
 

 

سرم رو به معنی اطاعت تکون دادم و با خونسردی کامل 

ای راهمو کج ازشون جدا شدم و سمت کوچه متروکه

 کردم. فقط خدا ميدونست که چقدر ازش متنفرم فقط خدا!!

هه احمق....خيلی کارا باهات دارم حاال صبر کن. به 

کردم و خودمو کشيد پايان کوچه رسيده بودم،راهمو کج 

سمت ديوار، اسلحه ام رو دراوردم و گارد گرفتم اماده 

حمله بودم،سرم رو کج کردم و کوچه رو با دقت نگا 

کردم.وقتی مطمئن شدم کسی دنبالم نيست سرم رو نزديک 

 ميکرفن کوچيکی که وصل شالم بود کردم،

 

 باران_احمدی کجايی؟

 

ه که رو به احمدی_جناب سرگرد ماشين پژو پارس سفيد

 روی مغازه است دقيقه جلوتون اون ماشين منه

 

 باران_مفهوم

 

خيلی عادی رفتم سمت ماشين و نشستم داخلش فرمان دادم 

حرکت کنه.  ماشين رو حرکت داد سمت نيروگاه.از 

ماشين پياده شدم وارد نيروگاه شدم و رفتم داخل اتاقم. 



دقی يونی فرمم رو پوشيدم و رفتم سمت اتاق سرهنگ صا

 در زدم و احترام نظامی گذاشتم و وارد شدم.

 

 صادقی_خوش اومدی سرگرد.چيزی دست گيرت شد؟

 

باران_جناب سرهنگ چيز های زيادی دست گيرم شد، 

شکوهی فردا شب يه قرار مهم داره که داخل يکی از 

پارتی های شبانه برگذار ميشه. همون شب سه تا دختر 

داخل يه پارتی ديگه دو رو تحويل ميده و هفته ی ديگه هم 

 تا دختر ديگه رو.

 

 صادقی_دخترا رو ديدی؟همونا بودن؟

 

باران_شکوهی اين کار رو به من سپرد،با مشخصاتی که 

خانوادشون داده بودن يکی بودن،البته من فقط موفق شدم 

اون سه نفری که فردا شب قراره تحويل داده بشه رو ببينم 

 کرده.بقيه رو شکوهی جای ديگه ای قايم 

 

سرهنگ سری تکون داد و چيزی نگفت بعد از چند ثانيه 

 سکوت رو شکست و گفت

 

 صادقی_خيلی خب،ادرس مکان پارتی رو داری؟



 

باران_بله فعال مکان پارتی فردا شبيه رو دارم،شکوهی 

گفت که افرادمو پخش کنم تا فردا شب مشکلی پيش 

 نياد.اينم ادرس

 

دادم دست ادرس رو روی يه برگه نوشتم و 

 سرهنگ.سری تکون داد و برسيش کرد. 

 

صادقی_مثل هميشه کارت عالی بود برو و خودتو حاضر 

 کن خيلی کار ها داريم...

)ادامه داد(چند تا ديگه از مأمور های مخفيمون رو فردا 

وارد مهمونی ميکنيم، سعی کنيد اطالعات مفيدی به دست 

 بباريد.

 

يکم ديگه سفارش  سری تکون دادم و چشمی گفتم سرهنگ

کرد و بالخره ولم کرد منم رفتم اتاقم و سريع سريع 

کارهامو انجام دادم و مخفيانه برگشتم سمت عمارت 

 پدربزرگ يا بهتره بگم شکوهـــی!!

 

نزديک عمارت بودم،با کينه خيره شدم به عمارت کثيف و 

ادم های کثيف تر از خودش....جايی که ادم های بی گناه 



.جايی که مادر و پدرم کشته شدن.....جايی کشته ميشن...

 که.......

در های عمارت باز شد و راننده ماشينو برد داخل سعی 

کردم روی کينه ی داخل چشمام سر پوش بکشم و اروم 

 باشم. بايد ميرفتم تو نقش باران قاچاقچی...باران شکوهی!

وارد عمارت شدم خدمتکارا و ادم های عمارت تا منو 

م ميکردن و احترام ميزاشتن بی توجه ميديدن سر خ

 بهشون راهمو کج کردم سمت اتاق شکوهی...

 در زدم و با صدای بيا تو وارد شدم.

شکوهی با لبخند موزيانش که به ظاهر مهربون بود،خيره 

 شد بهم:

 

شکوهی_به به نوه ی عزيزم!خوش اومدی دخترم....چی 

 شد کارا به کجا رسيد؟

 

 لبخند خيره شدم به شکوهی:بايد بازيگری ميکردم با 

 

باران_پدربزرگ همه جا رو چک کردم ادمام رو گذاشتم 

 اطراف عمارت همه چيز عاليه و اماده هست.

 

سری تکون داد و برگشت سمت پنجره ی قدی و بلندی که 

 باغ عمارت زيرش بود...



دلم ميخواست همينجا اسلحه ام رو در بيارم و همه ی تير 

لی.........حيف که نميشد بايد ها رو خالی کنم روش و

صبر ميکردم تا همه ی اين باند قاچاقچی گرفته بشه بعد 

 حساب اين عوضی رو برسم.

بعد يکم گپ زدن با شکوهی برگشتم تو باغ و سوار 

ماشين خودم شدم و راهمو کشيدم سمت خونه ی 

خودم.شکوهی هميشه اصرار داشت پيش خودش تو 

سيدم از شدت کينه ای عمارتش زندگی کنم ولی خو ميتر

که ازش به دل دارم کار دست خودم بدم برای همين 

 خونمو جدا کرده بودم.

پريدم تو حموم و وانو پر کردم با لباس نشستم داخل 

وان.....خيره شدم به کاشی های سفيد رو به روم و به 

 فکر فرو رفتم...

پانزده سالم بود که پدر و مادرم به يه سفر با کشتی 

ام پسر نا تنی شکوهی بود.زير دست شکوهی بود رفتن.باب

و يه جورايی همه کاره ی شکوهی.شکوهی خيلی به بابام 

مديون بود ولی يه بار با يه اشتباه از طرف بابام نزديک 

بود همه چيز شکوهی لو بره برای همين شکوهی بابا و 

مامانمو با کشتی به سفر فرستاد و داخل دريا 

 .....کشتشون................

وقتی خبر مرگشون رو فهميدم هيچ وقت باورم نشد که 

خودشون مردن و کشتی همين جوری غرق شده اخه 



شکوهی بخواد يکی از ادم های مهمش رو بفرسته يه جا 

صد تا محافظ باهاش ميزاره مطمئن بودم که کاسه ای 

 زير نيم کاسست............و حدسم درست در اومد

وفادار بابام که سالم از دريا يه روز يکی از ادم های 

برگشته بود و شکوهی دنبالش بود که بکشتش تا چيزی لو 

نره،اومد و بهم ماجرا رو گفت.اولش خيلی برام سخت بود 

ولی وقتی به مادر و پدرم فکر ميکردم اتيش درونم شعله 

 ور ميشد...........................

پليس  از همون روز شروع شد،بدون اينکه کسی بفهمه

مخفی شدم.يه شب که همه ی چيزای شکوهی به هم 

ريخته بود و محموله هاش رو دستش مونده بود رفتم و 

بهش گفتم از همه چيز باخبرم و دوست دارم تو اين راه 

کمکش کنم.با هر سختی بود کاراشو راست و ريست 

کردم و از همون روز به بعد شدم ادمش.البته شکوهی 

شدم،من همه کار ها رو با نقشه اخمق فکر ميکرد ادمش 

و زير نظر نيروگاه پيش ميرفتم.توی همه ی محموله ها 

نقش داشتم و همه رو به بهترين نحوه پيش بردم و شدم 

 دست راست شکوهی.

زندگی پيچيده ای داشتم توی طول اين هفت 

 سال..................

بلند شدم و از حموم زدم بيرون شروع کردم به برسی 

 ……………هانقشه 



 

با ترس خيره شدم به جنازه ی اون سه تا دختره....يه قدم 

برداشتم به عقب که سرم خورد به يه چيز سرد و 

 فلزی......

با ترس برگشتم سمتش که ديدم شکوهی اسلحه ای گرفته 

 طرفم.....

 

شکوهی_ای نمک نشناس حروم زاده....چطور جرعت 

 ـور؟کردی اين همه مدت منو بازيچه بدی؟چطـــــ

 

با صدای گلوله ای که خورد از جا پريدم....با ترس خيره 

شدم به اطرافم...خداروشکر خونه بود.صدای اذان بلندشده 

بود نزديک هايساعت پنج صبح بود.بلند شدم و نمازمو 

 خوندم......

خوابم نميبرد.....عجيب دلشوره داشتم و حس بدی 

 داشتم.........

 

ده ها غرق کردم البته صبح خودمو تو پرون۸تا ساعت 

حواسم خيلی جمع بود برای احتياط هيچ وقت پرونده های 

مربوط به اداره رو نميوردم خونه،شکوهی يه حيون کثيفه 

 شايد تو خونه دوربينی چيزی گذاشته باشه....



برا همين هيچ وقت نميوردمشون و هر وقت مسائل 

 اينجوری پيش ميومد از خونه ميرفتم بيرون.....هر چند

ديگه مطمئن بودم شکوهی اعتماد صد در صد بهم داره 

 ولی بازم اعتياد شرط اول عقله.. !!

االنم سرم رو گرم نقشه ها و پرونده های شکوهی کرده 

بودم.شکوهی فکر ميکرد ادمام خالف کارن ولی در اصل 

ادم هام پليس بودن و با مشخصات جعلی و... خودشون 

.درسته فقط سه ساله رو جای خالف کار ها جا زده بودن

که پليس شدم ولی خيلی واردم.......از پانزده سالگی با 

اين ادم ها سر و کله زدم و سعی کردم از تموم کاراشون 

درس بگيرم کلی از کلک ها و... رو ياد گرفتم....درسته 

تو تموم اون سال ها با پليس هم دست بودم ولی خب تازه 

لی موفقيت ها هم به سه سال شده که پليس مخفی شدم و خي

 دست اوردم و شدم سرگرد.....

خيلی زندگی ترسناک و پيچيده ای دارم،هم زمان هم بايد  

قاچاقچی باشم هم پليس مخفی......خيلی سخت و دشواره. 

بعد از چند سال بالخره يه موقعيت پيش اومده که بتونيم 

تموم باند شکوهی و باال دستی ها و همکاراشو 

خيلی اميدوارم و تموم وجودمو گذاشتم ...بگيريم........

 پای اين عمليات....

رفتم رو به روی اينه....وقت تغيير قيافه بود،شکوهی 

دستور داد تغيير قيافه بدم و برم از يه مکان بازديد کنم 



بايد يه جوری ميشدم که هيچ بنی بشری شک نکنه اخه از 

ه تو جايی که دارم ميرم بازديد کنم يه کله گند قرار

 مهمونی امشب باشه که اونجا مال اونه......

لنز مشکی زدم رو چشمای سبز رنگم و کاله گيس مردانه 

مو مشکی زدم..... با گيريم کنار ابرومو جوری کردم که 

 انگار شکسته شده...

بدنم رو باند پيچی کردم تا دختر بودنم پيدا نباشه.... 

اسپرت  پيرهن مردونه مشکی با شلوار مشکی کفش های

 مشکی....چند تا هم تتو اژدها و....چسبوندم رو دستم

هه شبيه مردای خالف کار شدم. عينک دوديم رو برداشتم 

و از خونه زدم بيرون.ادرسو دادم رانندم.رانندم جز ادم 

هام بود و پليس بود و به ظاهر خالف کار. گوشيمو در 

اوردم و زنگ زدم به سرهنگ صادقی.......بهش گزارش 

 دم کجا ميريم و.....دا

رسيديم مکان،يه انبار بزرگ بود يکی از محافظا 

مشخصاتمونو گرفت وقتی بهش فهمونديم از طرف 

شکوهی هستيم گذاشت بريم داخل وارد يه اتاق شدم مال 

همون مردتيکه ای که شب قرار بود ببينمش تو پارتی و 

 نبايد منو ميشناخت بود.. !! گلزار....

اومديد)دستشو دراز کرد سمتم دست گلزار_به به خوش 

 دادم باهاش(



باران_پوريا هستم از طرف رئيس بزرگ اومدم 

 شکوهی.. !!

 گلزار_بله شناختم 

 

يکم با هم گپ زديم و من به وسيله ی دستگاه صدا ظبط 

کن تموم مکالمه رو ضبط کردم و فرستادم برای 

 اداره.....

بريم تو بالخره حرف های مزخرفش تموم شد بلند شد تا 

 انبار.............

 

قدم هامو پشت سر هم برميداشتم بی صدا و 

محکم....گوشامو تيز کردم صدای هشت تا پا 

يکيشون سمت راستم بود از صدای پاش و .....ميومد

طرز صدا معلوم بود هيکليه و باديگاره... يه نفر ديگه 

سمت چپ بود معلوم بود باديگارده ولی وزنش کمتره و 

تره خيلی صدا ايجاد نميکرد.....گوشامو تيز کردم وارد 

گلزار داشت برا خودش حرف ميزد منم به ظاهر داشتم 

ميشنيدم....يه مشت چرند ميگفت و از خاطره هاش و جا 

هايی که رفته بود و محموله هايی که جا به جا کرده بود 

 ميگفت ولی من داشتم موقعيت اطرافمو می سنجيدم.....

 ِتق...ِتق...ِتق....



خوب صدا ی راه رفتن گلزار رو گوش دادم...نياز ميشد 

شايد.....پاشنه هاشو رو زمين ميکوبيد......پای راستش 

 بيشتر صدا ايجاد ميکرد معلوم بود اسيب ديده است.......

.همه نوع اسلحه ای يکی از صندوق ها رو باز کرد....

بود در داخلش بود......پنجاه تا صندوق داخل هر کاميون 

کل دويست و پنجاه تا صندوق بود که داخل هر صندوق 

پنزده تا اسلحه وجود داشت از مارک و نوع اسلحه ها 

تا اسلحه  3750....کال .فهميدم که مال امريکا هستن.

 قرار بود صادر بشه.....

يکم ديگه انبارو گشتيم و گلزار اراجيف بافت و تنم کرد تا 

 بالخره ولمون کرد.

 

 ق.....تق...ت

 

 شکوهی_بيا تو

 

 باران_پدربزرگ

 

 شکوهی_به به بارانم 

 

با لبخند ساختگی رفتم جلو،اومد جلو و با دستش ضربه 

 زد به بازوم



 

شکوهی_)با خنده(هر جور لباس بپوشی همون جوری 

ميشی....دخترونه بپوشی دختر ميشی پسرونه بپوشی 

 پسر.......

 

متکارش کرد خنديدم و کاری نکردم...شکوهی رو به خد

 و گفت:

 

 شکوهی_برای نوه ام قهوه بيار

 

 خدمتکار_خ...خانم..

 

بيچاره مونده بود بگه خانم يا اقا خندم گرفته بود ولی 

ادمی نبودم که بخندم اصال به قول شکيال آدم نبودم ربات 

بودم خنديدن و ذوق کردن و خوشحالی و... با من بيگانه 

حکم رانی  بود توی قانون من فقط جديت و غرور

ميکرد.....فقط وقتی با شکيال بودم حس ميکردم شادم ولی 

همون موقع ها هم زياد نميخندم يا بهتره بگم به خاطر 

شکيال فقط لبخند ميزنم که اونم سريع خودمو مشغول يه 

کار ميکنم تا از بين بره..........رو به خدمتکار کردم و 

 راحتش کردم بدبختو

 



 باران_قهوه تلخ

 

 کون داد و چشمی گفت و رفت.......سری ت

 

 شکوهی_خب...چی شد؟

 

باران_انبار بيرون شهره و پشت يه کارخونه قديمی که 

االن ديگه از کار افتاده. پنجاه تا محافظ ازش محافظت 

ميکنه که فقط بيست نفرشون توی انبار هستن بقيه مخفی 

شدن و برای دفاع و محافظت هستن به صورت مخفی.. 

!! 

هر کاميون پنجاه تا صندوق وجود داره که در کل داخل 

تا اسلحه وجود  3750تا صندوق و در کل  250ميشه

 داره.از مارکشون معلومه امريکايی هستن و....

 

 شکوهی_اوهوم.....)به فکر فرو رفت(

 

قهوه ام رو خوردم و يکم ديگه موندم و بعد برگشتم 

 خونم........

 

خل دستشويی يه نگاه به المپارو خاموش کردم....رفتم دا

کريمی کردم....زن بود و سروان دوم بود.من بايد ميرفتم 



اومده بود جای من که اگر توخونه دوربين باشه،کسی 

 متوجه رفتن من نشه.

 

کريمی_جنا..ب....باران خانم...ماشين کنار ساختمون 

 متروکه است...

 

سری تکون دادم و رفتم سمت پنجره کوچيک تو 

و از داخلش رد کردم و رفتم اون سمت يه دستشويی بدنم

 طناب اويزون بود گرفتمش و با کمکش رفتم پايين....

سريع رفتم سمت ماشين سريع ماسک تغيير چهره رو زدم 

رو صورتم، مردونه بود،پيرهن مردونه ای زير مانتوم 

بود،مانتوم رو در اوردم و به جاش سويی شرت مردونه 

توی کاله گيس پوشاندم...  ای پوشيده تنم کردم...موهامو

 به سمت خونه ای که ادرسشو داده بودن رفتم......

از ماشين زدم بيرون و رفتم داخل خونه ای که قرار 

 گذاشته بوديم....

يکی از سربازا درو باز کرد و احترام گذاشت سری 

تکون دادم و رفتم سمت سرهنگ پشت به من رو به روی 

نظامی گذاشتم که هواسش پنجره قدی وايساده بود.احترام 

 جمع من شد

 

 سرهنگ صادقی_خوش اومدی دخترم



 

 باران_ممنون جناب سرهنگ 

 

سرهنگ صادقی_ تقريبا يک ساعتی هست مهمونيشون 

 برگزار شده درسته؟

 

باران_بله جناب سرهنگ و قرار شد من ساعت ده و نيم 

 که ميخوان محموله رو بگيرن برم اونجا.

 

عکسو ببين)يه پسر چشم سرهنگ_خيلی خب....اين 

عسلی با ته ريش و مو های مشکی و ابرو های پر و 

تميز مشکی و بينی قلمی و لب های گوشتی، معلوم بود تو 

عکس هيکليه(اين سرهنگ دوم، سرهنگ امير 

شمسايی،يکی از بهترين نيرو اداره هستن که از خيلی 

وقت پيش توی اطالعات اين پرونده حضور داشته و االن 

ه داخل بخش عملياتی هم حضور داشته باشه.با هم .قرار

همکاری کنيد تا دار و دسته ی شکوهی و باالتراش و 

همکاراش ريشه کن بشن. االن که تو اينجايی امير داخل 

 مهمونيه وقتی ميری ميبينيش.

 

 سری تکون دادم و به فکر فرو رفتم.



يکم ديگه هم حرف زديم بعد سرهنگ يه انگشتر بهم داد 

 داخلش دوربين به کار رفته بود..........که 

از پنجره وارد دستشويی شدم همون موقع کريمی اومد 

داخل دستشويی سريع مانتوم رو در اوردم و دادم به 

کريمی شال هم بش دادم.کمکش کردم ماسک رو 

صورتش که زده بود تا صورتش عين من بشه و کسی 

 رون.....در بياره.رفت از پنجره کوچيک بي شک نکنه و

وارد اتاقم شدم،لباس مشکی مجليسيم رو در اوردم،يه 

لباس با باال تنه ی مشکی که تا باال ی سينه از جنس 

پارچه بود و استين ها و گردنش از جنس تور.دامن پف و 

تور به رنگ خاکستری مايل به مشکی يه رنگ خاصی 

 داشت رو تنم کردم......

ردم  و کيف دستی کفش های پاشنه بلند مشکيم رو پام ک

مشکيم رو برداشتم . از قبل ،مو های بلندم رو ازادانه و 

جوری که فقط يکمش از کنار گوشام ريز بافته بودم 

،درست کرده بودم. ارايش مناسب و دخترونه و گردنبند و 

گوشواره های ظريف با نگين هايی به رنگ مشکی .... 

ها دليلش هم هميشه تيپم مشکی يا تيره بود....هميشه.. !!تن

اين بود که زندگيم تيره و ماته رنگ خونم مشکيه،مشکيش 

 کردن.. !!

 سوار ماشين شدم و راننده روند طرف ويال....



رانندم در طرفم رو باز کرد با غرور از ماشين پياده 

شدم...شنل مشکی و پف ام دستای ظريف و دخترونم رو 

 پوشونده بود...

رو با کيفم رو وارد عمارت شديم،خدمتکارا شنلم 

بردن،رانندم، باديگاردمم بود يه جوريا خيلی بهش اعتماد 

داشتم،کنارم راه ميومد و مواظبم بود. هــه يه مشت بچه 

ی احمق ريخته بودن وسط و هی ميرقصيدن ... اين 

عوضيا چطور دلشون مياد بچه های مردمم عين خودشون 

 کنن...واقعا که حيوونن.. !!

شدم و رفتم سمت اتاقی که قرار بود با پوزخند ازشون رد 

 رو محموله مذاکره بکنند.

با غرور وارد شدم جز من هيچ زن ديگه ای نبود.همه ی 

اون حيوون های درنده خيره شدن بهم با اون نگاه کثيف 

تر از خودشون ولی من حتی نيم نگاهی هم بهشون 

ننداختم رفتم سمت شکوهی با لذت خيره بود بهم... هه 

 ا ميگه چه نوه ای پرورش دادم.....االن حتم

کنار شکوهی نشستم...بعضيا بهم سالم کردن با جديت و 

 سردی که تو تن صدام وجود داشت جوابشونو دادم....

شروع کردن به حرف زدن و چونه زدن و سر هم کاله 

گذاشتن....قرار شد شکوهی نصف اسلحه های گلزار رو 

 بخره و کاشف بقيشو بخره....



چه فکری توی مخ کثيف شکوهی بود ولی بايد نميدونم 

 سر در مياوردم....

تموم مکالمه ی بينشون رو ضبط کردم و با دوربين از 

صورت تک تکشون عکس گرفتم.......ديگه بحث از 

خريد و فروش محموله گذشته بود و داشتن مشروب 

کوفت ميکردن موندن و جايز ندونستم و به شکوهی گفتم 

.مطمئنم اينجا چيزايی هست که به درد و بلند شدم که برم

اداره بخوره. قرار بود امشب اون سه تا دختر رو 

شکوهی سرشون معامله کنه،بهم گفت ميخواد بزاره وقتی 

که خوب سرشون داغ شد بعد....عوضی ميخواست از 

مست بودنشون استفاده کنه و اونا رو خيلی گرون تر 

 ..بفروشه بهشون..

برم داخل حياط پشتی تا 11عت سرهنگ بهم گفت سر سا

 اون سرهنگ دومه رو ببينم.....

ده دقيقه مونده بود به يازده. جوری که کسی متوجه نشه 

از اونجا زدم بيرون وارد حيات شدم اروم جوری که 

جلب توجه نکنم از قسمت های کم نور و تاريک راه رفتم 

و رسيدم به حياط پشتی يه چيزی توجهمو جلب کرد يه 

ته باغ اروم اروم رفتم سمتش يهو نوره غيب شد  نور از

و توی يه لحظه دستم به عقب کشيده شد و افتادم تو بغل 

يه نفر در عرض يه ثانيه چاقومو از کنار پام در اوردم و 

خواستم بزنم بهش که منو چسبوند به تنه ی درخت..... 



نگاهم به صورتش افتاد قبل از اينکه با چاقو خط خطيش 

 ....کنم......

عــه اين که اون پسرست که جناب سرهنگ گفت سريع 

 ولش کردم و صاف وايسادم 

 

 باران_)با جذبه ی هميشکی و اخم(نشناختم ببخشيد

 

سرهنگ دوم يا همون سرهنگ شمسايی سری تکون داد 

و چيزی نگفت به جاش اطرافو ديد زد.....دستشو اورد 

 جلو مثل اينکه چيزی ازم ميخواست خيره شدم بهش

 

 باران_چيزی ميخوايد؟

 

 امير_دستگاه شنود رو بده من ميدمش به نيروگاه

 

با اخم و غرور هميشگيم خيره شدم بهش سری تکون دادم 

دستگاهو از کنار گوشوارم کندم توی يه لحظه شمسايی 

 هلم داد به تنه ی درخت و خودشو چسبوند بهم

 

 باران_چيکار ميکنی عوضی

 



نفر داره رد ميشه بايد فکر امير_هيــــس هيچی نگو يه 

 کنه سرمون گرمه

 

نميدونستم واقعا بايد چيکار کنم داشتم خفه ميشدم عوضی 

عين هرکول بود خيلی هيکلی تر من بود،با اينکه قدم بلند 

بود ولی به زور قدم به چونش ميرسيد يه سر ازم بلند تر 

 بود...

به بالخره ازم کنده شد...دختری نبودم که سر اينکه بدنم 

بدن يه غريبه خورده شرمم بشه قرمز بشم چميدونم ازين 

چيزا بشم، درسته پليسم و بايد اينجور چيزا اولويت باشه 

برام ولی من خيلی وقته قانون مانون سرم نميشه اگر پليس 

شدم فقط بخاطر انتقامه... !! توی وجود باران، باران 

 حکمرانی ميکنه....

يس مخفی يا نقش پسر رو هميشه يا ادم شکوهی بودم يا پل

بازی ميکردم عادت داشتم به اينکه با مردا دست بدم و... 

 اوايل برام سخت بود ولی حاال نــه.. !

 

 امير_من....نميخواستم چيزتون کنم...ی.. يعنی

 

 باران_مهم نيست سرهنگ....من اين چيزا برام عاديه

 

 دستگاه شنود رو گرفتم جلوش و گذاشتم کف دستش...



 

 ن_ امری نيست؟بارا

 

امير_ ميتونی بری......فقط اين شماره ی منه جناب 

 سرهنگ گفتن بدم بهت بهم يه پی بده بدونم تويی

 

باران_مفهومه.. !! )کال عادت نداشتم بگم چشم انگاری به 

 غرورم بر ميخورد(

 

راهمو کشيدم و برگشتم سمت ويال االن وقتش بود خودمو 

ار بود بعد اينکه شکوهی رسوندم سمت اتاق معامله....قر

معامله کرد و اون دخترا رو فروخت، وقتی داشتن دخترا 

رو ميبردن نيرو ها وسط راه جوری که شکوهی و بقيه 

 بويی نبرن بگيرنشون.....

سريع رفتم جايی که دخترا بودن،داخل به ماشين مشکی 

بزرگ بودن. وارد ماشين شدم اسلحمو در اوردم و گرفتم 

ا ترس خيره بودن بهم رو به محافظا سمت دخترا....ب

کردم و گفتم برن بيرون.....قبال مطمئن شده بودم که 

داخل ون دوربين و شنوند نيست برا همين ازاد بودم 

حرف بزنم فقط يکی از محافظا باهام موند تو ماشين که 

اونم ادم خودم بود و پليس بود.خيره شدم به صورت تک 

 تکشون



شمای قهوه ای داشت و قد بلند يکيشون اسمش ارزو بود چ

و پوست سفيد.از اون دو تا کوچيک تر بود اون دو تای 

ديگه هم تقريبا شبيه اين بودن يعنی چشماشون قهوه ای 

 بود و....اسم اون دو تای ديگه عاطفه و پريا بود.

 

باران_خوب گوش کنيد ببينيد چی ميگم...ففط يه بار 

م و ميخوام توضيح ميدم پس خوب گوش کنيد من پليس

 نجاتتون بدم اگر دختر های حرف گوش کنی باشيد.

)با چشمايی از حدقه بيرون زده خيره بودن بهم واقعا 

خندم گرفته بود برای اينکه نخندم انگشت اشاره و شستم 

 رو کشيدم دور لبام...(

امشب يکی از اون عوضيا شما رو ميخره بعد توی راه 

ميخوايد اسيبی نبينيد به نيرو ها ميان و نجاتتون ميدن اکر 

هيچ عنوان تاييد ميکنم به هيچ عنوان تو دست و پا نپيچيد 

وقتی حمله شروع شد يه جوری فرار کنيد و خودتون رو 

به پليسا برسونيد خودمم ميام...اما قبلش يه کار مهم بايد 

بکنيد)يه دستگاه رد ياب(اينو بايد يه جوری وصل کنيد به 

ون ميکنند و اين)جايی که روشن ماشينی که باهاش منتقلت

 ميشه( فعال کنيد.....

 

بدون شک نقشه مون عالی بود با سرهنگ شمسايی يا 

همون امير قرار بود نقش بازی کنيم و به شکوهی بگيم 



اون و من ميخوايم با هم ازدواج کنيم بعد يه جوری امير 

رو وارد باند بکنيم که من تنها نباشم و از همه مهم تر يکم 

برام سخته يه ادم باشم در دو جلد اونم دو جلد کامال 

متفاوت دو جلدی که هيچ شباهت مشترکی ندارن.....برای 

 همين امير قراره کمک کنه.

مهمونی تموم شد شکوهی با قيمت سه برابر دخترا رو 

 فروخته بود....

سوار ماشينش شد هی بهم ميگفت برم عمارتش ولی مثل 

 هميشه قبول نکردم.

ماشينم شدم محافظم خبر داشت قراره امشب داخل  سوار

 مأموريت نقش داشته باشيم،خودش عضويگان ويژه بود.

سريع روند سمت يه نماز خونه. رفتم داخلش و لباسامو 

عوض کردم.ضد گلوله بستم و زدم بيرون سريع سوار 

ماشين شدم و فرمان دادم بره سمت محل.....جلده رو بسته 

پليس.....ون رسيد.....با دين ماشين بوديم با ماشين های 

های پليس و سريع دنده عقب رفت ولی يکی از مآمورا 

زودتر حرکت کرد و تموم جاده رو ميخ زنجيری)دستگاه 

مخصوص پنچر کردن ماشين که پليسا ازش استفاده 

ميکنن( انداخت.... راه فراری نداشتن شروع کردن به تير 

ق زمان هايی بودم زدن بچه ها هم شروع کردن......عاش

که اسلحه ام رو ميگرفتم دستم و بی پروا شليک 

ميکردم.....بالخره تسليم شدن....چند تا از نيرو ها زخمی 



شدن دو تا محافظ های کرمی مردن تا بالخره تسليم 

شد.....سريع رفتم جلو و دنبال اون سه تا دختر بودم که 

 ..چشم کرمی به من افتاد ناباورانه خيره بود بهم.

 

 کرمی_ت.....تو..آ..آدم شکوهی...ن...نيستی؟

 

 پوزخند صدا داری زدم...

 

باران_پيش خودت چی فکر کردی احمق؟هه پوز همتونو 

به خاک ميمالونم هم تو هم باال دستيات هم شکوهی هم 

 باالدستياش....هماون بايد تاوان پس بديد

 

با کينه ای آشکار خيره شد بهم راهمو کج کردم و رفتم 

 مت ون که يهو صدای گلوگه بلند شد.......س

 و بعد هم صدای اخ يه مرد.....

ناباورانه برگشتم.....تو..بغل همون پسره امير 

بودم....خودمو ازش جدا کردم....يهو صدای داد چند نفر 

 بلند شد و صدای گلوله ی دم......

يکی از محافظای کرمی خودشو زده بود به مردن ولی 

است به من تير بزنه که امير اومد جلو و زنده بود و ميخو

 به جای من تير خورد.............

 



چشمام از حدقه زده بود بيرون....امير يه سر و گردن از 

من بلند تر بود مطمئناً اگر منو نميگرفت تير ميخورد تو 

 جمجمه ام.....

 

تو بيمارستان نشسته بودم و خيره بودم بهش....مثل بچه 

.کتفش تير خورده بود....احمقه احمق اخه ها خواب بود...

…. چرا پريد جلوی تير ميزاشت تيرو بخورم و بميرم

 يکی طلبت....

 خونش روی لباسام مونده بود....

توی کل عمر نکبت باری که از خدا گرفتم بيشتر هزار 

بار با مرد های ديگه برخورد داشتم ولی امشب وقتی منو 

خورد شايد کم تر از گرفت توی بغلش و به جای من تير 

يک دقيقه بود ولی بعد از سال ها امنيت رو حس 

کردم،احساس کردم يه مواظب يه پشتيبان يکی که 

 حواسش بهم هست و مراقبه ،دارم.

اين حس شايد کم بود ولی بعد مدت ها چشيدنش واقعا 

 خيلی خوب بود.

برام مهم نبود شايد سرهنگ و بقيه چه فکری در 

توبيخ بکنن ما رو چون محرم نبوديم و موردمون بکنن يا 

امير همچين کاری کرد برام اصال مهم نبود چون به 

محرم و نامحرم و اينجور چيزا اصال اهميت نميدادم يا 

 بهتره بگم تو محيطی بزرگ شدم که اين چيزا عادی بود.



 

 چشماش اروم اروم باز شد.....

 اخمامو کشيدم تو هم،جدی و مغرور مثل هميشه...

 

 باران_چرا خودتو انداختی جلوی تير؟!

 

اخماشو کشيد تو هم تازه متوجه ی جذابيت و صورت 

مردونه و خوشگلش شدم با اخم صد برابر جدی و نافز 

بود ولی خيلی بهش ميومد....چشمامو 

برگردوندم....نميخواستم نگاهش کنم،خودمم تو شک بودم 

ور ولی يه لحظه ترسيدم....حرف هميشگيمو با خودم مر

کردم،من ادم نيستم،من قلب ندارم،من نميتونم کسی رو 

دوست داشته باشم مخصوصااااا مرد ها رو،من تو اين 

دنيا فقط با يه نفر ميتونم باشم اونم شکيالست.من 

 سنگم....من ادم نيستمممم!!!!

با مرور اين حرفا تموم اون حس و شرينی و جذابيت 

 و....همشون دفن شدن.

 رگه ای دهن باز کرد:امير با صدای رو 

 

 امير_جای تشکرته؟

 

 باران_مگه من ازت خواستم که تشکر هم بکنم؟؟؟



 

امير_د اخه لجباز اگر تير ميخوردی که ميمردی!!!االن 

 باس بهشت زهرا ميبوديم

 

 ميکردی باران_به هر حال نبايد اون کارو

 

امير_)با پوزخند(هــه دختره ی خل و چل فکر کردی 

کردم؟نه بچه بخاطر اينکه  کارو بخاطر خودت اين

هوا و شکوهی فلنگو ببنده اين کارو کردم  عملياتنره رو

وگرنه تو يه حروم زاده ای....نوه ی شکوهی هر چی که 

 نباشه خون اون تو رگاته....

 

توی کل عمرم هيچ احدی جرعت نکرده بود اين حرفا رو 

ام به من بزنه از عصبانيت بلند شدم و چاقوی کنار مچ پ

رو برداشتم و بدون فوت وقت چاقو رو کشيدم رو جايی 

 که تير خرده بود دادش رفت هوا.....

چاقو رو برداشتم و جاييش که خونی بود رو کشيدم رو 

 گونش و خونشو با گونه اش پاک کردم.....

 

باران_بار اخرت باشه زراضافه ميزنی....من نوه ی اون 

ون تو رگام پست فترت نيستم عوضی.....خون اون حي

 نيست 



 

تيزی چاقو رو گزاشتم روی صورتش فقط منتظر بودم 

حرف بزنه تا صورتشو خط خطی کنم ولی هيچی نگفت 

و خيره بود تو چشمام ازش فاصله گرفتم و از اتاقش زدم 

 بيرون.......

 

شايد دردش رو دو برابر کرده باشم چون دقيقا همون 

لی حقش بود جايی که تير خورده بود رو چاقو کشيدم و

 ….مرد تيکه الدنگ

پريدم تو حموم لباسامو انداختم تو تشت اول بايد خونشون 

 رو ميگرفتم تا بعد بتونم بندازمشون ماشين لباس شويی....

دوش رو باز کردم.....آب داغ از روی مو هام چکيده 

شد....داغی آب که به پوست يخ زدم ميخورد حالمو خوب 

مشب،عمليات بعدی هفته ی ميکرد.....اين از عمليات ا

 ديگست...

خون امير که پاشيده بود به گلوم با آب ها قاطی ميشد و 

 ميرفت،چشمام رو به حرکت در اورده بود....

پشيمون نبودم...اصال...عوضی گستاخ تا االن هيچ احمقی 

 حق نکرده بود با من اينجوری حرف بزنه هيچکسی!!

تموم  اين درس عبرت بشه براش بار بعدی کارشو

ميکنم.....از حموم زدم بيرون نزديک های هفت صبح 

 بود.



گوشيمو برداشتم و زنگ زدم به شکيال....االن فقط اونه 

 که ميتونه حالمو خوب کنه.....

 

کليد تو در چرخيد چشمامو ريز کردم......چاقوی 

کوچيکی که تو کشو بود رو برداشتم و پشت ستون قايم 

 با حوله ام....شدم....اصال توجه نکردم که 

با نزديک شدن قدماش چرخيدم و با يه حرکت دستاشو 

گرفتم و بردم پشت کمرش و چسبوندمش به ديوار و چاقو 

 رو گذاشتم بيخ گلوش.....

 

 شکيال_چته روانی

 

 دستام شل شد....اين که...شکيالست ! 

 

باران_هزار بار بت نگفتم زنگ بزن و با کليد نيا تو؟بزنم 

 يارم نفله؟همينجا دخلتو ب

 شکيال_گمشو عوضی....ولم کن خفه شدم

ولش کردم و چاقو رو پرت کردم رو مبل و نشستم رو 

 مبل....

 

شکيال_باز که اينجا عين سرد خونست....تاريک و به هم 

 ريخته...



 

خودشو رسوند به پنجره ها و پرده ها رو کشيد بعد هم 

 مشغول جمع کردن وسيله ها شد.....بيچاره هميشه اون

 شور خونه ی منو تميز ميکنه....مرده

رفتم سمت گاز مقل هميشه به جای صبحونه شکالت تلخ 

خوردم.....ميدونستم شکيال عين ادم غذا ميخوره براش 

 کره و.... در اوردم.

مشغول خوردن بود..... خيره شدم بهش....توی کل دنيا 

 فقط همينو دارم....فقط شکيال...

ديم تموم سال های تحصيلی از پنج سالگی باهم دوست ش

با هم بوديم...قبل مرگ پدر و مادرم...يه دختر شنگول 

بودم...يه دختر که هميشه ميخنديد و باعث خنده ی 

ديگران ميشد.....به اندازه ی مو های سرم دوست و رفيق 

داشتم....ولی بعد اون اتفاق سنگ شدم.....ديگه اون دختر 

م.....فقط و فقط مرده بود....فقط يه اسکلت متحرک ا

 شکيال برام موند...فقط اون با همه چيزم کنار اومد....

 

 شکيال_ميدونم خيلی خوشگلم

 

 با حواس پرتی پلک زدم و ها کشيدم..

با خنده گفت هيچی و مسغول خوردن شد. يه نقشه مهم 

داشتم،شکيال هم ازش خبر داشت قرار بود يکم ديگه يه 



ه تو اين فاصله من و مأمور بزنه تموم برقا رو قطع بکن

شکيال بگرديم تو خونه ببينيم دستگاه شنود يا دوربين 

 هست يا نه.

از عمد تلوزيونو روشن کردم ک اگر رفت بفهميم.پرده ها 

 رو کشيدم و نشستم منتظر.....

قطع شد و بعد هم گوشيم تک خورد اين يعنی اينکه 

کارمونو شروع کنيم. سريع شيدا رو صدا کردم با هم 

.تک تک جا ها رو گشتم ل گشتن شديم.............مشغو

مطمئن شدم دوربين نيست ولی شک داشتم شنود  نباشه 

سريع با اون يکی گوشی)خط مخصوص اداره(زنگ زدم 

به سرهنگ گفتش که تموم خونه رو قبال گشته و مطمئنه 

که شنود نداره،با دستگاه و... هم برسی کرده مطمئنه فقط 

 که اونم منو شکيال گشتيم نبود.... شکش به دوربين بود

واقعا شکه شدم!!شکوهی واقعا اينقدر به من اعتماد 

 داشت؟!

 

***** 

 

ساعت يازده بود....از خونه زدم بيرون سوار ماشينی 

 شدم که به کوچه پايين تر منتظرم بود.....

* 



احترام نظامی به سرهنگ صادقی و سرهنگ پاشاهی  

.....با پوزخند رو بهش احترام گذاشتم چشمم خورد به امير

گذاشتم با چشماش داشت خط و نشون ميکشيد 

 برام....پوزخندم پرنگ تر شد

 

سرهنگ پاشاهی_از اونجايی که ما يه مأموريت مهم و 

پيچيده در راه داريم و شما دو تا نقش اصلی ما 

 هستيد،اداره صالح ديده شما به محرميت هم در بيايد

 

 ناخواسته صدام رفت باالدست خودم نبود 

 

 باران_چــــی!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟

 

 سرهنگ رو کرد سمت من... 

 

 سرهنگ پاشاهی_اين محرميت موقتی هست.

 

 امير_حتميه؟

 

 سرهنگ_دستوره....

 



به نا چار احترام گذاشتم و قبول کردم....حاال که اين 

الدنگ قراره بشه محرم من قراره خيلی بال ها سرش 

 بيارم.....

 

رهنگ صادقی_البته اين فقط بخشی از نقشه س

است،سرگرد بايد امير رو به عنوان همسر ايندت به 

شکوهی معرفی کنی،امير بايد يه جوری خودشو قاچاقچی 

نشون بده و وارد باند بشه بعد خيلی سريع تر ميتونيم پيش 

 بريم.

 

 هه سرهنگ فکر همجاشو هم کرده بود....

ود همين امشب محرم يه ادمی رو اورده بود قرار ب

 شيم.....

محرم شديم.....بلند شدم بهشون احترام گذاشتم و از اونجا 

زدم بيرون....داشتم خفه ميشدم....اين کارا چيه حاال 

بدنمون بخوره به هم زمين و اسمون به هم ميرسه؟اين 

ديگه چه رسميه؟!تو کل عمری که از خدا گرفتم حتی يک 

کرده بودم....هميشه پيش لحظه هم به ازدواج و....فکر ن

خودم ميگفتم من نه مردم نه زن من به موجود غير 

انسانی ام که شبيه سازی شده....من نميتونم عاشق بشم من 

نميتونم معمولی زندگی کنم.....خدا از اولش هم با من بد 



تا کرده پس من بايد پيش برم......هـه بعد االن محرم يه 

 مردم!!!

 و نگاش کردم.... با صدای کوفتيش برگشتم

 

امير_شايد االن ناموسم باشی)با پوزخند( ولی من هنوز 

سرهنگ دومم!! ارت باال ترم.....بايد احتراممو نگه داری 

به محض اينکه اين ماموريت کوفتی تموم شد ميری پی 

کارت....اينم بدون خودت خواستی روی بد منو ببينی)با 

 دستش ضربه زد به جای تير و چاقو(....

 

 ا پوزخند تف انداختم کنار پام....ب

 

باران_احترام؟)بلند خنديدم(برو پی کارت حاجی عصاب 

تو يکی رو ندارم.... درضمن مواظب خودت باش من 

 يهو رگ سگيم عود ميکنه....

 

بدون فوت وقت سوار ماشين شدم و برگشتم خونه....پسره 

 ی احمق فکر کرده کيه.....

*** 

 …در لباسامو پوشيدم و رفتم دم

 سوار ماشين شدم

 



 امير_عليک!

