کایجواب رو از رائ شهههیباال انداخت و رو به جمع دفت:م یا شههونه
 !ام؟یمن ب

 ریو محکم به طرفش رفتم و از مچ دستم درفتمش و غ عیبلند و سر یقدم ها با
تا همراهم ب بدون اادیملموس وادارش کردم  کهی.... گه همراهم  یزیچ ن ب

د...مههغههزم داغ کههرده بههود....کههل بههدنههم از حههرارت داشههههت اومهه
 !وفتهیب یقراره چه اتفاق دونستمی....نمسوختیم

شد یکاف یاندازه  به ستش رو از ال ستادمیا میکه دور  سهت یو مچ د ستام ن ا د
 پرت کردم....

 !ه؟یکرد و دفت:کارت چ پایاش چل نهیس یپوزخند دستاش رو رو با
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...از حرص و ادیتا چشههمام از کاسههه درب کشهههیطول نم یزیچ کردمیم حگ
هان جار بودم.....از ال تیعصهه حال انف ها یدر  ندون  فت شهههده ام  ید ج

 ....خورهی:حالم ازت بهم مدمیغر
 باال انداخت و دفت:باهات اتمام حجت کرده بودم.... شونه

صورت دو سمتش رفتم و با  صهان یقدم به  ش تیکه مطمئن بودم از ع با ده قرمز 
 آره؟ دهیقد م نجایبه هم تیتمام نفرتم دفتم:مردونگ

 بود تمام معرفتت؟ نیجلو رفتم و دفتم:هم گهیقدم د کی
 سردرد..... دمیباال انداخت و دفت:من اون دختر رو از دست نم ابرو

 دندون هام یاش رو تو مشههتم درفتم و از ال قهیلحظه آمپر سههوزوندم و  کی تو
 کیال دنه یدونستی؟میدونستیدوسش دارم نم یدونستیم یعوض ی:تودمیغر

صتم نم ستیفر شت یبه دختر یتونیم یچطور ؟ک*ث*ا*ف*تیدون شم دا ه چ
 ؟!دفت مرد شهیدنهالشه؟آخه به تو هم م گهید یکیچشم  یدونیکه م یباش

 فی....حیباشهه قشی...فکر نکنم النمیرو به قهیکرد و داد زد:ول کن  اخم
مثل تو داشته باشه....تا  یاحساس خودخواه یب عمر شوهر کیکه  کاستیرائ

 ته؟یادیز یکنینم ؟فکریخوایرو م یو ک یهست یکه ک یفکر کرد نیحاال به ا
شم و نفرتم در حال با سع یتموم خ شدت  شتم خودم رو کنتارل کنم  یکه به  دا

 دفتم:دهنت رو بهند رسول...
ست یخوام....فکر کرد یبابا نم یزد:ا داد ست یسردرد هر ک ی؟آقایکه ه  یه

کاره  چ تو  تر یباش.... خ ع یاون د ت براش  یکه  ل نی ک نیم فیت  یک
 ولش کنم؟ ایکه من بخوام با حرف تو ازش دست بکشم  یههههههههها؟چکارش
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ستام شده بود..... د شت  شتم بتونم خودم رو  گفتیم گهیکالم د کیم شک دا
 ....زدیم رونیب مینیاز ب نیخشمگ ریکنترل کنم.....نفسم مثل ش

کث ما ا م باز کرد ا باره دهنش رو  ند زد و دو هاریکرد....پوزخ با  ن ند.... داد نز
اونه که همخواب تو بشه....اون  فیلهش با آرامش دفت:ح یهمون پوزخند رو

 حرفاست که بخواد تو ب*غ*ل تو..... نیتر از ا یب*غ*ل
شدت بردم باال و با تمام  یمنتظر ادامه  نکهیا بدون ستام رو به  شم د حرفش با

 یا گهیفرصههت عکگ العمل د نکهیتو دهن نجسههش و قهل از ا دمیقدرتم کوب
که  ییباال تا جا دمشیرو دوباره تو مشههتم درفتم و کشهه قشیداشههته باشههه 

سمش رو تو یرو به رو قایصورتش دق شه و داد زدم:ا اون دهنت  یصورتم با
م خت یآب بکش بعد حرف بزن.....فکر مسموم تو تو چنچرخون....دهنت رو 

ش  تمام عشق و حال و  کیتخت خواب و  شه؟ههههههههههههههههههههههههههههههها؟تویم
ته  یتو ب*غ*ل فالن یکه فالن ینیل*ذ*ت؟تو فکر ا مه رو  ایپرفک نه؟ه

مات م یسههم نیاون ذره ب ریز ینطوریا از عشههق  یدونیم ی؟چیزاریچشهه
از دوسههت داشههتن؟!از خواسههتن؟!از  یدونیم ی!چ؟یک*ث*ا*ف*ت عوضهه
اطالعاتت تو عشههق  یاز راه دور؟!همه  یحت گهید یکیآرامش درفتن از وجود 

هم  رمی!من شههده بم؟یونییح شههه؟انقدریات خالصههه م زهیو غر ازیو حال و ن
 نههههههههه؟ ای یدیجسد اون دختر رو به دست تو بدن...فهم زارمینم
رو  یه صحن دنیتا بردردم که با د دمیرخپرتابش کردم و چ نیزم یشدت رو به

 .....ستادیبه روم پاهام از حرکت ا
حهگ شد....ل   نهیغرق در اشک بود....نفسم تو س شیزمرد یچشما جفت

با زبون تر کردم....ا یها من  یایمن دن یرو یدختر جلو نیزخمم رو 
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شما شفاف و زالل و  شییجادو یبود....چ شمام درفته بود  که خواب رو از چ
که  شههدیخالصههه م یدختر نیروح ا یمن تو ازیکشههنده بود....تمام آرزو و ن

به من هد یداشهههت زندد با نگاهش  رو  زیبود؟همه چ دهی...شههندادیم هیرو 
 بود؟ نجایا یبود؟از ک دهیفهم
به  نهیاشتم....س.....پاهام قدرت درفت....به طرفش قدم بردنییانداخت پا سر
تادمیاش ا نهیسهه به سههمتش کشهه یچیو ه سهه بدنم  مام   دهینگفتم.....ت

.....چقدر مقاوم بودم که االن تو ب*غ*لم نهود....چقدر مقاوم بودم که شههدیم
 دونه هاش نشسته بود....چقدر مقاوم بودم.... یهنوز اشکاش رو

 بود؟! خواست....وقتش شده حیسر بلند کرد و با چشماش ازم توض آروم
*** 

 کایرائ
غرق در  یدار؟چشههمایب ایداشههت؟من خوابم  قتیحق ای....خداشههدینم باورم

به کسهه دوسههتم  دونسههتمیم گهیکه د یاشههکم رو دوختم بهش.....دوختم 
 ته؟یواقع ایداره...خدا

 نگاهم نکن.... ینطوریو زمزمه کرد:ا نیی.....سر انداخت پاومدیباال نم نفسم
 اشکم بهش زل زدم.... یدونه هام...از پشت پرده  یشد رو ریسراز اشکم
پا همون فت:نکن ا نییجور سهههر  گاهم  ینطوریبا من...ا ینطورید ن

 درد منو؟ یفهم ی....چرا نمزیاشک نر ینطورینکن....ا
سنییانداختم پا سر ستم خ یغوغا کرده بود....راحت نهود...نم نهی...قلهم تو  وا

 کنم.... تشیخواستم اذ ی...نمسخت ترش کنم براش.
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 !؟یبود نجایا ینوک کفشش زل زدم.....صداش دوشم رو پر کرد:از ک به
 :س...سردرد...م...من...دفتم

هگیه- ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه نگو....راحت تر شدم.....کارم رو راحت تر  یچی....هه
 ....یکرد

م گهید گذرم....خ دنید ریتونسهههتم از خ ین ب گاه  ن تو  رهیاون  شهههدم 
 کرد.... یچشمام رو همراه یردیچشماش.....خ

 بگم من؟! دیبا یزد و دفت:چ ینیغمگ لهخند
با منتظر نه من....االن تنها و تنها سههکوت  زدیحرف م دینگاش کردم....اون 

 و بگ.... نیبود.....هم زیجا
 منم فکر کن من...من... ی:حق انتخاب با تِو...رودفت

 وم....بشن خواستمی....من مگفتیم دیبگه.....با تونست یکرد....نم یپوف
 !؟ی:شما چدفتم

 ....یبدجنس یلیلهخند دفت:خ با
 !د؟ینها گهیفکر کنم د دیزدم و دفتم:با لهخند
شد و آروم دفت:فقش من رو انتخاب  لهخند شمام  سکوت غرق در چ زد و تو 

 کن!
حهگ شههد....خنده ام درفته بود....چقدر پرو بود....چقدر  نهیتو سهه نفسههم

 بود.... یخواستن شییپرو
 ....اعتماد به نفست کاذبه....یخودخواه یلیرسول بلند شد:خ یصدا

 رو چرخوند سمتش و آروم فقش بهش نگاه کرد.... سرش
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بت من بود.....د حاال  دایکش پ شههتریب یباز نیخواسههتم ا ینم گهینو
به سههر انجام  نیکنار کارون وقت غروب آفتاب ا نجایکنه.....هم عشههق رو 

 ....رسوندمیم
 کاذبه؟! دیدونیو دفتم:شما از کجا م نییانداختم پا سر

صله سمتم چرخ بالفا سرعت به  سردرد به  سر  تعج   و با دیسر بلند کردم....
 آغاز عشق ما بود.... نیبه روش زدم....ا یکیشد.....لهخند کوچ رهیبهم خ

. 
 نیدان

م به ساعت نگاه نکنم و تو فکرام غرق بش گهید رمیگیم میاز انتظار تصم خسته
رکه اون روز مع ادیکه تو ذهنم م یزیچ نیاول قایبگذره و دق یساعت لعنت نیتا ا

 است...
------------------------------------- 

 زل زد تو چشمام....منتظر بود.... شیخواستن یچشما با
بود و  میسههردردم یکه نشههونه  یپر از غم....لهخند یزدم....لهخند لهخند

 بگم من؟ دیبا یدفتم:چ
فت....توضهه یچیه بازم ما از من توضهه یحینگ  حینداده بودم و اون چشهه

 ....خواستیم
 :حق انتخاب با تِو....رو منم فکر کن...من...من...دفتم
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که دوسههتش دارم....که جواب  ومدیلهم ن یکردم رو یبگم....هر کار نتونسههتم
مام دن شیمنف نهیم اهیرو سهه امیت مانع ا نی.....دانک قدر  نیوجودم  که ان بود 

 !هیچ شیجواب قطع دونمیکه نم یابراز عالقه کنم وقت یمیصم
 !؟یدفت:شما چ بدجنگ

 .....یبدجنس یلیزدم. و دفتم:خ لهخند
 !د؟ینها گهیفکر کنم د دیزد و دفت:با ینیدلنش لهخند

 رسول؟!ابدا.... نیا ؟بهیفکر کن یخوایم ی....به کیفکر کن دینها نه
دذار دفتم:فقش من رو  ریشههدم تو چشههماش و آروم اما تأث رهیخ خودخواهانه
 انتخاب کن!

فهیلحظه کپ کرد....ق کی با شیخواسههتن ی ا عا دلر کرد....معلوم بود  ییواق
 خنده اش درفته....

 ....اعتماد به نفست کاذبه....یهخودخوا یلیرسول بلند شد:خ یصدا
صهان یحت گهیرو چرخوندم و فقش بهش نگاه کردم....د سرم  شدن یارزش ع

شت....من مرد چاله م شه  ینهودم که دعوا و کتک کار یدونیهم ندا سمم با ر
 ....ارهیبه زبون ب رسهیکه به فکرش م یزیهر چ یهر کس ذاشتمیاما نم

 هم پست تر بود.... وونینوع ترحم بهش بود.....از نظر من از ح کینگاهم  تو
 کاذبه؟! دیدونیجون بخشش آروم دفت:شما از کجا م یصدا
نداشههتم....مات شههده  نانی....به دوشهههام اطمدمیبه سههمتش چرخ عیسههر

 !دم؟یدرست شن یعنیخدا  یدفت االن؟!وا یدفت؟!چ یچ نیبودم....ا
حنه و ص ستین ونیدر م یخواب چیزد....و اون لهخندش ثابت کرد که ه لهخند

 منه.... یشروع خوشهخت نیتره و ا یواقع یتیمن از هر واقع یرو یجلو ی
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ل ...رسوقیسمت آالچ میبردشت یشد....چطور یبعدش چ ومدینم ادمی اصال
چه  کردمیدرک نم قایبودم....حال خودمم دق یا گهیچکار کرد...من تو عالم د

 کیچشمام بود....مدادم  یلهخند جلو کی ری.....مدام تصوانمیبرسه به اطراف
 نی.....دانیشد تخوشهخ نیکه بله رو داد....که دان رفتیتو ذهنم رژه م ییآوا

س سه....رو ییتنها نی.....دانیدیبه آرزوت ر سه....د ایب ست  یهر چ گهیب ه
 ....تهیواقع

س ی افهیکه همه که از ق ادیم ادمی اما سول تعج  کرده بودن پر  بودن ازش دهیر
ستگار ستین یزیشده و اون چه ابلهانه دفته بود که چ یچ سه  یخوا  من 
 شد! ریخ

گاه مه ب ن تدار دفتم: دیچرخ کایمن و رائ نیه با اق گار کیو من   یخواسههت
 بله درفتن بزرگ! کیبود و  کیکوچ
ما من خ همه که واقع یبه لهخند رهیکپ کرده بودن ا بودنش رو حگ  یبودم 

 واقعا قشنگ و از ته دل بود.... کای....لهخند رائکردمیم
قدر حال  چ قدر خوشهه مان چ ما به تهران.... دذشهههت...بردشههتنمون  زود 

 !یربا نسهت پد یافتادم....مالقات با فرد ییاون مالقات کذا ادیبود...دوباره 
ش در شد....نگاهم ک سمت.. دهیاتاق باز  که با مرد  دمیرو د ی..مردشد به اون 

 هگیبود....د دهیتفاوت داشههت....مرد امروز تک ایدن کی شیسههه چهار هفته پ
شلوار تنش نهود و با اقتدار راه نم شده بود و چرفتیکت و  و  نی....کمرش خم 

 .....کردیصورتش غوغا م یچروک رو
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آوردم....غوغا  یبودن درم یعاد یجا بلند شهههدم....حالم خوب نهود و ادا از
 ....کردمیم تیمشرق ی.....اشرق بودم و ادعاکردمیبود درونم و آروم جلوه م

 نشست و من رو وادار به نشستن کرد.... یصندل یبهم اومد جلو و رو رهیخ
دفتن نداشتم....اون لحظه هر  یبرا یبود....حرف زیبودم....نگاهم به م ساکت

 کلمه بود از ذهنم پاک شد.... یچ
با حرف مردم زندد یشههروع کرد:وقت دشخو پاشهه میکه   دیبا دمیرو از هم 

ستم دمیاما نفهم شهیباعث مردم م یروز کیکه حرف اونا  دمیفهمیم ....نخوا
که آه   ی.....نمرهیگیروز منو م کیکه دوسههتش داشههتم  یزن،زن کیبفهمم 

 ازه ک یو پسر یشهرستان یزن ساده  کیاز  یخواستم باور کنم که چقدر دور
 رو به منجالب بکشه.... میداغونم کنه و زندد تونستیوجودمون بود م

 یکه از طهقه  یزن کیمه دذشههت....ازدواج با  کی یاز اون به بعد تو میزندد
شههدن به  دهیاومدن دختر و بعدش هم پسههرم....کشهه ایخودمون بود....به دن

ش به دوش و بعد از مرگ پدر کردنیکه پدر زنم و خود زنم اداره اش م یدروه
تاد....نفهم با آت دمیمن اف دارم خودم رو تو منجالب  هیبق یزدن زندد شیکه 

که حقمه....فکر  کردمیاما فکر م دمیفهمیم دمی....شهههاکنمیغرق م یدیاسهه
 که آه همون زنه... کردمیم

شک سرت رو  ستیدونه اش و پاک کرد و دفت:ب یرو ا سال رو از راه دور پ
هارزه کن ینیبه با خودت م لت  یجلو....خودت رو بکشهه یتا نر یو  تا د

تا محهِت دستت رو،نوازِش  یبکش خیآ*غ*و*شش رو نخواد....خودت رو به س
 ....یسرش نکن یرو
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ت گ شیآ ت یریب ق ه یو ب ن کیَمرده و  ینیکه  هات رو  پول   ازیقرون از 
خار کن ما نتون دیو مف سههههیکه پل ینداره.....افت  کیچون خودت  یدم بزن یا

 !یکیخالفکار درجه 
اون  دادیمرده که فقش دوش م کی دیحرکت.....شههها یشهههده بودم....ب مات

 ی....وقتنیدان سهههتین یکم درد یهر لحظه خودت رو لعنت کن نکهیلحظه:ا
خودت  یزن از طهقه  کی یسههاده با بچه  یزن شهههرسههتان کیبچه ات رو از 

 !ستین یکم درد یکن سهیمقا
با  ینک اسیق یتون یتار موش رو نم کیکه  یبرسهه جهینت نیآخرش به ا نکهیا
تا!وقت نیا ما یتو حسههرت همون زندد یدو بدون ح خوانواده ات  تیسهههاده 

و عربت رو  یو دلت آ*غ*و*ش زن سههاده و پر محهت شهههرسههتان یبسههوز
 بخواد....

 ....همش سخت بود...نیهق کرد و دفت:سخت بود دان هق
 !یدمحم یآقا یروح دفتم:خودت خواست یب

 !خوادیبودنم رو م ردادی....من دلم تیمحمد نی:لعنت به ادفت
 ....ینداشت اقتیدفتم:ل سنگدل

 :خودم کردم که لعنت بر خودم باد....دفت
 شد.....هراسون دفت:کجا؟ بلند

 بگم و برم... زی:اومدم چند تا چدفتم
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 یآقا کنهیبود اما چشمم رو بستم و دهنم رو باز کردم:مامان حاللت نم سخت
از آدم  یلیخ یها یزدن زندد شی!نه به خاطر خودش بلکه به خاطر آتیمحمد
 ها....

هه شههه  م دوم بدون  یخواسههتگار کی....یبرم خواسههتگار خوامیپنجشههن
 ...یوقت نهود چیپدر...بدون پدِر چون ه

ندد هیدر نه....حروم کردم ز خدا لعنتم ک فت: فت و د رو  میاش شهههدت در
 ....نیدان

فتم که ....دفتم:دزدمیو دم نم دمیترکیداشههتم م یداز درفتم....از ناراحترو  لهم
 ...یبدون

 !شه؟یاجرا م ی:حکم کدفت
 انقدر سنگدل نهودم.... گهیکار من نهود.....د گهید نی....انییانداختم پا سر

 ....نیطرف در رفتم که صداش متوقفم کرد:دان به
 ننداز.... نیخواهش دارم....روم رو زم کیکه دفت: ستادمیا منتظر
سرت ب نیکرد و دفت:نزار ا مکث بار  کیساله تو دلم بمونه.....بزار  ستیح

 ....رمیدر آ*غ*و*شت بگ
هر  نکهیتو چشههمم جمع بشههه....قهل از ا یاما نزاشههتم اشههک دیام لرز چونه
 ....کنمیکنم با بغض دفت:خواهش م یحرکت
با  دمیچرخ به سههمتم پرواز کرد و محکم در قدم سههمتش ر کیو  فتم....