 باران_ميری يا نه؟

 امير_ادرس

ادرسو دادم بش بعدم هندزفری رو گذاشتم تو گوشامو 

 …سرمو چرخوندم سمت پنجره بيرون

 صدای خسته ی مهراب پيچيد تو گوشم:

 #کاسه خون،مهراب و اميرحسين حيدريان

 

))بی معرفت دلم رو کنده از خودش وقتی که رفت نديد 

 م سرد شدهتن

رسيد به گوشم که به دنيا اومده الهی شکر واسه خودش 

 مرد شده

 

بی معرفت چقدر دعا کرده بودم که بعد من عاشقه هيشکی 

 نشه

ميشه مگه عشقه يکی جدا بشه تنهاش بذاره تنهايی پير 

 نشه

 

تنها کجا بدونه من چشمای نيمه جونه من بی سر فقط خدا 

 ميدونه

ببينی اشکمو رفتی بدونه هيچ حاال بگو چه حسيه وقتی 

 بهونه



 

باز باران با ترانه ميزند بر بام قلبم باز گريه عاشقانه 

 ميکنم ياد تو هر دم

با تو بودم ای پری روزی که عقل از من گريخت گر تو 

 هم از من گريزی وای بر احواله من

گاليه ای نيست منو فاصله ها همزاديم گاه تو را از دور 

 است حاله منببينم خوبه خوب 

 

با دوست عشق زيباست با يار بيقراری از دوست درد 

 ماند از يار يادگاری

اين مرام مادرم وای سياهی کيستی جيم جمالت که اصال 

 آدم موندن نيستی

 

نون نماز ميت و سر به سر خاک زنيم دردامو حساب 

 نکن امشبو مهمونه منی

ميدونی دل به دل راه نداشت اين روزا ای وايه من تو چه 

 شبا از حاله بی تابه دلم

بودنت يه درده و نبودنت درد دگر يکی نيست پرسد ازت 

 چه کشيدی ای پسر

 

شعر آهنگ جديد مهراب و معراج و اميرحسين حيدريان 

 کاسه خون



 

الله ديدم روی زيبای توام آمد بياد شعله ديدم سرکشی 

 های توام آمد بياد

و موی و مجلس سوسنو گل آسمانی مجلسی آراستند روی 

 آرای توام آمد بياد

 

بود لرزان شعله شمعی در آغوش نسيم لرزش زلف 

 سمنسای توام آمد بياد

در چمن پروانه ای آمد ولی ننشسته رفت با حريفان قهر 

 بيجای توام آمد بياد

 

چشم چشم دو ابرو چشمای گريون بی سو کمرم بند 

 شکسته ن کمند گيسو

قصند باز کنيد پنجره را وقت باران همه ی پنجره ها مير

 باز هوا ميخواهم

 

بی سبب نيست که من خيره به لبهای توام فکر بی جا 

 نکنيد واژه ی ما ميخواهم

مرز ما بيشتر از يک قدمی فاصله نيست دو قدم راه بيا 

 چونکه دوتا ميخواهم

 



تنها کجا بدون من چشمای نيمه جونه من بی سر فقط خدا 

 ميدونه

وقتی ببينی اشکمو رفتی بدونه هيچ حاال بگو چه حسيه 

 بهونه

 

ما که سوختيم حداقل بند دله ديگر باش من دلم خون 

 غروبا تو بخند و شاد باش

وصف حالم حاله حول خودزنيست اين روزها شاهدن واله 

 سخت است حاله من اين روزها

 

دل به دريا زدی گل بازی ميکرد کشتيه من کم غنی نيست 

 مشتيه مندل ببارد واسه تو 

کودکی ده ساله بودم ميشنيدم از پرنده عشق ميرود در اين 

 دنيا مثله آب رونده

 

روز مرگم نگذاريد بيايد مادرم ترسم اينه بشکند بازم 

 تمامه باورم

جای تلقين به باالی سرم کف بزنيد شاهدی رقص کند 

 جمعه شما کف بزنيد

 

روز مرگم وسط سينه ی من چاک زنيد اندرونه دله من 

 يک قلمه تاک زنيد



گم شدم در اين شبه سنگی مرا پيدا کنيد از خيابانهای 

 دلتنگی مرا پيدا کنيد

 

وقتی تنها ميشوم با خنده يادت ميکنم سخت است ميدانم 

 يک روز عادت ميکنم

بی سبب نيست که در مزرعه ات ميمانم عاشقی ساده ای 

 از جنسه شما ميخواهم

 

آی درمان دله شکسته  آی آرامشه قلبه خسته ی من برگرد

 ی من برگرد

های وضعيته حاله ساده ی من خوش نيست با توام قسمتی 

 از گذشته ی من برگرد

 

بعد از تو دگر عشق حرام است به من رفتم که دگر تو را 

 فراموش کنم

رفتم که به در کنم خيالت از سر هرگز نه دگر هوای 

 آغوش کنم

 

ی همدمه يک عمر برای ديدن روت کم است وقتی برو

 من باز غم است

تاريکيه شبها به هيچ کسی رحمی نکرد اگه خورشيد نباشد 

 کمر ماه خم است((



 

با توقف ماشين ازش اومدم بيرون وقت نقشبازی کردن 

بود همه ی خدمه ها با تعجب به امير نگاه ميکردن رفتم 

جلو و دستشو گرفتم...کارشو خوب بلد بود خوب نقش 

 بازی ميکرد.

 .……تق…..تق

 … !شکوهی_بيا تو

 

اول من رفتم تو بعد هم امير اومد شکوهی اومد زر بزنه 

 …که چشمش افتاد به امير

 اخم ريزی بين ابرو هاش نقشبست

 

 باران_پدربزرگ...معرفی ميکنم امير نامزد من

 

تعجب توی چشماش نشست ولی زود روش سرپوش 

 …کشيد

 ادامه دادم

 

امريکا زندگی ميکرد و باران_امير تا همين دو سال پيش 

 بود…(عضو باند)

 



شکوهی هر لحظه بيشتر تعجب ميکرد...امير دستشو 

دراز کرد و با خودشيرينی احوال پرسی کرد...خوب 

 حرفه ای بودااا!!!

مثل اينکه موفق هم شده بود ولی مطمئنم شکوهی تا جد و 

ابادشو نريزه بيرون بهش اعتماد نميکنه...من هفت ساله 

هنوز شک دارم که بهم اعتماد داشته باشه ولی ادمشم ولی 

خب اين نقشه کامال از قبل طراحی شده و کلی برنامه 

روش انجام داديم...يه جوری پرونده برا امير چيديم که 

 يک در صد هم بهش شک نکنن.

 

 شکوهی_خب بچه ها چيزی خورديد؟

 

خواستم بگم اره که زودتر کارامون تموم بشه و بريم که 

 ی نکرش رو باز کردامير صدا

 

 امير_نه قربان

شکوهی_اوه امير جان راحت باش با من ناسالمتی 

 دامادمی

 

ای خدا بزنم همينجا هر دو شونو نفله کنم؟؟؟اخه منو چه 

 به اين سوسک؟؟؟ايشششش 

 ….خيلی دارم مراعات ميکنم نزنم دو نصفش کنما



بعد خوردن کوفت با اين دو تا بز بالخره خواستم بگم 

 که شکوهی زبون وا کردبريم 

 

 شکوهی_باران جان يه مأموريت مهم دارم برات

 

همون لحظه يکی از ادم های شکوهی اومد و تو گوشش 

يه چی گفت به صورت نامحصوص شنيدم اون مرده گفت 

امير فقط همينو تشخيص دادم البته هنوزم مطمئن نبودم 

چون تو گوشش داشت حرف ميزد ولی خب گوشای منم 

وقتی ادمش رفت …ود خيلی گوشام تيز بودنگوش خر ب

 شکوهی رو کرد سمتم و َفک زد

 

 شکوهی_يه مسئله مهم هست که ميخوام بهت بگم،)رو

کرد سمت امير(دروغ چرا امير جان من بهت اعتماد 

مثل اينکه يکی از ….نداشتم...دادم ادمام پروندتو درارن

بايد بودی.. !خوبه افرين حاال …(از ادم گنده های باند)

بگم که کمتر يک ماه ديگه بعد سال ها قراره سياوش خان 

قراره خودشونو نشون بدن...بدون شک مهم ترين 

ديدارمون قراره باشه...ميخوام هر کاری ميتونيد بکنيد تا 

نقشه ام به بهترين نحوه پيش بره...بايد سياوش خان بفهمه 

 …من کيم

 



زودی قراره داشتم شاخ در می اوردم توقع نداشتم به اين 

 …باندشون بره رو هوا

طبق گفته ی شکوهی تک تک ادم های اين باند قراره تو 

 …اون دورهمی بيان

 

*** 

 امير_حاض

 

نگاهش که بهم افتاد حرف تو دهنش ماسيد...نمی دونم 

 چرا حتی پلک عم نميزد

بسمه هللا...نکنه زشتم؟برگشتم سمت اينه و برای چندمين 

 …بار به خودم نگاه کردم

 

لباس شب سرمه ای رنگ که باال تنه ی تنگ و دامن پف 

 …و خوشگلی داشت

 …دکلمه بود ولی شنل پف و خوشگلی داشت

مو هامو شنيون کرده بودم پشت سرم و کفش های سرمه 

صدای قدم هاشو … ای پاشنه بلندی پوشيده بودم

شنيدم...از تو ايينه خيره شدم بهش...از پشت کامل چسبيده 

اشو قفل کرد دور کمرم...تعجب کرده بودم بود بهم...دست

ما هميشه در حال جنگ بوديم ولی يه حالی شده 

بودم...نميتونستم عقب نشينی کنم...اصال دلم 



نميخواست...احساس خاصی داشتم...امنيت...شايد هم 

مبخواستم به خودم تلقين کنم که فقط امنيته...دروغ چرا 

گه شايد همش امير برام فرق داشت با همه ی مردای دي

در خال جنگ بوديم ولی خب هر چی باشه همچين حسی 

 …داشتم

 

امير_چرا اينقدر متفاوتی؟چرا دخترونه رفتار 

نميکنی؟چرا خيلی مغروری ولی در عين مغرور بودن 

 …مهربونی

 

 باران_چرت و پرت نگو امير...چت شده تو؟!

 

امير_کی ميخوای به اين جر و بحث خاتمه بدی؟ما از يه 

 …هستيمتيم 

 

 باران_اگر نری رو مخم کاری بات ندارم که

 

امير حلقه ی دستاشو تنگ تر کرد و چونش رو گذاشت 

 روی شونه ام

 

 امير_جدی؟

 



 …اروم برگشتم سمتش دستمو گذاشتم رو سينش

 اومدم حرف بزنم که امير به صورت نامحسوس لب زد

 

 …امير_يکی پشت دره

 

ميخواد جاسوسيمونو پس يه عوضی داره ما رو ميبينه ها 

کنه خيلی خب باشه خودمو کشيدم باال نميدونم دارم چه 

 ….غلطی ميکنم فقط ميدونم بوسيدمش

 ….باورم نميشد همچين کاری کرده باشم ولی کردم

ازش جدا شدم سريع پسش زدم و از اتاق اومدم بيرون هر 

 …کسی بود رفته بودش

 رفتم در اتاق شکوهی

 

 وفتيم؟باران_پدربزرگ کی راه مي

 

 …شکوهی چشماش چرخيد رو من با خنده گفت االن

 …گرمم بود خيلی هم گرمم بود شنلمو دکمشو باز گذاشتم

امير اومد...بيشتر قبل گرمم شد نميدونم چرا ولی برای 

 …اولين بار بعد سال ها حس کردم خجالت ميکشم

سرمو انداختم زير امير دستمو گرفت شکوهی جلوتر راه 

 …تش ادما هم پشتمونافتاد ما هم پش

 …نشستم تو ماشين امير



 …حرکت کرد داشتم منفجر ميشدم

 

 باران_ديگه منو نبوس وگرنه بار بعدی لباتو ميبرم

 

 امير قهقه ای سر داد

امير_مگه من تو رو بوسيدم؟ببخشيد سر کار خانوم شما 

 منو بوسيديد

 

 با خونسردی با اينکه ضايع شده بودم ولی ادامه دادم

 

ه هر حال نزار منم ببوسمت وگرنه...بايد برای باران_ب

 هميشه با لبات خداحافظی کنی

 

 …برای اينکه صداشو نشنوم هندزفری گذاشتم گوشم

 

 #اهنگ لکنت از مهراب

 

 چشام روی رفتن تو بعد تو موند

 

 خيلی حرفا روی دلم بعد بعد تو موند

 

 اين غرور لعنتی چيه دارم توی خودم



 

 منو نميسوزوند که هرچيزی ميديدم قلب

 

منو فکرای بعد تو بعد بعد تو مرده منو عشقی که بعد تو 

 بد شکسته

 

ببين تو به همه بد بين شدی ولی دل من واست مثل همه 

 نبود

 

 مونده منی که من که حرفاتو حفظه

 

 يه منی جا گذاشتی از خودت که بی حسه

 

 طلب شکار تو کار تو رو خوب بلدم

 

 ستم بهت نزنمبا اينکه با اينکه ميتون

 

 حاال سهم تو شده يه تنهايی کوچيک

 

 شبا تا صبح برام من گريه به ياد من موزيک

 

 هوشو حواستو برده اون که در گوشت خوند



 

 حاال از همونايی که دوست دارن چقدر دوری

 

 هنوز ياد تو يادت ميفتم هر از گاهی

 

 واست گريه نميکنم فوقش يه شب ماهی

 

 کردی اين خونه را برام تاريک و تاريک تر

 

 بدتر و بد کردی حال اين ديوونه را

 

 هنوزم صدا گيتار هنوز ساز من واست کوکه

 

 صد هزار شعر تاريک تو اين خونه ی متروکه

 

 من يه احساس بدون حس دارم توی حسم

 

 …اون سال که رفتی ديگه بعد تو به خودم نميرسم

 

کرد و با توقف ماشين امير اومد و در سمت من رو باز 

 دستمو گرفت تا بيام بيرون..

 …دستمو دور بازوش حلقه کردم و راه افتادم



 شب مهمی بود قرار بود اون دو تا دختر رو نجات بديم.

يه مشت بچه مچه بيست ساله ريخته بودن وسط و تا خر 

 …خره مست بودن

بعضيا هم داشتن کوفت ميکردن بزرگ ها هم داشتن مخ 

 …زنا رو ميزدن

 

 …فتيم سمت يکی از ميزای خالیبا امير ر

گارسون مشروب ها رو با سينی جلومون اورد منتظر 

بودم امير برداره ولی اين کارو نکرد...من يه پيک 

 …برداشتم

يه نفس سر کشيدم...بدون توجه به امير بلند شدم رفتم 

 …سمت بار

نميدونم چم بود ولی عجيب دلم ميخواست مست بشم ولی 

 …مأموريت داشتيمنميشد لعنتی امشب 

سعی کردم سبک بخورم...من بيدی نبودم که با اين بادا 

بلرزم باال ده پيک اونم سنگين بايد ميخوردم تا مست 

 …شم

ميخواستم پيکو سر بکشم که امير رو هوا گرفتش با اخم 

خيره شدم بهش خواستم فحش بارونش کنم که اخم 

تمو وحشتناکی کرد و پيکو کوبيد رو ميز اپن بار...دس

مرد تيکه الدنگ …گرفت و منو از اونجا کشوند بيرون

دستم شکست...مثل اينکه کور شده بود هر چی غرغر 



ميکردم نميشنيد...رفته بوديم تو باغ يه جای خيلی تاريک 

بوديم که بالخره ايست کرد و منو کوُبند تو درخت و 

 دستاشو گذاشت دو طرف درخت

 

 باران_وحشی کمرم شکست

 

 د(بار اخرت باشه مثل خر الکل ميخوريااااااامير_)داد ز

 

 باران_به تو چه مگ تو چيکارمی؟

 

 امير_)فرياد کشيد(شوهرت

 

باران_)پوزخند صدا دار(چه فاز غيرتی گرفتت هـــه تو 

 ….و صد تای تو به يه ور

 

با سيلی که خورد تو گوشم حرف تو دهنم 

جوشش خون رو تو دهنم حس کردم...اون …ماسيد

 چه غلطی کرد؟؟!!!!عوضياالن 

به سرعت جت پامو اوردم باال کوبندم زير دلش خم شد 

سريع چاقو رو از کنار مچ پام در اوردم ودستشو کشيدم 

جلو اومدم خط بندازم رو دستش که چشمم هورد به 

نميدونم چی شد ولی تو يه لحظه توی کسری ….چشماش



از ثانيه دلم لرزيد...چشمای عسلی رنگش قلبمو فشورد 

ف وايساده بود و کاری نميکرد منتظر بود خودمو صا

خالب کنم روش...ميخواست بزاره چاقو بزنم بهش تا 

 ….خالی شم

نتونستم...چاقو از دستم ول شد و افتاد رو زمين...خيره 

شدم به چشماش...برای اينکه بد تر از اين نشه پسش زدم 

 …و راهمو کشيدم سمت روشنايی

تصورم اصال خون نيومده  دستمو کشيدم به لبم و برعکس

 ….بود فقط دندونم زبونمو خونی کرده بود

نزديک روشنايی بودم که چشمام سياهی رفت...خودمو 

جمع و جور کردم...شکوهی و چند تا مرد ديگه کنارش 

داشتن با هم حرف ميزدن يه قدم برداشتم سمتشون که 

احساس حالت تهوع کردم و چشمام بيشتر قبل سياهی 

گيج رفت و اومدم رو زمين...نتونستم جلو رفت...سرم 

خودمو بگيرم و دهانم باز شد...از دهان و دماغم خون 

فوران ميکرد...لعنتی...صدای شکوهی و امير رو 

شنيدم...ولی چشمای لعنتيم باز نميشد...تاريکی 

 …….مطلق

 

 

با احساس تابش نور مستقيم به چشمام صورتم و جمع 

 …کردم و چشمامو باز کردم



ی کردم محيط اطافم رو به جا بيارم ولی خب انگار سع

اولين باری بود که اينجا بودم مثل بيمارستان بود...چشمام 

 ثابت موند روی سرم تو دستم

اه اين چه کوفتيه محکم از داخل دستم کشيدمش بيرون 

بيتوجه به خونی که از دستم ميزد بيرون بلند شدم و شال 

لباسی بود رفتم سمتشون رو مبلو برداشتم لباسا به چوب 

خواستم بپوشمشون که در باز شد و يه پرستار اومد تو با 

تعجب به من خيره شد شروع کرد به داد و جيغ جيغ که 

 مريضی و بخواب و اين کوفتيا 

 

باران_سسسس اينقدر جيغ نزن...خودم بهتر حالمو ميدونم 

 من خوبم اگر خيلی نگرانی بيا کمک اين کوفتيا رو تنم کو

 

پرستار_ولی شما مريضيد خانم بشينيد سر جاتون تا دکتر 

 رو خبر کنم

 

 ديگ داشت ميرفت رو مخماااا داد زدم 

 

باران_بابا خفه شو...ايتقدر جيغ نزن رو سر من...د 

 احمق ميگم خوبم بفهممممممم

 

 امير_چی شده باران؟چرا داد ميزنی



 

 باران_بيا خروس بی محل هم از راه رسيد

 

 !امير_باران؟

 

 باران_مرد...بکشيد بيرون ميخوام اين بی صاحابو بپوشم

 

بالخره خبرشونو بردن...لباس پوشيدم اومدم بزنم بيرون 

 که يه مرد مسن که بهش ميخورد دکتر باشه وارد اتاق شد

 

باران_ای بابا مثل اينکه شما حرف حاليتون نميشه 

 ها!!اقای دکتر ميگم خوبم بابا ولم کنيد 

 

رم من که چيزی نگفتم چرا اينقدر عصبی دکتر_باش دخت

 بشين عزيزم معاينت بکنم بعد برو هر جايی که ميخوای

 

نه مثل اينکه اينا خرن نميفهمن رفتم جلو رخ به رخش 

وايسادم با لحن وحشتناک و چشمايی که مطمئنم خيلی 

 ترسناک شده بودن خيره شدم بهش

 

ن باران_يا همين االن منو مرخص ميکنی يا تموم اي

 بيمارستانو قبرستون ميکنم



 

معلوم بود اونقدری لحنم خشن و ترسناک بود که ترسيد 

 چون همون لحظه منو مرخص کرد

 رفتم سمت امير بی توجه بهش لب زدم

 

 باران_راه بيوفت

 

 بدون حرف پشت سرم راه افتاد 

 

 باران_ماشينت کجاست؟

 

با دستش ماشينش رو نشون داد رفتم سمتش و منتظر 

درو باز کنه. نشستم داخل ماشين...ماشينو روند موندم 

سمت جايی که نميدونم کجا بود حال و حوصله جنگ و 

دعوا هم نداشتم چشمامو بستم و گذاشتم هر جا ميخواد 

 بره.

 …با توقف ماشين الی پلکامو اروم اروم باز کردم

 يه سوييت وياليی بود

 

 امير_خونه ی منه اينجا!

 

 اينجا؟باران_چرا منو اوردی 



 

 امير_چون االن همه فکر ميکنن ما با هم رابطه داريم

 

چشمامو تو کاسه چرخوندم و از ماشين زدم 

بيرون...خداروشکر خونش خدمتکار نداشت متنفر بودم 

از خدمه يعنی چی هر ادمی بايد خودش کاراشو 

 بکنه!!خودمو پرت کردم رو مبل

 

 باران_ميشه برام اب بياری؟

 

 واهش کنامير_)با شيطنت(خ

 

با اينکه عصبی بودم ولی لحن شيطونش باعث شد لبخند 

 کوچيکی بزنم

 

 امير_باورم نميشه توهم بلدی بخندی؟!!!!

 

سريع لبخندم رو جمع کردم و بجاش اخم کردم از رو مبل 

ببند شدم و رفتم سمت آشپزخونه اين ادم بشو نيست خودم 

جا بايد دست به کار شم نميدونستم آب خونک بايد از ک

بيارم برای همين يه ليوان از شبر پر کردم و يه نفس 



خوردم...اومدم برگردم برم که امير وايساده بود پشت 

 …سرم

 …ناخداگاه چشمام چشاشو نشونه گرفت

خشک شده بودم قدرت عقب نشينی و پس زدنش رو 

 …نداشتم بی حرف منتظر واکنش از طرف اون بودم

نوازشش دستش اومد باال نشست روی گونه ام 

کرد...دستامو تکيه دادم به دو طرف سينک پشت سرم 

 …سرش رو خم کرد دقيقا مماس صورتم

 …خودشو کشيد جلو ناخداگاه چشمام بسته شد

روی گونم رو بوسيد و کشيد عقب تر صورتشو چشمام 

 …باز شد

 

امير_شرمندتم خانومی...نميخواستم بزنم تو صورتت 

م...ديدی که اخر نگرانت بودم کنترلم رو از دست داد

 …بخاطر همون مشروبا اونجوری شدی

 

چی؟!بخاطر مشروبا اينجوری شدم؟!!!!من که هميشه 

 ميخوردم پس چم شد يهو؟؟!!

 

باران_اما مصرف مشروب يه چيز عاديه برای من...از 

سالم بود داخل اينجور مهمونی ها ميرفتم حداقل  ۱۵وقتی 



داقل سه ماهی سه بار مهمونی ميرم و داخل همشون ح

 پيک مصرف ميکنم

 

با انگشت اشارش ضربه زد رو بينيم که چشمام بسته 

شد...بسمه هللا!!! اولين ادميه که در مقابلش وحشی نميشم 

 و پاچشو نميگيرم!!

 …قدرتش رو نداشتم

 

امير_خانومی افتخار نکن به خوردن مشروب...من ديگه 

اجازه نميدم 

جازه نميدم به بخوری...شوهرتم!زنمی!خانوممی،مالمی!!ا

خودت صدمه بزنی...محض اطالع بگم که داخل يمی از 

 …پيک هات سم ريخته بودن

 

حرفاش يه جوريم ميکرد اگر هر کس ديگه ای بود االن 

جنازش جلوم بود ولی امير...شايد چون اين چند وقت 

باهاش بودم بهش عادت کرده بودم و اينو ميگفتم بعد که 

 م...اره اره جدا شيم باز همون باران ميش

از کنارش رد شدم و رفتم سمت همون مبلی که روش 

 …بودم قبل

 

 باران_دشمنای زيادی دارم...اين که چيزی نيست!



 

 امير_بايد بيشتر مراقب خودت باشی 

 

باران_هــه به چه دليلی اون وقت؟!چرا بايد مراقب باشم 

که زنده بمونم؟؟بزار يه چيزی بهت بگم من جونم حتی 

م واسم ارزش نداره اگر داشت االن يک درصد ه

 …اينجوری نبودم...االن کابوس خيليا نبودم

 

امير_شايد تا قبل اينجوری بوده برات ولی از االن به بعد 

حق نداری اينجوری قکر کنی بايد طرز فکرتو عوض 

 کنی

 

باران_)پوزخند صدا داری زدم(زکی خيال باطل!!به کی 

خيلی خنگی يا خودتو  اين حرفا رو ميزنی؟به من!!هــه يا

 زدی به خنگی!!من کله خر تر اين حرفام!

 

احساس ميکردم هر جوری ميتونه جلوی خودشو ميکيره 

 … !تا خوب باهام حرف بزنه بيخيال بابا

 

 باران_امير

 

 امير_جونم؟



 

با تعجب برگشتم نگاش کردم بسم هللا اين خوبه يا چيزيش 

 شده؟!!!!

 

بده ميخوام بخوابم شب کلی باران_چيزه...يه اتاق به من 

 کار دارم

 

 امير_کار؟!!!

 

 باران_اره بايد هم برم اداره هم پيش شکوهی

 

 امير_فعال که نميزارم بايد استراحت کنی 

 

اومدم بتوپم بهش و اعتراض کنم که دستمو گرفت و منو 

برد سمت پله ها ازشون رفتيم باال بعد رفت سمت يه اتاق 

بزرگ با چيدمان کامل که  درش رو باز کرد...يه اتاق

 ست طوسب سفيد بود،

 …تخت سفيد و پاتختی و ميز ست سفيد

کمد های سفيد که تو ديوار بودن و بدون دستگيره بودن و 

بايد با دست يه فشار کوچيک بهشون ميداديم تا باز بشه. 

 …و کاغذ ديواری طوسی… ميز مطالعه و

 



اتاق کناری  امير_اينجا اتاق منه،به يکی از بچه ها سپردم

رو راست و ريست کنه فعال هنوز حاضر نيست فعال 

 …اينجا سر کن تا بعد

 

باران_نياز به اين کارا نيست من نميدونستم ميايم اينحا 

وگرنه از در بيمارستان مخالفت ميکردم االن خيلی خسته 

 ام بيدار که شدم برميگردم خونه ی خودم

 

ی ديروز نزديک امير_نميشه اونجا امنيت نداره مگه نديد

 بود کشته شی؟

 

باران_گفتم که مردن اصال منو نميترسونه اگر قرار باشه 

 اينجوری بميرم خب ميميرم!

 

امير_واقعا؟ميخوای اينقدر بدبختانه بميری؟تو حتی هنوز 

انتقامت هم نگرفتی!!واقعا اينقدر بدبختی که حاضری به 

دست يه مشت اراجيف بميری؟؟؟هــه پس اون همه 

شجاعتت کجاست؟!!!اگر واقعا اينی هستی که نشون 

ميدی،همينقدر مغرور و قوی،پس مثل يه ادم قوی بمير نه 

 …عين يه بدبخت

 

 …بدون اينکه حرف ديگه ای بزنه از اتاق رفت



با اينکه خيلی يه دنده بودم ولی حرفای امير راست بودن 

 يعنی وقتی از اون ديدگاه نگاه ميکنم واقعا همه چيز برام

وقت از مردن نترسيدم، برای همينه  فرق ميکنه.من هيچ

اينقدر موفق ام...هميشه از راه متفاوت خودم وارد 

شدم...شايد صد تا مرد حاضر نشن يکی از کارايی که من 

کردم رو بکنن...برای همينه اسم باران مياد همه 

ميلرزن...ولی خب امير راست ميگه منی که اين همه 

تو ….م بايد مثل يه ادم شجاع بميرمبزرگ و کله گنده ا

 …همين فکرا بودم که خواب منو کشيد تو آغوش

 

با احساس نوازش شدن از خواب بيدار شدم توی کسری 

از ثانيه مچ دست کسی که داشت نازم ميکرد رو گرفتم و 

پيچوندم سريع از تخت پريدم و توی يه حرکت دست پيچ 

ستمو داده شدش رو اوردم پشت سرش و اون يکی د

انداخت دور گلوش و اماده ی يه خرکت بودم که خفش 

 …کنم

بوی عطرش خيلی اخنا بود خيره شپم به نيمرخش...دستام 

 شل شد صورتشو گرفتم و چرخوندم سمت خودم

 

 امير_بابا چقدر تو خطری!!اصال نميشه بت دست زد

 

 باران_تو که ميدونی چرا با دم شير بازی ميکنی؟



 

 خنديد

 

 ؟؟؟؟امير_دم شير

 

اومدم حرف بزنم که منو پرت کرد رو تخت و خودش 

افتاد روم و شروع کرد قلقلک دادنم...سر اين خيلی 

...خندم گرفته بود از يه طرف خودمو نگه حساس بودم

داشته بودم...مچ دستاشو گرفتم و با يه حرکت پرتش کردم 

 …رو تخت و خودم افتادم روش

 

 ندونی!!باران_بار اخرت باشه بخوای منو بخ

 

چشمام قفل چشماش شد... فاصله صورتمون کم 

بود...چشماشبين لبا و چشمام در نوسان بود...سريع از 

 روش بلند شدم تا يه غلطی نکردم.

 

 باران_چيزه...س..ساعت چنده؟

 

معلوم بود از حول شدنم خندش گرفته با دست ساعتو 

 …بعد از ظهر بود ۵نشون داد...ساعت 



لمير گفتم منو برگشتوند خونه ی خوبه وقت هست...به 

خودم با دستگاهی که داشت با سرهنگ صادقی ارتباط 

 کرد برقرار

 

 سرهنگ_سرگرد بهتری؟

 

 باران_بله قربان آماده ی خدمت ام

 

 سرهنگ_خيلی خب بچه ها با اينکه اون شب هيچ

کدومتون نبوديد تو مأموريت خدا روشکر مأموريت 

اماده ايم واسه ی ماه درست پيش رفت...ما همه جوره 

 …ديگه و جمع شدن خاندان سياوش

بچه ها از االن به بعد تک تک مکالمات بين خودتون و 

و مکالماتی که محرمانه … ادمای شکوهی و مهمونيا و

هستن و حتی شما هم داخلشون نيستيد رو بايد جمع اوری 

 کنيد.

 

 امير و باران_)هم زمان(چشم قربان

 

بعد اموم شدن مکالمه با شکوهی  يکم ديگه هم حرف زديم

حرف زدم قرار شد تغيير قيافه بدم و برم از يه انبار 



بازديد کنم.بعدش هم کار داره با هر دومون شام بريم پيش 

 …اون

رو وصل مردم به خودم و … صدا ظبط کن و دوربين و

 …از اينه خيره شدم به خودم

و ماسکی زده بودم که دقيقا شبيه صورت بود با صورت م

ته ريش داشت و مردونه بود...مو هامو زير … نميزد

کاله گيس مو کتاه مردونه جمع کرده بودم و لنز مشکی 

زدم به چشمای سبزم...بدنمو باند پيچی کردم که معلوم 

نباشه دختر تم و لباسای مردونه پوشيدم و يه ساق دست 

زدم رو دستم که مدلش مال گيريم بود و مو داشت دقيقا 

 ….ام مردونه بودن و مو داشتنانگار دست

قد بلندی داشتم و هيکل ورزشکاری وقتی لباس دخترونه 

ميپوشيدم دخترونه ميشدم و وقتی گيريم ميکردم 

 …پسرونه

 از اتاق اومدم بيرون امير با ديدنم چشماش چهار تا شد

 

 امير_نه خداوکيلی تو بارانی؟!!!!!!

 

 باران_مزه نريز معلومه بارانم

 

فقط صداتو …ابا بخدا کارت درسته دخترامير_ايول ب

 ميخوای چيکار کنی؟؟!!



 

 باران _خب معلومه تغييرش ميدم  نگا کو

 )با صدای کلفت باش حرف زدم(

بلند شد و دست زد برام خندم گرفته بود واقعا که پسر 

 عجيبی بود شيطون و در عين حال با بقيه مغرور و جدی!

 

 …ومدنرانندم و دو تا از باديگاردام بام ا

 

از ماشين پياده شدم...انبار پر از باديگارد بود اون مرد 

تيکه شيروانی هم هی فک ميزد...طبق چيزايی که من 

فهميدم سه تا کاميون که داخل هر کدوم دويست تا اسلحه 

و پنجاه تا بمب بود که مجموعا ميشه صد و پنجاه تا بمب 

 …و شيصد تا اسلحه وجود داشت

ا...اين که ادم … رام اشنا بودصورت شيروانی عجيب ب

شکوهيه!!!اين عوضيا ميخوان چه غلطی بکنن!!توی 

همون لحظه شيروانی اسلحشو در تورد و گرفت سمتم...با 

چشمای وحشيم و پوزخند خيره بودم بهش مطمئنم نميخواد 

 منو بکشه حتما يه غلطی ميخواد بکنه

 

شيروانی_توی عوضی بايد يکی از باال دستيای شکوهی 

 باشی درسته؟؟!!!خوبه..



اون شکوهی بيهمه چيز به من خيانت کرد منو گول زد 

اما بدجوری افتاد تو تله هــه اگر ميخوای سالم ازينجا 

بری بيرون بايد همين حاال به شکوهی بگی سه ميليار 

بريزه به کارتم...همين حاال...وگرنه کله ات رو تحويلش 

 …ميدم

 

 با پوزخند خيره شدم بهش

 

 …ن_هر گهی ميخوای بخور ولی قبلشبارا

 

دکمه ای که تو دستم بود رو فشار دادم  شکوهی بهم گفته  

بود هر وقت ميرم همچين جا هايی ادمام رو دور و ور 

اين باغ بزارم منم همين کارو ميکردم چون اين ادما 

حروم زادن هر غلطی ميکنن نمونش همين شيروانی... 

ده ی جعلی اومده بودن و ادمام همه پليس بودن و با پرون

به ظاهر ادم کش بودن...دکمه رو که فشار بدم ميفهمن تو 

 …خطرم و ادمام از در و ديوار ميريزن پايين

همون لحظه همه ريختن تو و به چند ثانيه نکشيد همشون 

رو کشتن...البته اون تير ها کشنده نبودن مثل تير بودن 

وابيدن...بعد از ولی کشنده نبودن يه روز مثل مرده ها ميخ

اينکه از اينجا بريم از نيروگاه ميان اينجا و همشونو 

 …بازداشت ميکنن



فقط شيروانی مونده بود همه اسلحه هاشون رو گرفته 

بودن سمتش...پوزخندم پرنگ تر شد...اسلحه اش رو 

انداخت رو زمين،چند تا از بچه ها رفتن جلو و گرفتنش و 

 …بردنش تو ماشين

ن مربوط نميشه شکوهی هر کاری بخواد ديگه بقيش به م

 …باهاش ميکنه

کاميون ها رو بردن تو انبار شکوهی راه افتادم سمت 

 …خونه ی خودم بايد لباسامو عوض ميکردم

امير روی کاناپه لم داده بود رفتم جلو هر دو منتظر بوديم 

.سری تکون دادم  به معنی سالم و ..اون يکی سالم کنه

 …قمراه افتادم سمت اتا

 …وسايل گريمو در اوردم و رفتم تو حموم

از حموم زدم بيرون لباسامو پوشيدم و يکم ارايش کردم 

خوشم نميومد ازين چيزا ولی خب زندگيم اينقدر تير و تار 

و مشکی بود که اگر با اين اخالقم که بدون ارايش خيلی 

جدی تره برم بيرون مسلما يه اخم که بکنم همه سکته 

 …ميزنن

و چاقوم رو تنظيم کردم رو جای مخصوصی که اسلحه 

هميشه ميزاشتم...صدا ظبط کن رو وصل گوشوارم کردم 

 …دوربين هم به انگشترم

 …حاظر و اماده زدم بيرون

 



 امير_اماده ای؟بريم؟

 

 باران_بريم

 

*** 

 

شکوهی_خب بچه ها اول از همه چيز بگم که شام امشب 

مهم …بهتون بگمدليلش اين بود که چند تا چيز رو ميخوام 

ترين چيز اينکه بيست و هشت روز ديگه دقيقا روزيه که 

 …سياوش خان جلسه ميزارن توی يکی از مهمونيا

و شما )من و امير(پس فردا بايد بريد دوبی برای يکی از 

محموله ها به مشکل خورديم من خودم بايد بمونم ايران 

کارای زيادی دارم پس شما بايد بريد و سعی کنيد به 

بهترين نحو و کمترين زمان ممکن انجامش بديد... بايد 

حتما تا قبل مهمونی سياوش خان انجامش داده باشيد چون 

حتما بايد توی مهمونی باشيد...کارای زيادی داريم اون 

 … !شب

و اخرين چيز اينه که )خودشو رو صندلی تکون داد و 

دستاشو تو هم قفل کرد( باران خودت ميدونی چقدر 

ارم و جايگاهت برام کجاست تو ثمره ی دوست د

پسرمی)مثل سگ داشت دروغ ميگفت ميخواست مثال 

خرم کنه(نميتونم اجاره بدم همينجوری بری دوبی شيخای 



عرب پست و کثيفن!)نه خودش خيلی پاک و تميزه(بايد 

قبل رفتن با امير عقد کنيد که اسمتون تو شناسنامه ی هم 

هم بگيريم ولی فعال  باشه بعدا سر فرصت ميتونيم جشن

برای اينکه اون عوضيا راحتت بزارن بايد زن امير 

 …بشی

 

با تعجب به هم نگاه ميکرديم...رسما ميگه من زنش 

بشمااااا!!!!به اجبار مجبور شديم که موافقت کنيم به اسرار 

های امير رفتم خونه اون که مثال باليی سرم نياد و سالم 

 …بمونم

 برقرار کرد:امير با سرهنگ ارتباط 

 

امير_سرهنگ مکالمه رو گوش دادی؟ شکوهی داره نقشه 

 هامونو خراب ميکنه

 

سرهنگ_اشتباه نکن پسرم اتفاقا بهتر شد...شکوهی هر 

چقدر هم دروغگو و پست باشه اينو خوب اومد،توی اين 

سفر مطمئنا چيزای مفيدی دست گيرتون ميشه مخصوصا 

(رو توی دوبی اينکه بچه ها رد پوريا)پسر سياوش خان

زدن...اينکه عقد کنيد خوبه چون شيخای عرب به اينکه 

نامزد داری هم رحم نميکنن به هر حال بايد خيلی مواظب 

 …باشی و با عقد کردنت يکم خيالمون راحت تره



 

باران_سرهنگ گفتيد پوريا،پسر سياوش بوبی 

هستش؟خب ما چطوری بايد ببينيمش و ازش اطالعات 

 جمع اوری کنيم؟

 

رهنگ_زمانی که رسيديد اونجا بايد به شکوهی بگيد که س

پوريا رو ديدين و طبق چيزايی ک فهميديد پسر 

سياوشه...مطمئن باشيد شکوهی برای باال بردن خودش 

پيش سياوش باهاش معامله ميکنه يعنی اميد واريم اگر اين 

راه جواب نده اونوقت بايد با پرونده جعلی بريد و 

بزنيد و خودتون باهاش معامله کنيد  خودتونو خالفکار جا

 …از اين راه بهش بزديک شيد و

 

*** 

به …ابر های زير پامون… با چشمام به بيرون زل زدم

… ياد اخرين مسافرتی که با مامان و بابا رفتم فکر کردم

 …چقدر خوشگذشت بهمون

خاطرات گذاشته باعث ميشد نسبت به شکوهی کينم شديد 

 …تر بشه

مثل هميشه يخ زده بودن...دستای گرم و نک انگشتام 

بزرگی اونا رو در بر گرفت...برگشتم و خيره شدم به 



دستم و دستی که قفلش شده بود...دستای امير گرم بود و 

 …حس ارامشو به وجودم تزريق ميکرد

 …با لبخند کوچيکی که روی لبام بود خيره شدم بهش

 ….چشمامو چرخوندم سمت پنجره کوچيک هواپيما

 

 امير_دل بکن از اون پنجره رسيديم)بعد هم لبخند زد(

 

 ….فقط نگاهش کردم و لبخند يه وری تحويلش دادم

و راننده ما رو برد ويالی  از فرودگاه زديم بيرون

امير،شکوهی گفت بريم ويالی خودش ولی امير گفتش که 

 …ميخواد بريم ويالی خودش و به عموش اينا سر بزنه

با توقف …بيرون خيره شده بودم از پنجره ی ماشين به

ماشين از فکر اومدم بيرون و با دقت خيره شدم به 

 …ويال

يه ويالی بزرگ و شيک بود...استخر بزرگی داشت و 

رو به روی استخر ويال بود،يه خونه ی دو طبقه با 

...دختری نبودم که زياد به اين ويزا توجه تجهيزات کامل 

يه جا باشه بتونم توش کنم خوشم نميومد به من چه اصال؟

 … !بخوابم همين کافيه

وارد خونه شديم يه خانم ميان سال با يه اقای ميان سال که 

فکر کنم عمو و زن عموی امير بودن اومدن استقبالمون و 

کلی قربون صدقمون رفتن!فکر ميکردن واقعا 



زنشم...درسته زنش بودم حتی شناسنامه ای ولی خب بازم 

… باشه يعنی نميتونستم باور کنم احساس نميکردم شوهرم

! 

 

خسته و … يه اتاق بزرگ توی طبقه ی دوم بهمون دادن 

 …کوفته رفتم تو اتاق

 

 امير_من ميرم دوش بگيرم خوابت مياد بخواب !

 

سری تکون دادم و رفتم سمت تخت...دراز کشيدم و 

 …..سياهی مطلق….چشمامو بستم

 

ميوفته چشمامو باز با احساس اينکه يه چيزی داره روم 

کردم و مچ دست طرف رو گرفتم و اماده ی زدنش بودم 

 …که وشمام قفل چشمای عسلی رنگی شد

 

امير_دست بت ميزنم گارد ميگيری!بخدا نميخوام 

 بخورمت!چرا گارد ميگيری بابا؟!

 

 باران_دستت هرز نره کاريش ندارم!

 



امير_هرز چيه مغز خراب ميخواستم پتو بندازم روت يخ 

 کنین

 

 …حرفی نداشتم بزنم ولش کردم و دراز کشيدم

 …دراز کشيد کنارم

رومو کردم سمتش و با چشمام خيره خيره نگاهش 

 …کردم...برگشت و اونم روشو کرد سمتم

حرف نميزديم با چشمامون با هم ارتباط برقرار کرده 

 …بوديم

دستاشو از هم باز کرد...اولن مقاومت نداشتم خودمو پرت 

 …لشکردم تو بغ

مو هامو نوازش ميکرد منم چشمام داغ شد و باز 

 …خوابيدم

 

چشمامو باز کردم...داشتم خفه ميشدم اين پسره ی ديونه 

 .جوری منو بغل کرده بود انگار ميخوان بدزدنم ..

 

 اميــــر...اه …باران_امــيــــر

 

نه اقا خرس تر از غين حرفا بود...به هزار و يک سختی 

اخ …ليوان اب رو پاتختیدستمو رسوندم به 

گرفتمش...گرفتمش دقيقا رو صورتش و خاليش کردم 



عه عه چرا چشاشو باز نميکنه؟!ايييييييی محکم …روش

 …تر بغلم کرد

 

 ولم کن ….باران_اخ

 

حلقه ی دور دستاش تنگ تر شد...اوم پور صدايی کشيد 

خودش خواست زانومو زدم وسط پاش...دلم نيومد محکم 

ضربه ای که بهش زدم دستاش شل تر شد بزنم...ولی با 

 …از فرصت استفاده کردم و از بغلش در اومدم

 

امير_تو لطافت تو کارت نيست؟بخدا شک ميکنم به مونث 

 بودنت!

 

فقط نگاهش کردم نتونستم جلو خودمو بگيرم خودشم 

خندش گرقته بود برای اولين بار بعد مدت ها خنديدم...با 

و صورتم...خندم کم کم تبديل لبخند خيره بود به لبخند ر

 شد به لبخند...حوله رو برداشتم رفتم سمت حموم 

 

 باران_امير برو پايين منم سريع دوش ميگيرمو ميام

 

 امير_چشم شما عمر بفرما

 



 باران_افرين پسرخوبم

 

يا نميدونم کی!من کی تاحاال اينجوری حرف 

 ميزنم؟!خدايا!!!ترجيه دادم سريع برم تو حموم و خفه شم

 …تا حرف بزنم

نشستم زير دوش...چاقو پشت رون پامو در 

عاشق …اوردم...نشستم تو وان و خيره شدم به چاقو

خشونت بودم...اصال ماليمت حاليم نبود...با دخترا خيلی 

فرق داشتم...من به جای روژ و ريمل و چميدونم ازين 

چيزا که دخترا دوست دارن من هيچ کدومو دوست ندارم 

 …و چاقو و پنجه تيغ و ازين چيزا بودم من عاشق تفنگ

چاقو رو گرفتم وسط مشتم...فشار کوچيکی دادم که خون 

راه افتاد...خون جيگری رفتم اب وانو رنگی 

ميکرد...دردش رو دوست داشتم...يه روزی خون 

 …شکوهی و سياوش و تموم اين باندو اينجوری ميريزم

از وان  مشتم رو باز کردم...خون پاشيد...بی توجه بهش

اومدم بيرون و دوش گرفتم ...چند تا دستمال برداشتم و 

 …مشت کردم

حوله پوشيدمو زدم بيرون...يه راست رفتم سمت لباسام و 

يه تونيک لش برداشتم کال لباسامم دخترونه نبود هميشه 

شلوار مشکی جين و ….پسرونه و...لباس ميپوشيدم

م و کفشای ساق داری پام کردم...مو هامو خوشک کرد



ازادانه پشتم گذاشتم...يه باند برداشتم و پيچيدم دور دستم 

و از اتاق زدم بيرون...خونم نم داده بود به باند ولی من 

 …کله شق تر اين حرفا بودم

 

امير و با يه پسر ديگه که نميدونم کی بود و يه دختر يه 

 …تو حلق امير بود روی مبل ها نشسته بودن

با لبخند خيره شد بهم...مثل من  امير چشماش چرخيد رو

 …اينکه اون دو تا هم متوجه من شدن

 …پسره پشتش به من بود

 دختره بلند شد 

 

 دختره_اوه تو بايد باران باشی درسته عزيزم

 

با جديت کامل سری تکون دادم و با اکره بهش دست 

 …دادم

 

 باران_و شما؟

 

دختره_اوه عزيزم من ايسا هستم دختر عموی امير 

 جووون

 

 …امير جون و مرض امير جون و درد...دختره ی زشت



تازه متوجه اون پسره شدم بلند شده بود و دستشو دراز 

 …کرده بود سمتم

 

 پسره_خوشبختم من ايهان پسر عموی امير ام

 

با اکره بهش دست دادم و ابراز خوشبختی کردم.نشستم 

کنار امير..امير هم دستشو دور کمرم حلقه کرد.ميدونستم 

نيست که جلو بقيه ازين کارا بکنه و اينکه هيچ پسری 

 …وقت تا اين حد به نفره پيش نميومد

معلومه مبخواد اين دختره ی کنه رو از خودش دور 

کنه.دختره ی خنگ ميخواد با من در بيوفته؟اگر کسی به 

خواد به داشته های من چشم داشته باشه کورش 

 ميکنم!امير هم االن جزو داشته های من بود!

ومد دستمو بگيره که دستش خورد به باند...برگشت و ا

 دستمو ديد...با تعجب و عصبانيت دستمو اورد باال

 

 امير_چه باليی سر دستت اومده؟!!!!!!

 

 با خونسردی نگاهش کردم و لب زدم هيچی!

امير عذرخواهی کوتاهی کرد و دستمو گرفت و بلندم کرد 

 و بردم سمت اتاقمون!!

 



 ندی!باران_چته دستمو ک

 

 امير_دستت چی شده؟؟؟؟؟؟

 

باران_نچ بابا جوری رفتار نکن انگار داری با بچه ات 

حرف ميزنی!معلومه چش شده پاره شده 

 بريدهههههه!نميخواد نگرانش شی اين چيزا عاديه!

 

امير_ال اله اال هللا باران من خوبم خوبم به موقش بد سگ 

اينکه زن  ميشمااااا!!!!!غلط کردی که برات عاديه تا قبل

من بشی هر غلطی کردی عيب نداره اما از اون روزی 

که مال من شدی ديگه حق نداری اين چيزا برات عادی 

 شه!!فهميدی!

 

باران_ول کن ترو حضرت عباس! ايستگاه کردی؟!!!مال 

من مال من!!!!مگه من کاال ام؟اصال مگه من خواستم 

حض زنت بشم؟هااااااا با توعم من زن صوريت ام و به م

اينکه اين مأموريت کوفتيت تموم شه همه چی بين ما تموم 

ميشه!الزم نيست نگران من شی يه عمر خودم گليممو از 

اب کشيدم بيرون از االن به بعدم همينه! درضمن من کينه 

ای ام!هنو يادم هست حرفايی که اون شب تو بيمارستان 

 زيو!!



 

دای اومد حرف بزنه که در اتاق زده شد و پشت بندش ص

 ايهان اومد

 

 ايهان_پسر عمو شام حاضره!

 

بدون اتالف وقت درو باز کردم و با ايهان هم قدم شدم 

 …سمت غذاخوری

برای اذيت کردن امير هم که بود بدجوری با ايهان گرم 

 …گرفته بودم

 بعد خوردن شام ايهان زبون وا کرد

 

 ايهان_خب االن ساحل بدجوری ميچسبه کی هست؟

 

خستم ميخوام برم اتاقم باران هم خسته است امير_من که 

 درسته عزيزم؟!

 

عزيزم رو با حرص و کش دار گفت انگاری داشت به 

ايهان ميفهموند که من زنشم. با اينکه ازين پسره ايهان 

زياد خوشم نيومده بود ولی بخاطر لجبازی با امير هم که 

 بود جواب مثبت دادم.

 



اب بيدار شدم و کامال باران_اوممم اتفاقا من تازه از خو

حالم خوبه و پر انرژی ام!اوممم خوب من با ايهان جـــان 

 ميرم تو ميتونی استراحت کنی عزيزم!

 

وای خدا چقدر قيافش خنده دار شده بود!برای حفظ 

غرورش لبخندی زد و باشه ی پر حرصی گفت و از ميز 

 بلند شد.

ر عمو و زن عموی امير هم بلند شدن رفتن ايسا هم قرا

 داشت انگار!!

اينجا ازاد بودم هر جوری که ميخواستم ميتونستم لباس 

بپوشم ولی خب هر چی هم باشه حس خوبی نداشتم به 

اينکه تيکه ای از بدنم معلوم باشه.درسته هميشه اين چيزا 

برام عادی بوده و با همه ادمی دست دادم يا خيلی وقتا 

و با همه گريم مردونه کردم...بين همه جور ادمی بودم 

جور ادمی برخورد داشتم...اما هيچ وقت از اينکه به 

عنوان يه دختر هيچ وقت اجازه ندادم شونه بازو هام 

و...رو مذکری ببينه. وقتی گريم مرد داشته باشی هر 

جوری باشی عادی نگاهت ميکنن ولی اگر به عنوان يه 

 دختر همون جوری لباس بپوشی سالم سالم ميخورنت!! 

ادم حتی اينجا هم عين ايران لباس بپوشم.شايد ترجيه ميد

مانتو نميپوشيدم و تيشرت گشاد پسرونه يا تونيک بيرونی 

ميپوشيدم ولی اونا هم به اندازه ی خودشون پوشيده 



بودن!استينا از ارنج پايين تر بود و گشاد بودن و تا رونم 

 …بودن

 …اما االن برای حرص دادن امير نياز بود تيپ بزنم

 …و اتاق امير وايساده پشت پنجره قدیرفتم ت

 

 امير_همين االن ميری ميگی نميری

 

 باران_ببند بابا 

 

 امير_باران به جون خودت ميزنم يه کاريت ميکنمااااااا

 

باران_حرف دهنتو بفهم ميدونی که من کيم؟ميدونی اگر 

اراده کنم همين جا تيکه تيکه ميشی؟ديگه هم تمومش کن 

که بخوان سر از کارام در بيارن يا بم بدم مياد از ادمايی 

 …بگن چيکار کن چيکار نکن به پرو پا من نپيچ

 

امير_د احمق تو رو که ميدونم کله شق و خری برام مهم 

نيست پيش خودت چی فکر ميکنی به قول خودت يکی 

دوماه ديگه از شر هم خالص ميشيم ولی بزار اين 

.بخاطر لج و اخطارو بهت بدم...ايهان کثيفه نزديک نشو..

 …لجبازی و بچه بازی با من خودتو کثيف نکن

 



بدون اينکه وايسه من حرف بزنم از اتاق زد بيرون...اينم 

يه چيزيش ميشه ها بی توجه بهش يه شلوارجين قد هشتاد 

خط خطی ابی پرنگ پام کردم و يه تونيک گشاد ابی 

رنگ شلوارم پوشيدم کفشای مشکی و مو هامو باز گذاشتم 

 …ه گپ مشکی زدمو کال

ايهان پايين بود امير هم معلوم نبود کجا بود رفتم سمت 

ايهان و با هم از ويال زديم بيرون...دريا فاصلش تا اينجا 

 …کم بود برای همين پياده رفتيم

 

 ايهان_خــب!

 

 باران_به جمالت!خب چيه؟

 

 ايهان_)با خنده تو صداش(نميخوای از خودت بگی؟

 

 همينم که هستم ديگهباران_بگم که چی بشه؟

 

ايهان_خيلی بامزه ای در عين جدی بودن و مغرور بودن 

 با مزه و کيوتی!دقيقا شبيه گربه ای

 



باران_ها ها )وايسادم و انگشت اشارمو گرفتم 

سمتش(ببين من شبيه اون دخترا نيستم که با اين حرفا خام 

 شم و نرم شم

 ازين کلمات کيوت و ميوت و ناز و نازکشی هم اصال

خوشم نمياد با من جدی باش و سعی کن حرف حسابی 

 بزنی

 

 قدمامو تند کردم هنوز مات سر جاش مونده بود.

 

 ايهان_تو دختری؟!!

 

 يه جوری نگاش کردم که از دنيا سير شد..

 

 باران_ببخشيد؟

 

ايهان_تو عمرم ادمی عين تو نديده بودم باورم نميشه 

 دختر باشی خدا به داد امير!!

 

 ادم نيستم برای همين تو عمرت عين من نديدیباران_من 

 

با حالت تعجب نگاهم کرد و چی کش داری گفت تک 

 خنده ای کردم که شبيه پوزخند بود رومو کردم سمت دريا 



 

باران_درسته ادمی عين من نديدی چون عين من وجود 

نداره...بيخيال اين حرفا شو به اندازه کافی امير فک زده 

 حت باشم بزار اينجا ديگه را

 

 …خنديد و چشمی گفت

 

*** 

 

 باران_خب که چی؟؟

 

نژاد_ خانم خب االن بزرگ ترين مشکل ما رد کردن علی

بار ها هست که اونم تنها از طريق کشتی و رد کردنشون 

 …با اجناس ديگه است

 

 باران_خب پس را منتظری ردشون کن برن ديگهههه

 

 داريم!نژاد_خانم سرمايه مون کمه نياز به پول علی

 

ها پس بگو چه مرگشونه...با دستم اشاره کردم 

بره...بهترين فرصت بود که به شکوهی بگم با پوريا 

 …معامله کنه



لپ تاپمو باز کردم اول همه چيزو به جناب سرهنگ گفتم 

 …بعد زنگ زدم به شکوهی و طبق نقشه پيش رفتم

قبول کرد ...راحت تر از اون چيزی بود که فکر 

 …ميکردم

 زار و يک سختی تونستم با پوريا قرار بزارم.با ه

 

*** 

تاپ مشکی که گردن دار بود و نيم تنه بود رو 

پوشيدم...شلوار جين مشکی هم پام کردم...گرم کن چرم 

مشکی هم پوشبدم و زيپشو باز گذاشتم...به کمک ايسا 

ارايش کردم...بوت های مشکيم رو پام کردم و دستی زير 

شبدم... هيچ وقت ازين تيپا نميزدم مو های بلند و لختم ک

خوشمم نميومد بخاطر اينکه پوريا شک نکنه و...ازين تيپا 

 …زدم

امير هم حاضر و اماده بود.ظبط صدا و دوربينو...رو به 

 .خودم وصل کردم و با امير همراه شديم..

 خيره شدم به کف دستم...اينم يه يادگاری جديد!

مشت کردم و چشمامو جاش مونده بود کف دستم...دستمو 

 …چرخوندم سمت پنجره ماشين

امير حسابی باهام سرد بود اين چند شب تا خود صبح 

بيدار ميموند همش خودشو با پرونده ها و گزارش نوشتن 

و...سرگرم ميکرد...يه حسی داشتم،دوست داشتم دعواش 



ميکردم و به زور هم که شده ميخوابوندمش...دوست 

.نميدونم اسم حسمو چی نداشتم خودشو اذيت کنه..

بزارم،نگرانی،دلسوزی يا هر چيز ديگه ای...فقط 

ميتونستم بگم که برای اولين بار توی زندگيم احساس 

 …کردم نگرانم

توی اين مدت حسای جديدی رو حس 

ميکردم...نگرانی...دوست داشتن...دلسوزی...و حتی 

 …ميتونم بگم پشيمونی و احساس گناه

 …ومدمبا صدای امير به خودم ا

 

 امير_ميخوای تا فردا بشينی اينجا؟د بيا دورمون شد

 

نگاه پر معنی بهش کردم و اومدم پايين جلوتر اون شروع 

کردم به راه رفتن...وارد اسانسور شدم...پشت سرم اومد 

 …تو

 

باران_سعی کن زياد به پرو بالم نپيچی...باهات خوب 

م حرف ميزنم هوا برت نداره...من سگ تر اون چيزی ا

 که فکر کنی!اگر ميخوای زنده بمونی حرف دهنتو بفهم!!

 

 با تموم شدن حرفم از اسانسور زدم بيرون.

 پوريا رو ديدم...قبال عکسشو ديده بودم..



قد بلند و هيکل ورزيده و درشت...اما اگر بخوام با امير 

مقايسش کنم معلومه همش باده!خاليه خاليه...معلومه با 

مير قد بلند تر ازش بود و خيلی پودر و...اينجوريه...ا

 اندامش قشنگ تر از پوريا بود.

پوريا چشمای مشکی و بينی استخونی و لب های نازکی 

داشت ولی امير چشمای عسلی و کشيده ای داشت بينی 

 …متناسب و لب های قلوه ای

 دستمو کشيدم جلو و با غرور بهش دست دادم..

 باران_بايد پوريا خان باشيد!من بارانم 

 

 …پوريا_بله شناختم خيلی خوشبختم بانو

 

...با چشماش جوری نگاهم ميکرد انگار تازه کشف شدم

 در حال قورت دادنم بود که صدای امير بلند شد

 

 امير_خوشبختم...اميرم همسر باران

 

دست دادن با هم ولی معلوم بود حسابی خورده بود تو 

 …ذوقش

ف ميزدم شروع کرديم به حرف زدن...مثل هميشه کم حر

ولی حرفايی ميزدم که طرفم تحت تاثير قرار 



...معلوم بود هر دوتاشون شکه شده بودن حتما فکر بگيره

 نميکردن يه زن بتونه اينجوری حرف بزنه...هــه!

پوريا قبول کرد...البته مطمئنم بيشتر بخاطر نزديک شدن 

به من قبول کرد ولی مهم نيست کم ادمايی نبودن که 

 …مله ميکردمبخاطر من معا

 

پوريا_خب بخاطر سر گرفتن معامله من ميخوام شما رو 

 .دعوت کنم به مهمونی پسفردا شب خوشحال ميشم بيايد.

 

امير هم رفت تا طبق …بعد از يکم حرف ديگه برگشتيم

نقشه بار ها رو با کشتی بفرسته ايران...البته قرار شد 

 کارا رو راست و ريست کنه برای تا برای روزی که

 …قراره برگرديم،با بارها برگرديم

 

*** 

شب رو نشون  ۱۱خيره شدم به ساعت تو دستم...ساعت

 ميداد...معلوم نبود کجاست

دستم رفت سمت گوشيم نميدونم داشتم چيکار ميکردم و 

قرار بود بعدا چقدر خودمو سرزنش کنم فقط ميخواستم 

 …بدونم کجاست

شيدم سر صداش از پشت در ميومد توی يه حرکت دراز ک

 …جام و خودمو زدم به خوابيدن



صدای باز شدن در اتاق و پشت بندش بسته شدنش 

 …اومد

صدای قدماشو شنيدم...رفت سمت کمدش...بعد چند دقيقه 

 باز رفت بيرون..

اه لعنتی کجا داره ميره؟بلند شدم و با اروم ترين حالت 

 …ممکن پشتش راه افتادم

 …رفت پشت باغ از خونه زد بيرون...وارد باغ شد و

اروم پشت سرش راه ميرفتم که در يه حزکت چرخيد و 

منو چسبوند به درخت پشت سرش...دستامو گرفت باال 

 سرم...کاری نکردم

 

 امير_ تعقيبم ميکنی؟!!!

 

 …حرفی نزدم به جاش چشمامو حرکت دادم سمت لباس

نميدونم چی تو صورتم ديد که خواست پس بزنتم ولی من 

م و دور گردنش حلقه کردم پاهامو دو ديتامو ازاد کرد

طرف کمرش حلقه کردم...اونم بغلم کرد ...خودمو کشيدم 

 …جلو و

 ديگه داشتم نفس کم ميوردم که پس کشيدم..

 سرمو کشيدم کنار گوشش

 

 …باران_مثل يه پسر خوب برو بخواب



 

ازش فاصله گرفتم و چشمکی بهش زدم بعد هم با سرعت 

 …برگشتم تو اتاق

 

نشون ميداد که برگشته...تخت باال و پايين شد  صدای در

 …لعد هم دستی دورم حلقه شد

 برگشتم و خودمو انداختم تو اغوشس و چشمامو بستم.

 

نميتونستم انکار کنم،با خودم که رو در وايسی نداشتم 

که!اره من دوستش دارم...بهش وابسته بودم...به خودش و 

و خشن  مهربونياش...من جلوی اون باران کينه ای

نيستم...جلوی اون روحيه ی دخترونه و ارومی 

دارم...ميتونم حس کنم من فقط برای انتقام ساخته 

نشدم...ولی حيف! حيف که نميتونم اونو برای خودم نگه 

دارم...اون نبايد پا سوز من بشه...اينده ی من مشخصه 

بعد از اينکه انتقاممو گرفتم برای هميشه ميزارم 

يال که تيکه ای از وجودمه هم نميگم ميرم...حتی به شک

کجا ميرم.ميرم يه جای خيلی دور اونقدر دور که هيچ 

 …کسی منو نشناسه

بايد فاصلمو با امير حفظ کنم نبايد بزارم اين عالقه بيشتر 

 …از اين شه...من به جهنم نميخوام اون صدمه ببينه



يه حسی بهم ميگفت توهم ادمی حق زندگی داری ميتونی 

و ايدنتو با عشقت بسازی ولی حس متضادش  عاشق شی

ت حق ….ميگفت که تو ادم نيستی تو حق انتخاب نداری

 رندگی نداری!!!

 

اينجوری نميشه...بايد به فکر درست و حسابی کنم بايد يا 

جلوی اين عالقه رو بگيرم يا تا تهشو ايسم!اخر مأموريت 

گر از امير ميپرسم اگر اونم منو بخواد پاش ميمونم ولی ا

 ….نخواد

*** 

نگاهی به استخر بزرگ رو به رو انداختم...خورشيد 

ميتابيد توش و اب استخر رنگ ابی کمرنگ و خوشگلی 

 …داشت

در ارض يه صدم … تو يه ثانيه حس کردم يه نفر پشتمه

ثانيه برگشتم و کسی که ميخواست هلم بده تو اب جا خالب 

مچ  دادم ...جا هامون بر عکس شد ولی نامردی کرد و

فقط تنها کاری که تونستم بکنم اين بود که ….دستمو کشيد

 …چشمامو ببندم و نفس بگيرم

 …پرت شدم توی اب...چشمامو باز کردم

اون شخص امير بود،دستاشو حلقه کرد دور کمرم از توی 

 …منم بغلش کردم



با هم داشتيم ميرفتيم ته اب...نور خورشيد تابيده بود روی 

 خوشگلی ايجاد کرده بود. سطح استخر و فضای خيلی

مو های بلندم دورمو پر کرده بودن...امير خودشو کشيد 

 …جلو و تنگ بغلم کرد

 …دهنم باز شد و حباب های هوا زدن بيرون

با يه حرکت دستمو هر دو تامون رو از اب کشيد 

 ….بيرون

نفس عميقی کشيدم،هنوز دستش دور کمرم بود،دستامو 

 …شايگذاشتم روی سينه های عضله

يکی از دستاشو کشيد سمت مو های خوش حالتش که االن 

 خيس بودن و مو هاشو زد کنار.

خيره شديم به هم صورتش نزديک صورتم شد... فاصله 

 ای بينمون نبود که صدای ايسا بلند شد

 

 ايسا_عه امير اينجايی؟!

 

اومدم ازش جدا شدم که نزاشت و بدون توجه به ايسا 

يقا کنار لبم رو بوسيد و ازم جدا خودشو کشيد جلو و لپم دق

 شد.

 

 امير_کاری داشتی دختر عمو؟

 



ايسا_ها؟ا...اره ميخواستم بگم که ما ميخوايم بريم خريد 

 ش..شما نميايد؟

 

 امير_اوم نظرت چيه خانومم؟

 

امير در حالت معمولی خيلی از اين حرفا نميزد بيشتر با 

داره حرکتش حرفاشو ميزد.ولی معلوم بود جلوی ايسا 

اينجوری ميکنه فکر کنم ميخواد بهش بفهمونه که دورشو 

 …خط بزنه خب منم خوشم نميومد ازين دختره ی چندش

 

 باران_باش ع..عزيزم!!!

 

خودمم باورم نميشد يه روزی برسه که همچين حرفايی 

بزنم!تا قبل يا بهتر بگم بغييرازامير با تموم مرد های دور 

تام حرف ميزدم و اگرم و ورم مثل خدمتکارام و زير دس

چيزی بهم ميگفتن يه درس درست و حسابی بهشون 

 …ميدادم...اما امير

 از آب اومديم بيرون

 

باران_تو مرض داری؟ببين خيس شدم حاال اين موها رو 

 چجوری خشک کنم؟؟؟

 



 امير_حرص نخور ديونه!خودم خشک ميکنم برات

 

 …با حرص نگاش کردم و رفتم سمت اتاق

 

 ؟باران_تو کجا

 

 امير_اتاقمون ديگه!

 

 باران_بعد من کجا لباس عوض کنم؟!!!!

 

 امير_)با خنده(تو اتاق

 

 برو بيرون برو برو پرو!….باران_ميزنمتاااا پسره ی

 

به زور از اتاق انداختمش بيرون و در اتاقو قفل کردم. 

لباسامو از تنم در اوردم و انداختم داخل ماشين لباسشويی 

 وشيدم.و يه دست لباس ديگه پ

 …درو باز کردم و رفتم سمت ميز و اينه

 

بدون اينکه بگه برو بيرون يا خودش بره جای ديگه ای 

 …پيرهنشو از تنش در اورد



چشمام از حد معمول گنده تر شدن...چيز عادی بود برام 

ولی اين کسی که جلوی من اينجوريه کسيه که دوستش 

 دارم!

برداشتم و رفتم سرمو انداختم زير و شونه و سشوار رو 

 جلوی ميز و اينه توی حموم.

 …لعنتی تصويرش از جلوی صورتم کنار نميرفت

سرمو تکون دادم و به زور سعی کردم از فکرم بيرونش 

کنم.مشغول خشک کردن موهام بودم و به زمين و اسمون 

فحش ميدادم که صدای در اومد و بعد هم باز 

 شدنش...قامت بلند امير ميون در نمايان شد

 

 امير_ميخوای موهاتو خشک کنم؟

 

 …چيزی نگفتم و به جاش سرمو تکون دادم

پشتم وايساد...با ماليمت موهامو شونه ميزد و با فاصله 

 …سشوار رو گرفته بود که نسوزن

سشوارو خاموش کرد و دستشو دور کمرم حلقه کرد از 

 …پشت کامل توی بغلش بودم

 توی مو هام نفس کشيد و کنار گوشم لب زد

 

امير_همه چيزت ماله منه!من!حتی اين موهای 

 …خوشگلت



 

دستمو دور دستش حلقه …از تو اينه بهش لبخند زدم

 …کردم

 

*** 

 

انگشت های مردونه و بزرگ امير دستامو محاصره 

 …کرد

ايسا و چند تا از دوستاش که دختر و پسر بودن هم 

 …کنارمون بودن

اس مورد چشم ميکردم دنبال لب بی توجه به اونها چشم

 .نظرم..

وارد به فروشگاه بزرگ شديم،لباس ست خوشگلی چشمم 

 …رو گرفت

يه کت و شلوار خوش دوخت و مردونه که کتش جيگری 

رنگ بود و شلوار و پيرهن زيرش مشکی و کراوات 

همرنگ کت،و لباس مجلسی زنانه...که يه لباس جيگری 

رنگ بود،باالتنش تنگ بود و دامنش پف و دنباله دار 

ود...سنگ کاری های ظريفی روی باالتنه لباس انجام ب

 شده بود.

کشيدم يمت اون لباسا،خوشش اومد.پرو  دست امير رو

کرديم اندازمون بودن و خيلی بهمون ميومدن اصال انگار 



برای ما ساخته بودنش.بعد از خريد لباس کفش و کيف 

 ست هم خريدم و يکم وسيله ارايشی هم خريدم.

ميگرديم ويال ولی امير رفت سمت يه فکر ميکردم بر 

 …مغازه ی بزرگ طال فروشی

 مغازه داره چند تا انگشتر ست اورد!!!

امير داشت ميگشت داخلشون،چشمم يه انگشتر طاليی 

ظريف با نگين قرمزی رو گرفت که ست مردونش هم 

انگشتر طاليی بود و نگين های تو پوستی قرمزی رو 

 …تداشت...دقيقا امبر همونو برداش

 رو به من کرد

 

 امير_خوشت مياد؟اوممم چيزی چسمتو نگرفت؟

 

 باران_اينا برا چين؟

 

امير لبخند دختر کشی زد و خودشو کشيد جلو و کنار 

 گوشم لب زد

 

 امير_برای ما 

 

قبل از اينکه فاصله بگيره بوسه ی کوچيکی روی الله ی 

 گوشم نشوند و فاصله گرفت.



 

 امير_کدومو دوست داری؟

 

 …_)لبخند مهربونی زدم(خمونی که دستتهباران

 

*** 

 

نشستيم تو ماشين،امير رو کرد سمت من و جعبه ای که 

 …داخلش انگشترامون بود رو در اورد

حرف نميزديم و حرکاتمون و نگاهامون پر حرف 

 …بودن

انگشتر رو دستم کرد منم انگشتر اونو دستش 

 …کردم...بوسه ريزی نشوند روی دستم

ی دستش و ماشينو روشن کرد.دست منو دستمو گرفت تو

گذاشت روی دنده و دست خودشم روی دستم.دنده 

 ….اتوماتيک بود و زياد دستمو جا به جا نميکرد

خيره بودم به انگشتر تو دستم و ذهنم تموم روزايی که با 

 ….اين ديونه ی دوست داشتنی بود رو مرور ميکرد

*** 

م آموزش ارايش لباسامو پوشيدم،بالخره با ديدن کلی فيل

تونستم خودمو ارايش کنم ولی از حق نگذريم خيلی 

و  خوشگل هم ارايش کرده بودم.لباس دخترونه ميپوشيدم



ارايش ميکردم خيلی خوشگل و دخترونه ميشدم و لباس 

پسرونه ميپوشيدم و يکم گيريم ميکردم پسرونه و جيگر 

 … !ميشدم

 

انگشتری که امير گردنبندم که از قبل شنود وصل کردم چ 

برام گرفته بود رو دوربين کوچيکی بهش وصل کردم که 

 تموم لحظات مهمونی رو ضبط بکنه.

 حاضر و اماده از اتاق زدم بيرون.

 …توی راه پله ها بودم که ايهان جلو راهم سبز شد

 سوتی زد و يه دور رورم چرخيد

 

 ايهان_اوه ملکه ی زيبای من!!

 

 حالش خوبه؟!!نگاه چپکی بهش کردم اين 

قدش يکم ازم بلند تر بود خودشو خم کرد تا هم قدم 

بشه...بوی ادکلن تندی که زده بود پيچيد توی بينيم...حالم 

بهم خورد اب اشغال زباله ها رو ميريخت رو خودش 

 بهتر بود تا اين ادکلن رو!

 …نفسای داغش ميکوبيد تو صورتم

 

 ايهان_چقدر خوشگل شدی عروسکم!

 



تا جايی که دقيقا چسبيده بودم بهش...سرمو  نزديکش شدم

 کشيدم زير گوشش و لب زدم

 

باران_ ادمی نيستم که يک حرفو چندين بار تکرار کنم 

 …حد و مرزت رو بدون

 

توی يک صدم ثانيه چاقويی که زير شنلم جا ساز کرده 

بودم رو گرفتم دستم...بدون اينکه اصال ايهان حس بکنه 

 …که تکون خوردم

 …قو رو کشيدم رو دستشتيزی چا

 …يکم فشار دادم...خونش در اومد اما تکون نخورد

 

 باران_وگرنه خودت ميدونی چی ميشه که؟هــا؟

 

ازش فاصله گرفتم و با پوزخند خيره شدم بهش...چشماش 

باز بود و به معنای واقعی کلمه الل شده بود...تنه ای 

 …بهش زدم و راهمو کشيدم

 

دم و نشستم تو ماشين،امير در طرف راننده رو باز کر

نگاهی بهم کرد و ابرويی باال داد با لذت نگاهی از سر تا 

 پام انداخت و با لبخند ماشينو روشن کرد

 



 امير_باران

 

 نگاهی بهش کردم به معنی بله؟!

 صورتشو چرخوند سمت جاده و ادامه داد

 

امير_تا حاال بهت گفتم خيلی خاصی؟تو متفاوت ترين 

تو کل عمرم ديدم.ميدونی مثل يه معمايی ادمی هستی که 

دقيقا کپی يه معمای سختی،حل نشدنی هستی و جذب 

 …کننده

هم شيطونی هم اروم...هم مغروری هم مهربون...هم 

جدی ای هم خوشگل... ميدونستی چشمات خيلی 

خوشگلن؟سبزی چشمات يه جنگله..چشمات کشيده و 

عمق وحشی هستن... شيطونن ولی پر از غمن!وقتی به 

چشمات نگاه ميکنم پرده ای ميبينم که پر از سياهيه پر از 

نگاهی بهم کرد و لبخند ارامش بخشی …)کينه پر از انتقام

زد(دوست دارم از بينش ببرم...ميدونم خيلی سختی 

 …کشيدی ولی من کمکت ميکنم همشونو پشت سر بزاری

 

لبخند مهربونی زدم...لبخندی که پر بود از ارامش و 

..اين پسر واقعا متفاوت و ديونه کننده بود...برای خواستن.

همين چيزاش بود که روش حساس بودم برای همين 



 هاست که دوسش دارم...برای هميناست فقط برای خودم

 …ميخوامش

 

چشمامو دوختم به جاده ی بيرون...دستم توی دستای گرم 

 امير بود.

اهنگ ماليمی فضای ماشينو در بر گرفته بود.نزديک 

 ی ويال بوديم که شنود و دوربين و...رو فعال کرديم.ها

امير در سمت منو باز کرد،دستمو حلفه کردم دور بازوش 

 …و با هم ،هم قدم شديم

 

به خدمتکارا وارد سالن … بعد از دادن شنل من و کيف و

 …بزرگ شديم

 صد رحمت به پارتی های ايران!!!

 سه چهار تا زن ريخته بودن وصت ولباس رقص عربی

 …پوشيده بودن.کل کل لباسشون نيم متر هم نميشد

شيخ های کثيف عرب هم خيره بودن بهشون و پيک پيک 

باال ميرفتن و گاهی در گوش هم حرف ميزدن...بدجوری 

 ….تو فاز بودن

… تقريبا همه يا در حال رقص بودن يا در حال تماشا

دزدکی نگاهی به امير انداختم، خيلی عادی خودشو 

بود،حتی نگاهی هم بهشون نمينداخت...به مشغول کرده 

 صورت نامحسوس حواسش به اطراف بود.



پوريا با يه مرد ديگه که شبيه قول بود و سياه پوست بچد 

 …و لباس عربی به تن داشت نزديکمون شدن

چشمای پوريا در حال خوردن من بود جوری که پشيمون 

 شدم از در اوردن شنلم!

 …دادنبا امير و بعد هم با من دست 

مثل اينکه اون پسره عربه،پسر يکی از شيخای بزرگ و 

 يکی از ادم های کله گنده بود.

بعد يکم گپ زدن پوريا مارو برد پيش دو تا اقا و يه خانم 

و ما رو با اونا اشنا کرد و بعد با عذرخواهی ازمون جدا 

 …شد

مطمئنم امشب عالوه بر مهمونی عمليات ديگه ای هم 

 انجام ميشه.

ساعتی گذشت...نه جدا اينا نفس هم کم نيم 

 نميارن؟!!!چقدر ميرقصن!

خورد اين ديگه صيقه تقريبا حالم داشت به هم می

ايه؟!!!وای خدا چرا بعضی از اين عربا همچينکين؟قربون 

 ايران!

نگاهم چرخيد سمت طبقه ی باال...توی يه لحظه پوريا رو 

يره شدم ديدم و بعدش چون ستون بود ديگه تو ديد نبود. خ

به امير که داشت با چند نفر حرف ميزد جوری که زياد 

جلب توجه نشه از جمعشون خارج شدم اروم اروم رفتم 

 سمت پله ها و سريع ازشون رفتم باال.



طبقه ی باال پر بود از اتاق...قبل از اينکه بيايم اينجا،تموم 

 …دوربين های خونه رو هک کرده بوديم

به اتاقی که پوريا توش بود پشت نزديک ترين ستونی که 

 …وايسادم

 دقيقا يه دوربين باالی سرم بود.

 گوشيمو در اوردم و به بچه های امنيت پيام دادم

رمز بينمون رو زدم...بعد از پنج ثانيه راه افتادم...تموم 

دوربينا از کار افتاده بودن...به لطف بچه ها از همون 

دقيقه ديگه دوربينا لحظه ای که دکمه رو فشار دادم تا ده 

 هيچ چيزی چيزی رو ضبط نميکنن.

پوريا و دو تا ادم که فکر کنم باديگارداش بودن از اتاق 

زدن بيرون.درو بستن و خيلی عادی راه افتادن...وقتی که 

از جلوی چشمم دور شدن و من تو ديدشون نبودم سريع 

 …رفتم سمت همون اتاقه

 اه لعنتی درش قفله و با کار باز ميشه

 …پيام دادم به بچه های امنيت...رمز بعدی رو زدم

 …بعد از يک دقيقه در باز شد سريع رفتم داخل اتاق

اتاق ساده ای ولی بزرگی بود فکر کنم اتاق خواب و اتاق 

 …کارش بود

تخت وسط اتاق و کنار دو تا پنجره ی قدی وجود 

داشت،کمد ديواری ها سمت راست تخت بودن و ميز کار 

 …روی تخت و بالکن پشت ميز کارش بود دقيقا روبه



 سمت چپ اتاقش تلوزيون و دستشويی بود.

 …مطمئنم اينجا يه چيزی هست

 …چشمم چرخيد روی کمدش سريع حرکت کردم سمتش

لباسا رو کنار زدم و دستمو رسوندم به ته کمد...ديوار بود 

...دستمو فشاردادم،امکان اينکه پشتش اتاق ديگه ای باشه 

 لی هر چی دست دست کردم چيزی پيدا نکردم.زياد بود و

 همه جارو زير و رو کردم ولی هيچ چيزی نبود.

 …رفتم تو دستشويش

دست کشيدم به ديوارا ولی هيچی نبود.. اخرين جايی که 

 مونده بود حمام بود. 

چيزی وجود نداره...نا اميد نشستم ….نه نيست که نيست

 سر صندلی ميز توالت..

ه چيزی دست گيرم شه!مطمئنم...يه چيکار کنم؟بايد ي

 …کوفتی داخل اين اتاق هست

 …دستامو کشيدن تو موهام و سرمو اوردم باال

 …برای بار اخر نگاهی به اطرافم انداختم

بلند شدم راهمو کشيدم سمت در اخرين نگاهو انداختم 

خواستم قدم بهديمو بردارم که چشمم خورد به يه چيز 

قدم پشت سر هم … د تو همطاليی رنگ...اخمام کشيده ش

 …بلند کردم تا رسيدم بهش

 …گردنبند طاليی ظريفی که نگين بنفشی روش بود



دقيقا کنار کمد بود!ولی...ولی من همين االن کمد رو 

بلند شدم سريع سريع شروع کردم به زير و رو …. گشتم

 …کردن کمد

نه نه چيزی نبود...دری چيزی پشتش نبود!اخرين تکنيک 

با دستم ضربه زدم به ديواره مونده بود!

 صدا داد!!!خودشههکمد!ع...ص..

به زور يکم کمد رو جا به جا کردم...اره خودشه!پشت 

کمد يه در کشويی بود به زور يکم ديگه جا به جاش کردم 

 …و خودمو رسوندم به رد به سختی بازش کردم

 

سرگرد خطر...پوريا … يکی از بچه های امنيتی_سرگرد

 …!سريع خارج شيدداره برميگرده

 

 اه لعنتی چيکار کنم؟!سريع بيسيم زدم به امير

 

باران_امير پوريا داره مياد همين االن برو پيشش نزار 

 …بياد طبقه باال...فقط پنج دقيقه سرگرمش کن

 

بدون اينکه منتظر جواب باشم سريع در کشويی رو باز 

 کردم و رفتم داخلش.

کردم،يه راهرو تاريک بود!چراغ قوه گوشيمو روشن 

 …کوچيک و تاريک بود



 رسيدم به تهش!

گردنمو چرخوندم...اتاق کوچکی سمت چپ وجود 

 …داشت...نور کوچيکی ازش ميومد

 …اصلحمو در اوردم و با احتياط رفتم جلو

 ….پشت ديوار قايم شدم و سرکی کشيدم

 

چشمام خيره شد رو جسم بيجون دختری که با لباس پاره 

روی بدنش بيجون و دست و پا  …پاره و جای شالق و

 ..بسته وسط اتاق بسته بود.

 …سريع رفتم سمتش و رو دوزانو نشستم کنار پاهاش

 

 باران_خانم؟خانـــم؟

 

نه مثل اينکه بيهوشه!مجبورم يه جور ديگه بيدارش 

کنم...سيلی به صورتش زدم...اروم اروم چشماشو باز 

 کرد...نگاهی به اطراف کرد و يهو زد زير گريه

 

 … دختره_تروخدا منو نکش!!ترو خدا

 

و گذاشتم رو بلند بلند گريه ميکرد و التماس ميکرد دستم

 دهنش

 



باران_هيس...اروم کاری به کارت ندارم اومدم نجاتت 

 بدم!

 

گريه ميکرد و با چشمای قهوه ايش ترسيده نگاهم 

ميکرد...خدا ميدونه چيکار با اين بيچاره کرده بودن که 

 ه!اينقدر ميترس

 

چيشده چرا  باران_افرين دختر خوب!اروم باش و بهم بگو

 اينجايی؟

 

 دختره_ت..تو کی هستی؟پ..پو.پوليسی؟

 

 چی شده؟ باران_درست حدس زدی حاال بهم بگو

 

 …با گريه شروع کرد به حرف زدن

*** 

طبق نقشه ی انی از اتاق زدم بيرون...همه چيز طبق 

چيزا روشن  با حرفای دختره خيلی… نقشم رديف بود

 شد!

 سريع از پله ها اومدم پايين...هيشکی حواسش به من نبود

 



...دوربين 1,2,3… بچه های امنيت_ شمارش معکوس

 ها راه افتادن!

 

 …با خيال راحت رفتم سمت امير

کسی متوجه نشه دستشو گرفتم و رفتيم سمت  جوری که

 …باغ پشتی

 

 امير_چی شده؟کجا ميری؟

 

 باران_هيس بيا..

 

زير يه درخت تاريک و دور از ويال ايستادم رو کردم 

 …سمت امير و لب باز کردم

 

باران_امير من تو دستشويی اتاق پوريا يه راه مخفی پيدا 

کردم...اونجا يه دختر بود که حرفايی زد که واقعا هنگ 

 کردم!!

ميدونست و از چندتا از مهم ترين انبار اون جا سياوش رو

بر داشت...مهم تر از همه های سياوش و پوريا خ

بزرگترين نقطه ضعف سياوش، دخترش رو،جاشو 

ميدونست!!دختره رفيق نزديک دختره سياوش، پارميدا 

 هست!



 

امير نا باورانه خيره بود به چشمام...واقعا هم غير قابل 

باور کردن بود اين همه چيز مهم رو يه جا بفهمی خيلی 

 …خيلــــی ناباورانه است

ط کوچيکی که باعث ارتباط ما با سرهنگ بدون مکث راب

 …ميشد رو فعال کردم… و

 

 سرهنگ_سرگرد؟

 

 باران_خودمم جناب سرهنگ

 

 سرهنگ_خوبی دخترم؟مشکلی پيش اومده؟

 

شروع کردم تک تک چيزا رو بهش گفتن،وقت نبود بايد 

 ….همين حاال يه راهی  پيدا ميکردم

 

 …سرهنگ_خيلی خب خوب خوب گوش کنيد چی ميگم

سرگرد همين االن االن همه چيزو هماهنگ ميکنی، ميری 

دختره رو فراری ميدی و همين امشب برميگرديد 

 …ايران

خداروشکر هم سياوش هم دخترش ايرانن فقط مونده پوريا 

 …که اونم با ماست



فقط همين االن ميريد اون دختره رو فرداری ميديد و 

خودتون هم سريع برميگرديد امشب هرجوری شده 

گرديد ايران،امشب نميتونن کاری کنن دستشون بنده و بر

وقتی مهمونی هست...هنوز چند  سرشون شلوغ البته تا

 …ساعتی مونده بايد عجله کنيد

 …به سرعت برگشتيم

امير رفت پيش پوريا...سريع رفتم طبقه باال،با بوه ها 

 ….هماهنگ کردم

لباسی برداشتم ورفتم سمت دستشويی...کمدو کنار زدم و 

 …درو باز کردم...با عجله رفتم سمت دختره

 ….بيحال همونجا دراز کشيده بود

 

باران_خيلی خب ميخوام فراريت بدم سريع بلند شو 

 …عجله کن….زودباش

 

چاقوم رو از کنار ساق پام در اوردم و طنابا رو 

 …بريدم...لباسو دادم بهش پوشيد

 …جون نداشت

 …هر جوری بود از اتاق خارجش کردم

 

 يم زدم به اميربی س

 



 باران_کجايی امير؟دختره پيش منه...بيايم کجا؟

 

امير_باران من باغ پشتی ام!بچه ها زير پنجره اتاق روبه 

 روی باق پشتی منتظرن...عجله کن 

 

 …دستشو کشيدم سمت اتاق ته راهرو

لعنتی من چرا اين لباسو پوشيدم؟ دامنش بدجوری دست و 

 …پا گير بود

رو قفل کردم و با عجله رفتم سمت رفتيم تو اتاق...د

 …پنجره

 …امير و چند تا از بچه ها منتظر بودن

 …رو کردم سمت دختره بی جون

 

 …باران_خيلی خب...سريع باش از نرده بان برو پايين

 

به هزار و يک زور رفت پايين...سريع پشت سرش رفتم 

 …پايين

 

 …امير نگاهی به اطراف کرد

 

 ….امير_خيلی خب از اين طرف

 



داشت ميرفت سمت ته … حرکت ميکرديم پشت سرش

 …باغ

در کوچيکی ته باغ بود...دروباز کرد و رفت سمت 

 …ماشين مشکی رنگی

دست دختره رو گرفتم و کشيدمش تو ماشين...همه سوار 

 …شديم...ماشين با سرعت راه افتاد سمت ساحل

 

راننده_خانم و اقا همه ی وسايلتون پشت ماشينه...همه 

 …فقط مونده شما بريد سوار کشتی بشيد چيز حله

 

 امير_با جناب سرهنگ که هماهنگ کردی؟

 

راننده_بله اقا...درضمن طبق دستورتون به شکوهی 

 …هنوز چيزی نگفتم

 

 …امير_کار خوبی کردی

 

باران_چرا به شکوهی نگفتيد؟!ما فردا برسيم نميگه يهو 

 از کجا پيداتون شد چرا بهويی اومديد؟

 

خند بيجونی(خب قرار نيست همون موقع که امير_)با لب

ميرسيم بريم پيشش...اگر يه موقع شکوهی از مهمونی 



امشب خبردار شه يا پوريا بعد بهمون شک ميکنن 

 مسلما!درسته؟

 

باران_منظورت چيه امير؟خب ما االن فرار کرديم 

 ميفهمن ديگه

 

امير_نه نميفهمن چون ما دو نفر رو با گريم و ماسک 

خودمون فرستاديم...ديگه به ما شک کپی صورت 

 نميکنن!

 

 باران_اوهوم!!!!بعد االن که برميکرديم ايران ميريم کجا؟

 

 امير_خب ما چند روز ميمونيم عسلويه بعد برميکرديم..

 

باران_خب ادم های شکوهی هم که از کشتی محافظت 

 ميکردن هم حتما يه جوری دست به سر کردی...درسته؟

 

 امير_کامال درسته

 

*** 



سوار کشتی شديم...يه استرسی ته دلم داشتم...اروم اروم 

کشتی حرکت کرد...بيچاره دختره اينقدر خسته بود که 

 …سريع يکم غذا خورد و رفت داخل کشتی و خوابيد

وايساده بودم لبه ی کشتی...نگاهم خيره ی موج های 

کوچيک و بزرگی بود که خودشون رو ميکوبيدن به 

 …کشتی

گ قلبم بود...رنگ زندگيم...رنگ دنيايی که اب دريا رن

توش بودم و کشتی رنگی امير بود،اميری که داشت جا 

جای قلبمو تصاحب ميکرد...عين کشتی توی قلبم لنگر 

 …انداخته بود

… دستايی دورم حلقه شد و عطری اشنا بينيمو نوازش داد

از پشت کامال تو بغلش بودم،سرمو از پشت چسبوندم به 

 …مردونه و ستبرششونه های 

 

 …امير_خيلی خسته ای ميخوای بخوابی

 

 …باران_خسته ام!اما جسمی نه روحی خستم

 

دستاش تنگ تر شد و بيشتر تو اغوشش فرو رفتم...توی 

 …مو هام نفس کشيد

 



امير_چرا خانومم؟بهم بگو...نريز تو خودت خوشگلم بهم 

 … !بگو

 

اروم ارو چرخيدم تو بغلش و رو به روش قرار 

فتم...دستاش هنوز دور کمرم بود منم دستامو دور گر

 …گردنش حلقه کردم

 

 باران_اميرم

 

 امير_جون دلم؟

 

باران_راستش يه چيزی هست که ميخوام بهت بگم، 

 …ميخواستم وقتی مأموريت تموم شد بگم ولی

 

 خوشگلمامير_بگو

 

 باران_تو منو دوست داری؟اوممم يعنی عاشقمی؟

 

چشمای خوشگلش چشمامو زير و لبخند مليحی زد و با 

 ….رو کرد

 

 امير_خودت وی فکر ميکنی؟



 

 …چيزی نگفتم...سرش زو کشيد زير گوشم

 

امير_از همون شب مهمونی که ديدمت يه جوری 

شدم،برام عجيب قريب بودی،فرق داشتی با دور و 

اطرافيام با خواهرام با همه و همه ی زنايی که ديده 

 …بودم...شجاع بودی و مغرور

ون شب تو بيمارستان وقتی اون حرفا رو زدم فهميدم ا

خيلی زود عصبانی ميشی و توی عصبانيت هر کاری 

ازت بر مياد)خنديد(هنوز جای زخمايی که زدی 

هستا!!ميدونی دلم نميخواد جاشون خوب شه ميخوام 

يادگاريات هميشه رو تنم باشن تا هر وقت ميبينمشون 

نشوند( گذشت  بوس کوچيکی روی گوشم…)يادت بيوفتم

و گذشت...اخالقات اومد دستم، تو خودتو محدود ميکنی 

به زور و از پس خودتم خوب بر ميای اين نشون داد ادم 

تو دلت هيچی نيست،دلت پاکه …با اراده ای هستی

مهربون و صادقی...درسته خصلت های بدی هم …پاکه

 …داری ولی اينقدر خوبی که اونا اصال به چشم نميان

دوست دارم و عاشقتم... لحظه به لحظه با دريته من 

کارات باعث ميشی اين حس بيشتر بشه...من خيلی 

 ميخوامت...ت...تو چی؟

 



با چشمايی که هم نگران بودن و هم کنجکاو خيره شد 

 …لبخند ارامش بخشی زدم و لب باز کردم… بهم

 

باران_کمتر ادمی پيدا ميشه که من و شخصيتم رو درک 

مثل اينکه حسابی واردی!!ميدونی که کنه و بفهمه ولی 

ادمی نيستم که بتونم احساساتم رو ابراز کنم...درسته اين 

سرمو ……)وسط منم نسبت بهت بی حس نيستم...ولی

تکيه دادم به شونه اش(ميترسم امير...ميترسم...من زندگيم 

خيلی کثيفه...پر از خون و خون ريزيه...پر از کينه و 

وام تو قربانی زندگی کثيف من خخوام نمیگاليه... نمی

 شی..