سههال بود  سههتیرو حگ کردم که ب یآ*غ*و*شهه یآ*غ*و*شههم درفت...درم
 بود میکودک یایکه تمام آرزوم از دن یآ*غ*و*شهه یبودم.....درم  یباهاش غر

 وقت نداشتمش..... چیو ه
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حرکت بود به شدت دور کمرش  یدست خودم باشه دستام رو که ب نکهیا بدون
که بود....هر چقدر هم  ی....من پسههرش بودم...اون پدرم بود....هر چدمیچیپ

رد تو قلهم م نیسال تمام فقش و فقش نفرت بود که از ا ستیکه بد....درسته که ب
 یو موثر یخصههنقش مشهه میتو زندد چوقتیدونده بود....درسههته که ه شهههیر

ش همراه شیکه دلش نخواد باباش تو خواسههتگار هینداشههت اما کدوم پسههر
 ا؟یهست تو دن یباشه؟کدوم پسر هانشیباشه؟پشت

نه دان با خدا لعنتم ک فت: با نمیهق هق د با که خودم رو از  نه  خدا لعنتم ک ....
 برم.... دیاز زبونت محروم کردم....از آ*غ*و*شش دراومدم و دفتم:با دنیشن

تونسههتم به خودم قول بدم که بهش نگم  یسههرعت از اتاق خارج شههدم..نم ه
 تونستم.... ی.نمبابا....

. 
رم ....از دفتشدیدرونم آروم نم یخوب نهود....اصال خوب نهود....بلهشو حالم

مدم....ن رونیب ها کسهه کیبه آرامش داشههتم.... ازیاو تام و تن که  یآرامش 
بود....فقش و فقش خودش و االن نه  کایبده رائ هیاون رو به من هد تونسهههتیم

نه  یا ندهیدر آ نکهیکه کنارش باشههم...از فکر ا تونسههتمیخواسههتم و نه م ینم
 سههتین یازین گهید نکهیفکر ا گردم،ازیچندان دور در کنار خودش به خونه برم

...از .گرفتمیم یاز آرامشم انرژ یآرامش باشم چون در کنار منهع یدنهال سوسو
شما نکهیفکر ا داه وجود محکمش!  هیو تک شمیم شیزمرد یصاح  دو تا چ

ه تا کن هیبهش تک یکسهه نکهیبه ا هدار ازی.....مرد نکردمیم یونگاحسههاس مرد
ارزشههمنده و چه بهتر اده  یکسهه یحگ کنه که مرده!حگ کنه که وجودش برا
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شه.....اونوقته که حگ م که  یچقدر ارزش دار یکنیاون نفر خودش محکم با
 ازی....که با تمام محکم بودنش به تو نیهسههت یمحکم زیچ نیداه همچ هیتک

 بود.... یو خوب یداره....چقدر حگ عال
اصههال به من محل هم  گهیام درفت از کاراش....نامرد از همون شهه  د خنده

ه بود دفت یخواسههتگار ینداده بود فقش در جواب مامان که اجازه درفته بود برا
 منزل خودتونه!

 بود! ی...ناز و اداهاش هم خواستنکردیام م وونهیکاراش د نیهم
فکرش هم کال منو از اضهطراب دور کرده چه  یبله حت دمیخودم اومدم که د به

 برسه به وجودش!
ستگار ادی س یروز قهل از خوا روخته ف ینفر از دخترا یافتادم....دو روز قهلش 

 بردشته بودن... رانیشده به ا
کامال  نویشهههده بود....ا تیروزا اذ نیبود..ا کایرائ یرو یادیز فشهههار

صا زماندمیفهم صو سودند جزو دخترا دهیکه فهم ی.....مخ ش ییبود  ته که برد
 بودن نهود!

عد بازجو ب کامال بهم ر ییاز  بود....واقعا چقدر آدم  ختهیاز دخترا اعصهههابم 
ها یب تونسهههتیم باشهههه؟!بال فت  مده بود دفتن ییصهه  یکه سههرشههون او

ها ها دردشههون نهود...کارا که تن هور که مج یینهود.....ت*ج*ا*و*ز بهشههون 
بدن از هر چ شهههدنیم جام  مه  یزیان ها رو از رو یبدتر بود....ه  یاون بال 

 پرونده خونده بودم...
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سرهنگ و دزارش بازجو رفتم شتم...کم و ارشیرو در اخت مییسمت اتاق   دذا
 نیآتش منیدروه اهر یپرونده  نیرو که تو ا ییتمام کسا میموفق شده بود شیب

 باره بود.... نیاالنم هم در ا ییجوو باز میکن ییداشتن بازجو یدست
موم کارم ت نکهیاز اتاق سرهنگ در اومدم به سمت اتاق خودم رفتم....با ا یوقت

شته بود  یسه روز نیبودم....تو ا کایشده بود منتظر رائ که از اومدن دخترا دذ
کار بازجو شیحجم  ته بود... باال رف عاده  ه ب یددیاز دخترا و رسهه ییفوق ال

سطه  گارکه ن یینگار و دختراها یمربوط به پرونده  یکارها شون به  یوا ورود
 دهینهود....رفت آمدش رو به دادسرا و زندان و پاسگاه د یدروه بوده...کار راحت

 بودم...
 نمیو تو ماش رونیخروجش،از پاسگاه زده زدم ب یشگیقهل از زمان هم قهیدق ده

 ید رولهخن دنشی....با درونیب ادیتا ب دیربع طول کشهه کیمنتظرش شههدم....
 نشیکرد و به سههمت ماشهه یخداحافظ یلهم نشههسهههت....از خانم رضههو

 بود! یکاف نیرو روشن کردم و به سمت خونه رفتم....هم نیاومد...ماش
ه از من عجل شههتری....بریچند روز اخ نیمنو تا مرز جنون برده بود ا قایدق مامان

 داشت!
ماندانا لهخند رو  دنیرفتم...از د فونیبود که در رو زدن....به سههمت آ یعصههر

 که بدتر از مامان بود! نیلهم نشست....ا
 رو برداشتم و دفتم:زلزله اومد؟ فونیآ

 و دفت:باز کن در رو پروو.... دیخند
 و در رو براش باز کردم.... دمیخند
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 یاله یخونه رو که بسههت:ا باال....در ادیو باز کردم و منتظرش شههدم تا ب در
 که داماد شدنتم فقش دردسره.... یبترک

 و دفتم:انقدر غر نزن.... دمیخند
ما از که ن له  تر شهههده بود.....اخم  قیلهخندم عم دنشیشهههد از د انیپادرد پ

خواهر شههوهر  کیاش رو بامزه کرده بود....دفت:زهرمار....من  افهیدرهمش ق
 یرو بهند ب شهههتی.....ندونهیکه فقش خدا م ارمیزن تو درب نیا یبرا یا یباز
 ....ایح

ست ستادمش داخل و دفتم:فرهنگ  د شتم و از درداه در فر شت کمرش دذا پ
 !یرو از مردم درفت شی؟آسایندار ینیآپارتمان نش

ندونه برج صههد واحده اسههت!چهار  یکینازک کرد و دفت:او  یچشههم پشههت
 طهقه دو واحده هم شد آپارتمان؟!

 بخوام جوابش رو بدم به سمت مهل ها رفتم.... نکهیا بدون
 ؟ییداد زد:زن عمهههههههو....زن عمههههههههههو کجا ماندانا
 از داخل اتاق دفت:تو اتاقم دخترم.... مامان

خان پسههرت بگو انقدر منو حرص  نیدفت:قربونت برم....زن عمو به ا ماندانا
 !شهینده انگار نه انگار فردا ش  خواستگار

 م؟بر*ق*ص یسمتش و دفتم:چکار کنم؟پاشم برات بندر دمیو چرخ دمیخند
 ؟یشل شد و دفت:بلد ششین

 کردم و کوسن تو دستم رو به سمتش پرتاب کردم و دفتم:پرو نشو... اخم
فت به جهنم االن از زد کار  یخوایم تیشههه  عروسهه یریدر م رشی: چ

 ...ارتتیب یپگ دردن کی گمیم کایبه رائ ؟اونموقعیکن
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 شدم.... رهیخ ونیزیبگم به تلو یزیچ نکهیزدم و بدون ا لهخند
رفت سههمت اتاق و من غرق فکرم شههدم...به سههاعت نگاه کردم حدودا  ماندانا

اورم !هنوز بکردم؟یموقع کجا بودم من؟!داشتم چکار م نیبود!فردا ا میو ن شیش
داده واقعا به من جواب مثهت  کایرائ یعنیباشهههه.... یواقع زیهمه چ شهههدینم

 .....شدیخدا باورم نم یبود؟!وا
 دفعه احساس خالء کردم....پدرم کجاست؟! کی

و لعنت و  الیمشهههت فکر و خ کی ری!درد؟یسههلول انفراد کیزندان؟!تو  تو
من  پشههت دیکه االن با یپدر ایسههوخته اش؟!خدا ی!به فکر من و زنددن؟ینفر

سپر ست؟!به انتظار اعدام و  شه کجا که به روز اعدام ختم  ییشدن روزها یبا
 !شن؟یم

ش یرو خاموش کردم و رو ونیزیتلو سن رو رو دمیمهل دراز ک صورتم  یو کو
 و من چقدر یچی!هستیوجودت ن یبدتر از کشتن خالء تو یچیدذاشتم...ه

 کشته بودم! یرو از بچگ میزندد یخالء ها
کار م دیبا من ده رائکردم؟یچ با کای!ا با که  مه  ن گیمن رئ یبفه با د اون 

بهم جواب مثهت نده....اده  گهیبه من عوض بشههه....اده د دشیبوده....اده د
خدا یحت گهید نه..... گاهمم نک با این پدر اون  دیمن چطور  با  پدر خودم رو 

شه گیپل کیکنم؟پدر اون  سهیمقا شور و مملکتش  پدر  و دهش دیکه تو راه ک
 ننگ؟! نیمن چکار کنم با ا ایمن که....خدا

شام  یصدا شو  سر....پا شو پ شمام رو باز کنم:پا شد چ مامان بود که باعث 
 بخواب... ریبخور بعدش بگ
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ماندانا از آشپزخونه توجه ام رو جل   یمهل نشستم.....صدا یشدم و رو بلند
 آقا.....تروخدا اصال خجالت نکش راحت باش.... یوقت خسته نش کیکرد:

سمت د یرو از شدم و به  شومهل بلند   یزنیحرف م یلیرفتم و دفتم:خ ییست
 ها....

 زد:کوفتهههههههههه.... داد
ند عد از ا دمیخ کهیو ب مت  یآب ن به دسهههت و صههورتم زدم رفتم سهه

شاد شام با  شپزخونه..... مامان به  یمن و ماندانا و خنده ها یو کل کل ها یآ
چشههم بر هم زدن  یفردا هم به اندازه  یچیما تموم شههد...شههام که ه یکارا

 ...دیفرا رس یدذشت و زمان خواستگار
ا دفت:ماندان دیرو د میقرار یبار دهم به سههاعتم نگاه کردم....مامان که ب یبرا
 ....مییزشته مردم منتظرن.....من دفتم ساعت هشت اونجا زمیعز
ما رو بهرن!چکار  یحرص دفتم:نه آخه خانم قصههد دارن امشهه  واقعا آبرو با
 تو؟ یکنیم
اومد....جوراب هاش دسههتش بود و دفت:اه انقدر هولم  رونیاخم از اتاق ب با

 ....گهینکن....اومدم د
 ....ارمیرو ب نیماش رمیکردم و دفتم:من م یپوف
پارک به مت  له  یعنیرفتم.... نگیسهه نا رو  نیا یدسههتمن بود ک ندا ما

 ....اووووووف.....دهی....چقدر لفتش مکندمیم
که  دیطول نکشهه یزیرو روشههن کردم و دم در خونه پارک کردم....چ نیماشهه

 اومدن.... رونیمامان و ماندانا از در ب
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ص کی سترس خا شناخته بود....مثل ا یا شتم....نا  یالخ هویپات  ریز نکهیدا
 ید که نمبو یبا دوز باالتر....لحظات دی....شایمثال سوار رنجر شده باش ایبشه 

 بد! ایدونستم اسمش رو خوب بزارم 
 نره.... ادتی ینیریکرد:دل و ش دیتاک مامان

 نگفتم.... یزیتکون دادم و چ یسر
 !رم؟یبگ یپارک کردم....خوب حاال دل چ یدل فروش دم
 ....میشو با هم بر ادهیبه ماندانا دفتم:پ رو

 دنهالم اومد.... عانهیمط ماندانا
 دوست داره؟! یچه دل یدونی....ماندانا دفت:نممیشد یدل فروش وارد

سوزون....آخه اده م چپ سفر ن ستمیچپ نگاهش کردم و دفتم:انقدر ف ه ب دون
 بود؟! یاجینظرت به تو احت

 تو بازوم زد و دفت:اه خدا بهش صهر بده بداخالق بد عنق.... یمشت
 کمکتون کنم؟ تونمیفروشنده دفت:م مرد
 ....میخوایسهد دل مخصوص م کیبگم ماندانا دفت: یزیمن چ نکهیاز ا قهل
 هستن.... یکیش یآماده اون پشت سرتون هست....کارا یدفت:سهد ها مرد

 ....آره واقعا خوشگل بودن....میدل رو نگاه کرد یو سهد ها دمیچرخ
 اون خوشگله.... نیاشاره کردو دفت:دان شونیکیبه  ماندانا

رو  نیخوبه هم ؟ادهیسر رشته نداشم دفتم:مطمئن ادیکارا ز نیکه کال تو ا من
 ....میبر یم

 نازه.... یلیتکون داد و دفت:آره خ یسر ماندانا
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سته دله دل رز رو م فقش شتم محمد شناختمیتو د شک دا آخه رز! ای ِی که اونم 
 خشونت کار من کجا و لطافت دل کجا!

 قهیبا ده دق و میبا سرعت به سمت خونه اشون رفت میدرفت ینیریش نکهیاز ا بعد
 ....میدیباالخره رس ریتأخ

 چه نیشههده بودم از حالت خودم....ا جینهود.....د فیاصههال قابل توصهه حالم
سرا شه آخه؟پ ضع ساس  یخال ی!چقدر جان؟ینطوریهم هم گهید یو پدر اح

که به عنوان بزرگ خوانواده مردونه حرف  یکی هانیپشت کی یحام کی....شدیم
 خودش رو داره.... یبو یکم نداشت اما هر دل یچیبزنه....مامان ه

نا رو نگاه ماندا ینی....سنگستادمی...زنگ در رو زدم و عق  امیستادیدر ا پشت
سههرش رو به  دیخودم حگ کردم و به طرفش بردشههتم....تا نگاه من رو د یرو
 درم کرد.... ینیریش یبا جعهه  یباز

 ه؟یدفت:ک یمرد یصدا
 د؟یدر رو باز کن شهیدفت:م مامان
 ....دیمرد دفت:بفرمائ همون

صدا در ش یکیت یبا  سمت داخل هل دادم و کنار ک شد....در رو به  ا ت دمیباز 
شدم....هنوز به  شون  شون وارد خونه ا سر شت  شن و پ مامان و ماندانا وارد ب

 برنگشته بودن! شونیقهل یخونه 
 خارج شد.....همسن و سال خودم بود فکر کنم! اطیاز در ح یمرد

 ....دیخوش آمد یلیخ دی:سالم....بفرمائدفت
 با لهخند دفت:سالم پسرم.... مامان
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ش یزی....چمیسالم کرد تیو ماندانا هم به تهع من ه خانم ک کیکه  دیطول نک
شه و  کایمادر رائ زدمیحدس م شغول  کیبا شدن و م خانم جوون از در خارج 

 شدن.... یسالم و احوال پرس
شههدم تا برن داخل....اول مامان و بعد هم ماندانا و بعد اون دو تا خانم  منتظر

شدن....مرد که هنوز نم ست یوارد خونه  شت و با  یشناختم د شت کمرم دذا پ
 ...دیلهخند دفت:بفرمائ

 بود!احتماال داداشش باشه.... کایرائ هیچشماش شه چقدر
کردم و وارد خونه شدم.....سفت دسته دل رو نگه داشته بودم تا لرزش  یتشکر

 !وفتهیدستم باعث نشه از دستم ب
شروع ب ستیلحظه قلهم ا کی کایرائ دنید با صله کوبنده  کوبش  هکرد و بالفا

 یو اون شههال آب یتو اون لهاس فسههفر دنشیکرد...کل بدنم درم شههد...از د
....زود به خودم شههدمیتو ابرا بودم.....اصههال حال خودمم متوجه نم یآسههمون

تا محکم  کردمیکه تالش م ییو با قدم ها نییاومدم و چشههمام رو انداختم پا
که ظاهرم  کردمیجهت خدا رو شههکر م نیاز ا شهههیباشههه به طرفش رفتم...هم

 داده بودم! ادیرو به خودم  نیباطنم نهود!ا ینشون دهنده 
 دل رو به طرفش درفتم و دفتم:سالم.... دمیکه رس شیکینزد

شمام شماش دوختم...بدون ا میرو م*س*تق چ  رهینگاه از نگاهم بگ نکهیبه چ
 ....دیزد و دل رو از دستم درفت و دفت:سالم....خوش اومد یلهخند کوتاه

ستمال کاغذ یمهرم ازین کردمیم حگ شده میشونیدارم....پ یبه د  پر از عرق 
 !کار نیاز ا ومدیبود.....به قول معروف قلهم تو پاچه ام بود!اما عمرا.....بدم م
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به سههمت سهههالن رفتم و رو دمیچرخ سهههالن  یدوشهههه  یمهل تک نفر یو 
 ینشههسههتم....مامان با لهخند دفت:ماشههاال هزار ماشههاال دختراتون مثل پنجه 

 نیچن تیترب سهههتین دیمثل شههما اصههال بع ی...الهته از مادرموننیآفتاب م
شههناختمش  یو اون خانم که نم کای....با دسههت به روژان و رائیماه یدخترا

 کرد.... رهاشا
 فوت کردم.... رونیرو آروم به ب نفسم
 از خودتونه حاج خانم... یزد و دفت:خوب یلهخند کایرائ مادر

 با اشاره به مرد دفت:پسرتونن؟ مامان
ستن....ا کایرائ مادر شد من ه سر من و فرزند ار  نمشویدفت:بله رادمهر تک پ

که  کی مایخانم دلشهههون شههه دختر کوچولو هم دارن....روژان رو هم 
 ....دیشناسیم

پا یهخندبه روژان افتاد...ل نگاهم ه کجا رفت کایانداخت....رائ نییزد و سههر 
 هیبخوره....کاف زیاستکان از دستم ل ترسمیخورم ها! م ینم ییمن چا یبود؟!وا

 نگاه بهم بندازه فقش! کیکه با اون چشماش 
شه  نگاهم شغول باز یافتاد به ماندانا که با دو ه بود....حالش درفت یشالش م

....به هر حال کنار من بزرگ شههده بود و با َرب و دمیفهمیبود....از حاالتش م
طنز  کی....هیباز کیهاش همش  یشههاد نیا دونسههتمیُربش آشههنا بودم....م

 !نیغمگ
 یخواسههتگار یجلسههه  کی!دارم تو کردم؟یسههرم احسههاس کامل بودن م ریخ

 ندارم! گیبا خودم که رو دربا شنیمتوجه نم هی!بقدمیساده جون م
 !دیاهواز بود شیتا سال پ دمیبه خودش جل  کرد:شن برادرش توجه ام یصدا
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 !کا؟یبهش دفته بود؟!رائ یک
اله منتقل سه کینگهش داشهتم دفتم:بله  لکگیکه با تمکام توانم ر ییصهدا با

 شدم....
 د؟یکن یاهواز زندد دی:قصد داردفت
 م!از طرف اداره منتقل بش نکهی.....مگر انجاستی....کارم اکنمی:فکر نمدفتم

 ....پدرتون به رحمت خدا رفتن؟!نطوریتکون داد و دفت:که ا یسر
 به سرم اومده بود! دمیترسیکه م یزیکرد!از چ ستیا قلهم
....مامان سههاکت بود....در واقع کل مجلگ سههاکت بود به نییانداختم پا سههر

 رو به دست خودم داده...... یچیو ق شیمامان ر نکهیا یعنی نیانتظار من و ا
 چکار کنم؟! ایبگم؟نگم؟خدا

 دفتم:بله.... عیدهنم رو قورت دادم و چشمم رو بستم و سر آب
کار م یخدا ی....واهوووووووف نه.....من کنم؟یمن من دارم چ نه  !دروغ؟!