من تو رو ميخوام برای خودم اما نميتونم خودخواه 

باشم...نميتونم تو رو هم با طناب پوسيده خودم وارد چاه 

 …کنم

 ….من

 

 …دست امير نشست رو لبم و هيس کوتاهی کشيد

 

امير_درک ميکنم عزيزم درک ميکنم خانمم اما اينو بدون 

..اما...اما بعد از تموم شدن اين که من ديگه واردش شدم.

مأموريت زندگيتو از اين رو به اون رو ميکنم...بهت قول 

ميدم همه چی تموم شه سختيا به پايان برسه فقطصبر کن 



اين باند گير بيوفته و تو انتقامتو بگيری بعد قول ميدم 

ما با هم به همشون خاتمه …تموم اين سختيا تموم شه

 ميديم

 باشه قشنگم؟

 

فاصله گرفتم و رو پنجه ی پام وايسادم و  ازش

 … .بوسيدمش...کوتاه ولی شيرين

 

يه دست لباس ديگه پوشيدم و از شر اون دامن پفی 

خالص شدم...اصلحمو در اوردم و شروع کردم بهس ور 

 …رفتن...خشاب هارشو پر کردم و

چاقوی خوشگل و تيزم که اينقدر شفاف و تميز بود که 

چايمو سر کشيدم...قهوه که پيدا  ته مونده ی…برق ميزد

نميشه مجبورم هی چايی بخورم اونم بدون قند که يکم تلخ 

 …بشه

و خورده ای شب بود ساعت زنگی گوشيمو  ۲ساعت 

امير رفته بود … و شچمامو بستم ۵فعال کردم سر ساعت 

پای لپ تاپش تا گزارشاشو کامل کنه...بيچاره حتی تو 

فشار دادم و غرق  کشتی هم کار ميکرد...پلک هامو

 ….خاطرات خوبم با امير شدم

 

 با صدای االرم گوشی چشمامو باز کردم..



 .سرجام نشستم و کش و قوسی به بدن خواب رفتم دادم.

 ای کاش اين مأموريت کوفتی زودتر تموم بشه و راحتشم!

خبری از امير نبود...هوا سرد بود و …سر چرخوندم

 هنوز تاريک بود.

لپ تاپ ام رو ……. ت اتاقک کشتیقدم برداشتم سم

برداشتم و مشغول چک کردن شدم،دوربيناش به دست 

 …بچه های امنيت هک شده بودن

 …تموم صفحه های مهمونی و بعدش ضبط شده بودن

همه رو با دقت چک کردم...چيز خاصی نديدم..البته 

متوجه شدن  ۲بغيير از اخرش...نزديک های ساعت 

..رفت تو دستشويی و وقتی دختره يا همون ماهک نيستش.

 … !!برگشت مثل ببر زخمی برگشت

 دختره بدجوری به دردمون ميخوره...چيزای نابی رو

ميدونه...با پيدا کردن اين مطمئنن مأموريت کامال کنترل 

 ….شده است و دسته ما هست

 

 امير_بــاران؟!

 

از جا بلند شدم … سر چرخوندم...صداش از بيرون ميومد

رو باز کردم.با صدای در چرخيد و متوجه و در اتاقک 

 …من شد

 



امير_اينجايی؟!بيا يکم صبحانه بخوريم مردم از 

گرسنگی...و اينکه سه چهار ساعت ديگه ميرسيم کلی 

 …کار داريم

 

سری تکون دادم و راهمو کج کردم سمت جايی که ماهک 

 …خواب بود

درو باز کردم و وارد شدم...نور کمی از بيرون به داخل 

ميتابيد...روی صندلی روبه روی ماهک نشستم و خيره 

 …شدم بهش

بر اثر اطالعاتی که از سيستم گرفتم بيست سالشه و توی 

دانشگاه،هم دانشگاهی پارميدا دختر سياوش 

مادرش چند سال پيش از دنيا رفته و با پدرش …هستش

 …زندگی ميکرده و

 

اوش نکته ی جالبی که متوجه شدم اينکه پارميدا،دختر سي

تا قبل از دانشگاه توی مدرسه خصوصی تحصيل ميکرده 

و توی شناسنامش اسمی از سياوش برده نشده...به کل 

شناسنامشو تغيير داده و فاميل و اسم پدرش توی 

 …شناسنامش نيست

 …تا االن مثل يه ادم عادی زندگی کرده



سياوش باعث مرگ مادر بچه هاش شد و وقتی پارميدا 

زندگيشو از پدرش جدا کرد ولی سياوش متوجه شد کال 

 …بدجوری وابستشه و بزرگ ترين نقطه ضعفش هست

بعد از اشنايی پارميدا و ماهک،خيلی به هم نزديک شدن 

تا جايی که پارميدا همه چيزو به ماهک ميگه...وقتی 

سياوش باخبر ميشه بخاطر اينکه به دخترش وابستست 

يران و يه بار اونو از دوبی خارج ميکنه و ميبره ا… و

 …ديگه کال شناسنامشو تغيير ميده

پی يه …و به پوريا دستور ميده ماهک رو از بين ببره

سريع مسائل به ماهک نياز پيدا ميکنن و مجبورش ميکنن 

انجام بده ولی اون سرپيچی ميکنه تا اينکه چند وقت پيش 

پارميدا با ماهک تماس ميگره و ازش کمک ميخواد تا 

رو لو بدن به پليس...يه شب يواشکی سياوش و پوريا 

پارميدا فرار ميکنه و تنها کسی که جا شو ميدونه ماهک 

هست برای همين پوريا اونو ميبره و شکنجه ميده تا جای 

پارميدا رو لو بده...که خداروشکر ما از اونا زرنگ تريم 

 ….و ماهک رو زودتر نجات داديم

وم اروم باز دستمو بردم جلو و تکونش دادم...چشماشو ار

 …با ترس نشست سر جاش… کرد

 

 ماهک_س...سالم

 



 …سری تکون دادم و با سر اشاره کردم به در

 

 …باران_بلند شو يه چيز بخور ديگه داريم ميرسيم

 

خودم جلو تر راه افتادم سمت در که با صداش بی حرکت 

 …موندم...اروم چرخيدم طرفش

 

...ا...از کجا ماهک_من...ا..از کجا باور کنم شما پليسيد؟

باور کنم خودتون رو شبيه پليسا نکرديد و ادم پوريا 

 نيستيد؟

 

 پوزخندی زدم

 

باران_فعال مجبوری باور کنی...رسيديم ايران ميتونی با 

اگر اعتماد نداری ميتونی تا زمانی که …مدرک باور کنی

نرسيديم ايران و بهت مدرک نشون نداديم حرفی 

 بيا يه چی بخور نزنی...خوبه؟حاال هم بلند شو

 

راهمو کشيدم...صدای قدم هاشو پشت سرم ميشنيدم...قدم 

هاش منظم نبودن...صدای قدماش نشون ميداد وزنش بين 

 …کيلو باشه ۶۵تا  ۶۰

 …سری تکون دادم و رفتم سمت امير



با يه مرد ديگه مشغول اوردن وسايل بودن...يه سفره ی 

 …کوچيک درست کرديم و يکم صبحانه خورديم

چاره ماهک معلوم بود خيلی زجر کشيده و خيلی بي

 …گرسنگی کشيده بود

اصال اشتها نداشتم...حالم به هم ميخورد...ديگه واقعا 

خسته شده بودم...دلم به حموم درست و حسابی 

 …ميخواست

 …سرم داشت گيج ميرفت توی اين کشتی لعنتی

حتی يک لقمه هم نخوردم و از سر سفره بلند شدم و 

 …وچيکی کردمعذرخواهی ک

با تمام توانی که داشتم رفتم سمت دستشويی و اوردم 

 …باال...معدم و گلوم ميسوختن

 …همونجا کنار در دستشويی سر خوردم

 صدای نگران امير از پشت در ميومد

 

 امير_باران؟باران عزيزم خوبی؟باران

.… 

 

 باران_خوبم امير...برو غذاتو بخور منم ميام حاال

 

 …نبينمت جم نميخورم...درو باز کنامير_نه تا 

 



 …اب سرد رو پاشيدم به ثورت رنگ پريدم

با ديدن من … و مقابل امير قرار گرفتم درو باز کردم

نگران تر شد و دستاشو رو شونه هام گذاشت و اروم منو 

 …کشيد تو بغلش

يکی از دستاشو گذاشت دور کمرم و اون يکی زير زانو 

راه افتاد سمت يکی از اتاقک  هام...از زمين بلندم کرد و

 …های کشتی

ديتمو دور گردنش حلقه کردم و سرمو قايم کردم تو 

سينش...درو باز کرد و منو نشوند رو صندلی کوچيکی 

که تو اتاق بود...از شدت گرما داشتم منفجر ميشدم و سرم 

بدجوری گيج ميرفت...مانتو و شالمو در اورد و از اتاقک 

ثانيه با اب قند و يه لقمه غذا ...بعد چند زد بيرون

...نگاهم که به غذا افتاد دوباره حالم بد شد...به برگشت.

 احساس بدی داشتم...حس ميکردم خيلی خيلی سيرم!!

به هر زوری بود يکم غذا بهم داد و مجبورم کرد دراز 

 …بکشم و چشمامو ببندم

*** 

 با تکون های دست يه نفر پلکام رو باز کردم...نگاهم به

امير افتاد که با لبخند خيره بود بهم...خواستم بلند شم که 

معدم تير کوچيکی کشيد...بی توجه بهش بلند شدم و 

 …نشستم سر جام

 



 خالی کنن امير_رسيديم عزيزم بيا پايين تا بار ها رو

 

سرمو تکون دادم و لباسامو پوشيدم و با امير از کشتی 

ی که دو تا خارج شديم...رفتم سمت ون مشکی و مجهز 

از باديگار ها و ماهک داخلش بودن...بدجوری دريا زده 

شده بودم... جوری که توان موندن و گوش دادن به حرف 

 …های اونا رو نداشتم

نشستم تو ون،باديگار ها جلو بودن و منو و ماهک عقب 

 …ون

بی توجه به ماهک سرمو تکيه دادم به سندلی و چشمامو 

 …بستم

 

 لتون خوبه؟رنگتون پريدهماهک_خانم...ح..حا

 

بدون اينکه تغييری تو حالتم ايجاد بشه لب زدم چيزی 

 …نيست

 …صدای پالستيکی اومد و بعد هم صدای ماهک

 

ماهک_خانم اين شکالت رو بخوريد ...فک کنم دريا زده 

 …شديد و قندتون افتاده

 



چشمامو باز کردم و خيره شدم تو چشماش...شکالت رو 

 …ممنون ارومی گفتماز دستش گرفتم و 

 

*** 

و با لباسايی که تو تنم بود رفتم زير  آب سرد رو باز کردم

 …دوش

سنگين تر و به مرور لباسم خيس و خيس تر ميشد و

ميچسبيد بهم...همونجا نشستم...برای اينکه شناسايی نشيم 

و امنيت بيشتر اومديم مسافر خونه...وان نداشت...اخ که 

 سوييت خودم!چقدر دلم تنگ شده برای 

منو و ماهک توی يه اتاق بوديم و امير و دو تا از به 

 …ظاهر باديگارد و در اصل سروان توی يه اتاق ديگه

 …خودمو شستم و لباسام رو شستم و از حموم زدم بيرون

از خستگی نا راه رفتن نداشتم...فقط زود لباس عوض 

 …کردم و رفتم سمت تخت

*** 

اريک بود چشمامو باز کردم...همه جا ت

سرچرخوندم...ماهک روی تختش خواب بود...بدون ايجاد 

 …کردن صدا يکم خوراکی اوردم و لپ تاپو روشن کردم

 …شروع کردم به انجام کار های عقب افتادم

با صدای زنگ گوشيم چشم از صفحه ی لپ تاپ 

 …گرفتم



 

 باران_سالم آقا خسته نباشيد

 

 سرهنگ_سالم دخترم سالمت باشی!

 

 نون اقا...چيزی شده؟باران_مم

 

سرهنگ_خواستم ياد اوری کنم که بيست دقيقه ديگه بايد 

 …زنگ بزنی به شکوهی و بگی که امشب راه ميوفتی

 …و همينطور رابط بزاری ما مکالمه رو بشنويم

 

 وای خاک بر سرم خوب شد يادم انداخت..

 

 …باران_چشم جناب سرهنگ

 

 …سرهنگ_خوبه...به کارت برس

 

 خدانگهدارباران_

 

گوشب رو پرت کردم رو مبل و پريدم تو اشپزخونه...يکم 

 …سوسيس تو يخچال بود سريع سرخشون کردم

 



 ماهک_کمک نميخوای؟

 

با حواس پرتی برگشتم سمتش و لبخند کج و کوله ای 

زدم...از بس اخم ميکردم و جدی بودم که بلد نبودم 

 بخندم!ماهک ميز کوچيکمون رو چيد و منم سوسيس ها

رو تو ظرف ريختم...سريع سريع مشغول خوردن بودم و 

 …همزمان رابط رو وصل ميردم

 

 باران_امير؟

 

 امير_جانم؟

 

باران_بلند شو بيا اتاق ما،چند دقيفه ديگه بايد زنگ بزنيم 

 شکوهی هاااا!!!

 

 امير_باش پنج دقيقه ديگه اونجام..

 

سريع لباس پوشيدم و منتظر نشستم...ماهک هم نشسته 

د رو تختش و با انگشتاش بازی ميکرد...در زده شد بو

امير اومد …ماهک زودتر من بلند شد و در رو باز کرد

داخل و سريع نشست کنارم..تماسو با خط خارجی وصل 

 …کردم



 

 شکوهی_به به باران خانم يادی از ما کردی؟!

 

 باران_سالم...اختيار داريد...خوبيد؟چه خبر اونور؟؟

 

 ه چه خبر از شما؟شکوهی_همه چی اروم

 

باران_راستش همه کارامون حل شد و اونجوری که من 

اطالعات به دست اوردم،امشب بهترين موقع واسه اومدن 

به اون وره...سپردم امشب حواسشون رو پرت کنن تا ما 

 …رد شيم

 

!خيلی هم … شکوهی_پس امشب بر ميگرديد

ی خوب...اتفاقا اينجا کمک نياز دارم کم تر از دو هفته 

 …ديگه مهمونی سياوش برگذار ميشه

 

يکم ديگه حرف زديم و تموم مکالمه رو رابط به اداره 

بعد هم نشستم کمک امير گزارشات رو کامل …رسوند

 …کردم

 

صداضبط کن رو به طور نامحسوس روشن کردم...خيره 

 …سدم به ماهک



 

باران_کمتر از دو هفته ی ديگه سياوش و دار و دستش و 

 …ميشنباندش دستگير 

 

صورتش چرخيد سمتم...خيره نگاهش کردم...ادم 

مرموزی بودم...حتی با نگاه کردن به طرف مقابلم 

ميتونستم فکرش رو تا حدودی بخونم و تموم حاالت 

 …درونيشو بفهمم

استرس داشت از لرزيدن رنگی چشماش و ور رفتن به 

انگشتاس و جويدن پوست لبش ميشد فهميد...تا حدودی 

داشت...دختر زرنگی بود کامال ازش مشخص بهم اعتماد 

 …بود...لب های خشک شدش رو باز کرد

 

ماهک_ک..کی ميتونيم پارميدا رو نجات بديم؟ب...ببين 

اگر بخوای م...من همين االنم ميتونم همه چيزو 

بگم...ا...البته اگر تأثيری تو سرعت نجات دادن پارميدا 

 …داشته باشه

 

 …خونسردی لب زدم پلک هامو رو هم فشوردم و با

 

باران_به محض اينکه برگرديم تهران ازت بازجويی 

ميکنم و اونجا همه چيزو بگو...همون موقع چند نفر رو 



ميفرستم به طور نامحسوس حواسشبه پارميدا 

 ..خوبه؟!باشه.

 

 …سرش رو تکون داد و زبونشو کشيد رو لباش

 …مشغول انجام ادامه ی کار هام شدم

*** 

 …بردم و سه بار در زدم دستم رو پيش

 

 …شکوهی_بيا تو

 

با غرور و اخم هميشگيم وارد شدم چشمش به به من افتاد 

به به و چه چهش در اومد...وقتی اينقدر عادی برخورد 

ميکرد که انگار کاری نکرده بدتر دلم ميخواست 

نشيتم رو صندلی و … بکشمش...بالخره ولم کرد

دم به توضيح همونجور که طبق نقشمون بود شروع کر

 …دادن

 

باران_ پدربزرگ، همونجوری که خواستيد بار ها رو 

توی انبار جاسازی کردم، زمانی که دوبی بوديم هم با 

 …پوريا،پسر سياوش قرارداد محموله بستيم

کيلو هرويين رو وارد ۳۰۰قرار بر اين شد که شريکی،

 …ايران کنيم



شما  تا حدودی اعتمادشو جلب کردم و وقتی فهميد نوه ی

هستم اعتمادش بيشتر شد...همه چيز همونجوری که 

خواستيد خوب و کنترل شده پيش ميره نگران هيچ چيزی 

 …نباشيد

 

سری تکون داد و لبخندی زد با دستش چند تا ضربه ی 

 اروم زد به بازوم

 

شکوهی_تا وقتی کسی عين تو رو دارم اصال نگران 

حت کن که نيستم!الحق که نوه ی خودمی...برو برو استرا

 …اين هفته کلی کار داريم...ميدونی که پنجشنبه مهمونيه

 

لبخندی زدم و سری تکون دادم...سيگارش رو روشن 

 …کرد و وايساد پشت پنجره ی قدی اتاقش

با اجازه ای گفتم و از اناق و بعد هم از عمارتش زدم  

 …بيرون

 

ماشينمو روشن کردم...دلم يه کيف حسابی 

 …ايی که فقط ماشينم بهم ميدادميخواست...ازون کيف

 

ماشينو روندم سمت پيست کورس...يه پاتوق قديمی...منو 

و شکيال عاشق ماشين سواری و موتور سواری بوديم... 



يه جاده ی تقريبا خلوت که ميشد خيلی سرعتی رفت 

 …پاتوقمون بود و بهش ميگفيم پيست کورس

 …همينجوری که حواسم به ماشين بود زنگ زدم شکيال

 

پارسال دوست … شکيال_به به باران خاااانم!!!چه عجب

 …امسال اشنا که چه عرض کنم

 

باران_نمک نريز...من هميشه به يادتم خودت که بهتر 

 ميدونی...دارم ميرم پيست...ميای؟

 

شکيال_معلومه که ميام!!!هم دلم برای توی عجوزه تنگ 

 شده هم دلم يه کورس حسابی ميخواد

 

 …منتظرم باران_خيلی خب پس

 

گوشی رو قطع کردم و با عروسکم پرواز کردم تا 

 …پيست

ماشين شکيال کنار ماشينم پارک کرد...تکيه داده بودم به 

کاپوت ماشينم...اومد سمتم،لبخند کوچيکی زدم و دستامو 

 …از هم باز کردم...خودشو پرت کرد تو بغلم

خيلی دوسش داشتم خيلی برام مهم بود...تنها کسی بود که 

غيير از امير داشتمش...هم خواهرم بود هم همدمم بود هم ب



بهترين دوستم بود...اگر من جای اون بودم هيچ وقت با 

خودم دوست نميشدم...واقعا دلشو به چی می خوش 

کرده؟نه اخالق خوبی دارم...نه بيکارم بهش زنگ بزنم يا 

سر بزنم...نميدونم چجوری واقعا منو تحمل ميکنه ولی 

 …سش دارمخب خيلی دو

.… 

 

پام رو استارت بود و استارت ميزدم...با صفر شدن تايمر 

ماشين با ….ماشينو زدم تو دنده و گاز رو فشار دادم

سرعت بااليی حرکت ميکرد،شکيال هم کنارم بود... 

 …فاصله زيادی نداشتيم

 

 …باران_سريع قبلی تو بردی اما اين سريع من ميبرم

 

فشار دادم...سرعتش زياد تر پامو تا ته روی پدال ماشين 

شد...يکم ديگه مونده بود تا مکانی که قرار گذاشته بوديم 

 …پايان مسابقه باشه

نزديک خط پايان بوديم که دنده رو خالص کردم و ترمز 

دستی رو کشيدم و فرمونو پيچوندم...ماشينم از خطگذشت 

 ….و دستی کشيد

کی به با خنده زدم دو تا دستم رو زدم رو فرمون و چشم

 …شکيال زدم و راه رفته رو برگشتم



با هم رفتيم رستوران و غذا خورديم...راه افتادم سمت 

 …خونه ی امير

 

*** 

 باران_بچه ها صدای منو داريد؟

 

 …ضيايی_بله خانم

 

باران_خيلی خب...دوربينا دستتونه؟شنود ها رو کار 

 گذاشتيد؟

 

ضيايی_ بله خانم خيالتون راحت...هم دوربين کار 

ذاشتيم هم دوربينا رو هک کرديم هم شنود کار گ

گذاشتيم...و هم چند تا ادم هامونو به عنوان خدمتکار 

فرستاديم بينشون،چند نفر هم بين ممهمونا ميزاريم،بچه 

های يگان ويژه هم زمان مهمونی همه جا رو محاصره 

 …ميکنن...خيالتون کامال راحت

 

نميخوام حتی  ...حواستون رو خيلی جمع کنيدباران_خوبه

جمع  يه دونه از اون ها هم در بره...خوب حواستون رو

 کنيد!

 



 …ضيايی_چشم

 

باران_شهرياری،چی شد؟!چه خبر از دختر 

 سياوش...پارميدا؟

 

 شهرياری_خانم،سوژه کامال تحت کنترله..

 

باران_خيلی خب...خوبه...پس مواظب باشيد...به کارتون 

 ….برسيد

 

راست رفتم تو حموم...يه رابطو خاموش کردم...يه 

جوری بودم...استرس زيادی داشتم،انگار قند تودلم سابيده 

ميشد...سردم بود...ميترسيدم...با جرعت ميتونم بگم که 

ميترسيدم...خيلی هم ميترسيدم...امشب،شب مهمونی 

بود...همه ی اون لعنتی ها به خاک سياه 

مينشستن...ميترسيدم خطايی کنم و همه چيز خراب 

 …..فرار کننشه.

 

 …پلکامو رو هم فشار دادم و اب وان رو تا ته داغ کردم

تا گردن فرو رفتم تو وان...يعنی تموم ميشه امشب؟همه 

چيز تموم ميشه؟شکوهی و سياوش و باند بزرگشون از 

 بين ميره؟



 

کلی سوال تو ذهنم پر پر ميزدن...از حموم زدم بيرون..يه 

م...چاقو هامو کنار راست رفتم سمت اسلحه ام...پرش کرد

هم چيدم...دلم ميخواست تيزترينشونو ببرم،اونقدر تيز 

 …باشه که با يه خراش هم جون طرف گرفته شه

*** 

لباسی برای پوشيدن انتخاب کردم که نسبت به لباسای 

پوشيده … ديگم هم بسته تر باشه و هم جلوی سرهنگ و

 …باشه و هم تو دست و پام نباشه

که باال تنه تنگی داشت و آستين  لباس بادمجانی رنگی

يه جفت کفش … دامن نيمه پفی داشت… هاش طوری بود

بدون پاشنه ی مجلسی پام کردم و شنل کاله داری هم 

انداختم رو لباسام...پشت ساق پا و رون پام چاقو گذاشتم و 

توی کيفم اسلحه ام رو...يه شال هم گذاشتم توی 

ل جمع کردم باالی گ  کيفم...ارايش کمی کردم و مو هام

سرم و مدل دادم...نميخواستم هيچ چيزی توی دست و پام 

 …باشه که يه وقت کار اشتباهی بکنم

 

 

نزديک های خونه ی شکوهی بوديم که امير ماشينو 

 …متوقف کرد

 …رابطشو برداشت



 

 امير_ما داريم ميريم تو موقعيت همه چيز حله؟

 

د يابی لطفی_اقا همه چيز حله و ما مکان شما رو ر

بچه ها از دور حواسشون به شما و موقعيت … کرديم

 …هست...خياليتون راحت

 

تا  ۱۱امير_خيلی خب...پس اماده باشيد...بين ساعت

 …عمليات شروع ميشه ۱۱:۳۰

 

 لطفی_چشم اقا

 

 …رابط رو قطع کرد و چرخيد سمتم

 

 امير_شنود و دوربين و رد ياب رو وصل کردی که؟

 

 باران_اوهوم اوهوم

 

امير_خيلی خب فعاليش کن...حواست باشه حتی يک 

ليوان آب هم نخوريااا امشب بچه ها برای اسون تر شدن 

 …کارمون توی نوشيدنيا مواد گيج کننده ميريزن

 



باران_خب من که نميخورم...اوممم..اما مگه خدمتکارا 

 اول نوشيدنی ها رو تست نميکنن بعد سرو؟

 

اين مهمونی داره  امير_خب خداروشکر يه چيز مثبت که

و صد البته به نفع ما هست اينکه همه امشب با ماسک 

مجلسی هستن...و،وقتی که عمليات اصلی ميخواد اجرا 

بشه همه داخل يه اتاق جمع ميشن...اون وقت ماسک ها 

رو در ميارن...تا وقتی که همه ماسک دارن،ما بايد بچه 

ها ها رو که گريم خدمتکارا رو کردن رو، بين مهمون 

پخش کنيم.نوشيدنی بعد از  ده دقيقه اثر ميکنه ما بايد 

جوری زمان بندی کنيم که دقيقا يک ربع قبل نوشيدنی ها 

 پخش بشه.

 

 …سری تکون دادم...لب پاينمو کشيدم به دندون

امير خودشو کشيد طرفم...دستشو برد سمت داشپورت و 

ماسکی رو داد بهم...ماسک،بادمجونی بود و رنگ 

 ….اليه فکر همه حا رو کرده بود عين هميشهع… لباسم

 …راه افتاد سمت خونه ی شکوهی

 

*** 

همه با هم قرار شد بريم...سوار ون مشکی شديم و راننده 

 ها راه افتادن..



 

شکوهی_بچه ها خوب حواستون رو جمع کنيد،مطمئن 

باشيد امشب کلی دشمن تو مهمونی هستن...امشب فقط دو 

مت هممون و دو رسيدن به تا چيز برام مهمه،يک سال

 …هدفم يعنی سياوش

 

امير شروع کرد با شکوهی حرف زدن...از توی اينه 

خيره شدم به عکس شکوهی که نور ميخورد بهش و توی 

 …شيشه ی دودی ماشين نمايان ميشد

هــه بزرگ ترين دشمنت رو داری نصيحت ميکنی که 

 مواظب خودش باشه؟

 ـــديگه به ته خط رسيدی شکوهی بزرگـ

داری به پايان ميرسی...از امروز به بعد بايد جواب تک 

تک کارايی که کرديو بدی...توی اين مدت خوب از نو و 

اون ادمای عوضيت و اون همکار های کثيف تر از 

خودت مدرک جمع کردم...کم کم کم جرمتون طناب دار 

 … هست! 

بهت قول ميدم خودم اون طنابو بندازم 

 ……گردنت...خودم

 

 …ستی که تکونم داد به خودم اومدمبا د

 



 امير_عزيزم کجايی نميخوای پياده شی؟

 

با چشم و ابرو اشاره اومد که بعنی ضايع بازی در 

نيار...سری تکون دادم و ماسکمو زدم به صورتم...و راه 

افتادم...لباسا و بوی عطر و...شکوهی رو خوب به ياد 

ه قدمش پر سپردم...وارد شديم...يه حياط بزرگ که قدم ب

بود از محافظ و باديگارد و تقريبا همشون مسلح 

 …بودن...البته تک تير اندازه ها کارشونو ميساختن

وياليی هم روبه روی استخر بزرگ حياط وجو 

داشت...رفتيم داخل ويال...همه با ماسک بودن...اهنگ 

ماليمی در حال پخش بود...برعکس بقيه ی مهمونی 

نميرقصيدن...کسی هم مست  ها،اون وسط عين ديونه ها

 …نکرده بود،شايدم چون فعال اوالشه

با شکوهی و امير يه ميز رو اشغال کرديم...همون موقع 

 …چند نفر اومدن سمت شکوهی و گرم بحث شدن

سر چرخوندم...تک و توکی از بچه های اداره تو مهمونی 

 ۹:۴۵تازه … بودن... نامحسوس نگاهی به ساعتم کردم

اهنگ ماليمی پخش شد، امير به سمتم اومد و دقيقه بود...

 دستشو گرفت جلوم

 

 امير_افتخار ميديد بانو؟

 



لبخندی زدم و دستمو گذاشتم تو دستش...رفتيم سمت 

پيست رقص...دستامو دور گردنش حلقه کردم...اونم 

دستاشو دور کمرم حلقه کرد...خيلی نرم شروع کرديم به 

ن و ميرقصيدن...امير رقصيدن...تقريبا بيشتريا اومده بود

 سرشو کشيد زير گوشم

 

 ….امير_دقيقا پوريا پشتمه همونی که ست سفيد پوشيده

 

سرمو تکون دادم،از سر سرشونه اش خيره شدم به 

پشتش،پوريا با ست کت و شلوار سفيد با يه زن ديگه در 

حال رقص که چه عرض کنم...در حال الس زدن 

 ….بودن

شون و چند تا عکسازشون انگشتر تو دستم رو گرفتم سمت

 …گرفتم

اخرای اهنگ بود که امير پيشونيمو بوسيد و با هم از 

 …پيست زديم بيرون

برگشتيم سمت همون ميزی که اول بار سرش وايساده 

 …بوديم

به ادم هام که تو خونه ی ….خب ديگه وقت انجام عملياته

شکوهی بودن گفتم به لباس های شکوهی رد ياب وصل 

 …کنن



حل بود،رد يابو وصل کرده بودن...حاال  شکوهی که

تا ادم بودن که زير دست  ۱۶مونده بقيه.زياد بودن 

توی خونه ی هر ….سياوش بودن و عين شکوهی بون

نفر چند تا از ادم هامو گذاشته بودم.اونا  ۱۶کدوم از اون 

هم موفق شدن و بهشون رد ياب وصل کردن...فقط مونده 

 ….سياوش و پوريا

زد و ازم جدا شد...سر صندلی امير چشمکی 

نشستم...داشتم ميسوختم شروع کردم به باد زدن 

خودم...که صدای قدم هايی رو شنيدم خوب گوش کردم 

بهشون...توی اون سر و صدا و اهنگ زياد مفهوم نبود 

ولی حدس ميزدم پوريا باشه...و حدسم  هم درست از آب 

 …در اومد

 

قدر خوشگل و پوريا_به به عروسک خوشگلم!ببين اين

 …متفاوتی که با ماسک هم تشخيصت دادم

 

ياخدا!!من کی شدم عروسک خوشگل اين!!!!!خيلی خب 

مهم نيست...مهم اينکه خودش کار رو برام راحت تر 

 …کرد

 

 باران_اوه خدای من پوريا!

 



لبخندی زدم و از جا بلند شدم...دستمو دراز کردم 

بوی سرد و سمتش...دستمو گرفت و منو کشيد تو بغلش...

 …تلخ عطرش پيچيد تو بينيم...داشت هوقم ميگرفت

دستمو پيش بردم و بغلش کردم...دستمو جوری که حس 

نکنه بردم سمت پايين کتش و رد کردم به داخل کت و 

 ….خيلی سريع رد يابو وصل کردم

 

 ….ايول به خودم...مونده بود شنود

 ازش جدا شدم خيره شد تو صورتم و دستمو گرفت

 

 پوريا_افتخار يه رقص رو دارم ليدی؟

 

 …لبخندی زدم و بعله ی کش داری گفتم

با هم رفتيم سمت پيست رقص...دستامو دور گردنش حلقه 

کردم...اونم دستاشو دور کمرم حلقه کرد...شروع کرديم 

نرم رقصيدن...خودمو کشيدم جلو و رها کردم تو 

از  بغلش...سرمو گذاشتم روی سر شونش اونم منو بيشتر

 …قبل فشورد تو بغلش

همه در حال رقص بودن و کسی حواسش به ما 

نبود...يکی از دستامو جوری که حس نکنه بردم سمت 

 …گوشوارم و شنود خودمو در اوردم



ازش فاصله گرفتم و يه دور چرخيدم و باز رفتم تو 

 …بغلش

دستام دور گردنش … باز عين حالت قبل موندم تو بغلش

سريع و جوری که حس نکنه  بود...شنود رو خيلی

 …چسبوندم به پشت گردن لباسش...دقيقا زيرش

يکم ازش فاصله گرفتم و با لبخند باهاش رقصيدم...چشمام 

چرخيد سمت ميزی که روش بوديم...شکوهی با يه زن که 

لباس جيگری تن داشت و چون ماسک رو صورتش بود 

نميتونستم ببينمش در حال عيش و نوش بود...يکم سر 

خوندم...چشمم خورد به امير...در حال پکيدن از چر

عصبانيت بود و خيره بود به ما...از زير ماسک هم ميشد 

فهميد تا چه حد عصبانيه...دستشو مشت کرده 

بود...جوری که احساس کردم االنه که تموم رگاش پاره 

 …بشن

از پوريا فاصله … خدارو شکر اخرای اهنگ بود 

 …گرفتم

 

بريم يکم … ...پاهام درد گرفتم پسرباران_اوه پوريا

 …بشينيم

 

رفتيم سمت ميزی که قبال … خنديد و چشم کشيده ای گفت

روش بوديم...پوريا امير رو ديد،خيلی عادی باهاش دست 



داد و احوال پرسی کرد...اصال انگار نه انگار چند دقيقه 

 پيش داشت با من،زن امير ميرقصيد!!!

يه عذرخواهی شرش رو يکم با امير حرف زد و بعد با 

 …کم کرد

صدای سابيدن دندون های امير رو شنيدم...زبر گوشم 

 غريد:

 

 امير_چه غلطی داشتين ميکردين؟

 

باران_مجبور شدم امير...بايد يه جوری اون کوفتی هارو 

 …بهش وصل ميکردم

 

امير_هزارتا راه ديگه بود حتما بايد بدترينشو انتخاب 

 ميکردی؟

 

منم بودم … ام جا افتاده بودشخصيت امير خوب بر

غيرتی ميشدم...برگشتم سمتش خودمو کشيدم زير گوشش 

 …و لب زدم

 

تو که خوب … باران_تو که ميدونی من فقط برای توعم

منو ميشناسی و دليل کار هامو ميدونی...اينم خوب 



ميدونی جز تو هيچ مزکری تو زندگيم نيست و چقدر از 

 بانی نباش...باشه؟همشوت متنفر و بيزارم!! ديگه عص

 

خيره شدم به چشماش و چشمکی براش زدم...چونشو 

بوسيدم و برگشتم سر جام...به معنای واقعی شاخ در 

 …اورد...هميشه اينجور وقتا ميتوپيدم بهش ولی االن

 

يکم وايساديم و من جوری که کسی متوجه نشه يه شنود 

ديگه وصل کردم به خودم...امير کنارم بود، شکوهی و 

اون زنه هم داشتن ميومدن سمتمون...امير زير گوشم لب 

زد،وقتشه...سری تکون دادم و به طور نامحسوس سر 

چرخوندم و به يکی از بچه های اداره که قرار بود وقتی 

چشمک ميزنم بهش بره و تو نوشيدنی ها گيج کننده بريزه 

تا کارمون راحت تر باشه،چشمکی زدم...متوجه شد و 

 ..سرمو چرخوندم سری تکون داد.

شکوهی و اون زنه هم رسيدن سمت ميز...شروع کرد به 

 …معرفی کردن اون زنه

يکم گذشت تقريبا پنج دقيقه...يه مرد هيکلی با کت و 

شلوار مشکی اومد و سالمی کرد و زير گوش شکوهی 

چيزی گفت ...شکوهی سری تکون داد و اشاره کرد که 

يعنی همراهش  بره...رو کرد سمت ما و سری تکون داد

 …بريم



خيلی عادی راف افتاديم...رفت سمت پله ها...از پله ها 

باال رفتيم و رفتيم سمت يکی از اتاقا...چند تا باديگار 

وايساده بودن جلوی در...ما که رسيديم احترامی 

 …گذاشتن

 

يکی از باديگارد ها_قربان لطفا ماسک هاتون رو در 

 …بياريد

 

رو در اورديم...در رو باز  سری تکون داديم و ماسک ها

 …کرد...رفتيم داخل

 

روی صندلی ها نشستيم،يازده نفر از اون شانزده نفر 

… بودن...و طبق معمول فقط من داخل همشون زن بودم

با هم حرف ميزن و احوال پرسی ميکردن و با چشماشون 

 .منو قورت ميدادن و..

 بالخره همشون اومدن فقط مونده بود سياوش خان!!

 

ر باز شد،مردی نسبتا چاق و نسبتا قد کوتاه با کت و د

شلوار طوسی رنگ و چهار تا باديگار اومد داخل همه 

 …بلند شدن و احترام گذاشتن

 …سری تکون داد و رفت باالی ميز نشست



سيگاری دود کرد...شروع کردن بهش خوش امد گفتن 

 …و...همش سر تکون ميداد

ساکت شدن...صداشو ضربه ی ارومی به ميز زد که همه 

 صاف کرد و شروع کرد به حرف زدن..

 

سياوش_از ديدن همتون خوشحالم...بعد چند سال  دور هم 

 ….جمع شديم

 

داشت حرف ميزد...امير اروم پاشو از زير ميز زد به 

پام...اين رمز بينمون بود قرار بود اينجوری بهم بفهمونه 

هزار برابر که وقتشه و االن بچه ها ميريزن تو...استرسم 

 …شد...سياوش داشت حرف ميزد که صدای پليسا پيچيد

 

 …پليسا_همه جا محاصره است...خودتون رو تسليم کنيد

 

سياوش حرفش قطع شد...پلک هاشو بست و لعنتی زير 

 …لب گفت...همشون ترسيده بودن و با هم حرف ميزدن

 

 صدای تير و تير اندازی بلند شد

 

 …ا ما بريمسياوش_کبير مشغولشون کنيد ت

 



 …يکی از باديگار هاش سری تکون داد و رفت

 …سياوش بلند شد...همشون پشت سرش بلند شدن

راه افتادن سمت بيرون در و از پله ها رفتن پايين...پشت 

سر همشون داشتم ميرفتم دست زدم به گوشوارم و خيلی 

 …اروم به بچه خا گفتم دارن ميرن از در پشتی

همشون با سياوش داشتن ….از در پشتی زدن بيرون

ميرفتن سمت حياط پشتی،از اونجا به در داشت ميتونستن 

فرار کنن...البته من نقشه ی کامل اين خونه که چه عرض 

 …خيلی بزرگ بود….کنم...اين شهر رو داشتم

رفتن سمت اونجا و در رو باز کردن به محض اينکه زدن 

 …نبيرون چندتا از مأمورا اسلحه هاشونو گرفتن طرفشو

 

مأمورا_تکون بخوريد شليک ميکنم...از فرصت استفاده 

کرديم و من و امير رفتيم عقب...چندتا از بچه ها هم پشت 

بودن ولی هنوز کسی متوجهشون نشده بود...شکوهی و 

چندتای ديگه که پشت سر همه بودن،اومدن بيان از عقب 

فرار کنن که من و چند تا ديگه از بچه ها اسلحه هامون 

 …فتيم سمتشونرو گر

 

 مأمورا_گفتم تکون لخوريد شليک ميکنيم!

 



چشماش چهارتا ….شکوهی چشمش خورد به من و امير

 …شد...به معنای واقعی کلمه هنگ کرده بود

حق هم داشت...هفت سال کم نبود...خيلی زرنگ بود ولی 

اينجوری از من رو دست خورده بود...خيلی 

 بود...خيلـــی!

 

 !!!!شکوهی_ب...ب..باران!

 

مأمورا بيشتر شدن و تقريبا نصفشون ريختن 

دورشون...شروع کردن بهشون دستبند زدن...تقريبا 

 ….همشون تو شک بودن حتی پوريا

 

به همشون دستبند زدن و راهيشون کردن سمت ماشين 

ها...سرهنگ صادقی و سرهنگ پاشاهی اومدن 

 سمتمون..

 

سرهنگ صادقی_تبريک ميگم سرگرد و سرهنگ 

 …رتون عالی بوددوم!کا

 

احترام نظامی گذاشتم...با بچه ها راه افتاديم سمت 

 …اداره

*** 



 …يونيفرمم رو تنم کردم و چادرم رو سرم کردم

 …رفتم سمت اتاق جناب سرهنگ

 

 …وارد شدم احترام نظامی گذاشتم و

 

سرهنگ_دخترم تو که هنوز اينجايی؟!برو و استراحت 

 …کن

 

ميخوام تا پايان  باران_جناب سرهنگ با اجازتون

وقت برای استراحت … شکوهی باشم… بازجويی ها و

 …زياده

 

 …لبخندی زد و اشاره ای کرد که بشينم رو صندلی

 

سرهنگ_ هر جوری که خودت بخوای اما...خيلی خودت 

رو اذيت نکن...تو به هدفت رسيدی از االن به بعد ديگه 

 …با خيال راحت زندگيتو بکن

 

 …چشمی گفتم

 …، تقاضايی دارمباران_اقا

 

 سرهنگ_گوشم با شماست



 

باران_ميشه خواهش کنم اجازه بديد من بازجويی های 

 شکوهی رو بکنم؟

 

 …سری تکون داد

 

*** 

 

يونيفرمم رو مرتب کردم و دستمو پيش بردم...در رو باز 

 …کردم و وارد شدم...پشتش بهم بود،رفتم سمت صندليم

سرش  نگاهش روی دستاش بود،حضورمو که حس کرد

رو اورد باال...با چشمای وحشيم که مطمئنم االن خيلی هم 

کشيده شدن،نشستم روبه روش...پوزخند مسخره ای نشوند 

کنار لبش...دستمو پيش بردم و دوربين کوچيکی که 

 …مکالمه ی بينمون رو ضبط ميکرد رو روشن کردم

 

گلومو صاف کردم و دستامو گره دادم تو هم و خيره شدم 

 …بهش

 

ن_تموم مکالمه ی بين ما ضبط ميشه و مورد برسی بارا

قرار ميگيره در صورت عدم همکاری جرمتون از اينی 

 …که هست سنگين تر ميشه



 

پوزخندش پرنگ تر شد...سرشو چرخوندم و دستای 

دستبند زدشو کشيد رو صورتش...بعد چند ثانيه صاف 

 …نشست و باز با همون پوزخند خيره شد بهم

 

عام نه ….خنده(سرگرد شکوهی تک….)شکوهی_بارا

 بهتره بگم سرگرد تهرانی!....

 

منظورش چی بود سرگرد تهرانی؟امير ….پوزخندی زد

 …از داخل رابط تو گوشم غريد

 

امير_باران ميخواد حواستو پرت کنه و عصبانيت 

 …دگير حرفاش نشو….کنه

 

 ….اخمامو کشبدم تو هم و صدامو صاف کردم

 

نميزنی فهميدی؟اينجا فقط  باران_بدون اجازه ی من حرف

 من بهت ميگم چی بگی چی نگی مفهومه؟؟؟

 

 …..خنديد...بلند و مستانه

 



شکوهی_چشم سرگرد جااااان!!!فقط يه سوال، 

چرا؟چرا؟)فرياد کشيد(چرا منو بازی دادی؟مــــن!!!منی 

به تو بيشتر اعتماد داشتم...لعنتی ….که از چشمام به توی

 ….تو نوه ی من بودی

 

به ثانيه نکشيد که تغيير …م... مسخره ولی بی صداخنديد

حالت دادم و با اخم خيره شدم بهش...پرونده ی رو به 

 …روم رو باز کردم

 

باران_گفتم که فقط من اينجا سوال ميپرسم!اقای 

 شکوهی!!!

 

 …پرونده اش رو ورق زدم

 

باران_ حمل اسلحه،حمل مواد مخدر...گرفتن مهمونی 

مواد مخدر و شروبات الکلی در  های غير مجاز...و پخش

 ….مهمونی ها

 و و و… فروش انسان،مونث….صادر اعضای بدن

 …به اندازه ی کافی پرونده ت سنگينه

 

شکوهی_)تک خنده(اره...هــه از همشون خودت بازديد 

ميکردی!معلومه که همه چيزو خودت ميدونی با انکار من 



پوزخند(مسلمه که از همشون …)هم چيزی حل نميشه

 …درک داریم

 

 …عين خودش پوزخندی تحويلش دادم

 

 قتل… باران_درسته...و مهم ترين بخش ماجرا

 

پوزخندش جمع شد و به جاش پوزخند من پرنگ تر 

 …شد

 

 شکوهی_که اين طور!تهمت هم که ميزنيد

 

پوزخندی زدم...سعی کرد خودشو عادی تر بگيره...خيلی 

 …حرفه ای بود

 

نيست،تيرت خطا رفت اقای باران_نه اصال هم اينطور 

 …شکوهی

 

چندتا عکس از پرونده در اوردم...جسد چند تا دختر 

 بود...پرت کردم طرفش نيم نگاهی بهشون کرد و زبونشو

کشيد به لباش...پوزخند صدا داری زد و صرش رو 

چرخوند...نيم نگاهی به نيم رخ صورتش کردم و تبلت 



يلم رو پلی اداره رو روشن کردم...رفتم تو گالری و ف

 …کردم

خورده ای پيش بود،توی فيلم فيلم دقيقا مال هفت سال و

نشون داده بود که ادم های شکوهی چجوری پدر و مادرم 

 …رو کشتن

نگاهش چرخيد سمت تبلت...اول پوزخند داشت اما کم کم 

اخماش رفت تو هم...آب دهنش رو قورت داد و به نيمه 

 ..های فيلم نرسيده بود سرشو چرخوند

 

 …باران_ديديد ما تهمت نميزنيم؟با مدرک ميريم جلو

 

 …خودمو رو ميز کشيدم جلو

 

شکوهی_درسته...من همه ی اين کارا رو کردم...حتی 

صد برابر بيشتر،هزاران تا کار بدتر از اين کردم...که 

چی؟چيزی عوض ميشه؟نه من اول تا اخر ميرم باالی 

گه هم برگردم به دار...فقط اينو بدون که اگر هزار بار دي

 …قبل بازم انجامش ميدم

 

با چشمای شيطانيش خيره شد بهم و پوزخند شيطانی 

 …زد

 ……شکوهی_باز هم به مادرت



 

...خودکار تو دستم نکش رو شستم مسخ حرفاش شدم

 ….بود...جوری فشارش دادم که خونم پاشيد

 

 امير_باران همين االن از اون جا بيا بيرون...بياااااا

 

 تو چی گفتی؟….باران_ت

 

نه قدرت بلند شدن داشتم نه قدرت راه رفتن...سر جام 

و فقط خودکار رو فشارميدادم تو  خشک شده بودم

 …دستم...نکش کامال تو دستم بود

صدای سرهنگ پيچيد تو رابط...به زور بلند شدم و راه 

افتادم سمت در...خودکار تو دستم بود و نکش فرو بود تو 

 …توی مشتم داشت له ميشدگوشت شستم و بدنش 

در باز شد...به محض اينکه زدم بيرون امير و چندتا 

سروان زن اومدن سمتم...امير تا دستمو ديد مشتم رو باز 

کرد...دستش ميلرزيد...اون سروان ها تا دستمو ديدن 

رفتن عقب...اما من فقط با اخم خيره بودم به رو به روم و 

که هر لحظه ممکن  دندونامو جوری رو هم فشار ميدادم

 …بود خورد بشن

امير چشماشو بست و باز کرد و به خودش مسلط شد...با 

يه حرکت خودکار رو از دستم بيرون کشيد...يکی از اون 



سروان ها چند تا دستمال داد به امير...زودتر از امير چند 

تا دستمال برداشتم و با عذرخواهی کوتاهی از اونجا زدم 

م تو اتاقم و رفتم سمت بيرون...يه راست رفت

بالکن...حرفش ناجور برام سنگين بود...حتی فکرش هم 

اون پست فطرت به ….نميکردم تا اين حد عوضی باشه

 ….عروس خودش هم رحم نکرده بود

دستمال هارو پيشيدم دور شستم و دستمو مشت 

 …کردم،شصتم رو زير چهار تا انگشتم پنهون کردم

ن به هدفش رسيده داشتم خفه ميشدم از گرما...او

که کرد...ميخواست  بود...ميخواست منو عصبانی بکنه

...نبايد ضعف ام رو ببينه که ديد...نفس عميقی کشيدم

تو اتاقم و پنبه ای  بيشتر از اين ضعف نشون بدم...برگشتم

برداشتم و يکم زد عفونی کننده زدم به دستم و بعد هم باند 

ش و از اتاق زدم رو گذاشتم روش...باندو پيچيدم دور

در زدم و …بيرون...يه راست رفتم سمت اتاق سرهنگ

 …احترام نظامی گذاشتم

 

سرهنگ صادقی_سرگرد قرار نبود اينجوری بکنی با 

خودت...تو که ميدونی اون يه افعی به تمام معناست... 

 ….ميخواست ضعفتو ببينه که موفق هم شد 

 

 …دندونمو سابيدم رو هم



 

 …تونستم خودمو کنترل کنمن….باران_عذرميخوام

 

 سرهنگ_خيلی خب...االن بهتری؟

 

 باران_بله قربان

 

سرهنگ_خيلی خب...همين االن برميگردی خونه ی امير 

و در اولين فرصت خونه ی خودتو جا به جا ميکنی برای 

امنيت بيشتر...اما االن ميری و استراحت ميکنی،فردا 

 …خيلی بهت احتياج داريم

 

 …ه نيستم االن هم ميتونم انجام بدمباران_چشم،من خست

 

سرهنگ_برميگردی خونه و استراحت ميکی و تا فردا 

 هم اداره نميای فهميدی؟اين يه دستوره!۸ساعت 

 

با حرص چشمی گفتم و احترام نظامی گذاشتم و از اتاقش 

 …زدم بيرون...راهمو کشيدم سکت اتاقم

 

 …امير_باران...سرگرد شکوهی

 



 …شدم به چشمای خسته اشبرگشتم سمتش...خيره 

 

احترام نظامی گذاشتم و رفتم سمت اتاقم...درو براش باز 

گذاشتم...اومد داخل...در رو پشتش بست،چادرم رو در 

 …و خودمو پرت کردم رو کاناپه اتاقم اوردم

 

هم بريم دکتر برا دستت بعد هم بريم  امير_بلند شو بلند شو

 …خونه

 

 …باران_دست من خوبه چيزيش نيست

 …بريم خونه خسته ام

 

 امير_لج نکن ميريم دکتر بعد

 

 حرفشو بريدم

 

باران_امير تمومش کن اصال االن حوصله ندارم وقتی هم 

 بريم… ميگم خوبم خوبم

 

 …چادرم رو برداشتم و زدتر از اتاق زدم بيرون

از اداره زدم بيرون و رفتم تو پارکينگ سمت ماشين 

 …امير



 

کرد  ماشينو روشن…ماشين در رو باز کرد و نشست تو

 …و زير لب مدام غر ميزد

 

امير_چه گيری افتاديم؟ديگه خانم به ما دستور ميده چيکار 

 کنيم چيکار نکنيم!

ای خدا قربونت برم...چه بدی بهت کردم که منو عاشق 

 ….اين ميرغضب کردی؟!!!هــعی

 

خندم گرفته بود...خوش به حالش...دنياش خيلی با دنيای 

بود...شيطون بود...عين پسر بچه ها بود...نه  من متفاوت

به روحيه جنگيش نه به روحيه بچگونش...مثل يه ادم چند 

 …شخصيته بود... خيلی متفاوت بود

  

 باران_ميگم امير نو چندسالته؟

 

 با تعجب نگاهی بهم کرد

 

 امير_بيست و هشت سال...چرا؟!!!!

 

ميکنم باران_من شيش سال ازت کوچيک ترم اما احساس 

 …تو بيست سال ازم کوچيک تری



 

 امير_هوم؟

 

باران_دقيقا عين پسر بچه های تخص و شيطون شبش 

 …ساله رفتار ميکنی

 

امير_تو هم شبيه مامانبزرگ های غر غرو پير عصا 

 قورت داده ميمونی

 

 …رو صندليم چرخيدم

 

 باران_چی گفتی؟خودت پيری حرفتو پس بگير!!!!

 

 …بلند خنديد

 

 …ب بخندیباران_رو ا

 

بلند ميخنديد منم حرص ام گرفته بود از يه طرف هم خندم 

گرفته بود...هر جوری بود تا خونه کاری کرد کال ماجرا 

 …شکوهی از سرم بپره

*** 



دستمو روی زنگ در نگه داشتم...در باز شد و دختری با 

ته چهره ی پوريا و سياوش نمايان شد...چشمای ابی 

 …بودنرنگش رنگ پريده و ترسيده 

 

 پارميدا_ب..بله

 

باران_سرگرد شکوهی هستم)مدارکم رو نشونش دادم(شما 

 بايد با من به اداره بيايد 

 

پارميدا_ب..ببين خانم به خدا من هيچ کاری 

نکردم...هيچی...اصال هم توی کار های پدرم دست 

به خدا من کاری ….نداشتم من از پوريا و سياوش متنفرم

 ….نکردم...من يه قربانی ام

 

 …باران_اروم باش...ما همه چيزو ميدونيم

 

خودمو کشيدم کنار و اشاره دادم بزارن ماهک بياد 

از ون سياه اداره زد بيرون... پارميدا تا ….بيرون

چشمش به ماهک افتاد اشکش در اومد و هی صداش 

ميزد...ماهک هم بدو بدو رفت سمتش...جوری همو بغل 

 کردن انگاری صد ساله همو نديدن!!

 



 باران_خيلی خب بسه!

 

رفت ….از هم جدا شدن...رو بهش لب زدم با ما بيا

 ….لباساشو عوض کنه..به دقيقه نکشيد که اومد

توی راه جوری چسبيده بودن به هم و دست همو گرفته 

 بودن که دلم برا شکيال تنگ شد!

*** 

باران_خب دقيقا برای ما تعريف کنيد کی متوجه کار های 

موم ماجراهای بعدش و مربوط به اين پدرتون شديد و ت

 …موضوع

 

 …يکم از ابی که توی ليوان روی ميز بود رو خورد

 

پارميدا_راستش از اون جايی که يادمه پدرم هيچ وقت 

نميزاشت تنهايی حتی تو خونه راه برم!وقتی بچه تر بودم 

بهم ميگفت که ما يه دشمن داريم که ميخواد انتقامشو با 

 …هگرفتن جون من بگير

وقتی بزرگ تر شدم...اين مسئله از نظرم مسخره بود و 

 …يه جورايی به نظرم بهونه بود

تقريبا يک سال پيش باز هم اين سوال رو ازش پرسيدم 

اما بازم با همون بهونه ها ردم کرد... تصميم گرفتم خودم 

 …برم دنبال سوالم



پدرم حتی اجازه نميداد برم مدرسه،معلم های خصوصی 

م ميگرفت و هر کاری ميکرد که از ويال اصال زيادی برا

 …نرم بيرون

يه سريع مسائل پيش اومد که مجبورش کردم بزاره برم 

دانشگاه...ميزاشت برم ولی حتی سر کالس هم چند تا 

محافظ باهام بودن...يه روز توی دستشويی که تنها جايی 

بود که تنها ميتونستم برم،ماهک رو ديدم...داشتم گريه 

و از اين وعضيتی که داشتم به قدری خسته شده ميکردم 

 …بودم که به زمين و زمان فوحش ميدادم

ماهک اونروز منو تو دستشويی ديد و ارومم کرد از اون 

موقع به بعد کم کم با هم صميمی شديم...گذشت و گذشت 

 …تا يه شب مهمونی گرفته بودن تو ويال

اون شب پيام دادم به ماهک که دوست دارم فرار 

کنم...اونا حتی بهم اجازه نميدادن تو مهمونی هاشون 

باشم! اونشب ماهک به عنوان يه مهمون وارد ويال شد و 

با هزار و يک بدبختی تونستيم فرار کنيم...اما پوريا مثل 

و گشتن با ماهک برای من ممنوع … جن مارو پيدا کرد

شد...کلی اتفاق افتاد تا يه شب ماهک از يکی از انبار 

ابام که پر بودن از مواد و...عکس گرفت...پدرم و های ب

پوريا رو تهديد کرد که اگر من رو ازاد نکنن جای انبار 

 …رو لو ميده



بعد از اون نفهميدم چی شد ولی پوريا ماهک رو دزديد و 

ديگه اصال نديدمش تا حاال...توی اين مدت حتی يک بار 

ادن هم پدرم يا پوريا رو نديدم...منو با محافظ فرست

ايران...قاچاقی...لو رفتن،همشون بازداشت شدن بغيير از 

من..چون فرار کردم...هر جوری بود خودمو رسوندم 

 ….تهران و از اونجا به بعد فقط مخفی ميشدم...تا امروز

 

 …سری تکون دادم و لبامو کشيدم تو دهنم

 

باران_خيلی ممنونم ازتون و اينکه تا زمان محاکمه ی 

 ا از دور مراقب شما هستيم.پوريا و سياوش م

 

سری تکون داد و از جا بلند شد...يکی از سروان های 

خانم راهنماييش کرد..دم در اتاق بازجويی بود که برگشت 

ترديد داشت انگاری ميخواست …و نگاهی بهم کرد

 سوالی بپرسه

 

 

 باران_چيزی شده؟

 

 پارميدا_حکمشون اعدامه؟

 



نشدن ولی مسلما بايد باران_مسلما اعدامه!هنوز محاکمه 

اعدام باشه...جرمش ادماش اعدامه خودش که ديگه 

 هيچی!!

 

 …سری تکون داد و تشکری کرد و رفت

 

از جا بلند شدم و از اتاق بازجويی زدم بيرون...امروز 

 دادگاه شکوهی بود.

گوشيمو از جيبم کشيدم بيرون با حرص شماره ی امير 

 …رو گرفتم

 

 باران_کجايی امير؟

 

 زير سايه ات خانومیامير_

 

 …باران_مسخره نشو ديونه...دادگاه شکوهيه

 

 …امير_پس بپر باال

 

با ثانيه نکشيد صدای بوق ماشينش بلند شد...با حواس 

 …پرتی برگشتم سمتش،سريع سوار ماشينش شدم

 



 امير_درود بر بانوی اخمو خودم

 

 ….باران_امير ترو خدا برو

 

 امير_به روی دو تا چشم خوشگلم

 

 …خنديدم اونم خنديد و ماشينو هدايت کرد سمت دادگاه

وارد دادگاه شديم و بعد از دادن مشخصات و اينکه کی 

...روی صندلی ها هستيم راه افتاديم سمت اتاق دادگاه

سکوهی با دو تا سرباز کنارش...بغيير از … نشسته بودن

اون چند نفر ديگه از خالف کارای باندشون امروز دادگاه 

..سرباز ها احترام گذاشتن..سری تکون دادم و داشتن.

بهشون عالمت دادم برن اون ور...خودم نشستم روی 

 …صندلی کنار شکوهی...امير هم وايساد کنارمون

 

شکوهی_به به جناب سرگرد تهرانی!قربان شرمنده کرديد 

 اين حقير رو

 

باران_زبون نريز!چرا بهم ميگی تهرانی؟مگه فاميل من 

 شکوهی نيست؟

 

 شکوهی_هــه اينجا که اتاق بازجويی نيست!هست؟



 

 …باران_بنال وگرنه بد ميبينی

 

 …شکوهی خنده ی بلندی سر داد

 

 شکوهی_از اين بدتر؟

 

باران_ميدونی که از شوخی خوشم نمياد!سريع 

 …مگه فاميل من شکوهی نيست؟د بگو لعنتی….بنال

 

شکوهی پوزخند مزخره …امير دستمو گرفت و فشار داد

...زبونشو کشيد به لباش و خيرهشد به دستبلند تو ای زد

 …دستش

 

 شکوهی_چون فاميل پدرت تهرانی بود!

 

 باران_چی؟پس چرا فاميل تو روش بود؟

 

شکوهی_چون تغييرش داد...اما فاميل واقعيت تهرانيه 

 سرگرد باران تهرانی!

 

 



وقت نشد ادامه بديم صدا زدن بريم برای 

همونجوری که از قبل نتيجه ی محاکمه هم ….محاکمش

 ….معلوم بود اعدام بود

 

*** 

و اخرين نفر هم توی اين باند دادگاهش به پايان رسيد و 

همونجوری که انتظار ميرفت همشون يا حبس ابدی بودن 

 …يا اعدامی

سوار ماشينم شدم و يه راست رفتم سمت خونه ی 

 …جديدم

به لطف شکيال همه کاراش انجام شده بود و دکوراسيونش 

 …هم امروز تموم شد

ماشينو تو پارکينگ پارک کردم...اپارتمان بيست و سه 

 …طبقه ای بود که سوييت من تپی طبقه ی هجدهمش بود

خونه ی بزرگی … در خونه رو باز کردم و واردش شدم

بود،همونجوری که به شکيال سفارش کرده بودم، 

دکوراسيونش ساده ولی شيک بود و رنگ های استفاده 

وسی و سفيد بود...از در که وارد ميشدی سالن شده هم ط

پارتک … پذيرايی با چيدمان مبل راحتی سفيد و ميز و

های سفيد...اشپزخونه بزرگی که کنار پذيرايی خونه قرار 

داشت...و سه تا اتاقی که روبه روی اشپزخونه 



بودن...دقيقا روبه روی مبل ها و پشت تی وی، بالکن 

 …هاش قدی بودن بزرگی وجود داشت که پنجره

در کل خونه ی خوشگلی بود البته از اونجايی که من ادم 

 … !بی احساسی هستم زياد به حالم فرقی نداشت

رفتم رو تخت و چشمامو بستم...به ثانيه نکشيد خوابم 

 ….برد

 

 بوق!…...بوق….بوق

 

چشمای خستم رو باز کردم...دستمو کشيدم سمت 

 …گوشی

 

 باران_بله؟

 

 م خودم...خواب بودیامير_به به خان

 

 …باران_سالم خوبی؟نه ديگه بايد بيدارميشدم

 

امير_سالم به روی ماهت...خب ميخوام يه خبر بهت 

 …بدم

 

 باران_اوه...خبر..بگو؟



 

 امير_نه اينجوری نميشه،شب جايی ميری؟

 

 باران_اره بايد برم اداره کلی کار دارم..

 

 امير_خيلی خب باشه پس فردا ميبينمت

 

 …خب االن بيا خونه ی من تا شب کلی موندهباران_

 

 امير_مزاحم نيستم؟

 

 …باران_اين چه حرفيه امير!منتظرم بيا

 

دوست نداشتم … گوشی رو قطع کردم و پريدم تو حموم

نميدونم چرا ولی دوست … امير قيافه ی خستمو ببينه

 …داشتم جلوش خوشگل باشم و سر حال

جلو آينه،مو هامو سريع حموم کردم و زدم بيرون...پريدم 

سشوار کشيدم و ارايش ماليمی کردم...يه تيشرت گشاد 

پسرونه ی سفيد با شلوار جين سفبد پوشيدم...مو های بلندم 

رو دم اسبی بستم و پريدم تو آشپزخونه...يه قهوه برای 

 ….تمير گذاشتم و برای خودمم شکالت تلخ آب کردم



در  با صدای زنگ در دست از کارم کشيدم و به سمت

هجوم بردم...قبل از اينکه در رو باز کنم لباسامو مرتب 

کردم و اروم  درو باز کردم...هيکل ورزشکاری امير 

جلوی در نمايان شد...لبخند کوچيکی زدم و به داخل 

 …راهنماييش کردم

 …ليوانا رو گذاشتم توی سينی و رفتم طرفش

 

حرف … امير_چه خونه ی خوشگلی داری!ويوش عاليه

 ….ازين باال همه ی تهران زير پاتهنداره..

 

 …باران_اوهوم

 

 امير_عا يادم نبود دوشبزه ادم اهنی هستن!

 

 باران_امــيـــر!!!

 

 امير_جون اميــر؟

 

مشت ارومی به شونش زدم که خنديد و منو کشيد تو 

 …بغلش

 

 باران_نميخوای بگی چی ميخواستی بهم بگی؟



 

 امير_اوه پاک داشت يادم ميرفتاااا

 

از بغلش در اورد و دستشو گذاشت پشت کمرم...با  منو

هم نشستيم رو مبل ها، قهوه اش رو برداشت و مزه مزه 

 …کرد

 

امير_راستش...اين پرونده زيادی هيجانی و پر ماجرا 

بود،يکم خسته شدم...ميخوام برای زمان استراحتم برم 

شمال،خونه ی پدريم...هم دلم برای مامان و خانوادم تنگ 

م نياز دارم برم اونجا خستگيم در بره...گفتم تو هم شده...ه

بيای حال و هوات عوض شه...هم ماماتم عروسشو 

 …ببينه

 

باران_چا عالی!فقط يه مشکلی هست...من تا هفته ی 

ديگه بايد تهران باشم...ميخوام توی مراسم اعدام شکوهی 

 …حضور داشته باشم

 

 …دستشو اورد جلو و ضربه ای به بينيم زد

 

 …وقتی پروندشون بسته شد….ير_منم که گفتمام

 



سری تکون دادم...چی از اين بهتر؟هم حال و هوامون 

 …عوض ميشد...و هم با خانواده امير اشنا ميشدم

*** 

 

 …نگاهی به يونی فرم جديدم انداختم

 …چشمم کشيده شد روی اسمم

باران تهرانی...احساس غرورم صد برابر شد،غروری 

بود از افتخار...من باران تهرانی خوب...غروری که پر 

کسی بودم که توی ايران،کشور خونين و سخاوتمند 

زندگی ميکردم و تونستم ادم مفيدی برای کشورم 

به خودم افتخار ميکردم که تونسته بودم شکوهی و …باشم

سياوش و باند بزرگشون رو به کمک بقيه بچه های نظام 

 …. !دستگير کنم و ريشه کن

  

 …گوشيم بلند شدصدای االرم 

 

 باران_بله؟

 

 احمدی_سالم خانم خسته نباشيد

 

 باران_سالم ممنون همچنين...چيزی شده؟

 



احمدی_قربان راستش امروز کسی که برای شکوهی غذا 

برد، موقع برگشت شکوهی بهش گفته بود که به شما بگه 

که توی باغ قديمی،اتاق پشتی،بگرديد و صندوقچه قهوه 

...گفت که يه سريع چيز ها هست ای رنگی رو برداريد

که مربوط به زندگی شخصی شما هست و يه سريع 

 ….موضوعاتی که شما ازش خبر نداريد

 

 باران_ش...شکوهی گفت؟

 

 احمدی_بله خانم..

 

باران_خيلی خب...غ...غير تو کی از اين مسئله خير 

 داره؟

 

 …احمدی_فقط سرهنگ شمسايی و سرهنگ صادقی

 

 …باران_خيلی خب

 

 …گوشی رو پرت کردم رو صندلی کنارم

با چند ثانيه نکشيد که زنگ خورد...ماشينو کنار خيابون 

 …پا ک کردم و تماسو وصل کردم

 



 باران_سالم اقا خسته نباشيد

 

 سرهنگ صادقی_سالم سرگرد...همچنين

 

 باران_مشکلی پيش اومده اقا؟

 

سرهنگ_اين کار رو نکن...تو که شکوهی رو بهتر از 

 …ميشناسی! شايد تله باشههر کسی 

 

باران_اما اقا من حتما بايد برم...اين يه احتماله شايد هم 

دم مرگی برای رضای خدا ميخواد يه کار درست انجام 

 …بده

 

سرهنگ_هيچ وقت با احتمال زندگی نکن چه برسه با 

بهت دستور ميدم تنهايی نری ….جونت بازی کردن 

 …اونجا...اين يه دستوره

 

..گوشی رو پرت کردم رو صندلی کنارم و چشمی گفتم.

 …کوبوندم رو فرمون ماشين مشتام

اونا هيچی نميفهمن!من مرگ و زندگيم برام مهم 

نيست!مهم اينکه اين پرونده ی لعنتی به درک واصل 

شه!!! هر روز مشکل جديد هر روز ريسک جديد هر 



هر روز!!!خسته …… روز سردرگمی جديد هر روز

 ….ای کاش… يرمشدم...کاش ميشد بم

 

با حرص ماشينو روشن کردم و رفتم سمت اداره...سريع 

 …رفتم سمت اتاق سرهنگ

 

احترام نظامی جذاشتم و سالم کردم...متوجهم شد سری 

 …تکون داد و سالمی کرد

 

باران_سرهنگ همين االن با بچه های امنيت ميتونيم 

 …بريم...فقط اجازه ی شما الزمه

 

کرد به صندلی رو به سرهنگ با دستش اشاره 

 …روش...نشستم اونم نشست رو به روم

 

...بعدا هر تصميمی سرهنگ_اول حرفای منو گوش بده

 گرفتی قبولش ميکنم.

سرگرد تو دقيقا عين دختر خودمی برام. يکی از بهترين 

مأمورين اداره و موفق ترينشونی...دقتت زرنگيت همه و 

نقطه ضعفی  همه قابل تحسينه!اما هميشه بهترين ها هم

دارن...دريته همه چيزت خوبه،نترسی شجاعی با هوشی 

اما کله شق و به دنده ای...ميتونم درک کنم … با دقتی و



تا چه حد ناراحتی و از شکوهی کينه به دل داری انتقامت 

هم گرفتی،به بهترين نحوه،هم به ما کمک کردی هم انتقام 

صاف و  تو گرفتی...امابيشتر از اين خوب نيست...دلتو

خدايی کن... ارازل هميشه بازندن و به جايگاهی که 

 هفشونه ميرن...

هم توی اين دنيا،زجر و استرس ميکشن و هم توی اون 

اما قرار نيست تا اخرين روزی … دنيا بدترش رو ميکشن

که نفس ميکشيم بيوفتيم دنبال کسايی که ازشون کينه به 

ما ادم های  دل داريم!خدا خودش به حساب اونا ميرسه اما

مفيد جامعه بايد واقعا مفيد باشيم!چند روز ديگه شکوهی 

اعدام ميشه...خودش خواست پايانش اين باشه و داره له 

پايان نزديک ميشه اما تو،جوونی بايد زندگی کنی موفقيت 

های بزرگ تری به دست بياری.. زندگی جريان داره 

و به ما به حکم خودمون به وجود نيومديم … ادامه داره

حکم خودمون هم از بين نميريم اما ميتونيم خودمون 

تصميم بگيرين چجوری ميخوايم زندگی کنيم و از بين 

 …بريم

دلتو روشن و خالی از کينه کن...توس اين مدت متوجه 

توجهات سرهنگ شمسايی به تو شدم...پسر خوب و نجيب 

و البته کار درستيه...بهتر از تو نباشه خيلی مأمور 

.خودش چيزی نگفته ولی خوب ميشناسمش خيلی خوبيه..

وقته باهاش کار ميکنم من و پدرش خيلی سال ها با هم 



دوست بوديم و توی همين اداره خيلی مأموريت ها انجام 

داديم.از اون زمانی که پدر خدا بيامرزش از دنيا رفت 

اومد تهران و توی اداره مشغول کار شد.پسر خيلی سر به 

ا به همديگه عالقه داريد،بسمه راهيه ...اگر واقع

هللا...خودتون رو بيشتر اذيت نکنيد...امير ميتونه 

خوشبختت بکنه و از اين حال و هوا درت بياره...امير 

جای پسر نداشتم...به هر حال من وظيفه دونستم به جای 

بهترين تصميم …پدرش اينو بهت بگم.بقيش با خودتونه

 …هم برای زندگيترو بگير هم برای ازدواج با امير و 

 

واقعا خجالت کشيدم...منی که اصال اين چيزا برام شرم 

اورد و خجالت اور نبود ولی خجالت کشيدم که سرهنگ 

اينا رو بهم گفت...حرفاش خيلی خوب بود،هميشه هر 

حرفی ميزد درست و البته منطقی بود...فقط تونستم 

 …چشمی بگم و احترامی بزارم و از اتاقش خارج بشم

 …وری بود مودمو رسوندم اتاقمهر ج

راست ميگفت،امير بغيير از شيطون بودن و ديونه 

 …بازياش خيلی ويژگی های ديگه ای هم داشت

توی کل روزايی که باهاش کار کرده بودم حتی يک بار 

هم نديده بودم با هيچ زنی چه از اداره چه از فاميل چه از 

هر چی،بگه و بخنده...کال شخصيتش دو صورت 



ت،با من ميگفت و ميخنديد و با بقيه جدی و سرد داش

 …بود

ليوان آب رو ميزمو سر کشيدم...گوشيمو برداشتم و زنگ 

 زدم بهش... 

 

 امير_بله؟

 

باران_هر جايی هستی سريع بيا اداره ميخوايم بريم 

 …عمليات

 

خيلی سرد باشه ای گفت و گوشی رو قطع کرد...بسمه هللا 

ده...چميدونم...از اتاق اين چشه؟!حتما دورش شلوغ بو

رفتم بيرون و اجازه ی نهايی رو از سرهنگ گرفتم و به 

بچه ها گفتم حاضر بشن...امير هم از راه رسيد.سريع 

 …سوار ماشين ها شديم و راه افتاديم

 

 امير_کجا ميريم؟

 

 …باران_باغ مخفی شکوهی

 



رسيديم به باغ بچه ها از ديوار رفتن باال و در رو باز 

اسلحمو در اوردم و رفتم داخل...حيف اين بهشت کردن...

 …که مال کسيعين شکوهيه

 

از بچگيم تا زمانی که مادر و پدرم رو به کشتن داد،اينجا 

زندگی ميکرديم...بهشت به تمام معنا بود...تموم وسايل و 

در و ديوار و...ويال سفيد رنگ بود و پر بود از درخت 

به تای سفيد رنگی که و...قبال پر بود از گل...خيره شدم 

کلی خاطره داشتم ازش...لبمو محکم گاز گرفتم و چشممو 

چرخوندم و سعی کردم خونسرديمو خفظ کنم و تموم 

حواسمو بدم به عمليات...بچه ها پخش شدن تو باغ...من 

و امير و احمدی و شهرياری و کريمی رفتيم سمت پشت 

… خفیباغ...من ميرفتم و اونا هم پشت من...گفت اتاق م

رفتم تو باغ پشتی...يادش بخير چقدر با سوفی)سگم(اينجا 

سری تکون دادم و راهمو ادامه … بازی ميکردم

دادم...رسيدم به درخت بزرگ باغ...تنش از بقيه ی 

 …درختا زخيم تر بود...قبال خيلی سر سبز تر بود اينجا

معلوم بود بهش ميرسيدن ولی چند وقته که آب ندادن به 

 …درختا

دوارم کار بکنه...ستمو کشيدم روی تنه ی امي

درخت...دکمه ی کوچيکی بايد پيدا ميکردم...اما چون 

رنگ تنه ی درخت بود و توی تنه بود،کارم سخت 



چشمامو بستم و با امرکز بيشتر دنبالش …بود

گشتم...چشمامو باز کردم با لبخند دکمه رو فشار 

..کلی برگ دادم...اروم يه دريچه دقيقا کنار پام باز شد.

نشسته بود رو دريچه...بدون توجه به بقيه، اروم رفتم 

سمت دريچه و از نردبان کوچيکی که از باال تا پايين 

 دريچه راه داشت،رفتم پايين.

چراغ قوه ی گوشيمو روشن ….اونا هم پشت سرم اومدن

 …کردم

هنوزم مثل قبلنا زيبا بود...اتاق بزرگی که يه طرفش پر 

کتاب و تخت طاليی رنگی يه گوشش بود از قفسه های 

بود و دقيقا رو به روش يه دستشويی و حمام مشترک 

بود...جلوی قفسه های کتاب ميز کار سفيد رنگی وجود 

 …داشت...کلی گرد نشسته بود رو همه وسايل

بچه که بودم عاشق کتاب بودم...تموم کتاب های کتابخونه 

رام هميشه بابام به جای عروسک ب… رو خونده بودم

 …کتاب ميگرفت...يادش بخير

تک تک خاطراتم با پدر و مادرم جلوی چشمام راه 

ميرفتن...بعد از هفت سال...چشمام پر شدن...حاله های 

اشک چشمامو پر کردن و باعث تار شدن ديدن 

شدن...چشمامو بستم و قهره هايی که سر خوردن رو 

 گرفتم..



..تموم اتاق سعی کردم برای بار چندم به خودم مسلط بشم.

رفتم سمت ….رو گشتيم اما خبری از صندوقچه نبود

کمد...جا جای کمد رو گشتم...اين خونه خيلی مجهز 

 …بود،کلی جای مخفی و...داشت

چند ضربه زدم به ته کمد...صدا نپيچيد...يعنی اينکه 

 …پشتش بسته است

 ازش فاصله گرفتم

 

خونه باران_بچه ها اين خونه مجهز مجهزه!جا جای اين 

جای مخفی داره...مطمئن باشيد جايی که هستيم کم کمش 

 ….پنج تا جای مخفی داره...خوب بگرديد

 

 …همه مشغول گشتن شدن

رفتم سمت تخت دستمو کشيدم روی طرح های تاج 

تخت... امير هم اومد سمتم...با هم مشغول گشتن بوديم 

يهو يکی از بچه ها از اون ور صدا زد...بلند شدم رفتم 

تش...زير يکی از کاشی ها صندوقچه رو جا ساز سم

کرده بودن...سريع رفتم طرفش...پر بود از گرد و 

خاک...بدون توجه به گرد و خاکش درشو باز کردم...قفل 

 نبود!

درش رو باز کردم...دفترچه خاطرات کوچکی داخلش 

بستمش و … بود...بازش کردم تموم صفحاتش خالی بود



طرفش و کشيدم...برگه ها  انگشت شصتم رو گذاشتم يه

پشت سر هم ميرفتن...نزديک صورتم بود،توی يه لحظه 

که نفس گرفتم احساس کردم يه پودری وارد ريه هام 

شد...و بالفاصله خون از دماغم راه افتاد...کتابو پرت 

 …کردم کنار...يکی از بچه ها رفت سمتش

 

شهرياری_سرگرد تهرانی بين اين برگه ها پودر مرگ 

 يخته شده..موش ر

 

 بهتر از اين نميشد...امير با عصبانيت داد زد

 

 امير_ اورژانس خبر کنيد

 

 …باران_ن...نياز نيست...من خوبم

 

 …جوری نگام کرد که تک تک سلول های بدنم لرزيدن

اعصابش بدجوری به هم ريخته بود دستمو بردم سمت 

صندوقچه...امير مخالفت کرد اما به کارم ادامه 

 …سرم گيج ميرفت...پلکامو رو هم فشار دادمدادم...

خودکار قديمی در آوردم خودکارش جوری بود که بايد 

 …سرش رو فشار ميداديم تا بکش در بياد



حتما اينم تله است، سرش رو برگشتونم و فشارش دادم 

روی زمين...از زمين فاصلش دادم چند تا تيغ ازش زده 

ارش ميدم بود بيرون...حتما ميخواست زمانی که فش

 …انگشت شصتم رو خط خطی کنه

 

روی خودکار عالمت کوچيکی بود خوب که دقت کردم 

 …متوجه شدم چندجايی اين عالمتو ديدم

دايره ای که وسطش يه خط از باال وصل ميشد و وسط 

دايره خطه به سه تا خط ديگه وصل ميشد...مثل يه نيزه 

 …ی سه سر برعکس تو دايره

 

 …و ببينيدشهرياری_خانم اينجا ر

 

دقيقا همون عالمت خيلی کوچيک توی اخرين صفحه ی 

 …دفترچه بود

 

يهو ياد يه چيزی افتادم...سريع از جام بلند شدم که سرم 

 ….تير کشيد و چشمام سياهی رفت

 

 

*** 

 



 

چشمامو باز کردم...فضای اتاق تاريک بود و صدای 

دستگاهی ميومد سرمو چرخوندم، سرمی به دستم وصل 

 …ند تا دستگاه باالی سرم بودنبود و چ

دستمو بردم سمت سرم...اومدم از دستم درش بيارم که در 

 …باز شد و امير اومد تو...دستم همونجا خشک شد

امير تا متوجه شد من بيدارم اومد سمتم دستم که تو هوا 

 بود و گرفت و بوسه ی کوچيکی روش زد

 

 امير_جون من بزار سرمت تموم بشه..

 

.عجب ادمی هستيا مگه جونتو از سر راه باران_نوچ..

گير اوردی؟عه عه ديگه قسم نديا...همينجوری هم بگی 

 قبول ميکنم

 

 …خنديد...خستگی از سر و روش ميباريد

 

امير_جدی؟يعنی همينجوری هم بگم قبول ميکنی؟لجباز 

 تر به نظر ميرسی!

 

باران_خب حاال شايد يکم مخالفت کنم اما عه چميدونم 

 …گير داديا امير تو هم



 

دستاشو به نشونه ی تسليم برد باال و چند بار پشت سر هم 

 لب زد تسليم!

 

دکتر اومد و يکم حرف زد کلی هم دستور داد چيکار کنم 

چيکار نکنم اخرش هم شرشو کم کرد...نميدونم چرا ولی 

از ترس نبود … اصال خوشم نميومد از بيمارستان و

 …انگاری يه پدر کشتگی با هم داشتيم

 

 امير_خانمم بگير بخواب فردا مرخص ميشی.

 

 باران_پس شکوهی چی؟

 

امير_باران بخدا سرمو ميکوبونم تو ديوارااا تو ديگه 

عجب ادمی هستی افتادی رو تخت مرگ موش تو خونته 

اما هنوز به فکر شکوهی!!!سپردم بچه ها مجهز برن و 

 …بگردن

بگير بخواب سه روز ديگه شکوهی اعدام ميشه اگر 

 …ميخوای بزارم بری بايد خوب بشی

 

باران_اوهو!اونوقت اگر خوب نشم و بخوام برم کی 

 جلومو ميگره؟؟؟تو؟



 

امير_ محض رضای خدا کوتاه بيا!!بابا به فکرتم نگرانتم 

نصفی از جونمی نميتونم اينجوری ببينمت بعد تو باز لج 

ميکنی؟؟؟ خدايا ای خدا ادم قطع بود؟بايد عاشق اين 

 رو؟؟؟ ميکردی ما

 

 باران_مگه من چمه؟

 

امير_هيچيت نيست عشق من فقط زيادی کله شق و يه 

 دنده و لجبازی!!!

 

باران_خيلی خب بابا شلوغش نکن...باش ميگيرم ميخوابم 

 …فقط

 

 امير_باران!!!

 

باران_عه..خب ميخواستم بگم فقط تو هم بيا رو اون تخت 

 …ميشیبغلی که خاليه بگير بخواب...رو صندلی اذيت 

 

لبخند کوتاهی زد و چشمی گفت و از جا بلند شد...بوسه 

 …ی کوچيکی روی پيشونيم نشوند و رفت سمت تخت



خيلی خسته بودم و … لبخندی بهش زدم و چشمامو بستم

هنوز سرگيجه و سر درد داشتم...چشمای خستم ديگه توان 

 ….نداشتن...به ثانيه نکشيد خوابم برد

*** 

 

م...امروز روزی بود که هفت ساله يونيفرمم رو تنم کرد

منتظرشم...تنها چند ساعت مونده بود تا اخرين پله رو 

 …بردارم و به هدفم برسم

هميشه وقتی به اين روز فکر ميکردم، شوق عجيبی پيدا 

ميکردم و با انگيزه ی بيشتری ادامه ميدادم...اما 

 …امروز...برعکس تصوراتم اصال حس خوبی نداشتم

اينجا به بعد چی ميشه؟تا امروز فقط برام  همين؟!يعنی از

مهم مرگ شکوهی بود اما االن که فقط چند ساعت مونده 

توی کل … بود به اعدامش احساس ميکردم منم ميميرم

 زندگيم تا اينجا برای خودم برنامه ريزی کرده بودم.

هميشه به خودم ميگفتم بعد از اين، ميزارم ميرم يه جای 

نشناسه اما حتی برای اينکه خيلی دور که کسی منو 

خوام برم کجا و بعد از اينکه رفتم هم برنامه ريزی می

 …نکرده بودم

کل شب فکر کردم...نماز خوندم...دعا کردم و در آخر 

دلمو صاف کردم...از کينه ی شکوهی...از اين باند لعنتی 

 …از همه و همه چيز



رو قسم خوردم از امروز به بعد به عنوان يه مسلمون،خدا 

فراموش نکنم...قسم خوردم از امروز به بعد يادش 

 …بکنم

توی اين سال ها نماز ميخوندم اما پوچ بود...فقطبخاطر 

اينکه ادم نظامی بودم ميخوندم...اما از امروز به بعد 

بخاطر خدا،بخاطر اينکه ازم راضی باشه بخاطر اينکه 

 …مثل هميشه مواظبم باشه ميخونم

 …چادرم رو سرم کردم

هی حقش بود...تموم ادم های اين باند حقشونه تا شکو

اخرين روزی که دنيا وجود داره توی اتيش جهنم 

 …بسوزن

.کم کم هر کدومشون پنج تا قتل کم کارايی نکرده بودن..

چه جوون هايی رو که بدبخت … انجام داده بودن 

 نکردن!!

 ….سری تکون دادم و راه افتادم سمت آسانسور

نزديک ساعت پنج … .هوا تاريک بودسوار ماشينم شدم..

و من نيم ساعت وقت داشتم تا خودمو … اعدلمش ميکردن

 …برسونم

 …نميدونم به عنوان چه کسی داشتم ميرفتم

به عنوان کسی … به عنوان دشمنش… به عنوان نوه اش

 …که قاتل خانوادم بود يا به عنوان سرگرد

 



ايد دلم ميسوخت برای شکوهی و امسال اون.. چرا؟چرا ب

همچين کارايی ميکردن؟چرا با وجود اينکه پايانشون رو 

ميدونستن بازم انجامش ميدادن؟چرا با اينکه عواقب 

کارشون رو ميدونستن بازم انجامش ميدادن؟؟؟واقعا 

 ارزششو داره؟

 … يه ملت رو بدبخت ميکردن برای پول

 …پولی که از آشغال هم کثيف تر بود

 کی عين من؟!!!چرا بايد يکی عين اون باشه و ي

 خدايا بزرگيتو شکر...واقعا توی حکمت کارات موندم!!!

 

ماشينو پارک کردم و راه افتادم سمت نگهبانی...يه سريع 

 …مدارک نشونش دادم و بالخره اجازه داد برم تو

خيره شدم به طناب دار … خالی خالی بود همه جا

 … ضخيمی که اويزون بود

شکوهی داشتم رو يادم تک تک خاطراتی که از گذشته با 

 …اومد

يادمه يه روز که منو و شکوهی تو خونه تنها بوديم، يکی 

از عروسکام که خيلی دوسش داشتم گم شد، خيلی گريه 

شکوهی وقتی دليل گريه هامو فهميد دستور داد … کردم

هر چقدر از اون عروسک تو شهر هست برام بخرن...يه 

خوشحال شدم اتاق کامل پر شد از اون عروسک...خيلی 

اما برام مفهوم نبود چرا اين همه خريد من به يکی هم 



وقتی ازش پرسيدم گفت که هر بار که به … راضی بودم

هر دليلی يکی از اون عروسک ها گم شد من ميتونم يکی 

ديگه رو بردارم،فقط گريه نکنم...گفت حاضره هر کاری 

 …بکنه اما اشکمو نبينه

 

کرد؟واقعا نميتونستم  کارو چی ميتونستم بگم؟چرا يهو اون

حالم عجيب بد بود...دوست داشتم … خودمو درک کنم

 …بشينم اينقدر گريه کنم که اروم شم

 

 …با صدای امير به خودم اومدم

سرهنگ پاشاهی و سرهنگ شکوهی و چند تا سروان و 

امير اومده بودن...سعی کردم از فکر و خيال و خاطره ها 

باشم...روبه سرهنگ ها  بزنم بيرون و به خودم مسلط

 …احترامی گذاشتم

يکم گذشت تا دو تا مأمورشکوهی رو اوردن...لباس ابی 

با خس عای ابی پررنگ تنش بود...به محض اينکه اومد 

با چشمش دنبال من گشت و وقتی به من رسيد خيره تر از 

 …هر وقتی نگاهم کرد

بردنش سمت طناب دار...وايساد روی چهارپايه سفيد 

.طناب رو انداختن گردنش...قلبم جوری ميکوبيد رنگی..

که هر لحظه حس ميکردم االنه که از قفسه ی سينم بزنه 

 بيرون... 



 …توی يه لحظه شکوهی داد زد

 

شکوهی_باران تو باهوش تر از اونی هستی که فکرشو 

ميکردم...اميدوارم راز صندوقچه رو بفهمی و بتونی 

ايی داره بهای صندوق اصلی رو پيدا کنی هر چيزی به

 …پيدا کردن اون صندوق هم استفاده از عقل و هوشه

 

يکی از اون ها جلوی حرف زدنش رو گرفت و اون حاج 

آقاِه هم خط اخر متنش رو خوند و بعد صندلی رو از زير 

نگاهش قفل چشمام بود...داشت جون ….پاش کشيدن

ميداد...اشکام جلوی ديدمو گرفتن...چشمامو بستم و اجازه 

 ….م قطره های اشکم راه خودشونو ادامه بدنداد

 …اين بود پايانی برای شکوهی….تمام شد!مرد

فکر نميکردم اينجوری بشم...حتی يک درصد هم تصور 

 …و عذاب بکشم نميکردم حالم بد بشه..

با کمک امير از اون فضای عذاب اور زديم 

بيرون...سرهنگ اصرار کرد برم خونه اما کلی کار 

داشتم بايد انجامشون ميدادم و يه بار ديگه با عقب افتاده 

 …تيمم بايد ميرفتم ويال مخفی شکوهی

 

باران_بچه های تيم،لطفی،احمدی، شهرياری،کريمی و 

کاشانی همه اماده باشيد...اقای لطفی شما با پرنده و 



دستگاها ما رو داشته باش...اقای احمدی شما يه تيم 

و خانم کرمی و اقای شهرياری … عملياتی رو حاظر کن

 …خانم کاشانی هم با من بيان

 

 همه_چشم خانم

 

باران_عا راستی...اقای شهرياری اول سرهنگ شمسايی 

رو با خبر کن،بهشون بگو تيم کامله فقط نيازه بيان..بچه 

 …ها سريع باشيد

 

راه افتادم سمت پارکينگ بچه ها هم پشت سرم...همون 

مير هم با موقع احمدی با يه ماشين نيرو اومد...ا

شهرياری سوار موتور شدن...سوار بقيه بچه ها هم سريع 

 …اومدن...سوار ماشين شدم...راه افتاديم

سرم بدجوری تير ميکشيد...موقع های که عصبی و کم 

خواب ميشدم، سرم درد ميگرفت و گاهی جوری تير 

 …ميکشيد که چشمام سياهی ميرفت

 …دستمو کشيدم به صورت خسته ام

 و رفتم سمت بچه ها.. پياده شدماز ماشبن 

 

باران_همه مجهز و با ماسک وارد بشن.. اين خونه بر 

 …عکس زيباييش پر از تله و وسايل کشنده است



 

 همه_چشم..