 یرو بگم.....نم میتونم راز زندد یخونواده اش نم یاما جلو سههتمیدروغگو ن
 تونم.... یتونم....به خودت قسم نم

 روحشون شاد باشه.... دوارمیمتاسفم....ام یلیدفت:خ رادمهر
که  یفرد زنده شههاد باشههه!مگه روح کسهه کیچقدر خنده دار بود!روح  ایخدا
 !شه؟یشاد هم م دهیکش شیها رو به آت یزندد

شد...بهش نگاه کایلحظه رائ همون سالن  شم  یوارد  سرعت چ انداختم و به 
و مالمت در بهم نگاه کرد....سرم  یوالازش برداشتم و به مامان نگاه کردم....س

پا نداختم  مان.....ازم نخواه خودم رو  ی.....نمنییرو ا ما خوام دروغ بگم 
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 دروغت سههرت.....نترس پشههکنمیراز منه....با فاش شههدنش م نیبشههکنم...ا
 .....گهینم

و با  وردمی....سههرم رو باال نومدیمامان و صههلواتش م یقربون صههدقه  یصههدا
 کردم.... یساعت دستم باز

 شدم و رهیافسونگرش خ یاحساس حضورش سرم رو باال اوردم و به چشما با
 برداشتم.... ینیفنجون نسکافه رو از تو س یله ریتشکر ز کیبا 

عد کهیاز ا ب ندل یرو ن گاه  ینشههسهههت از دوشهههه  یصهه چشههم بهش ن
قار بود.....دلم م با و قدر  نداختم.....چ حت  کی خواسهههتیا نفگ را

 وجودم حرف نداشت! ی مهیبکشم....ن
دوتا جوون حرفاشههون رو با  نیا دیدفت:خوب حاج خانم اده اجازه بد مامان

 ....دمیهم بزنن منم خدمت شما هستم سوال هاتون رو جواب م
....سردرد رو کایماهم دست شماست.....مادر جان رائ یدفت:اجازه  مادرش

 کن... ییبه اتاقت راهنما
ه سهه نیتو ا دیقلهم اوج درفت اما تو اوج آرامش بودم!جال  بود!شهها ضههربان

 بود که داشتم! یحس نیبهتر ریساعت اخ
....با اقتدار بلند شدم و کتم رو رو تنم مرت  کردم.....حرکت ستادیشد و ا بلند

 لهخند مادر و برادرش دنهالش رفتم! دنیدفتم و با د یل  با اجازه ا ریکه کرد ز
 ....ستادیرو باز کرد و کنار ا یاتاق در

 ...دیدفت:بفرمائ دمیکه رس بهش
 زدم و ابرو باال انداختم و دفتم:خانم ها مقدم ترن.... لهخند
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سرش حرکت کردم و در اتاق رو درفتم اما  لهخند شت  شد....پ زد و وارد اتاق 
ستمش و  شتمش....جلوه  یرو ییجورا کیکامل نه شت  یخوب یهم دذا ندا

 رو کامل بهندم!در اتاق 
 قیدق اتشیبود!اصههال تو جزئ کیسههاده اما شهه زیاتاقش نگاه کردم...همه چ به

 تر از اتاقش بود صد در صد! یدنینشدم خودش د
 !نم؟یبود....دفتم:خوب من کجا بش ستادهیا هنوز

صندل سرش شاره کرد و دفت:بفرمائ ریتحر زیم یرو باال آورد و به   دیاتاقش ا
 اونجا...

به رو یرفتم و نشههسههتم....خودشههم رو یطرف صههندل به من  یتخت رو 
 نشست....

 دفتم:خوب؟! کردمیکه نگاهش م نطوریهم
 ابروهاش رو باال انداختم و دفت:خوب؟! دوتا
 بگم؟! یچ دیو دفتم:با دمیخند
 !دونمیو دفت:نم دیخند آروم

 !؟یاومد رونیب قیاز آالچ یچ یمقدمه دفتم:اونروز برا بدون
 انگار که سوالتون آماده بود!1د؟یبگ یچ یباد دیدونستیو دفت:شما نم دیخند
ازتون  دینگرفت لیهفته که کال تحو کی نی....ادیبه ذهنم رسهه کدفعهی:نه دفتم

 بپرسم....
 قیآالچ یتو ی!فضهههاقیآالچ رونیب یلهخند آرومش دفت:اومدم هواخور با

تعج  و  پر از ینگاه ها ریتونسههتم ز یخفه کننده بود!نم یلیبعد از رفتنتون خ
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صال آماددارمیدووم ب هیسوال بق شتم و اونطور شی!من ا شده  ریغافلگ یرو ندا
 بودم!

و دفت:از بعد از سههفر از رسههول خهر  دیچیرسههول تو هم پ یآور ادیبا  اخمام
 !نمشینه چوقتیه گهید دوارمیندارم...ام

تش صههور یاز لهخند رو ریغ اما نمینظرش درفتم تا عکگ العملش رو به ریز
 !دمینفهم شیاز حال درون یچیه

 !نطوری:منم همدفت
 دلم قند آب شد.... ته

سرا نی:خوب االلن مثل ادفتم شما چه انتظار دیخوب با یپ شو یبگم  هر از 
 !؟یدار ندتیآ

شت شهیبگم هم یخجالت یدخترا نیمثل ا دیو دفت:االن با دیخند شه  هانمیپ با
 و بهم دروغ نگه؟!

 ...دی....نهاگفتمیبهش دروغ م دی....نهادیکرد اما دلم لرز یشوخ
تم ف مد ن چگمی:دروغ  مه  ه م زی.... برات  تگمیرو  ظارا ت ن نم ا م ما   ی....ا

 !؟یبرآورده اشون کن یتونیدارم....م
 !؟یکه تو کالمش واضح بود دفت:چ یدیترد با
شههدم تو چشههماش و آروم دفتم:راز نگه دار باش...باشههه؟!بزار راحت و  رهیخ

 مطمئن باهات درد دل کنم....
 د؟یبهم بگ دیرو با یزی:چدفت



wWw.Roman4u.iR  642 

 

تو موهام زدم و چشمام رو بستم....چقدر سخت و عذاب آور بود..بابا  یچنگ
ستیم سترس دیترد نهمهیا ؟جوابیجواب پگ بد دیبا یدون و کل که من ت یو ا

 براشون؟! یدار ی!چه جوابیجواب همشون رو بد دی....بادمیکش میزندد
 دفتم:پدر من نمرده! آروم

 دم ینم یزیچ دید یخورد....به وضههوح حسههش کردم...منتظر بود اما وقت جا
 ....دیدفت:پگ...پگ شما که دفت

کهیا بدون مرده و  ن تم..... ف د تم:آره  ف د نه  ک موم  ت فش رو  حر بزارم 
غرورش.....رازدار باش و با فاش کردن رازم غرورم رو نشکن.....من و اون مرد 

 ه!من یرگ ها یکه ناخواسته از اون تو یاز خون ریغ میبا هم ندار یارتهاط چیه
 راز جانهش باشههم دفتم:تک پسهه یمنتظر حرف نکهینگفت و منم بدون ا یزیچ
بود!تو  یعال شههونیبود که از قضهها وضههع مال لیاصهه یتهران یخوانواده  کی

ضا یبه اهواز به طور اتفاق تشیمأمور شد و بدون ر شنا  ده خوانوا تیبا مادرم آ
 رادیکم ا کمنگذشت که کم کم سرد شد.... یزیاش با مادرم ازدواج کرد اما چ

رف ش به خاطر حافتش شد!فقش و فق ی هیما شیشد...کم کم زن شهرستان رید
 مردم!

سال زندد یزدم و ادامه دادم:رفت.....به راحت پوزخند سه   کیبا  یتمام بعد از 
پسر رو تو دامنش دذاشته بود ول کرد و  کیکه  یدر حال یشهرستان یزن تنها
 ازدواج کرد که هم تراز خودشون بود! یخوانواده اش و با زن شیرفت پ

ش یقیعم نفگ سخت تردمیک سمت ماجرا رس نی.... و  انسیبود:زنش پر دهیق
 !رادیبه نام ه یکه از اون زن بودن....پسر یدختر و پسر
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....چشمام رو بستم دیهاریدرد شده بود و تعج  از سر و صورتش م چشماش
 ادینم ادی.....دو سهالم بود که رفت....دمشیسهال تمام ند سهتیو ادامه دادم:ب

د سال بو ستیاما ب زدیبهم سر م یچند داههر از  میاون موقع رو....تا نه سالگ
 هست! میزندد توبه نام پدر  یرفته بود که مرد ادمیبودمش و  دهیکه ند

 طاقت دفت:منظورتون....منظورتون.... یب
ند اهر گی:رئدفتم با تغ ردادیت نایسهه نیشههیآت منیبا نام  رییپدر من بود!

!هر گشههتمیزن پدرم م!دو ماه تمام دنهال دروه پدر و یبه محمد شیخوانوداد
 !ممیاز دست اونا بود و االن منتظر اعدام پدر و برادر خون دمیکش یبدبخت یچ

 رو یبار گهیداشههتم....د یشههدم و بهش نگاه کردم....حاال حگ بهتر سههاکت
 ....کردینم ینیشونه ام سنگ

 زیخودش آنال یبود برا دهیرو که شههن ییزای.....انگار داشههت چگفتینم یچیه
 !کردیم

و دفت:من...من  نییبه خودش اومده باشههه سههر انداخت پا کدفعهیکه  انگار
 بگم.... دیبا یچ دونمیواقعا نم

پدرش  یکن یزندد یبا کسهه یحاظر نیدفتم:فکر کن.....به یجد  کیکه 
که پدر خودت پر  یاعدامشههه در صههورت گهیو چند وقت د کهیخالفکار درجه 

 و حرف بزن.... ریبگ میارز افتخار بوده؟!اون موقع تصم
ما  یمکث ما....ا با هم فرق دار ادتیکردم و دفتم:ا  ری...من زمینره من و اون 

 میتخم چشمامه....تصم یبزرگ شدم که جاش رو یزن شهرستان کیدست 
 با تو.... یرید
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 یبرده  کی رشیتحر زیم یکتم درآوردم و از رو یداخل  یرو از ج خودکارم
 رو برداشتم و شماره ام رو روش نوشتم.... دیسف

 یتداش یمن....سوال یشماره  نیبردردوندم و دفتم:ا همیرو به داخل ج خودکار
 ازیبه فکر کردن ن یا گهید زیاز هر چ شههتریبهم زنگ بزن....فکر کنم االن ب

 .....یداشته باش
 یمام معنبه ت یالهه  کیکه بتم بود.... یآخر رو بهش کردم....به کسهه نگاه

 من! یبرا
 یکردم....نم ی.....مکثسههتادمیدر دذاشههتم که ا ی رهیدسههتگ یرو رو دسههتم

ستم هم ستم اجازه بدم تو ذهنش برا یبرم....نم ینطوریتون  لیلخودش د یتون
 صههادق یکه خواسههت نطوریجواب رد دادن به من!دفتم:هم یبرا ارهیو برهان ب

 .بودم و خواهم موند....منتظر جوابت هستم...
 نکن دختر.... دمیل  دفتم:ناام ریو ز آروم

 من توقف کرد... یسرعت از اتاق خارج شدم.....تمام نگاه ها رو به
 ....صحهت هامون تموم شد....شونیاش با ا هیزدم و دفتم:بق لهخند

ند رو یرو نشههسههتم حاال لهخ هل خودم.... ب یم  یلهم بود.....حگ خو
 ....یمثل کف دست باش یکه واسش ارزش قائل یکس یبرا نکهیبود....ا

که امان از جاش بلند شههد و مشههغول  یتا زمان ومدین رونیاز اتاق ب گهید کایرائ
ست یخداحافظ شون ه شد و دفت که منتظر جواب شون  میکردن  صلت باها و و

 تعارفات معمول! نیافتخاره و از ا
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تاق ب کایرائ مد د رونیکه از در ا تا  گهیاو گاهش نکردم...دم در منتظر بودم  ن
هم رو به روم و کنار خوانواده اش  کایبشههن....رائ اطیمامان و ماندانا وارد ح

 سههتمدونیم گهیبدرقه.....سههرم رو باال درفته بودم...حاال د یبود برا سههتادهیا
ه اش با توکل ب هینکردم!بق یفرو مخ یزیمرد بودم که اول بسههم الله چ یانقدر

 خودش بخواد و صالح بدونه.... یخدا!هر چ
....با دیو ماندانا که از در خارج شهههدن رو بهشههون دفتم:راحت باشهه مامان

 اجازه....
 ....دیتکون داد و با لهخند دفت:به سالمت مادر....خوش اومد یسر مادرش

 دم....ز رونیاز در ب کاینگاه کوتاه به رائ کیزدم و تشکر کردم و با  یلهخند
 یباهاش اظهار خوشهههخت ییرادمهر مردونه دسهههت دادم و از آشههنادر با  دم

ستگار سترس اما با خ یکردم....خوا شد....با ا راحت و بدون عذاب  الیتموم 
 وجدان!

شدم و هردیخوابم نم کردمیم یهر کار ش  سته از غلت زدن تو جام بلند  ...خ
عه طالروم دذاشههتم تا م یرو جلو دمیجد ینشههتم و پرونده  ریتحر زیپشههت م
 مخصوص مطالعه ام برداشتم و پرونده رو باز کردم.... نکیکنم....ع

اتاق توجه ام رو جل  کرد...کنجکاوانه  رونیاز ب یینگذشته بود که صدا یزیچ
صدا شن بود و  شدم و در اتاق رو باز کردم....چراغ حمام رو حاال  هیدر یبلند 

 سست و آروم به طرف در حمام رفتم... یواضح شده بود....با قدم ها
شما دنید با صورت یماندانا با چ سف یپف کرده و  قلهم  شده بود دیکه مثل دچ 
 ...ستادیا

 لرزون دفتم:ماندانههههههها.... یصدا با
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سرش رو انداخت پا دیچرخ ....حالم خوبه نیو دفت:برو دان نییسمتم و زود 
 برم بخوابم... خوامیم

س جلو شتم و با اون یت رورفتم و د ستم چونه هاش رو  یکیشونه هاش دذا د
 درفتم و صورتش رو باال آوردم....

شما شک یچ شه ریق یم شما هیدونه اش که  شک بود و  رادیه یچ بود غرق در ا
 ....خوردنیدونه اش سر م یرو یکیبعد از اون یکی یالشک ها

 دختر؟! یاریچه به روز خودت م یکردم و دفتم:چت شده ماندانا؟دار اخم
 نییپا ارهیداشههت صههداش رو فوق العاده ب یکه سههع یهق هق در حال ونیم

هه....از ا خدا برو... هه...ترو فت:ترو... هه نجید هه  جا....برو... هه... ...
 ....بزار به...ههه....حال خود....دم باشم....نی....دان

 !؟یکنی!چرا انقدر اذت م؟یستیتو موهام زدم و دفتم:چرا به فکر من ن یچنگ
 بودم....تو برو بخواب یدختر بد یو دفت:کال من از بچگ دیخند هیدر ونیم

 ....سهیآقا پل
 نزدم.... غیدفت:برو تا ج یرو از حصار دستام آزاد کرد و به شوخ صورتش

 ....گهیدفت:د برو د ستادمیهنوز ا دید یوقت
و دم  نمیتونسههتم ناراحت بودنش رو به ی....نمنمیرو به شیتونسههتم ناراحت ینم

 تونستم.... یبزنم....نم
خورد و کف  زیحام ل یها کیسههرام یعق  عق  رفت و رو دیرو د نگاهم

صورتش رو رو ست و  ش سرعت به  یحمام دو زانو ن شت.....با  زانوهاش دذا
 برداشتم.... زیطرفش خ
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ستت به من بخوره ..... دنیسرش رو آورد باال و دفت:به من دست نزن دان زود
مت.....برو به ینم باشههم؟برو  یزاری....چرا نمرونیبخشهه حال خودم  به 

 ....رونیب
....اروم رمیدرفتم باال و دفتم:باشه....باشه ماندانا م میرو به عالمت تسل دستام

 باشه؟! رونیب ایباش.....زود ب
کهیا بدون دذاشهههت و م یبده سههرش رو رو یجواب ن هاش  هق هق  ونیزانو
 :در رو پشت سرت بهند....دفت
....مگه من چقدر توان شههدمیشههدم و عق  عق  رفتم....داشههتم خفه م بلند

 داشتم؟!
چه و ز یتو رفتم مه کردم:مرد برا ریکو  هیهاش....در یرفع دلتنگ یل  زمز

 ....زنهیقدم م کنهینم
 کنهیداره از دسههتم فرار م نکهی...فکر ادمیرو ند کایو پگ فرداش اصههال رائ فردا
فکر کنم نظرش کال عوض شهههده و  نکهیقابل تحمل بود ا ری...غکردیم میروان

 ....ستیبه جواب مثهتش ن یدیام چیه
هفته و بازم  کیروز شد سه روز...سه روز شد چهار روز....چهار روز شد  دو

ون درتماسش نشد....مثل مرغ پرکنده شده بودم....از  یحت ایاز خودش  یخهر
شتم خودم رو نابود م س کردمیدا  یمامان بود که کار دیفهمیکه منو م یو تنها ک

 ....ومدیاز دعا کردن از دستش برنم ریغ
همون شهه  رفته  یطرف....فردا کیطرف و ماندانا هم  کیهام  یبدبخت تمام

که  یعدب ی:دفعه گفتیباهامون در ارتهاط بود و م یبود خونشههون و فقش تلفن
 !تهیمراسم عروس مینیهیرو م گهیهمد
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شتم بود و هنوز ه روز ست یخهر چیه شده بودم....نه تمرکز در  ینهود....کالفه 
 ...میکارم داشتم نه زندد یرو

راس  شهههی....همرونیب ومدیم گهیبه سههاعت انداختم.....االن د یدوباره ا نگاه
 !شدیساعت از اداره خارج م نتیهم
 که اومد.... دیطول نکش یزیچ
ش دشیدور از د ییجا کی شدم.....به ما س نشیپنهان  شتش و  دیکه ر اومدم پ

 دفتم:سالم....
 یشههده باشههه....چشههما ریبه سههمت من بردشههت....انگار که غافلگ عیسههر
 .....هردیدرد شده بود و داشت منو تا مرز جنون م شیزمرد
 سردرد؟!سالم.... دی:شمائدفت
 ....دمتونیچند وقت ند نیبزنم دفتم:ا یلهخند نکهیا بدون

باز رهیخ ی دهیکشهه یانگشههتا به بود و  چشیبا سههوئ یشهههدم که در حال 
 که؟! دیدونیشدن م ادیز یلیدفت:درسته.....کارها خ

 کیکه عادت صهههدام بود دفتم: یتیبا جد چونهیبزارم بحث رو بپ نکهیا بدون
 یطورنی....ادیگفتیخواست که....به خودم م یانقدر فرار کردن نم یجواب منف

 دوتامون بهتر بود! یبرا
 یاملک یکه ادعا یردادیت نی....من...دانارمیرو به زبون ب نایتا ا مردمیم داشههتم

به من منف کیکه جواب  کردمیداشههتم اقرار م کردمیم قدر  نیو ا هیدختر  چ
بود که االن  دیام یکورسو دیسوزناک بود.....چقدر مرگ آور بود و چقدر به ام

 بودم..... هنوز سرپا
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 دادم؟! ی:من جواب منفدفت
ما به با چشهه باال و  گاهش  ییسههرعت سههرم رو آوردم  که درد شهههده بود ن

 بود؟!نکنه؟نکنه؟! یکردم.....منظورش چ
س یکوتاه لهخند شما نپر ستم ب ی....من که نمدیدیزد و دفت:خوب  تا  امیتون

 جواب رو بهتون بدم....
 کردم و دفتم:خوب؟! گی.....لهام رو خکردیاسترس پاهام زوق زوق م از

پا سهههر خت  ندا یا ند زد....واااااااااااا نی خ ه ل  یمن.....وا یخدا یو 
 ... یخدا....واااااااااااااااااا