 

ماسکی از بچه ها گرفتم و زدم به صورتم...چشمام و کل 

ياد …صورتمو پوشش ميداد...وارد يه معما شده بودم

 …دم سمت ويالعالمته افتادم...راهمو کج کر

 

باران_همه به گوش...کوچک ترين آسيبی به خونه وارد 

 نشه...هر کاری ميدونيد انجام بديد اما اسيب نزنيد.

 

در رو با گيره مو باز کرديم و وارد شديم...معلوم بود 

 تازگيا بهش رسيده بودن خونه تميز تميز بود.

 اميدوارم جای وسايل رو تغيير نداده باشن.

گی با دو دست مبلمان و تجهيزات کامل به پذيرايی بزر

 …رنگ کرم و قهوه ای سوخته

آشپزخانه بزرگی که سمت راست پذيرايی قرار گرفته 

بود.کنارش پله ها بودن...سعی کردم تموم تمرکزم رو 

 بزارم روی عمليات اما مگه خاطرات ميزاشتن؟!

راهمو کشيدم سمت پله ها...امير و چند تا از بچه های 

 …م پشتم ميومدنامنيت ه

رسيديم طبقه ی باال...پنج تا اتاق...تموم چيدمان پايين 

 عين همون قديما بود پس مطمئناً تغييری نکرده..



 

باران_سرهنگ من ميرم توی اون اتاقه...بچه ها رو 

 …خودتون پخش کنيد تو اتاقا

 

امير_سرگرد تهرانی...تنهايی نرو،بچه ها هر کدومتون 

اتاقا حتما دو نفری بريد و مواظب هم بريد توی يکی از 

 من هم با سرگرد اونجا هستم..… باشيد

 

خودش جلو تر از من راه افتاد...وای خدا من فداش 

 بشم...اخه چقدر اين خوشگل نگران ميشه!!

لبخند کوچيکی که سرشار از ذوق بود روی لبام 

 …نشست...سريع پشت سرش راه افتادم

اً مطمئن بودم اينجا يه چيزی اتاق کار بابام بود... تقريب

 …پيدا ميشد

رفتم سمت جايی که فقط و فقط پدرم ميدونست 

 …مخفيانست

 ..قبالً که اينجوری بود اميدوارم هنوزم همونجوری باشه.

 …رفتم سمت تخت

 

 …باران_امير کمک کن تخت رو جا به جا کنيم

 



تخت سنگين و قديمی بود به هزار و يه زور جا به جاش 

 …کرديم

 

 …باران_ميخوام يه چيزی نشونت بدم که هنگ کنی

 

 …سريع رفتم سمت کتابخانه ای که يه طرف اتاق بود

 …کردم اما نبود تموم طبقه ها رو زير و رو

چشمم خورد به کتابی که خيلی شبيهش بود...سريع رفتم 

 …سمتش...خودش بود خود خودش

سريع از وسط کتاب خودکار قديمی رو برداشتم...سرش 

 …باز کردم و رفتم سمت موکت زير تخترو 

 …با هزار سختی بلندش کردن

دفترچه کوچيکی که سال ها بود زير موکت بود رو 

 …برداشتم

 …رفتم پيش امير

 

باران_وقتی که پانزده سالم بود...بابام اينو بهم ياد 

داد...خيلی وقت بود از يادم رفته بود اما وقتی اون 

..يادش افتادم...درست عالمت دايره و سه خط رو ديدم.

يادم نيست اما اگر اين کاری که ميخوام انجام بدم جواب 

بده مطمئن ميشم که بايد دنبال اون عالمت بگرديم و فکر 

 …ميکنم تا حدودی جاشو بدونم



 

سرش رو تکون داد و با کنجکاوی نگاهم کرد...وقتی 

جوهر اين خدکار رو خالی کنم روی وسطی ترين برگه 

ه،يه ياداشت يا نشونه يا عالمت يا هر چيز ی اين دفترچ

...فقط و فقط با جوهر اين خودکار ديگه ای معلوم ميشه

 .که ريخته بشه معلوم ميشه..

کامل باز کردم و  دفترچه رو باز کردم...سر خودکار رو

 ….جوهرش رو خالی کردم رو دو تا برگه

 …با لبخند رضايت بخش خيره شدم به دفترچه تو دستم

تقريبا تموم برگه رو گرفته بود و يه جاهايی رو  جوهر

نتونسته بود پر کنه و سفيد مونده بودن...اون سفيدی ها 

همون عالمت دايره ی يک خط که وصل ميشد به سه خط 

 …ديگه بودن

 

بايد بريم خونه … باران_امير گرفتم...مطمئنم تله نيست

ی شکوهی،اون کتابخونه ی اتاقش دقيقا طرز ساختش 

 …اين عالمت دايره و سه خطه شبيه

 …مطمئنم دفترچه بين يکی از اون کتاباست

 

 …امير_خيلی خب

 

 با رابطش به همه دستور داد که:



 

امير_بچه ها همين االن حرکت ميکنيم سمت خونه ی 

خانم کريمی تا ما همه جا رو جمع و جور …شکوهی

ميکنيم و اماده ی رفتن ميشيم سريع برو حکم بازديد از 

 …شکوهی رو بگيرخونه 

 

با کمک امير و چند تا از بچه ها تخت رو برگشتونديم سر 

جاش و همه جا رو عين قبلش کرديم...يکم وقت داشتم 

بدجوری دلم برای اتاقم تنگ شده بود...بچه ها همه در 

حال انجام کار بودن و کسی حواسش به من نبود...توان نه 

خودشون رو گفتن به احساساتم رو نداشتم...پاهام راه 

 …کشيدن و منم همراهيشون ميکردم

رفتم سمت اتاقم...در نيمه باز بود...کامل بازش 

کردم...دو قدم برداشتم و کامل تو اتاقم قرار گرفتم...هيچ 

چيزش تغيير نکرده بود...اروم در رو بستم و تکيه دادم 

 …بهش

 …اتاقی که پانزده سال توش خاطره داشتم با عزيزام

 ….رمبا پدرم...ماد

اشکام راه خودشونو پيدا کردن...من جلوی همه سر سخت 

بودم..مغرور بودم ميگفتم ادم نيستم از سنگم اما خودم که 

ميدونستم منم ادمم...ميدونستم احساس داشتم...قلب 

تخت سفيدم که مامانم هر شب کنارم دراز ميکشيد …داشتم



و برام قصه ميگفت...اسباب بازی هام که بابام برام 

ده بود و باهاشون،باهام بازی ميکرد...اتاقم بدجوری خري

 …ميداد بوی بوی عطر تنشون رو

هق هقم بلند شده بود...رفتم سمت تختم...پرده ی طوری 

کنار زدم و اروم دراز کشيدم رو  سفيد صورتی تخت رو

 تختم..

چرا؟چرا …خدايا دلم بدجوری تنگ شده براشون

 …مدن پيشتبرديشون پيش خودت؟چرا اينجوری او

خداجونم چرا من اينجوری شدم؟اين حس لعنتی که دارم 

بدجوری عذابم ميده...از يه طرف متنفرم از سکوهی از 

از به طرف دلم … يه طرف دلم رو خالی از کينه کردم

ميسوزه براش...از يه طرف عاشق اميرم و ميخوام 

زندگيمو با اون پيش ببرم از يه طرف ميخوام بزارم برم 

 …جا و اين چيزايی که منو ياد پدر و مادرم ميندازهاز اين

در اتاق باز شد...رو تخت نشستم و اشکامو پاک 

 …کردم...رومو کردم سمت در...امير بود

 

امير_الهی من بميرم و اين اشکاتو نبينم خانومی!چرا 

 …اينجوری گريه ميکنی دورت بگردم

 

ودمو صدای امير باعث شد بيشتر از قبل گريم بگيره...خ

خدا اگر عزيزامو ازم گرفت به … پرت کردم تو بغلش



جاش بهترين مرد دنيا رو بهم داد...ميمونم بخاطر امير هم 

 ….که شده ميمونم و ادامه ميدم

غم سخت و زودگذره اما باعث ميشه شادی بعدشبيشتر به 

 …چشم بياد و شيرين ترش بکنه

 …بوسه ای رو شونش زدم و ازش فاصله گرفتم

تميزی از جيبش در اورد و کشيد به دستمال 

گرفت و رفتيم سمت  اشکام...پيشونيمو بوسيد و دستمو

در...برای اخرين بار نگاهی به اتاق کودکی و نوجوانيم 

 …انداختم...اتاقی که بيشترين خاطرات بچگيم توش بود

از خونه زديم بيرون...ديگه دوست نداشتم برگردم توی 

له ای پيش نياد که مجبور بشم اين ويال و اميدواربودم مسئ

 …باز بيام اينجا

 رفتيم سمت خونه ی شکوهی...

خدمتکارا با چند تا از محافظا که همشون ادم های خودم 

 …بودن و مأمور مخفی بودن توی ويال بودن

تا ….ايفون رو زديم يکی از خدمتکارا اومد دم در

چشمش به من و مأمور های پشت سرم و چادر و...افتاد 

 …کرده خيره شد بهمهنگ 

 

 ….باران_فاطمه خانم ما حکم بازديد از ويال رو داريم

 

 فاطمه_خ...خانم...ش...شما...م...مأمور هستيد!!!!!!!!!!!؟



 

باران_لطفا بريد کنار و اجازه بديد خونه رو برگرديم...و 

ويال رو ترک کنيد...به ….اينکه شکوهی بزرگ اعدام شد

 …بقيه خدمه هم اطالع بده

 

دهانی نيمه باز ناباورانه نگاهم ميکرد...کريمی بردش  با

 …کنار تا رد شيم

 …تا محافظام ما رو ديدن احترام نظامی گذاشتن

 

باران_بچه ها فعال همين جا منتظر بمونيد برگشتم ميريم 

 …اداره

 

 …همه_چشم

 

منتظر مونديم تا خدمتکارا برن...بعضياشون گريه 

اومدن از من  ميکردن بعضياشون شکه بودن بعضيا

 …خداحافظی کردن...بالخره همشون رفتن

 

 …باران_سرهنگ اتاقش باالعه

 



امير_خيلی خب...کاشانی و شهرياری با ما بيان بقيه هم 

تو خونه پخش شيد و همه جا رو بگرديد اگر چيز 

 …مشکوکی يا بدرد بخوری ديدين بگيد

 …چشمی گفتن...سريع راه افتاديم سمت پله ها

 …بقيه رفتم سمت اتاق کار شکوهی بدون توجه به

با لبخند خيره شدم به تصوير رو به روم...خودش 

بود...کتاب خونه ی شکوهی دقيقا طرح ساختشهمون 

 …دايره ی سه خط بود

 

 امير_اين خود اون عالمتست!

 

باران_بله...و مطمئنم يه دفترچه بايد اينجا باشه که 

 …مربوط به منه

 

هر کسی يه جاشو شروع کرد  همه رفتيم سراغ کتابخانه و

 …به گشتن

تک تک کتابارو گشتيم...ديگه تقريبا اخراش بود و من 

لحظه به لحظه نا اميد تر و عصبی تر ميشدم که صدای 

 …امير بلند شد

 

 …امير_ا...اينو نگاه کن

 



.دفترای با جلد سفيد که اسم من چرخوندم سمتش.. سرمو

کشيدم تو هم  اموبه اينگليسی روش نوشته شده بود...اخم

و اروم رفتم سمتش...دفتر رو ازش گرفتم و روی صندلی 

 …ميزش نشستم

 … دو دل بودم...نميدونستم بازش بکنم يا نه

نميدونم بعد از خوندن اين دفتر قرار بود متوجه چه چيز 

 …هايی بشم و چه چيز هايی تغيير بکنه

 …همزمان صدای لطفی هم بلند شد

 

 …هم شبيه همونهلطفی_خانم اين دفتر 

 

 …باالی دفتر ريز نوشته شده بود شيرين و پرهام

 …اسم مامان و بابام بود

دفتر رو سريع از دست لطفی گرفتم روی اون يکی دفتر 

 نوشته شده بود شکوهی...

 …دفتر رو باز کردم دست نوشته بود

 …دفترچه خاطرات هر دو تا شون بود

اما االن خيلی دلم ميخواست شروع کنم به خوندنشون 

 …جاش نبود

 …از سر صندلی بلند شدم

 اشاره دادم به امير خودش گرفت..

 



 …امير_شهرياری به بچه ها بگو برميگرديم اداره

 

 …شهرياری_چشم اقا

 

 از ويال زديم بيرون،رو کردم به امير 

 

باران_جناب سرهنگ با اجازتون من چند ساعتی ميرم 

 …خونه

 

زد. يکی از بچه ها سری تکون داد و لبخند نامحسوسی 

 …منو گذاشت دم ساختمون

نميدونم چجوری خودمو رسوندم خونه فقط در رو باز 

کردم و پرواز کردم تا تو اتاقم...مقنعه و چادرم رو در 

 …اوردم و سريع رفتم سمت دفتر ها

نميدونستم اول بايد کدومو بخونم و از طرفی هم داشتم 

تی که مال سريع دفترچه  و قسم… مينردم از کنجکاوی

 …مادرم بود رو باز کردم و شروع کردم به خوندنش

 

 به نام خدا

 شيرين تهرانی.

 



دختر عزيزم باران،نميدونم وقتی که شروع ميکنی به 

فقط …خوندن اين دفتر،چند سالت باشه و کجا باشی

اميدوارم چه در بودن و نبود من چه هر جا سالم و 

 …سالمت باشی عزيزم

 

پدرم يه مهمونی بزرگ گرفت.دليل  شانزده سالم بود که

 مهمونی برگشت برادرزادش يعنی پرهام،پدرت بود.

پدرم بهم گفته بود که برادر بزرگ ترش خيلی وقت پيش 

از دنيا رفته و زنش با مرد خيليرثروت مندی به اسم 

شکوهی ازدواج کرده...اون شب برای اولين بار توی 

 …مهمونی پدرت رو ديدم

د همه ی دوست و رفيقام که توی خوشگل و خوشتيب بو

مهمونی بودن،براش بال بال ميزدن اما اون مرد خيای 

 مغروری بود.

گذشت و گذشت من و پرهام خيلی با هم دعوا ميکرد اون 

بدجوری مغرور بود و من بدجوری لجباز همشبه هم گير 

 ميداديم و از هم متنفر بوديم.

زن عموی يه مدت بعد متوجه شديم که مادر پرهام يعنی 

 …من،بيماری سرطان داره

خيلی دير متوجه شده بوديم برای همين نتونستيم کاری 

بکنيم و بعد از سه ماه از دنيا رفت...پرهام خيلی اذيت 

بود اصال از اتاقش بيرون نميومد...درسته خيلی ازش بدم 



ميومد ولی از طرفی هم تنها پسر عموم بود...يادگاری 

 .عموم و يه جورايی همبازيم

غذانميخورد و هيچ کسی رو راه نمبداد به اتاقش تا اينکه 

 …بعد از سه روز خودم دست به کار شدم

هر چی صداش … سينی غذايی برداشتم و رفتم دم اتاقش

زدم در رو باز نکرد خيلی ترسيدم کله شق بود هر کاری 

 …ازش برميومد ميترسيدم باليی سر خودش اورده باشه

 …اده بودم که در رو باز کردتقريباً به التماسش افت

وقتی رفتم توی اتاقش باورم نميشد اين پرهام همون پرهام 

کله شق و مغروری باشه که من هر روز باهاش دعوام 

 …بود

تموم اتاقش به هم ريخته بود و لباساش چروک و نامرتب 

 …بودن

نشست روی تختش  رفتم سمتش چشماش قرمز قرمز 

 …بود

سرشو گرفتم تو بغلم...اونم  اونقدر دلم براش سوخت که

تقريبا … که نتونست جلوی خودشو بگيره و زد زير گريه

دوسه ساعتی گريه کرد و منم دلداريش ميدادم و پا به پاش 

 …اشک ميريختم

 …مدت سختی بود اما با تموم سختيش گذشت



ديگه من و پرهام با هم دعوا نميکرديم تو سر و کله ی هم 

هر وقت که ميبينمش قلبم تند  نمی زديم...احساس ميکردم

 ميزنه و دارم بهش عالقه مند ميشم.

ميدونستم خيلی … سال عموم که شد رفتم خونشون

.. خداروشکر خانوادم کامال ازادم گذاشته ناراحت ميشه

 …بودن

اون شب بدجوری مست کرد و حرقايی زد که باورم 

نميشد...توی بدترين حالت ممکن بهم اعتراف کرد که 

 …شدهعاشقم 

مدت ها گذشت و من به روش نميوردم که بهم اعتراف 

کرده و فکر ميکردم يادش نيست اما بر عکس تصورم 

 …يادش بود که بهم اعتراف کرده

بيست سالم بود که منو از پدرم خاستگاری کرد اون ها هم 

 وقتی ديدن جواب من مثبته بهش جواب مثبت دادن.

 …ج کرديمسه مته نامزد بوديم بعدش هم ازدوا

کم کم شکوهی نقشش تو زندگيمون پرنگ تر شد،اولش 

بهمون گفت که بدجوری گير کرده و فقط ما ميتونيم 

هم ميگفت که خيلی کمکش کرده  پرهام… کمکش کنيم و

چيزی براش کم نزاشته و...يه اين بار رو  و از پدری هيچ

ميخواد کمکش کنه...محموله ی بزرگی رو کمکش کرديم 

ن بهمون ميگفت که اگر کمکش نکنيم لو ميره و بعد از او



اگر لو بره ما رو هم لو ميده...مجبور بوديم کمکش کنيم تا 

 اينکه ديگه برامون عادی شده بود.

 ….بيست و دو سالم بود که متوجه شدم حامله ام

 گذشت و گذشت و تموم دلخوشيمون تو بودی.

 پدرت عاشق تو… سال های زيادی رو پست سر گذاشتيم

 …بود و هميشه ميگفت تو دقيقا کوچيک شده ی منی

من و پدرت عاشق هم بوديم و تويی که ثمره ی زندگيمون 

 بودی رو ميپرستيديم..

پانزده سالت شده بود و برای خودت خانومی شده 

بودی...همون موقع ها بود که پدرت تموم اسنادی که 

معلوم ميشد ما هم دست شکوهی هستيم رو از بين برد و 

ديم...شکوهی به شکوهی گفت اگر بيخيال ما نشه لوش می

هم قول داد بهمون که اخرين محموله رو براش جابه جا 

 …کنيم بيخيالمون ميشه

 دقيقا فردا روزيه که ميخوايم را ه بيوفتيم.

..… 

 

بقيه ی برگه ها خالی بودن...اشکام ديدمو تار کرده بودن 

لو...نصفش با حرص پسشون زدم و برگه ها رو زدم ج

 خالی بود...رفتم قسمتی که مال پدرم بود رو باز کردم.

الهی قربون اون دستختاشون بشم...چطور اون پست 

 فطرت دلش اومد؟



 

 به نام خدا

 پرهام تهرانی.

 

عروسک بابا...خودت ميدونی چقدر دوست دارم دختر 

 قشنگم.

اميدوارم هرجا هستی و داری اين دفترچه رو ميخونی 

 …مت باشیسالم و سال

 

زندگی سخت و زودگذر است...گاهی انقدر سخت است 

که مرگ را هزاران بار فرياد ميزنی و گاهی انقدر 

شيرين است که طعم اش تا مدت ها زير زبانت حس 

 …ميکنی

 

توی تمام زندگيم چيزی که زياد داشتم پول بود...پول و 

ثروت ارزوی خيلی ها هست اما تمام ارزوی من 

شيرينی زندگيم و فرشته ای که ثمره ی خوشبختی کنار 

 …عشق من و شيرينم بود

بعد از مرگ پدرم عشق و محبت توی خانوادمون از بين 

رفت...مادم هر شب توی مهمونی های جور واجور بود و 

من توی اتاق تاريکم با عکسای پدرم روزو شب ميکردم 

و شب رو صبح...تقريبا هفت ماه بعد از مرگ پدرم پای 



تو خونمون باز شد...خيلی بدم ميومد ازش اما به شکوهی 

احترام مادرم چيزی بهش نميگفتم...قول و قرار ازدواج 

 …گذاشتم و به ماه نکشيد که به عقد هم در اومدن

سخت بود کنارشون بودن...تصميم گرفتم برگردم پيش 

خانواده پدرم...توی مهمونی شيرين رو ديدم...گاه و بيگاه 

برعکس تصورم حتی نيومد بهم سالم نگاهم ميکرد اما 

کنه...گذشت و گذشت خيلی اذيتش ميکردم اونم به اندازه 

ی خودش اذيتم ميکرد...لجباز بود...خيلی متفاوت 

بود...اولش برای سرگرمی باهاش دعوا ميکردم اما بعد 

از فوت مادرم بين اون همه ادم فقط در رو روی اون باز 

...اروم شدم از يه کردم وقتی من رو گرفت توی بغلش

طرف حرف زدنش و باعث ميشد ابی سرد روی اتيش 

 …درونم بريزه و از به طرف اشکاش حالمو بدتر ميکرد

مدت ها گذشت و متوجه شدم که حسم خيلی بيشتر از يه 

 …دختر عمو پسر عموی سادست

يه شب چقتی فکر ميکرد مستم بهش گفتم که تا چه حد 

 …حرفامو داشتمعاشقشم...مست بودم اما کنترل 

برعکس تصورم فقط لبخند زد...منتظر موندم تا اونم 

حسشو بگه اما نگفت که نگفت...خاستگارای زيادی داست 

و هر بار که يه خاستگار براش ميومد ديونه ميشدم و تا 

تصميم گرفتم اونو از پدرش … خر خره مست ميکردم

خاستگاری کنم...فکر ميکردم جواب منفی ميده و منم 



ر غرورم هم که شده فراموشش ميکنم...اما بعد از بخاط

دو هفته جواب مثبت رو داد...مثل برق و باد گذشت و 

ازدواج کرديم...هر روز متوجه ميشدم بيشتر عاشقش 

و با هم  ميشم...کم کم با شکوهی هم نرم شده بودم

 …ميساختيم

يه روز بدجوری تو گل گير کرده بود که من و مادرت 

اون روز کلی مدرک جمع کرد و ما هم  کمکش کرديم از

مجبور بوديم کمکش کنيم...کم کم برامون عادی شده 

 …بود

بعد از به دنيا اومدنت کمتر دنبال کارای شکوهی 

 …بوديم...تموم زندگيمون شده لود باران کوچولو

چشمای خوشگلت دقيقا عين مادرت کشيده و سبز وحشی 

 …بودن

شب من و مادرت  بزرگ و بزرگ تر شدی تا اينکه يه

تصميم گرفتيم تموم مدارکی که معلوم ميشه ما اون 

محموله ها رو کمک شکوهی کرديم رو از بين ببريم و 

موفق هم شديم...توی اين مدت کلی ادم پيدا کرده بودم که 

جور کرده لهم وفادار بودن...تموم وسايلمون رو جمع و

شکوهی بوديم و ميخواستيم بزاريم وبرای هميشه بريم که 

متوجه شد ازم خواهش کرد برای اخرين بار کمکش کنم 

کنه و قول با مدرک داد که بعد از اون کال ولمون می

 …وگرنه ما لوش ميديم



 

 …تموم شده بود…..خالی خالی 

با ….خدا ازت نگذره شکوهی….خدالعنتت کنه شکوهی

 تموم توانم داد زدم

 

 ….باران_خدا ازت نگذره

 

شکوهی...دستمو کشيدم به چشمم خورد به دفتر 

شايد دليل کار هاش اينجا باشه...اميدوارم دليلت ….اشکام

اونقدر قانع کننده باشه که دليل مرگ پدر و مادرم و اون 

همه ادم ديگه که کشتی و اون همه کثافت کاری که کردی 

 رو قابل درک بکنه!!!

 بدوم مکث دفترچشو باز کردم...

 

 

 …شکوهی

 

ر يه روزی تموم ماجرا رو ميدونستم اول تا اخ

ميفهمی...به هر حال حقيقت شايد سال ها پنهان بمونه اما 

 …اخرش اشکار ميشه

مطمئناً روزی که اينا رو ميخونی يا مردم يا برای هميشه 

 …رفتم



پدرت دقيقا شبيه پسر خودم بود خيلی دوسش داشتم و به 

 …مورور عالقه ام نسبت به پدر بهش بيشتر شد

 …ثر يه عقده و کينه شروع شدهمه چيز بر ا

ميگن ادم عاشق کوره...منم کور بودم توی اوج نوجوانيم 

عاشق شدم به هر در و ديواری زدم با خدای خودم عهد 

کردم اون مال من بشه تا اخر عمر نوکری شو ميکنم و 

هر کاری ميکنم تا ادم مفيدی توی جامعه ام 

حالت ممکن ازم  باشم...اما...اما اونو بهم نداد و به بدترين

 ….گرفتش...اون جلوی چشمای خودم تيکه تيکه شد

ما قول و قرار گذاشته بوديم ما با هم حرف زده بوديم من 

 به خدا قول دادم اما اون پايبند نبود..

شما يه ادم خراب تو جامعه ام...هر کاری ميکردم تا بنده 

 …های خدا اسيب ببينن

 …زدم به هر کار کثيفی که فکرشو بکنی دست

يه شب توی اوج مستی متوجه شدم که مادرت شيرين 

شبيه عشق من بوده...درست شبی که صبحش قرار بود 

 ….برن تو کشتی

ادمی نبودم که اونقدر ….مست بودنم فقطيه دليل داشت

بخورم تا مست بشم،حد خودمو نگه ميداشتم اما اون شب 

خودم با دستای خودم عزيز ترين کسام بعد از عشق 

 …يم رو داشتم ميکشتمزندگ



راهی نداشتم...قانون من بود،هر کسی که من رو ول 

 ….ميکرد بايد ميمرد

اون شب مادرت دقيقا جلوی صورتم شبيه عشقم 

 …بود...کسی که بيست و پنج سالی ميشد مرده بود

 …نتونستم جلوی خودمو بگيرم و به پسرم خيانت کردم

م و ببريم پدرت متوجه شد و مجبور شديم اونا رو ببندي

 …وسط اقيانوس و بکشيمشون و پرتشون کنيم تو اقيانوس

بعد از مرگشون...به تنها کاری که دست نزده بودم يعنی 

 …قتل هم دست زدم

جوری نميخواستم تو رو متوجه بکنم و از اون طرف  هيچ

هم همه جوره با خودم عهد بستم که پشتت و کنارت 

 …باشم

بابات جون سالمی به  يه مدت که گذشت يکی از ادم های

در برد و ميخواست همه چيزو لو بده...تموم تالشمو کردم 

 …تا پيداش کنم...سر انجام اون هم شد مرگ

نميدونم قبل از من پيشت اومده بود يا نه ولی به مرور 

متوجه شدم که از چيزی خبر نداشتی اگر هم داشتی خيلی 

 ….بازيگر خوبی بودی که نزاشتی متوجه بشم

که بدجوری توی گل گير کرده بودم به کمکم  يه شب

اومدی...اول بهت اعتماد نداشتم اما کم کم متوجه شدم 

 …خون من تو رگاته



شبيه خودم بودی...با اينکه جنس لطافت بودی اما 

برعکس جنسيتت ادم خشن و باهوش و البته مرموزی 

 بودی..

بی احساس و مغرور و خشن...دقيقا ادمی که من 

 …ميخواستم

توی هر کدوم از عملياتات با روش مختلف و پيچيده ای 

 …جلو ميرفتی و هميشه هم موفق بودی

توی هفت سال شدی چشمم..کسی که بيشتر از چشمم بهش 

 … اعتماد داشتم

کسی که تا اسمش ميومد توی جمع،همه بدنشون 

 …ميلرزيد

دريته برای کارايی که کردم دليلم منطقی نيست اما اينو 

که تو قانون هايی برای خودت داری که هيچ  خوب ميدونم

موقع زير پا نميزاريشون...پس ميتونی درک کنی که منم 

قانون هايی که برای منطق … قانون های خودمو دارم

 …خودم منطقی هستن اما از نظر بقيه خير

نميگم منو ببخشش چون اگر من هم جای تو بودم 

 …تونستم خودمو ببخشمنمی

 …ونجايی که لياقتشو داری برسیفقط اميدوارم به ا

 

 …پايان

 



اون ….دفتر رو بستم و با خرص پرتش کردم تو ديوار

حق نداشت بخاطر يه شکست بيهمه چيز حق نداشت.

عشقی جون اين همه ادم و از همه مهم تر پدر و مادرم 

مگه نميگفت اونا عزيزاشن؟خوب لعنتی ….رو بگيره

ستاديشون ميفر….چون عزيزات بودن ازشون ميگذشتی

جايی که چشمت بهشون نخوره و از يادت برن اما 

 …نميکشتيشون

د اخه لعنتی اين چه عدالتی بود که برا خودت ساخته 

 بودی و اسمشو گذاشته بودی قـــانون!!!!!

 

زار ميزدم...به جرعت ميتونم بگم بعد از مرگ پدر و 

مادرم اين اولين باريه که اينجوری و با صدا گريه 

 …ميکردم

نياز داشتم … ياز داشتم به امير به صداش به وجودشن

 …ارومم کنه

 

 …با هزار و يه بدبختی زنگش زدم

 

 باران_ا...الو

 

چی شده؟؟چرا اينجوری گريه  امير_ب...باران؟!!!!زندگيم

 ميکنی؟



 

 …شدت گريم بيشتر شد

 

 باران_ا...امير...ت...ترو...خدا...ب...بيـــا

 

مبل رو گرفتم تو بغلم  کوسن…. گوشی از دستم پرت شد

گريه کردم...به چند دقيقه نکشيد زنگ در بلند شد...مدام و

زنگو فشار ميداد و در ميزد و اسممو صدا ميزد...بی 

و درو باز  معطلی رفتم سمت در...اشکامو پاک کردم

 …صورت نگران و ترسيده ی امير مقابلم بود… کردم

 

چی شده … نبينمامير_الهی من بميرم چشماتو اينجوری 

 زندگيم؟

 

بازم اشکام راه خودشون رو پيدا کردن رفتم سمتش و 

خودمو پرت کردم تو بغلش...اروم اروم عقب اومد و درو 

بست...تکيه داد به در...اونقدر صبر کرد و من تو بغلش 

 …گريه کردم تا اروم شدم

 ..اروم سرمو از بغلش بيرون اوردم

 به رد اشکام... دستشو پيش اورد و شستش رو کشيد

 



دستشو انداخت زير زانوهام و اون يکی دستشو دور 

کمرم...دستامو حلقه کردم دور گردنش بغلم کرد و رفت 

 …پاش سمت مبل ها...نشست و منو نشوند رو

 

 امير_اروم شدی دردت به جونم؟

 

 …باران_خدا نکنه...اره بهترم

 

امير_دورت بگردم خوشگلم...ديگه نميخوام چشمای 

گلتو اينجوری ببينمااا...چشمای خانم من هميشه بايد خوش

 …جدی ولی شيطون باشه

 

لبخند بيجونی تحويلش دادم...بوسه ی کوچيکی روی لپم 

 …نشوند

 

 امير_چيزی خوردی؟

 

 باران_نوچ

 

امير_عه عه بلندشو بلندشو خرس گنده... اوالً پام شکست 

 …دوماً بريم يه چيزی درست کنيم بخوريم

 



 به شونش  با مشت زدم

 

باران_خودت خرسی...من پنجاهو و هشتا بيشتر 

 ….نيستم

 

 …خنديد و بوسه ی کوچيکی روی پيشونيم نشوند

 

 امير_باربی خودمی

 

با هم خنديديم...از رو پاش بلند شدم...رفتيم آشپزخونه و 

امير خل و چل اينقدر ديونه بازی در اورد که کال يادم 

 ….رفت موضوع شکوهی رو

 …فردا حرکت کنيم شمالقرار شد 

با سرهنگ هماهنگ کرديم و همه کارا رو کرديم و قرار 

شد فردا راه بيوفتيم...امير رفته بود خونش تا ساکش رو 

 …جمع بکنه و بياد تا شب اينجا باشه و صبح راه بيوفتيم

در اروم باز شد...دو تا چايی تازه دم مخصوص خودم رو 

اشپزخونه زدم  ريختم رو ليوان و سيمی به دست از

 بيرون..

 

امير_به به...خانم بوی چاييت تموم راهرو رو برداشته 

 هااااا



 

باران_)با خنده(نمک نريز بيا بشين چاييتو بخور تا بريم 

 بخوابيم فردا کلی کار داريم

 

 چايی ها رو…چشم کشيده ای گفت و اومد سمت سينی

منم ...رو تخت دراز کشيده بود خورديم و رفتيم تو اتاق

داشتم ساکمو جمع ميکردم...سنگينی نگاهشو حس ميکردم 

اما به کارم ادامه ميدادم... لباسام تقريباً همه تيره و پر از 

شکلک های اسکلت و...بودن...سعی کردم پوشيده ترين و 

دخترونه ترين لباسامو بردارم که رو هم رفته شد دو تا 

لوار لوله مانتوی و سه تا تيشرت و چند تا شلوار جين و ش

 …تفنگی و

 

باران_امير...چيزه اونجا که رفتيم بريم لباس بخريم من 

 …هيچی لباس ادم ميزاد طور ندارم

 

شما عمر … امير_)تک خنده ای کرد(رو چشمم بانو

 …بفرما

 

 …ساکو بستم و رفتم سمت تخت

 

 باران_خدا از نمکدونی کمت نکنه ننه



 

و تخت...منو هر دو باهم زديم زير خنده...دراز کشيدم ر

کشيد تو بغلش و آباژور کنار تخت رو خاموش کرد...پتو 

رو کشيد رو هر دومون و شروع کرد مو هامو نوازش 

 …کردن

 

*** 

 

 …پيچيه باران_چقدر پيچ

 

 امير_)تک خنده(مگه تا حاال نرفتی شمال!؟

 

ميگفتن جادش پر …باران_معلومه ک رفتم اما با هواپيما

 اما فکر نميکردم اينقدر پر پيچاز پيچ و خم و قشنگيه 

 …باشه

 

 امير_ قشنگی چی؟ فکر ميکردی اينقدر قشنگ باشه؟

 

باران_راستش از باال تا حاال زياد کوه و درختا و زيبايی 

های شمالو ديدم اما فکر نميکردم جاده چالوش هم اينقدر 

 …قشنگ باشه

 



 …لبخند خوشگلی زد

 

ميکنيم...کنار  امير_بايد ببينی روستايی که توش زندگی

کوه و نزديک درياست...صبحا با صدای پرنده ها بيدار 

 ميشی شبا با صدای دريا ميخوابی...بهشته بهشت!!

 

لبخندی زدم وسرمو تکيه دادم به شيشه ی ماشين...اهنگ 

 …غوغا به پا کرده بود

اونقدر باهاش لبخونی کردم تا پلکام سنگين شد و خوابم 

 ….برد

 

واضح و مات به گوشم  صدا ها به صورت نا

 …تيز کردم ميخورد...خوابم سبک بود...گوشامو

 

نوچ نوچ خانم ما رو باش مثال ….امير_اوی خاله سوسکه

 …ميخواست پا به پای ما بيدار باشه و کمک راننده باشه

 …)خنديد(من فدای اون خوابيدن خوشگلت بشم

 

 با چشم بسته لب زدم

 

 باران_به کی گفتی خاله سوسکه؟

 



وم پلکامو باز کردم...نگاهی بهم کرد و با حالت ار

 مسخره ای گفت:

 

 …امير_مـــن؟نه اشتباه ميکنی...حتما خواب ديدی

 

باران_اره اره حتما خواب بوده وگرنه تو پسر خوبی 

 …هستی ميدونی ازين حرفا بزنی عواقب بدی داره

 

با سر تأکيد کرد و به مسخره بازيش ادامه داد...نزديک 

غروب بود که رسيديم به يه خونه وياليی های دم 

 …بزرگ

دور تا دورمون کوه بود و پشتمون جنگل و جلومون 

 ….دريا

خود خود بهشت بود...شبش اينجوريه صبح که ديگه 

 هيچی!

 

 …امير_خب بانوی من ديگه رسيديم

 

از ماشين وياده شدم و همينجوری داشتم اطرافمو و 

امير رفت سمت رو نگاه ميکردم...… درختای بلند و

 …در

 



 امير_حاج خانم...مهمون نميخوای؟

 

برگشت سمت ماشين و ساک هامون رو در اورد...توی 

 …همون لحظه صدای زنی بلند شد

 

 زنه_امير مادر تويی دورت بگردم؟

 

در باز شد و زنی مسن با لباس محلی نمايان شد...تا امير 

اکا رو ديد شروع کرد به قربون صدقه رفتنش...امير هم س

 …رو ول کرد و رفت سمش و همديگه رو بغل کردن

 

امير_من فدای بی بی خودم...اخ که چقدر دلم برات تنگ 

 …شده بود

 

بی بی_دورت بگردم پسرم...چشمم به در خشک شد 

مادر...تو نميگی يه بی بی داری؟الهی قربون اون قدت 

 …بشم

 

امير_خدانکنه بی بی...بخدا گرفتار بودم مادر...حاال 

 …چيزو تعريف ميکنم ات همهبر

 

 …از بغل هم در اومدن تازه متوجه من شد



به نشونه ی ادب رفتم سمتش و با لبخند سالم و 

 …احوالپرسی کردم...زد به در خونشون

 

يه تيکه ماهه... … بی بی_ ماشاهللا ماشاهللا...بزنم به تخته

 …ماشاهللا

 

اين  منو کشيد تو بغلش...اخيش...دلم تنگ شده بود برای

 …بغال...بغلش منو ياد مادرم انداخت

 …با لبخند تلخی ازش جدا شدم

 …ما رو راهنمايی کرد داخل

 …پيرزن خيلی مهربونی بود

امير وسايلو گذاشت توی اتاق...بی بی دو تا فنجون چای 

 …برای من و امير ريخت

 

 امير_بی بی امين و زنش کجا هستن؟

 

ديگه...چه بی بی_مادر رفتن شهر...برميگردن يکم 

 خبر؟بال نگفتی عروس به اين ماهی رو از کجا اورديا؟

 

 …همه خنديديم

 

 …امير_بی بی پيچيدست...باران عزيزم خودت بگو



 

باران_راستش توی اداره...سر اين پرونده اخريه با هم 

پرونده ی فاميل من بود و سرهنگ … همکار شديم

صادقی صالح ديدن به عقد امير در بيام تا انجامش 

 …بديم

 

بی بی_خدا خير بده سرهنگ صادقی رو...خبر دارم 

مادر...امير يه چيزايی از اون بی همه چيزی که خانوادتو 

هر کسی … از هم پاشيد دارم...بيخيال مادر دنيا دو روزه

 …ميره سراغ لياقتش

خدا خواست تو و پسر ديونه ی من اينجوری به هم 

ت بشين ايشاهلل که خوشبخ… برسيد...سرنوشته ديگه

مادر.. گذشته ها گذشته...همه ی ما رفتنی هستيم چه 

مهم اينکه از اون … زودتر چه دير تر اخرش مرگه

 …روزای زندگی استفاده کنيم

 

يکم گپ زديم که صدای باز شدن در و بعدش هم يه مرد 

که ته چهره ی امير رو داشت با يه خانم و يه دختر بچه 

 …نمايان شد

 

 …دم...عشق خودمامين_به به داداش خو

 



امير از جا بلند شد و مردونه همديگه رو بغل 

کردن...برادر بزرگ تر امير بود ولی خيلی شوخ تر از 

امير بود...منم باهاش سالم و احوالپرسی کردم بعد هم با 

اون خانومه که اسمش عسل بود و زن امين بود سالم و 

 …احوالپرسی کرديم

 …د اسمش بهار بوددختر امين خيلی شيرين و بامزه بو

يکم که گذشت بلند شدم که کمک عسل و بی بی سفره رو 

پهن کنم و کمکشون کنم ولی مگه ميزاشتن از جام تکون 

 …بخورم؟!هر چی اصرار کردم نزاشتن

خورديم  کنار همديگه قرمه سبزی خوشمزه ی بی بی رو

 …و اخرش هم به زور کمکشون سفره جمع کردم

بوديم تو حياط سر سبز ويال...بهار با عسل و بهار رفته 

مشغول بازيکردن بود و من و عسل نشسته بوديم رو پله 

لحجه ی … ها و نگتهش ميکرديم...صدای عسل بلند شد

بامزه ی شمالی داشت..که وقتی فارسی حرف ميزد که 

 ثداش بامزه ميشد

 

عسل_خب عروس خانم...بزنم به تخته چقدر تو خوشگلی 

 دختر!!

 

 …ت قشنگ ميبينه عزيزمباران_چشما

 



 …عسل_عزيزمی...خب از خودت تعريف کن

 

باران_چی بگم عسل جون...اسمم بارانه بيست و سه 

 …سالمه و سرگردم

 

دوست نداشتم از گذشتم تعريف کنم...چيز جالب يا قابل 

جز درد و بدبختی هيچی تو … تحسينی توش نميديدم

 …گذشتم نبود

متوجه شد چون خودشم  دختر عاقل و فهميده ای بود انگار

از گذشته و...نپرسيد. يکم با هم حرف زديم بعد هم با 

شکيال يکم حرف زدم و با ديونه بازياش خندوندم اخرش 

 …هم خسته و کوفته رفتم تو اتاق مشترکم با امير

 …لباسامو با يه تاپ و شلوار عوض کردم

امير شوهر قانونی من بود از اون طرف هم ادمی نبودم 

تی باشم و شرمم بشه و ازين چيزا...من که که خجال

نميتونم شبا با مانتو بخوابم که! همينه که هست به من چه 

اگر امير ناراحته ميتونه بره يه جای ديگه بخوابه من که 

 …راحت راحتم

دو تا تشک کنار هم انداختم و بالشت و پتو هم انداختم 

 …روشون

 …گوشيمو برداشتم و دراز کشيدم تو جای خودم



در باز شد و قامت امير تو در نمايان شد اروم در رو 

 …بست و قفل کرد و اومد نشست تو جاش

سرمو کرده بودم تو گوشی اما تموم حواسم به اون 

بود...دکمه های پيراهنش رو باز کرد و از تنش در 

 …اورد...دراز کشيد و گوشيشو برداشت

د يکم ور رفتم تو گوشيم و اخرشهم خاموشش کردم و بلن

شدم و المپو خاموش کردم...سنگينی نگاهشو حس 

 …ميکردم

 …نميدونم کار خوبی کردم تاپ پوشيدم يا نه

 …دراز کشيدم و پتو رو تا زير گلوم کشيدم

 

 امير_اينجوری ميخوای بخوابی؟!

 

 …باران_نه االن بلند ميشم وايساده ميخوابم

 

 امير_)تک خنده(منظورم اينکه نميخوای بيای تو بغلم؟

 

باران_امير خداوکيلی زشته جلو مامانت اينا...اومديم در 

 …رو باز کردن

 

امير_اوال در قفله دوماً زنمی...عشقمی.. خانوممی...تو 

 رو بغل نکنم کيو بغل کنم؟



 

باران_شما غلط ميکنی کسه ديگه ای رو بغل کنی مگه 

 من مردم؟!

 

سريع از جا بلند شدم و خودمو پرت کردم تو بغلش...خنده 

ارومی کرد و پيشونيمو بوسيد...چشمامو بستم اونم مو  ی

هامو نوازش ميکرد و بو ميکشيد...به ثانيه نکشيد خوابم 

 …برد

 

 …صدای قشنگ پرنده ها به گوشم رسيد

اروم پلکامو باز کردم..توی بغل امير بودم...نگاهمو 

کشيدم باال و خيره شدم له صورت خوشگلش...مو هاش 

ش...مثل پسر بچه ها گرفته بود ريخته بودن رو پيشوني

خوابيده بود...خندم گرفت اميری که من ميشناختم شيطون 

 …بود اما اين پسر رو به روم اروم و مظلوم بود

يکم جاله جا شدم تو جام خودمو کشيدم باالتر و بوسه ی 

ارومی به چونش زدم.. يکم تکون خورد و محکم تر بغلم 

 … کرد

 … به خوابخودشو زده  عا پس بيداره و

خودمو کشيدم کنار گوشش و گوشش گرفتم به 

چشماشو باز کرد و منو  دندون...گاز ريزی گرفتم که يهو



کامل برگشتم و به کمر رو زمين … کشيد عقب

 …بودم...اومد روم

 

 امير_که منو گاز ميگيری ها؟!!!

 

دستاشو گذاشت دو طرف پهلو هام و قلقلک ام 

 …و بلند بلند خنديدم نتونستم خودمو بنترل کنم….داد

 

 …ن...نکن…..ن...نکن...جون...من….باران_ا...امير

 

دست از قلقلک دادن برداشت...هنوز ميخنديدم...دستامو 

گذاشتم رو پهلو هام و با لبخند خيره شدم بهش...خيره بود 

 …به لبام

 

امير_اولين باريه که خنديدن واقعيتو ميبينم...چه چال 

 …خوشگلی داری

 

نزديک تر کرد و جايی که چال داشتم رو سرشو 

بوسيد...راست ميگفت تا حاال فقط لبخند ام رو ديده بود يه 

چند باری هم لبخند دندون نما اما اين بار که قلقلکم داد از 

 ….ته دل خنديدم

 



 

بی بی_امير مادر...فداتشم بلند شو بيا 

 …صبحونه...باران...دخترکم

 

گذاشتم تخت سينش و حلش دادم اين برق گرفته ها دستامو 

بيچاره چرت شد اونور...سريع بلند شدم و رفتم طرف 

 …ساکم

 

 ….باران_چشم بی بی االن ميايم

 

ساکو باز کردم و مانتويی برداشتم شلوارم رو برداشتم و 

رفتم گوشه اتاق و عوضش کردم شالم هم سرم کردم 

 …برگشتم سمت امير

 

کنم تو هم لباساتو  باران_امير من ميرم بيرون کمکشون

 …عوض کن و بيا

 

دستشو اورد باال و گذاشت رو چشمش به معنی چشم... 

سريع از اتاق زدم بيرون و رفتم کمک بی بی...امين و 

عسل و دختر خوشگلشون رفته بودن خونشون...يه چند تا 

 خونه اون ور تر خونه ی بی بی بودن..

 خوش به حالشون چه جايی زندگی ميکننا..



 ه رو خورديم و با اصرار من ناهار با من بود.صبحون

با اينکه توی تهران بيشتر غذا های بيرونی ميگرفتم اما 

بعضی وقتا که خودم غذا درست ميکردم خيلی خوب 

 …درست ميکردم

 …مخصوصا زرشک پلو هام خيلی خوب بودن

غذا رو گذاشتم و اومدم کنار امير نشستم بی بی فنجون 

 …های چاييمونو پر کرد

 

نشونش  بی بی_امير مادرم دخترمو ببر يکم اينجا ها رو

 …بده...به سر و کله خودتم يه هوايی بخوره

 

امير_بی بی بزار ناهارو بخوريم ميريم ساحل بعد از 

 ظهرم ميريم شهر...چطوره باران؟

 

 باران_اره اره بزار ناهارو بخوريم بعد

 

و يکم ديگه هم حرف زديم بعد بی بی کمک کرد سفره ر

بچينيم بعد هم من ناهارو اوردم...همونجوری که حدس 

ميزدم عالی شده بود هم بی بی خيلی خوشش اومد هم 

 …امير هنگ کرده بود و خيلی تعريف ميکرد ازش



مانتوی آبی رنگی که تا روی رونم بود و مدلشخفاشی بود 

رو تنم کردم و شلوار جين ابی پرنگی پام کردم و شال هم 

 …رو سرم رنگی هم انداختم

کوشی و کفشامو برداشتم و از اتاق زدم بيرون...امير 

لباسای شيکی پوشيده بود رفتم سمتش دستمو گرفت و با 

هم از خونه زديم بيرون...به محض اينکه از خونه اومديم 

بيرون چشمم خورد به رو به رو...پر از گل و گياه و 

و دقيقا سمت راستمون يه راهی بود که تهش …. درخت

 …سيد به دريامير

 …امير دستمو گرفت و پياده با هم راه افتاديم سمت ساحل

 …العاده ای بودمنظره ی فوق

 …صدای پرنده ها سکوت روستا رو شکونده بود

 

 امير_وای که من عاشق اينجا ام... 

 

باران_خوش به حالت تموم بچگيت اينجا بودی...من که 

و  از اون جايی که يادمه همش تو تفنگ و مهمونی

 …بچگبمو گذروندم… محموله و

 

امير_سخت نگير خانمم...به قول بی بی گذشته ها 

گذشته...از االن به بعد هم هستم نميزارم اب تو دلت 

 …تکون بخوره



 

سرمو کج کردم و فقط تونستم بهش لبخند بزنم...گاهی 

لبخند يا حرکات بی صدا پر از معنا هستن و بهتر از 

 …حرف ميتونن اثر بکنن

ی نبودم که بتونم احساساتم رو به زبون بيارم يا ادم

حرفای عاشقانه و اينجور حرفا بزنم...فقط ميتونستم تموم 

 …ام رو بريزم تو لبخندم… عشق و

يه ساعتی تو ساحل بوديم و يکم با امير قدم زديم که يهو 

احساس کردم کمرم خيس شده...برگشتم به پشت که امير 

 …به مشت اب ريخت بهم

 

 …_امــيـــر وارد بازی کثيفی شدیباران

 

کفشامو در اوردم و پاچه ها مودادم باال و رفتم تو 

مشتامو پر کردم و ريختم بهش..جنگ بين امير و …اب

باران شروع شد...اينقدر آب بازی کرديم که کال خيس 

 …خيس شديم

 

 …باران_اگر سرما خوردم ميکشمت

 

ا امير_وای باران بدو برگرديم خونه االن سرم

 …ميخوری



 

اومد سمتم و دستمو گرفت با هم از اب زديم بيرون و 

 …کفشامونو پوشيديم

امير دستشو انداخت دور شونه هام و منو کشيد تو 

..تموم حواسش به اين بود که بغلش...بدو بدو رفتيم خونه

باد نخوره بهم...خدايا من عاشق اين پسر بچه ی ديونه و 

ها بار هم که خدا رو  دوست داشتنی هم...روزی ميليارد

 …شکر ميکردم برای داشتن امير کم بود

 

 بی بی_خاک به سرم...چی شدين مادر چرا خيسين!!!

 

باران_بی بی پسر پنج سالتون دلش هوای اب بازی کرده 

 …بود

 

 امير_عه باران خانم!!

 

بی بی_)با خنده(بريد تو بريد تو لباساتونو عوض کنيد تا 

 …سرما نخورديد

 

رفتيم توی اتاق...حولمو برداشتم و رفتم سمت با خنده 

 …حموم

 



 باران_امير من ميرم حموم

 

 امير_جوجه سريع بيا منم ميخوام برماا

 

باران_اول لباساتو عوض کن سرما نخوری...منم زود 

 ميام 

 

سريع حموم کردم و اومدم بيرون،امير هم حموم کرد و از 

 …اتاق زديم بيرون

 …لند شدصدای يه پسره ای از پشت ب

 

 …پسره_به به عشق خودم

 

با امير برگشتيم سمت صدا...امير تا چشمش به پسره افتاد 

 …رفت سمتش و مردونه همو بغل کردن

 

 امير_چطوری مهران ...چه خبرا

 

 مهران_سالمتيت داداشم...چه خبر از تو

 

 …چشمش خورد به من

 



مهران_به به زن داداش پس شمايی که دل داداش خل و 

 بردیچل منو 

 

 باران_سالم خوب هستيد

 

يکم با هم گپ زديم پسره که اسمش مهران بود خيلی شر 

و شلوغ و شيطون بود...رفيق صميمی امير بودش...کلی 

 حرف زديم و... خندوندمون و

مشغول حرف بودن بلند شدم رفتم تو اتاق..يهويی دلم 

گرفت...بدون دليل اعصابم خورد شده بود...زياد پيش 

اينجوری بشم...رفتم و از تو ساکم چاقوم رو در ميومد 

 …اوردم

هميشه وقتی اينجوری ميشدم يا رانندگی ميکردم يا ميرفتم 

باشگاه و مبارزه ميکردم اما االن هيچ کدومو نميتونستم 

 …انجام بدم

و چاقوم رو  يه دست لباس ورزشی داشتم پوشيدمشون

به  پشت کمرم بستم از اتاق زدم بيرون بی بی داشت

 …باغچه اش اب ميداد

 

باران_بی بی من ميرم يکم چرخ بزنم و ورزش کنم اگر 

 …امير پرسيد بهش بگيد رفتم ورزش کنم نگران نشه

 



 بی بی_باش فداتشم فقط مواظب باش گم نشی

 

 باران_چشم

 

ميدونستم اگر خودم به امير بگم هر جوری شده باهام مياد 

ميتونه اعتراض برای همين سپردم بی بی بگه اينجوری ن

 …بکنه

 …از خونه زدم بيرون و يه راست رفتم سمت جنگل

پر از درخت و گياه های مختلف بود تقريبا رسيده بودم به 

نزديک های کوه...کوه با درخت پوشيده شده بود... تقريباً 

بيشتر کوه های شمال با درخت پوشيده شده بودن...انتن 

ز يه طرف ديگه نميداد...يک ساعتی بود اونجا بودم...ا

 شروع کردم به برگشتن...بالخره بعد از يک ساعت و

خورده ای از جنگل زدم بيرون و راه دريا رو پيش 

 …نزديک های غروب رسيدم خونه… کشيدم

 در رو زدم به چند ثانيه نکشيد در باز شد

 

 …بی بی_اومدی مادر دورت بگردم

 

 امير_بی بی بارانه؟

 

 بی بی _اره پسرم



 

 م بی بی چيزی شده؟باران_سال

 

 بی بی_نه مادر خوش اومدی

 

رفتم تو...امير و مهران تو حياط بودن تا رفتم تو مهران 

 با خنده زد پس کله امير و رو به من گفت

 

مهران_زن داداش دو دقيقه ديگه نميومدی اين داداش زن 

 زليل ما گريه می افتاد

 

اما همه خنديديم...منتظر بودم امير يه چيزی بهم بگه 

حرفی نزد..شاممون رو با شوخی و مسخره بازی های 

مهران و امير خورديم بعدش هم مهران رفت و من و 

 …امير حاضر شديم بريم شهر

رفته بود ماشينو روشن کنه منم لباسامو تنم کردم و از 

 اتاق زدم بيرون..

 

باران_بی بی جون من دارم ميرم چيزی نميخوای از شهر 

 بياريم؟

 

 .ون بی بی...برو خدا نگه دارتون باشه.بی بی_نه ج



 

بوسه ی کوچيکی روی سر بی بی نشوندم و با خداحافظی 

گرمی از خونه زدم بيرون...نشستم تو ماشين...امير 

دستمو گرفت و گذاشت روی دنده و دست گرم خودشو 

 …قفل دستم کرد... وضبط ماشين رو روشن کرد

 …صدای مهدی جهانی سکوت ماشينو شکوند

 

 هنگ اسمون منی تو از مهدی جهانی#ا

 

) آسمون منی تو مهربون منی تو همه جون منی تو همه 

 جون منی تو

هميشه منو ديوونه ميکنی وقتی منو اينجور نگا ميکنی 

 اينجوری که منو صدا ميکنی

 …زندگيمو تو رو به راه ميکنی 

تو بخند خوبه خنده هات ای جان ای جان ميميرم واسه 

 ای جان ای جان اون قد و باالت

مست و خمار و خوشگله چشات ای جان ای جان چقده 

 …خوشگله چشات ای جان 

تو بخند خوبه خنده هات ای جان ای جان ميميرم واسه 

 اون قد و باالت ای جان ای جان 

مست و خمار و خوشگله چشات ای جان ای جان چقده 

 …خوشگله چشات ای جان ای جان



دلم يه وقت نکنی ولم ولم  اگه تو بگی برم ميشه بی نشون

 نکنی برم

هميشه منو ديوونه ميکنی وقتی منو اينجور نگا ميکنی 

 اينجوری که منو صدا ميکنی

 …زندگيمو تو رو به راه ميکنی 

تو بخند خوبه خنده هات ای جان ای جان ميميرم واسه 

 اون قد و باالت ای جان ای جان 

ده مست و خمار و خوشگله چشات ای جان ای جان چق

 …خوشگله چشات ای جان 

تو بخند خوبه خنده هات ای جان ای جان ميميرم واسه 

 اون قد و باالت ای جان ای جان 

مست و خمار و خوشگله چشات ای جان ای جان چقده 

 …خوشگله چشات ای جان ای جان

 …(آسمون منی تو مهربون منی تو آسمون منی تو 

 

ميخوند و  اهنگچشمامو بستمو غرق لذت بودم...امير با 

پاک کرد تو  باعث ميشد لذتم چندين برابر بشه...ماشينو

پارکينگ يه پاساژ بزرگ...از ماشين پياده شدم در هارو 

قفل کرد و اومد سمتم...دستمو گرفت توی دستش و با 

 …هم،هم قدم شديم

 



باران_چقدر باحاله اينجا...وای امير عاشق هوای 

 …هاينجاعم...در عين خنک بودن گرم

 

امير_منم عاشق توعم...در عين جدی بودن بامزه و 

 …خوردنی

 

نتونستم جلوی خندمو بگيرم مشت ارومی به بازوش 

 …زدم

 

 …باران_زشته)صدامو اروم تر کردم(جناب سرهنگ

 

خنده ی تو گلويی کرد و روی دستم بوسه ای نشوند و 

 …راهمونو ادامه داديم

 

 …ميخوای درسته امير_ خانومم تهران گفتی مانتو

 

باران_عا اره اره خوب شد يادت بود من که پاک 

 …تعطيلم

 

لبخندی زد و رفت سمت به مغازه ی بزرگ لباس زنونه 

 …که خيلی لباساش شيک بود

 …دو تا مانتو خريدم و از مغازه زديم بيرون



چند جا ديگه هم رفتيم و امير چند تا لباس برام انتخاب 

چند دست تاپ و شلوار هم کرد همه رو گرفيم...شيطون 

 برداشت برام..

کلی وسيله خريديم هم لباس هم برای بی بی و 

سوغاتی هارو گذاشتيم برای يه موقع …خونه

ديگه...نزديک های ساعت يازده بود و پاساژ دقيقه به 

دقيقه شلوغ تر ميشد!بالخره تونستيم از اون پاساژ بزرگ 

 …بزنيم بيرون...يه راست برگشتيم سمت روستا

  

وسايل خونه و چند دست لباسکه برای بی بی خريده بوديم 

رو داديم به بی بی.. مثل هميشه چای خوش طعم بی بی 

دم بود..فنجون هامونو پر کرد...منی که هيچ از چايی 

خوشم نميومد و فقط شکالت داغ يا قهوه ی تلخ ارومم 

ميکرد، االن چايی های بی بی رو دست اونا رو هم زده 

 …بود

م با بی بی گپ زديم بعد هم خسته و کوفته رفتيم سمت يک

 …اتاقمون

کاری رو نداشتم...فقط مانتوم رو در  اصال حال هيچ

 …اوردم و شالمو از گردنم باز کردم و پرت کردم کنارم

امير کمک کرد جا ها رو پهن کرديم...بدون توجه به امير 

دراز شدم تو جام...امير لباساشو عوض کرد و اومد 

 …ابيد تو جاشخو



 

 باران_امير

 

 امير_جونم

 

 باران_من تشنمه

 

 امير_برو اب بخور

 

باران_به خدا خيلی خسته ام...احساس ميکنم يه تريلی از 

 روم رد شده و دارم کم کم جون ميدم..

 

امير_زهر مار...مثل ادم بگو حال نداری چرا با جونت 

 بازی ميکنی؟بار اخرت باشه ازين حرفا ميزنياااا

 

اونقدر خشته بودم که حتی حوصله ی جواب دادن به 

حرفشو نداشتم..چند دقيقه گذشت که احساس کردم 

 …نزديکمه

 

 …امير_بارانم...بيا عزيزم آبتو بخور

 



الی پلکامو به زور باز کردم...کمکم کرد نشستم...ليوان 

اب رو جلو اورد و چسبوند به لبام با ولع ابو خوردم و 

يوانو گذاشت باالی سرم و منو تشکر ارومی کردم...ل

 …کشيد تو بغلش

 

 باران_هـنوز يادمه...بهم گفتی...زهرماراا..

 

 …بوسه ی ريزی نشوند رو موهام

 

امير_شرمندتم خانومم...تو که ميدونی چقدر دوست 

ميدونی همه دنيامی بعد ميگی داری جون ….دارم

ميدی؟تو حرفتو ميزنی اما نميدونی با حرفت منو ديونه 

 …نی...ديگه ازين حرفا نزنکمی

 

نفس عميق صدا داری کشيدم و يکم خودمو تو بغلش جا 

 …به جا کردم

 

 …باران_چش

 

اونقدر خسته بودم که ديکه هيوی حس نکردم...امروز 

خيلی تو اب بوديم از اون ور هم رفتم جنگل مچ پا هام 

کال زيادی راه رفته بودم بدنم سست …درد ميکرد



بی داد ميکرد.. پلکام سنگين تر از بود...خستگی تو تنم 

 …..قبل شدن و سياهی مطلق

 

 ***دو روز بعد***

 

همه جا دور ….خيلی ازم دور بود…قهقه اش بلند تر شد

شکوهی لحظه به لحظه نزديک تر ميشد … سرم ميچرخيد

بهم...اونقدر بهم نزديک شد که فاصلمون به يک قدمی هم 

شد ازم...چرخش نميرسيد...قدم بعدی رو برداشت...رد 

 ….دور و برم تند تر شد

يهو مامان و بابا اومدن جلوم...اما...اما توی يه لحظه از 

صورت ….کشتی پرت شدن پاييين...چرخيد و چرخيد

تموم بدنش خونی بود...جيغ بلندی ….امير اومد جلو روم

کشيدم قهقه ی شکوهی بلند تر شد و چرخش اطرافم تند 

 ….تر

ميورد  نازه ی يه نفر روهر بار که ميچرخيد ج

بی بی...تک به …جلوم...مامانم...بابام...امير...شکيال

 گوشم.. صدای شکوهی پيچيد تو…تک همه کشته ميشدن

 تو!!!….شکوهی_تو کشتيشون

 

 ….با تمام توانم جيغ کشيدم و پريدم



گريه ميکردم...امير بغلم کرده چشمامو باز کرده بودم و

ه با حرفاش... بی بی مدام بود و سعی داشت ارومم بکن

صلوات ميفرستاد و به جد و اباد شکوهی لعنت 

 …ميفرستادم

 

امير_اروم باشزندگيم...تموم شد عزيزم تموم 

شد...شکوهی مرده...شکوهی رفته...ببين فقط من و تو و 

 ….بی بی اينجاييم

 

بی بی ليوان ابی داد دست امير و امير کمک کرد 

 …پر کرده بود بخورمش...هق هقم کل اتاقو

بی بی دستامو گرفته بود و ماساژ ميداد...امير هم کالفه با 

 ….حرفاش اسعی در اروم کردنم داشت

پتو رو …بی بی کمک امير کرد اروم دراز کشيدم تو جام

کر شده بودم ...نه …کشيدم رو سرم و اشک ميريختم

… حرف های امير رو ميشنيدم نه حرف های بی بی

ه امير گفت و از جا بلند شد و نمبدونم بی بی چی ب

 …رفت

امير پتو رو از روم کنار کشيد..خودمو پرت کردم تو 

 …بغلش و اشکام سرازير شدن



اما در لحظه خيلی واقعی به نظر ….درسته کابوس بود

ميرسيد...اونقدر واقعی که احساس ميکردم چند لحظه 

 …پيش همين اتفاق داشت ميوفتاد

حرفا و کاراش … ميشد فهميدامير کالفه بود...اينو خوب 

اثری روم نداشت...ترسيده بودم به معنای واقعی کلمه 

ترسيده بودم...جنازه هايی که تو کابوس ديده بودم بيش از 

 …حد واقعی بودن

بالخره بعد از کلی هق هق کردن و حرف های امير و 

 …….نوازش دادن کمرم اروم شدم و خوابيدم

 

ری درد ميکرد...چشم پلک خامو باز کردم...سرم بدجو

 …چشم کردم حبری از امير نبود

توی جام نشستم...اروم پلکامو ماليدم...اتفاقات ديشب عين 

يه فيلم کوتاه از جلوی چشمام رد شد...کابوس...بی بی 

...امير...شکوهی...سری تکون دادم و از جا بلند شدم يه 

راست رفتم سمت ساکم و حولمو برداشتم و رفتم تو 

 …ب سرد رو باز کردم و نشستم رو زمينحموم...ا

لرز به تنم افتاده بود اما اتيش درونم شعله هاش،شعله ور 

 …تر شده بودن

تقريبا از سرما دندونام رو هم سابيده ميشدن که ابو داغ 

کردم...چون تنم سرد بود و يهو اب رو داغ 



کردم...لرزش کوچيکی به تنم افتادم...سرمو گرفتم بين 

 …دستام

کی قراره اين کابوسا تموم بشه؟ چرا هميشه و همه  خدايا

جا بايد استرس اينو داشته باشم که قراره يه نفر 

بميره؟چرا نميتونم يه نفس راحت بکشم؟شکوهی که مرده 

پس چرا من هنوز هم احساسبی امنيتی ميکنم؟اخه 

 چراااا؟!!!!

 …اشکام سور ميخوردن

دت منم خو… خدا جونم...به خودت قسم منم بندتم

افريدی...منم ادمم!!من ميگم از سنگم...اما تو که خودت 

ميدونی ادمم فقط قلبم سنگی بود که اونم باهات قول و 

قرار گذاشتم روپوش سنگيشو باز کنم تو هم کمکم کنی 

 …خوشبخت شم

خدايا چرا بايد زندگی من اينجوری باشه؟ ناشکری 

گله هم نيست فقط … نيستا...به خدا ناشکری نيست

سواله...نيازه اينقدر ناهموار باشه؟چرا يکی عين من 

زندگيش اينجوريه و يکی ديگه از بنده هات تو زندگيش 

 …نياورده اخم يه ابرو

از لحظه ای که خودمو شناختم تو تير و تفنگ و چاقو و 

 …خون و قاچاق و هزارو يه دونه ادم کثيف و...بودم

ه رضايتت پا مادر و پدرمو گرفتی هيچی نگفتم...توی را

گذاشتم...پليس شدم جلوی يه باند کثيف توی جامعتو 



گرفتم...ميدونم کار بزرگی نکردم هزارتا ادم عين من 

پليسن که بدتر از اينا رو گرفتن...اما خداجون تا جايی که 

از دستم بر ميومد توی اين دنيای پر از گرگت ادم خوبی 

 …بودم

دم که به سايه پس چرا؟چرا هنوزم نا ارومم؟چرا ادمی ش

 ی خودمم اعتماد ندارم؟

خداجونم کی تمومش ميکنی؟اصال قراره تموم بشه؟بابا يه 

 …چيزی بگو يه حرفی بزن يه نشونی بده

 

لحظه به لحظه شدت سردردم بيشتر ميشد...هوای حموم 

 ديگه قابل تنفس نبود...به سختی خودمو جمع و جور کردم

 …و از حموم زدم بيرون

 …ميزد...حساصال خوبی نداشتمعجيب دلم شور 

خودمو با هر چيزی که ميشد سرگرم ميکردم تا دلشورِه 

از يادم بره...تيشرت لش سبز فسفری رنگی پوشيدم و 

شلوار جين مشکی ای هم پاک کردم...شالمو انداختم دور 

سرم و از اتاق زدم بيرون...رفتم تو پذيرايی...بی بی 

 …و زده بود پشتینشسته بودرو به روی تلوزيون و تکيش

 

 …باران_سالم بی بی صبح بخير

 



تا متوجه من شد از جا کنده شد و خواست بلندشه که 

 نشستم کنارش...دست کشيد به صورتم نزاشتم و

 

بی بی_بی بی فداتشه دخترکم...صبحت بخير...خوبی 

مادر...بميرم ديشب خيلی زجر کشيدی...االن خوبی 

 مادر؟

 

امير …بم بی بی بهترمباران_خدانکنه بی بی...خو

 کجاست بی بی نميبينمش؟!

 

بی بی_رفته تا شهر واسه ناهار يه سريع وسيله 

 بشين همينجا مادر تا برات صبحونه بيارم...….بگيره

 

 …باران_زحمتت ميشه بی بی خودم ميارم

 

 …بی بی_اين چه حرفيه دخترکم بشين بشين تا بيام

 

و اورد...برام با اصرار بی بی نشستم و اون برام صبحونم

و...هم کنار سفره  تخمه مرغ بومی درست کرد و سبزی

چيد...مشغول حرف زدن با بی بی بودم و صبحونه 

 …خورد ميخوردم که گوشيم زنگ

 شکيال!!!…نکاهی به صفحه اش انداختم



چی شده اين موقع شکيال زنگ زده؟!يهو دلم پيچ 

بد  خورد...انگاری يه چيزی توش جابهجا شد...دلم گواه

 ميداد...نکنه اتفاقی افتاده؟!!!!

همون لحظه گوشی خونه ی بی بی شروع کرد به زنگ 

جواب خوردن...جونم باال اومد...بدون مکث گوشی رو

 …دادم

 

 آلو؟!!!!!!!…. باران_ا

 

 پوريا_ به به عروسک!!!

 

پاهام سست شد...تموم خواب های ديشب ….نفسم بند اومد

مونده ی جونی که داشتم با ته …از جلوی چشمم گذشت

 دادم جوابشو

 

 پوريا؟!!!!….باران_پ...پ

 

 …پوريا_خوب منو يادته عروسک

 

د..دست تو چی ….شکيال …. باران_گ...گوشی...ش

 م...ميخواد؟

 



عروسکم گم … پوريا_)پوزخند صدا دار(ميدونی

شده...برای پيدا کردنش مجبور بودم بيام پيش اين 

نش اينه... ميگم تو خانومه...تنها راه پيدا کرد

خودتی؟عروسک منی؟؟؟ميدونی چقدر دلم برات تنگ شده 

بود!نشون نداده بودی عروسک بدی هستی...ميشه بيای 

 پيشم...دبم بدجوری تو رو ميخواد!!!

 

 

ترسيده که هيچ تو مرز سکته بودم...اگر يه تار مو از سر 

شکيالم...اجيم...کسی که تو تموم اين سال ها کمکيم بود و 

با نيت خير کنارم بود...االن لخاطر من دست يکی از 

پست ترين ادم های جهان افتاده...تموم جونمو جمع کردم 

سعی کردم خونسرديمو حفض ….و شدم همون باران

 …...اما مگه شدنی بود؟!نخاستم بفهمه ترسيدمکنم

 

ول کن...بزار  پور..يا...شکيال رو باران_چرند نگو

 …مبره...طرف حساب تو من

 

پوريا_من که کاری باهاش ندارم عروسک...من تو رو 

 … ميخوام....اين عروسکا که به درد من نميخورن

 



باران_خفه شو و اينقدر عروسک عروسک 

 …همين االن ول کن شکيال رو….نکن

 

پوريا_نشد ديگه...ما رو لو ميدی...ميری عروسک بقيه 

 ميشی...بعدش هم فحش ميدی...نه ديگه نشد ديگه!!

 

باران_پوريا...خ...خواهش ازت ميکنم...التماست ميکنم 

 اونو ولش کــــن!

 

 ….خنده ی بلندی سر داد

 

من که از اول هم گفتم کاری به کارش  پوريا_عروسک

 …ندارم من تو رو ميخوام

 

باران_باشه باشه ولش کن من ميام پيشت...فقط جون خر 

 …کسی دوست داری اونو ول کن

 

ديگه وقت داری هر جايی که هستی پوريا_تا يک ساعت 

،به خدا قسم اگر کلکی تو کارت باشه )…(بلند شی بيای 

و پليس و چيز بياری دختره رو تيکه تيکه ميفرستم در 

 …خونت

 



باران_ باشه باشه به خدا خودم تنها ميام فقط بيرون از 

شهرم خواهشميکنم چهار ساعت بهم زمان بده...خواهش 

 …ميکنم

 

وسک اما اگر کلکی تو کارت پوريا_باشه عر

 …باشه...دختره استخوناش در خونته

 

داد زدم باشه و گوشی رو قطع کردم...بدون اينکه به 

چيزی فکر بکنم رفتم سمت در...اما بی بی جلومو 

 …گرفت

 

بی بی_باران مادر امير زنگ زد گفت پاتو از در نزاری 

 ….بيرون...ميگه داره مياد

 

 اهرم گروگانه دستشو..کنار خوباران_بی بی برو

 

امير داره مياد باهم …..مادر نرووووووبی بی_نرو

 …ميريد

 

 ….با گريه رو به بی بی گفتم

 

 کنارباران_بی بی نميشه!برو



 

بی بی رو پس زدم و دويدم از اتاق پذيرايی 

بيرون...کفشامو سريع پلم کردم و رفتم سمت اتاق خودمو 

بهم نرسيد...سريع امير...بی بی چون پاهاش درد ميکرد 

چنگ انداختم به پول های توی ساکم...از  رفتم تو اتاق و

در زدم بيرون...بی بی هی داشت قسمم ديدا که نرم 

و...اما من کر شده و بودم و فقط ميخواستم تا تهران 

پرواز کنم...سريع از خونه زدم بيرون و با تند ترين 

ع سرعت ممکن دويدم تا پيش تاکسی ها...خيلی سري

 …ماشين گرفتم و راه افتادم

… سرهنگ...بی بی….گوشيم خودشو کشته بود...امير

 …ميزدن روش همه با هم زنگ

 

باران_ اقا سر سه ساعت ميخوام تهران باشم...يه ميليارد 

 …هم بخوای بت ميدم فقطگاز بده جون مادرت

 

 …سريع بازش کردم…امير پيام داد

 

خدا صبر کن با هم امير:بارلن جون عزيزت نرو ...ترو 

 …بريم...باران به باليی سرت نياره

 

 چرا گوشيتو جواب نميدی



 

 بعنتی جواب بده

 

 …باران

 

پرت کردم رو صندلی و هر چی سوره و آيه  گوشی رو

..اينقدر بلد بودم خوندم...سر سه ساعت رسيديم تهران

من بودم بدون هيچ اسلحه ….استرس داشتم که حد نداشت

تم ميرفتم تو قفس شير اونم با خشاب يا نيرويی..داش

 خالی!!

 

جلوی ساختمون متروکه و چهار طبقه ای ماشين توقف 

حساب کردم و  کرد...نفهميدم چجوری پول راننده رو

 …زنگ زدم به پوريا

 

باران_م...من پايين ساختمونم...بيا من به قولم عمل کردم 

 …تو هم شکيال رو ول کن

 

 …پوريا_بيا طبقه ی سوم

 

شی رو قطع کرد...فحش رکيکی بارش کردم و قدم گو

هامو برداشتم سمت ساختمون...هر چی سوره و ايه بلد 



بودم خوندم...رسيدم طبقه ی سوم...هيچ کسی نبود...يعنی 

قايم شده بودن اما اونقدر تيز بودم که جاشونو ميدونستم 

توی کسری از ثانيه از جاهاشون اومدن بيرون...اولين 

اسلحه اش رو گرفت سمتم...پامو اوردم  نفری که اومد

باال و زدم به دستاش...اسلحه از دستش افتاد...بقيشونم 

اومدن...مشغول مبارزه باهاشون بودم...پست فطرت ها 

اصال مراعات زن بودنمو نميکردن...پنج تا نره قول باهام 

 …مبارزه ميکردن

دو تا از اصلحه ها رو که از دستشون افتاده بود رو 

گرفتم سمت دو نفرشون...همشون  م...و نشونهگرفت

 …وايسادن و به مبارزه ادامه ندادن

 

 پوريا_عروسک بهت نمياد اينقدر خشن باشيا!!!

 

صدای کثيفش که پيچيد تو گوشم حواسم به کل رفت 

 …سمتش...داد زدم

 

 …باران_ من اومدم حاال شکيال رو ول کن

 

مبارزه يهو خودش و اون ادماش که داشتم باهاشون 

 …ميکردم زدن زير خنده

 



باران_رو اب بخندين...مگه جک گفتم؟! بها ميگم شکيال 

 ….رو ازاد کن بره

 

پوريا_شکيال کيه عروسک؟! بچه ها ما شکيال رو مگه 

 گرفته بوديم؟

 

 همهشون_نــه!!

 

که نشونه گرفته با من بازی ميکنی ها؟! اون دو نفری رو

هن زمين شدن...اون يه بودم رو همزمان زدم...دوتاشون پ

تای ديگه حواسشون جمع شد و خندشون قطع...پوريا با 

 …لبخند خيره بود بهم

 

 پوريا_چی فکر کردی؟! من با پنج نفر اومد اينجا؟!

 

 …توی صدمی از ثانيه ده نفر ديگه ريختن بينمون

 …پوزخند پوريا پرنگ تر شد

 

باران_اين مسخره بازی رو جمع کن پوريا...تو قول 

 …دی...پس مردونه سرش وايسادا

 



پوريا_عروسک برعکس روحيه خشنت و ظاهرت که به 

 نظر ميرسيد باهوشی...نيستيا؟!!!

 

 ادامه داد…اخمامو کشيدم تو هم

 

خنده(ما اصال کسيبه اسم شکيال رو نديديم!!!!  پوريا_)تک

هـــه فقط تحقيق کرديم ديديم عروسکمون يه رفيقرفاب 

ره...ما هم گفتيم بهترين روش برای کل دنيا ندا بيشتر تو

برگشتوندن عروسکمون استفاده از رفيقشه!!! ما هم 

هـــه تو هم که ….گوشيشو هک کرديم و زنگ زديم به تو

گول خوردی!!! حتی احمق تر از اون حرفا بودی و

نخواستی صداشو بشنوی!!! واقعا تو چجور پليسی 

 هستی؟!!!

 

بته هنوزم مطمئن اون عوضی منو بازی داده بود...ال

نبودم...شايدم باز داشت دروغ ميگفت...تنها کاری که 

تونستم بکنم اين بود که دو تا اسلحه ها رو گرفتم رو به 

 …يکيشون رو قلبم يکيشون کنار شقيقه ام….خودم

 …رنگ از صرتش پريد

 

 پوريا_چه غلطی داری ميکنی؟؟؟؟

 



توی به ثانيه همه ی محاظا از دم تير خوردن و 

 افتادن...چند تا ديگه از محافظا 

اومدن و شروع کردن تير و تير بازی...بچه های يگان 

ويژه بودن...اينا چجوری متوجه موقعيت شدن؟! حواسم 

و داشت ميومد  پرت اونا بود و اميری که بينشون بود

سمتم که توی يه لحظه اون دو تا تفنگ از دستم پرت شدم 

م...منو کشيد دقيقا نزديک و دستای پوريا حلقه شد دور مچ

لبه ی خونه...چون نيمه ساز بود،هيچ چيزی نبود که لبه 

 …هاشو ببنده

 

اينجا اخر خطه...بارانو ول کن و تسليم ….امير_پوريا

 …شو

 

 پوريا_عه واقعا؟!

 

همون موقع پامو اوردم و باال و شروع کردم باهش 

مبارزه کردن...وسطمبارزه ی سختی بوديم...تو جام 

م و خواستم ضربه ی اخر رو بزنم...که پای عقبم پريد

وقتی روی زمين فرود اومد، زمين زيرش محکم نبود 

زير پام خالی شد...نفهميدم چی شد فقط توی يه لحظه يه 

ثانيه...روی هوا معلق موندم و اخرين صدايی که شنيدم 

 …صدای داد بلندی بود که امير کشيد و اسم منو صدا زد



ه شد روی زمين...کمرم هم محکم سرم با شدت کوبيد

خون داغی که …کوبيده شد روی گچ و سيمان های زيرم

 …از سرم پاشيد بيرون رو احساس کردم

تموم تنم درد ميکرد...چشمام نيمه باز بود و خيره بود به 

اسمون ابری...صدا ها لحظه به لحظه اروم تر و 

نامشخص تر ميشد و اسمون باالی سرم مات تر...قدرت 

سنگين تر از هميشه نگه داشتن پلکامو نداشتم.. باز

 ….با درد اجازه دادم بسته بشنبودن.

 

 

 امير*

 

تفنگ رو نشونه گرفته بودم سمت پوريا...همون لحظه 

باران باهش درگير شد...نميتونستم بزنم باران خيلی 

نزديکش بود و احتمال اينکه اون تير رو بخوره خيلی 

اران پريد و حرکت محکمی زد زياد بود...توی يه لحظه ب

زير چونه پوريا اما همين که پای عقبش اومد بياد روی 

زمين، زمين زير پاش ريزش کرد و تعادلش رو از دست 

داد... دقيقاً لبه ی ساختمون بود...با امام توانم دويدم 

سمتش اما دير بود...باران من از ساختمون پرت شده بود 

اد زدم و رفتم سمت لبه ی با تمام توانم اسمشو د….پايين

ساختمون...پرت شده بود رو زمين و از سرش خون 



ميومد...نميدونم با چه توانی خودمو رسوندم پايين و رفتم 

 …باالی سرش...چشمای خوشگلش بسته شده بودن

 

امير_ب...باران...چ...چ...چشماتو وا کن 

...چ...چشماتو وا کن باران...بزار چشماتو قشنگم

 تی االن نه االن وقت خوابيدن نــــيـــســـت!!! لعن….ببينم

 

تکونش ميدادم و از ته دل داد ميزدم و اسمشو صدا 

تموم خون هايی که ….ميکردم اما چشماشو باز نميکرد

ريخته شده بودن رو زمين  رو با دست برميداشتم و پس 

اينا نبايد بريزن...باران من کم … نــه….ميريختم...نه

 …کی خوناش بريزننبايد ال… خونه

نفهميدم چجوری آمبوالنس اومد و بردنش فقط به خودم 

اومدم ديدم خفت ساعته پشت در اتاق عملم...بی بی و 

امين و عسل و مهران هم اومده بودن...بی بی و عسل 

مهران و تمير ….بدتر من اشک ميريختن و دعا ميکردن

 ….هم سعی داشتن منو اروم کنن

ی عمرم بودنت رو در کنارم خداجونم توی تک تک روزا

حس کردم...هميشه شکرگذارت بودم...خدايا 

خدايا حقش … نوکرتم...کوچيکتم...بارانم چيزيش نشه

نيست...حق هيچکدوممون نيست...من به جهنم من به 

درک...اون...بهش قول داده بودم نزارم اب تو دلش تکون 



ه بخوره...قول داده بودم مواظبش باشم...خدايا من که هم

به خوش قولی ميشناختنم...ديگه چجوری سرمو بلند کنم 

 نگاه کنم تو صورت باران؟ 

خدايا تازه داشت حالش بهتر ميشد...تازه بعد از هفت سال 

داشت نفس ميکشيد داشت رنگ خوشبختی رو 

ميديد...چرا چرا اينجوری شد؟ چرا زودتر 

 برنگشتم...چرا چرا؟؟؟؟؟

کار کنم؟ خدايا من اون چيزيش بشه من چي خدايا اگر اون

ميپرستم...بودنش دليل نفسامه...خدايا هر کاری  دختر رو

ميخوای باهام بکن هر باليی ميخوای سرم بيار به قران 

پاکت من هيچ اعتراضی نميکنم و به تنه پيش ميرم...فقط 

 …بارانمو بهم برگردون

 

همه از جاشون بلند شدن...به تقليد از اون ها بلند شدم و 

شدم به دکتری که از اتاق زد بيرون...تموم انرژيمو  خيره

 گذاشتم تو پاهام و رفتم سمتش

 

 امير_ب...بارانم...د...کتر...ب...بارانم؟

 

دکتر_اروم باشيد لطفا... خوشبختانه عمل موفق اميز بود 

اما متاسفانه ….اما…..و بيمار جون سالمی به در برد

به بهوش احتمال نود درصد قطع نخاع شده...بستگی 



اومدنش داره...حتی احتمال نابينايی يا کم بينايی هم وجود 

داره...اميدتون به خدا باشه همين که زنده مونده معجزه 

 …است

 

 ………….رفت

 

نميدونستم بايد چی ميگفتم از طرفی داشتم بال در مياوردم 

نه نه ….اما اگر فلج شده باشه….که بارانم زندست اما

که زندست خوبه...هر  خداروشکر کن همين… امير

ميکنم فقط زنده  چيزيش که باشه تا اخر عمرم نوکريشو

 …بمونه

 

رفتم سمت نماز خونه...يه گوشه مهر و تسبيح ام رو 

گذاشتم و شروع کردم به خوندن نماز...با تک تک کلماتی 

ديدم اونقدری تار بود که ….که ميگفتم اشک ميريختم

 …محتی روبه روم رو هم نميتونستم ببين

 …و التماس تموم وجودم شده بود اشک

اونقدری خونده بودم که اروم اروم بشم...تسبيحمو گرفتم 

 …خيره شدم به مهرتو دستم و

اشکام ميريختن...من يه مرد بودم...يه مرد خيلی بايد 

سختش باشه که گريه بکنه...اره من سختم بود من کمرم 



مم باورم خم خم شده بود...من توی شکم...حتی هنوز خود

 …نميشه که تا اين حد شکستم

کوچيکتم...دمت گرم...مرسی که عشقمو نگه … خدايا

داشتی...خدايا کمکش کن...کمک کن زودتر 

برگرده...کمک کن فلج نباشه...البته هم همه جوره 

نوکرش هستما...اما خودش...خودش خورد ميشه اگر 

 بهوشبياد و اينجوری باشه...خدايا هر کاری بکنی جيکم

در نمياد فقط کمکم کن...کمک کن بتونم از پس اين 

 …مشکالت بر بيام

کلی با خدا حرف زدم و اخرشهم بلند شدم رفتم تو 

 ….بخش

*** 

سرمو تکيه داده بودم به ديوتر سرد بيمارستان...توی اين 

دو هفته حتی يه لحظه هم جم نخوردم...تنها مسيری که 

 …دميرفتم مسير نماز خونه تا بخشباران بو

بی بی و عسل خانم و امين رفته بودن خونه ی 

 …من...مهران هم که پا به پای من تو بيمارستان بود

 

مهران_داداش اينو بخور... بخدا ميگيری ميميری هااااا 

اينجوری پيشبری زنداداش بيدار بشه ببينتت حالش بدتر 

 ..ميشه ها

 



ا امير_مهران حوصله مدارم اشتها هم ندارم...جا اين کار

 يه ليوان اب برام بيار

 

 مهران _رو چشمم

 

باز  يهو صدای دکتر باران و چند تا پرستار اومد...چشمام

کردم و سر جام سيخ نشستم...دکتر و پرستارا رو ديدم که 

دويدن تو اتاق از جا بلند شدم...رفتم سمتشون اما پرستاره 

 …جلومو گرفت

 

تيا يکی حرف امير_باران...باران...بارانم چش شده؟ د لعن

 ….بزنه

 

پرستار_اقای مخترم اروم باشيد...منتظر باشيد تا دکتر 

 …کارشو بکنه

 

امير_هی...صبر کن...هـــی بهم بگو بارانم چش 

 شدهــــه؟؟؟؟؟!!!!

 

تموم تنم سست شده بود...پاهام تحمل وزنمو 

دست ….نداشتن...مهران اوند سمتم و به زور نشوندم 



رو تخت بود همه جون من اون کسی که … خودم نبود

 بود!!!

 

تموم  خدايا تو رو….خدايا التماست ميکنم چيزيش نشه

مقدساتت بارانم چيزيش نشه...خدايا تو قوب دادی...قول 

خدايا التماست ميکنم ….  دادی زنده نگهش داری

به خدا چيزيش ….وجودمو فرشتمو دليل نفسامو ازم نگير

ت بارانم چيزيش بشه خودمو ميکشم...به همون قران پاک

و خودمو  بشه بيخيال گناه و همه چيز ميشم

ميکشم...شربون اون پاکيت بشم تو که هميشه همراهم 

 …بودی به اين بارم بزرکی کن و بارانمو بهم بده

 ….التماست ميکنم خدا جون

تموم تنم ميلرزيد...معدم و سرم بدجوری تير 

د نفهميدم چجوری شد که دکتر از اتاق زميکشيدن..

بيرون...جون بلند شدن نداشتن...چشمام سياهی ميرفت و 

 توان ايستادن نداشتن...با تموم جونم لب زدم

 

 …امير_ب...بارانم

 

دکتر_متاسفانه...همونجوری که حدس ميزديم ايشون قطع 

نخاع هستن و از گردن به پايين فلج هستن...اما 



خوشبختانه االن بهوش اومدن و ديدشون مشکلی نداره و 

 …ينايشون کامال سالم هستب

 

با هر زوری بود بلند شدم...مهران هم کمکم کرد خودمو 

رسوندم تو اتاق باران...الهيی بميرم شبيه يه تيکه چوب 

 …شده بود

 

 …امير_باران

 

گردنشرو اروم کج کرد سمتم...تا ديد منم چشماشو بست و 

 …قطره اشکی از چشماش سور خورد

 

 باران*

 

م...اين امير بود؟ اين امير من بود؟ با درد چشمامو بست

الهی بميرم چرا اينقدر ضعيف شده بود؟؟؟؟؟!!! سعی 

کردم خودمو باال بکشم و رو تخت بشينم اما اصال بدنمو 

 حس نميکردم! 

 

 امير…...باران_ا

 



جونم باال اومد برای زدن يه کلمه...با حيرت سرمو 

اخت برگشتوندم و خيره شده به دکتر...سرش رو زير اند

 …و بايه حالتی لب زد

 

 دکتر_دخترم متاسفانه قطع نخاع شدی!

 

به گوشام اعتماد نداشتم!!! چی داشتم ميشنيدم؟ 

 مــن!!!!….من...من

سعی کردم تو جام تکون بخورم اما فقط سرمو ميتونستم 

تموم بدنم بی حس بود ...سرمو محکم به چپ …تکون بدم

تکون و راست تکون ميدادم و هر کاری ميکردم 

 …بخورم...اما بيهوده بود

اشکم در اومده بود...دکتر و پرستارا دست و پامو گرفته 

بودن و هر کاری ميکردن که اروم بشم اما من فقط 

ميخواستم تکون بخورم...امير گريه ميکرد و مهران 

جلوشو گرفته بود که بياد نزديکم...گريه 

هاش...اشکاش...صورت ببحال و لباسای 

 …و همه بدترم ميکردن همه….نامرتبش

خم شدن کمرشو با چشم ميديدم...اميرم ديگه اون امير 

 ….شيطون و سرحال نبود



ديگه نميخنديد...از حرکت ايستادم...ديگه سر و گردنمو 

به اين طرف و اون طرف نميکوبوندم...گريه نميکردم و 

 …جيغ هم نميکشيدم

 …ديگه دورانم تموم شده….من...باران تهرانی

 …تی روی پاهای خودم نميتونم وايسمح….ديگه

خداجون دمت گرم...قشنگ بهم فهموندی منو 

نميخوای...حق هم داری...هفت سال قبولت نداشتم...هفت 

 ….سال فقط نسبت بنده روم بود...هفت سال

...خيلی زياد روی کردی...خدا يه جور ولی بد کردی

 ديگه بهم ميفهموندی منو نميخوای...چرا به بدترين شکل

ممکن گفتی؟ميگفتن مهربونی...ميگفتن هر ادمی که بخواد 

بياد با تو ميپذيريش...خدايا بنده هات ميگن مهمون حبيب 

 خداست بعد تو خودت مهموناتو را نميدی؟!!!!