 :واقعا؟!دفتم
 !د؟یرو آورد باال و دفت:به خودتون شک داشت سرش

شتم ب*غ*لش کنم دمیوار خند وانهی.....ددمیخند ست دا و ...قه قه زدم....دو
بشه....دوست داشتم سر تا پاش رو ب*و*سه  یکیانقدر فشارش بدم که با من 

 خدا من چقدر دوسش داشتهههههههههم..... یبارون کنم....وا
 یتدرسهه یبهتر باشههه سههردرد....وجهه  نجایاز ا دیو دفت:فکر کنم بر دیخند

 ....نجاینداره ا
 دفت:تروخدا آرومتر.... یشتریب یبا شدت خنده  بعد

پا یداصههه نده ام رو  ن نییخ قدردا مام  با ت گاهش کردم و  یآوردم و  ن
 ....باور کن....کنمیدفتم:خوشهختت م

عت چشههم بر هم زدن چرخ به ماشهه دمیسههر به طرف  تا  نمیو  نسههه
 !ن؟یبهتر از ا یچ ههههههههههههای.....خدادمیدو
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.من ...شدی....هنوزم باورم نمکردمینسهتا به سمت خونه پرواز م یخوشحال از
 داشت.... تیواقع زیبود....همه چ نینکته هم نیخواب نهودم.....مهم تر

ش سم رو فوت کردم ب نگیرو که تو پارک نیما سع رونیپارک کردم نف کردم  یو 
 ...موند. یبرام نم تیثیآبرو و ح رفتمیمامان م شیپ ینطوریآروم باشم....ا

حال ریبخ ادشی مان خوشهه ما قدر اونشههه   ند دود ....چ قدر اسههف بود...چ
سههرش  ییچه بال دونمیکه نم یکرد....خوشههحال به ماندانا زنگ زد.....زنگ

 آورد....
 ش  به ماندانا زنگ زدم:سالم... آخر

 ؟یداداش یکه درفته بود:سالم آقا داماد....چطور ییخنده ام صدا با
 ؟یزدم و دفتم:خوب ینیغمگ لهخند
 بد باشم؟ دی:مگه بادفت
 نکن خودت رو مان... تی:اذدفتم

خوب به حرفام دوش کن....از سههال  نیدفت:دان یادامه بدم و جد نذاشههت
ماس کردم و ب شیپ ند دورت رو خش  یکه جلوت زانو زدم و الت جواب مو

 تونسههتم یوقت نم چیبه خودم اجازه ندادم بهت فکر کنم اما ه گهید دمیکشهه
قدر زود چ به تو... یزیان چه برسهههه  مام رورو فراموش کنم  من  یای.تو ت

شق ن گهیساله که د کی...یبود شق یخاطره ا کیفقش  یستیع  کی.....یاز ع
شتن کیساله  ست دا ست یداداش دو ه سال کیکه جونم به جونش بنده.... یه

به خودم تلق باالخره م نیکه هر شههه   که بخواد زن  یروز رسههههیکردم 
....باور کن....اشههکام نی....من خوشههحالم داندهی....االن اون روز رسههرهیبگ
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شد  تا دمیکش یکه چقدر سخت نهی....اشک استیاشک از دست دادن عشقم ن
که فراموش کردنش  یکسهه کی....یداداش دوسههت داشههتن کیخاطره.... کی

شک م س یهمه  نکهیا یبرا زمیریسخته....ا ش  عرو شون  یخواهرا  ش دادا
 شیو عروسههت دیاومد که با یچون اون روز زمیری....اشههک مزنیریاشههک م

ذره  کیباالسههرمون شههادم.... ی....به خدانیدان ادمشههرکت کنم.....اما شهه
 ادیرو به من  زهایچ یلی....عشههق تو خسههتمین مونمی.....پشههسههتمیناراحت ن

شدم...من  ست نخوردم...من برنده  شک صال  ضرر نکردم...ا صال  داد....من ا
 تو تالش کنم چون هر یخوشهخت یخودم رو با عشق تو ساختم و قول دادم برا

روز  کیبره که من  ادتی....نی....داندهیجونشههم م داشههشدا یبرا یخواهر
شتم چون خودم  ست دا شم ادتیساله دورش کردم.... کیدو از  ریغ یبره چ

 یچشم چیبه ه نمینازن یاز داداش و پسر عمو ریغ گهیداداشم بهت داشتم....د
 نایبهت بگم ا خوامیسههاه م کیبوده..... ینطوریسههاله ا کی....کنمینگاهت نم

 ....نشدهرو اما 
 ....از ته دلم خوشحالم....یکرد و دفت:برات خوشحالم داداش یمکث

سته بود....ماندانا ماه بود....عال یرو لهخند ش ر خواه کی....معرکه....یلهم ن
 فوق العاده....

 ....خوشحالم....ی:خوشحالم خواهردفتم
 ....ری:شهت بخدفت

 ...یخوش....خوب بخوابشهت -
 بهههههههههههوق بهههههههههههههههوق بههههههههههههههوق
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ش  راحت بود....چقدر  زیاز همه چ المی...چقدر خدمیچقدر راحت خواب اون
 داشتم.... یا یحال وصف نشدن

 نشیشههدم...بهخ سههمت ماشهه کایبعد از تموم شههدن کارم منتظر رائ فرداش
خش صهههاف!بدون  کی یاومد...با همون راه رفتن مخصههوص خودش....رو

 عشوه!با وقار و خانومانه....
ش نکهیاز ا بعد ش نشیسوار ما سمت ما سمت خونه  نمیشد منم به  رفتم و به 

ن مهمو یینها یصهحهت ها یبرا دیبا گهیسهاعت د کی شهدیرفتم....باورم نم
 ....شدمیخونه اشون م

 کیوقت اومدنه؟ نیا نیدفت:دان دیمامان آماده بود....تا منو د دمیرسهه یوقت
 پسر.... میاونجا باش دیبا گهیساعت د

و به سههمت حمام رفتم و دفتم:مامان خودشههم تازه از اداره  دمشیب*و*سهه
 بردشت خونه....عجله نکن....

دادم دوش  حیکه ترج دمیکال زهرمارم شههد!انقدر غر غر مامان رو شههن حمامم
 تا دست از سر کچل من برداره.... رونیو برم ب رمیبگ
ش یوقت تا ش نیکه تو ما شت غر م مینیب ....اما جواب من به تمام غرغراش زدیدا

 کرده بود! شیبود که فوق العاده عصه یلهخند
به  یلیخونه اشههون و خ میدیزود رسهه یلیخ  یموندن ادیزودتر اون شههه  

 یحسههاب شیو شههال سههورمه ا یو شههلوار ل دیسههف کیبا تون کایدذشههت...رائ
 نیراحت با توافق طرف یلیخ هی...مهرکردیو من رو تشنه تر از قهل م دیدرخشیم

سکه و  صدیس شد که ما از فر کیو چهارده تا  شد و قرار   ادسفر حج انتخاب 
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تمام  شهیکه مراسم عقد بردزار م گهیدو هفته د یتا پنجشنهه  میباش دیدنهال خر
 ....میرو انجام بد ازینمورد  یکارا

ض آخرش ش یمامان دفت:خوب اده را صهح  دیبا م ه یموقت غهیص کیفردا 
 رو راحت تر انجام بدن.... دشونیخر یخونده بشه تا کارا نیطرف نیب

 صالح بدونه.... کایخود رائ یدفت:واال هر چ کایرائ مامان
 عروس دلم؟ هی....مامان دفت:نظرت چدیچرخ کاینگاه ها سمت رائ ی همه

ند آب کردن....رائ تو نه  کایدلم ق نه  یعروس خو خانوم خو  یما بود....
 من...همسر من!

پا دهیکه از لفظ عروس دلم خجالت کشهه کایرائ  نییبود و سههر انداخته بود 
 ...خوب راستش...تشیدفت:راست

 بگه؟! خواستیم یچ
 !؟یستین یدفت:راض مامان

 نهاشه؟! یشدم...نکنه راض کایدرد شده منتظر جواب رائ یچشما با
 ....ستمین نکاریبه ا یبله....راض تشی:خوب واقعدفت

ه ه ه ه ه ه ه  دخوای!دو هفته مکنه؟یچرا فکر کنو نم نیبابا ا1آخه؟ ی!واسه چ؟یچه
ص ست جلو من بگرده و ....الله اکهر....نگاه کن  تیمحرم غهیبدون  ست را را

 کنه! تیدختر دوست داره منو اذ نی!اصال اکنه؟یم ییچه کارا
مان فت:پگ ه ما بدون در نظر درفتن جواب من د بدون  غهی....صههیچیهم 
له....من برا نیاز طرف یکیتوافق  باط د یخودتون دفتم ول یراحت یهم  ه ا

 ....یچیکه ه یراحت تر ینطوریا
 سر بلند کرد و پر مهر به مامان دفت:ممنونم.... کایرائ
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 نکردم که! یزد و دفت:کار یخندله مامان
...کال یچیه نیمنو دق مرگ کردن.....اصههال نظر دان یراحت نی...به همنیهم

مجلگ منم!منو  نیسههرم داماد ا ری!بابا خنجایبرگ چغندر هم حسههابم نکردن ا
 !د؟ینیهیم
چهره ام نگه داشتم و تو راه بردشت  لکگیآخر ش  حرصم رو پشت نقاب ر تا

رفت  ریحرکت من تو مسهه یکردم و مامان بدجنگ هم به تالف یخودم رو خال
 !دیخندیم لکگیفقش و فقش ر

ته  در تارا نینکنم سهههنگ ادیکل از اون دو هف  جمید کایرائ یترم....رف
جدکردیم ما در جواب شههوخ ی... من  یها یبودنش رو هنوز داشهههت ا
تا حداق کی...دادینظر م دیخر ی....برادیخندیم ل از اول هفته فقش زور زدم 

بار هم نگفت  کیشههد اما نامرد  یشههخص اسههتفاده کنه،باالخره هم راضهه
 ....نیدان
 اومده بود! رمید یبدجنس یلیکل زن خ در
 اهگیجا دنیاومدم و کالفه به سههاعت نگاه کردم.....با د رونیب الیفکر و خ از

 عقربه ها لهخند به لهم اومد....وقتش شده بود!
*** 

 کایرائ
له الرحمن الرح- کاح سههنتمیبسههم ال  گیفل یفمن رغ  عن سههنت ی....الن
 به بنده وکالت ایآ یکردان کایمکرمه و معظمه سههرکار خانم رائ زهی....دوشههیمن
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بنده  ایآ اورمیمهر معلوم،درب رداد،بایت نیدان یتا شههما را به عقد دائم آقا دیدهیم
 !لم؟یوک

 ....نهی:عروس رفته دل بچروژان
ر ....از پشت چادهیچ دونستمیبود که نم یحس کیزده بود...اصال  خی دستام

به دان به روژان چشههم غره م نینازکم  ....خنده ام رفتینگاه کردم....داشهههت 
 درفت....

ش- سرکار خانم رائ ی زهیدو به بنده  ایپرسم،آیبار دوم م ی،برایکردان کایمکرمه 
 !لم؟یوک ای!آاورم؟یدرب ردادیت نیدان یتا شما را به عقد دائم آقا دیدهیوکالت م

 ....ارهی:عروس رفته دالب بروژان
 دیدهیبه بنده وکالت م ایآ یکردان کایمکرمه معظمه سرکار خانم رائ ی زهیدوش-

سکه  صدیس هیشما را با مهر سفر حج عمره و  کی،یبهار آزاد یو چهارده 
 !اورم؟یدرب ردادیت نیدان یدوازده شاخه دل رز به عقد دائم آقا

مه ند شهه ه کت شهههده بودن و منتظر من.....لهخ لهم  یدوشهههه  یطونیسههها
ست دان ست....د ش شتش رو باز کرد.....ز نین شد و م  شیلفظ ریبه طرفم دراز 

 دم....منتظر مون رمیرو از دستش بگ یلفظ ریز نکهیکف دستش بود....بدون ا
 نداره.... دهی:آقا دوباره دوباره سه بار فاروژان
 خنده سکوت جمع رو شکست.... یصدا

 !د؟یبش الیخیب شهیبا خنده دفت:روژان خانم م نیدان
 ....گهیبار د کیباال انداخت و دفت:اصال راه نداره....حاج آقا  ییابرو روژان

شتن فته دو ه نیشده بودم من....تو ا ثی.....چقدر خهدنیسابیتو دلم قند م دا
 وننمیموقت ب ی غهیاجازه نداده بودم صهه یکه از بله دادنم دذشههته بود حت یا
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اجازه نداده بودم تا شنل رو از صورتم  نیبه دان شگاهیبشه....امروزم تو آرا یجار
تونسههت نظرم رو  ین کار نمیا ینیریکنار بزنه....حق داشههت بچم....اما شهه

 عوض کنه....
بار چهارم  یعروس خانم برا تیرضههها دیآقا با خنده دفت:خوب به ام حاج

 ....پرسمیم
ست و کل و ج یصدا ست....دان غید شک سالن رو  صورتش رو  نیسکوت 

به فکر خودت نهاشهه کیآره؟ گهید یکنیم تیکرد و دفت:اذ کینزد  یوقت 
 ها!دارم برات خانم!

 چرخوندم و دفتم:هنوز جواب مثهت رو ندادم ها.... سر
 ....یبدجنس یلیو دفت:خ دیخند

 بسم الله حاج اقا مجلگ ساکت شد.... با
 دیدهیبه بنده وکالت م ایآ یکردان کایمکرمه معظمه سرکار خانم رائ ی زهیدوش-

سکه  صدیس هیشما را با مهر سفر حج عمره و  کی،یبهار آزاد یو چهارده 
 !اورم؟یدرب ردادیت نیدان یدوازده شاخه دل رز به عقد دائم آقا

قا خند حاج باالغو آروم دفت دیآ بد نیا رتای:حاج خانم  تا  دیبار رو جواب 
 ماها رو نگرفته.... ی قهیآقا داماد  نینفر

نده  ونیم نام  یخ کل  به تو هام رو بسههتم و تو دلم دفتم: مردم چشههم 
 ....میاعظمت....بسم الله الرحمن الرح
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 چیکه ه ییکه از اعماق دلم بود با صهههدا یرو باز کردم و با لهخند چشههمام
جهان ل   داردیآفر نیاز انتخابم و با توکل به بزردتر نانینداشت با اطم یلرزش

 پدرم.... ادیمجلگ و به  یبزردترا یباز کردم:با اجازه 
 کردم:بلهههههههههههه.... یخداحافظ میکردم و با لهخند از مجرد یمکث

شحال  یصدا کل و هلهله و خنده و کف همه جا رو پر کرد......از ته دلم خو
صدابود شنگ جار یم و زمزمه و  شهخت دیعقد نو یشدن خطهه  یق و  یخو

 مورد عالقه ام بهم داد.... ن،مردیمشترکم رو با دان یآغاز زندد
جت موکلت- لُت التزو یعل یلموکل یزو  یلموکل جیالصهههداق المعلوم...قه

 هکذا....
 ....یو مهارک منتیبه م شاالیلهخند بلند شد و رو به ما دفت:ا با

ک بود که شو نیدست دان یتکون دادم....و درما یکیکوچ یزدم و سر یلهخند
 کرد.... ریو آرامش رو با هم به قلهم سراز

 ....دزیطاقت برمگردوند سمت خودش....قلهم تند تند م یآقا که رفت ب حاج
آهنگ همه رو به  ی...شههاددیخواب یلحظه هم نم کی غیدسههت و ج یصههدا

 وجد آورده بود...
 یمنحصر به فرد تو

 ؟یگردیم یچ دنهال
 یمنحصر به فرد تو

 یکرد وونهیرو د همه
 یمنحصر به فرد تو
 ؟یپدرم رو درآورد یدونی:منیدان
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 ....شهیم یموند ادی:به دفتم
شههنلم و  یرو چادرم دذاشههت و از سههرم انداختش رو شههونه ام....لهه  دسههت

 درفت تو دستش و دفت:اجازه هست؟
 کی خیصورت و موهام برداشته شد و چشمام م ی....شنل آروم از رودمیخند

 معرکه شد.... یجفت چشم سهز آب
 یرنگ یرنگ یچشما
 یقشنگ نیبه ا موهاته

 یبلند نیبه ا قد
 یمنحصر به فرد تو

....خود روژان کم بود دیخواب یلحظه هم نم کیدخترا  یو هلهله  غیج یصدا
 دوستاش هم دعوت کرده بود!

 ....یشد یمقطع مقطع دفت:چ...چ نیاند
 خدا.... یو دفت:وا دیخند
تونسههتم خودم رو کنترل  یجوره نم چی....اصههال هیلیخ یلیکردم....خ ذوق

 کنم....
 آقا داماد.... رسمیشما نم ی:به پادفتم

 بگه که مامان دفت:مهارکت باشه دخترم.... یزیچ خواستیم
 بودن جلوشون.... ستادهیا نیسمتشون....مامان من و مامان دان بردشتم

مان دان من ما فت و روب*و*سهه نیو دان نیبه طرف  مان ر ما  یبه طرف 
 بود.... ی....مجلگ سراسر شادمیکرد
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ست دفت:ا دهیکه فهم نیدان مامان سمش زهرا ش شاالیبودم ا شهخت ب  یخو
 عروس دلم...

 دفتم:ممنون مامان....و  نییزدم و سر انداختم پا لهخند
کادوهامون رو  میدادیها رو م کیجواب تهر میسهههاعت فقش داشههت مین تا و 
فره رو دو ن یزندد کیکه متاهل شدم....که بار  شدی....اصال باورم نممیگرفتیم

 ....میدذاشته شده و از امروز نسهت به هم مسئول نیدوش خودم و دان
شد  کیدستام رو درفت و به صورتم نزد نیدان میساعت نشست میبعد از ن یوقت

 شه؟یامش  تموم م یو دم دوشم دفت:ک
شتم شوخ برد س یسمتش و به   چیه بدون من یمن ریبا اخم دفتم:آقا از امروز ا

 ....یبر ستیجا قرار ن
پذ وارید نا وجود  گهیکه ازش رد شهههده بود د نیدان یوجودم برا رینفوذ 

روم شههده  یجلو یکه عاشههق مرد نفوذبودم  کایخود خود رائ گهینداشههت....د
 بودم....

ها رو...صهههرم رو  طنتیشهه نیداشههت دفت:نکن ا یکه هزار تا معن ینگاه با
 نکن.... زیلهر

 نشه بحث رو عوض کردم:چطور شدم؟! تیاذ نکهیا یو برا دمیخند
که منو روان یصهههدا با نه اش  مه جوره  کردیم یمردو خانوم من ه فت: د

 ....یملکه ها شد هی....شهییلهاس طال نیقشنگه....چه برسه با ا
 !؟یخودت رو شاه کرد ای یکرد فیدفتم:االن از من تعر طنتیش با

 باال انداخت و دفت:من که شاه بودم... ابرو
 به بازوش زدم و دفتم:پروووو.... یمشت نامحسوس
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 یراحت شده بودم....چقدر راحت شوخ ....چقدردمیلحظه خجالت کش کی
شت م کردمیم سر انداختم پازدمیو به بازوش م داه  ل ک ی.....داغنیی....ناخودآ

کار کرده بود ا فت....چ مه  نیبدنم رو فرا در چه  نی؟ایعرب یدو کل هه؟ خط
 شدیباعث م هیچند ثان یآدم که تو کیبا  کردیکار م یداشت مگه؟!چ ییجادو

صله بگ تیاز حگ و حال دوران مجرد شت یبره چه اخالق ادتی ؟کهیریفا  یدا
که ؟یبود یها چ ههیغر یو برا ند دق نیبره ا ادتی! تا چ نارت   شیپ قهیمرد ک

چه  ایحالل تره؟خدا یمحرم تر و از هر حالل ینامحرم بود و االن از هر محرم
نفر نشههأت دو   که از قل یحگ؟حسهه نیا دمیشهها ایخطهه؟ نیا کردیکار م

 ...رهیگیم
 بود و من هنوزم یمیصهم نیتمام صههر کرده بودم....دو هفته که دان یهفته  دو

بودم....دو هفته که زور زده بودم تا بتونم از اول  رییدرجه تغ کیبا  کایهمون رائ
ستفاده کنم و خدا م ستیشخص ا سخت بود  دون سخت بود!چقدر  که چقدر 

و حاال....حاال  باشمبود انقدر سفت و سخت  کمیمرد مورد عالقه ام نزد یوقت
 بودم.... نیدان یمال من و من برا نینهود...االن دان یمانع گهید

ست شت....آت یرو د درفتم.....از مواد مذاب هم بدتر  شیکتف ل*خ*تم دذا
دارم  نکهی...حگ اکردیکه محرم من بود منو خجالت زده م یبود...دسههت مرد

 حگ و حال نیقراره همراه دان نکهی....حگ ارمیگیله مدخترونه ام فاص یایاز دن
بودنش  شآرامش بخ نیچقدر در ح نیرو تجربه کنم....و ا دیجد یایدن کی

 دلهره آور بود...
 ....من شوهرتم....کایو افسونگرانه دفت:از من خجالت نکش رائ آروم
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 ....ایخدا یشوهر من بود....من زنش بودم....وا نیشوهر؟دان
 تنهام نزار باشه؟ چوقتیل  زمزمه کردم:ه ریسمتش و ز بردشتم

 !ام؟یبه نظر م وونهیو دفت:انقدر د دیخند
 جفت عاشق..... یروژان توجه امون رو جل  کرد:آها یکه صدا دمیخند

 ...به نفع تو فعال چیه کی....گهیدارم د یکیتو  یبا خنده دفت:من برا نیدان
ن ز نیبرد باال و دفت:همه اش نقشههه ا میتسههل یدسههتاش رو به نشههونه  روژان

 طرح بودم... یخودت بود...من فقش مجر
 ....یجرم کیکه جداست اما باالخره تو هم شر نی:حساب انیدان

نا به روژان بزن ماندا  نیبه ا کایو شههماها.....رائ دونمیمن م دیدفت:دسهههت 
 بگوها.... زیچ کیشوهرت 

 و دفتم:شوهههههههههههر.... دمیخند
 سه تا زن....گ*ن*ا*ه دارم من! نیدفت:افتادم ب نیدان

 ریکه خ دیبر*ق*ص دیآقهههههههههههها....فعال پاش رهید یمونیاظهار پش ی:براروژان
 ....دیمجلس نیسرتون عروس داماد ا

 من شو.... الیخیمورد ب کی نی:اوه اوه تو انیدان
ه غینسهتا ج ماندانا ه ه ه ه ه ه ه ه ه  ؟مگریبر*ق*ص یخوا یعقدتم نم ؟تویزد:چ

 ....یمن رد بش یجنازه  یاز رو نکهیا
 خودشون رو مشخص کنن... فینگفتم....بزار خودشون تکل یچیو ه دمیخند

ست من و درفت و هم ماندانا ست دان نطورید شتیم نیکه تو د دفت:حاال  ذا
 ....مینیهیم

 ...یشوهر تو به ماست دفته زک نی...ا.کایرو به من دفت:بلند شو رائ بعد
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ست دان دمیخند شدم....د ش نیو آروم بلند  ست من ک شد و  دهیهم همراه با د
 شد.... ستادنیمجهور به ا

 دست بلند شد.... یما صدا ستادنیا با
 ....کایر*ق*صما رائ یدم دوشم دفت:من نم نیدان

به طرفش کردیدرمش دوشههم رو نوازش م نفگ به .....اروم  که رخ  بردشههتم 
 عق  و شونه باال انداختم.... دمیکش عیرخش شدم...سر

 هلمون داد به وسش سالن.... روژان
شما کی سا به چ صم ت نیدان ینگاه برق آ  نیآخر به قل  دان ریکردم....ر*ق*

 بود!
به ر*ق*صهه تمیر با نگ شههروع  جالگ  نیاول یکردم....برا دنیآه بار تو م

نه دوسهههتش  یشهههوهرم....شهههوهر ی.....برامونیخوانوادد قا عاشههه که 
 که چشماش قهله داه سجود شکر من بود.... یداشتم....شوهر

 که حرف نداشههت و یکلینافذش با لهخند دلرباش با قد و ه یبا چشههما نیدان
م برام دسهههت  ثل روز اول  م بود  که ا زدیشهههده  بودم  ئن  م ط م جایو   ن

ئن بودم اونم غرق من بودم مطم نشیکه من محو وجود نازن نطوری....همستین
 شده....

 یکه االن من تاراج در قلهش بودم....مرد یایمن بود....دن یایمرد دن نیا ایخدا
 ....یسرسخت دور وجودم بود....مرد نفوذ وارید یکه فتح کننده 

به دور و برم کردم.....حق داشتن که تعج   یدست و سوت ها نگاه یصدا با
داشههتم  ینطوریشههوهرم ا یاالن برا دمیر*ق*صهه یکه نم یکرده بودن....من
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صیم شته بودم و ا میی....تمام هنرنمادمیر*ق*  یراب نیرو تو وجود خودم نگه دا
 بود...  یهمه عج

نگاه  ریتونستم ز یتونستم....نم ینم گهی....ددمیکنار کش عیاتمام آهنگ سر با
 ...ارمیدووم ب نیدان یپر معن

شههد که تو  یشههد که فرار کنم!نم یاچار بودم...نمآروم رفتم سههمتش....ن آروم
قدم از مرد ناره بگ یمجلگ ع له داده بودم ک گاهش  ی!حترمیکه بهش ب ده ن ا

شه،حت شه،حت یاده پر معن یسوزان با س یبا کنه!من  حهگ نهیاده نفگ منو تو 
 مرد بودم! نیمجلگ بودم!مهم تر از اون من االن زن ا نیعروس ا

 شروع شد.... یرو به سمتم دراز کرد....آهنگ بعد دستش
 ....کایبا هم رائ دیزدن:بر*ق*ص غیو روزژان ج ماندانا

ست طونیش شتم....د ستش دذا ست تو د که مردونه  یشدم...لهخند زدم...د
 ....شدیبه دستم منتقل م شیبودنش از درم یکه حام یبود....دست

 باال انداخت.... ابرو
سمتم خم  ییدندون نما لهخند شونه باال انداختم.....لهخند زد و آروم به  زدم و 

 !ستیمن ن ری.....تقصطونکیش یکنیم یطونیشد و دم دوشم دفت:خودت ش
دسههتم رو که تو دسههتش بود باال آورد و مجهورم کرد که بچرخم.....با  بعدشههم

درمش بودم.....ضههربان  یبازوها ونیآهنگ.....چرخش که تموم شههد م تمیر
شدت درفت.....تو ثان صله کم یا هیقلهم  صورتش تو فا شد...  یکل بدنم داغ 

عطرش  ی....بوشههدیدرمش تو صههورتم پخش م یاز صههورتم بود و نفگ ها
مرد  نیبشه....ا یخال جانمیدادم تا ه یدستش رو فشار کم عیبود....سر عرکهم

 همه جوره عشق من بود!
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*** 
 نیدان

شتم خفه م داغ ستی....دلم مشدمیبودم....دا  یتنها بودم تا تمام دکمه ها خوا
 یدختر با ر*ق*ص معرکه اش داشههت منو روان نیو کتم رو باز کنم....ا راهنیپ
....خهر هیچه غوغائ یدل لعنت نیخهر نداشهههت....خهر نداشهههت تو ا کردویم

گاه خ با ن که  چه بال رهینداشهههت  مام داره   چارهیسههر من ب ییاش تو چشهه
قت مرد نهوده....زن ه چیچون ه دیفهم ی....نمدیفهم ی....اون نمارهیم  چیو

 مسئله رو درک کرده بودم! نیتونست مرد رو درک کنه و من کامال ا یوقت نم
سمت من اومد....فکر ا آهنگ شد....آروم توقف کرد و به   مال گهید نکهیتموم 

 بهم ثابت شههده بود فکر نکهیبود چه برسههه به ا نیریشهه تینها یمن بود هم ب
من االن مال منه....زن  یکایتره....رائ یواقع یزیهر چ ست،ازین الیست،خین

 منه....
شهده به سهمتش دراز  شیآت کهیت کی کردمی....دسهتم رو که حگ مدیرسه بهم

روژان و  یو بعد صدا یآهنگ بعد یسالن رو اول صدا یکردم....سکوت نسه
 ....کایبا هم رائ دیپر کرد:بر*ق*صماندانا 

شخص بود....د طونیش جنگ نگاهش رو  گهیشد.....از برق نگاهش کامال م
من مثل  یراب گهینهود.....د ینیب شیقابل پ ریکاراش غ گهی...دشناختمیخوب م

ست کوچولو و ظر ست بود....لهخند زد و د ستا ونیرو م فشیکف د رگ بز ید
نه  ند شهه یو مردو دذاشهههت...لهخ باال  طونشیمن  ندم و ابرو  ته خو تا  رو 

 انداختم....
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و ر کدسههتشیو  دیسههف یکه دندون ها یخنده ا کیشههد به  لیتهد لهخندش
 و شونه باال انداخت.... دیکشیسخاوتمندانه به رخ م

 انقدر آدم نشسته؟هوووووووووف.... نجایبراش ضعف رفت....چرا ا دلم
ند آروم کارا یلهخ به سههمتش کشهه یبه  و  دمیقشههنگش زدم و خودم رو 

 ....ستیمن ن ری....تقصطونکیش یکنیم یطونیدفتم:خودت ش
ها ثل خورشهه یمو حال خرابم رو خراب تر  ینیب کینزد دشیم ام بود و 

سر نیبدتر از ا نکهی....قهل از اکردیم شم  ش عیب ستش رو ک دمیعق  ک ه تو و د
و تنگ زان یدستم بود باال بردم و مجهورش کردم با اون لهاس محشرش که تا رو

تموم  ورشد نکهیدور خودش بچرخه...قهل از ا شههدیبود و بعد از اون دشههاد م
با توقف چرخشههش تو ب*غ*لم د بدنش درفتم.... هام رو دور  بازو  ریبشهههه 

شدم....منهع آرامش رو پ صله ک دایافتاد....آروم  صورتش تو فا  یمک یردم....
که برق  ییاز صههورتم قرار داشههت...چشههم دوختم به چشههماش....چشههما

شه نگاهم لغز نکهی....بدون ازدیم ست خودم با شمام د  یهال یرو دیکنترل چ
 کیو دردنم ت یو براقش که به لهخند آراسته شده بود....تمام عضله ها یقلوه ا

من!چشمام رو بستم و  یبود....خدا هام منقهض شده چهیلحظه درفت....ماه
 قینفسههم رو فوت کردم و با دسههتام صههورتش رو محاصههره کردم و آروم و عم

 عیو سههر مکن داینجات پ یحگ لعنت نیتا از شههر ا دمیرو ب*و*سهه شیشههونیپ
 ....دمیعق  کش
مک ماش م مرد درک  تونسههتمینم نویبود؟ا ی.....حسههش چدیلرزیچشهه

شاباش شاباش تو  ی....صداکردیام م وونهیداشت د غیکف و ج یکنم....صدا
با  یدور شهههدن از حگ و حالم سههع ی.....برادیچیپیمخم م کردم خودم رو 
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ست تو ج سردرم کنم....د سم  ست  همیمرا م و رو درآورد یپنج تومن یکردم و ب
سراز یوقفه رو دونو ب عیسر سقوط پول ها و  یکردم...چهره اش تو ریسرش 

 اومده بودن وسش دم شد.... ر*ق*ص یکه برا ییکسا یشلوغ
شاباش ر بعد شلوغ دنیبا د ختنیاز  د رو شکل درفته بو کایکه دور رائ یجمع 

 برم اونطرف.... گهیبه مامانکه کنارم بود دفتم:من د
 ....یهی:بسالمت حهمامان
انوم جمع خ نیدرفتار شههده ب یکاینگاه کوچولو به رائ کیزدم و  یآروم لهخند

 ....رونیها انداختم و زدم ب
 دست و سوت پسرا بلند شد.... یخارج شدنم از در قسمت زنونه صدا با

 کردم.... کیبهشون لهخند زدم و با تک تکشون سالم و عل رو
شاه بودن بهم دست داد.....به  کیوارد قسمت مردونه شدم  یوقت لحظه حگ 

 دست دادم.....بهشون  یکی یکیسمت مهمون ها رفتم و 
دل از دلم  زیهمکارا دور سههه تا م یو سههرهنگ و باق انیو شهها یدسههدن عل با

شون خوش آمد دفتم....به  یشکفت....با خوشحال شون رفتم و به هم سمت به 
خوش  یلیدسههتم رو تو دسههتش دذاشههتم و دفتم:خ دمیسههرهنگ که رسهه

 ....دی...منت دذاشتدیاومد
ست ش د ش ینواز سرم ک ش دیبه  شهخت ب سروان زن  یو دفت:خو سرم..... پ

 ....هیا ستهیشا
 زدم و دفتم:نظر لطفتونه ممنونم.... یلهخند

 آقا داماد؟! یریگینم لیرو شونه ام قرار درفت و دفت:تحو یدست
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پسههر؟خوش  یو دفتم:چطور دمیاسههحاق خند دنیسههمتش و با د بردشههتم
 ....یاومد

 ....دیخوشهخت بش شاالی....اگمیم کیخنده دفت:تهر با
بود و  سههتادهیسههمت سههرهنگ که ا دمیرو تو دسههتم درفتم و چرخ دسههتش

 سرهنگ.....با اجازتون.... دیدفتم:راحت باش
 ی....علیرو شههونه ام دذاشههت و دذاشههت:صههاح  اجازه ا یدسههت سههرهنگ

 ....ارتی
حاق و هم بردشههتم مت اسهه نگ دور م زیکه از م ینطوریسهه  شهههدمیسههره

 بود درست نهود.... ستادهیآخه سرهنگ ا دیدفتم:بهخش
 دفت:قربون داداش....بچه ها اونجا نشسته ان.... اسحاق

شت شاره اش رو دنهال کردم و به م انگ س یزیا سه دمیر  لیکه فرزاد و پدرام و 
ست شسته بودن و از همونجا د شون باال بردم و دفتم:به به....خوش  یاونجا ن برا

 ....دیاومد
 ....میکرد سمتشون حرکت به

وز ما هن شهیها.....االن بچه دارم م رهیخواست زن بگ ینم نیا ایدفت:ب لیسه
 ....میزن ندار

 ....زنمیباال م نیو دفتم:خودم برات آست دمیخند
 کردم.... ییهمشون دست دادم و خوش آمد دو به

فر ما س نینره ها....به لطف ا ادتیما  یاختصاص ینیریدفت:آقا داماد ش پدرام
 ....یمجلس نیبود که تو االن داماد ا

 ....زنهیحق رو م ؟حرفیخندیکه فرزاد دفت:م دمیخند



wWw.Roman4u.iR  668 

 

 !ست؟یشام امش  بستون ن دیدفت:کوفت بخور اسحاق
 است.... گهید زیچ کیمزه اش  یدفت:برو بابا.....اختصاص لیسه

به در  دونیما رو از م یپسههر عمه  نیو رو به من دفت:خوب ا دیخند اسههحاق
 ها.... یکرد

و لهخند با هم مهمون صههورتم شههد....از فکر رسههولم اعصههابم داغون  اخم
 ....شدیم

 ....باهات حرف داره....رونهیبگم دفت:ب یزیچ نکهیاز ا قهل
قاب ر یوجودم حرصهه کل ما پشهههت ن چهره ام دفتم: دفتم:چرا  لکگیبود ا

 داخل خوب؟! ومدهین
و رو ت خوادیشههرکت تو مراسههم فقش م یبرا....دفت وقت نداره دونمی:چمدفت

 ....نهیبه
شتم م نکهیا با شم....مردم،دفتمیاز درون دا شه چ سال یچند نفر کی:با م رو 

 ....رمینکردم زشته....تموم شد م کیعل
 ....دایکن ییرایشدم و دفتم:از خودتون پذ بلند
 راحت....برو.... التیدفت:تو خ خوردیم ینیریکه ش یدر حال لیسه

شده بود....تا  دنیخند حگ سم به کل پرت  شتم....حوا به حرفش رو هم ندا
 یدفتم و چ یکردم...چ کیسهههالم و عل یچطور دمینفر نفهم نیآخر

ا من ب تونستیرسول بود که حد نداشت....چکار م ری....انقدر فکرم درددمیشن
 داشته باشه؟!

http://www.roman4u.ir/


 669 ناپذیرفود ن

 یرفتم....حگ جاله یاومد به سههمت در خروج شیفرصهههت مناسههه  پ تا
 نداشتم....

 و بعدش هم خودش رو...خود نامردش رو.... دمیرو د نشیماش
سستادمیشد....جلو رفتم....چند قدم جلو اومد...ا ادهیپ س نهی.... من  ی نهیبه 
سکوت بستادیا سکوت کردم.... صدا نمونی.... ست یرو فقش  ر آهنگ بلند ارک

 ....کردیتاالر خراب م
گم که ب ومدمیکنم.....ن یباز یهند لمیکه ف نجایا ومدمیزد و دفت:ن پوزخند

 کردم.... یتو خواستگار کیتحر یبرا
تر از  کیکوچ یلیارزش حرص خوردن هم نداشههت....خ یزدم...حت پوزخند

 حرفا بود! نیا
شتدفت ست دا شت ی:دو شتم....اما قهول کن یکه دا ست دا ....خوب منم دو

 بود.... کاینهود....با رائحق انتخاب با تو 
 میفوق العاده جد ینشههسههت و با صههدا لکسههمیر یرو چهره  یکیکوچ اخم

 ...یصدا کن کیاجازه داده باشم خانومم رو با اسم کوچ ادینم ادمیدفتم:
به ه ینره اده خودش تو رو نم ادتیباال انداخت و دفت: ابرو  چیخواسهههت 

 ....دمیکش یعنوان کنار نم
 !؟یندار یکه خواست....عرض یدیزدم و دفتم:د یرحرص درآ لهخند

 کردم.... دیعرض تاک یکلمه  یرو
 شلوارش کرد و دفت:خوشهختش کن....  یتو ج دست

 ....یزدم و دفتم:خوب شد دفت پوزخند
 به خدا.... فهیح-
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 ؟یشناسیمگه تو خدا رو م-
بده نظام نکهیاز ا قهل  میدور و بر زندد گهیو خشهههک دفتم:د یبخواد جواب 

 رم....ب دیاز دستت خالص شم....من با یقانون تونمیبعد م نیکه از ا نمتینه
رو کردم بهش و به سههمت تاالر رفتم اما صهههداش متوقفم کرد:مهارک  پشههتم

 باشه....
 شما.... یرو بردردوندم سمتش و دفتم:روز سرم

عدشههم ها ب قدم  تاالر رفتم.....ز یبا  به طرف  پرو بود  یادیاروم و مصههمم 
 ....کهیمردت
 یرفت....عدد ادمیداخل و انقدر سردرم مهمون ها شدم که کال رسول از  رفتم

 مشغول کردن ذهنم! ینهود برا
حه صف یرو یبه صفحه اش انداختم.....اسم خانوم ینگاه میدوش ی هرهیو با

رو  دوشههم یکیاون ی....با دسههت راسههتم جلوادیام باعث شههد لهخند به لهم ب
 درفتم و دفتم:جانم؟

 ....نیدان-
سم ستادیا قلهم .....مغزم قفل کرد....باالخره دفته بود....دفته بود....باالخره ا

 منو دفته بود....
 ؟!هست یشده؟!مشکل یزیتر شده بود دفتم:جونم چ قیکه عم یلهخند با
بگم  مابرداره دسههتور داده به شهه لمیف نینوازشههگرش دفت:نه فقش ا یصههدا با
 ....یایب

 ؟یخوریکرده انقدر حرص م تتیو دفتم:اذ دمیخند شیلحن حرص به
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 عنقه.... یلیکرد و دفت:خ یفوت
ستمیم صور کنم.... تون ست دیسف ییدختر مو طال کیچهره اش رو ت  که از د
 بانمک بود.... یلیبردار عنق مجلسش کالفه شده.....خ لمیف