باش خدا جون باشـــه!! من آب از سرم گذشته...تو منو 

راه نده ولی من بارانم!!! نميتونم راه برم فلجم اما از بين 

خودت منو و افريدی ميدونی وقتی يه چيزی … نرفتمکه 

رو بخوام چقدر روش سمجم...اونقدر سمج ميشم تا منو به 

 …زور هم که شده بپذيری و خوبم کنی! 

من خوب ميشم مثل خيلی از انسان هايی که فلج شدن اما 

خوب شدن...تا روزی که نفس ميکشم هيچکسی نميتونم 

 …و مطمئنمازم بر بياد...من خوب ميشم اين

 



*** 

 …امير بغلم کرد و کمک کرد بشينم رو ويلچر

خسته شده بودم از اين وضعيت...تموم روز يا خوابيده 

 ….بودم يا هواخوری بودم يا فيزيوتراپی و

 

 …امير_خب خانومم وقت شمامته

 

سينی رو برداشت و ظرف غذا رو نزديک دهنم کرد 

 قاشق رو پر کرد و ارود جلو..

 

 … نيست باران_ گرسنم

 

 …امير_بايد بخوری زندگيم...بايد بخوری تا خوب شی

 

 باران_گفتم گرسنه نيستم..

 

سرم رو برگشتوندم...سينی رو گذاشت رو زمين و نشست 

رو به روم...صورتم رو گرفت تو دستاش و وادارم کرد 

 …نگاش کنم

الهی بميرم چقدر چشمای عسلی کهربايی رنگش خسته 

م به چشماش...امير حقش نبود شرمم ميشد نگاه کن…بودن

… پا سوز من بشه...شيش ماه از اون اتفاق گذشته بود



شيش ماه بود که امير شبانه روز عين پروانه دورم 

ميگشت...بی بی بخاطر من مونده بود تهران... لحظه ای 

صد بار مرگمو از خدا ميخواستم...شرمم ميشد تو چشمای 

 …بی بی و امير نگاه کنم

گناهی داشتن؟ اين من و زندگی ثثيفم بوديم که اونا چه 

داشتيم جواب پس ميداديم اون بيچاره ها چه گناهی داشتن 

 …که پا سوز من و زندگيم شده بودن

 

چرا … امير_چی شده نفسم...چرا هيچی نميخوری

نميزاری اون چشمای خوشگلت رو ببينم؟چرا...چرا ازم 

 فرار ميکنی؟

 

ست چه زجری داشتم مجبور بودم...فقط خدا ميدون

ميکشيدم...مجبور بودم بخاطر خودش...بخاطر اينده 

اش...ديگه نميتونستم اين عذاب وجدان رو تحمل 

 …کنم...حق امير نبود...اون نبايد پا به پای من ميسوخت

چشمامو بستم...زدن چنين حرفايی قبل از اينکه امير رو 

 نابود کنه منو ميکشت...حتی فکر کردن بهش هم قلبمو

 تيکه پاره ميکرد.. اما مجبور بودم...لب زدم:

 

باران_من...از روز اول هم دوست نداشتم.. فقط بخاطر 

اينکه بتونم با استفاده از تو پوريا و ايهان و بقيه رو 



بسوزونم...ميگفتم عاشقتم!... در واقع من اصال حسی 

 …بهت ندارم

نميدونم چرا ولی فکر ميکنم االن بهترين موقعست برای 

 …گفتن اين حرفا

نميخوامت...ديگه برام غير قابل تحملی.. خسته ام 

 …فقط برو….برو…....ا...ازت

 

بخدا تمومشون دروغ بود من ديونه ی امير بودم...من 

 …اونو با تموم جونم ميپرستيدم

بخاطر خودش بود...من هر چی که بودم خود خواه 

تم نبودم...نميخواستم بخاطر من اينجوری بشه...نميخواس

عمرش پای من تباه بشه...به اين باور رسيده بودم که تا 

 …اخر عمرم اينجوريم...من ديگه اون باران نميشم

تا کی به خودم اميد الکی بدم؟ تهش که چی؟ من که 

ميدونم خوب نميشم...من که ميدونم تا اخرش همينجوری 

 …ام...اگر قرار بود خوب بشم تو اين شيش ماه ميشدم

اونقدر خجالت ميکشيدم که حتی ….دمچشمامو باز کر

 …سرمو هم نتونستم بيارم باال

 …دستاش شل شد...صدای خوشگلش پيچيد توی گوشم

 

امير_باران...زندگيم...هم خودت هم خودم خوب ميدونيم 

که حرفايی که داری ميزنی از ته دل نيستم و منم خوب 



دليل اين حرفاتو ميدونم...اما بزار اينو بهت بگم برای 

 …يشههم

اسمون و زمين به هم دوخته بشن...تو مال منی...حتی 

اگر خودت هم منو نخوای و پس بزنی بازم اينقدر دور و 

برت ميپيچم تا منو قبول کنی...ديگه از اين حرفا 

نزن...نياز هم نيست چشماتو ازم بدزدی...من هر کاری 

 ميکنم با تموم جونم و از ته دلم ميکنم

 

م داد ميزد...کاش فحشم چشمامو بستم...کاش سر

ميداد...کاشهر چی از دهنش در ميومد بهم ميگفت . تا 

و ميگفت نمک  کاش داد ميکشيد روم… ميتونست ميزدتم

نشناس اين همه از زندگيم زدم گذاشتم پای تو بعد 

اما...اما با ….اينجوری ازم تشکر ميکنی...کاش ميگفت

راه بی اختيار اشک هام ….اين حرفاش باعث ذوب بشم

افتادن...دستش رو کشيد روی قطره ی اشکی که از 

چشمم چکيد...دست بی جونم رو گرفت تو دستاش و بوسه 

 …ی ارومی نشوند روش

 

بی بی هم اومد... تلويزيون رو روشن کرد و همه نشسته 

بوديم...همه خيره بوديم به تلويزيون و به نظر داشتيم 

 کری بود..سلایر تماشا ميکرديم اما هر کسی توی يه ف



دلم تنگ شده بود برای شيطنت های امير و خنده ها و 

حرفای بی بی...توی اين مدت خودشون و رفتارشون رو 

 …عادی نشون ميدادن ولی من که خر نبودم

 

امير_باران...دکترت امروز گفت که ميتونی عمل 

کنی...اما احتمال بدی داد...احتمال داد يا خوب خوب 

 ….زيو تراپی خوب ميشی ياميشی و با چند جلسه في

 

با کنجکاوی سرم رو چرخوندم سمتش و نگاهش 

 …کردم...از صورتش هيچ چيزی مشخص نبود

 

 باران_با چی امير؟

 

دستشو کشيد به دور لباش و سر داد تا ته ريشش...دو دل 

بود برای گفتن...نميدونم چی ميخواست بگه که اينقدر 

با خسته نگاهشو دوخت به دستاش و …براش سخت بود

 ترين صدايی که تا حاال ازش شنيده بودم گفت:

 

 …..م...ميمير...ی…..امير_يا

 

باران_چرا زودتر بهم نگفتی؟معلومه که عملو انجام 

 …ميدم



 

سرش رو برگردوند و با اخم خيره شد بهم...بی بی تماشا 

 …چيزی نميگفت و بدجوری تو فکر بود گر بود...هيچ

 امير لب باز کرد:

 

فهمی چی ميگی باران؟ی...يه...د..درصد فکر امير_مي

 …….خوب..نشی….کن

 

ادامه ی حرفشو نزد...سخت بود..منم جاش بودم 

نميزدم...ميتونستم درکش کنم گفتن اين کلمات چقدر براش 

...درسته مرگ و سخته...اما خوب من بايد عمل ميشدم

زندگيم پنجاه پنجاست اما زنده موندنم به چه دردی 

ی حتی خودم نميتونم غذا بخورم؟تا کی؟تا کی ميخوره وقت

امير ميتونه نره سر کار و به من برسه؟همه ی همش 

بيست و چهار سالم بيشتر نبود!اومديم و من حاال حاال ها 

زنده موندم...قرار نيست که سر بار امير باشم...هر چند 

ميدونستم اون بيچاره با تموم وجودشتا اخرين نفسش پام 

فی هم نميزنه...اما نميشد...اينجوری ميمونه...و حر

 …نميتونستم ادامه بدم

يا ميميرم يا زنده ميمونم...توی کل زندگيم اينقدر کارای 

کثيف و ترسناک انجام دادم که ديگه مردن و زنده موندن 

 …فقط به عنوان کلمه توی زندگيم استفاده ميشه



مرگ دست خداست!اگر اينجا پايان منه که ميميرم...اگر 

خدا بخواد ادامه بدم که با امير به بهترين نحوه ادامه  هم

 …ميدم

 

باران_امير...درکت ميکنم اما...اما من ديگه نميتونم 

قطره اشکی از چشمم سرازير …)اينجوری ادامه بدم

شد(بخدا اينجوری زندگی کردن از صد هزار بار مردن 

 برای من سخت تره...ديگه خسته شدم

 

ت کشيد به ته ريشش و بعد چند سرشو انداخت پايين...دس

 …ثانيه از جا بلند شد و رفت تو بالکن

احازه دادم اشکام بريزن...غرور بره به درک...چقدر 

بغض کنم و نگهش دارم...چقدر ديگه بايد بغضام گلومو 

پاره کنن...چيزی ازم مونده که بخوام بهش بنازم و براش 

 غرور داشته باشم؟

گريه داری نه جرعت  سخته...بخدا سخته...نه جرعت

خنده...نه جرعت داری خوشبخت باشی نه جرعت داری 

 …بنالی از زندگيت

يکم که اروم باشی و ارامش رو حس کنی به سخت ترين 

 حالت ممکن بايد بهاشو بدی!!

خدايا به همون قرانت قسم منم بندتم...منم با حکم خودت 

 به وجود اومدم...منم عين بقيه ی ادم هاتم...نه چيزی



اضافه تر دارم نه چيزی کم...اوه ببخشيد چيز کمتر که 

خيلی زياد دارم...من خوشبختی ندارم...ارامش 

حق خوش بودن … ندارم...اسايش ندارم...حق خنده ندارم

ناشکری …ندارم...من هيچکدوم از اينا رو ندارم

نيستا...نه اتفاقا دمت هم گرم ايول...فقط ديگه بس 

ه بهتر نيست؟يکم از سختيام کم نيست؟يکم عادالنه تر باش

 بشه خوب نيست؟

 

بی بی اومد سمتم...دستای پير و چروکيدش رو با 

مهربونی کشيد به اشکام...الهی بميرم توی اين شيش ماه 

...بيچاره...مصل يه مادر بی بی هم پا به پای من سوخته

مهربون تموم وقت کنارم بود و هر کاری ميخواستم بکنم 

 …کمکم ميکرد

ه ميکردم اشکامو پاک ميکرد قربون صدقه ام گري

ميرفت...با حرفاش ارومم ميکرد اما خبر داشتم که بعدش 

چقدر اشک ميريخت...پيرزن بيچاره بخاطر من سر پيری 

 …مريض دار شد

 

بی بی_بی بی دور سرت بگرده...الهی قربون اون 

اشکات بشم مادر...گريه نکن عزيزکم...گريه نکن 

ميشه ايشاهلل همه چيز درست ميشه...خدا دخترکم...خوب 

 …عادل تر از اين حرفاست مادر



 

*** 

 

دو دل بودم...بغضم از هميشه سنگين تر بود...ولی مگه 

ميشکست! رسماً داشتم بزرگ ترين ريسک زندگيمو 

ميکردم...نميدونم چهار پنج ساعت ديگه قراره چه اتفاقی 

از اشک بود بيوفته و چی بشه...چشمای امير لبا لب پر 

 …به هزار و يه سختی راضی شد به عملم

عسل به زور بی بی رو ميومرد...بی بی قران کوچيکی 

 …دستش بود و چشم ازش برنميداشت

 …ميکشيد امين سرش رو زير انداخته بود و امير رو

اينجا اخر خط بود؟ اره شايد...اميدی به زنده بودنم 

ورده بودم...مطمئنم ...تا اينجا که هميشه بدشانسی انداشتم

 …خدا هم خسته شده از جون دادن به بنده ای عين من

سرهنگ صادقی و بچه های تيم،لطفی و شهرياری و 

احمدی و کريمی و کاشانی...همه اومده بودند...همه تو 

خودشون بودن و گرفته...قلبم بدجوری توی سينم سنگينی 

از  ميکرد...با درد بغضمو قورت دادم...لبخند تلخ و پر

 …دردی زدم و خيره شدم به تک تکشون

 

باران_نميدونم...اينجا پايان منه يا نه...نميدونم چند ساعت 

ديگه قراره چجوری منو ببينيد...تمروز برای اولين بار 



ترس از مرگ رو حس کردم...منی که تموم زندگيم رو تا 

وقت برام مرگ  اينجا با ريسک و خطر گذشتوندم و هيچ

لبخندم …)وز با شجاعت ميگم که ميترسممهم نبود امر

پرنگ تر شد و همزمان قطره اشکی از چشمم سرازير 

 …(شد

بغض داشت خفم ….)اگر….فقط ميخوام بهتون بگم

ميکرد...نياز داشتم به يه گريه ی طوالنی...يه گريه ی پر 

اما با لبخندم روی همشون ….صدا...پر از داد و جيغ

نميتونم اين حرفا ديگه ….مردم…(سرپوش کشيده بودم

رو بهتون بزنم...پس تا وقت دارم ميگم...جناب 

سرهنگ...شما هميشه عين پدر من بوديد و با راهنمايی 

هاتون هميشه موفق بودم...وقتی بهم گفتيد دلمو صاف و 

خدايی کنم،يه شب کامل سر سجاده دعا کردم...اما مثل 

ر اشکام سرازي…)اينکه خدا بنده ای عين من رو نميخواد

ميشدن...سرهنگ سرشرو انداخته بود زير و نوع نفس 

کشيدنش ميشد فهميد بغض کرده..(عيبی نداره...بهش حق 

ميدم...من اون همه سال باورشنداشتم...خيليا تو اون موقع 

 ….عاشقانه ميپرستيدنش...اما من

سرهنگ شرمنده نميتونم بهتون احترام بزارم و به 

 …ايستم...حالل کنيد

 



ه سرش پايين بود باصدای بم گرفته ای لب همونجوری ک

 زد:

 

سرهنگ_باران دخترم تو خوب ميشی...حالل 

 …حاللت...از شير مادرت حالل تر

 

 …با لبخند تلخم سرمو چرخوندم سمت بی بی

 

باران_بی بی دورت بگردم...توی اين ماه ها عين يه 

مادر همراهم بودی...صدقانه و بدون هيچ منتی پام موندی 

وره کمکم کردی...ديدم بی بی ...ديدم اشکايی که و همه ج

بی صدا ميريختی...ديدم ارومم ميکردی ولی خودت 

ديدم فداتشم...حالل کن بی  بيقرار ميشدی...همه و همه رو

 ….بی...خيلی بهت زحمت دادم...خيلی مادر

 

صدای گريه اش رو شنيدم...با صدای اون خودمم بدتر 

يدن...عسل پا به پای بی بی شدم...اشکام بی رحمانه ميبار

 …گريه ميکرد و کمر بی بی رو ميماليد تا ارومش بکنه

 

بی بی_اين حرفا چيه دخترکم..خوب ميشی ايشاال...ديگه 

از ابن حرفا نزن قشنگ بی بی...حالل حاللت دختر 

 …خوشگلم



 

نوبت رسيد به عشقم...به کسی که تموم وجودم بود...کسی 

و ديدم...کسی که اشکامو که لحظه به لحظه اب شدنش ر

پاک ميکرد و جلوی من دم نميزد که مبادا حالم بدتر 

خم شدن کمر عشقمو ديدم...کسی که از اون زندگی …شه

 خوفناک منو کشيد بيرون اما اين بار باهام بهاش رو

توس اين ماه ها بيشتر از من و بی بی … پرداخت کرد

که قراره امير زجر کشيد...شرمم نميشد از زدن حرفايی 

بزنم...شايد اين اخرين ديدارمون بود...پس بايد ميزدم که 

 …تو دلم نمونه

 

باران_اميرم...تو قشنگ ترين اتفاق توی زندگی کثيفم 

بودی...از وقتی تو وارد زندگيم شدی شب و روزم رنگ 

ديگه ای گرفت...تو منو ميخواستی منو نجات بدی اما 

ديگه خودت هم گير افتادی...ش...شايد 

نبينمت...پ..پسبزار بهت بگم...خيلی دوست 

 …دارم!خيـلی

اون روز که گفتم ازت خسته شدم...بخدا همش دروغ 

بود...تو بهترين و قشنگترين اتفاق زندگيم بودی و هستی 

 …و خواهی ماند

اگر من نبودم زياد گريه نکن...زياد ناراحت نشو...غذاتو 

ه خوب بخور و به زندگيت برگرد...من هميش



کنارتم...حاللم کن...برای اينکه اومدم و زندگی تو رو هم 

خراب کردم...حالل کن که توی اين ماه ها اذيتت 

 …کردم...حالل کن

 

سرشو اورد باال...بدون توجه به بقيه اشکاش رو ازادانه 

 …گذاشت برای ريختن

چشمای خوشگل کهرباييش بيروح و قرمز شده بودن...از 

 …گريش منم گريم گرفت

 

…برميگردی...برميگردی...زندگيم….تو….امير_باران

برو...برو و …..برميگردی و با هم...زندگی ميکنيم

برو و مثل هميشه پيروز برگرد...بخاطر منم ….تحمل کن

بدون که يه نفر اينجاست که ديوانه بار ….که شده

 عاشقته...برو و تو رو قسم به عشقمون برگرد...

 

تو تک تک کلماتش  ميشد حس کرد شک و دودلی رو

...خودش هم شک داشت به برگشتنم...داشتم ميرفتم توی 

نبر سختی که فقط و فقط خدا همراهم بود...که اونم اين 

روزا باهام قهربود...ميون اون همه اشک و گريه لب 

 …زدم

 

 …باران_حالل ميکنی



 

گريششدت گرفت...شونه هاش لرزيدن...از ديدن اون 

 …..لب زد حاللتحالش،حال منم بدتر شد..

نگاه کلی به همشون کردم و لبخند تلخی زدم...صورت 

تک تکشون رو به خاطر سپردم...همشون به گربه کردن 

افتاده بودن...پرستار ويلچرمو کشيد...اخرين صحنه ای 

 …که ديدم صورت امير بود

 

با اينکه دل خوشياز من نداری اما ميخوام قبل … خدايا

باهات...خداجون شرمنده اگر  مردنم دل گرفتمو ثاف کنم

بنده ی خوبی برات نبودم...اگر حيلی کارا کردم که نبايد 

ميکردم...اگر خيلی دل ها شکوندم که نبايد 

ميشکوندم...اگر هر کاری کردم که يه نفر اذيت 

شد،شرمندتم...اگر زنده موندم که تا اخر عمرم بندگيتو 

يزام ميکنم...اگر مردم...فقط ازت ميخوام مواظب عز

باشی...خدايا فقط ازت ميخوام هميشه همراهشون باشی و 

 …نزاری خار تو پاشون بره...فقط همينو ميخوام

 

خيره شدم به سقف سفيد باالی سرم...اينجا اخرش 

 …بود...اتاق عمل

نگاهی به دکتر کردم و چشمامو بستم...سوزش سوزن رو 

 …توی بدن بيجونم حس کردم



يد سوزن اثر خودشو چشماموبستم و به ثانيه نکش

 …….کرد

 

*** 

 

دستی کشيدم به چمن های بلند زير کنار پام...چقدر 

خوشکل بودن...با لبخند شروع کردم اروم اروم راه رفتم 

 …و دستامو کشيدن تو سبزه ها

 …بوی خوش گل ها تموم فضا رو پر کرده بود

چشمم خورد به امير...با لبخند دلنشينی خيره بود بهم...با 

پرنگی رفتم طرفش...ديتاشو از هم باز لبخند 

 …کرد...خودمو پرت کردم تو بغلش

بغلش...وجودش...حس بودنش در کنارم همه و همه باعث 

ميشد...حالم خوب تر بشه...احساس امنيتی که کنارش 

 …داشتم غير قابل باور بود

 

 …امير_رنگ اين چشما...دنيای منه

 

سرم رو روی بوسه ی ارومی روی پلکام نشوند...با لذت 

 …توی سينش پنهان کردم

 اما صدای قلبشقطع شده بود!!! ….اما...اما



با حيرت سرمو بلند کردم و خيره شدم تو چشماش...که 

متوجه شدم بدحوری خيره شده به رو به روش...انگاری 

چيزی ديده...سرمو برگشتوندم و رد نگاهشو 

 ………………گرفتم

 …نا باورانه لب زدم

 

 بابا؟!!!!!!!!!…….مامان….باران_م

 

يهو يه باد خيلی تندی وزيد و باعث شد امير چند متر 

وسط يه جايی قرار گرفته بودم...يه ….پرت بشه اون ور

طرف بدنم اين ورش بود به طرف اون ور...طرفی که 

سمت امير بود، بی بی و عسل و امين و مهران و همه ی 

ه و طرفی ک….ادمايی که برام عزيز بودن، وايساده بودن

 …مامان و بابام بودن هيچ کسی نبود

امير و بی بی و بقيه گريه ميکردن و التماس ميکردن برم 

سمتشون از اون طرف مامانم صدای قشنگش پيچيد تو 

 …گوشم

 

مامان_باران مامان...االن زوده...برو پيش امير...پيش 

 ….عشقت و زندگيتو زيبا بساز

 

 بابا هم حرفشو تاکيد کرد



 

ان من دلم براتون تنگ شده بزار بيام باران_اما مام

 ….پيشتون قول ميدم بعد برکردم پيش امير

 

بابا_االن زوده عسل بابا...االن زمان زندگيته...وقت 

 ….برای اومدن پيش ما زياده

 

 …باران_اما

 

زندگيم بيا...بيا اين ور جون هر کسی که ….امير_باران

نميتونی دوست داری...اگر بری اون ور ديگه هيچ وقت 

باران دلم برات تنگ شده بی معرفت...دلت ….بيای پيشم

 …به حال من بسوزه

 

اشک صورتمو شسته بود...دوست داشتم همشونو کنار هم 

اما دنيا اين اجازه ی خودخواهانه رو ….داشته باشم...اما

 …داد زدم….بهم نميداد

 

 …باران_مامان بابا...خيلی دوستون دارم

 

دويدم سمت اميری که اغوشش رو بدون لحظه ای مکث 

 …برام باز نگه داشته بود



 

 

*** 

 

با تابش نور مستقيمی توی چشمم،صورتم جمع 

 …شد...دستمو اوردم باال و گرفتم جلوی چشمم

اروم الی پلک هامو باز کردم...پرستار تا متوجه من شد 

 …با لبخند خيره شد بهم

 

 پرستار_بالخره بيدار شدی؟!

 

 م؟باران_م...من کجا

 

پرستار_بيمارستانب عزيزم...خوشبختانه عملت موفقيت 

 …اميز بود

 

يهو همه چيز يادم اومد...با حيرت خيره سدم به 

من تونستم! من تونستم دستمو تکون بدم! با ….دستم...من

حيرت شروع کردم به تکون دادن دستم...باورم 

نميشد...من خوب شده بودم!!!!خدايا شکرت...خدايا 

خدايا مرسی که نگاهی بهم ….شکرتهزاران بار 

مرسی که بعد از کلی اتفاق سخت بالخره … کردی



سالمتيم رو بهم برگشتوندی...توی اين مدت به معنای 

واقعی کلمه درک کردم سالمتی تا چه حد نعمت 

… بدون داشتن سالمتی انگار هيچی نداری… بزرگيه

ايد اعتماد به نفس...غرور...هيچيه هيچی...خدايا نميدونم ب

چجوری ازت تشکر بکنم برای برگشتوندن سالمتيم 

 …..عاشقتم خدا جون…بهم

 

دکتر اومد و چند تايی ازمايش ازم گرفت...مدام بدنمو 

تکون ميدادم...هنوز يکم سخت بود اما قبال بی حس 

نبود...حسشون ميکردم اما يکم سخت بود تکون دادنشون 

 …که اونم با فيزيو تراپی و صبر حل ميشد

خره بعد از همه ی کارايی که کردن و اصرار های من بال

 …فقط اجازه دادن امير بياد تو اتاق

 

امير با يه پرستار ديگه اومد...نگاه از هم 

 ….نميگرفتيم...پرستار چند تا حرف زد و رفت

قدم به قدم نزديکم شد...اشک توی چشمای هر دو تامون 

 …حلقه زده بود

همينجوری که نگاهش  سعی حردم تو جام بشينم امير هم

قفل چشمام بود کمکم کرد بشينم...به محض اينکه نشستم 

 ….دستامو حلقه کردم دور گردنش



امير هم شونه هاش اروم …به اشکام اجازه ی ريختن دادم

 …ميلرزيد و اين نشون ميداد داره گريه ميکنه

 

 …باران_دلم تنگ شده برای بغل کردنت

 

نفس ميکشيد...کمی عقبم محکم بغلم کرده بود و تو موهام 

کشيد و دستاشو کشيد به اشکام...حا حای صورتم رو 

غرق بوسه کرد...موهام گوشام صورتم همه و همه رو 

 …چندين بار بوسيد

 

امير_حرف يزن...حرف بزن دورت بگردم...بزار باور 

 ….کنم زنده ای

 

محکم تر بغلم کرد و تند تند تو مو هام نفس ميکشيد...هق 

قو پر کرده بود...بالخره از هم جدا هق مون اتا

شديم...دستامو گرفته بود تو دستاش و چند ثانيه يه بار 

 …ميبوسيدشون

 

 امير_خوبی زندگيم؟جايت که درد نميکنه...؟؟

 



بلخند خسته ای زدم...و دستمو کشيدم به صورتش که 

چندين چشماشو بست و دستمو گرفت و نزديک لبش برد و

 …بار بوسيدش

 

خوبم...اما تو...خيلی خسته و شکسته به نظر  باران_من

 …اميرم بايد باز خوب بشه….ميرسی

 

امير_روی جفت چشمام خانومم... بزار بريم خونمون 

ميشم همون امير قبلی...تو هم ميشی همون خانم جدی و 

 …مغرور و خوشگل خودم

 

 …با هم خنديديم...بويه ای روی چال رو گونم زد

اخطار داد که دير شده و بايد پرستار اوند و به امير 

برن...از جا بلند شد و بوسه ای روی پيشونيم نشوند که 

 …باعث شد ناخداگاه چشمام بسته بشه

 

امير_خوب استراحت کن عزيزلم...بازم ميام... سعی کن 

 ….زودی خوب شی

 

*** 

 

 



به کمک عسل لباسامو پوشيدم...اصرار ميکردن بشينم رو 

امير زير …تم با پاهام راه برمويلچر اما خودم دوست داش

بعد از … شونم رو گرفت...با کمکش از تخت اومدم پايين

 …تقريباً هفت ماه...اين بار اوليه که وايسادم سر پاهام

چشمامو بستم هنوز باورم نشده بود که ميتونم راه 

برم...سخت بود...توی اين مدت تموم اعتماد به نفسم 

که واقعی  هنوز باورم نميشد… خورد شده بود

باشه...انگاری يه خواب بود...به رويا...يه رويايی که 

 …تونسته بودم بازم داخلش راه برم

خداجونم …چشمامو بستم و صلواتی توی دلم فرستادم

 خواهش ميکنم خواب نباشه...رويا نباشه...واقعی باشه!

بی بی مدام … قدم اول رو برداشتم...چشمامو باز کردم

 ….صلوات ميفرستاد خداروشکر ميکرد و هی

مهران جعبه ی شيرينی دستش بود و داشت بين همه پخش 

ميکرد...از اون دور امين و بهار رو ديدم...بهار از بغل 

 …امين در اومد و دويد سمتم

با لبخند چند قدم ديگه برداشتم و دست امير رو از دورم 

يه قدم ديگه برداشتم...روی زانو هام خم شدم … باز کردم

 …و از هم باز کردمو دستام

بهار پريد تو بغلم...دستمو دورش حلقه کردم و بوسه ای 

 …روی مو هاش نشوندم

 



 بهار_خاله باران...دلم برات تنگ شده بود

 

 .منم دلم برات تنگ شده بود!باران_خاله قربونت بره.

 

اروم از بغلم اومد بيرون و انگشتای کوچولوشو کشيد 

 …بودن بيرونروی مو هام که از شال زده 

اروم نزديک شد و بوسه ی کوچولويی و شيرينی روی 

گونه ام کاشت...چشمامو بستم و با لبخند غرق لذت 

.. ازم جدا شد منم بوسيدمش و بغلش کردم و شدم.

 …وايسادم...امير اومد جلو

 

 …امير_باران عزيزم بهار رو بزار پايين با هم ميوفتيد

 

چشمکی بهش … هارلبخند زدم و سرمو چرخوندم سمت ب

 …زدم که لبخند کوچيکی زد

 

 باران_نه بابا نميوفتيم مگه نه بهار؟

 

 ….بهار_اره خاله

 

همشون خنديدن وبی بی ميون گريه هاش ….با هم خنديديم

 …لبخند شيرينی زد و قران رو بوسيد و گذاشت تو کيفش



 …راه افتاديم سمت درب خروجی بيمارستان

هزاران بار خدا رو شکر احساس خيلی خوبی داشتم و 

کردم بابت داشتن همچين حسی و برگشتوندن سالمتيم 

 …بهم

بالخره بعد از چند جلسه فيزيوتراپی کامال سالمتيم 

برگشت...بی بی هم برگشت روستاشون...خيلی سخت بود 

روزای اولی که رفت اما خب اونم اونجا راحت بود خونه 

ن يه نوزاد اما واسه ی من حکم جدا شد….اش اونجا بود

..خيلی بهش عادت کرده بودم...به از مادرشرو داشت.

همه و همه چيزش ….خودش...مهربونياش...دعا هاش

 …عالی و دوست داشتنی بود

 

دستامو رو زانو چند بار هام سر دادم و سرمو به طرفينم 

 ….چرخوندم

 هللا اکبر…. هللا اکبر…. هللا اکبر

ز کنار مهر بوسه ای روی مهرم زدم وتسبيحم رو ا

 …برداشتم

بعد از تموم شدن نمازم سجاده رو جمع کردم و رفتم 

 …سمت اتاق مشترکمون با امير

صدای امير از … و ارايش ماليمی کردم لباسامو پوشيدم

 دم در خونه بلند شد

 



 امير_خانومم حاضری؟

 

 …باران_االن ميام

 

از اتاق زدم بيرون و برای بار اخر گاز و برق و اب 

چک کردم... وقتی مطمئن شدم همه چيز بسته  و...رو

با … است راه افتادم سمت در...امير دم در ايستاده بود

بلخند رفتم سمتش...لبخندم رو که ديد لبخند پررنگ تری 

 …تحويلم داد و دستمو گرفت توی دستش

 

 امير_بريم خوشگلم؟

 

 …باران_بريم عزيزم

 

ر شاسی دست به دست هم از ساختمون زديم بيرون و سوا

بلند امير شديم...راه افتاد سمت مشهد...نذر کرده بود که 

 …اگر من خوب بشم هر سال ميريم مشهد

 

پرتقالی پوست کندم و يه تيکش رو گذاشتم دهنش...تموم 

 …راه با شوهی های امير و خنده های من سر شد



سرمو چسبوندم به شيشه و نگاهم بيابونای بيرون رو 

ضبط سکوت بينمون رو اهنگ …نشونه گرفته بود

 شکونده بود

 

 #اخموی کمياب از حسين منتظری

 

 …)چی آوردی سرم؟! نميتونم برم

 …بی تو پريشونه … دل ميبری؛ برگرد عشقت نميتونه

 هی ميگيره سردرد؛ دادم دلو از دست

 …عشقمی تو نفس! قلبم شده بی تاب

 هر شب ميبينم، عکس چشماتو

 آی اخموی کمياب

 ات !بد عاشقم کرده چشم

 …خنديدنات اون لجبازيات

 کور باشه دلش ميره؛ برا اون ناز و ادا اون حرف زدنا!

 ديوونس دلم تورو نخواد!

کوتاه بياد … ميشه تو رو نخواد؟! به دلت بگو کوتاه بياد

… 

ميخونم  ديگه از ته دلم، تا به تو بگم عاشقت شدم ای همه 

 وجودم! آرومم

يارمی تويی تار و تا وقتی کنارمی تک ستارمی؛ تنها 

 …پودم



 مشتاقم از عمرم کم بشه؛ به تو اضافه شه!

 اين يه خواهشه! آرامش قلبم، دريابم

 تويی عشق و باورم، بی تو پرپرم !

 …نکنی تو ترکم… حرف آخرم نکنی تو ترکم

 بد عاشقم کرده چشمات !

 …خنديدنات اون لجبازيات

 دنا!کور باشه دلش ميره؛ برا اون ناز و ادا اون حرف ز

 ديوونس دلم تورو نخواد!

کوتاه بياد … ميشه تو رو نخواد؟! به دلت بگو کوتاه بياد

)… 

 

خندم گرفته بود...احساس ميکردم اين اهنگ مخصوص 

خودمه...امير دستمو گرفت و گذاشت رو دنده...انگشتای 

 مردونه اش دستای ظريف ام رو در بر گرفته بودن..

 …لب زد

 

 …امير_اخموی کمياب من

 

 باران_)باخنده(اينو مخاطب من گذاشتی ديگه؟درسته؟

 

 …امير_دقيقا...داستان ما تو اين اهنگ خالصه شده

 



لبخند پر از محبتی بهش زدم...دستمو برد نزديک لبش و 

خيره شدم به جاده ی رو به … بوسه ای روش نشوند

روم...فقط ميتونستم بگم خدايا عاشقتم...خدايا هزاران بار 

ر خيلی چيزا رو ازم گرفتی به جاش خيلی ممنونتم...اگ

چيزا بهم دادی...اگر پدر و مادرم رو گرفتی به جاش 

کينه رو ازم گرفتی و به جاش عشق … امير رو بهم دادی

 …پاکی بهم دادی

*** 

بوسه ای به ضريح ….دستمو گرفتم به ضريح امام رضا

 …طالييش زدم

راستش شرمندم...به خاطر گذشته ی ….امام رضا

خرابم...به خاطر اينکه بهم ميگفتن برو مشهد زيارت اما 

… من مسخره ميکردم...اگر باورتون نداشتم...شرمندم

شرمندم اگر من اونجوری ميکردم اما شما ها هميشه از 

قول ميدم تا اخر عمرم به يادتون … اون باال مواظبم بوديد

 …باشم و به زيارتتون بيام

خانوادمون  خواهش ميکنم مواظب من و امير و

باشيد...اگر سختی مشکلی يا هر چيزی پيش اومد بتونيم با 

هم حلش کنيم عين تموم روز های سختی که پشت سر 

 …گذاشتيم

 …….به زندگيمون ارامش رو برگردونيد...و

 



*** 

لباس سفيد عروسم ….خيره شدم به اينه ی رو به روم

انگاری اين لباس برای … توی تنم غوغا به پا کرده بود

 …تن من ساخته شده بود

استين هاش و … لباسم دامن پف و باال تنه ی تنگی داشت

 يقه اش تا پايين سر شونم بود

...استين هاش توری بود و بقيه ی باال تنه اش پر بود از 

 …سنگ کاری ظريف و اکليل

دامن پف و دنباله داری داشت...صندل های سفيد و پاشنه 

 …ر بشهبلندم باعث شده بودن قدم بلند ت

ارايشگر خيلی دخترونه ولی خوشگل ارايشم کرده 

 …بود...مو های بلندم شينيون شده بودن پشت سرم

 

 …ارايشگر_عروس خانم...داماد پايين منتظرتونن

 

شکيال اومد سمتم...لباس قرمز خوشگلی پوشيده بود و 

ارايش دخترونه و خوشگلی داشت...با محبت گونه ام رو 

رو بپوشم...دستم رو گرفت و با  بوسيد و کمک کرد شنلم

 …هم از پله ها پايين رفتيم

امير پشتش به من بود...متوجه حضورم که شد برگشت 

… فوق العاده شده بود… سمتم...نفس تو سينم حبس شد

کت و شلوار مشکی با پيرهن سفيد و کراوات مشکی و 



ته ريش مرتب شده ومو های … کفش های براق مشکی

 …ده بود و مدل داده بودخوشگلش رو کوتاه کر

...هيچکدوم نميخواستيم از اونم مثل من خيره شده بود بهم

 …هم چشم بگيريم

قدمی به سمتم برداشت و دسته گل،گل های شفيد و قرمز 

خوشگل رو به دستم داد...اروم شنلم رو عقب 

داد...فيلمبردار مشغول فيلم گرفتن بود و بچه ها سوت و 

 …جيغ و...ميزدن

 

اورد نزديک و بوسه ای روی پيشونيم سرش رو 

نشوند...دستمو گرفت و رفتيم سمت پورشه ی سفيد و 

 …تزيين شده بود… خوشگل امير که با گل و

کمک کرد بشينم تو ماشين...خودش هم نشست...ماشين 

رو روشن کرد و راه افتاديم.. ماشين ها پشت سرمون راه 

دن امير افتاده بودند و با بوق هاشون همراهيمون ميکر

 …دستمو گرفت تو دستش و بوسه ای روش نشوند

 

 امير_يعنی اين فرشته ی خوشگل خانم منه؟

 

باران_)باخنده(نه بيکار بوده گفته ارايش کنه بشينه کنارت 

 …با هم دور بزنيد

 



غش غش خنديد...اهنگو تا ته زياد کرد و سرعت ماشينو 

 …زياد کرد

 

 #اهنگ ابرو کمون از يوسف زمانی

 

 

 شه بگی هميشه اينجوری دل تو صافه)مي

 يه جوری عاشقتم که همه رو کرده کالفه

 مگه مثل تو بازم هست داری ميشکنی سر و دست

 يه موقع نشی يه مجرم آخه خنده هات کشندست

 ابرو کمون ابرو کمون آره شدی آروم جون

 بال ازت دور شه چش حسودات کور شه عزيزم

 از دل و جونابرو کمون ابرو کمون تورو ميخوام 

 حتی خود رنگين کمون حسودی ميکنه به تو فراوون

 حرص نده انقدر منو تنهايی جايی نرو

 شوخی ندارم که باهات ميميرم ازم بگيرن تورو

 ازت يه تار مو کم شه نميدونی که چی ميشه

 ميگی خيال تو راحت هست حواسم چيزی نميشه

 ابرو کمون ابرو کمون آره شدی آروم جون

 ور شه چش حسودات کور شه عزيزمبال ازت د

 ابرو کمون ابرو کمون تورو ميخوام از دل و جون

 حتی خود رنگين کمون حسودی ميکنه به تو فراوون



 مگه مثل تو بازم هست داری ميشکنی سر و دست

 يه موقع نشی يه مجرم آخه خنده هات کشندست

 ابروکمون ابروکمون آره شدی آروم جون

 ت کور شه عزيزمبال ازت دور شه چش حسودا

 ابروکمون ابروکمون تورو ميخوام از دل و جون

 حتی خود رنگين کمون حسودی ميکنه به تو فراوون(

 

 …بعد از گرفتن کلی عکس راه افتاديم سمت تاالر باغ

صدای موزيک کر کننده بود و همه خوشحال و شاد 

ميرقصيدن...با امير رفتيم تو...خيلی ها اومدن 

با همه رفتيم … بعد از احوال پرسی و استقبالمون...ما هم

سمت جايگاهمون...شکيال کمک کرد و عرق های روی 

مشغول خرف زدن و ديد …پيشونيمو با دستمال پاک کرد

 …زدن بقيه بوديم که دی جی صداش بلند شد

 

دی جی_اين اهنگ مخصوص عروس و دوماد جوون و 

 …به افتخارشون….عاشقمونه

 

شد و دستمو گرفت با کمکش همه دست زدن...امير بلند 

رفتم سمت پيست رقص...همه از پيست کنار رفتن و 

 …اهنگ پلی شد



دست امير نشست رو گودی کمرم اون يکی دستش هم 

دستامو تو خودش گرفت...دستمو گذاشتم رو سر گونش و 

با ماليمت شروع کرديم به رقصيدن...چشمام گره خورده 

.ميپرستيدمش بود توی چشمای خوشگلش...عاشقش بودم..

با تموم وجودم و مطمئن بودم حس اونم نسبت به من 

 …همينه

امير با اومدنش دنيامو رنگی کرد...منو به خودم تورد و 

به زندگی تار و سياهم جون … از اون باتالق کشيد بيرون

داد...باران مرده رو زنده کرد...توی عاشقی تک بود.. 

 …همه جوره بيست بيست بود

...سرمو گذاشتم روی سينش و دستامو پوشونيمو بوسيد

دور کمرش حلقه کردم...اونم منو بغل کرد و همناهنگ با 

 …هم شروع به رقصيدن کرديم

 

 #دريا از رضا ملک زاده

 

 )باز پا برهنه روی ساحل؛ زير باران

 از غِم زمانه غافل!… ماه کامل

 …موج ميزند آرام به پايت؛ لحن آرام صدايت

 مستم از حال و هوايت!

 دريا دريا دريا؛ عاشق شده اين دل!

 …دريا دريا دريا بوی نم ساحل



 …زيباترينی تو! باران که ميبارد

 جانا بگو قلبت؛ حال مرا دارد

 دريا دريا دريا؛ عاشق شده اين دل!

 …دريا دريا دريا بوی نم ساحل

 …زيباترينی تو! باران که ميبارد

 جانا بگو قلبت؛ حال مرا دارد

 کردی؛ اين دلم را ديوانه کردی! زلف خود را شانه

 روی شن ها رِد پايت؛ عاشقم باش تا بی نهايت!

 دريا دريا دريا؛ عاشق شده اين دل!

 …دريا دريا دريا بوی نم ساحل

 …زيباترينی تو! باران که ميبارد

 جانا بگو قلبت؛ حال مرا دارد

 دريا دريا دريا؛ عاشق شده اين دل!

 …دريا دريا دريا بوی نم ساحل

 …يباترينی تو! باران که ميباردز

 جانا بگو قلبت؛ حال مرا دارد(

 

پيشونيمو بوسيد...همه دست زدن و با هم از پيست زديم 

 …بيرون

تا شب چند بار ديگه رقصيديم...اين شد يکی از قشنگ 

ما با هم با خدايی که از باال … ترين شب های من با امير

سخت من تموم بهمون نگاه ميکرد کامل بوديم...زندگی 



شده بود و سر اغاز زندگی شاد و هيجان انگيز من با 

 …امير بود

شب عروسيم شب يکی شدن من و امير شبی تا اخر عمر 

 …يادمون ميموند...شب قشنگی که پر از شادی بود

چی ميتونستم بگم در برابر اين همه شادی؟ مگه کلمه ای 

 ؟بزرگ تر از خدايا هزاران بار شکرت هم وجود داشت

سختی ها تموم شده بودند کينه ها از بين رفته بودند...و 

 …فقط عشق بود و عشق

 

*** 

 

 ….خيره شدم به سرهنگ

 

 سرهنگ_سوال نيست؟

 

 من و امير_خير

 

 …سرهنگ_موفق باشيد

 

من و امير احترام نظامی به سرهنگ صادقی گذاشتيم و 

 …از اتاقشزديم بيرون

 



احت ميکشيدم که امير_هعی خدا...تازه داشتن يه نفس ر

 …باز شروع شد

 

باران_کم غور بزن تنبل خان...اتفاقا دلم تنگ شده بود 

 …واسه يه پرونده ی پيچيده ی ديگه

 

 …با هم خنديديم و راه افتاديم سمت تيممون

پرونده ی جديد و ور از ماجرای ديگه ای تو راه بود اما 

اين دفعه من و امير با هم اغازگرش بوديم و مطمئنا 

 …انش هم با بوديمپاي

کنار اون موفق تر ميتونستم باشم...با هم قدم برميداشتيم 

توی جاده ای دراز و پر ماجرا که جاده ی زندگيمون 

و اين بار با هم و با خدای باال سرمون اغاز گر يه …بود

لبخند مامان و باال رو حس …ماجرای جديد بوديم

ب مواظ…ميکردم...اونا از توی بهش مواظبمون بودن

 …خودمون و عشق پاک بين من و امير

 

 …پايان

 

اين بود پايان عشقی پاک که با کينه شروع شد اما پايانش 

به عشقی پاک خطم شد...عشق زيباست...پر از ماجرا و 

داستان است اما زيباست...سختی ها باعث ميشوند که در 



پايان زيبا تر هم به نظر برسد...پايان تمام سختی ها 

...سختی ها نفس گير اما زودگذر خوشحالی است

هستند...صبر و توکل به خدا بزرگ ترين کاری است که 

 …در طول سختی ها بايد کرد

خيلی ممنون و سپاسگزارم که وقت با ارزشتون رو 

گذاشتيد و ما رو تا اينجا دنبال کرديد...توی تک تک 

لحظه های سخت رمان اشک ريختم و توی خوشحالی ها 

 …رم خوشتون اومده باشه.. دوستون دارمخنديدم...اميدوا

 منتظر رمان بعدی ما باشيد.

(هست و Roman_z_jتنها کانال من در روبيکا)@

 رمان های در حال تايپ اونجا آپ ميشه.

 

 ۱۶:۰۰ساعت پايان:

 

۱۴۰۰/۱/۷ 

 

 نويسنده:زهرا جمالپور