 ....زمی:اومدم عزدفتم
 دفت:منتظرم.... آروم

نفسههاش دوش دادم...آروم و  ینگفت....آروم به صههدا یچینگفتم....ه یچیه
 ....یطاقت دفتم:دوستت دارم خانوم یب

 .....زود...نیدان ایبعد دفت:ب یکمی....لهخند زدم....ومدینفسش ن یصدا
 بهههههههههههههههوق بهههههههههههههوق.... بههههههههههوق

 اونطرف.... رمیمن م یم:علدفت یبه عل رو
 ابرو تکون داد و دفت:خوش بگذره.... ونیش یعل

دسههت ها بلند  یو به طرف قسههمت زنونه رفتم....با ورود من صههدا دمیخند
افتاد که صههدر مجلگ نشههسههته بود و روژان و ماندانا  کایشههد...نگاهم بهع رائ

 بودن.....بهم لهخند زد....لهخند زدم... ستادهیکنارش ا
صدا یزیچ نکهیشدم قهل از ا کینزد تا  شیرامحترم آ یدفت:آقا یزیت یبگم 

 ....دیای...همراه من بدیشما عکگ نگرفت شهیخانومتون االن خراب م
 حاال؟! یانداختم...لوه اوه چرا انقدر عصه ینگاه کوتاه شیعصه یچهره  به
دسههتم  بلند شههد و اومد سههمتم....دسههت دراز کردم که دسههتش رو تو کایرائ

شم دفت:کلم رو خورده.....م شت و آرم دم دو مگر نه من  دیاومد رید گهیدذا
 ....گرفتمیعکسا رو م نیقهل از عقد ا دیبا
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شم رو نوازش م یها نفگ ستمی....دفتم:مکردیداغش دو اس عک هینطوریا دون
 ....مونهی....مثل مادر فوالد زره ممیگرفتیتاالر رو نم

 ....هههههههههههنیو دفت:دان دیخند
 لهم دفتم:جانم؟ یلهخند کوتاه رو با

 ....مونهیکه مثل هاپو م شینیهی....مگهید دیدفت:بر روژان
ست رائ میدیخند ست تو د سرش راه افتاد کایو د شت  ستش رو تومیپ  ی....د

شار دادم....از درم ستم ف ستا ید ص کشیکوچ ید را ف یکل بدنم رو آرامش خا
 ....گرفتیم

 !ن؟ی:داندفت آروم
داشت و  دیبردردوندم سمتش و منتظر نگاهش کردم....تو دفتن حرفش ترد سر

 شده؟! یزی....اروم دفتم:چدمیفهمیاز دست دست کردنش م نویمن ا
 بگم.... خواستمیبگم.....م خواستمیدفت:نه نه اصال....فقش م عیسر

 ؟یبگ یخواستیباال انداختم و دفتم:م ابرو
 ....دیباش عیسر خوب آقا داماد لطفا-
 تو حرف..... پرهی.....پابرهنه مزدایداشت حرف م َاه

 تو.... دیاتاق رو باز کرد و دفت:بر در
 یخواستیم ینگاه کنم دفتم:چ الیبخوام به وسا نکهی....بدون امیاتاق شد وارد

 !؟یبگ
 ....گمیبعدا بهت م یچی:هدفت
 دست انداختم دور بازوهاش.... آروم
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شما کنار با خانومه  یتا من چند تا عکگ تک دیستیدفت:خوب اقا داماد فعال 
 بعد.... رمیبگ شونیاز ا

و  نییاون سههرم رو انداختم پا یشههده بود که من حجا رهیتو چشههمام خ انقدر
ار به ک کایخطاب کردن رائ یکه برا یاخهم کردم....اصال از نوع نگاهش و لحن

 بود.... ومدهیبرده بود خوشم ن
 میشونیو پ دیکوبیام م نهینگاه کردم....قلهم مثل دمام تو س کایرائ یمدل ها بهخ

غذ کا مال  له  یتو یپر از عرق شهههده بود.....دسههت چا له  یمشههتم م چا م
 نیاالن ا نیهم شههدی....کاش مکردیام م وونهیمعرکه اش د یبود....حالت ها

 ....کردمیم رونیعکاسه رو ب
 دفتنوبت شماست....ربع زنه بردشتم سمتم و  کیاز  بعد

 که عرق یا یشههونیکه داغ کرده بود.....با دسههت ها و پ یجلو....با بدن رفتم
با وجودم.....پر از کایکرده بود.....پر از عطش خواسههتن رائ جدال  ....پر از 

 ....یدرون یهمهمه و غوغاها
 دراز بکش.... زیم نیا یرو کایدفت:خوب رائ زن

 !؟یچ ی!براجههههههههههههههان؟
 کی....شههده بود دیدراز کشهه زیم یرو عانهیبه من انداخت و مط ینگاه کایرائ

ستش بود....وا یکه برا یوجود کیالهه.... کیبت.....  نیخدا ا یمن قابل پر
 دختر معرکه بود.....

 بزار.... زیم یسمت چپنت رو رو ی:خوب حاال پاعکاس
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اش  هدیکش یو ساق پا دیدذاشت.....لهاسش باال کش زیم یرو آروم رو پاهاش
بهم  وبیصهههر ا ایدذاشههته شههد.....نفسههم مقطع قطع شههد....خدا شیبه نما

 بده....
 مهیفر موهات و چشم ها و لهتم ن ی:خوب حاال دست چپتم با ناز بهر العکاس

 باز نگه دار....
مخم درد  یتو یاوهیکننده شههده بود.....سههرم از غوغا و  ووانهیقلهم د ضههربان

 ....گهیبگ بود د ایدرفته بود....خدا
شماش....به لها کایرائ به و من  زدیباز بود و برق م مهیکه ن یینگاه کردم....به چ

 ....زاشتیآب م یتشنه رو ب
 :خوب آقا داماد اسمتون؟!عکاس

 هستم.... ردادینگاش کنم دفتم:ت نکهیا بدون
ته دسهه ردادیو دفت:خوب ت ردادهیکرد اسههمم ت کردم،فکریکه فکر م نطوریهم

ستت بگ یدلش رو تو ست را صله رو رید ش کایرائ یو با فا مات چنهره بزن و چ
 !؟یرو فقش به لهاش بدوز اوک

 چشماش باز شد.... کدفعهی کایام حهگ شد.....رائ نهیتو س نفگ
تا تهش رو خونده بود دفت:اخ رییکه از تغ زن ما  ق نیاول یحالت  فا ا باره؟ات

 ....دیاده تو حگ بر وفتهیبهتر م یلیبهتره عکساتون خ
ند حرف م خوردمیحرص م من  نیاز هم دیفهمیم ی....چزدیو اون پشهههت ب

 !ست؟یحالم خوب ن دیفهم یچرا نم1داد؟یکه داشت درباره اش شعار م یحس
 ...دیرو آماده کرد و دفت:آماده ش نیدورب
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 حالتم رو درفتم.... عایو سردستام درفتم  یدل رو تو دسته
م ها و دفتم:چش طونی....شکردیبسته نگاهم م یباز و ل  ها یبا چشما کایرائ

 باز.... مهیل  ها ن
 بازوش دذاشتم و دفتم:خجالت موقوف.... یشد....دست آزادم رو رو سرخ

باز  چشههماش به سههمت بسههته شهههدن رفت و ل  هاش آروم آروم  کم کم 
داه رو که  ییبراق قفل شهههد....ل  ها یاون ل  ها یشهههد....نگاهم ناخودآ

 یمن بود...برا یو قانون یزن،زن شهرع نی....اگرفتیداشهت صههر رو از من م
داه کم شههد و  یمن و عشههق من بود.....فاصههله  صههورتم با صههورتش ناخودآ

 ....ههدبعههههههههه
 .....میکار دار یلیکه خ دیخوب بود....پاش یلیخ نیتمام....آفر-

ه حد ک دیکشیم ریپشت دوشم ت ی....انقدررمیبم خواستیاون لحظه دلم م در
 نداشت...

 به موهام چنگ زدم.... یعصه
 ....ردادی:خوب تعکاس
 ....ابله....ردادیو ت زهرمار
 باشه.... نیکه پهلوت به سمت دورب یجور ستیبا واری:رو به دعکاس

 به حرفش دوش دادم.... یکردم و مثل آدم آهن یپوف
کاس به دورب کای:رائع  اش نهیو سههرتم رو سهه یدیم هیتک ردادیبه ت نیرو 

 !؟یمشت کن....اوک ردادیت ی نهیس ی...چشماتم بهند...دستتم رویذاریم
 شد ژست؟! نمیخدا ا یوا

 عرق شده بود.... گیخ ....کف دستامدیکش ریت سرم
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که حرارت و  یینگاه کوتاه بهم کرد که با چشههما کیآروم اومد جلو و  کایرائ
 شدم.... رهیپر تمنا بهش خ زدیم رونیازشون ب یداغ
داد....با دستم پشت کمرش  هیچشم ازم برداشت و اومد سمتم و بهم ک عیسر

 رو درفتم.....قلهم در معرض انفجار بود....
 ....دیام دذاشت و دفت:بهخش نهیرو آروم رو س سرش

به لهم  دهیشهههدم....فهم تیبود اذ دهیبود....فهم دهیفهم بود جونم رو 
 بود که طاقتم رو طاق کرده.... دهیرسونده.....فهم

 چشماش رو بست.... کایتونستم لهخند بزنم....رائ ینم یحت
عکاس  بگم یزیبتونم چ نکهیدستام دور کمرش تنگ تر شد و قهل از ا ی حلقه

 نگاه کن.... زشیر نهیبه چشماش نگاه نکن....به س ردادیدفت:ت
 ام سفت تر شد.... نهیس یرو کایرائ مشت

ها با بدن ترکهیرگ دردنم داره م کردمیکه حگ م یمقطعم در حال ینفگ   به 
 شدنیاز د یصههفت وونیبودم که آدم ها ح دهیکه د یشههدم....بدن رهیخ شیبلور

 ....ومدیاز دستم بر نم یکار چیو ه هرنیم ل*ذ*ت
 صهر بده.... ایدفتم:خدا یله ریکه اومد آروم و ز نیفلش دورب یصدا

 :خوب عروس خانم....عکاس
 ....یخانم غفار دیتو حرفش و دفت:امون بد دیپر کایرائ

 !میمسابقه دذاشت گیم گیدفتم:نه آخه با م کایرو به رائ یحرص
 !؟یخندیتر دفتم:م ی.....حرصدیمن خند یحرص یچشما به

 لحظات؟! نیاز ا دیفهمیم ی....چدمیخندی....منم بودم مدیخندیکه م معلومه
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 که! ستیمن ن ریو عنق دفت:تقص آروم
 تِو.... ریدذاشتم پشت دردنش و دفتم:اتفاقا همش تقص دست

 کرد و مشکوک به من نگاه کرد... زیرو ر چشماش
 شما؟ دی....مگه کوه کندگهیوب بسه دبا خنده دفت:خ عکاس

 بود که! یلعنت یمخمصه  نیهر هر....کوه کندن راحت تر از ا هر
 و دفت:رو به کمر خم شو.... کایسمت رائ اومد

 ؟!درآورده بود یچه ژست داماد کش گهید ندفعهینگاش کرد.....ا یسوال کایرائ
 ....گهی:خم شو دعکاس

 رو به کمر خم شد.... عانهیمط کایرائ
 ....ردادیت ایرو به من دفت:ب عکاس

 جلو.... رفتم
....اما آروم...چنگ نزن به ری:با دسهههت راسههتت پشهههت کمرش رو بگدفت

 یشههونه  یدلت رو رو کای....رائیداهش باشهه هیکه تک یلهاسههش....در حد
 مخوالیدردنش خم کن....م دنیب*و*سهه یسههرت رو برا ردادیبزار....ت ردادیت

 فوق العاده بشه.... دی.....عکساتون بادایریقشنگ حگ بگ
 لهم نشست..... یام حهگ شد اما کم کم لهخند رو نهیتو س نفگ

 دو سه..... کی:عکاس
س به سا شت یلیکه خ یسمت دردنش رفتم و با تمام اح ه وقت بود تو وجودم ک

سه  شوندم......بو یرو یقیعم یبودمش ب*و* عطر خوب بدن و  یدردنش ن
که ن هاش  مه ام رو پر  یرو شیمیمو مام شههها صههورتم پخش شهههده بود ت

 حرف نداشت.... کایکرد....رائ
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 ی....کامال روکردیو منو سههرم*س*ت م خوردیدرمش به دوشههم م یها نفگ
تنه اش خم شده بودم....دستام رو دور کمرش محکم کردم و فشار ل  هام  مین

 دهیکه تازه به چشمه رس ی...درست مثل تشنه اتر کردم.. ادیدردنش ز یرو رو
 بود....

 خوبه.... یلیشد....خ ی.....عالیعالههههههههههههه-
ش آروم سر انداخت  یحگ بهتر نهاری.....ادیعق  ک شتم....نگاهم نکرد.... دا

دختر همه  نیو قشههنگ بود....ا ی....جالتش عادکشهههدی....خجالت منییپا
 قشنگ بود..... زشیچ

ند گاهم  کای....رائدمیلرز ینم گهی...دمیهم درفت گهیتا عکگ د چ کم کم ن
 ....دیرو در نمونیخجالت ب یکرد....آروم لهخند زد....اروم پرده 

هل کهیاز ا ق بده دفتم:عکگ خ ن مدل عکگ   ینم یخصههوصهه یلیبخواد 
 ....میخوا

 رداد؟یعنق دفت:آ چرا ت عکاس
 ....ادایبهش بگم حالش جا ب یزیچ کی....بزنم ردادیو ت کوفت

 ....یخانوم غفار میخوا یدفت:نم کایرائ
 ....یشخص سوم یخواستم جلو ینگاهش کردم....نم متشکر

سیغفار شد....فقش  گهی....کار منم دلتونهیخوب....هر طور م اری:ب  کیتموم 
 از داماد.... یدو تا عکگ تک

 یکه دفت رو درفتم و عکسههاش رو درفت....باالخره هر طور ییژسههتا عیسههر
 تموم شد! یمراسم عکاس نیبود ا
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 کای.رائ
نه از ا قلهم به سهه جانیهمه ه نیمعترضههها نه  ناخته سههرسههختا ام  نهیناشهه

تم دس یکتف و بازوم و تو یدستش رو دور کمرم رو ی....هنوزم درمادیکوبیم
باور  یتوخوب ادکلنش  ی....هنوزم بوکردمیحگ م مشهههامم بود.....هنوزم 

 !تهیواقع ناینکرده بودم که تموم ا
رشههته ف کی نیع یصههوورت یاون لهاس پف یکوچولو نگاه کردم که تو یشههاد به
 بافته شده اش فوق العاده اش کرده بود.... ی....موهادیدرخشیم

شتن م ایو رو نایکه با م مایش به شراره دا صیو  شونیو از د دنیر*ق* در چق دن
که ده ساله با هم  یخوشحال شده بودم....به ماندانا و روژان که مثل دوتا دوست

شنا هستن کنار هم ا ست م تیبودن و رو به جمع ستادهیآ صنده د  و زدنیر*ق*
 ....دنیخندیم

گاه جا پ خانوم ک فت:عروس  ها!نوش  یسههردرد رو تور زد نیا ؟خوبیید
 وجود.... یجونت....دوارا

دختر رو سر به راه  نیو چشمک زدم....زد رو دستش و دفت:ِا ِا ِا من ا دمیخند
 سردرد داده بودم.... لیتحو

 !طون؟یاضافه کرد:چکارت کرده ش طنتیبا ش بعدش
 کردم و دفتم:پگهههههاه.... یا یشینما اخم
مادر...از لحظات آخر جشنت استفاده  یاله یبش ریو دفت:عاقهت بخ دیخند

 ....یامش  بر*ق*ص یدرست و حساب دیکن...پاشو پاشو که با
 !گهینکردم....به هر حال عقدم بود د رد
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ر*ق*صههنده  تیو بردم وسههش جمع....جمع دیبلند شههد و دسههتم رو کشهه پگاه
 یو من غرق در خوشهههخت یدورم حلقه زد.....همه غرق در صههفا و خوشهه

 بودم....
*** 

 نهود.... یها منو به خنده انداخته بود....خوبه عروس نیبوق بوق ماش یصدا
ست م یشاد یبرا ست کوچولوش برام د ست تکون دادم....با د .....عمه زدید

بود  یجور کی....دمیکشههی....هنوزم از رادمهر خجالت مزمیقربونت بره عز
قدکنونش خواهر تو شهه  ع کیخجالت دنگ  کیبود.... یبرام....حگ دنگ

 از برادرش.....
تمام  یکه دو هفته  ییتوجه ام رو جل  کرد....صههدا نیدان یمردونه  یصههدا

برام حرف زده بود و از خودش و خوانوداه اش در کمال صههداقت بهم دفته بود 
 بودم و دهیرو برام دفته بود و شههن اراشیکه مع ییو دوش داده بودم....صهههدا

ش   یبودم:ک دهیسنج ش   نیتر یطوالن لدایدفته  ساله؟!ام  ینطوالش  
 ش  عمرم بود.... نیتر

 ....یو دفتم:تموم شد....هر چقدر هم که طوالن دمیخند
 !ستیهمچنان باق تیدفتر.....حکا نیآمد ا انیباال انداخت و دفت:به پا ابرو
 ....میو دفتم:تازه اول راه دمیخند

 !یمن خوش اومد ی:به اول راه زندددفت
 آقا.... نیلهخند دفتم:همچن با
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شت منو م نیدرفتم....ا شینگاه بهم کرد که کال آت بک ...نگاه .سوزوندیمرد دا
که جا  ییبوق دذاشههت و پاش رو تا جا یکه از نگاهم درفت دسههتش رو رو

 نسهتا به پرواز دراومد.... نیپدال داز فشرد....ماش یداشت رو
 !؟یخانوم یام هست هی:پادفت

 !؟یچه کار ی هیدرد شده بردشتم سمتش و دفتم:پا یچشما با
 باهام؟! یدفت:هست سرسختانه

 تا خود جهنم.... یل*ذ*ت دفتم:هستم....حت با
 ... .ههههههههههههههکایلحظه بست و باز کرد و دفت:رائ کیرو  چشماش

 و خنده دفتم:جانم؟ جانیه با
ش نینگفت و از ب یچیه ش ییها ال نیما شاندیک سرخو م ....کدمیخندیه م....

 آشنا رو پشت سر دذاشت و راهش رو عوض کرد.... یها نیماش یکم همه 
 زشته.... نیدان یخنده دفتم:وا با

شت ادفت شرع نهمهیکه من ا نهی:ز سفت و  میخودم رو در برابر زن  شقم  و ع
 سخت درفتم....

صا دمیرو دز یو ل  ها نییسهرعت سهر انداختم پا به .....کل بدن و مخصهو
 !کنهیداره قل قل م جانیخونم از شدت ه کردمیپشت دوشام داغ شد...حگ م

 ....دیچیپ نیخنده اش تو ماش یصدا
 برقرار بود..... نمونی.....سکوت بنییاومد پا نیکم سرعت ماش کم

 ؟یگینم یزیدفت:چرا چ اروم
 بگم؟! یسمتش و دفتم:چ بردشتم

 ....دمیتو حرف بزن من دوش م می....تا برسدونمی:نمدفت
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 ادیبگم اما عکاسههه نذاشههت؟! از  خواسههتمیرو که تو تاالر م یزیبگم چ بهش
قدر حرصههم داده بود....ه مد.....چ به جوش او کاسهههه خونم  برو  نوریا یع

ماد کی یتونینم ردادی....خوب درد و تردادی...اونور برو تردادیت قا دا ق یا  یاآ
له  ؟چندیبگ یزیچ یردادیت له سههها خهر  اکه م یداماد ها شهههد یدختر خا

 رو درسته قورت بده زنک.... نی!کم مونده بود با اون چشماش دانم؟ینداشت
ادب  یب دینداره تو با ایادب!حاال اون ح یتفکراتم رو درفتم...چقدر ب یجلو

 !؟یبش
 ؟یگینم یزی:چرا چنیدان

 منتظر جوابه.... نیرفته بود دان ادمیتو زمان حال.....اصال  اومدم
 االن؟! یری:کجا مدفتم

 خدا.... نیاز زم کهیت کی-
 ....یشد تیاذ یلیدو هفه خ نیا-
ش- ست تنها هم نهودم بچه ها خ نیرینه ابدا..... ضمن د کمک  یلیبود....در 

 دستم بودن....
 !ن؟یدان-
 لهخند دفت:جانم؟! با
 یلیدو هفته هم خ نی....ارمیرو بگ میکنجکاو ینتونسههتم جلو چجورهیه گهید

 !نم؟یخونت رو به یهریتحمل کرده بودم....دفتم:فردا منو م
 ییمن تنها گهیتو هم هسهههت....د یو دفت:خونم؟!االن اونجا خونه  دیخند

 وجود نداره....
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 ....نمیخونمون رو به خوادیخهاثت کردم:دلم م با
ره و کرد و بردشت سمت پنج یبهم کرد....پوف قینگاه عم کیسمتم و  بردشت

 ....میکنیدفت:حواسم رو پرت نکن دختر....تصادف م
 :چشهههههههههههم....دفتم
 بال.... یو دفت:چشمتون ب دیخند

وجودش و از  یشدم و فقش از عطر حضورش ل*ذ*ت بردم....از درما ساکت
 توچال بود... ریمس ر،ی....مسدیکشیکه توش نفگ م یطیآرامش مح

شهههاد  زامیکه کنار عز یامشههه  فکر کردم....سهههاعت یسهههاعت هاتمام  به
ساعت ها ساعات ییبودم....  کیرفته بود  ادمیکه  یکه خانوم مجلگ بودم.....

ر شوهر دخت کیتازه عروس، کیدختر باشم، کیو دلم خواسته بود تنها  سمیپل
 دار!
نه  همیبره.....خواسههته بود که بفهمم عروسهه ادمی میخواسههته بود که خشههک دلم

داه یاداره  سته بود یآ شم و  یهمتا برا یعروس ب کی.....دلم خوا سرم با هم
 دلم توجه نشون دادم.... یبود که انقدر به خواسته  یبار نیاول

قدر ند چ با دخترا خ قدر  ته بود....چ دذشهه قدر میبود دهیخوش  ....چ
 درآوردن.... ی....چقدر مسخره بازدنیر*ق*ص

شکا ادی شمامان افتادم..... یا شاش ....محهتش...چقدر زحمت ک  دهیسفار
 بود....چقدر نگران بود و چقدر نگرانش بودم.... زیبود....چقدر برام عز

شون تنگ م یبرا دلم  کهنیهنوزم تو خونه امون بودم اما حگ ا نکهیبا ا شدیهم
همشههون  یدلم رو برا گردهیبرم یزود از مهمون ای ریمهمونم و مهمونم د گهید
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س شتریب ی.....حتکردیتنگ م ش  عرو صال ....شتریب یلیرادمهر....خ یاز  ا
 نهود.... سهیقابل مقا

حواسم به اطرافم جل  شد....درست حدس زده بودم توچال  نیتوقف ماش با
 ....میبود

 کل وجودم رو فرا درفت... جانیاسترس و ه کدفعهی
مهربونش که پر از حرف  یو با چشههماس سهههز آب نیبردشههتم سههمت دان ظآروم

 نادفته بود چشم تو چشم شدم.... یها
 ....نجایا یبرا نیدان ستیدفتم:لهاسم مناس  ن آروم

 ....ایهم دذاشت و دفت:بامن ب یرو چشم
مد طرفم و دسههتم رو درفت و فشهههار  ادهیشهههد....پ ادهیپ آروم شهههدم....او

 .....کردمیم یشد...حگ خفگ قیصد برابر به قلهم تزر جانیداد......ه
 و دفت:چشمات رو بهند.... ستادیا جلوم
 !یکن ستمیمنو سربه ن یو دفتم:نهر دمیخند
 چپت کنم... یلقمه  کی خوامیو دفت:نه م دیخند

ند فت:جرزن دمیخ فت و د مام رو بسههتم....دسههتم رو در  ینکن یو چشهه
 ها...چشمات رو باز نکن!

 !گهیبسته است د یبه چشما جانشی....هکنمیام؟!معلومه که باز نم ونهیید مگه
. 

راه رفتن و باال رفتن از پله ها دفت:خوب چشههمات رو باز  قهیاز چند دق بعد
 کن....
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 ...دزیپست کوه بود....پرنده پر نم ییجا کیآروم چشمام رو باز کردم.... آروم
ستش شنلم اومد و درهش رو باز کرد.....قلهم کف پام بود.....لهام  د سمت  به 

 رو به موت بودم.... جانیخشک شده بود....از استرس و ه
مردمک چشماش رو دنهال  انهیشد....ناش رهیرو از سرم انداخت و بهم خ شنل

 کردم....
جه فت و منو در  یهاش ال پن هام فرو ر به طرف خودش  کیمو حرکت 

ش شددیک شمام  یقلهم با درما دی....کوبش  شش آروم درفت...آروم چ آ*غ*و*
عوض  ایآرامش رو با دن نی....ادمیعطرش رو به مشههام کشهه یرو بسههتم و بو

 یزیچ چیمرد صادق و با معرفت رو با ه نی....ایحام یشونه ها نی...کردمینم
 ....یزیچ چی....هکردمیعوض نم

ستش ش یرو د ستش روشد....تمام بدن دهیکمرم ک  کمرم یم از حرکت آروم د
 منقهض شد....

 ...ی:ممنونم خانومدیچیآروم و نوازش در تو دوشم پ صداش
 !؟یشونه هاش بود آروم دفتم:ممنون؟!ممنون چ یکه سرم رو ینطوریهم
صره کرد...باد به موها از صورتم رو محا ستاش   یب*غ*لش جدام کرد و با د
 .انداخت... یو بدنم رو به لرزه م خوردیل*خ*تم م ی نهیبازم و کتف و س مهین

ما به له  شیسهههز آب یچشهه حا تار شهههده بود خ یقرمز رنگ یکه تو   رهیدرف
 ی مهین نکهیا یوجودت....برا جواب مثهتت....برا یشهههدم....آروم دفت:برا

ن م یوجودت برا نکهیا ی....برایمن شههد یایدن نکهیا ی....برایهسههت یکامل
و  زیبلکه منهع آرامشههه...به دور از غرا سههتیخودم ن یارضهها ی لهیوسهه کی

من....تو روح من رو با وجودت  یجسههم یها ازیش*ه*و*ت ها....به دور از ن
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مه چ نیو ا یکنیارضههها م کهیا ی....ممنونم برازهیه قائلم و ا ن  نیبرات ارزش 
حگ خوب عاشههق  یباعث شهههد نکهی....ایارزش رو خودت به خودت داد

 شدن رو تجربه کنم....
شوق م متما شدیلرزیبدنم از  سم آروم و ک  یایمرد دن نیشده بود....ا دهی....نف

مرد ارزش همه  نیکرده بود....ا نیریمنو با وجودش شهه یمتاهل یایمن رو،دن
 ...نیرو داشت....آروم دفتم:دوستت دارم دان زیچ

خشههکم رو با  ی....ل  هاشههدیچشههمام قطع نم یلحظه ام از رو کی نگاهش
گاهش آروم آروم رو گاه د کی....دیلهم لغز یزبونم تر کردم....ن به  گهین

باره به ل  هام....دسههتاش سههفت تر دور کمرم پ  دهیچیچشههمام و نگاه دو
صههورتش رو با صههورتم کم  یآورد و فاصههله  نییشههد....آروم سههرش رو پا

داه رو شماشکرد...چ  هیفتاد.....ساهم ا یآروم آروم بسته شد...پلکام ناخودآ
 اهیمرد س نیچشمام رو بستم...ا عیذهنم شکل درفت....سر یتو اهیمرد س ی

 ایدن کیمرد  نینهود....کدر نهود.....زالل بود مثل آب....مرد بود نه نامرد....ا
 بود....

ل   یو مرطوب ل  هاش رو رو نیریرو بسهتم و با ل*ذ*ت طعم شه چشهمام
 انیرگ هام به جر یتو یو زندد یانرژ میجون یهام احسههاس کردم و با تمام ب

 دراومد...
ل  هاش رو حگ کردم و قدرت درفتم....دسههتام پشهههت دردنش قرار  یباز

 کردم.... شیو پر غرور و با افتخار همراه عانهیدرفت و مط
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هان ج یرو به همه  نیا تونسههتمیمن افتخار بود و من م یمرد برا نیبا ا یزندد
 ثابت کنم....

 هی....با لهخند بهم نگاه کرد....ردیو آروم عق  کشهه دیکم آوردم....فهم نفگ
که توش نفگ م ییهام رو پر از هوا فتیکردم  ندم  گر با لهخ ندش  به لهخ و 

 جواب دادم....
شد....ا شتریبا نفگ ب نهاریل  هام ا یدوباره  تماس ساس تر پر ا نهاریتکرار  ح

 قهل پر از آرامش.... یهم مثل دفعه  ارنهیتنه تر از قهل....ا نهاریاز قهل....ا
 ماه بعد کی

 نیدان
شک سرم رو رو به  یبود....از ته یشده بودم...مغزم پر از خال خ شار.... سر

 ینهود.....فقش احساس خفگ ی.....بغضزهینهود که بر یآسمون درفتم....اشک
 بود...

م پرت کرد....اس میحواس یشلوارم حواسم رو از ب  یج یتو میدوش ی هرهیو
 ....ارهیتونست لهخند رو لهم ب یهم نم یخانوم

 جواب دادم:جانم؟ آروم
 .آروم و قرار ندارم... نجایدنهالم.....تروخدا....من ا ایب نیاسترس دفت:دان پر

 ....بخواب...ی:خوبم خانومدفتم
 ی....ننم.....منتظرتمایب نیرو خوبم؟!دان یچ یکه درفته بود دفت:چ ییصدا با

 اونجا؟! امیب وفتمیخودم راه ب یکه نصفه شه یخوا
خودش  اینقطه ضههعفم دذاشههته بود....تنها نقطه ظعف من تو دن یرو دسههت
 بود....
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 ....کای:رائدفتم
 یهفته اسههت دار کی یفهمی..منیدان میندار کایرو قطع کرد و دفت:رائ حرفم

ستیاریسر خودت م ییچه بال ست؟!ما ه ؟حوا ....ما یچیبه من و مامان ه
ها نیتو ا یبسهههه هر چ نی!دان؟یبه درک خودت چ یغار تن با  تی خودت 

ست و پنجه نرم کرد شکالتت د سه ایم  لهیهفته که خودت رو تو پ کی نی....ب
 ....یدیتن تییتنها ی

فت:من ا نییپا صهههداش جامیآورد و د نار هم  کی...قراره نیدان ن عمر ک
ش شاد ی....زنددمیبا سفر اونه که تو تنهاستین یهمه اش  ات باه یی.....مرد 

شه....افتخار شاد ستین یبا شم دان یکه تو  که  نهی.....افتخار انیهات کنار با
 ....ریکنارت باشم....افتخارم رو ازم نگ یزمان یبرهه ها نیتو ا
 امی...مکایدنهالت رائ امیپارک نشستم و چشمام رو بستم و دفتم:م مکتین یرو
 ...زمیعز
 ....نیمنتظرتم....مواظ  خودت باش دان-
 ....زمیهستم عز-
 ....نمتیهیم-
 باشه....-

شدم و با قدم ها همیرو تو ج میشد....دوش قطع شتم و آروم از جام بلند   یدذا
 پارک رفتم.... ینه چندان محکم به طرف در خروج

 درفته بود.....  یعج نیفرورد جدهیه یهوا
 رفتم.... نایا کایرائ یرو روشن کردم و آروم به سمت خونه  نیماش
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س دم شون که ر ش قهیتک زنگ زدم....به دق دمیدر خونه ا از در برون اومد  دینک
 اومد.... نیو به سرعت به سمت ماش

 سوار شد و رو کرد طرف من و دفت:سالم... عیسر
 ...زمیزدم و دفتم:سالم عز یجون یب لهخند

.....اشهههک کل چشههماش رو پر دیصههورتم چرخ یچشههماش رو مردمک
وب ....خینکن خانوم هیو دفتم:در دمیو ل  هام دز ننیکرد....سر انداختم پا

 ....شمیم
 ن؟یبا خودت دان یکنیچکار م یدرفته دفت:دار یصدا با

 ....یجیجواب دادم:مرگ تدر آروم
ش تههو ب*غ*لههم....آروم تههو ب*غ*لههم نههگهههههش داشهههتههم...آرامهه دیههپههر

 ....دونستیکه چقدر آرامش بخش بود....م دونستیدرفتم....م
 یرو جلو ییاز آشههزخونه دراومد و به سههمت من اومد...چا ییچا وانیل کی با
 رو خاموش کرد... ونیزیدذاشت و کنترل رو از دستم درفت و تلو زیم

 ....کایتو اتاقم رائ ایشدم و آروم دفتم:ب بلند
 ....یی:چادفت

 ....ایخورم....ب ینم-
 یتت انداختم....کنارم نشههسههت و دسههتاش تو یاومد....خودم رو رو دنهالم

 پنجه ام فرو رفت....
 رو بستم.... چشمام

 ....نی:داندفت
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 گهی....فقش سههه سههاعت دشهههیتموم م زی....همه چکایرائ شهههیامروز تموم م-
 مونده....

شکدمیشنیهق هق آرومش رو م یصدا شک  ی....ا شک خ شمام خ نهود....چ
 !کا؟یرائ کارکنمیبود:چ
داه رو حرف ست:بابام رائ یقلهم ناخودآ ش  میتی....دارم رهی.....داره مکایزبونم ن

 ....شهیتر از االنم م
 دستام حگ کردم.... یاشکش رو رو یسیدستم رو فشار داد....خ آروم

فه م- ته....دارم خ م چی...من هشههمیدلم درف قت حسههش نکردم ا ا بود و
 زدمیو دسههتشههون نم فرسههتادیکه برام م یی....خوب و بد بود....با پول هاکایرائ

پدر منه....هر چند  ایدن نیتو ا یهنوز کسهه کردیم یادآوریبهم  که  هسهههت 
 گهیگه،دی....بود....اما سهههه سهههاعت دکایدور باشهههه....بود رائ اینهاشهههه....

 ....شهیبسته م شی....دفتر زنددکایرائ شهی....تموم مستین
 ....نیدفت:دان آروم

گه.....فقش دلم م یزیچ ذاشههتمینم خال خواسهههتیب کنم:چطور  یخودم رو 
 نیجواب بده؟!چقدر قراره درد بکشه؟!نفر خادیم یجواب پگ بده؟!چ خوادیم

 نهمهیجواب ا ی!قراره چکنن؟یچند نفر دنهال بابامه؟!چند نفر هر روز لعنتش م
 ی!چه؟بد خوادیجواب مامان رو چطور مجواب من رو بده؟! یآدم رو بده؟!چ

 یکه انقدر بخاطرش تو لجن غرق شهههد؟چ خواسهههتیم یلعنت یزندد نیاز ا
 کم داشت مگه؟! ی!چخواست؟یم
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فت:دان با قدر خودت رو اذ نیهق هق د قدر خودخور تیان  ینکن.....ان
 ....کاینکن....جون رائ

 ...ستین یزی....جون تو کم چکایدفتم:قسم نده رائ آروم
 ....کنمی...خواهش مای....تو نمینر نیدان-

 !؟یریرو ازم بگ دارشیفرصت د نیآخر یخوای:مدفتم
 ....یشیم تی....به خدا اذنمیدان یشیم تیهق هق دفت:اذ با
هه تمر- ما خانوم یروز نیهمچ نیدو ....بهخش یرو کردم....بهخش منو 

 ....تتیانقدر اذ
بسهههت....حرفم رو تو نطفه خفه  لهم هام دهنم رو یدرفتن ل  هاش رو قرار

 کرد...
 استراحت کن.... یکمی....نیو دفت:بخواب دان دیکنار کش عیسر
ش یرو تا رو پتو شتاش رو  دیشکمم باال ک ست و انگ ش سرم ن شم باال  و خود
 به موهام شد.... یموهام برد و مشغول باز یال

*** 
 ...نیبخور دان نویا-

 تونم.... ی:نمدفتم
 ی....حتشیخوریبخور م گمی؟میداد زد:مگه دسهههت خودته که نتون یعصههه

 ....یشده زور
گ سر نف کیعسل رو از دستش درفتم و  ریش وانی....لکردمیبود،درک م نگران

 ....دمیکش
 رو به دستش دادم چشماش اروم شده بود..... وانیل یوقت
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 ....من خوبم....یدذاشتم رو شونه اش و دفتم:نترس خانوم دست
 !؟یو دفت:مطمئن دیچیپ وانیرو دور ل دستش
 ری....دمیاپن برداشههتم و دفتم:بر یرو از رو چیرو هم دذاشههتم و سههوئ چشههم

 ....شهیم
*** 

که تا  یبند محکم یبلند دار خشههک شههده بود....رو یچوبه  یرو چشههمام
عد در قیدقا ندگرفتیپدرم رو م هانیب ب چجورهیکه ه ی....ب با در برابر نفگ  ا

 ....ومدیکوتاه نم
 شیدرگ و م نی....تو اکردمی....حسش مزدیالموت اون دور و برا پرسه م ملک

 ....نیدوم فرورد ی مهیدرفته و ساکن ن یاول صهح و هوا
تموم  و باعث رفتیکنار م ردادیت نایسهه یپا ریکه از ز یچوب ی هیاون چهارپا به

سربازشدیم شیشدن زندد  تادهسیا یچوب ی هیکنار چهارپا یکه نظام ی....به 
پا  که یبود....مرد ردادیت نایسهه یرپایاز ز هیبود و عهده دار پرت کردن چهار

 ....کردیم میتیپدرم بود و با رفتنش منو 
 ریپسرشم....غ دونستیمرد پدر منه.....نم نیدونست ا یبودم که نم یجمع تو

 از نداشت....ر نیاز ا یکگ خهر چیو سرهنگ ه کایاز رائ
که کدوم  کردیم ی....چه فرقدمیشههنیو من نم شههدیحکم داشههت قرائت م متن

 حکم ی!مهم اجراکنه؟یحکم رو ثابت م نیقانون و کدوم تهصههره و بند چند ا
 ....شدیاجرا م دیرسیبه آسمون م نیو زم یبود که آسمون به زم

 فلش عکاس ها نگاهم به سمت در مخصوص ورود مجرم رفت... یصدا با
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 شههده بود از ریبودم که ده سههال پ یمرد خیرفت....م ادشیاش رو  فهیوظ قلهم
پا دهیند یوقت خدا نییبودمش....سههرش  جل بود.... فه  ایبود....خ دارم خ

 ....خهههههههههههههههدا.. ..شمیم
نار به  ک تادیدار ا یچو قد و هسهه ند  قد و ه نی...ایلکی....بل ند  کلیتن و  چ

 تو دور بود! گهیساعت د
داه دسههتم به سههمت ومدیداغ کرده بود....نفسههم باال نم بدنم ام  قهی.....ناخودآ

ه نگذشت ک یزیانگار....چ گشتیم یرفت....نگاهش اومد باال....دنهال کس
 یرو اشک پر کرد....بغض تو شیمشک یباهام چشم تو چشم شد...چشم ها

پد نده بودن  نه دلم ز کا نده بود....کود فه کن ناب دار خ ثل ط رو  رمدلوم م
اده تو زندان باشههه....دلم  یکه خالفکار بود...حت یپدر ی....حتخواسههتیم

...لف  هاش آروم تکون خورد...دسههتام رو مشهههت کردم و دیترکیداشهههت م
ستم....خدا شمام رو ب بخوام نه....بابا من چطور دعا کنم؟!چطور عاجزانه  ایچ

کنم  رچکا ؟منیپل ها رو پشهت سهرت خراب کرد یهمه  یمعجزه بشهه وقت
 بابا؟!

شم صحنه  چ س ایروم دن یجلو یباز کردم...از  شمام  شد....تمام  اهیجلو چ
 رفت.... ادمی دنمیبدنم شل شد و نفگ کش

کار م داشههتن بام چ با پا ی!روکردن؟یبا  هار ب ی هیاون چ کار  یچو چ
با خودت بابا؟!نهههههههههههههه.....خو اهش  ی!چکهههههههههههههار کردکرد؟یم
 ....کنمی....خواهش مکنمیم
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 هی.....داشت درختیریچوبه اشک م ی....مرد رودمیشن یرو نم ییصدا چیه
من توقف کرده بود....لهام از هم باز شد و بابا  ی....نگاهش هنوز هم روکردیم

 م....کرد یل  خون ییصدا چیرو بدون ه
ست ا ایخدا  دمی.....دارم جون مرمیمی.....دارم مشمیبغض خفه م نیدارم از د

 خدا.....
جلو رفتن جون درفت....قدم  یجلو اومد....دستام مشت شد و پاهام برا سرباز

 ....ههههههنیدفت:دان یبلندم رو دست سرهنگ کنترل کرد و عصه
باهاش حرف  دیبزارشهههدم بهش و دفتم:سههرهنگ..... رهیتمام وجودم خ با

 ....کنمیبزنم....سرهنگ....تمنا م
 ....ستیسرجات پسر.....وقتش ن ستیعق  و دفت:با دیرو کش بازوم

شک سرباز طناب رو دور دردن بابا مرت  کرد.....نه دان خ  هی....درنیشدم...
 کگ.... چیراز رو....ه نیا دونهینم چکگینه....ه

 ی.....هنوز نگاهش فقش و فقش روکردیم هی....هنوز درختیریاشهههک م هنوز
 من بود....پسرش....تازه دامادش....

 ....دیاز مرت  کردن طناب دست کش سرباز
....همه شدمیاما متوجه حرفاش نم کردمیبازوم حگ م یسرهنگ رو رو دست

 فرو رفته بود..... ظیمه غل کی یتو زیچ
باز پا سههر تمام صههورتم داغ قرار درفت....راه نفسههم درفت و  هیکنار چهار

 شد....نه....نه....نهههههههههههه ه....تروخدا....نهههههههههههه.. ..

http://www.roman4u.ir/


 695 ناپذیرفود ن

رو محکم به روم بسهههت و اشهههک با سههرعت از چشههماش فرو  چشههماش
سکوت ابلهانه ا ای.....دنختیر صدا یتو  و  سرباز یضرب پا یفرو رفت.....

لحظه از  کیرو تو  یکه تو هوا معلق موند زندد یو مرد هیپرت شههدن چهارپا
ما فت....چشهه هاش تو هوا تکون  یروحم در پا باز بود.... مرد هنوز هم 

 ...خوردیم
 ..... خهههههههههههههههههدا ....دادیداشت جهههههههههههههون م بابام

و رفت و با زان جیدور سههرم د ایوزنم رو تحمل نکرد.....تمام دن ینیسههنگ پاهام
 پرتاب شدم... نیزم یرو

 تر بود.... ریدلگ یساکن بهار،از هر غروب جمعه ا یهوا
 کایرائ

همه جا رو تار  هی....چشههمام از صهههح تا حاال از زور درومدیهق ام بند نم هق
 یصحنه ها یادآوریخوش حالتش زدم....دلم از  یموها یرو ی...چنگدیدیم

 نم؟چقدریدان یدیکشهه ی....چکای....فدات بشههه رائشههدیم شیر شیصهههح ر
ضور ما ن ازی!چقدر بهت دفتم نم؟یبهت دفتم نر  مدفت بهت ست؟چقدریبه ح

 دفتم؟ نم؟چقدریدان یشیم تیاذ
....مراسم ساکت پدرش بدجور خفه دادیتنش الغر تر نشونش م یمشک لهاس

....مراقهش ذارمیکننده بود.....سههرهنگ آروم اومد سههمتم و دفت:تنهاتون م
 باش....

 سرهنگ....متشکرم.... دیدیزحمت کشرو هم دذاشتم و دفتم: چشم
 ...یعل ایرو انجام دادم.... فمی:وظسرهنگ

 و دفتم:خدا نگهدار.... نییانداختم پا سر
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ستون نیو من موندم و دان رفت سکوتش رو آه و ناله و در یو قهر ص هیکه   یداو 
 قرآن شکسته بود....

حالش رو بدتر نشههون  یچند روزه اش صههورت ب شیرفتم کنارش....ر آروم
 ....دادیم

به حرف زدن:ه آروم قتیشههروع کردم  خاب  یدینپرسهه چو چرا تو رو انت
 کردم....حواست بود؟!

 روش بود.... یخاک جلو یسکوتش غرق در تله  یتو هنوزم
 زینهود....من عاشههق تو بودم اما چ یتمام زندد یدادم:عشههق و عاشههق ادامه

 ....نستمدوینم یچیدونستم،هیازت نم یادیز
ستگار یاومد یوقت نیدان سته  یخوا شتم به خوا شحال بودم.....من دا  یخو
 !؟یدونیازش م یچ گفتیاما عقلم م دمیرسیم میقله
 ذره هم دلم کی یپدرت بهم دفت یرو درباره  زیبا تمام صههداقت همه چ یوقت

شوکه  نیهم شوکه شدم اما ا یلی....خنینشد...شوکه شدم دان رهینسهت به تو ت
صداقت تمام بزردتر یشوک نیدر برابر ا ول راه بهم رو ا تیراز زندد نیکه تو با 

ست یدفت شوک ر یو ازم خوا شم تمام اثر اون   نیان....دکردیم یخنث وصادق با
 رو یزی.....ارزش داشت برام که چیارزش داشت برام که برام ارزش قائل شد

 ....ینکرد ی،مخفیکن یمخف یتونستیکه راحت م
م برا یرسههول واکنش نشههون داد یجا یاون روز در برابر حرف ب نکهیاز ا یحت

 یرو تو ل*ذ*ت ها یکه تمام زندد یمرد بود یانقدر نکهیارزش داشهههت...ا
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ند تر از ا یلیخ یخودت جسهههت و جو کن به زبون  نیارزشههم که بتونم  بود 
 ....ارمیب

که م نیبهع ا نیدان که جلو هیتک یبه مرد خوامیفکر کردم  مام اون  یبدم  ت
ود مهارزه رو درفته ب هانشیکه ناخواسته در یادینشد....با اعت میشکنجه ها تسل

 کرد.....
دنت مرد ش یسال خودت برا ستیب کردمیفکر م نکهیاز ا هردمیل*ذ*ت م نیدان

چقدر صهههرت باال  کردمیکه فکر م یوقت هردمی.....ل*ذ*ت میدیزحمت کشهه
 کردن پدرت بوده! دایپ یبرا تتیکه مأمور یایکنار ب یبوده که تونست

شتم....من دختر لیانتخابت کردم چون هزار تا دل نیدان که  تمسینهودم و ن یدا
با  ....صهههرت،توان مهارزه اترمیبگ میبه احسههاسههم تصههم هیفقش و فقش بر تک

شکالتت،مرد بودنت،غ که  یدر برابر مادرت،احترام تیبه جات،مهربون رتیم
صداقتت دال یتو شاهدش بودم و   یلینا کم دلیمن بود و ا یلیتک تک کارات 

 نهودن....
 میزنانگ یها هی.....روحنیزنم دان کی میخشههک و نظام یبا تمام رفتار ها من

مرد  کی یباشم آخرش به شونه  ی....من هر چقدر هم که قودارهیسرزنده و پا
به  ازین  هیارم و تو همون تکد ازیداه امن و محکم ن هیتک کیدارم....

 ....نیانشم دینم مونیاز انتخاب کردنش پش تیکه تا ابد یهست ی....کسیداه
 ادی....زستمیاهل حرف زدن ن ادیحرف بزنم چون ز یچطور دونمی...من نممن

احساساتم رو  یچوقتیخشک بودم و ه شهی....همستمین سمونیاهل آسمون ر
وجودم  یاصههل یکایخودم دنهال رائ یتو شهههیبرزو ندادم اما وجود تو باعث م

 بگردم....



wWw.Roman4u.iR  698 

 

ش تونمی.....مدونمی....منیدان سخته  ....منم مرگ بابامدمیدرکت کنم....منم چ
شمام د یرو جلو ا ام یداه هی....تو خودت تکی.....تو مردی.....تو بزرددمیچ

چه بودم....دان کیمن اون موقع فقش   ی....نمفهممیحسهههت رو م نیدختر ب
ش ش ییخوام تمام دردا ی......نمیخوام عذاب بک صد برابرش یرو که من ک دم 

 ....نیدان یخودت رو داغون کن التیخوام با فکر و خ ی.....نمیرو بکش
به تو نمن ندد ازی....من   انیو غمش هنوز جر یبا تموم شهههاد یدارم....ز

با جر ندد انیداره.... با فکرات تو یجار یز قف بازه تو کی یباش......
 برامون مقدر کرده.... یخدا تا آخرش چ مینینکن.....بزار به

 کنه....به والله الزمه.... یجاها الزمه آدم خودش رو خال ی....بعضنیدان
چشم بلند کردم....سر  رتیآروم هق هق اومد.....با ح یکردم....صدا سکوت

 .....کردیداشت هق هق م نییپا
 شد.... ریدونه هام سراز یبا شدت رو اشکم

 خهههههههههههههههههههدا.....-نیدان
دم و با کر هیراحت در الیقهرستون رو پر کرد....با خ یهق بلندش کل فضا هق

 ....گهیپر زجر همسرم شدم:بسهههههههههههههه د یها هیشاهد در شیتمام سخت
 بابههههههههههههههام....

سرش رو مثل  آروم شش درفتم..... شونه ام  یب یبچه  کیدر آ*غ*و* پناه رو 
شت ودر ستم کار کایکرد:رائ هیدذا شمام جون داد نتون  یبابام.....بابام جلو چ

 .....کایکنم.....نتونستم رائ
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. دفت:نتونستههههههههههههم... یدستش فشار داد و با زار یمانتوم رو تو ی پارچه
 نتونستم بکنهههههههههههههم.... یکار چیه یمن لعنت

و سرش رو تو ب*غ*لم درفتم...هر  دمیاشکش رو ب*و*س پر از یدونه  آروم
 ....میدیلرزیم هیدو تو ب*غ*ل هم از در

 هفته بعد سه
رف در به ط دهیو نپوش دهیسرسام آور بود....کفشام رو پوش نیبوق ماش یصدا

 مامان.... دیایو داد زدم:زود ب دمیخونه دو
صال شن ا شون رو ن ش دمیجواب سوار ما سر  نیو زود  شدم و دفتم:چه خهرته آقا 

 !؟یآورد
 خانوم؟! یچپ نگاهم کرد و دفت:قرار بود چند آماده باش چپ
هار ب طونیشهه هار....االن چ نداختم و دفتم:چ باال ا  قهیدق سهههتیابرو 

 !ه؟یاست....حرف
و دفت:نه خانوم....حرف کجا بود....خواسههتم تشههکر کنم که اجازه  دیخند

 ....نمیبش نیارتون تو ماشپشت در خونه به انتظ یداد
 !یداخل خودت قهول نکرد ای....من که دفتم بیبد یلیخ نیدفتم:دان عنق
 !اد؟یرو روشن کرد و دفت:مامان با رادمهر م نیو ماش دیخند

ست م نطوریهم شم رو تو پام در ا ما بهش دفتم ب یدفتم:آره هر چ کردمیکه کف
 ....نیدان یقهول نکرد....وا ادیب

 !ه؟یو دفت:چ دیخند
 !شه؟ی:باورت مدفتم
 !؟یهامون شک داشت ییباال انداخت و دفت:به توانا ابرو
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 ...هیحگ جاله دونمیپاک کردم و دفتم:نه اما....نم یرو با دستمال کاغذ دستم
خودمم ته دلم داره  یرو خاروند و دفت:راسههتش رو بخوا شیشههونیپ یشههینما

 ....رهیم یلیو یلیق
 ....نیند تر برو دانو دفتم:ت دمیخند

.....اصال ینداشت ریتأخ قهیدق ستیب ی....شما عجله داشتیدفت:اهک طونیش
 است؟! دنیبهتر از هردز نرس دنیرس ریکه د گیخانوم پل یدیمگه نشن

ستیم س لکگیبدجنگ....ر ارهیحرص منو درب خوا ست به  ستم و نهید ش با  ن
 یه آروم به منظر رفتیم یلیو یلیق دنمونیهر چه زودتر رسهه یته دلم برا نکهیا

 شهرمون نگاه کردم....
 یتاسیچه زن بدجنگ و با س دونستمیکه دذشت دفت:از روز اول هم م یکمی
 ....میبر میخوایاومده.....کمربندت رو بهند که م رمید

و  بود کمربندم رو بسههتم یروزیاز پ یکه حاک یسههمتش و با لهخند بردشههتم
 ....میدفتم:بر

سههر تا پام رو فرا  ینیری....اسههترس شههمیدیزود به سههالن مورد نظر رسهه یلیخ
 و نگاش کردم.... نیدرفت.....رو کردم سمت دان

 چشمات رو درد نکن دختر.... ینجوریو دفت:ا دیخند نیدان
 ....نیدان میجور کی:دفتم

 !میمن دوجور یا یجور کیاده تو -
 م؟یو دفتم:بر دمیخند

 ....میرو باز کرد و دفت:بر کمربندش
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ش آروم  سر یسرم مرت  کردم و به تابلو یشدم....چادرم رو رو ادهیپ نیاز ما
 شدم.... رهیدر سالن خ

داه گیبزرگ همکاران پل ییدردهما  از همکاران.... لیتهران جهت تجل یآ
 فشرده شد.... نیلهم اومد.....دستم تو دست دان یرو لهخند

صاف ا آروم ستش درآوردم.... ستم رو از د ....دلوم ستادمیبهش لهخند زدم و د
حالت  یب یشهههد.....چهره ام همون چهره  یرو صهههاف کردم....نگاهم عاد

 به طرف سالن به راه افتادم.... میشد و در کنار مرد زندد رینفوذناپذ یکایرائ
..همه ..میکرد کیو باهاشون سالم و عل میدیرو د یو نجف یانیراه سردرد شا تو

 ....دمیدیتالشمون رو م ی جهیخوشحال بودن....امروز نت
 ما نشده بود... یاول بود و متوجه  فی....سرهنگ ردمیدوم نشست فیرد
 نخورم... یسن سکندر یرو ارمیآروم دم دوشم دفت:شانگ ب نیدان

 ؟شوهریمنحصر به فردش دفتم:ک یسهز آب یبه چشما رهیسمتش و خ بردشتم
 !؟محالهیمن؟سکندر

 ....رسمیخانومم که نم یاعتماد به نفگ....به پا یو دفت:مرس دیخند
ه ...الصالمیسکوت تو سالن حاکم شد:بسم الله الرحمن الرح یمجر یصدا با

 محمد... یابوالقاسم المصطف نایو نه دنایس یو سالم عل
 محمد و آل محمد و عجل فرجهم.... یالهم صل عل-
سال-  زیم و درود خدمت همکاران بلند مرتهه و برادران و خواهران عزبا عرض 

ظام یرویو بزردوار ن طه  یانت باد بر رانیا یاسههالم یجمهور یخ ....درورد 
و  انتیشههما...دورود باد بر نفگ پاکتان و روح بزردوارتان.....درود بر ارق مل

در کنار هم جمع  مروزپر شههرافتتان....ا ی....درورد بر زنددانتانیوطن دوسههت
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سمت متایشده ا شما را هر چند ناچ یق  ی....و برنامه میپاس بدار زیاز زحمات 
به  میدهی......دوش فرا ممیکنیم ینوران دیچند از کالم الله مج یاتیخود را با آ

 ....یمحمد ناصر دیس یآقا زمانیصوت برادر عز
همه جا داده ل   یو لهخند رو رو دیچیپیسههالن م یقرآن تو نیدلنشهه یصههدا

 بودن..... یبود....همه از عملکردشون راض
 یکرد....با اتمام سههخنران دایسههرهنگ ادامه پ یو سههخنران یبا سههرود مل برنامه

 ....میو براشون دست زد میسرهنگ همه از جا بلند شد
 رو.... زانیزحمت شما عز میداریسن اومد:پاس م یدوباره رو یمجر

 یکی یکیزدم....همکار ها  یدستم رو فشار داد....به روش لهخند نیدان دست
سرهنگ قادر سن باال رفتن و از  سرهنگ محه یاز  شونیجد یدرجه  یو  رو  د

 ....گرفتنیم لیتحو
 به سردرد دوم.... ردادیت نیسردرد سوم دان یارتقاء درجه -

رو فشار  نیسکوت سالن رو شکست....دست دان تیدست زدن جمع یصدا
دادم و به روش لهخند زدم....بلند شد و کتش رو رو تنش مرت  کرد و به سمت 

و من با تمام  شیمحکم....اسههتوار....با تمام مردانگ یسههن رفت....با قدم ها
 افتخار کردم.... میبراش دست زدم.....به افتخار زندد میاحساس زنانگ

ه سروان ب یکردان کایسروان دوم رائ ی:ارتقاء درجه نهارینگذشته بود که ا یزیچ
 تمام....
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سرم درست  یلهم نشست....آروم از جام بلند شدم و چادرم رو رو یرو لهخند
گاه خ ندم رو کردمیخودم احسهههاس م یرو رو نیدان ی رهیکردم....ن ....لهخ

 و محکم به سمت سن رفتم.... یقورت دادم و جد
ست یرو دمیجد یو درجه  ستادمیا یسرهنگ غفار یجلو سم جا  نیسر آ لها

قد فت و لوح ت فتیرو در رمیدر مام دلم رو پر  ا کردم.....شههور و شههوق ت
 شکرت.... ایکرد....خدا

شکر و از اونجا رادمهر و مامان رو  ستادمیخونومم ا یکردم و کنار همکار ها ت
 ....رو بهشون لهخند زدم....زدنیکه برام دست م دمید

 ...میاومد نییدر کنار همکارامون درفته شد....از سن پا یادداری عکگ
نامه هامون رو بهم  ری.....تقددی....لهخند زدم...خندسههتادمیا نیدان یبه رو رو

شون داد سردرد دوم دامین سه ییجنا ی رهی... سروان تمام....زوج منا  یدر کنار 
 بود....

 و دفتم:مهارک باشه سردرد.... دمیخند
 زد و دفت:مهارک شما هم باشه.... لهخند

 !؟یهست یراض-
نامه  ری.....درجه و مدال و تقدکایتو رو بهم داد رائ تینمأموریلهخند دفت:ا با

رو بهمن  یزندد تیمأمور نی....و اخوامیم یبهانه اسههت....من زنده ام و زندد
 داد.... هیهد
 ....یمن یکرد و دفت:تو زندد یمکث

. 

. 
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ض شد و  کنمی:فکر مسندهیاز زبانو نو یحاتیتو شن  ستان رو تمام مجهوالت دا
 یزمان یبازه  کیدر  مونیزندد یکه ما تو هییاما سههودند،سههودند مثل آدم ها

 کی شنی!ممیدونیاما سرانجامشون رو نم میباشون دار یا یطوالن یبرخورد ها
 خواسههتم یمههم بمونه!نم ینقطه  کیمههم!دوسههت داشههتم سههودند  ینقطه 

تان بشهههه ب که همه چ یدیبا ب یدیب یداسهه باشهههه،که سههودند  یعال زیبو 
 ....ادنیاتفاق ها هر چند نادوار ز نیما از ا یعاد یبردرده....نه....تو زندد

نهود....مثل خواهر  یازیاشههخاص ندادم چون ن یاضههافه درباره  حاتیتوضهه
اه رفع اشههته که یبود در کل داسههتان....همون مقدار ی....چون خنثنیدان یناتن

 ....کردیم تیبکنه کفا
 ....دیکه دوستش داشته باش دوارمیدر آخر ام و
 انیپا
 

 
 
 

یااز   با تشکر یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز  دختر در  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور
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